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Abstract 

Arabic language received good care by the scholars in the past and present for it is the container 

of the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet. The perception of its importance and 

understanding its rules are extremely necessary to articulate the Qur’anic texts correctly and to 

understand the Arabic utterance soundly. The attainment of correct utterance cannot be achieved 

without training on performance based on well  designed curriculum to ensure good results. 

Certainly, the wrong syllabus results in loss and erasure of language. Here lies the research 

problem because searching for a syllabus and training method on language performance is a 

tremendous searching purpose. The importance of this research emanates from this purpose. The 

researcher studied the syllabus of Read Method for the purpose of clarifying and demonstrating its 

role in developing the linguistic performance. He adopted the descriptive methodology to describe 

the book and the author’s methodology in designing it and gradually developing from letters to 

words to sentences and implementing the Arabic rules in the book.  The researcher found the 

following results. The gradual learning of language from letter to sentence through direct 

pronunciation is one of the fastest ways to reach perfect performance. Anyone wishing to author a 

syllabus for teaching the Arabic language has to concentrate on the existing errors in the society 

and to increase the exercises that help get rid of those errors. The Read Method Book has a big 

role in teaching the Arabic language pronunciation for non-native speakers because it is easy. The 

Read Method Book needs further development in its content to keep abreast the modern 

developments . 
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 ملخص البحث 

سيد  وسنة  الكرمي،  القرآن   حلمل  الوعاء  تعترب  فهي  وحديثا  قدميا  العلماء  من  فائقة  بعناية  العربية  اللغة  حظيت  لقد 
املرسلني، فإدراك أمهيتها وفهم قواعد تعلمها من الضرورة مبكان لتأدية النص القرآين أداًء صحيحا، ولفهم اللفظ العريب 

الصحيح األداء  على  وإلدراك  سليما،  فائقة   فهما  بعناية  ومعد  مصمم  منهج  وفق  األداء  على  ابلتدرب  إال  يكون  ال 
لضمان النتائج الصحيحة، إذ أن املنهج اخلاطئ يؤدي إىل ضياع اللغة وانداثرها، وهنا تكمن مشكلة البحث، وحيث 

البحث،  أمهية  يظهر  فمنه  حبثي كبري،  مقصد  يعد  اللغة  أداء  على  للتدرب  وطريقة  منهج  وراء  البحث  خالله   أن  فمن 
تتبعت منهج كتاب قاعدة اقرأ هبدف توضيح وإابنة هذا الكتاب ودورة يف تطوير األداء اللغوي، الذي اتبعت فيه املنهج 
اللغة  لقواعد  وتتبعه  اجلملة،  مث  الكلمة  مث  احلرف  من  فيه  وتدرجه  صياغته  يف  املؤلف  وطريقة  الكتاب  لوصف  الوصفي 

ظه وقد  يف كتابه،  لتطبيقها  بواسطة العربية  اجلمل  إىل  وصواًل  احلرف  من  اللغة  تعلم  يف  التدرج  أن  التالية:  النتائج  رت 
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من يريد أن يؤلف منهجاً لتعلم أداء اللغة أن يركز فيه على  على  الطرق لإلتقان، جيب  التهجي املباشر يعد من أسرع 
خطاء، وأن لكتاب قاعدة اقرأ دور كري األخطاء املوجودة يف اجملتمع احمليط ليكثف التمارين عليها للتخلص من تلك األ

يف تعليم نطق اللغة العربية لغري الناطقني هبا فهو منهج سهل، حيتاج كتاب اقرأ إىل املزيد من التطوير يف صياغته ملواكبة 
 املستجدات احلديثة. 

 قاعدة، القراءة، تطوير، األداء، اللغوي. الكلمات املفتاحية:  

 املقدمة 
أَنْ زَْلَناُه  ﴿ قد أنزل لنا خري الكتب وجعله لنا منهجاً نسري عليه يف احلياة قال تعاىل:  فإن هللا سبحانه وتعاىل  قُ ْرآًًن  وََكَذِلَك 

ُقوَن َأْو حُيِْدُث ََلُْم ِذْكرًا  َغرْيَ  قُ ْرآًًن َعَربِيًّا ﴿وجعله بلغٍة هي أشرف اللغات قال تعاىل:   .(1)  ﴾ َعَربِيًّا َوَصرَّفْ َنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم يَ ت َّ

