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Abstract
This study aims to discuss the process and learning steps in Pesantren Az Zawiyah in
Aceh. The method of this study was descriptive qualitative. This study found that the
process of teaching reading was conducted in the following steps: the contents used
the Arabic heritage books, and the activities reading used extended and analytical
texts. Meanwhile, the implementation of the process of education were salutation,
review, the preparation of blackboard and books, the books read by the teachers and
then repeated by students, translation, discussion, and encourage the students and
conclusion. The methods used by the teacher were the word method, the partial
method, the analytical method, the grammar method and the translation. The tests
used by the teacher in reading skills were: sound tests.
Keywords: reading, instructional activities, teaching method, pesantren
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan proses dan langkah-langkah
pembelajaran keterampilan membaca di Pesantren salafiyah Az Zawiyah di Aceh.
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa
proses pembelajaran membaca di pesantren ini dilaksanakan dengan langkah-langkah
berikut: isinya menggunakan buku-buku Arab, dan teks yang digunakan dalam
kegiatan membaca adalah teks yang diperluas (extended) dan analitis (analytical).
Sementara itu, dalam pelaksanaan proses pendidikan, terdapat beberapa langkah:
salam, review, persiapan papan tulis dan buku, dan guru membaca dan kemudian
diulang oleh siswa, terjemahan, diskusi, dan mendorong siswa dan penutup. Metode
yang digunakan oleh guru adalah metode kata, metode parsial, metode analitis, metode
tata bahasa dan terjemahannya. Tes yang digunakan oleh guru dalam keterampilan
membaca adalah: tes suara.
Kata Kunci: membaca, kegiatan belajar mengajar, metode pembelajaran, pesantren
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مقدمة
إف ادلهارات األساسية لالتصاؿ اللغوم أربع ىي :االستماع ،كالكالـ ،كالقراءة ،كالكتابة .كللقراءة من بُت ىذه
ادلهارات أمهية خاصة ،فهي اجملاؿ األىم من بُت رلاالت النشاط اللغوم ،كأداة من أدكات اكتساب ادلعرفة يف عامل تتزايد
فيو ادلعلومات كمواد القراءة يف مدة زمنية ال تتعدل بضعة أشهر .كالذين جييدكف القراءة ىم الذين يفهموف ادلقركء ،من
أجاد القراءة فقد بلغ الغاية (الداديي كالوائلي.)9009 ،
كمن ادلعلوـ ،أف القراءة أىم مادة من ادلواد التعليمية لصلتها بكل ادلواد األخرل ،كالطلبة الذين يتفوقوف فيها كذلك
يتفوقوف يف ادلواد األخرل يف رتيع مراحل التعليم كال يستطيعوف أف يتقدموا يف أية مادة من ادلواد التعليمية إال بوجود
قدراهتم يف مهارة القراءة ،كىي أعظم كسيلة موصلة إىل الغاية ادلطلوبة من تعليم اللغة ،ككثَت من العلماء يقولوف أف القراءة
عذاء العقل كما قالوا أهنا مفتاح التعليم كالتعلم (أزتد ،د.س .).ككذا ،أف القراءة ذات أمهية كربل يف حياة اإلنساف فهي
العامل األساسي يف اكتساب اخلربات كاتساع أفاؽ ادلعرفة كخصوبتها (منصور.)2989 ،
كىناؾ مؤسسات كثَتة هتتم بتعليم كتعلم اللغة العربية (علومها كمهاراهتا) ،كىذه ادلؤسسات ىي ادلدارس االسالمية،
كاجلامعات االسالمية ،كالزاكااي كادلعاىد االسالمية ،سلفية كانت أـ خلفية .ك اىتماـ ادلعاىد السلفية بتدريس اللغة العربية
لكوهنا كسيلة للفهم كالتعمق يف العلوـ الدينية ،كعلى ىذا األساس تدرس علوـ اآللة يف اللغة العربية يف أكائل بداية دراسة
الطالب كمهارة أساسية ،كمن أمهها النحو كالصرؼ كالبالغة.
كيف ىذا البحث يقوـ الباحث بدراسة تعليم مهارة القراءة يف الزاكية اإلسالمية السلفية آبشيو .كيركز ىذا البحث
إىل :معرفة تعليم مهارة القراءة يف الزاكية اإلسالمية السلفية آبشيو ،كمعرفة خطوات تعليم مهارة القراءة يف الزاكية االسالمية
السلفية آبشيو.
مهارة القراءة وتدريسها

