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تعد مهارة القراءة من أىم املهارات اللغوية وكفاىا شرفا أهنا أول لفظ نزل يف الذكر احلكيم 
ْنَساَن َخَلَق(1) َخَلَق الَِّذي رَبَِّك بِاْسِم اقْ َرْأ﴿ :على نبيو الكرمي يف قولو تعاىل  اقْ َرْأ (2) َعَلٍق ِمْن اْْلِ

ْنَساَن َعلََّم (4) بِاْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي (3) اْْلَْكَرُم َورَبَُّك  (5-1)سورة العلق اآلية     ﴾(5) يَ ْعَلْم َلْم َما اْْلِ

فالقراءة ىي األمر اإلهلي األول الذي خاطب بو اهلل تعاىل نبيو حممد صلى اهلل عليو وسلم،        
 التلميذ نّكمي الذيىذه اآلية دليال قاطع يظهر لنا أمهية القراءة يف حياتنا، فهي املفتاح الذىيب  و

من فتح أبواب العلوم والتعرف على خمتلف ألوان املعرفة والثقافة، فالقراءة وسيلة أساسية للتحصيل 
، باإلضافة إىل ىذا فالقراءة ليست ة طرق تدريس اللغواالكتساب، كما أن هلا أمهية بالغة يف جمال

فقط أداة حتصيل لبقية املواد الدراسية األخرى، فهي أيضا متكن املتعلم من االنفتاح على الثقافات  
والشعوب األخرى وحتما كل ىذه األمهية البالغة للقراءة توصلنا إىل فكرة  تعليم وتعلم القراءة ليس 

 .باألمر اهلني إطالقا

ضحى موضوع تعليمية القراءة من املواضيع اليت شغلت العقول وانصبت عليها أوقد 
اىتمامات الباحثني والدارسني يف اجملال الرتبوي، وال حرية يف ذلك، ألن جل املواد اليت تقدم 

للتالميذ بصيغة مكتوبة، تعتمد على القراءة وهلذا فمهارة القراءة ىي اجلوىر واللبنة األوىل والركيزة 
 اليت تبىن عليها مجيع مراحل التعليم 

 :أما سبب اختيارنا ىذا املوضوع والذي يندرج حتت عنوان

 يف التعرف أكثر على ةفهو الرغب"  مهارة القراءة لتالميذ السنة الثالثة ابتدائي  نموذجاةتعليمي" 
ىذه املهارة األساسية يف العملية التعليمية، وكيفية تعليميها لتالميذ املرحلة االبتدائية، وكذلك 

 .لالستفادة يف جمال التعليمية اليت تفيدنا مستقبال يف جمال التدريس إن شاء اهلل
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 :وانطالقا من ذلك طرحنا  جمموعة من التساؤالت وىي كاأليت

 ي المرحلة االبتدائية؟ةما هي طرق تعليم مهار   القراءة ف

 ي القراءة  ؟وفيما تتمثل أسباب ضعف التالميذ ف

  وما هي الطرق الممكنة لتحسين القدرة القرائية وعالج الضعف 

 ؟القرائي

مقدمة ومدخل وفصل نظري : ولإلجابة عن ىذه التساؤالت اقتضى تقسيم املوضوع إىل
 .املصادر واملراجع وفهرس املوضوعات متبوع خبامتة، فقائمة

 .املوضوع إشكالية فيها تناولنا: مقدمة

 .و ذكرنا عناصر العملية التعليمية أمهيتها و  إذ تناولنا فيو مفهوم التعليمية :مدخل 

 ةفعنون بتعليمية مهارة القراءة، حيث تناولنا فيو مفهوم مهار:(النظري )اْلول الفصلأما 
القراءة وعوامل االستعداد هلا، مث ذكرنا أنواع القراءة وأمهيتها وأىدافها، باإلضافة إىل طرق تعليم 
القراءة ،كما تطرقنا إىل أسباب ضعف الطالب يف القراءة وعاجلنا طرق حتسني القدرة القرائية و 

 . تضمنت أىم النتائج املتحصل عليهابخاتمةالضعف القرائي، وختمنا ىذا املوضوع 

  كآلية للوصف والتحليل، ألنو الوصفي المنهجومن غري شك أن املوضوع يقتضي استخدام 
 يساعد على توضيح بعض الرؤى العلمية ووصف  الوقائع التعليمية
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 : والجناز ىذا البحث استندنا إىل جمموعة من املصادر واملراجع أمهها

 .مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية لزهدي محمد عيد -
 .أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة لفهد خليل زايد -
 .تعليم القراءة لمرحلة رياض اْلطفال والمرحلة االبتدائية لمحمد عدنان عليوات -

، واجهتنا بعض البحث ىذا إجناز سبيل يف وشاقة طويلة كانت الطريق أن شك وال
الصعوبات اليت حرمتنا من االطالع أكثر يف املكتبات اجلامعية، وكذلك من إكمال اجلزء التطبيقي 

 .بسبب غلق املدارس الرتبوية

 على املشرف الكرمي لألستاذ والعرفان التقدير آيات بأمسى نتقدم أن يفوتنا ال األخري ويف

 اهلل جزاه قيمة، وإرشادات صائبةت توجيها من بو تفضل ملا ،شلواي عمار الدكتور ىذا حبثنا

 األىل من ساعدنا من ولكلللجنة الموقرة اجلزيل  بالشكر نتوجو مث جزاء، أفضل عنا

 .الكرام واألساتذة واألصدقاء
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :مدخل

  مفاهيم حول التعليمية

 تمهيد- 1

 تعريف التعليمية- 2

 أهمية التعليمية-3

 .عناصر العملية التعليمية-4
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 يف احلقيقة ن احلديث عن التعليمية بصفة عامة وتعليمية اللغات بصفة خاصة فإنناإ
نتحدث عن تقنية من التقنيات وباألحرى علم قائم بذاتو لو مرجعيتو ادلعرفية ومفاىيمو 

. مبادئ ومناىج خاصة واصطالحاتو وإجراءاتو التطبيقية ويتطور حسب

لو قواعده ونظرياتو يعٌت بالعملية التعليمية ويقدم ادلعلومات  فالتعليمية علم من علوم الًتبية
وكل ادلعطيات الضرورية للتخطيط، يرتبط أساسا بادلواد الدراسية من حيث ادلضمون والتخطيط ذلا 

 .وفق احلاجات واألىداف والقوانُت العامة للتعليم، وكذا الوسائل وطرق التبليغ والتقومي

 تعريـف التعليميـة- 1

ــًة - أ  لغـ
اليونانية  (didaktitos) ادلشتقة من كلمة ديداكتيتوز didactique))ىي ترمجة لكلمة 

العربية ىي  اليت أطلقت على ضرب من الشعر، تناول بالشرح معارف علمية أو تقنية، ويف اللغة
،أي وضع عالمة أو أمارة لتدل على الشيء لكي "علم" مصدر صناعي لكلمة تعليم ادلشتقة من

 (2)".وعلمو إياه فتعلمو... علمو  العلم تعليما :" ، ونقول(1)ينوب عنو

أسلوب التسيَت   وتعٍت)ديداك ، تيكا(: والديداكتيكا لفظ أعجمي مركب من لفظُت مها
أو  رلال التعليم، وقد ذكر صاحب القاموس اإلجنليزي منَت البعلبكي أن الديداكتيك تعٍت فن يف

 (3).علم التعليم

  

                                                                 

 . 126،ص 2012ط، عُت مليلة، اجلزائر، /د الدليل البيداغوجي دلرحلة التعليم االبتدائي، دار اذلدى، زلمد الصاحل حثرويب،: ينظر (1)
. 622ص(ع ل م )، مادة 3 زلمد بن يعقوب،القاموس احمليط، دار اجليل، بَتوت، لبنان، جي الفَتوز أباد          (2) 

 (3)  .126زلمد الصاحل حثرويب، الدليل البيداغوجي دلرحلة التعليم االبتدائي، ص: ينظر 
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: اصطالحا-ب

 تعددت ادلصطلحات يف اللغة العربية مقابل ادلصطلح األجنيب ديداكتيك بسبب تعدد
خر استعمل  آ،وبعض"تعليمية اللغات"الًتمجة وظاىرة الًتادف يف اللغة، فبعض استعمل مصطلح 

، وىناك من استخدم "التعليم علم"،وىناك من اكتفى بتسميو "علم تعليم اللغات"ادلركب الثالثي 
قياسا على اللسانيات والصوتيات والرياضيات ،ولكن ادلصطلح األكثر "  التعليميات"مصطلح

 (1)".التعليمية"شيوعا ىو 

 

 :هذا المخطط يوضح لنا أشهر األلفاظ التي تقابل هذا المصطلح 

 

  

 

 

تعليمية      التعليميات   علم التدريس       علم التعليم         التدريسية    الديداكتيك 

 

 تربوي ىي الدراسة العلمية لتنظيم مواقف التعلم اليت يعيشها ادلتعلم، لبلوغ ىدف: التعليمية
 (2).(ادلواقف التعليمية)معرفيا كان أم حسيا، ومبعٌت أخر ىي تبحث عن فاعلية العملية الًتبوية

 

                                                                 

.08، ص2007األردن، -، عمان1بشَت إبرير، تعليمية النصوص بُت النظرية والتطبيق، عامل الكتب احلديث،ط: ينظر  (1) 
 .125، ص2010ط،  دار ىومة، اجلزائر،/نذير بن يربح، ملفات سيكو تربوية تعليمية، د (2)

Didactique 
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. ونالحظ أن غاية التعليمية ىي حتقيق اذلدف الًتبوي، وىي كوسيلة لتوصيل ادلعارف

: وقد وردت عده تعريفات للتعليمية ونذكر منها ما يلي

الدراسة العلمية لطرق التدريس :"يف كتابو مدخل إىل علم التدريس بقولو" زلمد الدريج"يعرفها  .1
تنظيم مواقف التعلم، اليت خيضع ذلا التلميذ قصد بلوغ األىداف ادلنشودة  وتقنياتو وألشكال

 (1)".سواء على ادلستوى العقلي أو على ادلستوى الوجداين أو على ادلستوى احلسي احلركي

فرع من فروع الًتبية موضوعها التخطيط للوضعية :" التعليمية على أهنا" مسيث"يعريف  .2
 (2)".البيداغوجية وكيفية مراقبتها وتعديلها عند الضرورة

 .رلموعة الطرائق واألساليب وتقنيات التعليم: "يعرفها فيقول بأهنا" مياالري"أما  .3

 مبعٌت أن التعليمية هتتم مبحتوى (3).(إن التعليمية ىي تنظيم تعلم اآلخرين): يقول" بروسو"و .4
 .التدريس الذي يكتسبو ادلتعلم لبلوغ أىداف معرفية عقلية ووجدانية

ويتضح من خالل ما سبق أن العملية التعليمية ىي عملية مقصودة ومنظمة وفق خطة 
وىدف ووسيلة قوامها ادلعلم والتلميذ، وىي عملية تفاعل وتأثَت وتأثر، تفاعل بُت ادلعلم والتلميذ، 

 (4).تأثَت ادلعلم يف التلميذ، وتأثر التلميذ بادلعلم

 

 

 
                                                                 

 .13، ص2000ط، البليدة، اجلزائر، / زلمد الدريج، مدخل إىل علم التدريس، قصر الكتاب، د(1)
 سارة تيطراوي، سهام بن نعجة، تعليمية نشاط القواعد يف السنة الثالثة ابتدائي، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت ختصص لسانيات عامة، قسم اللغة  (2)

 .16، ص2017/2018األدب العريب، كلية اآلداب و اللغات، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، 
 .127 زلمد الصاحل حثرويب، الدليل البيداغوجي دلرحلة التعليم االبتدائي، ص(3)
 بوعكاز أماين، حفظ اهلل كردية، البعد النفسي يف العملية التعليمية التعلمية ومدى تأثَته يف التحصيل الدراسي ادلرحلة االبتدائية أمنوذجا، مذكرة (4)

 .13، ص2016/2017لنيل شهادة ادلاسًت، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات، جامعة العريب التبسي، تبسة، 
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: أهمية التعليمية- 2
عرفت التعليمية يف اآلونة األخَتة أمهية كبَتة جتلت من خالل أحباثها، وتتمثل ىذه األمهية 

 (1):يف أهنا 

  تبحث يف تطور اكتساب ادلعارف والكفاءات خالفا لبحوث أخرى يف علوم
 .الًتبية

 تعاجل اجلوانب الًتابطية أو التأسيسية لألوضاع الًتبوية. 

 تعٌت بتطور القدرات الفكرية للمتعلم والعوامل اليت أسهمت يف ذلك. 

 ادلسؤولة عن شخصية ادلعلم بكل أبعادىا ومكوناهتا. 

 تنظم مواقف التعلم اليت خيضع ذلا التلميذ. 

