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 الباب الثاني
 دراسة نظرية

 

بطاقة سؤال "مفهوم عن الوسائل التعلمية : الفصل األول 
 " وجواب

 "بطاقة سؤال وجواب" تعريفات وسائل التعليمية - أ

وسائل . عمدة مهمة في عملية التعلم والتعليم وسائل تعليمية
آلمة وسيلة . التدریس خصوصا في التربية هي حاجة مهمة

أو في  -التوسط -بمعنى حرفية  mediumبالالتينية یطلق ب
وذهب .  اللغة بمعنى یرسل الرسالة من مسترسل إلى متسلم

م أن وسيلة 1971السنة  )  (Ely and Gerlach  آرالخ و ئلى
أو الحادثة یبنى حالة الذي یصنع الطالب , المادة, هي الناس

الكتاب ومنطقة المدرسة , وبهذا تعرف آان األستاذ. ماهرا و ذآيا
  grafis      وسيلة حصوصا بمعنى ألة بيانية. يلة التعلميةآوس

 elektronikأو تحليل الكهربي  fotografisصورة  البيانية  
 .ویرآب إعالن التصویر والتصویت

أن التعليم ینبغي أن یسفر عن بعض النتائج العامة النافعة ، 
ألوالع والمهارات الخاصة التي یتولى فضال عن المعارف وا



17 

 

والناس یؤتي آثيرا من التعریفات  . 1يم تنميتها تنمية مباشرةالتعل
فإن اتحاد الصناعة و وصلة التعلمية . عن معاني الوسيلة

باألمریكي مثال قد عرف الوسيلة بكل شكل ومجري یستعي به 
إن الوسيلة آل ألة معنية یتعرض بها . الناس اإلجراء األخبار

مثلتها الدفتر الكتاب للتعليم ومن أ تالميذاألخبار ویهيج ال
أي تعریف لها وجدان المساوست والمماثلة . والشریط والفلم

فمنها أن الوسيلة آل ما یجعل ألة إلجراء الخبر من المرسل إلى 
المسترسل حتى یهيج الفكر والشعور واإلهتمام ،واإلتفات 

وفي اللغة . ،والهمة عند الطالب حقا حتى تسير عملية التعليم
لة هي وسائل اإلیضاح أو عند اصطالح دآتور العربية الوسي

الموجه الفنى لمدرسة "عبد العالم إبراهيم في آتابه المسمى ب
وسمى بعضهم الوسيلة ". اللغة العربية في الوسيلة الوضيحية
 .السمعية البصریة او ألة النظم وسمع

هي المعينات  "بطاقة سؤال وجواب"وسائل التعليمية 
ب على مهارة القراءة ،المعينات التي البصریة الخاصة بالتدری

وهذا النوع من . تتعلق باإلدراك البصري أم تتصل بالفهم
بخاصة  على القراءة البصریة والفهم ، تالميذالبطاقات یساعد ال

. إذا وضعت الكلمات المستخدمة في سياق لغوي ذي معنى
من  تلميذویساعد هذا النوع من البطاقات في زیادة حصيلة ال

                                                            
  429،  1975حسن الدجيلى ، التعلم والتعليم مدخل في تربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض ،   1
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دت وزیادة قدرته على تطبيق ما تعلمه من قواعد اللغة المفرا
 .2 العربية

: فالبطاقات من الوسائل الفعالة التي تساعد في تعليم األطفال
      .الل مواقف وأنشطة فعالة ومشوقةخالقراءة والكتابة ، وذلك من 

 

 و معيار إختيارها يةوسائل التعليمالأنواع   - ب

 :هي, عملت في عملية التدریسوسيلة التعليم التي إستالأنواع 

 وسيلة البيانية  -1
 وسيلة الثالثة حجم -2
 وسيلة التصویر -3
 الوسائل منطقة لوسيلة التعليمإستعمال  -4

إثرثارها لكنه  إستعمال الوسائل التعليم الیرى و الیعبر على
 .أدوارها في مساعدة عملية التدریس على مهم و طبقة و

 :يآما یل, أما معيار اختار وسائل التعليم

التصدیق بهدف التعليم بمعنى وسيلة التعليم إختارات بأسس  - أ
, بعملية, وهدف التعليمية هي یتضمن بفهم. الهدف  تعليمية

 . بترآيبية التي استعمالها في عملية التدریس, بتحليلية

                                                            
الملك جامعة -يق عبداهللا ،المعينات البصرية في تعليم الغة ،الفاشر عمادة شؤون المكتباتالدآتور محمود إسماعيل صين عمر الصد  2

  107، 1984سعود ،الرياض ،
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, عضض على مادة الدراسة هي المادة الدراسة بصفة الحقيقة  - ب
ية التدریس یسيرا فهم الفكرة   یحتاج على وسيلة لعمل, القاعدة

 .تالميذال
. تسهيل لنيل وسيلة هي الوسيلة التي یحتاج یسير أن  یحصل - ت

 .ال بد یستطيع األستاذ أن یصنع في وقت التعليم
 قدرة المعلم في استعمال الوسيلة لعملية التدریس  - ث
 الوقت الواسعة إلستعمال الوسيلة - ج
سب حتى بمعنى اختيار الوسيلة ینا تالميذأن یناسب بقدرة ال - ح

