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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 
 : تصميم المواد التعليمية المبحث األول

 مفهوم المواد التعليمية  . أ
ادلواد التعليمية مصطلح شامل، يعٍت ادلواد اللغوية اليت تقدم دلتعلمى اللغة، سواء أكانت 

مقروءة، كالكتاب بأنواعها و الصحف واجملالت واألشرطة واألفالم، وراديو مسموعة أو 
والتعريف اآلخر تعٍت كل مادة مطبوعة أو  1وتليفيزون ويدخل يف ذلك اخلطط وادلناىج.

مسموعة أو مرئية أو حائزة على صفتُت أو أكثر من ىذه الصفات، وتستخدم يف تسهيل 
عملية التدريس. فالكتاب ادلدرسي، وأشرطة الكاسيت )إذا حتوى على مادة تعليمية(، 

تعليمية. والعادة وغَتىا، كلها مادة  dvd,cd وأشرطة الفيديو، والصور والنماذج والعينات
 غلب أن تتضمن ادلواد التعليمية على:

 دليل االستخدام للتعلم -1
 ادلادة التعليمية -2
 اختبارات بكل أنواعها -3
 2دليل ادلتعلم -4
 وغَتىا ادلقروؤة أو ادلسموعة من والتعليم التعلم يف تقدم ما كل   ىي التعليمية ادلواد ،إذن

 .اللغة دلتعلمي
 في العمـلية التعليمية المدرسيموقع الكتاب ب.  
 تأيت مواد التعليم لتكمل عناصر التعل م الثالثة:   

 متعل م  معل م  
 
 

 ماد ة التعليم           
                                                             

 .243( 2002)الرياض: مكتبة مالك فهد،  اللغة العربية للناطقُت بلغة أخرى طرائق تدريس. عبد العزيز إبراىيم العصيلي،  1
 .195ىـ(  1424،)الرياض: دار اخلرغلي للنشر والتوزيع: تصميم التدريس. عبد احلافظ زلمد سالمة،  2
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والكتاب ادلدرسي يعد  أىم  مواد  التعليم؛ ومن ىنا فإن  ادلرب ُت يوصون بالعناية بإعداده ، 
 3العربية لغَت الناطقُت بـها.والسي ما تلك ادلواد  اليت تعٌت بتعليم اللغة 

ويظـل التسليم بأعلية الكتاب ادلدرسي أمرا ال ػلـتاج إىل تقرير ، فبالرغم شلا قيل ويقال عن 
تكنولوجيا التعليم وأدواتو وآالتو اجلديدة ، يبقى للكتاب ادلدرسي مكانتو ادلتفردة يف 

أو مادتـها وزلتواىا تعتمـد  العملية التعليمية. فعملية التدريس أيًا كان نوعها أو ظلطها
اعتمادًا كبَتًا على الكتاب ادلدرسي، فهو ؽلثل بالنسـبة للمتعل م أساسًا باقيًا لعملية تعل م 

طـالع السابق وادلراجعـة منظمـة ، وأساسًا دائمـًا لتعزيز ىذه العملية ، ومرافقًا ال يغيب لال
لم، ومصـدر تعليمي يلتقي عنده ادلعل م التالية . وىو بـهذا ركـن مهم من أركان عملية التع

وادلتعل م ، وترصبـة حية دلا يسمى باحملتوى األكادؽلي للمنهـج ، ولذلك تعترب نوعية وجـودة 
الكتاب ادلدرسي  من أىم األمور اليت تشغل بال ادلهتمُت باحملتوى وادلـادة التعليمية وطريقة 

علم الكفء، تزداد أعلية الكتاب يف سـد ىذا التدريس . ويف احلاالت اليت ال يتوافر فيها ادل
أم ا الكتاب ادلدرسي ليس رلرد وسيلة معينة على التدريس فقط ، فإظلا ىو صلب  4النقص.

التدريس وأساسو ألنو ىو الذي ػلد د للتلميذ ما يدرسـو من موضوعات ، وىو الذي يبقى 
 ا إىل ما يـريد.عملية التعليم مستمـرة بينو وبُت نفسـو ، إىل أن يصل منـه

 
 أسس إعداد الموادت. 

وادلراد من ىذا، صبيع العمليات اليت قام هبا ادلؤلف إلعداد مواده قبل إخراجها يف شكلها 
النهائي يعٍت كتابا تعليميا، وطرحها لالستخدام يف فصول تعليم اللغة. والوضع األمثل يف 

يفًتض إجراء عدد من الدراسات قبل تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا 
تأليف، فضال عن توفر عدد من األدوات والقوائم والنصوص اليت يعتمد عليها تأليف 
الكتاب. ويقصد بذلك أيضا ما يقوم بو ادلؤلف منن عمليات الزمة إلعداد الكتب سواء  

ام بو. كانت حبوثا أجراىا، أو أدوات وقوائم أعدىا أو نصوصا رجع إليها، أو ذبريبا ق
 ومن تلك األسس أيضا:

                                                             
 2ىـ(، 1428ادلدينة وادلطبعة، عبد الرضبن بن إبراىيم الفوزان، إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا )رلهول  3
 249(، 1983زلمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة، الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى )مكة ادلكرمة: جامعة أم القرى، 4
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االىتمام بأن يكون زلتوى الفكري دلادة الكتاب العلمية إسالميا بطريقة مباشرة أو  -1
 غَت مباشرة باعتبار أن اللغة العربية لغة القرآن.

اختيار األلفاظ والًتاكيب السهلة الشائعة دلادة ادلتاب العلمية مع احلرص على زلتوى  -۲
 ادليسر.الفكري اجلديد 

 اإلكثار من التدريبات والتمرينات بأظلاطها ادلختلفة مع مراعاة التقومي ادلستمر. -3
االستعانة بالصور لكوهنا تشكل عنصرا حسيا يوضح ادلادة ادلقدمة ويقرهبا ألذىان  -4

 الدارسُت.
ات العناية بالتدرج اللفظي والتسلسل العلمي دلادة ادلقدمة فيكون االنتقال من ادلفرد -5

 إىل اجلمل البسيطة إىل اجلمل ادلركبة.
 سالمة ادلادة ادلقدمة من األخطاء اللغوية والعلمية والفكرية. -6
 الًتكيز على احلوارات القصَتة اليت تتطلبها مواقف احلياة اليومية العامة. -۷
لوظيفية احلرص على أن تعاًف ادلادة ادلقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتُت العلمية وا -۸

 معا.
 

 المادة األساسية للكتاب المدرسي
 تعٍت ادلادة األساسية للكتاب ادلدرسي يف شكلو التقليدي تتكون شلا يأيت:

 نصوص الدروس، حوارا أم نثرا أم شعرا. -1
قواعد الًتكيب اللغوية، سواء صيغت باللغة العربية أم بلغة الطالب بعد النص األصلي أم  -۲

 أم أحلقت بنهاية الكتاب. يف بداية كل سبرين،
 سبارين )صفية( يؤديها الطالب باشراف ادلدرس وتقوؽلو. -3
 كشاف دبوضوعات الكتاب واألصوات وادلفردات والًتاكيب اللغوية اليت ػلتويها.  -4
مسرد بادلفردات سواء أكان ذلك بالعربية أم بلغة الطالب وسواء وضعت مواده يف  -5

 5ىوامش أم ال.
 

                                                             
-ا، )الرياض: عمادة شؤون ادلكتباتية لغَت الناطقُت بوالسجل العلمي للندوة العادلية األوىل لتعليم العرب. زلمود امساعيل صيٍت و علي زلمد القاسيمي،  5

 .78( 1980جامعة الرياض، 
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 المواد التعليميةعناصر 
البد من كل مادة من ادلواد التعليمية تتوافر على ىذه العناصر لتكون ادلواد التعليمية ناجحة 

 مقبولة مالئمة يف التدريس، وىي تلك العناصر:
 ادلوضوع - أ
 النص الرئيس )حوارا أم نثرا مسردا بادلفردات( - ب
 اخلالصة - ج
 التدريبات - د
 االنشطاة اللغوية أو األلعاب اللغوية - ه

قال رشدي أضبد طعيمة أن بنية الدرس زبتلف من كتاب آلخر. فيما يلي العناصر اليت ينبغي 
 :6أن ينتقي منها لبناء الدروس يف كتاب على حدة

 نص مصور ما أمكن  -1
 مفردات جديدية موضحا معناىا  -۲
 أسئلة فهم  -3
 الشدة ... اخل(تدريب لغوي )ذبريد حروف، تراكيب، ظواىر لغوية مثل التنوين،   -4
 أسئلة استماع  -5
 مواقف للحديث )التعبَت الشفهي(  -6
 حوار يف تعض الدروس  -۷
 تذوق أديب  -۸
 إمالء  -9
 خط -1۰
 النشاط لغوي )التكليف بأحاديث إذاعية، زيارة دلكتبة ...إخل( -11

 وقد وضع الدوكتور نصر الدين عناصرا مفصال يف درس واحد وىي ما يلي:
 ادلعلم أوال: دليل

 .زمن الدرس ،الوسائل ،األسلوب ،الطريقة، نوع ادلهارةبينات الدرس ربتوي على  -1
 أىداف الدرس؛تنقسم إىل قسمُت علا ىدف خاص و ىدف عام. -۲

                                                             
 .139( 1998، )القاىرة: دار الفكر العريب، مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي. رشدي أضبد طعيمة،  6



 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
digilib.uinsby.ac.id 

 
 

إجراءات تقدمي الدرس وىو يبدأ بتقدمي فكرة الدرس، شرح ادلفردات، معاجلة النص، مث  -3
النحوية، إجراء التدريبات و إجراء االلعاب والنشاط، تقدمي أسئلة االستيعابية و معاجلة 

 استخدام الوسائل.
أسئلة  ،النص ،مفردات جديدة ،الصورة، عنوانو  الدرسثانيا: بنية الدرس تتكون من 

  7.نشاطات وألعاب ،تدريبات ،معاجلة القواعد ،استيعابية
ية، وقد يضع مؤلف والبد من أن نعلم أن لكل مادة من ادلهارت األربع ذات خصائص فرد

الكتب التعليمية بعض العناصر ادلذكورة يف كل دروسو وليس كلها،  ولذا وجدنا االختالف 
 بُت مادة واحد ومادة أخرى.