أن التعليمية دراسة علمية منتظمة قائمة على رلموعة من الوسائل والطرائق : ديكن القول
اليت تستخدم يف عملية التعليم والتعلم وتؤدي إىل إيصال ادلعرفة اليت يكتسبها ادلتعلم يف عملو 

 .اليومي

: عناصر العملية التعليمية- 3

تقوم العملية التعليمية على ثالثة عناصر أساسية، تسمى بادلثلث الًتبوي أو ادلثلث التعليمي 
ادلعلم، ادلتعلم، واحملتوى، وىناك أيضا من يضيف عن ىذا عنصر آخر وىو الطريقة أو : وىي

ادلنهج، فهذه العناصر اليت سبق ذكرىا تعترب  أىم ركائز العملية التعليمية لذا سنحاول أن نسلط 
. الضوء عليها

  
                                                                 

  مسية زلمدي، رشيدة عصماين، تعليمية التعبَت الشفوي يف التحصيل الدراسي السنة الرابعة ابتدائي، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت يف اللغة واألدب (1)
 .7،ص2017/2018العريب، كلية اآلداب واللغات، جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس، مليانة، 
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وىو عنصر أساسي يف العملية التعليمية،إذ أن ادلعلم وما ديتاز بو من كفاءات   :المعلم-أ
ومؤىالت واستعدادات وقدرات ورغبة يف التعليم، يستطيع أن يساعد الطالب على حتقيق 

األىداف التعليمية بنجاح ويسر، وتزداد ضرورة وجود ادلعلم يف ادلراحل األوىل للتعلم، فالطفل 
ما قبل ادلدرسة وتلميذ ادلرحلة األساسية مها أشد حاجة إىل وجود ادلعلم من طالب ادلرحلة 

 (1).الثانوية

أن ادلعلم ركيزة أساسية يف العملية الًتبوية، وىو عنصر أساسي إلجناح عملية : وديكن القول
. التعلم ويربز دوره أكثر يف ادلرحلتُت االبتدائي وادلتوسط

: ومن أهم السمات التي ينبغي توافرها في المعلم نجد

 مبدأ احلب واإلخالص للعمل. 

 العالقة اجليدة مع التالميذ. 

 مبدأ االطالع والتعمق. 

 الشخصية  مبدأ االتزان الشخصي والثبات االنفعايل، ويظهر ذلك من خالل التصرفات
 (2).السوية والتحكم يف االنفعاالت

أن ادلعلم ىو مصدر ختطيط التدريس وتيسَته : وبناًءا على ما سبق ديكننا القول
. وضبطو،باعتباره ادلرشد واحملفز وادلوجو للعملية التعليمية

: المتعلم- ب

يعترب ادلتعلم الطرف الثاين واألساسي يف العملية التعليمية وىو يف ىذه البيداغوجيا اجلديدة 
زلور ومركز العملية التعليمية بل ىو ادلستهدف منها، لذلك 

                                                                 

 .16سارة تيطراوي، سهام بن نعجة، تعليمية نشاط القواعد يف السنة الثالثة ابتدائي،  ص (1)
 .124،126،ص 1997، طرابلس، ليبيا، (ط/د)زلمد ىاشم الفالوقي، ادلناىج التعليمية، مفهومها، أسسها، تنظيمها، اجلامعة ادلفتوحة،  (2)
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يستوجب على كل ختطيط تربوي االىتمام بو من الناحية النفسية واالجتماعية واجلغرافية 
: وذلك من خالل مراعاة العوامل التالية

 النضج العقلي للتلميذ  .
 االستعداد الفطري  .
 الدوافع واالنفعاالت   .
 القدرات الفكرية و ادلهارات  .
 مستوى الذكاء .
  (1).(البيت واجملتمع)تأثَت العوامل البيئية 

ديتلك قدرات وعادات واىتمامات، فهو مهيأ سلفا "فادلتعلم ىو ذلك الشخص الذي 
لالنتباه واالستيعاب، ودور األستاذ بالدرجة األوىل ىو أن حيرص كل احلرص على التدعيم ادلستمر 

 (2)".الىتماماتو وتعزيزىا ليتم تقدمو وارتقاؤه الطبيعي الذي يقتضيو استعداده للتعلم

أن ادلتعلم مطالب بشكل أو بأخر االمتثال واالستجابة دلطالب : ومن ىنا ديكننا القول
وأوامر معلمو، وحىت ألعضاء األسرة الًتبوية والنظام الًتبوي للمؤسسة بصفة عامة، كما أنو ملزم 

 .جبميع األعمال واألدوار الصفية وغَت الصفية

: وللمتعلم جملة من الصفات التي يجب توافرها، وهي على النحو اآلتي

 أن تكون لديو الرغبة يف التعلم. 

 أن يكون قدوة وأن يكون علمو مقًتن بالعمل ويكون زاىدا. 

 أن يكون متواضعا ال يتكرب عن العمل، وال يتآمر على ادلعلم. 

 أن يكون مطيعا ال رلادال. 

                                                                 

 .52،ص2003، عمان، األردن، 6/  زلسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، ط(1)
 .635،ص1996ط، اجلزائر، /أمحد حساين، دراسات يف اللسانيات التطبيقية، جامعة وىران، د- (2)
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 (1).أن يكون لو منهجا يف التعلم 

من ادلالحظ أن ادلتعلم الذي تكون لديو رغبة يف التعلم، يتمكن من حتصيل العلم وادلعارف 
. بسهولة

: (المعرفة)المحتوى - ج

ىو كل ما يقدم للمتعلم من معلومات ومفاىيم ومهارات وقواعد وقوانُت، وما يرجى 
وديكن القول بأن احملتوى . إكسابو ذلم من قيم واجتاىات وميول، فاحملتوى ىو حتديد ماذا تدرس؟

ىو وسيلة حتقيق أىداف ادلنهج، ويبٌت احملتوى التعليمي ألي مقرر،أو وحدة دراسية حول فكرة 
أساسية كبَتة يراد للتالميذ أن يتعلموىا،إذن فاحملتوى ىو الغاية اليت يسعى ادلعلم إىل إيصاذلا 

للمتعلم وىو يعرب عن حاجات ادلتعلم وميوالتو يف أغلب األحيان، وديكن أن نشَت ىنا أن احملتوى 
يكون صادقا كلما كان وثيق الصلة باألىداف ادلسطرة، وكذلك كلما كان متماشيا مع األفكار 

 (2).احلديثة اليت ثبتت صحتها

 .ونلحظ أن احملتوى ديثل ادلادة اليت يقدمها ادلعلم للمتعلم بطريقتو اخلاصة -
 

 

 

 

                                                                 
 .54زلسن علي عطية، ادلرجع السابق، ص - (1)
، ادلركز اجلامعي صاحلي أمحد، النعامة، 34 طيب ىشام، دور ادلثلث التعليمي يف الًتبية، رللة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد (2)

 .54، ص2018اجلزائر، جوان 
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 مفهوم مهارة القراءة وعوامل االستعداد لها: أوال

 .عوامل االستعداد للقراءة: ثانيا

  .أنواع القراءة: ثالثا

 .أهمية القراءة: رابعا

 .األهداف العامة للقراءة في المرحلة االبتدائية: خامسا

 .طرائق تعليم القراءة: سادسا

 .أسس تعليم القراءة و المراحل التي تمر فيها: سابعا

 .أسباب ضعف الطالب في القراءة: ثامنا

 .طرائق لتحسين القدرة القرائية وعالج الضعف القرائي:تاسعا
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I. ة القراءة مهارةتعليمي 

  وعوامل االستعداد لهام مهارة القراءةمفهو: أوال

 المهارة مفهوم .1

 التعريف اللغوي . أ

رى: يقاؿ، كاحلذؼ فيوكإجادتو الشيء إحكاـ ري، مىهى ٍهى ف أكاحلذؼ ك اإلغلادفهي تعٍت .ة مىهىارى، ؽلى
 كيف العلم مبعٌت الصناعة ماىر يف : الفاىم لكل ما يقـو بو من عمل فهواحلاذؽ ىذا :ادلاىر ىو

(1).حكمأ فيو كأجادانو 
 

ىهىار)يضا أكيقاؿ 
رىهىأى) الشيء (مىهىٍرتي) يف الشيء كقد احلذؽ بالفتح كىو (ةادل ٍمهى

 (. كفهمتو(2)

 غليد الشخص كل عمل يقـو أف تعٍت لغة ادلهارةف أمن خالؿ ىذين التعريفُت نستنتج بك
 .بو كػلكمو كيضبطو

 المعنى االصطالحي . ب

 من ة منها خصائص النشاط ادلعقد الذم يتطلب فًتمرتبطة، معاين ة عد"ةبادلهار"يقصد 
 ما يكوف ذلذا النشاط ة كعادمالئمة، ة بطريقل حبيث يؤدادلنظمة، كادلمارسةالتدريب ادلقصود 

 سواء استخدـ ادلصطلح هبذا األداء، يف كاجلودة الكفاءة أيضا ادلهارة كمن معاين مفيدة، كظيفة
 .ـ تدؿ على سلوؾ ادلتعلادلهارةف إ ؼ، ذاؾأكادلعٌت 

 ةمنظمة كشلارس نشاط ػلتاج كقتا كتدريباادلهارة ف أ : نقوؿأفكمن خالؿ ىذا التعريف ؽلكن 
 نقوؿ أيضا أف كؽلكن األداء يف اجلودة كأيضا ادلهارة بالكفاءة كتعرؼ ة مفيدة، كظيفتأديةبغرض ،

(1) .ة كخرببإتقاف كدراية القياـ بعمل معُت ادلهارة بأهناعن 
 

                                                                 
 .185، 184، ص1997، لبنافط ،بَتكت،/، د6 رللد ، دار الصادر،(مىهىرى) ماده ، لساف العرب،ابن منظورؿ الدين اجم  (1)
ة،  عُت مليل، 4، ط كالنشر كالتوزيعللطباعة دار اذلدل ،اغ ضبط كختريج كتعليق مصطفى ديب البالصحاح، سلتار ، بكر الرازمأيبزلمد بن (2)

 . 404، مادة مهر، ص 1990، اجلزائر
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 مفهوم القراءة .2

 التعريف اللغوي . أ

ا ألنو غلمع فآ كمسي قر، "افنآ كقػيٍرة كًقرىاءىءناقػىٍر... ؤيهيػىٍقرىأىه رىؽى:"كرد يف لساف العرب البن منظور
 .  فيضمهاكرساؿ

 الشيء كقرأت... َجعو كقراءتو:  أم(2)،﴾إً فَّ عىلىيػٍنىا َجىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي﴿: كجاء يف قولو تعاذل
(3). بعضإذلت بعضو مم كضآنا أم َجعتوقر

 

 تتبع ،أككلماتو نظرنا كنطق هباتتبع : آنا كقرة،الكتاب قراءأ قر:" يف معجم الوسيطأيضاككرد 
 (4). بعضإذل َجعو كضم بعضو أم:الشيءأ  كقر،كلماتو كدل ينطق هبا

 القراءةف أ : نقوؿأف اليت كردت بنفس ادلعٌت تقريبا ؽلكننا ةريف السابقاانطالقا من ىذه التع
 كبواسطتها يتمكن الفرد من فك الشفرات كالرموز ، تتبع للكلمات بصريا كصوتياةىي عملي

 .  مدلوالهتاكإدراؾكجتميعها يف كلمات لفهم معانيها 
  

                                                                                                                                                                                                     
 األردف، ،، عماف1 كادلرحلة االبتدائية، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، ط  األطفاؿ رياض ة دلرحلالقراءةتعليم  ينظر زلمد عدناف عليوات، (1)

 .148، ص2007
 .17سورة القيامة، اآلية (2)
،بَتكت، لبناف، 1عبد ادلنعم خليل إبراىيم، دار الكتب العلمية، ط: عامر أمحد حيدر، مراجعة:  َجاؿ الدين ابن منظور، لساف العرب، تح (3)
 . 157، ص (ؽ ر أ)، مادة 1ج (ـ2003ق 1424)
 .  722، ص 2، ج(ق1393/ ـ1973)، مصر، 2 إبراىيم أنيس كآخركف، ادلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية، دار ادلعارؼ، ط(4)
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 تطور مفهوم القراءة . ب

لقد ساد قدؽلا بُت الناس أف القراءة عملية حل كتركيب، ؽليز فيها القارئ الكلمة عن طريق "
 ال يدخل يف حسباهنا اعتبار للفهم آليةمبعٌت أف القراءة عملية معرفة احلركؼ كتركيبها كهتجئتها، 

 ، الذم ؼللو من التلعثم،القراءة اجليدة يف ذلك الوقت تعتمد على الصوت اجلميل، ؼأك اإلدراؾ
 (1) ". أك خطأ يف ضبط أكاخر الكلمات، الوقوع يف اخلطأ النحومأككاجللجلة 

أف القراءة يف بداية مفهومها كانت منحصرة على : نقوؿ أفمن خالؿ ىذا التعريف ؽلكن 
 يتدخل اإلدراؾ أف احلركؼ كالكلمات كالنطق هبا دكف إذل بصرية تتضمن النظر آليةكوهنا عملية 

.  سليما األداء من نطقو كضلوو كسلرجو للحركًؼقارئا فالقارئ اجليد عندىم ىو الذم يكوف ،فيها

تطور مفهـو القراءة كدل يكتف بكوف القراءة عملية ترَجة الرموز إذل :"لكن مع مركر الزمن
  على الرموز تعٍت عملية تعرؼأم أهنا أصبحت مطلوبنا منها أف حتقق الفهم أصبحا زٌل إ،ألفاظ

 (2)" . كأفكار كفهم ما فيها من معافو،كنطقها

القارئ مطالب بفهم ما يقرأ كيًتجم كػلوؿ تلك  أصبح ففي ىذه ادلرحلة من تطور ادلفهـو
عقلية فكرية عملية أصبحت  كمدلوالت أم أف القراءة  حتمل معاين ألفاظكاإلشارات إذلالرموز 
  . فهم اؿإذل ترتقي ذىنية

 كجوب إذل كفهم معانيها إذل ألفاظ الرموز ة ترجمكظيفة ليتعدل القراءةكلقد تطور مفهـو 
 (3)".تقومي ادلقركء:"، أم حكم عليهاكأفكار كإصدارقركء من قيم ادلتفاعل القارئ كما يتضمنو 

 
على الرموز كنطقها   التعرؼةف القارئ يقـو بعمليأكمن خالؿ ىذا التعريف يتضح لنا 

 ةصارت عمليأف القراءة :، أم كقيمأفكار كما يفهم من أما يقر  انفعاؿ اجتاهكإحداثكفهمها 

