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 هذا العمل المتواضع  إلى ثمرة نهدي

 أولیائنا الكرام  أطال اهلل في أعمارهم

 من سهروا  معنا على إتمامهو أخوتنا األعزاء  

 من بعیدأو  وإلى كل من ساعدنا من قریب

 وإلى كل من سلك طریقا یبتغي فیها علما

 



  

 كلمة شكر وتقدیر

ونشكر أستاذنا المشرف "بن عزة علي  نشكر اهلل عز وجل على أن وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع ،

" على مجموعة النصائح التي أمطرنا به خالل إنجازنا هذا البحث ودون أن ننسى شكر السادة األفاضل 

 م وتصویبهم لهذه المذكرة هالموقرین على قراءتأعضاء اللجنة  المناقشة 

كما نقدم بالشكر لجمیع األساتذة الذین ساعدونا ، وعلى رأسهم األستاذ "مقدور العید " الذي لم یبخل 

 علینا بمجموعة من المصادر المفیدة .

 وكذلك نشكر كل عمال المكتبات اللذین ساعدونا باألخص المكتبة المركزیة 

 دنا من قریب أو من بعید .ونشكر كل من ساع

  . وفي األخیر نحمد اهلل ونشكره على أن سدد خطانا ویّسر سبیلنا في إتمام هذه المذكرة



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 مقدمة:

 أ

 

 
تفضيال ،وأفضل صالة وفضله على كثري ممن خلق بسم اهلل الذي أكرم اإلنسان ، ووهبه العقل وعلمه البيان ،

 أما بعد :وأزكى تسليما ، على املصطفى خري األنام .

تعد مهارة القراءة من املهارات ذات األمهية البالغة يف جمال تدريس اللغة العربية  اليت يستطيع الدارس أو املتعلم 

ألن كافة املواد الدراسية ،بواسطتها أن يتعرف على مضامني الفكر وأن يواصل تقدمه العلم يف كافة صنوف املعرفة 

اليت مير هلا الدارس يف خرباته ليس إال فكرا مكتوبًا أو مقروًءا متثله الرموز اللغوية املكتوبة اليت يستطيع التعرف 

د القران على هذه األمهية منذ أن كان الوحي شك أن للقراءة أمهية بالغة وقد أك  الهذه املهارة و عليها من خالل 

قلب سيدنا حممد حني كان يب األعظم فقد كان من أوىل آيات الوحي اإلهلي اليت صافحت لن  ل على قلب ايتنز  

( اقْ َرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم 2( َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1خَلَق )يتنزل عليه القران الكرمي قوله تعاىل }اقْ رَأ ِبِسِم َربِّكَ الَِّذي 

 (  5-1( { ) العلق 5َعلََّم اإِلْنَساَن َما َلَ  يَ ْعَلْم )( 4( الَِّذي َعلََّم بالَقَلِم )3)

تعترب مهارة القراءة من أبرز املهارات اليت تدرس يف املرحلة االبتدائية ويعتمد املعلم خالل تقدميه لدرسه على 

يضاح أو وتعرف هذه املعينات حاليا بوسائل اإل،الفكرة بطريقة أسهل وأسرع   لمعينات تساعده يف تقدميه وتوص

إذ أدر املربون حاجة  ،منذ بدايات التعليم الوسائل التعليمية وقد برزت احلاجة الستعماهلا يف جمال  الرتبية والتعليم 

 .املعلم واملتعلم هلذه الوسائل إلجناح عملية التعليم والتعلم

وقد يتساءل بعض معلمي حديثي العهد بالتدريس عن مدى جدوى الوسائل التعليمية وفائدهتا للعملية التعليمية 

املطلقة إذ فهو ليس حباجة إىل الوسيلة التعليمية  علومة عن طريق اللفظيةإذ مادام اإلنسان قادر على توصل امل،

ن هو أن اللفظية وإلكثار منها قد ال ينجح يف نقل اليت تكلفة جهًدا ووقًتا ومااًل ،واإلجابة على ذلك هو أ

يريدها املرسل بل قد تكون هذه اللفظية مضلة للمعىن وفوق ذلك فإن الوسائل التعليمية املعلومة بالصورة اليت 

سواء كانت مسعية   أو بصرية أو مسعي بصرية يف أن واحد قادرة على نقل املعلومة أو اخلربة بصورة أكثر وضوًحا 



 مقدمة:

 ب

 

ثبات املعلومة أو اخلربة ، وكذلك فإن الدرس ، أكثر جذبًا وتشويقا للمتعلم مما يكون ذلك ادعى لرسوخ  ودقة

الذي يؤدى بدون وسيلة تعليمية يعتمد على حاسة واحدة بعكس الدرس الذي يؤدى باستخدام الوسيلة التعليمة 

شرتكت يف دراسته حاستان نفس)ما ُنسي افإننا نكون قد أشركنا فيه أكثر من حاسة عماًل بإحدى قوانني علم ال

 فأكثر ( ، مث إن الدرس باستخدام الوسيلة التعليمية يستغرق وقتا وجهدا أقل من الدرس الذي يستغين عنها فيه .

الوسائل التعليمة  هلا أمهية بالغة يف اكتساب مهارة القراءة خاصة يف املرحلة االبتدائية ومن خالل هذا ميكن طرح 

 تايل :اإلشكال ال

وما أمهية الوسائل التعليمة يف وماهي طرف تدريسها ؟وماهي مراحل تقدمي درس القراءة ؟ ماهي مهارة القراءة ؟

 وماهي فائدة كل من الكتاب املدرسي والقصة املصورة ما بني هذه الوسائل ؟رسوخ هذه املهارة اللغوية ؟

وقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي ، ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قد إتبعنا  يف دراستنا على خطة 

منهجية اشتملت على جانبني نظري وتطبيقي، أما اجلانب النظري احتوى على مدخل كان عبارة عن جمموعة من 

ر مفهوم القراءة  تناولنا فيه أبرز التطورات املفاهيم ، وفصلني احتوى األول على أربعة مباحث األول بعنوان تكو 

أما املبحث الثاين فعنوانه أنواع القراءة ومهاراهتا تناولنا اليت طرأت على مفهوم القراءة من القدمي  إىل العصر احلايل 

فيه أنواع القراءة حسب طريقة األداء وحسب غرض القراءة وحسب غرض القارئ كما ذكرنا كذلك يف هذا 

اليت من بينها مهارة االستيعاب ومهارة مجع املعلومات واملبحث الثالث عنوانه أمهية  ارات القراءة املبحث مه

وأهداف مهارة القراءة تناولنا فيه الفائدة املرجوة من هذه املهارة سواء على الفرد واجملتمع واملبحث الرابع عنوانه 

وي على ثالثة تاجلزئية وحتها طريق القراءة وهي الطريقة بطرق تدرس القراءة ومراحل تقدمي درس القراءة تناولنا في

املقطعية  والطريقة الكلية اليت حتتوي على طريقتني طريقة والطريقة  وهي الطريقة اهلجائية والطريقة الصوتية أنواع

تناولنا كذلك و ة اليت مجعت  بني الطريقتني السابقتني يالكلمة وطريقة اجلملة والطريقة األخرية هي الطريقة التوفيق

مراحل تقدمي درس القراءة أبز هذه املراحل مرحلة االستعداد للقراءة و مرحلة البدء يف القراءة ومرحلة التوسع يف 



 مقدمة:

 ج

 

أما الفصل الثاين فأومسناه بدور الوسائل التعليمية يف تنمية مهارة القراءة القراءة وختمنا هذا الفصل خبالصة ،

أبرزنا فيه مدى الفائدة ول  كان عنوانه كالتايل الوسائل التعليمية وأمهيتها  احتوى على ثالثة مباحث املبحث األ

 مواصفات من استخدام الوسائل التعليمية يف الدرس أما املبحث الثاين فعنوناه بالكتب والقصص ذكرنا فيه 

مهيته واألسس املنهجية لصناعة الكتاب املدرسي وتناولنا أمهية القصة وفائدهتا باعتبارها إحدى  الكتاب املدرسي وأ

أما املبحث الثالث فهو كان اجلانب الوسائل التعليمية ومميزات القصة واألهداف الرتبوية هلا وطريقة سرد القصة 

الدراسة االستطالعية اليت قمنا هبا، والعينة اليت التطبيقي من البحث الذي هو عبارة عن دراسة ميدانية تناولنا فيها 

مث شرعنا بعد ذلك ملناقشة وحتليل النتائج املتوصل إليها لنخلص يف األخري إيل نتائج قمنا بإجراء التجربة عليها 

الدراسة اليت توصلنا إليها ، ولقد وجدنا من خالل الدراسة أن هناك  عدد كبري من األساتذة ال خيصصون وقتا  

ريا للتدريس بواسطة القصة رغم الفائدة الكبرية هلا ،ومن األسباب اليت دفعتنا إىل تناول هذا املوضوع هناك كب

يف الرغبة يف متثلت واألسباب املوضوعية  أسباب ذاتية تتمثل  معرفة ألمهية الوسائل التعليمة يف املرحلة االبتدائية 

انس  فقد كان عنوان املذكرة أمهية وسائل اإليضاح يف العملية مواصلة  البحث يف ما قدمناه سابقا يف مرحلة ليس

 .التعليمية 

طرائق التدريس اللغة العربية :منها  رولقد اعتمدنا يف حبثنا على جمموعة من املراجع  اليت يسرت هذا البحث نذك

لدكتور عبد الفتاح حسن للدكتور عبد الرمحان إبراهيم السفاسفة و أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا ل

البجة وتدريس فنون اللغة العربية للدكتور علي أمحد مدكور واملرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها 

 للدكتور علي سامي احلالق 

 ويف األخري ختمنا خبامتة كانت عبارة عن جمموعة من النتائج املستخلصة من البحث .



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 حتديد املفاهيم
 مفهوم التعليم األساسي .

 تعريف الوسائل التعليمية :

 أ( لغة :تعريف الوسائل . 

 :تعريف التعليمية .

 ب(الوسائل التعليمية اصطالحا

 استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة العربية .

 اكتساب : لغة .تعريف 

 تعريف املهارة :

 أ ( لغة.

 ب (اصطالحا  .

 تكامل املهارات .

 تعريف القراءة : أ(  لغة.

 ب( اصطالحا .

 تعريف الكتاب املدرسي :

 لغة أ(

 ب( اصطالحا . 

 تعريف القصة : 

 لغة. أ (

ب (اصطالحا . 
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 المدخل :تحدید المفاهیم 

 مفهوم التعلیم األساسي :

ميثل التعليم األساسي الركيزة األساسية للهيكل التعليمي سواء من حيث انتشاره األفقي ليستوعب األعداد 

 الكبرية من األبناء أو من حيث بناؤه الرأسي القاعدة اليت تبىن عليها املراحل التعليمية  .

التعلم األساسي ، فكرا تربويا يف جمال إعداد األطفال للمواطنة الواعية املنتجة خالل املراحل األوىل  للتعليم وميثل 

 1وتسليحهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات واملعارف واملهارات واخلربات .

 تعریف الوسائل التعلیمیة :

 أ(لغة :

 ( الوسائل :1

 يف مادة وسل :جاء يف لسان العرب البن منظور 

) الوسيلة : املنزلة عبد امللك ، والوسيلة : الدرجة ، والوسيلة القربة ،و وسل فالن إىل اهلل وسيلة إذا عمل عمال 

تقرب به إليه ، والواسل : الراغب إىل اهلل بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل ، والوسيلة :الوصلة والقرىب ،ومجعها الوسائل 

 2ىل الغري واجلمع الوسل والوسائل (: والوسيلة ما يتقرب به إ

 أما يف تاج العروس فقد ذكر الزبيدي يف فصل وسل التايل: 

َلُة ما َوَسَل الَوِسيَلُة والَواُسَلُة املنزلة عند امللك والدرجة والُقْربَُة والُوْصَلُة واجلمع  الَوَساِئُل ،وقال اجلوهري : الَوِسي

ُوُسُل والوسائل .... و وسََّل إىل اهلل توسيال عمل عمال تَ َقرََّب به إليه ويقال :َوسََّل يٌ تَ َقَرُب به إىل الغري ، واجلمع ال

 3وسيلة وتَ َوسََّل بوسيلة ، ويف الصحيح التَ ْوِسيُل والتَ َوسُُّل واحد .

                                                           
 . 212ه ،ص  1433م   2112،  1عنود  الشايشا خلريشا ،أسس املنهاج واللغة ، دار احلامد للنشر والتوزيع ط   1

 2   637ابن منظور ،لسان العرب  ، هتذيب لسان العرب ،ص  
.  33باب الالم ميم  ، ص   17الزبيدي ، تاج العروس اجمللد   3 
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 إذن كلمة الوسيلة مشتقة من وسل وهي تعين التقرب إىل اهلل أو الغري بوسائل .

 ب( التعلیمیة :

 العرب البن منظور يف مادة علم التايل :ورد لسان 

علم من صفات اهلل عز وجل الَعِليم والَعاَِلُ والَعالَُّم ،والِعْلُم نقيض اجلهل وَعِلم ِعْلًما وعلم هو نفسه ورجل َعاَلُ 

ْمَت الشْيَء وَعِليٌم من قوم ُعلماَء ،فيهم مجيعا ،وَعالَُّم وَعالَّمٌة إذا بالغت يف وصفه بالعلم أي عاَل جدا ،وَعلِ 

 1. أَْعَلُمه ِعْلًما : َعَرفْ ُته ،وتعاَلَمُه اجلميع أي َعِلُموه ،وعاَلَمُه فَ َعَلمه يَ ْعُلُمه بالضم :غلبه بالِعلم أي أَْعَلم منه

 أما يف القاموس احمليط من مادة علم :

 2أتقنه كتعلمه.... علمه العلم تعليما عالما ككذاب وأعلمه إياه فتعلمه ... وعلم به ،كسمع شعر،واألمر

 إذن كلمة التعليمية من مشتقة من كلمة العلم اليت هي تعين املعرفة وضد اجلهل . 

 نستنتج من خالل التعريف اللغوي  أن التعليمية مشتقة من كلمة العلم اليت تعي العارف والفاهم للشيء.

 مفهوم الوسائل التعلیمیة :

 مية :تعددت التعاريف االصطالحية للوسائل التعلي

الذي اقتصر على الوسائل احلسية واملعينات اإلدراكية ، أي الوسائل   hollinger 1940فقد عرفها هولنجر

 املعينة على اإلدراك باعتبارها أكثر مشوال وتتضمن مجيع احلواس 

 وكان هذا التعريف خاص بالوسائل السمعية والبصرية اليت تعتمد أساساDale 1954. E وعرفها ادجار ديل :

على القراءة واستخدام األلفاظ والرموز لنقل املعاين واملفاهيم وهي املواد اليت تؤدي إىل جودة التدريب وتزويد 

 3الدارسني خبربات أثرها باق .

                                                           

212م  ،ص 2113ه  1413 1ط  2ابن منظور ، لسان العرب دار الكتب العلمية ،ج    1 
1151ص  1236الزبيدي  القاموس احمليط ، بيت لبنان : دار الكتب العلمية مادة علمه ، ط  2 

 . 21ه ص  1421م  2111 1عمان، ط  –ماجدة السيد عبيد ،الوسائل التعليمية يف الرتبية اخلاصة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع  3
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 أما حممود احليلة فقد حدد عدة مصطلحات هلا عالقة بالوسائل التعليمية وهي كالتايل :

لتايل : كل ما يستخدمه املعلم أو املتعلم من أجهزة ومواد تعليمية : وقد عرفها كا الوسائل التعلیمیة التعلمیة

وغريها داخل غرفة الدرس وخارجها لنقل خلربات حمددة أو الوصول إليها بشكل يزيد من فاعلية وحتسني عملييت 

 التعليم و التعلم .

التعليم وعرفت  :تشري هذه التسمية إىل ربط الوسائل بعملية InstructionalAidsالوسائل التعلیمیة

كالتايل : هي كل ما يستخدمه املعلم من أجهزة ومواد وأدوات وغريها ،داخل غرفة الصف أو خارجها ، لنقل 

 خربات تعليمية ، حمددة إىل املتعلم بسهولة ويسر ووضوح ،مع االقتصاد يف الوقت واجلهد املبذول .

،هي كل ما  Learningية التعلم :وترتبط هذا التسمية بعمل Learning Aidsالوسائل التعلمیة 

يستخدمه املتعلم من أجهزة وأدوات ومواد تعلمية ، وغريها داخل أسوار املؤسسة التعليمية أو خارجها هبدف 

 اكتسابه ملزيد من اخلربات  واملعارف بطريقة ذاتية .

