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مستخلص البحث
أهداف هذا البحث هي ملعرفة مشكالت تعلم مهارة الفراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة
األجنبية و ملعرفة حماولة املركز حلل مشكالت تعلم مهارة القراءة .إعتمادا على ذلك استخدم
الباحث يف كتابة هذه الرسالة مدخل البحث الكيفي والنوعي وهو دراسة وصفية حتليلة.
وبناء على نتائج البحث ،فمشكالت تعلم مهارة القراءة يف مركز ترقية اللغة األجنبية تتكون
على مشكالت نفسية تكون على بعض الطلبة ومشكالت قواعدية النحوية والصرفية
ومشكالت داللية لتطبيق قواعد النحوية والصرفية يف قراءة النصوص العربية ومشكالت غري
اللغوية تتكون على أوقات القراءة احملدودة .وأما احملاولة املركزية حلل مشكالت تعلم مهارة
القراءة يف مركز ترقية اللغة األجنية قد تكونت على اقامة برانمج منهجية اليت اقامها أساتذة
املركز وبرانمج غري املنهجية وبرانمج مجاعية أقامها الطلبة يف غرفتهم ليال وهنارا يف مركز ترقية
اللغة األجنبية.
الكلمة املفتاحية  :مشكلة التعلم ،مهارة القراءة ،مركز ترقية اللغة األجنبية
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املقدمة
اللغة العربية هي إحدى من اللغات العاملية احلية وهيي تتمتيمب اكانية رفيعية يف العصير.
وقد بقيت قدرهتا التواصلية عرب أكثر من ستة عشر قران من الزمان والفضل يرجمب إىل القيرنن
الكييرك كتيياا ك الكييرك الييذي اسيتودعته شيريعته الالييدة .و إىل جانييأ أخيير أهنييا تكييون لغيية
قومية ألهلها من العرا الذين ابتدعوا هوان ،وتتماز اللغية العربيية اهنيا لغية روحيية لكيل مسيلم
1
حيث كانت لغة الدين اليت يؤدون هبا عبادهتم.
واللغة أداة التفكري كما أهنا وسيلة للتعبري عما يدور يف خاطر اإلنسان من أفكار وما
يف وجدان ييه م يين مش يياعر وأحاس يييي وخلج ييات نفس ييية ،وه ييي وس يييلة لالتص ييا والتف يياهم ب ي
النيياس ،وأيضييا هييي أدة الييتعلم والتعليييم ،لوالهييا ملييا أمكيين للعملييية التعلمييية والتعليمييية أن تييتم،
والنقطعت الصلة ب املعليم وامليتعلم أي لتوقفيت احلضيارة اإلنسيانية ويليت حيياة اإلنسيان يف
نطييق الغزائيير الفطرييية واحلاجييات العضييوية احليوانييية 2.وكييان النيياس فاعييل يف طلييأ العلييم ال بييد
منييه اإلهتمييام الكبييري علييى عناصيير الييتعلم احييدها البيتيية .حيييث قييا اوتييو سييومارووتو (Otto
) Sumarwotoوهييو احييد الشيييج جامعيية فجاجيياران بنييدونق إن النيياس و املخلوقييات األخييرى
يتفاعييل دوامييا مييمب بيتتييه ،وهييو يييؤ ر علييى البيتيية وكييذلك العكييي البيتيية تييدور دورا هامييا علييى
حسن القدرة وشرها3.
كما هو املعروف ،أن للغة مهارات لغوية ما يكون منتجية وميا يكيون تقباليية .اللغويية
املنتجيية هييي مهييارة الكتابيية ومهييارة الكييالم.و تشييتمل التعبييري التحريييري والشييفوي علييى التعبييري
1حلمي زهدي ،البيتة اللغوية تكوينها ودورها يف اكتساا العربية ،ماالنج 9007 :ص
9انيف حممود معروف ،خصائص العربية وطرائق تدريسها( ،بريوت :دار النفيي ،)1771 ،ص 11
3
Otto soemarwoto, Analisis mengenai Dampak lingkungan, Gajah Mada University:
Pres Yogyakarta,2001,hlm.17
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ال ييوييفي واإلبت ييداعي .التعب ييري ال ييوييفي نق ييق اتص ييا الن يياس لعض ييهم بع ييض ،لتن يييم حي يياهتم
وقضاء حجاهتم .والتعبري اإلبتداعي ينقل املشياعر واألحاسييي واليواطر النفسيية إىل انخيرين
اس ييلوا أدو مش ييوك ومث ييري ككتاب يية الش ييعر وال ي يااجم والتمثيلي ييات والقص ييص األداو 4وأم ييا
اللغوييية التقبالييية هييي مهييارة القيراءة ومهييارة اإلسييتماا .وتيرتبأ مهييارة اهييارة أخييرى ،وال سيييما
اهارة القراءة فتحتاج إىل كل املهارات يف استيعاا مهارة اللغة العربية ابلصحيحة.
مهييارة الق يراءة هييي مهييارة لغوييية أساسييية هييأ أن يسييتوليها الطلبيية إىل جانييأ مهييارة
اإلستماا ومهارة الكيالم ومهيارة الكتابية .هيذه هيي جيدير ابلطاليأ اسيتيعاهبا عنيد تعليم اللغية
األجنبية .وكانت مهارة القراءة مهارة مهمة ألن الطالأ الذي يقدر هبذه املهارة سيوف يفيت
نفيياك العلييوم الواسييعة ويكشييف الور يية الثقافييية املكتوبيية يف النصييوص القد يية .وازدادت أ ييية
مه ييارة الق ي يراءة عن ييد الطال ييأ يف ه ييذا العص يير بس ييبأ مط ييور العل ييوم يف ييا الابي يية والعل ييوم
والتكنولييوجي والعلييوم اإلسييالم يف هييذه العومليية حييى ال كيين لنييا ردهييا وتفجيير املعرفيية يف مجيييمب
نواحي احلياة اإلنسانية.
وال شييك أن لكييل الطلبيية عنييدهم الييالف بعضييهم بييبعض ميين أجسييامهم وأفكييارهم
وطيرك تعلييمهم كمييا ذكير ا أسيرار  :أن يف سييياك اليتعلم لكيل الطلبيية عنيدهم الينقص وامليزا
يف عملية التعلم بل جلميمب الطلبة واملدرس مشكالت التعلم والتعليم 5.وهكذا يف تعلم مهارة
القراءة فيه املشيكالت املتعيددة عليى وهيي اليتيي الفرصية ليدى الطلبية ليشياكوا جهيد ونشيا
ىف األنش ييطة التعليميي يية والت ييدريبات ح ييى أن الدارس ي ي يس ييتطيعوا أن يقرئ ي يوا املقال يية العربيي يية
واليفهموا ايا قيرأ وهيم يشيعروا ابملليل يف تعلييم اللغية العربيية خصية ملهيارة القيراءة .كميا ذكير يف
 4حسن شحاته ،تعليم اللغة العربية ب الن رية والتطبيق (لبنان  :الدار املصرية اللبنانية  ،)1771ص .941
5
Muhammad Asror, IlmuPsikologiPembelajaran(Bandung :Wacana Prima, 2008) hal.
990
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السابق ،أن املشكالت املتعلقة يف تعليم مهيارة القيراءة مهمية للطلبية .إعتميادا عليى ذليك ،أراد
الباحييث أن بيحييث عنهييا خص يية لييدى طلبيية مرك ييز ترقييية اللغيية األجنبي يية اعهييد النييور اجلدي ييد
اإلسالمي وكيف يقوم املركز يف مواجهتها والبحث عن حلها .وأما نوا البحث الذي قام به
الباح ييث فه ييو و ييث وص ييفي حتليل ييي ابمل ييدخل الكيف ييي .وه ييو م ييا نيل ييه وتفس ييريه م يين البي ياانت
احملص يولة ،وه ييي ميين إح يوا طلبيية مرك ييز ترقييية اللغ يية األجنبييية اعه ييد النييور اجلدي ييد اإلس ييالمي
احلقيقييية .و بعييد مييا حصييل الباحييث علييى البييياانت اليييت نتيياج إليه يا فيحللهييا اراجعيية الك ي
املتعلقة هلذا البحث .وجلميمب البيياانت الييت نتياج إليهيا الباحيث يف كتابية هيذا البحيث العلميي
يقوم ابملقابلة واألستبانة.
اإلطار ظرر
 .1ظررية التعلم
أ) مفهومه
عرف ورندايك أن التعلم سلسلة من التغريات يف سلوك اإلنسان 6.وهنا هدر بنا
أن منيز ب التعلم وب التقدم أو استمرار التحسن املفيد ،ذلك أن التعلم كما يقو جثري
وبورز قد يكون تقدما أو تراجعا شأنه يف ذلك شأن كثري من العلميات األخرى 8،وكذلك
ليي كل تغري كن أن يسمى تعلما .وكما يؤكد هليغارد وبوز فإن التغري الذي ندث يف
نشا اإلنسان يفعل عوامل النضج ،أو االستجاابت الفطرية ال ينبغى أن نن ر إليها على

