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 :ةــّدمـمق
 ن الرحیمهللا الرحم بسم

شرف المرسلین ومن الحمد ہلل رب العالمین، والصالة والسالم على أ
 أنفسنایوم الدین،نحمد هللا ونشكره ونستعین بھ من شرور  إلىتبع ھداه 
 :بعد أمالل فال ھادي لھ ،، من یھده هللا فال مضل لھ ومن یضإعمالناوسیئات 

 األنبیاءماخاطب بھ هللا سبحانھ وتعالى رسولھ الكریم خاتم  أولفان 
باسم ربك الذي  اقرأ( :بعد بسم هللا الرحمان الرحیم قرأإ*والمرسلین كان بالفعل 

 )مالم یعلم اإلنسانعلم  ،الذي علم بالقلم ،األكرموربك  قرأ،إمن علق إلنسانا خلقخلق،
 . سورة العلق -

والبحث ل العظیم لطلب العلم ندرك الفضطالقا من اآلیة الكریمة وان
للغة العربیة  األساسیةالنشاط القرائي والمھارات عنھ السیما فیما یتعلق ب

االستماع والتحدت وكذا القراءة والكتابة وغیرھا من قواعد :في المتمثلة
الداللیة والمعجمیة ھو النحویة والصرفیة و واإلحاطةبمستویاتھاوأصول اللغة 

 .وإتقانھاالتمكن من ناصیة اللغة  إلىالسبیل 

 إنسانیةاللغة بما تحملھ من معارف معلوم تنقل تجارب  ألھمیةونظرا 
وتلخص جوانب فكریة كثیرة كان لزاما على الباحثین والدارسین في مجال 

 ألبنائھاومبادئ ھذه اللغة  أصولاللغة البحث عن سبل وآلیات تلقین وتعلیم 
االستعانة وذلك ب اإلسالمیةا ومقوماتھا العریة المتعلمین حفاظا على ھویتھ

بعلوم التربیة والتعلیم واالطالع على المناھج الحدیثة والطرائق الجدیدة لتقدیم 
وروافد وبناء  أنشطةالمادة التعلیمیة والتي ھي اللغة بكامل فروعھا وفق 

یداغوجیة وضعیات مناسبة لوضع المحتوى التعلیمي وفق طرق ب
استخدام الوسائل التعلیمیة من صور ومجسمات وتسجیالت  إضافةإلىمحكمة

 .جیدا یمیاصوتیة وغیرھا حتى نضمن للتلمیذ تحصیال اكاد

ولقیمة العلم ودوره في بناء المجتمعات وتنمیة الفكر والفضل العظیم 
الماستر یكون تخصصي في  إنللغة القرآن اللغة العربیة اخترت 

المتوسط ,االبتدائي :الثالثویاتھا في مست تعلیمیة اللغة العربیة:حول



 
 

تناولنا في دراستنا مختلف المناھج التربویة والطرائق الحدیثة  إذ،والثانوي
 .للتعلیم والتعلم 

التعلیم االبتدائي یشكل مرحلة حساسة وحلقة  إنومما الشك فیھ 
فالمرحلة االبتدائیة ھي ,وھامة تقوم علیھا جمیع مراحل التعلیم الالحقة  أساسیة

الذي تنطلق منھ العملیة التعلیمیة وبدایات تكوین التلمیذ الناجح  ألساسا
یكون موضوع مذكرتي حول ھذا الخصوص  إنكل ذلك اخترت  وباعتبار

نشاط مھم من النشاطات التعلیمیة التي یمارسھا التلمیذ في ھذه  إلىوتطرقت 
من  األولىنشاط القراءة خصوصا في السنوات :*وھو  إالالمرحلة 

 . *التعلیم االبتدائي 

تعلیمیة القراءة في *:كاآلتيومنھ كان عنوان مذكرتي 
 *المرحلة االبتدائیة 

والوقوف عند المشكالت  ألھمیتھوقد اخترت ھذا الموضوع 
قیامھ بھذا النشاط  أثناءوالصعوبات التي تواجھ تلمیذ المرحلة االبتدائیة 

كان ھناك ضعف في القراءة فان ذلك سوف ینعكس على  وإذاالتعلیمي 
وما بحثي سوى محاولة ,األنشطة التعلیمیة األخرى والتحصیل الدراسي ككل 

 : التالي اإلشكالعلى  أجیب نأفیھا  أردتمتواضعة 

ما المقصود بتعلیمیة القراءة في مرحلة التعلیم االبتدائي ؟ما غایاتھا 
وھل یمكن ,تصل بھذا النشاط  إنوالى أي مدى یمكن للمدرسة الجزائریة 

 البیداغوجیة المسطرة في المنھاج؟ األھدافللمعلم تحقیق 

ن ھذا الموضوع غني أ بحثي عن المادة العلمیة أثناء وما الحظتھ
من نظریة ابن خلدون حول الملكة  ابتداءسات حولھ كثیرة معرفیا والدرا

الباحث  وما قدمھالقرن العشرین مع المدرسة السلوكیة  إلىاللسانیة وامتدادا 
في البحث عن العملیات العقلیة التي تؤطر ھذا النشاط * سكینر*االنجلیزي 
یس ماجاء بھ علم النفس التربوي باھتمامھ باالختبارات والمقای إضافةإلى

وكذلك علم اللغة النفسي الذي كشفت خطواتھ كثیرا من غموض عملیتي 
 .القراءة وتعلمھا



 
 

ثالث  إلىبشان الخطة التي اعتمدت علیھا فقد قسمت البحث  أما
مفھوم القراءة  *:ب األولعنونت الفصل ,مباحث  إلىأربعةفصول وكل فصل 

التحدید اللغوي :ضمنھ المباحث التالیة أدرجت* والیات تدریسھا للمبتدئین
-وطرق تدریسھا أنواعھا-القراءة وتطور مفھومھا-واالصطالحي للقراءة

 إلىوكان ھذا الفصل في معظمھ نظریا تطرقت فیھ  -مراحل تلقینھا للمبتدئین
 .المنھج التاریخي أكثرإلىحقائق معرفیة حول القراءة واتجھت فیھ 

النشاط القرائي في  إجراءات:وان كان تحت عنالفصل الثاني  أما
طرق -االستعداد وعواملھ: أھمھامباحث  أربعةالتعلیم االبتدائي تضمن كذلك 

 ).نموذج تطبیقي(والثالثة ابتدائي  األولىتعلیمیة القراءة في السنة -تنمیتھ

وقد اعتمدت في ھذا الفصل على المنھج الوصفي وذلك لوصف 
 .وتحلیل الظاھرة اللغویة

المشكالت القرائیة في :ـعنونتھ ب ص الفصل الثالث فقدبخصو أما
تشخیص الضعف :مباحث من ضمنھا  فيع وقد توزّ  المرحلة االبتدائیة

وقد اتجھت فیھ نحو القراءة العالجیة والحلول المناسبة -القرائي وتحلیل العجز
السنة الثالثة  بتالمیذالعتمادي على االستبیان الخاص  اإلحصائيالمنھج 
 .البحث إلیھاالنتائج التي توصل  ألھمخاتمة  األخیرثم في ابتدائي، 

أي بحث علمي الیخلو من الصعوبات والعقبات  أنومما الشك فیھ *
وكان من بین العراقیل التي واجھتني في بحثي بالرغم من كثرة المصادر 

وھذا  ألخرتاب المحتوى متشابھ من ك إالأنوالمراجع وغنى المادة العلمیة 
صعوبة الحصول على الوثائق التربویة  إضافةإلى,لیس في جمیع الكتب طبعا

مبادرة متواضعة  إالبحثي  وما موضوع. المدعمة لھذا النشاط وضیق الوقت
 .حلقة جدید من حلقات البحث العلمي في ھذا المجال إضافةحاولت من خاللھ 

وبخصوص المصادر والمراجع التي اعتمدت علیھا في بحثي فكانت انطالقا من  -
دراسات الباحثین العرب وغیرھم في ھذا المجال  تتمحور أساسا حول تعلیم اللغة 

كما , ءة للمبتدئین وطرق تیسیرھاالعربیة بین النظریة والتطبیق وأسالیب تعلیم القرا
استندت إلى الوثائق التربویة كدلیل المعلم للسنة األولى والثالثة ابتدائي والمنھاج 

 . الوثیقة المرافقة لھ التربوي إضافة إلى
ء أجر المجتھد، وإن أخطأت فتكفي فان أصبت فذلك من هللا العلیم ولي إن شا

 المحاولة، ومنھ وحده الفضل والتوفیق
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 تمھید:

 أمر وأصولھاتعد اللغة العربیة لغة القران الكریم لذلك فان االھتمام بتعلیم مبادئھا  -

بمھاراتھا  واإلحاطةللمبتدئین حتى یحققوا الكفایة اللغویة المطلوبة  األھمیةفي غایة 
.كتابة أو  قراءة,األساسیة سواء كانت تحدثا  

یراعى فیھا ,لتعلیم الطفل وتربیتھ طرق ووسائل بیداغوجیة محكمة  أنومما الشك فیھ 
التعلیمیة المسطرة في  األھدافخصائص نموه الجسمي والعقلي وكذا االنفعالي بغیة تحقیق 

.المنھاج التربوي   

یكون وفقا  وإنماعلیم في المرحلة االبتدائیة الینطلق من فراغ الت أن إلى اإلشارةوالبد من 
لمكتسبات لغویة وخبرات سابقة تلقاھا الطفل في بیئتھ ومختلف المؤسسات االجتماعیة 

التعلیم التحضیري  وأخیراثم الحضانة والروضة  القرآنیةالمدارس , باألسرةالمحیطة بھ بدءا 
فتعتبر ,الكتساب اللغة  األولیةد الطفل بالمھارات تزو أنمن شانھا  أولیةفكلھا محطات , 

مرحلة ماقبل المدرسة مرحلة تمھیدیة للتعلیم االبتدائي إذ تتكفل بتحضیر الطفل  نفسیا وعقلیا 
للمرحلة التعلیمیة المقبل علیھا فتساعده بذلك على التمكن من أولویات تعلم اللغة وتمتد ھذه 

ة فھي من الفترات المھمة التي تحدث تغیرا سریعا في الفترة منذ المیالد وحتى سن الخامس
وقد أكد االتحاد العالمي لتربیة الطفل ,طرائق تفكیرھم بأنفسھم والعالم المحیط من حولھم

واھم مایمیز ھذه  ,أھمیة السنوات التي تسبق المدرسة على نمو الطفل بمظاھره المختلفة 
 الفترة التي كانت قبلھا خالیة من ذلك أنالمرحلة ھو تطور اللغة لدى الطفل وھذا الیعني  

ورموز  أفكار إلى وأحاسیسھولكن المقصود ھنا ھو اللغة التي من خاللھا یترجم حركاتھ 
 إلى إضافة, اآلخرینمع  ومشاركتھا لكالمویتوسع في فھمھ لبیئتھ عن طریق لعبھ وخیالھ 

الذي  المباشرة ھومایتلقاه الطفل من حواسھ  أنللتفكیر بمعنى  كأساسالحسي  اإلدراكسیطرة 
یتمكن الطفل من  التفكیر وھنامن  أھمیةحواسھ الیعطیھ ایة  بإحدى وماال یحسھیفكر بھ 

.)1(التجربة المحسوسة أوالتفاعل مع النشاط   

سواء كان  اآلخرین األصدقاءالتفاعل مع فمرحلة ماقبل المدرسة ھي التي یتعلم بھا الطفل  
.نمو شخصیة كل طفل نموا سلیما  أساسغیر لفظي وذلك  أوتفاعال لفظیا   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلیة العلوم ,د عبد هللا المومني .ا,المھارات الغویة  إكسابفي  وأھمیتھامرحلة ماقبل المدرسة )1(
 . 2010, األردنیةالجامعة ,التربویة 
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- وینبغي أن نشیر إلى مؤسسات التربیة التحضیریة التي تھیئ الطفل لمرحلة التعلیم 
 االبتدائي ونذكر منھا :

أوال األسرة : وتعتبر أولى المؤسسات التعلیمیة التي یتلقى فیھا الطفل المفاھیم األولیة ولھا 
وقد تناولت عدة دراسات ,یره دور ھام في سرعة النمو اللغوي  لدى الطفل ووضوح تعب

 التحاقھالضروریة حتى یكون قبل  األساسیاتكقطاع تربوي مصغر یتیح للطفل  األسرة
 المحادثات أوبالمدرسة مستعدا للتعلم ولدیھ میوال نحو االكتساب والتلقي  سواء اللغة الشفھیة 

).1(فل للتعلمفاألسرة إذن أولى الھیئات التعلیمیة التي تحضر الط, واللغة المكتوبة  

ثانیا :المساجد والمدارس القرآنیة:إن تعلیم الطفل الذھاب إلى المسجد واإلقبال على حفظ 
المناشط لتنمیة الملكة اللسانیة عند الطفل قبل وبعد التحاقھ بالمدرسة  أھمالقران الكریم من 

)2( .مرحلة متقدمة من الذكاء  إلىمعناه یوصل بھ  وإدراكفحفظ القران الكریم   

    اإلسالمیةمؤسسة تعلیمیة عرفتھا الجزائر كغیرھا من الدول  أولوأیضا الكتاتیب فھذه 
.االجتماعیة والتعلیمیة لألطفال  المنشآت أھمفتعتبر                  

ثالثا الروضة :  تعتبر ریاض األطفال مؤسسات تربویة ذات مواصفات خاصة تستقبل 
تحقیق النمو المتكامل  إلىف في مرحلة عمریة تسبق المدرسة االبتدائیة وتھد األطفال

الھادفة واكتساب المھارات التي تمكنھ  األنشطةلطفل ھذه المرحلة بما توفره من ممارسة 
 األطفالروضة  أنومما الشك فیھ  اآلخرینمن مواجھة المواقف الحیاتیة والتعاون مع 

وتربویا من خالل استخدام  أخالقیامباشرة في تنشئة الطفل  األسرةھي المؤسسة التي تلي 
.)3(المناھج المالئمة الموجھة مباشرة نحو الھدف  

واھم شيء تحققھ الروضة  ھو تحضیر الطفل لمرحلة العلیم االبتدائي بتعلیمھ بعض 
األبجدیات مثل أدب الجلوس واإلنصات إلى المربیة وتھیئتھ إلى عالم المدرسة الذي 

فیھ أصدقاء جدد ویتعلم الطفل أیضا حفظ بعض اآلیات من القران الكریم وبعض  سیالقي
.األحادیث واألدعیة والبسملة قبل البدء بأي عمل   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    113ص,عمان,دار الفكر العربي ,1ط,سلوى مبیضین,تعلیم القراءة والكتابة د)1(

 . طرق تنمیة المھارات عند األطفال:الطفلمنتدیات عالم )2(

 .مدونة دفاتر ثقافیة :أھمیة الروضة في تكوین شخصیة الطفل ) 2(
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رابعا التعلیم التحضیري:وھو تعلیم مخصص لألطفال الذین لم یبلغوا سن القبول اإللزامي 
 فالقسم التحضیري,جوانب النقص في التربیة العائلیة  إدراك إلىفي المدرسة ویھدف 

كتابین تربویین یعتمدان على التلوین  إقرارولھذا الغرض تم  األولىعبارة عن تمھید للسنة 
التربویة  باأللعابالخاصة بالطور التحضیري  األقساموالتخطیط والحساب وكذا تدعیم 

 التأقلمیتم من خاللھ مساعدة الطفل على ,بصورة یومیة  المجيءلتحفیز الطفل على 
حتى یتمكن من  تأھیليلبرنامج تربوي  إخضاعھالتعلیمیة حیث یتم  والتعود على المؤسسة

)1(الدراسة وأجواءالمدرسي وقد تعود على القسم والمعلم  الدخولاستقبال   

 المدرسة وبالتعلیمبطفل ماقبل   األخرىولقد اھتمت المدرسة الجزائریة كغیرھا من الدول 
النوع من التعلیم الستقبال  بھذاالتحضیري حیث عملت على توفیر المؤسسات الخاصة 

األطفال وقد جاء تعریف التعلیم التحضیري في الجریدة الرسمیة أمریة رقم -35- 76 
الصادرة بتاریخ 16 افریل 1976,وجاء نص التعریف في المادة 19 كما یلي :(التربیة 

قبول الذین لم یبلغوا ست ال األطفالالتحضیریة تعني مختلف البرامج التي توجھ لفئة 
كما توفر لھم فرص النجاح في  إمكاناتھماإللزامي في المدرسة وتسمح لألطفال بتنمیة 

  )المدرسة والحیاة

ربیة التحضیریة تعریف القسم التحضیري كما یلي توقد جاءفي الدلیل التطبیقي لمنھاج ال -
الذین ھم في سن الخامسة ویتلقون  األطفالھو قسم ملحق بالمدرسة االبتدائیة یلتحق بھ :(

في ھذه األقسام برامج خاصة  بالتربیة التحضیریة تحضرھم لاللتحاق بمرحلة التعلیم 
 االبتدائي

كما انھ المكان المؤسساتي الذي ینظر فیھ المربي للطفل على انھ مازال طفال وھي بذلك 
لة مكتسبا بذلك مبادئ وتحضیرا  للتمدرس في المرحلة المقب األسریةاستمرار للتربیة 

عموما فان مرحلة ماقبل المدرسة ھامة في حیاة الطفل )2( .القراءة والكتابة والحساب 
توفر لھ االستعدادات والتجھیزات الالزمة تحضیرا للمرحلة االبتدائیة تساھم في تشكیلھا 

توفره مرورا بالحصانة فالروضة وما كاألسرةالعدید من المؤسسات االجتماعیة والتربویة 
كلھا ,دون الست سنوات  لألطفال  اإللزامیةالتحضیریة  األقسام وأخیرا القرآنیةالمدارس 
.یمر علیھا الطفل لاللتحاق بالتعلیم االبتدائي  أنالبد  أولیةمحطات   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.djalfa .infoقسم انشغاالت األسرة التربویة:منتدى الجلفة)1(

تقیییم التربیة التحضیریة الملحقة :مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في علم النفس التربوي ) 2( 
 .بالمدرسة االبتدائیة في الجزائر دراسة میدانیة وفق مؤشرات نظریة وتطبیقیة 
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 *المبحث االول:      -التحدید الغوي واالصطالحي للقراءة

     .القراءة وتطور مفھومھا   -                      

 

 *المبحث الثاتي :      طبیعة عملیاتھا ودراسات حولھا.

.تعلیمیتھا في المرحلة االبتدائیة    -                        

 

 

 *المبحث الثالث :    أنواع القراءة وطرق تدریسھا للمبتدئین 

.األھداف التعلیمیة لكل نوع قرائي     

                

 *المبحث الرابع :         مراحل تعلیم القراءة 

للمبتدئین طرق تلقینھا -                           

     األخرىعالقة القراءة بالفروع اللغویة  -                         
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تعرف على   إن القراءة ھي عملیة معقدة تشترك في أدائھا حواس ومھارات مختلفة ففیھا_
الكلمات الذي یعتبر وسیلة للفھم وفیھا رؤیة لتلك الكلمات المكتوبة مما یظھر أھمیة البصر 

ستدعي اشتراك النطق وحاسة وتتطلب نطق الرموز مما ی, الجھاز العصبي بالتعاون مع
وتعد القراءة من أھم الوسائل التعلیمیة على اكتساب المعارف وتنمیة لغتھ وإثراءھا السمع 

وھي نشاط فكري یقوم على انتقال الذھن من الحروف , واالرتقاء بذوقھ وزیادة متعتھ
الھدف العام ف, ى األصوات واأللفاظ التي تدل علیھا واألشكال التي تقع تحت األنظار إل

ھو مساعدة كل تلمیذ على أن یصبح قارئا مقتدرا إلى المدى الذي تسمح : لتعلیم ھذا النشاط 
 .)1(بھ قدراتھ واإلمكانات المتاحة في البرنامج التعلیمي 

:مفھوم القراءة  * 

 اوال:التحدید اللغوي

أي جمع الحروف وضم , وردت القراءة في المعاجم اللغویة العربیة بمعنى الجمع والضم  
وقرأت , أي ضم بعضھ إلى بعض : جمعھ وضمھ : قرأ الشيء <<بعضھا إلى بعض فنقول 

وبعضھم قصر ھدا الجمع على الكالم )2(>>جمعتھ وضممت بعضھ إلى بعض : الشيء قرآنا 
القراءة ضم الحروف والكلمات بعضھا إلى بعض في < <: الذي یتحدث بھ  قال الكفوي 

وقد )3(>> تفوه بھ قراءة إذاوال یقال ذلك لكل جمع بدلیل انھ الیقال للحرف الواحد , التنزیل 
وقرأ , تتبع كلماتھ نظرا ونطق بھا : قرأ الكتاب قراءة وقرآنا <<: ورد في المعجم الوسیط 

في لسان العرب قرأ  أما. )4(تتبع كلماتھ : كتاب كلماتھ نظرا ونطق بھا  وقرأ ال: الكتاب 
معنى الجمع : ومعنى القرآن, قدم على ماھو ابسط منھ لشرفھ  إنماالقرآن التنزیل العزیز 

) 5.( لفظت بھ مجموعا :یجمع الصور فیضمھا ومعنى قرأت القرآن  ألنھوسمي قرآنا   

ھو الجمع والضم أي :بالقراءة لغةانطالقا من التحدید اللغوي تتضح الرؤیة بان المقصود  -
جمع الحروف وضم بعضھا إلى بعض لتشكیل الحروف والكلمات والجمل أیضا ومن ھنا 

  .ستكون االنطالقة في البحث أكثر عن معناھا في االصطالح كعلم لھ أسسھ الخاصة بھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114ص,  2003, 1ط,دسلوىمبیضین ,ة لألطفال تعلیم القراءة والكتاب) 1(   

.الكویت ,2ط,للزبیدي,من جواھر القاموس تاج العروس )2(  
.بیروت,  1998, 2ط,مؤسسة الرسالة ,البقاء الكفوي  ألبي,معجم المصطلحات والفروق اللغویة ,الكلیات )3(  
2004ط,الناشر مكتبة الشروق الدولیة ,معجم اللغة العربیة :المعجم الوسیط )4(  

-قرأ–مادة , جزء 15 2003 ,دار صادر ,لسان العرب البن منظور )5 ) 
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* ثانیا  التحدید االصطالحي : تجمع اغلب تعار یف الدارسین واللغویین في ھذا المجال على 
أن القراءة ھي عملیة عقلیة انفعالیة دافعیة تشمل تفسیر الرموز والرسوم التي یتلقاھا القارئ 

النقد ,عن طریق عینیھ وفھم المعاني والربط بین الخبرة السابقة وھذه المعاني واالستنتاج 
)1(شكالت والحكم   وكذلك التذوق وحل الم  

كما أنھا فن یعتمد على النظر واالستبصار أي فھم المادة المقروءة وتحلیلھا وتفسیرھا ونقدھا 
فھي عملیة تھدف إلى إكساب المتعلم القدرة على تعلیم نفسھ وفھم العالم من حولھ ’ وتقویمھا 

)2( فھما صحیحا إذ تزوده بالمھارات اللغویة المطلوبة  

لیة الحصول على المعنى من المطبوع من خالل استخدام القارئ وعرفت أیضا على أنھا عم
اللغة بأكملھا فھي بذلك األداء اللفظي السلیم وفھم القارئ لما یقرا والتفاعل معھ وترجمتھ إلى 

)3( سلوك یحل فیھ مشكلة أو یضیف فیھ إلى عناصر المعرفة عنصرا جدیدا   

لغوي فكري یمتاز بما فیھ من  عملیات  فالقراءة إذن في مفھومھا االصطالحي ھي نشاط*  
الفھم واإلدراك والربط والموازنة واالستنباط كما أنھا عملیة تعلمیة تعلیمیة یراد بھا إیجاد 

  )4(  الصلة بین لغة الكالم والرموز الكتابیة

ولكي ندعم المفھوم االصطالحي للقراءة اعتمدنا على دراسات   اللغویین  حول ھذا النشاط 
.التعلیمي  اللغوي  

الذي كثرت حولھ الكتابات بحثا عن السبل والطرائق التعلیمیة الجدیدة التي تساعد على فھم 
واستیعاب المادة المقروءة وكل دراسة تحمل جدیدا معرفیا یتیح للمتعلم فرصة التمكن من 

.القراءة الجیدة وسنفصل في ھذه الدراسات   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110ص,6ط,الدار المصریة اللبنانیة ,د حسن شحاتة ,تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق )1(  

6.ص, 2006,دار الفكر العربي ,القاھرة ,علي احمد مدكور . د,تدریس فنون اللغة العربیة ) 2(  

عالم الكتب الحدیث ,د محمد فندي عبد هللا ,تعلیم القراءة الناقدة للطلبة المتفوقین عقلیا  أسس)3(
10ص, 2007, 1ط,األردن,  

دار یافا العلمیة للنشر , 1ط,د فھد خلیل الزاید ,القراءة فن ومھارة ,استراتیجیات القراءة الحدیثة ) 4(
.      12ص ,2006, األردن,والتوزیع   
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الحصول على فكرة من الصفحة المكتوبة :فقد وصف الباحث فاروق عبد الفتاح القراءة بأنھا 
بصورة أفضل التفكیر فیما یقرا أي التفكیر في الرموز التي یستجیب لھا الفرد بصریا  أو

القراءة من خالل نموذج تفاعلي فھو یعتبر إن المعنى  hariss*ھاریس*وتناول    ,  القراءة 
السیاق اللغوي  وفي السیاق العقلي للقارئ وان الحصول على المعاني من المقروء    یكمن في 

یتم نتیجة التفاعل بین ھاذین السیاقین وان القراءة ھي مفتاح لعملیات عقلیة تالیة یقوم بھا 
              .القارئ كالتحلیل والتصنیف والنقد

لسیاق اللغوي للكاتب وكذلك في السیاق ویرى ان المعني یكمن في السیاق العقلي للقارئ وا*
أي ان عملیة القراءة حسب ھذا النموذج یكمن في مدى امتالك القارئ ,االجتماعي والثقافي

)1( .  للثقافة التي تمكنھ من التفاعل مع المحتوى بعقل مرن  

ولكن ینبغي اإلشارة إلى أن ’كما عالجت النظریة السلوكیة الكثیر من المسائل المتعلقة بالقراءة 
تمتد جذورھا عبر التاریخ إلى  وإنماھذه النظرة لم تبدا حدیثا مع السلوكیین في القرن العشرین 

ثالثة  سأسالتي تقوم على  -2> للسانیةا الملكة<عبر نظریتھ المسماة * ابن خلدون*العالمة :
وھذا یعني أن بناء الملكة اللغویة یبدأ , أن السمع ھو أبو الملكات اللسانیة:أولھما - :وھي 

المتكلم من العرب حین كانت ملكة اللغة  إن<<:یقول ابن خلدون,باالستماع الجید للنصوص 
ثم ,عبیرھم عن مقاصدھم توأسالیبھم وكیفیة ,العربیة موجودة فیھم یسمع كالم أھل جیلھ

فالملكة الصحیحة , >>یزال سماعھ لذلك یتجدد في كل لحظة إلى إن یصیر ذلك ملكة راسخةال
.إذن تتكون بتكرار االستماع إلى اللغة الفصیحة وممارستھا كالما وتحدثا   

إن اللغة ھي عبارة المتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساني فال بد ان تصیر ملكة : ثانیا -
.اللسان عن طریق الحفظ والتكرار:عل لھا وھومقررة في العضو الفا  

فیرى ابن خلدون انھ ,تربیة الملكة یحتاج إلى النحو إضافة إلى الحفظ المصحوب بالفھم :ثالثا -
كما یرى إن  - -البد من اصطناع المناخ اللغوي واتخاذ الوسائل التي توصل إلى إجادة الملكة 

ثنایاھا مسائل اللغة مسائل اللغة والنحو ویؤكد إن النصوص المختارة للدراسة یجب إن تبث في 
)2(  الملكة التربى من خالل نصوص تحفظ دون فھم  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2006,  1ط,عیسى سعد  مراد علي.التعلیم د وأسالیبفي القراءة  الضعف:نقال عن المرجع ) 1( 
).76(دار الوفاء للطباعة والنشر ص,عمان,  