 .عن المعناها تالميذبفهم ال

وهذه الوسيلة . وسيلة البطاقة هي احدى من وسائل بيانية
مشهور في عملية التعلم  والتعليم  ألن بسيطها بأدوات و الوسيلة 
التصویر ليالحظ وسيلة البطاقة أوجه المنافع التي یحصل من 

 :آما یلي, التصویر بعلقة عملية التعلم والتعليم

ستعمال في عملية التعلم والتعليم ألن الیحتاج آثير تسهيل إل - أ
 على ألة الوسيلة أخرى

 ثمن التصویر  أرخص من وسائل غيرها - ب
و في مرحلة , صورة التصویر یستطيع لصنعها في أي حال - ت

 .التعليم
 

 وسائل البطاقات لتدريس اللغة العربية  - ت
وباستعمال . وسائل التدریس هو مهم في التعلم والتعليم

التعلم والتعليم ،لذلك فاختار نوع  أن یساعد عمليةل یستطيع الوسائ
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الوسيلة یلزم أن یوافق في استعمالها بصفة مادة الدراسة المتقدمة 
 .وقدرة التالميذ

من متنوعات تلك . اشكال واجناس الوسائل التعليم نوعا آثيرا
الوسائل یوجد أنواع من تقسيم وسائل التدریس منها وسائل التعليم 

 : على نحو أساسها ینقسم على اجزاء منها تقدم
 وسائل التصویت •

هو الذي یكون على هيئة تسجيل األصوات واأللحان 
 .واستفادتها بحاسة السمع

 وسائل التصویر •
هو الذي یتعرض في نحو صورة أو خط أو آالهما معا 

 .والستفادتها بحاسة البصر
 
 وسائل التصویت والتصویر •

أما . وتا ولحنا دفعةهو الذي یتعرض صورة وخط وص
على نحو ضعها والستعمالها فإن هذه الوسائل مقسمة 
من وسائل بسيطة وغير بسيطة فعلى نحو الصنح 

 :واإلستعمال الوسائل بسيطة مميزة ب
سهولة صنعها على التالميذ واألستاذ أو صنعهم  - أ

 جميعا
 مصنوعة من األشياء السهلة شاولها في صواليهم - ب
علم والتعليم دون تأهل و آونها مستعمال عند الت  - ت

 .ومماهرة آيفية مخصوصة
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وسائل البطاقات هي من إحدى وسائل التصویر أن وسائل  
التي تتنعمها حاسة البصر وتهيج الحرآات هي من جملة وسائل 

وسائل البطاقة هي وسائل التصویر من أقسام الوسائل . التصویر
ل في سائر البسيطة ومزیة ،وسائل البطاقات آونها عملية ویستعم

االوقات واألمكنة والتحتاج الى مهارات مخصوصة في 
مع سهولة صنعها بسيطة وتقلل الحرآات وفشيلة . استعمالها

وسائل البطاقة أنها البطاقات أنها التتأبد طویال لصنعتها من 
القرطاس ولذلك سهلة الفقد والفناء شكلها الصغيرة والخفيفة 

 .وتحملها ومكانها

في  تالميذفعله لجلب همة وتحضيض ال بوالجهد والمطلو
التعليم فمنها یطلب تكون وسائل البطاقات في هيئة آيفية بدیعة  

فإن حرص التعليم فردا یمكن أن  تالميذلتهيج حرص درس ال
یتسامى بنظام واتفاق المادة ووسائل التدریس المستعملة حسب 

لذلك . الصفات والطاقة والفائدة لذلك الفرد مع آونه ابناء مؤدبا
فاستعمال وسائل التدریس في عملية التعلم والتعليم یلزم آونها 

 .تالميذموافقا بقدرة ال
 

 3 معينة على اإلدراك البصري والفهمالوسائل ال  - ث
 البطاقات الومضية 

                                                            
  109-106نفس المراجع ،  3
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البطاقات الومضية تساعد الدارسين على قراءة الكلمات 
والجمل بشكل آلي وبدون اللجوء إلى تحليلها إلى 

قاطع ،وفي وسع المعلم أن ینقص المدة حروف او م
الزمنية لعرض البطاقات آلما أحس بتقدم في سرعة 

تعتبر من الوسائل الناجحة في . الدارسين القرائية
تدریس المفردات الجدیدة ،خاصة إذا استعان المعلم 
بالرسومات الموضحة لمعاني الكلمات على الجانب 

وضح المعنى ألن الرسم البسيط ی األخرى من البطاقات،
وتساعد البطاقات الومضية آذلك  تالميذویجذب انتباه ال

على تشجيع القراءة الجماعة في حجرة الدراسوع 
 .   القراءة الجماعة في حجرة الدراسة

 الكلمات والجمل المتماثلةبطاقات  
وهي بطاقات مكتوب فيها آلمات وجمل ، توزع على 

ة على السبورة ، التالميذ ویكتب المعلم ، الكلمة أو الجمل
وعلى التلميذ أن یضاهي بين البطاقة الموجودة معه 

 . ویسن ماهو مكتوب على السبورة
 4بطاقات األسئلة واألجوبة 

في . الفصلتكتب مجموعة من البطاقات بعدد تالميذ 
نصف هذه البطاقات أسئلة ، وفي النصف اآلخر اجابات 