أهنا تعلما 7،فال كن القبو ان الطفل الذي يستطيمب الوقوف على قدميه نتيجة منوه
الطبيعي قد تعلم الوقوف ،وال أن انقباض إنسان الع عندما يبهرها ضوء املصباح تعلما بل
6مصطفى انصف ،ن ر ت التعلم( ،كويت :عا املعرفة ،)1771 ،ص 16
8املرجمب نفسه ،ص 16
7املرجمب نفسه ،ص 16
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هو فعل املنعكي .ووصف ورا أن التعلم موعة تغريات تكيفية حتدث لسلوك املرء وهي
يف حمصلتها تعبري عن خرباته ىف التالؤم ممب البيتة 7.وابختصار فإن التعلم عملية تغري سلوك
اإلنسان بفعل الربة.
ا) أهدافه
إن لكل عملية هدف ،وكذلك للتعلم أهداف ،ذكرها دليونو ما يلي:

10

تكوين تيغر السلوك ،تغري اللق املذموم إىل اللق الكرك ،تغري الطبيعة املكروهة إىل
الطبيعة املكرمة ،متلك املهارات والكفاءات ،إ راء املعارف يف أي االت .فاالختصار من
األهداف السابقةهو إهاد التغري يف نفي امرء لطريقة التفكري واللق على األعباد الثال ة أي
املعريف والوجداين واملهاري.
ج) أصوله
ذكر عادي أن للتعلم الث أصو هامة وهي:

11

 )1ن رية اإلشرا الكالسيكي
وضمب إيفان ابفلوف ( )1716-1747القواعد األساسية لإلشرا الكالسيكي،
وابإلضافة إىل ذلك قدم إسهاما هاما إىل علم ويائف األعضاء وإىل فهم األسباا اليت
تتمكن وراء السلوك الشاذ وطرك عالجه .وقد أحد ت أعماله هذه ناثر عاملية وكان ألوا ه
7املرجمب نفسه ،ص 16
10دليونو( ،PsikologiPendidikan ،جاكرات ،)9008 ،RinekaCipta :ص 10-47
11أيسبندي ركمنتو عادي( ،Kesejahteraan Ilmu dan Sosial Psikologi, Pekerjaan ،جاكراتRaja :
 ،)1774 ،GrafindoPersadaص 79-74
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يف علم النفي أبعد األ ر على أصحاا ن ر ت التعلم الرئيسية ىف املاضي واحلاضر 19.رأت
هذه الن رية أن التعلم عملية التغري الكائنة لإلشرا املثرية ،وأهم شيء يف التعلم التدريأ
على طريق االستمرار.
 )9ن رية االرتبا
يبحث هذا الفصل يف موقف إدوارد إ  .ورندايك ( )1747-1784من موضوا
التعلم وإسهامه فيه منذ بداية القرن احلايل حى المسيات منه .قد بدأت ن رية ورندايك
افهومي املثري واالستجابة وكان متهما بصورة خاصة ا"الرابطة العصبية" أو الوصالت ب
الال العصبية اليت تكمل دائرة املثري واالستجابة ( .)Stimulus-response circuitويف ابدئ
األمر كان ورندايك متهما ابألسي الفسيولوجية للتعلم ،ولذلك بدأ جتاربه على مفهوم
االعلم عند احليوان ولكنه كان مقتنعا ان التعلم عند اإلنسان كن تفسريه بطريقة تكاد
تشبه متاما الطريقة اليت يفسر هبا التعلم عند احليوان أو على األقل ابلنسبة ألشكا التعلم
البسيطة 11.وتعىن ن رية االرتبا أن التعلم عملية إكما الروابأ العصبية والدوائر العصبية.
 )1الن رية البنائية
يوىل بياجيه اهتماما بتطور التعلم أكثر مما يوليه لتعلم املفاهيم .وهو يرى أن األطفا
ىف املرحلة احلسية احلركية يتعلمون من خال العمل املباشر ابألشاء املوجودة يف بيتتهم.
وبعد ذلك فإن األطفا ىف املرحلة قبل اإلجرائية يتعلمون بتمثيل األشكا الثابية لألشياء
وبتمثيل حركتها ولكنهم ال يتمكنون من استخدام العالقة ب األشكا وحركتها ىف التوصل
إىل االستدال حو مثل هذه املوضوعات أو حو االحتفاظ ابلكمية .أما األطفا يف سن
املرحلة اإلجرائية احملسوسة فإن ابستطاعتهم القيام هبذا االستدال ولكنهم ال يتمكنون من
19مصطفى انصف ،املرجمب السابق ،ص 117
11مصطفى انصف ،املرجمب السابق ،ص 18
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ذلك إال ابلرجوا إىل األشياء اليت يستطيعون رؤيتها .فهم ال يستطيعون االستدال بعد على
األحداث اليت مت االستدال عليها .وهذا الشكل األخري من التعلم إمنا يتحقق كإاجاز ىف
املرحلة اإلجرائية الصورية 14.وترى هذه الن رية أن التعلم ذاته يتخذ أشكاال خمتلفة يف
خمتلف مراحل تطوره.
 .2ظررية مهارة القراءة
أ) مفهومها
واملعىن قرأ لغة  :تقو (قرأ) الكتاا -قراؤة –قرنان ،تتبمب كلماته ن را ونطقا هبا،
وتتبمب كلماته ينطق هبا ،أما التعريف اإلصالحي للقراءة :ففي النصف األخيار من القرن
العشرين كثرت األواث والدراسات حو القراءة ونتيجة هلذه الدراسات تطور مفهوم القراءة
من مفهوم يسري ويقوم على أن القراءة عملية ميكانية يسيطة إىل مفهوم معقد يقوم على أهنا
نشا عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جواهبا 11.وراا كان من الضروري يف
هذا اإلطار أن نعيد التأكيد معىن القراءة .فنقلنا من الكتاا املعينات البصرية يف اللغة
العربية ،أن القراءة هي ذات شق  .فالكتاا يشري األفكار يف ذهن القارئ ،فالقارئ ياجم
تلك األفكار يف ضوك جتربته وخلفيته الثاقفية واللغوية 16.ومن التعبري عن هذا املعىن ان
القراءة عملية تشتمل تفسريا للرموز اليت يلقاها القارئ عن طريقة عينية وتطلأ هذه الرموز
فهم املعىن .وتطلأ الربأ ب الربة الشخصية يف العمليات النفسية املرتبطة ابلقراءة على
18
معتمد لدرجة كبرية.
14مصطفى انصف ،املرجمب السابق ،ص 141
11أمحد فؤاد حممود عليان ،مهارات اللغة وأ يتها وطرائق تدريسها( ،الر ض 1779 :م) ص190 .
16عمر الصديق عبد ك زحممود إمساعيل ص  ،املعينات البصرية يف اللغة العربية (جامعة امللك سعود )1771 ،ص101 .
18علي ينوس حممود كامل انقة ،أساسية تعليم اللغة العربية (القاهرة  :دار الثقافة .)1788 ،ص179.
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وقد بت الرابأ القومية لدراسة الابية أمريكا  NSSEاملفهوم التايل لعملية القراءة أن
القراءة أن القراءة ليست مهارة مهارة نلية بسيطة ،كما أهنا ليست أدة مدرسية ضيقة .أهنا
أساس عملية ذهنية يتأمبية .وينبغي أن تنمي كتن يم مركأ بتكون من أمنا ذات عمليات
عقلية عليا .إهنا نشا بنبغي أن نتوي على كل أمنا التفكري ،والتقوك ،واحلكم،
والتحليل ،والتعليل ،وحل املشكالت ،وأن القراءة إذن نشا يتكون من أربعة عناصر :
إستقبا بصري للرموز وهذا هو ما نسميه ابلنقد ،ودم هلذه األفكار القارئ تصور
لتطبيقاهتا يف مستقبل حياته وهذا ما نسميه ابلتفاعل 18.فإن القراءة تشتمل على مجيمب
مقوانت التفكري ،وعلى هذا األساس كن القو أن القراة = تفكري19
وإعتمادا على تعريفات السابقة ،فيمكن من التلخيص أن القراءة عملية نطق
للحصو على املعلمات من املواد املقروءة .والقراءة مهمة يف أنشطة التعليم ،ألن ابلقراءة
ممكن احلصو على الكثري من املعلومات الواسعة وغري مودة.
ا) أهدافها
من أهم ما هندف اليه من تعليم مهارة القراءة هي:
ملفهوم النصوص املكتوبة ألحد اللغة .لامجة املفردات من اللغة األجنبية
وإستخدمها .لفهم املعلمات اليت تكتأ فيها جليا أو ضمنيا .لفهم معىن الكلمات مفا يا.
لفهم العالقة يف اجلملة إما ب الكلمات الواحدة والكلمات األخرى أو ب الفقرة الواحدة
والفقرة األخرى.لتفسري القراءة .ولتحليل املعلومات املهمة يف الناص.
17رشدي أمحد طعيمة ،اجلزء الثاين ،املرجمب يف تعليم العربية للناطق بلغات أخرى (مكة املكرمة  :جامعة أم القرى1776 ،م) ،ص.
711
17ا حبيأ ك ،أساس القراءة وفهم املقروء ب الن رية والتطبيق (عمان  :دار عمار )9000ص1111 .

71

Vol. 05 No. 01 Januari - June 2021
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X