قاؿ زلسن علي عطية القراءة عملية يراد هبا الربط بُت الرموز ادلكتوبة ،كأصواهتا .أم عملية ربط الكالـ ادلكتوب
بلفظو ،فاللغة ادلكتوبة تتكوف من رموز تشكل ألفاظا حتمل ادلعاين ،كعلى ىذا األساس فإف ادلقركء يتكوف من معٌت كرمز،

كلفظ الرمز .كىذا اللفظ يعرب عن ادلعٌت (عطية.)9008 ،
كذىب عبد العليم إبراىيم إىل أف ىي القدرة على التعرؼ ابلرموز ادلكتوبة كالنطق هبا .كيتغَت ىذا ادلعٌت حيث
أصبحت إىل قراءة ادلادة ادلكتوبة كفهمها .مث أضيف إىل ما سبق شرط آخر كىو تفاعل القارئ مع ادلادة ادلقركءة كنقدىا
حبيث يدلل القارئ على رضاه أك أعجابو أك غضبو أك غَت ذلك من مشَتات التفاعل حياؿ ادلادة ادلقركءة .كيف ىذا
اليوـ ،صارت ىذا ادلعٌت تدؿ على القدرة يف حل الرمز كفهمها ،كالتفاعل معها استثمار ما يقرأ يف مواجهة ادلشكالت
اليت دير هبا القارئ ،كاالنتفاع بو يف حياتو عن طريق تررتة اخلربات القرائية إىل سلوؾ يتمثلو القارئ (إبراىيم.)2966 ،
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كقيل :إ ّف القراءة ىي عملية عقلية تشمل تفسَت الرموز الّيت يتلقاىا القارئ عن طريق عينية كتتطلب ىذه الرموز فهم

ادلعاين،كما أ ّهنا تتطلب الربط بُت اخلربة الشخصية كىذه ادلعاين ،شلّا جيعل العمليات النفسية ادلرتبطة ابلقراءة مع ّقدة إىل
درجة كبَتة (يونس كالناقة.)2977 ،
كل
كالقراءة إحدل الكيفيات لنيل ادلعلومات كادلعارؼ من الزماف ادلاضي إىل ىذا اليوـ ،إذ تسَت التطورات يف ّ
كل يوـ من الوسائل ادلطبوعة مثل الصحيفة كاجمللة ،ككذلك
كتتغَت ت ّ
نواحي احلياة ّ
غَتان سريعان .ككم من ادلعلومات خترج ّ
كثرت العلوـ كادلعارؼ اليت سطرت على الكتب ،لتلقى ادلعلومات الصحيحة من تلك ادلصادر ادلقركءة ضلتاج إىل نشاط
يسمى ابلقراءة ).(Soenardi, 1996
ّ
قادرا على أف يقرأ اللغة العربية من اليمُت إىل
أما أىداؼ تعليم مهارة القراءة ،فهي دتكُت ادلتعلّم من أف يكوف ن
اليسار بشكل سهل كمريح ،كىذا يعٍت أف يقرأ يف صمت كسرعة كيسر متلفظنا ادلعٌت مباشرة من الصفحة ادلطبوعة دكف
مرات عديدة ابدلعجم (الناقة.)2989 ،
توقف عند الكلمات أك الًتكيب كدكف االستعانة ّ
أىداؼ ىذه الطريقة ىي كاآليت:

أ-
ب-
ج-
د-

فهما دقي نقا (العصيلي.)9009 ،
القدرة على فهم ادلقركء ن
تعرب عنها يف الّلغة العربية (الناقة.)2989 ،
أف يتمكن الدارس من ربط الرموز ادلكتوبة ابألصوات الّيت ّ
أف يتعرؼ على معاين ادلفردات من معاين السياؽ ،كالفرؽ بُت ادلفردات ادلعاصرة كمفردات الكتابة.
أف يفهم معاين اجلمل يف الفقرات كإدراؾ عالقات ادلعٌت الّيت تربط بينها.

