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 مستخلص البحث:

كثير من املشكالت التى يواجهها الطالب في عملية تدريس مهارة القراءة وكثير ما تكون   هناك            

أثنائها هي قراءة النصوص وتلخيصها بصورة تحديد األفكار الرئيسية لكل العملية التى يسلكها الطالب 

الفقرة املوجودة داخل النص, مع أن ما يقصد بالقراءة من التعريف الجديد هي القدرة على التعرف 

 وهو تفاعل القارئ مع املادة  على الرموز املكتوبة و النطق بها وفهمها وأضيف إلى ما مض ى شرط آخر

ونقدها و استثمار ما ُيقرأ فى مواجهة املشكالت التى يمر بها القارئ و اإلنتفاع به في حياته عن املقروءة 

طريق ترجمة الخبرات القرائية إلى سلوك يتمثله القارئ. وفى هذا التعريف يتضمن فيه األهداف من 

ها مهارة ت اللغوية منالقراءة. وهذه املهارة تحتاج إلى تدريبات خاصة ومتنوعة وهكذا يجتمع فيه املهارا

و مهارة الكتابة ومهارة الكالم. هذه األعمال املتنوعة مسايرة بما قررها علماء التربويين  القراءة نفسها 

فى الخبرات التعليمية املطلوبة وهي تكون مجاالت تنمية اإلنسان تنمية متكاملة وهي تتكون عن مجال 

من بين هذه األشياء املتعلقة فى عملية تدريس القراءة  العقل و الجسم و النفس و اإلجتماعي. وانطالقا

الالزمة حتى أراد الباحثة فى التعرف باستيراتيجية سمتها باستيراتيجية "اإلندماجية" التى قد طبقتها فى 

 قسم تعليم اللغة العربية

ة القراءة. مهار  و تطبيقها فى تدريس   يستهدف هذا البحث إلى وصف استيراتيجية "اإلندماجية"            

ويكون هذا البحث الكيفي على نوع دراسة الحالة باستخدام األدوات فى جمع بياناتها من خالل 

 الدراسة املكتبية و املالحظة وتحلل الباحثة عن طريق التحليل الوصفي. 

لطالب اتتصف إستيراتيجية "إنداجية" فى تدريس مهارة القراءة بأعمال متنوعة التى يسلكها             

( و  preinstructional activities    وتطبق إستيراتيجية "إنداجية" فيها عند األنشطة قبل التعليمية )
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( و  student participation   ( ومشاركة الدارس ) information presentation   تقديم املعلومات )

 ( follow through  )  ( و املتابعة testing  اإلختبارات )

  

 

 مقدمة املبحث األول:

الشك فى أن املعلم يرغب فى أن يكون تعليمه فعال نافعا. يقصد بالتعليم الفعال ذلك التعليم              

الذى يؤدي إلى ألقص ى درجة ممكنة من التعلو بأقصر الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع الحصول على 

ليس ضروريا للمعلم فقط, بل هو ضروري  قدر من املكاسب التربوية األخرى. التعليم الفعال  أكبر

أيضا للطالب ألنه بدون تعليم فعال يكون تعلم الطالب ناقصا. التعليم الفعال يوفر الوقت والجهد 

من طرف املعلم والطالب معاو ألن عدم فعالية التعليم تؤدي إلى إعادته من أجل الوصول إلى التعلم. 

و املعلم الناجح يختار األساليب  راق وقت مضاعف.واإلعادة تنطوى على بذل جهد مضاعف واستغ

التدريسية التى تعطى نتيجة ممتازة بأقل وقت وجهد ممكن و ينطوى على تشويق للطالب, وتنعيع 

لألساليب وعدالة فى املعاملة ودفء إجتماعي في غرف الصف, ووسائل معية فى التدريس و ما يجعل 

 [1]التعلم خبرة سارة للطالب. 

هذه األشياء تشجعنا فى اختيار استراتيجية املناسبة املحتاجة حسب خصائص املواد التى تراد              

تواصلنا إلى أسرع وقت و أقل جهد إلى األهداف املرجوة. والبحث فى تعليم تعليمها. ألن اإلستراتيجية 

ألننا يمكن ان نقيس املهارة الكلية  ][2.اللغة خاصة املهارات اللغوية ال يمكن فصل بعضها مع اآلخرى 

. من هنا يمكن إستخدام [3]ويمكن أن نقيس جزءا من املهارة أى إحدى املهارات الفرعية

 إلتسراتيجية اإلندماجية في عملية التعليم والتعلم السيما فى تعليم املهارات اللغوية.ا

  