 ث.  بناء الكتاب
يعترب إعداد ادلواد التعليمية واختيارىا من أصعب األمور اليت تواجو ادلسؤلُت عن الربامج 

ليتُت ػلتاج جملموعة من ادلعاير والضوابط والشروط التعليمية، وذلك ألن أيا من العم
وادلواصفات اليت بدوهنا تصبح كلتاعلا عملية غَت علمية. إعداد ادلواد التعليمية يف األساس 
عملية علمية تربوية فالبد من أن تقوم ىذه العملية على رلموعة من األسس و ادلبادئ 

ادلواد التعليمية. ىناك أربعة جوانب مهمة ادلستمدة من اجملاالت اليت ينبغي أن تعاًف يف 
 ينبغي أن تنطلق يف ضوئها أية مادة تعليمية وىي:

 اجلانب النفسي -1
 اجلانب الثقايف -۲
 اجلانب الًتبوي -3
 8اجلانب اللغوي -4
 اجلانب النفسي أي األسس النفسية أو السيكولوجيا:  أوال

وتنظيم مواد التعليم بل أهنا تعد أسسا  األسس النفسية تلعب دورا كبَتا يف إعداد واختيار
مهمة يف عملية تعليمية حىت ال ؼللو حبث أو كتاب يتناول ىذه العملية من احلديث عن 
دور ىذه األسس ومراعاهتا يعتمد إىل حد كبَت على مدى مسايرة مواد التعلم دلستويات 

                                                             
دلصممة، يف فصل الدراسة العليا جبامعة االسالكية احلكومية سونان أمبيل . مأخوذ من فويرفُت ألقاىا الدوكتور نصر الدين، ترتيب عناصر الدرس يف ادلواد ا 7

 سورابايا.
 .28-27( 1983)مكة: جامعة أم القرى،  لكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى. زلمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة، ا 8
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ميدان التعلم بشكل النمو ومدى مناسبتها للميول ومراعتها ألحدث احلقائق وادلبادئ يف 
   9عام وتعلم اللغات األجنبية بشكل خاص.

ويؤكد كثَت من ادلتخصصُت يف تعليم اللغات األجنبية على وجود عالقة وثيقة بُت أظلاط 
ظلو الفرد وبُت قدرتو على تعلم اللغات األجنبية، كما أن ىناك فرقا زلسوبا بُت تعلم 

الفرق ينبغي أن يراعي يف ادلواد التعليمية ادلعدة الصغَت وتعلم الكبَت للغة األجنبية، ىذا 
 10لكل منهما.

ولذا قد وضع ادلتخصصون يف تعليم اللغات األجنبية الشروط النفسية اليت غلب مراعاهتا 
 11عند تصميم الكتاب ادلدرسي خالصة على  النحو التايل:

 أن يكون الكتاب مناسبا دلستوى الدارسُت فكريا. -1
 الفروق الفردية.أن يراعي مبدأ  -۲
أن يثَت يف الدارس التفكَت ويساعد على تنميتو دبا يساعده على اكتساب اللغة  -3

 األجنبية )العربية(.
 أن تبٌت ادلادة العلمية وفق استعدادت الدارسُت وقدراهتم. -4
أن يشبع دوافعهم ويرضى رغباهتم ويناسب ميوذلم، دبعٌت أن يدرس ادليول والدوافع  -5

 دارسُت الذين يؤلف ذلم الكتاب.العامة لل
 أن يراعي عند التأليف ادلرحلة العمرية اليت يؤلف ذلا. -6
أن هتيءادلادة ادلقدمة يف الكتاب ادلدرسي مشكلة ػلاول التغلب عليها عن طريق  -۷

 تعلم اللغة.
 أن ربفز ادلادة الدارس على استخدام اللغة يف مواقفها الطبيعية. -۸
 يف ادلادة بُت الكتاب األساسي ومصاحباهتا. أن يراعي التكامل -9
أن يقدم مادة علمية من ادلواقف احلياتية اليت تساعد الدارس على التكيف مع  -1۰

 الناطق األصلي للغة.   
    

                                                             
 .29ب األساسي لتعليم...... . زلمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة، الكتا 9
 .28(، 1991)الرياض: دار الغايل،  أسس إعدد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية. ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل،  10
ي أضبد طعيمة، الكتاب األساسي ؛ انظر زلمود كامل الناقة و رشد35-34. ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل، أسس إعدد الكتب.....  11

 .39-38لتعليم.. 
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 اجلانب الثقايف أي األسس الثقافية:  ثانيا
ظهرت لنا العالقة بُت اللغة والثقافة بأن اللغة من ضمن الثقافة واللغة ىي وعاء الثقافة وىي 
الوسيلة االوىل يف التعبَت عن الثقافة، أما عالقة الثقافة بتعليم اللغة لألجانب، فإن فهم ثقافة 

نبية البد اجملتمع اإلسالمي تعد جزأ أساسيا من تعلم اللغة، ولذلك قيل: إن دارس اللغة األج
من أن يتعرف على حضارة اجملتمع الذي يتكلم أفراده  –إذا كان يرغب يف إتقاهنا جيدا  –لو 

تلك اللغة تعرفا كافيا يعصمو من الوقوع يف زلل بالغ اخلطورة، ومن مث فأن تعلم لغة أجنبية ىو 
   12تعلم حضارة أصحاب تلك اللغة.

دلواد التعليمية يف ىذا ادليدان، لذلك البد أن وىي تعترب مكونا أساسيا مكمال مهما حملتوى ا
تندمج العناصر الثقافية للغة ادلستهدفة اندماجا كامال يف ادلادة التعليمية ويف صبيع أوجو التعلم 
ووسائلو خاصة الكتاب. ولقد أثبتت الدراسات أن معظم الدارسُت يعلمون أن ادلعلومات 

 13مادة تعليمية لتعلم اللغة األجنبية.وادلعارف الثقافية ىدف أساسي من أىداف أي 
وقد حدد رشدي و كامل الناقة رلموعة من الشروط وادلبادىء اليت ينبغي أن تراعي يف احملتوى 

 14الثقايف للمادة التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا:
 أن تعرب ادلادة عن زلتوى الثقافة العربية واإلسالمية. -1
 تعطىي صورة صادقة وسليمة عن احلياة يف األقطار العربية. أن -۲
 أن تعكس ادلادة االىتمامات الثقافية والفكرية للدارسُت على اختالفهم. -3
أن تتنوع ادلادة حبيث تغطي ميادين ورلاالت ثقافية وفكرية متعددة يف إطار من  -4

 الثقافة العربية اإلسالمية.
ل قطاعات عريضة من الداربُت من سلتلف اللغات أن تتنوع ادلادة حبيث تقاب -5

 والثقافات واألغراض.
أن تتسق ادلادة ليس فقط مع أغراض الدارسُت ولكن أيضا مع أىدف العرب من  -6

 تعليم لغتهم ونشرىم.
 أال تغفل ادلادة جوانب احلياة العامة وادلشًتك بُت الثقافات. -۷
 ادلتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيو.أن يعكس احملتوى حياة االنسان العريب  -۸
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 أن يثَت احملتوى الثقايف للمادة ادلتعلم ويدفعو إىل تعلم اللغة. -9
أن ينظم احملتوى الثقايف إما من القريب إىل البعيد؛ من احلاضر إىل ادلستقبل؛ من األنا  -1۰

 إىل اآلخرين؛ من األسرة إىل اجملتمع األوسع.
 وى احلسي من الثقافة مث تتدرج ضلو ادلستوى ادلعنوي.أن تقدم ادلادة ادلست -11
 أن توسع ادلادة خربات ادلتعلم بأصحاب اللغة. -1۲
 أن ترتبط ادلادة الثقافية خبربات الدارسُت السابقة يف ثقافتهم. -13
 أن يقدم احملتوى الثقايف بادلستوى الذي يناسب عمر الدارسُت ومستواىم التعليمي -14
ادة وبشكل خاص إىل القيم األصيلة ادلقبولة يف الثقافة العربية أن تلتفت ادل -15