ادلكونة للفكرة الرئيسية.
ق -أف يفهم األفكار اجلزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات ّ
ك -أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة ابدلعاجم أك قوائم مفردات مًترتة إىل الّلغتيُت.
ز -ابلقراءة يستطيع الدارس أف حيقق أغراضو العملية من تعليم العربية (طعيمة.)2989 ،

ح -كالقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا حتقيق قدر من االستماع كقضاء كقت الفراغ مبا ىو أجدل.
مث كتشمل القراءة على األنواع اآلتية :
أ -القراءة الصامتة :ىي استقباؿ الرموز ادلطبوعة ،كإعطائها ادلعٌت ادلناسب ادلتكامل يف حدكد خربات القارئ السابقة
مع تفاعلها ابدلعاين اجلديدة ادلقركءة ،كتكوين خربات جديدة كفهمها دكف استخداـ أعضاء النطق (علياف،
حل الرموز ادلكتوبة ،كفهم معانيها بسهولة كدقّة كال دخل للصوت فيها ،ككما أف
 .)2999كدتثّل القراءة الصامتة ّ
رؤية الشيء كافية دلعرفتو دكف حاجة لنطق امسو ،ككذلك رؤية الكلمة ادلكتوبة.
ب -القراءة اجلهرية :ىي تشمل ما يف القراءة الصامتة ،مثل حتريك بصرم الرموز الكتابية ،كإدراؾ عقلي دلدلوالهتا
كمعانيها ،إال أف تزيد عليها ابلتعبَت الشفهي عن ىذه ادلدلوالت كادلعاين ،بنطق الكلّمات كاجلهر هبا .كالقراءة
اجلهرية أصعب من القراءة الصامتة (الركايب.)2997 ،
كأساليب تعليم القراءة يعلمها بطرائق تعليم مهارة القراءة ،كىي (اخلويل:)9000 ،
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احدا بعد اآلخر .فيتعلم ادلعلم ألف ،ابء ،اتء..إىل آخره.
 )1الطريقة احلرفية ،يبدأ ادلعلم ىنا بتعليم حركؼ اذلجاء ك ن
كتعلم الطالب ىنا قراءة احلرؼ إذا رآه مكتواب ،كما يتعلم كتابة ىذه احلركؼ .كتدعى ىذه الطريقة أيضا طريقة
احلركؼ أك الطريقة اذلجائية أك الطريقة األجبدية أك الطريقة األلفبائية
 )2الطريقة الصوتية ،تشبو الطريقة الصوتية الطريقة احلرفية من حيث االنتقاؿ من احلركؼ إىل ادلقاطع إىل الكلّمات.
كلكنها ختتلف عنها من حيث طريقة تعليم احلرؼ .فاحلرؼ يف الطريقة احلرفية يعطي امسنا؛ فاحلرؼ "ص" مثالن يُعلَّم
"ص".
على أنو "صاد" .كلكن يف الطريقة الصوتية ،حلرؼ "ص" يُعلَّم على أنو ي
 )3الطريقة ادلقطعية ،كلتعليم ادلقاطع ،الب ّد من تعليم حركؼ ادل ّد أكالن .فيتعلم الطالب ا،ك،م أكالن ،مث يتعلم مقاطع مثل
سا،سو،سي ،ككلّمات مكونة من مقاطع تعلمها مثل سارا ،سَتم ،سارم ،سَتا ،سورم ،راسا ،راسي.