 املبحث الثانى: الدراسة النظرية 

 االستراتيجيات أ. مفهوم

 . تعريف االستراتيجيات1

 من أنماط فى القرارات تلك وتنعكس املعلم، يتخذها قرارات من مجموعة هى اإلستراتيجيات

 واإلستراتيجية التعليمية األهداف بين والعالقة التعليمى، املوقف فى املعلم والطلبة يؤديها األفعال

 لتحقيق وسيلة أنسب أنها أساس على اإلستراتيجية يتم إختيار حيث جوهرية عالقة املختارة

 [4].األهداف

  

  التعليمية . االستراتيجيات2

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn1
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 منتظمة إجرائية التعليمية بأنها خطوات عرف سهير محمد سالمة شاش االستراتيجيات

 يحدث ملا الحقيقي تمثل الواقع والتي املتعلمين، لطبيعة ومراعية ومرنة شاملة تكون  بحيث ومتسلسلة

 مجموعة .فيها تعليمية مرغوب مخرجات لتحقيق متاحة، إلمكانات استغالل من الدراسة قاعة داخل

األهداف  تحقيق إلى تهدف ومتسلسل منتظم بشكل تحدث التي الدراسة قاعة داخل املعلم تحركات

 .[5]التعليمية

( هو، كل ما يتعلق Teaching Strategyورأى الباحث أن املقصود باإلستراتيجية التعليمية )

بأسلوب توصيل املادة للطلبة من قبل املعلم لتحقيق هدف ما، وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذها 

وإدارته؛ هذا وباإلضافة إلى الجو العام الذي يعيشه الطلبة والترتيبات الفيزيقية املعلم لضبط الصف 

التي تساهم بعملية تقريب الطالب لألفكار واملفاهيم املبتغاة. تعمل االستراتيجيات باألساس على إثارة 

شتمل ت تفاعل ودافعية املتعلم الستقبال املعلومات، وتؤدي إلى توجيهه نحو التغيير املطلوب. وقد

الوسائل، أو الطرائق أو اإلجراءات التي يستخدمها املعلم، على طريقة الشرح التلقيني )املواجهة(، أو 

الطريقة اإلستنتاجية أو االستقرائية أو شكل التجربة الحرة أو املّوجهة و غير ذلك من 

 التقليدية أو الحديثة.  األشكال

  

 . اإلستراتيجية التعليمية الفعالة3

اإلستراتيجية التعليمية الفعالة هي التخطيط والتواتر من السهل إلى الصعب ومن املعروف و أما 

إلى املجهول، واالستعمال الناجع للوقت في تفعيل الطلبة والزيادة من اهتمامهم، ومن أهم ما يخصه 

ئة الالزمة طالباحثون هو مالئمة التعليمات واإلرشادات والتوضيح الدائم من خالل توفير الخلفية والتو 

 من القفز وتعميق الهوة، وتفضيل 
ً
قبل الشروع في املضمون األساس، وانتهاج الخطوات والتواتر بدال

 من الحفظ والترتيل، وفحص قدرات الطالب بشكل دائم، 
ً
السؤال على السرد، وفحص الفهم بدال

 وتوجيهه بما يرعى االتجاهات وامليول الفردية لديه.

 بمدخل وملحة عامة تعّرف الطالب ألن املعلم الناجح يبن
ً
ي املضمون من خالل الشروع أوال

باألهداف املتوخاة من الحصة، والتأكيد على املوضوع األساس، والتعريف باألجزاء وتلخيصها أثناء 

التقدم في الحصة، وإجمالها في نهاية الحصة، وهو في ذلك يوجه الطالب ويزوده بخارطة ملفاهيم 

زائه والربط والتلخيص ملجمل األجزاء املطروحة. كما ويعمد إلى املراجعة والتأكيد املضمون، وعالقة أج

على التعليم من خالل تثبيت قوانين أولية للتفكير املنطقي، بما يشمل العرض الكلي، وتحليل األجزاء 

ومن ثم إجمالها بمفاهيم تصل الجزء بالكل، وان عرض الدرس بشكل واضح، وحماس ي وتناغمي من 

 الدالالت النافذة لشد وجذب الطالب إلى موضوع الحصة. أهم

م بما يشمل:
ُّ
 واستراتيجيات التعليم الفاعلة واملؤثرة تساعد في خلق جو تعل

 التأكيد على أهداف التعلم وتبسيطها؛          (1

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn5
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 ايجاز أهداف التعلم ونتائجه؛          (2

 تناسب مع التجربة التعليمية للطالب؛تخطيط دقيق وحريص ملراحل الحصة بما ي          (3

 التعرض بالسؤال الدائم للطالب لفحص تقدمهم وفهمهم للموضوع؛          (4

منح الطالب الفرص الكافية للتمرن، وتدعيمه لضمان التقدم والتعامل الناجح مع           (5