 واإلسالمية.
 أن تقدم تصحيحا وتقوؽلا دلا يف عقول الكثَتين من أفكار خاطئة. -16
 أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية. -1۷
 أن تتجنب إصدار أحكام ضد الثقافات األخرى.  -1۸
      
 بوي أي األسس الًتبويةاجلانب الًت :  ثالثا

ويف ضوء ىذا العرض وضع الناقة وطعيمة رلموعة من الشروط وادلبادئ الًتبوية ينبغي أن 
 15تراعي عند وضع مادة التعليمية لتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا:

 أن تقدم ادلواد مدى متعددا من األنشطة اللغوية والثقافية. -1
 يرافق معناىا تعرفها. أن تقدم ادلفردات حبيث -۲
أن ؼلصص يف ادلادة التعليمية جزء معُت للجانب الصويت حبيث يكون برنارلا منظما  -3

 لتعليم األصوات.
 أن يتكامل الربنامج الصويت مع بقية عناصر مادة تعليم اللغة ومهاراهتا. -4
 الستخدام.أن تستمد الًتاكيب اللغوية يف ادلادة من الًتاكيب الشائعة ادلألوفة ا -5
 أن تتحرك الًتاكيب من البسيط إىل ادلعقد. -6
 أن تستخدم األظلاط اللغوية بشكل طبيعي حبيث ال تبدو اللغة مصطنعة متكلفة. -۷
 أن تعاًف الًتاكيب بأسلوب تربوي يربزىا يف ادلادة ويلفت نظر الدارس إليها. -۸
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حبيث يصبح صعبا وال  أن يناسب مستوى ادلفاىيم الثقافية الدارسُت فال يرتفع -9
 ينخفض حبيث يصبح طفوليا وتافها.

 أن يتجنب استخدام األساليب األدبية الرفيعة. -1۰
أن يساير حجم الطباعة أو الكتابة مستوى الكتاب ويفضل احلروف الواضحة  -11

 الكبَتة.
 أن تكتب ادلادة خبط نسخ. -1۲
 زدضبة.أن تكون الصفحة ادلكتوبة متسعة متزنة مرػلة غَت م -13
 أن يقل عدد األسطر يف الصفحة، وأن تتسع ادلسافات بُت الكلمات وبُت السطور. -14
 أن يستخدم الورق األبيض ادلصقول غَت الالمع ذبنبا لسوء الطباعة وإرىاق العُت. -15
 أن يضبط النص باحلركات الثالث ضبطا كامال. -16
 كاف مناسب جذاب.أن تزود ادلادة بالصور والرسوم التوضيحية بشكل   -1۷
 أن تعرب ادلادة عن وجهة نظر عربية يف اللغة والثقافة العربية اإلسالمية. -1۸
أن تتمشى مع األغراض اليت وضعت من أجلها وأن تغطي كل أوجو التعلم يف  -19

 الربنامج.
أن تكون ادلادة إقتصادية يف الوقت اليت تستغرقو، ويف التكلفة ادلادية ويف اجلهد  -۲۰

 وب من ادلعلم والتلميذ مع توافر الكفاءة والفاعلية.ادلطل
أن يستفاد يف وضع ادلادة بنتائج الدراسات والبحوث يف ميدان إعداد ادلواد األساسية  -۲1

 لتعليم اللغات.
 أن ذبرب ادلادة وتقوم وتعدل يف ضوء نتائج التجريب. -۲۲
 أن تتفق ادلادة ومبادئ التدريس اجليد. -۲3
 

 اجلانب اللغوي أي األسس اللغوية : رابعا
ويقصد هبذا اجلانب ادلادة اللغوية ادلكونة من أصوات ومفردات وتراكيب اليت تقدم يف  
كتب تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا واألسلوب ادلناسب يف عرضها للدارسُت، ومدى 

 16سهولة أو صعوبة تلك ادلادة للدارسُت.
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عة من األسس وادلبادئ والشروط اللغوية اليت ينبغي أن ولقد وضع الناقة وطعيمة رلمو 
     17تراعي عند تصميم ادلواد التعليمية األساسية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، وىي:

 أن تعتمد ادلادة على اللغة العربية الفصحى. - أ
 أن تعتمد ادلادة على اللغة األساسية شلثلة يف قائمة مفردات شائعة معتمدة. - ب
يلتزم يف ادلعلومات اللغوية ادلقدمة بادلفاىيم واحلقائق اليت أثبتتها الدراسات  أن - ج

 اللغوية احلديثة.
 أن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية. - د
 أن تكون اللغة ادلقدمة لغة مألوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة بناء وتركيبا. - ه
 هوم اللغة وتعلمها.أن تبٌت ادلادة على تصور واضح دلف - و
 أن تتجنب ادلادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. - ز
أن تعاًف ادلادة منذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل ذات  - ح

 ادلعٍت
 أن تبدأ ادلادة بالكلمات واجلمل وليس باحلرف. - ط
 أن تعاًف ظاىرة االشتقاق بعناية. - ي
 ائعة االستعمال.أن تعتمد ادلادة على الًتاكيب الش - ك
 أن تتجنب ادلادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام. - ل
 أن يربز الًتكيب ادلقصود ويتم التدريب عليو. - م
 أن تأخذ الكلمات الوظيفية اىتماما كبَتا. - ن

 
 خطة إعداد الكتاب ج.

 المرحلة التحضيرية للكتاب - أ
النظرية واألمور التطبيقية من كتب ىذه ادلرحلة سبد ادلعلم بأدة اإلعداد من اجلوانب 

أعدت لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، وىي سبد ادلعد بأداة سبكنو من الدخول يف 
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مرحلة اإلعداد الفعلي وتشبع دبا يعينو على حسن بناء مادتو اللغوية، وكيف يعاًف 
 18القضايا ادلختلفة بتسلسل وانسيابية.
 تالية:وتتضمن ىذه ادلرحلة األعمال ال

( دراسة كتب تعليم اللغة العربية لألجانب دراسة علمية تقوؽلية، لالستفادة من 1
اجلوانب ادلضيئة فيها، ولسد الثغرات وجوانب القصور اليت وقعت فيها، ودبكن 
االستفادة من ىذه الدراسة يف معرفة ادلفردات ادلستخدمة، وأسلوب تقدؽلها، 

يف الدرس الواحد ويف بقية الدروس، وادلفردات والتصاعد هبا، ونظام تكرار الكلمة 
ادلشًتكة بُت الكتب، وأسلوب عرض الًتاكيب اللغوية، وأنواع التدريبات والتمارين 
ادلستخدمة، وادلوضوعات واحملاور الثقافية واحلضارية اليت دارت حوذلا أساليب 

 ادلعاجلة والتناول.
سيستند إليها الكتاب، وىذا يقتضي ( دراسة وربديد الثروة اللفظية األساسية اليت ۲

 إعداد قائمة بادلفردات األساسية الشائعة والضرورية.
( دراسة ادلشكالت والصعوبات ادلتصلة بتعلم مهارات اللغة، واليت سبكن أن ذبابو 3

ادلتعلمُت، إما نتيجة لصعوبة يف لغتنا، أو الختالف بُت لغاة الدارس واللغة 
ا يف التعرف على ىذه ادلشكالت والصعوبات العربية...إخل. وشلا يساعدن

الدراسات ادلقارنة والتقابلية، ودراسات األخطاء الشائعة واستخدام منهج ربليل 
األخطاء، ذلك أن مثل ىذه الدراسات تعترب أساسا ال ينبغي إعلالو عند تأليف  

 19كتب تعليم العربية للناطقُت بغَتىا.
ختلفة عندىم )ضلو اذباىهم ضلو تعلي اللغة ( دراسة خصائص الدارسُت واجلوانب ادل4

العربية، دوافعهم من ذلك، مشكالهتم فيها، ميوذلم ضلو ادلوضوعات ادلختارة 
 للكتاب، قدراهتم اللغوية....إخل(.

( دراسة خصائص اجملتمع الذي سيجري تدريس الكتاب  فيو، وإىل أي مدى تساعد 5
عريب؟ ىل ىو رلتمع أجنيب؟ ىل ىو ظروفو على تعلم اللغة العربية، ىل ىو رلتمع 
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رلتمع مسلم غَت عريب؟ ىل ىو رلتمع ثنائي اللغة تسود فية العربية ولغة 
 أخرى؟إىل غَت ذلك من أمور تتعلق بالبيئة اليت سيدرس فيها الكتاب.

 ( ربديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص)يقصد هبا انقرائية الكتاب(.6
للغوية الشائعة يف الكتابات اليت يستخدمها الدارسُت أو اليت ( ربديد أنواع الًتاكيب ا۷

 تشيع يف الكتابة العامة.
 20( حديد ادلفاىيم الثقافة وادلالمح احلضارية اليت غلت أن يشتمل عليهاالكتاب.۸
( حديد األىداف العامة للكتاب، واألىداف اخلاصة لكل مهاراز مث ترصبة ىذه 9

ن يف ضوئها وضع زلتوى الكتاب الذي نتوسل األىداف إىل أىداف سلوكية ؽلك
بو ربقيق ىذه السلوكية. ويف ىذا الصدد يقدم الباحث أىداف الكتاب كما 

 21حددىا الناقة وطعيمة على النحو التايل:
 أوال:تتلخص يف ىدفُت رئيسُت،علا:

 اكساب الدارس رلموعة من ادلهارات اللغوية عند مستوى ؽلكنو من:   ( أ
 العربية الفصحى ادلتكلمة أي االستماع الواعي يف مواقف احليةفهم اللغة  -1
 التحدث باللغة العربية كوسيلة اتصال ادلباشر. -۲
 قراءة اللغة العربية بيسَت، وادراك ادلعٌت والتفاعل معو. -3
 استخدام اللغة يف الكتاب سواء أكان ذلك وظيفيا أو تعبَتا عن النفس.  -4
عارف كافية بشكل متدرج عن البالد العربية، من حيث تزويد الدارس دبعلومات وم ( ب

جغرافيتها وتارؼلها، ونظمها االجتماعية، وآداهبا وفنوهنا وثقافتها، ومن حيث 
 .العادات والتقاليد واألعياد واالختالفات، مع العناية دبفاىيم االسالمية
هارة األربع مث ثانيا: األىداف اخلاصة بكل مهارة يعٍت األىداف ادلذكورة من تعاليم م

تًتصبها مرة ثانية إىل أىداف سلوكية عند تأليف الكتاب. ومن األىداف السلوكية 
 دلهارة االستماع على مثال اآليت:

 أن يفهم الدارس سؤاال إليو ويستجيب لو.  ( أ

 أن يستجيب ألمر يصدر بعمل شيء ما. ( ب
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 أن ترتاح أساريره لسماع خرب سار بالنسبة لو.  ( ج
 أن يستجيب بكتابة الرمز عند مساع الصوت.  ( د
 أن يشَت أىل مدلول لكلمات يف زليطو. وما إىل ذلك يف مهارة األخرى.  ( ه
 

 التناول اللغوي - ب
إن فصل عن جوانب اللغة بعضها عن بعض ألمر صعب، فإن احلديث عن ادلفردات 

االقًتاحات من يستلزم أيضا احلديث عن جوانب الصويت، ومن مث يقدم الباحث بعض 
 الناقة وطعيمة فيما يتصل دبعاجلة األصوات وادلفردات، وىي:

أن يكون مدخل الكتاب صوتيا زبتار فيو رلموعة من ادلفردات يراعي فيها  (1
اعتبارات: أ( ادلفردات قريبة إىل الدارس، حسية ملموسة مفهومة؛ ب( تستغرق 

ا بينها عالقة داللية ادلفردات كل أصوات اللغة ورموزىا؛ ج( أن تكون فيم
 موضوعية، حبيث يسهل االعتماد عليها يف بناء صبل و تراكيب.

أن يقوم ىذا ادلدخل على تقدمي رلموعة من الكلمات ادلقرونة بالصور الدالة على  (۲
 ادلعٌت بوضوح.

( اعتبارا من الدرس األول ينبغي أن يكون واضحا يف أذىان ادلؤلفُت اخلطة ادلتدرجة 3
صوت مقرونا برمزه، وأن يأيت ىذا الرمز )احلرف( يف أشكالو ادلختلفة  لتقدمي كل

 حسب موقعة يف أول الكلمة ووسطها وهنايتها.
( األصوات الصعبة وادلشكالت الصوتية التصلة هبا ؽلكن معاجلتها من خالل مفردات 4

 سهولة ادلعٌت ملموسة يف زليط الدارس.
ادلتشاهبة سواء أكانت سهلة أو صعبة يف مواقف ( ػلسن تعليميا تقدمي األصوات 5

 تدريسية متتبعة ومًتابطة لتسهل ادلقارنة وادلقابلة.
( تقدم ظواىر اإلدغام والتفخيم مث ظواىر الصوتية ادلميزة للجمل اخلربية واالستفهامية 6

 والتعجبية...إخل منذ درس األول بشكل متدرج.
 امة احليوية، احلسية ادللموسة الشائعة.( تعتمد الدروس األول على ادلفردات الع۷
 ( يراعي التدرج يف تقدمي ادلفردات، وىو أمران:۸

 تدرج ادلفردات من احملسوس إىل ادلعنوي، من األصل إىل ادلشتق...إخل. -ا
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تدرج ادلفردات تدرجا عدديا، التدرج وفق خطة زلكمة تسَت من درس إىل  -ب
 ونضجهم وخرباهتم يف احلية درس وعلى أساس من تصور للدارسُت الكبار

( يفضل استعمال ادلفردات اجلديدة يف تراكيب مألوفة، وادلفردات ادلألوفة يف تركيب 9
 ومواقف جديدة. 

أما فيما يتصل بالًتاكيب، يقصد هبا قواعد اللغة، فهناك بعض التوصيات من جلنة 
 22اخلرباء العرب باخلرطوم اليت تتصل دبعاجلة الًتاكيب اللغوية ىي:

ا(  توزع الظواىر اللغوية على دروس الكتاب بطريقة تربوية، حبيث ال تقدم الظواىر 
 التالية إال بعد أن يكون الدارس قد استوعب الظاىرة األوىل إدراكا وتطبيقا.

ب( تعلج كل ظاىرة لغوية معاجلة ضمنية من خالل النص دون التعرض ذلا بشكل 
 و ذلك.منفصل أو عزذلا على شكل قاعدة أو ماشاب

تعاًف الًتاكيب اللغوية بطريقة وظيفية متدرجة، حيث يبدأ ادلتاب بتقدمي اجلملة  ( ج
 البسيطة مث ينتقل إىل ادلركبة فادلعقدة بشكل سلس متدرج.

 تقدم الًتاكيب والظواىر اللغوية ادلتشاهبة يف وحدات متتابعة.   ( د
 التناول الثقافي والحضاري للكتاب - ت

التعليمية وتدريس الثقافة من خالل اللغة اجلديدة ليس شيئا إن اإلعداد الثقايف  للمواد 
زائدا أو ثناويا أو جغرفيا، بل ىو امتداد الطبيعي ومكمل دلفهوم األساسي لتعلم اللغة 
األجنبية، فالثقافة كموضع للدرس يف كتب تعليم اللغة األجنبية ينبغي أن يكون ذلا 

تبدأ مع الفرد وتظهر عالقاهتا بالعادات  اتصال بالعمور اللغوية اليت تعلم، وينبغي أن
وادلرسسات احمليطة هبا. كما ينبغي أن تكون الثقافة ادلتعلمة حقيقية مفهومة شلكنة 

 العرض كلما ظامكن ذلك.
أما معاجلة احملتزى الثقايف يف الكتاب فيقدم الباحث مااتفق عليو اخلرباء العرب يف 

  23اجتماع اخلرطوم على النحو التايل:
أن يدور احملتوى حول رلموعة عن الشخصيات اليت تلعب أدوارا يف زيارهتا أو ( 1

مقابالهتا يف العامل العريب، ومن خالل التجارب وادلشاىدات واألحداث اليت سبر 

                                                             
 . 283-282. نفس ادلرجع، ص  22
 .289-288. نفس ادلرجع،..... ص  23
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هبم يف تنقالهتم بُت البالد العربية، حبيث يتعرف الدارس بعض اخلصائص احلضارية 
ث التارؼلية اليت ذلا أثر يف تطور احلضارة واالصلازات العمرانية والعلمية واألحدا

العربية واإلسالمية، على أن تكون فكرة الدوران حول رلموعة من الشخصيات 
غَت ملزمة سباما يف كل ادلواقف، وإظلا تكون وسيلة لتقدمي ادلواقف االجتماعية 

 وادلشاىدات حسب موقعها من بنية الكتاب ادلوضوعية.
وازن ادلناسب والواعي بُت تناول ادلاضي ومعايشة احلاضر، ( أن يراعي يف الدروس الت۲

اصلازات ادلاضي وقيم احلاضر باعتبارىا تراثا انسانيا يشًتك اجلميع يف القوامة عليو 
 واحلرص على بقائو وبنيتو.

 ( أن تكون ادلادة ادلوضوعات والدروس مادة صادقة من حيث احملتوى.3
ضها للمادة الغغوية من خالل وعاء يسهل ( أن تتنوع ادلوضوعات الكتاب يف عر 4

مهمة التصميم النحو وتقدمي ادلفردات يف تتبعها ادلطلوب، حبيث تزاوج بُت ادلوقف 
 وادلوضوع العلمي والشخصية وادلعامل والنوادر والطرائف واحلكايات ..إخل.