                                                                 
 .39،40ـ، ص 2011، عماف، األردف، 1زىدم زلمد عيد، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، دار صفاء للنشر كالتوزيع، ط(1)
 .245، ص 2009، عماف، األردف، 1زلسن علي عطية، الكايف يف تدريس اللغة العربية، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، ط(2)
 .245نفس ادلرجع، ص (3)
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 كىو التفاعل مع الشيء ادلقركء تفاعالن غلعلو آخر عنصر كأضيف"رموز كنطقها كفهمها ة للترجم
  (1)."  ػلزف أك ييسىرُّأك يشتاؽ أك يرضى أك يعجب أكيسخط 

الرموز ك ل التعرؼ عل:  فالقراءة إذف يف ىذه ادلرحلة تقـو على ثالثة عناصر أساسية ىي
  .فهمها كالتفاعل معها كإبداء الرأم حوؿ ما حتملو من أفكار كقيم

التأثَت   عنصر جديد كىوإذل إضافةكأخَتنا انتقل مفهـو القراءة من خالؿ التعريف السابق 
أف تؤثر يف السلوؾ فتحدث فيو تغيَتنا ليحصل التعلم، " فأصبح يراد من القراءة ،يف سلوؾ الفرد

 كالتفاعل معها ، ترَجة للرموز كاأللفاظ كفهم معانيها كأفكارىاةفالقراءة مبفهومها اجلديد ىي عملي
  (2)." كأفكار كتقومي ادلقركء كتعديل السلوؾ تبعنا دلا يف ادلقركء من قيم

كنطقها،  عملية التعرؼ على الرموز : ىياألخَتمفهومها  يف ف القراءةالقوؿ أكنستطيع 
كفهمها كالتفاعل معها، كاالنتفاع هبا يف احلياة، كجعلها كسيلة يف حل ادلشكالت اليت تصادفنا يف 

 . احلياة
  

                                                                 
 . 25، ص 2010، عماف، األردف، 1مسيح أبو مغلي، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، دار البداية ناشركف كموزعوف، ط(1)

 . 245زلسن علي عطية، الكايف يف تدريس اللغة العربية، ص (2)
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 مفهوم مهارة القراءة .3

مهارة القراءة كاحدة من أىم ادلهارات اللغوية األربعة، كذلا جانباف جانب آرل كىو التعرؼ "
على أشكاؿ احلركؼ كأصواهتا كالقدرة على تشكيل كلمات كَجل منها، كجانب إدراكي ذىٍت 

يؤدم إذل فهم ادلادة ادلقركءة،  كال ؽلكن الفصل بُت ىذين اجلانبُت ألف القراءة تفقد داللتها 
كأعليتها كيعًتيها الوىن كالضعف،  كتصبح ببغاكية ال ؽلكن للقارئ أف يفهم ما يقرأ،  كال تكوف 

 للحركؼ كالكلمات كاجلمل،  مسموعةىناؾ قراءة إف دل يًتجم ما تقع عليو عيناه إذل أصوات 
(1)."كىنا يلتقي اجلانباف اإلدراكي كاآلرل لتكوف ىناؾ قراءة

 

،  فهي تنمي األخرلفالقراءة من أعلى ادلهارات اليت  دتيز اإلنساف عن سائر ادلخلوقات 
العقل البشرم كتطوره،  كتقوم عالقة اإلنساف مبحيطو اخلارجي كخترجو من دائرة العزلة كدتكنو من 

،  كضلن ال كإتقاف جهد إذلالتواصل مع غَته، كال يتمكن من مهارة القراءة أينا كاف فهي حتتاج 
  مطابقة الرموز باألصوات فحسب،  بل فهم ك إدراؾ مرامي  الرسالة ادلتضمنة  يف إتقاف"طلص  

 (2)." النص كبغض النظر عن نوع النص سواء أكاف علميا أك أدبيا

 للفكر اإلنساين كحلقة كصل دلختلف ةكمن خالؿ ىذه التعاريف ؽلكن أف نعترب القراءة بواب
،  بفضلها يستطيع اإلنساف أف يلم بأخبار كجتارب كعلـو السالفُت كيستفيد  ادلعارؼ كالعلـو

 مظاىر التطور احلضارم الذم شهده أكؿمنها،  لذلك أعترب اخًتاع الكتابة كالقراءة من 
.  اإلنساف

  

                                                                 
  .91،92، صاألطفاؿ كادلرحلة االبتدائية رياض ة دلرحلالقراءةزلمد عدناف عليوات،  تعليم :  ينظر(1)
 . 15، ص 2006،  عماف، األردف، 1،  دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، طالعربيةصاحل نصَتات،  طرؽ تدريس (2)
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 عوامل االستعداد للقراءة: ثانيا

 تعريف االستعداد للقراءة .1

االستعداد على أنو إمكانية : "« lee .J. cronback » " رل جاكركنباؾ"يعرؼ 
اكتساب مهارة يف أحد األعماؿ أك إمكانية تعلم شيء من األشياء يف سهولة كيسر كذلك كلو 

 ."يف الظركؼ ادلناسبة كبالتدريب ادلقصود أك غَت ادلقصود

التجمع ادلتناسق للصفات كاخلواص اليت تدؿ على : " على أنو" الغريب رمزية"كتعرفو 
 (1)."استطاعة القياـ بعمل معُت أك ظلط زلدد من أظلاط  السلوؾ

 رلموعة من الصفات أك :كمن خالؿ  ىذين التعريفُت ؽلكن أف نعرؼ االستعداد أنو
 أك ، بقصد أك عن غَت قصد، كاليت ختوؿ لو إمكانية تعلم شيء معُت،اخلصائص ادلوجودة يف الفرد

 . دتكنو من القياـ بسلوؾ معُت

 من ئأف يكوف الفرد يف هتي: "   االستعداد بقولو« Rounter »" ركنًت"كما يعرؼ 
كقد ال تعتمد ، أك علم من العلـو ، قبل البدء يف تعلم مهارة من ادلهاراتكالعقلية  الناحية اجلسمية

 أيضا على درجة النضج الكامنة كالتدريب كإظلاالقدرات ادلطلوبة على رلرد التعلم السابق فحسب 
  (2)."ادلناسب

 ةتوافر قدرات معينة لدل ادلتعلم جلعل عملية التعليم سهلة كشلكن: "كاالستعداد نعٍت بو أيضا
 (3)." كزلببة لدل ادلتعلم

 قبل أف ينطلق يف تعلم ،حتضر اإلنساف جسميا كعقليا:  أف االستعداد ىو:كؽلكن القوؿ
 كنضج كامن كتدريب ،علم من العلـو باالعتماد على قدرات كخربات سابقة  أك،شيء معُت

. مناسب
 

                                                                 

. 43، ص 2005،  عماف،  األردف، 1دار الصفاء للنشر كالتوزيع، ط، َجيل طارؽ عبد اجمليد، إعداد الطفل العريب للقراءة كالكتابة(1)
 .19زلمد عدناف عليوات،التعليم القراءة دلرحلة رياض األطفاؿ كادلرحلة االبتدائية، ص(2)
 .47مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، ص  ،زىدم زلمد عيد(3)
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 عوامل االستعداد للقراءة .2

 :  عوامل صلملها يف ما يليةتوافر عدللقراءة يتطلب االستعداد 

 االستعداد العقلي . أ

 كىناؾ ما يسمىاألعمار،  حىت بُت من ىم متساككف يف األطفاؿ بُت ةىناؾ فركؽ فردم
،  كاف العمراف متساكياف كاف الطفل عاديافإذا، (بالعمر الزمٍت) ما يسمىأك  (بالعمر العقلي)

 .  الذكاء لديو عادم ادلستولف ككا

  من الذكاء،ة عارلةكرب من العمر الزمٍت، كاف الطفل على درجأف كاف العمر العقلي إ ك
كإصدار  ككاف قادرنا على التقومي  كيسهل تعلمو، كيتمكن من الفهم بسرعة كمن تطبيق ما تعلمو،

قل من العمر الزمٍت، كاف الطفل بطيء التعلم، ألف ذكائو أ كاف العمر العقلي أٌما إف، األحكاـ
  (1 ).ة كبَتإذل عنايةمنخفض،  كاستيعابو قليل،  كػلتاج 

 احلديث إذلىو العامل الذم يقودنا  (العمر العقلي) أف  مالحظتو يف ىذا اجملاؿ،غلدرشلا 
العمر ) الطفل لتعلم القراءة، فكلما كاف استعدادكىو الذم ػلدد مدل   (الذكاء) ةعن نسب

 ،   كيف كقتأكفركرب كفرصتو يف التعلم أكاف استعداد الطفل  (العمر الزمٍت)كرب من  أ(العقلي
ىو العامل الوحيد الذم  (الذكاء)العمر العقلي "أف، كالعكس صحيح، لكن ىذا ال يعٍت أسرع

الذم يسود   مثل اجلوالعملية تؤثر يف ىذه أمور أخرل، فهناؾ للقراءة صلاح الطفل ةيؤثر يف عملي
 ة كطريقالقراءة يف  كادلادة ادلستخدمة ادلعلم كعدد التالميذ كادلنهجة الصف، كمهارةغرؼ

 (2)." تعليمها

تؤثر يف استعداد الطفل لتعلم   (الذكاء) خالؼ أخرل ىناؾ عوامل أف ؛كىذا يعٍت
 التعليم، كادلنهاج ادلتبع يف التدريس كغَتىا من العوامل ة كطريقأسلوب كاجلو يف القسم، القراءة
. ادلؤثرة

 
                                                                 

 .51صزىدم زلمد عيد، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، (1)
ص     ،2006، عماف، األردف، 1فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بُت ادلهارة كالصعوبة، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، ط(2)

40. 
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 ستعداد الجسمياال . ب

عملية القراءة ليست عملية عقلية فحسب بل تدخل فيها َجيع احلواس من مسع، كبصر، "
كنطق، كصحة عامة، كىذا اجلانب يعتمد على فطنة ادلعلم، كتلمسو لسالمة تالميذه من َجيع 

 (1)." اإلعاقات، كالعمل على عالجها إف كجدت حسب اإلمكانيات ادلتوفرة لديو

 بل تدخل فيها َجيع احلواس كالسمع ة مطلقةفهذا يعٍت أف القراءة ليست عملية عقلي
كالبصر كالنطق كالصحة بصفة عامة، فكٌلها تؤثر على عملية التعلم، غلب على ادلعلم أف يكوف 

فطننا كمتيقظنا لسلوكات تالميذه، كيرصد مثل ىذه احلاالت، كػلاكؿ مساعدهتم يف ختطي 
صعوباهتم، حىت يتمكنوا من التعلم،  فإذا كاف أحد ىذه األعضاء غَت سوم سيؤثر حتما على 

فالبصر السوم لو أثره الواضح يف تعليم القراءة ألهنا تقتضي رؤية الكلمات "عملية تعلم القراءة، 
 كمع ىذا فقد يكوف البصر سويا،  لكن إدراكو للمرئيات دل احلقيقيةمهزكزة أك على غَت صورهتا 

يبلغ النضج ادلطلوب كمن ىذا النضج على سبيل ادلثاؿ التناسق كالتكامل يف عملية اإلبصار بُت 
 (2)." العينُت رلموعتُت كأهنما عُت كاحدة

 البصر السليم السوم عامل مهم يف صلاح عملية التعلم، ألف القارئ يتطلب ؛أفكىذا يعٍت 
منو رؤية احلركؼ كالكلمات، كأف يكوف قادرنا على التمييز بينهما بشكل سليم كصحيح، كأم 

 احلركؼ كالكلمات كبالتارل ال يتمكن الطفل من قراءهتا رؤيةخلل أك فشل سيؤدم إذل خلل يف  
. بشكل صحيح كتصبح قراءتو مهتزة

كخاصة إذا ما عرفنا العالقة اليت تربط ،ككذلك أف لقدرة الطفل على السمع أعلية بالغة 
ككذلك   استماع الطفل للكالـ كمدل قدرتو على إظهار ما استقر يف مسعو من األصوات اللغوية،

العالقة بُت الكالـ ادلسموع كالقراءة، فإف كاف الطفل غَت قادر على االستماع اجليد فإنو سيجد 
صعوبة يف ربط األصوات ادلسموعة بالكلمة اليت يراىا، كما سيجد صعوبة يف تعلم اذلجاء كمتابعة 

                                                                 
 .28، ص2019  األردف،عماف،، 1للنشر كالتوزيع، طس سيكولوجيا تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابة، دار ابن النفي أمساء زلمد الوحيدم، (1)
 . 8، ص 1973  سوريا،،  دمشق،1جودت الركايب، طرؽ تدريس اللغة العربية، دار الفكر، ط: ينظر(2)
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الدركس الشفوية كيف التمييز بُت أساسيات الصوت كعناصره أك ربط كالمو مبا يسمع من نطق 
 (1)".اآلخرين

 سيعاين من ، أف الطفل الذم يعاين من ضعف أك خلل يف السمع:كمن ىنا ؽلكن القوؿ
كإلقاء ادلعلم :  كاذلجاءة ألف التعلم يتم بطرؽ تستلـز حاسة مسع جيد،خلل كضعف يف التعلم

.  أيضاكاآلخرينلبعض الدركس الشفهية، أك قيامو بشرح الدرس، كسيؤثر على تواصلو مع زمالئو 

ينطبق على السمع ينطبق على النطق، ألف ىذا األخَت "كال شك يف أف ذات األمر الذم 
 كبَتة كعليو فإف الطفل الذم يصل إذل سن الدراسة كىو ينطق ةمرتبط بالسماع بدرج (النطق)