الكل أكالن ،مث يبدأ إبدراؾ
 )4طريقة الكلمة ،كلطريقة الكلمة أساس نفسي يعتمد على االفًتاض أبف ادلتعلم يدرؾ ّ
الكل .كىذا يعٍت أف طريقة الكلمة تتماشى مع طبيعة اإلدراؾ البشرم .كيف تنفيذ طريقة
األجزاء اليت يتكوف منها ّ
الكلمة ،يقوـ ادلعلم بعرض الكلمة مقركنة ابلصورة ادلناسبة ،كينطق ادلعلم الكلمة عدة مرات ،كيكرر الطلبة من
بعده .مث يعرض ادلعلم كلّمة من غَت صورة ليطلب من طلبتو التعرؼ عليها أك قرائتها .كبعد أف يستطيع الطلبة قراءة
الكلمة ،يبدأ ادلعلم يف حتليلها إىل احلركؼ اليت تتكوف منها.

كقاؿ زلمود كامل الناقة إف ىناؾ مراحل يف تعليم القراءة:
ادلرحلة األكىل :كىي مرحلة التعرؼ كالنطق ،ىي تقابل دتاما مرحلة تنمية القراءة اجلهرية
ادلرحلة الثانية :كىي مرحلة القراءة من أجل الفهم ،كيف ىذه ادلرحلة ديكن أف تنتقل ابلدارس إىل قراءة أكثر عمقا
حتت توجيو كإرشاد ادلعلم .كالتطور ابلقراءة إىل مستول أمثر عمقا يتطلب تقدرـ مفردات جديدة ككثَتة ،كمن ىنا كجب
استخداـ كلمات شائعة متواترة تقدـ من خالؿ نصوص مألوفة حبيث حيرص ادلعلم على توضيح معاين ادلفردات اجلديدة
ادلرحلة الثالثة :كىي مرحلة القراءة ادلكثفة أك الدرس كالتحصل ،كالقراءة فيها تنقسم إىل نوعُت:
 القراة ادلكثفة :كهتدؼ إىل تكثيف نشاط القراءة يف الفصل من أجل تعميق دراسة اللغة كزايدة الكفاءة فيها ،كذلكحتت إشراؼ ادلعلم .كيف ىذه القراءة ادلكثفة تقدـ للطالب مواد يدرب فيها على تفسَت صعوابت الًتكيب اللغوم
كتوسيع رلاالت الثركة اللفظية ،كالقدرة على البحث عن ادلعلومات كدراستها كفهمها
 القراءة الواسعة :كهتدؼ إىل إجتاه رلاالت كميادين كاسعة من القراءة لكي ينطلق ادلتعلم يف القراءة معتمدا علىنفسو ،سلتارا ما يريد .كىذه ادلرحلة هتدؼ إىل جتويد االنطالؽ يف القراءة مع السرعة ،كالدقة يف الفهم ،كلتأكيد كل
مهارات القراءة الالزمة للمرحلة األخَتة من القراءة كىي القراءة التأملية التحليلية الفاصحة (الناقة.)2989 ،
كقاؿ دمحم علي اخلويل ىناؾ أنواع التقوديات كاإلختبارات يف مهارة القراءة ،كىي كما يلي:
 -2إختبارات األصوات :منها :القراءة اجلهرية :يطلب ادلعلم من الطالب أف يقرأ رلموعة من الكلمات أك اجلمل أك
الفقرة .التمييز بُت الثنائيات :يستمع ال طالب ادلعلم أك الشريط كيطلب منو احلكم إذا كانت الثنائية اليت مسعها تدؿ
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على كلمتُت سلتلفُت أك تدؿ على الكلمة ذاهتا مكررة مرتُت .نطق ثنائيات :تقدـ للطالب رلموعة من الثنائية
الصغرل مكتوبة كيطلب منو أف ينطقها مثٌت مثٌت ليقيم ادلعلم قدرتو على التفريق بُت األصوات عند نطقها.
 -9اختبارات ادلفردات ،كمن أنواعها :ادلًتادفات ،االختيار ادلتعدد ،شرح الكلمة بعبارة أخرل ،األضداد ،اإلشتقاؽ،
التزكيج ،ملء الفراغات.
 -3اختبارات الًتاكيب :تعديل الصغة بُت القوسُت ،إختبار اإلستفهاـ ،ملء فراغ الكلمة ادلناسبة ،دمج اجلملتُت أك
أكثر يف رتلة كاحدة ،كشف اخلطأ كالصواب يف كلمة خطيئة مث صصحو ،إكماؿ اجلملة ادلفيدة اليت حذفت منها
الكملة ادلعينة ،اإلعراب يف اجلملة ،حتويل اجلملة من حيث زمن األفعاؿ أك الضمائر ،االختبار من متعدد ،كضع
الكلمة بدال من الكلمة ادلناسبة يف اجلملة أك الفقرة ،إعادة الًتتيب لتكوف رتلة (اخلويل.)9000 ،
منهج البحث