ُقونَ  يَ ت َّ َلَعلَُّهْم  ِعَوٍج  فه(2)   ﴾ِذي  القرآن   و .  قراءة  أردًن  فإذا  وعيب،  نقص  من كل  وخاٍل  خطأ  فيه  ليس  بليغ  فصيح  قرآن 
الكرمي وفهم معانيه فال بدَّ من تعلم اللغة اليت أُنزل هبا ونطقها نطقاً صحيحاً، ومعرفة النطق الصحيح الذي يقوم اللسان 

بذلك   أخرب  العظيم كما  والثواب  العميم  ابألجر  حنظى  وحىت  البيان،  وسلم، ويوضح  عليه  هللا  صلى  املصطفى  احلبيب 
. وكذلك نطق حديث سيد املرسلني، وكالم علماء الفقه (3)   «املاهر ابلقرآن مع السفرة الكرام الربرة ...»حيث قال:  

وحاالته وما  ومكوًنته ومكنوًنته  أصل احلرف  والدين من الصحابة والتابعني، فمن الضرورة مبكان علينا أن خنوض يف 
من صفاته ورمسه ومتشاهبه واحلركات اليت تطرأ عليه "فالرسم الكتايب ليس إال تصويرا خطياً ألصوات الكلمات يتعلق به  

، ومن مث كيف نتعامل معه يف أبنية الكلمة (4) املنطوقة، اليت تتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورهتا اليت نطقت هبا"
واجملتم والفكر  ابلطبيعة  وثيٌق  ارتباٌط  "إن فللحرف  النشأة_:  _أجبدية  العربية  اللغة  أصول  صاحب كتاب  قال  ع كما 

الذي  املنهج  ووفق  الداللة  ذات  األحداث  نظام  حسب  وهذا  والفكر،  واجملتمع  ابلطبيعة،  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  احلروف 
 . (5)يربط السلسلة اللغوية ببناء العقل عند الطفل : اجلنني، الوليد، الرضيع، الفطيم"

ومبا أن احلرف يبين ويسهل النطق للطفل منذ الصغر، وكذلك يربط عقله ابلسلسلة اللغوية اليت هي أساس فكره، ابملقابل 
وذلك يعود إىل ًنحية عضوية   -للكبار   –لذلك فإن" اكتساب مهارة النطق اجليد للغة من أصعب عناصر اللغة اكتساابً  

ى نطق أصوات لغته وتطّبع على عادات نطقية معينة، فنطقه ألصوات إذ أن جهاز النطق للمتعلم الكبري قد تكيف عل
جديدة واكتسابه لعادات نطقية جديدة، يعد من الصعوبة، لكنها صعوبة تزول ابلتدريب املكثف، وفق منهج مصمم 

ل ومن تبعهم كٌل ، ومبا أنه من الالزم إجياد منهج مصمم ومعد بعناية، فقد تسابقت أًنمل العلماء األوائ(6) ومعد بعناية"
ط احلرف العريب ويسهل عملية إتقانه ليتمكن اإلنسان غري  يدلو بدلوه يف خدمة لغة القرآن العظيم الكل حياول أن يُ َبسِّ
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العريب من النطق السليم، وقد كان ممن َلم الفضل الكبري يف تعليم نطق اللغة العربية لغري الناطقني هبا  من مؤلفي كتب 
، الذي يعد املرجع األساسي قاعدة اقرأ لتعليم قراءة القرآن القراءة الصحيحةلعربية، مؤلف كتاب تعليم نطق اللغة ا

 والنواة األوىل لتعليم أداء اللغة العربية يف دول جنوب شرق آسيا،

 املبحث األول: تعريف املصطلحات

 املطلب األول: القاعدة لغًة واصطالحاً 
 .(7)   قَاِعَدة  األساس، واحدهتا:  اْلَقَواِعد  هي أساس الشيء، القاعدة لغة:

إساُسه" وابلنسبة   البيت  وقواعد   اإلساس،:  والقواعد   األّس،  أصل   "والقاعدة:.  (8)   قال ابن منظور كأساس لعلم أو فن،  
 للغة فقواعدها هي أساساهتا اليت تُبىن عليها. 