 األخطاء؛

 وفهمه للموضوع.مراجعة مستمرة ومساءلة دائمة للطلبة حول تقدمه           (6

 [6]:الجيدة اإلستراتيجيات التعليمية . خصائص3

 .املتوقعة واالحتماالت املواقف كل تتضمن أنها بمعنى شاملة تكون  أن         (1

  ترتبط أن         (2
ً
 .واالقتصادية واالجتماعية التربوية باألهداف واضحا ارتباطا

 .نتيجة كل وتبعات النتائج تتوقع بحيث املدى طويلة تكون  أن         (3

 .للتطوير والقابلية باملرونة تتسم أن         (4

 ما مع التنفيذ عند إمكانات من ماتحتاجه مقارنة حيث من الكفاءة عالية تكون  أن         (5

 .مخرجات تعليمية من تنتجه

 .التعلم عملية أثناء فى للمتعلم املتعة وتحقق جاذبة تكون  أن         (6

 الناجح ألن املعلم .املتعلمين بين فعالة وشراكة ، املتعلم من إيجابية مشاركة توفر أن         (7

،  والتعلم التعليم من استراتيجيات كبيرة تشكيلة استخدتم فى مهاراته يطور  الذى املعلم هو

 .املختلفة التعليمية املواقف فى املالئمة اإلستراتيجيات استخدام يجيد والذى

  

 .[7]والتعلم التعليم استراتيجيات . تصميم4

 تتسم حتى بدائل، خطوة لكل يكون  بحيث إجرائية خطوات صورة في اإلستراتيجية تصمم

 ومتتابعة منتظمة تفصيلية جزيئات على تحتوي  خطوة وكل تنفيذها، عند باملرونة اإلستراتيجية

  التدريس استراتيجية تنفيذ عند املعلم من يتطلب لذلك املرجوة، األهداف لتحقيق
ً
  تخطيطا

ً
 منظما

 
ً
 .بينهم الفردية الفروق وفهم املتعلمين طبيعة ذلك في مراعيا

  

 [8]والتعلم التعليم إستراتيجيات . مكونات5

 .التعليمية األهداف         (1

 .تدريسه في وفقها ليسير وينظمها املعلم بها يقوم التي التحركات         (2

 .األهداف لتحقيق املستخدمة والوسائل واملسائل ،والتدريبات األمثلة         (3

 .للدرس الصفي والتنظيم التعليمي السياق         (4

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn6
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn7
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 املعلم ينظمها التي املثيرات عن والناتجة مستوياتهم بمختلف الطلبة استجابات         (5

 .لها ويخطط

 عناصر إستراتيجية التعليم:      .6

 هناك خمسة عناصر البد من إبرازها فى كل إستراتيجية وتلك العناصر كمثل اآلتية: 

 (  preinstructional activities    األنشطة قبل التعليمية )    (1

 (  information presentation   تقديم املعلومات )    (2

 (  student participation   مشاركة الدارس )    (3

 (  testing  اإلختبارات )    (4

 ( follow through  )  املتابعة    (5

  

 ب. مفهوم اإلستراتيجية اإلندماجية

والذى يراد بهذا املعنى هو إستخدام  Combinatorial  .[9]اإلندماجى عامة هو  أما معن             

اإلستراتيجية التى تتجمع فيها بين األشياء. بين املهارات الفرعية و بين املجاالت التربوية و بين 

 املحتويات.

مراعات قدرة الطالب فى مهارة القراءة نفسها وأما اإلندماج فى املهارات الفرعية فهي تجمع بين             

و مراعات قدرة الطالب فى مهارة الكالم: من أجل تقديم  [10]وى النصمن أجل تلخيص محت

  [12]و مراعات قدرة الطالب فى مهارة الكتابة: و هي عن طريق التلخيص[11]  التلخيص

وأما اإلندماج فى املجاالت التربوية فتطّبق فيها املجال املعرفرى املرحلة املتوسطة فهي بصورة              

ترجمة )الفقرة املختارة( و التفسير )بصورة تكوين خريطة املفاهيم( و املرحلة املتقدمة )وهي بصورة 

. واملجال السلوكي املرحلة اإلبتدائية وهي بصورة تقديم اآلراء و [13] التحليل النحوي والصرفي(

  [14]مه. اإلنتقادات التى تأتى من نفس الطالب نحو النص الذى يتعل

و أما اإلندماج فى املحتويات. فهي أن املوضوعات املتعلمة عن التربوية و عن اللغوية و عن              

 تعليم اللغة العربيةالبحوث في 

 مفهوم مهارة القراءة  ج.