أما مدخل ىذا البحث فهو ادلدخل الكيفي ،كينتهج ىذا البحث ادلنهج الوصفي ،كأما بياانت ىذا البحث فهي

بياانت تعليم مهارة القراءة يف الزاكية االسالمية آبتشية .كمصادر البياانت ىي مدرس اللغة العربية كالطلبة يف الزاكية.
كأسلوب رتع البياانت ابدلالحظة ،كادلقابلة .كحتليل البياانت نفس الوقت يقوـ الباحث جبمع البياانت كعرض البياانت
كتصنيف البياانت كاالستنتاج /االستخالص.
تعليم مهارة القراءة يف زوية (داية) روضة القرآن اإلسالمية السلفية آبشيه

الزاكية تقاؿ على لساف اآلشيُت "داية" ،أصلها يف اتريخ اإلسالـ انحية من ادلسجد ختصص لتعليم العلوـ اإلسالمية

من احلديث كالتفسَت كالفقو كالتصوؼ كعلوـ القرآف يف عهد صدر اإلسالمي بل التزاؿ جارية يف بعض ادلناطق عند
ازدىار ىذا الدين يف الزماف اخلالفة العباسية يف الشرؽ كيف ادلغرب من البالد اإلسالمية .ففي مسجد جامع أموية
بدمشقى مثال توجد ذتاف زكااي ،زاكيتاف دلذىب الشافعي كزاكية كاحدة دلذىب أزتد بن حنبل كثالث زاكاي دلذىب احلنفي
كزاكية كاحدة دلذىب مالك كزاكية كاحدة ألخراىا من ادلذاىب الفقهية.
كبعد أف كثر استعمل ادلساجد جلماعات األنفار للصالة رتاعة كفرادل فيخصص مكاف التعليم يف ادلبٌت اخلاص
جانب ادلسجد كلكن مل يزؿ يطلق ذلذا ادلكاف ابلزاكية .كيف زماف اخلالفة العباسية خصص ذلك ادلكاف للفقراء من زليب
الع لوـ كالعابدين كبعضهم جاؤكا من مناطق بعيدة للحصوؿ على العلم كالعبادة ،بل منهم حصلوا على النفقة من األغنياء
كاخللفاء كالوالدة.
جاء اإلسالـ إىل آشيو كجاء معو نوع من ادلعاىد التعليمية كىو زاكية كمدرسة ،تقاؿ ذلما على لساف اآلشيُت "داية"
( )Dayahك"ميناسة ( )Meunasahأك ميالسة ( .")Meulasahكمازاؿ ىذاف ادلعهداف منتشرين إىل زماننا اآلف .كابلنظر
إىل نوع ىذا ادلعهد يتكوف من مرحلتُت يعٍت ادلرحلة ادلتوسطة كادلرحلة العالية.

Vol. 3 No. 1 | 97-102
Copyright © 2018 | ARABI | p-ISSN 2548-6616 | e-ISSN 2548-6624

