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 مقدمة -أ
مهارات القراءة هي: تحديد وفهم جميع أنواع وسرعات القراءة، ويتم إضافة البعض إلى 
ما يسمى القراءة بصوت عاٍل ويتم تدريب الطالب على قراءة اللغات األجنبية مع فهم المعنى 

إلى اللغة األم، ويفهمه أولئك القراءة المباشر دون بذل جهود متعمدة لترجمة ما هو في نص 
لطريقة التي ترتبط بها سهولة تعلم القراءة ، ارتباطًا وثيًقا بالنطق الصحيح وفهم النص، الذين في ا

بصوت عاٍل قبل  اءةقر صائية شفهًيا مهم جًدا للطالب للفإن استخدام الهياكل اللغوية اإلح
 1القراءة بصمت لمساعدته على فهم جيد للنص.

التدريس ، بما في ذلك عملية  بشكل عام هي كل شيء موجود في كل منها مهارة
 يمكن إعطاء الطريقة بمعنى أن تكون منهجية عامة لالنتخابات ، تدريس اللغة العربية. وبالتالي

 إعداد وعرض المواد اللغوية سري داليا: إلحاح أسلوب كيروه في التعلم
 اتهي إستراتيجي كل واحد هو مدرس ة احدئىها إستراتجياتوهناك كيفية نعلم القرء

ومسؤولية فردية. في عملية التعليم والتعلم ، ليس من  فصلساب مشاركة كبيرة في السهل الكت
ويستمعون إلى  مكانهملم ، فالطالب فقط يجلسون في الالضروري أن يكون كل شيء من المع

 .المحاضرات من المعلم ، ولكن يمكن للطالب تعليم بعضهم البعض ألصدقائهم
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، تتيح اإلستراتيجية لكل طالب الفرصة للعمل  هو إستراتجية كل واحد مدرس هنا 
مع هذه اإلستراتيجية ، سيشارك الطالب الذين لم يكونوا راغبين في  كمدرس ألصدقائه. 

 2 المشاركة بنشاط في التعلم
كما نعلم أنه يمكننا مقارنة االستراتيجيات ، كل واحد هو مدرس ، ويقوم بتنشيط 

ن يساعد بعضهم البعض ، بينما في االستراتيجيات الطالب أكثر مع بعضهم البعض ويمكن أ
 األخرى ، على سبيل المثال ، يمنح الطالب أيًضا نشاطًا أكبر للمجموعة ، على سبيل المثال

 .مربع مكسور
 

   القراءة وإستراتيجية كل واحد هو مدرس هنا تعريف-ب
-بشكل فعل ناوقرأ -قراءة-يقرأ-ن اللغة العربية وهو من كلمة قرأتأتي م القراءةكلمة 

 والقراءة عند بعض العلماء: 3و تبيين. تعني القراءة ليفع  
مدلولته. وهذا يعني أن مفهوم القرءة هي تحويل النظام اللغوي من الرموز المرئية )الحروف( إلى 

معظم العرب يجيدون اللغة الفارسية و األردية القراءة ليس إجادة نطق الحروف: وإال ألصبح 
التي  ات لغويةمهارة من مهار القراءة هي و عند الباحث أن 4 يستطيعون قراءة حروفها.ألنهم 

 .كل واحد هو مدرس إستراتجيات ى اللسانتنقل األفكار من الكتابة إل
الستراتيجية كان يستخدم في األصل في عالم عسكري. تستمد االستراتيجية من لكلمة ا 

عامة أو قائد ، بحيث يتم تعريف االستراتيجية بأنها  ، والتي تعنيstrategos اللغة اليونانية 
أو علم القيادة. استراتيجية بمعنى الوسائل العسكرية الستخدام كل القوة العسكرية  امعلم الع

 5لتحقيق أهداف الحرب.
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في التطورات الالحقة لم تعد اإلستراتيجية مجرد فن ، بل هي علم يمكن تعلمه. وبالتالي فإن 
االستراتيجية التي يتم تطبيقها في عالم التعليم ، وخاصة في أنشطة التعليم والتعلم هو فن مصطلح 

 6من العلوم لجعل التعليم في الفصل الدراسي جيًدا
إستراتجية كل واحد مدرس هنا هو ، تتيح   ذلك هناك العديد من االستراتيجيات ، واحدة منها

ألصدقائه.  مع هذه اإلستراتيجية ، سيشارك  اإلستراتيجية لكل طالب الفرصة للعمل كمدرس
 7الطالب الذين لم يكونوا راغبين في المشاركة بنشاط في التعلم

 
  م القراءةيتقس-ج(

تقسيمات القراءة هناك عدة تقسيمات للقراءة تختلف باختالف عدد  -:من حيث ألداء
 من االعتبارات وذلك على النحو التالي :

 من حيث األداء والشكل العام تنقسم إلى قراءة صامتة وقراءة جهرية .  -1
 من حيث الغرض من القراءة تنقسم إلى قراءة للدرس وقراءة لالستماع .  -4