مجيع   القاعدة اصطالحا: على  منطبقة  أمر كلي  "القاعدة  التهانوي:  قال  وضابطه،  وقانونه  الشي،  أصل  هبا  يقصد 
 .(9) جزئيات الشيء"

والباحث يقصد هبا هنا: األسس اليت من خالَلا يتم بناء األداء اللغوي، من احلرف، مث الكلمة وصوال إىل اجلملة العربية 

 ابلنطق الصحيح السليم من التحريف. 

 ثاين: القراءة لغة واصطالحا املطلب ال
 .(10) قرأ يقرأ قراءة وفعل األمر اقرأ، والقراءة معناها" تتبع كلمات الكتاب نظراً، نطق هبا أو مل ينطق"  القراءة لغة: 

وقد عرفها أمحد .  (11)  املرادهي عملية التعرف على الرموز املكتوبة، للتفاعل معها، والتوصل للمعىن    القراءة اصطالحاً:
منطوقة" رموز  إىل  املكتوبة  الرموز  حتويل  على  القدرَة  تتضمن  عقلية  نفسية  "عملية  أبهنا  وكتاب  (12) السعيدي  قاعدة )، 

القراء(،  اقرأ مهارة  تعلم  اليت  الكتب  أبرز  من  املهارات   ة يعد  إحدى  تُ َعد  والقراءة  واملرتابط،  املتسلسل  أبسلوبه  العربية 
 .(13)  األساسية املكوِّنة للُبعد املعريف ابلنسبة للفرد، وطريق رئيسية للوصول إىل املعرفة

 املطلب الثالث: التطوير لغة واصطالحاً 
 .(14)   طّور يطور تطويراً، نقل الشيء من طور إىل طور، وهو من التحسني والتعديل   التطوير لغة: 
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 (. 15)   التحسني وصواًل إىل حتقيق األهداف املرجوة بصورة أكثر كفاءة  التطوير اصطالحاً:

ال املهارات  على  القدرة  وعدم  الضعف  طور  هبم من  واالنتقال  املتعلمني،  العربية لدى  اللغة  أداء  حتسني  لغوية، إىل وهو 

 طور الفصاحة واإلتقان يف األداء.  

 املطلب الرابع: األداء لغة واصطالحا 
   16ِبِِْكَمالِِه   ِبِِْْنَازِِه،  َواِجِبِه:  أبداء  اسم مصدر أدَّى. قَامَ :  أََداءٌ   األداء:

 . (17) والكتابية"األداء اللغوي: "هو االستعمال الفعلي للغة فهماً وإنتاجاً يف املهارات الشفهية  

 اللغة   يستقبل  حني   وأداء استقبايل  يكون متكلما،  عندما  اللغة   اإلنسان  حني ينتج  إنتاجي  أداء  ضرابن:  اللغوي  ولألداء
 . (18)   قارئً   أو   مستمعا  يكون   عندما  أي

 الصحيحة للنص   والقراءة   للعربية،  الصحيح   النطق :  هي  أساسية  مهارات   ثالث   يتضّمن   ما  هنا  اللغوي   ابألداء  واملقصود 
 .(19)   العربية  للنصوص   السليمة  الصحيحة   العريب، والكتابة

والقراءة،  االستماع  يف  االستقبال  عند  العربية  فهم  يف  اإلْناز  مدى  يعين  العربية،  اللغة  يف  تطبيقه  عند  ابألداء  املقصود 
 .(20)  ومدى اإلْناز يف إفهام اللغة عند إرسال الكالم والكتابة

 ويتضح جليا أن أداء اللغة هو إْنازها وتطبيقها يف الواقع ابملهارة واإلتقان، فأداء الشيء القيام به على أكمل وجه. 

 املبحث الثاين: العريف بكتاب قاعدة اقرأ 

 املطلب األول: حملة اترخيية عن تطور علم القراءة والكتابة يف اللغة العربية. 
اإلنسان وَلا ارتباط بفكره فتتطور بتطوره، وتتأثر به يف كل مراحل حياته، فمذ أن إن اللغة بشكل عام من خصائص  

كان اإلنسان يف العصر القدمي وهو يف حماوالت مع لغته الذي هي وسيلة التفاهم والتعبري عما يريد؛ لتأصيل قواعدها 
يف التعامل إال أن مصدر النطق واحد،   وضبط مهاراهتا، فكل حضارة َلا لغتها اخلاصة هبا، وكل جمتمع له أسلوبه اخلاص