التعريف لكنه فرق فيمن يستخدم وعلى ذلك نرى أن الفرق بني الوسائل التعليمية  والوسائل التعلمية ليس فرق يف 

تلك الوسائل فإن استخدمها املعلم لنقل حمتوى تعليمي معني للمتعلم كانت وسائل تعليمية وإن استخدمها 

 1املتعلم لتعلم أصبحت وسائل تعلمية .

 يسعى املتعلم خالل مساره الدراسي الكتساب مهارات متعددة أمهها املهارات اللغوية .

 لتعلیمیة التعلمیة في تدریس اللغة العربیة :استخدام الوسائل ا

إن اللغة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة قد تعجز مبفردها أن تكون وسيلة كافية  للتعليم والتفاهم . ومن ناحية 

أخرى فإن إدراك األفراد ملدلوالت ألفاظ اللغة خيتلف باختالف خرباهتم وبالتايل فإن بعض األفراد قد ال 

بعض ما تعنيه هذه األلفاظ . مم ا تقدم كان من الضروري استخدام بعض الوسائل والتقنيات  يستطيعون إدراك

                                                           
ه  ص  1421 –م  211،  1عمان ، ط  –حممد حممود احليلة ،تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلُّمية ، دار املسرية للنضر والتوزيع والطباعة 1

33 – 32  . 
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التعليمية يف بعض املواقف التدريسية داخل غرف الدرس ، ذلك ألهنا أدوات لتطوير عملييت التعلم والتعليم  كما 

 1أهنا تسهم يف توضيح بعض معاين بعض كلمات  الدروس الصعبة .

لدراسات الرتبوية تدين مستوى الطالب مبراحل التعليم املختلفة يف اللغة العربية وكذلك ضعف نتائج ا أظهرت

بعض املدرسني القائمني على تدريسها. وقد  يرجع ذلك إىل أسباب عديدة من أمهها عدم استخدام الطرق 

لدراسات  والوسائل التعليمية احلديثة وتكنولوجيا التعليم يف التدريس ويف الوقت الذي تؤكد املراجع واألحباث و ا

بصورها املتعددة يف تدريس اللغة العربية بعد أن أثبتت فاعليتها يف زيادة التحصيل والقدرة على االحتفاظ 

 2باملعلومات هذا باإلضافة إىل قدرهتا على تنمية اإلبداع واالبتكار .

 تعریف  اكتساب :

 لغة :

 التايل :جاء يف لسان العرب يف مادة كسب املعىن 

َكَسَب : الَكْسُب: طلب الرزق ،وَكَسَب : أصاب ،واْكَتَسَب:تصرف واجتهد ،واْكَتَسَب زيدا ماال أي أعنته على  

َكْسِبِه ،والَكَواسُب : اجلوارح .وْكَساِب:اسم الذئب ، ورمبا جاء يف الشعر ُكَسيًبا وَكساِب من أمساء إناث الكالب 

 3والُكْسُب،بالضم :عصارة الدهن .

 أما يف تاج العروس فجاء معىن كسب على النحو التايل :

 َكَسبَ : َكَسَبُه ، َيْكُسُبُه َكْسًبا بالفتح وِكْسًبا بالكسر وَتَكسََّبًه واكتسب : طلب الرزق وأصله 

 4اجلمع أو الكسب تصرف واجتهد 

                                                           
  413، ص  211علي سامي احلالق ، املرجع يف تدريس مهارات للغة العربية  وعلومها ، املؤسسة احلديثة للكتاب  لبنان ،ط  1
 . 412علي سامي احلالق ، املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ، ص  2

.  453ابن منظور، لسان العرب ،ص 3 
 . 32،  ص  2116،   1تتمة باب تاء ، دار الكتب العلمية ط  3ج 2اموس ، اجمللد الزبيدي ،تاج لعروس من جواهر الق 4
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 وأما يف احمليط البستاين   فقد وردت كلمة كسب على النحو التايل :

يكِسبُه َكْسًبا ِكْسًبا  مجعة  وماال وعلما طلبة و رحبة .واإلمث حتمله وألهله طلب املعيشة ،كسبت كسب الشيء 

زيدا ماال وعلما أي أنلته .وكلهم يقول كسبك فالن خريا إال ابن األعرايب فانه أكسبك باأللف أكسب فالن ماال 

 1وعلما .

 ا تعين طلب الرزق والكسب واجلمع على أهن وردت كلمة كسب يف عدة قواميس لغوية لكنها اتفقت مجيعا

 تعريف املهارة :

 أ( لغة :

يذكر البستاين يف قاموس "احمليط "يف باب امليم ..... واملاهر احلاذق بكل عمل و السابح اجمليد.... يقولون َمَهَر 

 2الكتاب أي ختمه باملهر . 

 3ة احلذق يف الشيء .يرى ابن منظور يف كتابه " لسن العرب ""َمَهَر "تعريف املهار 

ويقول الزبيدي يف هذا الشأن .....وقد َمَهَر الشيء وفيه و به كمنع مَيَْهُر َمْهرًا بالفتح ، وُمُهورًا بالضم وَمَهارًا 

 4وَمَهارًَة بفتحهما أي صار حذقا ويف اللسان َمَهارًَة ومَهارًَة كَسَحابَة وكتابة .

 مة مهارة تعين احلذق يف الشيء والذي يكون حاذقا فيه يدعى املاهراتفقت مجيع التعريفات اللغوية على أن كل

 ب( اصطالحا :

                                                           

662البستاين  ، احمليط ، ص 1 
. 377،ص 1223، البستاين ، احمليط ، باب امليم مادة ماهر ، مكتبة لبنان ، ط   2 

. 566، ابن منظور ، لسان العرب ، مادة مهر : ص  3 
 .  35ص ،  6الزبيدي  تاج العروس ، جملد  3
ه  1422 –م  2112،  2حامد عبد السالم زهران وآخرون ، املفاهيم اللغوية عند الطفل ، دار املسرية لنشر والتوزيع ، عمان ، ص  4

. 6ص   
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 لقد تعددت التعريفات  االصطالحية لكلمة مهارة عند العديد من الرتبويني :

إذ يرى أبو بكر العابدين أن املهارة هي القدرة على أداء جمموعة من األعمال بشكل متناسقا حبيث يشكل منطا 

 إىل اإلنتاج مع االقتصاد يف الوقت واجلهد واخلامات .مميزا يهدف 

املهارة أداة تعتمد على أسس معرفية ،إذ ليس هناك أداة بدون أسس نظرية يف أي جمال من جماالت املعرفة أو 

العمل ، وتعد املهارة ضرورية للمعلم الكفء   إذ ال يستطيع من ال ميتلك املهارة تعليم املهارة ،فمن ال يتقن 

 1يء ال يستطيع حتقيق أهدافه ، أو تنفيذ متطلباته.الش

إذن املهارة هي أن تكون قادرا على إتقان جمموعة من املهام بدقة وتفان وتكون مهارة على إبالغ املعلومات يسر 

 وسهولة .

 تكامل المهارات :

مهزة الوصل بني  للمهارات اللغوية موقع ال خيتلف عليه اثنان عند احلديث عن برنامج تعليم اللغات فهي

منطلقات الربنامج و أسسه الفلسفية ، وبني املواد التعليمية اليت جتسد هذه املنطلقات وتلك الفلسفة إىل شيء 

 :2حمسوس، ولعل الشكل التايل يوضح هذه العملية

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
.131ه ص 1425-م  2114، 1رشدي  أمحد طعمية ، املهارات اللغوية  مستوياهتا تدريسها صعوباهتا ، دار الفكر العريب للطبع والنشر ، ط   1
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 موقع المهارات اللغویة من خطة البرنامج .

 

ختتلف املهارات اللغوية اليت  املهارات األساسية يف تدريس اللغة العربية هي استماع وكالم وقراءة و كتابة .

 يسعى املعلم لتلقينها لطلبته  منها مهارة القراءة .

 تعریف القراءة :

 أ (لغة: 

والقرئ : كل شيء علة طرق  يف لسان العرب يف باب القاف حيث بعرف ابن منظور فيذكر :... والقرؤجاء 

واحد ، وأقرأ الشعر: طرائقه وأنواعه ... وقرأ املر واقرتاه : تتبَعه ... وقريت الكتاب لغة يف قرأت ، والقراية : حد 

 1الرمح و السيف  وما شابه ذلك... والقراءة  حوصلة.

                                                           

.  331- 331ابن منظور ، لسان العرب ،  ص  1  

 منطلقات البرنامج
 

اللغوية المهارات  

 استماع  كتابة كالم قراءة

 المواد التعليمية
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بستاين يف معجم احمليط يف باب القاف : ... قَ رََأ الكتاب يقرأه ويقرؤه قرأ وقراءة وقرآنا تاله ورمبا عدى ويذكر ال

بالباء قرأ بالكتاب ... وقرا عليه السالم قراءة أبلغه ، ...و قرأ الشيء قراءا وقرآنا مجعه وضم بعضه إىل بعض 

.. والقراءة مصدر .... وعند القر اء أن يقرأ القرآن تالوًة أي ...وقارأه مَقاَرأة  وقراءة درسه أي شاركه يف الدرس .

 1متتابعا .

ورد يف معجم تاج العروس يف مادة قرأ :قرأ : القرآن هو التنزيل املقروء املكتوب يف املصاحف ، وإمنا ُقدم على ما 

اٍل يف َعاذٍِّل ومها هو أبسًط منه لشرفه ، وِقراَءًة كِكَتابٍَة وقُ ْرآنًا كُعْثمان فهو قارٌِئ   َكَكتبٍة يف كاتب و قُ رَّاٍء كُعذَّ

 2إِليه َأن يقرأَ. مَجَْعاٍن ُمَكسََّراِن وقَارِِئنَي مذكر ساَل ، .... وقَاَرأَُه ُمَقاَرأًَة وِقرَاًء كِقَتاٍل :داَرَسه ، واْستَ ْقرَأَه : طََلب

 ندها اجلمع وضم الشيء إىل شيء غريه .اشرتكت جمموعة من القواميس اللغوية حول معىن قرأ حيث تعين ع

 ب( اصطالحا :

 تعرض كثري من الباحثني ، والدارسني ملفهوم القراءة االصطالحي :

فقال حممد صاحل مسك )فن التدريس (: القراءة البصرية عملية يراد هبا إدراك الصلة بني لغة الكالم اللسانية ، ولغة 

وهي نشاط فكري إلكساب القارئ معرفة إنسانية من علم ، وثقافة ، وفن الرموز الكتابية اليت تقع عليها العني ،

 ،ومعتقدات ، ومقدسات ... اخل 

وعرفها حسن شحاتة )تعليم اللغة العربية ( بقوله : عملية عقلية انفعالية دافعية تشتمل تفسري الرموز ، والرسوم 

بني اخلربة السابقة وهذه املعاين ، واالستنتاج والنقد اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينه ، وفهم املعاين ، والربط 

  واحلكم والتذوق ، وحل املشكالت .

 ويراها عبد العليم إبراهيم ) املوجه الفين ( أهنا عملية يراد هبا إجياد الصلة بني اللغة الكالم  و الرموز الكتابية 

 
                                                           

. 622البستاين ، حميط احمليط ، ص  1 
. 242باب الباء ص  -الزبيدي ، تاج العروس اجمللد األول باب اهلمزة   2
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 1ين . وتتألف لغة الكالم من املعاين واأللفاظ اليت تؤدي  هذه املعا

أما عبد الرمحان السفاسفة فريى بأن القراءة )تعد القراءة إحدى املهارات اللغوية األساسية االستماع واحملادثة 

والقراءة والكتابة ، وهي عملية نفسية لغوية يقوم القارئ بواسطتها بإعادة بناء معىن عرب  عنه الكاتب يف صورة 

ملية استخالص املعىن من الرمز املكتوب أو هي أداة اتصال فكري رموز مكتوبة . والقراءة يف ضوء ذلك ، هي ع

 2بني القارئ والكاتب من خالل الرمز املكتوب .

وجاء تعريف سحر سليمان العيسى للقراءة كالتايل :القراءة مركبة من مهارات وعمليات أساسي ة تتفاعل مع 

والقراءة متثل ركنا أساسًيا من اجلانب البصري  بعضها وفقا حلاجات القارئ وأهدافه وللظروف أو نوعية النشاط 

 لعملية التعل م وتشمل اخلطوات التالية :

 تعريف احلروف األجبدي ة ..  1

 .متثل الكلمات عقليا وتصورها عقليا  2

 العبارات املقروءة )الدمج الداخلي ( . الدمج التكاملي. 3

 بالقدمية . . الدمج اخلارجي : ربط املعلومات واخلربات اجلديدة  4

 . االستبقاء وختزين املعلومات وحفظها وتنظيمها . 5

 . االستدعاء والتذكر . 7

 3. استخدام ما تعلمت يف التفكري والتواصل )التطبيق وانتقال أثر التعلم ( .  6

قة واملعلومات القراءة مهارة لغوية تعتمد على التدقيق البصري وقوة املالحظة والقدرة على املزج بني املعلومات الساب

 املقروءة وتعتمد بدرجة أوىل على العقل وقوة التفكري  وهي عملية ربط الكالم املكتوب وإجياد املعىن املناسب له .  

                                                           
 .73، ص  2115العني ، ط –عبد الفتاح حسن البجة ،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا ، دار الكتاب اجلامعي  1

. 66ه .ص1425 -م 214،  3عبد الرمحان إبراهيم السفاسفة طرائق تدريس اللغة العربي ة ،مركز يزيد للخدمات الطالبية ،ط   2
 

 .  23ه ، ص  1434 –م  2113،  1سحر سليمان العيسى ، مهارات تدريس اللغة العربية  ، دار البداية للنضر والتوزيع ، ط  3
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تعددت خمتلف الوسائل التعليمية اليت تعني على تعلم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية لعل أمهها هي الكتاب 

 أنواعها املوجهة لألطفال .مبختلف املدرسي والقصص 

 تعریف الكتاب المدرسي  :

 أ ( لغة: 

يقول ابن منظور يف معجمه " لسان العرب "يف باب كتب ...الكتاب معروف ، واستكتب الشيء أي سأله أن 

  يكتب له ،و اكَتَتبَ َها اْسَتكتبها، اْكَتَتَب الرجل أي كتب نفسه يف ديوان السلطان ....والكتاب الفرض  احلكم

والقدر ،والكْتَبُة احلالة ، والكتبة :االكتتاب يف الفرض والرزق .وقال عز وجل " ُكتَب َعَلْيُكم الصَياًم " معناه 

 1الفرض .

يذكر  الزبيدي يف قاموسه " تاج العروس"....كتب َكَتَبُه يكتُب... كتابة وكتبة بالكسر فيهما خطُه...وعن ابن 

ا خطًه:أكتتبه :إذا استمالهكاْسَتْكَتَبُه،اكتتب فالن كتاب أي سأل أن يكتب له سيده :اكَتَتَبُه  أو   كتبه : إذ

 2...والكتاب : أي ما يكتب فيه .

كما وجاء يف باب الكاف معجم احمليط لصاحبه البستاين ... كتب الكتاب يكتبه َكْتبًا وَكتبًة وكتابة خطه 

يكتبه ....الكتاب مصدر وما يكتب فيه مسية  هواستماله... واستكتبه الشيء   أن ......كتب الكتاب خط

باملصدر مسي به جلمعه أبوابه وفصوله ....وقد غلب الكتاب يف العرف العام على مجع الكلمات املفردة 

بالتدوين.....وشاع استعمال الكتابة مبعىن تصوير اللفظ حبروف هجائية ألن فيه مجع صور احلروف وأشكاهلا 

 3والكلمات اجملموعة إما يف الفظ وإما يف اخلط. واستعمال الكتاب يف احلروف

 

                                                           

. 441ابن منظور، لسان  العرب ،مادة كتب  ص   1 
.  557، ص  2الزبيدي تاج العروس ، جملد  2
 .  729البستاين ، احمليط  ، ص 3
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 ب(اصطالحا : 

 الرتبيون مفاهيم عديدة للكتاب املدرسي ولعل أبرزها: وضع

ما أورده  حممود احليلة يف )املناهج الرتبوية احلديثة ( حيث عرفه بالتايل :هو نظام كلي يتناول عنصر احملتوى يف 

:األهداف واحملتوى واألنشطة والتقومي ، ويهدف إىل مساعدة املعلمني املنهاج ويشتمل على عدة عناصر 

 1للمتعلمني يف صف ما ويف مادة دراسية ما على حتقيق األهداف املتوخاة كما حددها املنهاج .