لتلميذ وتوزع البطاقات بحيث یقرأ  آل ا. عن هذه أسئلة

                                                            
 158، 1991الدآتور علي أحمد مدآور، تدريس فنون اللغة العربية، دار الفكر العربي، مدينة نصر،  4
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من التالميذ الذین معهم أسئلة بطاقته ، ویرد عليه التلميذ 
 .   الذي معه بطاقة اإلجابة الصحيحة على هذا السؤال

على القراءة  تالميذوهذا النوع من البطاقات یساعد ال
البصریة والفهم ،بخاصة إذا وضعت الكلمات 

ویساعد هذا . المستخدمة في سياق لغوي ذي معنى
من  تلميذبطاقات في زیادة حصيلة الالنوع من ال

المفرادت وزیادة قدرته على تطبيق ما تعلمه من قواعد 
 .اللغة العربية

 بطاقات التكملة 
في هذا النوع من البطاقات یكتب المعلم على أحد 
جوانب البطاقة بدایة لجملة وعلى بطاقة أخرى تكملة 

یقراء أحد الدارسين الجزء األول من الجملة . الجملة
 .    البحث عن التكملة المناسبة للجملة تالميذعلى بقية الو
 بطاقات المفردات 

یحتوي آل جانب من البطاقات على رسم توضيحي في 
حين یحمل الجانب اآلخر آلمة تصف الفصل أو الشيء 

الصف قراءة الوصف  تالميذیسأل المعلم أحد . المرسوم
المكتوب وعلى الدارسين البحث عن الرسم المطابق 

وبعد االنتهاء من عرض آل البطاقات ،یطلب . للوصف
المعلم من الدارسين أن یصفوا تلك األشياء المرسومة 
بجمل من عندهم ،ویقوم المعلم بالتصحيح بمفرده أو 

 .     تالميذبمساعدة ال
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 بطاقات المالءمة 
یعّد المعلم مجموعتين من البطاقات بشرط أن یكون 

عة األولى في حجم حجم البطاقة الواحدة من المجمو
البطاقة الومضية والبطاقة من المجموعة الثانية مماثلة 
لبطاقات المجموعة األولى في المادة المكتوبة ولكن في 

 .   حجم بطاقات القراءة
 بطاقات الواقعية 

یضمن المعلم هذا النوع من البطاقات أشياء ذات طابع 
موضوح لألشياء الحقيقة ،مثل شيك مصرفي ومثل 

ل الدراسية وطلبات العمل والتسجيل في الجامعة الجداو
ومثل . والملصقات اإلعالنية والتقویم السنوي وغيره

هذه المواد البسيطة تساعد الدارسين على قراءة األشياء 
التي تقابلهم حقيقة عند تعالمهم في أي مجتمع ناطق 
باللغة العربية أو عندما یریدون االلتحاق بأي عمل في 

أة السفر إليها آما هو حاصل اآلن في  الدول العربية
وهذه المواد تمثل جسرا بين القراءة في . الدول البترولية

 . حجرة الدراسة وبين مؤسسات الحياة الوقعة
 

  5 هاوللبقاطات عدة مزايا ، من أهم - ج
 .حث التالميذ على زیادة معدل سرعتهم في القراءة -1
 .مزج اللعب بالتعليم -2
 .التعليم عن طریق النشاط -3

                                                            
 159، 1991فنون اللغة العربية، دار الفكر العربي، مدينة نصر، الدآتور علي أحمد مدآور، تدريس  5
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التدریب على عدد من المهارات األساسية ، آالتعریف   -4
على الكلمات والفهم وحسن اإللقاء وسالمة النطق ، 

   . وسالمة الهجاء ، وتنمية أسالب التعيبر
 ة في استعمال وسيلة البطاقةالسهولة المحصول - ح
یساعد عملية التعلم والتعليم باستعمال جميع الطرائق تعلم  -1

یسهل للمدرسة أن یعلم مهارة  حتى) CBSA( تلميذ محرك 
 القراءة للطالب

 یسرع التالميذ أن فهم النص العربية -2
یستطيع التالميذ أن یفهم النص العربية بوقت ومكان غير  -3

 .6محدد ليكون تلك الوسائل ینفع ویستعمل في مكان حال
 

 مفهوم عن مهارة القراءة: الفصل الثاني

 تعرف مهارة القراءة - أ

رف المكتوبة إلى معنى أو إعطاء القراءة هي ترجمة الح
فالكاتب یثير . معنى للكلمات المطبوعة و هي عملية ذات شقين

األفكار في ذهن القارئ والقارئ یترجم تلك األفكار في ضوء 
 .تجربته وخلفيته الثقافية واللغویة

                                                            
 مترجم من،  6

Andre Rinanto, Peranan Media audio‐visual dalam pendidikan, Yayasan Kanisius Yogyakarta,   
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وذلك من , اءةجد القارئ مجاال واسعا لممارسة مهارة القریو
الثقافية والعلمية والمجالت والجرائد والكتب خالل الكتب المقررة 

 .والمراجع

یمكن ممارستها خارج ) الحرة(والقراءة إما جهریة أو صامتة 
و , حجرة الدراسة دون رقابة أو تحدید من ناحية المكان والزمان

هذا هو النوع من القراءة الذي یمارسه الدارس بععد عملية التعلم 
 .الرسمي

ات الحدیثة إذا قرونتا بمهارتي والقراءة والكتابة من المهار
ومن المعلوم أن نسبة آبيرة من سكان العالم ال . االستماع والكالم

