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 مةمقد  

،  مي  العسر التعل   التواصل بين قسميستمر   ،1024 -1023 الدراسي   لعاممع افتتاح ا وقسم أ للتعليم االبتدائي 

ل  صدرتا في العام المنصرمتنضم  للنشرتين اللتين حتوا  الاالاة، فإصدار نشرة االيتم  ل  2102)تشرين األو 

 .، من أجل فهم وتطبيق هدف االحتوا  في المدارس االبتدائي ة العربي ة(2102ذار آو

كيفي ة رصد ، كذلك الكتابةوقروء فهم المع القراءة واضيمواالحتوا  الاالاة، ال تي بين أيديكم،  نشرة تتناول 

 بما صعوباتهم مع التعامل ةوكيفي   ،في هذه المواضيع والمستصعبين ي  التعلم العسر ذوي التالميذ احتياجات تلبية

تفعيل ة لعد   ة، وطرائقلتحسين طالقة القرا  قديم اقتراحاتإضافًة إلى تهدف االحتوا .  مع يتماشى

ل ت  إ ، سهم في تعامل سليم مع صعوباستراتيجي ات تدخ  ي إلى معالجتها ت فهم المقرو  والتعبير الكتابي  وتؤد 

م في المسيرة التعل مي ة.   والتقد 

 للترابط وداعمة األفراد، بين التواصل أداة فهي سواها؛ عن اإلنساني ة المجتمعات يمي ز ما أهم   من تعتبر اللغة

،  مع وتشك ل معق دة، أدائي ة ةذهني   عبارة عن عملي ات طبيعتها في والقرا ة. األساسي ة التفكير وأداة االجتماعي 

 وعليه ،هاوأهم   اللغة أنظمة زأبرمن  يعد   ،الغوي ً  نظاًما والكتابة والتكل م االستماع ؛األخرى ةلغوي  ال المهارات

 .ةتي  الحياتعل مي ة وال مواقفال في واستخدامها اللغة، اكتساب في الفرد يعتمد

 كاندت إذا ومدا القدار،، الفدرد لددى حدواها ةوكيفي   القرا ة، ةماهي   لحو النظر وجهات وتباينت اآلرا  اختلفت لقد

د ،القدرا ة ةماهي   في االختالف أن   شك   وال ،هماكلي أم اناتجً  أم عملي ةً   علدى بدخخر أو بشدكل سانعكد حددواها ةوكيفي 

 ،العصدر هدذا في ةالحياتي   المهارات أهم   ةلغوي  ال المهارة هذه أن   باعتبار ج،المنه وواضعي موالمعل   التلميذ من كل  

 .االت صال وعصر لوماتي ةالمع بعصر يوصف الذي

 ياتتحدد   يواجهدون العالم دول من العديد في تدريسها وطرائق القرا ة تعليم مناهج خبرا  أن   إلى يشير ما وهناك

دد إلددى للوصددول سددعيهم فددي شددديدة وصددعوبات كبيددرة، رً ت أكاددر ومددداخل اتتقني   وإكسددابها القددرا ة، تعلدديم يفدد اطددو 

 عدن بمعدزل وتعل مهدا تعليمهدا يصعب التي المتداخلة المهارات من منظومة طبيعتها في القرا ة أن   ذلك لألطفال،

دالالتربيدة  ممعل د يعمل أن التعليم مواقف بتتطل   عندما صعوبة األمر ويزداد. األخرى ةلغوي  ال المهارات  فدي ةلغوي 

دد بيئددات دد فددي وأهدددافها أنددواع القددرا ة مددع االجتمدداعي   تفاعددلال تجعددل ،عددةمتنو   ةلغوي   فريدددة بيئددة الواحدددة ةالحص 

وأنواعهدا )نصدر، استعمال ناجع ألهداف القرا ة  عن المباشر ولالمسؤ هوالتربية اللغوي ة  ممعل  تجعل و زة،وممي  

0991.) 

 

 :التالية األمور على مالمعل   إطالع إلى النشرة هذه تهدف

 عليها لتدّربل ستراتيجّياتالقراءة وطالقة القراءة وفهم المقروء، وإ 

  لستراتيجّيات التدخّ إوعسر القراءة وصعوبات فهم المقروء 

 الكتابة ومراحلها 

  ّلالتدخّ  ستراتيجّياتإو عسر الكتابة، صعوبات التعبير الكتابي                      



 



 القراءة

ة لتدريب التالميذ على القرا ة بنوعْيها؛ الجهري   إلى إيجاد برنامج متوازن (9002) ةالتربية اللغوي   منهج  يدعو

ة، ( للمرحلة العمري  واألسلوبنص  )المضمون واللغة ة المال مة مقروئي  ، وفق الهدف المراد، مع والصامتة

معاصرة ومن التراث، ونصوص  ة/وذلك لقرا ة، فهم، تفسير وتقييم نصوص من أنواع مختلفة )نصوص أدبي  

 ة(.وظيفي  

 

 القراءة الكتساب نماذج

 (، من الجز  إلى الكل  ةالتركيبي   الطريقة) أعلى لىإ أسفل من نموذج .2

 (Bottom- Up ،מלמטה למעלהמודל )

 (.سَ رَ دَ  ،َرس ،ردَ ) / / َس/ / َر/  / َد 1:  ةالتركيبي   الطريقة

 إلى جالتدر   ام  واألصوات  الحروف متعل   بد  على تعتمد حيث ،ةتدريجي   عملي ة القرا ةَ  الطريقة هذه رتعتب  

 الحروف إلى الأو   ،وأذهانهم التالميذ أنظار بتوجيهفيها  المعل م يهتم   .كاملة نصوص إلى ام  ومن  الجملف الكلمات

 هذه تسمي   وقد. أكار أو حرفين من منها كل   نتتكو   كلمات نطق إلى جالتدر   ام   ومن ،وأصواتها ةالهجائي  

 موجودة المعاني أن   ،الطريقة هذه تفترض. كل  ال لتكوين التركيب ام   ،الجز  الأو   تقصد هاألن   االسم بهذا الطريقة

 الكاملة الوحدات ام   الصغيرة ةالصوتي   جزا األ معرفة يجب وعليه ،القار، ذهن في وليس نفسه النص   داخل

 . (Stanovich 0991، 2110 שפירא)

 

 ( ، الشمولي ةةالتحليلي   الطريقة) أسفل إلى أعلى من نموذج .9

 (The Hall Language ,Top- Down، מודל למעלה למטה)

 / َب / َ /ت/ َ/ ك – بَ تَ كَ  :ةالتحليلي   الطريقة

إلى التعرف  بعدها يتم   ،جملو كلماتمن مفردات و هابناؤ يتم   ،ةتدريجي   عملي ة القرا ة الطريقة هذهتعتب ر 

إلى  دخوله قبل ،التلميذ أن   الطريقة هذه تفترض ،ةالتركيبي   الطريقة عكس على ،هاوأصوات الكلمة حروف

 اصادفها سابقً  جمل أو كلمات عليه عرضفت   بق(اس)عالم معرفته ال واألسما  األشيا  من الكاير يعرف ،لمدرسةا

 اتدريجي ً و ،صوتالو صورةمن خالل ال الجمل أو الكلمات هذه متعل  ي ام   ،حضر إلى النص  قبل أن يأخذ منه()ي  

ف على لل نتقي وكتابتها،  اانية ومعرفتها تهجئتها من نيتمك   ىحت   ،واألصوات الحروف أي ؛الكلمة أجزا لتعر 

 .القرا ة عملي ة في مالمتحك   هو القار، فيكون

 

 

 
                                                           

1
, דו"ח הוועדה 1002שפירא, انظر  –يشار إلى أن هذه الطريقة هي المعتمدة في تدريس اللغة عندنا، وذلك بناء على تقرير اللجنة لتعليم اللغة  

 להוראת הקריאה.