أن  ( أن تقدم ادلوضوعات ما يشهد باحًتام العقلية ادلتعلم واحلرص على وقتو، وذمل5
تكون ادلعلومات مفيدة يف باهبا، مركزة حبيث سبكن احملررين من الصياغة اللغوية 
بسهولة من ناحية، كما تسمح دلصمم التدريبات بالقيام بالتفصيل والتوضيح دون 

 إمالل الدارس من ناحية أخرى.
 ( أن يدور زلتوى الكتاب األول حول احملاور األربعة التالية:6
 االسالمية.الثقافة العربية  ( أ
 احلياة ادلعاصرة ( ب
 مواقف احلياة اليومية ( ت
التفاعل بُت احلضارة العربية واإلسالمي والعامل الذي نعيشو. حبيث توضح  ( ث

نصوص الكتاب يف إطار تعاًف فيو أىم وأبرز جوانب احلضارة والثقافة العربية 
اإلسالمية، من حيث القيم واألخالق وادلنجزات العلمي واألدبية والعادات 

عاصرة، مع مراعاة إبراز والتقاليد، واجلوانب االجتماعية للحياة العربية ادل
العناصر ادلشًتكة بُت الثقافة العربية اإلسالمية والثقافات األخرى من جهة، 

 والًتاكيز الواعي على ما ؽليز الثقافة العربية اإلسالمية من غَتىا. 
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وقد وضعت الناقة وطعيمة موضوعات يف ىذا الصدد على اجلوانب الثقافية 
  24ألساسي.الفردية أو الشخصية يف الكتاب ا

 التناول التربوي للكتاب - ث
سيتم عرض التناول الًتبوي للكتاب من خالل: النظرة الًتبوية حملتوى الكتاب 
 ونصوصو، والتدريبات، وادلصاحبات وىي كتاب التطبيقات، التسجيالت، ادلعجم

( النظرة الًتبوية حملتوى الكتاب ونصوصو يتكون من أمورين: أ( احملتوى أو 1
ب وعالقاهتا بأىداف التعلم إذا ربدد جوىر كل موضوع وكمية مفردات الكتا

ادلعلومات وادلعارف فيو، ونوعية ادلهارة ادلطلوب تعلمها، كما أهنا ربدد مستوى 
 25ادلوضوع وتربطو بزمن معُت؛ ب( احملتوى يف عالقتو بطريقة العرض.

( التدريبات ىي جزء أساسي من الكتاب، وكلما عوجلت التدريبات بشكل ۲
تربوي وفٍت جيد ضمن جودة الكتاب، وىي تقوم بدور مهم ورئيسي يف برناج 

 التعليم اللغة االجنبية وىي:
 أهنا ربدد وتوضح أىداف ادلقرر    ( أ
 أهنا تثَت دوافع ادلتعلم للتعلم والتقدم ( ب
 26أهنا تقوم التحصيل الدراسي يف الفصل. ( ت

التعليمية اليت تصحب  ( ادلصاحبات للكتاب يقصد هبا رلموعة األدات وادلواد 3
كتاب التعليم ادلقرر، وىي تساعد الكتاب األساسي على ربقيق األىداف 

 ادلرجوة يف برنامج تعليم اللغة. منها:
مرشد ادلعلم: الكتاب يقدم إىل ادلدرس فيو ادلعلومات الالزمة )طريقة  ( أ

 التدريس ووسائل التعليمية ادلستخدمة وغَتىا( للكتاب األساسي.
قات )كراسة التدريبات(:كتاب يشتمل على رلموعة من كتاب التطبي ( ب

التدريبات اليت تتناول سلتلف فروع اللغة ومهاراهتا واليت تقدم للطالب يف 
 27شكل منظم ومتدرح ومرتبط بفصول الكتاب األساسي.

                                                             
 .292-290. نفس ادلرجع،..... ص  24
 . 294-293. نفس ادلرجع،..... ص  25
 .298. نفس ادلرجع،..... ص  26
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التسجيالت الصوتية ىي التسجيالت تسجل عليها مادة لغوية يتطلب  ( ت
اضها فمنها ما يعاًف األصوات، استماع الدارس، وىي تتنوع بتنوع أغر 

منها الًتاكيب اللغوية، منها فهم ادلسموع...على أن تؤخذ مادة 
   28التسجيالت من مادة الكتاب األساسي.

معجم ىو معجم يرافق الكتاب، ويتضمن رلموعة من ادلفردات األساسية  ( ث
ادلناسبة لكي تكون رصيدا لغويا يلم بو ادلتعلم ليعينو أوال على دراسة 

كتاب بشكل أعمق وأوسع، ويعينو ثانيا على تنمية ثروتو اللغوية. أن ال
يكون منطلق ىذا ادلعجم من الكتاب األساسي حبيث يأخذ مفردات 

 29الكتاب ويقدم معانيها ادلًتادفة.
 التناول الفني للكتاب - ج

ويقصد بالتناول الفٍت ىنا أن ربدد سباما شروط العمل الفٍت فيما يتصل بإخراج الكتاب 
 عٍت الباحث باإلخراج ما يلي:وي
 ( طريقة تنظيم الصفحات1
 ( النسخ والطباعة۲
 ( الورق3
 ( الغالف4
 ( التجليد5
 ( احلجم واألجزاء6
 30( الصور الوسوم التوضيحية التعليمية۷
 
 
 تجريب الكتاب وتعديله - ح

واخلطة االخَتة إلعداد الكتاب التعليمي ىي ذبريبو وتعديلو وذلك بتدريسو 
جملموعة صغَتة من الطالب اليت أعد الكتاب ذلم فيتعرف من خالل ىذا بالفعل 

                                                             
 .302. زلمود كامل الناقة و رشدي أضبد طعيمة، الكتاب األساسي لتعليم...... ص  28
 . 302. نفس ادلرجع،..... ص  29
 .303. نفس ادلرجع،..... ص  30
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التجريب مواطن الصعوبة والسهولة، وعناصر القوة والضعف ومن مث غلري على 
الكتاب من التعديالت ما يضمن لو مستوى أرفع، وما يتحقق بو أىدافا أكثر، 

تاب مادتو، أو  وليس من الالزم يف فًتة التجريب ىذه أن يكون قد استوىف الك
كملت عناصره أوسبت طباعتو، فقد غلرب وىي يف شكل مذاكرات أو 
مظبوعات أو غَت ذلك من أساليب بسيطة تسَت للمؤلف ذبريب الكتاب 

 31واختبار صالحيتو.
 تقويم الكتاب - خ

أصبح التقومي مصاحبا ألي برنامج تربوي منذ وضعو يف صورة مكتوبة إىل ذبريبو 
برنامج ؼللو من التقومي ولو يف خطوة من خطوات تنفيذه و تطبيقو ميدانيا، وأي 

فهو برنامج قاصر، بل أنو فقد أىم مقومات صالحو وعوامل صلاحو. ويعرف 
 بالتقومي مدى ربقيق األىداف لربنامج ما.

وربليل الكتب وتقوؽلها أمر مهم يصاحب العملية التعليمية، وىذه ىي اجملاالت 
 ا تقومي الكتب:الرئيسية اليت ينبغي أن يتناوذل

( أسس إعداد الكتاب: ويقصد بو التعرف على ادلراحل اليت سبقت إخراج 1
الكتاب يف شكلو النهائي هبا يف ذلك الدراسات والبحوث اليت رجع إليها 

 ادلؤلفون وكذا ادلنطلقات اليت استندوا إليها.
تاب ( زلتوى الكتاب: يقصد بو ادلاجة اللغوية والثقافية اليت يقدمها الك۲

للدارسُت. والقضيتان الرئيستان اللتان تشغالن ذىن مؤلف الكتاب علا: 
اختيار احملتوى، وتنظيمو. ومن ىنا فقد تنوعت األسئلة اليت تندرج ربت 
ىذا اجملال لتشمل سلتلف عناصر احملتوى )ادلفردات والًتاكيب وتعليم 

ص اختيار القواعد ونوع اللغة ادلعلمة وادلضمون الثقايف( سواء فيما ؼل
 احملتوى وتنظيمو.

( ادلهارات اللغوية: ويقصد هبا ادلهارات العامة والتفصيلية اليت يتوخى الكتاب 3
 إكساهبا للدارسُت، استماعا وكالما وقراءة وكتابة.
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( طريقة االتدريس: ويقصد بذلك التعرف على طريقة التعليم اللغات األجنبية 4
دورىا علي اختيار زلتوى الكتاب اليت يتبناىا ادلؤلفون واليت تنعكس ب

 وتنظيمو.
( التدريبات والتقومي: ويقصد بذلك التعرف على أنواع التدريبات اللغوية 5

وعددىا ومدى قدرهتا على تثبيت ادلهارات اللغوية اليت يسعى ادلدرس 
الكتساهبا للدارسُت. وكذلك التعرف على أسلوب التقومي الذي يشيع يف 

 خاللو معرفة مدى ربقيق أىداف الكتاب.الكتاب والذي ؽلكن من 
( ادلواد ادلصاحبة: ويقصد هبا سلتلف األدوات اليت تصحب الكتاب وتساعد 6

على ربقيق أىدافو بكفاءة مثل: دليل ادلعلم، وشرائط التسجيل، وكراسة 
 التدريبات...إخل.