، سرابه): ضلو (سينان)الشُت   ختتلط عليو الرموز أف، البد (رجله، اجله): كالراء ألفان ضلو (شرابه
الكتابية كأصواهتا ادلنطوقة كقت تعلم القراءة، ككذلك مشكالت النطق ذلا أثر نفسي على الطفل 

إذ ينتابو اخلجل حُت  يتحدث أماـ زمالئو، شلا قد يسبب لو قلة ادلشاركة كاالنطواء كجتنب 
(2)." احلديث خشية تعرضو للنقد كالٌسخرية

 

 كيؤثر يف اجلانب النفسي للطفل ،كنلحظ شلا سبق أف النطق يؤثر بشدة يف عملية التعلم
 كىذه احلالة ، كيشعر باإلحراج كاخلجل من زمالئو،أيضا، حبيث غلعلو يعاين من ضغوطات نفسية

 كالسخرية كقليل ادلشاركة ليتفادل النقد ، كجتعلو أكثر عزلة كانطوائية،التعليميف تؤثر على مساره 
.  من زمالئو

 الصحة العامة للطفل ذلا أعليتها يف االستعداد للقراءة، فالطفل الذم ، إفكعلى العمـو
 اجلسمية الاٌلزمة لالستمرار يف القراءة فيشرد ذىنو ادلقدرةسرعاف ما يتعب من أقل جهد ال غلد 

(3). كؽلٌل
 

 الطفل ،  أف الصحة العامة للطفل تؤثر على استعداده لتعلم القراءة:كيتضح  من ىذا القوؿ
عندما ال غلد القدرة الالزمة ليستمر يف القراءة، كسرعاف ما يشعر بالتعرؽ كاإلرىاؽ فينخفض 

.  تركيزه، كيشرد ذىنو كيفشل يف إدتاـ القراءة

                                                                 
 .31،32 االبتدائية، ص األطفاؿ كادلرحلة رياض ة دلرحلالقراءةزلمد عدناف عليوات،  تعليم (1)
 .41،42 كالصعوبة، ص ادلهارة بُت اللغة العربية تدريس أساليبفهد خليل زايد،  (2)
 .2، صنفس ادلرجع(3)
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 االنفعالياالستعداد الشخصي . ج

 بينهما، منهم الذين يكوف يقظ اختالفنا رلموعة من األطفاؿ فنرل ىناؾ إذلإذا نظرنا "
كمنتبو إذل كل ما ػلدث يف الفصل، كىناؾ آخر ينصرؼ عما غلرم حولو كآخر ال يستطيع الًتكيز 

 (1)." لفًتة طويلة، كىذا كلو يؤثر يف استعداده للقراءة فيجب مراعاة الفركؽ الفردية بُت األطفاؿ

 أف الفركؽ الفردية ادلوجودة بُت األطفاؿ ناجتة عن اختالؼ بيئاهتم، :كؽلكن لنا أف نقوؿ
كظلط معيشتهم من الناحية االجتماعية، كاالقتصادية، كالثقافية ككذلك اختالؼ أساليب تربيتهم، 

فكل ىذه االختالفات تولد أطفاالن بشخصيات سلتلفة، كبالتارل ستكوف استعداداهتم للتعلم 
  .سلتلفة كمتفاكتة

 االستعداد في الخبرات والقدرات. د

عندما يدخل الطفل إذل ادلدرسة فإنو يأيت من بيئتو بقدرات كخربات سلتلفة عن طفل آخر، "
الشخصي يف عقل الطفل يؤثر على استعداده -الكلمات اليت يعرفها الطفل-ككذلك القاموس

للقراءة، فالطفل سيقرأ الكلمات اليت يعرفها أفضل من قراءتو للكلمات الغامضة بالنسبة لو، 
كىناؾ أيضا عامل الرغبة يف القراءة فإذا كجدت عند الطفل الرغبة يف القراءة،  فسيتعلمها بطريقة 

(2)."أفضل
 

 الطفل عندما يذىب إذل ادلدرسة يذىب برصيد أفكنلحظ يف ىذا اجلانب من االستعداد 
معريف معُت، كؼلتلف ىذا الرصيد من طفل آلخر، كىذا االختالؼ ناتج عن اختالؼ بيئتهم 

كاختالؼ أسرىم، فهذه األخَتة تلعب دكرنا مهما يف إثراء رصيد الطفل ادلعريف من خالؿ 
يقرؤكف عليو من قصص، كذلك الرحالت كالزيارات تؤثر بشكل  الكلمات اليت يعلمونو إياىا، كما

كبَت يف إثراء خربات الطفل، دكف أف ننسى عامل الرغبة يف القراءة كمدل تأثَته على استعداد 
الطفل، كذلذا على ادلعلم أف يعمل على تنمية رغبة كدافعية الطفل ضلو تعلم القراءة حىت يسهل 

. عليو تعليمهم إياىا

                                                                 
 . 48،49، ص2005، األردفعماف،  ،1 للنشر كالتوزيع، طادليسرةدار  ،األكلية كالصفوؼ األطفاؿ تعليم ،فرج عبد اللطيف حسُت(1)
 .49، ص ادلرجع نفسو(2)
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 أنواع القراءة: ثالثا

 : تصنف القراءة إذل عدة تصنيفات من حيث الغرض كحيث الشكل كاألداء كغَتىا

 تصنيفها من حيث الغرض .1

 :يصنف ادلربوف القراءة من حيث الغرض منها إذل عدة أنواع منها

 التحصيلية القراءة . أ

كيراد هبا استظهار ادلعلومات كحفظها كذلذا فالقارئ يف ىذا النوع ػلتاج إذل كثرة األعداد 
كالتكرار، كمن خصائصها أهنا بطيئة، كتتسم باألناة كعقد موازنات بُت ادلعلومات ادلتشاهبة 

 (1).كادلختلفة

فاذلدؼ منها استذكار ادلعلومات كالوقوؼ عليها كىي قراءة الطلبة كالباحثُت بغية تثبيت 
  .احلقائق يف األذىاف

قراءة جمع المعلومات  . ب
يقصد هبا رجوع القارئ إذل مصادر عدة جلمع ما ػلتاجو من معلومات، كىذا النوع يتطلب 

من الدارس مهارة السرعة يف تصفح مراجع ك مهارة التلخيص، كػلتاجها الباحثوف كالعلماء 
 (2).خاصة

مبعٌت أهنا عملية َجع ادلعلومات من ادلصادر كادلراجع ادلتعلقة مبوضوع ما، كىذه القراءة 
.  تتطلب من القارئ مهارة التصفح كالقدرة على التلخيص

  

                                                                 

 .93ـ، ص2002، تعليم األطفاؿ ادلهارات القرائية كالكتابية، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، عماف، األردف، البجةعبد الفتاح (1)

 .93 ص،ادلرجع نفسو (2)
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 العاجلةالقراءة السريعة . ج

كعادة ما يكوف الغرض كرائها الوصوؿ إذل شيء معُت أك البحث عن معلومة زلددة ذلا 
 (1).البحث يف ادلعجم عن كلمة ما: أعلية كبَتة يف حياتنا اليومية مثل

نالحظ أف القارئ يلجأ إذل القراءة السريعة بغية الوصوؿ إذل معلومة بسرعة كبأقل كقت 
 .كيستخدمها يف قراءة أك أمساء مبعٌت الكتب يف ادلكتبات

 القراءة الفاحصة. د

 كفهم كل ما يف النص من أفكار عامة كجزئية، كأىداؼ استيعابىي القراءة اليت تسعى إذل 
للكاتب ظاىرة كخفية، كغالب ما دتارس ىذه القراءة مع الكتب الدراسية اليت ؽلتحن فيها 

 فيما ؼلدـ ىدفو الستخدامهاالطالب، كما ؽلارسها أم باحث يريد احلصوؿ على معلومات 
 (2).اخلاص

 قراءة المتعة. ه

كتكوف يف أكقات الفراغ كىي قراءة خالية من التعمق كالتفكَت كقد تكوف متقطعة تتخللها 
 (3).فًتات، كقراءة األدب ك الفكاىات كالطرائف، كقد يقرأ ادلرء خالذلا الصحف كاجملالت

 أف قراءة ادلتعة ىي قراءة سطحية ال تتطلب تفكَت ألهنا دتتع العقل كالركح كتتميز ؛مبعٌت
. باحلرية كتؤدل يف أكقات الراحة

 

  

                                                                 

 .27، ص2008، (ب/د)، (ط/د) ، ادلعرفة اجلامعيةزين كامل اخلويسكي، ادلهارات اللغوية، دار (1)
 .112، ص2010، عماف، األردف،3عبد اهلل علي مصطفى، مهارات اللغة العربية، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة، ط(2)
ية، كراتشي، باكستاف، االمتحافالشيخ أبو لبيد كرل خاف ادلظفر، طرؽ التدريس كأساليب (3) ، 2009، شبكة ادلدارس اإلسالمية اجلامعة الفاركق

 .132ص
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 القراءة النقدية التحليلية. و

كىي القراءة ادلتأنية اليت تتولد لدل ادلرء من شلارستها نظرة نقدية نافذة يستطيع من خالذلا 
احلكم على األشخاص من خالؿ ادلوازنة كالربط كاالستنتاج، مثل نقد قصة أدبية، أك قصيدة 

 (1)اخل… شعرية 

كنعٍت بالقراءة النقدية التعليمية أف يقف القارئ على ادلادة ادلقركءة كػلاكؿ أف يستخرج ما 
 .تضمنتو من أفكار كينقدىا كيطلق احلكم عليها

 قراءة التذوق والتفاعل مع المقروء. ز

كىذا النوع أشبو بقراءة االستمتاع حيث يتأثر القارئ فيها بشخصية الكاتب كيشاركو يف 
 .رأيو كمشاعره

 القراءة التصحيحية . خ

كىي قراءة استدراؾ األخطاء اللغوية كاإلمالئية كاألسلوبية كالصيغ اللفظية، كهتدؼ إذل 
تصحيح اخلطأ، كقراءة ادلعلم دفاتر التالميذ كالطبعات التجريبية، حتتاج ىذه القراءة إذل التدقيق 

 (2). جهد مضاعفإذلكبالتارل 

 النوع من القراءة يهدؼ إذل تصويب األخطاء اإلمالئية كاألسلوبية كما يتطلب  أف ىذانلحظ
جهد كبَت لتقومي ىذه األخطاء كصلد ادلعلم يعتمد بشكل كبَت على ىذا النوع يف تصحيح دفاتر 

. التالميذ
  

                                                                 
 . 132 ص،االمتحافالشيخ أبو لبيد كرل خاف ادلظفر، طرؽ التدريس كأساليب (1)
 .94، ص(القرائية كالكتابيةادلهارات ) األطفاؿعبد الفتاح البجة، تعليم (2)
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 القراءة اإلبداعية. ح

ا منها َجيعنا ا كتنظيمن كيتطلب ىذا النوع . كىي أرقى أنواع القراءة، بل ىي النوع األكثر تعقيدن
من القراءة بذؿ جهد خاص من القارئ، حىت لو كانت األكعية اليت يقرؤىا سهلة، كتسمى أيضا 

 (1).(القراءة التفضيلية)

مبعٌت أف ىذا النوع من القراءة ػلتاج تكريس كقت كجهد من طرؼ القارئ دلعاجلة موضوع 
ما حىت لو كاف سهالن كادلقارنة بُت زلتويات الكتب اليت تعاجل ذلك ادلوضوع للخركج بفكرة 

.  جديدة

 تصنيفها من حيث األداء  .2

، االستماعيةالقراءة الصامتة، القراءة اجلهرية، القراءة : كاآليتتنقسم إذل ثالثة أنواع كىي 
. كلكل نوع يف ىذه القراءات شليزات كعيوب

 القراءة الصامتة  . أ

 بالعينُت، ليس فيها صوت كال علس، كال حتريك للشفتُت، كتستخدـ يف َجيع ةكىي قراء
(2). مراحل التعليم بنسب متفاكتة

 

 فالبصر كالعقل علا ،مبعٌت ىي عملية ترَجة الرموز ادلكتوبة إذل ألفاظ مفهومة دكف نطق 
. أدائهاالعنصراف الفاعالف يف 

  

                                                                 
 .170، ص 2009، اجلزائر، الركيبة، 4، دار الوعي للنشر كالتوزيع، طالقراءةعبد اللطيف الصويف، فن (1)
 .47مسيح أبو مغلي، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، ص(2)
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 مميزات القراءة الصامتة 

 :ذلا مزايا عديدة نذكر منها

 . النطقكألعضاء الصوتية لألكتار مرػلة الصامتة القراءة -
 . على النفساالعتمادتعود القارئ  الصامتة القراءة  -
 . ة اجلهرمالقراءة من أسرع الصامتة القراءة  -
 (1).القراءة اجلهرية شلا تستعمل احلياة أكثر يف القراءة الصامتةستعمل ت  -

  القراءة الصامتةعيوب  

:  لوىا من العيوب كاليت منهاخ مزايا فال يعٍت ىذا مبا أف للقراءة
. القراءة التحقق من حدكث صعوبة -
.  لتالميذ الضعفاءمناسبة غَت  -
. األخطاء تصحيح صعوبة  -
 (2). كاألداء عيوب النطق ة معرؼةال تتيح فرص -

  القراءة الجهرية . ب

ىي قراءة تشمل على ما تتطلبو القراءة الصامتة من معارؼ بواسطة البصر على الرموز "
الكتابية، كإدراؾ عقلي دلعانيها، كتزيد عليها التعبَت بواسطة جهاز النطق عن ىذه ادلعاين كالنطق 

 (3)." هبا بصوت جهرم

 يتلقى كأصوات مسموعة،،الكتابية بألفاظ منطوقة الرموز ةعملية ترجم: "كتعٌرؼ أيضا بأهنا
 ضبط ىذا ادلقركء مراعاة مع األذفق عن طريق عينيو كحتريك لسانو، كاستغالؿ أفيها القارئ ما يقر