Arabi : Journal of Arabic Studies

كىناؾ كلمة الزاكية السلفية ،ذكر يف ادلعجم الوسيط كيف معجم اللغة العربية ادلعاصر معٌت السلف أبنو يرجع يف
األحكاـ الشرعية إىل الكتاب كالسنة كيهدر أك يهمل ما سواىا (مصطفى ".)9008 ،إذا لفظ السلف مبعناه األصيل
ال يعٍت بو اجلمود كعدـ قبل التغيَت .فمفهوـ لفظ السلف يف سياؽ كلمة "الزاكية السلفية" تعٍت اإلشارة إىل قدـ الزماف
شلا تدؿ على أف الزاكية قد لعبت دكرا ىاما منذ مئات السنُت على ادلستول الوطن اإلندكنيسي مث بدأ يتطور من حُت إىل
آخر حىت أصبح جزءا ال يتجزأ من مسَتة األمة اإلسالمية يف البالد ).(Mastuhu, 1994
اىتماـ ادلعاىد السلفية بتدريس اللغة العربية لكوهنا كسيلة للفهم كالتعمق يف العلوـ الدينية ،كعلى ىذا األساس
تدرس علوـ اآللة يف اللغة العربية يف أكائل بداية دراسة الطالب كمهارة أساسية ،كمن أمهها النحو كالصرؼ كالبالغة.
العملية التعليمية تتم ابستخداـ طريقة النحو كالًترتة عن طريق االطالع على الكتب ادلكتوبة ابللغة العربية كتررتتها
إىل اللغة اإلندكنيسية كاستخراج م ا يوجد خالؿ ذلك من قواعد النحوية كشرحها ،كتنج من التعليم على ىذا ادلنهج
الطالب ادلتمكنوف من قراءة كتب عربية معينة كاستيعاب ما فيها من القواعد النحوية.
كزاكية رضة القرآف اإلسالمية السلفية ىي إحدل الزاكااي آبشيو ،كتقع يف قرية تنكوب ( )Tungkopمنطقة آشيو
بسار ( )Aceh Besarببندا آشيو كيلومًت كاحد من جامعة الرانَت اإلسالمية احلكومية ك جامعة الشيخ كواال
 )Kualaاحلكومية بدار السالـ بندا آشيو .كأتسست ىذه الزاكية يف  97ديسمرب 2999ـ كأتسسها كمديرىا د /تنكوا
احلاج سلفاف كندم حسن ،ادلاجستَت (.)Dr. Teungku H. Sulfanwandi Hasan, MA
كيف ىذه الزاكية يقسم التالميذ إىل ثالث ادلراحل ،ادلرحلة األكىل ىي ادلرحلة الدينية/اإلعدادية ،كيتعلم التالميذ يف
( Syiah

ىذه ادلرحلة القرآف الكرًن ،فتبداء الساعة الدراسية يف الساعة  4عصرا حىت  6قبل ادلغريب
ادلرحلة الثانية :ىي تسمى ابدلرحلة ا دلتوسطة ،كيتعلم التالميذ يف ىذه ادلرحلة الكتب اإلسالمية الًتاثية من العلوـ
ادلتنوعة كالفقو ،كالتوحيد ،كالقرآف الكرًن ،كالتصوؼ ،كعلوـ اللغة العربية كنحو كصرؼ ،كاحملاضرة.
فالقراءة ىي عملية يراد هبا الربط بُت الرموز ادلكتوبة ،كأصواهتا .أم عملية ربط الكالـ ادلكتوب بلفظو ،فاللغة
ادلكتوبة تتكوف من رموز تشكل ألفاظا حتمل ادلعاين ،كعلى ىذا األساس فإف ادلقركء يتكوف من معٌت كرمز ،كلفظ الرمز.
كىذا اللفظ يعرب عن ادلعٌت.
كالقراءة ىي مهارة من ادلهارات اللغوية األربعة .كال توجد القراءة كادلادة الدراسية يف زاكية ركضة القرآف ،كلكن كل
كتب يتعلم كتعليمها يف ىذه الزاكية ابلقراءة .فأما عملية تعليم القراءة يف ىذة الزاكية على اخلطوات التالية.
أكال :احملتول ،كاحملتوايت للقراءة استخدـ ادلدرس الكتب ابللغة العربية الفصحة القددية .كالكتب اليت استخدـ يف
ىذه الزكية ىي:
الفصل
ادلتوسطة

الكتب
القرآف الكرًن
الغاية كالتقريب
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العمرطي
اخالؽ للبانُت
خالصة نور اليقُت
علم التوحيد
حترير األقواؿ
منت اآلجركمية
منت البناء
كتاب التصريف
ضم
الباجورم
متمة
الكيالين
نصائح العباد
علوـ القرآف
علوـ احلديث
ارشاد العباد
تفسَت اجلاللُت
األلفية
إعانة الطالبُت
احمللي