یعرفون القراءة والكتابة بالرغم من االنفجار المعرفي الذي یحدث 
وتعلم القراءة یعني تطویر مجموعة من العادات . في العالم حاليا
تجاه المادة القروءة وتلك العادات تتضمن تتبع ا, الجسدیة والعقلية

من اليمين إلى اليسار آما هو الحال في اللغة العربية وتمييز 
الحروف والمقاطع والكلمات والتعبيرات والجمل مع إدراك 

وذلك حتى یتم فهم األفكار التي تشتمل عليها المادة , معانيها
 . 7 المكتوبة

 أغراض دروس القراءة - ب

 :ألغراض اآلتيةیجب أن تتجه دروس القراءة إلى تحقيق ا

                                                            
 105نفس المراجع ،  7
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تنمية قدرة التلميذ على القراءة وسرعته فيها ، وجودة نطقه  -1
 .وأدائه وتمثيله للمعنى

فهمه للمقروء فهما صحيحا ، وتمييزه بين األفكار األساسية  -2
 .وتكوینه األحكام النقدیة عليه. والعرضية فيه

االتصال بنتاج المجيدین من األدباء وأصحاب األساليب في  -3
 .ورمختلف العص

والشك في أن هذه األغراض تختلف في نوعها واتساعها 
وعمقها باختالف مراحل التعليم واختالف الصفوف في المرحلة 
الواحدة ، فالعنایة في المرحلة اإلعدادیة تنصب اوال على 
االستمرار في تدریب التلميذ على القراءة الجيدة التي تتسم بحسن 

إلى جانب االهتمام بالفهم  النطق وجودة األداء وتصویر المعنى ،
بما یناسب هذه مع توجيه التلميذ إلى الغایات األخرى في القراءة 

 .8المرحلة
  

 مراحل التعلم القراءة  - ت
الطفل للقراءة في المرحلة األولى من  یتهيأ: االستعداد للقراءة -1

الروضة ( مراحل حياته التعليمية وهي التي تسمى مرحلة 
ملكة االستعداد للقراءة من  حيث ینبغي أن تنمي لدیه) 

خالل التعرف البصري على الصور الثابتة والمتحرآة مع 

                                                            
 86،  1996جودت الرآابي ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار الفكر ، دمشق ، سورية ،  8
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ذآر أسمائها ووصفها ، والبأس من عرض بعض 
 .الحروف في أشكال محببة

الطفل المفاتيح األساسية للقراءة حيث یتعلم : مرحلة التأسيس -2
في الحلقة األولى من المرحلة االبتدائية عن طریق التعرف 

لة صالحة من الكلمات والعبارات من خالل على جم
عرضها عرضا الئقا تحليال وترآيبا ومعایشة واقعية 
والتدرج في تعليمها وفق خطة مدروسة مع الترآيز على 

 .أساسيات النطق آالشدة والمد والتنوین وما إلى ذلك
حيث تبدأ عملية ترسيخ األساسيات المتعلقة : مرحلة التثبيت -3

القرائية والعنایة التامة بالقراءة عة السربالنطق وتنمية 
الجهریة مع االهتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة وبتم ذلك 

    .في السنتين الثالثة والرابعة
تعلم المهارات القرائية حيث تنمي األساسيات وینطلق الطفل  -4

إلى آفاق جدیدة تبدو الموضوعات المقروءة أثرى فكرا 
المغمق حولها ،  ومضمونا ویسمح بشيء من الحوار

 .ویزداد وقت القراءة الصامتة
تبلور القدرة القرائية وبروز المواهب الكامنة حيث یتم  -5

الترآيز على الجوانب الفكریة والغاطفية مع التذوق 
ویبدأ توجيه الطالب إلى المطالعة . والموازنة والنقد والحكم

       .  الخارجية وتوسيع مجاالتها
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 ةأهداف تدريس القراء - ث

من آل ما سبق یمكن أن نستخلص أن من أهم أهداف تدریس 
 : القراءة في الصفوف األولى من مرحلة التعليم االبتدائي ما یأتي

اآتساب عادات التعرف البصري على الكلمات ، آالتعرف  -1
على الكلمة من شكلها ، والتعرف على الكلمات من تحليل 

 .بنيتها وفهم مدلولها
 .لنصوص البسيطةفهم الكلمة والجملة وا -2
بناء رصيد مناسب من المفردات التي تساعد على فهم القطع  -3

 .التي قد تمتد ألى عدة فقرات
تنمية الرغبة والشوق إلى القراءة واالطالع ، والبحث عن  -4

 .المواد القرائية الجدیدة
سالمة النطق في القراءة الجهریة ومعرفة الحروف واصواتها  -5

 .، ونطقها ، وصحة القراءة
 .دریب على عالمات الترقيم ووظيفها في القراءةالت -6

آل ذلك من خالل نصوص تتسق مع التصور اإلسالمي للكون 
 .  واإلنسان والحياة

    

 أقسام القراءة  - ج
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من حيث األداء ومن حيث الغرض منها إلى تنقسم القراءة 
قراءة جهریة : والقراءة من حيث األداء نوعان . أقسام مختلفة
  .  وقراءة صامتة

 القراءة الجهریة  -1

ریق النطق تحویل الرموز الكتابية إلى رموز صوتية عن ط
 : 9ومزایاها .مع حسن األداء والفهم