 .(21)  ومصدر السماع واحد فكل اجملتمعات مشرتكة يف أصل اخللقة اإلنسانية، اليت متيزت به عن بقية املخلوقات
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إن تطور اللغة العربية فريد من نوعه عن كل اللغات األخرى فتطورها يكمن يف حدود الكتاب الذي أنزل هبا مبا يوافق 
  ، 9احلجر من اآلية   ﴾الذِّْكَر َوِإًنَّ َلُه حَلَاِفظُونَ ِإًنَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا    ﴿قال تعاىل:  ، فهي ابقية ما بقيت احلياة وحمفوظة حبفظهرمسه ومعناه

وألن نزوله آذن بتطور اللغة ونقلها نقلة نوعية من عدة نصوص مكتوبة يف جمموعة من الصفحات إىل لغة عاملية متأصلة 
،  23، فالقرآن الكرمي يعد أول كتاب ُكتب يف اللغة العربية .(22) ومتجذرة يف أمة عريقة، تنهض بنهوضها وتتطور بتطورها 

من   الباطل  أيتيه  وال  معجز  أنه  القراءة ومبا  طريقيت  يف  إليه  يرجع  الذي  املنهج  هو  أصبح  فقد  خلفه  من  وال  يديه  بني 
 والكتابة ملا حاز من عناية رابنية وبشرية.

 لقد تطور علمي القراءة والكتابة يف اللغة العربية وكان التطور على مسارين متوازيني.

 املسار األول: التطور اخلاص ابلكتابة 

بطبيعته التعبري عما يف نفسه، ويتخاطب مع من حوله فكانت وسيلة التحدث والكالم طريقته حياول اإلنسان  
مع البعيد فقد استخدم  وسيلة التحدث يف التخاطب  واتسعت البسيطة به، مل ُُتِد معه  وأسلوبه إال أنه بعد أن تطور 

 وسيلة الكتابة للتعبري هبا عما يريد.

والع به،  يتخاطبون  لسان  قوم  لكل  أن كتابتهم  إن  إال  به  يتخاطبون  الذين  اخلاص  لساهنم  َلم  البدو كان  رب 
العربية اليت كانوا يكتبون هبا لغتهم وليدة للكتابة النبطية اليت كانت تعيش مشال احلجاز وجنويب الشام يف القرون األوىل 

 ( 24) يئاً حسب ما ذكره حممود عباسمن امليالد على وجه التقريب، إال أن اإلنسان العريب طور كتابته املكتسبة شيئاً فش
أن اخلط العريب استبدل الصبغة النبطية ابلصبغة العربية يف القرنني الثالث والرابع امليالديني، ويف القرنني اخلامس والسادس 

يف   انطمست الكتابة النبطية متاماً، ولكنها بٌعثت يف صورة أخرى هي الكتابة العربية، حىت وصلت إىل صورهتا النهائية
 آخر القرن السادس امليالدي .   

لقد خلص حممود عباس محودة اتريخ تطور الكتابة العربية على رأي مؤرخي العرب ورأي اإلفرنج املستشرقني يف 
أصول وتسلسل اخلط العريب أبن أصل الكتابة مأخوذة من اخلط الفرعوين املصري الذي انبثق منه اخلط الفينيقي، ليخرج 

املسند   خطي  تبعه منه  مث  الكندي  عنه  تسلسل  الذي  الصفوي  اخلطوط منها  العديد من  عنهما  تولد  اللذان  واآلرامي، 
انشق  مث  والسريين،  النبطي  اخلط  اآلرامي  وتولد أيضا من  والكويف،  احلجازي  اخلط  وصلى إىل  واألنباري، حىت  احلريي 

ا خطي  عنهما  نتج  اللذان  واألنباري،  واحلريى  ْنيلي  السطر  خطي  يف منهما  احلق  أن  إال  النسخي،  واحلجازي  لكويف 
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ذلك أن الكتابة العربية مشتقة من اخلط املسند ابلدرجة األوىل ملا وجد فيها من تشابه يف األجبدية وطريقة الكتابة، وما 
   25ذكره وأثبته العديد من الباحثني امليدانيني.

