
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حقيبة املتدربة

 



 

 :إعداد

 عبدالرحمن البداحأ.محمد بن    عبود بن محمد باريان                                     أ.

 تعليم الزلفي                              –تعليم جدة                    رئيس شعبة الصفوف األولية -رئيس شعبة اللغة العربية 

 أ. مشاعل بنت سعود الشبيلي  

 تعليم جدة  –رئيسة قسم الصفوف األولية 

 :املراجعة العلمية 

 م  أ. وهبة بنت محمد زمي

 وزارة التعليم -اإلدارة العامة لإلشراف التربوي  -رئيسة قسم اللغة العربية 

 

 :املراجعة اللغوية  

 فريق اإلعداد 

 :تصميم الغالف والحقيبة 

 أ.رنــا بنت زيلعي البيش ي 

 تبوك –مشرفة تدريب 

 :اإلشراف العام

  أ.د.أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي

 .طوير املنهي التعليميالعام على املركز الوطني للتاملشرف 

 أ.جواهر بنت صالح الشثري  

 مساعدة املشرف العام لالعتماد ومراكز التطوير املنهي 

 :اإلشراف واملتابعة 

 إيمان بنت عبدهللا الباللي 

 مديرة مشروع التطوير املنهي ملعلمات وقائدات الطفولة املبكرة

 لجنة التحكيم:

 التعليمي الوطني للتطوير املنهياملركز 
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ُيعدُّ فهم الطلبة للنصوص التي يقرؤونها أو يسمعونها أمًرا في غاية األهمّية؛ الستمرار         

مّية لتفوقهم في جميع املواّدِّ  
ُّ
 تعل

ٌ
مهم، فالفهم للنصوص املقروءة أو املسموعة أداة

ُّ
تعل

ة، بل وللنجاح في حياتهم ا راسيَّ  ألكاديمّية واملهنية واالجتماعّية والشخصّية. الّدِّ

رة إحدى املراحل التي يجب العناية بتدريب طلبتها على املهارات     
ّ
وتعدُّ مرحلة الصفوف املبك

 التي تمكنهم من فهم النصوص والتعامل معها وفق مستويات الفهم املتعددة.  ستراتيجياتوال 

فهم  ء الولية يسير باتجاه التعرف والنطق دون إيالوملا أن كان االهتمام في الصفوف األ      

العناية الكافية، ولكي يكون سير القراءة لدى هذه الفئة املهمة فّعاال فإنه يجب أن يوجه فك 

ر عنه، ويصل بالطالب للفهم القرائي والرياض ي والعلمي مع  الترميز إلى إيجاد املعنى املعبَّ

ينها في عمليات التعلم والتعليم؛ لرفع مستوى  االهتمام بمهارات التفكير العليا وتضم

التحصيل الدراس ي بما يحقق نتائج عالية في االختبارات الوطنية والدولية، توافقا مع رؤية  

 للتعليم.  2030

وحيث إن تدريب الطلبة على مهارات الفهم القرائي منوط بمعلمات الصفوف األولية، فقد       

ى بتدريبهن على  أهمّية تصميم برنامج تدريبي ُيعن ي التعليمي املركز الوطني للتطوير املنهوجد 

ة إكساب الطلبة ملهارات الفهم القرائي  والتعامل مع مستوياته وأساليب   هإستراتيجياتو كيفيَّ

 تقويمه. من خالل األنشطة التدريبية املخطط لها. 

     

 

 

 املقدمة
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ية؛ لتسهم في تمكين املستهدفات  ومن هنا جاءت هذه الحقيبة التدريبّية التي تّم بناؤها بعنا  

 من اآلتي:

 

 

 

 

 

 

     

واملرجو أن تسهم هذه الحقيبة في تطوير أداء املعلمات للتعامل مع النصوص القرائية وصوال  

لتحقيق الفهم القرائي بمستوياته املختلفة وذلك ضمن مشروع التطوير املنهي ملعلمات  

ة.             وقائدات الطفولة املبكرة من منسوبات وزارة ا  لتعليم باململكة العربية السعوديَّ