الثانوية

الفقو على ادلذاىب األربعة
تفسَت ابن كثَت
شرح ابن عقيل
منت السالـ
السلّم ادلنورؽ
احلكاـ ابن عطاءهللا
إحياء علوـ الدين
البالغة الواضحة
جامع الدركس
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ادلالخص يف قواعد العربية
كتب الستة
علوـ الًتبية اإلسالمية
تعليم كمتعلم
كمن أنواع القراءة ادلستخدمة يف ىذه الزكية ىي القراءة اجلهرية ،ادلوسعة كالتحليلية.
اننثا :األىداؼ من قراءة الكتب العربية يف ىذه الزكية ىي (فخر الرازم )2( :)9027 ،يستطيع الدارس أف يقراءة
نص من اليمُت إىل اليسار بشكل سهل كمريح )9( .يستطيع الدارس أف يقراء مناسبا ابلقواعد العربية ( )3معرفة الدارس
كلمات جديدة دلعٌت كاحد (مًتادفات) )4( .معرفةالدارس معاف جديدة لكلمة كاحدة (ادلشًتؾ اللفظي) )5( .التمييز
صحيحا مع
اجا
ن
الدارس بُت األفكار الرئيسة كاألفكار الثانوية يف النص ادلقركء )6( .دقة النطق كإخراج احلركؼ إخر ن
مراعاة حركات اإلعراب عند القراءة اجلهرية )7( .اختيار التفصيالت اليت تؤيد أك تنقض رأيػنا ما .كتعرؼ معاىن ادلفردات
اجلديدة من السياؽ ( )8الوصوؿ إىل ادلعاين ادلتضمنة أك اليت بُت السطور )9( .تكييف معدؿ السرعة يف القراءة حسب
األغراض اليت يقرأ من أجلها )20( .يستطع الدارس يف استخداـ القواميس كادلعاجم كدكائر ادلعارؼ العربية)22( .

التمييز بُت احلقائق كاآلراء يف النص ادلقركء )29( .تصنيف احلقائق كتنظيمها كتكوين رأم فيها )23( .تلخيص األفكار
تلخيصا كافينا )24( .معرفة الدارس مكانة اإلعراب ( )25معرفة الدارس عن العلوـ أك ادلعارؼ
اليت يشتمل عليها النص
ن
يف الكتب ادلقراء ( )25معرفة الدارس عن العلوـ اإلسالمية كالعربية )26( .مشاركة يف ادلسابقة قراءة الكتب للمرحلة
الداخلية كاحمللية كالوطنية
مث الثالث ىي تنفيذ خطوات تعليم مهارة القراءة يف زكية ركضة القرآف السلفية اإلسالمية ىي (مرحليم:)9027 ،
 -2التحية :حي الطالب بتحية اإلسالـ ،كتلق إجابتهم عليها.
 -9ادلراجعة :قبل أف يستمر إىل الدرس التايل أك الباب التايل ،يطلب ادلعلم الطالب أف يقراء قرأءة جهرية يف الدرس
السابق أك احملتول السابق ،مث يًترتو إىل اللغة ادلاليو( .)Bahasa Melayuكيناقش قليال عن شرح الطالب.
 -3إعداد السبورة :يكتب ادلعلم بسم هللا ،كالتاريخ ،كالدرس ،كرقم الصفحة.
 -4إعداد الكتاب :يفتح ادلعلم كالطالب الكتاب سيقراءه
 -5يقراء ادلعلم الدرس متمهال حىت  3مرات ،كيقراءه ابلقراءة اجلهرية ،كمناسبا مبكانة اإلعراب ،حىت تكوف قراءة
سليمة كجهرة كصحيحة.فيقراء فقرة فقرة من الفقرات اليت توجد يف كل الفصل أك الباب أك يقرأ سطرا سطرا يف
كل ابب أك فصل.
 -6يكرر كحياكي التلميذ كما قرأ األستاذ ،سليمة حركتها كإعراهبا .
 -7مث يًتجم ادلعلم كلمة فكلمة إىل اللغة ادلاليو( )Bahasa Melayuمناسبة مبكانة اإلعراب  3مرات من معاين
الكلمات كمكانة إعراهبا.
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 -8يناقش مكانة اإلعراب يف كل كلمة .كأحياان يعرب يف كل كلمة اليت توجد ما قراءه.
 -9انقش الطالب من ادلفرادت اجلديدة عن معانيها.
 -20فيشرح ادلعلم ادل راد من معٌت الكتب ادلقركءة ككما يريد الشرح من البياانت احملتاج إليها حسبما تتطلبها األحواؿ،
كيسمى ب"الصورة" أم البياف.
-22
-29
-23
-24