(4)."كفهم معناه
 

 تًتجم أهنا بالعُت كاللساف، حيث القراءة تقـو على ة عملي: ىيةاجلهرمالقراءة  أفمبعٌت 
 . ذلا معٌت معُتمنطوقة ألفاظ ادلكتوبة إذلالرموز 

                                                                 
 .45ىدم زلمد عيد، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، صز (1)
 .18، ص 2000، عماف، األردف، 1ىشاـ احلسن، طرؽ تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابة، الدار العلمية الدكلية كدار الثقافة، ط (2)
 . 49 مسيح أبو مغلي، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، ص (3)
 . 104  االبتدائية، صاألطفاؿ كادلرحلة رياض ة دلرحلالقراءةزلمد عدناف عليوات،  تعليم  (4)
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  تتمثل يفمتعددةذلا مزايا   :القراءة الجهريةمميزات  : 

. جل عالجها أ النطق منأخطاء للكشف عن ةتعترب كسيل -
.  النطق كدتثيل ادلعٌتة إلتقاف كسيلأحسن تعترب  -
.  الكلماتأكاخريف ضبط ادلطالعة كادلساعدة  التلميذ على ةتساعد الكشف عن قدر -
.  بالنفسالثقة كتبعده عن اخلجل كتبعث فيو  القارئ الشجاعة تعود -
 (1).كالتوجيوالقيادة  ادلواقف كاكتساب تو تساعد على مواجو -

  القراءة الجهريةعيوب 
 على ضبط ةاحملافظاإللقاء كسن بح القارئ القراءة الصامتة الىتماـقل من أالفهم فيها   -

. الكلمات
.  َجيع التالميذاحلصة لقراءةقد ال تتسع  -
.  بغَت الدرسأثنائها قد ينشغل بعض التالميذ يف  -
. أثناء ادلذاكرة يف ادلنزؿ، أك، ادلكتبة،  يف اآلخرين كتشويش على إزعاجفيها  -
 (2).النطقة  سلارج احلركؼ كسالـأمور أعلها ة عدمراعاة بسبب  أطوؿكقتتأخذ   -

 بشكل جهرم أ كعبارات تقرألفاظ ىي أف القراءة اجلهريةكمن ادلالحظ شلا سبق ذكره 
 أىم كمن ة دقيقة كذلك من خالؿ استغالؿ احلواس بطريقة كمفهـوبأصوات مسموعةكمقركء 
 سلارج حترج القارئ الذم ال ػلسن أهنا، كمن سلبياهتا ادلنافسة ركح ةتنميك ادلالحظةشليزاهتا 
.  احلركؼ

 القراءة االستماعية. ج

 ادلستمع على الفهم ةقدر: " ىيؼ االستماع كالفهم مهارة ضمن القراءةيدخل ىذا النوع من 
 ة قدرإذل دالالت، كػلتاج ذلك األصوات إذل ة، كيكوف ذلك بتمكنو من ترجمع ما يسمكإدراؾ

 (1)." على الًتكيز بعيد عن الشركد الذىٍتفائقة

                                                                 
              ،2013، عماف، األردف، 1بليغ محدم إمساعيل، اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نظرية كتطبيقات عملية، دار ادلناىج للنشر كالتوزيع، ط(1)

 .87 ،88ص
 زلمد نايف أكعكر، أثر برنامج باأللعاب التعليمية لتنمية بعض مهارات القراءة اإلبداعية لدل تالميذ الصف السادس األساسي مبدارس خاف (2)

 . 28ـ، ص 2009يونس، رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت يف مناىج كأساليب التدريس، كلية الًتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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 يكوف فطننا لكي يدرؾ ما يسمع كيفهمو، كحىت يتمكن من حتويلو أففادلستمع  غلب عليو 
.  رموز كدالالت ذات معٌت معُتإذل

 كفهمها كحتليلها كتلخيص ما جاء ادلسموعة استيعاب األلفاظ ة عمليبأهنا: " أيضاتعرؼ   
 مستمعُت فقط، كقد تكوف من دكف كاآلخركف كفيها يكوف القارئ كاحدا كأفكارفيها من معاين 

 (2)."  كتاب، كي يتفرغ الذىن لفهم ادلعاين كاستيعاهباأك يف دفًت ةمتابع

.  كتبعدىم عن الشركد الذىٍتاإلصغاءتدرب التالميذ على الًتكيز كاالنتباه كحسن أهنا مبعٌت 

  االستماعية القراءة مميزات
.  اليت يسمعهاادلختلفة يفهم مدلوؿ العبارات أفيستطيع الطفل  -
.  عن طريقها يستطيع التلميذ تكوين ادلفاىيم -
 اللغة العربية كاحلديث الصحيح يف دركس األطفاؿ القراءة كالكتابة تساعد على تعليم  -

. األخرلكادلواد 
 (3). يف تعليم ادلكفوفُتاألثر ذلا عظيم  -

 ا ـــوبهـــعي
. األحياف يف بعض شللة قد تكوف  -
.  النفور كادلضايقةإذل قد تؤدم  -
.  عبث الطالب كانصرافهم عن موضوع الدرسإذل تؤدم  -
 (4).اآلخرين ال جتعل الطالب يعتمد على نفسو، بل على  -

 ةف قراءإ بالعُت كاللساف، ؼكالقراءة اجلهرية بالعُت القراءة الصامتة كانت إذا نستنتج انو 
. االستماع تكوف باألذف فقط

  

                                                                                                                                                                                                     
 .109 االبتدائية، صاألطفاؿ كادلرحلة رياض ة دلرحلالقراءةزلمد عدناف عليوات،  تعليم (1)
 .249زلسن علي عطية، الكايف يف تدريس اللغة العربية، ص (2)
 .36ص فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بُت ادلهارة كالصعوبة، (3)
 .32، ص 2005، عماف، 1رياض بدرم مصطفى، مشكالت القراءة من الطفولة إذل ادلراىقة، دار الصفاء، ط(4)
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 أهمية القراءة : رابعا
، كذلك للعديد من ادلعرفة الوسائل يف اكتساب أىم كأكسع من الكلمة ادلقركءة أك ادلكتوبة

 :، كاليت نذكر منهااألسباب

يقرأ من الكتب كادلوضوعات فضال عن اختياره الزماف   اختيار مالإلنساف حرية تتيح القراءة  .1
 اختياره نتيجة كليس اإلنسافكادلكاف، على عكس االستماع الذم غالبا ما يكوف مفركضا على 

. الشخصي
ذل إ كمن فكر إذل آخر، تنتقل بالقارئ من ميداف ادلعرفة تعمل على حتقيق تنوع يف القراءة  .2

. فكر
 من خالؿ ما يقرا يف اللغوية الصحيحة كالتعبَتات األلفاظ تكتب القارئ العديد من القراءة  .3

باللغة ، حيث تلتـز ادلعرفيةكغَتىا من الوسائل ... نشرات كادلدكناتاؿالكتب كالصحف كاجملالت ك
، اليت متنوعة كمعارؼ أفكار يطلع عليو من ة كالفنوف فضال عاـلغة الثقافة الفصحى كىي العربية

 (1).العلمية كالفكريةتؤثر على حياتو 
  كفنوف كثقافات ة كأفكار ضلو علـو كمعارؼ جديد آفاؽ جديدةتفتحفالقراءة 

. متنوعة
شخص  أم قبواسطت ىي ادلفتاح الذم يدخل  فالقراءة يف التعلم، الرغبة عند القراءةكالبد من  .4
 فشلو يف تلقي العلـو إذل ضعفو فيها بالقراءة أك جهل ادلرء أدل، كرمبا ادلختلفة رلاالت العلـو إذل

. احلياةكمن مث فشلو يف 
 عن الوقوع يف كأبعدىاكلفة بغَت تكسائل حصوال على ادلعارؼ اؿقل أ فوؽ كل ذلك  القراءة .5

 (2).اخلطأ
 كال تتبع للحضارات بغَت ثقافةكال ة  التعلم فال علم كال معرؼة يف عملية رئيسيالقراءة أداة  .6

. القراءة
  

                                                                 
 .111 كامل زين اخلويسكي، ادلهارات اللغوية، ص (1)
 .26 مسيح أبو مغلي، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، ص (2)
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 معريف أك ثقايف أمر يف اآلخرين من الشعور باالتزاف النفسي حُت يتحدث مع اإلنساف دتكن  .7
 (1). كالفكركادلناقشة يف مواقف الكالـ اآلخرين ةفقراءاتو دتكنو كتعينو على زلاكؿ

  أم  كاجتماعية، ة عائداهتا فردمأف الفردم غَت أدائها رغم القراءةف أقوؿ اؿكؽلكننا
 على اجملتمع ككل، فكل رلتمع  قارئ صلده بالفائدة ال تفيد بل تعود القراءةف أ

 ذلك اجملتمع كما يتوفر بيئةرلتمع متحضر كراقي كمتقدـ كيظهر ذلك من خالؿ 
 . كاالستقرارالرفاىية كاألمن ة كعيشاحلياةفيو من مواقف 

 
: أبرزىا كاأليت قصول يف العديد من اجلوانب كنذكر أعليةلقراءة يف اجملتمع ؿؼ     

  دتكن اجملتمع من الوقوؼ على ما لدل غَته من احلضارات كالثقافات كالفكر، فيطٌلع عليها 
تطور العلمي،  كتكنولوجيا االتصاالت كما ذلا اؿ حيث أيامنا ادلعاصرة يف خاصةكيستفيد منها، 
.  حاجزم الزماف كادلكافإلغاءمن اثر فعاؿ 

 أمتو كتراث بثقافة ادلثلى يف ربط اجملتمع الوسيلة ىي القراءة .
  اجملتمع أفراد جلميع ة اجتماعيمهمة القارئ، فالقراءة ىي باإلنساف اجملتمع يعلو ك ينهض 

 يعود على رلتمعو  بالفائدة كما تظمنأ ليعود مبا قرأكيف سلتلف ادليادين كاالجتاىات، فالكل يقر
 (2). كإظلائو كتقدمو كرفع مستواه إعالئوفينهض بو كيعمل على 

  

                                                                 
 .112 كامل زين اخلويسكي، ادلهارات اللغوية، ص (1)
 .113ادلرجع نفسو، ص (2)
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 االبتدائيةاألهداف العامة للقراءة في المرحلة : خامسا

 األهداف العامة . أ
. القراءة أداة التعليم يف احلياة ادلدرسية .1
.  ادلعرفةكاحتسابتساىم يف بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل،  .2
 .… تسلي القارئ يف كقت فراغو، كالقصة أك الشعر .3
. كسيلة التصاؿ الفرد بغَته شلن تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية أك ادلكانية .4
. القراءة كسيلة للنهوض باجملتمع، كارتباط بعضو ببعض عن طريق الصحافة مثال .5
 (1).تزكد الفرد باألفكار كادلعلومات، كتوقفو على تراث اجلنس البشرم .6

 .مبعٌت أهنا تساعد القارئ على التزكد بادلعلومات، كذلا دكر ىاـ يف تنظيم اجملتمع كازدىاره

  ةاألهداف الخاص . ب
. جودة النطق كحسن األداء .1
. تنمية ادليل إذل القراءة .2
 (2).تدريب التلميذ على التعبَت الصحيح عن معٌت ما قرأه .3

  

                                                                 
 .125،126، ص االمتحافالشيخ أبو لبيد كرل خاف ادلظفر، طرؽ التدريس كأساليب (1)
 . 125،126ص ادلرجع نفسو، (2)
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 طرائق تعليم القراءة: سادسا

الطريقة : ؽلر على اإلنساف، كمن أبرز طرائق تعليمها كىي يعد تعليم القراءة من أصعب ما
 .اجلزئية، الطريقة الكلية، الطريقة التوفيقية

  الطريقة التركيبية أو الجزئية .1
 ، على تركيب الكل من األجزاء أك تركيب األجزاء كصوال إذل الكلاإلسًتاتيجيةتقـو ىذه 

مبعٌت أف ادلعلم يقدـ األجزاء أكال مث يضم األجزاء إذل بعضها ليكوف الكل، فهو يقدـ احلركؼ، مث 
ادلقاطع من احلركؼ، فالكلمات من ادلقاطع، فاجلمل من الكلمات، كتندرج حتت ىذه 

 (1): طريقتاف فرعيتاف علااإلسًتاتيجية

  الطريقة الهجائية أو طريقة الحروف . أ
ىي اليت يتعلم ادلتعلم فيها احلركؼ اذلجائية بأمسائها كأشكاذلا مرتبة ترتيبا ىجائيا 

 :كينفذىا ادلدرسوف على النحو اآليت (…تاء، ،باء  ألف،)
  ينطق ادلعلم احلرؼ ادلكتوب على السبورة أماـ الطالب، كيطلب منهم ترديد احلرؼ خلفو

مث يقـو  عدة مرات، كىكذا مع باقي احلركؼ ادلستهدفة، كيسأذلم عن أشكاذلا، كمن
. بتغيَت مواقع احلركؼ، كيطلب منهم قراءهتا ليتأكد من مدل معرفتهم ذلا

 يقـو ادلعلم بتدريب التالميذ حىت يتقنوىا .
 (2).ينتقل ادلعلم إذل رلموعة أخرل من احلركؼ كىكذا مراعيا التسلسل اذلجائي ذلا  

 تقـو بتعليم احلركؼ مث تنتقل إذل الكلمات، مث إذل اجلمل، اإلسًتاتيجيةكنالحظ أف ىذه 
 .كذلذا مسيت باذلجائية

 

 