  املوفق... وهللا

 معدو الحقيبة التدريبية                                                               
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 اسم البرنامج:

 تدريسه( إستراتيجيات –الفهم القرائي )مستوياته 

 الهدف العام من البرنامج:

 والتعامل مع مستوياته وأساليب تقويمه.  هإستراتيجياتو إكساب املتدّرِّبات مهارات التعامل مع الفهم القرائي 

 األهداف التفصيلية: 

 أن:  دربةاملتفي نهاية البرنامج التدريبي تستطيع 

 ا للفهم القرائي. تصوغ تعريًف  •

 تحدد مكونات الفهم القرائي. •

 تتعرف على نظريات الفهم القرائي.  •

 تطبق نماذج الفهم القرائي. •

 تتعرف على مسار اللغة في الدماغ البشري.  •

 التنميط في الفهم القرائي. إستراتيجياتتطبق  •

 االستيعاب والفهم القرائي. إستراتيجياتتطبق  •

 لتي يحتاجها العقل أثناء القراءة ليصل إلى درجة الفهم.املعارف اتميز بين  •

 تصنيف مستويات الفهم القرائي •

التدريس  –التدريس املناسبة لفهم النصوص القرائية )التصور الذهني  إستراتيجياتتتمكن من تطبيق  •

 الخرائط املعرفية(. –التبادلي 

م طلبة الصفوف األولية في مستويات فهم الن • ّ
قوِّ

 صوص القرائية.تُ

 موضوعات الحقيبة:

 مفهوم الفهم القرائي ومكوناته ونظرياته وتطبيق نماذجه .1

 فهم القرائي.اللغة والدماغ وعالقة التنميط بال .2

 مستويات الفهم القرائي .3

 القراءة )التصور الذهني(  إستراتيجيات .4

 دليل البرنامج
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 التدريس التبادلي إستراتيجية .5

 الخرائط املعرفية  .6

 تقويم الفهم القرائي .7

 ات املستهدفة في البرنامج التدريبي: فئال

 املشرفات التربويات، معلمات الصفوف األولية.

 مدة البرنامج: 

 .( ساعة تدريبية15( ساعات يوميا وبمجموع )5( أيام بمعدل )3) 

 التدريب:  إستراتيجياتأساليب وطرائق و 

 أدوات التقويم: 

 اختبار قبلي  

 اليومية(التغذية الراجعة  –تقويم مرحلي )الواجبات 

  ،استمارة تقويم البرنامج من حيث: األهداف، املحتوى، األساليب التدريبية، األنشطة

 املدرب، بيئة التدريب، التقويم.

 اختبار بعدي 

 

 نشاط ثنائي ثم جماعي نشاط فردي ثم جماعي نشاط ثنائي نشاط فردي

)مشغل  جماعينشاط 

 تربوي( 

مهارة التصنيف 

 والتطبيق

محركات البحث 

 اإللكترونية
 محاضرة قصيرة

 املناقشة والحوار خرائط معرفية وذهنية ألعاب تدريبية األدوار لعب 

 عصف ذهني االستماع النشط شفرة خطية الرؤوس املرقمة

 عرض أدائي مصغر النمذجة واملحاكاة قراءة تأملية تطبيقات عملية 



 
 

 تدريسه( إسرتاتيجيات-الفهم القرائي )مستوياته

7 

  التجهيزات واملستلزمات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز حاسب آلي جهاز عرض
راق و أ 

 ملونة

 

 
 كاميرا وثاقية

 

 

 ا 

  أقالم ملونة السبورة الورقية

 

 

 

 الصق ومقص

 

 
 سماعات 

 رسوم كاريكاتير

 

 

 مقاطع فلمية

 
 عارض الشرائح

 

 
 نوتة للمالحظات 
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 داللته الرمز  داللته الرمز  داللته الرمز 

 نشاط فردي 

 

 نشاط ثنائي 
 

 شفرة خطية 

 

 نشاط جماعي 

 

اط فردي ثم  شن

 جماعي

 
نشاط ثنائي ثم  

 جماعي

 