)546(ص, 1987, 1ط,دار القلم ,لبنان, بیروت,مقدمة ابن خلدون )2(  
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انطالقا مما سبق نستنتج إن القراءة نشاط لغوي یتطلب تشغیل القدرات العقلیة من تمعن 
  ,مادة المقروءةوتركیز في الصفحة المطبوعة وفھم وإدراك لمعطیات محتوى ال

وقد أوضح ابن خلدون الكثیر من المسائل المتصلة بالملكة اللغویة عموما والقراءة من ضمن *
ذلك إذ التقوم على الحفظ بقدر ماتقوم على المالحظة العینیة والتفحص في محتوى النص 

)1(,المقروء  

م بھا القارئ و إن القراءة باعتبارھا عملیة مركبة تتألف من  عملیات متشابكة یقو -
وصوال إلى المعنى الذي قصده الكاتب واستخالصھ أو إعادة تنظیمھ واإلفادة منھ 
وھي بذلك وسیلة الكتساب خبرات جدیدة تناغم مع طبیعة العصر التي تتطلب من 

كما تتطلب تطویر القارئ لقدراتھ , اإلنسان مزیدا من المعرفة  الحدیثة والمتجددة
فالطفل أثناء قراءتھ للمادة اللغویة یبحث عن المعنى الذي ,-العقلیة وألنماط التفكیر 

)2(یمثل الغایة النھائیة لعملیة القراءة   

بعدما تطرقنا إلى مفھوم القراءة بشكل عام البد من أن نشیر إلى أن ھذا المفھوم الحالي لھا  -
ي مرت مر بمراحل معرفیة إلى أن استقر على ماھو علیھ اآلن  وسوف نذكر الخطوات الت

 علیھا حتى أصبحت مفھوما واضحا متكامال لھ أسسھ المنھجیة والمعرفیة

 * من بین التطورات التي طرأت على مفھوم عملیة القراءة نذكر:  

أوال:كان تعریفھا محصورا في دائرة ضیقة حدودھا اإلدراك البصري للرموز المكتوبة وتعرفھا 
والنطق بھا والقارئ الجید ھو الذي یستطیع نطق الكلمات المكتوبة نطقا جیدا خالیا من 

األخطاء قد أدى ھذا المفھوم إلى توجیھ اھتمام الباحثین وعنایتھم بالبحوث الخاصة بحركات 
.إدراك الكلمات  العین وخصائص  

ثانیا مع تطور الحیاة ونتیجة األبحاث التربویة المتعددة التي أجریت في ھذا المجال تغیر 
مفھومھا وأصبحت عملیة عقلیة أساسھا الفھم وغایتھا ترجمة ھذه الرموز إلى مدلوالتھا من 

    .اراألفك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسابقالمرجع ا)1(  

  215ص,6ط,الدار المصریة البنانین ,حسن شحاتة .تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق د)2(
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*ثالثا : وفي مرحلة أخرى أصبحت القراءة عملیة تفاعل مع النص المقروء یقوم على معایشة 
رضا أو سخطا إعجابا أو رفضا وكل ذلك متوقف على ,وإبداء وجھة النظر فیھ ,النص ونقده

)1( -خبرات القارئ وظروفھ الخاصة  

توظیف وأخیرا تطور ھذا المفھوم لیضیف إلى كل ذلك معنى جدید لتصبح القراءة عملیة 
.المقروء واستعمالھ في حل المشكلة التي تواجھ القارئ في مواقف الحیاة المختلفة  

وعلى ضوء ماسبق فان  المفھوم الذي نرتضیھ للقراءة ھو إن یستطیع القارئ 
نطق الكلمات نطقا صحیحا  وترجمة الرموز المكتوبة إلى أفكار ومعان یثار بھا 

قیم ومعان یواجھ بھا الحیاة الواسعة  وتتحول تلك الرموز إلى,ویستجیب لھا 
.وتمكنھ من التفاعل معھا تفاعال وظیفیا منتجا  

ویالحظ من خالل التعریف انھ  یجمع بین غایات المفاھیم السابقة  في القراءة 
:بمعنى یحقق مایلي  

1 النطق الجید للكلمات وذلك یتطلب من التلمیذ أن یكون على وعي بمخارج * 
از النطق لدیھ خالیا من العیوب الخلقیة التي قد تحول الحروف وان یكون جھ

. بینھ وبین النطق الجید للكلمات والجمل   

وبالرغم من االختالف في تعریف القراءة إال أن محاولة الوصول إلى * 
وذلك الن تصور المعلم لمفھوم القراءة ,مفھوم شامل ومحدد لھا أمر على جانب كبیر من األھمیة

وتصمیم األنشطة ,شكل منطلقا أساسیا  یعتمد علیھ في اختیار طرائق التدریسونظرتھ  إلیھا ت
فإذا كان تصور المعلم ,التعلیمیة التي تتم من خاللھا لتنمیة وتطویر المھارات القرائیة المستھدفة 

 للقراءة على أنھا عملیة یتم خاللھا  التعرف إلى الكلمات وتفسیرھا والنظر إلیھا باعتبار أنھا عملیة
فانھ البد إن یوجھ طلبتھ إلى الحصول على المعاني التي تشتمل ,إنتاجیة تستھدف تطویر المقروء 

وینمي لدیھم المھارات والعادات الدراسیة المؤثرة التي تساعدھم  للوصول ,علیھا المادة المقروءة  
)2(  -إلى المعاني واألفكار المتضمنة  

  

                                                            
,     2ط, وآخروند سمیر عبد الوھاب -رؤیة تربویة–تعلیم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائیة )1(

46ص , 2004  
 

 األردن,عالم الكتب الحدیث ,د محمد فندي عبد هللا ,تعلیم القراءة النافدة للطلبة المتفوقین عقلیا  أسس)2(
   10ص,   2007, 1ط,
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 أما إذا كانت نظرتھ إلى القراءة على أنھا عملیة لغویة فانھ یتوقع منھ القیام بتنمیة الخبرات 

اللغویة لدى الطلبة وذلك بتوفیر النشاطات الجمعیة والفردیة التي تقوم على المناقشات وتبادل 
.اآلراء  

وز المكتوبة ویتضح إن مفھوم القراءة كان مفھوما ضیقا یتمثل في اإلدراك البصري للرم*  
وكان اھتمام المعلم محصورا في تعلیم التلمیذ معرفة الرموز , والتعرف إلیھا والنطق بھا

,والنطق بھا دون اھتمام كبیر بفھم المعاني التي تكمن وراء تلك الرموز  

إال أن التعریفات الحدیثة للقراءة بدأت تتناول المفھوم بشكل أعمق  وقد انعكس ھذا المفھوم 
ى تحدید القارئ الذي ینبغي أن تعمل المدرسة على تكوینھ وغرس عادات القراءة الجدید عل
فلیس القارئ  الجید الذي یجید  العملیات اآللیة العضلیة والعقلیة الضروریة ,الجیدة فیھ

ولكن حب القراءة  لتحصیل المعارف وحل المشكالت والقراءة الجیدة على ھذا لیست ,للقراءة
مات وإدراك معانیھا  ولكن فوق ذلك تذوق وتقدیر ونقد للمقروء وتجاوب مقصورة على فھم الكل

)1( بین القارئ والمقروء یظھر أثره في فكر القارئ وعملھ  

ومما تقدم نستنتج بان القراءة ھي نشاط فكري  وعندما یتقدم التلمیذ في القراءة یمكنھ أن  
یك لشفتیھ وتقتضي الفھم وعمق یدرك مدلوالت األلفاظ ومعانیھا في ذھنھ دون صوت أو تحر

 البصیرة  وإدراك ماترمي إلیھ التصرفات تترجم إلى سلوك وعمل یقدم الفائدة للتلمیذ ومحیطھ
)2(  

كما أنھا لیست مجرد عملیة عقلیة متمیزة إنما نشاط فكري متكامل یقوم * 
)3(موازنة وحل مشكلة,نطق وفھم ونقد ,تعرف: على األبعاد التالیة  

  وسوف نتعرف على المالمح العامة التي تشكل طبیعة العمل القرائي

من المنطقي أن یكون المدخل إلى التعرف على طبیعة القراءة منطلقا من مختلف الرؤى التي 
تلك التي تمثلت في  جملة من المالمح تشكل في مجموعھا ,یعتقد بھا الخبراء والباحثین

:المقصود منھا ویمكن إجمالھا فیما یأتي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12المرجع السابق ص)1(  
دار یافا للنشر ,  2006  ,1ط,فھد خلیل زاید.  د,القراءة فن مھارة:استراتیجیات القراءة الحدیثة )2(

10ص,عمان ,والتوزیع   
ار الوفاء لدنیا الطباعة د,   2006, 1ط,مراد علي عیسى سعد .د ,الضعف في القراءة وأسالیب التعلم )3(

75ص,والنشر   
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أوال: القراءة عملیة حسیة تعتمد على استعمال الحواس وبخاصة البصر  حیث یتفاعل القارئ  
بعینیھ مع الرموز المكتوبة أو المطبوعة وھذه الرموز البد من إن تكون واضحة ظاھرة 

وفي وضوح تبعا  لكمیة الضوء المسلطة على السطور المكتوبة  التي ,العین بسھولة ,لتراھا
.ستنعكس بقدر معقول  للعین   

ثانیا:إنھا عملیة إدراك وھذا معناه إنھا عملیة عقلیة تستند إلى عمل الحواس  وال یحدث 
ة فرعیة ویتطلب ذلك أكثر من مھار,اإلدراك إال في وجود المعنى الخاص بالكلمة المقروءة

)1(مثل رؤیة الكلمات والتعرف علیھا  والوعي بمعانیھا وربط الكلمات بالسیاق الذي یتضمنھا  

وھذان  باطن عقليواألخر  ظاھر محسأولھما :إذن من خالل ذلك یتضح للقراءة وجھین 
الجانبان معا ھما القراءة وال یصلح واحد منھما فقط أن یكون ھو القراءة فابرز مافي ظاھرھا 

ھا عملیة حسیة البد فیھا من السالمة البصریة والتمییز البصري وسالمة حركات العین إن
. فضال عن سالمة جھاز النطق  

اإلدراك أي القدرة على تفسیر معطیات :أما باطن القراءة فشانھ  شان أي عمل عقلي ھو 
كونھ عملیة البصر والصوت وھنا یكون اإلدراك قد جاوز : الحواس العاملة في ظاھر القراءة

فطریة إلى التركیز علیھ بوصفھ عملیة مكتسبة یدرب فبھا المتعلم على مھارات بعینھا لتحقیق 
)2(-خلع المعنى على المقروء:غایة الغایات من القراءة وھي  

ومن أھم مایحدث في عملیة اإلدراك انھ لیس منفصال  عن عمل العین والصوت وإنما  -
ن عن سالمة عملیة مھمة داخلیة وھي الربط بین آمرین الصوت والفھم عن القراءة ناجما

  مھمین معطیات العین بكافة حركاتھا ومخزون البنیة المعرفیة داخل العقل البشري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكتب ,كلیة التربیة  ,حسني عبد الباري عصر .د ,مناشط تعلیمھا وتنمیة مھاراتھا –طبیعتھا :القراءة)1(
4ص, باإلسكندریةالعربي الحدیث للطباعة والنشر   

دار نشر الثقافة ,حسني عبد الباري عصر ,تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة د)2(
       194ص,1996ط,
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عند جان بیاجیھ وفیھا یبحث العقل عن مكان ألثار > تالؤم عملیة ال<وعملیة الربط ھذه ھي 
مجلوبات الحواس ساعیا إلى الربط بینھا وبین اآلثار الخبریة السابقة علیھا وجودا في  البنیة 

المعرفیة وجعلھا من الرصید العقلي للمستقبل ومن مخزونھ الفكري الذي یسمح لھ بالتعبیر عن 
)1(ة ذاتھ في مختلف المواقف  الحیوی  

ثالثا:تعتبر القراءة استجابة فالكلمات المكتوبة ھي المثیرات في حین أن القراءة  بكل محتویاتھا 
االستجابات التي یصدرھا القراء كرد فعل على تلك المثیرات وللقراءة بوصفھا استجابات :ھي 

موزحركة العین على السطور المكتوبة ونطق األصوات المعبرة عن الر:عدة أشكال  منھا   

واالستغراق فیھا والتعامل معھا مع ,المكتوبة والتكیف الجسمي واالنفعالي  مع المادة المقروءة 
)2( توافر عنصر السرعة  

رابعا: وھناك من ینظر إلیھا على أنھا اھتمام :یجعل البرنامج القرائي ھادفا إلى تزوید 
 المتعلمین

>>ماكیلنز<:یقترب من رؤیة بمادة مقروءة شائقة تتفق مع میولھم  وھذا التوجھ                
<MACLNS> 

القراءة عملیة اتصال تشكل بؤرة الجھود المدرسیة في تنظیم المنھج وتخطیطھ  أنحیث یرى  -
)3(  

خامسا:كما أنھا مطلب من مطالب النمو والتطور الكیفي للمتعلمین  وباعتبارھا میال یحفز 
فبواسطتھا یكتسب عدیدا من ,مواد الدراسة المتعلم ویدفعھ  إلى بذل النشاط في مختلف

المعارف ومن ثم فھي عملیة نشطة  التحدث بین القارئ والكاتب إال اعتمادا على المعنى 
)4(المتبادل  المفھوم  بینھما  وبدون القارئ  لن یكون تواصل ولن تنشر أفكار الكاتب   

. معلموالعملیة التعلیمیة تعتمد على ذلك التواصل بین التلمیذ وال  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع السابق)1(  
المكتب ,كلیة التربیة,حسني عبد الباري عصر .مناشط تعلیمھا وتنمیة مھاراتھا د-طبیعتھا:القراءة )2(

4ص, باإلسكندریةالعربي الحدیث للطباعة والنشر   
 2004,  2ط , وآخروندسمیر عبد الوھاب -رؤیة تربویة-تعلیم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائیة)3(
.  49ص,   
.   6ص المرجع السابق)4(  
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القراءة من أھم الوسائط التعلیمیة الھامة ومن خاللھا یكتسب المتعلم عدیدا من المعارف :إذن* 
سباتھ اللغویة  والقراءة الحق تؤدي إلى تكامل وتفتح لھ المجال الكتشاف قدراتھ  وتنمیة مكت

)1( .التلمیذ وتدفعھ إلى البحث والتنقیب عن المعنى المراد من خالل النص  

وباعتبارھا عملیة مبنیة على اللغة  حیث أنھا تتطلب معرفة لغویة  إذا مااراد القارئ بناء 
فونولوجیة  خاصة بعلم وتتألف  معرفة القارئ اللغویة  من مخططات تمثل  معرفة ,معنى 

.األصوات الكالمیة  وبنائیة خاصة ببناء الجملة  ومفرداتیة ذات عالقة بمفردات اللغة   

ویراد بھا أیضا إیجاد الصلة بین الكالم والرموز الكتابیة وتتألف لغة الكالم من المعاني -
 اللفظ الذي یؤدیھ,الذھني المعنى:واأللفاظ التي تحقق ذلك ویفھم من ھذا أن عناصر القراءة ھي 

)2( .والرمز المكتوب  

:وقد دلت األبحاث التي أجریت لفھم عملیة القراءة على أن ھذه العملیة تمر بخطوات وھي كما یلي*  

عندما ینظر القارئ الى الصفحة المكتوبة  في ضوء كاف  فان الضوء الساقط على الرموز  \1
.المطبوعة  یعكس صورة الرموز على العین   

وعندما تحمل أعصاب العین ھذه الرسالة  البصریة إلى منطقة اإلبصار في المخ  یثیر   \2
رسم الكلمة أو الجملة  الذي  وصل إلى منطقة اإلبصار معناھا المعروف للقارئ من قبل  أو 

وطبعا سوف یختلف القراء في فھمھم للمعاني  حسب ,ارتبط الرسم بالمدلول فھم القارئ المعنى
وخبراتھم ومدى فھمھم  ألسلوب الكاتب  وطبیعة تفكیره وطبیعة المادة المقروءة نفسھا ثقافاتھم 

. 

وفي المخ ترتبط  مراكز اإلبصار بمراكز الكالم ومنھا تصدر األوامر بالتحرك حركة معینة \3
.للنطق وذلك في حالة القراءة الجھریة   

لصریحة والبسیطة  وقد یكون سطحیا  فسیدرك فقط المعاني اأو إذا كان القارئ مبتدئا \4
  )3(صاحب قدرة نقدیة  فیحلل ویفسر مایقرا ویتفھمھ تفھما دقیقا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المكتب ,كلیة التربیة,حسني عبد الباري عصر .مناشط تعلیمھا وتنمیة مھاراتھا د-طبیعتھا:القراءة ) 1(
9ص,والنشر باإلسكندریة العربي الحدیث للطباعة   

 2011, 1ط,د محمد سلمان فیاض الخزاعلة,االستراتیجیات التربویة ومھارات االتصال التربوي )2(
     67ص,

. 124ص ,د عبد العزیز عبد المجید ,اللغة العربیة وأصولھا النفسیة وطرق تدریسھا )3(  
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 الدراسات السابقة حول القراءة:

العلمیة لكیفیة حدوث القراءة  یتضح كل ماسبق وتناولناه حول مفھوم انطالقا من التفسیرات 
ولفھم أدق نستعین بالدراسات والبحوث السابقة حول ھذا .  وطبیعة النشاط القرائي 

.الموضوع إلثراء علمي اكبر  

فقد اھتم بھا البحث العلمي منذ فترة طویلة ,نظرا ألھمیة الملكة اللغویة والمھارة القرائیة 
.وبدأت الدراسة المنظمة منذ ثمانینات القرن التاسع عشر وتاثرث بعلم النفس التجریبي  

حیث ظھرت المدرسة ,وظل األمر كذلك حتى العشر سنوات األولى من القرن العشرین
وفي ثالثینات ,السلوكیة وبداال البحث من العملیات العقلیة إلى غیرھا من الجوانب السلوكیة

أما فترة الخمسینات كان ,علم النفس التربوي باالختبارات والمقاییسالقرن العشرین اھتم 
وكان لعلم ,االھتمام أكثر بتحدید مفھوم القراءة  والشروط الواجب توفرھا في القراءة الجیدة

النفس المعرفي وعلم نفس النمو أثرھما البین في تحدید النماذج المختلفة لعملیة القراءة 
ذلك كان لعملیة المعرفة ولعلماء علم النفس اللغوي اثر كبیر في عملیة ك,واألشكال المختلفة لھا 

القراءة إذ حاول ھؤالء أن یعرضوا  تحلیال مفصال  خطوة  بخطوة لعملیة القراءة والتفسیر 
)1(. النظري  

ولقد حدثت  تطورات كبرى عمیقة الجذور في بحوث القراءة الناجمة عن تعانق علمي اللغة 
القراءة :علم اللغة النفسي الذي كشفت خطواتھ كثیرا من غموض عملیتي :را وعلم النفس فأثم

وتعلیمھا واھم مااسفر عنھ البحث في علم اللغة النفسي عدة أمور أھمھا العالقة بین القارئ 
.والنص المقروء وطبیعة ھذا النص  ونظریة المعلومات سواء أكانت في النص أم في العقل  

ھذا النشاط اللغوي قد حظي باھتمام كبیر من الدارسین على من خالل ذلك نالحظ أن  -
المستوى المحلي والعالمي  وقد تناولت بحوثھم  الكثیر من المسائل المھمة تمثلت في دراسة 

القراءة دراسة علمیة  تحلیلیة تھدف إلى الكشف  عن مكونات عملیة القراءة  وجوانبھا 
ودراسة العوامل التي تؤدي إلى ,بھا التلمیذ  عندما یقراالمختلفة  والعملیات العقلیة التي یقوم  

مساعدتھ على  أووضع برامج من شانھا زیادة كفاءة القارئ  إلىالنجاح  أو الفشل فیھا إضافة  
كما دارت بحوث كثیرة تستھدف تیسیر ,التغلب عن المشكلة التي قد تواجھھ في أثناء القراءة

)2(.راسات حول اللغة التي تقدم لألطفال وغیرھا القراءة وبخاصة للمبتدئین  فأجریت د  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 42ص,2004, 2ط,د سمیر عبد الوھاب واخرون ,تعلیم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائیة )1(

. 45ص ,نفس المرجع  )2(  
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ھذا النشاط ینبغي أن نوجھ البحث نحو  بعد اطالعنا على الدراسات والمفاھیم التي تؤطر -
التي یقوم علیھاالفكرة األساس   

- والمقصود بالفكرة األساس ھي :تعلیمیة القراءة في المرحلة االبتدائیة , فتعد ھذه المرحلة 
مرحة التأسیس التي تقوم علیھا جمیع مراحل التعلیم الالحقة لذلك كانت محط اھتمام  جمیع 

والمناھج المدرسیة ,التربویین  وبخاصة أولئك الذین یتصدون  لوضع السیاسة التعلیمیة لھا
 -راءة بخاصة مناھج تعلیم اللغة بعامة والق:التي تترجم ھذه السیاسة إلى واقع نظري وعملي 

)1(  

وان المتتبع كتب طرق تدریس اللغة العربیة منذ نشأة التألیف سیجد انھ لم یحظى فرع لغوي  -
بالعنایة واالھتمام والفحص والدرس مثلما حظیت القراءة سواء من حیث طبیعتھا  أو  

من استراتیجیات تدریسھا  وھذا ألنھا أھم ملمح من مالمح النظریة اللغویة واھم مھارة 
السطحیة والعمیقة :اإلرسال واالستقبال وبنیتا اللغة : مھارات اللغة وفیھا نوعا األداء اللغوي 

)2( ومن خاللھا یكون مجرى التفكیر بشقیھ العملیات والمحتوى  

وانھ لمن أھم األھداف التي تسعى المدرسة الجزائریة لتحقیقھا إكساب التالمیذ مھارات  -
لذا یحظى ,ھم  على اكتساب عاداتھا الصحیحة  واتجاھاتھا السلیمةالقراءة والكتابة ومساعدت

تعلیمھا بنصیب كبیر من حیث  المساحة الزمنیة والدرجات المخصصة بكل قسم  من أقسام 
كما یالحظ في كتب القراءة  في ھذه المرحلة أنھا تتدرج في المحتوى , المرحلة االبتدائیة 

األول والثالث  وتكاد تنعدم في القسم الخامس  وتوزع فأوال  تظھر كثافة  في كتب القسمین 
.) 3(وظیفیا في كتب الصفین الثالث والرابع   

وتركز المدرسة االبتدائیة  على  تعلیم القراءة والكتابة  ألنھما أساسان لتحقیق النجاح  في  -
ذ في بدایة التحصیل الدراسي  ویرجع ھذا التركیز في أن المشكلة األساسیة التي تواجھ التلمی

اللغة ھي الشكل المكتوب ذلك إن المواد الدراسیة  في جانبھا األكبر لیست إال أفكار مكتوبة أو 
 مقروءة  تمثلھا الرموز اللغویة  المكتوبة 

ومن ھنا كان االھتمام بنشاط القراءة وتعلیمیتھا  في المرحلة االبتدائیة   باعتبارھا األساس   -
.مھاراتھ وقدراتھ المعرفیةالذي یبني علیھ المتعلم    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 2ط, وآخرونسمیر عبد الوھاب  د–رؤیة تربویة –تعلیم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائیة )1(
. 42ص,2004  

, دار نشر الثقافة,د حسني عبد الباري عصر ,تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة )2(
. 45المرجع السابق ص)3(  194.ص,1996  
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 * انواع القراءة- تتنوع القراءة من حیث  األداء بین القراءة الجھریة والصامتة ولكل منھا 
بغي مراعاتھا عند تعلیمھا لتالمیذ  أسسھا ومقوماتھا التي ترتكز علیھا  وطرق تدریس خاصة ین

المرحلة االبتدائیة وفیما یلي تفصیل أكثر حول كل من القراءة الجھریة  والصامتة إضافة  إلى 
المبادئ العامة لتدریس كل منھا وما یتوجب على المعلم أن یلتزم بھ  لیحقق المھارة القرائیة 

.المطلوبة عند التالمیذ  

أوال:القراءة الجھریة  تجمع اغلب تعریفات الدارسین على إن المقصود بھا ھو:القراءة التي 
ینطق خاللھا القارئ بصوت مسموع على أن یراعي أثناء ذلك ضبط المقروء وفھم معناه 

فنطق الكالم بصوت عالي یجھر بھ حسب قواعد اللغة العربیة ھو األساس الذي تقوم علیھ .)1(
وسالمة الكلمات  وإخراج الحروف من مخارجھا  مع مراعاة صحة النطق, القراءة  الجھریة 

وما ینبغي )2(وتمثیل المعنى وبھا یبدأ تعلیم القراءة ویتم التركیز علیھا في األقسام األربعة األولى 
كما ,اإلشارة إلیھ ھو أن سالمة النطق یراعى فیھا عدم اإلبدال أو التكرار أو الحذف أو اإلضافة 

فالقراءة الجھریة ھي القراءة التي  ,)3(یتوجب العنایة بصحة الضبط النحوي والنطق اإلمالئي 
یا  ینطق من خالل یتم بھا تعرف الرموز وفھم المعاني وتفسیر األفكار واالنفعاالت تفسیرا شفو

الصوت المسموع  وال ینبغي االستغناء عنھا  في بدایات تعلیم القراءة للمبتدئین بإتباع شروطھا 
للوصول إلى تحصیل علمي مرضي  لدى المتعلم خصوصا انھ ینعكس على النشاطات التعلیمیة 

فیھا لتتعدى فالقراءة الجھریة تمارس في المدرسة وتمتد المواقف التي تستخدم  )4(األخرى 
حصص القراءة إلى دروس النصوص األدبیة التي تعنى بحسن األداء وجودة اإللقاء  وغیرھا 

ومعنى ذلك إن مواقف القراءة الجھریة  متعددة ولكن رغم ذلك تجمعھا أربعة أھداف تعلیمیة ,
اجح ھو والترفیھ وإرضاء الذات والمعلم الن,وإیجاد حالة نفسیة للمستمعین ,نقل المعلومات:وھي

.) 5(الذي یستخدم ھذه المواقف بشكل مناسب  في تعلیم القراءة لتالمیذه   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار صفاء للنشر ,   2003, 2ط, وآخروننایف سلیمان .القراءة والكتابة د  األطفالتعلیم  أسالیب)1(
82ص,عمان ,والتوزیع   

146ص, 2003,    1ط,د سلوى مبیضین , لالطفال كتابةتعلیم القراءة وال)2(  

دار الوفاء لدنیا الطباعة ,  2006 , 1ط,مراد علي عیسى سعد ,الضعف في القراءة وأسالیب التعلم )3(
   180ص,والنشر 

   14ص,  2007, 1ط,د محمد فندي العبد هللا,أسس تعلیم القراءة الناقدة للطلبة المتفوقین عقلیا )4(

. 148ص, 2004,  6ط,الدار المصریة اللبنانیة ,د حسن شحاتة ,اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق )5(  
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ومن المعروف إن لكل درس لغوي ومستوى من مستویات التحلیل العلمي الدقیق للبنى اللغویة 
رة آلیات وطرق منھجیة البد إتباعھا والسیر وفقھا لتحقیق أفضل النتائج  في الكشف عن الظاھ

اآللیات التعلیمیة التي تسیر النشاطات الدراسیة المختلفة  :المراد دراستھا ومایھمنا ھو
وباألخص الطریقة المعتمدة  لتدریس نشاط القراءة الجھریة لدى تالمیذ األقسام االبتدائیة ومن 

: جملة ماتقوم علیھ ھذه الطریقة مایلي   

أوال :ینبغي  تھیئة أذھان المتعلمین  بمقدمة مناسبة تثیر اھتماماتھم وتدفعھم إلى متابعة الدرس 
).1(وتكون بإلقاء المعلم بعض األسئلة البسیطة والمفھومة    