هي نطق الرموز وفهمها، وتحليل ماهو مكتوب ونقده، والتفاعل معه، وإفادة منه في حل القراءة              

:إنها ليست مهارة آلية و [15]املشكالت، واإلنتفاع به في املواقف الحيوية،و املتعة النفسية باملقروء.

بسيطة كما أنهاليست أداة مدرسية ضيقة. إنها أساسا عملية ذهنية تأملية. وينبغي أن يحتوي على كل 

والتعليل، وحل املشكالت. إن القراءة، إذن، نشاط يتكون أنماط التفكير والتقويم الحكم، والتحليل، 

القارئ.  أفكار  من أربعة عناصر: استقبال بصري للرموز، وهذا ما نسميه بالنقد. ودمج لهذه األفكار مع

 [16]وتصور لتطبيقاتها في مستقبل حياته وهذا ما نسميه بالتفاعل

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn9
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn10
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn11
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn12
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn13
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn14
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn15
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn16
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إّن مفهوم مهارة القراءة، كما اتفق علماء التربية علية، هو استيعاب املتعلم مهارة للوقوف على              

تعلم الصدد على حّد تمكين امل الكلمات و الحروف وكيفية الّتعبير بها إلى أن يكون هدف املدرس في هذا

من إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ونطق الكلمات بصوت مسموع بعد أن أدركها بصريا دون 

االهتمام باملدلول الذي تؤدية هذه الكلمات وفهم معناها بالتالي، تطور هذا املفهوم نتيجة للبحوث 

ربية التي أثب
ّ
ربوية التي أجرها كثير من علماء الت

ّ
ى مجرد تت أّن القراءة ليست عملية ميكانيكية تقوم علالت

الّتعرف على الحروف والكلمات و الّنطق الّصحيح بها، بل أنها عملية معقدة تماثل العمليات التي يقوم 

بها الّتعلم فهي تستلزم الفهم والربط واالستنتاج و نتيجة . لذلك ازداد االهتمام بالفهم في القراءة 

  .[17]اصر العمليةكعنصر ثاني من عن

ولقد كان مفهوم القراءة في مطلع هذا القرن مقتصرا على تعريف الحروف والكلمات والنطق بها              

ة. ومع تقدم اإلبحاث العلمية اتخذت القراءة أسلوبا من اساليب النشاط الفكري في حل صحيح

املشكالت. وهكذ أصبحت القراءة بمفهومها الحديث تشتمل على تعرف الحروف والكلمات والنطق بها 

صحيحة، كما تشمل الفهم والربط واالستنتاج والتحليل والتفاعل مع املقروء ونقده واالسهام في حل 

 .[18]املشكالت

في مفهوم أخرى، رأى دكتور حسن شحاته أّن نشاط القراءة عملية انفعالية دافعية تشتمل              

و الرسوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينية، وفهم املعاني، والربط بين الخبرة السابقة تفسير الرموز 

وهذه املعاني، واالستنتاج و النقد والحكم والتذوق وحّل املشكالت. و أّما محمود كامل الّناقة نفسية 

عنى ئ أى فهم املفرأى بأّن القراءة تعني انتقال املعنى مباشرة من الّصفحة املطبوعة إلى عقل القار 

قة من الّصفحة املكتوبة املطبوعة
ّ

 . [19]مباشرة و بطال

ذي قصده والقراءة عملية مركبة تتألف من عمليات              
ّ
متشابكة يقوم بها القارئ وصوال إلى املعنى ال

الكتاب، واستخالصة أو إعادة تنظيمية، واإلفادة منه. والقراءة بهذا املفهوم وسيلة الكتساب خيرات 

ب من اإلنسان املزيد من املعرفة الحديثة و املتحددة ، كما 
ّ
جديدة تتناغم مع طبيعة العصر التي تتطل

ب تطوير القار 
ّ
ئ لقدرته العقلية ولألنماط التفكير وألنساقة الفكرية، وتنمية رصيد الخيرات لدى تتطل

 الفرد.

 أهّمية القراءة    .1

تعتبر القراءة من أهم وسائل اكتساب املعرفة والقراءة، فهي الّنافذة التي من خاللها يطل 

مة وحضارة، وتعد الكلاإلنسان على نتلج املاض ي و الحاضر، و القريب و البعيد، من فكر وثقافة 

 املقروءة أو املكتوبة من أقوى وسائل اكتساب املعرفة، و أوسعها لألسباب األتية:

إّن الوسائل األخرى عن طريقة املذياع أو الّتلفاز قد تحقق لإلنسان فرص                -1

سلية واالستماع، ولكّنها التتيج حرية االختيار، فالكلمة املسموعة قد تفرض 
ّ
لى عالت