 



 (المزدوجة الطريقة) ةلتوليفي  ا أو ةالتفاعلي   الطريقة نموذج .3

  (Interactive model ،מודל אינטראקטיבי)

 حصول على معلومات مقرونة منال القرا ة حيث تعتب ر عملي ة ،السابقتين الطريقتين بين الطريقة هذه تدمج

 . المبنى واألسلوبجوانب ومنها  للنص   ضموني ةممنها الجوانب ال ،مصادر مختلفة

ل. وتعتمد وهي تجمع بين التركيب والتحلي ،ةة والطريقة التحليلي  الطريقة التركيبي   ر في هذه الطريقة مزاياتوف  ت

 التالميذ ينتفع وبهذا للقرا ة،ا تامً  ىذات معنً  على وحدات ل هو كشف التالميذو  على عنصرين: العنصر األ

 لتمييز ا،صوتي ً  تحليال الكلمات بتحليل عنىي  فا العنصر الااني أم   .التحليلي ة( (الكلمة أو الجملة طريقة مي زاتبم

  ة. الصوتي   الطريقة ممي زات قتتحق   وبذلك برموزها، وربطها الحروف أصوات

 

 فريثل التطوري   الذهني   النموذج  .4

 ( Developmental model of  Frith-2891פרית', למודל קוגניטיבי התפתחותי )

 لكتابةالتي تتعامل مع ا ،ةالبشري   رتطو   مع متواصلة بصورة رتتطو   القرا ة ةعملي   أن   النموذج هذا يفترض

 . اكالمي ً  الفظً  لتما   الكتابية الرموز بتاي ة )الهجائي ة(،األ

 كل   وفي ،ةخاص   ةذهني   بعمليات زتتمي   مرحلة كل   حيثب ،"بياجيه" ةفرضي   على يعتمد ،تطوري   النموذج هذا

ميكون . المرحلة لتلك اجد ً  ةخاص   ةذهني   اتستراتيجي  إ وفق يعمل الكاتب/ القار، مرحلة  بـصياغة امشروطً  التقد 

س الماهر القار،. عمل اتستراتيجي  وإ ةذهني   اتعملي    القار، بينما. خرىأ لىإ مرحلة من بسرعة ينتقل والمتمر 

  .ناجعة وغير ا ةبن   غير ةستراتيجي  اإل تهمعرف ألن   ،المراحل بعض يتجاوز أو يحذف ،تصعبسالم

 :مراحل االث النموذج يشمل

 גרפי(לוגוة )الشكلي  / ةالبياني   الخطوط 

 .المكتوبة ةللماد   ةالهيكلي   للخطوط بصري   رتذك  : القرا ة

 .ةالبصري   الذاكرة على باالعتماد الكتابة على القدرة: الكتابة

 (ביתאלפ) األبتاي ة 

 .ةكالمي   ألفاظ لىإ ةالكتابي   الرموز فك  : القرا ة

 .مكتوبة رموز لىإ ةكالمي   ألفاظ تحويل: الكتابة

 (האורתוגרפי) الكتابة منظومة 

 (.والجذور ضافاتاإل) ةالصرفي   الوحدات على السريع فالتعر  : القرا ة

 ,Frith ;2889דגן, -ווהל, רפאלי ולביא) عليها فقالمت   ةوالصرفي   ةالنحوي   األنماط إلى االنتباه: الكتابة

1985). 

  



 



( المعنى) الداللة معالج

 מעבד משמעות()

  التفاعلي ة المعالِجات نموذج  .5

 Process Model, Adams,1990)  ,םימודל המעבדים האינטראקטיבי)

ة القرا ة اكتساب عملي ة في تشترك ، المعالج(، المعنى) الداللة معالجمعالج السياق، : معالجات عد   الصوتي 

  .منظومة الكتابة معالج

ة في الظاهرة الكل ي ة الفكرة على القرا ة، أانا  االعتماد، على القار، قدرة ي ظهر ،السياق معالج •  الماد 

 المعلومات مستوى في المعالج هذا نجاعة أساس يكمن. معنى ذات دقيقة قرا ة أجل من المكتوبة

 .للتلميذ ةبقاسال المعرفة وعالم الذاتي ة، المعرفة المفردات، معرفة النحوي ة، -الصرفي ة

 الموجود المعاني قاموس) الذهني   بقاموسه االستعانة على القار، قدرة ي ظهر ،(المعنى) الداللة معالج •

 أساس. ومشابهة معروفة بكلمات أمامه المكتوبة الحروف مجموعة ربط أجل من ،(القار، دماغ في

 .ونوعي تها القار، ذهن في الموجودة اللغوي ة الاروة ات ساع إلى يعود المعالج هذا نجاعة

باتها إلى الكلمة تقسيم على القار، قدرة ي ظهر ،الصوتي   المعالج •  جميع وتركيب ،(أصواتها) مرك 

، الوعي هو المعالج هذا نجاعة أساس. كاملة كلمة لتكوين مًعا األصوات  متبادلة عالقة هناك الصوتي 

ر بين ر وبين الصوتي   الوعي تطو   . القرا ة تطو 

 الوصول أجل من الحروف منظومة تسلسل استعمال على القار، قدرة ي ظهر ،الكتابة منظومة معالج •

. الصوتي   بالوسيط االستعانة دون ،(البعيد للمدى الذاكرة في الكلمات مخزون) الذهني   القاموس إلى

 كشف خالل من ذلك ويتم   ،(الكلمات تركيب) المورفيمي   -الصرفي   الوعي هو المعالج هذا نجاعة أساس

 . مختلفة بأشكال مكتوبة كلمات إلى القار،

 مستوى وكذلك وآخر، تلميذ بين تختلف القرا ة الكتساب االنطالق نقطة أن   ترى الطريقة هذه وعليه،

                .النص   مقروئي ة ومستوى التلميذ بقدرات يتعل ق واألمر عليها، يعتمد التي المعالجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معالج السياق 

 מעבד ההקשר()

  الصوتي   المعالج

 מעבד פונולוגי()

 الكتابة منظومة معالج

 מעבד אורתוגרפי()



 



  جول لجين النموذج التعليمي    .6

 (The educational model of Jin Chall  ,2880 ,ג'ין צ'ולחינוכי של המודל ה)

رتال حولتين مرحلتين أساسي   "جين جول"تكشف   لقرا ة: ل طبيعي  ال طو 

من الروضة هذه المرحلة وتستمر   ،( Learning to read -ללמוד לקרוא) م من أجل القراءةالتعل   ؛ولىاأل

 ،معرفة الحروف ؛هو اكتساب قوانين القرا ة ،هذه المرحلة ساس في. واألالاالث الصف  ى نهاية ة حت  لزامي  اإل

ي  وبعدها قرا ة تلك الكلمات  ،كذلك القدرة على قرا ة كلمات بصورة دقيقة ،والمقاطع صواتاأل  في سياق نص 

 . بطالقة

 Reading to learn the -קוראים לצורך למידת מידע חדש) م معلومات جديدةالقراءة من أجل تعل   ؛الاانية

new ) .ن القار، من بواسطتها يتمك   كون وسيلة الكتساب معلومات جديدة،ل القرا ة لتتتحو   ،في هذه المرحلة

  اكتساب معلومات ومعرفة تخدمه في العالم الواسع. علىه تساعدل ،ةالقرا ة الحر  

 

1االبتدائي ةة رحلتدريس القراءة في الم
 

 

أظهرت األبحاث األخيرة وقد  ة في طرائق تعليم القرا ة في العالم.شهدت العقود القليلة األخيرة تغييرات جذري  

ر القرا ة في المراحل األت ن  أات السابقة، بخالف النظري    ةة وذهني  لغوي  يعتمد على قدرات ومهارات  ىولطو 

ف الدقيق والسريع  الصوتي  ، معرفة الحروف، التركيب الصوتي  ة، مال الوعي أساسي   هذه و ،لى الكلماتإوالتعر 

   .ا لفهم المقرول أساًسا مهم ً ة تشك  القدرات األساسي  

ي عن التخل  و التغيير في طرائق تعليم القرا ة ات القرا ة،ل في نظري  و  ة لهذا التحالنتائج التربوي   أهم  ومن 

، واستبدالها ي توصي بتعليم اللغة كوحدة واحدةتال  ( (The whole language approachة ي  كل  الطريقة ال

 (.Phonics) ةالصوتي  بالطريقة 

ي ة ة في القرا ة وتعليمها بشكل مستقل  ساسي  أتطوير مهارات ل (Phonics)الصوتي ة تولي الطريقة  كبرى في  أهم 

ة، بدون تحويل تلك القدرات إلى قدرات أوتوماتيكي  األولى، إذ ال يمكن تحقيق فهم المقرو  التعليمي ة المراحل 

 . دريبلتوا إلى مهارة من خالل الممارسة ةاللغوي  وبدون تحويل المعرفة 

ى  ، من الكل  إلى الجزهذا التغيير في النهج،  إلى تغيير في طريقة تعليم قرا ة الكلمات، من الطريقة  أيًضاأد 

ة تبي نوقد التحليلي ة إلى الطريقة التركيبي ة.   المهارات التي  هو من أهم   الصوتي  التركيب  أن   في أبحاث عد 

ل القار، من قار، مبتد، إلى قار،   . (Share, 1995)س متمر  ماهر/ تحو 

 

 (Fluency)שטף,  القراءة طالقة

ه للمضمون، الصوت نبرة مال مة مع وسرعة، بدق ة الكلمات قرا ة على القدرة تعني القرا ة في الطالقة  وتوج 

 البحثو النص   كلمات قرا ة ؛واحد آن   في تينمهم   بأدا  يقوم القار، أن   بمعنى القرا ة، أانا  للفهم ذهني  و فكري  

                                                           
1

ل   .5صفحة  -للتوس ع انظر، مرشد المعل م لفحص القراءة والكتابة للصف  األو 



 



 الكلمات فيقرأ ،أوتوماتيكي   بشكل وفهمها الكلمات قرا ة في الماهر القار، ينجح. لفهمه ومعانيها دالالتها عن

 وأخذ دالالتهاو الكلمات تلك فهم في جهوده كل   ويصب   أصواتها، تحليل أو تهجئتها في كبير مجهود بذل دون

 .النص   من العبرة

 أن وبعد قرأ،يل تعل مي إذ القرا ة، آلي ات التلميذ بإكساب التعليم يتمحور ،1القرا ة اكتساب من األولى المراحل في

 .األوتوماتيكي ة السريعة القرا ة من نهتمك   مرحلة إلى ليصل عليها، بالتدر   دور يأتي ،القرا ة أسس يكتسب