                                                                 
 .57،ص2009ط، عماف، األردف، /كراء ادلعرفة يف فهم ادلقركء، دار ادلناىج للنشر كالتوزيع،  د  زلسن علي عطية، اسًتاتيجيات ما(1)
، عماف، 1عبد السالـ يوسف اجلعافرة، مناىج اللغة العربية كطرائق تدريسها بُت النظرية كالتطبيق، مكتبة اجملمع العريب للنشر كالتوزيع، ط (2)

 .173، ص2011األردف، 
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 مزايا الطريقة الهجائية 

. سهلة على ادلتعلم كتتم بالتدريج -
. تعترب طريقة مثلى كمألوفة من طرؼ الكثَت -
. تساعد الطفل على عملية التهجي -
. دتكن التلميذ على السيطرة على احلركؼ اذلجائية يف ترتيبها -
. التمكن من تركيب كلمات مستقلة -
 (1).تتدرج بادلتعلم تدرجا ميسورا من احلركؼ إذل الكلمات مث اجلمل -

نرل أف ىذه الطريقة تزكد ادلتعلم مبفاتيح القراءة كىي احلركؼ كعندما يتعلم تلك احلركؼ 
 .يستطيع أف ينطق الكلمات كىذا يتطلب جهد كبَت

 عيوب الطريقة الهجائية  
. تقيد حرية الطفل كحتد من انطالقو يف التحدث -
. يتعلم األطفاؿ من خالؿ ىذه الطريقة رموزا ال معٌت ذلا -
. كيف ىذا مشقة على ادلتعلمامسو إف صوت احلرؼ أصغر من  -
 (2). ال تتيح للطفل التصور البصرم للشكل ادلكتوب -

كلكن ىذا ال يعٍت خلوىا من العيوب ألهنا متعددة، نالحظ أف الطريقة اذلجائية ذلا مزايا 
. أهنا تعلم احلركؼ بأمسائها كىذا سلالف للطبيعة الصوتية للغة ككما أعللت أصوات احلركؼ

  

                                                                 
أظلوذجا، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف االبتدائية العالية جبار، تعليمية اللغة العربية يف ضوء النظاـ الًتبوم اجلديد القراءة يف ادلرحلة (1)

 .224، ص 2018العلـو ختصص لسانيات تطبيقية، قسم اللغة كاألدب العريب، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمساف، 
 . 70فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية، ص (2)
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 الطريقة الصوتية . ب

تتفق مع الطريقة اذلجائية يف األساس كلكنها ختتلف عنها يف خطوة من خطواهتا كىي تعليم 
ل أنصار ىذه الطريقة أف تعليم القراءة للمبتدئُت يتم عن طريق التعرؼ على يرأمساء احلركؼ، ؼ

األصوات اليت تًتكب منها الكلمة، أما أمساؤىا فال لزـك دلعرفتها بل إف معرفتها قد تعوؽ التلميذ 
كالعُت تنطق  (س) تنطق كإظلافالسُت ال تنطق سينا، : فمثال(1).يف أثناء حتليل الكلمة كالنطق هبا

 (2).كىكذا، مث ينتقل ادلعلم بعد ذلك إذل ادلقطع مث إذل الكلمة (ع)

نلحظ أف ىذه الطريقة تتشارؾ مع الطريقة السابقة بأهنما يعلماف احلركؼ لألطفاؿ إال أف 
الطريقة الصوتية ختتلف عن الطريقة اذلجائية حيث أف ىذه األخَتة أعللت أصوات احلركؼ عكس 

. األخرل

 مميزات الطريقة الصوتية  
.  سهلة يف تعلم حركؼ زلدكدة العدد، كبسيطة الشكل -
.  يتمكن من خالذلا التالميذ من إجادة القراءة السريعة -
.  تدرب التلميذ على األصوات ادلختلفة -
 (3).تعترب ضركرية يف تعلم القراءة -

 ةخذ الطريقة الصوتيآم 

:  ذلا نفس عيوب الطريقة اذلجائية إضافة إذل مايلي
. أهنا تعود البطيء يف القراءة حيث يتعود التلميذ على نطق الكلمات رلزأة -
.  أهنا حتمل شيئا من ادللل كالبعد عن إشباع حاجات التلميذ -
 (4).تستغرؽ كقتا طويال موجها إذل غَت اذلدؼ األساسي من تعلم القراءة -

                                                                 
 .276، ص 2005، القاىرة، 1عبد الرمحاف كامل عبد الرمحاف زلمود، طرؽ تدريس اللغة العربية، مكتبة لساف العرب، ط (1)
 . 68،69، ص االبتدائيةزلمد عدناف عليوات، تعليم القراءة دلرحلة رياض األطفاؿ كادلرحلة (2)
 .71فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية، ص (3)
حامد عبد السالـ زىراف كآخركف، ادلفاىيم اللغوية عند األطفاؿ أسسها، مهاراهتا، تدريسها، تقوؽلها، دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع كالطباعة،  (4)

 .374، ص 2007 عماف، األردف، ، 1ط
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نستنتج أف ىذه الطريقة تقدـ احلركؼ بأصواهتا ال بأمسائها كأهنا تربط بُت رمز احلرؼ  -
 .جعلها تتماشى مع الطبيعة الصوتية للغة كصوتو كىذا ما

  الطريقة المقطعية. ج
تعتمد على مقاطع الكلمات كجتعل منها كحدات لتعليم القراءة للمبتدئُت بدال من احلركؼ 

أف يتعلم ادلتعلم كحدة لغوية أكرب من احلركؼ أك األصوات كلكنها أصغر بكاألصوات، كىي زلاكلة 
 (1).من الكلمة، كالكلمات ذات ادلقاطع يف اللغة قليلة، لذلك تبقى طريقة جزئية يف أسلوهبا

نالحظ من خالؿ ىذه الطريقة بأهنا جزئية كتعتمد على الكلمات يف تعليم القراءة بدال من 
 .كاألصواتاستخداـ احلركؼ 

  الطريقة الكلية أو التحليلية .2

على عكس الطريقة الًتكيبية فإف ىذه الطريقة تبدأ بالكلمة، كتنتقل منها إذل اجلزء، إذ أف "
الطفل يعرؼ الكثَت من األشياء كاألمساء قبل أف يتعلم القراءة، فيمكن أف يعرض عليو الكلمات 

ليتعلم " احلركؼ"اليت يعرفها، فيكوف تعليمو إياىا بالصوت كالصورة كمنها ينتقل إذل أجزاء الكلمة 
 (2)."(أنظر كقل)إف ىذه الطريقة تعتمد على أساس النظر كالنطق . ىا كيكتبهاهتجئتكيف 

كنستنتج من خالؿ ما سبق أف ىذه النظرية تقـو على أساس االنتقاؿ من الكل إذل اجلزء 
من منطلق أف الطفل يدرؾ الكثَت من الكلمات قبل أف يتعلم القراءة، كبالتارل فإنو يتعلم ىذه 
الكلمات بالصوت كالصورة كبعدىا تنتقل إذل تعليمو أجزاء الكلمة كىي احلركؼ فيتعلم كيفية 

 : هتجئتها ككتابتها كتعتمد ىذه الطريقة على العديد من األشكاؿ أعلها

  طريقة الكلمة . أ
حيث يبدأ الطالب بتعلم القراءة بالكلمة ال باحلرؼ كال  (أنظر كقل)تسمى أيضا طريقة 

بالصوت كال بادلقطع، إال أهنا أكسع منها، كذلا معاف يفهمها الطفل، ففي ىذه الطريقة يقـو كثَت 
 (3)." من ادلدرسُت بتدريس طريقة الكلمة الكلية من خالؿ استعماذلا الصور كالبطاقات

                                                                 
 .175عبد السالـ يوسف اجلعافرة، مناىج اللغة العربية كطرائق تدريسها بُت النظرية كالتطبيق، ص(1)
، ص 2005، عماف، األردف، 1سعدكف زلمود الساموؾ، ىدل علي جواد الشمرم، مناىج اللغة العربية كطرؽ تدريسها، دار كائل للنشر، ط (2)

176. 
 .84،85فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية، بُت ادلهارة كالصعوبة، ص (3)



    تعليمية مهارة القراءة                    الفصل األول                                        

 

 
37 

كنالحظ يف ىذه الطريقة أف التلميذ يبدأ القراءة انطالقا من الكلمات كوحدات كلية مث 
 مستعينا بالصور كالبطاقات كيف ىذه الطريقة ،يقـو بعدىا إذل حتليلها إذل حركؼ كأصوات كمقاطع

 :  اخلطوات التاليةبإتباعيقـو ادلعلم  (طريقة الكلمة)

. التمهيد ادلناسب كذلك بعرض الكلمات بداللة صورىا عليها -
. (أنظر كقل)قراءة الكلمات من قبل التلميذ حسب قاعدة  -
. يكرر التلميذ قراءة الكلمات كيفضل أف يكوف التكرار بصورة فردية أكال -
ؼللط ادلعلم الكلمات ادلألوفة لدل التالميذ بكلمات أخرل ليميز التالميذ بينهما بعد أف  -

. يستغٍت التلميذ عن صور الكلمات
. ينتقل التلميذ من معرفة الكلمة إذل معرفة حركفها -
. تكرير عرض كلمات تعلمها تالميذ يف دركس سابقة -
.  يدرب ادلعلم تالميذه على رسم حركؼ الكلمات ألجل تثبيتها يف أذىاهنم -
.  ينتقل التالميذ من احلركؼ إذل ادلقاطع كقراءهتا دكف هتجئة -
. ينتقل التلميذ إذل تعلم اجلمل -

 (1). تتم القراءة مع الفهم كيسأؿ التلميذ عما فهمو من القراءة -

أف ادلعلم يقـو بتعليم التالميذ القراءة  (طريقة الكلمة)شلا سبق ؽلكننا أف نستنبط من خالؿ 
من خالؿ عرض الكلمات مع صورىا كتكرار ىذه العملية حىت تثبت الكلمة يف أذىاهنم، كبعدىا 

 الكلمات يف أذىاهنم بشكل ترسخيبدأ ادلعلم بالتخلي عن صور الكلمات بشكل تدرغلي كي 
أكرب، كيبدأ بتعليمهم حتليل ىذه الكلمات إذل حركؼ كمقاطع كهتجئتها ككتابتها كبالتارل فإف 

 . ادلعلم يعلمهم القراءة كالكتابة يف آف كاحد

 مزايا طريقة الكلمة 

كمن شليزات طريقة الكلمة أهنا دتكن الطفل من كسب ثركة لفظية يف أثناء تعلمو القراءة من "
ادلمكن استخدامها يف تكوين َجل يف كقت قصَت، كهبذه الطريقة أيضا يتعلم الطفل الرمز كاللفظ 

                                                                 
 .79،80 زىدم زلمد عيد، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، ص (1)
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كادلعٌت معا، كتساعد ىذه الطريقة على سرعة القراءة كتشوؽ األطفاؿ كتشجعهم على ادلعٌت يف 
 (1)." القراءة كالتدرب على الفهم

مبعٌت أف الطفل هبذه الطريقة يتمكن من تعلم األلفاظ كمعانيها يف الوقت ذاتو، كيتدرب على فهم 
. ادلعاين أثناء حفظو للمباين

 عيوب طريقة الكلمة  
خذ على ىذه الطريقة فهو أهنا ال تساعد الطفل على دتييز الكلمات اجلديدة اليت دل ؤم ما"

تعرض عليو، فيبقى زلصورا يف دائرة زلددة من الكلمات، مث أف كلمات كثَتة تتشابو يف شكلها 
شلا يؤدم إذل خطأ األطفاؿ يف نطقها، يضاؼ إذل ذلك أف بعض ادلدرسُت قد يؤخركف مرحلة 

 (2)." حتليل الكلمات إذل حركؼ شلا يضيع ركنا ىاما من أركاف القراءة

فمن ادلالحظ أف أىم ادلآخذ على ىذه الطريقة أهنا ال تسمح للتلميذ بقراءة كلمات جديدة 
دل تعرض عليو من قبل، فهي جتعلو يف دائرة مغلقة، كما أف اعتماد ادلدرسُت على ىذه الطريقة 

. (تعلم احلركؼ)غلعلهم يتجاكزكف مرحلة مهمة جدا من مراحل القراءة كىي مرحلة 
  طريقة الجملة . ب

ظهرت ىذه الطريقة نتيجة ادلآخذ اليت كجهت إذل طريقة الكلمة، كتعد اجلملة يف ىذه 
:  الطريقة الوحدة اليت يتم هبا تعليم القراءة كتقـو على األسس التالية

إعداد َجل قصَتة من قبل ادلعلم شلا يألفو الطالب ككتابتها على اللوح أك على بطاقات  .1
. كقد تكوف اجلمل من أفواه التالميذ

 (3).ينظر الطالب إذل اجلملة بانتباه كتركيز كدقة .2
ينطق ادلعلم اجلملة، كيرددىا األطفاؿ كراءه َجاعات، كفرادل مرات كافية مث يعرض َجلة  .3

. أخرل تشًتؾ مع األكذل يف بعض الكلمات من حيث ادلعٌت كالشكل كيتبع فيها ما فعلو يف األكذل

                                                                 
 .32مسيح أبو مغلي، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، ص (1)
 .32،33دلرجع نفسو، ص  ا(2)
 .77،76فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بُت ادلهارة كالصعوبة، ص(3)

 



    تعليمية مهارة القراءة                    الفصل األول                                        

 

 
39 

 عدة َجل يبدأ ادلعلم بتحليل اجلمل كؼلتار منها الكلمات ادلتشاهبة لتحليل إلعداد .4
 (1). غلدر بادلعلم ىنا أال يتعجل عملية التحليل كأال يبطئ فيها احلركؼ ك