اإلنسان فرضا، أما في القراءة : فالقارئ تتوفر له حرية اختيار الكتاب الذي يود قراءته، 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn17
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn18
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn19
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واختيار املوضوع الذي يهمه، واختيار الزمان الذي يناسبه، واختيار املكان الذي يرتاح 

فيه، واختيار الجلسة التي الترهقه، فالكتاب هو الصيق الذي اليمل وال يضجر، وال ينفر، 

 صديق املفيد املمتع املراجع.بل ال

إّن الوسائل األخرى تجعل اإلنسان تابعا و جامدا، فهي تفق باإلنسان عند                -2

موضوع معين أو فكرة معينة، وقد يكون عائدها الثقافي محدود، أما الكلمة املكتوبة أو 

، وبذلك ر إلى مجالاملقروءة فهي التي تحقق للقارئ تنوعا في املعرفة، فتنتقل به من فك

 تزدهر شجرة املعرفة وتنمو األفكار وتزيدا، فيستفيد و يفيد األخرين.

فيه العالم االجتماعي والعالم الطبيعي مما اليستطيع الوصول إليه دائما بتحربته الشخصية، 

 فيكيف القارئ من سلوكه وتفكيره بمقدار تأثره بما قرأ وإفادته منها.

خلق في الخبرات الشخصية معاني جديدة، وتهذب منها، وتزيد من صلة أنها ت               -1

 الفرد بها وتقدير إياها.

 أنها وسيلة من وسائل الّتهذيب وتكوين الخلق بطريقة غير مباشرة.               -2

 أن دنيا الحياة الواقعة محدودة مقيدة بالواقع.               -3

ء حقيقة نفسه، وتحدد قدرته بالنسبة لغير من األفراد أو أنها نعرف املر               -4

 الجماعات، أو القوي الطبيعة، وتفتح أمامه أفاقا من املطامع.

أنها وسيلة من وسائل التنفيس عن القارئ، وإطالق كثير من الوجدانات                -5

 املكتوبة أو إشباعها

 العلمي. أنها وسيلة من وسائل التفاهم               -6

 أنها تساعد على تهذيب ذوق الجمال عند القارئ.               -7

  

 أنواع القراءة    .2

 :[20]يمكن تقسيم القراءة من حيث شكلها العام وطريقة آدائها إلى نوعين، هما

 القراءة الجهرية            (1)

تعريف القراءة الجهرية بأنها النقاط الرموز املطبوعة، وتوصيلها غير العين إلى املخ وفهمها 

بالجمع بين الرمز كشكل مجرد، واملعنى املختزن له في املخ، ثم الجهر بها بإضافة األصوات، 

 أعضاء النطق استخداما سليما.واستخدام 

 القراءة الصامتة            (2)

قال سامى محمود عبدهللا في بأن القراءة الصامتة هي استقبال الرموز املطبوعة،              

وإعطاؤها املعنى املناسب املتكامل في حدود خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها باملعانى الجديدة 

 ات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق.املقروءة، وتكوين خبر 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn20
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 أسس القراءة الصامتة    (1

القراءة الصامتة يظهر فيها انتقال العين فوق الكلمات، وإداك القارئ ملداوالتها بحيث        

لو سألته في معنى ما قرأه ألجابك، وإذن فهي سرية ليس فيها صوت وال همس وال تحريك 

 لسان أو شفة.

 :[21]فتلك األسس هي:       

فمن هذه األسس )السيكلوجية( ما يستشعرة بعض الناس من الحرج إذا كان       -أ

الطارئة في أجهزة الكالم وأعضاء النطق، فمن هنا بهم بعض العيوب الحلقية أو 

يلح عليهم عامل التحرج من خوض هذا االختبار الدقيق أن يتقوا وجه الحرج فيه 

بإثار القراءة الصامتة. ومن هذه األسس أيضا ما يسود النفس أحيانا من امليل إلى 

ي ال تفسده الصمت والهدوء، واجتناء ثمرة القراءة عن طريق التأمل الهادئ، الذ

 األصوات.

ومن األسس االجتماعية التي تدعو إلي إيثار القراءة الصامتة ما            -ب

يستوجبه الذوق االجتماعي من احترام شعور اآلخرين، بعدم إزعاج أسماعهم، 

وعدم التهويش عليهم باألصوات العالية، ويبدو هذا واضحا في قاعات املطالعة، 

ون، وتتنوع بينهم القراءة، وكذلك في األندية وما يشبهها من التي يتعدد فيها القارئ

 معارض االلتقاءات واالجتماعات العامة.