تدریب التلميذ على اخراج الحروف من مخارجها  - أ
والنطق نطقا سليما بالكلمات والجمل , الصحيحة

والتراآيب مع حسن التلفظ دون زائد أو خطف أو 
 .تقطيع

اخر الكلمات وفقا لقواعد اللغة ضبط الحرآات في أو - ب
 .نحوا وصرفا مع إقامة بنية الكلمة على وجهها السليم

الوقف في المواطن المناسبة باعتدال ودون إفراط مع  - ت
مراعاة عالمة الترقيم بما ترشد إليه من آيفية األداء 

 .والوقف
تمثيل المعاني من خالل تغيير الصوت وتلوینه ورفعه  - ث

 .أداء المعنى أداء صحيحا وخفضه بما یتفق مع سبل
تكشيف القراءة الجهریة غن عيوب القاريء في نطق  - ج

فمن المسلم به أن , األلفاظ والتراآيب و فهم األفكار
االرتباط وثيق بين القراءة الصحيحة الواضحة نطقا 

                                                            
 173،  حائل ،فاآس ،-كة العربية السعوديةالدآتور محمد صالح الشنطى ،المهارات اللغوية ،داراألندلس للنشر والتوزيع ،الممل  9
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آما أن اضطراب القراءة یترتب عليه , وأداء والفهم التام
 .قصور في الفهم

 .على التذوق المذخور فيها تعيين القراءة الجهریة - ح
القراءة الجهریة لها جوانب إیجابية من الناحية النفسية  - خ

فهي تربي القاريء على عدم الخجل , واالجتماعية
وتغرس فيه الجرأة والقدرة على مواجهة , والخوف
وتحقق الوجود االجتماعي حيث الفائدة , اآلخرین

 .المتبادلة بين القاريء والسامعين
لقراءة الجهریة حاستا السمع والبصر األمر تشترك في ا - د

الذي من شأنه أن یوصل المعنى بأآثر من وسيلة ویؤدي 
 .إلى سهولة استيعاب األفكار في رأي بعض تربویين

 :10عيوب القراءة الجهریة 

إذا لم تضبط القراءة الجهریة ضبطا صحيحا أي  –أوال 
 .رینمواطنها المالئمة فإنها تؤدي إلى التشویش على اآلخ

تحد من حریة القاريء فهو ال یستطيع ممارستها إال  –ثانثا 
 في أوقات محددة وأماآن معينة

وبالتالي فإنها ليست اقتصادیة , تستغرق وقتا أطوال –ثالثا 
وترهق القاريء إذا , وتحتاج إلى جهد في االعداد واألداء

 .استمر في القراءة فترة طویلة

                                                            
 174نفس المراجع ،   10
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خالفا  –و علم النفس یرى بعض خبراء التربية  –رابعا 
آلخرین أن القراءة الجهریة ففيها تشتيت للجهد بين األداء 

 .والفهم

 القراءة الصامتة -2
هي القراءة التي تعتمد على اإلدراك البصري الذي یترجم 

أساس النفسي لهذه الطریقة . إلى وعي ذهني مباشرة دون نطق
القراءة هو الربط بين الكلمات باعتبارها وموزا مرئية ، أي أن 

 :مزایاها  .11إستبعادا تاما الصامتة مما یستبعد عنصر التصویت 
أنها إقتصادیة ، فعامل السرعة وتوفير الوقت أساسي  ) أ

ثلثي المدة التي  -العام في المعدل -فيها إذ تستغرق
تحتجها في القراءة الجهریة وقد تستغرق أقل من ذلك 
 وفقا للهدف منها، وقد تستهدف أحيانا االستعراض

العام للمحتویات أو االستذآار أو الغوص إلى دقائق 
 500(وبمقدور القاريء بعد تدریبه أن یقرأ . المعنى

 .آلمة في الدقيقة الواحدة) 
الفراءة الصامتة تمنح القاريء إحساسا بالحریة، إذ  ) ب

یمكن أن یمارسها في اي مكان دون خشية من 
مضایقة اآلخرین والتشویش عليهم، وهي تدخل في 

ار الممارسات الطبيعية االعتيادیة التي ال تحتاج إط
إلى حيطة أو استعداد أو حذر بال قيود زمانية او 

 .مكانية
                                                            

  115، 1984الدآتور علي أحمد مدآور ،تدريس القنون اللغة العربية ،مكتبة الفالح ،الكويت ،  11
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والترآيز  تساعد على تربية الذهن على تأمل ) ت
، لذا والتقویم، وتعين على الفهم والتوفير على التحليل

البد من التعود عليها، وترویض النفس على متابعنها 
عمل على توطيد العالقة بين دون تشتت، وهي ت

القاريء والكتب وآيفية اإلفادة من الراجع والمصادر 
 .دون عناء وفي وقت قصير

القراءة الصامتة تستر عيوب النطق لدى القاريء  ) ث
الذي یعاني من مشكالت خلقية في اللسان وتعفيه من 

خرین وهذه مزیة مهمة ال عناء الحرج أمام اآل
ا أن القراءة الصامتة یستهان بقيمتها النفسية آم

 .تساعد على بناء الثقة بالنفس واالعتماد عليها
القراءة الصامتة قراءة وظيفية یعتمد عليها االنسان في  ) ج

تحصيل المعرفة والمتابعة وتحقيق المتعة وقد أثبتت 
التجربة أن نسبة المواقف التي تستخدم فيها القراءة 