 املسار الثاين التطور اخلاص ابلقراءة: 

اإلنس   بين  هللا  ابجلهاز أَلم  املخلوقات  من  غريهم  على  وميزهم  بينهم  فيما  والتفاهم  للتخاطب  األصوات  ان 

النطقي الذي يتفاعلون به فيما بينهم، إال أنه بعد أن تطورت حياة اإلنسان واتسعت به البسيطة أخذت كل أمة تتميز 

واللغة العربية كواحدة من اللغات   26، عن غريها من األمم بلساهنا وبنطقها اخلاص هبا، الذي نتج بفعل التطور احلضاري

أخذت اُتاهها الذي متيزت به عن ابقي اللغات وزادت شرفا ومتيزاً بنزول القرآن الكرمي هبا حيث حوَلا من لغة قوم إىل 

 معجزة عاملية.

اقْ َرْأ اِبْسِم    ﴿  :فقال تعاىل  عندما نزل القرآن ابتدأ أبول آية فيها أمٌر من هللا عز وجل لنبيه صلى هللا عليه وسلم 

،إن هذا األمر اإلَلي آذن بوالدة هنضة    27﴾ اقْ َرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ ﴿  تعاىل  كرر له األمر مرة أخرى فقال  مث  ﴾َربَِّك الَِّذي َخَلقَ 
يعرفون القراءة فكرية جديد وعظيمة، كانت بداية انطالق وتطور القراءة يف اللغة العربية، فقد بُعث النيب يف أمة أمية ال  

وال الكتابة، إال النزر اليسري منهم، فبدأ النيب صلى هللا عليه وسلم حبثهم على العلم والتعليم، فقد جاء يف السرية النبوية 
أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل الفداء من الكفار الذين كانوا يف األسر أن يعلموا عدداً من أبناء املسلمني القراءة 

، إن هذا الفعل النبوي الذي انبثق على إثره تطور عظيم يف القراءة والكتابة العربية، فقد 28ابل فكاك أسرهم والكتابة مق
مث الكرمي،  القرآن  لتعليم  وكتاتيب  مدراس  عدة  أصبحت  حىت  القرآن،  قراءة  غريه  يعلم  منهم  الصحابة كل   اتسع  انتشر 

 وكثرت  عليهم، هللا  رضوان الصحابة ابنتشار  اإلسالمية، اآلفاق يف  املعارف وانتشرت  التعليم، يف العامل اإلسالمي نطاق
فيها،  وكثر  املساجد،  يف   حلقاهتم، واملتعلمني  مبريديها  املدارس  وزخرت  مدت   املعلمون،  عريقة  فكرية  بنهضة  آذن  مما 

 جزورها إىل كل صقع من أصقاع املعمورة. 

مقياس التطور والتقدم يف اجملتمعات، واللغة العربية قد عاشت إن القراءة شيء ال تنفك عن اإلنسان حبال فهي  
هنضة علمية فاقت هبا كل احلضارات األخرى، فتطورت القراءة العربية واتسعت وأصبح العلماء يكتبون القواعد والنظريت 
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ل العربية  فاللغة  والغلط،  اخللط  من  عليها  واحملافظة  تبسيطها  أجل  من  الصحيحة؛  العربية  تنتشر  للقراءة  فهي  عاملية  غة 
 ابنتشار القرآن الكرمي ألهنا وعاءه اليت حتتويه وهو حصنها الذي حيميها. 

إنه بسبب انتشار اإلسالم يف ربوع األرض نشأت املدارس اليت تعلم الدين والقرآن الكرمي، فقد نشأة العديد م املدارس   
يف شرق آسيا، ولكن هذه املدارس حتتاج إىل مناهج تتناسب   التعليمية يف البلدان غري العربية، ومنها املدارس اإلسالمية

طريقتهم، ومن أهم هذه املناهج والكتب التعليمية لتعليم  قوم  ولكل  طبيعة أهل هذه البلدان، فلكل بلد خصيصة  مع 
 أداء اللغة العربية كتاب قاعدة اقرأ.  