 القراءة من حيث األداء والشكل
 القراءة الصامتة:( أ  

يشير مفهوم القراءة الصامتة إلى العملية التي يتم من خاللها التعرف البصري للرموز  
المكتوبة ، وتفسيرها وربطها بخيرة المتعلم دون النطق بها ، فكما أن اإلنسان في مقدوره 

نبات . . . إلخ ( دون أن ينبس باسمه،  -حيوان  -إدراك الشيء الذي يراه ) إنسان 
 بة للكلمة المقروءة في صمت ، يدركها القارئ دون النطق بها .الحال بالنس فكذلك

قسم القراءة من حيث األداء إلى قراءة جهرية وقراءة صامتة ، وتنقسام من حب المرض 
من القراءة إلى قراءة للدرس والسحدش وحل المشكالت ، وقراءة لالستمناء وتصب بعض 

 8.في الترويح عن النفس الوقت
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 الجهرية:القراءة  (ب
القراءة الجهرية هي التقاط الرموز المطبوعة ، وتوصيلها عبر العين إلى المخ ، وفهمها  

بالجمع بين الرمز كشكل مجرد ، والمعنى المختزن له في المخ ثم الجهر بها بإضافة 
 .خدام أعضاء النطق استخداما سليمااألصوات واست

 القراءة من حيث الغرض منها :-2
 القراءة للدرس : (أ

هذا النوع من القراءة يلجأ إليه الكثير من األشخاص للوفاء بمتطلبات أعمالهم أو مهنهم  
المختلفة ، فالمعلم يقرأ إلعداد دروسه ، والطالب يقرأ لالستذكار وتحصيل المعلومات . . إلخ، 
  وبعض الناس يلجأون إلى قراءة المحاضر والتقارير والمذكرات وتوظيف ما فيها واإلفادة منه ،

كما يلجأ البعض إلى " قراءة الكتب التي تقدم إرشادات عملية في نواحي معينة مثل : إجراء 
القاموس ،  التجارب وكتب اإلرشاد والطهو والعلوم وما إليها ، أو الكشف عن الكلمات في

ما يدور حول اإلنسان  وجمع مواد مختلفة من مصادر شتى . . أو إللقاء حديث ، أو لمعرفة
 "من أحداث 

 القراءة لالستمتاع :  (ب
هذا النوع من القراءة أصبحت الحاجة إليها ملحة أكثر في عصرنا هذا الذي اتسم 
بالتعقيد وكثرة المشاكل االجتماعية الناجمة عن طبيعية الحياة وإيقاعها العنيف، وهنا يجد 

س، أو الكثير من الناس أن هناك مندوحة لالتجاة إلى بعض القراءات للترويح عن التنف
 9لتحقيق أوقات ممتعة وسارة ، هروبا من ضجيج الحياة وعناءاتها ومشكالتها .
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 تقسيم القراءة:  1 يالّرسم البيان

 التعليم مهارة القراءة بإستراتجية كل واحد مدرس هناتطبيق في  -د
جًدا للحصول على مشاركة في الفصل  هذه االستراتيجية مناسبة  كل واحد مدرس هنا

كل وبشكل فردي. تتيح هذه اإلستراتيجية لكل طالب الفرصة للعمل كمدرس ألصدقائه. مع 
اإلستراتيجية ، سيشارك الطالب الذين لم يكونوا راغبين في المشاركة بنشاط في التعلم. هذه 

 الخطوات
قم بتوزيع قطعة من الورق / بطاقات الفهرس على جميع الطالب. اطلب منهم كتابة  -1

سؤال حول الموضوع الذي تتم دراسته في الفصل )على سبيل المثال القراءة( أو موضوع 
 الفصل ،محدد لمناقشته في 

م القراءةيتقس  

القراءة من حيث الغرض 
 منها

القراءة من حيث األداء 
 والشكل

اعالقراءة لالستمت  القراءة الصامتة القراءة الجهرية القراءة للدرس 



اجمع الورق ، ورقة عشوائية ، ثم شاركه مع كل طالب. تأكد من عدم قبول أي من  -4
الطالب األسئلة المكتوبة بأنفسهم. اطلب من العالمة التجارية قراءة السؤال في الورقة 

 بصمت ثم التفكير في اإلجابة.
 اطلب من الطالب التطوع لقراءة البيان واإلجابة عليه.  -2
 بات ، اطلب من الطالب اآلخرين إضافة بعد إعطاء اإلجا -2
 بع مع المتطوع التالي.تا -6

 
 الخالصة -ه

 كل واحد مدرس هناجية  يهي إحداى المهارات اللغوية األربع. وهناك إسترات مهارة القراءة
كل   إستراتيجيةالتعليم مهارة القراءة ومن مزايا  .في تعليم اللغة العربية اتجييإحدى اإلسترات

ويمكن لجميع الطالب تعبئة قدراتهم قراءة تعلم المفيدة للغاية في  وهي واحد مدرس هنا
وجعل جو  ،ألصدقائهم بحيث ال يكون التفاعل مع المعلم فقط ولكن أيًضا بين الطالب

     .الفصول الدراسية ليست مملة
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