إذن الكتاب املدرسي هو نظام حيتوي على أربعة عناصر وهي : األهداف واحملتوى واألنشطة والتقومي  وهو الوسيلة 

 شرتكة بني املعلم واملتعلم .امل

 حظيت كتب األطفال املعاصرة باهتمام كبري لدى املهتمني هبذا اجملال حيت حقق تطورا 

 ال مساع قصة أو حكاية قبل النوم تعد القصة من أهم الفنون اليت يقبل عليها األطفال ،وقد اعتاد الكثري من األطف

 تعریف القصة :

 :أ( لغة 

 مادة قصص التايل : ورد يف لسان العرب قي

َقصَّ الشعر والصوف والظفر يُقصُّه َقصًّا وقَصًصه وَقًصاه على التحويل : قطعه ... الليث : الَقصًّ فعل القاًص إذا 

 2والَقاُص الذي يأيت بالِقص ة من قصِّها   سه ِقصًًّة يعين مجلة من الكالم:يف رألَقَصَص ،والِقص ة معروفة  ويقالَقصَّ ا

 كلمة َقَصَص يف تاج العروس على النحو التايل :وقد جاءت   

قصص :)َقصَّ أَثَ رَُه( ،يَ ُقصُُّه )َقصًّا وَقِصيًصا( ،هكذا يف النُّسخ ، وَصوابُه َقَصًصا،كما يف الُعَباب واللِّسان ، 

ومنه :َقصَّ الرُّْؤيَا يقال :َقَصْصُت والُصحاح : )تَ َتب ََّعُه(..... وَقصَّ عليه اخلَبَ َر َقصَّا وَقَصًصا أَْعَلًمه به ،وَأْخبَ رَُه ، 

                                                           
أمحد املرعي  ، املناهج الرتبوية احلديثة مفاهيمها وعناصرها  وأسسها وعملياهتا ، دار املسرية لنشر والتوزيع والطباعة  ، ط حممد حممود احليلة ، توفيق  1
  . 251ه ، 1423-م 2111 2
.  32، ص  6، ابن منظور ، لسان العرب ،ج   2 
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منه احَلِديُث الُرْؤيا أَُقصَُّها َقصًّا..... والَقاصُّ : من يأيت بالقصَّة على َوْجِهَها َكأَنَُّه يَ َتَتبَُّع َمَعانِيَها وأْلَفاَظَها ، ز 

ْسَتمُع إِليه يَ ْنَتِظُر الَرمحَْ 
ُ
ْقَت ، وامل

َ
 .1َة وكأَنَُّه ِلَما يَ ْعرَتُِض يف َقَصِصه من الزِّيادة والن ُّْقصاناملوُضوع الَقاصُّ  يَ ْنَتِظُر امل

 أما قاموس احمليط فقد ذكر البستايت كلمة قصص كالتايل :

ا على آثارمها َقَصًصا أي رجعا يف الطريق اليت   قصًّ أَثَ رَُه يُقصُُّه َقًصا وَقَصًصا تَ َتب ََّعُه ومنه يف سورة الكهف فارتدَّ

ان األثر . وَقصَّ اخلرب أعلمه وحدَّث به على وجهِه .و يف سورة يوسف حنن نَ ُقصُّ عليك أحسن سلكاها يَ ُقصَّ 

القصص .أي نبني لك أحسن البيان ..... والِقصَّة النوع والشأن واألمر واحلديث ومنه ضمري القصَّة عند النحاة 

أيضا األحدوثة اليت تكتب ج ِقَصص  يف حنو ما هي إال حياتنا الدنيا وهو املعروف بضمري الشأن والِقصًّة

 2وأقاصيص.

تعددت املعاجم اليت تناولت كلمة قصص لكنها اتفقت على أهنا تعين تتبع األثر  وتعقبه والقصة هي احلكاية اليت 

 تروى .

 ب(اصطالحا :  

والتشويق ، مع القصة لون رفيع من ألوان األدب وشكل من األشكال الفنية احملببة للطفل ألهنا تتميز باملتعة 

السهولة والوضوح ، ووسيلة من وسائل نشر الثقافات واملعارف والعلوم والفلسفات وبسبب ما تنطوي عليه من 

جاذبية كانت من أشد ألوان األدب تأثريا يف النفوس ، وكثريا من القيم واملفاهيم واملضامني والنظريات كانت 

 3وسيلة أخرى . القصة السبب األول يف ذيوعها وانتشارها قبل أي

القصة شكل فين مجيل ممتع ، من أحب ألوان األدب إىل القراء وأقرهبا إىل نفوسهم وهلا قواعد وأصول ، ومقومات 

 4فنية .

                                                           

. 51،ص  16الزبيدي ،تاج العروس ،ج   1 
. 672بطرس البستاين ، حميط احمليط ، ص   2 
 .    13، ص  ص م 2117 –ه  1426،  1سعيد عبد املعز علي ،القصة وأثرها يف تربية الطفل  ، عاَل الكتب ،للنشر والتوزيع ،ط 3
 .  33ه ، ص 1412 –م 1222،  4حنان عبد احلميد العناين ،أدب األطفال ،دار الفكر لنشر والتوزيع والطباعة  ،ط  4
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قصة يف أدب األطفال : وهي شكل فين من أشكال أدب األطفال فيه جمال ومتعة وخيال والقصة من أحب ألوان 

 1وهي عمل فين له قواعد وأصول ومقومات وعناصر فنية ,األدب لألطفال ومن أقرهبا إىل نفوسهم 

تعترب القصة ألوان أدب احملبب ة لألطفال حيث جيذب هذا النوع من أدب انتباههم خاصة تلك القصص اليت تروى 

 هلم قبل النوم  حيث تتسم بالسهولة والوضوح وسرعة فهمهم هلا لوضوحها وتعترب أداة لنشر التوعية واملعرفة.

موجهة لألطفال حتتوي مجيع العناصر املوجودة يف القصة املوجهة للكبار من شخصيات رئيسة و ثانوية القصة  

واألحداث من مقدمة القصة إىل احلبكة إىل هناية القصة لكن ختتلف   من حيث األسلوب واللغة  تطن بطريقة 

أربع سنوات ال تناسبه قصة تناسب أعمار األطفال لكل فئة عمرية قصص خاصة هبا مثل طفل الذي يف عمره 

 موجه لطفل يف عمره تسع سنوات .

 

                                                           
 .  22م ، ص  1222 –ه  1412،  4عبد الفتاح أبو املعال ،أدب األطفال ,دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع  ، ط 1



 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 . :مهارة القراءة وطرائق تدريسها  الفصل األول

 تطور مفهوم القراءة  المبحث األول :

 أنواع مهارة القراءة ومهاراهتا .المبحث الثاني :

 أنواع مهارة القراءة .

 أ(حسب طريقة األداء    ب( حسب غرض القراءة    ج ( حسب غرض القارئ 

 :أمهية وأهداف مهارة القراءة . المبحث الثالث

 :طرائق تدريس مهارة القراءة ومراحلها  الرابعالمبحث 

 طرائق تدريس مهارة القراءة 

 ( الطريقة اجلزئية 1

الطريقة املقطعية  الطريقة األجبدية الطريقة الصوتية  

 (الطريقة الكلية 2

 طريقة اجلملة طريقة الكلمة  

 (الطريقة التوفيقية . 3

 مراحل تدريس القراءة .

ل خالصة الفص
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  الفصل األول :مهارة القراءة وطرق تدریسها .

 تطور مفهوم القراءة المبحث األول: 

ليست القراءة عملية حديثة العهد ، وإمنا يرجع أصلها سواء كانت مكتوبة باليد أو مطبوعة إىل املاضي البعيد 

الصور ، والرموز كوسيلة إلبالغ الرسائل أو تاريخ احلوادث .وبالرغم من هذا التاريخ عندما بدأ اإلنسان استخدام 

القدمي هلا إال أهنا بقيت كما هي مقتصرة على التلفظ الصويت والتعرف إليه واستمر احلال كذلك حىت مطلع القرن 

 العشرين الذي شهد إضافات مهمة على مفهومها ميكن رصده  على النحو التايل :

 مطلع القرن العشرین :في 

كان مفهوم القراءة حىت ذلك مقتصرا على عنصر واحد، وهو التعرف إىل احلروف والكلمات  والتلفظ هبا ، ولذا 

فإن هدف املدرسني آنذاك أن يتقن األطفال عملييت ) التعرف ،  ومن مث النطق (، ونتيجة هلذا فإن جل األحباث 

ى النواحي الفسيولوجية اليت ترتبط بالقراءة كحركات العني ، وجهاز النطق اليت دارت حول القراءة كانت منصبة عل

 .1 

تغري هذا املفهوم نتيجة لدراسات والبحوث الرتبوية ، فأصبحت القراءة عملي ة فكرية هتدف إىل الفهم ، أي ترمجة 

 الرموز املكتوبة إىل مدلوالهتا ألهنا  من األفكار.

اسات املتالحقة ، وأضيف هلا عنصر آخر ، هو تفاعل القارئ مع النص املقروء مث تطو ر هذا املفهوم نتيجة لدر 

 يجته نقد املقروء والتفاعل معهتفاعال جيعله بعجب ، أو يشتاق ، أو يسر   أو حيزن ... إىل غري ذلك مم ا يكون نت

 2  هذه الوجوه ال يًعد  قارئا .يفارئ ، وما يستخلصه مم ا يقرأ   وأخريا انتقل هذا املفهوم إىل استخدام ما يفهمه الق

 المبحث الثاني :أنواع مهارة القراءة ومهارتها .

 يصنف الرتبويون القراءة عدة تصنيفات على وفق اعتبارات منها :

                                                           
 . 74م ، ص 2115لغة العربية وآداهبا ، دار الكتاب اجلامعي  ، العني ، عبد الفتاح حسن البجة ، أساليب تدريس مهارات ال1
 . 63، ص  3ه ط 1425-م2114عبد الرمحن  إبراهيم سفاسفة ، طرائق تدريس اللغة العربي ة ، مركز يزيد للخدمات الطالبية ، ،  2
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 القراءة حسب األداء : -1

 أ(القراءة الصامتة:

مراحل التعليم بنسب  وهي قراءة بالعينني, ليس فيها صوت وال مهس, وال حتريك للشفتني, وتستخدم يف مجيع

 متفاوتة.

 أغراضها :

 . يف القراءة وتذوقها الرغبة تنمية-1

 تربية الذوق و اإلحساس باجلمال .- 2

 1زيادة القدرة على الفهم .-3

 ممیزاتها :

 يعرف هذا النوع مجلة من املميزات فهي :

 تسمح للذهن بأن ينشغل باملعاين وحتليلها ، وفهم األفكار واستيعاب املضمون . 

 توفر جوا من اهلدوء يساعد على استيعاب املعاين وترسيخها وسريتها .

توفر الكثري من اجلهد ، الوقت ، اهلدوء ، وتعلم القارئ االعتماد على النفس يف الفهم . تيسر احلصول على 

 املعارف ،

 2املتعلم باخلربات وتزيد من حصيلته اللغوية والفكرية .وتزود 

 أهدافها)أغراضها(:

                                                           
 .  31ه ، ص 1423-م2116،  2مسيح أبو مغلي ، األساليب العصرية ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع ، ط  1
م 2112-1434عبد اجمليد عيساين ، نظريات التعلم  تطبيقاهتا يف علوم اللغة  ، اكتساب  املهارات اللغوية  األساسية ، دار الكتاب  احلديث ،   2

 . 125، ص 
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متتاز القراءة الصامتة بعدد من السمات  أك دهتا البحوث الرتبوية والنفسية يف هذا امليدان؛ حيث إهنا حتقق مجلة 

:زيادة سرعة املتعلم يف من األهداف واألغراض, اليت ال تتاح للمتعلم يف القراءة اجلهرية, وأبرز هذه األغراض

القراءة, مع إدراكه املعاين املقروءة, والعناية البالغة باملعىن, واعتبار عنصر النطق مشتتا, يعوق سرعة الرتكيز على 

املعىن, كما أن القراءة الصامتة أسلوب القراءة الطبيعية, اليت ميارسها اإلنسان يف مواقف احلياة املختلفة, ورمبا 

هدافها: زيادة قدرة التلميذ على القراءة والفهم يف دروس القراءة وغريها من املواد الدراسية, حيث يكون من أبرز أ

تساعده على حتليل ما يقرأ, والتمعن فيه, وتنمي فيه الرغبة حلل املشكالت, كما أهنا كما أهنا تيس ر له إشباع 

لضرورية يف حياته, وتعوده االعتماد على نفسه يف حاجاته, وتنمية ميوله, وتزو ده باحلقائق, واملعارف, واخلربات ا

الفهم, وحب االطالع, وتراعي ما بني التالميذ من فروق وقدرات؛ إذ يستطيع كل فرد أن يقرأ؛ وفق املعدل الذي 

 1يناسبه .

 عیوبها :

 ا بالرغم من أهنا قراءة احلياة وأهنا شائعة بدرجة كبرية تفوق القراءة اجلاهزة إال أنه يأخذ عليه

 أهنا تساعد على شرود الذهن وقلة الرتكيز واالنتباه من املعلم  .-1

 فيها إمهال وإغفال لسالمة النطق وخمارج احلروف .-2

 2أهنا قراءة فردية ال تشجع القراء على الوقوف أمام اجلماعات أو مواجهة  موقف اجتماعية  .–3

تعد القراءة الصامتة أول أنواع القراءة من حيث طريقة األداء رغم أهنا مفيدة إال  تساعد على شرود بال املتعلم .

                                                           
، تنمية مهارات القراءة والكتابة ، اسرتاجتيات متعددة  التدريس والتقومي ، منشورات اهليئة العامة السرية للكتاب وزارة الثقافة   حامد حسني البصيص 1

 .  31م ص 21111دمشق  ، 
 . 32،  ص 1ه ط1432-م 2111فهد خليل زايد ، األساليب  العصرية  يف تدريس اللغة العربية ، دار يافا العلمية لنشر والتوزيع ،  2
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 ب( القراءة الجهریة: 

هي التعرف على الرموز املطبوعة, وفهمها, ونطقها بصوت مسموع, مع الدقة, والطالقة, وجتسيد القراءة اجلهرية 

 املعاين.

و القراءة اجلهرية تيسر على املعلم الكشف عن األخطاء اليت يقع فيها التالميذ يف النطق, وبالتايل تتيح له فرصة 

 1القراءة. عالجها, كما أهنا تساعده يف اختبار قياس الطالقة والدقة يف

و لذلك يعد بعض الدارسني القراءة اجلهرية مهارة من مهارات القراءة اجلهرية اجليدة  البد أن ينطق نطقا سليما, 

والبد من الطالقة, ولكي يقنع املستمعني بصوته البد له من التعرف الصحيح والفهم الدقيق ملا يقرأ, وال ميكن 

 القارئ بالتعرف فستصبح القراءة جوفاء ال جياوز تأثريها حنجرة القارئ.الفصل بني التعرف والفهم إذ لو اكتفى 

 أهداف القراءة الجهریة:

 الهدف الشخصي:

 ويظهر هذا اهلدف يف أن املدرس يستطيع أن يضع يديه على مواطن الضعف يف النطق لدى التلميذ القارئ.

 جيهه, ووضع برنامج للعالج املناسب.وحني يشخص املدرس مواطن الضعف لدى تلميذ ما يصبح قادرا على تو 

 الهدف النفسي:

ويظهر اهلدف النفسي يف أن التلميذ القارئ, يشعر بالثقة يف نفسه حني يقرأ جهرا خماطبا زمالءه ومتخطيا حواجز 

2الرتدد واخلوف واخلجل اليت تقف عقبة أمام الفرد يف مستقبل حياته.

                                                           
 .  141ه ، ص1426-م2117علي أمحد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية ، دار الفكر العريب للطبع  والنشر  1
،  2طباعة  ، طعبد السالم زهران  و آخرون املفاهيم اللغوية عند األطفال أسسها ، مهارهتا ، تدريسها ، تقوميها ، ، دار املسرية للنشر والتوزيع وال2

. 373ه ، ص 1422-م2112
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 لجهریة:مزایا القراءة ا

 تتعدد مزايا القراءة اجلهرية, وتشمل العديد من النواحي منها:

 :الناحیة االنفعالیة 

 .تعد جماال مناسبا للقضاء على اخلجل أو الرتدد أو اخلوف 

 .متنح املتعلمني الثقة يف أنفسهم والقدرة على مواجهة اآلخرين 

 وإعالن وجوده. فرصة لرفع معنويات الفرد وسط أقرانه مبنحه فرصة إثبات ذاته 

 :الناحیة اللغویة 

 .هي وسيلة للتمرن على صحة القراءة, وجودة النطق, وحسن األداء 

 .عن طريقها نكتشف األخطاء يف النطق 

 .ويتم من خالهلا تعرف عيوب النطق, والعمل على معاجلتها 

 .هي فرصة للتدريب على األداء الصويت املعرب 

 :الناحیة االجتماعیة 

 يف جمتمع, ومشاركة اآلخرين حواراهتم وأحاديثهم. هي تدريب للتواجد 

 .1توفر مواقف يتعود من خالهلا املتعلم التعامل مع مجاهري عليه أن يوصل كالمه إليهم 

 تعترب القراءة اجلهرية وسيلة من وسائل 

 . التدريب على إجادة النطق عند القارئ 

  . الكشف عن عيوب النطق  وعالجها 

 

                                                           
ص  2ه ط1423م_2113حممد رجب فضل اهلل ، االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية  عاَل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ،   1

76  . 