. كما یمكن عرض صور على السبورة تكون كانطالقة لدرس القراءة -  

ثانیا:عرض المادة والمقصود بذلك نص القراءة المقرر من خالل الكتاب المدرسي فیقوم المعلم 
ثم یطلب من المتعلمین أنفسھم ,موذجیة متأنیة مراعیا مستوى تالمیذ ھذه المرحلة بقراءة ن

القراءة ویحاول أن یشارك  في ھذا النشاط اكبر عدد من التالمیذ كما یستحسن أن یستغرق 
ذلك من عشر دقائق إلى خمسة عشر دقیقة بحسب مایراه المعلم مناسبا والبد أن یكون الزمالء 

للتلمیذ الذي یقرا لیتعلموا منھ فالمتابعة الصحیحة قراءةاآلخرین متابعین   

ثالثا :خطوة الشرح وھنا یطلب منھم االنتباه والتركیز ویناقشھم فیما قرؤوه بأسئلة تتناسب مع 
فكرھم البسیط تتعلق بالفكرة العامة للنص واألفكار الثانویة لقیاس درجة فھمھم واستیعابھم 

). 2(للمادة المقروءة   

ویكون االنطالق من الصورة الموجودة والمرافقة للنص كبدایة للتحلیل والفھم القرائي للنص 
فیقوم المعلم رفقة تالمیذه بتوضیح الجوانب الغامضة والتراكیب الجدیدة ویسألھم عن األمور 

.) 3(التي  لفتت انتباھھم   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار صفاء للنشر ,   2003, 2ط,نایف سلیمان وآخرون .تعلیم األطفال القراءة والكتابة د  أسالیب )1(
92ص,عمان ,والتوزیع   

144ص, 2003,    1ط,د سلوى مبیضین , لألطفال تعلیم القراءة والكتابة :ینظر ) 2(  

93ص,المرجع السابق )3(  
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استخدام الصور والرسوم :منھاویمكن تحقیق النجاح في ھذا النشاط باستخدام وسائل متعددة 
.والمجسمات   

وأیضا توظیف األلفاظ والكلمات المدروسة في جمل وتكرار قراءتھا أكثر من مرة لصقل  
المھارة القرائیة خصوصا عند تالمیذ السنة األولى ابتدائي فتكون الصورة اقرب إلیھم لفھم 

.المعنى   

تالمیذ ھو األخطاء اللغویة التي قد یقعون فیھا كما وما ینبغي أن ینتبھ إلیھ المعلم  أثناء قراءة ال
یحاول  أن یترك الفرصة للمتعلم نفسھ لیعرف خطاه  ویصححھ إن كان في نطق الحروف  

.)1( وان لم یتمكنوا من ذلك تدخل المعلم بالتصحیح   ,خصوصا وان عجز صححھ زمالئھ   

فقد یكون تطبیقا ,س القراءة الجھریة وتأتي أخیرا مرحلة التطبیق لما تلقوه المتعلمین في در* 
لغویا كتحدید االسم والفعل  أو كتابة كلمة معینة على السبورة وقد یكون التطبیق واقعیا سلوكیا 

.) 2(فیربطون ماتعلموه من خالل نص القراءة بالواقع من خالل التعبیر    

القراءة الصامتة أو كما : أما النوع الثاني من أنواع  القراءة من حیث األداء تعرف ب* 
فالمقصود من وراء ھذه القراءة  ھو مایحصل بھ  *القراءة البصریة*:یصطلح على تسمیتھا

القارئ على المعاني واألفكار دون االستعانة بعنصر الصوت أو النطق حتى ولو كان خفیفا 
ر والعقل البص: دون تحریك الشفتین أو التمتمة بالكلمات والحروف والمعنى من ذلك ھو أن 

فھي تعفي التلمیذ من االنشغال بنطق الكالم وتوجھھ ,ھما العنصران الفاعالن في ھذه القراءة 
.   أإلى فھم مایقر  

كما تعد  بأنھا العملیة الفكریة التي یتم فیھا تفسیر الرموز  المكتوبة وفھم معانیھا بسھولة * 
لقراءة الصامتة للتلمیذ في ھذه ودقة دون صوت  وال ھمس  أو حتى تحریك للشفتین وتتیح  ا

في حین أن القراءة ,المرحلة االنتباه إلى المعنى  وفھمھ بعنایة من دون التركیز على اللفظ 
                                                                                )3(   .الجھریة تعنى بالتركیز على اللفظ والمعنى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دار صفاء للنشر,   2003, 2ط,نایف سلیمان وآخرون .أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د )1( 
92ص,عمان ,والتوزیع   

97ص,نفس المرجع :ینظر )2(  

144ص, 2003,    1ط,د سلوى مبیضین , لألطفال تعلیم القراءة والكتابة : )3(   



مفھوم القراءة وآلیات  تدریسھا للمبتدئین          :                                        الفصل األول
   

 

 
19 

إضافة على ذلك القراءة الصامتة ھي قراءة وظیفیة عملیة بحیث یستخدمھا المتعلم   
كما ,اكتساب المعرفة فھي وسیلتھ للتعامل مع المادة المكتوبة بمختلف أنواعھافي   

توفر للتالمیذ جوا ھادئا بعیدا عن اإلزعاج لذا فان تدریب المتمدرسین علیھا یعتبر 
یسعى إلى تحقیقھ منذ المراحل التعلیمیة األولى انطالقا  ھدفا رئیسیا على المعلم أن

من المرحلة االبتدائیة  حتى التواجھھ صعوبة عدم إتقانھ في مراحلھ الدراسیة 
إكساب التالمیذ : المتقدمة  ومن بین األھداف التي یسعى إلیھا ھذا النشاط أیضا 

السرعة والفھم لمادة  مھارة القراءة بالعین دون استخدام أجھزة النطق  إضافة إلى
. المقروء المقررة في الكتاب المدرسي  

المتعلم النص قراءة صامتة علیھ أن یتأكد  من قدرتھم على القراءة  أوقبل أن یقر
الجھریة التي ھي متطلب سابق للقراءة الصامتة وإال فان القراءة بذلك تتحول 

ودا عالي للتھجئة مما إلى نظرات عشوائیة لمادة المقروء یبذل فیھا التلمیذ مجھ
.)1(یشتت الفھم  

وقد  أثبتت التجارب على عینة من تالمیذ قرؤوا نصا قراءة صامتة أن فھمھم 
.)2(واستیعابھم بمحتوى المادة كان أكثر من الذین قرؤوا الموضوع قراءة جھریة   

إذن مایمكن  استنتاجھ من كل ماسبق  حول نشاط القراءة الصامتة ھو التركیز على 
أھمیتھا بالنسبة للمتعلم ودور البصر والعقل في عملیاتھا وینبغي اإلشارة إلى أنھا 
تأتي في مراحل دراسیة  متقدمة فینبغي أوال التمكن من القراءة الجھریة وتھجئة 

والربط بین الكلمات لقراءة الجمل  فبعد  الحروف واألصوات بالشكل الصحیح 
وحتى  األولىمن أن التلمیذ متمكن من القراءة الجھریة  وذلك من السنة  التأكد

.الثالثة لندرج  القراءة الصامتة مع بدایة السنة الرابعة ابتدائي   

إن كل من القراءة الجھریة والصامتة ھي نشاطات تعلیمیة تھدف إلى تزوید المتعلم  
كتابة  في ظل منھج  أوبالمعارف والمھارات اللغویة  المطلوبة سواء تحدثا 

وكما سبق وان تطرقنا  إلى طریقة تدریس القراءة الجھریة ,المقاربة بالكفاءات  
متفق علیھا  لتنشیط درس القراءة سنفصل  كذلك  حول الطریقة  العامة وال 

. الصامتة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 star times .com/14886601     www.شؤون تعلیمیة أرشیف:منتدیات ستار تایمز )1(  

 144ص, 2003,    1ط,د سلوى مبیضین , لألطفال تعلیم القراءة والكتابة) 2(
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:یقوم بھ المعلم وفقا للخطوات التالیة  الصامتة درس القراءة   - 

أوال یعرض المعلم  صورة تعبر عن جملة ثم صورة تعبر عن كلمة ویطلب إلى إلى التالمیذ 
تأملھا  واإلجابة عن محتواھا  ثم یعرض عدة بطاقات  كتب في كل بطاقة  جملة ویطلب منھم 

 اختیار  البطاقة التي تدل على صورة معینة

ثانیا: یمكن ان یعرض عدة بطاقات على السبورة كتب في كل منھا كلمة تختلف  عن الكلمة 
.المكتوبة  في البطاقة األخرى ویطلب  إلیھم ترتیب ھذه البطاقات وتكوین جملة مفیدة   

ثالثا : یستطیع المعلم أن یوزع علبا  كرتونیة في داخلھا بطاقات كلمات  تكون جمال  ثم 
من البطاقات ویحثھم على السرعة  وإبالغھم أن  من ینجز عملھ  یأمرھم بتكوین جمل  انطالقا

)1(فالتحفیز والتشجیع عامل مھم لنجاح أي نشاط تعلمي : بسرعة  تعلق جملتھ على السبورة   

رابعا:ھناك  أخرى متمیزة  وھي إن یعرض المعلم على تالمیذه نصا  فیھ فراغ ثم یطلب منھم 
أن ینزعوا الصور   إلیھمالكلمات المحذوفة  ثم یطلب ملء ھذه الفراغات  بصورة تدل على 

)2(ویضعوا مكانھا كلمات تدل على الصور   

وعلى العموم فان خیر طریقة  لتدریب المتعلمین على القراءة الصامتة في مرحلة التعلیم * 
 ویرجع إلى مافي ھذه البطاقات,إذ القت إقباال من التالمیذ   -طریقة البطاقات-:االبتدائي ھي

فتزید تشویقا وأعمق أثرا  من جدیة مستمرة كما یرجع إلى الطریقة التي تكون بھا البطاقات 
                                                                                          .في نفوس األطفال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع السابق                  )1(   

                                                                                              
    144ص, 2003,    1ط,د سلوى مبیضین , لألطفال القراءة والكتابة)2(
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 * األھداف التعلیمیة للقراءة الصامتة والجھریة:

تدرس القراءة في المرحلة االبتدائیة وفي غیرھا من المراحل األخرى  من خالل كتاب 
الكتاب المدرسي یعد ركنا من أركان المادة التعلیمیة واحد  أنانطالقا من ,خصص لھا  

المدخالت في النظام التعلیمي والوعاء الذي یحتضن محتوى المادة  التي تترجم أھداف المنھج 
على تعلیم القراءة في ھذه المرحلة  وتھیئتھ لھذه العملیة عن طریق ویجب الحرص .)1(

فمثل ھذه التدریبات مع صغار المتعلمین یفید , استخدام اللغة الشفھیة في الكالم والمحادثات 
كثیرا  في تعلم اللغة وبخاصة القراءة  ویساعد على تنمیة الخلفیة القاعدیة  للغة عند التالمیذ 

لتي تسعى إلیھا القراءة الجھریة ھي تدریب المتعلم على إجادة النطق وكذا فان األھداف ا)2(
فعند القراءة یتمكن المعلم من تشخیص نواحي الضعف ,الكشف عن عیوب النطق وعالجھا 

وأیضا التدریب على اإللقاء الجید ,في قراءة كل تلمیذ ویعمل على تجاوزھا وتصحیحھا
ث وإفھام التالمیذ المستمعین مایدور حولھم من مشكالت وتشجیع الخجولین الذین یھابون الحدی

والتأثیر فیھم ,تعلیمیة وقضایا متصلة بالواقع وتبسیطھا وتبسیطھا لیفھموا النص المقروء 
إلقناعھم بفكرة معینة یتضمنھا نص القراءة المقرر ومن خالل القراءة الجھریة ینال التلمیذ 

یشعره بالنجاح ویساعده على تحقیق ذاتھ وفي ذلك استحسان معلمھ ومدیحھ أمام زمالئھ مما 
ھدف تعلیمي ذو بعد نفسي أي أنھا تحفز التلمیذ على الكشف عن قدراتھ ومھاراتھ الخاصة 

وكل ماسبق وذكرناه حول األھداف  التعلیمیة للقراءة الجھریة ینطبق أیضا على القراءة ,
ریة یصرف  المتعلم جھدا مزدوجا  حیث الصامتة إال أن االختالف في األداء ففي القراءة الجھ

المعنى قواعد التلفظ  من مثل إخراج الحروف من مخارجھا الصحیحة  إدراكھیراعى مع 
وسالمة بنیة الكلمات وضبط أواخرھا وھذا مایتطلب جھدا خاصا ووقتا زائدا  عن الوقت الذي 

لقراءة الصامتة والجھریة وعموما فان كل من نشاط ا,)3(یستغرقھ التلمیذ في القراءة الصامتة 
.مھم لتنمیة المھارات اللغویة لتلمیذ المرحلة االبتدائیة   

القرائي لتلمیذ المرحلة االبتدائیة بنوعیھ نتوجھ نحو األداء  بعد ھذا الطرح العلمي حول  -
. التي یمر علیھا ھذا النشاط التعلیمي األساسیةالبحث عن المراحل   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 2ط, وآخروندسمیر عبد الوھاب –رؤیة تربویة –تعلیم القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائیة ) 1(
. 42ص,2004  

المكتب ,كلیة التربیة,حسني عبد الباري عصر .مناشط تعلیمھا وتنمیة مھاراتھا د-طبیعتھا:القراءة  )2(
82ص,باإلسكندریة العربي الحدیث للطباعة والنشر   

 ص, 2006,1,ط,عمان ,األردن,القراءة فن ومھارة د فھد خلیل الزاید:استراتیجیات القراءة الحدیثة )3(
71 
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 * مراحل تعلیم القراءة للمبتدئین   إن القراءة بوصفھا نشاط لغوي مھم وفعل معقد تتشابك فیھ

والتحلیل یقوم على مجموعة من المراحل كالتركیز واالنتباه والفھم  :الكثیر من العملیات العقلیة
حتى یتمكن المعلم من  اإلحاطة  بكل مستویات العملیة القرائیة  ویحقق الغایة منھا وھي 

االستیعاب  والفھم للنص المقروء وفیما یلي عرض ألھم مراحل تعلیم القراءة لتالمیذ المرحلة 
:االبتدائیة  بشكل عام ونذكر منھا   

وھي مرحلة تمھیدیة تمتد منذ المیالد وحتى ریاض األطفال وفیھا یعد  : المرحلة األولى*
والتعامل مع الكلمة المطبوعة والنشاط في ھذه  الطفل للدخول في تعقیدات التعلیم والتعلم

وكذا تقلید ,سماع األصوات وردود األفعال الصوتیة علیھا:المرحلة وفیر ومتنوع ومنھ 
لبعض الكلمات المكتوبة والمطبوعة واستعمال الجمل  األصوات المسموعة والتمییز البصري

 )1(الصوتیة القصیرة وأیضا مشاھدة التلفاز مما یساعد على نمو الثروة اللفظیة لدى الطفل
والھدف من ھذه المرحلة ,سنوات  6و 4وتسمى ھذه المرحلة مرحلة االستعداد للقراءة أي بین 

مي عند األطفال حب  القراءة واتخاذ التدابیر ھو توفیر الخبرات  والمرونة الكافیة التي تن
الالزمة للتغلب على نواحي النقص الجسمیة واالنفعالیة التي تعرقل التقدم في القراءة وأیضا 

تنمیة القدرة على تذكر األشكال وكذا التفكیر المجرد وتوسیع خبرة الطفل بالبیئة  المحیطة بھ 
یب على سالمة النطق وھنا یلعب الوالدین دورا والتمكین من صیاغة الجمل البسیطة  والتدر

مھما في تحقیق االستعداد للقراءة وتكوین الطفل منذ صغره فتتاح لھ فرص القتناء الكتب 
وكذلك یجب أن یستمع الطفل  إلى ماتشمل  )2(المصورة التي تجذبھ إلیھا بألوانھا ورسومھا

والعاب وأغاني سھلة حول علیھ تلك الكتب المصورة من قصص جمیلة وحكایات طریفة 
نشاطاتھ وما یثیر اھتماماتھ حتى یصبح قبل ذھابھ للمدرسة محضر لنشاط القراءة والحكایات 

 ) 3(والتحدث وكل ذلك یضع أساس تعلم الطفل ویغرس فیھ االستعداد للقراءة وینمیھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار نشر الثقافة,د حسني عبد الباري عصر ,ي المرحلة االبتدائیة تعلیم اللغة العربیة ف) 1(
  208.ص,1996

8ص,دط,مكتبة مصر ,ترجمة محمد قدري لطفي  -القراءة الوظیفیة دونالد بیران)2(   

125ص, 2004,  6ط,الدار المصریة اللبنانیة ,د حسن شحاتة ,اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق ) 3(  
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األولى من مراحل تعلیم القراءة تمثل مرحلة تمھیدیة یستعد فیھا الطفل ویتحضر لجو فالمرحلة 
.القراءة والتعلم ویتلقى أولویات االستعداد لھذا النشاط التعلیمي   

أما المرحلة الثانیة فتسمى البدء في تعلیم القراءة  وتبدأ ھذه المرحلة عادة عند التالمیذ الذین  -
السنة األولى ابتدائي ویتم في ھذه المرحلة تكوین العادات في القراءة یكون نموھم عادیا في  

وفیھا یكون تعلیم القراءة رسمیا وفق منھج وخطة وألھداف  )1(وبعض المھارات والقدرات
محددة ومھارات قائمة جمیعھا على االستعداد للقراءة ومدى وعي المعلم بھذا االستعداد 

إضافة إلى نشاط المرحلة األولى :یمكن تلخیصھ فیما یأتيوالنشاط اللغوي في ھذه المرحلة  
بمعنى االستعداد للقراءة وكذا التعرف على الكلمات المطبوعة وزیادة فحص الصور والتقاط 

أیضا معرفة التلمیذ السمھ , أشكال الجمل المكتوبة وزیادة التدریب على الكلمات واستیعابھا 
بین الكلمة والصورة وتعرف الكلمات الجدیدة مكتوبا  ومعرفھ بأسماء الحروف والربط 

بالصور والتمییز الصوتي بین نطق الحروف والتمییز البصري بین أشكالھا ویتعرف على 
الفتحة -:یتمكن التلمیذ في ھذه المرحلة  من التمییز بین الحركات األولیة  أنجمیعھا وكما یجب 

ب المتعلم الكثیر من المھارات التي من خالل ھذه المرحلة إذن یكتس,) 2( السكون,الكسرة ,
.تساعده في البدء الفعلي لتعلم القراءة وفق منھج وخطة مدروسة   

مرحلة التقدم السریع في اكتساب *وتسمى أیضا  التوسع في القراءةفیراد بھا :المرحلة الثالثةو
وتظھر مع نھایة السنة الثانیة ابتدائي أو تتأخر حتى السنة الثالثة *العادات األساسیة للقراءة

وھي متعلقة باالستعداد والبیئة ومستوى نضج المتعلم ومھارات المعلم وكفایتھ وفیھا یستقل 
فضال عن ارتباطھا والصور التي , الطفل بمعنى یقرا الكلمات وبعض الجمل ویتعامل معھا

كما تمتاز  ) 3(لجدیدة والجمل المركبة صوتا ومعنا وكتابة تعین على فتح مغالیق الكلمات ا
ھذه المرحلة بتنمیة الشغف بالقراءة ودقة الفھم لما یقرا وكذلك االستقالل  في تعرف الكلمات 

                                                    .واالنطالق في القراءة الجھریة وازدیاد السرعة في قراءة النص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع السابق)1(  

ص ,1996, دار نشر الثقافة,د حسني عبد الباري عصر ,تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة ) 2(
204.  

130ص, 2004,  6ط,الدار المصریة اللبنانیة ,د حسن شحاتة ,اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق ) 3(  
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بعدما تطرقنا إلى مراحل التعلیم األولى في القراءة وھي االستعداد والبدء في التعلم *
لنتعرف على مراحل أكثر عمقا ودراسة  ع في القراءة وتعرف الكلمات نمر اآلنوأیضا التوس

فالمرحلة ,للنشاط القرائي وقد تتجاوز المرحلة االبتدائیة إلى مراحل تعلیمیة أخرى متقدمة
ھي التي یتم فیھا توسیع الخبرات وزیادة القدرات والكفایات وتشمل سنوات التعلیم : الرابعة

المتوسط وتتمیز بالقراءة الواسعة التي تزید خبرات المتعلم غنى وامتدادا في اتجاھات 
واألصل فیھا أن  تبدأ من أواخر القسم الثالث  ابتدائي وخالل ھذه الفترة من التعلیم )1(كثیرة

الجھریة والصامتة أي البد المزاوجة بین نوعي القراءة وھذا راجع إلى :القراءتان تتضافر 
فالقراءة الجھریة تصلح في األقسام الدنیا وبخاصة ,رؤیة المعلم وكفایتھ في تنویع أنواع التعلیم 

 أما الصامتة فتكون بدءا من نھایة القسم الثالث وال تكون إال,في القسم األول والثاني ابتدائي 
وان أھم ألوان النشاط اللغوي في حصص القراءة ھنا ,  فردیة وال یناسبھا األسلوب الجماعي 

التتابع المكان ,السؤال عن األشخاص واألحداث وكذا عن الصوت واللون والحركة :ھو
والزمان والبحث عن أوجھ الشبھ واالختالف وأیضا الحرص على استنتاج األفكار ومھارة 

.مرحلة تلخص توسیعا للقدرات والمھارات التعلیمیة في حصص القراءة فھذه ال )2(التلخیص  

* النضج والتقدم القرائیان*وأخیرا تأتي مرحلة تجمع كل المراحل السابقة بحیث تمثل * 
آخذة في االشتداد والعمق  واالتساع ,وقد تبدأ  من منتصف السنة الرابعة ابتدائي إلى مابعده 

والثانویة وتمتاز ھذه القراءة بأنھا تركز على القراءة الصامتة   إلى نھایة المرحلة المتوسطة
عملیة  نطق الرموز وفھمھا وتحلیل المكتوب  إنھامن حیث ,لتحقیق الشمول في مفھوم القراءة

. )3(وھذا معناه امتالك القدرة على الغوص في النص  

المرحلة  مایمكن استنتاجھ من المراحل السابق ذكرھا ھو أن الفعل القرائي في*
.االبتدائیة نشاط متمیز یمر وفقا لخطوات محددة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 2004,  6ط,الدار المصریة اللبنانیة ,د حسن شحاتة ,اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق ) 1(
131ص  

, دار نشر الثقافة,الباري عصر  د حسني عبد,تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة ) 2(
.211ص ,1996  

213ص,ینظر نفس المرجع  )3(  
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بعد أن یتمكن التلمیذ من اإلحاطة الواعیة والمركزة بمراحل القراءة التي تضمن لھ *
كفایة تؤھلھ لتعلم ھذه المھارة تعلما أكادیمیا ممنھجا وال یتحقق ذلك إال وفق طرق دیداكتیكیة 

م الحروف فالكلمات ثم المقاطع والجمل  ولكل طریقة منھا  أساسیات تتیح لھ المجال لتعل
ومن , بیداغوجیة محددة ینبغي أن یتبعھا المعلم مع تالمیذه للوصول الى تحصیل علمي جید

وفي  والتوفیقیة,التحلیلیة ,الطریقة التركیبیة : ضمن ھذه الطرق في تعلیم القراءة للمبتدئین نذكر
:ذلك المخطط التالي توضیح ل  

 طرق تعلیم القراءة للمبتدئین

 

-الطریقة 
التوفیقیة 
-المزدوجة  

الجمع بین 
 *الطریقتین

التحلیلیة -الطریقة  
-الكلیة  

 * أسلوب الكلمة

أسلوب الجملة أو 
 *القصة

-الطریقة التركیبیة 
-الجزئیة  

األسلوب الھجائي *
األسلوب *           

 الصوتي

)1(  

أوال :الطریقة الجزئیة التركیبیة :وتنطوي على أسلوبین ھما: األسلوب الھجائي والصوتي 
یعتمد أساسا على البدء بتعلیم الحروف ثم المقاطع فالكلمات  ومنھ فان  فاألسلوب الھجائي

الطریقة الھجائیة تقوم على تعلیم التالمیذ الحروف الھجائیة بأسمائھا ویسلك المعلم في ذلك 
صورا عدیدة فقد یطالب المتمدرسین باستظھار الحروف بأسمائھا ثم ینتقل بھم إلى معرفة 

وبعضھم من یعطي مجموعة معینة من الحروف ثم ,مرورا بالمقاطع رمزھا  ثم تكوین الكلمات
.) 2(مات ومقاطع لیكون منھا كل منھا ك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار صفاء ,   2003, 2ط,نایف سلیمان وآخرون .أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د  )1(
165ص,عمان ,والتوزیع  للنشر  

167ص,نفس المرجع ) 2(  
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یبدأ بنطق الحروف المكتوبة :ومن الخطوات التي یمكن أن یستعین بھا المعلم وفقا لھذه الطریقة
على السبورة والتالمیذ یرددون بعده بأسلوب جماعي وبأسلوب فردي كما یدربھم على قراءة 

جمیعا بالترتیب ثم ینتقل وكتابة الحرف إلى أن یتقنوه وھكذا مع بقیة الحروف حتى یحفظوھا 
د ذلك ینتقل  بھم إلى قراءة الكلمات والجمل عبھم إلى تعلیم أصواتھا بالحركات الثالث  وب  

فاألساس الذي علیھ ھذه الطریقة ھو أن القراءة قدرة تتعلق بتعرف الكلمات ونطقھا أما الفھم 
الكلمات ویتمكن من نطقھا فانھ قدرة عقلیة یمكن أن یقوم بھا المعلم نفسھ عندما یتعرف على 

)1(. وقراءتھا بالشكل الصحیح   

وبعدما فصلنا في األسلوب الھجائي ضمن الطریقة التركیبیة  ینبغي أن نشیر أیضا إلى 
األسلوب الصوتي فیقوم ھذا األسلوب على :األسلوب الثاني ضمن ھذه الطریقة وھو 

أن المقصود بذلك ھو التركیز  البدء بتعلیم التلمیذ أصوات الحروف بدال من أسمائھا أي
على تعلیم الحرف كونھ صوت لغوي  ھذا مایقوم علیھ اإلطار العام لألسلوب الصوتي 

یراعیھا لتحقیق الھدف التعلیمي من  أنوفیما یلي أھم الخطوات التي على المدرس 
یعرض مثال على متعلمیھ بطاقة علیھا  : وراء ذلك      

یحتاج الطفل ھنا إلى التھجئة ألنھ  یضم األصوات وال ,أرنب–أسد :مثل >  ا< حرف 
إلى بعضھا محركة كما تعلمھا منذ البدایة والفرق بین الطریقة الھجائیة والصوتیة فقط في 

ولكن الصوتیة تعنى بأصوات تلك  ,خطوة واحدة  إذ إن الھجائیة بدلت بأسماء الحروف 
كتابة رمز ھذا الحرف والربط بین  كما یجب على المعلم أن یدربھم على)2(الحروف المنطوقة

صوت الحرف ورمزه الكتابي وتكوین الكلمات من ھذه األصوات بجمع صورتین في مقطع 
)3( واحد ثم ثالثة أصوات ثم تألیف الجمل من الكلمات  

على العموم فان الطریقة التركیبیة تقوم على  أسلوبین متباینین ولكل منھما خصائصھ *
.األسلوب بحسب  الموقف التعلیمي والوضعیة التي یكون فیھا التلمیذ  وممیزاتھ ویكون اختیار  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

150ص, 2003,    1ط,د سلوى مبیضین , لألطفال القراءة والكتابةتعلیم  ) 1(  

دار صفاء ,   2003, 2ط,نایف سلیمان وآخرون .أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د ) 2(
168ص ,عمان ,والتوزیع  للنشر  

المرجع السابق:ینظر )3(  
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ثانیا : الطریقة التحلیلیة الكلیة وسمیت بذلك ألنھا تبدآ بتعلیم التالمیذ  وحدات لغویة 
ع مفرداتھا من على شكل مفردات مفھومة ومألوفة لدیھ أو وحدات  على شكل جمل سھلة تنتز