ومن األسس )الفسيولوجية( الحاجة إلى إراحة أعضاء النطق، وعدم التعرض  -ج

لبحة الصوت، وعدم إجهاد العين املتعبة من تدقيق النظر في كل كلمة وكل حرف، 

 القراءة الجهرية. ونحو ذلك مما تستوجبه

 تعليم القراءةالصامتةأهداف     (2

 :22][بينت البحوث التربوية والنفسية أن القراءة الصامتة تحقق األغراض التالية

زيادة سرعة املتعلم في القراءة مع إدراكه للمعاني املقروءة. وقد ظهر من         -أ

خالل تطبيق اختبارات القراءة على التالميذ أنهم عندما يجيبون عنها في صمت 

يستغرقون وقتا أقصر مما لون أجابوا عنها جهرا، وأن القراءة الصامتة ال تعرقل 

 الفهم.

الغة باملعنى، واعتبار عنصر النطق مشتتا يعوق سرعة التركيز العناية الب    -ب

 على املعنى، واللتفات إلى الخبرات الفنية التي تتاح للقراءة الصامتة.

إنها أسلوب القراءة الطبيعية التي يمارسها اإلنسان في مواقف الحياة       -ج

 نذ الصغر.املختلفة يوميا. ولهذا يجب التدريب عليها وتعليمها لألطفال م

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn21
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn22
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وهي   زيادة قدرة على القراءة والفهم في دروس القراءة وغيرها من املواد،       -د

تساعده على تحليل ما يقرأ والتمعن فيه، وتنمي فيه الرغبة لحل املشكالت. 

والقراءة الصامتة من أهم الوسائل التي تحقق للقارئ كثيرا من األهداف، ألنها 

وتنمية ميوله وتزوده بالحقائق واملعارف والخبرات تسير له اشباع حاجاته 

 الضرورية في حياته.

زيادة حصيلة القارئ اللغوية والفكرية، ألن القرراءة الصامتة تتيح للقارئ         -ه

تأمل العبارات والتراكيب وعقد املقارنات بينها، والتفكير فيها، مما ينمي ثروته 

الذي يمكنه من تعمق األفكار ودراسة العالقات اللغوية، كما أنها تسير له الهدوء 

 بينها.

إنها تشغل تالميذ الفصل جميعا وتعودوهماالعتماد على النفس في الفهم       -و

كما تعودهم حب االطالع، وفيها مراعاة للفروق الفردية بينهم، إذا يستطيع كل فرد 

 أن يقرأ وفق املعدل الذي يناسبه.

 القراءة الصامتةمواقف تستخدم فيها     (3

 :[23]ولها القراءة الصامتة مواقف تستخدم فيها كما يالي

 للتسلية وترجية أوقات الفراغ.قراءة القصص واملجالت وامللح والنوادر         -أ

 قراءة الصحف لالتصال بالعالم ومعرفة حوادثه وأنبائه.  -ب

قراءة كتب األدب ملا فيها من متعة فنيه، وفهم دقيق للناس وأنماط سلوكهم في        .ج

 الحياة

 قراءة الكتب الحديثة التي تعالج أمورا تثير اهتمام الرأي العام.        .د

 قراءة الرسائل والبرقيات والالفتات واإلعالنات ونحوها.       -ه

 قراءة بحوث أو آراء ينتفع بها في تذليل صعوبة، أو توجيه سديد.      -و

 قراءة يقصد بها تتبع موقف من املواقف السياسية، أو اإلقتصادية أو االجتماعية.     -ز

بة. كما في حصص القراءة في املكت وفي امليدان املدرس ي تستخدم للتحصيل، وتستعمل    -ح

 أنها تمهد لقراءة املوضوع قراءة جهرية في حصة املطالعة.

 مزايا الفهم في القراءة الصامتة    (4

القراءة الصامتة أعون على الفهم، ألن فيها تركيزا على الفهم، فالذهن متفرع لذلك،              

األخرى التي تستخدم في القراءة الجهرية مثل: ومتخفف من أعباء النطق، واستخدام لألعضاء 

سالمة نطق الحروف، والضبط النحوي والصرفي، والتنغيم الصوتي، واستخدام اإلشارة 

 .[24]وغيرها

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn23
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn24


10 
 

إنطالقا من أنواع القراءة وخصائصها فتكون مهارة القراءة املتعلمة فى املرحلة                          

 الجامعية هي من نوع القراءة الصامتة.