ج) أ يتها
كانت القراءة مهمة تفوك املهارات اللفوية الثالث األخرى .ألن القدرة الكاملة
على القراءة كفاءة ضرورية لقراءة املراجمب والكتأ العلمية .ومن خالهلا يطل اإلنسان على
نتاج املاضي واحلاضر والقريأ والبعيد من فكر قافة وحضارة .ومن إستخدام اللغة املكتوبة
أكثر فائدة لإلنسان ،ألهنا تربطه ابألسلوا األرقى ،والفكر األمسى ،واألدام السليم،
واألصلوا الص .
د) أنواعها
أن أنواا القراءة خمتلفة وسنقتصر على أنواا القراءة من حيث األهداف واألداء .وأما
القراءة من حيث األهداف هي:
 قراءة للبحث عن اإلجابة وعن األستلة. قراءة للمتعة والاوي والتلسية. قراءة الدرس قراءة لتصيل معلومات. قراءة إلجابة عن األستلة اإلمتحان. قراءة للتأكيد على إكتساا الطالا مهارة القراءة. قراءة املواد الدراسية املختلفة من أجل تعلم90. وأما تقسيم القراءة من حيث األداء إىل على قسم : )1القراءة الصامتة ،وتعريف القراءة كما ا صاحل الشنطي أن القراءة تعتمد على
اإلدراك البصري الذي ياجم إىل وعي ذهين مباشرة دون نطق 91.ومن تعريف
90ا صالح الدين على اور ،تدريي اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائية أسسه وتطبيقه (كويت ،دار القلم) ،ص176 .
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القراءة الصامية األخري اهنا إستقبا الرموز املطبوعة وإعطاؤها املعىن املناسأ
املتكامل يف حدود خربات القارئ السابقة ممب تفاعلها ابملعىن اجلديدة املقروءة
وتكوين خربات جديدة وفهمها دون إستخدام أعضاء النطق99.
 )9القراءة اجلهرية ،القراءة اجلهرية تشمل ما يف القراءة الصامتة ،مثل حترك بصري
الرموز الكتابية ،وإدراك عقلي ملدلوالهتا ومعانيها ،إال أن تزيد عليها ابلتعبري
الشفهي عن هذه املدلوالت واملعاىن ،بنطق الكلمات واجلهر هبا .والقراءة اجلهرية
أصعأ من الراءة الصامتة91.
 )1القراءة التحصيلية ،ويقصد هبا االستذكار واألملام ،وتقضي هذه القراءة ابلايثواألانة
بفهم املسائل إمجاال وتفصيال وعقد املوازنة ب املعلمات املتشاهبة واملختلفة وغري
ذلك مما يساعد على تثبيت احلقائق يف األذهان.
 )4القراءة جلممب املعلمات ،وفيها يرجمب القارئ إىل عدة مصادر ،هممب منها ما نتاج
إليه من معلومات خاصة .زذلك كقراءة الدرس الذي يعد رسالة أو وثا ويتطلأ
هذا النوا من مهارة القراءة يف التصق السريمب وقدرة على التلخيص.
 )1القراءة للمتعة األدبية والر ضة العقلية
وهي قراة خالية من التعمق والتفكري .كقراءة األداا والفكاهات والطرائف.
 )6القراءة الندية التحليلية ،هي كنقد الكتاا أو إنتاج العقل للموازنة بينه وب غريه.
وهذا النوا من القراءة اليت نتاج هبا إىل مزيد من التأين واحمليص.
91ا صاحل الشنطي ،املهارات اللغوية مدخا إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا (دون مدينة ،دار األندلوس ،)1774 ،ص186 .
 99سامي حمد عبد ك ،بعض العيوا الشائعة يف القراءة الصامته ب التالميذ الصف الرابمب اإلبتدائي ،رسالة املاجستري (غري املنشورة) ،كلية
الابية ،جامعة األهار ،1781 ،ص11 .
91جودت الركاو ،طرك التدريي اللغة العربية( ،بريوت  :دار الفكر ،)1778 ،ص76 .
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ه) طرقها
وتعريف طريقة التدريي من خال إختالف املداخل والرأ لابية ،فمنهم من
حددها وحصرها يف حجرة الدراسة واملوضوا .منهم من ن ر إليها بصورة أمشل وأعم.
فأصحاا النوا األو يرى أهنا الوسيلة اليت يتبعها املدرس لتفهيم التالميذ أي درس من
الدروس ،يف أي مادة من املواد أو هي ال ة اليت يضعها املدرس لنفسه قبل أن يدخل
حجرة الدراسة ،ويعمل على تنفيذها يف تلك احلجرة بعد دخوهلا24.وتعريف األخر نصرها
يف األساليأ اليت يتبعها املدرس يف توصيل املعلومات إىل أذهان الطالا25.
إن طريقة هنا تعين الطة الشاملةاليت يستع هبا يف حتقيق اهلدف رالابوي املنشود،
إهنا مثل خيأ املسبحة الذي ين م عداد من املكنوانت الرئيسية ،ومن املمكن أن تلمي
هذا اليأ يف الطريقة اليت ألفها الكتاا املقرر .ويف املوضعات املختارة ،ويف التوجهات اليت
يشتمل عليها دليل املعلم ،ويف املادة اليت وضعت على شرائأ التسجيل ،والطريقة اليت
سجلت هبا ،ويف التديبات اللغوية ويف الواجبات املالية املعدة ،ويف الوسائل التعليمية
املختارة ،وطريقة استخدامها ،ويف نوا األستلة امللقاة ،ويف غري ذلك من جوانأ خمتلفة
للعملية التعليمية .وأما طرك تعليم القراءة تنقسم إىل قسم أساسيي منهما الطريقة الاكيبية
ملرحلة املبتدء والطريقة التحليلية ملرحلة املتوصأ واملاقي ،وتنقسم الطريقة التحليلية عي
قسم :
 )1الطريقة الكلمة ،وتبدأ بتعليم الكلمات قبل احلروف ،أي أهنا على عكي
الطريقة الاكبية .وهي تستلزم عادةران نعرض على الطفل عداد من الكلمات
أوال ،وأن خنتار هذه الكلمة ويث كن تركيبها بسهولة لتصب مجال وقصصا
94ا عطية األبراشي ،روح التبية والتعليم (القاهرة  :مطبعة عيسى احلل  ،دون سنة) ،ص968 .
91علي اجلمباليت يف اجلعفري ،ص911.
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صغرية .فطريقة الكلمة بيدأ بلكلمة ،مث جتريد الكلمة إىل حروف ،مث تكوين
كلمات جديدة من احلروف اجملردة ،تتكون من اجلمل القصرية املناسبة وهكذا.
وطريقة الكلمة من أرا طرك تعليم املفردات األساسية للقراءة وهي طريقة
مباشرة.
 )9طريقة اجلملة ،اهلدف من هذه الطريقة ليي تعليم التلميذ وحدة سيستطيمب أن
يعلم هبا بعينه ،بل وحدة قائمة على فكره .واملبتدأ الذي يالحظ يف تدريي
القراءة هنا ان األشياء تالحظ ككليات ،وأن اللغة ختضمب هلذا املبتدأ .ومن
املسلم به أن مادة العقل هي األفكار يف عالقتها الكلمة ،وأن الفكرة هي
وحدهتا ولذلك ينبغى أن نسلم ان اجلملة هي وحدة التعبري96.
أما مشكالت تعلم مهارة القراءة هي حاجة تشبمب أو وجود عقبة أمام إشباا
حاجتنا ،فاملشكلة هي موقف غامض ال اجد له تفسريا حمددا 27.وتعريف املشكلة من
من ور نخر هي احنراف ما من احلالة الطبيعية إىل مؤ رات سبيلة تضر احلالة النفسية كما
تضر البيتة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ويسعى الفرد إىل معرفة أسباا املشكلة كي
ناو إصالحها كاملرض والتسرا واالحنراف واجلرائم28.
من التعريفات السابقة يلخص الباحث أن املشكلة التعلمية هي يهور شيء هعل
القيود يف بلوغ أهداف التعلم .وأنواا مشكالت تعلم اللغة العربية .إن تعلم اللغة العربية
الذي قام به املتعلمون إبندونيسيا إىل هذه الدقيقة ال ختلو من املشكلة ألن الواقمب أن تعلم