 .من مواقف القراءة% 90الصامتة تزید على 
اعد على زیادة الثروة اللغویة والفكریة للقريء إذ إن تس ) ح

القاريء فيها ال ینشغل بالنطق بل ینصرف إلى 
 .التحصيل بكليته

 :عيوب القراءة الصامتة

د الذهن وعدم الترآيز واالنصراف تساعد على شرو -أوال
تفكير في أمور بعيدة عن موضوع القراءة، لذا لى الإ
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صامتة إال بعد تدریب یستحسن أال تمارس القراءة ال
وترویض وفي مراحل متقدمة من عمر التلميذ في السنوات 
األولى في المرحلة االبتدائية یجب أن یعنى فيها بالقراءة 

 .الجهریة والتدریب عليها

القراءة الصامتة التساعد على اآتشاف عيوب النطق  -ثانيا
وبالتالي إصالحها وتالفيها، لهذا آان البد أن تكون في 

حلة تالية التقان القراءة الجهریة وأن یراوح بينها وبين مر
القراءة الجهریة بين الحين واآلخر دون استغرق تام فيها 

 .دون غيرها

متة ذات آثار نفسية واجتماعية مهمة إذا القراءة الصا -ثالثا
، إذا إنها قراءة فردیة لم تضبط ممارستها بشكل طبيعي
لجماعة والتفاعل معها تساعد على العزلة واالبتعاد عن ا

وتؤدي إلى االنطواء والخجل واالنسحاب من المجتمع إذا 
أسيئت ممارستها أو انصرف إليها االنسان بكلية دون 

 .ضابط

أسرفت في یرى بعض التربویين أن التربية الحدیثة  -رابعا
الترآيز عليها، وأعانت عليها أساليب االمتحان، وتحولت 

 .فكار دون اهتمام بالمهاراتبذلك إلى نوع من تحصيل األ
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 12 )من حيث الهدف ( أنواع القراءة  - ح
القراءة التي تهدف إلى تنمية مهارات معّينة ،آسرعة  ) أ

القراءة بتمييز عدد آبير من الكلمات بمجرد النظر 
إليها ،وقراءة الكلمات الصعبة ،وترویض الحواس 

العادات العضویة التي تستخدم آأداة للقراءة مثل 
ة في النظر ألى الكلمات واالمساك بالكتاب السليم

،والجلسة الصحية أثناء القراءة، وحسن األداء في 
القراءة الجهریة، واآتساب ثروة لغویة وافرة، 
والقدرة على االستنتاج والمتابعة وما إلى ذلك من 

 .مهارات
القراءة التي تهدف إلى المتعة الذهنية، وتشمل  ) ب

ویض التلميذ على وترتكریس الرغبة في القراءة، 
اختيار المادة التي یجد فيها متعة ویحسن استيعاب 

 . 13وتمثمل معانيها
القراءة الوظيفية، وهي التي تهدف إلى اآتساب  ) ت

مهارات عملية آالقدرة على البحث والرجوع إلى 
المصادر والمراجع، واستخدام الموسوعات والمعاجم 
وفهارس المكتبات، والقدرة على الكشف عن 

ات معينة وما إلى ذلك من قدرات وظيفية معلوم
  .نفعية

                                                            
، 1994حائل ،فاآس ، -لعربية السعوديةلشنطى ،المهارات اللغوية ،داراألندلس للنشر والتوزيع ،المملكة االدآتور محمد صالح ا  12
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 14مشكالت القراءة  - خ

تين الألم والهدف في أتى مشكالت القراءة من اتفاق اللغتت
أما مشكالت  .النظام الكتابي آما تتأتى أیضا من اختالفهما فيه

قراءة الناجمة عن اتفاق اللغتين في النظام الكتابي  آاللغة ال
 :يزیة فيمكن مالحظته فيما یليلاإلندونيسية واإلنج

قد یكون لبعض الحروف في اللغة األم نطق یختلف عن نطق  -1
فيقرأ الطالب الكلمة األجنبية مستخدما , اللغة األجنبية

, معرفته السابقة بنظام الكتابة في لغته فيخطئ في القراءة
فإن الطالب   This is a nice cat ,     :مثال ذلك

 nice, cat )في الكلمتين ) c(  فاإلندونيسي سيقررأ حر
 chair.آما في    /  ch/      بنطق واحد هو   (

وإذا ما أدرآنا أن اللغة ٌاإلنجليزیة تعبر أحيانا بحرف واحد 
وبحروف متعددة عن صوت واحد , عن عدر من األصوات

ألدرآنا ما یجده اإلندونيسي من صعوبة في تعلم القراءة باللغة 
حذ . اق اللغتين في الكتابة بالحروف االتينيةاإلنجليزیة رغم اتف

   :15فما یلي    / F /  صوتمثاال لذلك 

 Fanآما في مثل   F //فإنه یكتب  -1
 elephentآما في مثل   / ph /ویكتب  -2

                                                            
 1990الموّجه في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،معهدية ،جاآرتا ،وأصحابه ،" رحمه اهللا"الدآتور آمال بن إبراهيم بدري   14
،31 

 32لمراجع، نفس ا  15
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  enough  آما في مثل   / gh / ویكتب -3