مهارة القراءة وطرق تدريسها                   الفصل األول                                           

 

26 
 

  1يهابون احلديث .تشجيع التالميذ اللذين 

تعترب القراءة اجلهرية أحد أنواع القراءة املفيدة يف تعليم األطفال حيث تساعده على التأقلم اجملتمع وتوافق  مع 

 املعلم  وكما تساعد الكشف عن عيوب النطق .

  االستماع( : (القراءة السمعیةج (

 مفهومها :

واألفكار الكامنة وراء ما يسمعه من األلفاظ والعبارات اليت ينطق هبا هي العملية اليت يستقبل هبا اإلنسان  املعاين  

القارئ  قراءة جهرية ، أو املتحدث يف موضوع ما أو املرتجم لبعض الرموز واإلرشادات ترمجة مسموعة . وهي 

قال حتتاج إىل حسن اإلنصات ومراعاة آداب االستماع و البعد عن املقاطعة أو التشويش أو االنشغال عما ي

 2بشواغل خارجية .

وهي أن يقرأ املعلم والطالب يتابعونه إصغاء واستمتاعا فقط دون النظر يف النص املقروء يف الكتاب .وهي قراءة 

باألذن مصحوبة بالعمليات العقلية املختلفة اليت تتم يف القراءتني اجلهرية والصامتة ، وهي عماد كثري من املواقف 

تباه ،إذ يستقبل الفرد املعاين واألفكار الكامنة وراء ما يسمعه وإدراك املسموع مع اليت تستدعي اإلصغاء واالن

مراعاة آداب االستماع ، ومالحظة نربات الصوت املنبعث ، وطريقة األداء اللفظي ، ويف االستماع تدريب غلى 

ناقشات ، واألحاديث حسن اإلصغاء ،وحصن الذهن ،ومتابعة املتكلم ،وسرعة الفهم ،واملشاركة املنظمة يف امل

 العادية اليت تدور بني الطالب يف جماالت احلياة املختلفة . 

 أهدافها :

 تكوين مهارة اإلصغاء وتنميتها .-

                                                           
 1ه  ط 1431-م 2111طباعة  ،  راتب قاسم عاشور  ، حممد فؤاد احلوامدة  ، أساليب تدريس اللغة العربية ، دار املسرية  لنشر  والتوزيع وال 1

. 73ص 
ص  1ه ط 1431-م 2111علوي  عبد اهلل طاهر ، تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق  الرتبوية  ، دار املسرية  لنشر والتوزيع والطباعة ، ، 2

32 .  
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 تنمية القدرة على استيعاب املسموع  بصورة صحيحة ،والربط بني عناصره .-

 تنمية القدرة على التعبري بلغة سليمة عما استوعبه الطالب مما مسع . -

 1االستماع جبمال الكالم املسموع وتذوقه . -

 ب( من حیث الغرض من القراءة :

تشري القراءة التحصيلية إىل استظهار املعلومات وحفظها وتتسم باألناة املوازاة بني (القراءة التحصیلیة :1

 املعلومات املتشاهبة واملختلفة

معني يف فرتة زمنية كقراءة فهرس كتاب مثال أو   يهدف هذا من القراءة معرفة شيء(القراءة السریعة الخاطفة :2

 قراءة مؤلفي كتاب معني

 ( قراءة جمع المعلومات :3

 2يف هذا النوع من القراءة يقوم القارئ بالرجوع إىل مصادر متعددة من أجل مجع ما حيتاج إليه من معلومات .

 ج( القراءة حسب غرض القارئ :

 ( قراءة للدرس والبحث :1

اعات كبرية من اجملتمع ، وخاصة الطالب واملثقفني وذوي املطالب املختلفة ، فالطالب يقرؤون تستخدمها قط

للدرس والتحصيل للمعرفة واملعلومات وبعض الناس يقرؤون املذكرات والتقارير ملعرفة ما فيها واالستفادة به  

 والبعض اآلخر يقرؤون اخلرائط والالفتات وحنو ذلك 

 (قراءة االستمتاع :2

 ي ذلك النوع من القراءة املرتبط بقضاء وقت الفراغ من العمل الرمسي وقد أصبح هذا النوع من القراءة ذا أمهية ه

 

                                                           
 . 32عبد الرمحن السفاسفة ، طرائق تدريس اللغة العربية ، ص  1
 . 222، ص  3ه ط 1431-م2111،صعوبات التعلم ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،  سامي  حممد ملحم 2



مهارة القراءة وطرق تدريسها                   الفصل األول                                           

 

28 
 

 1خاصة يف الوقت احلاضر نظرا لتزايد وقت الفراغ من  الوقت الرمسي .

أو حسب الغرض من القراءة  قراءة الصامتة تصنف القراءة لتصنيفات خمتلفة منها حسب طريقة األداء مثل :ال

 مثل: القراءة التحصيلية  أو غرض القارئ مثل : قراءة لالستمتاع

 مهارات القراءة :

 مهارات القراءة كثرية ومتنوعة ومتداخلة ،وأهم هذه املهارات اليت متكن الرتبويون من تصنيفها هي :

كاخلرائط ، اجلداول ، القوائم ، الرسوم :وتشمل القدرة على تفسري األشكال التوضيحية    مهارة االستیعاب-1

 تتبع التعليمات السهلة واملعقدة البيانية ، الصور ، املخططات وأية وسائل تنظيمية أخرى ، فضال عن القدرة على 

: وتضم تنويع السرعة يف القراءة وفق الغرض وطبيعة املادة واملستوى القرائي _ مهارة جمع المعلومات 2

كتاب ملعرفة) املؤلف الناشر ، اجلزء ، الطبعة ، تاريخ النشر و مكان النشر (، فضال عن ،واستخدام أجزاء ال

 حتديد مدى صالحية املادة ) املقدمة ، قائمة احملتويات ، عناوين الفصول (

وتعيني املعلومات يف املصادر املرجعية ، وتشمل املفاهيم ، واستخدام الكلمات املرشدة ، تعيني جذر الكلمة ، 

 2تار املعىن األكثر مالئمة  استخدام املوسوعات واستخدام املواد املكتبية كالفهارس .اخ

حتديد األفكار الرئيسة :تعد األفكار الرئيسة وما يتصل هبا من تفاصيل داعمة أهم ما يف املادة املكتوبة من 

تعلم أو إخفائه يف املادة مضامني وحمتويات ، و أن احلصول عليها هو أهم أهداف تعليم القراءة ، فنجاح امل

 الدراسية يتوقف على حتصيله هذه األفكار ، واإلفادة منها يف تطوير بنائه املعريف وإثراء خرباته السابقة . 

ترتيب األفكار على وفق تسلسلها املنطقي : فكل موضوع حيتوي على أفكار معينة ، وهذه األفكار حتصل من 

 التتابع للجمل واملعاين ، وواجب املدرس تنمية معرفة الطلبة هذا التتابع  املنظم لألفكار من طريق قراءة املوضوع 

 

                                                           
. 143ه ، ص 1426-م2117علي أمحد مدكور ، دار الفكر العريب  للطبع والنشر ،  1
  . 121ه ، ص 1423 -م2113حسن شحاتة ، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ، دار املصرية اللبنانية للنشر والتوزيع  ،   2
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 1بصورة مركزة .

 ن متوفرة لدى الطفل هي مهارة الفهم واالستيعاب .أهم املهارات القرائية اليت جيب أن تكو 

 المبحث الثالث : أهداف وأهمیة مهارة القراءة .

 أ( في حیاة الفرد  :

أن ننمي عند الطفل حب القراءة  واملطالعة واالستمتاع يف ذلك, وميكن بلوغ هذا اهلدف إذا باشرنا العمل به يف 

الطفل متعته يف القراءة, وأثارت عنده احلافز والدافع لذلك, فسيكون السنوات األوىل من حياة الطفل, وإذا وجد 

 للكتاب يف حياته أمهية خاصة كلما نضج ومنا, بغض النظر عن نوع هذا الكتاب, ومادته .

إن القارئ الصغري, ومن خالل عملية القراءة, يزيد من ثروته اللغوية, و يضيف إىل ما عنده منها سابقا كلمات 

دة, مما يزيد قدرته على توظيف هذه الكلمات إىل لغته اخلاصة من خالل ما يطلع عليه من أساليب ومفاهيم جدي

 خمتلفة وأساليب خمتلفة.

فيستفيد منه القراء مجيعا صغارا وكبارا, وهو تفتح العقل, فال يكون عقله منغلقا علىفكرة معينة, أو ينظر لألمور 

التأويل, وال ختضع للمناقشة واحلوار, وإمنا يكون له عقل متفتح, ينظر من زاوية واحدة مغلقة ال تقبل التفسري و 

 2لألمور من زوايا خمتلفة, ورؤى متعددةله أفق واسع, وصدر رحب يف كل ما يقرأ, ويف كل ما يسمع .

مية دتعد القراءة وسيلة تربط فكر اإلنسان .فيها ميكن اإلطالع على أفكار اآلخرين . والتعرف إىل الثقافات الق 

 اإلنسان برتاث أمته من فن  وعلم ومعتقدات وأدب ،وشعر ، ومقدسات .واحلديثة حيث تصل القراءة 

تعد القراءة  األساس لبناء الشخصية اإلنسانية ، فاإلنسان ابن البيئة وحتدد اجتاهاته، مما يدفع إىل  احتالل 

 وشخصية املستقلة بني أفراد اجملتمع .اإلنسان املكانة االجتماعية املرموقة حيث يشعر بذاته ووجوده 

                                                           
، 1ه ط1434م_2113عمران جاسم اجلبوري ، محزة هاشم السلطاين ، املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ،  1

. 236ص
ه ،ص 1423-م 2113، 1ن طسلوى يوسف مبيضني ، تعليم القراءة والكتابة ألطفال ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  عمان األرد 2

114  . 
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تشعر القراءة اإلنسان بالثقة ، وتعزز من معرفته لنفسه . فضال عن معرفة اآلخرين ، حيث يشعر بالطمأنينة 

 1وحيصل على شيء من االتزان خصوصا عندما يقرأ اإلنسان مادة تتعلق حبياته ومستقبله ومعامالته .

 ب(في حیاة المجتمع :

 مثقف و قارئ . إجياد جمتمع-

إثراء خربات الناشئة وتنمية قدراهتم االجتماعية واخللقية والفكرية ،بالتعرف على أفكار اآلخرين ومواقف احلياة  -

 عن طريق القراءة . 

 تكوين اهتمامات وميول جدية وحل املشكالت الشخصية .-

 وسيلة من وسائل التواصل .-

قارب بني أفراد اجملتمع ،و هبا يتم تنظيم احلياة . وسيلة للتكيف من أهم الوسائل اليت حتقق التفاهم  والت-

 2االجتماعي والرقي العلمي 

 أهداف تدریس القراءة في المدرسة االبتدائیة :

 القدرة على القراءة واملهارات الضرورية الستخدامها ، لتحقيق غذاء متكامل لفنون اللغة األخرى .  :تنمية أوال

للمتعلم كي يكتسب خربات غنية مصقولة ، من خالل عمليات القراءة .والشك أن املدرسة :هتيئة الفرصة  ثانیا

 االبتدائية عن طريق القراءة تستطيع إغناء الطفل بالكثري من اخلربات املندرجة الوثيقة حبياته . 

:االستمتاع بالقراءة وجعلها ممتعة ، وذلك يتمثل اجليد ملا يعرض على الطفل ، إذ ال شك أن عامال أساسا  ثالثا

 يف إقبال الطفل على القراءة ميكن يف املادة اليت ينجذب حنوها . 

 :تنمية الرغبة يف القراءة ،عن طريقة مراعاة ميول الطفل فيها يقرأ . رابعا

 لغوية نامية من املفردات والرتاكيب والعبارات واألساليب واملعاين واألفكار . :اكتساب الطفل حصيلة خامسا

                                                           
 .  137ه ، ص 1422-م 2112،  3نبيل عبد اهلادي ، وآخرون ، مهارات يف اللغة والتفكري ، دار املسرية  للنشر والتوزيع والطباعة ، ط 1
. 67، ص  1ه ط 1431-م2111 ماهر شعبان عبد الباري ، سيكولوجية القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية ، دار املسرية لنشر والتوزيع والطباعة ، ،2
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 1: تدريب الطفل على أن يستفيد مبا قرأه يف حياته .سادسا 

 المبحث الرابع  :طرائق تدریس مهارة القراءة ومراحل تقدیم الدرس .

حسب حاجات التلميذ وهلذا يوجد عدة  طريقة تعليم القراءة ختتلف من مرحلة إىل أخرى ومن تلميذ إىل  آخر 

 طرق لذلك .

 طرائق تدریس القراءة :

عين املربون بوضع طرق خمتلفة لتعليم األطفال مبادئ القراءة والكتابة ، وقد حتمس كل فريق لطريقة خاصة ،ألنه 

 يعتربها من وجهة نظره أفضل الطرق وأجداها عملية التعليم .

 لمبتدئني وهي :هناك أربع طرق لتعليم القراءة ل

 طريقة البدء باحلرف .-1

 طريقة البدء بالكلمة مع االعتماد يف تعليمها على معرفة أمساء حروفها أو أصوات هذه احلروف . -2

 طريقة البدء بالكلمة مع الرتكيز على صوتياهتا. -3

 2طريقة البدء باجلملة .-4

 للمبتدئني إىل طريقتني أساسيتني :ميكن تصنيف طرائق اليت استخدمت يف تعليم القراءة 

 الطریقة التركیبیة )الجزئیة (:

وهي تبدأ بتعليم اجلزئيات ، كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية بأمسائها ،أو بأصواهتا ، مث تنتقل بعد ذلك إىل ذلك 

ات ممكنة وتنتقل إىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل اليت تتألف منها ، أي أن هذه الطريقة  تبدأ من أصغر وحد

 3إىل الوحدات األكرب . وملا كانت اجلزئيات ال معىن هلا لذاهتا فإن هذه الطريقة تركز يف البدء على املعىن .

                                                           
 . 42، ص  4ه ط1421-م2111أمحد عبد اهلل  أمحد ،فهيم مصطفى حممد ، الطفل ومشكالت القراءة ، الدار املصرية اللبنانية ، ، 1
  61، ص  2117جنالء حممد علي أمحد ، فن تدريس اللغة العربية للمبتدئني ، دار املعرفة اجلامعية لطباعة والنشر والتوزيع  ، ط 2

.    143علي أمحد مذكور ، تدريس فنون اللغة العربي ة ، ص  3 
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وهذه الطريقة تبتدئ من اجلزء مث الكل ، فالبداية من احلرف كونه اجلزء األصغر يف الكلمة مث يركب منه ومن غريه 

 1 مقطع ،مث جتمع املقاطع لتشكل كلمة

وهي مبنية على تصور مؤداه أن الوصول إىل الرتكيب ، قراءَة وفهًما ،ال يتأتى إال بتدرج من الوحدات اللغوية 

الدنيا ،وهي احلروف واألصوات إىل الوحدات اليت فوقها  ، ومن مث إىل الرتكيب . وقد طبقت هذه يف البيئات 

 الثقافية واللغوية املختلفة عصورا طويلة ولذلك 

املرب ون واملتعلمون وأصبح اخلروج حمتاًجا إىل إقناع املعلمني التقليدين بقلة جدواها ومع ذلك ، فنحن ال  أعتادها

  2.ننكر أثرها يف تعلم مهارات لغوية معينة يف وقت قياسي على حنو ما

 هناك ثالثة طرق  حتت ما يسمى بالطريقة الرتكيبية ، مها : 

 یة ( طریقة البدء بالحروف :أ( الطریقة الهجائیة )األبجد 

 تقوم هذه الطريقة على تسلسل اخلطوات التالية ، السابقة منها قبل الحقه : 

 ض  وكذلك رمسها بصورها املختلفة . يتعلم الطفل أوال نطق أمساء مجيع  حروف اهلجاء منفصال بعضها عن بع 1

 . مث يتعلم نطق ورسم حروف اهلجاء مرة أخرى مع احلركات . 2

 .مث يتعلم نطق ورسم حروف اهلجاء ممدودة باأللف  والواو  والياء .3

 . مث يكون الطفل مما تعلمه سابقا مقاطع   يتدرب على نطقها و رمسها .4

 . مث يكون الطفل مما تعلمه سابقا كلمات   يتدرب على نطقها و رمسها . 5

 . مث يكون الطفل مما تعلمه سابقا مجال  يتدرب على نطقها ورمسها . 7

 هلذه الطريقة ميزة خاصة وهي أهنا تعود التلميذ على حسن إخراج احلروف من خمارجها وعلى متيز والكلمات 

 

                                                           

,   212علي سامي احلالق ، املرجع يف تدريس مهارات تدريس اللغة العربية ، ص   1 
.  62مسري شريف استسيتية ، دار األمل لنشر والتوزيع ،  )د ،ت( ص   2
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 1بعضها من مما ال جيعله خيلط بينها حني القراءة .