96مدكور ،على أمحد ،تدريي فنون اللغة العربية (الكويت  :مكتبة الفالح1774 ،م) ،ص111 .
98عبد العزيز املعاطية ،مشكالت تربوية معاصرة( ،عمان :دار السقاف ،)9006 ،ص 11
97املرجمب نفسه ،ص 16
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اللغة العربية له عالقاته املتيتة ابلعوامل ،من املعلم واملتعلم والوسائل والطرك وكذلك دوافمب
التعلم.
أما املشكلة ملتعلمي اللغة العربية اإلندونيسي
عوامل ،وهي29:

عند هدا ت فتدور حو ال ة

العامل اللغوي ،لكل لغة خصائص ،وكذلك اللغة العربية هلا خصائص .واملشكلة
اليت وجدها متعلموا اللغة العربية اإلندونيسيون هي ىف الن ام الصويت والن ام الكتاو احلريف
وشكل الكلمة وقواعد اجلملة واملفردات30.
العامل االجتماعي ،كما هو املعروف أن اللغة أداة تعبري األفكار واملشاعر ،وهلا دور
هام ىف اجملتممب اإلنساين الذي الحتاج إليها لتعبري مشاعرهم وأفكارهم .ومشكالت تعلم
مهارة الكالم لدى سكان إندونيسيا هي قلة الدوافمب اليت تدفمب عملية تعلم اللغة العربية .وال
خيفى على اجلمهور أن متعلمي اللغة العربية ال يرغبون يف استخدام اللغة العربية يف كالمهم
اليومي ممب األصحاا أو املعلم ممب أهنم قادرون {على النطق هبا.
العامل النفسي ،يف بداية تعلم اللغة العربية أخطأ متعلموها كثريا وهذا شيء عادي
لوجود اختالفاهتا عن لغة األم ،مث بدا بعد ذلك مشكلة أخرى و هي احلياء والوف من
الطاء الذي يصاا هبم كثريا ،والوعي الناقص لديهم لتعلمها ،وهذه احلالة تؤدى أت ريا إىل
فشل تعلم مهارة الكالم.

97د.هدا ت( ،ProblematikaPengajaranBahasa Arab،مسارانج ،)1777 ،PT. KaryaToha Putra :ص
18
10جويرية دهالن( ،MetodeBelajardanMengajarBahasa Arab ،سوراب  ،)1779 ،Al-Ikhlas :ص 46-44
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عالوة على ما ذكر سابقا ،فاحلاجة إىل اإلرادة يف تعلم اللغة العربية واستخدامها
لضرورية إلزالة القيود الساترة لتعلم اللغة العربية ،ألن ضعف اإلرادة لدى متعلمي اللغة
العربية لفي حاجة ماسة إىل اهتمام هبا ،وهم الذين يستوعبون على اللغة العربية ال يشعرون
ابلفخر كما أهنم يستوعبون على اللغات انخر من اللغات األجنبية 31.وهناك مشكلة
أخرى يف ضعف الدفاعية والقدرة على إتباا العملية التعلمية32.
ظتائج البحث
مشكالت تعلم مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية اعهد النور اجلديد
اإلسالمي ببيطان بروبولنجو
قد قام الباحث االح ة أحوا تعلم طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية  ،فوجد من
خالهلا مشكالت لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية يف تعلم مهارة القراءة ،ال سيما يف
فهم قرائتهم النصوص العربية وتفسري املقالة العربية ابستخدام املفردات الصحيحة ورغبتهم
عن قراءة املقالة والنصوص والكتابة العربية .وقسم الباحث مشكالت تعلم الطلبة يف مهارة
القراءة اىل مشكالت نفسية ومشكالت قواعدية ومشكالت داللية ومشكالت غري اللغوية
فيما يل:
أوال :مشكالت نفسية
إن أفضا مقياس اجاح طلبة اركز ترقية اللغة األجنبية هو مهاررة الكالم كما
وصفها أمحد فجر رزقي "إن وييفة طلبة األوىل هبذا املركز هي يقدر طلبة أن يتكلموا ابللغة
31

;ProblematikaPembelajaranBahasa Arab di Sekolah-sekolahMuhammadiyahأ .حارس،
( ،ماالنج :د.م ،)9001 ،صStudiKasus di Enam SLTP Muhammadiyah Malang96
19عبد العزيز املعايطة ،املرجمب السابق ،ص 88
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العربية" 11وهذا يد على أن دوافمب تعلم مهارة القراءة ضعيف ودوافمب طلبة يف مهارة
القراءة ود جار دون الدوافمب الداخلة من أنفسهم .وأما من خال مالح ة يف املركز ين ر
الباحث عملية التعلم فيه فبعض الطلبة يرغأ عن مهارة القراءة .وهذه احلا بسبأ عدم
دوافمب وأمر تعلم مهارة القؤاءة من أساتذهم14.
اثنيا :مشكالت قواعدية
فقراءة األدا ابللغة العربية يتطلأ موعة من القواعد أو النحوية اليت يتم تعيينها
(قواعد اللغة العربية) .القواعد اليت تتكون من قواعد الصرف وقواعد النحو مفيدة للغاية يف
حتديد اجلملة اليت ال شكل هلا أي بدون احلركات .على سبيل املثا كلمة يف كلمات تتكون
من  1أحرف ،مث احلرف األو إىل احلرف الرابمب هي وييفة العلوم الصرفية ،وأما احلرف
األخر هو وييفة العلوم النحوية .التايل على حد سواء العلوم اليت تشري إىل استخدام اللغة
العربية بشكل جيد ،بناء على ذلك فإن هذه األمور أي قواعد الصرف والنحو هلا أاثر يف
فهم مضمون حمتوى األدا العرو فيه التباس ،ويتطلأ فهم املقروء إبتقان املفردات
فالعنصوران اللذان سبق ذكر ا كن للمتعلم أن يتأخذواها أي يتعلمها إىل الطلبة بعميق
ليكونوا قادرين على إعطاء شكل صحي يف نص القراءة و كن أن يفهموه أيضا .وأنه
يناسأ {التعبري عن الغربي الذين يقولون أن العرا لزمتهم القواعد مث يقدرون أن يقرؤوا
النص العرو صحيحا كان وفيهما .على الرغم ،أن يف تعلم مهارة القراءة اركز ترقية اللغة
األجنبية جتد الث املشكالت منها ن رية كانت أم تنفيدية وسيطرة على دوافمب فهم
النصوص اليت ال تزا املشكالت .وهي ما وصفه رفقي عزيز " املشكالت الرئيسية لدى