 أف ادلعلم يف ىذه الطريقة يقـو بإعداد َجل قصَتة قد تكوف من :كشلا سبق ؽلكن أف نقوؿ
ة أك على بطاقات، مث يركز التالميذ يف اجلمل، مث يشرع ادلعلم رعلى السبو تأليف التالميذ، كيكتبها

يف قراءهتا كيرددىا التالميذ، تارة َجاعات كتارة أخرل فرادل، مث يعرض ادلعلم َجلة جديدة، تكوف 
الشكل كادلعٌت، كيعيد نفس العملية اليت قاـ هبا مع اجلملة : مشاهبة للجملة األكذل من حيث

 ذلك ػللل ىذه اجلمل كيستخرج منها الكلمات ادلتشاهبة، كػللل حركفها كغلب على داألكذل، كبع
 .(طريقة اجلملة)ادلعلم أف ػلدد الوقت ادلناسب لتطبيق ىذه الطريقة 

 مزايا طريقة الجملة 

 :كدتتاز ىذه الطريقة مبا يأيت
أهنا تساير طبائع األمور ألف الفكرة تسبق الرمز صوتا أك رمسا كال ؽلكن أف تؤخذ الفكرة  .1

. كيقتضي ىذا أف يبدأ تعليم القراءة باجلملة. من حرؼ أك كلمة، كإظلا تؤخذ دائما من اجلملة
أهنا تساير الطبيعة اإلنسانية من حيث أف اإلنساف يبدأ بإدراؾ الكل مث ينتهي بالتفاصيل،  .2

 فإذا نظر إذل صورة ما بدت أمامو بكليتها أكال، مث تظهر لو تفاصيلها بعد ذلك فيتعرؼ على ما
 فالبدا فيها كضلو ذلك، كحيث أف اجلملة كل استخدمتهبا من أخطاء، كعدد األلواف اليت 

 (2). بتحملها مساك لطبيعة اإلنساف
 يتعلم، كيف ىذا دافع بدأأهنا طريقة شائعة فالطفل يقرأ عبارات مفهومة لديو، كيشعر بأنو  .3

. لو
. تعود الطفل على القراءة السريعة .4
 (3).تساعد الطفل على فهم ادلقركء كدتكنو من التعبَت .5

فكما لطريقة اجلملة رلموعة من ادلزايا فعليها أيضا رلموعة من ادلآخذ كاليت ؽلكن ذكرىا يف 
:  النقاط التالية

                                                                 
 .177عبد السالـ يوسف اجلعافرة ، مناىج اللغة العربية كطرائق تدريسها بُت النظرية ك التطبيق، ص (1)
 .376حامد عبد السالـ زىراف كآخركف، ادلفاىيم اللغوية عمد األطفاؿ، ص (2)
 .84،85، ص االبتدائيةعدناف عليوات، تعليم القراءة دلرحلة رياض األطفاؿ كادلرحلة   زلمد(3)
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 عيوب طريقة الجملة :

قد يهمل ادلعلم عملية التحليل إذل الكلمات كاحلركؼ كيف ىذا لتكوين مهارة أساسية  .1
. تعُت الطفل على قراءة كلمات جديدة

قد تعرض اجلمل كتقرأ أماـ الطالب بطريقة آلية كبالتارل إذا انتقل الطفل إذل َجل أخرل  .2
.  فيها كلمات من اجلمل اليت قرأىا من قبل، ال ػلسن التعرؼ إليها

. حتتاج ىذه الطريقة إذل كثَت من الوسائل ادلعينة .3
حتتاج ىذه الطريقة إذل معلم صادؽ ماىر مدرب كلذلك فإف ادلعلم غلب أف يعد إعدادا  .4

 (1).صحيحا كي يعلم هبذه الطريقة

  الطريقة المزدوجة. 3

الطريقة )كىي طريقة تتوفر فيها مزايا الطرؽ السابقة كتتجنب عيوهبا لذلك يسميها البعض 
ين الًتكيب بأم، اليت جتمع ( الطريقة التوفيقية)، كيطلق عليها آخركف اسم (الًتكيبية التحليلية

 (2).كالتحليل كىي أفضل طرؽ تعليم القراءة للمبتدئُت

الكلية )ألهنا تؤلف بُت الطريقتُت  (الطريقة التوليفية) اسمكىناؾ أيضا من يطلق عليها 
كتأخذ من مزايا كل طريقة، كىذه الطريقة ىي أفضل الطرؽ يف تعليم القراءة للمبتدئُت،  (كالتحليلية

:  أٌما أىم عناصر ىذه الطريقة فهي
. (تنتفع بطريقة الكلمة)تقدمي كحدات كاملة للقراءة للطفل، كىي كلمات ذات معٌت  .1
.  (تنتفع بطريقة اجلملة )ر فيها الكلمات رتقدمي َجل سهلة تتك .2
تنتفع بالطريقة )تعٍت بتحليل الكلمات حتليال صوتيا لتمييز أصوات احلركؼ كرموزىا،  .3

.  (الصوتية
 (3). (تنتفع بالطريقة األجبدية) كرمسان امساتتجو إذل معرفة احلركؼ اذلجائية  .4

                                                                 
 .78فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بُت ادلهارة كالصعوبة، ص (1)
 .34مسيح أبو مغلي، مدخل إذل تدريس مهارات اللغة العربية، ص (2)
 . 178،179ريسها، صدسعدكف زلمد الساموؾ، ىدل علي جواد الشمرم، مناىج الٌلغة العربية كطرؽ ت(3)
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نا من خالؿ العناصر سابقة الذكر أف الطريقة ادلزدكجة  تأخذ من شليزات كل ظككما الح
.  يعتربىا األغلبية أهنا من أفضل طرؽ تعليم القراءةفلهذاطريقة كخترج بأسس كمبادئ خاصة هبا، 

:  كلتطبيق الطريقة ادلزدكجة غلب ادلركر بأربعة مراحل كىي
 مرحلة التهيؤ للقراءة  .
 مرحلة التعريف بالكلمات كاجلمل .
 مرحلة التحليل كالتجريد .
 مرحلة الًتكيب كتكوين الكليات كاجلمل .

  مرحلة التهيؤ للقراءة 
. تعود األطفاؿ على قدرات معرفة األصوات كتقليدىا كمعرفة فوارقها .1
. كأداءنا األطفاؿ الٌلغة استماعنا إتقافتزيد يف  .2
. ب األطفاؿ على معرفة صور األشياءمتدر .3
.  األطفاؿ باأللفاظ كادلعاينإتقافتزيد يف  .4
 (1).تعود األطفاؿ على إدراؾ العالقات بُت األشياء .5

نالحظ أف ىذه ادلرحلة تتبع كل اخلطوات اليت جتعل من الطفل القارئ جٌيد حبيث تساعد 
 . على تطوير حواسو كقدراتو العقلية

 مرحلة التعريف بالكلمات والجمل  

 : كيكوف ىذا بعرض اجلمل أك الكلمات مقركنة بصور مرتبطة هبا كذلك على النحو التارل
عرض الصور اجلزئية للدرس فرادل كيناقش زلتواىا عن طريق األسئلة كيراعي أف يكوف  .1

. جواب كل الطالب بلغة سليمة
 ادلعلم أكال، مث يطلب إذل الطلبة يقرأعرض اجلمل كالصور ادلعربة عنها على الطلبة، مث  .2

.  ترديدىا خلفو مع الربط بُت الصورة كاجلملة كاستخداـ البطاقات ادللونة يف عرض اجلمل
.  حتجب الصور اجلزئية تدرغليا كتبقى اجلمل أماـ الطلبة  كيستمركف يف قراءهتا .3
 (2). هتيئة الطلبة يف ىذه ادلرحلة  لعمليات التحليل كالتجريد .4

                                                                 
 .179ادلرجع نفسو، ص (1)
 .80،81فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بُت ادلهارة كالصعوبة، ص (2)
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صورا حتمل نفس ادلعٌت للجمل اليت بصدد   أنو غلب على ادلعلم أف ػلضر؛كىذا يعٍت
عرضها على التالميذ، لكي يتمكنوا من فهم ادلعاين كتقرب ادلفاىيم إذل أذىاهنم بشكل أفضل 

   مرحلة التحليل والتجريد
كادلقصود بالتجريد . كادلقصود بالتحليل جتزئة اجلملة إذل كلمات، كجتزئة الكلمة إذل أصوات

اقتطاع صوت احلرؼ ادلكرر يف عدة كلمات، كالنطق هبا منفردا كختتار َجل التحليل، ككلمات 
 قدرة ؼالتحليل كالتجريد شلا سبق أف عرض األطفاؿ، كعرفوه كثبت يف أذىاهنم، فعليها تتوؽ

الطفل على مواجهة الكلمات اجلديدة كقراءهتا فمرحلة التحليل كالتجريد ترمي إذل أف يدرؾ 
األطفاؿ أف كل كلمة أك َجلة تتكوف من أجزاء كثَتة، كأف األجزاء ختتلف نطقا كرمسا، كذلك 

 (1). بتجزئة الكلمة أك اجلملة إذل عناصرىا
كمن ادلالحظ أف ىذه الطريقة هتدؼ لتعليم الطفل أف الكلمة كاجلملة تتكوف من أجزاء 

. كأف األجزاء ختتلف بالنطق كالرسم لذلك يقـو بتجزئتها إذل عناصر،
 مرحلة التركيب و تكوين الكليات من الجزئيات 

ىذه ادلرحلة آخر مراحل الطريقة ادلزدكجة، كىي ترتبط مبرحلة التحليل ك التسيَت معها 
كالغرض منها تدريب األطفاؿ على استخداـ ما عرفوه من كلمات كأصوات ك حركؼ يف بناء 

.  (بناء اجلملة، بناء الكلمة)اجلمل، كىذا البناء نوعاف
 بناء الجملة 

كيأيت عقب حتليل اجلملة إذل كلمات، كبذلك بإعادة تكوين اجلملة من كلماهتا، أك بتأليف 
. َجلة جديدة من كلمات سابقة، كردت يف عدة َجل

 ة بناء الكلم 

 كيأيت عقب جتريد رلموعة من أصوات احلركؼ، فيعتمد ادلدرس مع أطفالو إذل بعض احلركؼ
اجملردة، ك يكٌوف منها إحدل الكلمات السابقة، أك كلمات جديدة ذلا مدلوذلا يف أذىاف 

(2). األطفاؿ
 

                                                                 
، 1راتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، فنوف اللغة العربية كأساليب تدريسها بُت النظرية كالتطبيق، عادل الكتب احلديث للنشر كالتوزيع، ط (1)

 .97، ص2009، عماف، بدإر
، عماف، األردف، 1طو حسُت الدليمي، سعاد عبد الكرمي الوائلي، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية، دار الشركؽ للنشر ك التوزيع ط(2)

 .97،98، ص 2003
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أف مرحلة الًتكيب ىي مرحلة تركيب كلمات ك َجل جديدة من خالؿ :ؽلكن القوؿ 
احلركؼ اليت جردكىا سابقا، مث يركبوا ىذه الكلمات يف َجل سبق ذلم حتليلها، كبالتارل ػلصلوف 

. على َجل جديدة من تأليفهم
 

 مزايا الطريقة المزدوجة 

تبدأ بكلمات كَجل قصَتة كثَتا ما يستعملها التالميذ يف البيئة احمللية فتكوف جزءا من  -
زلصوذلم اللغوم كعند ذلك سيكوف عليهم تعلم رلهوؿ كاحد ىو الرمز اللفظي أما ادلعٌت فهو 

. غالبا ما يكوف معلـو لديهم
 .حتقق السرعة يف القراءة ألف ادلتعلم فيها يدرؾ الكل ك يتعلم قراءة اجلملة كاملة ال  كلمة -
 القرائي يكوف فيها أفضل من الطرائق االستيعابترتبط الرموز اللفظية مبعانيها كبذلك فإف  -
. الًتكيبية
 (1).جتمع بُت ميزات الطرائق الًتكيبية كالطرائق التحليلية -

فنالحظ من خالؿ جل ىذه ادلزايا أف ىذه الطريقة ال تعلم القراءة فقط بل تعلم     
. الكتابة أيضا

  

                                                                 
 .74،73كراء ادلعرفة يف فهم ادلقركء، ص  زلسن علي عطية، اسًتاتيجيات ما(1)
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 أسس تعليم القراءة والمراحل التي تمر فيها: سابعا

يتحقق  ىناؾ ثالث أسس رئيسية لتعليم مبادئ القراءة كىي مرتبطة بعضها ببعض كال
 :كجودىا إال كىي رلتمعة

  .الطفل ادلتعلم كما لديو من قابليات كمؤىالت جسمية كنفسية .1

ادلعلم مبا لديو من خربة علمية، كموىبة فنية، فهو يعترب الوسيط بُت الطفل كبُت مادة  .2
 .التعلم

 (1).ادلادة ادلدرسية كىذه بدكرىا ذلا صفاهتا كشليزاهتا كشركطها لتقبلها للتعلم .3

يالحظ أف ىذه األسس ال تتحقق إال كىي رلتمعة، فادلعلم ال يستطيع أف يعلم بدكف 
 .ؽلكن أف يتعلم بدكف معلم كزلتول تعليمي كىي الرابط بُت الطفل كادلعلم متعلمُت، كادلتعلم ال

  خطوات تدريس القراءة . أ

 : عند تقدمي درس القراءة غلب على ادلعلم أف يقـو بعدة خطوات كىي كاآليت
 الطلبة انتباهكفيها يتم عرض صور كظلاذج أك إلقاء أسئلة تتعلق بالدرس إلثارة : التمهيد 

 (2).كحتفزىم على القراءة
 إف ادلدرس يبدأ بقراءة النص قراءة جهرية كبصوت كاضح :ةقراءة المعلم النموذجي 

 (3).كمرتفع حىت يسمعو اجلميع مع مراعاة تقطيع العبارات

 غلب على ادلعلم إرشاد كتنوير تالميذه أثناء القراءة الصامتة إذل :القراءة الصامتة للتالميذ
 .أف يقرؤكا ادلوضوع قراءة صامتة كىذا عن طريق العُت دكف علس أك حتريك الشفاه

 يثبت ادلعلم ادلفردات الصعبة، كخاصة اليت يسأؿ التالميذ عن :شرح المفردات اللغوية
  (4).معناىا، على ادلعلم أف يشرحها بطريقة كاضحة كجيدة حىت تعطي أكثر من معٌت

 نرل أف ىذه اخلطوة تقـو بادلساعدة على فهم ادلعٌت كما تثرم الرصيد اللغوم .