 من القرا ة مرحلة إلى ليصل المقرو ، فهم في جهده يصب   ،اماهرً  اقارئً  يصبح المرحلة هذه إلى وحين يصل

 .والمتعة التعل م أجل

 

 وتطويرها القراءة طالقة لتحسين اقتراحات

رة القراءة طريقة. 0  (Repeated Reading) المتكر 

ن تؤد  ذاته لنص  لرة قرا ة متكر   نفسه  النص  رة، يقرأ التلميذ بواسطة القرا ة المتكر   ة؛طالقالفي ي إلى تحس 

ة  ةاإلستراتيجي  عة )عدد الكلمات في الدقيقة(. جا ت هذه ى يصل إلى وتيرة القرا ة المتوق  ات، حت  مر   عد 

ةلمسا ه بهذه ألن   ؛نه من معرفة الكلمات بشكل أوتوماتيكي  ل إلى درجة تمك  يتوص  كي ر الماهر القار، غي عد 

من قرا ة التلميذ  ةاإلستراتيجي  هذه  نحس  وقد ت   ،ا وتزداد سرعته في القرا ةالطريقة تقل  أخطاؤه تدريجي ً 

 بنفسه وبقرا ته. تهاقي إلى استعادة هذا يؤد   . إضافة إلى أن  يقرأا في فهمه لما ، وطبعً بشكل عام  

رة القراءة طريقة .1  (Modeling) للقراءة نموذج دمج من خالل المتكر 

ةمسا خاللها من المعل م يستطيع التي الطرق إحدى  لهم يكون أن هي قرا تهم طالقة تحسين في تالميذه عد 

 األمر كذلك) أمامهم، الجهري ة القرا ة طريق عن وذلك ،2(Modeling) السليمة للقرا ة نموذج   بماابة

/ موديل وجود تحت م التي ،ةاإلستراتيجي   هذهو(. في البيت ألبنائهم القصص يقرأون الذين لألهالي بالنسبة

ة األولى، من أنجع قد تكون ،نموذج  اإلصغا  أانا  هألن   ،تعل مي ة صعوبات ذوي بتالميذ يتعل ق فيما خاص 

. للمضمون مالئمة صوت نبرات ومع ،أكبر بسرعة أكار، ةبدق   القرا ة التلميذ ميتعل   قرا ة،نموذج الل

 ديزو   أن يستطيع مااًل  فالحاسوب الحاسوب، أو التسجيل، جهاز مال أخرى بموارد االستعانة باإلمكان

 .أيًضا والفهم القرا ة في أخطائه حول بمردود التلميذ

 

    (Acceleration Phenomenon) القراءة زيادة وتيرة على الحث  . 3

 القرا ة، في تهمودق   سرعتهم تحسين ،أيًضا التعل م صعوباتي ذو ضمنهم ومن ا ،القر   جميع يستطيع

 أدا  بين ما الفجوة كانت ماوكل  . عندهم القرا ةزيادة وتيرة  على عناهمشج   إذا يقرأون، لما فهمهم وبالتالي

 .أكبر والتشجيع الحث   تأاير يكون أكبر، المتوق ع والتحصيل التلميذ

 

                                                           
1
 9002 ة،لغوي  ال ةالتربي  منهج  نظر،ا  
2

رهم الفسيولوجي والذهني  والعاطفي     .يقوم المعل م بعرض نموذج للقراءة من قبله ، دون أن يلزم تالميذه بتبن ي طبقة صوته، لمراعاة تطو 



 



 القراءة علىالتالميذ  قدرة لتحسين مقترحة مفاتيحو أدوات

هة: قرا ة بمرافقة نموذج للقرا ة الصحيحة من قبل  .0  ، متابعةآخر ماهر أو أي  قار، ،المعل مقرا ة موج 

 قرا ة التلميذ.لتصحيح و دعمو إعطا  مردودو

لرة: يتدريب على القرا ة بواسطة القرا ة المتكر   .2 ات، بهدف مر   5-1ل النص  بمعد  ر قرا ة اتكر فض 

 ن ملموس في القرا ة.رة لكلمات أو جمل منفردة ت تيح الفرصة لتحس  تحقيق الفائدة القصوى. قرا ة متكر  

باع ، وات  لقرا ةطالقة انات التعليم )إعطا  التالميذ تعليمات واضحة(: على التالميذ معرفة مكو   جودة .2

 تحسينها.الة بهدف ناجعة وفع   ستراتيجي اتإ

 يجب توفير. ايومي ً  وجعلها نهًجاة  فرص عديدة للتدريب على القراتوفير التدريب على القرا ة:  .1

 دقيقة للقرا ة. 21-01يومي ا تدريبات قصيرة ومتزامنة، بحيث ي خص ص اإلمكاني ات ل

درجة من تها، ليصل التالميذ إلى مستوى مقروئي   فياالستعانة بنصوص مالئمة مقروئي ة النصوص:  .5

 بن  جينبغي ت . عند اختيار النصوصكحدٍّ أقصى %10 إلى %5نسبة األخطا  فيها بين  راوحال تت ،ةالدق  

ل البد  بنصوص سهلة نسي   لذا ،التالميذ إحباط ج تدر  المكن ي، ومع الوقت نجاحهما لتوفير فرصة بي ً فض 

 بمستوى الصعوبة.

 معايير :عزيزات للتدريب على القرا ة، مالزات والتتوفير المحف  في القرا ة: يجب  م التالميذد  قَ متابعة تَ  .1

م كل  تل  : إحصا  عدد النصوص المقرو ة.ميذ في سرعة قرا ته ودق تها، مالمحسوسة تشير إلى مدى تقد 

ل  م التالميذتحديد معايير تقد   .7 دة وواضحة لفحص مدى تقد   ات باعفي القرا ة: من المفض  م قرا ة معايير محد 

 .لعملهم وفق احتياجاتهم تخطيطهمعلى  همتساعد التالميذ،

القرا ة  ستراتيجي ةإل" في "برامج تدخ   ات باع أن  من األبحاث  دمج أنشطة في فهم المقرو : ي ستدل   .9

ن في طالقة القرا ةأنشطة في فهم المقرو ، أد   أيًضا رة، والتي تشملالمتكر    ميذ،تالعند ال ت إلى تحس 

 في فهم المقرو . إلى نتائج أفضل أيًضاو

في  أساسي ةمعايير  ماة والسرعة في القرا ة هالدق   اسايتها: مقسرعة القرا ة ودق   معياَريبا األخذ دائمً  .9

 تحسين طالقة القرا ة.

رة يجب القرا ة المتكر   ةستراتيجي  إمال مة التدريبات وفق احتياجات التالميذ المختلفة: عند تطبيق  .01

 تكرار المعل معلى  يينبغ صعوبات، يذ ، مع تلميذماالفتلميذ.  كل  لة زات الخاص  والمي   بالفروقاألخذ 

كلمات لتدريبات إلى  تها، إضافةاالستعانة بنصوص بسيطة وسهلة من حيث مقروئي  و ،لهتوجيهات ال

نموذج  ستراتيجي ةإباع التدريب على قرا ة فقرات صغيرة، وات  والكامل،  وجمل منفردة قبل قرا ة النص  

 القرا ة الصحيحة. 

 

 

 

 



 



 فهم المقروء

ة لغوي  الالمباني  تدريس يصبحكي  ا،ا وطيدً سياقي ً  ربًطاة االبتدائي  ة في المدارس تدريس اللغة العربي  يتطل ب 

اين والمستمعين المتحد  جمهور مع حدياهم  أانا  ةالتالميذ التعبيري   اتة ذا عالقة مع حاجوالقوالب الكالمي  

 . ا أو مستقبال، في المدرسة أو خارجها، حاضرً القارئين والكاتبينو

، بالبين  ةعرض السياقات المركزي   يكون باإلمكان من خالل تحديد الربط السياقي   ،نص  لل ي ةمضمونالات مرك 

 .   معهايتفاعلوا لوها بينداخل النصوص ووالسياقات التالميذ االرتباطات ليفهم 

مرحلة اللدى التالميذ في والدافعي ة يدعم ويزيد من إاارة االهتمام  ،الصحيح الربط السياقي  إلى هذا، فإضافة 

 ة.  االبتدائي  

 

 التعليمي   المنهج حسب المطلوبة التحصيالت 

 .مختلفة أنواع من نصوص وتقييم تفسير فهم، قرا ة،: 3 المطلوب التحصيل

 (.66ص المنهج انظر،) تفعيلي ة إقناعي ة، وصفي ة، -إخباري ة: وظيفي ة نصوص 

 

ةال وحداتالالنصوص و تعامل المعل م مع مقروئي ة   تعليمي 

يً يتم  اختيار نصوص مالئمة لمستوى القرا ة لدى التالميذ وال   ا النصوص وا لهم. تي من الممكن أن تشك ل تحد  أم 

ة مالئمة للفئة الفني ة الجرافيكي   هامعاييرن تكون أ على ، فيجب الحرصن البيئة المحوسبةالتي يتم  اختيارها م