 11مقايلة امحد فجر رزقي طالأ املرحلة الوسطى اركز ترقية اللغة األجنبية  19نوفمبري 9090
 14مالح ة الباحث يف املركز يف التاريج  99-90من سبتمرب 9090
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طلبة املركز هي القواعد وفهم املقروء" 11وكما قا لنا أنوار أانس " إن تطبيق القواعد
النحووية والصرف يف مهارة القراءة أصعأ من مشكالت اللغوية األخرى" .16كل من هذه
األشياء اليت هي مشكالت تطبيق تركي النحو الصرف يعاين منها الطلبة اركز ترقية اللغة
األجنبية .إذ كانت املشكالت املتعلقة الرئيسية هنا تطبيقها يف هذا القسم .فبينما ينج
الطلبة يف ن رية الااكيأ ال سهولة عندما يطبقوهنا ،فدراسة الن رية والتطبيق هي أمران
خمتلفان.
أن املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية يف تطبيق تركي
النحو والصرف أو األخطأ يف ضبأ الكلمات على نص القراءة العربية بسبأ الطلبة ال
ارسون وخيافون ان يطبقوا القراءة باكي اللغوي .إضافة على ذلك كثرة أبواا الصرف
والنحو اليت يتقنها الطلبة وهذه احلا جتعلهم طويال وبطيتا على تطبيق القراءة .كما قالت
الدكتور نور حناين احلاجة إن إهتمام الطلبة بقواعد النحو والصرف مهم إكان الطلبة
يفهمهما فهما اتما فإال ستكون الطلبة خيافون ابلقراءة العربية18
اثلثا :مشكالت داللية
إحدى املواد التعليمية هي اللغة العربية اليت يصعأ هبا الطلبة فيهما مقروئيا ،بسبأ
صعوبة حتليل اإلعراا وترتيأ املوضوا ،والاكيأ ب اللغة العربية ممب اجلمل يف كثري من
األحيان اختلفت للغة اإلندونيسيا .مث ختتلف خلفية الطلبة ،ومع م الطلبة ما زالت تتا ر