طفال القراءة على احلروف وتعلم نطقها نطقا صحيحا . ويكون نعتمد طريقة اهلجائية أو األجبدية على تعليم األ

 ذلك عرب مراحل من األجزاء إىل الكليات  .

 مزایا الطریقة :

 1 –سهلة على املعل مني ،والتدرج يف خطواهتا يبدو أمام كثري منهم أمرا طبيعي ا .  هذه الطريقةأّن  لوحظ 

 2– ل موا هبا ، وتعطي نتائج سريعة ، يعود الطفل إىل لبيت أهنا حازت قبوال لدى أولياء األمور ألهنم تع

يف أول يوم من حياته املدرسي ة وقد عرف شيئا :حرفا أو أكثر ، وهذا مم ا يستبشر به كثريا من اآلباء ، 

ومع تسليمنا بأن أراء كثري من اآلباء ال يعتد  هبا دائما يف تقومي الطرائق الرتبوي ة ، ال ننسى أن  رضاهم 

يق ما قد يدفعهم إىل مساعدة املدرسة بإسهامهم يف تعليم الطفل يف هذه احللقة، وأن  سخطهم عن طر 

 قد حيول دون هذه املساعدة .

 3-  ا تز ود األطفال مفاتيح القراءة وهي احلروف ، فيسهل عليهم النطق بأي ة كلمة جديدة مادامت أهن 

 حروفها ال خترج عن احلروف اليت عرفوها قبل ذلك . 

 وب الطریقة :عی 

 1– إهنا  تقضي على نشاط األطفال شوقهم ، وتبعث فيهم امللل والسامة وكراهي ة املدرسة يف أول

م يرد دون أشياء ال معىن يف أذهاهنم .  عهدهم هبا ، ألهن 

 2-  أهنا تعل م املبتدئ النطق بالكلمات ال القراءة مبعناها الصحيح ، ألن  عملية القراءة إمنا هي فهم أوال

 2وهذه الطريقة حتمل املبتدئ على توجيه مه ه إىل عملية النطق والتهج ي دون  أن يفهم معىن ما يقرأ . ،

                                                           

.  363عند األطفال ، ص حامد عبد السالم زهران وآخرون  ، املفاهيم اللغوية   1 
.   33، ص 3هط1435-م2114عبد الرمحان إبراهيم السفاسفة ، طرائق تدريس اللغة العربية ،مركز يزيد للخدمات الطالبية ، ،  2 



مهارة القراءة وطرق تدريسها                   الفصل األول                                           

 

34 
 

 3 – أن اسم احلرف أكرب من صوته فاجليم )امسًا( أكرب من )ْج( صوتا  ،وهلذا فهي ثقيلة على األطفال

 املبتدئني .

 4- لرموز املكتوبة .ال تعطي هذه الطريقة الطفل الوقت الكايف لتصور البصري ل 

 5 إهنا طريقة تعود الطالب على القراءة البطيئة ، كوهنا تقوم يف أصوهلا على التهجي أي التلفظ بالكلمة

حرفا حرفًا ، وباجلملة كلمة ، كلمًة وبذلك تنتفي عن عملية القراءة واحدة من أهم خصائصها ، وهي 

 1االنسيابية .

 ب ( الطریقة الصوتیة :

الطريقة مع الطريقة األجبدية يف أهنا تبدأ باحلروف فهي تتميز عنها يف  أهنا تقدم إىل األطفال احلروف وتتفق هذه 

بأصواهتا ال بأمسائها ، فالدال ال تعلم على أهنا دال و إمنا على أهنا صوت )د( وبتدرج الطفل من أصوات احلروف 

 إىل وصلها بعضها ببعض فينطق بالكلمة كلها .

ال صوت حرف من احلروف نعرض عليهم صورة حيوان يبدأ امسه بذلك احلرف ، مث ميرنون على  ولتعليم األطف

كتابة رمز هذا احلرف أو صنعه من الصلصال أو الورق املقوى امللون اخل ، ويستطيع املدرس أن يندرج يف هذه 

فردة مث جمتمعة لتكوين كلمة مث الطريقة فيبدأ باحلروف اليت تكتب منفصلة يف كلماهتا وميرن  األطفال النطق هبا من

 ينتقل هبم إىل كلمات تتصل بعض حروفها مث ميرهنم بعد ذلك على النطق بكلمات مشكلة بغري الفتحة .

بالرغم من أن هذه الطريقة حتقق مزايا الطريقة األجبدية من حيث سهولتها وإرضائها لآلباء إال أهنا متتاز عنها  

ق بالكلمات ألهنم يعرفون األصوات اليت تدل عليها احلروف ويف هذه كذلك بكوهنا تسهل على األطفال نط

الطريقة ربط مباشر بني الصوت والرمز املكتوب وهي تساير طبيعة اللغة العربية من حيث أهنا لغة صوتية يتوافق 

                                                           

. 32عبد الرمحان حسن البجة ، أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا ، ص   1
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ل األطفال فيها اهلجاء مع النطق إىل حد كبري ، ويف هذه الطريقة تربية لألذن والعني واليد معا وتتفق مع ميو 

 1وحبهم  للحركة واللعب والعمل واأللوان .

 :عیوب الطریقة

أن هذه الطريقة تصيب التالميذ اللذين يتعلمون هبا باالضطراب خاصة يف الكلمات املتشاهبة يف أشكاهلا  – 1

 مثل )باب ، ناب ، غاب ( ألهنا تعتمد على اختيار كلمات من ذوات احلرفني أو الثالثة ,

 2عند الطفل عادات سيئة يف النطق كمد احلروف زيادة عن املطلوب . أهنا ترتك -2

 ج( الطریقة المقطعیة :

وهي تبدأ بتدريب التالميذ على رسم حروف ) أ،و،ى( مقرتنة بأصواهتا ، مثل :أمحد ،ولد  ميامة . وهذه تتم  

 بالطريقتني السابقتني ، ويتم فيها : 

 حبروف املد ) األلف ، والواو ، والياء ( تعليم أصوات احلروف وأشكاهلا مقروءة  1

 تكوين مقاطع مما سبق للتدريب على نطق احلروف ورمسها وضبطها . 2

 تكوين كلمات من املقاطع ، مع التدريب على كل من الرسم والنطق املضبوط .  3

 3تكوين اجلمل من الكلمات مع التدريب على النطق ورسم الكلمة . 4

قاطع الكلمات وجتعل من وحدات لتعليم القراءة للمبتدئني بداًل من احلروف واألصوات تعتمد هذه الطريقة عن م

،ولذلك مسيت باملقطعية ، وهي حماولة لتعليم الطفل القراءة عن طريق وحدات لغوية أكرب من احلرف والصوت ، 

 لكنها أقل من الكلمة .

ف العلة مع نطقها وذلك عن طريق كلمات تتضمن ويف العادة فإن الطريقة تبدأ بتدريب التالميذ على كتابة حرو 

هذه احلروف ، وصور متثل هذه الكلمات ويتكرر نطق املعلم هلذه الكلمات ،واألصوات احلروف الثالثة ،حىت 
                                                           

.   12،ص2ه ، ط1423-م2116اللغة العربية ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع  ، ،  مسيح أبو مغلي ، األساليب احلديثة لتدريس  1 
.71، ص 1ه  ط1434-م21113سحر سليمان العيسى ، مهارات تدريس اللغة العربية ،دار البداية  للنشر والتوزيع ، ، 
2
 

 .  123ه ، ص 1431 -م2112لنشر والتوزيع والطباعة ، كرميان بدير ،إميلي صادق ، تنمية املهارات اللغوية للطفل ، دار عاَل الكتب ل  3
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يتقنها التلميذ ويهدف استخدام حروف العلة يف البداية لكي يستخدم بعد ذلك حروف مد لتوضيح أصوات بقية 

يب(ونتيجة هذه املقاطع -بو- ميكن أن يتكون من احلرف الواحد للحركة مقاطع مثل )بااحلروف اهلجائية .ومن مث

احلاصلة لكل حرف تتاح الفرصة للطفل أن ينطق هذا احلرف أكثر بدقة أكرب ، وحىت يثبت لدى التالميذ صوت 

-ماما-هم مثل )بابااحلرف ونطقه بطريقة أدق يلجأ املعلم املاهر إىل تقدمي مقاطع لتالميذ ذات معىن مهم عند

 1سوسو( .

لقد تعرضت الطريقة اجلزئية لنقد ألهنا طريقة بطيئة ومضي عة للوقت واجلهد وتبعت على ملل األطفال ونفورهم 

 لذلك ظهرت طريقة أخرى لتعليم القراءة لألطفال وهي :

 (الطریقة الكلیة )التحلیلیة (:  2

املوضوع يف املعىن بالنسبة لطفل تعد  طريقة جيدة وناجحة ، ومما إن أية طريقة يف التدريس تصمن أكرب قدر من 

الشك فيه أن الطريقة الكلية حتقق هذه امليزة إىل حد كبري إضافة إىل األشكال بشكل كلي ال يدرك أجزاء مها 

تمائه لكل  يرتبط أول مرة ) بناء على النظرية اجلشتالتية ( ويربرون هذه الطبيعة بأن اجلزء نفسه ال قيمة له إال من ان

به ، فاحلرف ال معىن له من نفسه وال داللة له إال يف إيطار الكلمة اليت ينتمي إليها ، والكلمة أيضا قد حتتمل 

معىن ، ولكن معناها الدقيق ال يتضح إال  مع ما وضعت له يف اجلملة ، ولذلك كانت هذه الطريقة يف تعليم 

طبيعته عالوة إىل شعور الطفل بأنه يقرأ شيء ذا داللة ، فيتولد له الدافع  القراءة أنسب لنمو املتعلم ، وأقرب إىل

 2الذايت .

 وهلذه الطريقة أشكال عدة ، و منها : 

: )انظر وقل ( : تقوم هذه الطريقة  على أن لكل  كلمة شكال عاما ميي زها عن غريها من  طریقة الكلمةأ( 

 أو بالصوت .  عالقة له باحلرف ذكرها ككل والالكلمات ، ويساعد التلميذ على ت

                                                           
. 21م ، ، ص 2117فهد خليل زايد ،اإلسرتاجتيات القراءة احلديثة ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ، ،   2

.  42، ص  1ه ، ط1432 -م2111فهد خليل زايد ، األساليب العصرية يف تدريس اللغة العربية ، دار يافا العلمية ، ،   2 



مهارة القراءة وطرق تدريسها                   الفصل األول                                           

 

37 
 

 مزایا الطریقة:

 تتمشى هذه الطريقة مع طبيعية املتعلم يف إدراك الكل قبل اجلزء . –1

 تبعد امللل  عن الطفل وتشجعه على املضي يف القراءة ألن الكلمات اليت يلفظها هلا معىن . -2

 1احلروف مجيعها وجتنبهم التهجيتعود التالميذ السرعة يف القراءة وخباصة إذا كانوا يعرفون -3

 عیوب الطریقة :

 ال تستند دائما على أسس من اإلعداد يف ما قبل مرحلة القراءة .-1

 يدخل فيها عنصر التخمني بشكل أكرب . -2

دقيقا يف إدراكه كما حيب املعلم ، وعلى هذا تكون الطريقة مبثابة ) )انظر ومخن ( بدال  التلميذ ال يكون قد-3

 من )انظر وقل ( . 

ينتاب هذه الطريقة العجز الواضح يف القدرة على التحليل ، ألن التالميذ ال يدرب ون على العناصر يف الكلمة  -4

 2بل جيهلون هذه احلروف ، وأصواهتا.

 ب(طریقة الجملة :

تعتمد هذه الطريقة اجلملة وحدة أساسيَّة يف اللغة وينبغي أن يتدر ج املؤلفون يف اجلمل املعروضة من حيث الكمِّ ، و 

وأن تكون هذه اجلمل مألوفة لدى التالميذ ومنتزعة من بيئتهم ، وأن تكرر كلمات يف اجلمل ليتعرف التالميذ 

 أشكال حروفها ، وطرقة كتابتها . 

 مزایا الطریقة :

 طبيعة االستعمال اللغوي ، حيث يتحد ث اإلنسان غالبا جبمٍل تام ِة . تساير-1

 تعوِّد التلميذ القراءة والفهم يف وقٍت مًعا . -2

                                                           
. 171، ص  1423 -2113سلوى املبيضني ، تعليم القراءة والكتابة لألطفال ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ،  1
 .  25حلديثة ،  ص فهد خليل زايد ،إسرتاجتيات القراءة ا 2
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 عیوب الطریقة :

جلوء بعض األطفال - 2يف منوِّ األطفال اللغوي  ،إذ تنحصر قراءهتم احلقيقية ضمن دائرة احلروف اليت  البطء-1

 1بني مفردات اجلملة املقروءة لعدم تثب تم من حروف الكلمة يف اجلملةإىل التخمني واخللط 

تعليم القراءة يكون باستخدام عدة طرق لعل أبرزها الطريقة اجلزئية واليت من أشكاهلا األجبدية والصوتية . والطريقة 

 الكلية : تشمل 

 (الطریقة المزدوجة )التحلیلّیة التركیبّیة ()التوفیقّیة(:3

من الطريقتني الرتكيبية والتحليلية من مأخذ إذا استعملت كل منها على انفراد ، وجتنبا هلذه املآخذ  ال ختلو كل

ميكن للمدرس أن جيمع بني الطريقتني يف طريقة واحدة ، مبعىن  أن يبدأ بالطريقة التحليلية )الكلية ( مث يستعني 

لصوتية ، أو الطريقة األجبدية ( ليجمع بني تصور على شرحها بإتباع ما جاء يف الطريقة الرتكيبية  )الطريفة ا

التالميذ لرسم الكلمة ، إدراك ما تدل عليه من معىن ، وبني األجزاء )احلروف( املكونة هلذه الكلمة ، ويعرف هذا 

 االجتاه بالطريقة املزدوجة .

لصوتية .أو الطريقة و تتمر هذه الطريقة إذا درب املدرس التالميذ على تركيب كلمات من حروف بالطريقة ا

األجبدية ، على أن يكثر من تدريبهم مبا يراه صاحلا من وسائل تطبيقية تعمل على النهوض يتقدم األطفال يف 

، وحتليل الكلمات إىل حروف )عن طريق تكليفيهم النسخ من بطاقات أو كتبالقراءة والكتابة ،وذلك ب

 2هجائها.

 مزایا الطریقة التوفیقیة :

 رات يف كل من الطريقتني الرتكيبية و التحليلية .تتالىف الثغ-1

                                                           
.  161،ص  2ه ، ط 1423-م 2113عمان ، –نايف سليمان ، وآخرون أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة ، دار الصفاء لنشر والتوزيع  1

 .  63، ص  2112عبد املنعم سي د عبد العال ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 2
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تعىن بتدريب املتعلم على استخدام احلروف اليت توصل إليها يف فتح مغاليق الكلمات اليت َل متر به من قبل -2

  وتركيب كلمات جديدة ,

والبحث عن املعىن حترص على تنمية بعض املهارات لدى املتعلم كامليل إىل القراءة ، واالنطالق فيها والفهم - 3

ختتار الكلمات من بيئة الدارس ، ومما يتصل بنشاطه يف  -4وزيادة الثروة اللفظية ،وصحة النطق ، وحسن األداء .

احلياة ، وما يكثر دورانه على لسانه كما ختتار املوضوعات مما يهتم به املتعلم، ومييل إليه ،وبذلك تنتفع من مزايا 

 1الطريقة الكلية .

 دیم الدرس تق مراحل 

ينمو األطفال بطرق خمتلفة مبا يف ذلك القدرة على القراءة ، وبالتايل فإنه جيب أن يأخذ  يف احلسبان خصائص 

النمو املتنوعة لألطفال إىل جانب املستوى الذي وصل إليه الطفل يف القراءة ، وينمو عند الطفل القدرات 

يؤكد عليه أحيانا أن يسمح نظام الدراسة بتصنيف املتعلمني يف  واملهارات ، ومن تلك القدرات القدرة القرائية مما

 جمموعات متجانسة حبيث يوضع كل تلميذ يف الفصل أو اجملموعة اليت تناسب مستوى قدرته على القراءة . 

