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مة الدراسة  ُمقدِّ

 :الغرض
استعراض البحوث العلمية الحالية التي تستند إلى •

الشواهد للوزارات والمانحين والمنظمات غير الحكومية 
بشأن األساليب الفعالة للتدريس وتعلُّم القراءة والكتابة 

في محاولة لتحديد المضمون  باللغة العربية
والممارسات األكثر فعالية في مساعدة التالميذ على 

 .القراءة مع الفهم والتعبير عن أنفسهم كتابة
 

 استعراض الدراسات والمقابالت: األساليب
 
 



 المتغيرات األساسية في عملية القراءة باللغة العربية

 غةزدواجية اللإ1.

 )كتابة الحركات( التشكيل2.

 الوعي الصوتي3.

 علم الصرف4.

 سياق الجملة5.
 



 
  ماذا تقول الشواهد؟: سان زدواجية اللإ 

 
ى  االستماع إلى قصة يومية باللغة العربية الفصحى–  في رياض األطفال أدَّ

إلى تحسن األداء في فهم النص المسموع بها واالستخدام الشفوي لها 
 ).1993فيتلسون وآخرون (
 

اختبارات فهم النص المقروء في الصفين األول والثاني  كانت نتائجها –
الفصحى في دور الحضانة العربية احتكوا بللتالميذ اللذين أفضل كثيرا 

  ).2000أبو ربيع (األطفال ض وريا
 

كبيرا ارتباطا  باللغة العربية الفصحى في بيئة المنزل تعاملال ارتبط–
باللغة العربية  وقد شمل التعامل .األولبتحصيل اإللمام بالقراءة في الصف 

كتب مع أحد الوالدين الأداء  األلعاب األبجدية مع الوالدين وقراءة الفصحى 
  ).2013آرام وآخرون (والطفل آلباء بين انشطة الكتابة المشتركة أو

 



 اآلثار على العملية التعليمية: سان زدواجية اللإ

االحتكاك في سن مبكرة باللغة الفصحى الحديثة أمر مهم، –
على  مقدرة واألطفال في مرحلة دور الحضانة ورياض األطفال 

من أن يتعاملوا بها بشرط أن يتم ذلك بطريقة تربوية مناسبة 
  ).دروس النحوعوض بمعني قراءة قصة (
 

بأهمية تصميم الوالدين يجب على القائمين على التربية توعية –
 .واألطفالالوالدين شترك تإللمام بالقراءة لمنزلية   أنشطة



  ماذا تقول الشواهد؟: )كتابة الحركات(التشكيل 

لة – فرمعلومات صوتية إضافية توالمواد الُمشكَّ
في التعرف على  همساعدمما ي للقراء 

  .الكلمات ودقة القراءة وفهم النص المقروء



  اآلثار على العملية التعليمية: ) كتابة الحركات(التشكيل 
 
 

يجب أن يكون انتقال التالميذ من قراءة النصوص –
لة مدروسا بعناية  لة إلى النصوص غير الُمشكَّ الُمشكَّ

يواجهون  التالميذ الذينالمعلم، وقد يحتاج قبل من 
  .أطولية صعوبة في القراءة إلى فترة االنتقال

 
ف – يجب تعليم التالميذ مهارات وإستراتيجيات التعرُّ

على الكلمات وفهمها حينما يكون النص خاليا من 
  .التشكيل



  ماذا تقول الشواهد؟: الوعي الصوتي
 

طالقة القراءة في الصفوف الدراسية تعتمد " –
األولى على دقة فك رموز الكلمات، وهي مهارة 

طيبة ." (تعتمد اعتمادا كبيرا على الوعي الصوتي
 .)1037 – 1036الصفحتان   2011 وهاينز

 
 



 
 

 اآلثار على العملية التعليمية: الوعي الصوتي
 
يجب تدريس مهارات الوعي الصوتي بوضوح من البداية – 

أي في رياض األطفال أو الصف الدراسي األول ومن (
  ).األفضل أيضا في المنزل

يجب تعليم األطفال الصلة بين األصوات والرموز في –
  الصف الدراسي األول

يجب على األرجح تدريس الحروف حسب درجة –
هناك رأي موحد بشأن هذا  ليس  هالصعوبة، ولكن يبدو أن

 .نظم مختلفة للتعرف على الحروفلكل بلد الترتيب ألن 
 



  ماذا تقول الشواهد؟: الوعي الصرفي
 

الصرف يزداد والصوتيات المام بالذين لديهم ] التالميذ[أولئك "
محفوظي . (لديهم مستويات أفضل في فهم النص المقروء

وآخرون، مقدمة إلى القضية الخاصة باألمية  باللغة اللغة 
  )510-509. ص، ص 2010العربية، 

 
تشير شواهد واضحة إلى العالقة بين الوعي الصرفي ".. 