 11املقابلة برفقي عزيز طالأ املرحلة العليا اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  08من سبتمرب 9090
 16املقابلة انوار أانس طالأ املرحلة العليا اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  17من أكتوبر 9090
 18د .نور حناين ،Pembelajaran Bahasa Arab kontemporer ،قادري ،9017 ،CV Cendekia Press :
ص 17
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بللغة األم أي اللغة اإلندونسيا إىل احل وال كن أن يفهموا سشكل صحي  .وبز دة مادة
الامجة املوجودة إىل ترمجة اإلندونسيا ذلك الفهم ال يقدر الطلبة أن يامجوا بشكل صحي .
بناء على نتيجة املالح ة دلت إىل أن إختبارا شفو هلا مشكالت اليت يوجهها
الطلبة .املشالت هنا وضمب احلركة يف أواخر الكلمات أي اإلعراا هلم مشكالت مهمة.
كقراءة الكلمة الواجبة ابلكسرة يف أخرها هم يقرؤون ابلفتحة .مثل "كتاا أمحد يف
احملف ة" هم يقرؤون لفظ التاء يف الكلمة احملف ة بضمة ،بل تلزم حالكته ابلكسرة ألنه جار
.17
رور
واملشكلة األخرى وجدها الباحث يف ترمجة اجلملة املفيدة ،مثل "كتأ املدرس مادة
النحو يف الفصل" وترمجة الطلبة هي  menulis guru pelajaran nahwu di kelas.لكن الترجمة
الصحيحة هي  guru menulis pelajaran nahwu di kelas.إذا اراد الطلبة أن يراقبوا ترمجتهم،
هم يعلمون أن ترمجتهم غري صحي  .وهذه ال اهرة يؤكدها األخ أنوار أانس .وقيل ،إذا
يقدر الطلبة على فهم املقروء فهم يقدرون على القراءة العربية بشكل جيد وصحي حختلفا
حلالة اللغة اإلندونيسيا ،ألهنا لغة األم كما وجد الباحث يف مركز ترقية اللغة األجنبية
فبعضهم يستطيعون على القراءة ولكن ال كن أن يفهموا صحيحا .هذه هي اللغة العربية،
أصعأ فهم من قراءة النص العرو.
الوف يف تعلم ماللغة قد يصيأ إىل نتعلميها إاجلزية كانت أو عربية .كما وصفه
طالأ املركز يف املرحلة األوىل أمحد زبريي "إن طلبة املركز خيافون أن يطبقوا الااكيأ يف نص
القراءة" 17هذا بسبأ عوامل علم النفسي والتشجيمب لكل طالأ .لذلك سبأ هذا الطأ
يف الدراسة كان شائعا .ومن نتائج املالح ة وجد الباحث بعض الطلبة سصعبون أن يقرؤوا
 17مالح ة الباحث يف املركز يف التاريج  99-90من سبتمرب 9090
 17املقابلة امحد زبريي طالأ املرحلة األوىل اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  01من سبتمرب 9090
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أواخر الكلمات أي اإلعراا ألن ضعفهم يف القواعد النحوية والصرفية .قا سيدي عبد
القادر "أن األسباا اليت توجهنا عند مهارة القراءة هي ضعفنا يف ضبأ الكلمات بضعفنا
من جهة القواعد النحوية والصرفية أيضا" .40فمن نتائج املالح ة فالطلبة خيافون أن
يطبقوا تركيأ النحو يف أخر الكلمات حى كانت قراءهتم الطيتة .فهذا سبأ خطتهم يف
41
القراءة
كما ذكر رفقي عزيز حينما سأ الباحث عن املكالت اليت توجهها يف تعلم مهارة
القراءة .وقا " قد هتتمل بعض اجلوانأ املتعلقة ابملفردات اليت ال يعلمها الطلبة يف معىن
مع " .49وصدك هذا القو عدما يالحظ الباحث يف املركز والن رية اليت قدمها الباحث.
ويتيد به أنوار أانس كما ذكر أحد من أصحابه "قد يقفز يعض الكلمات اليت يقرءها وال
يعرفها املعاين" .41فهذه ال واهر أي املشكالت قد أصابت إىل مجيمب الطلبة الذين يتعلمون
اللغة .لذلك كان من ذوي الربة ا رنان يد عندما سأ عن املشكالت اليت قد
تصادففه "يف بعض االحيان كن أن نقفز يف يف الكلمة اجلديرة وأقل فهما" .44فما يد
على هذه احلا ونتيجة املالح ة يف املركز ح الحظ الباحث عملية القراءة .فبعض الطلبة
يقرؤون النص العرو يف مادة القراءة والباحث يستممب صوهتم فيجد الباحث بعض الكلمات
غري املقروءة بسبأ ال يقدرون أن يوقعوا احلركة يف الكلمة العربية .فهذا السبأ من ضعف
.41
كفاءة الصرف
 40املقابلة بسيدي عبد القادر طالأ املرحلة األوىل اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  01من سبتمرب 9090
 41مالح ة الباحث يف املركز يف التاريج  99-90من سبتمرب 9090
 49املقابلة برفقي عزيز طالأ املرحلة العليا اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  08من سبتمرب 9090
 41املقابلة انوار أانس طالأ املرحلة العليا اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  17من أكتوبر 9090
 44املقابلة احمد رنان يد طالأ املرحلة العليا اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  10من أكتوبر 9090
 41مالح ة الباحث يف املركز يف التاريج  10من سبتمرب 9090
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اثلثا :مشكالت غري اللغوية
مهارة القراءة حتتاج إىل اإلهتمام واألوقات التامة إذا أراد الطللبة إتقان اللغة .وفضال
على ذلك ،حتتاج غلى فاة طويلة ،لذلك االستخدام حسن املوقتة يف الدرس حى ال يكون
الطلبة حمب يف دراسة مهارة القراءة .والوقت للقراءة يف مركز ترقية اللغة األجنبية نقصان من
افتقاره ،كما قا قسم تعليم مركز ترقية اللغة األجنبية عرفان هداية ك "وقت الطلبة للقراءة
هبذا املركز قليلة إاجلزية كانت أو عربية كانت ،بل اجد بعض الطلبة ال يريدون أن يقروا يف
اسبوا واحد لو قسمن حصة لتعليم مهارة القراءة اربمب حصص يف األسبوا" 46فمن هنا
يهرت أن الوقت للقراءة ينقص أيضا.
احملاولة املركزية حلل مشكالت تعلم مهارة القراءة اركز ترقية اللغة األجنبية
احملاوالت املركزية حلل مشكالت تعلم مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة
األجنبية اعهد النور اجلديد اإلسالمي ببيطان بروبولنجو هي تتضمن من جهة املركز وغري
املركزية برا ا كانت أو مواع ا ولتكون نتيجة اإلمتحان نيل درجة املمتاز على األقل على
احلد املقرر ،وبيان هذا العالج كما يل :
أوال :حماوالت منهجية
فمن جهة املركز برامج تعلمية ين مها مدير املركز واملدرسون ويث الطالا الذين
واجهوا املشكالت أو احلواجز اليت متكن متابعتهم هذا الربانمج ،و كن تصنيف الطلبة
بثال ة املراحل اليت أينها األساتذة منها املرحلة االوىل و املرحلة الوسطى واملرحلة العليا يف
املناسبة بقدراهتم يف فصوهلم وإمجاا بعض الطلبة من كل املرحالت يف الغرفة الواحدة كي
 46املقابلة بعرفان هداية ك املسؤو لقسم التعليم اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  11من أكتوبر 9090
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يعلموا الطلبة الذين جلسوا ارحلة العليا من الذي جلي أدىن منهم مرحلة والربانمج كما
يل:
إقامة تعليم املركز ابملرحالت املفرقة من املرحلة األوىل إىل املرحلة العليا وهذا هعل
الطلبة يتعلمون مهارة القراءة حيث قدراهتم وابستخدام الكتاا الذي يليق ابملرحلة اليت
جلسها الطلبة كي يكون التعليم فعاال وال يصعأ الطلبة ابملادة اليت التليق ارحلتهم حيث
قا عبد الوايف املعلم من مهارة القراءة ابملرحلة األوىل "إن إقامة تعليم مركز ترقية اللغة
األجنبية خصة ملهارة القراءة البد أن مناصبة بكفاءة الطلبة وقدراهتم لقراءة املقالة
العربية" 48وهذا القو يد أن تصنيف الطلبة لاقية مهارهتم القراءة مهم كي تكون الطلبة
يفهموا اا قرأ ابملرحلة املناسبة.
تكوين املكتبة املركزية أو تدبريها اركز ترقية اللغة األجنبية لتزديد دوافمب الطلبة
وإرادهتم لقراءة الكتأ العربية وتمب هذه املكتبة قريبة من مسكن الطلبة لتسهيل ذهاا الطلبة
إلىها و وقد الزم األساتذة طلبة املركز بز رة املكتبة لكل أسبوا مرة واحدة كي ارس الطلبة
قراءة الكتأ العربية لتدريبهم يف فهم املقالة العربية كما قا رفقي عزيز "بوجود املكتبة
املركزية جتعل الطلبة من حم القراءة ويكون السبأ املهم قي ترقية مهارة القراءة لطلبة مركز
ترقية اللغة األجنبية" 47وإرادة لاقية كفاءة الطلبة يف تعلم مهارة القراءة لكن بعدم السهولة
الكميلة فال كن التعلم والتعليم أن يكون فعاال و ألن السهولة إحدى من جوهرات
التعليم.

 48املقابلة ابألستاذ عبد الوايف معلم مهارة القراءة للمرحلة األوىل اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  11من ديسمرب 9091
 47املقابلة برفقي عزيز طالأ املرحلة العليا اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  08من سبتمرب 9090

78

Vol. 05 No. 01 Januari - June 2021
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549 - 368X