 ومنو األطفال يف مير بعدة مراحل ، أمهها :

واألحباث أن  النضج العقلي سله أثره الفعال يف تكون  أكدت الدراساتمرحلة االستعداد للقراءة :-1

 االستعداد لتعلم القراءة ، ولكن ليس له معىن ذلك أنه العامل الوحيد جلعل الطفل مستعدا لتعلم القراءة .  

 ترتكز األسس يف مرحلة البدء الفعلي لتعليم القراءة حول بيئة الطفل التعليمية ،مرحلة البدء الفعلي للقراءة :-2

أي حول املنهج الدراسي لتعلم القراءة ، واملادة الدراسية ، واألسلوب الذي يتبعه  املعلم مع الطفل داخل حجرة 

 2النشاط .

                                                           
.31م ، ص 2117-ه 1427،  1عبد اهلل اليف ، القراءة وتنمية التفكري ،عاَل الكتب للنشر والتوزيع وطباعة ، ط  سعيد 1
 .  165، ص  1م ، ط2111سليمان عبد الواحد إبراهيم ، صعوبات التعلم النمائية  ، دار اهلندسية للنشر  والتوزيع والطباعة ، ،  2
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من الصف الثاين إىل السادس  االبتدائي ومتتاز هذه بتنمية  ومتتد هذه املرحلةمرحلة التوسع في القراءة :-3

الل يف تعرف الكلمات وزيادة السرعة يف القراءة ، وبناء رصيد كبري الشغف بالقراءة ودقة الفهم للمقروء واالستق

 من املفردات .

سنوات الدراسة اإلعدادية  املرحلة وتشمل هذه مرحلة توسع الخبرات وزیادة القدرات و الكفایات :– 4

 وتتميز بالقراءة الواسعة وتنمية الثروة اللفظية واللغوية . 

تشمل هذه املرحلةالصفوف الثالثة األوىل من املرحلة الثانوية اق والمیول : مرحلة تهذیب العادات واألذو  -5

 1وفيها يتم تنمية امليول والعادات وتوسيع أذواق القراءة .

 خالصة الفصل :

تعترب مهارة القراءة من أهم املهارات اللغوية اليت جيب على املتعلم فهمها وقد مر مفهوم هذه املهارة عرب مراحل 

من كوهنا قراءة الرموز املكتوبة إىل تفاعل املتلقي مع ما بني يديه وهلذه املهارة أنواع صنفها الرتبويون عدة تصنيفات 

أنواع القراءة الصامتة والقراءة اجلهرية قراءة االستماع وثاين تصنيف كان منها حسب طريقة أداء القراءة وهي ثالثة 

غرض القراءة اليت منها القراءة التحصيلية وقراءة مجع املعلومات كمعلومات حول املَؤلف ، القراءة اخلاطفة السريعة  

ستخدمها الطلبة كقراءة فهرس الكتاب . والتصنيف الثالث حسب غرض القارئ وتشمل القراءة للدرس اليت ي

غالبا وقراءة االستمتاع لتمضية أوقات الفراغ وللقراءة عدة مهارات الستيعاهبا وهي مهارة الفهم ومهارة استخراج 

أهم نقاط املادة املقروءة كما أن لكل مهارة فائدة وأمهية فالقراءة هلا كذلك على مستوى شخصية القارئ فتنمي 

مستوى اجملتمع فتقوي معلوماهتم حول الثقافة اخلاصة بالوطن ، ولتعليم هذه  قدراته اللغوية واملعرفية وكذلك على

املهارة طرائق وهي الطريقة اجلزئية وهلا أشكال عدة : منها الطريقة األجبدية والطريقة الصوتية ، والطريقة املقطعية ، 

ملة والطريقة التوفيقية  اليت مجعت والطريقة الثانية الطريقة الكلية هي كذلك هلا أشكال طريقة الكلمة وطريقة اجل

بني الطريقة الرتكيبية والطريقة الكلية ومازجت بني مزايامها ولتقدمي درس القراءة مراحل أبرزها مرحلة االستعداد 
                                                           

 . 141م ، ص 2115العربية ، دار املعرفة للنشر والتوزيع ، ، زكريا إمساعيل ، طرق تدريس اللغة 1
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التهيئة للقراءة وثاين مرحلة البدأ الفعلي للقراءة وثالث مرحلة التوسع يف القراءة وتكون يف  للقراءة وتكون فيها

ته ءعدادية وأخر مرحلة هي هتذيب األذواق وامليول ويكون فيها املتعلم قادر على اختيار ما يناسبه لقرامرحلة اإل

ويكون يف املرحلة الثانويةحسب ميوله 
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 تنمیة مهارة القراءة .الفصل الثاني : الوسائل التعلیمیة ودورها في 

 المبحث األول : الوسائل التعلیمیة وأهمیتها .

تعترب مهارة القراءة من أهم املهارات اليت هلا  أمهية بالغة يف املرحلة االبتدائية  ولتحسني  تلقي هذه املهارة وضع هلا 

 معينات أو ما تدعى بالوسائل التعليمية .                             

ا يتبادر إىل الذهن ، عند التحدث عن الوسائل التعليمية ، أن مفهوم هذا  االصطالح ال يتعدى حدود كثريا م

استعمال الوسائل اإليضاحية البسيطة اليت تستعمل يف عملية التعليم كالنماذج البسيطة ال تكلف الكثري من القابلية 

لناحية األخرى أن الكثري من املدرسني يعتقدون أن مجيع اإلبداعية واجلهد أو الكلفة املادية . هذا من ناحية ، ومن ا

 الوسائل التعليمية ال يستفاد من استعماهلا إال يف املراحل الدراسية األوىل .

إن أمهية الوسائل التعليمية ال تكمن يف الوسائل حبد ذاهتا ولكن فيما حتققه هذه الوسائل من أمهية 

 1درس أو املدرب لتحقيق أهداف الدرس النظري .سلوكية حمددة ضمن أسلوب متكامل يضعه امل

 أهمیة الوسائل التعلیمیة :

 توفر األساس املادي احملسوس ملا يدرسه املتعلم من حقائق وأفكار .-1

 إن تقدمي اخلربات بشكل حمسوس وملموس جيعلها أثبت أثرا يف ذهن املتعلم .-2

 اشرتاك أكثر من حاسة يف عملييت التعليم والتعلم .-3

 تساهم يف إزالة ما يعرتي املواد التعليمة من عموم وإهبام و صعوبة . -4

 تساهم يف إثارة الرغبة باالستطالع يف نفوس املتعلمني للكشف عن املعرفة .-5

 2تساعد على تنمية روح املالحظة واملتابعة لدى املتعلمني  كما نزودهم خبربات جديدة ومباشرة .-7

                                                           
 .  343ص 1ه ، ط1423-م2113كمال عبد احلميد زيتون ، التدريس مناذجه ومهاراته ، عاَل الكتب  للنشر والتوزيع ، ، 1
. 227م ، ص pdf   ،2111سهيلة  حمسن كاظم الفتالوي ، املدخل إىل التدريس ، مكتبة نرجس  2
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برية يف تعليم مهارات اللغوية من بينها مهارة القراءة ومن بني هذه الوسائل الكتاب للوسائل التعليمية أمهية ك

 املدرسي الذي يعترب أساس  الدرس  . 

 مواصفات الكتاب المدرسي :

 يتصف الكتاب املدرسي اجليد بعدة مواصفات منها :

 يكون حمتوى الكتاب مواكبا لكل جديد  -

 تكون العالقة واضحة بني حمتوى الكتاب وتنظيمه  وتأليفه .  -

تكون املادة التعليمية مالئمة ملستوى التالميذ من حيث املفاهيم و املعلومات واملصطلحات اليت حيتويها  - 

 الكتاب .

 يراعي التنوع والوضوح يف حمتوياته .-

 1املواد األخرى  يراعي الرتابط والتسلسل يف املادة الواحدة وتكاملها مع-

 حيقق أهداف الربنامج ،ويتماشى مع فلسفة  الرتبية اليت ارتضاها اجملتمع . -

 يراعي  العادات والتقاليد والرتاث  الثقايف للمجتمع ، وحيرتم ذكاء الفرد املتعلم وقدرته على اإلبداع واالبتكار .-

هم على استخدام أسلوب التفكري العلمي يف يكسب املتعلمني املهارات واالجتاهات املرغوب فيها ، ويساعد-

 حل املشكالت .

 يساير النظريات الرتبوية احلديثة ، ويأخذ مببدأ التعلم الذايت ، ويثري الدافعية لدى املتعلمني .-

 يتماشى مع مستوى النضج العقلي للمتعل م ، ويراعي الفروق الفردية بني املتعل مني .  -

                                                           
 .  212عنود الشايشاخلربشا ، أسس املنهاج واللغة ، ص  1
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خيتم بقائمة من املراجع اليت من املمكن أن يرجع إليها املتعل م ، عند احلاجة  باإلضافة  إىل املراجع اليت  - 

 اعتمدها املؤلفون يف تأليف الكتاب ,  

يراعي التوازن بني موضوعات الكتاب ووحداته ، ويراعي اجلوانب اللغوية ، كسالمة اللغة ومجاهلا ، ومناسبتها   -

 1غوي للمتعلمني ،  وعالمات الرتقيم بأشكاهلا املختلفة .للرصيد الل

  الكتاب املدرسي يتصف بعدة مواصفات حىت حيقق الغاية املنشودة .

 : أهمیة الكتاب المدرسي

يشكل الكتاب احلد األدىن من املواد املرجعية اليت على املعل م  أن يرجع إليها ، ويقدم  للمعلم عدة تسهيالت  -

هداف الوحدة  الدراسية املتوخاة وإبراز املفاهيم األساسية  واقرتاحه لألنشطة  والتدريبات ، مثل حتديده أل

والتمرينات ، وقضايا النقاش وتقدميه للوسائل التعليمية التعل مية املعينة واملوضحة ، واشتماله على قائمة باملراجع ، 

 ملختارة ,  وعلى األسئلة املقالية واملوضوعية ، على النصوص املقتبسة ا

أهم مصدر من مصادر تعل م الطالب ، وتقويته ، ومراجعته ، واالستزادة من التحصيل ، وهو سهل االستعمال  - 

قليل التكاليف مقارنا بالبدائل التكنولوجية األخرى . كما أنه يقدم احلد األدىن  على األقل من حمتوى املنهاج  

 2املطلوب ,

 ربات يف تنظيم منطقي .يقدم املعلومات واملعارف واخل -

 يساعد املعلم و املتعلم يف االنتقال املنظم من موضوع إىل آخر ،أو من فكرة إىل أخرى . -

 يشعر املعلم واملتعلم بصحة معلوماته والوثوق هبا . -

 ميثل اإلطار  العام للمقرر الدراسي .-
                                                           

 .  272لطفي البكوش ، دور الكتاب املدرسي  يف االرتقاء بالعملية التعليمية ، جملة أصول الدين ، )د ت( ، ص  1
. 256 – 257هتا ، ص توفيق أمحد املرعي ، حممد حممود احليلة ، املناهج الرتبوية احلديثة  مفاهيمها وعناصرها  وأسسها وعمليا 2
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 يعاجل املادة بطرائق علمية وأمثلة بيئية جتعل التعلم أكثر حسية وواقعية .- 

 حيدد موضوعات الدراسة ويشري إىل مداخل تدريسها ، وطرائق التدريس -

 يعد وسيلة من وسائل التعلم الذايت . -

ج املتمركز حول املادة ، يعد مصدرا رئيسا ممن مصادر التعلم يعود إليه املتعلم يف أي وقت ال سيما  يف ظل املنه-

 1ويعد مرجعا علميا مهما للطالب واملعلم .

متكن أمهية الكتاب املدرسي لكل عناصر العملية التعليمي فهو املعني على التدريس بالنسبة للمعلم واملعني على 

 التعلم بالنسبة للمتعلم وحيتوي على مضمون املادة التعليمية .

 ا صناعة الكتاب المدرسي :األسس و المبادئ التي تقوم علیه

 أن يستند إىل األسس اليت يقوم عليها املنهج ، ويكون ترمجة صادقة للمنهج . -

 أن يستند إىل خصائص املتعلمني ومستوى منوهم وقدراهتم ميوهلم .-

 أن يستند إىل خصائص اجملتمع وثقافته وتقاليده وال يتعارض مع قيمه .-

 هداف احملددة للمقرر الدراسي .أن يساعد املتعلمني على بلوغ األ-

 أن يوفر فرصا تعليمية كافية  تالئم كل فئة من فئات املتعلمني  مبعىن يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني . -

أن يراعي حتقيق مبدأ التكامل بني النظرية والتطبيق وهذا يعين أن حيتوي على أنشطة تطبيقية توفر للمتعلم فرص -

 2اخلربات اليت تعلموها عملًيا يف مواقف ذوات صلة بالواقع .ممارسة املعرفة و 

                                                           
ه 1431-م2112عبد الرمحان اهلامشي ، حمسن علي عطية ، حتليل حمتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية تطبيقية ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، ،  1

 .  271،ص   1، ط
2
.034ه،ص5341-م0251محسنعليعطية،المناهجالحديثةوطرائقالتدريس،دارالمناهجللنشروالتوزيع،
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أسس اليت تبىن عليها صناعة الكتاب املدرسي جيب أن تراعي مجيع أركان العملية التعليمية من معلم ومتعلم وحىت 

 منهاج .

 مزایا الكتاب المدرسي :

 املتعلمون .أنه ميثل احلد األدىن من املعارف واملعلومات اليت ينبغي أن يتقنها 

 أنه ميثل نقطة االنطالق لألنشطة التعلمية األخرى . 

أنه ميثل املرجع الرئيس للمتعلمني وعلى أساسه توضع االختبارات ، ألن بناء االختبارات يتطلب مصدرا حمددا 

 ومتاحا جلميع املتعلمني , 

قبل أساتذة خرباء ومتخصصني يف  الدقة والضبط والتحكم ألن إعداده بتم بطريقة شرعية ودقيقة ومضبوطة ، من

 جمال التعليم . 

أنه املصدر الشرعي واألمن للمعلومات والتعلم ، فال يشتمل إال على خربات تعليمية آمنة وجمازة شرعيا ، باملقارنة 

 1بغريه من املصادر املكتوبة كاإلنرتنت مثال .

 ا :تعترب القصة أحد الوسائل اليت تعني على تعليم األطفال وتدريسه

 األدب المرئي:  

 (سنوات11-3من األدب املرئي الكتب املصورة و تكتب عادة لألطفال الصغار من سن )

 و الكتب املصورة نوعان: 

 صورة وجبانبها كلمة أو كلمات قليلة أو عبارة. -أ

                                                           
:37، ص  2ه ، ط1431-م2112حممد عطية ميس ، تكنولوجيا التعليم والتعلم ، دار احلساب للطباعة والنشر والتوزيع ، ،  1
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مألوفة قصة عادية مع صور متثل مجيع حوادثها, وتكون القصص املصورة املدعمة بكلمات قليلة واضحة و  -ب

)الصور(. حبيث يستطيع الطفل أن يفهم طبيعة القصة و أهدافها من خالل النظر إىل الصور, و تعتمد هذه 

القصص املصورة اعتمادا كليا على الصور والرسومات فتوضح الصورة يف جهة وتوضح الكلمة أو اجلملة مقابل 

 1الصورة أو حتتها .

 اختیار كتب األطفال :

ال جيب أن يكون مدروسا مبعايري حمددة مسبقا ، وملعرفة كيفية اختيار كتب األطفال حيب إن اختيار كتب األطف

 دراسة مايلي :

 يتناسب مع عقل الطفل وخرباته . أن  جيبمحتوى القصة :

 يكون واضح وملون وواقعي .أن   جيبالشرح :

 جيب أن تكون سهلة بسيطة / ذات نغم موسيقى . الكلمات :

 ح  الفرصة للطفل كي يتفحص القصة ، ذات غالف مسيك وورق  مقوى .تتيأن  جيبالمدة : 

 2يعتمد على سن الطفل .طول القصة :

 تعریف القصة :

هي عبارة عن رسالة أو معلومة يراد توصيلها لشخص معني وحتكي موضوع معني بأحداث مرتبة مع بعض تؤدي 

 إىل تغيري سلوكيات الدارسات . 

                                                           
 . 37األردن, ص –عمان  2, ط2111يناير  -دار الشؤوق للنشر والتوزيع , األدب األطفال  دراسة وتطبيق عبد الفتاح أبو معال, 1
موسيقية –قصصية  درامية –هري ، تر هالة إبراهيم اجلرواين ، إتشراح  إبراهيم املشريف  ، حنو خربات إرشادية أفضل للعمل مع األطفال  : فنية  جودي 2

 .  13رحالت ، مؤسسة حورس للنشر والتوزيع، )د ت( ، ص –تغدية –دراسات اجتماعية –وحركية 
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 على تعليم األطفال بعض القيم خاصة القيم الدينية والرتبوية .تعترب القصة طريقة مساعدة 

 أهمیة استخدام القصة كمصدر للتعلم :

 اإلمتاع والتسلية .