 (....العمري ة )حجم الخط، الرسومات والرسومات البياني ة

  ،س المعل م في حصص اللغة العربي ة ستراتيجي ات المتعل قة وبشكل مباشر وواضح، المهارات واإليدر 

باته ( وأيًضا؛ الصريحة والخفي ةاألفكار المركزي ةباستخالص المعنى من النصوص ) ، مبناه، اروته ومرك 

  ة.لغوي  ال

  وخبراتهم الذاتي ة من خالل تحليلهم الشخصي   ،فرصة التعبير عن تجاربهم الشخصي ة لتالميذهالمعل م يتيح

ة حول القيم، الشخصي ات  ك يفتحكذل ،للنص  األدبي   المجال أمامهم للتعبير عن انطباعاتهم الخاص 

. لقرا ة النص  األدبي  قرا ة معب رة  ويفسح المجال أمام تالميذه واألحداث التي يتناولها النص  األدبي 

 متفاعلة مع الجو  العام له.و

  من خالل تجاربهم ومعرفتهم السابقة، تمهيدً  المعل مياير ، ا لقرا ة دافعي ة التالميذ ليتفاعلوا مع النص 

ف إ ، والتعر   لى فكرته والتعم ق في مضمونه.النص 

  ة، وتشخيصها من حيث: إلىهم التالميذ ويرشد المعل ميساعد ر ت تحليل عناصر القص  األحداث، طو 

 .ات..األحداث، تحليل الشخصي  ل عنصري  الزمان والمكان، تسلس

  التعل م، المطلوبة من أجل قرا ة النصوص بناً  على: أهداف القرا ة و ستراتيجي اتاإل المعل ميختار

 ة.لغوي  الا مع المنهج التعليمي  للتربية لتالميذ الصف  ومستوياتهم، وتماشيً  ممي زات النصوص، معرفته



 



 كيفي ة التعامل مع النص  بواسطة تقسيمه إلى فقرات وتحويلها  حول يكسب المعل م تالميذه إستراتيجي ات

ا يسه لا وبصري ً لغوي ً إلى قوائم، إلعادة صياغة النص  الوظيفي    استخالص المعنى.  عليهم ا، مم 

  عمفردات وعبارا المعل ميختار من معرفة التالميذ لمعاني الكلمات،  ت من النصوص التعليمي ة، ليوس 

 ولمبانيها، والستعماالتها في سياقات مختلفة.

  بات  المعل ميختار عة المهيمنة والبارزة في النص  لتعليمها، تماشيً لغوي  الالمرك  ، وليوس   ا مع المنهج التعليمي 

بات، وإلبراز وظائفها في لغوي  المن معرفة التالميذ  .ة حول هذه المرك    استخالص المعنى من النص 

  إلى أهداف تدريس القرا ة بشكل واضح، من خالل حث  التالميذ على قرا ة النص  بصورة المعل م يشير

 جهري ة أو صامتة، في الصف  وفي البيت.

 حصص اللغة ) ي ةسالتدريموضوعات في الة، وبضمنها شبكة اإلنترنت، مي  التعليالبيئة  ياري المعل م من

ة تتعل ق بتلك لغوي  علمي ة واروة  اوكتبً  اتشمل نصوصً ل، (وغيرها من مجاالت المعرفة األخرىالعربي ة 

 الموضوعات والنصوص.

 وفق التخطيط، وبناً  على الحاجة، مع دمج الحاسوب  التنويع في أساليب التعليم على يحرص المعل م

، في مجموعات صغيرة؛ متباينة ومتجانسة، و ؛ومهاراته ه للفرد.تعليم وجاهي   تعليم موج 

 

اتالتالميذ إاكتساب   فهم المقروء ستراتيجي 

 ب التالميذ على كيفي ة التعامل مع مبنى النص  وبنائه بهدف استخالص المعنى المطلوب عناوين،  ؛يتدر 

بات أخرى في النص   عدد الكلمات،  ؛فقرات، كلمات بارزة، وكذلك على كيفي ة استخالص المعنى من مرك 

 الرسومات، الصور، الخرائط والرسومات البياني ة. 

 ب التالميذ على أنواع قرا ة مختلفة، بناً  على هدفها قة.. قرا ة ماشطة، ؛يتدر   .قرا ة قافزة، قرا ة معم 

   د التالميذ تفاصيل صريحة في النص  الحبكة، العالقات بين الشخصي ات واألحداث المختلفة. ؛يحد 

 د ال ، مع إيجاد عالقات منطقي ة بينها، كالعالقات السببي ة ا صريحة في النص  تالميذ معلومات وأفكارً يحد 

.  بين الشخصي ات، واألحداث في العمل األدبي 

 ح بها، العالقات المنطقي ة غير  ؛يستخدم التالميذ مهارات االستنتاج والتعميم من أجل فهم األفكار المصر 

عا  ح بها، اإلد   لتمييز بين الحقائق واآلرا .ات، االمصر 

 يفهمون دور المبنى و ، ي ةيتعل م التالميذ كيفي ة تقييم موقف الكاتب وهدف النص  اللغة، يتعل مون ات خاذ  أهم 

ة التعلي موقف معل ل لما هو مكتوب، بون على تطبيق الماد   ة من النص  في سياقات أخرى.ي  مويتدر 

  ب التالميذ على إبدا ا، وعلى التعبير عن موقف شخصي  ا وكتابي ً ي ً انطباعاتهم من العمل األدبي  شفو يتدر 

واضح تجاه الشخصي ات، وعلى التعبير عن موقف ناقد حول المفاهيم االجتماعي ة واألخالقي ة الواردة في 

  .  العمل األدبي 



 



  ب التالميذ على ات بشكل مستقل  يتدر  ات تنفيذ المهم  ة الستخالص المعنى في هوج  م تقييمي ة، مال مهم 

، التفسير والتقييم(.  أبعاد الفهم المختلفة )المعنى الصريح، الخفي 

 

 تحديد الصعوبات القرائي ة

 ين أن يرصدوا مكامن الصعوبات عند التالميذ، مال: المعل معلى 

o مام باألعمال األدبي ة بشكل كاف  عدم اإلل. 

o المرتبطة بالنص  عي ة والاقافي ة نقص في المفاهيم االجتما. 

o نقص في التجربة الذاتي ة. 

o ت االجتماعي ة الواردة في النص  عدم اإللمام بالحاال. 

o   لمجرى األحداث وسلوك الشخصي ات نقص في التفاعل الوجداني  والعاطفي. 

o ك وظيفة المبنى وعالقته بالمضمونعدم إدرا. 

o  رة غير متلغوي  اروة  .ةطو 

o بة  .صعوبة في فهم جمل طويلة ومرك 

o   صعوبة في تأويل وبنا  دالالت لفهم المقصود من النص. 

o  المعرفة السابقة المرتبطة بالنص  صعوبة في استرجاع. 

o ي المعرفة الذاتي ةنقص ف. 

o النص   صعوبة في فهم الروابط ووظيفتها في. 

o  ةقصور في التدريب على القرا. 

 

 لتالميذته لمالءمالتهيئة لعرض النص  و

   الجرافي  للنص  حسب ما تقتضيه الحاجة، وعرضه بصورة  -ينبغي إجرا  تغيير في المبنى الشكلي

مالئمة للتالميذ المستصعبين، والتركيز على طريقة العرض من حيث: حجم الخط، حجم الفراغات، 

 وغير ذلك. يقة تقسيم النص  إلى فقراتطر

 ر ذهني  لم ة. لذا، من المهم  مساها يرد فييتطل ب فهم النص  من القار،، بنا  تصو  على بنا  التالميذ  عد 

ر، مال فني ة، وذلك لمساعدتهم  أو أشكال يذ إلى ترجمة الفكرة إلى رسومات و/توجيه التالم ؛هذا التصو 

ر إلى رسومات من  على بنا  . أو توجيههم إلى ترجمة التصو  ر ذهني  لتفاصيل وردت في النص  تصو 

رات لتفاصيل ال ، وذلك من أجلنص  وحي ال  .نص  وأحدااهمساعدتهم على بنا  تصو 

  تلك المالئمة للفئة العمري ة، لتالميذ  أقل  في مقروئي تها منمن المستحسن اختيار نصوص ذات مستوى

ة إذا كانت ،صعوبة في استخالص المعنى يواجهون تغيير  عملي ة بناً  على التحصيالت المتوق عة، وخاص 

ن ملموس، عندها ينبغي على  إعطا  التالميذ  المعل ممبنى النص  وتنظيمه لم ت سهم في إحراز تحس 



 



طة في مقروئي تها، مع الحفاظ على األفكار والمضامين ذاتها، وبذلك تكون نصوصً  رة ومبس  ا ميس 

 لقرا ة.ا، وفي رفع نسبة تحصيالتهم في اكتساب مهارة اوساطته أنجع في دفع تالميذه قدمً 

  القيام بدور الوسيط في قرا ة النص  وشرحه، كي يستشعر التالميذ مع زمالئهم المعل مينبغي على 

ا إذا استشف  أن  قدرات تالميذه القرائي ة واستخالص المعنى، ال تتوافق مع مستويات  انالتجربة األدبي ة. أم 

القرا ة بحسب التحصيالت المتوق عة لهذه الفئة العمري ة، أو إذا أدرك أن  تغيير مبنى النص  وتنظيمه لم 