  

 تعليم القراءة وأهدافه    .3

الب املاهر في القراءة
ّ
ذلك وهو ك إّن القراءة من املهارات الرئيسية الالزمة في تعلم اللغة. الط

م الّدروس األخرى. فلذلك 
ّ
ماهر في الّدروس األخرى. قدرة القراءة الجّيدة تكون الزاد األساس ي لتعل

غة.
ّ
 القراءة هي القضية املهّمة األساسية للوصول إلى أهداف تعليم الل

غة العربية
ّ
 ،تعليم مهارة القراءة هو الّتدريس وتطوير فهم التالميذ على مضمون املقروء في الل

رق املتنّوعة وباستخدام الوسائل املناسبة لسهولة فهم املضمون. وتتكّون 
ّ
و تدرس هذه املهارة بالط

على هدف تعليم القراءة ومواده وطرق تعليمها ووسائل تعليمها وتقويم  عملية تعليم مهارة القراءة

 تعليمها.

 [25]يستهدف تعليم القراءة في تعليم اللغة العربية، منها:

توسيع خبرات الّتالميذ عن طريق القراءة الواسعة في املجالت املتعددة التي يهتم بها     .1

 التالميذ بما يتفق مع طبيعة نموهم.

ربية اإلسالمية لدى التالميذ، وترقية أذواقهم بحيث يستطيعون اختيار األساليب تن    .2
ّ
مية الت

 الجميلة والّتعرف عليها فيما يستمعون أو يقرؤون أو يكتبون.

 تكوين عادات القراءة لالستماع أو للّدراسة والبحث لحّل املشكالت.     .3

رعة في النظر و االستبصار في القراءتين االستمرار في تنمية قدرات و مهارات مثل الس    .4

 الصامتة والجهرية باإلضافة إلى النطق في القراءة الجهرية.

تدريب الّتالميذ على استخدام املراجع والبحث عن مواد القراءة املناسبة و تدريبهم على     .5

ع التتعارض معادة ارتياد املكتبات، واحترام الكتب، و احترام وجهات نظر األخرين إذا كانت 

 منهج هللا للكون واإلنسان و الحياة.

  

 د. املرحلة الجامعية

مرحلة التعليم  يشير إلى مصطلح (Undergraduate education: باإلنجليزية) املرحلة الجامعية             

وتكمن أهميتها في الوصول  . الليسانس أو البكالوريوسحتى الحصول على درجة العالي الجامعي

واستكمال الدراسة. وتؤهل الطالب لسوق العمل وشغل املناصب واملهن  مرحلة الدراسات العليا إلى

أو تخصص ي في  علمي أو تكنولوجي بمختلف مستوياتها، وهي دراسة ذات طابع

دة . وباملثل هي برامج تختص بالدراسات متعدوالفلسفة والفنون  والعلوم االجتماعية اإلنسانيات مجال

التخصصات والتي تعرف باسم دراسات الفنون الحرة، والتي تشتمل على الدراسات العامة في مجال 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn25
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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مع التركيز على بعض التخصصات التي تشكل جزًءا من هذه العلوم أو الفنون أو العلوم اإلنسانية، 

املجاالت البحثية. ومن أمثلة دراسات املرحلة الجامعية: بكالوريوس ودبلومة وليسانس وهندسة 

 [26]تقنية

نظرا من ذلك التعريف فرأت الباحثة أنه من الضرورة إستخدام إستراتيجية ى تعليم              

الطالب فى املرحلة الجامعية التى تعطى لهم الفرصة بكثير من اإلشتغاالت بأنواع من عمليات 

 التعليم.

  

ى ماجي في تعليم مهارة القراءة فى املرحلة الجامعية فاملبحث الثالثة: تطبيق إستراتيجات التعلم اإلند

 قسم تعليم اللغة العربية بجامعة مولنا ملك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج.

  

 العمليات التعليم و التعلم عناصر اإلستراتيجية النمرة

األعمال التى قام بها املدرس 

 )املحاضر(

 األعمال التى قام بها الطالب

األنشطة قبل  1

 التعليمية

يشرح املدرس ملحة فى املوضوع الذى 

 سيبحثه الطالب

يجلس الطالب الباحث أمام 

الفصل الذى سيقدم املادة التى 

 تكتب فى املقالة

يشرح املدرس األشياء التى ال يفهمها  تقديم املعلومات 2

 الطالب اآلخرين 

 تقديم التلخيص شفويا     

يترجم الطالب شفويا      

 الفقرة املختارة 

يقدم الطالب اآلراء و      

اإلنتقادات نحو النص الذى 

 يتعلمه

مشاركة الدارس  3

 )اآلخر( 

يقوم املدرس بتقويم مشاركة      

الطالب اآلخرين أثناء تقديم 

 الطالب الباحث أمام الفصل

تقديم املداخالت و      

اإلستفسارات و اإلنتقادات 

 عن مقالة الطالب وتقديمه 

مهارة قياس قدرة الطالب فى       اإلختبارات أو التقويم 4

نفسها من أجل تلخيص  القراءة

محتوى النص تحريريا فى املقالة 

وفى نفس الوقت يقيس املدرس 

 مهارة الكتابةقدرة الطالب فى 

يعمل التلخيص من      

 محتوى النص تحريريا 

  