. خبراتھ ومعارفھ   

أن یتعلم التلمیذ الكلمة  أو الجملة تبدأ مرحلة تحلیل الكلمة إلى مقاطعھا ثم حروفھا وبعد 
وھذا ما یتماشى مع طبیعة اإلنسان في التعلم والتلمیذ على وجھ الخصوص من حیث إدراك 

انظر وقل  بمعنى إن لكل كلمة -أسلوب الكلمة: الكل قبل الجزء ولھذه الطریقة أشكال منھا
وذلك وفقا  )1(ھا عن غیرھا من الكلمات ویساعد التلمیذ على تذكرھا شكال عاما یمیز

تھیئة التالمیذ للقراءة من خالل عرض مجموعة من الصور المناسبة : لخطوات محددة منھا 
لموضوع الدرس كما تعرض مجموعة قلیلة من الكلمات المفردة المألوفة لدیھ وتصحب كل 

الكلمات كي ترتبط وترسخ في أذھان التالمیذ  كلمة  صورة تمثلھا ویكرر المعلم قراءة
ویستغني بالتدریج عن الصورة المصاحبة للكلمة إلى أن یتمكنوا من معرفة الكلمة من دون 

معرفة الحروف بأصواتھا دون *والھدف من وراء ھذا األسلوب ھو  )2(الحاجة إلى الصورة
التھیئة للقراءة عن :لكلمة نذكر التقید بالترتیب الھجائي أما عن خطوات التدریس في أسلوب ا

طریق عرض الكلمات  تحت الصور الدالة علیھا ویطلب المعلم من احد التالمیذ نطق الكلمة 
التي تحت الصورة األولى ویكلف بذلك عدة تالمیذ من القسم ثم ینتقل إلى قراءة الكلمة بغیر 

سابقا والنطق بھا وبعد داللة الصورة وكذلك استخراج الكلمة من بین كلمات أخرى تعلمھا 
المعلم  فیبدأإتقان ھذه المرحلة ینتقل بھم إلى معرفة تحلیل الكلمة إلى أصواتھا المكونة لھا 

بتحلیل الكلمة وذلك بذكر أصواتھا أمامھم أوال  ثم یكلفھم بتحلیل المفردة إلى أصواتھا والنطق 
بھاو مراعاة لمبدأ  تعلیم القراءة والكتابة في وقت واحد ویدربھم على كتابة الكلمة على 

السبورة(3) أما األسلوب الثاني الذي  یندرج ضمن الطریقة التحلیلیة ھو أسلوب الجملة ویعتمد 
ھذا األسلوب  على تركیب الجملة كوحدة أساسیة في اللغة  وینبغي أن یتدرج  المعلمون في 

. الجمل المعروضة من حیث الكم وتكون مألوفة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

159ص, 2003,    1ط,د سلوى مبیضین , لألطفال القراءة والكتابةتعلیم  ) 1(  

المكتب ,كلیة التربیة,حسني عبد الباري عصر .مناشط تعلیمھا وتنمیة مھاراتھا د-طبیعتھا:القراءة ) 2(
29ص,العربي الحدیث للطباعة والنشر باإلسكندریة   

 دار صفاء للنشر,   2003, 2ط,نایف سلیمان وآخرون .أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د ) 3(
170ص,عمان ,والتوزیع   

 



مفھوم القراءة وآلیات  تدریسھا للمبتدئین          :                                        الفصل األول
   

 

 
28 

فالھدف الذي یرمي إلیھ ھذا األسلوب  ھو تحقیق المھارة القرائیة عند التلمیذ من خالل  -
.التركیب الجملي شرط أن تكون مألوفة وواضحة لدیھ   

یعرض المعلم جمال بسیطة ومناسبة لمستوى : ومن مجموع الخطوات التي تقوم علیھا مایلي * 
ھا ثم یقرا المعلم الجملة بداللة الصورة ویرددھا التلمیذ ومألوفة لدیھ ومقرونة بالصور التي تمثل
ومن مزایا ھذه الطریقة إنھا تسایر طبیعة ,التالمیذ من بعده أفرادا وجماعات مرات عدیدة 

المتعلم في التدرج من الكل إلى الجزء وتبعده عن التخمین ألنھ یفھم معنى الكلمات من خالل 
ن أسلوب الكلمة وأسلوب الجملة خصائص ولكل م )1(السیاق  وتشوق األطفال للقراءة  

.تعلیمیة محددة تساعد المتعلم انطالقا من وضعیات تعلمیھ مختلفة   

ثالثا :الطریقة التوفیقیة –المزدوجة-التي تجمع بین الطریقتین كما تتجنب عیوبھا فھي تقدم 
للمتعلمین وحدات معنویة كاملة للقراءة وھي الكلمات ذات المعاني وبذلك ینتفع التالمیذ بمزایا 

كما أنھا تقدم جمال سھلة تتكرر فیھا بعض الكلمات وبھذا ینتفعون بمزایا طریقة ,طریقة الكلمة 
حلیال صوتیا لتمییز أصوات الحروف وربطھا بالرموز الجملة وتعنى أیضا بتحلیل الكلمات ت

وفي ھذا تحقیق لمزایا الطریقة الصوتیة وفي إحدى مراحلھا اتجاه قاصد إلى معرفة الحروف 
ومن خالل ھذه العناصر األساسیة ,الھجائیة اسما ورسما وبھذا یتحقق مزایا األسلوب الھجائي 

من مزایاھا أنھا تبدأ بالكلمات  والجمل ,سابقة تخلصت الطریقة من العیوب التي تشوه الطرق ال
القصیرة مما یستعملھا األطفال في حیاتھم ویراعى فیھا استخدام الصور الملونة والنماذج 

والحروف الخشبیة وتكلیف التالمیذ عمل حروف أو كلمات في حصص األشغال والرسم وبھذا 
)2(عملیة القراءة في إطار مشوق یمارس التالمیذ   

الجو تھیئة :الخطوات التي یجب األخذ بھا في ھذه الطریقة المسماة بالتوفیقیة مایلي ومن *
وفیھا یتعرف المعلم على قدرات التالمیذ في معرفة األصوات ومحاكاتھا وإدراك  للقراءة

سردھا , الفروق بینھا  وتدریبھم على التمییز بین المفردات المتضادة وعلى فھم القصص 
ویستحسن أیضا تدریبھم على معرفة األشیاء , وتمثیلھا واإلتیان بكلمات متشابھة في األوزان 

صورھا وتمكینھم من ذكر الكلمات المتداولة كذكر أسماء أصدقائھم ومسمیاتھا عن طریق 
.وتعویدھم على دقة المالحظة وإدراك العالقات بین المتماثل والمختلف من األشیاء   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

164ص, 2003,    1ط,د سلوى مبیضین , لألطفال القراءة والكتابةتعلیم   )1(  

 دار صفاء للنشر,   2003, 2ط,نایف سلیمان وآخرون .أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د ) 2(
171ص ,عمان ,والتوزیع   
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العرض والتطبیق وھي مرحلة التعرف بالكلمات والجمل وتشتمل التدرب :ثم تأتي خطوة *
اءتھا وأخیرا قراءة تعرف الجمل في الكتاب وقر,على قراءة الجمل على اللوح بداللة الصور 
 . جمل الدرس على السبورة بعد نزع صورھا

یقوم التالمیذ بتدریبات التحلیل والتركیب لیقیس المعلم مدى قدرتھم على االستیعاب  بعد ذلك 
وحتى ,)1(والفھم للكلمات والجمل المقروءة وفق الطرق التي ذكرناھا لتعلیم القراءة للمبتدئین 

إدراك تلك الكلمات والعبارات المطبوعة فانھ البد أن یكون قد استمع یكون  المتعلم قادرا على 
كما ,فالفھم في القراءة یعتمد على فھم القارئ لغة الكالم, إلیھا كثیرا منطوقة بطریقة صحیحة

 .)2( أن الموضوعات التي یقرؤھا التلمیذ بسھولة ھي الموضوعات التي سبق وان تحدث عنھا
 
 - عالقة القراءة بالعلوم اللغویة االخرى:

إن نشاط القراءة الیكتمل من دون تمكن المتعلم من قواعد النحو والصرف وحركات التنوین * 
والتفریق بین المثنى والجمع وكذا االسم والفعل وضمائر المخاطب ,والضم والكسر والسكون 

تحقیق الكفایة ونظرا لعالقة ھذه العلوم اللغویة المھمة بالقراءة ودورھا في ,والغائب وغیرھا 
التعلیمیة المطلوبة في ھذا النشاط كان من الضروري التطرق إلى :*عالقة القراءة بغیرھا من 
العلوم اللغویة األخرى*وأول مھارة سنتحدث عنھا ھي االستماع وعالقتھ بالقراءة :فاالستماع 

والجمل یساعد على توسیع ثروة التلمیذ اللفظیة ویتعلم من خاللھ الكثیر من الكلمات 
فعندما یستمع التالمیذ إلى تلمیذ آخر یقرا قراءة جھریة أو ,والتعبیرات التي سوف یراھا مكتوبة

یتحدث عن موضوع معین في كتاب القراءة ویوضح محتویاتھ فان البقیة تستفید من خالل 
ان السمع أبو الملكات :* یقول ابن خلدون,االستماع  فھو في حد ذاتھ قراءة بطریقة أخرى 

فعلیھ یتوقف نمو الفنون اللغویة األخرى والقراءة من بینھا وھذا مایؤكد على العالقة * للسانیةا
عالقة :*ووھ ھسوف نتطرق إلی لذي ااالمر  الثاني  أما عن ,)3(القویة بین القراءة واالستماع  

*النحو والصرف والنظام الصوتي والداللي بالقراءة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 دار صفاء للنشر,   2003, 2ط,نایف سلیمان وآخرون .أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د ) 1(
174ص,عمان ,والتوزیع   

   27ص,  2006,  دار الفكر العربي ,علي احمد مدكور القاھرة .تدریس فنون اللغة العربیة د)2(

9ص,نفس المرجع :ینظر )3(  
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یجب على التلمیذ  إذا ما أراد أن یكون قارئا جیدا  أن یلم بالنظام الصوتي والنحوي 
, والصرفي والمعجمي كي یتمك من ممارسة اللغة العربیة وھو على وعي بنظامھا 

فلقراءة أي نص من الكتاب تتطلب التمكن من أساسیات النحو وإحكام مخارج الحروف 
فالقراءة إذن ال ,)1(بغیة استیعاب وفھم المقروء  وضبط الحركات وكذا المعجم الداللي

).الداللیة-الصرفیة –الصوتیة -النحویة(تتحقق إال باجتماع ھذه المستویات   

بالنسبة   للعالقة بین القراءة والكتابة فھما عملیتان  متكاملتان فمن خالل القراءة یكتسب  أما* 
التلمیذ المعارف وتثیر لدیھ الرغبة في الكالم والكتابة فھي بذلك تساعدھم على تكوین إحساسھم 

إلحساس كما أن العالقة بینھما قویة إلى حد بعید فالكتابة تعزز التعرف على الكلمة وا,اللغوي 
) 2(بالجملة وتزید ألفة التلمیذ بالكلمات وكثیر من الخبرات في القراءة تتطلب مھارات كتابیة 

معتمدا على بناء عالقات بین أجزاء النص ,وأثناء القراءة یقوم المتعلم بتعرف معنى المقروء
من القرن وعلى خبراتھ السابقة ولذلك اھتم كل من اللغویین وعلماء اللغات في النصف الثاني 

.العشرین بربط الكتابة بالقراءة   

ھذا ویشترك القارئ مع الكاتب في استخدام استراتیجیات إدراك الكلمات فھما یفھمان بني *
فھمھ وان :ویطبقان الخلفیة المعرفیة ویدركان أن الغرض من النص ھو األفكار اللغة وینظمان 

لك یوضح بان التلمیذ  على التلمیذ في القراءة والكتابة ھدفھما نقل المعنى وإیجاده،وان ذ
المرحلة االبتدائیة أن یسیر وفقا لھذه المعطیات التعلیمیة لیحسن القراءة وبحكم طبیعة عالقة 

القراءة بالكتابة حقائق أساسیة مثل الفھم العمیق للمقروء الذي یحدث عندما یعاد تنظیم األفكار 
ا في صورة جدیدة وان اقتصار المتعلم على والمعلومات التي یشتمل علیھا حیث تتم إعادتھ

)3( العملیات القرائیة وحدھا في أثناء الدراسة غیر كافي لتحقیق تعلم فعال  

وما یمكن استنتاجھ من كل ماسبق وذكرنا حول عالقة القراءة بالعلوم اللغویة األخرى فان *
ومنھجیا مع بقیة الفروع النشاط القرائي الیحقق نتائج تعلیمیة مرضیة إال إذا تضافر عملیا 

لیة إضافة إلى عملیة الكاالستماع وما تفرضھ الضوابط النحویة والصوتیة والد:اللغویة األخرى
لتالمیذ جید  إذن على المعلم أن یكون على وعي بذلك لضمان تحصیل  ,معرفیة وھي الكتابة

.قسمھ حول نشاط قراءة النصوص   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

87ص ,  2006,  دار الفكر العربي ,علي احمد مدكور القاھرة .تدریس فنون اللغة العربیة د) 1(  

128ص,نفس المرجع )2(  

2007, 1ط,د محمد فندي عبد هللا,أسس  تعلیم القراءة الناقدة للطلبة المتفوقین عقلیا )3(  
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 :  االستعداد للقراءة -1

الطفل ال یستطیع تعلم مھارة معینة مالم یكن مستعد لتعلمھا و ما لم  أنأكدت الدراسات النفسیة 
درجة معینة من النضج  إلىیكن قادرا على اكتسابھا وال یتحقق ھذا إال إذا وصل الطفل 

تساعده على اكتساب ھذه المھارة ومن ھنا فإن تعلم مھارات القراءة شأنھ شأن تعلم أي مھارة 
درجة كافیة من  إلىأخرى یحتاج إلى درجة من النضج العقلي والجسمي ، باإلضافة 

لیم حتى بعد االستعداد، فتعلیم الطفل القراءة دون أن یكون مستعد لھا یؤدي إلى إطالة مدة التع
 .)1(أن یبلغ الطفل حد االستعداد 

 :ویقصد باالستعداد للتعلم 

النضج ، والخبرات :توفر القدرة الكامنة لدى الطفل للتعلم و یتأثر االستعداد بعاملین ھما 
 السابقة التي تؤدي إلى تعلم صحیح  

وقف على مقدار ویت االجتماعي،و یرتبط االستعداد بالنمو الجسمي والعقلي واالنفعالي و 
استثارة المتعلم وتدربھ ،فھو إذن مزیج من عوامل النضج الداخلي ونتائج التدریب والخبرة ، 

 )2( كما یرتبط بھ أیضا ، النجاح والتعزیز الن النجاح في عمل ما یتبعھ نجاح في عمل آخر

بنمو الطفل  وثیقا اتصاالویرى الكثیر من الدارسین أن االستعداد لتعلم القراءة مثال یتصل -
أن ھناك عوامل إضافیة عدة تتصل بھذا  واالجتماعي، ویضیفالعقلي والجسمي و االنفعالي 

 :ومنھااالستعداد 

 .معقولةالشغف الشدید بالقراءة و كذا الخبرة الواسعة بدرجة -1

من  بالتفكیر المجردالمقدرة على استعمال األفكار وعلى حل المسائل البسیطة وعلى القیام -2
أولي والقدرة على تذكر األفكار و أشكال الكلمات وأصولھا و المحصول اللغوي ، وقدر  نوع

 .من التكیف االجتماعي 

االستعداد یتوقف على االستثارة والتدریب فالبیئة التي تسیر مثیرات  أن:(یقول أحد الدارسین 
عداد مركب من متنوعة تشجع المیول الفكریة ، وتمھد لنمو عدد كبیر من المھارات ،فاالست

 )3()عوامل النمو العضوي ونتائج التدریب والخبرة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكر وللطباعة و النشر ، ص  2003، 1سلوى مبیضین ،ط.تعلیم القراءة والكتابة لألطفال د )1(
83 . 

،دار صفاء 2003، 2سلیمان و آخرون ،طنایف .أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د )2(
  )95-94(التوزیع، عمان ،ص و للنشر

 . )100-99(نفس المرجع ص )3(
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 عوامل االستعداد للقراءة
  

                 عقلي   جسمي  انفعالي  خبرات  قدرات

اللغوي  تؤثر في مھارة القراءة عند األطفال عوامل البیئة والخبرة والنضج العاطفي والنضج -
 .وتتطلب القراءة أربعة أنواع من االستعداد كما سبق و ذكرناھا 

إن األطفال الذین یلتحقون بالصف األول متساوون في العمر ولكن :  االستعداد العقلي:أوال -
فالعمر العقلي للطفل لھ عالقة وثیقة  )1(ھناك فروق واضحة بینھم في قدراتھم العقلیة 

ألنھا تتطلب درجة من الذكاء وبما أن العمر العقلي للطفل یزید بزیادة  باستعداده لتعلم القراءة
 .عمره الزمني ، إذن ھناك ارتباط بین العمر الزمني للطفل وبین استعداده لتعلم القراءة 

ولقد اختلف المربون في العمر الذي یتحقق فیھ النضج العقلي الالزم لتعلم القراءة فجعلھ 
ال یقل عن ستة  أنا یرى آخرون أن سن البدء بالقراءة ینبغي بعضھم في السادسة ، بینم

 )2(سنوات ، وھناك من یقول سبع سنوات 

النضج ، والخبرة ،و التدریب الذي یؤدي إلى إتقان : فالمھارة القرائیة تحتاج إلى أمور منھا *
 .ھذه المھارة ، إضافة إلى الدافعیة و الرغبة في التعلم ، والقدرة اللغویة 

 :ناءا على كل ھذا نلخص مفھوم االستعداد للقراءة على النحو التالي و ب-

توافر قدرات محددة لدى المبتدئین ، عقلیة ،وبصریة ، : یقصد باالستعداد في مجال القراءة ( 
سمعیة ، ونطقیة ووجود خبرات معرفیة مختلفة لدیھم ، كما یعني قدرة التالمیذ على التوافق و 

في الصف والمدرسة وھذه القدرات والخبرات إن وجدت من شانھا أن  أقرانھماالنسجام مع 
 )3(النجاح فیھا  إلىنفس المبتدئ وتقوده  إلىتجعل عملیة التعلم محببة 

إال انھ لیس العامل الوحید الذي یقرر  األھمیةوعلى الرغم من أن العمر العقلي على جانب من 
 .)4( المناخ التربوي: نجاح التلمیذ في تعلم القراءة ، فھناك عوامل أخرى منھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  108،ص 2،2003نایف سلیمان و آخرون ،ط.أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د)1(

83، دار الفكر وللطباعة و النشر ، ص  2003، 1سلوى مبیضین ،ط.القراءة والكتابة لألطفال دتعلیم -) 2(  

.المرجع نفسھ)3(  

، دار الفكر وللطباعة و النشر ، ص    2003، 1سلوى مبیضین ،ط.تعلیم القراءة والكتابة لألطفال د-) 4(
83   
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وكفاءة المعلم و عدد األطفال الذي یسود في غرفة القسم ومھارة القسم ، فالمناخ التربوي 
كلھا عوامل  )1(والمنھج المستخدم ، باإلضافة إلى العنایة أو عدم العنایة بالصعوبات التي تعیق 

 .تؤثر في االستعداد 

 روح األلفة التي تجمع بین الطفل وزمالئھ وبین معلمیھ ضروریة لیشعر الطفل بالطمأنینة ،و

وكذلك الكتاب المدرسي لھ دور ھام في تكوین الدافعیة ویبعد عنھ الرھبة والقلق واالضطراب 
 .إلى القراءة أو النفور منھا 

یتحدد دور المعلم في مجال تنمیة استعداد التالمیذ العقلي للقراءة بقدرتھ على تحدید مستویات *
من وسائل وأسالیب و أنشطة  یالئمھوقدرات تالمیذه العقلیة ، لكي یعد لكل مستوى وما 

مراعاة للفروق الفردیة ولتقریب ما أمكن ما بینھم من فروق في االستعداد تمھیدا لتعلیمھم 
  )2(القراءة 

 .ویدخل فیھا الحواس واالستماع و اإلبصار والنطق:االستعداد الجسمي :ثانیا -

ة الن عملیة تعلم القراءة فالبصر السوي ضروري للنجاح في تعلم القراء:  االستعداد البصري-أ
و أي خلل في  اختالالتتتطلب القدرة على رؤیة الكلمات بوضوح و مالحظة ما بینھا من 

إبصار الطفل ، ویرى كثیر من الباحثین أن األطفال حینما یبدؤون في تعلم القراءة ال یكونون 
العینین وبالتالي ال  قد وصلوا إلى درجة من النضج  الكافي لتحمل ما تقتضیھ القراءة من إجھاد

 .یكون مستعدا لھا 

صري بین العینین عدم قدرة الطفل على تنسیق اإلدراك الب: ومن مظاھر عدم نضج العینین 
العینین تمزجان الرؤیا حتى تریا األشیاء و كأنھما عین واحدة ، وقدرة الطفل ویقصد بذالك أن 

 .ة أو السادسة على تنسیق اإلدراك البصري ال یتحقق إال في سن الخامس

، ) رز(كأنھا ) زر(وكذا األخطاء العكسیة أي أن یرى الطفل الكلمة بطریقة معكوسة فیقرأ 
وبخاصة إذا كان الطفل  قد تعلم القراءة بالطریقة الجزئیة التي تعتمد على الحروف 

 )3(.واألصوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الفكر وللطباعة و النشر ، ص  2003، 1سلوى مبیضین ،ط.لیم القراءة والكتابة لألطفال دتع )1(
83 

، دار صفاء للنشر  2،2003نایف سلیمان و آخرون ،ط.أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د )2(
 108والتوزیع ، عمان  ص

 المرجع نفسھ )3(
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فالسماع الجید یمكن الطفل من نطق ما استقر في سمعھ من : استعداد السمع والنطق -ب
األصوات اللغویة وربط األصوات التي یسمعھا بالكلمات التي یرید قراءتھا كما ان القدرة على 
السمع تتیح لھ التمیز بین األصوات المتقاربة في لفضھا ومخارجھا وبالتالي القدرة على التمییز 

 )1(بین صور ھذه الحروف 

سالمة الجسم بصورة عامة و خلوه من األمراض یعتبر عامل أیضا یؤثر :  صحة العامةال-ج
فعملیة القراءة تتطلب االنتباه والتركیز والیقظة والتلمیذ الذي  )2( في استعداد الطفل للقراءة

یعاني من تعب او مرض أو إرھاق أو أي ضعف في صحتھ سوف یكون ضعیفا في استعداده 
 .لتعلم القراءة 

 : )العاطفي(االستعداد االنفعالي :ثالثا *

وھنا یكمن دور اآلباء  فاألطفال الذین ینشئون في أسر تحترمھم وتلبي رغباتھم المشروعة -
یجدون یسرا وسھولة في االنسجام مع زمالئھم ومعلمیھم في المدرسة ، ویكون استعدادھم 

ر تضطرب فیھا العالقات بین للبدء بالتعلم أفضل من استعداد األطفال الذین نشئوا في أس
أفرادھا وال یجیدون األم التي تحن علیھم وتخفف من توترھم ، كما أن التدلیل إذا أفرط اآلباء 

 .فیھ فإنھ یؤدي إلى عدم االتزان ،فكیال األسلوبین یؤثر

 )3( .وھنا یأتي دور المعلم فیحاول ان یكشف عن االستعداد العاطفي بین التالمیذ في صفھ

یأتي الطفل إلى المدرسة مزودا بمجموعة من الخبرات التي : االستعداد التربوي:رابعا *
اكتسبھا من خالل بیئتھ و بقدر من القدرات التي نمت لدیھ منذ والدتھ ولھذا فإن االستعداد 

 )4(للقراءة یتفاوت بین طفل وآخر بحسب القدرات والخبرات المرتبطة بالقراءة التي حظي بھا 
فاوت في الخبرات السابقة لھ ومحصلة تفاعلھ مع بیئتھ بما فیھا الخبرات اللغویة ویظھر ھذا الت

 .)5(وھي المفردات والتراكیب التي اكتسبھا من محیطھ االجتماعي قبل أن یلتحق بالمدرسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 85، دار الفكر وللطباعة و النشر ، ص  2003، 1سلوى مبیضین ،ط.تعلیم القراءة والكتابة لألطفال د )1(

 109، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان  ص 2،2003نایف سلیمان و آخرون ،ط.أسالیب تعلیم األطفال القراءة والكتابة د )2( 

 المرجع نفسھ)3(

 86، دار الفكر وللطباعة و النشر ، ص  2003، 1سلوى مبیضین ،ط.تعلیم القراءة والكتابة لألطفال د )4(

 المرجع نفسھ)5(
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 : طرق تنمیة االستعدادات للقراءة*

 :تكمن أھمیة برنامج االستعداد للقراءة في أمرین أساسیین ھما 

 .الجدید مساعدة الطفل الذي یدخل المدرسة ألول مرة على تقبل الجو*

تقدم األطفال ونجاحھم في تعلم القراءة ،ولكي یتحقق ھذان األمران ینبغي ان یشتمل برنامج *
 :االستعداد للقراءة على مجموعة من النشاطات تعمل على تنمیة عوامل االستعداد ومنھا 

 إعداد النشاطات التي تساعد الطفل على التكیف مع الجو المدرسي الجدید من حیث تعاملھ مع
الجماعة التي ینتمي إلیھا واعتیاده على أنظمة المدرسة وقوانینھا والقدرة على استخدام 

 ).1(المنشآت المدرسیة واالنتفاع بھا 

وھناك أیضا بعض العوامل خاصة بطبیعة الطفل نفسھ ومدى تحدید الخصائص الوراثیة *
د منھا في ألآلخر التي تعمل مجتمعھ ویؤثر كل واح) المورثات(للفرد عن طریق الجینات 

 .،فاالستعداد للقراءة عند الطفل مرتبط بجیناتھ الوراثیة 

 أنھاوكذا طبیعة األسرة فھي المكان األول الذي ینمي فیھ الطفل قدراتھ ومیولھ واستعداده كما 
المجال الخصب لتكوین شخصیتھ واتجاھاتھ ،وال ننسى أن مرحلة االستعداد تبدأ وتستمر بشكل 

نوات الستة من العمر تقریبا وھذا یعني أن استعداد الطفل للقراءة ویكون قبل طبیعي حتى الس
دخولھ للمدرسة ،فالتالمیذ الذین ألفوا سماع القصص والنظر إلى الكتب المصورة یدخلون 

 ).2(المدرسة وھم یملكون قدرا واسعا من االستعداد 

یح فرصة للتفكیر الجماعي والعمل األلعاب الجمعیة التي تت:ومن األنشطة المناسبة داخل القسم 
للشعور بالحسن مما یساعده على التكیف مع  بالطمأنینةتمد الطفل  األنشطةالجماعي فمثل ھذه 

 .الجو المدرسي

التي تعمق خبرات الطفل السابقة وتزوده بخبرات  األنشطةعلى  اإلعدادوأیضا اشتمال برنامج 
 ).3(اھدة الرسوم الرحالت والزیارات المیدانیة ومش:جدیدة مثل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  105،دار الفكر للطباعة والنشر عمان ،ص1سلوى مبیضین ،ط.تعلیم القراءة والكتابة للطفل د -)1(

عوامل «- 2014جانفي –بقلم بومدین موساوي –قسم بحوث ودراسات - »رؤیة شاملة لمجتمع واع  «مجلة المنال )2(
 .»تنمیة االستعداد القرائي عند الطفل

 المرجع نفسھ) 3(
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وكذا االستماع إلى ما یسرده المعلم والتعقیب على ذلك بالمناقشة لربط خبراتھم       
 .السابقة بما سمعوه 

التمیز : یتعلمھا الطفل في ھذه الفترة تسھم في تعلیم القراءة  أنومن الخبرات التي ینبغي -
ار ، التمیز بین األسماء الشائعة ومعرفة أسمائھا ،وكذا تضمین البرنامج بین الیمین والیس