( إخراج الكتاب: ويقصد يو  الشكل ادلادي للكتاب سواء من حيث طباعتو ۷
 تنظيمو بشكل عام، أو الوسائل التعليمية اليت يوظفها.أو 

( االنطباع العام: ويقصد بذلك التعرف على مدى مناسبة الكتاب للربنامج ۸
 الذي ؼلتار لو، وكذلك إحساس ادلعلم باالرتياح الستخدامو.

 
 

 القراءةمهارة المبحث الثاني: 

 مفهوم القراءة . أ

تشمل تفسَت الرموز و الرسوم اليت يتلقاىا القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية 
ه ادلعاين و االستنتاج ذالقارئ عن طريق عينو و فهم ادلعاين و الربط بُت اخلربة السابقة و ى

و النقد و احلكم و التذوق و حل ادلشكالت. و القراءة عملية مركبة تتألف من عمليات 
الكاتب و استخالصو أو إعادة متشابكة يقوم هبا القارئ وصوال اىل ادلعٌت الذي قصده 

 32تنظيمو، و اإلفادة منو.
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 أنواع القراءة . ب

 نواع القراءة من حيث الشكل و األداء:أ -١

 القراءة الصامتة  (أ

ىي قراءة تعتمد على العُت يف النظر اىل احلروف و الكلمات و تصور 
األلفاظ و فهم معانيها ذىنيا دون إخراج صوت مسموع أو علهمة أو ربريك 

 33الشفتُت.

ىي استقبال الرموز ادلطبوعة و إعطاؤىا ادلعٌت ادلناسب ادلتكامل يف حدود 
خربات القارئ السابقة مع تفاعلها بادلعاين اجلديـدة ادلقـروءة و تكوين خربات 

 34جديدة و فهمها دون استخدام أعضاء النطق. 

 القراءة اجلهرية  (ب

اىل ادلخ و فهمها باجلمع  ىي التقاط الرموز ادلطبوعة و توصيلها عرب العُت
بُت الرمز كشكل رلرد، و ادلعٌت ادلختزن لو يف ادلخ مث اجلهر هبا بإضافة 

  35األصوات و استخدام أعضاء النطق استخداما سليما.

  36أنواع القراءة من حيث أغراض القارئ: -۲

 القراءة السريعةأ( 

للباحثُت و  يقصد منها االىتداء بسرعة اىل شيـئ معُت، و ىي قراءة ىامة
ادلتعجلُت: كقراءة الفهارس و قوائم األمساء و العناوين و دفًت التلفونات و 

 ضلو ذلك.
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 القراءة التحصيليةب( 
يقصد منها االستذكار و اإلدلام، و تقضي ىذه القراءة الـًتيث و األناة لفهم 

ادلختلفة و ادلسائل إصباال و تفصيال، و عقد ادلوازنة بُت ادلعلومات ادلتشاهبة و 
 غَت ذلك شلا يساعد على تثبيت احلقائق يف األذىان.

 القراءة للمتعة األدبيةج( 

ىي قراءة خالية من التعمق و التفكَت و قد تكون متقطعة تتخلها فًتات و 
 ذلك كقراءة األدب و الفكاىات و الطرائف.

 القراءة التحليلية ( د

قن يف البحث عن ىي القراءة اليت هتدف اىل تدريب الدارس على أن يت
ادلعلومات من ادلصادر ادلكتوبة، كقراءة نقد كتاب أو إنتاج عقلي للموازنة 

 بينو و بُت غَته.

 37أنواع القراءة من حيث التهيئ الذهني للقارئ: -3

 القراءة للدرس ( أ

ىي القراءة تطلب منها اإليفاء دبطالب ادلهنة و الواجبات ادليدانـية و غَت 
احليوي. يتهيئ ذلا الذىن هتيئا خاصا. يقرأ ذلك من ألوان النشاط  

القارئ يقظة و تأمال و تـفرغا، و تستغرق قرائتو وقتا أطول و تقف العُت 
 يف السطور وقفات متكررة طويلة أحيانا ليتم التحصيل و اإلدلام.

 القراءة االستمتاعية  ( ب

 ىي القراءة اليت مل هتدف اىل إثراء ادلفردات و ال اىل تعليم الًتاكيب
ادلعينة من النصوص القرآنية و ال اىل فهم النصوص بالتفاصيل و إظلا 

 38ىي لتنمية رغبة الدارس على القراءة.

 

                                                             
 .74ادلرجع نفسو،  37
 .130( 2006)ماالنج: مشكات،   Metodologi Pengajaran Bahasa Arabأضبد فؤاد أفندي،  38
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 أهداف تعليم القراءةج. 
اذلدف العام يف تعليم القراءة تعلم ادلتعلم من أن يكون قادرا على قراءة العربية 

 39صحيحا و سليما، و اذلدف اخلاص ىو:

ن ربط الرموز ادلكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها يف اللغة أن يتمكن الدارس م -1
 العربية.

 أن يتمكن من قراءة جهرية بنطق فصيح. -۲

أن يتمكن من استنتاج ادلعٌت العام مباشرة من الصحيـفة ادلطبوعـة و إدراك تغَت  -3
 ادلعٌت بتغَت الًتاكيب.

على تفريق مفردات أن يتعرف معاين ادلفردات من معاين السياق و القدرة  -4
 احلديث و مفردات الكتابة.

 أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات و إدراك عالقات ادلعٌت اليت تربط بينها. -5

 ذلك قواعد اللغة و صرفها.أن يقرأ بفهم و انطالق دون أن تعوق  -6

أن يفهم األفكار اجلزئية و التفاصيل و أن يدرك العالقات ادلكونة للفكرة  -۷
 الرئيسية.

 أن يتعرف عالمات الًتقيم و وظيفة كا منهما. -۸

 أن يقرأ بطالقة دون االستعانة بادلعاجم. -9

أن يقرأ قراءة واسعـة ابتداء من قراءة الصحيفـة اىل قراءة األدب و التاريخ و  -1۰
العلوم و األحداث اجلاريـة مـع إدراك األحـداث و ربديد النتائج و ربليل ادلعاين 

  دىا و ربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية اإلسالمية.و نق
 

 مراحل القراءة . د

ادلراحل ىنا طبقات و مستويات القدرة يف القراءة، فيستحسن أن   
يتمسَّك هبا ادلدرس يف تعليم القراءة. و قسم جونًت ىذه ادلستويات اىل ثالث 

 40مراحل:
                                                             

 .189-188(، 1985، )السعودية: تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىزلمود كامل الناقة،  39



 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
digilib.uinsby.ac.id 

 
 

 يتكون فيها رصيد الطالب لغويا.ادلرحلة األوىل: لتنمية مهارات القراءة، و  -1
ادلرحل ادلتوسطة: لتنمية مهارات القراءة، و فيها يتم الًتكيز على إثراء مفردات  -۲

 الطالب و تنمية رصيده يف الًتاكيب اللغوية و تتسع أمامو موضوعات القراءة اىل
 حد ما.

لى تنمية ادلرحلة ادلتقدمة: اإلستقالل يف القراءة، و يف ىذه يتدرب الطالب ع -3
مفرداتو ذاتيا و يتعلم يستخدم القواميس و يبدأ أول خطوات االستقالل يف 

 القراءة.
 

 طريقة تعليم القراءة . ه

لـخ ص علي أضبد مدكور صبيع الطرائق اليت استخدمت يف تعليم القراءة اىل 
 41طريقتُت اساسيتُت:

 الطريقة الًتكيبية -1

احلروف اذلجائية بأمسائها أو و ىي تبدأ بتعليم اجلزئيات كالبدء بتعليم 
بأصواهتا مث تنتقل بعد ذلك اىل تعليم ادلقاطـع و الكلمات و اجلمل اليت تتألف 

 منها.

 و ىناك طريقتان تندرجان ربت مايسمى هبذه الطريقة، علا:

 الطريقة اذلجائبة ( أ

و يطلق على ىذه الطريقة خطأ )طريقة األجبدية(. و ىي تقوم على 
ثاء -تاء-باء-اذلجائية بأمسائها بالًتتيب )ألفتعليم الطفل احلروف 
 اىل ياء( قراءة و كتابة
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 555مرجع سابق،  رشدي أضبد طعيمة، 
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 الطريقة الصوتية  ( ب

تبدأ ىذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات احلروف بدال من أمسائها 
ع( مث -ر-حبيث ينطق حبروف الكلمات أوال على انفراد مثل )ز

 ذلك.ينطق بالكلمة موصولة احلروف دفعة واحدة، و ىو يتدرج يف 

 الطريقة التحليلية -۲

و ىي تبدأ بتعليم وحدات ؽلكن ذبزئتها اىل أجزاء أو عناصر أصغر، 
فإذا بدأت الطريقـة بالكلمـة فانـو ؽلكن ردىا اىل حروف و أصوات. و على 

 ىذا ؽلكن وضعها موضع التحليل.