 املساعدة على غرس إجيابية لدى املتعلمني .

 تقومي السلوكيات السلبية لدى املتعلمني  . 

 1تنمية الثروة اللغوية لدى املتعلمني .

 لتعلم تعني املتعلمني يف تقوية شخصيتهم جبوانبها املختلفةاستخدام القصة كوسيلة ل

 القصة : ممیزات 

 تربط التلميذ  بعادات وتقاليد وفيم اجملتمع وتطلع التلميذ على عادات وقيم اجملتمعات األخرى  . -1

 تنمي خيال التالميذ وتتيح هلم تصور األشياء واألحداث  . -2

 ناس ومساعدهتم .تريب التالميذ على حب واحرتام ال-3

 التعرف على الطرائق املختلفة للتعامل مع اجملتمع .-4

 االجتاه إىل طريقة تفكري يف احلياة اخلاصة .  -5

تتميز القصة بكوهنا أداة فعالة   2تنفس عن بعض العواطف واملشاعر املكبوتة يف نفوس بعض التالميذ . -7

 تساعد األطفال يف االندماج يف اجملتمع  .

 
                                                           

 .  132ص  1ه ، ط1425-م2115عمان ، ، –املناهج الرتبوية ، دار صفاء للنشر والتوزيع إيناس عمر حممد أبو ختلة ، نظريات   1
. 121، ص  1ه ، ط1431-م2111عدنان ناصر احلازمي : التدريس لذوي اإلعاقة الفكرية ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، ،  2
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 األهداف التربویة للقصة : 

 تزويد األطفال باجلوانب املناسبة من تصور اإلسالم للكون واإلنسان واحلياة . -1

 تزويدهم باملعلومات واحلقائق ، وتوسيع دائرة ثقافتهم ، وغرس القيم واملبادئ الرتبوية السلمية منهم .  -2

 االجتماعية ومعرفة كيفية التعامل معها وحلها .إتاحة الفرصة أمام التالميذ للتعرف على بعض املشكالت -3

 1بناء شخصية تتمتع بالقدرة  على التخيل واستقراء النتائج اليت ميكن أن ترتتب على اختاذ قرار معني .-4

 تدریس القصة :

دراسة القصة :فاملعلم  يعدها إعدادا جيدا ، ويتعرف على شخصياهتا ودورها    و حفظ تسلسل أحداثها ،  -1

 ستخالص اهلدف منها . وا

إعداد الوسائل املعينة على قص القصة مثل الصور والرسوم على سبورة واإلعداد الفين يف هتيئة املكان املناسب -2

 لسرد القصة .

استخدام أسلوب احلوار ، والسؤال لقص القصة :على من يروي القصة أن حيرص طوال الوقت على أن  -3

 ة القصة . يشرتك األطفال معه  أثناء رواي

جلوس األطفال بطريقة مرحية ، وأفضل طريقة لذلك أن  جيلس األطفال على كراسي معدَّة على هيئة نصف  -4

 2دائرة أمام الراوي وبالقرب منه .

 طريقة رواية القصة جيب أن ختدم األطفال وراحتهم العقلية وجيب أن يراعي الراوي مدى قابلية األطفال للقصة .

                                                           
 1ه ، ط1434-م2113مفاهيم  تربوية  ، دار غيداء  للنشر والتوزيع ، ، –اسرتاتيجيات –حممد حممود عبد اهلل ، أساسيات التدريس،  طرائق  1

 . 131ص 
 .  145،ص   1م ، ط 2114حممد فوزي مصطفى ، أدب األطفال الرحلة والتطور ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، ،  1
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 طرق سرد القصة :

القصة مثلها مثل أي عمل إبداعي ال حنقق أهدافها إال إذا كانت الطريقة اليت تنقل هبا من مؤلفها أو مبدعها إىل 

قارئها ومتلقيها طريقة جيدة وجذابة تقوم على التفاعل املثمر بني عنصرين أساسني من عناصر االتصال ، مها 

 ستقبل متمثال يف املتلقي صغريا كان أم كبريا . املرسل متمثال يف مؤلف القصة أو مقدمها وملقيها ، وامل

ومن بني الطرق اليت تنقل هبا القصة من مبدعها إىل متلقيها ما نطلق عليه السرد ويعترب سرد  القصة فنا من الفنون 

 الدرامية ، وهو هبه تثقل وتنمو بالتدريب واملران . 

بات األساسية ، منها : الذاكرة القوية ، واخليال املبدع ويتطلب سرد القصة من السارد أو الراوي جمموعة من املتطل

، واملعلومات الواسعة ، أضف إىل ذلك قدرة لغوية عالية متكنه من التعبري اجليد ، ونقل األفكار بسالسة وبساطة 

 1، وصوت واضح متزن ، حمبب إىل النفس ، ومعرب مع استخدام إمياءات وتقريبه لذهن األطفال .

 يقة لتقدمي درس القصة هو سردها من قبل الراوي للمتلقي  .أفضل وأسهل طر 

 معاییر اختیار القصة :

دور األمهات واإلذاعتني املسموعة واملرئية دور واضح يف تزويد األطفال بالقصص اليت تريب األطفال على روح -

 االنتماء والوالء للوطن و األسرة .

و نوع القصص وهناك قصصا أخرى البد أن  تصل إىل إمساع األطفال ميالون بطبعهم إىل القصص اخليالية وه-

 األطفال هي القصص الدينية والعلمية , 

ال بد أن يكون للقصة اليت حتكي للطفل عنوان تعرف به القصة تشتق من بيئة الطفل ويكون عنوانا حسيا ال -

 جتريد فيه حتمل الفرح واملرح والبهجة .
                                                           

ه ، ص 1427-م2117،  1لوهاب أمحد ، أدب األطفال قراءات نظرية ومناذج تطبيقية ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، ط مسري عبد ا 1
142  . 
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بل األطفال على االستماع إليها وتشكل غاية ينتهي إليها الطفل مستمتعا الفكرة  اجليدة عنصر أساسي لقصة يق

 1ولذا وجب أن تكون للقصة فكرة ترمي إليها,

                                                           
 عربية ،وسيلة شيخة بلقاسم ، اخلصائص األسلوبية يف لغة أدب األطفال )قصة أطفال أوفياء أمنوذجا (  ، مذكرة لنيل شهادة  املاسرت يف اللغة ال 1

.   34م ،ص 2114/2115جامعة الوادي ، 
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 الدراسة المیدانیة :

 أ( عینة البحث 

نظرا ألن هدف الدراسة هو تقدمي استخدام الوسائل التعليمية وتفعيلها يف اكتساب مهارة القراءة للطور االبتدائي 

 فقد مت اختيار أفراد عينة البحث من فئة الطور االبتدائي .

 ب( وصف العینة :

مت اختيارهم عشوائيا من عدة مؤسسات ( أستاًذا وأستاذة من الطور االبتدائي وقد 21تتكون عينة البحث من )

 تعليمية من والية مستغامن .

  (أدوات البحث :2

مث تصميم االستبيان اخلاص بأمهية الوسائل التعليمية ، وفق اإلطالع على  عديد املراجع املتخصصة اليت اعتمدنا 

انة كما هو موضح يف عليها يف الفصل النظري وكذا بعض الكتب املدرسية ومنهاج األستاذ ،فصممت اإلستب

    1امللحق رقم

 تحلیل النتائج ومناقشتها :

 النتائج ومناقشتها :2

 . 1النتائج اليت ستقوم بتحليلها ومناقشتها يف امللحق 

 : السؤال األول

 نالحظ أن معظم األساتذة يعتمدون على القراءة الصامتة وبعضهم يعتمد على نوع آخر مثل القراءة املسرتسلة .

 لثاني :السؤال ا
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نالحظ أن أهداف القراءة متعددة لكن اتفق أغلب األساتذة أن هدف الرئيس للقراءة هو حسن القراءة أو ما 

 .يدعى بالقراءة املسرتسلة 

 الثالث : السؤال

نالحظ أن القراءة الصامتة هي الطريقة اليت يستخدمها األساتذة وهناك طرق أخرى منها الطريقة الشاملة والطريقة 

 الشاملة والقراءة البسيطة والطريقة التحليلية .النصف 

 السؤال الرابع :

حصص حبيث يكون زمن كل حصة هو 4حصص أو 3نالحظ أن عدد حصص تقدمي درس القراءة هو مابني  أ(

 د للحصة واحدة .45

نالحظ أن زمن خمصص لدرس القراءة يناسب عدد من األساتذة يف حني أشار بعضهم أن غري كاف ونسبة  ب(

 . ليلة رأت أنه أحيانا يستويفق

نالحظ أن مدة تقدمي درس القراءة ناسب عدد من األساتذة يف حني َل يناسب العدد األخر ونسبة ضئيلة ج(

 جدا ال تراه مناسبا فعال.

 السؤال الخامس :

د هو إجابة جمموع من األساتذة أما اإلجابات األخرى  11نالحظ أن الوقت املخصص للقراءة الصامتة هو 

 د وهنا من ال خيصص هلا وقت .5د و15كانت متباينة بني  

 السؤال السادس :

 نالحظ أن القراءة النموذجية تفضل من قبل األستاذ حىت يقتضي به التالميذ وخللو القراءة اخلاصة به 
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 من األخطاء . 

 السؤال السابع  :

 نالحظ أن انتباه التالميذ يف معظمه كان إجيايب خاصة إذا سبقه حتضري للدرس يف البيت 

 السؤال الثامن :

تبني من خالل طرحنا هلذا السؤال يف بطاقة االستبيان أهنم ينحصر إبرازهم للمراحل اليت ميرون هبا خالل تقدمي 

 درس القراءة يف مايلي

 قراءة .وضعية االنطالق :سؤال متهيدي لنص ال1

مرحلة بناء التعلمات :فتح الكتاب قراءة صامتة طرح سؤال حول الفهم العام للنص بعدها قراءة منوذجية تليها 2

 قراءات فردية وطرح أسئلة لشرح املفردات الصعبة وفهم معىن النص .

 مرحلة استثمار املكتسبات إعادة القراءة وتلخيص النص بأسلوب التلميذ :3

 السؤال التاسع :

 ن خالل السؤال التاسع ينحصر إبراز األساتذة للمعاير املعتمدة فيما يلي :م

 مناسبتها لألهداف الرتبوية املنشودة يف الدرس .

 جودهتا وما بقتها لتسلسل األفكار .

 مالءمتها مع قدرات وطاقات االستيعاب لدى التالميذ .

 السؤال العاشر :

 د وهناك ما يقسم احلصة بني املطالعة والقصة املصورة .45 نالحظ أن القصة املصورة تأخذ حصة كاملة أي
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 السؤال الحادي عشر :

 نالحظ أن وقت القصة املصورة يف هذه املرحلة تناسب أعمار وعقول التالميذ .أ(

 كیفیة جعل القصة مناسبة للتالمیذ منها :  اقرتاحات  األساتذة حول اختلفتب(

 أن تصاحب بالفيديو أي جعل القصة مرئية 

 مة ألخالقيات اجملتمع .ءأن حتاكي الواقع ومال

 أن تكون مناسبة لعقل التالميذ .

 السؤال الثاني عشر :

 من خالل السؤال الثاين عشر يتلخص دور القصة يف مايلي :

 هي وسيلة مشوقة وجتذب االنتباه لفرتة طويلة  -

 تساعد على توضيح ما صعب على التالميذ فهمه . -

 الوجدانية واالنفعالية أكثر من األهداف العقلية .تنمي األهداف  -

 تثري خيال املتعلم وتوسع أفق تفكريه . -

 السؤال الثالث عشر :

 املراحل اليت تتبع خالل سرد القصة هي ما يلي :

 سرد القصة من خالل كتاب بصور ملوَّنة أو من كتاب املعلم .

 مل املتعلمون مع القصة .عرض القصة بأسلوب احلوار بالسؤال واجلواب لكي يتعا
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 . يلثمتاالعتماد على أسلوب اإللقاء اجليد املعرب  مع ال

 بعد السرد ُتطرح أسئلة على املتعلمني وحماولة ربط الشخصيات وأحداث القصة بالواقع .

 السؤال الرابع عشر .

لول بديل هلذه العراقيل قد تعيق القصة املصورة عدة عراقيل تصعب من دورها يف تنمية مهارة القصة لكن هناك ح

 وهي :

 بالنسبة للقصة فيجب أن تكون قصرية وال تتميز باإلسهاب يف األحداث 

القصة عليها أن تكون سهلة وغري معقدة مع التفصيل والتوسع . مع االقتصار على عدد قليل من الشخصيات  

 .قيمة ومرتبطة حبياهتم وبيئتهم تكما أن فكرة نص أو موضوع القصة عليها أن تكون مناسبة لعقول األطفال وذا
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 الخاتمة 

 نعترب مهارة القراءة من أهم املهارات اليت ترتكز عليها املعارف اللغوية للمتعلم يف املرحلة االبتدائية فهي 

مهارة قدمية العهد خاصة بعد ظهور الصور اليت كانت تستخدم يف التعبري عن األحداث ليتطور مفهومها  من  -

ت القراءة عملية فكرية يتفاعل فيها القارئ   مع ما كزهنا جمرد مهارة للتلفظ الصويت والتعرف عليه إىل أن أصبح

 يقرأها فيحزن  ويفرح وفق األحداث املقروءة 

هلذه املهارة  عدة أنواع ولعل أهم تصنيفات اليت وضعها الرتبيون هي :حسب طريقة األداء وهبذا التصنيف ثالثة -

على العني يف القراءة والقراءة اجلهرية وهي اليت   أنواع من القراءة وهي القراءة الصامتة أو السرية  وهي اليت تعتمد

تكون فيها القراءة عن طريق الصوت املسموع  وقراءة االستماع وهي استقبال املتلقي األلفاظ عن طريقة االستماع 

 للقراءة اجلهرية .

السريعة اخلاطفة وقراءة التصنيف الثاين هو من حيث غرض القراءة وهي متعددة منها القراءة التحصيلية والقراءة -

مجع املعلومات مثل قراءة اليت يقوم هبا الباحث العلمي يف حبوثه ومذكراته وآخر تصنيف حسب غرض القارئ  

 وندرج حتت هذا التصنيف نوعان قراءة الدرس والبحث قراءة االستمتاع كقراءة الروايات ومطالعة كتب ثقافية ,

املتعلم على مهاراهتا منها مهارة االستيعاب وهي تعين فهم وقراءة  حىت تأيت مهارة القراءة جيب أن يتوفر-

األشكال البيانية املختلفة مهارة مجع املعلومات وذلك باختالف سرعة أثناء القراءة حسب الغرض منها مهارة 

لفرد عامة حيث القدر ة على تعيني األفكار الرئيسة واألفكار اجلزئية كما أن للقراءة أمهية بالغة على املتعلم أو ا

تنمي يف نفسه حب القراءة واملطالعة كما تزيد من ثروته اللغوية أما من حيث اجملتمع تعترب وسيلة تواصل ومتنية 

 القدرات االجتماعية وتكون جمتمع مثقف وقارئ .
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زهي الطريقة اليت  تقدمي درس القراءة له  طرق منها الطريقة اجلزئية وهلذه الطريقة ثالثة أنواع وهي الطريقة اهلجائية-

تبدأ باحلرف و طريقة نطقه منفصال  والطريقة الصوتية وتكون بتعليم نطق احلرف بصوته ال بامسه  والطريقة 

املقطعية يتم فيها تعليم التالميذ رسم احلرف مقرتن بصوته ، والطريقة الكلية يندرج حتتها هي األخرى طريقتني 

تسمية األجزاء مثل احلروف وطريقة اجلملة ويتم فيها تكررا مجل  طريقة الكلمة ويكون تعليم بشكل كلي دون

مألوفة لدى املتعلمني ليتذكر التالميذ شكل احلروف وطريقة كتابتها والطريقة الكلية اليت تدمج بني الطريقتني 

 اجلزئية والكلية .

رسي الذي ال يكون درس القراءة إال الوسائل التعليمية هلا دور مهم يف تنمية مهارة القراءة ولعل أمهها الكتاب املد

 باالستعانة به والقصة املصورة اليت تساعد على تنمية اخليال واإلبداع لدى املتعلم .
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 استبیان
 ما هي أنواع القراءة اليت تطبقها يف تدريسك ؟    –1

............................................................................... 

 ما هي األهداف املرجوة من  خالل درس القراءة ؟-2

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

 هناك طرائق متعددة لتدريس القراءة يف الطور االبتدائي فأي هذه الطرق تستخدم ؟مع التوضيح . -3

............................................................................... 
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............................................................................... 

 املخصص  من قبل الوزارة لتدريس مادة القراءة أسبوعيا ؟ كم هو احلجم الساعي  -4

............................................................................... 