 املطلب الثاين: التعريف بكتاب قاعدة اقرأ. 
 العربيةعملية لتعليم املبتدئني القراءة    عبارة عن طريقة   وهو,  1988القرآن الكرمي, كان أتليفه عام    هو كتاب لتعليم قراءة

اب   أو،أ إي  ،وهي طريقة القراءة املباشرة دون هتجي كأن ينطق أَ ِإ أُ َب ِب ُب ...  التبسيط،طريقة    ها فيها مؤلف  كسل

 يب. اب كسره    أ، فتحة    ألف تطويل وقراءة   نبو، دو يب  

مقسمة إىل ستة مستويت ويف كل مستوى يتم    العربية وهي وقد اعتمدت هذه القاعدة على الدروس الستة لتعليم نطق  

 وقد تدرج ابملستويت من احلرف إىل الكلمة مث إىل اجلملة.   حمددة، فيها معاجلة أخطاء معينة وتصحيحات  

اَلجاء     حبروف  األول  املستوى  يف  املؤلف  خت  مفردة، فابتدأها  بني مث  والتفريق  مفردة  احلروف  نطق  ابختبار  املستوى  م 

 يف املستوى مث   احلركات، يف املستوى الثاين احلروف ابحلركات والرتكيز على خمارج احلروف مع  و   واملتشاهبة،احلروف املتقاربة  

واملدود  ر الثالث   احلركات  بني  التفريق  على  وكو   والوقف، كز  التنوين  على  الرتكيز  الرابع  املستوى  يف يف  معه  التعامل  يفية 

الوقف   وامليم    والوصل،حاليت  يف    الساكنتني،والنون  احلروف  بقية  وبني  بينها  والتفريق  القلقلة  وختم   النطق،وحروف 

وقواعد   يف قراءة القرآن،  املستوى بتدريبات على كل ما سبق يف املستويت. تركز املستوى اخلامس على االبتداء والوصل

  والتنوين، والوقف على الساكن    والوقف، لى مهزة الوصل وكيفية االبتداء هبا يف حاليت الوصل  ذلك وقد مشل تدريبات ع
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مث ختمه بتدريبات على مجيع ما  والرتقيق،والتفخيم    والتشديد،   املشددتني،والنون وامليم    والتنوين،وإدغام النون الساكنة  

 ُدرس.

وكذلك   القرآنية،ابملستوى السادس الذي حوى الكثري من التدريبات على اجلمل    قاعدة اقرأ  ا الكتابتمت هذ خُ   وقد 

 عالمات الوقف وأحواله يف القرآن وأمثلة علىوذكر املؤلف    التجويد،حوى العديد من التدريبات على بعض أحكام  

 ذلك.

 املتعلمني،آن لتسهيل القراءة على تطابق مع رسم القر يإن الرسم الذي اعتمده املؤلف َلذه القاعدة هو الرسم العثماين ل
 . (29) العرب  ولتتناسب مع حال املتعلمني غري  

وقد اشتهرت هذه القاعدة بعدة مسميات منها كتاب التيسري الذي اختصر فيه مؤلفه حممد إقبال كايلو بعض األبواب 

 ضا كتاب اقرأ قراءيت الذي وعمل يف بعض التعديالت فأصبح بدالً أن كان ستة أجزاء اختصره إىل أربعة أجزاء، وأي 

 املطلب الثالث: التعريف مبؤلف كتاب قاعدة اقرأ
وأصبح   ، تلقى تعليمه يف دولتهو   ،م إندونيسيا1933ولد يف جاكرات    ، امهو احلاج  أسعد مهُ قاعدة اقرأ:  مؤلف كتاب  

هناك املعاهد  من  العديد  يف  عام  معلماً  الكتاب  هذا  تطبيق  انطالقة  أول  وكانت  يف 1984،  جيدو  منطقة كوات  يف  م 
منهم الطالبان املتميزان أبو   ، قد تعلم اَلجاء على يديه العديد من الطالبو   مدينة جاكرات اإلندونيسية على يد املؤلف، 

حمافظة صعدة   –والتحقا أبحد املراكز العلمية يف مدينة دماج    ، إىل اليمن  ذان ارحتالوأبو حازم اإلندونيسيان الل  ،تراب
إندونيسيا اليت هيا  فقام  – عن القاعدة   اقرأ(،قاعدة  )ا بنقل التجربة اليت تعلماها يف بلدهتما  لتعليم اَلجاء لتحل بدالً 

آنذاك   البغدادية  – املستخدمة  األثر  -القاعدة  يف  والفرق  التحسن  فوجدا  بتدريسها  على   ،فقاموا  بعرض كتاهبما  فقاما 
اإل  من  واملشايخالعديد  في  ،خوة  عملوا  أن  والرتتيباتبعد  التعديالت  بعض  قراءيت(    ه  )اقرأ  أكثر   لكي  وامسوه  يصبح 