يناقش البياف كاألفكار كادلقصود كما أراد ادلصنف.
فيكتب ادلعلم عن البياف الشرح األىم على السبورة.
فبعد قراء ادلعلم كلها من الفقرات كما أراده فيأخذ اخلالصة.
يشجع كينصح الطالب أف يتعلم جيدا خارج الفصل

 -25مث يقرأ الدعاء كخيتمو يف كتاب كاحد.
كأما الطرائق اليت استخداـ ادلعلم ىي الطريقة الكلمة كالطريقة اجلزئية كالطريقة التحليلية ،كالطريقة القواعد كالًترتة.
ككذا لك الوسائل استخدامو ادلعلم السبورة .كأما الطريقة ادلستخدمة يف الزاكية عند تعليم مهارة القراءة مناسبة ابلنظرية،
بل أكرب من النظرية ،كالطريقة الكثَتة ادلستخدمة يف تعليم مهارة القراءة ىي الطريقة القواعد كالًترتة بل يف تنفيذىا.
كيًتجم مباشرة إىل اللغة الطلبة (اللغة ادلالكية) ذلدؼ معرفة الطلبة عن الرسالة ادلضمومة يف احملتوايت النصص .كاستخداـ
ىذه الطريقة قد صلح الطلبة يف القراءة .كىذه تدؿ على الطلبة يستطيعوف يف القراءة الكتب الًتاثية لوقت قريب حوؿ سنة
أك نصف ساعة .كىذه تدؿ على فعاؿ يف القراءة عند الطلبة يف الزاكية.
رابعا :اختبارات ،أما االختبارات اليت استخداـ ادلدرس يف مهارة القراءة فهي :اإلختبارات األصوات :منها:
 القراءة اجلهرية :يطلب ادلعلم من الطالب أف يقرأ رلموعة من الكلمات أك اجلمل أك الفقرة. التمييز بُت الثنائيات :يستمع الطالب ادلعلم أك الشريط كيطلب منو احلكم إذا كانت الثنائية اليت مسعها تدؿ علىكلمتُت سلتلفُت أك تدؿ على الكلمة ذاهتا مكررة مرتُت.
كىذا االختبار مناسب دلا قالو دمحم علي اخلويل ،كيقوـ ادلعلم يف االختبار لسنة مراتف يعٍت :قبل شهر رمضاف كزلرـ.
اخلالصة

عملية تعليم القراءة يف ىذه الزاكية تكوف احملتوايت ابستخدمت الكتب الًتاثية العربية ،كالقراءة ادلستخدمة يف ىذه
الزاكية ىي القراءة اجلهرية ،ادلوسعة كالتحليلية .كال توجد ادلادة اخلاصة لتعليم القراءة بل الكتب ادلدركسة يف ىذه الزاكية
ىي الكتب العربية .كتنفيذ عملية التعليم ىي :التحية ،كادلراجعة ،كإعداد السبورة كالكتب ،كقراءة الكتب ادلدرس مث

يكررىا التالميذ ،كالًترتة ،كادلناقشة ،كتشجيع التالميذ كاالختتاـ .أما الطرائق اليت استخداـ ادلعلم فهي الطريقة الكلمة
كالطريقة اجلزئية كالطريقة التحليلية ،كالطريقة القواعد كالًترتة .أما اإلختبارات اليت استخداـ ادلدرس يف مهارة القراءة فهي
االختبارات األصوات][.
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