أنشطة للتمیز بین األشیاء المتشابھة والمختلفة الن عملیة القراءة تقوم أساسا على التمیز 
 ).1(بین المؤتلف والمختلف بین الكلمات والحروف

یات نمو مستمرة تبدأ إن االستعداد للقراءة عبارة عن عمل( »ھیلرك تشارز«وقد ذكر * 
 ).بقدرات في اإلدراك البصري والسمعي وتمتد إلى القدرة على التلقي والتعبیر اللغوي 

وموقف المعلم ھو معرفة األطفال الذین لدیھم االستعداد وبدء تعلیمھم القراءة ومعرفة 
 :اللذین لم یتكون لدیھم االستعداد ویكون بطریقتین 

غیر مباشرة وال تعتمد على الصفحة المطبوعة وإنما تعتمد على توسیع :  الطریقة األولى* 
 .الخبرات عن طریق األلعاب والنشاط االجتماعي المختلف ،

مباشرة وتقوم على أساس تقدیم كتب إلعانة األطفال على تكوین ھذا  :الطریقة الثانیة*
لقراءة فعال ، وھي عبارة عن االستعداد ، فنجد مثال كتب یعرفھا الطفل قبل أن یبدأ تعلیم ا

صور خالیة من الكالم وفي الوقت نفسھ تنقل التلمیذ من األمور المحسوسة المشاھدة إلى 
األمور الرمزیة في الصور أمامھ ویتمرن الطفل على بعض العالقات في ھذه الصور 

أسالیب  كالعالقات المكانیة ونحوھا ال،إما من حیث  الطرق لقیاس االستعداد للقراءة فھناك
مالحظة المعلمة : عدیدة لقیاس االستعداد القرائي لدى األطفال ومن بین ھذه األسالیب 

واختبارات االستعداد للقراءة والتي غالبا ما تتضمن اختبارات اإلدراك البصري واختبارات 
 ).2(االتجاھات والمعلومات والنطق وغیرھا 

اللغة الشفھیة والتمیز :اة المھارات التالیة وحتى یكون التلمیذ مستعد للقراءة البد من مراع*
البصري والسمعي وكذا القدرة على االنتباه والتذكر مرورا بمرحلة اإلشارة إلى الصور 
ومرحلة تسمیة األشیاء والبحث عن معانیھا ومالحظة الحروف وھنا یكون التلمیذ مستعدا 

 ).3(لھا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 105،دار الفكر للطباعة والنشر عمان ،ص1سلوى مبیضین ،ط.تعلیم القراءة والكتابة للطفل د  - )1(
 .pDFأرشیف – 2015افریل  2التالثاء –یومیة اخباریة وطنیة : الرائد   –) 2(
 .المرجع نفسھ –) 3(
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 :في عملیة القراءةالمھارات المطلوبة 

لم تعد وظیفة المدرسة تعلیم التلمیذ في بدء حیاتھ القراءة والكتبة فحسب ولكن ینبغي أن  -    
تصاحب دروس القراءة فرص للتدریب على بعض العادات والمھارات السلیمة التي تتطلبھا 

القراءة یتدرج تحتھا ة في تعلیم عییبللبدایة الط أنظروف الحیاة المعاصرة ،ومما الشك فیھ 
الطریقة الجیدة والمادة الشیقة والمعلم الملتزم والبیئة الصالحة تأثیرھا في بدء تكوین المھارات 

 :الصحیحة والعادات السلیمة وفیما یلي بعض المھارات المطلوبة 
ھتمام  یمكن لمعلم اللغة العربیة مساعدة تالمیذه على تربیة مھارة االستماع واال: االستماع:أوال 

متعددة عن .بفھم ما یستمعون إلیھ في المدرسة و خارجھا وتنمیة ھذا الحماس المھم بأسالیب 
طریق اإلكثار من مواقف االستماع ، ثم مناقشتھم فیما استمعوا إلیھ ثم مطالبتھم بتلخیصھ 

 . وتقویمھ ، وتوجیھھم إلى حسن اإلنصات واإلقبال على القارئ بوعي 
مجال رحب لتربیة مھارة االستماع لدى التالمیذ فیحسن التنویع في القراءة  وفي تعلیم القراءة -

 .)1(الجھریة ، فأحیانا یطلب المعلم من احد التالمیذ القراءة وبقي الزمالء یستمعون 
وینبغي أن یعنى المعلمون جمیعا بتربیة مھارة االستماع وتنمیتھا لدى تالمیذھم وأخذھم  -

ذكر ، ویعد إھمال االستماع وعدم العنایة بھ عند بعض األطفال سببا من باالنتباه والتركیز والت
أسباب ضعفھم في القراءة وتعد الكلمات األكثر سھولة في القراءة وھي الكلمات التي سمعھا 

 . الطفل وتكلم بھا من قبل
تعد السرعة في القراءة من أھم المھارات التي ینبغي أن تعمل المؤسسات : ثانیا السرعة

تعلیمیة منذ المرحلة األساسیة الدنیا على العنایة بھا وترتیبھا لدى التالمیذ ألنھا مھارة تفید ال
اإلنسان في حیاتھ العلمیة والعملیة و فیھا فائدة كبیرة حیث یختصر التلمیذ الوقت الالزم لتعلم 

 .عن طریق القراءة
ختالف بینھم یعود إلى عوامل وتبدو الفروق الفردیة بین التالمیذ في سرعة القراءة وھذا اال-

 .)2(مستوى الذكاء والتعاون في الخبرات ودرجة التعلق بالقراءة والقدرة العامة :منھا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فھد خلیل زاید داریاف  العلمیة للنشر والتوزیع .القراءة فن ومھارة د:استراتیجیات القراءة الحدیثة  -)1(
 ).47-45ص(
 ).49(نفس المرجع ص -)2(
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      وتقل السرعة إذا كانت المادة المقروءة صعبة وتزداد السرعة إذا كان  التالمیذ یتقنون مھارات 
   .القراءة األساسیة

یقیس السرعة في القراءة وذلك بضبط الوقت في بدایة القراءة ونھایتھا  أنویمكن للمعلم * 
 .وحساب الزمن

تعد مھارة الفھم من أھم مھارات القراءة ، بل یمكن القول أن الفھم أساس   :ثالثا الفھم 
عملیات القراءة جمیعھا ، فالتلمیذ یسرع في القراءة وینطلق فیھا سوءا أكانت القراءة 

إذا كان یفھم ما یقرا ، ویتوقف إذا كان یجھل معنى ما نقرأ، ولعل من   جھریة أم صامتة
یفھم المتعلم ما  أنأھم األھداف التي ترمي إلیھا في تعلیم القراءة بل من تعلیم اللغة ككل 

 ).1(فھما صحیحا حتى یستطیع أن یستخدم اللغة أداة لتثقیفھ وتحصیل معلوماتھ ا یقر
واالنسیاب في القراءة من المھارات ذات الصلة بالقراءة  تعد الطالقة: رابعا الطالقة

الجھریة فھي صفة یتصف بھا القارئ الذي یقرأ قراءة سلیمة صحیحة خالیة من األخطاء 
ویحسب نطق الحروف وإخراجھا من مخارجھا ونطق الكلمات نطقا واضحا سلیما في 

تشتمل علیھ  أنما ینبغي زمن اقل من الزمن الذي یستغرقھ القارئ العادي ولعل من أھم 
الطالقة في القراءة صفة األداء والتأثیر ،فالكلمة قد یلفظ القارئ بھا بصورة مختلفة وحسب 

 ).2(ما یقتضیھ الحال 
فجمیع ھذه المھارات القرائیة تحقق األھداف و األغراض المرجوة من وراء تعلیم القراءة *

اؤه من لدن التعلیم فاألخرى التجربة إحداھما السلوك الجدید المتوقع أد: من زاویتین 
الجمالیة الشخصیة التي یخوضھا القارئ وھو یمارس فعل القراءة فھاتان الزاویتان ھما 

القراءة ،وان تكون التلمیذ قادر بعد القراءة على وصف  أغراضالمقصودتان من وراء 
ة لتعلیمات وان یستنتج الوظائف التركیبی أخطاءاألجزاء الرئیسة في الخلیة من دون 

 األربعة التي تحتھا خطوط في الفقرة المقدمة الیھ 
 )3( إن یوضح التلمیذ بعد القراءة األسباب التي جعلتھ مستقیما بالقصة  -
 
 
 

                     داریان  2006. 1فھذ خلیل ألزید ط.القراءة فن مھارة د: استراتیجیات القراءة الحدیثة )1( 
 )50-49(ص.عمان  –األردن .العلمیة للنشر والتوزیع 

      52نفس المرجع ص )2(
حسن عبد الباري عمر مركز اإلسكندریة للكتاب  -طبیعة عمالیاتھ وتدلیل مصاعبھ د: الفھم من القراءة)3(
 .) 373(ص 1999-
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 تعلیم القراءة لتالمیذ السنة األولي من التعلیم االبتدائي :  نموذج تطبیقي

 )كتاب التلمیذ اللغة العربیة (للسنة األولي :انطالقا من الكتاب المدرسي 
للسنة األولي من التعلیم االبتدائي وفق المنھاج الرسمي ) اللغة العربیة ( عد ھذا الكتاب أ -

في إطار إصالح المنظومة  التربویة ، ولقدتم المقرر وتوجھات وزارة التربیة الوطنیة 

تصمیمھ على أساس وضع المتعلم في مركز االھتمامات التربویة وتماشي مع المناھج 

الحدیثة في تعلم اللغات القائمة على المقاربة بالكفاءات والمقاربة النصیة وتضمن محتویاتھ 

 .تالمیذ  ھذا المستوىبكیفیة تتالئم مع القدرات الفكریة والنفسیة والوجدانیة ل

ولقد حرص الفریق التربوي الذي اعد ھذا الكتاب على ان  تكون األنشطة مرتكزة مباشرة 

على افعل التعلیم والتعلم ،كما كان الحرص على اختیار الوسائل التعلیمیة  والطرائق 

معارف البیداغوجیة وفق لألھداف التسمیة الكتساب الكفاءات وعلیھ فقد كان التركیز على ال

ذات صلة بواقع المتعلم وذلك باعتماد وضعیات ذات داللة واقعیة تمكنھ من تفصیل  

 .اإلجراءات التي تساعده على اكتساب المعارف وتوظیف المكتسبات بصورة فعالة

كما تكفل الفریق التربوي بمراعاة ضرورة التكامل بین مضامین األنشطة المقترحة في 

مادة من جھة وبینھا وبین مضامین أنشطة المواد من جھة مختلف المجاالت التعلیمیة لل

 .أخرى 

التعبیر الغوي  والتواصل ،القراءة ،الكتابة، التعبیر الكتابي : بخصوص األنشطة فمنھا  أما

 )1(، المحفوظات

التربیة مفتش :بوبكر خیشات : الكتاب المدرسي للسنة االولي من التعلیم االبتدائي ،اللغة العربیة تألیف) 1(
استاد التعلیم الثانوي واخرون الدیوان الوطني المطبوعات المدرسیة ، منشورات .الوطنیة ،سلیمان بوزنان 

 2004ط.الشھاب 
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من خالل نشاط القراءة والنص الذي أخذناه كنموذج من كتاب اللغة العربیة للسنة األولي 
المعطیات التعلیمیة المھمة حول واقع ھذه من التعلیم االبتدائي تتضح لنا مجموعة من 

 .الوضعیة التعلمیة في المدارس الجزائریة  والمراحل التي تمر علیھا 
وھده المراحل التعلیمیة لنشاط القراءة في السنة األولي ابتدائي محددة وھادفة نذكرھا  -

 :على الترتیب 
المتعلم المشھد ویعتبر عنھ بصفة  تلقائیة ،ثم یستمع  یتأملھنا : أشاھد واستمع: أوال -

الل السند البصري والمقصود غ،وتعتبر عنھ باست أسئلةبوعي لما یطرحھ المعلم علیھ من 
 بذلك الصور المرافقة للنص

القراءة بمعنى الجمل الھامة المكونة للنص  آلیة أویكتشف المتعلم الحرف : اكتشف:ثانیا  -
 ).وفق الطریقة التحلیلة ( كلمات إلىثم یحللھا 

 القراءة آللیاتالكلمات و الجمل المتضمنة  أویقرأ التلمیذ الحروف :  اقرأ: ثالثا -
 .القرائیة المقصودة  اآللیة أویثبت الحروف :  اثبت:رابعا

 :وتمر بخطوات منھا  :استعمل واعبر : خامسا -
 مستھدفةیستعمل المتعلم الرصید اللغوي لیعبر بتركیب لغویة ←أصوغ •
 یوظف المعجم والتركیب لتتذكر وضعیة االنطالق← أتذكر •
 یوظف المكتسبات التركیبیة في وضعیات جدیدة ←اركب  •

 :وتمر كذلك بخطوات ھي : واقرأاستعمل :  سادسا -
الكلمة والجملة حسب المرحلة التعلمیة في وضعیات  أویمیز الحرف المستھدف ← أمیز •

 .جدیدة للتحكم فیھا 
 یستثمر مكتسباتھ القرائیة لتوظیفھا في وضعیات جدیدة←جیدا  اقرأ •
 یوظف تلك المكتسبات في وضعیات جدیدة←ارتب  •

تمارین في شكل العاب ویمارس القراءة التلقائیة  لموھنا ینجز المتع: واقرأالعب : سابعا -
).1( 
المراحل التي ذكرناھا تمثل الوضعیات التعلمیة التي یسیر علیھا المعلم في نشاط  إن

 أھداف إلىالوصول  ألجلحسب المنھاج الرسمي المقرر  ىاألولالقراءة لتالمیذ السنة 
 .وغایات تعلیمیة مسطرة

 

االبتدائي ،الدیوان الوطني للمطبوعات  األوليالكتاب المدرسي للغة العربیة لتالمیذ للسنة )1(
  2014:،ط وآخرونبوبكر خیشان مفتش التربیة الوطنیة :المدرسیة منشورات الشھاب ،تألیف 
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یقوم تعلیم النشاط القرائي في السنة األول من التعلیم االبتدائي على مراحل محددة نذكرھا 
 :بالترتیب 

عند االلتحاق بالسنة األول ینتقل جل المتعلمین مباشرة من  :المرحلة التمھیدیة : أوال -
الوسط األسرى ولیس معھم من المكتسبات القبلة في اللغة سوى لغة األم العامیة ،ھذه 
المرحلة كحصص لتالمیذ السنة األولي طول شھر كامل لغرض تھیئتھم للتكثیف مع الجو 

والكتابة قصد السماح لھم :أولیة في التعبیر الشفوي والقراء المدرسي وتزویدھم بكفاءات 
 .باالنتقال بیسر إن مرحلة التعلیمات األساسیة 

ففي األسابیع الثالثة األولي یتم التركیز فیھا على الجانب الشفوي بحیث یتدرب المتعلم على 
یكثفي معھ  مالحظة سندات بصریة تعبیر عنھا بنطق سلیم وبأداء جید،ففي األسبوع األول

ماھذا (بمالحظة األشیاء وتسمیتھا ،أما في أسبوع الثاني فیوجھ عن طریق السؤال باإلشارة 
 .لنحصل منھ على استعمال الجملة االسمیة )من ھذه  –من ھذا  –ماھذه  –

ماذا یفعل ،او ماذا یفعلونا الحصول (وفي األسبوع الثالث فیوجھ المتعلم عن طریق السؤال 
ال الجملة الفعلیة ،و أما في األسبوع الرابع فتھیئة المتعلمین بھدف القراءة معھ على استعم

 الخ...الفتحة مع ألف المد، الضمة مع واو المد :عن طریق تناول الصوائت الستة وھي 
ومن اجل تحقیق ھذا الھدف یجد المتعلم في كتابة أو في كتابھ أو في وسائل بصریة أخرى 

بھ للتعبیر عن األصوات القصیرة واألصوات الطویلة ،في ھده البطاقات ما یستعین : مثل 
المرحلة األخیرة من التمھید یبدأ المتعلم في اكتشاف الصلة الصلة بین ما یعتبر  عنھ شفویا  

 )1(وبین ما یالحظھ بصریا 
وتخصص ھذه المرحلة الممتدة من الشھر الثاني  :مرحلة التعلیمات األساسیة :  ثانیا -

فصل الثاني التنمیة الكفاءات القاعدیة لمجاالت لتعلم الكبرى وكذلك القدرة على إلى نھایة ال
فھم المسموع والتحدث بكالم مفھوم واضح استعداد للتعامل مع نص القراءة في المرحلة 

 الموالیة
 وكذا القدرة على ممارسة القراءة والكتابة بعد أن یتحكم في الصوامت وضوابطھا األساسیة 

ھذه المرحلة األساسیة لتعلم الحروف وضوابطھا بحیث یتعرف علیھا من فقد خصصت 
 قراءتھا خالل الكلمات والجمل ویربط الصلة بین الحروف وضوابطھا ویتدرب على

واستعمالھا وتركیبتھا في الكلمات والجمل ویتعلم التلمیذ القراءة في ھذه المرحلة مستعینا 
 )2(بالسندات البصریة 

ھذه المرحلة بعد ان یكون التلمیذ قد اكتسب رصیدا لغویا قاعدیا  الشروع في:ثالثا  -
نظر  أو،وتدرب على النطق السلیم للكلمات المقروءة وأصبح یدرك معانیھا بمجرد سماعیا 

 .إلیھا 
دروس القراءة المخصصة لھذه المرحلة والتي یحیطھا الكتاب بالكامل ھي دوما  أنویالحظ 

عتبر منطلقا للجمل المستخرجة المتضمنة للحروف مسبوقة بنصوص التعبیر التي ت
 )3(القراءة عن التعبیر بأسئلة (وقد فصلت دروس )نھایة(المقصودة بالحركات الكاملة 

 

 9ص 2012اللجنة الوطنیة المناھج ،ط جوان :من التعلیم االبتدائي  األوليیقة المرافقة لمناھج السنة ثالو .1
  11نفس المرجع ص  .2
 ) 24(ص 2005- 2004ط   أوصیف األخضرسعید بوشنینة و : تألیف  ىاألولدلیل المعلم السنة  .3
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بعد ما تعرفنا على المرحلة التمھیدیة ومرحلة التعلمات األساسیة لتعلیم تالمیذ السنة األولي    
 من التعلیم االبتدائي نمر لنتعرف على المرحلة  األخیرة وھي مرحلة حساسة ومھمة یتوج بھا

 .التعلیمات  الفعلیة : التعلیم في ھذه السنة وھي مرحلة 

تخصص ھذه المرحلة طیلة الفصل الثالث لالرتفاع بالمتعلم :  مرحلة التعلیمات الفعلیة:ثالثا 
إلى مستوى التعامل مع النص المتھیئ ،حیث تمارس أنشطة القراءة والكتابة والتعبیر انطالقا 
من نصوص ذات أشكال وإغراض مختلفة ، فیتطور حجم ھذه النصوص حسب درجة امتالك 

م المعلم الفرصة لتثبیت ما تقدم للتالمیذ من المتعلم ألدوات الكتابة ،وبھذه المناسبة یغتن
 .الصوائت والصوامت  والتنوین والشدة والتاء  المربوطة  وما إلى ذلك من الضوابط األخرى 

إضافة إلى أن أنشطة التعبیر الشفوي والقراءة والكتابة في ھذا ألمستوى  من التعلم متكاملة 
اءة تنطلق من التعبیر والكتابة تكمل نفس الھدف ،فالقر إلىیخدم بعضھا البعض وترمي 

القراءة وتتخذھا موضوعا لھا ،فھذه األنشطة الثالثة یمكن ممارستھا في مجال زمني یكون 
تحت تصرف المعلم یسره حسب األھداف الموجودة فقدتم في التوقیت تخصص مجال زمني 

بات في القراءة واحد مقدار ساعة ونصف في الصباح وساعة واحدة في المساء لتثبیت المكتس
 )1(و الكتابة 

ففي ھذه الفترة یحب الحرص على ربط الكالم المنطوق بالكالم المكتوب اي رابط القراءة 
بالكتابة ،ویھتم مرحلة التعلیمات الفعلیة على تدریب المتعلم على قراءة النصوص المناسبة 

 .لمستوى
 :كاألتي وبخصوص كیفیة تقدیم درس في مرحلة التعلمات الفعلیة فھو 

التھیئة وذلك باستغالل رسم أو صورة أو وضعیة ،حدث أو مناسبة أو عن طریق الربط  .1
 .بالنشاط القبلي لتھیئة أذھان المتعلمین وشدھم إلى الموضوع 

أن یقوم المعلم بقراءة النص قراءة متأنیة واضحة ال تكلف فیھا وال ابتذال :  العرض .2
لتقریب المعاني إلى أذھان التالمیذ وتذلیل  فیمكن أن یعید تقریب النص أكثر من مرة

الصعوبات القرائیة ،ویمكن إن یطالب التالمیذ بالقراءة الفردیة عن طریق التناوب غیر 
المتسلسل مع احرص على النطق السلیم ومحاربة التھجي والتقطیع ،وكذلك تذلل 

بالمبني عن  الصعوبات المتعلقة بالمعنى عن طریق التشخیص والتمثیل وتلك المتعلقة
 .طریق التحلیل والتركیب على السبورة 

 .وذلك ان یستثمر المضمون اللغوي المستھدف : التقویم  .3

قراءة  أداءأن یجیب التالمیذ عن أسئلة النص إجابات دالة على الفھم واالستیعاب وكذلك التنافس في حسن  
المرحلة التعلیمات الفعلیة  إلىكل المراحل التي یسبق وذكرناھا ابتداء من المرحلة التمھیدیة  و)2(النص 

 .األولىخاصة بالتعلیم في السنة 

 

  2011اللجنة الوطنیة للمناھج ،ط جوان :الوثیقة المرافقة لمناھج السنة األولي من التعلیم االبتدائي -)1( 

 ) 31/32(ص  2005- 2004ط   أوصیف األخضرو  بوش نینةسعید : ألیف دلیل المعلم السنة األولي ت: ینظر 

  37نفس المرجع ص)2(
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 السنة االولي من التعلیم االبتدائي -نمودج لمذكرة نشاط القراءة 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ابتدائي  األوليالسنة :المستوي 
 :المذكرة رقم     )         المواصالت واالتصال (اللغة العربیة :النشاط

 02:الوحـــــــدة       في نادي االنترنیت : النص المعتمد
وكتابة / التحكم في الیات القراءة / والتمییز بین الحروف المتشابھة / والتحذیرالنھي  أسلوبالقدرة على استعمال : الكفاءة القاعدیة 

 كلمات وجمل 
ویراجع حروف  اإلشارة أسماءیتعرف على حدف االلف من /التحدیر  أسلوبل ان یكون المتعلم قادرا على ان یستعم-:مؤشر الكفاءة 

 وعلى ان یكتب مایسمع ویتواصل كتابیا/ ویكتب كلمات تتضمن حروف المراجعة/ ویقراھا  متشابھة
 ةــــــــصــــحـــــــاز الــــــــجـــــــــــــــــان

سیرورة 
 الحصة 

 معاییر األداء الوسائل  التعلم/أفعال التعلیم أھداف التعلم 

اشاھدو 
 استمع 

القدرة على 
المالحظة والتعبیر 

 بصفة تلقائیة 

 .یمھد المعلم لدرس  -
 یقرأ النص بصوت معبر ویقرا التالمیذ واحدا تلو األخرى مجزءات -
  طرح أسئلة عن النص والمشھد ثم فتح المجال للمتعلم لیعبر بحریة -

الصورة النص 
 االسئلة 

 1الحصة 
امالء كلمات 
تشتمل على 

حروف المراجعة 
على االلواح  

 ك،ل،م
 
 

القدرة على  اكتشف 
استخراج الجمل 

عبر الصور 
 المعروضة علیھ 

یتوصل المتعلم الى الجملة مستعینا السند البصري تتضمن ھاء  -
 اولئك عمال /ذلك نادي االنترنیت :التنبیھ 

 .المتعلمین تكتب الجملتان على السبورة وتقرا من طرف  -
  وقراءة كلمات تتضمن اآللیة)األلف المخدوفة(یتم اكتشاف  -

الصورة 
االلواح 

 السبورة 

القدرة على كتابة  اخط واكتب 
كلمات وجمل 

 قصیرة 

 یكتب المتعلم كلمات تشمل على الحروف المستھدفة  -
 مراسلة –مكالمة : الناجعةیكتب المتعلم كلمات تتضمن حرف  -
 "الحاسوب حتى تتعلم كیف تشغلھ الستعمل:" ینقل المتعلم -

 كراس التمارین 

القدرة على توظیف  أصوغ
الرصید اللغوي 

والتركیب واللغویة 
 المستھدفة

–انتبھ :مالحظة الصور لیعبر عنھا باستعمال  إلىیدعى المتعلم  -
 احذر -احذر

  إیاهیحاور المتعلم زمیلة محذرا  -

  الصورة 
 

یوظف  2الحصة 
في ) الصیغ(

القدرة على التمیز   أمیز مغایرة  تعبیر
بدقة بین مختلف 

خصائص وممیزات 
 مشتركة ورموز 

 دون غیرھا  األلفیقرا المتعلم كلمات محذوفة  -
 .محذوفة دون غیرھا  ألفیقرا المتعلم كلمات فیھا  -

 بطاقات 

القدرة على   أتذكر
استرجاع المعطیات 

 المخزونة 

  األسئلةیالحظ المتعلم الصورة ویجیب عن  -
 كتبھ في رسالة لصدیقھ یذكر المتعلم ما  -

  3الحصة  الصورة 
توسیع دائرة 

مجال  إلىالحوار 
القدرة على استثمار  جیدا  اقرأ  أوسع

المكتسبات من 
 كلمات  

 الجملة  یقرا المتعلم فقرة تحتوي على المعجم واآللیة  -

القدرة على تركیب  اركب 
االجراء العناصر 

 والتألیف بینھا 

 حذرا :المرور یركب المتعلم جمال یستعمل فیھا  إشارةباعتماد  -
 انتبھ   –احذر  -

  4الحصة  الصور 
كلمات  إمالء

تتضمن حروف 
القدرة على التفكیر  ارتب  المراجعة 

 المنطقي 
 یركب المتعلم من الكلمات جملة ثم یقراھا باالعتماد على سند بصري -
 -ذلك( اإلشارة أسماءیملى على المتعلم كلمات تشمل على : إمالء -

 )ھؤوالء-أولئك

 بطاقات 

القدرة على ادراك   واقرأالعب 
 العالقات 

یسحب المعلم بطاقة من المجموعة االولى ،یسحب زمیلة بطاقة  -
من المجموعة الثانیة ویتبدالن الحدیث بالھاتف حسب المكتوب في 

 یمثل المتعلم مقدم النشرة بالبطاقات  -/كل بطاقة 

توظیف   5حصة  كراس التمارین 
المكتسبات 

تحكمھم  وإظھار
العب  القراءة  آلیاتفي 

 واكتب 
القدرة على توظیف 
 المكتسبات السابقة 

 یؤطر المتعلم وسائل االتصال الحدیثة  -
 یكون من الحروف كلمات ویكشف الجملة  -
 )ویقرا...الظرف،الكھربائیة( یكتب الكلمات في المكان المناسب  -

 كراس التمارین

ادمج 
  مكتسبتي

القدرة على دمج 
 الوحدة أنشطة

 .ثم یقرا النص الموافق لھا یتامل الصورة ویعبر عنھا  -
 یقرا المتعلم الكلمات ویكتبھا في المكان المناسب من الجمل  -
دعوة المتعلم الى كتابة رسالة ، یرد على رسالة : تواصل كتابیا  -

 صدیقھ 

 المشھد -
 البطاقات  -

  6الحصة 
البرھنة على 
تحكمھم في 

 الكفاءة القاعدیة 
    www.startimes.com: مزمنتدیات شارتای) 1: (
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 .إن التحكم بالمھارات اللغویة في مرحل التعلیم االبتدائي ھو أساس التعلیم الناجح 

ضیات حول معني الكلمات أو التركیب اللغویة لم القراءة یقوم المتعلم ببناء فرومن خالل تع
التلمیذ عندما یجد  وھذا معناه إن التأملیة ،بحیث نجده ینتقل من القراءة التعلمیة إلى القراءة 