ن في الفهم، فعليه تكايف وساطته في القرا ة الجهري ة أمام تالميذه، وإفساح المجال أمامهم  يا إلى تحس  يؤد 

.لالستماع إلى نتاجات أدبي ة، لتزيدهم هذه التجر ق األدبي   بة من فرص االنكشاف للغة األدب والتذو 

  ،في مجاالت المعرفة المختلفة مال الموطن والجغرافيا، والعلوم وغيرها، قد تزداد الصعوبة في القرا ة

، ام  توضيح المصطلحات والمفردات المركزي ة، واسترجاع المعرفة  لذا يجب إجرا  قرا ة تمهيدي ة للنص 

.سهم السابقة التي ت   طً أن يجري تمهيدً  المعل معلى  يينبغ في فهم النص  ا في ا، في حال لمس نقصً ا مبس 

. لتالميذه المعرفة السابقة  والخبرات األساسي ة لفهمهم النص 

  ي معالجة أي  عمل أدبي  طويل ومكا ف في مضمونه، إلى مواجهة صعوبات في الفهم عند التالميذ قد تؤد 

لذا من المهم  أن . لترابط بين العالقات داخل النص  األحداث واألفكار وا المستصعبين، نتيجة الكاافة في

ة  المعل ميقوم  ، بحيث يتناول في كل  مر  بوساطته، عن طريق معالجة مال هذه األعمال بشكل تدريجي 

دة منه، ومن ام  يقوم ب  لألجزا  كل ها. الدمج بين العالقات المنطقي ة والسببي ة عملي ةأجزاً  محد 

  يتم  طرح أسئلة في أبعاد الفهم المختلفة: تحديد معلومات صريحة، فهم المعنى غير ، عند معالجة النص 

بات الفهم في المنهج التعليمي   ، تفسير، دمج وتقييم )انظر، أبعاد ومرك  ح به في النص   ص 2119 ،المصر 

القات بين أجزا  النص  عند هم األسئلة في إاارة األفكار وبنا  الروابط والع(. من المهم  أن تس27

 التالميذ.

 

 القراءةالتدريب من أجل طالقة 

ي إلى فهم جي د لما هو قد يقرأ التالميذ المستصعبون أحيانً  ا قرا ة من دون طالقة، فالطالقة في القرا ة تؤد 

ب على أنواع القرا ة المختلفة بحسب نوع النص  ومضمونه، ووفق عالمات  مكتوب، لذلك من المهم  التدر 

 إلبراز النبرة في القرا ة أو اإللقا .  ،ةالصحيحلقرا ة نموذج ل. من الممكن اعتماد أيًضاالترقيم 

، قبل تناوله في الصف  أمام الجميع. من انالممكن استغالل الحصص الفرد من ي ة لمكاشفة مسبقة وتمهيدي ة للنص 

، عن طريق  المعل مخالل أدا   دور الوسيط، بإمكانه توسيع المعرفة السابقة للتالميذ وخبرتهم المتعل قة بالنص 

ب على التعامل  بات التركيز على المعاني والمصطلحات، والتدر   ة.لغوي  المع المرك 

نهد المعل ميبني  من إعطا  مهم ات مالئمة للتالميذ المستصعبين، وبنا  أطر  روس اللغة العربي ة بصورة تمك 

 تعليمي ة ضمن مجموعات صغيرة، ومن خالل التعل م المتبادل بين التالميذ أنفسهم.

 



 



 عسر القراءة

 الديسلكسيا  القراءة ُعسر تعريف(- Dyslexia) : 

 منشأ ذو والتهجئة القرا ة في اضطراب هأن   على( Dyslexia الديسلكسيا) ي  القرائ العسر ي َعر ف

 أو ة،بيئي   أو ة،اقافي   بعوامل أو ة،ي  حس   أو ة،عقلي   إعاقةغير مرتبط ب ي  عصبالجهاز ال مصدره ،عصبي  

 .الدراسة في الرغبة بعدم

 ال القرائي   عمره أن   حيث المختلفة، اللغة مجاالت في تلميذال رتأخ   عن عبارة القرا ة عسر فظاهرة

 (.Abu-Rabia. S, 2000) الزمني   عمره مع يتجانس
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o تقطيع الكلمات إلى مقاطع، اضطرابات في تجميع أو مزج األصوات  صعوبة في الوعي الفونيمي(

أو منتهية بالحرف  ،لتصبح كلمات، صعوبة في تمييز المسموع بين الكلمات المبدو ة بالحرف نفسه

 ويكون التمييز بين الكلمات أصعب منه في الحروف(. ،نفسه

o   وفي دمج األصوات لتكوين كلمات. ،نة لهاصعوبة في فصل الكلمات لألصوات المكو 

o   ها.لصعوبة في الربط بين األصوات والحروف التي تما 

o  الوعي الصوتي   المقاطع في الكلمات ، أو عد  ذات قافيةصعوبة تحديد أو توليد كلمات((. 

o  فونيميال)الوعي  كلمات بنا ، أو مزج األصوات لتجزئة الكلمات إلى أصواتصعوبة(. 

o وتمييزها. بتاي ة )الهجائي ة(م األحرف األومشاكل في تعل   ةصعوب 

o المتشابهة الحروف أشكال لىإ فالتعر   في دائمة صعوبة . 

o ا.بصري   أمامهمفي قرا ة كلمات مألوفة من خالل عرضها  ةصعوب 

o بةكلمات  في التهجئة، مزج مقاطع وقرا ة ةصعوب  .مرك 

o ج  بدلأو خ  ،ج بدل ح شكال؛ نحو، ةمتشابهحروف  استبدال... 

o أو ق بدل ك  ،ت بدل ط: مال صوًتا؛ ةمتشابهحروف  استبدال... 

o  لمح بدالً ملح. :القرا ة كأن يقرأ أانا  حروفإبدال 

o  سة.سلبطيئة وغير  ةقرا 

o  حروفهامن خالل بعض تخمين كلمات. 

o المقاطع أو الحروف، بعض ضافةإ أو حذف. 

o في قرا ة كلمات غير مألوفة. صعوبة 

o   هاعن االمتناع أو ةالقرا ة الجهري   بتجن. 

o أانا  القرا ة عالمات الترقيم عدم مراعاة. 

o بقرا ة النص  مشكوال عدم االلتزام. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 



o  ،كايرة األخطا ، تتأرجح ما بينغير منسجمة، ألن ها قرا ة جهري ة غير مفهومة من قبل المستمع 

 ، وال تراعي عالمات الوقف.التقطيع

o   م السوابق واللواحق للكلمات وجذور الكلمات.صعوبة في فهم وتعل 

o   كل ها )لوغوغرافي ًا(ف على الكلمة صعوبة في التعر. 
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o  لة واضحةبصورة معهم التكل م غير  ة، وعدم استخدام كلمات غريبة، ومراعاة القواعد النحوي  ومفص 

 .شائعة

o  خالية من أي ة مؤارات قد تعيق عملي ة االستماعة لالستماع، مالئمتوفير بيئة. 

o   اسة،واضح ومقرو  الكتابة بخط ات األنشطة و خاللعلى اللوح، أو  ؛ على الكر  ةالمالمهم   .عد 

o  بة.البتعاد عن األسئلة المسؤال على حدة(، وا واضح )كل  طرح األسئلة بشكل  رك 

o .عدم إبراز أخطا  التالميذ المستصعبين في القرا ة عند القرا ة، أو الكتابة، أو التهجئة 

o م مالحظتهم بشكل ى للمعل  ى يتسن  ة؛ حت  القرا ة في الصفوف األمامي  ب جلوس التالميذ المستصعبين

 دقيق.

o   األلوان في تعليم التالميذ القرا ة.ة استخدام استراتيجي 

o .استخدام البطاقات الخاطفة في القرا ة 

o  القرائي   من خالل نصوص تالئم مستواهمعلى القرا ة اليومي  التدريب. 

o عن طريق سرد القصص واأللعاب المختلفة. غوي ةالل وسيع الاروةت 

o ؛ استخدام تقنيات تعتمد على ال في سهم بشكل فع  ت  كونها  ،والسمع واللمس والحركة نظرال الحواس 

 م الحروف والقرا ة.تعل  

o   الجرافي  للنص  حسبما تقتضيه الحاجة -ينبغي إجرا  تغيير في المبنى الشكلي (Restructure )

ترقيم الصفحات من جديد، ترقيم الفقرات و/أو ، نحو؛ وعرضه بصورة مالئمة للتالميذ المستصعبين

إلى  التركيز على طريقة العرض من حيث: حجم الخط، حجم الفراغات، تقسيم النص  األسطر، 

...، إضافة ةة، رسومات، رسومات بياني  كل  فقرة ، إضافة صور توضيحي  عنوان لفقرات وإعطا  

 مالحظات في الهامش لتساعد على التنظيم.

o إعادة كتابة النص   من المستحسن (Rephrasingاختيار نصوص ذات مست ) وى أقل  في مقروئي تها

من تلك المالئمة للفئة العمري ة، لتالميذ يواجهون صعوبة في استخالص المعنى بناً  على التحصيالت 