                                                                 
 . 45عبد اللطيف بن حسُت فرج، تعليم األطفاؿ كالصفوؼ األكلية، ص (1)
 .184سعدكف زلمود الساموؾ، ىدل علي جواد الشموم، مناىج اللغة العربية من طرؽ تدريسها، ص (2)
 .82ص،2004، عماف، األردف، 1علي النعيمي، الشامل يف تدريس اللغة العربية، دار أسامة، ط(3)
 .82،83علي النعيمي، الشامل يف تدريس اللغة العربية، ص (4)
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 إف ىذه اخلطوة تستغرؽ نصف كقت الدرس حيث يقرأ التلميذ :القراءة الجهرية للتالميذ
ال أف يتعلم ضلوا أك أدبا أك يكتب موضوعا ما، كيقرأ قدر التالميذ على القراءة الذين 

. يقدركف على تقليد ادلعلم يف قراءتو أكثر من غَته
 غلب على ادلعلم أف يدرؾ كيعلم أف ادلوضوع ادلطالع لديو   :استخالص الدروس والعبر

ىدؼ معُت ػلملو، كيرمي إذل غاية منشودة، كعليو أف يستعمل أسلوب بسيط ككاضح 
 (1).ليستطيع التالميذ من خاللو فهم ادلعاين اليت ػلملها النص ادلقركء

نالحظ يف ىذه اخلطوة على ادلعلم تلخيص الدرس للتالميذ بأسلوب سهل حىت يستوعب 
. الطالب ادلوضوع

  

                                                                 
مذكرة خترج الستكماؿ شهادة - الطفل ادلتمدرس أظلوذجا-ليندة ىركد، نبيلة ىركج، مهارة القراءة يف اللغة العربية ك دكرىا يف التحكم يف اللغة  (1)

 .36،37،ص2013،2014ادلاسًت ختصص علـو اللساف، كلية اآلداب كاللغات، جامعة عبد الرمحن مَتة ، جباية، 
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 أسباب ضعف الطالب في القراءة: ثامنا

 : ىناؾ أسباب كثَتة يف ضعف التالميذ للقراءة كلعل أبرزىا

 إعلاؿ ظلو الطالب القراءة يف ادلراحل األكذل للدراسة .
 احلاالت ادلرضية اليت تنتاب طالب تلك ادلراحل فتعيق تعلمهم .
 االنتقاؿ من مدرسة إذل أخرل أك من مكاف إذل آخر. 
 ادلشاكل النفسية اليت تنتاب التلميذ كاليت تشكل حاجزا بينو كبُت ظلوه القرائي .
 ادلعاملة السيئة اليت يتعامل هبا ادلعلم مع تالميذه .
 طريقة التدريس الضعيفة كميل التالميذ للعبث كقلة انتباىهم للدرس .
 (1).ضعف حاسيت البصر أك السمع كتأخر نضج الطالب 

 فهي مرتبطة بالتلميذ كذلك حسب حالتو الصحية ،نالحظ أف ىذه األسباب متنوعة ككثَتة
ىي متعلقة بادلعلم كذلك بعدـ تصحيح األخطاء للتالميذ أثناء  أك االجتماعية، كىناؾ ما

. التدريس
  

                                                                 
 .174 ،173سعدكف زلمود الساموؾ، ىدل على جواد الشمرم، مناىج اللغة العربية كطرؽ تدريسها، ص(1)
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  طرائق لتحسين القدرة القرائية وعالج الضعف القرائي: تاسعا       

 بتدريب الطالب على جتريد احلركؼ كحتليلها كتركيبها منذ األكؿ االبتدائياالىتماـ  .
  الوقوؼ على أخطاء الطالب كالطلب إذل الطالب أف يصحح أخطاءه كإف دل يستطع

. يطلب إذل زميلو ذلك، كأال يعتمد دكمنا على كونو ادلصحح الوحيد
 تنويع الطرائق أثناء القراءة .
 بإثراء ادلنهاج مبا يعده من مواد قرائية إضافية أك ما يرشد الطالب إليو من كتب االىتماـ 

 (1).كرلالت
 ا كتدريبهم على قراءهتا . تدريب الطلبة على نطق احلركؼ تدريبنا جيدن
 تعريف ادلعلم بالقواعد الصحيحة لنطق احلرؼ لتقليل األخطاء .
 تعريف ادلعلم مبعاين الكلمات لتقليل اخلطأ يف نطقها .
  لتقومي األخطاء بعد القراءةاالنتظارعدـ مقاطعة التالميذ أثناء قراءهتم كأخطائهم كإظلا  .
 (2).الشرح الكايف للكلمات كإعطاء معانيها احلسية كادلعنوية كغَت ذلك 
 إجراء فحوص تشخيصية يف بداية ادلرحلة الدراسية للطلبة، كرسم خطة عالجية للضعف .
  مراقبة احلالة الصحية للطفل، كاالتصاؿ بأكلياء األمور عند مالحظة ما يشَت إذل كجود

. ضعف يف البصر أك السمع، مع كضعو يف ادلقاعد األمامية يف الصف
  االىتماـ بتعريف أكلياء األمور مبستويات أبنائهم، كمدل تقدمهم يف القراءة، أك مدل

. تأخرىم
 (3).التأليف كفق شركط تراعي ميوؿ كرغبات الطالب كتراعي قدرهتم العقلية 
  برأم ادلعلمُت كتعود كتطور بناءنا كيؤخذأف صلرب موضوعات الكتب على فئة من الطالب 

. على ذلك قبل استعماذلا كبعده
 أف تتنوع يف مفرداهتا كتراكيبها كموضوعاهتا كفق قدرات الطالب العقلية كاللغوية .

                                                                 

. 105راتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، فنوف اللغة العربية كأساليب تدريسها بُت النظرية كالتطبيق، ص(1)
 .173سعدكف زلمود الساموؾ، ىدل على جواد الشمرم، مناىج اللغة العربية كطرؽ تدريسها، ص (2)
 .106، ص السابقراتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، ادلرجع (3)
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  إنشاء ركن للتعلم داخل الٌصف، يتم فيو التعلم على شكل رلموعات، كتدريب الطالب
. الضعيف على ادلهارات ادلطلوبة من خالؿ مهاـ كأنشطة ختدـ ادلهارات ادلطلوبة

 احرص على إثارة ميوؿ الطلبة كجذب اىتمامهم للقراءة بأساليب متنوعة .
 أحسن اختيار مواد تعليمية بسيطة تعينك على التدريبات القرائية ادلطلوبة .
  (1).(َجاعية/ فردية)ابدأ مبكرا يف معاجلة الضعف كنوع أساليب ادلعاجلة 

كىذا يعٍت أنو غلب على ادلعلم بذؿ رلهود كبَت من أجل إيصاؿ التلميذ إذل ادلستول 
 عن أك كانت ادلطلوب، كما غلب على األكلياء مساعدة أبنائهم لتخطي الصعوبات سواء

 ىا كغَت…اجتماعية،بيئية
 

                                                                 

 .106، ص السابقراتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، ادلرجع (1)
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خاصة - بصفة عامة وللغة العربية بصفة -  على أن تبني أن للغة ةلقد حاولت ىذه الدراس
أمهية بالغة  االستماع، احملادثة، القراءة، الكتابة،و لكل مهارة من ىذه ادلهارات: أربع ىي مهارات

يف حياة الفرد واجملتمع السيما القراءة اليت حظي تعليمها على ادلستوى العادلي باىتمام كبري، حيث 
اىتم كثري من العلماء بدراستها دراسة علمية حتليلية كما اىتموا جبوانب النجاح والفشل فيها، 
حيث أقاموا برامج لدراسة حاالت  التأخر والضعف، ووضعوا حلوال لعالجها من أجل تنمية 

 :العملية التعليمية وحتقيق اذلدف األمسى منها وميكن استخالص كل ىذا فيما يأيت

  القراءة ىي مهزة وصل بني اإلنسان وخمتلف العلوم والثقافات،لذلك وجب علينا تشجيع
التالميذ لتنمية مهارة القراءة ألهنا تثري رصيدىم اللغوي، وىي وسيلة لتوسيع ادلدارك 

 .والقدرات واكتساب خربات متنوعة
  ادلتعلم يف ادلرحلة االبتدائية قبل أن يشرع يف تعلم القراءة، البد أن يكون مستعدا عقليا

وجسميا وعاطفيا واجتماعيا ليتمكن من تعلم القراءة ويستطيع التفاعل مع احملتوى 
 .التعليمي ومع ادلعلم

  تصنف القراءة إىل صنفني من حيث الغرض ومن حيث األداء ،ويندرج يف كل صنف
القراءة التحصيلية، قراءة جمع : أنواع عدة، أما تصنيفها من حيث الغرض نذكر

 القراءة النقدية السريعة العاجلة، القراءة الفاحصة، قراءة المتعة،المعلومات،القراءة 
 ، القراءةالتصحيحية القراءة التحليلية، قراءة التذوق والتفاعل مع المقروء،

القراءة : أما بالنسبة إىل تصنيفها من حيث األداء تنقسم إىل ثالثة أنواع وىياإلبداعية، 
 ، وتعترب القراءة اجلهرية من أكثر األنواع القراءة االستماعية الصامتة ، القراءة الجهرية ،

استعماال يف ادلدارس االبتدائية ألهنا تعود التلميذ على الشجاعة وتبعده عن اخلجل وتبعث 
 .فيو الثقة بالنفس ومتكنو من  معرفة األخطاء وتصويبها
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  القراءة ىي ادلفتاح السحري الذي يفتح لنا أبواب ادلاضي وادلستقبل ويكشف لنا عن العامل
 و يوصلنا إىل ادلعرفة ويطرد اجلهل والتخلف ويبين أدما قارئة وىي ا،اجملهول من حاضرن

 .األمم القائدة

 التوليفية، التركيبية ):أحسن طريقة يف تعليم القراءة ىي الطريقة ادلزدوجة وتسمى أيضا
 . ألهنا جتمع بني مزايا الطريقة اجلزئية والكلية(التحليلية، والتوفيقية

  إن أسس تعليم القراءة ال تتحقق إال وىي مرتبطة ببعضها بعضا، فادلعلم ال يستطيع أن
 بدون وجود اميارس عملية التعليم بدون تالميذ، كما أن ادلتعلمني ال ميكنهم أن يتعلمو

معلم وحمتوى تعليمي وىذا ما يسمى بادلثلث التعليمي الذي ال ميكن أن يفصل عن بعضو 
 .البعض

  من أسباب ضعف القراءة عدم اىتمام ادلعلم وغريه من ادلسؤولني بأمهية القراءة والدور
الذي تلعبو يف تكوين الطفل على الرغم من أهنا مهارة أساسية من مهارات احلياة اجليدة 

 .،وىي عامل للنجاح يف ادلدرسة والبيت والعمل إذ ال ميكن االستغناء عنها

  بالرغم من تعدد اإلصالحات وتنوعها، إال أهنا تبقى قاصرة ما مل جتند كل اجلهود
توفري الوسائل، تكوين : واإلمكانيات لتحقيق ما هتدف إليو، ومن بني ىذه اإلمكانيات

ادلعلمني وتدريبهم لتطبيقها،إنتاج كتب تساىم يف إثراء معارف الطفل وتقرتب من سنو 
 .شونفسيتو وواقعو ادلعا

ويف األخري نرجو أن نكون قد وفقنا ولو قليال يف اإلدلام ببعض جوانب ادلوضوع وأن نكون 
 .قد استطعنا ولو بقدر قليل وصف كيفية تعليمية نشاط القراءة لتالميذ ادلرحلة االبتدائية
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: ملخـــص

 ابتدائي الثالثة السنة لتالميذ القراءة مهارة تعليمية:"بعنوان املوسوم البحث هذا حيال

 البداية يف طرح حيث االبتدائية، املرحلة يف القراءة مهارة تعليم واقع عن الكشف" منوذجا

متعلقة بالتعليمية وأخرى مبهارة القراءة مث رجع ليذكر أنواع القراءة وأمهيتها وأهدافها   ميمفاه
وعوامل االستعداد هلا، وكذلك جرى الرتكيز على طرق تعليم القراء هو ذكر أسباب الضعف 

القرائي لدى التالميذ وحاول تقدمي طرق لتحسني القدرة القرائية وحلول لعالج الضعف 
 .القرائي

Abstract: 

This research entitled: “Teaching the reading skill for 

third-year primary school pupils as a model” tries to 

uncover the reality of teaching reading skill in the 

elementary stage, as it initially proposed concepts 

related to educational and others related to the skill of 

reading and then went on to mention the types of 

reading, its importance, objectives and factors of 

preparation for it, as well as Emphasis was placed on 

methods of teaching reading and the causes of reading 

weaknesses among pupils and tried to provide ways to 

improve reading ability and solutions to treat reading 

failure. 

 

 

  

 