نفسھ في وضعیات القراءة  والكتابة بمنطق البحث عن حل المشكالت یشعر بضرورة 
تجاور العقبات السیما إذا كان یتعامل مع أنماط مختلفة من النصوص المسموعة والمكتوبة 

الذي یزول معھ الشعور بارتكاب األخطاء ،إذ »التحسس التجریبي «فیقوم بما یسمي ب 
 .طأ نتیجة طبیعیة لعملیة التجریب یصبح الخ

المتعلم بواسطة الوسائل التعلمیة  ن التحكم في كفاءة القراءة یمارسھوالبد إلى اإلشارة با
الكتاب المدرسي وغیره من الوسائل التعلیمیة األخرى أو بالعودة الیم : المتوفرة لدیھ مثل 

 .ارسخ في ذھن المتعلم بین النصوص المسموعة
وتعتمد المناھج الجدیدة في التعلیم بالمرحلة االبتدائیة على المقارنة النصیة من اجل التحكم 
في القراءة والكتابة والتي تستدعي تعوید المتعلم على بعض طرائف التعامل مع النص  

تدوین المعلومات حین یقرا ویسمع ،التعلیق شفویا وكتابیا عندما : بسیطة مثل  كأنھمھما 
مع ، وكذلك التدریب على فھم وإدراك ما یطلب منھ من فعلھ بذلك یصل المتعلم یقرأ ویس

 .شیئا فشیئا إلى مستوى القراءة التأملیة
وھناك تفاعل وتكامل بین أنشطة التعبیر والقراءة والكتابة فھي حركة حلزونیة تمكن 

ك إلى امتالك المتعلم الصغیر شیئا فشیئا من اكتشاف عالم الكتابة وطبیعتھ فیؤدي بھ  ذل
 ).1(في وضعیات التعبیر المختلفة  القدرة على توظیف كفاءاتھ القرائیة

وما یمكن استنتاجھ من كل ذلك ھو إن ھناك عالقة وطیدة بین اللغة وغیرھا من المواد 
الدراسیة ، فقد ثبت بالتجربة أن تقدم التالمیذ في اللغة العربیة یساعدھم في كثیر من المواد 

تعتمد في تحصیلھا على القراءة والفھم ،فالتلمیذ المتمكن في اللغة یفھم ما یقرا  األخرى التي
بسرعة ومھما یكن من أمر فإن الھدف من تعلیم التربیة والنشاط القرائي خصوصا جعل 

 )2(المتعلم یتحكم في لغة عربیة معاصرة وذلك بتدریبھ على التعبیر والتواصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2012- 2011اللجنة الوطنیة للمناھج ،ط جوان :من التعلیم االبتدائي  األوليالمرافقة لمناھج السنة  قةثیالو- )1(
 .الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة

 2003أفریل   1من التعلیم االبتدائي ،ط األولىمناھج السنة  – )2(
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 :في السنة األولى ابتدائي على القراءة ما معنى أن یقدر المتعلم *
 
 
 الكفاءات-
 

 
 أھداف التعلیم-

یعرف نظام األصوات والضوابط والحروف - إن یتمعن في نص القراءة  -1
في الكتابة العربیة ویعرف قیمة عالمات الفصل 

 والوصل
 یتعرف في النص على العناصر التي یعرفھا-
 یبني فرضیات حول المعاني -
حول قراءة الكلمات غیر یبني فرضیات -

 مشكولة
إن یكیف قراءتھ مع احد أھداف القراءة  -2

 ومع نمط النص
 

یفھم أھم ما ورد في النص مع السرعة في -
 القراءة 

 یعرف كیف یقرأ الستیقاف المعلومات -
إن یتریث حیث یقرا لیرتب أفكاره أو لیتھیأ -3

 .للكالم
 .یدرك مقاصد من یخاطبھ في النص المقروء-
 

 
من خالل الجدول یتضح لنا ربط بین مختلف الكفاءات المتصلة بالقراءة واألھداف المسطرة لتعلم *

 .)1( .التلمیذ
 

بحیث یقترح على األطفال قبل نھایة : إضافة إلى ذلك ھناك ما یسمى باأللعاب القرائیة والكتابیة 
المكتسبات السابقة بواسطة األسبوع أنشطة في القراءة والكتابة یتعلمون فیھا باللعب ویراجعون 

العاب متنوعة ومشوقة للترویح عن النفس وشد االنتباه والترغیب في التعلم واالستعداد لممارسة 
 .نشاط اإلدماج

فالعاب القراءة ھي عبارة عن تمارین قرائیة الھدف منھا ھو تثبیت واستثمار وتقویم ما تم تعلمھ في 
 .)2(حصص القراءة بأنواعھا 

ن كل ما تقدم فان السنة األولى من التعلیم االبتدائي مرحلة ھامة تقوم على مراحل تعلیم وانطالقا م*
محددة وھي المرحلة التمھیدیة ، ومرحلة التعلیمات األساسیة وأخیرا مرحلة التعلیمات الفعلیة ولكل 

 .مرحلة خصائصھا التعلیمیة وأھدافھا المسطرة
اكتشف إلى غایة إدماج –أشاھد واستمتع : ءا من كما إن النشاط القرائي یقوم على خطوات بد

 .المكتسبات اللغویة في ھذا المجال 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2003مناھج السنة االولى من التعلیم االبتدائي ،ط افریل  )1(

 ).48(ص) 2005-2004(ط  أوصف األخضرو دلیل المعلم سنة أولى تألیف ، سعید بوشینة–)2(            
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 السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي : نموذج تطبیقي-

 .»الكتاب المدرسي للغة العربیة«

وھي سلسلة تتوجھ الى تالمیذ  »ریاض النصوص«:یندرج ھذا الكتاب ضمن سلسلة مسماة ب-
ھذه المرحلة التي تعد حاسمة إذ ینتقلون فیھا من فك الرموز وقراءة نصوص قصیرة الى 

 .التعامل مع النصوص أطول تمكنھم من القراءة المسترسلة والمعبرة

الن النصوص المعتمدة تتمیز بالتنوع من حیث انھا نصوص لمؤلفین تتوزع ) ریاض(وھي *
الحلي إلى العالمي ،وھي بھذا تخرج من دائرة النصوص المصنوعة وتوفر  في الفضاء من

بأبعاد إجمالیة وأدبیة ووظیفیة للغة وتسمح انطالقا من ثرائھا بتحقیق المقاربة النصیة إلي 
ینص علیھا المناھج وبھذا یكون النص نقطة االنطالق لكل النشاطات اللغویة من قراءة وتعبیر 

 .وكتابة

رسي للسنة الثالثة ھو كتاب شامل لكل النشاطات اللغویة مما یمكن من إرساء فالكتاب المد
الكفاءات األساسیة ویراعى االنسجام بین ھذه النشاطات ویسمح باالنتقال من نشاط إلى آخر 
دون إحداث قطیعة في التعلیمات ، وھذا یتیح للتلمیذ إدراك اللغة على أنھا كل متكامل یسمح لھ 

 .ضعیات المختلفةبالتواصل في الو

وبما أن القراءة ھي الفھم وال یمكن أن تتحقق ھذه الغایة تبنى التالمیذ استراتیجیات لوصول *
إلى المعنى فان الكتاب یوفر للتلمیذ الفرص لبناء ھذه اإلستراتیجیات ألنھ یمكنھ من إدراك 

للغویة بكیفیة مبسطة القرائن المختلفة التي تساعده على الفھم لذلك إدراجھ بعض ھذه الظواھر ا
لتحسیس التلمیذ بھا ، كما یستفید من نتائج الدراسات الحدیثة جدا التي وصلت إلى خالصة 
ھامة ھي ان المتعلم یمكن إن یكتسب آلیات القراءة عن طریق الكتابة ، ویتوزع الكتاب على 

ألخرى إلى عشرة محاور تتوزع ھي بدورھا إلى ثالثین وحدة تعلمیة ، وكل وحدة تتوزع ھي ا
صفحتین للقراءة والتعبیر الشفوي ، : مجموعة من النشاطات التي تمتد على الربع صفحات 

 .وصفحتین للتوظیف اللغة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شریف غطاس أستاذ التعلیم العالي :إشراف وتألیف –الكتاب المدرسي السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي )1(
 .وآخرون ،دیوان الوطني للمطبوعات المدرسة ن منشورات الشھاب
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   یتمیز تعلیم اللغة العربیة في ھذه السنة بمظھرین اثنین :لسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي ا
 .تثبیت وترسیخ المكتسبات اللغویة المحققة في السنتین األولى والثانیة :ھما

ع في تناول المفاھیم والمعطیات باإلضافة إلى دعم وإثراء ھذه المكتسبات بالتوس*
التدریب على طریق العمل والبحث عن المعلومات ومن ثم فانھ من الضروري 
الوصول بالمتعلمین إلى التحكم في الكفاءات المقررة وخاصة فیما یتعلق باستعمال 
نختلف الطرائق التي یتدربون بواسطتھا على إیجاد المساعي الفردیة للبحث عن 

 .لمعلومات ومعالجتھا وتنظیمھا وإعادة صیاغتھا شفویا وكتابیاا
كما أن تعلم اللغة العربیة في ھذه السنة یتجاوز مرحلة التدریب على اآللیات القراءة -

من فك ترمیز الكلمات والجمل إلى القراءة المسترسلة الواعیة للنصوص متنوعة 
 .منھا معرفیا ووجدانیا ولغویا ومتوسطة الطول وإدراك محتویات النصوص واالستفادة

 : ملمح الدخول لسنة الثالثة ابتدائي-
القراءة بیسر ،فھم نصوص قصیرة وإعطاء :یكون المتعلم في ھذه السنة قادرا على 

معلومات عن النفس المدروسة واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بھ ، كتابة نصوص 
فیھا الرسم الصحیح للحروف قصیرة ومتنوعة استجابة لوضعیات ذات داللة یراعى 

اما عن ملمح الخروج للسنة الثالثة ،ففي نھایة ھذا العام یكون المتعلم قادرا -.والكلمات
على القراءة المسترسلة والمعبرة لنصوص مالئمة یتراوح عدد وحداتھا اللغویة بین 

 .اثنین وثالث
مكن من إنشاء وفھم النصوص المقروءة وإعطاء معلومات عنھا بطریقتھ الخاصة والت

وتحریر نصوص متنوعة یتراوح عدد أشھرھا من سبعة إلى عشرة استجابة لتعلیمات 
 .-المختلفة–واضحة أو وضعیات ذات داللة بتوظیف موارد 

 :وھدف دروس القراءة في ھذه السنة إلى الوصول بالمتعلم إلى*
وتجاوز ذلك إلى جزیئات القراءة المسترسلة التي یتمثل فیھا المتعلم المعني الكلي لنص 

 .وتنمیة رصید المتعلم المعرفي الغوي 
واھم شيء استكمال التحكم في آلیات القراءة واحترام عالمات الترقیم وھذا یقتضي 
التدرب وباستمرار على القراءة المسترسلة من جھة وعلى استخدام االستراتیجیات 

 ).1( المناسب في النص
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2011مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي ،اللجنة الوطنیة للمناھج ،جوان )1(
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وبھذا یصبح نص القراءة ركیزة أساسیة تسمح للمتعلم بترسیخ آلیات القراءة وتجعلھ 
 إلىقراءة نص بمفرده دون اللجوء  إلىیحس باالستقاللیة في التعلم من حیث انھ یصل 

إال قلیال وھذا ما یزیده رغبة في القراءة ویمده بالثقة في إمكاناتھ مع باقي  خریناآل
 ).1.(النشاطات األخرى

 :وینبغي اإلشارة إلى أن كتاب القراءة للتلمیذ البد من أن یتوفر على الشروط التالیة
أن یعرض المفاھیم وفق نظام منسجم ، وبناء على تجزئة المادة إلى وحدات تعلیمیة *

 .متوازنة
الصحة العلمیة، مناسبة بین المتعلمین –الوجاھة  -الحداثة: أن یشمل وحدات تتمیز ب*

 .،االستجابة لمیول ورغبات شریحة المتعلمین
اللسانیة والخطیة :تتوافر على درجة عالیة من القابلیة لقراءة من الناحیتین  أنكما یجب 

 .رم المقاربة النصیة ،إضافة إلى تجسید التعلیم بواسطة الكفاءات ویحت
المرحلة السنة الثالثة ابتدائي تشكل وحدة متماسكة یستغل  هفنصوص القراءة في ھذ*

فیھا المقروء والمكتوب وھو نشاط لغوي یتدرب بھا المتعلم على عملیة األخذ 
واالكتساب م النصوص المقروءة بما تتناول من موضوعات وما تحملھ من رصید 

 .وظیفي
یمر علیھا النشاط القرائي بدءا من وضعیة انطالق ثم بناء التعلیمات  فالمراحل التي*

وأخیرا االستثمار بحیث ینجز التمرین األول من افھم نص القراءة من كراس النشاطات 
 ).2.(اللغویة

فالتمھید یھیئ أذھان التالمیذ من التدخل في جو الدرس ثم القراءة النموذجیة للمعلم -
نیة ،ثم أقراءة التفسیریة التي یحاول فیھا المتعلم على التدرب تكون قراءة واضحة ومتأ

على فھم ما یقرا والقراءة الجیدة ویحاول شرح المفردات ویجیب عن األسئلة 
المطروحة وأخیرا القراءة الختامیة فیقوم المعلم بقراءة النص مرة أخیرة بوضوح ولھذه 

 ).3(التعلیمي ھو متابعة المتعلم لمعلمھ مفردة مفردة
 .وفیما یلي سنفصل في ھذه المراحل عبر نموذج المذكرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13ص 2011مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي ،جوان )1(
دلیل المعلم لسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي تألیف مفتاح بن عروس أستاذ مكلف :ینظر) 2(

 2012شریفة غطاس أستاذة التعلیم العالي ،جوان:،تحت إشراف وتألیف بالدروس وآخرون 
 .ینظر المرجع السابق)3(
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 أھممن خالل نص القراءة المبرمج ضمن الكتاب المدرسي للسنة الثالثة یتضح لنا 
 :مراحل النشاط القرائي في ھذه الفقرة وأھمھا ما یلي

أتعرف على معاني المفردات :منھا وتندرج ضمنھا عدة محطات :أتحاور مع النص -
 .ففیھا یحاول المتعلم شرح الكلمات والمفردات الصعبة في النص المقروء

افھم النص وھنا یوضع المتعلم في سیاق النص عبر أسئلة موجھة ل :ثم تلیھا خطوة 
 ،الھدف منھا قیاس مدى فھمھ للمادة المقروءة والتجاوب مع معطیات التعلیمیة 

قل بھم المعلم إلى التعبیر عن طریق أسئلة كذلك تسعى إلى ترك مساحة وبعد ذلك ینت-
 .للتلمیذ إلبراز قدراتھ ومھاراتھ اللغویة والقرائیة من ضمنھا التي تنعكس على التعبیر

أما المرحلة الثانیة وھي التعرف على النص وھنا یكتشف التلمیذ ویالحظ الخصائص -
تلیھا )أتذكر(وبعد ذلك تذكیر  كما سبق )وغیرھا الفقرات–كالعنوان (الفنیة لكتابة نص 

جملة من التدریبات اللغویة لمعرفة وقیاس مدى إدراك المتعلمین واستیعابھم لما تلقوه 
 .من المكتسبات المعرفیة في النص المقروء

أثري لغتي وفیھا تفعیل للمكتسبات واأللفاظ الغویة :وبخصوص المرحلة الموالیة وھي 
 .لھا في وضعیھا تعلیمیة مختلفة الجدیدة واستعما

وبعد ھذه المراحل جمیعھا ینتقل المعلم إلى مرحلة أخرى أكثر عمقا وتوسعا تھتم 
–بالبحث عن الظواھر الغویة المناسبة لھذا المستوى وتسھیل محددة انطالقا من أالحظ 

 -أتذكر ثم أتدرب
الثالثة یمكن القول بأنھا ومن خالل ما سبق حول تعلیمیة نشاط القراءة في السنة *

مرحلة ھامة یخرج منھا المتعلم بمجموعة من المھارات التعلیمیة فھي تتجاوز آلیات 
القراءة من فك وترمیز الكلمات إلى القراءة المسترسلة الواعیة وتدربھ على استخدام 

 ).1(االستراتیجیات المناسبة في بناء النص
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  2011مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي ،اللجنة الوطنیة للمناھج ،جوان: ینظر )1(
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 -3س -القراءة  نموذج مذكرة نشاط

 األشجار والعصفور الصغیر:الموضوع 

 غیر محددة:المدة 

 كتاب التلمیذ: الوسیلة

 )6(الطبیعة والبیئة المجال :المحور

 )4: (الوحدة

 )1:(الحصة 

 القدرة المسترسلة وقیمة المعارف والتزود بالمعلومات –الكفاءة المستھدفة 

 مع العصافیر:في احد                                   إلى :  الفقرة من

 مؤشر الكفاءة الوضعیة التعلیمیة و التعلمیة األھداف الوسیطیة المراحل
 

تھیئة أذھان  التمھید
 التالمیذ 
في جو  للدخول
 الدرس

 )112(یطلب المعلم من التالمیذ فتح كتاب ص
والنظر إلى الصورة المصاحبة لنص القراءة ثم 

 :یسأل
 ماذا تشاھد في الصورة؟-
 كیف أصبح للعصافیر الوان؟-

أن یتامل المتعلم الصورة 
ویجیب عن االسئلة 

 المطروحة

القراءة 
 النموذجیة

قراءة النص -
 بوضوح

التدریب على -
 ةالقراء

یقرأالمعلم النص قراءة نموذجیة معبرة -
 .ومشخصة

یكلف المعلم بعض التالمیذ فرادى بقراءة الفقرة -
ویحرص على البدء بأنجب التالمیذ وأكثرھم 

قدرة على القراءة لكي ال ندفع بالمتأخرین 
 .إلركاب األخطاء

ان یستمع المتعلم جیدا لقراءة -
 المعلم 

ان یقرا المتعلم الفقرة  - 
ح إما بقیة المتعلمون بوضو

 فیتابعون باألصابع

القراءة 
 التفسیریة

التدرب على فھم -
 ما تقرا

اإلجابة عن -
األسئلة حول معنى 

 النص
 )أسئلة افھم النص(

 
 یكلف المعلم بعض التالمیذ بالتداول على

قراءة الفقرة ویستوقف في كل  مرة التلمیذ عند  
 .المفردة الصعبة لیتم شرحھا 

 اقترب -
 المناطق -
یختبر المعلم التالمیذ عن مدى فھمھم للفقرة  -

 :المقروءة وذلك بطرح األسئلة التالیة
 متى رحلت العصافیر إلى المناطق الحارة؟ -
 لماذا؟-من بقي؟-لماذا ؟ -

أن یقوم المتعلم بالقراءة  -
 الجیدة 

أن یحاول المتعلم شرح  -
 .المفردات 

لن یجیب المتعلم عن األسئلة  -
 وحةالمطر

قراءة 
 ختامیة

 أن یتابع المتعلم مفردة مفردة یقوم المعلم بقراءة النص مرة أخیرة بوضوح 
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                        الفھم القرائي -           :األولالمبحث 

 طرق عملیات فھم القراءة -                                    

 المبحث الثاني :      
تشخیص الضعف القرائي -  

    ةالعالجیة والحلول المناسبالقراءة -       

 

 المبحث الثالث :      - العوامل المساعدة على تنمیة مھارة القراءة .
 

 

المبحث الرابع :    - استبیان حول نشاط القراءة (العینة تالمیذ السنة 
    )الثالثة ابتدائي

. عرض نتائج االستبیان وتحلیلھا -                   

 

  



المشكالت القرائیة في المرحلة االبتدائیة                           :الفصل الثالث   
 

 
57 

الفھم القرائي: إن البرنامج العالجي الذي یقترحھ المعلم انطالقا من تشخیص 
الصعوبات اللغویة الخاصة بكل تلمیذ ھو بھدف تجاوز ھذه النقائص وتعلیم النشاط 

وتحقیق الغایة ,القرائي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة في أحسن وضعیاتھ التعلیمیة 
.للمادة المقروءة  الكبرى لھذا النشاط المتمثلة  في الفھم واالستیعاب   

الغایة من كل قراءة والھدف الذي یسعى كل متعلم :یعرف  الفھم القرائي على انھ * 
أي انھ عملیة عقلیة معرفیة تقوم على فھم ,لتنمیتھ بمستویاتھ المختلفة لدى التالمیذ

كما ,معنى الكلمة وفھم معنى الجملة والفقرة وتمییز الكلمات  وإدراك المتعلقات اللغویة
أنھا عملیة عقلیة ماورائیة تقوم على مراقبة التلمیذ لذاتھ والستراتیجیاتھ التي 

).1(یستخدمھا أثناء القراءة وتقییمھ لھا   

مرة قبل :القارئ مرتین  یتخذهفالقراءة فضال عن كونھا عملیة لھي موقف عقلي 
ممارسة عملیات القراءة وھذا مانسمیھ : اإلستراتیجیة ومرة أخرى بعد الفراغ مما قرأ 

 وھنا یكون الفھم  .

تلك العملیة التي بتنبؤ بھاالقارئ ویستدعي األفكار استدعاء :فالفھم عن القراءة ھو 
 –من الجمل الیسیرة المستقلة وھذا مایسمى في الفھم القرائي ,كلیا  الیاانتقائي ال

 بالعملیات الجزئیة ویستنتج العالقات بین كل جملتین متتالیتین وھذا یعرف ب
:العملیات التكاملیة وینظم ویبتكر األفكار المستدعاة  ویركبھا في صورة كلیة ضمن 
العملیات الكلیة ویستنتج كذلك نتائج قد التكون مقصودة من النص المقروء وال من 

كاتبھ ویندرج ذلك  ضمن العملیات المتممة ویضبط القارئ كل تلك العملیات ویالئمھا 
عملیات ماوراء المعرفة وكل تلك العملیات في :ذلك ب  وفقا ألھداف القراءة ویسمى 

).2(. ماھیتھا عملیات آنیة  

فان الفھم القرائي ھو استیعاب تفاصیل المادة التعلیمیة المقروءة ویكون ذلك وفقا لعملیات 
 آلیةالمعرفة وسنفصل في كل  وما وراءالتكاملیة والكلیة ,العملیات الجزئیة :علیھا وھي  یقوم
.الفھم القرائي  آلیاتمن   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الوفاء ,   2006, 1ط,مراد علي عیسى سعد .د ,الضعف في القراءة وأسالیب التعلم )1(
.97ص,لدنیا الطباعة والنشر  

حسن عبد  الباري عصر مركز  -طبیعة عمالیاتھ وتدلیل مصاعبھ د: الفھم من القراءة )2(
23ص,1999-اإلسكندریة للكتاب    
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 :الطرق لعملیات الفھم عن القراءة *

التدریس الجید للقراءة قائم على فھم عمیق رصین لما یتعلم  أنمن البدیھیات التربویة  
م القرائي یجب أن یضم وصفا لعملیات الفھم في القراءة وكل كتاب یكرس لتعلیم الفھ

.)1(القرائي ذاتھا   

 أثناءوتجمع كل البحوث التربویة النفسیة المعرفیةالى أن ثم خمس عملیات تحدث في 
فضال على أن كل واحدة من تلك ,القراءة وتسفر عن ذلك المسمى بالفھم القرائي 

ا بینھا إلحداث العملیة العملیات تضم عملیات أخرى فرعیة تتعاون وتتضافر فیم
.الفھم عن المادة المقروءة :الواحدة  وھي   

:ومن ھذه العملیات   

أوال :العملیات الجزئیة الصغرى :عندما یشرع القارئ في القراءة فأول مھمة یتعین 
علیھ ممارستھا أن یشتقى معنى ما من الوحدات اللغویة المكونة للفكرة الواحدة من 

األفكار المعروضة علیھ ومثل ھذه العملیة التي یختار فیھا القارئ العناصر  ویجمع 
العملیة  -:قروء تسمى الفكرة من وحداتھا من خالل الجمل والتراكیب اللغویة في الم

أو العملیات الصغرى فالمقصود بھذه العملیة ھو أن یتمكن القارئ من أن -الجزئیة
. یجمع فكرة الوحدات الغویة التي یقراھا من خالل الجمل والتراكیب   

فھم :والبد أن نراعي ضمن العملیات الجزئیة لفھم المقروء اعتبارین مھمین وھما   -
معنى الكلمة المفردة خارج التركیب وھو المعروف باسم المعنى المعجمي  واألمر 
الثاني وھو التمكن من قواعد اللغة التي كتب بھا التركیب ونظمت وفقا لھا الكلمات 

.المفردة   

العملیات الجزئیة :إذن إن العملیة األولى التي یتطلبھا إجراء الفھم عن القراءة ھو *
ذھنھ الفكرة انطالقا من الوحدات اللغویة الصغرى التي تھدف أن یجمع القارئ في 

أي انتقاء الفكرة أو اختیارھا من خالل األجزاء اللغویة المتضمنة ولذلك .المقروءة 
.)2(سمیت بالعملیات الجزئیة كما تحدث فقط داخل الجملة الواحدة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن عبد  الباري عصر مركز  -عمالیاتھ وتدلیل مصاعبھ دطبیعة : الفھم من القراءة )1(

5ص,1999-اإلسكندریة للكتاب   

19.ص, ینظر نفس المرجع)2(
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* أما العملیة الثانیة التي یتطلبھا إجراء الفھم القرائي وھي العملیات التكاملیة : إن 
العملیات الجزئیة توضح أن القارئ الیستطیع  أن یستدعي من ذاكرتھ إال ماجمعھ ن 
خالل الوحدات الصغرى وھذا الن الذاكرة التحتفظ بالتفاصیل وإنما تحتفظ بالوحدات 

.والكتل الذھنیة الكبرى   

اق واحد أما عن العملیات التكاملیة فال تكون  إال بین جملتین تامتین متتالیتین في سی* 
أي * مرجع الضمیر*أو غیر متتالیتین  وتطلب ھذه العملیات تحدید مایعرف ب 

الربط بین كل جملتین إضافة إلى العلیة والسببیة والتتابع  وبعض االستنتاجات :
.)1(األخرى  المرتبطة بالموقف المقروء كلھ   

 تتابعي مربوطانطالقا من ذلك نستنتج أن العملیات التكاملیة تحدث في سیاق جملي -
)2( .الموقفبمرجع الضمیر وغیرھا من العملیات العقلیة التي تسیر   

*أما عن العملیة الثالثة التي یتطلبھا الفھم عن النص المقروء یطلق على تسمیتھا ب: 
العملیات الكلیة وتضم عملیتان فرعیتان أولھما عملیة التلخیص التي تنصب على الفقرة 

اوز المعلومات غیر المھمة أما الخطوة الثانیة التي تندرج أو الموضوع المقروء  وتج
ضمن العملیة الثالثة تتمثل في استخدام القارئ النمط العام للتنظیم الذي اتبعھ الكاتب لكي 

.یكون لنفسھ تصورا خاصا عن الموضوع   

عملیات اإلسھاب ویراد بھا :وبخصوص العملیة الرابعة التي یتطلبھا الفھم وھي 
التي یناط بھا صنع استدالالت واستنتاجات غیر مقصودة من المؤلف ولیست العملیة 

وأخیرا تأتي المرحلة الخامسة التي یطلق على ,ضروریة لدیھ تسمى عملیات اإلسھاب 
تسمیتھا عملیات ماوراء التعرف ویمكن تعریفھا على أنھا اإلدراك الواعي للقارئ 

فیھا وتوجیھھا   معناه  على المتعلم والقدرة على ضبط عملیاتھ المعرفیة والتحكم 
یكون واعیا بما یفعلھ ومتى یفعلھ ولھذا نجد أن  أنوالقارئ على حد سواء 

استراتیجیات الدراسة لیس إال أكثر من عملیات ماوراء إعادة االستماع والمراجعة 
) .3(ووضع الخطوط تحت المھم في المقروء  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.13ص,المرجع السابق )1(  