في اإلنجليزیة /  f/ في األمثلة المذآورة هنا یعبر عن صوت 
 .بثالثة رموز مختلفة

قد تتفق الكلمات في طریقة الكتابة و تختلفان في المعنى  -2
 )  ذلك آلمة  المعجمي أو اإلجتماعي أو االصطالحي مثال

map )  فهي في االنجليزیة بمعنى خریطة وفي اإلندونسية
 .بمعنى ملف

قد ترتيب ببعض الكلمات ترتيبا خاصا لتكوین ترآيب محدد  -3
للغة األجنبية قد یؤدي في اللغة األم إال أن هذا الترتيب في ا

إلى معنى مختلف آاختالف ترتيب المضاف والمضاف 
إليه في اللغتين وأما مشكالت القراءة الناتجة عن اختالف 

بما : في النظام الكتابي ببن اللغتين فيمكن مالحظته فيما یلي
أن النظام الكتابي في اللغة الجدیدة یختلف اختالفا تاما عن 

غة األم فإن المشكالت تتأتى من النظام الكتابي في الل
حذ مثاال . صعوبة السيطرة على فهم النظام الكتابي نفسه

لذلك نظام  آتابة اللغة العربية بالنسبة اإلندونسي إذ عليه 
أن یعرف آيف یقرأ من اليمين إلى اليسار وأن یعرف 
األصوات التي تنطق والتكتب آنون التنوین والتي تكتب 

مزة الوصل واأللف بعد واو والتنطق آواو عمرو وه
, آما عليه أن یتعلم التشدید وإظهار همزة القطع. الجماعة

واألماآن التي تقلب فيها بعض الألصوات، , وأماآن الوقف
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آما في ال الشمسية، بجانب معرفة قراءة حروف الطباعة 
والحروف الموصولة في الكتابة باليد إلى غير ذلك مما 

 . على السواء إلى مجهود آبير تلميذیحتاج فيه المعلم وال
 16 المادة القرائية - د

ة األجنبية تمكين الدارس من غإذاماآان الهدف من تدریس الل
االتصال بها فإنه یصبح من الضروري أن نكرس معظم الوقت 

 في حجرة الدرات للتدریب على الجانب الشفهي

التعبير عن  أنفسهم باللفة  تالميذوذلك لكيما نحد من تهيب ال
أن  تالميذبدایة عرص المادة المكتوبة على ال ویجب منذ, دفاله

وموا بعملبة یسجعوا على القراءة بشكل مباشر أي دون أن یق
وللحصول على . ة األمغة الهدف إلى اللغترجمة داخلية من الل

هذا االستيعاب المباشر للمادة القرائية یجب أن تكون تلك المادة 
. نوعات مما سبقت دراسةعلى م محتویة في المرحلة األولى

ذلك یمكن تقدیم مادة قرائية جدیدة مما  تالميذما یجيد النيوح
. یقعملها التالميذ بشكل اتصالي حتى نحقف عنصر االبتكار فى

 ویجب أثناتدریبات القراءة أالیتوقف

إن تعليم المهارات األربع بشكل متكامل و في تدریج وترتيب 
راءة والكتابة یؤدي إلى إمكانية ثابت هو اإلستماع والكالم ثم الق

تنویع النشاط وغزارته داخل حجرة الدراسة أآثر مما یؤدي إليه 
 .البرنامج اللغوي السمعي الشفهي الخالص

                                                            
 36نفس المراجع ،  16
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وإذا آانت القراءة هي الهدف الرئيس من البرنامج اللغي 
،وجب أن تكثر القراءة في المرحلة األولى، ویكثر تبعا لذلك 

 تالميذاستماعا إلى المعلم وتردیدا من الالنشاط السمعي الشفهي 
ثم قراءة نموذجية من المعلم و قراءة جهریة من الطالب، والشك 
في أن هذا العمل سيؤدي بالتالميذ إلى فهم العالقة الترآيبية بين 
الكلمات و ربط آل من الكلمات و الجمل بمعانيها األمر الذي 

 . 17اشرةسيسهم مساهمة فعالية في تطویر القراءة المب

إن القراءة الجهریة التي یقدمها المعلم أو شریط التسجيل تعد 
وذلك ألن . وسيلة مجدیة للسيطرة على االستماع و الكالم

التالميذ حين یسمعون المادة المقروءة یسطورون إحساسهم 
بأصوات اللغة الهدف، وبواقع التنفيم والنبر، ویألفون سماع 

یطبقون ربط المادة  عباراتها و نصوصها و حين یقرأون
 .المكتوبة بالكالم

 

 القراءة المملة - ذ

القراءة  لى مرحلةفي درس القراءة، وصل المعلم إ
وبدأت القراءة النموذجية، فشرع المعلم یقرأ ویقرأ . النموذجية

لقد قرأ أربع صفحات متصلة والطالب یستمعون أو . ویقرأ
 .یسمعون أو یتثاءبون

 :التعليق
                                                            

 38نفس المراجع،   17
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قراءة النموذجية مدة طویلة آما حدث في ال یجوز أن تمتد ال 
قدرا آبيرا من  تلميذوفي أغلب األحيان یفقد ال. حالة صاحبنا

لهذا، من األفضل و. االنتباه بعد أن یقرأ المعلم نصف صفحة
تقسيم الدرس الطویل إلى أجزاء متوسطة الطول ومعاملة آل 

 .جزء على أنه وحدة قرائية مستقلة

 تالميذلت قراءة المدرس قل انتباه الومن المعروف أنه إذا طا
فتصبح القراءة النموذجية جهدا ضائعا وهدرا . وزاد مللهم