و ىذه الطريقة تشتمل على عدة طرائق من أعلها : طريقة الكلمة و 
و الطريقة ادلعدلة، و سوف نفصل القول يف كل طريقة من ىذه  طريقة اجلملة

 الطريقة الثالث فيما يلي:

 أ( طريقة الكلمة

فقد تبدأ بتعليم الكلمات قبل احلروف، أي أهنا على عكس الطريقة 
الًتكيبية. و طريقة الكلمة يف أساسها طريقة )انظر و قل(. و ىي تستلزم 

لكلمات أوال، و أن طلتار ىذه عادة أن نعرض على الطفل عددا من ا
الكلمات حبيث ؽلكن تركيبها بسهولة لتصبح صبال و قصصا صغَتة، 

 ادلدرسة.-دخل-عادل-التلميذ -مثل: يتعلم

فطريقة الكلمة تبدأ بالكلمة مث ذبريد الكلمة اىل حروف مث تكوين   
كلمات جديدة من احلروف اجملردة و من الكلمات اجلديدة تتكون 

 ة ادلناسبـة......و ىكذا.اجلمل القصـَت 

 ب( طريقة اجلملة

اذلدف من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ وحدة يستطيع أن يلم هبا 
بعينو بل وحدة قائمة على فكرة. و ادلبدأ الذي نالحظو يف تدريس القراءة 
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ىنا ىو أن األشياء تالحظ ككليات، و أن اللغة زبضع ذلذا ادلبدأ. و من 
لعقل ىي األفكار يف عالقاهتا الكاملة، و أن الفكرة ادلسلم بو أن مادة ا

ىي وحدهتا، و لذلك ينبغي أن نسلم بأن اجلملة ىي وحدة التعبَت، و 
ادلبدأ الثاين ىو أن أجزاء الشيئ ال يتضح معناىا اال بانتمائها اىل الكل، 

 و ال يتحدد معناىا ربديدا كامال إال إذا انتظمت يف صبلة.   

 اءةوسائل تعليم القر  . و

ىناك وسائل كثَتة تعُت يف عملية القراءة و الكتابة للمبتدئُت، و من أىم 
 42ىذه الوسائل ىي:

 البطاقات (1

فالبطاقة من الوسائل الفعالة اليت تساعد يف تعليم األطفال: القراءة و الكتابة، و 
ذلك من خالل مواقف و أنشطة فعـالة و مشوقة. و من أمثلتها: بطاقات األمساء 

بطاقات أمساء األشياء و بطاقات تنفيذ األوامر و بطاقات الكلمات و اجلمل و 
 ادلتماثلة و بطاقات األسئلة و األجوبة و بطاقات القصص و غَتىا.

 لوحات اخلربة (۲

ىي من القرطاس أو الكراسات يكتب الطالب فيها الكلمات وجدىا يف زيارات 
 أو مشاىدة أفالم عند تعليمهم.

 43الكاريكاتورية رلالت الصور (3

انتشرت ىذه اجملالت يف العامل العريب إبان السنوات العشر ادلاضية و القت إقباال  
كبَتا من األطفال و ادلراىقُت على السواء، كما قامت بعض دور النشر بًتصبة 
ىذه اجملالت عن أصوذلا األجنبـية. و من أمثلة الشائعة منها: )سندباد(، )تان 

 تان( و )سوبرمان(.

 ادللصقات )اإلعالنات( (4

                                                             
42

  .129علي أضبد مدكور، ادلرجع نفسو،  
43

 .123)القاىرة: مكتبة لبنان، بدون سنة( , تعلم اللغات الحية بين النظرية و التطبيقصالح عبد اجمليد،  
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ادللصقات ىي اإلعالنات اليت ربوي صورا و كتابة بألوان سلتلفـة و حجوم كبَتة 
تساعد على قرائتها من مسافة بعيدة. و ال تقل مساحتها عادة من مًتين عرًضا 

 44يف ثالثة أمتار طوالً.
 

 

 مواد القراءة ز.

 خصائص مواد القراءة -١ 

ال زبتلف خصائص مادة القراءة عن مادة اإلستماع، فكل منها  ذلا مقومات 
 و صفات تناسب مع اذلدف السلوكي الذي يرمي اليـو ادلتـعلم و ادلعلم. 

فإن كان اذلدف احلفظ و تذكر كل التفاصيل اختَتت مادة القراءة حبيث  ( أ
ربتوي على شرح واف لكل فكرة جديدة و ترابط منطقي يساعد 

 لتذكرىا.
و إن كان اذلدف استخالص األفكار الرئيسية و تلخيصها فعلى ادلعلم  ب(

أن ؼلتار مادة لغوية تساعد فيها التفاصيل الثانوية على الًتكيز على 
 األفكار الرئيسية.

و إن كان اذلدف معرفة احملتوى العام لالستيعاب و الفهم اختَتت ادلادة  ج(
ات و الكلمات التـي مل بألفها القارئ، ادلقروءة حبيث ربوي بعض العبار 

   45و لكنو يستطيع فهم معناىا من السياق اللغوي.
 اختيار مواد القراءة -۲

ينبغي عند اختيار مادة القراءة بالعربية يف برنامج تعليم اللغة العربية للناطقُت 
 46بلغات أخرى مراعاة الشروط التالية:

ربتوي على كلمات من ذلجة  أن تكون باللغة العربية الفصحى أي ال  (أ 
 خاصة أو عامية عربية معينة.

                                                             
 .124ادلرجع نفسو،  44
45

 .114ادلرجع نفسو،  
46

 .182رشدي أضبد طعيمة،  
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أن تالئم اىتمامات الدارسُت و ميوذلم و أعمارىم. فال تقدر للكبار نصا  (ب 
 أن  يقدم لألطفال فيشعرون بادلهانة و استصغار تفكَتىم.

أن ػلتوي النص على مفردات مرتبطة باىتمامات الطالب و أعماذلم اليت   (ج 
 ة من أجلها.يريدون تعليم العربي

أن يبٌت لدى الطالب قيمة أخالقية معينة أو يعرفهم بنمط ثقايف اسالمي  (د 
معُت دون أن يتعارض مع قيم الطالب. اللهم إال يف احلاالت اليت تتعارض 

 فيها ىذه القيم مع الثقافة االسالمية.

أن يتدرج النص للطـالب من حيث كـم ادلفردات و الًتاكـيب و نوعها. فيبدأ  (ه 
درسوه شفهيا. و ما يستطيعون استعمالو يف مواقف االتصال، مث ينتقل دبا 

 هبم اىل ما ىو جديد.

 التدريبات على القراءة -3

ينبغي على ادلعلم أن يكثر من استخدام التدريبات القرائية أو اجملموعة من 
. األسئلة اليت يلزم على الدارس أن غليبها دلعرفة وصول أىداف القراءة ادلرجوة منها
و ينبغي أن تكون التدريبات ادلختارة مطابقة بأىداف القراءة و باخلربات التعليمية 

 اليت يريد ادلعلم تزويدىا للدارس.

 47و أما أنواع التدريبات باعتبار أىداف القراءة فكما يلي:  

 التدريبات إلثراء ادلفردات (أ 

من و لتدريب التلميذ  يف إثراء مفرداتو فيحتاج اىل عدة األنواع  
 التدريبات:

 ( التدريب على طلب ادلرادف1

 ( التدريب على طلب األضداد۲

 ( التدريب على إتيان صيغة ادلفرد و اجلمع من الكلمات.3

                                                             
4۷

 .136-131افندي، مرجع سابق،  أضبد فؤاد 



 

digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id 
digilib.uinsby.ac.id 

 
 

 ( التدريب على إتيان صيغـة ادلضارع من ادلاضـي و عكسو.4

 التدريبات دلعرفة مضمون النص (ب 

ىناك مستويات يف معرفة مضمون النص، و قسم بلوم   
(Bloom)  ىذه ادلستويات اىل ستة مستويات، مستوى ادلعرفـة و

 التذكر و الفهم و التطبيق و التحليل و الًتكيب و التقومي. 

 و بيان ىذه ادلستويات تفصيال ىي:

 التدريب على ادلعرفة و التذكَت( 1

تكون التدريبات يف ىذا ادلستوى على صورة االستفهام اليت تبدأ 
 .مىتمن، ما، أين، و بأدواهتا، 

 التدريب على الفهم( ۲

تكون التدريبات يف ىذا ادلستوى على صورة االستفهام اليت تبدأ 
 دلاذا، ما الذي، اشرح، بُت و قارن.بأدواهتا، 

 التدريب على التطبيق( 3

تكون التدريبات يف ىذا ادلستوى على صورة االستفهام اليت تبدأ 
 كيف، أيهما، ىات مثاال، طبق و اخًت.بأدواهتا،  

 التدريب على التحليل( 4

تكون التدريب يف ىذا ادلستوى على صورة البحث على 
األفكار الرئيسية، ػلتاج بو تعرف التلميذ على الكلمات 

  الوظيفية.  

 التدريب على الًتكيب( 5

و من أوجو ىذا التدريب يطلب ادلعلم التلميذ رسم األشكال أو 
 .الرسـوم و يوضح تنظيم زلتوى النـص و تلخيصو
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 التدريب على التقومي( 6
و تكون التدريب يف ىذا ادلستوى بصيغة أسئلة "ما رأيك؟"، 
ناقش ادلوضوع بزمالئك، ىل أنت توافق، دلاذا؟. و ما اىل ذلك 

 من األسئلة اليت ذبذب الطالب ادلناقشة عنها.