تطبيقات 

 عملية

 

 مشغل تربوي 
 

 لعب األدوار 
 

 عصف ذهني
مهارة التصنيف  

 والتطبيق
 

 املناقشة والحوار

 

خرائط معرفية 

 وذهنية

 
االستماع 

 النشط

 

 

 الرؤوس املرقمة

 

 

قراءة تأملية 

 ناقدة 

 

النمذجة 

 واملحاكاة
 

محركات البحث 

 اللكترونية
 

 التصميم

 

 
عرض عملي 

 مصغر
 

 رموز الحقيبة التدريبية وداللتها
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 الهدف السلوكي املوضوع  الجلسة  اليوم 
الزمن 

 بالدقائق 

 األول 
الجلسة 

 األولى 

مفهوم الفهم 

القرائي 

ومكوناته 

ونظرياته  

وتطبيق 

 نماذجه

يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون 

 قادرة على:

 ائي. صياغة تعريف للفهم القر  ▪

 تحديد مكونات الفهم القرائي. ▪

 لتعرف إلى نظريات الفهم القرائي.  ▪

 تطبيق نماذج الفهم القرائي. ▪

 دقيقة150

 د30 االستراحة 

 األول 
الجلسة 

 الثانية

اللغة والدماغ  

وعالقة 

التنميط بالفهم 

 القرائي 

يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون 

 قادرة على:

 البشري. ة في الدماغ مسار اللغ التعرف على ▪

 التنميط في الفهم القرائي. إستراتيجياتتطبيق  ▪

 .االستيعاب القرائي إستراتيجياتتطبيق  ▪

 دقيقة150

 الجلسات واالستراحة لليوم األول مجموع زمن 
خمس  

 ساعات 

 خطة البرنامج التدريبي )املنهاج(
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 الهدف السلوكي املوضوع  الجلسة  اليوم 
الزمن 

 بالدقائق 

 الثاني
الجلسة 

 األولى 

تويات الفهم سم

 القرائي

املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون يتوقع من 

 قادرة على:

 توضيح الغاية من القراءة. ▪

 تحديد أنواع القراءة التي تعنى بالفهم.  ▪

تمييز املعارف التي يحتاجها العقل أثناء القراءة  ▪

 ليصل إلى درجة الفهم

 . تصنيف مستويات الفهم القرائي والتفريق بينها ▪

 لفهم القرائيتصنيف األسئلة بحسب مستويات ا ▪

 دقيقة 150

 د30 االستراحة 

 الثاني
الجلسة 

 الثانية

إستراتيجيات 

 القراءة

)التصور 

 الذهني( 

يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون 

 قادرة على:

تبيين أهمية استخدام إستراتيجيات التدريس في  ▪

 امليل نحو القراءة

ترتسم في ذهن  ر الذهنية التي يمكن الصو  تحديد ▪

 القارئ عندما يقرأ قراءة سليمة ويستوعبها. 

 توضيح مفهوم التصور الذهني.  ▪

 رسم مراحل إستراتيجية التصور الذهني وتفعيلها.  ▪

 دقائق150

 مجموع زمن الجلسات واالستراحة لليوم الثاني 
خمس  

 ساعات 

 تابع خطة البرنامج التدريبي )املنهاج(
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 الهدف السلوكي املوضوع  الجلسة  اليوم 
زمن لا

 بالدقائق 

 الثالث
الجلسة 

 األولى

 إستراتيجية

التدريس 

 التبادلي

يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون 

 قادرة على:

نة للتدريس  ستراتيجياتال تعريف  ▪ الفرعية املكّوِّ

 التبادلي. 

 الفرعية األربع  ستراتيجياتال استنتاج كيفية ترتيب  ▪

 إستراتيجيةم والتلميذ في كل تحديد دور كّلٍّ من املعل ▪

 على حدة.

اقتراح إجراءات تحسين التدريس التبادلي والتغلب   ▪

 على صعوباته.