حسن عبد  الباري عصر مركز  -طبیعة عمالیاتھ وتدلیل مصاعبھ د: الفھم من القراءة )2(
.14ص,1999-اإلسكندریة للكتاب   

.19ص ,نفس المرجع )3(  
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ولكن ینبغي اإلشارة إلى  أن العملیتین األخیرتین من عملیات الفھم القرائي تأتي في * 
متقدمة فتلمیذ المرحلة االبتدائیة تكون قدراتھ العقلیة والفكریة في ھذه مراحل دراسیة 

المرحلة تنمو وتتطور لیحقق المھارة المطلوبة للفھم في مراحل قادمة من التعلیم 
المتوسط والثانوي فالمھم أن یكتسب التلمیذ في طور التعلیم االبتدائي الفھم من خالل 

اتب الخفیة من وراء النص وعملیات التعرف  الوحدات اللغویة أما عن مقاصد الك
)1. (فیتقنھا التلمیذ في مراحل التعلیم الالحقة  

إذن من ذلك كلھ نستنتج أن الفھم القرائي من العملیات العقلیة التي  تمثل الھدف من 
وراء القراءة وینبغي أن یوجھ المعلم تالمیذه إلى كیفیة استخراج الفكرة العامة 

 للموضوع المقروء ویدفعھم إلى التحلیل  والبحث عن معاني الوحدات اللغویة  وھذا 

القرائي ومن دون فھم للنص المقروء الیمكن القول أن ما یعتمد علیھ نجاح النشاط 
.المعلم حقق النجاح في ھذا النشاط التعلیمي   

أما إذا لم یصل التلمیذ إلى الغرض المطلوب الذي نتحدث عنھ فالبد من الوقوف عند 
األسباب والعوامل والبحث فیھا  وتشخیص الصعوبات لتجاوزھا وفیما یلي  عرض 

.لف القرائي الذي قد یتسبب في عدم فھم التلمیذ للنص المقروءلمفھوم الضعف والتخ  

فیشكل األطفال ذو صعوبات القراءة نسبة كبیرة من الحاالت الشائعة بین األطفال ذو  -
یكون لھا اثر ھدام على شخصیة الطفل  أنصعوبات التعلم وھذه الصعوبات یمكن   

أنماط صعوبات التعلم شیوعا  ویرى عدد من الباحثین أن صعوبات القراءة تمثل أكثر
)2(  

حول الضعف والتخلف القرائیان مادام یتعلق  أكثروھذا مادفعنا للبحث في الموضوع  
بأمر خطیرو ھو ضعف ھذه المھارة عند التلمیذ مما ینبغي توجیھ محطة البحث حول 

وفیما یلي تعریف لماھیة الضعف القرائي .التشخیص والحلول العالجیة لھذه الظاھرة 
.أدقوتفصیالت   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الوفاء ,   2006, 1ط,مراد علي عیسى سعد .د ,الضعف في القراءة وأسالیب التعلم )1(
.96ص,لدنیا الطباعة والنشر  

146ص,2008, 3ط,محمد عوض هللا سالم .التشخیص والعالج د:صعوبات التعلم )2(  
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یعرف الفھم  القرائي على انھ  القصور في تحقیق األھداف المقصودة بالقراءة فھما   
إضافة إلى البطء في النطق والتلفظ ,وإدراكا وما تشتمل علیھ القراءة من معاني وأفكار

والضبط الخطأ لأللفاظ ومن آثاره یؤدي إلى التخلف الدراسي بعامة  وال یساعد على 
لتلمیذ عن التعبیر عما یجول بنفسھ وال یحسن االستجابة نمو الخبرات كما یعجز ا

لتوجیھات معلمیھ إضافة إلى سوء االتصال والتواصل مع المجتمع وكذا عزوفھم 
وعجزھم عن   وعدم قدرتھم على تلخیص مایقراون:ونفورھم من مادة اللغة العربیة  

.)1(تمثیل المعنى في أثناء القراءة وتكوین الصوت  

 dyselxia :الدیسلكسیا :ظاھرة عسر القراءة عند األطفال ب  ویعرف العلماء

غة ذو أصل لالتي ھي إحدى صعوبات التعلم المتباینة وھو خلل محدد متعلق بال
تركیبي یتمیز بصعوبة في تفكیك رموز الكلمة المفردة مما یعكس عادة عدم كفایة في 

لمفردة ھي في الغالب ھذه الصعوبات في تفكیك رموز الكلمة ا,المعالجة  الصوتیة 
 )2(غیر متوقعة بالنسبة للعمر والقدرات الذھنیة والوسائل التعلیمیة المتاحة 

فالعسر القرائي انطالقا من ھذا المفھوم  یشیر إلى التالمیذ الذین لدیھم ضعف في فك 
رموز الكلمة وبالتالي ضعف في كل أوجھ القراءة وھذه الصعوبات تحدث بالرغم من 

 )3(توسط  أو أعلى من المتوسط وجود ذكاء م

من خالل كل ماتقدم حول المشكالت القرائیة لدى تلمیذ المرحلة االبتدائیة یتبین بان *
التخلف في القراءة یقصد بھ القصور والضعف الفونیمي في تفكیك رموز الكلمة  

 .ونقص الوعي الصوتي بھا 

التي یواجھھا تلمیذ ھذه وبعدما تطرقنا إلى مفھوم الصعوبات والمشكالت القرائیة 
المرحلة نمر لنتعرف على األسباب والعوامل المؤدیة للضعف في ھذا النشاط اللغوي 

 .التعلیمي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار یافا ,  2006,  1ط,فھد خلیل زاید. د ,القراءة فن مھارة:استراتیجیات القراءة الحدیثة  )1(
 . 127ص, عمان,لتوزیع للنشر وا

 .10628العدد ,2008ینایر 3الخمیس :جریدة العرب الدولیة :ینظر)2(

.صعوبة تعلم القراءة عند الطفل :مجلة الطبیب دوت كوم  )3(
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عوامل صعوبات القراءة كثیرة یمكن تصنیفھا كما یلي أنمن المتفق علیھ     

 *اوال:العوامل الجسمیة:ویندرج ضمنھا

فالصعوبات القرائیة ترتبط باالضطرابات :االضطرابات البصریة السمعیة / 1
البصریة والسمعیة فبعض التالمیذ  لدیھم صعوبات في الرؤیة األمر الذي یؤدي إلى 

فمن التالمیذ من یعاني من عیب بصري شدید ومنھم من یستطیع ,إعاقة عملیة القراءة 
الیفید ذلك إذا كان عیب الرؤیة ناتجا عن كن لالقراءة ولكن باستخدام نظارة طبیة و

 .خلل بصري من غیر علة عضویة ظاھرة

وكذلك فان االضطرابات السمعیة الحادة تكون سببا في تلك الصعوبات وذلك الن 
حاسة السمع تتیح للطفل سماع أصوات الحروف والكلمات ونطقھا نطقا صحیحا أثناء 

لذلك فان أي اختالل أو اضطراب في الوظائف البصریة والسمعیة من ,ھذه العملیة 
ني األطفال الذین لدیھم صعوبات قرائیة  فیعا) 1(شانھ أن یؤثر على عملیة القراءة 

من عدم القدرة على التمییز البصري  بحیث الیمیزون بین الكلمات والحروف وعدم 
القدرة على التمییز بین األصوات اللغویة األساسیة كما یجدون صعوبة في تمییز 
الت الكلمات ذات النغمة المتشابھة وتختلف  االضطرابات السمعیة وما تحدثھ من مشك

قرائیة من تلمیذ ألخر فقد یواجھ بعضھم صعوبة في تمییز أصوات معینة بینما یواجھ 
 )2(مشكلة تمییز الصوت األول أو األخیر في كل كلمة آخرونتالمیذ 

إن االضطراب الوظیفي العصبي یؤدي إلى عدم القدرة على : عیوب التحدث/2
عن مشكالت في التحدث كما أن التحدث ومن ھنا یكون عدم القدرة على القراءة ناتجة 

العالقة بین القراءة والتحدث عالقة وثیقة والخلل العصبي في مراكز اللغة بالمخ یؤدي 
 إلى صعوبات في التحدث ثم إلى صعوبات في القراءة 

بعدما اشرنا إلى أن العوامل الجسمیة ومنھا االضطرابات السمعیة والبصریة وغیرھا 
العوامل :أخرى مرتبطة بالصعوبات القرائیة ومنھا نوسع نطاق  البحث عن عوامل 

 .العقلیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .127ص,2008, 3ط,د محمود عوض هللا سالم وآخرون ,صعوبات التعلم التشخیص والعالج  )1(

دار یافا العلمیة   2006,فھد خلیل الزاید .د القراءة فن ومھارة: استراتجیات القراءة الحدیثة)2(
.127ص ,
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اللغویة ونقصد  بذلك أن النمو  وتندرج ضمنھا االضطرابات: العوامل العقلیة:ثانیا * 
اللغوي غیر الطبیعي عامل ھام یشكل صعوبات القراءة ویمكن استخدام االختبارات في 

صوتیات  النمو اللغوي  لتقییم كفایات األطفال التعبیریة واالستیعابیة في مناطق ال
والمعاني والتركیبات  والتي تعتبر مؤشر ھام على الضعف القرائي إضافة إلى 

اإلدراك والذاكرة  – االنتباه/1:اضطرابات في العملیات المعرفیة ونعني بھا 
فاالضطرابات في مثل ھذه العملیات یسھم بشكل كبیر في صعوبات تعلم القراءة وأول ,

نتباه فالتلمیذ إذا لم یكن قادرا على التركیز على المادة اال:ھذه العملیات المعرفیة عملیة 
المطبوعة سوف یعاني من صعوبة في تعلم القراءة كما تؤثر كفاءة وفاعلیة عملیات 

االنتباه  على كفاءة عملیات النشاط العقلي المصاحبة  للنشاط القرائي ویتضح ھذا األمر 
حذف بعض الحروف ,نتباه المحدودةعند المتعلم ذوي الصعوبات القرائیة في سعة اال

 .)1(قسیم بعض الكلمات والسطور تو

وأیضا القراءة العكسیة للكلمات أو كتابتھا بشكل معكوس  وقد یستبدل بعضھم الصوت 
القراءة المعكوسة بعدم :األول  في الكلمة بصوت  آخر وكثیرا ماتفسر ھذه الظاھرة  

 )2(القدرة على تمییز الیسار من الیمین

وتلعب دورا ھاما في عملیة القراءة وذلك فیما یستخدمھ التلمیذ من وسائل : الذاكرة -/2
التعرف على الكلمات  وینجح التلمیذ في التعرف على الكلمة إذا أصبحت جزءا من لغتھ 

التي یتحدث بھا وینبغي أن یكون قادرا على تذكر المثیرات سواء مثیرات سمعیة أو 
لقراءة خصوصا وان الذاكرة مھمتھا االحتفاظ بالمعلومات بصریة كلھا عوامل تؤثر في ا

إن ضعف مھارات الذاكرة من أھم <  harris*:ھاریس*الستخدامھا فیما بعد ویقول 
میزات األفراد الذین یعانون  من صعوبات في القراءة  فھؤالء التالمیذ  الیستعملون 

ومن خالل كل مااوردنا حول العوامل العقلیة من , )3(>استراتیجیات تلقائیة للتذكر
اضطرابات لغویة واضطرابات على مستوى العملیات المعرفیة المرتبطة باالنتباه  

ھذه العوامل من أكثر المسببات للصعوبات القرائیة لدى  أنواإلدراك والذاكرة  یتضح لنا 
 .التالمیذ في المرحلة االبتدائیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     149ص,2008, 3ط,د محمود عوض هللا سالم وآخرون ,صعوبات التعلم التشخیص والعالج  )1(  
دار یافا ,2006,فھد خلیل الزاید .د :القراءة فن ومھارة:استراتیجیات القراءة الحدیثة  )2(    

.     140ص,العلمیة  

.      141ص  ,نفس المرجع )3(   
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فالتالمیذ الذین لدیھم ضعف قرائي :إلى ذلك صعوبات في  مھارة االستیعاب  وأضف
یجدون صعوبة في استیعاب النص  بحرفیتھ بمعنى صعوبات في استذكار الحقائق  

استذكار أو تحدید   نوالمعلومات الموجودة في النص بشكل صحیح وال یستطیعو
الفقرات المعینة  التي تصف شخصا أو مكانا أو شیئا ما  وقد یشعر ھؤالء التالمیذ 

باإلحباط  عندما یحاولون البحث عن حقائق وتفاصیل  دقیقة لإلجابة عن أسئلة 
)1(معینة  

:إضافة إلى عوامل خارجیة أخرى مرتبطة بالمشكل القرائي نذكر منھا * 

العوامل االجتماعیة واالقتصادیة*:إن ھذه العوامل مرتبطة بالمستوى االجتماعي 
عالقات األخوة بعضھم ببعض وعالقات اآلباء باألبناء فنحن غالبا ,واالقتصادي للتلمیذ

مانقلل من اھمیةھذه العوامل وكان لھا لھا تأثیر ضعیف في صعوبات القراءة إال أن 
القدر على القراءة عند ذلك عكس الواقع  فھذه عوامل تؤثر بشكل كبیر على 

)2(التلمیذ  

وھناك أیضا مجموعة من العوامل التربویة  التي تكون سببا من أسباب الصعوبات  
حجم وكثافة الفصل الدراسي وفي ضوء ,شخصیة المعلم ,طرق تدریس القراءة :منھا  

القدرة ھذه العوامل التربویة التي تشكل الضعف  في القراءة نجد أن التالمیذ یفتقدون 
على القراءة فال بد من إیجاد طرق تدریس مالئمة مع تحدید تحلیل كامل  لكل 

.المھارات التي یجب أن یعرفھا المعلم   

وھذا مایجب األخذ بھ عند إجراء تشخیص  للصعوبات المتصلة بالقراءة  وكذلك عند 
)3(إجراء برامج التدریب المناسبة لعالج صعوبات القراءة  

دم حول العوامل والمسببات المتصلة بالضعف القرائي یتبین لنا من خالل كل ماتق
بصورة واضحة المؤشرات التي تدل على التالمیذ الضعاف في نشاط القراءة 

التعرف الخاطئ على الكلمة والقصور :والمواصفات التي تدل على ذلك من خالل 
األخطاء اللغویة  من افي القدرة على االستیعاب والتذكر وكذا االنتباه والفھم وغیرھ

التكرار والقراءة العكسیة ,كالحذف واإلدخال الغیر مناسب لكلمة في جملة :
 والبطیئة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

142المرجع السابق ص)1(  

151ص,2008, 3ط,د محمود عوض هللا سالم وآخرون ,صعوبات التعلم التشخیص والعالج  )2(  
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*:تحلیل العجز وتشخیص الصعوبات  * 

وبعد االطالع على الصعوبات  والعوامل المؤدیة للضعف  البد من تشخیص فعلي 
 إلیجاد الحلول العالجیة المناسبة

ونقصد بالتشخیص تلك اإلجراءات  المستخدمة للحكم على طبیعة صعوبة القراءة عند 
البحث في البرنامج العالجي  التلمیذ وكذا سببھا المحتمل فالتشخیص إذن ھو طریقة

 عند التلمیذ وكذا سببھا المحتمل فالتشخیص إذن ھو طریقة البدء في البرنامج العالجي

وھناك نوعان من أسالیب وإجراءات التشخیص التي تستخدم في تحدید صعوبات 
:القراءة نذكر منھا   

أوال :التشخیص الرسمي :وھو یستخدم اختبارات مقننة ذات معاییر مرجعیة لتقویم 
-: قدرة الطفل الكافیة للقراءة ومستوى التحصیل فیھا ومن أمثلة ھذه االختبارات

االختبار المقنن لتشخیص القراءة وھو یقیس المھارات النوعیة للقراءة لفظیا  وھذه 
المفردات السمعیة ،معاني الكلمات وأجزاء الكلمات  والتمییز السمعي :المھارات ھي 

.و تحلیل النطق   

ثانیا :التشخیص الغیر الرسمي وھي التي الستخدم فیھا اختبارات مقننة ولكن البد من 
القیام بفحص مستوى قراءة الطفل وأخطائھ من الكتب واألوراق  والمواد التعلیمیة 

وفي ھذه الحالة یتم مالحظة استجابات التلمیذ عند ,المستخدمة في الفصل الدراسي  
ستویاتھم القرائیة ودرجة إتقانھم للقراءة في ذلك القسم القراءة ویحدد بناءا على ذلك م

)1(وكذلك یالحظ المعلم معدل القراءة وسرعتھ عند الطفل  

إذن فالتشخیص أمر ضروري  للوقوف عند طبیعة الصعوبات القرائیة عند كل تلمیذ 
باختالف المرحلة التعلیمیة  وذلك الن نمط العجز القرائي یختلف باختالف شكل 

)2( .جھریة أو صامتة  القراءة  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 3ط,د محمود عوض هللا سالم وآخرون ,صعوبات التعلم التشخیص والعالج  )1(
153ص,2008  

155ص,نفس المرجع )2(  
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إن اختبارات القراءة تعطي المعلم الفرصة لیكشف عن المھارات  التي یتقنھا التلمیذ  
یجد فیھ إشكاال أو صعوبة ویالحظ بذلك مظاھر التخلف والنقص التعلیمي لدیھوما   

یستعمل في :وتشخیص الضعف في القراءة الجھریة یمكن أن نعبر عنھ كما یلي 
الھجاء وغیرھا وأیضا یستعمل في األخطاء ,الشكل العام , التخمین :معرفة الكلمات 
تكرار الكلمة ,ف وإھمال عالمات الترقیمخلط الحروف والكلمات والحذ:اللغویة التالیة 

وكذلك وجود عائق في حركات العینین  یتمثل في بعد المسافة بین رؤیتھا ونطقھا 
)1( .وفقدان مكان القراءة   

بعدما اشرنا إلى مظاھر التخلف في القراءة الجھریة  والمؤشرات الدالة علیھا  نمر 
البطء في القراءة :وھي كالتالي لنتعرف على مظاھر التخلف في القراءة الصامتة 

والتلفظ وتحریك الرأس وعدم الفھم وانعدام القدرة على إتباع التعلیمات أو تعرف 
)2(الفكرة الرئیسیةاو استرجاع التفاصیل  

أما عن اختبار القراءة الجھریة فھو یكشف لنا مدى معرفة الكلمات المستخدمة 
الحروف :أن تظھر أخطاء مثل وأصوات الحروف واإلدغام والنطق الجید ویمكن 

 .المعكوسة وفقدان مكان الكلمة واستخدام األصبع في أثناء القراءة 

وھو * حسن شحاتة*ویمكن اإلشارة إلى نموذج اختبار القراءة الجھریة وھو اختبار 
أول اختبار من نوعھ في اللغة العربیة وقد خصص لألقسام من الثالث ابتدائي للثالث 

ھارات سالمة النطق وعدم اإلبدال والحذف والضبط النحوي ثانوي وھو یقیس م
والنطق اإلمالئي و ھو اختبار مقنن وضعت لھ معاییر تحدد العمر القرائي للتلمیذ 

ومستواه داخل القسم الدراسي الواحد واالختبار عموما بھ طاقة لرصد األخطاء 
 .اللغویة وبیان أنواعھا  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدار المصریة,حسن شحاتة .تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق د   )1(
     174ص,6ط, اللبنانیة 

نفس المرجع :ینظر   )2(  
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أما بخصوص اختبارات القراءة الصامتة فتصنف عادة في اختبارات المسح  
جة واحدة یمكن أن تعبر واختبارات التشخیص وغرض اختبار المسح ھو اإلمداد بدر

بالتقریب عن مستوى قراءة التلمیذ وتستلزم سلسلة من بنود متدرجة في صعوبتھا 
وھي تزود المعلم بمقاییس تقریبیة للتحصیل في قراءة مجموعة من األطفال وھي 

)1(مختصرة واھم من االختبارات التشخیصیة المطولة  

التشخیص الخاصة بالقراءة سواء   نستنتج انطالقا من كل ماسبق وقیل حول اختبارات
الجھریة التي تعتمد ومعاییر محددة  أو الصامتة التي تصنف ضمن اختبارات المسح 

تبقى ھذه االجتھادات في ,التي تعطي المعلم فكرة عن مستوى التلمیذ بمقاییس تقریبیة 
البحث عن حلول لتشخیص الصعوبات والعمل على تجاوزھا ھو ماتسعى إلیھ مثل 

.االختبارات ھذه   

والشك أن  لتشخیص التخلف في القراءة مجموعة من التدابیر واألسالیب على المعلم 
أن  یتبعھا واھم  مافي ذلك احتفاظھ بسجالت خاصة منفصلة  عن كل تلمیذ متخلف 

قرائیا وھي قوائم شخصیة  یضعھا المعلم لیستمر في متابعة وتقویم تالمیذه وتعدل ھذه 
ضح  مما تتكون ھذه القائمة القوائم باستمرار وفیما یلي سنو  

:البد أن تشتمل القائمة الخاصة بالتالمیذ المتخلفین قرائیا على   

القسم ,ویقصد بذلك  اسم المدرسة وتاریخ المیالد :قسم خاص بالمعلومات العامة 
والسن عند دخول المدرسة فیلقي الضوء على األسباب المحتملة لصعوبات القراءة 

مستعدین لھا  ااألطفال یرغمون على القراءة قبل أن یكونو فبعض,التي تواجھ الطفل 
وسجل ,ولذلك  فمن المستحسن  معرفة الظروف التي بدا فیھا الطفل خبرات القراءة 

عدد سنوات الرسوب وخلفیة المنزل , الحضور في المدرسة یقدم مثل ھذه المعلومات 
)2(تكیفھ االجتماعيكل ھذا یمكن أن یحدث للتلمیذ اضطرابات انفعالیة تؤثر في   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, الدار المصریة اللبنانیة ,حسن شحاتة .تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق د )1(
     183ص,6ط

171ص,نفس المرجع )2(   
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متعاونین فاألطفال الذین یعانون عجزا في القراءة كثیرا ما یكونون نافرین وغیر 
ومعرفة ھذه الخلفیة مرغوب فیھا ألنھا تمكن المدرس من أن یفھم االتجاه االجتماعي 

)1( .وتكوین العاطفة التي تساعده في نجاح التكوین العالجي   

وفھم صعوبات الطفل ومشكالتھ ینبع من الرابطة القریبة بین التلمیذ ومدرسھ في *
قوائم االھتمامات   علومات باستخدام التعلیم الفردي ویمكن الحصول على ھذه الم

وھي عبارة عن استبیان  شفھي یمأل عن طریق مقابلة ویعطي حقائق الزمة عن 
فھذه القائمة تفید ,عادات التالمیذ وھي جزء من السجالت الشخصیة لدراسة الطفل 

.المعلمین بالعوامل التي تؤثر على عرقلة األطفال واستعدادھم في تعلم القراءة   

وتشمل اختبارات :االختبارات الجسمیة والحسیة :فة لقائمة التشخیص ھناك إضا*
القلب والرئة واألسنان واضطراب الغدد وعیوب الكالم وجھاز السمع ومشكالت 
البصر واختبارات الذكاء والتحصیل فیستخدم المعلم المعالج أنواعا من اختبارات 

)2( .فل الذكاء لكي یتبین بسرعة ما یمكن أن یتوقع من الط  

عف القرائي وانطالقا منھا توضع الض عموما مایجب أن تتضمنھ قائمة تشخیص اھذ
.االختبارات والتصنیفات   

فھي النقطة األولى التي ینطلق منھا المعلم بحثا عن العالج لتلك الصعوبات التي 
 تواجھ التلمیذ في ھذا النشاط التعلیمي

إلى تجاوز االضطرابات اللغویة  وسنتحدث عن ھذه الحلول العالجیة التي تھدف
.الخاصة بالقراءة عند التلمیذ واھم أساسیات البرنامج العالجي   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12ص,2006,دار الفكر العربي ,علي احمد مدكور .تدریس فنون اللغة العربیة د )1(  

ص ,6ط, الدار المصریة اللبنانیة ,حسن شحاتة .تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق د )2(
173    .   
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:*القراءة العالجیة والحلول المناسبة لتجاوز الضعف القرائي لدى  التلمیذ   * 

إن مجرد الكشف عن صعوبات القراءة لدى التالمیذ الیعد آمرا كافیا  في التعلیم ذلك 
یص ال قیمة وال معنى لھ  مالم یؤدي إلى محاولة عالج تلك الصعوبات الن التشخ

 حتى یعتدل مسار القراءة عند التالمیذ أنفسھم

ولذلك البد أن یقترح المعلم  في ضوء تشخیص صعوبات القراءة حلوال عالجیة أو 
كما انھ إذا ,بعض البدائل التي تعین في حل ماینشا عن تلك الصعوبات من مشكالت 

فسر صعوبات القراءة بتدقیق كامل فان ذلك سیكون الشك مصدرا للخطأ في لم ت
 أسالیب العالج التي یقترحھا المعلم

والمعلم الجید مھما كان موقعھ ومستواه یبدأ العالج  من المستوى الفعلي لتالمیذه دون 
المستوى المثالي الذي یطمح ھو نفسھ إلیھ  فیؤسس ثقة التلمیذ في نفسھ ویشخص 

وكل  المبادئ الالزمة  للتدریس الجید والفعال ھي نفسھا المبادئ التي  )1(وباتالصع
.یجب مراعاتھا في التعلیم العالجي وبرامجھ   

وكما ھو معروف أن المتأخر قرائیا یتصف بعدم قدرتھ على االستقالل  في تعرف 
مات عن الكلمات والھدف األول للتعلیم العالجي  ھو تنمیة االستقالل في تعرف الكل

طریق تمكین التلمیذ من مھاجمة الكلمات باستخدام الطرق التالیة : أن ینظر التلمیذ 
إلى الكلمة بعنایة كي یستطیع أن  بتعرفھا بشكلھا العام أو بتمثیلھا من الكلمات التي 

یعرفھا ثم یقرا النص سریعا بحثا عن إشارات أو مفاتیح لمعرفة الكلمة ویقطعھا إلى 
)2(مقاطع  

إضافة إلى أن البرنامج العالجي یستلزم أساسیات تتصل بكل من المعلم والمتعلم*   

1/فیما یتعلق بالمتعلم :ینبغي أن یقوم المعلم برصد الحالة الصحیة للتالمیذ واالتصال 
بأولیاء األمور لمعالجة مایشیر إلى خلل عضوي لدى التالمیذ مع ترتیب أوضاع 

لتعاون بین المدرسة واألھل  لیعرف أولیاء األمور خاصة لمثل ھؤالء في القسم وكذا ا
.بمستویات أبنائھم ومساعدة المتأخرین منھم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلیة ,حسني عبد الباري عصر .د ,مناشط تعلیمھا وتنمیة مھاراتھا –طبیعتھا :القراءة )1(
.     102ص  ,للطباعة والنشر باإلسكندریةالمكتب العربي الحدیث ,التربیة     

, الدار المصریة اللبنانیة ,حسن شحاتة .تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق د )2(
.    175ص ,6ط   



المشكالت القرائیة في المرحلة االبتدائیة                           :الفصل الثالث   
 

 
70 

2 /فیما یتعلق بالمعلم :علیھ أن یبدل مزیدا من االھتمام  والتدریب على تجرید الحروف في 
عرف على أخطاء التالمیذ وتصحیحھا من قبل التلمیذ أوال  أثناء التحلیل والتركیب  وكذا الت

فان عجز فمن قبل زمالئھ  وان لم یستطیعوا تدخل المعلم والبد من ضرورة إجراء فحوص 
تشخیصیة كما یتوجب التحدث باللغة الفصیحة داخل القسم وعلى المعلم أن یشجع تالمیذه 

)1(الیاتھمعلى ذلك  ومتابعة التالمیذ الذین یغیبون وحل اشك  

ویمكن أن یمضي معلم المتأخرین  في القراءة وقتا طویال في االستماع إلى الطفل وھو  -
یقرا جھرا  والغرض من ھذه القراءة الجھریة ھو مواجھة التلمیذ مرة بعد أخرى 