، 2012أبو ربيع، ." (والقراءة في المراحل األولى للقراءة
  )486. ص

 



 
 اآلثار على العملية التعليمية: الوعي الصرفي

 
تدريس  التحليل الصرفي للكلمات ما يجري كثيرا  – 

هناك أساليب مع ان العربية من خالل دروس النحو، 
 ةألعاب الكلمات، ومعالج(أخرى قد تكون أكثر فعالية 

لمساعدة األطفال على اكتساب ) الكلمات، إلخ
 .المهارات الصرفية التي يمكنهم تطبيقها في قراءتهم

 
محفوظي وإيفرت والبحيري، مقدمة " (إستراتيجيات تصريف الكلمات"

  ).510. ، ص2010إلى القضية الخاصة باإللمام بقراءة اللغة العربية، 



 ماذا تقول الشواهد؟: سياقات الجمل

مع تقدم العمر وزيادة مستوى الطالقة، "وجد الباحثون أنه 
ويقل اعتمادهم على يزيد اعتماد القراء على سياق الجملة 

، لتحديد معنى الكلمات وموقعها الحركات في نهاية الكلمة
، 2004 وكلوثيرت طاووق." (النحوي في الجملة، ونطقها

  )51. ص
 اآلثار على العملية التعليمية :سياقات الجمل

ينبغي تدريس قرائن السياق بوضوح، ويمكن للمعلمين 
تخطيط عملية التفكير الخاصة بهم وهم يقرأون لمساعدة 

 .التالميذ على تطوير مهارات القراءة هذه



 
  كيف يجري تدريس القراءة في العالم العربي؟

 : المحتوى التعليمي 
 )المغرب(القراءة 

من وقت الفصل % 
الدراسي مخصص 

 لهذه المهارة

  %2.3  األصوات/الحروف

  %4.3  قراءة كلمات منفصلة

  %8.0  قراءة جمل

  %2.8  )معاني الكلمات(المفردات 

  %3.4 اإلمالء/الكتابة

  %54.4  قراءة النصوص

  %24.8 النص -فهم النص المقروء 

  %0.6  إنشاء النص –كتابة 

 ::المحتوي التعليمي

 )األردن(القراءة 

من وقت الفصل % 
الدراسي مخصص لهذه 

 المهارة
  0.5  أصوات بدون طبع

  1.0 األصوات/الحروف

  0.7  قراءة حرف داخل كلمة

  1.5  قراءة مقطع داخل كلمة

  4.8  قراءة كلمات منفصلة

  7.7 قراءة جمل

  5.5  المفردات

  5.4 إمالء

  20.3 نصوص للقراءة

  46.6 فهم النص المقروء

  2.6  إنشاء النصوص-كتابة

  3.4 أخرى



 
  كيف يجري تدريس القراءة في العالم العربي؟

 



 عوامل أخرى مهمة
 

 الحضور المنتظم•
 

 المعلميناراء •
 

oالتالميذ الذين احتوت كراساتهم على تعليقات تقييمية مكتوبة : األردن
لوا درجات أفضل في طالقة القراءة الشفوية، إذ أن معدل قراءتهم  سجَّ

عن التالميذ الذين لم تشتمل  الواحدة كلمة في الدقيقة 4.6كان يزيد 
  ).79. مرجع سابق، ص(كراساتهم على تعليقات تقييمية 

oالتالميذ الذين احتوت كراساتهم على تعليقات تقييمية للمعلمين : العراق
عن التالميذ الذين الواحدة كلمة في الدقيقة  7.1كان معدل قراءتهم يزيد 

 2012برومباتشر، وآخرون، (لم تشتمل كراساتهم على تعليقات تقييمية 
  ).68. ص



 القراءة كمادة في المنهج الدراسي

تدريس القراءة كجزء من مادة اللغة العربية وليس  يجري•
 .كمادة منفصلة

  
 علىعام بوجه منهج اللغة العربية في الصفوف الدراسية األولى  يركز

 .دروس اللغة، واألدب، والمهارات اللغوية
 

 



 الكتب والمراجع
هناك ارتباط بين وجود مكتبة مدرسية وارتفاع درجات • 

  التالميذ في اختبارات تقييم القراءة
 

في الصفوف التي يوجد بها  حتمال تحقيق أداء مرتفعازاد •
مكتبة صفية أربعة أضعاف مقارنة بالصفوف التي ال يوجد 

 بها مكتبات
 

على كتب في المنزل أيضا ارتباطا إيجابيا ارتبط الحصول •
  بتحسن طالقة القراءة الشفوية



 نتائج وتوصيات
ز مزيد من وقت على•  المهارات األساسية ويرطت يجب أن يتركَّ
  
 :يجب تدريب المعلمين على•

 تعليم مهارات القراءة  –
لة بحركات إلى النصوص غير تسهيل – االنتقال من النصوص الُمشكَّ

لة  الُمشكَّ
 تعليقات تقييمية بانتظام إعطاء التالميذ–

 
الفصحى العربية  باللغة الجهرية يجب التشجيع على القراءة  •

إلرتباطهما  تالميذ الصفوف األولى ندع القراءة الحرةوعلى 
 القرائي معدل التحصيلبإرتفاع 



 نتائج وتوصيات

يجب التشجيع على استخدام الفصحى الحديثة وتعزيزه في •
مرحلة دور الحضانة ورياض األطفال وفي أنشطة القراءة 

  في المنزل
  كتاب المدرسيلل إضافةيحتاج التالميذ إلى مواد للقراءة •
يجب على اآلباء وإدارة المدرسة الحرص على الحضور •

 همتغيبالمنتظم للتالميذ في المدرسة وتقليص 
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