ا كلمات أخرى أكار استخدامً الواردة في النص  إلى  طول الجمل، تغيير الكلمات كتقصيرالمتوق عة، 

  .اوشيوعً 

o   ة المتعل  تقليص وتلخيص الماد( مةSummarizing )ة بشكل واضح، : إبراز المعلومات المركزي  مال

ة مة لمعلومات مركزي  ة المتعل  (، تقليص الماد  key words) رئيسي ةتحديد كلمات، تعابير وجمل تعتبر 



 



ات، دة )الشخصي  يمكن تلخيصه بنقاط محد   اا قصصي ً المقرو ، فإن  كان نص ً  ة النص  حسب نوعي  

 ن ...(.األحداث، الزمان، المكا

o   ماال: تسجيل النصوص على جهاز تسجيل صوتي   ،ة للنصوصمرافقة سمعي (Audio وعندما ،)

مقرو ، لل هيزيد من فهمور عليه القرا ة، ا ييس  يريد التلميذ القرا ة يقوم بتفعيل جهاز التسجيل مم  

زيد يالقرا ة، وت في أمور أخرى عند يكسبه اروة لغوي ة أكبر، ويساعده على التركيز وعدم التشت  و

رات ا إدخال مؤا  ن، كما يمكن"ة اانيةمر  أصغ  للشريط إذا لم تفهم " :التلميذمن مهارة اإلصغا  لدى 

 ة. هام  المعلومات الة أو ير في نبرة الصوت من أجل إبراز األفكار الرئيسي  يتغة، صوتي  

o   ر تفاصيل، وإن ما على فهم األفكار على تذك   يجب أال  تعتمد :ةة والبيتي  ي  الواجبات الصف  و صياغة المهام

 .شائعة ومألوفة عباراتة، بحيث تكون مصاغة بشكل واضح، وبالرئيسي  
 

ات التدخ  إصعوبات فهم المقروء و  لستراتيجي 

 رات تالميذ مستصعبين في فهم المقروءمؤش  . 1

 فجأة، يحدث ال القرائي   الفهم وهذا الصحيح، بمفهومها قرا ة تعد   ال فهم بال فقرا ة أساس عملي ة القرا ة، الفهم

 في تسير دةعملي ة معق   بل ،فقط بها والنطق المكتوبة الرموز على فالتعر   عند م  تت ليس عملي ة سهلة هألن  

 والتفسير، والفكر، والتدريب، المران من كاير إلى وتحتاج ة،عقلي   وإمكانات قدرات بتتطل  و متباينة مستويات

ي ة ارً ونظ. والنقد ،قارنةوالم والتحليل، ي ة هذه فإن   ينالعادي   للتالميذ القرائي   الفهم ألهم   التالميذ لدى تزداد األهم 

 :مةئل المالستراتيجي ات التدخ  إرات ون نستعرض مؤش  أهنا  لذا نود   ،المستصعبين

o بسيطةو محدودة لغوي ة اروة. 

o دةالمجر   لتعابيرا فهم في وصعوبة ،والعباراتللمفردات  حرفي   فهم. 

o وعائلتها كلماتال اشتقاقاتإدراك  في صعوبة. 

o صعوبة في الصرف. 

o نواعهاأ اختالف على اللغوي ة الروابط فهم في صعوبة. 

o دة لفقرات رةمتكر   قرا ة  .لفهما هدفب جملل وأ محد 

o  القرا ة في بط. 

o اللغوي ة التراكيب فهم في صعوبة. 

o ةالمركزي   الفكرة لىإ فالتعر   في صعوبة. 

o ةالاانوي   واألفكار ةالرئيسي   األفكار بين التمييز في صعوبة. 

o فوق ذهني ةو لغوي ة ميتا تفكير مهارات تفعيل في صعوبة. 

o صعوبة في المعرفة اللغوي ة. 

o  ة، نقد، تفسير، سبب ونتيجة، موقف، ي، فرضي  أقيقة، رذات دالالت؛ د تمييز العباراتصعوبة في

 .عا اد  



 



o  ً نة.على معطيات معي   صعوبة في صياغة تعميمات بنا 

o .صعوبة في تحليل األسئلة وفهم المطلوب 

o  سئلة فهم المقرو .كتابة حلول وإجابات ألصعوبة في 

o .  عدم اإللمام باألعمال األدبي ة بشكل كاف 

o .  نقص في المفاهيم االجتماعي ة والاقافي ة المرتبطة بالنص 

o  وسلوك الشخصي ات. ،الوجداني  والعاطفي  لمجرى األحداثنقص في التفاعل 

o .عدم إدراك وظيفة المبنى وعالقته بالمضمون 

o .ب على النصوص الوظيفي ة  قصور في التدريب على القرا ة، والتدر 

 

ات التدخ  إ. 0 ة تالميذ مستصعبين في فهم المقروءستراتيجي   ل لمساعد 

o ة دون ، وعدم البد  بالقرا ة الفعلي  تهيئة التلميذ للنص   ي  قبل وأانا  قرا ة النصوص، من الضرور

، ولتنفيذ ذلك يمكن االستعانة ها لتمهيد، فعملي ة التمهيد تهدف إلى تحسين الفهم وتجعل النص مألوفً 

بنصوص سابقة ذات  ، واستنباط معلومات من العنوان، ربط النص  بالرسومات الموجودة داخل النص  

 .ة(وجمل مفتاحي  / تعابير/ كلمات ربط/ ةة )اصطالحات أساسي  عالقة، البحث عن معلومات مركزي  

o معالجة عند ،  المعنى فهم صريحة، معلومات تحديد: المختلفة الفهم أبعاد في أسئلة طرح يتم   النص 

ح غير ، في به المصر  بات أبعاد انظر،) وتقييم دمج تفسير، النص   ،التعليمي   المنهج في الفهم ومرك 

 أجزا  بين والعالقات الروابط وبنا  األفكار، إاارة في األسئلة تسهم أن المهم   من(. 27 ص ،2119

 .التالميذ عند النص  

o وتمهيدي ة مسبقة لمكاشفة الفردي ة الحصص استغالل الممكن من ،  أمام الصف   في تناوله قبل للنص 

  .الجميع

o نهم بصورة اإلنشائي ة المواد في دروسهم المعل مون يبني أن المهم   من ات إعطا  من تمك   مالئمة مهم 

 التعل م على تعتمد ،.(.. صغيرة مجموعات زوجي ة، فردي ة،) تعليمي ة مهام   وبنا  المستصعبين، للتالميذ

 .الحصص في كبير بشكل تفعيلهم وعلى أنفسهم، التالميذ بين المتبادل

 ي  التبادل ة التدريسستراتيجي  إستخدام ا:(Reciprocal)  ،  ة تأتي على هيئة عبارة عن أنشطة تعليمي

ة ستراتيجي ات الفرعي  بحيث يتبادلون األدوار طبًقا لإل ،تالميذحوار بين المعل م والتالميذ، أو بين ال

م في ة المقرو ة، والتحك  والتلخيص( بهدف فهم الماد   –ر الذهني  والتصو   –والتوضيح –والتساؤل –لتنبؤا)

 (Palincsar, 1986). اته عن طريق مراقبته وضبط عملي   هذا الفهم

  ؤة التنب  ستراتيجي  إاستخدام(Predicting) : ،  أو  رضي اتفالقار، أن يضع  ةستراتيجي  ب هذه اإلتتطل

يضمن التركيز أانا  القرا ة؛ لمحاولة تأكيد أو دحض هذه  ، األمر الذيالنص   حول عاتيصوغ توق  

مع  ه يتيح فرًصا أمام القار، لربط المعلومات الجديدة التي سيحصل عليها من النص  عات، كما أن  التوق  

  .تلك التي يمتلكها فعال
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اتناوله يعوا ما سم أن يساعد تالميذه على أن يتوق  ويمكن للمعل    ا قرائي ً  : التالية وسائطمن خالل ال ،ما نص ً

 ةوالعناوين الفرعي   العنوان األصلي   قرا ة . 

  واألعداد والتواريخ، ؛ الجداول،والنصوص البصري ةاالستعانة بالصور . 

 ات النص  فقر من المفتاح قرا ة جمل . 