 تلميذومما یزید االنتفاع بالقراءة النموذجية أن یعيد اال. للوقت
وهذا یجعل القراءة . الجملة بعد المعلم، ال أن یستمعوا إليها فقط

المتصلة من  النموذجية المتقطعة أفضل من القراءة النموذجية
     .18 هذه الزاویة

 

بطاقة سؤال "تبحث عن تأثير الوسائل التعلمية : الفصل الثالث
 .لتقوية مهارة القراءة" وجواب

القراءة ذات أهمية آبرى في حياة اإلنسان مند القدم ،وازدادت 
ر وتفج. أهميتها في هذا العصر بسبب التطور العلمي والتكنولوجي

فاإلنسان الیستغني عنها بالرغم  ،ت الحياةالمعرفة في جميع مجاال
من وجود الوسائل المتعددة لنقل المعرفة ،حيث البد له من توسيع 
دائرة معرفته فيما تقدمه هذه الوسائل فالقراءة مفتاح آل معرفة في 

 .جميع التخصصات
                                                            

 دآتور محمد علي الخولي، تعليم اللغة حاالت وتعليقات، جامعة الملك سعود،ال   18
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هوم القاءة القراءة نشاط فكري ویتفق التربویون على أن مف 
تمثل في تمكين المتعلم من القدرة على ی ,آان سهال یسيرا بدایة

التعرف على الكلمات والحروف ونطقها وهدف المعلم في هذه 
 .   الحالة تمكين المتعلم من إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة

إذا آان البعض عندنا مازال ینادي بأن استخدام المعينات في 
غات معلمين في اللتعليم اللغات هو النوع من الترف، فإن ال

أدرآوا أن التعليم لن یتحقق بطریق  -ومنذ زمن طویل -األخرى
ویؤآد هذه الحقيقة آثرة الكتب التي . أمثل إذا آان خلوا من الوسائل

تؤلف باللغات األجنبية في حقل المعينات المختلفة التي یمكن 
 .استخدامها في مجال تعليم اللغات بوجه خاص

دة واقتصادیة ، ال بد من لكي یتّم تعليم العربية بصورة جي   
ومن حسن الحظ . االستعانة بما توصل إليه المعلم قي مجال األجهزة

أن آثرة المعينات تجعل باب االختيار واسعا أمام معلم العریبة، 
آما . حيث یستطيع أن یختار من المعينات ما یتوفر في بيئة عمله

بأداء ون رخيصة الثمن وتقوم یمكنه أن یختار المعينات التي تك
الوظيفة التي یریدها المعلم، ونرجو أن نشير هنا إلى أن الوسائل 
األغلى ثمنا ليست هي بالضرورة األآثر نفعا، بل المعيار الذي 

 :نستخدمه في تقویم الوسيلة یعتمد على مجموعة عوامل منها

 مدى سهلة استخدام المعلم للوسيلة  -
 مدى تحقيق الوسيلة للهدف التعليمي والتربوي  -
 دى تحقيق حيویة التعليم وجعله شيقام -
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العربية عدة آتب في مجال المعينات ، ورغم  لقد ظهرت في
أهمية تلك الكتب ، فلم نجد منها آتابا مخصوصا لمعلم العربية یقدم 

تخدامات آل وسيلة له المعينات المختلفة ، ویوضح له في تفصيل اس
لة المتنوعة التي في مجال تعليم العربية ، مع تقدیم النماذج واألمث

 .تساعد المعلم في التعرف على إمكانات المعينات المختلفة

المعينات البصریة الخاصة بالتدریب على مهارة القراءة التي تتعلق 
ومن تلك المعينات البطاقات . باألدراك البصري أم تتصل بالفهم

بانواعها المختلفة ومختبر القراءة والمجالت الهزلية وجریدة الصف 
والمعينات اآللية وأفالم القراءة فانوس السحري وقاموس الصف وال

وجهاز العرض العلوي أوضحنا للمعلم األسلوب الذي تستخدم به 
 .األطر في تنظيم عمل المدرس وأدائه بصورة دقيقة ومنسقة

وقد انتقلنا إلى تعریف المعينات في شيء من التفصيل ، 
تاجه منها محليا ، وما حاولنا شرح إمكانات آل وسيلة وما یمكن إن

ثم أضفنا إلى ذلك األسس التي . یجلب منها وال یمكن تصنيعه محليا
 یجب االرشاد بها عند اختيار وسيلة ما، وأوضحنا للمعلم في هذا

الفصل التعليمات التي على المدرس اتباعها حتى یتم استغالال جيدا، 
ءت في ومن األشياء الهامة التي جا. یحقق الهدف المطلوب منها

الفصل األول أیضا ، شرح لألسلوب الذي یتبع في عرض الوسيلة 
أمام التالميذ الیؤدي إلى تحقيق الهدف ، بل البد من أن یلم المعلم 
باألسالب الممختلفة الستخدامات الوسيلة سواء أآان ذلك عند تعليم 

أنفسهم في آما أن التالميذ . عناصر اللغة ام عند تعليم مهاراتها
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ى شيء من هذه الخبرة التي تجعلهم یتفهمون الدور الذي حاجة إل
         . تقوم به الوسيلة المستخدمة أمامهم في الموقف التعليمي المحيط به

  

    
 