بمشكلة المعالجة المنھجیة للكلمات غیر المألوفة  وحالما یتردد أو یقف التلمیذ  یجب 
جعتھ بعنایة  وان یوجھھ إلى مھاجمة الكلمات  ویحتاج على المعلم أن یتیقظ لمرا

المعلم العالجي إلى صبر الحدود لھ  ویستطیع أن یساعد التلمیذ عن طریق اإلشارة 
)2(إلى  الفروق الممیزة للكلمة وعن طریق اقتراح حیل للسرعة والتذكر   

والجدیر بالذكر أن <قدري لطفي > قدم كتابا قیما عن التأخر في القراءة وابتكر فیھ 
سلسلة من االختبارات التشخیصیة  والتدریبات العالجیة المتدرجة في الصعوبة بحیث 

)3(تالئم األطفال الذین یظھرون عیوبا معینة في القراءة  

 كما یمكن إدراج ضمن البرنامج العالجي  عنصر ھام وحساس وھو :التعلیم المفرد  
فھو الطریقة الصحیحة الكتشاف الفروق الفردیة بین التالمیذ  والتعرف على قدراتھم 

والتعلیم المفرد لیست طریقة واحدة  ولكنھ مجال رحب ,للتعلم والتحصیل القرائي 
للتفكیر في طرق وأسالیب عدیدة في تدریس القراءة التي تتداخل مع النظریات  

املة وبالوسائل التعلیمیة وكیفیة التعامل مع التالمیذالجدیدة التي تھتم بالقسم كوحدة ك  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار یافا ,  2006,  1ط,فھد خلیل زاید. د ,القراءة فن مھارة:استراتیجیات القراءة الحدیثة  )1(
  .124ص,عمان,للنشر والتوزیع 

محمد قدري لطفي ,التأخر في القراءة تشخیصھ وعالجھ في المدارس االبتدائیة   )2(
52ص,القاھرة,  

.نفس المرجع : ینظر)3(
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ز التعلیم المفرد  ھو اللقاءات الفردیة التي یقوم بھا المعلم مرتین  في مایمی ھموا
 األسبوع  مع كل تلمیذ على حدة  لمدة عشر دقائق ویشكل منتظم  ویجب أن یكون
سجل كامل عن التلمیذ  یتناول الصعوبات القرائیة التي تواجھھ وماھي المھارات 
اللغویة التي تنقصھ كي یزوده بھا  وتسجل باإلضافة إلى ذلك خطوات تقدمھ  في 

تمییز  الحروف الھجائیة:القراءة أو المھارات اللغویة مثل   

وھناك أسالیب فنیة في التعلیم المفرد یجب على المعلم إتباعھا لتساعده في حل 
بناء عالقة ودیة مع الطفل  وتحدید طبیعة تعلمھ : مشكالت التالمیذ القرائیة منھا 

وتعیین مشكالتھ القرائیة  بالتشخیص الدقیق وتطویر وسائل التعلیم الذاتي كي یستطیع 
تغلب على الصعوبات التي یواجھونھا  واستخدام وسائل التالمیذ بجھودھم الفردیة ال

التعزیز االیجابي مثل لوحات الشرف ولوحات تقدم التالمیذ  كوسیلة لتسجیل مستوى 
)1(تقدمھم العلمي بطریقة تثیر اھتمامھم   

إذن فالتعلیم المفرد احد الوسائل المساعدة في البرنامج العالجي للتخلص من  
م على الجھود الفردیة للتلمیذ لیتجاوز النقص في نشاطاتھ المشكالت القرائیة یقو

)2( .التعلیمیة   

على العموم فان البرنامج العالجي  الخاص بتدارك النقائص الموجودة عند التالمیذ *
بخصوص النشاط القرائي تقوم على مجموعة من الحلول التي تھدف إلى تجاوز 

واكتساب ملكة لغویة سلیمة ومھارات العجز القرائي و مساعدة المتعلم على  تكوین 
تمكنھ من اجتیاز المشكالت التعلیمیة التي تواجھھ أثناء مسیرتھ الدراسیة بالمرحلة 

االبتدائیة  یقوم البرنامج على أساسیات البد أن یلتزم بھا كل من المعلم والمتعلم 
تقنیات لتحقیق األھداف التعلیمیة المطلوبة وحل اإلشكالیات في ضوء الوسائل وال

التربویة الحدیثة التي تساعد على نجاح العملیة التعلیمیة بكل مقوماتھا ونعود لنركز 
على انھ الیكفي تشخیص الصعوبات فقط بل البد من وجود تفكیر عملي جدي مبني 

  .على أسس علمیة دقیقة لعالج ھذه المشكالت التعلیمیة 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 أوجینيد ,الطفل ومشكالتھ القرائیة في الصفوف االبتدائیة األولى أسبابھا وطرق عالجھا  )1(
21ص,عمان , 1985,  1ط,مدانات   

23ص,نفس المرجع  )2(  
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:تنمیة المیول القرائیة لتلمیذ المرحلة االبتدائیة     

ذكرنا أن القراءة عملیة معقدة فھي لیست مجرد التعرف على أسماء الحروف وكیفیة 
نطقھا أو مجرد التعرف على شكل الكلمات  وإنما ھي باإلضافة إلى ذلك تتضمن 

القدرة على فھم المعاني والربط بین تسلسل األحداث مع القدرة على التركیز والتذكر 
ھا للطفل یتطلب أن یسبق بفترة من االستعداد  لھذا فان تعلیم, واالستیعاب والنقد 

تساعد على تنمیة الرغبة في القراءة لدیھ وتشجعھ  على اإلقبال على تعلمھا یشغف 
وتنمي لدیھ الملكة اللغویة ألنھ بقدر مایرغب الطفل في القراءة ویحبھا یكون لدیھ 

 االستعداد لتعلمھا 

ھذا االستعداد وتنمي المیول القرائیة  وفیما یلي مجموعة من العوامل  التي تساھم في
: لدى التلمیذ    

1-األسرة :ولھا دور ھام في سرعة النمو اللغوي لدى الطفل ووضوح تعبیره ،إذ 
التي تؤثر على تنمیة میول الطفل نحو القراءة األسرة توجد كثیر من المتغیرات داخل 

في المدرس فكثیر من مثل مستوى تعلم الوالدین  ومدى اھتمامھم بتحصیل الطفل  
اآلباء یساعدون على تكوین وصقل الكفایة اللغویة عند أبنائھم من خالل اإلقبال على 

  )1( .شراء القصص والمجالت وما یتعرض لھ الطفل من وسائل االتصال 

2-المدرسة :تستطیع المدرسة أن توفر الظروف والفرص المناسبة التي تشجع 
ذه الظروف عمل مكتبة للفصل بحیث تحتوي على األطفال على القراءة ومن بین ھ

والصور وان تكون كثیرة  واألسلوبكتب ومجالت مناسبة من حیث المحتوى 
وان یخصص المعلم حصص  إلیھ وما یمیلومتنوعة بحیث یجد كل تلمیذ بغیتھ 

 إلىینتقوا الكتب التي یمیلون  أنحیث یتاح للتالمیذ حریة كاملة في  الحرةالقراءة 
تقام   أنكما یمكن ,طلب التلمیذ ذلك إذاقراءتھا وان تكون ھناك مساعدة من المدرس 

یعرض  أنیتنافس التالمیذ على الفوز بجائزة القراءةوالباس  بحیثجماعات للقراءة 
في  ونقاشھذه الجماعات بعض ماقرؤوه على زمالئھم ویدار حوار  أعضاءبعض 

)2( .القسم حول الموضع لیستفید البقیة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         2003,  1ط,د سلوى مبیضین ,تعلیم القراءة والكتابة لألطفال  )1(

.  174ص  ,2006,دار الفكر العربي ,علي احمد مدكور .تدریس فنون اللغة العربیة د  )2(  
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القراءة عن طریق  إلىتنمي المیل  أنوالمدرسة  األسرةبناءا على ماتقدم تستطیع  
 :ھذه المواقف  أھمفي القراءة وتشجعھم علیھا ومن  األطفالبناء المواقف التي ترغب 

والقصص  توفیر الكتبیكون اتجاه الوالدین نحو القراءة ایجابیا ویحرصان على  أن
.مناسبة  أخرىمواد قرائیة  وأيالمناسبة للطفل في كل مرحلة من مراحل حیاتھ   

3-الوسائل السمعیة والبصریة: فھناك قنوات تلفزیونیة خاصة باألطفال فمن خالل 
االستماع ومشاھدة الرسوم الكرتونیة یستمتع األطفال بالقصة فھي عبارة عن نوع من 

توفر للمتعلم مساحة تمكنھ من تنمیة مكتسباتھ  إذأنواع القراءة وھي القراءة لالستماع 
من البرامج  المسموعة كثیرا اإلذاعةوكذلك تقدم   رائیة اللغویة وتنمیة مھاراتھ الق

)1( .الثقافیة والدینیة  

 أنمساعدة  كالمطالعة فینبغي على المتعلم لتنمیة مھاراتھ  أخرىعوامل  إلى إضافة
القراءة السلیم والتركیز على المعنى واختیار المكان والزمان المناسب في  أسلوب یتخذ

)2( .جو ھادئ   

نبدأ العنایة یغرس حب القراءة والمیل لھا في نفس الطفل والتعرف على  أنإذن البد 
ولذا فمسالة القراءة مسالة حیویة بالغة , مایدور حولھ منذ بدایة  معرفتھ تلك الحروف

في القراءة نشجع  األطفالاألھمیة لتنمیة ثقافة الطفل ومكتسباتھ الغویة فعندما نحبب 
نحو الفضول   أمامھم األبوابلطفل فحب القراءة یفتح في الوقت نفسھ االیجابیة في ا

.واالستطالع وینمي الخیال   

التي ینبغي للمتعلم ان یتقنھا اذ تضمن لھ  األساسیةوتعتبر مھارة القراءة من المھارات 
. األخرىالتعلیمیة  األنشطةالنجاح في   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,   2003, 2ط,نایف سلیمان وآخرون .تعلیم األطفال القراءة والكتابة د أسالیب  )1(
 140ص, عمان,دار صفاء للنشر والتوزیع 

 .134ص,المرجع نفس   )2( 
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انطالقا مما سبق فان حرص المعلم على تنمیة المھارة القرائیة عند التلمیذ أمر البد 
أخرى كالكتابة والتعبیر وغیره منھ خصوصا أن ھذا النشاط مرتبط بأنشطة تعلیمیة 

وبذلك فان النجاح في ذلك یمكن المتعلم من أن ینجح في باقي األنشطة التعلیمیة 
.األخرى   

ولیست المدرسة وحدھا ھي العامل المسؤول عن ذلك فینبغي أیضا أن یدفع اآلباء 
ت بابناءھم إلى القراءة والمطالعة وتحفیزھم على ذلك بتوفیر الوسائل واإلجراءا

.التعلیمیة المسطرة  األھدافالالزمة التي من شانھا تحقیق   

وتحقیق الھدف من القراءة بفھم المتعلم لما یقرا ویقوم بالنقد والتحلیل والموازنة 
)1( .واالستنتاج ویستخدم مایقراه في حل مشكالتھ الیومیة  

االبتدائیة  بعد كل المعطیات التي تناولناھا حول تعلیم النشاط القرائي في المدارس
واقع ھذا  سنختم بحثنا باستبیان شامل لمعطیات الظاھرة اللغویة بھدف الوقوف عند

النشاط في المدارس االبتدائیة الجزائریة ورؤیة التالمیذ بخصوص ھذه الوضعیات 
وضم االستبیان أسئلة محددة *   تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي* التعلیمیة وكانت العینة

ستوى التالمیذ وبحثا عن الطرق التي تسھل تدریس القراءة وفیما یلي وھادفة لقیاس م
 14ذكور و 18تلمیذ  32وتجدر اإلشارة إلى أن القسم مكون من .  جدول االستبیان 

 إناث  ,وفیما یلي جدول االستبیان الخاص- بتالمیذ س3 ابتدائي -.  

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, الدار المصریة اللبنانیة ,حسن شحاتة .تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق د )1(
     .126ص,6ط
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 السؤال الموجھ اإلجابات

للتلمیذ   نعم أحیانا ال 

 

   32 تلمیذ

  القراءة واجبة على كل مسلم ومسلمة  1س

ھل تحب تعلم القراءة 2س 20 5 7  

او انك تتلعثم ھل تحسن القراءة جیدا 3س 12 17 3  

ھل تقوم بتحضیر نصوص القراءة في البیت مع احد   4س  11 17 4
 الوالدین  

أمك  في تعلم القراءة     :ھل تساعدك  5س 14 10 8  

ھل یساعدك أبوك  6س 6 16 10  

ھل تستغرق وقت طویل لقراءة نص الكتاب  7س 7 13 12  

ھل تجد صعوبة في  القراءة بشكل صحیح   8س 9 14 9  

ھل تفقد مكان الكلمة أثناء القراءة  9س 11 12 9  

ھل تشتري القصص وتقراھا 10س 23 5 4  

ھل تفھم معنى تلك القصص من خالل الصورة  11س 22 10   

12س ھل تفھم ماتقرا  14 15 3  

ھل عندما تقرا تستنتج فكرة  13س  12 15 5  

ھل تقرا القران  14س 12 17 3  
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ھل تعتمد على الحفظ في القراءة 15س 15 12 5  

ھل تعتمد على المالحظة العینیة  لقراءة نص الكتاب 16س 18 14   

الصورة لنص القراءة الموجود في  ةھل تفضل مرافق 17س 22 10 4
 الكتاب         

ھل تجید تلخیص ماتقرا 18س 16 11 5  

ھل تحفزك المعلمة عندما تقرا وتشجعك  19س 20 12   

ھل تستمتع بالقراءة أم أنھا أمر ممل  20س 24 5 3  

 ھل تستمتع بالقراءة ألنھا تروي قصة مشوقة 26 6 

 تحلیل الجدول :

 32من خالل تحلیلنا لھذا االستبیان مع تالمیذ السنة الثالثة ابتدائي  لقسم یتكون من  -
تلمیذ الذي خصصناه حول نشاط القراءة نالحظ مجموعة من النقاط المھمة التي أمدتنا  

بفكرة معقولة حول واقع ھذا النشاط في مدارسنا االبتدائیة  ونوع العالقة التي تجمع 
میذ وقوفا عند أسباب الضعف القرائي من خالل مجموعة من األسئلة بین المعلم والتل

 التعلیمیة الھادفة والمحددة  التي تطرح إشكاالت مھمة متصلة أساسا بالنشاط القرائي 

أول مالحظة  سجلناھا من  خالل االستبیان ھي أن جمیع التالمیذ  یدركون أن   -
الن هللا دع إلى طلب العلم انطالقا القراءة ھي واجبة على كل مسلم ومسلمة   وھذا 

وھذا حسبما  ماقدموه  -من سورة العلق-)  اقرأ باسم ربك الذي خلق:(من قولھ  تعالى 
من إجابات  لما طالبتھم المعلمة بشرح إضافة إلى اجابا ت أخرى  كانت بذكرھم  

وھذا مایبین مدى > طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة:<للحدیث الشریف 
 .اك تالمیذ القسم  لقیمة العلم والقراءة خاصة كونھا فریضة على المسلم إدر

أما النسبة التي سجلناھا حول عدد التالمیذ الذین یحبون القراءة فكان اغلبھم یھتمون  -
 اتلمیذ 20بتعلمھا وكان العدد  

ھ وعن  درجة التمكن من القراءة السلیمة  سجلنا نسب  متقاربة فنصف التالمیذ  لدی -
یواجھ  اتلمیذ17اضطرابات لغویة وعیوب في التحدث كالتلعثم والتكرار فكان العدد 

تلمیذ  یحسن القراءة الیعاني من ھذه الصعوبات كما سجلنا  12وھذه المشاكل أحیانا 
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وذلك من  8و 3نسبة قلیلة من التالمیذ ذوي المستوى الضعیف یتراوح عددھم بین
 خالل جمیع أسئلة االستبیان

صوص السؤال الرابع المدرج في االستبیان كان عما إذا كان التالمیذ یحضرون وبخ -
نصوص القراءة في البیت مع احد الوالدین وكانت النسبة األكبر التحرص على 

ھذا مایو ضح سبب الصعوبات اللغویة التي ,التحضیر باستمرار ویشكل یومي 
.ل یومي یحضر دروسھ بشك اتلمیذ 12یواجھونھا أثناء القراءة  و  

في تقدیم  األمأما السؤال الخامس فتوجھت فیھ نحو البحث  عن مدى مساھمة 
تالمیذ یتلقون  14المساعدة  البنھا في نشاطاتھ التعلیمیة وبخاصة القراءة فسجلنا 

تالمیذ الیتلقون أي مساعدة  8تالمیذ تساعدھم أمھاتھم أحیانا و 10المساعدة   و
.فئة من التالمیذ المتخلفین قرائیا في القسم وینبغي اإلشارة إلى أن ھذه ال  

كما كان السؤال السادس كان أیضا بھذا الخصوص ولكن حول دور األب في  التوجیھ 
من أبائھم ملفوجدنا أن نصف التالمیذ الیتلقون المساعدة بشكل كا   

وبخصوص المدة الزمنیة التي یستغرقھا المتعلم أثناء قراءتھ لنص الكتاب المدرسي  
التتطلب  اتالمیذ 13تالمیذ  یستغرق وقتا طویال  و 7كان المستوى  متوسط بعدد ف

  .قراءاتھم وقتا طویال 

أما عن الصعوبات التي یواجھھا التلمیذ في   القراءة بشكل صحیح فالنسبة توضح أن 
تالمیذ القسم مستواھم متوسط فال یحسنون القراءة بشكل سلیم في معظم المواقف 

وكذلك ھناك نسبة معتبرة من التالمیذ لدیھا مشكل في فقدان  اتلمیذ 14سبة التعلیمیة بن
 مكان الكلمة أثناء القراءة 

وقد استھدف السؤال العاشر من االستبیان قیاس درجة إقبال التالمیذ على شراء 
القصص فمعظمھم یقبلون علیھا ولما بحثنا في سبب ھذا اإلقبال كانت اإلجابة ألنھا 

التشویق والمتعة  إضافة إلى الصور واأللوان التي تجذبھم إلیھاتتضمن   

اتلمیذ  22كما أنھم یفھمون معنى تلك القصص من خالل الصور بنسبة   

باإلضافة إلى سؤال مھم وحساس  حول نسبة فھم التالمیذ للمادة المقروءة فكان   
ف األخر ال  یفھم العدد متقارب بین التالمیذ  نصف القسم یفھم ویستنتج فكرة والنص

بطریقة كلیة وال یستنتج أفكار محددة وكلھا مؤشرات على المستوى المتوسط لتالمیذ 
.القسم حول ھذا النشاط    
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وقد تطرقنا من خالل االستبیان إلى سؤال یھدف إلى معرفة ما إذا كان التالمیذ یقبلون 
 اتلمیذ 17باستمرار و  یقرا اتلمیذ 12على قراءة القران الكریم فكان العدد یتراوح بین

یقبلون على ذلك وكان عددھم  الیقرا دائما وھناك أیضا نسبة المستوى المتدني الذین ال
تالمیذ  3  

كما بحثنا  عما إذا كان التالمیذ یعتمدون على الحفظ في القراءة فكان نصف التالمیذ 
لیس باألمر  ماالمالحظة العینیة المركزة وھذا  یھملون تقریبا  یعتمدون على الحفظ و

.المناسب في التعلیم  

 أما عن مرافقة الصورة لنص الكتاب فاألغلبیة یفضلون ذلك

والن القراءة تتطلب الفھم وتلخیص المقروء بأسلوب التلمیذ بحثنا حول ذلك وكانت 
النتیجة نصف التالمیذ یحسنون عملیة التلخیص واختیار الفكرة التي تعبر عن النص 

.منھم الیتقنون التلخیص إال أحیانا  11تلمیذ و 16المقروء   

والن العملیة التعلیمیة تتطلب التحفیز والتشجیع تطرقنا إلى ذلك وكان معظمھم یتلقون 
التحفیز من المعلمة مما یوثر إیجابا على التحصیل العلمي حتى وان كان تلمیذ مستواه 

. ضعیف ینبغي  تشجیعھ لیتجاوز النقائص  

والرغبة عند التلمیذ  درجة المیلاألخیرین البحث عن وأخیرا استھدف السؤالین 
 للقراءة

فكان األغلب لدیھم میوال نحو التعلم والقراءة وذلك الن القراءة تمنحھم فضاء 
 لالستمتاع وتنمي فیھم الخیال وھذا أمر جید ینمي الملكة اللغویة

العینة  أنل تقدم من معطیات من خالل ھذا االستبیان یمكن القو انطالقا من كل ما -
 أكثر األولیاءالمختارة للدراسة مستواھا فوق المتوسط وبالتدریب والحرص من طرف 

على متابعة أبنائھم ودفعھم نحو المطالعة  یصبح مستواھم جیدا  بالتعاون طبعا مع 
المعلمة وتشخیص أسباب ضعف الفئة التي تعاني صعوبات حادة والبحث الجدي 

وان  تالمیذ القسم لدیھم حب ومیل    خصوصا,كل تلمیذ  للحلول العالجیة المناسبة ل
ھذا ھو المھم ینبغي فقط حسن توجیھ قدراتھم وإمكاناتھم توجیھا صحیحا یخدم المعلم 

.والمتعلم على حد سواء   

  عن  المدرسة االبتدائیة محمد بوضیاف ببلدیة استیدیة مستغانم -



 

 

 

 

  

  



تعلیمیة النشاط القرائي في المرحلة االبتدائیة :كل ماتقدم من خالل البحث حول  بعد* 
 األساسيالبحث  والمسعى  إلیھانستخلص مجموعة من النتائج المعرفیة التي توصل 

التعریف بھذا النشاط وطرح واقعھ وكیفیة ممارستھ كنشاط تعلیمي في :لھ ھو 
:النتائج مایلي  أھمالمدارس الجزائریة ومن   

الصلة بین لغة الكالم والرموز الكتابیة وقد  إیجادبھا  عقلیة یرادالقراءة عملیة /1
البصري لتلك الرموز  اإلدراككان تعریفھا محصورا في دائرة ضیقة حدودھا 

والنطق بھا لیتطور ھذا المفھوم لیضیف معنى جدید ویصبح ھذا النشاط عملیة 
لھ في حل المشكلة التي تواجھ المتعلم في المواقف التعلیمیة توظیف المقروء واستعما

 المختلفة 

طبیعة العمل القرائي یتحدد وفقا لمجموعة من المفاھیم  توضح المقصود منھ  إن/2
كما أنھا عملیة إدراك ,على الحواس العتمادھا  عملیة حسیة أنھافتصنف على 

استجابة للمثیرات وھي الكلمات العتمادھا على المعطیات العقلیة وتفسر على أنھا 
.وتعد مطلب من مطالب النمو والتطور الكیفي للمتعلمین ,المكتوبة  

المجال اللغوي بھذا النشاط المتمثل في المھارة  والدارسین فيلقد اھتم الباحثین / 3
الدراسة منظمة منذ ثمانینات القرن التاسع عشر  بدأتالقرائیة منذ فترة طویلة فقد 

یعرض  أنحاول ھذا العلم  إذالنفس التربوي اثر كبیر في عملیة القراءة وكان لعلم 
تحلیال مفصال  لعملیة القراءة والتفسیر النظري وطرق تعلیم القراءة والعالقة بین 

 القارئ والنص المقروء 

التي تقوم علیھا جمیع مراحل التعلیم  التأسیستعد المرحلة االبتدائیة مرحلة /4
 األخذھاما والبد  أمرا المرحلة یعدمام بكیفیة تعلیم التالمیذ في ھذه الالحقة لذا االھت

والوضعیات التعلیمیة التي تتیح للتلمیذ التعلم  بعین االعتبار طرق سیر النشاطات 
 بشكل جید 

القراءة الجھریة :تصنف القراءة من حیث األداء إلى نوعان بارزان وھما / 5
وفقا للمنھاج التربوي  والبد للمعلم تتبع   والصامتة ولكل نوع ھدف تعلیمي مسطر

 مراحل كل نوع قرائي للوصول إلى تحصیل علمي جید

المراحل التي یقوم علیھا تعلیم النشاط القرائي محددة وواضحة بدءا من االستعداد /6
. إلى غایة النضج والتعلم القرائیان  

قة التركیبیة أو مایسمى الطری:إن طرق تلقین المادة القرائیة للمبتدئین تتمثل في /7
, بالجزئیة التي تبدأ من الجزء إلى الكل ویندرج ضمنھا األسلوب الھجائي والصوتي



التي  الطریقة التوفیقیة وأخیرا وتتمثل في أسلوب الكلمة والجملة  الطریقة التحلیلیة
.توفق بین الطریقتین في الخصائص والمزایا التعلیمیة   

ض على المعلم إتباعھا حسب الموقف التعلیمي  ولكل طریقة خطوات محددة تفر 
  وعلیھ أن یحسن استخدام االستراتیجیات المناسبة لكل وضعیة تعلیمیة 

مرحلة من مراحل التعلیم ونجاح التلمیذ في ھذه  أھماالستعداد للقراءة  إن/ 8
.المرحلة یعد نجاحا في اكتساب المھارة اللغویة بعامة والقرائیة بخاصة   

االستعداد العقلي والجسمي وكذا االنفعالي وجملة : اد عوامل منھالالستعد/9
  .التربوي باالستعدادالخصائص المتعلقة 

االستماع والسرعة وكذا الفھم : المھارات المطلوبة في عملیة القراءة  أھممن / 10
.وكذا الطالقة واالنسیاب  المقروءةللمادة  واالستیعاب  

 األولىالسنة بالتربویة الخاصة  بالوثائقاالستعانة من خالل النموذج التطبیقي و/11
 إلىواستمتع  أشاھد*مراحل النشاط القراائي  أھممن التعلیم االبتدائي اطلعنا على 

والھدف التعلیمي لكل وضعیة والمسطر وفقا لما جاء في المنھاج * غایة العب واقرأ
. 

المراحل التي یقوم علیھا تعلیم القراءة في ھذه السنة  أھمالى  أیضاتطرقنا /12
یسیر  أن ینبغيواھم الخطوات التي  األولىلمذكرة المعلم للسنة  بنموذجواستعنا 

.وفقھا   

من التعلیم االبتدائي ووقفنا عند واقع ھذا  الثالثةمستوى السنة  إلىكما تطرقنا /13
.المرحلةالنشاط حسب ھذه   

القرائیة في المرحلة االبتدائیة الكشف عن المشكالت : إلىة كما ھدفت الدراس/ 14
.وتشخیص الضعف القرائي وتحلیل العجز   

السنة * وتضمن البحث استبیان شامل حول نشاط القراءة وكانت العینة تالمیذ/15
وانطالقا من نتائج االستبیان حللنا مستوى تالمیذ العینة المدروسة *الثالثة ابتدائي 

.راتھم وإمكاناتھم التي كانت فوق المتوسطوقد بینت قد  

كما تناول البحث الحدیث عن العوامل المساعدة في تنمیة المھارة القرائیة لدى /16
.تالمیذ المرحلة االبتدائیة   



النشاط القرائي نشاط تعلیمي مھم وحساس تتوقف  أنھو :ما یمكن قولھ ختاما _
ة وتعبیر وغیرھا والبد المزید من من كتاب األخرىالتعلیمیة  األنشطةعلیھ جمیع 

الضعف والتخلف والبحث عن الحلول  أسبابالبحوث في ھذا المجال وتقصي 
وتبقى القراءة إحدى المھارات األربع األساسیة للغة ومن ,  العالجیة المالئمة  

.دونھا الیكتمل نجاح العملیة التعلیمیة   

تسھیل وتنشیط درس القراءة وینبغي التأكید على دور الوسائل التعلیمیة في _
للمبتدئین فیجب األخذ بعین االعتبار الطرق واآللیات التي تجعل من تلمیذ المرحلة 

ویفھم المراد من وراء النصوص القرائیة ,االبتدائیة یقیل على القراءة بشغف 
.المبرمجة ضمن الكتاب المدرسي وغیرھا   
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