  :وسائط بحسب احتياجهمن هذه التفا  بواحدة فقط ه يمكنه االكح للقار، أن  يجب على المعل م أن يوض  

  طرح األسئلةة ستراتيجي  إاستخدام(Questioning) :، فإن ه القار، أسئلة حول ما يقرأ طرحعندما ي ،

ي ة المعلومات المتضم  بذلك يحد   ة صياغة األسئلطرح يكتسب مهارات و،  المقرو نة بالنص  د درجة أهم 

 .سئلة المعل مأل هةشابم؛ تفكير عليامستويات ب

الواردة  األفكار دة حول أهم  مجموعة من األسئلة الجي  طرح  ه علىوهنا يجب على المعل م أن يساعد تالميذ    

مهارته في تطوير و ة المقرو ة،ا يساعد القار، على تحليل الماد  ، ام  محاولة اإلجابة عنها، مم  النص  في 

هناك مجموعة من أدوات  ح لتالميذه أن  وعليه كذلك أن يوض   .ةة وغير المهم  المعلومات المهم   تصنيف

ح بها  تستخدم في صياغة أسئلة ،االستفهام في مستويات تفكير بسيطة؛ لتحديد تفاصيل ومعلومات مصر 

: أخرى لصياغة أسئلة حول العالقات  وعبارات هناك أدوات )من؟ / ماذا؟ / أين؟ / متى؟( وأن   في النص 

ح بها في النص  المعلومات واألفكار و د أوجه االختالف؟ قارن...)لماذا؟ كيف؟  ؛منهاو، غير المصر   (حد 

بعد ذلك يصوغ المعل م بعًضا من األسئلة حول الفقرة المعروضة، ام  يلفت نظر تالميذه للتفكير بصوت 

 .األسئلة إلجابة عنا طل بهتتما ود، ة صياغتها بشكل جي  وكيفي   ت،المعلوماة انتقا  وتوضيح كيفي   ،مرتفع

  ة التوضـــيح:ستراتيجي  إاستخدام (Clarifying)، كلمات في الفقرة ليست  معرفة ما إذا كانت هنالك

 ،ب على هذه الصعوباتللتغل   خارجه أو النص  واالستعانة بمساعدات من داخل  لتلميذ،مفهومة بالنسبة ل

 :مال

o  ً ا الستدعا  مرادفات من الذاكرةنطق الكلمات جهري . 

o االستعانة بالسياق لتوضيح المعنى . 

o أم تعجبي ة.. ةة أم استفهامي  خبري   ؛تحديد نوع الجمل والعبارات . 

o االستعانة بعالمات الترقيم لتوضيح العالقات بين الكلمات والجمل .  

o للكشف عن المعاني قاموساستخدام ال. 

ر ذهني  لما يرد يتطل ب فهم النص  من القار، . لذا، من المهم  مساعد بنا  تصو  ة التالميذ على بنا  هذا في النص 

ر، مال: توجيه التالميذ إلى ترجمة الفكرة إلى رسومات و/ أو أشكال فني ة، وذلك لمساعدتهم على بنا   التصو 

. أو توجيههم إلى  ر ذهني  لتفاصيل وردت في النص  ة، وذلك تصو  ر إلى رسومات من وحي القص  ترجمة التصو 

ة وأحدااها رات لتفاصيل القص   خطرت في ذهنكما الصورة التي  ، مال:من أجل مساعدتهم على بنا  تصو 

 ؟سمعتها عندما قرأت هذه الفقرة أو

  ة التلخــــيصستراتيجي  إاستخدام:(Summarizing) ، تتيح الفرصة أمام القار،  ةستراتيجي  هذه اإل

، من ة في النص  بين المعلومات المهم   رابطإلحداث ت ، وأيًضاالمقرو  ة في النص  ي  لتحديد األفكار الرئيس
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 .خالل تنظيم وإدراك العالقات بينها

، وإعادة إنتاجه في صورة المقرو  مضمونالفيها اختصار  إلى العملي ة التي يتم   ةستراتيجي  وتشير هذه اإل

ا يسهم في تنمية ة، مم  ي  الرئيس هأفكارمضمونه وأخرى من خالل مجموعة من اإلجرا ات ت بقي على 

تمييز المعلومات و ة،ة من الحقائق واألدل  تركيز على المعلومات المهم  مهارة القار، في فهم المقرو  وال

 وحذفها ويتيح إمكاني ات: استبعادهواألفكار الاانوي ة ال

o   ةحذف المعلومات غير الضروري . 

o   رةحذف المعلومات المكر . 

o  وكيف(ن، ماذا، متى، أين، لماذامَ ) :ستفهام مالاالاالهتمام بأدوات ،. 

o  األفعالبضمنها ة المهم   والعبارات لمصطلحاتاالعناوين والتركيز على . 

 

 الكتابة

ة( بشكل سليم، وبأسلوب واضح، متسلسل، للمرحلة العمري   مال مة المفردات)هي القدرة على استعمال اللغة 

ب على االستماع  الكتابةة. فة أو اإلبداعي  ، يستوفي األهداف الوظيفي  منطقي   حصيلة ما اكتسبه التلميذ من تدر 

ة، وبواسطتها يتمك ن التالميذ من كتابة نصوص لةلغوي  الوالقرا ة والتكل م والمعرفة  أغراض؛ للتعبير عن  عد 

ة، لإلرشاد أو اإلخبار وما أفكارهم وانطباعاتهم، إلقناع اآلخرين بحجج وآرا  مختلفة حول موضوعة أو قص  

 شت ى الموضوعات وفي مختلف المناسبات ولمتلق ين مختلفين. إلى ذلك، في

مع فروع اللغة األخرى إلى  ةلغوي  اله متشابك، ومتداخل في مهاراته فروع اللغة، ذلك ألن   التعبير من أهم   يعد  

في بعض مهارات التعبير. فتعليم فنون اللغة ا تقدمً  م التلميذ في أحد فروع اللغة يعد  كبير. ومعنى ذلك أن  تقد   حد  

من عناصر  عنصر مهم  ر ة لدى التلميذ. كما أن  التعبية الواضحها تهدف في النهاية إلى بنا  القدرة التعبيري  كل  

التفكير، والتواصل لخدمة نفسه، ومجتمعه، فهو وسيلة الفرد في  عملي ة النجاح الذي ال يستغني عنه اإلنسان في

 ة.ة واالجتماعي  صال بغيره، وتبادل المصالح، وقضا  الحاجات، وتقوية الروابط الفكري  االت  

أداة  ، وبدونه ال تستطيع الجماعات أن تبقي اقافتها وترااها، إذ اللغوي  الأنماط النشاط  من أهم   والتعبير الكتابي  

ي ةيحظى ب الوظيفي   والتعبير الكتابي   .ابديلة للكلمة المكتوبة لحفظه وذلك الرتباطـه الوايق والمباشر  ة،خاص   أهم 

ي ةبمواقف الحياة دون التقليل من  ي ةوعلى الرغم من  .التعبير اإلبداعي   أهم  ه لم إن  ، فالوظيفي   التعبير الكتابي   أهم 

إلى إعادة النظر ة يحتاج بالصورة الحالي   الوظيفي   تدريس التعبير الكتابي   ن أن  ، فالواقع يبي  الالزميحَظ باالهتمام 

 .أساليب تقييمهواختيار موضوعاته، و من حيث تحديد مجاالته، ومهاراته وطريقـة تدريسه،
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 ومراحلها الكتابة عملي ة

ة مراحل ثالث في التعبير الكتابي  إلى الكتابةعملي ة  تقسم أساسي 
1: 

تلق يها، تحديد وغاياتها، الكتابة أهداف وضع فيها يتم   إذ التخطيط، مرحلة وهي الكتابة قبل ما مرحلة .1  م 

،) أسلوبها اختيار ، قصصي  ، إخباري   .أفكارها وتنظيم ،(إرشادي   إقناعي 

دة، بها ونعني ،الفعلي ة الكتابة مرحلة .9  والمتلق ي للهدف المالئمة المفردات اختيار فيها يتم   إذ المسو 

 نحوي ة تراكيب استعمال الخط، وضوح مراعاة أيًضا يجب. معنى داللي   ذات سياقات في وتنظيمها

 .الترقيم لعالمات مالئم واستعمال صحيحة،

ب وهنا والمحتوى، للمبنى والتحرير المراجعةعملي ة  تتم   وفيها ،الكتابة بعد ما مرحلة .3  التلميذ على يتوج 

 يالئم، وما ال ،زاد ما ويحذف أفكار أو تعابير من نقص ما فيضيف وينق حه، موضوعه يراجع أن

 .والتركيبي ة النحوي ة وسالمتها الجمل بين الترابط مراجعة إلى باإلضافة

مات بعض توف ر وجوب إلى هنا اإلشارة تجدر ة المقو  ل بهدف الهام  ؛ وذي ناجع تعبير إلى التوص   معنى داللي 

 باألدب تغذيتهم طبًعا، ننسى، وال يترك زوا، لكي المالئمة البيئة وتوف ر للكتابة، التالميذ لدى الدافعي ة كتوف ر

عة لغوي ة اروة وإكسابهم  .متنو 

 

  الكتابي   التعبير

 :أشكاله من. الناس بين لالت صال وسيلة هو

 وغيرها االجتماعي ة، الاقافي ة الرياضي ة، السياسي ة، األخبار كتابة. 

 التالميذ أو المعل م جمعها صور من خالل الكتابي   التعبير. 

 نار إلى شعري ة قصيدة تحويل. 

 ة أو موضوع، تلخيص  .إليها االستماع بعد أو قرا تها بعد قص 

 ة تأليف    .معي ن مجال في قص 

 

  الشفوي   عبيرالت

 لنفس مرآة ويعتبر المحاداة، على يعتمد فهو المراد، إيصال في األسرع وي عد   ،األفراد بين استعمااًل  األكار هو

اها  :أشكاله من. اإلنساني   وجدانه في ومشاعر خواطر من ينعكس لما متحد 

 والتلخيص األسئلة وإجابة بالتفسير، المتما ل القرا ة دروس في الشفوي   التعبير. 

 أعمالهم رحالتهم، زياراتهم، التالميذ، بها يقوم التي النشاطات عن الحديث... 