 هل يستويف يف ذلك احلجم ؟

............................................................................... 

 هل تراه مناسبا ؟

............................................................................... 

 كم ختصص للقراءة الصامتة ؟  -5

............................................................................... 

 الميذ النجباء ؟فيما خيص  القراءة النموذجية :هل تفضلها من األستاذ ؟أم من أحد الت -7

............................................................................... 

 كيف يكون جتاوب التالميذ مع ما تكلفهم به من حتضري درس القراءة ؟– 6

............................................................................... 
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 حل اليت متر هبا خالل تطبيقك لدرس القراءة ؟ما هي املرا -3
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 اليت تعتمد عليها يف اختيار الوسائل  مع التمثيل ؟ما هي املعايري -2
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......................................................................................................

.......... 

تعترب القصة املصورة وسيلة مهمة من وسائل تنمية مهارة القراءة ما هي املدة الزمنية اليت تعطيها للقصة -11
 املصورة ؟

...................................   ............................................ 

 ما مدى مراعاة القصة املصورة للقدرات العقلية واملعرفية للتالميذ ؟ -11

 ال ترقى   تفوق تناسب 

   

 

 ماذا تقرتح ؟

............................................................................... 

............................................................................... 

 ال خيتلف اثنان على أن للقصة املصورة دور مهم يف دعم مهارة القراءة فيما يكمن ذلك الدور يف نظرك ؟ -12

............................................................................... 

......................................................................................................
...................................................................................................... 
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 ما هي املراحل اليت متر هبا أثناء تقدمي القصة ؟-13
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...................................................................................................... 

 هنالك معيقات كثرية جتعل دور القصة املصورة غري مفع ل يف تنمية مهارة القراءة . ما تقرتح كحلول ؟ -
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......................................................................................................
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 السؤال األول :

 
  

  

 

 
 السؤال الثاني 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 
 القراءة الصامتة  18 90%

 القراءة اإلبداعية   1 5%
 القراءة املسرتسلة  1 5%

 اجملموع  20 100%

 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 
 إدراك املعاين وفهم النص  5 25%
 قراءة مسرتسلة للنص  4 20%
 القراءة السليمة  3 15%

 حب املطالعة  1 5%
 التعرف على مفردات جديدة 1 5%
 النطق السليم  1 5%

 التعبري عن الصور  2 10%
 اكتساب ثروة لغوية  2 10%

 بناء شخصية الفرد  1 5%
 اجملموع 20 100%
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 السؤال  الثالث

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 السؤال الرابع :أ(

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 
 القراءة الصامتة  12 60%

 املالحظة والتأمل 1 5%
 القراءة الفردية 1 5%

 الطريقة البسيطة  2 10%
 الطريقة املقطعية  1 5%
 الطريقة التحليلية  1 5%
 الطريقة الشاملة  1 5%
 الطريقة نصف الشاملة  1 5%

 اجملموع  20 100%

 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 
 ساعات 3 8 40%

 ساعات 2 1 5%
 د15ساعتني و 2 10%
 د135 2 10%
 ساعة 11 2 10%

 حصص 4 1 5%
 ساعة ونص 2 10%

 د45 1 5%
 ال إجابة 1 5%

 اجملموع  20 100%
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 ب(

 
 
 

 

 
 

 ج(

 

 

 

 

 

      السؤال الخامس :

 
 

 
 

 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 
 نعم  12 60%
 ال  6 30%

 أحيانا  1 5%
 ناقص  1 5%

 اجملموع  20 100%

 االحتماالت التكرار  النسبة املئوية 
 مناسب  12 60%
 غري مناسب  7 35%

 ليس فعال  1 5%
 اجملموع  20 100%

 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 
 دقائق 6إىل 5 2 10%
 دقائق 5 2 10%
 دقائق 11 9 45%
 دقائق 15 5 25%

 بداية أول حصة  1 5%
 ال أخصص 1 5%

 اجملموع  20 100%
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 السؤال السادس :

 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 
 األستاذ 12 60%
 أحد التالميذ النجباء  4 20%

20% 4 
األستاذ وأحيانا التالميذ 

 النجباء 
 اجملموع  20 100%

 السؤال السابع  :
 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 

 إجيايب  8 40%
 مناسب  3 15%

 جيد  1 5%
 غري كايف  2 10%

 مريح  1 5%
 متميز  3 15%

 حسن  1 5%

5% 1 
االنتباه 
 والرتكيز

 اجملموع  20 100%
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 السؤال العاشر 

   

 

     

 

 

 

 

 

رلسؤال الحادي عشا

 االحتماالت  التكرار  النسبة املئوية 
 ساعة  3 15%
 د21 2 10%
 د45 7 35%
 د11 3 15%
 د31 2 10%

 مهلة من الوقت  1 5%
 نصف وقت القراءة  2 10%

 اجملموع  20 100%

 االحتماالت    التكرار  النسبة املئوية 
 ال إجابة 3 15%
 مصاحبتها للفيديو  3 15%

 هي مناسبة  1 5%
 حماكاهتا للواقع  3 15%

 برجمتها يف األطوار األوىل  1 5%
 زيادة احلصص  2 10%
 مناسبة لعقل التالميذ 2 10%

 رسم مقاطع القصة  1 5%
 أدراج القصة املصورة  2 10%

10% 2 
فتح مكتبات داخل 
 املؤسسات الرتبوية 

 اجملموع  20 100%
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 امللخص:

مهارة القراءة من املهارات اللغوية املهم ة يف تدريس اللغة العربية ،هي احللقة الوصل بني املتعلم والعلوم واملعارف 

مع مهارة الكتابة وهي مهارة قدمية النشأة ظهرت مع اإلنسان األول املختلفة كما تعترب أوىل املهارات اليت تعلم 

لكن َل تكن تعىن ال تعرف وتفكيك الرموز املكتوبة إىل  أن أصبحت  إدراك وانفعال مع ما يقرأ املتعلم كما 

ل يسعى إىل نقد واستخالص األفكار املتضمنة فيما يقرأ ولرتسيخ هذه املهارة يف ذهن الطالب استعملت وسائ

متعددة تعني املعلم على تقدمي درسه وتساهم يف اختصار الوقت واجلهد عرفت بالوسائل التعليمة ألهنا تستخدم 

يف التعليم والتعلم فهي تعني املعلم واملتعلم يف نفس الوقت فهذه الوسائل تفعل مجيع احلواس لدى الطالب ما 

 يساعدهم على الفهم واالستيعاب األكثر .
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Résumé 

la lecture est une compétence majeur nécessairedans l'enseignement de 

la langue arabe. elle est le trait d'union entrel'apprenant et les différentes 

sciences et connaissances. qu'on apprend au côté de l'écriture.c'est une 

technique très ancienne autant que l'hommemais à l'époque elle était 

uniquement basé sur le décodage des symboles écrits jusqu'à ce qu'elle 

devienne perception et interactionchez l'apprenant allant même à la 

critique et le dégagement des idées.cela dit divers outils ont été utilisés 

et mis à la portée de l'enseignant afin de l'aider à présenter ses cours, 

comme ces outils-là appelés outils didactique ont oeuvré à réduire le 

temps et l'effort déployé par l'Enseignant, soutenant à la foisl'enseignant 

et l'apprenant.ces outils stimulent donc tous les sens chez les étudiants ce 

qui les conduit à une meilleure compréhension 
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 القران الكریم 

 ( المصادر :1

 1م ، ط  2113ه  1413 2(  ابن منظور ، لسان العرب دار الكتب العلمية ،ج 1

 . 1236البستاين  : القاموس احمليط ، بيت لبنان : دار الكتب العلمية مادة علمه ، ط (2

،   2116تتمة باب تاء ، دار الكتب العلمية   ،   3ج 2(الزبيدي ،تاج لعروس من جواهر القاموس ، اجمللد 3

 .1ط 

 (المراجع :2

-م2111، الطفل ومشكالت القراءة ، الدار املصرية اللبنانية ، ،(أمحد عبد اهلل  أمحد ،فهيم مصطفى حممد 1

 . 4ه ،ط1421

-م2115عمان ،  –املناهج الرتبوية ، دار صفاء للنشر والتوزيع إيناس عمر حممد أبو ختلة ، نظريات   (2

 . 1ه ، ط1425

دار وعناصرها  وأسسها وعملياهتا. توفيق أمحد املرعي ، حممد حممود احليلة ، املناهج الرتبوية احلديثة  مفاهيمها (3

 .  2ه  ط 1423-م 2111املسرية لنشر والتوزيع والطباعة  ، 

جودي هري ، تر هالة إبراهيم اجلرواين ، إنشراح  إبراهيم املشريف  ، حنو خربات إرشادية أفضل للعمل مع  (4

رحالت ، مؤسسة حورس –ة تغدي–دراسات اجتماعية –موسيقية وحركية –قصصية  درامية –األطفال  : فنية 

 للنشر والتوزيع، )د ت(. 

حامد حسني البصيص ، تنمية مهارات القراءة والكتابة ، اسرتاجتيات متعددة  التدريس والتقومي ، منشورات (5

 م.2111اهليئة العامة السرية للكتاب وزارة الثقافة  دمشق  ، 
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د الطفل ، دار املسرية للنشر والتوزيع ، عمان ، ، حامد عبد السالم زهران وآخرون ، املفاهيم اللغوية عن (7

 .2ه ط  1422 –م  2112

 -م2113حسن شحاتة ، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ، دار املصرية اللبنانية للنشر والتوزيع  ،  (6

 ه.1423

ه ، ط 1412 –م 1222 ،( حنان عبد احلميد العناين ،أدب األطفال ،دار الفكر لنشر والتوزيع والطباعة  3

4  . 

راتب قاسم عاشور  ، حممد فؤاد احلوامدة  ، أساليب تدريس اللغة العربية ، دار املسرية  للنشر  والتوزيع (2

 .  1ه  ط 1431-م 2111والطباعة  ، ، 

( رشدي  أمحد طعمية ، املهارات اللغوية  مستوياهتا تدريسها صعوباهتا ، دار الفكر العريب للطبع والنشر ، 11

 .       1ه ط  1425-م  2114،

 م.2115(زكريا إمساعيل ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار املعرفة للنشر والتوزيع ، 11

 .3ه ط 1431-م2111ة للنشر والتوزيع والطباعة ، ، (سامي  حممد ملحم ،صعوبات التعلم ، دار املسري 12

ه ، 1434-م2113(سحر سليمان العيسى ، مهارات تدريس اللغة العربية ،دار البداية  للنشر والتوزيع 13

 .1ط

م 2117-ه 1427سعيد عبد اهلل اليف ، القراءة وتنمية التفكري ،عاَل الكتب للنشر والتوزيع وطباعة    (14

 .1.ط 

 2117 –ه  1426عبد املعز علي ،القصة وأثرها يف تربية الطفل  ، عاَل الكتب ،للنشر والتوزيع ،  ( سعيد15

 .1م ، ،ط 
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م 2111(سليمان عبد الواحد إبراهيم ، صعوبات التعلم النمائية  ، دار اهلندسية للنشر  والتوزيع والطباعة ،  17

 .1، ط

طفال ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  عمان األردن (سلوى يوسف مبيضني ، تعليم القراءة والكتابة أل16

 ه.  1423-م 2113، 1ط

-م2116(مسيح أبو مغلي ، األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية ،دار جمدالوي للنشر والتوزيع  ، ، 13

 2ه ، ط1423

 (مسري شريف استسيتية ، دار األمل لنشر والتوزيع ،  )د ،ت(12

وهاب أمحد ، أدب األطفال قراءات نظرية ومناذج تطبيقية ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، (مسري عبد ال21

 ه.1427-م2117،  1ط 

 . 2111( سهيلة  حمسن كاظم الفتالوي ، املدخل إىل التدريس ، مكتبة نرجس ط21

 -م 2114خدمات الطالبية، (عبد الرمحان إبراهيم السفاسفة ،طرائق تدريس اللغة العربي ة ،مركز يزيد لل22

 ه.1425

(عبد الرمحان اهلامشي ، حمسن علي عطية ، حتليل حمتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية تطبيقية ، دار الصفاء 23

 25.  1ه ، ط1431-م2112للنشر والتوزيع ، ،  

م ، ط  1222 –ه  1412،((عبد الفتاح أبو املعال ،أدب األطفال ,دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع  24

4  . 

العني ، ط –(عبد الفتاح حسن البجة ،أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآداهبا ، دار الكتاب اجلامعي 25

2115. 
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(عبد اجمليد عيساين ، نظريات التعلم  تطبيقاهتا يف علوم اللغة  ، اكتساب  املهارات اللغوية  األساسية ، دار 27

 م.2112-1434الكتاب  احلديث ،  

 .2112(عبد املنعم سي د عبد العال ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط 26

-م2111عدنان ناصر احلازمي : التدريس لذوي اإلعاقة الفكرية ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، ، (23

 .1ه ، ط1431

 ه  .1426-م2117للغة العربية ، دار الفكر العريب للطبع  والنشر علي أمحد مدكور ، تدريس فنون ا(22

(علي سامي احلالق ، املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية  وعلومها ، املؤسسة احلديثة للكتاب  لبنان ، ط 31

2111. 

ة  لنشر والتوزيع (علوي  عبد اهلل طاهر ، تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق  الرتبوية  ، دار املسري 31

 .1ه ، ط 1431-م 2111والطباعة ،  

(عمران جاسم اجلبوري ، محزة هاشم السلطاين ، املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية ، دار الرضوان للنشر 32

 .1ه ، ط1434م_2113والتوزيع ، 

 . 1ه ، ط  1433م   2112(عنود الشايشاخلريشا ،أسس املنهاج واللغة ، دار احلامد للنشر والتوزيع ، 33

 م.2117(فهد خليل زايد ،اإلسرتاجتيات القراءة احلديثة ، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ، ، 34

   1ه ،ط1432-م 2111ر والتوزيع ، (األساليب  العصرية  يف تدريس اللغة العربية ، دار يافا العلمية لنش35

غوية للطفل ، دار عاَل الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ، (كرميان بدير ،إميلي صادق ، تنمية املهارات الل37

 ه.1431 -م2112
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ه 1423-م2113كمال عبد احلميد زيتون ، التدريس مناذجه ومهاراته ، عاَل الكتب  للنشر والتوزيع ،  (36

 .1، ط

م  2111 مان، ،ع –(ماجدة السيد عبيد ،الوسائل التعليمية يف الرتبية اخلاصة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع 33

 .   1ه ط  1421

(ماهر شعبان عبد الباري ، سيكولوجية القراءة وتطبيقاهتا الرتبوية ، دار املسرية لنشر والتوزيع والطباعة ، ، 32

 .  1ه، ط 1431-م2111

(حممد رجب فضل اهلل ، االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية  عاَل الكتب للنشر والتوزيع 41

 .  2ه ط 1423م_2113والطباعة ، ، 

ه ، 1431-م2112حممد عطية ميس ، تكنولوجيا التعليم والتعلم ، دار احلساب للطباعة والنشر والتوزيع  (41

 . 2ط

   1م ، ط 2114الطباعة والنشر ،  ( حممد فوزي مصطفى ، أدب األطفال الرحلة والتطور ، دار الوفاء لدنيا 42

عمان  –تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلُّمية ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة (حممد حممود احليلة ،43

 . 1ه ،ط  1421م   2111، 

مفاهيم  تربوية  ، دار غيداء  للنشر –اسرتاتيجيات –حممد حممود عبد اهلل ، أساسيات التدريس،  طرائق  (44

 .1ه ، ط1434-م2113والتوزيع ، ، 

 ه. 1435 -م2115ية ، املناهج احلديثة وطرائق التدريس ، دار املناهج للنشر والتوزيع   حمسن علي عط (45

عمان ، –نايف سليمان ، وآخرون أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة ، دار الصفاء لنشر والتوزيع (47

 . 2ه ، ط 1423-م 2113

 ، دار املعرفة اجلامعية لطباعة والنشر والتوزيع  ، ط جنالء حممد علي أمحد ، فن تدريس اللغة العربية للمبتدئني(46

2117. 
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،  3نبيل عبد اهلادي ، وآخرون ، مهارات يف اللغة والتفكري ، دار املسرية  للنشر والتوزيع والطباعة ، ط(43

 ه. 1422-م 2112

 (الرسائل والمجالت :3

 التعليمية ، جملة أصول الدين ، )د ت(.لطفي البكوش ، دور الكتاب املدرسي  يف االرتقاء بالعملية (1

وسيلة شيخة بلقاسم ، اخلصائص األسلوبية يف لغة أدب األطفال )قصة أطفال أوفياء أمنوذجا (  ، مذكرة  (2

 م. 2114/2115لنيل شهادة  املاسرت يف اللغة العربية ، جامعة الوادي ، 
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