اثنيا :حماولة غري املنهجية
عرف الطلبة أن يف تعلم املهرة القراءة املشكالت املتعددة فحاو الطلبة لدفعها
وصو من مة الطلبة وبرانمج تعليم الغرفة و وأما من املن مة فحاو الطلبة لعالج
مشكالت تعلم مهارة القراءة إبقامة الربانمج غري منهجية لاقية كفاءة الطلبة يف مهارة
اللغوية األربعة خصة ملهارة القراءة.
إن من مة الطلبة أي إحتادية اللغة الدولية قد اقامت بربانمج املناقسة األسبوعية
وهذا الربانمج هعل الطلبة أن نالوا لتأليف املقالة العربية وعند ما تقدم الطالأ ملناقسة
مقالته فال بد أن يقرأ الطالا األخرون مقالته وبعد شرح املقدم مقالته فسأ سائل من
الطالا عنما كتأ املقدم يف مقالته حيث قا أنوار أانس الرائي من قسم الللغة إبحتادية
اللغة الدولية وهو قائل " قد أ ر برانمج املناقسة على كفاءة الطلبة يف مهارة القراءة ألهنا تلزم
الطالا إلنشاء املقالة العربية وقراءهتا فهمها من جهة القواعد العربية وقصد الكاتأ يف
مقالته عن املوضوا املع " 47وهذا يليق اا الحظ الباحث عند إقامة هذا الربانمج .إن
بعض الطلبة ناولون أن يفهموا املقالة بقراءهتا ويسأ املقدم إن كانت الكلمة اليت
اليفهموهنا والبحث الذي ال يفهمونه10
اثلثا :حماوالت فردية مجاعية
التعلم والتعليم يف الغرفة ايت سكن فسها طلبة املركز من املرحلة األوىل إىل املرحلة
العليا وقد تعلم الطلبة من املرحلة األوىل إىل من الذي جلي يف املرحلة الوسطى والعليا وهذا
التعليم فيه منافمب لتعلم مهارة القراءة على وهي عدم احلياء لسؤا عن مادة القراءة اليت ال
 47املقابلة انوار أانس طالأ املرحلة العليا اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  17من أكتوبر 9090
10مالح ة الباحث يف املركز يف التاريج  10من سبتمرب 9090
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يفهمها الطلبة بعد تعلمهم إىل األساتذة يف تعليم املركز كما قا أمحد فجر رزقي "تعلم
الطلبة ابملرحلة األوىل منتعشا حيث اهنم ال يستحيون أن يسالوا السؤا الذي ال يعرفه من
قبل أو بعد تعليمهم يف تعليم املركز" 11وأيد هذا القو حصو تعليم الغرفة أن بعض الطلبة
من املرحلة األوىل يشعرون مرتعشا ح يتعلمون ممب األساتذة يف برانمج تعليم املركز وإقامة
هذا التعليم بعد الربامج غري املنهجية إىل إ ناء اليل بل أكثر منه ويف هذا التعليم ع طالا
يف املرحلة الوسطى والعليا كيفية عملية التعليم من املنهج واملادة اليت سيتعلمها الطلبة يف
املرحلة األوىل واملعلم الذي سيعلم الطلبة
اخلالصة
اعتمادا على البياانت اليت حصل عليها الباحث لص نتائجه اىل ما يلي :
مشكالت تعلم مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية تتكون على أنواا خمتلفة
من مشكالت نفسية حيث أن بعض الطلبة اليهتمون بتعلم مهارة القراءة وترقيتها وأحأ
للطلبة تعلم مهارة الكالم ومن مشكالت قواعدية وهذه املشكالت جتعل الطلبة خيطأون يف
قراءة املقالة العربية الهنا دون الشكل ونتاج الطلبة إىل القواعد النحوية والصرفية وإن كان
الطلبة ال تقدرون على القواعد اللغوية فال يفهم الطلبة القراءة ومن مشكالت داللية وتتكون
هذه املشكالت على املفردات اليت النف ها الطلبة وتطبيق القواعد اللغوية يف قراءة املقالة
العربية ومن مشكالت غري اللغوية وهي نقصان الوقت للقراءة حيث أن أوقاهتم يف املعهد
تنقسم على أقسام كثرية من أوقات برامج املعهد وبرامج املدرسة وبرامج املركز وأوقاهتم يف
املركز التكون لتعلم القراءة وترقيتها خصة لذا أوقاهتم القراءة نقصان هذه هي املشكالت
تعلم مهارة القراءة لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية.
 11املقابلة امحد زبريي طالأ املرحلة األوىل اركز ترقية اللغة األجنبية يف التاريج  01من سبتمرب 9090
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وإن حماولة مركز ترقية اللغة األجنبية حلل مشكالت تعلم مهارة القراءة حماولة
منهجية اليت أقامها أساتذة املركز حلل مشكالت تعلم مهارة القراءة ابملنهج املركز مثل إقامة
التعليم املركزي ابلفصل املفروك وتكوين املكتبة املركزية اليت تقمب جانأ غراف الطلبة ،وحماولة
غري منهجية اليت إقامتها إعتمادا إىل معرفة الطلبة عن مشكالت تعلم مهارة القراءة فحاو
طلبة املركز حلل هذه املشكالت إبقامة الربامج األسبوعية مثل املناقشة وقراءة األنباء وحماولة
ذاتية مجاعية وهذه احملاولة بنسبة تعليم وتعلم يف غرفة الطلبة لتجعلهم تهدا وإلزالة حيائهم
للسؤا إىل مرفقهم يف الغرفة.
املراجع العربية

قائمة املراجع

انيف حممود معروف" ،خصائص العربية وطرائق تدريسه" بريوت :دار النفيي1771 ،
حسن شحاته" ،تعليم اللغة العربية ب الن رية والتطبيق" الدار املصرية
اللبنانية ،لبنان1771 ،
مصطفى انصف ،ن ر ت التعلم" ،كويت :عا املعرفة"1771 ،
أمحد فؤاد حممود عليان" ،مهارات اللغة وأ يتها وطرائق تدريسها" ،الر ض1779 ،
عمر الصديق عبد ك زحممود إمساعيل ص " ،املعينات البصرية يف اللغة
العربية" ،جامعة امللك سعود1771 ،
علي يوني حممود كامل انقة ،أساسية تعليم اللغة العربية (القاهرة  :دار الثقافة،
.)1788
رشدي أمحد طعيمة" ،اجلزء الثاين ،املرجمب يف تعليم العربية للناطق بلغات
أخرى" ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1776 ،
ا حبيأ ك" ،أساس القراءة وفهم املقروء ب الن رية والتطبيق" ،دار
عمار ،عمان9000 ،
ا صالح الدين على اور "،تدريي اللغة العربية ابملرحلة اإلبتدائية أسسه
وتطبيقه" ،دار القلم ،كويت1777 ،
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 "املهارات اللغوية مدخا إىل خصائص اللغة العربية،ا صاحل الشنطي
1774 ، دون مدينة، دار األندلوس،"وفنوهنا
 "بعض العيوا الشائعة يف القراءة الصامته ب التالميذ،سامي حمد عبد ك
 جامعة، كلية الابية،) رسالة املاجستري (غري املنشورة،"الصف الرابمب اإلبتدائي
1781 ،األزهار
1778 ، بريوت، دار الفكر،" "طرك التدريي اللغة العربية،جودت الركاو
 القاهرة،  مطبعة عيسى احلل،" "روح التبية والتعليم،ا عطية األبراشي
9006 ، عمان، دار السقاف،" "مشكالت تربوية معاصرة،عبد العزيز املعاطية
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