  

  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=6698976ba5&view=lg&msg=14f01e8ec938fa13#m_13792840177931118__ftn26
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مهارة قياس قدرة الطالب فى      

من أجل تقديم التلخيص  الكالم

 شفويا

قياس قدرة الطالب فى      

املجال املعرفرى املرحلة 

فهي بصورة ترجمة املتوسطة 

و  الفقرة املختارة و بيان الطالب 

تفسيره فى خريطة املفاهيم 

 املكتوبة فى املقالة 

قياس قدرة الطالب فى      

 رفى املرحلة املتقدمةملجال املعا

 عن التحليل النحوي والصرفي

قياس قدرة الطالب فى      

املجال السلوكي املرحلة 

وهي تقديم الطالب  اإلبتدائية

اآلراء و اإلنتقادات نحو النص 

 الذى يتعلمه.

 تقديم التلخيص شفويا     

  

يترجم الطالب تحريريا      

الفقرة املختارة و يفسر 

الطالب بصورة تكوين خريطة 

 املفاهيم 

  

  

يحلل الطالب تحليال      

 نحويا وصرفيا

  

يقدم الطالب اآلراء و      

اإلنتقادات نحو النص الذى 

 يتعلمه

يصّحح املدرس و يصلح و التعديالت  املتابعة 5

 ويعطى التشجيعات و الدوافع

يعمل الطالب بالتصحيحات و 

 اإلصالحات و التعديالت

  

إتضحت لنا من ذلك الجدول صورة اإلندماج بالكتابة الكثيفة بين املهارات اللغوية و املجاالت              

 التعليمية خاصة فى عملية اإلختبار أو التقويم

  

 املبحث الرابع: اإلختتام

إستراتيجات اإلندماجية في تعليم مهارة القراءة فى املرحلة الجامعية فى قسم هكذا صورة تطبيق              

تعليم اللغة العربية بجامعة مولنا ملك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج الذى قد قامته الباحثة 

ى فقبل السنة بعد تجربتها اإلتسراتيجات األخرى و الطريقات العديدة. لعل هذه اإلستراتيجية تلهمنا 

 ترقية تعليمنا مهارة القراءة حتى تكون عملية التعلم و التعليم فّعالة.

 املراجع
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 القاهرة: دار املعارف املوجه الفني ملدرس ي اللغة العربية،عبد العليم إبراهيم، 

 القاهرة، الدار املصرية اللسانيةتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق حسن شحانة، 

الرياض: دار املسلم  املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،عليان،  أحمد فؤاد محمود

 للنشر و التوزيع

 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدى أحمد طعيمة، 

 دمشق: منشورات جامعة دمشقى في طرائق تدريس اللغة العربية،محمود أحمد السيد، 

، جامعة ات التفكير االبتكاري في مراحل التعليم العامقدر   أحمد عبد اللطيف عبادة،

 البحرين بكلية التربية البحرين: مطبعة دار الحكمة

 : املكتب الجامعي الحديثرعاية املوهوبين واملبدعين اإلسكندرية 1996رمضان محمد القذافي، 

 قاهرة: دارال  ، الطبعة الثانية،التربية الخاصة باملعلمين واملعلمات، 2005حمدي شاكر، 

 األندلس للنشر والتوزيع

، الطبعة طرق تعليم التفكير لألطفال، 1990عبد الكريم الخاليلة، عفاف اللبابيدي، 

 عمان: األردن، دار الفكر.   األولى،

اللعب وتنمية اللغة لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية  ، 2001سهير محمد سالمة شاش، 

 األنجلو املصرية. القاهرة: مكتبة  ،الطبعة الثالثة

الرياض. اململكة العربية  أساليب تدريس اللغة العربية.. 1982الخولي, محمد على.   .

 السعودية.

 . صويلح: دار الفالح للنشر و التوزيعاإلختبارات اللغوية. 2000الخولى, محمد على. 

  

Djiwandono, M Soenardi. 1996. Tes Bahasa dalam Pengajaran. Bandung ITB 

Setyosari, Poenaji. 2001. Rancanan Pembelajaran Teori dan Praktek. Malang:Elang Mas 

https://ar.wikipedia.org/wiki 

http://www.almaany.com . 

  

  

  

  

*مدرسة اللغة العربية في قسم تعليم اللغة العربية بكلية علم التربية و التعليم جامعة مولنا إبراهيم 

قسم تكنولوجية التعليم بجامعة ماالنج  اإلسالمية الحكومية بماالنج, خريجة من برنامج الدكتورة 

 الحكومية.

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.almaany.com/
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