التدريس التبادلي على نص " عادٌل  إستراتيجيةتطبيق  ▪

ائرة"
َّ
 في الط

 دقيقة 150

 د30 االستراحة

 الثالث
الجلسة 

 الثانية

الخرائط 

 املعرفية 

تقويم الفهم 

 القرائي

التدريبية أن تكون هاية الجلسة تدربة في نيتوقع من امل

 قادرة على:

تطبيق التدريس التبادلي على النشرة التربوية "   ▪

 الخرائط املعرفية" إستراتيجية

تطبيق الخرائط املعرفية على بعض نصوص " لغتي"   ▪

 للصفوف األولية.

تقويم طلبة الصفوف األولية في فهم النصوص  ▪

 القرائية.

 دقيقة150

 واالستراحة لليوم الثالثالجلسات مجموع زمن 
خمس  

 ساعات 

 ساعة 15 الزمن الكلي للبرنامج  

 تابع خطة البرنامج التدريبي )املنهاج(
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شكر لك حضورك البرنامج التدريبي الذي نسعى من خالله إلى إكسابك مهارات ومعارف جديدة 

 منا على 
ً
تحقيق الهدف من التدريب فإننا نذكرك بما  وتكوين اتجاهات إيجابية لديك وحرصا

 يلي: 

 الذي يشارك فيه جميع املتدربات بطرح اآلراء واألفكار واملناقشة الهادفة.لفعال هو التدريب ا ▪

 العمل ضمن أفراد املجموعة في التمارين الجماعية يوسع دائرة الفائدة.  ▪

 من حق أي متدربة أن تساهم بطرح فكرتها أو رأيها.  ▪

 أن ننصت لها. األفكار عزي ▪
ً
 زة عند أصحابها وحريا

 وامل نجاحه.حدد للبرنامج من عالحضور في الوقت امل ▪

 التركيز على التدريب وتجنب املعوقات كالجوال ونحوه يوسع دائرة االستفادة. ▪

 تقبل الدور الذي يسند إليك في املجموعة من عوامل نجاح إنجاز املهمة. ▪

 فت بطريقة مثلى.الخبرة ذاتها ليس لها معنى إال إذا وظ ▪

 علم وتحسين. ليس هناك فشل ولكن تجارب وخبرات وفرص ت ▪

 تحفيز أفراد مجموعتك في املشاركة في النشاطات يقوي فرص النجاح لديكن.  ▪

 كم هو جميل أن تحرص ي على بناء عالقات طيبة مع املدربة وزميالتك املتدربات أثناء البرنامج التدريبي.  ▪

 تطبيقه في البيئة املدرسية دليل نجاحه.الحرص على نقل أثر التدريب و   ▪

 

 

 

 

 

 

 إرشادات للمتدربة
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 القسم األول: مقياس 

 التخصص  ربةاسم املتد
 

 املدرسة/ املكتب
 

 أستطيع تصنيف األسئلة الواردة في كتاب الطالب وفق مستويات الفهم القرائي بدرجة: 1

 ال أعرف   د منخفضة ج متوسطة ب عالية أ 

 أستطيع تعريف الفهم القرائي بدرجة : 2

 ال أعرف  د منخفضة ج متوسطة ب عالية أ 

 يم سلم تقدير وفق مهارات الفهم القرائي املستهدفةع تصمأستطي 3

 ال أعرف د منخفضة ج متوسطة ب عالية أ 

 أستطيع بناء اختبار وفق مهارات الفهم القرائي املستهدفة بدرجة :  4

 ال أعرف د منخفضة ج متوسطة ب عالية أ 

 أستطيع بناء أسئلة وفق مستويات الفهم القرائي بدرجة :   5

 ال أعرف د منخفضة ج متوسطة   ب ةليعا أ 

 القسم الثاني : أسئلة 

 ماذا قصد الكاتب ؟ يعد هذا السؤال من مستويات الفهم :  6

 النقدي د البداعي ج التفسيري  ب الحرفي أ 

 عندما يّولد الطالب أفكارا جديدة من النص القرائي فإن هذا يعتبر من مستويات الفهم :  7