 

 وعالجها القراءة في التالميذ ضعف مشكلة . ح
 يرجع وبعضها إليهم يرجع القراءة يف التلميذ ضعف أسباب بعض أن شك   وال
 :التلميذ إىل يرجع فما 4۸.الكتاب إىل يرجع اآلخر والبعض ادلدرس إىل
 .السمع قو ة و األبصار وقو ة العامة الصحة: ومنها، اجلسمية العوامل -1

 للتقدم الالزمة االستعدادات لديهم يتوافر ال التالميذ بعض، للمطالعة االستعداد -۲
 الذىن حصر على والقدرة واالنتباه الذكاء االستعدادات ىذه ومن ادلطالعة يف

 واخلربات اللغة -3

 :ادلدرس إىل يرجع وشلا
 نشاط يبعث الذي اجلو خبلق ادلطالعة درس يف يهتمون ال ادلدرسُت بعض ن  إ -1

 احلامل دبظهر  الدرس ىذا يف يظهر ومنهم القراءة يف رغبتهم ويثَت التالميذ
 فيضمن العمل عناء من للتخفف فرصة ادلطالعة حصة يف يرى وكأنو ادلستهُت
 الفتور من ادلظهر ىذا أن شك   وال، واحلماسة النشاط من يتطلبو دبا الدرس على

 دروس من فائدهتم وتقل ضباستهم فتفًت التالميذ على سينعكس والًتاخي
 .ادلطالعة

 القدرة لديهم وليس واحدة عقيمة طريقة على دروسهم يف ادلدرسُت بعض غلمد -۲
 .الطرق من يناسبو دبا موضوع كل   أو فصل كل   ومواجهة الطريقة تنويع على

 يقل حُت ادلدرسي اليوم من األخَتة احلصص للمطالعة ؼلصصون ادلدرسُت بعض -3
 .فيو ومشاركتهم للدرس قابليتهم وتضعف التالميذ نشاط

 اليت اللغوي النشاط وألوان ادلطالعة دروس بُت الربط ػلاول ال ادلدرسُت من كثَت -4
 .واإلطالع القراءة إىل ربتاج
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 :الكتاب إىل يعود وشلا
 وإم ا مادهتا مالءمة لعدم إم ا بالقراءة التالميذ تغرى ال ادلطالعة كتب من كثَتا أن  

 .شكلها لرداءة
 الضعف على بدورىا تؤد ي قد متعددة أسباب شبة فإن سبق شلا يتضح وكما

 الصحية النواحي حيث من التلميذ إىل يرجع األسباب ىذه بعض، التالميذ لدى القرائي
 ادلدرس إىل يرجع وبعضها. واخلربات اللغة ناحية من أو للمطالعة االستعداد ناحية من أو

 4۹:الثالثة اجلوانب ىذه بتناول يقضي احلاسم والعالج، الكتاب إىل يرجع والبعض
 عالج يف الواجب تبعة تقع معا وعليهما، وادلدرسة ادلنزل بُت شركة فأمره التلميذ فأم ا -1

 .وحواسو جسمو

 ؽلحوىا أن -أخلص إذا– ويستطيع، ادلشكلة ذلذه كثَتة حلول يده ففي ادلدرس وأم ا -۲
 العمليات إخفاق يف ادلدى بعيدة آثار ذلا اليت اخلطَتة الًتبوية ادلشكالت سجل من

 :التعليمية

 التالميذ نشاط تبعث اليت ادلشوقة الطرق التدريس يف يستخدم أن فعليو .أ 
 .الدرس من فائدهتم وتضاعف

 .القراءة إىل يدفعهم حافزا التالميذ نفوس يف يثَت أن -كذلك-وعليو .ب 

 القراءة يف مسابقات التالميذ بُت يعقد أن -بادلدرسة مستعينا– وعليو .ج 
 .قيمة جوائر للمجيدين ؼلصص أن على احلرة

 احلرة القراءة على التالميذ تشجيع ادلدرس ؽللكها اليت الوسائل ومن .د 
 .الفصل ومكتبة ادلدرسة دبكتبة واالنتفاع

 فهي فيها التالميذ وضعف القراءة مشكلة يف أصيل عنصر فهي ادلطالعة كتب أم ا -3
 من ادلالئمة الصاحلة الكتب أن   والواقع، صلحت إذا ناجح ودواء ساءت إذا وبيل داء
 ناحية: علا ناحيتُت يف تبدو الكتاب ومالءمة، القراءة إىل التالميذ لدفع الوسائل خَت

 .وادلضمون الشكل
 عالمات واستخدام والورق الطباعة جودة مراعاة ينبغي الشكل ناحية ومن

 ولسطور الكلمات بُت ادلناسبة ادلسافة ورعاية والفرعية الرئيسية العناوين ووضع الًتقيم
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 ادلتعلم يربط حىت اجلذابة الصور من العديد على الكتب واشتمال الغالف وجودة
 استخدام من بد   ال كذلك ضوئها يف ادلراد ادلعٌت ويلتمس ادلكتوبة الرموز وبُت بينها
 .للكتابة مناسب بنط

 ادلراحل تالميذ تناسب قرائية موضوعات اختيار ينبغي ادلضمون ناحية ومن
 األسئلة عن لإلجابة حثيثا تسعى حيث مطالبهم وربقق حاجاهتم وتليب ادلختلفة
 أن دبعٌت ومل؟ وكيف؟ أين؟ وإىل أين؟ من: وىي التالميذ أذىان على تلح اليت اخلالدة
 مصدره حيث من اإلنسان وحقيقة األلوىية حلقيقة االعتقادي التصور حقيقة ذلم تبُت
 وجود وغاية اختصاصاتو وحدود سلطاتو دائرة احلياة يف ووظيفتو الكون يف ومركزة

 50.اإلنساين
 

  نبذة تاريخية عن ميدان البحثالمبحث الثالث: 

 مدرسة خديجة االبتدائية سورابايا لمحة عن .أ 

( تقع على شارع  1954أغسطس  1) 1373ذو احلجة  2تأسست بتاريخ 
الكياىى احلاج عبد الوىاب  سورابايا. و أما ادلؤسسون فهم: 17 \4كاواتان  

عبد الفتاح. و  عبد اهلل.. الكياىى احلاج ياسُت. الكياىى احلاج زلمد ضوان ترحام
 عبد العزيز ديار.

ومتفوقا  مهذبا وتكىناإلوسان اندونً اإلسالمً انتعهٍم مزكش  :انزؤٌت
 .منافساو

 : انبعثت
.تشاٌدممارستأهمانسىتوانجماعتوتطبٍقهفًواقعانحٍاة.١

.تعشٌشروحانىطىٍتوانتىاضع.2

انقزاءةوانكتابتوإوتاجانبحىثانعهمٍت..تعىٌد3

.تعشٌشاإلوسانانمستقموانمسؤول.4

تىفٍذعمهٍتانتعهٍمفعانٍتومبتكزةوسٍاقٍتمهأوىاعانمصادرو.5

انمزاجعاإلسالمٍت.
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انتعهٍم6 عمهٍت فً واالتصاالث انمعهىماث تكىىنىجٍا تطبٍق  .

وإدارةانمدرست.

واإل۷ انقدرة سٌادة  عهى. وقادرا ممتاسا انمدرسً نهمجتمع بداع

انمىافستفىانمستىياإلقهٍمًوانىطىًواندونً.

.تىفٍزانىسائمانتعهٍمٍتنهمعاٌٍزاندونٍت۸

.تىفٍذاإلدارةانتشاركٍتمسائهتومهىٍتوتشجٍعمشاركتانمجتمع۹

فًإدارةانتعهٍم.


 الموقع الجغرافى . ب
 4-۲تقـــع يف شـــارع أضبـــد يـــا   االبتدائيـــة ســـورابايامدرســـة خدغلـــة كانـــت 

ســورابايا الـــىت وقعهـــا مهــم مـــن وجـــو اإلســـًتاتيجية وســهال يف سبســـكها ألن موقعهـــا أمـــام 
شـــارع أضبـــد يـــا  و ىـــو شـــارع أساســـي دلدينـــة ســـورابايا  سبـــره الســـيارات و احلـــافالت و 

اء. ومــن ؽلــر علــى الـدرجات واجلــواالت مزدضبــة جــدا كــل يــوم السـيما ىف الصــباح و ادلســ
 االبتدائيـــةمدرسةةةد جد  ةةةد ىـــذا الشـــارع فينظـــرإىل مبـــٌت ىـــذه ادلدرســـة.  أمـــا ربديـــد 

 فهى كما يلى :    سورابا ا

 DTCالشمولة زلدودة بالسوق ادلركزي دارموا   -1
 سورابايا 1اجلنوبة زلدودة بادلستشفى اإلسالمية  -۲
 اياسوراب 1الغريبة زلدودة دبدرسة ادلهنة الثانوية  -3
 الشرقية زلدودة بالشارع األساسي للعاصمة -4

 

 
 