رحب  وصدر  حبفاوة  واستقبلوه  ذلك  بعملهما  فأشادوا  للمتعلمني  مملكة (30) مالئمة  إىل  الكتاب  هذا  ُتربة  انتقلت  ،مث 
م 1996فرباير   2يف بالده بتاريخ:  - رمحه هللا -  املؤلف  تويف  م لتصبح املرجع لتعليم القرآن الكرمي، 1994ماليزي عام 

 .(31) عاماً 63  بلغعن عمر  
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 املبحث الثالث: دور كتاب قاعدة اقرأ يف تطوير األداء 

 املطلب األول: أثر كتاب قاعدة اقرأ يف تسهيل األلفاظ العربية 
املتعلم من أول لبنة للجملة العربية إن لكتاب اقرأ لتعليم اَلجاء العريب أثر كبري يف تسهيل األلفاظ العربية، فحني يبدأ  

بتعلم احلرف العريب كل حرف على حدة وبصوره املختلفة ابلضمة، والفتحة، والكسرة، والسكون، مث بعد ذلك ينتقل 

املتعلم إىل احلروف املركبة )من حرفني( مع اختالف احلركات بينهما وتشاهبهما يف احلركة أيضاً حىت يتمرس اللسان على 

اظ بسهولة ويسر، مث ينتقل املتعلم إىل الكلمات الثالثية مع تعدد احلركات اليت تطرأ على احلروف من فتحة، نطق األلف

حىت  واملتابعة  التمرس  مع  وسهولة  يسر  بكل  العربية  الكلمات  ضبط  إىل  املتعلم  يصل  حىت  وسكون،  وكسرة،  وضمة، 

 بح عنده نطق األلفاظ على السليقة الصحيحة. يصل املتعلم إىل قراءة اجلملة العربية دون خطأ أو تلكؤ، ويص 

 املطلب الثاين: أثر قاعدة اقرأ يف ضبط األلفاظ العربية 
ضبط  إىل  توصل  اليت  اآلاثر  هذه  فمن  الطريقة  هبذه  املتعلمني  عند  العربية  األلفاظ  ضبط  يف  ابلغ  أثر  اقرأ  لقاعدة  إن 

 األلفاظ ما يلي: 

من  العربية  احلروف  بني  الفوارق  ضبط  )ص،   أوال:  ش(،  )س،  ز(،  )ر،  ذ(،  )د،  خ(،  ح،  )ج،  مثل:  الكتابة  حيث 

ض(، )ط، ظ(، )ع، غ(، )ف، ق(، )ك، ل(، فحني يتلقى الطالب من املعلم احلرف ويبني له الفرق بني هذه احلروف 

 من حيث الكتابة فتغري النقطة عن مكاهنا يغري احلرف متاما وإذا تغري احلرف تغري املعىن. 

وارق بني احلروف العربية من حيث النطق مثل: )ذ، ز، ظ(، )ر، غ(، )أ، ع(، )س، ص(، )ه، ح(، اثنياً: ضبط الف

 )ث، س(، )ن، م(، )ق، ك(، )ض، د(. 
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اثلثا: ضبط الفوارق بني احلروف العربية من حيث صفات احلروف مثل: القلقة، الشدة، الرخاوة، اَلمس، االستعالء، 

ا االطباق،  التوسط،  اجلهر،  العربية االستفال،  احلروف  الكثري من  فإن  الالزمة للحرف،  الصفات  وغريها من  الستطالة 

 تشرتك يف نفس املخرج إال أن الفارق يكون يف الصفة فقط، فإذا حدث خلط يف الصفة تغري احلرف فتغري املعىن تباعا. 

ثر من زمنه وال يُنقص منه حىت رابعاً: ضبط أزمنة احلروف، واحلركات، واملدود، والغنة، والتشديدات فال يُعطى حرف أك

إىل أن  وال يٌنقص عن املطلوب، وُتنب إطالة الصوت ابحلركات  أكثر من الالزم  ال خيل بنطقه، وأيضاً املدود فال مُيد 

الصوت  وإطالة  واواً،  تصري  أن  إىل  ابلضمة  الصوت  وإطالة  ألفاً،  تكون  أن  إىل  ابلفتحة  الصوت  حرفا كإطالة  تصري 

تص  أن  إىل  اللفظ ابلكسرة  يضبط  حىت  الكتاب  هذا  تعلم  أثناء  املتعلم  به  يلتزم  أن  جيب  ميزان  العريب  فللحرف  يًء،  ري 

 العريب. 