 النقدي د البداعي ج ري التفسي ب الحرفي أ 

 أي املهارات التالية تعتبر من مستويات الفهم التذوقي :  8

 يحدد مرادف الكلمة د الكاتبيستنتج أسلوب  ج يصدر حكما عاًما على النص ب يحدد القيم الواردة في النص أ 

 ه الكلمة في الواقع تعتبر  في ذهنه صورة : البد أن يمتلك القارئ عدة صورا ذهنية عن الكلمات فالرمز املادي الذي ترمز إلي 9

 صوتية د حسية ج داللية ب خطية أ 

10 
عندما يعرض املعلم على الطالب صــــــورا ويطلب منهم أن يغلقوا عيوصهم ويصــــــفوا ما رأوج فإن هذا اإلجراء في إســــــتراتيجية التصــــــور  

 الذهني يكون :

 كل ماسبق د بعد القراءة   ج في أثناء القراءة ب قبل القراءة أ 

 الفهم املقروء فنحن نحتاج الى أربع إستراتيجيات فرعية ليس منها:عندما نطبق إجراءات إستراتيجية التدريس التبادلي ملهارة    11

 التحليل د التنبؤ ج التلخيص ب التساؤل  أ 

وأفكار واردة بالنص (  12  من حيث كوصها تمثيال :تتجلى عالقة الخرائط املعرفية بالنصوص القرائية ) كمعلومات 

 مكانيا د بصريا ج عقليا ب نفسيا أ 

 عندما يذكر الطالب الكلمة ومرادفها فإننا نقومه من خالل الفهم :  13

 البداعي د النقدي ج االستنتاجي ب الحرفي أ 

راتيجية التقويم :عندما يلتمس القارئ مشكلة قرائية ثم يضع لها فروضا ويوظف قدراته العقلية  فإننا نستخدم  14  إست

 اللغوي  د املكاني ج املنطقي ب الحركي أ 

 القبلياالختبار 
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 الوحدة التدريبية األولى

وم التدريبي األول الي  
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 جدول جلستي الوحدة التدريبية األول 

 

 الزمن العنوان  الوحدة األولى 

 الفهم القرائي )مفهومه ومكوناته ونظرياته وعالقته بالدماغ( اليوم األول 
300 

 دقيقة

 الزمن  وكيالهدف السل املوضوع  الجلسة 

الجلسة  

 األولى 

القرائي مفهوم الفهم 

ومكوناته ونظرياته 

 وتطبيق نماذجه

يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون 

 قادرة على:

 صياغة تعريف للفهم القرائي.  ▪

 تحديد مكونات الفهم القرائي. ▪

 لتعرف إلى نظريات الفهم القرائي.  ▪

 تطبيق نماذج الفهم القرائي. ▪

عتان اس

 ونصف

 د30 االستراحة 

الجلسة  

 الثانية 

اللغة والدماغ وعالقة 

 التنميط بالفهم القرائي 

يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون 

 قادرة على:

 البشري. التعرف على مسار اللغة في الدماغ  ▪

التنميط في الفهم  إستراتيجياتتطبيق  ▪

 القرائي.

 .القرائي تيعاباالس إستراتيجياتتطبيق  ▪

ساعتان 

 ونصف
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 *يقصد بالجراءات النشاط املوضوع  

 

 

 

 

 

 

 

 الزمن أسلوب التنفيذ الجراءات التدريبية* الجلسة 

 األولى 

 دقيقة 15 مشغل تربوي  مفهوم الفهم القرائي 1/1/1نشاط 

 مكونات الفهم القرائي 1/1/2نشاط 
 -فكر زاوج شارك  –نشاط ثنائي 

 منظم بياني
 دقيقة 15

 نظريات الفهم القرائي 1/1/3نشاط 
  -مشغل تربوي  –جماعي  اطنش

 خريطة معرفية 
 دقيقة 20 

 دقيقة 20 مهارة التصنيف والتطبيق –فردي  نماذج الفهم القرائي 1/1/4نشاط 

 الثانية

 اللغة في الدماغمسار  1/2/1نشاط 
 –مهارة االستماع  –نشاط ثنائي 

 الوسائط االلكترونية
 دقيقة 15

راتيجيات1/2/2نشاط   التنميط إست
 –ل تربوي مشغ -عي نشاط جما

 التمثيل واملحاكاة
 دقيقة 20

راتيجيات 1/2/3نشاط  االستيعاب  إست

 القرائي

  -ورشة عمل  -نشاط جماعي 

 مناقشة وحوار
 دقيقة 20

 خطة الوحدة التدريبية األولى
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 اليوم التدريبي األول 