 المجتمع في ومهنهم ودورهم اسنشاطات الن عن الحديث. 
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 اإلبداعي   التعبير

 بأسلوب وخواطره أفكاره عن صاحبه تعبير خالل من فيها، والتأاير واألحاسيس المشاعر إاارة إلى يهدف 

 .وشخصي ته ذاته وإبراز نفسي ته التعبيرعن في التلميذ يساعد التعبير من النوع هذا. رفيع أدبي  

  الوظيفي   التعبير

، واإلفهام الفهم إلى هدفي  الرسائل وكتابة كالمحاداة، الناس بين االستعمال شائع هوف بشكليه؛ الشفوي  والكتابي 

ه التي والتعليمات واإلعالنات، والتقارير،  يفي التعبير من النوع هذا فإن   ،وبالتالي ما، غرض إلى الناس توج 

 .والمادي ة االجتماعي ة الحياة بمتطل بات

 

  عسر الكتابة

 (Dysgraphia - )الديسجرافيا الكتابة ُعسر تعريف

 خارج عصبي   منشأ ذو الكتابة، في اضطراب هأن   على (Dysgraphia الديسجرافيا) الكتابي   العسر ي َعر ف

 .الدراسة في الرغبة بعدم أو ة،بيئي   أو ة،اقافي   بعوامل مرتبط وغير ة،ي  حس   أو ة،عقلي   إعاقة ةأي   نطاق

 ةيمتدن   تكونلديهم  الخط ةمقروئي  و .اجد ً  بطيئة تهمكتاب تكونو الكتابة، في ةي  جد   صعوبات تلميذال لدى فتظهر

 وكتابة إمال و نسخ، من الكتابة أشكال معظم في الصعوبات تلك تظهر أحياًنا. معدومة كونكاد تت ىحت   اد ً ج

 .ةحر  

 

  مستصعبين في الكتابة تالميذمؤشرات 

o  ٍّة الخط  عدم مقروئي  أخطا  إمالئي ة عديدة،  ؛ة الخط  ي  في مقروئ تدن. 

o  .تنظيم غير متناسق للورقة من حيث مراعاة الهوامش واستقامة األسطر 

o .المسافات غير مناسبة بين األحرف والكلمات 

o في الكتابة. السرعةعدم و ةق  دعدم ال 

o جمة لألحرفمنسوغير كل غير مناسب، أحجام غير مناسبة تشكيل الحروف بش.  

o   غير سليم. جاه كتابة الحروفات 

o وإبدالها أو إهمالها أو عدم تنقيطها.بشكل معكوس ترتيب األحرف ، 

o  أانا  الكتابة. بعصبي ةتحريك الورقة أو الجسم 

o .إغالق ردي  لألحرف 

o ا.لطويل أانا  الكتابة والخلط بينهالقصير وا على التمييز بين مقاطع المد   قدرة محدودة 

o .اإلفراط في استخدام الممحاة 

o بإصبعين القلم إمساك أو الورقة، من قريب بشكل القلم إمساك) عادية غير بطريقة القلم على القبض 

 .)فقط



 



o الكتابة أانا  الورقة أو المعصم، أو الجسم، أو لليد طبيعي   غير وضع. 

o   أو ضغط على الورقة  كسره،ا يسبب في بذل مجهود كبير أانا  الكتابة، ضغط كبير على القلم مم

 .(قها)في بعض األحيان يمز  

o ييا على القلم مم   ود قليل أانا  الكتابة، ضغط ضعيفبذل مجه  ،باهتة الحروف تكون أن إلى ؤد 

 ر.ووقوع القلم بشكل متكر  

o  ونهايتها الكتابة بداية بين ما في الجودة وتفاوتاختالف وجود. 

o   الكتابة.عدم مراعاة عالمات الترقيم أانا 

o  إلى االختصار الشديد. حيث يميل تعبيرهم الكتابي   ،االمتناع عن الكتابة 

 

ات التدخ   صعوبات التعبير الكتابي    لواستراتيجي 

 الكتابي   رات تالميذ مستصعبين في التعبيرمؤش   

o  للتلميذ. تالئم العمر الزمني  وال وتميل إلى العامي ة، اللغة المستخدمة في التعبير ركيكة 

o حروف الجر المناسبة لألفعال.ك استعمال الروابط المالئمة؛ يصعب على التلميذ 

o  سياق غير مالئماستخدام بعض الكلمات في. 

o  ً ع واإلسهاب في إجابات األسئلة صعوبة في التوس  ا، نتيجة التعبير بجمل بسيطة ومختصرة جد

 .فتوحةالم

o فعال.تصريف خاطئ للضمائر واأل 

o عالمات الترقيم. ةعدم مراعا 

o   عنها الحديث وتكرار واحدة فكرة حول في الكتابة، أو التمركز االبتعاد عن الموضوع المركزي. 

o .عدم وجود تقسيم واضح للفقرات 

 

ات  ةالتدخل لمسا استراتيجي   مستصعبين في الكتابة تالميذ عد 

o إنتاج  القلم، الجلسة الصحيحة، ةمال تنمية العضالت الدقيقة، مسك ،تعليم مهارات ما قبل الكتابة

 ... االخطوط والزواي

o الطبشورة، الرمل، األلوان من خالل الحركة ) بشكل صحيح كتابة الحروفقواعد  تلميذتعليم ال

 (...ةة، المعجونالمائي  

o وأخرى.طة، بالتوصيل بين نقطة عن طريق رسم النماذج المنق   تلميذتعليم ال 

o عن طريق تسطير ، وذلك المكاني  في الحي ز  لذين يعانون من مشاكل في التواجدا تالميذلمساعدة ا

 على ترك فراغ بين الكلمات. دريبهمت ام   ،خانةفي  كلمة كل   وايكتبل ،خانات إلىالدفتر 

o اسات الخط  من خالل كر   بشكل يومي   تلميذتدريب ال. 



 



o  ل لقواعد تعليم التا  المربوطة والتا   ،ةالتنوين والنون األصلي   الكتابة الصحيحة؛مباشر ومفص 

 ..الطويل. القصير والمد   المد  ، وحةالمفت

o الحديث بصوت مسموع( أانا  النسخ واإلمال . التنقيل الذاتي   عملي ة تلميذتعليم ال( 

o بعدها و وي ًا،ينطقها شف ام   ،تلميذيها الإل، بحيث ينظر في اإلمال  المنظور م البطاقات الخاطفةاستخدا

 يقوم بكتابتها.

o   أسئلة  إلىاالنتقال  اوتدريجي   ،اإلكاار من أسئلة مغلقةفي البداية  ،تلميذج بإعطا  األسئلة للالتدر

 .فتوحةم

o   ة، فيمكن مساعدته من المعلومات الناري   كم   من كتابة ما يريد بأقل   تلميذة، تمكين الب الكتابة الناري  تجن

ة، ة، رسومات بياني  جداول، رسومات توضيحي   ةعدالمعلومات التي يريدها بمساعلى كتابة 

 .powerpointبرمجي ات  تورات، وعروضاكريك

o ه على كتابة القليل المفيد ل حا  صعوبة في الكتابة، من المفض   برؤوس أقالم، عندما يواجه الكتابة

 .( غير مفهوم وغير مقرو)ت للفهم والدراسة، وليس الكاير المشت  

o ةكتابالتنظيم  ؛على هدام الحاسوب حيث يساعدعلى الكتابة باستخ تلميذاستخدام الحاسوب، تشجيع ال ،

 ة بيسر وسهولة.تصحيح األخطا  اإلمالئي  و الفراغات بين الكلمات،مراعاة و

 

اتإ ةل لمساالتدخ   ستراتيجي   مستصعبين في التعبير الكتابي   تالميذ عد 

o   كتابةالعند لهم  اعونً كي يكون  وي  على التعبير الشف تالميذتدريب وتعويد ال من المهم. 

o فقط. بهاهم على الحديث وحا   ،ة الفصيحةباللغة العربي   تالميذالحديث مع ال 

o  كلمات بمخزن ، وتزويدهمدات والتي يحتاجونها عند التعبيربالعديد من المفر لغوي  الإارا  قاموسهم 

 .األفكار صياغة في عليها االعتماد يمكنهم مفتاحي ة

o  دة للكتابة.من أجل استحضار األفكار وتحضير مسو   ،الكتابة ةحول موضوع عصف ذهني   إجرا 

o   كي  ،ة في هذه المرحلةعدم التركيز على األخطا  اإلمالئي   عند الوصول لمرحلة الكتابة من المهم

 على الكتابة. تالميذع النشج  

o مة، عرض وخاتمة()مقد   نقالب معي   على الكتابة حسب تالميذتعويد ال. 

o التعبير الخيالي  ة كالتعبير القصصي  نواع مختلفة من النصوص التعبيري  أعلى  تالميذتدريب ال ، ،

 .، كتابة الرسائل..قناعي  التعبير اال

o التعبيري   بأسئلة أو جمل تساعد في تسلسل النص   تالميذتزويد ال. 

o   ماكن استخدامها في النص  أتعليم عالمات الترقيم و إلىة تهدف ات تعليمي  الي  تنفيذ فع. 

o .تحضير ورقة توجيه بعالمات الترقيم ومواضع استخدامها 
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