خامساً: ضبط عملية الوقف واالبتداء فمن قواعد اللغة العربية أنه ال يُبدأ بساكن وال يوقف على متحرك، وكذلك ال 

الوقوف وكيفية  وسطها،  من  يُبدأ  وال  الكلمة  وسط  يف  التنوين يف   يوقف  التعامل مع  اَلمزة،  وعلى  املربوطة،  التاء  على 

 حاليت الوصل والوقف. 

 سادساً: ضبط الفوارق بني الالم الشمسية، والالم القمرية. 

أحكام  من  وغريها  واملدود  والقلقة  واإلقالب  واإلخفاء  واإلدغام  اإلظهار  حيث  من  التجويد  أحكام  ضبط  سابعاً: 

 التجويد. 

 مهزيت الوصل والقطع وكيفية االبتداء بكل منهما، وقاعدة كل منهما. اثمناً: ضبط  

 كل هذه القواعد يتم تطبيقها واالنتباه َلا أثناء تعلم كتاب قاعدة اقرأ لتعليم اَلجاء العريب. 
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 املطلب الثالث: املهارات اليت تكتسب بواسطة قاعدة اقرأ
يتحصل من خالَلا على عدة مهارات أثناء تلقيه لدروس هذ الكتاب، إن املتعلم ألداء اللغة العربية بواسطة قاعدة اقرأ س

ومهارة التحدث )النطق( وأثناء  فاحلواس مرتابطة بعضها ببعض فأثناء قراءته سيستعمل مهارة السمع، ومهارة الرتكيز، 

فمهارات لذلك،  املالزمة  املهارات  من  وكثري  واإلتقان،  القراءة  مهارة  على  سيتحصل  للكتابة  هي  تعلمه   أربع  التعلم 

 اللغات   تعليم  يف   األربع  املهارات  هذه   فإن  أهدافه،  علم   لكل  كان  ملا   و  ، (  الكتابة   القراءة،  الكالم،  االستماع،)    مهارات

 اللغة  كانت  سواء  اللغات،   من  لغة  أي  فتعلم  املتعلمني،  عند  لتحقيقها  معلم  كل  يسعى  اليت  األساسية،  األهداف  متثل

 هبا، اخلاص  الصويت إطارها على   التعرف و اللغة مساع على  القدرة املتعلم يكتسب  أن  هو  هدفه إمنا أجنبية، لغة أم األم

 أبناء  اآلخرين مع  التواصل و  مقاصده، عن  التعبري على القدرة له  حتقق  سليمة بطريقة هبا  احلديث  إىل كذلك   يهدف و

الكتاب ،  (32)كتابتها  و  قراءهتا  على  قادرا  يكون   أن  إىل  يسعى  كذلك  و  خاصة،   اللغة  تلك هذا  تطبيق  خالل  فمن 

 سيتمكن املتعلم من املهارات اللغوية الالزمة اليت هي أساس األداء اللغوي. 

 اخلامتة  
من أمهية ابلغة القراءة    عظيماً ملا متثله  اهتماماً ويف هناية هذه اجلولة نلخص الكالم ونقول لقد اهتم العلماء بتعليم القراءة  

وفهم معانيه  يف هللا  عملية .  إتقان كتاب  ويسهل  العريب  احلرف  يبسط  بعناية،  ومعد  مصمم  الالزم إجياد منهج  وأنه من 

غري   اإلنسان  ليتمكن  وأن إتقانه  السليم.  النطق  من  اقرأ)كتاب    العريب  مهارة (،  قاعدة  تعلم  اليت  الكتب  أبرز  من  يعد 

املكوِّنة للُبعد املعريف ابلنسبة   املكتسبة  العربية أبسلوبه املتسلسل واملرتابط، والقراءة تُ َعد إحدى املهارات األساسية  ةالقراء

 . للفرد، وطريق رئيسية للوصول إىل املعرفة
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