 الجلسة األولى

 مفهوم الفهم القرائي ومكوناته
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 أختي املتدربة: 

 بعد قراءة املادة العلمية )تعريف الفهم القرائي(، تعاوني مع مجموعتك ألداء املهام التالية:

 صياغة تعريف للفهم القرائي بأسلوبك.  -1

 ع التعليل.رائي واالستيعاب القرائي؟ مهل هناك فرق بين الفهم الق  -2

 

 تعريف الفهم القرائي:  •

 ......................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................. 

 الفرق بين الفهم القرائي واالستيعاب القرائي، مع التعليل: •

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 1/ 1/  1 رقم النشاط 

 مفهوم الفهم القرائي  العنوان 

 دقيقة 15 الزمن
نوع 

 النشاط 

 جماعي 

 

األسلوب 

 التدريبي 

 مشغل تربوي 

 

 صياغة تعريف للفهم القرائي الهدف
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 1/1/1 املادة العلمية

 تعريف الفهم القرائي موضوع املادة العلمية 

 

 *الفهم القرائي

حاول بعض الباحثين التفريق بين مصطلحين هما: الفهم القرائي ، واالستيعاب القرائي، وذلك انطالقا من وجود 

والتي تعني الفهم أيضأ،  ،Comprehension، والتي تعني الفهم، وكلمة Understandingكلمتين إنجليزيتين هما: 

يقف بالقارئ عند حد   -من وجهة نظرهم    -كلمة الفهم؛ ألن الفهم  وأشير إلى أن كلمة االستيعاب أعم وأشمل من  

أما االستيعاب والتي تمثله كلمة  Literal Comprehensionاملعنى الظاهري أو السطحي أو الحرفي 

Comprehension لى السطور، وما بين ائي إحاطة تامة ، بحيث يفهم ما ع، فيعني إحاطة القارئ بالنص القر

ء السطور، كما أنه يراقب تفكيره قبل القراءة، وفي أثنائها وبعدها، ولكن بعد استئناس الباحث السطور، وما ورا

هم بمعاجم اللغة؛ للتفريق بين داللة كال الكلمتين وجد أنه ال يوجد فرق بين كلمة الفهم أو االستيعاب، فكلمة الف

معرفتك الش يء بالقلب، فهمه فهما،  ( فهم، الفهم 459، 2لغة كما وردت عند )ابن منظور املصري، د.|ت، ج

وهمة وهامة علمه األخيرة عن سيبويه، وفهمت الش يء عقله وعرفته وفهمت فالنة وأفهمته وتفهم الكالم فهمه 

همه إياه جعله يفهمه، واستفهمه سأله أن شيئا بعد ش يء ورجل فهم سريع الفهم ويقال : فهم، وأفهمه األمر وف

أفهمته وفهمته تفهيمه ،وفهم قبيلة أبو حي وهو فهم بن عمرو بن قيس بن عيالن، يفهمه، وقد استفهمني الش يء ف

أو أن الفهم حسن تصور املعنى وجودة استعداد الذهن لالستنباط ، أما عن االستيعاب لغة فهو أخذه أجمع 

ال توجد ث تلقاه واستوفاه، واستوعب املكان أو الوعاء أو الش يء وسعه، وعليه فواستأصله، واستوعب الحدي

 قرينة لغوية تدل على أن هناك فرقة لغوية

بين الكلمتين؛ حيث إن كال منهما يتضمن ترجمة القارئ وتفسيره للموضوع املقروء تفسيًرا يتضمن إحاطته باملعنى  

 سطور. الظاهري للنص، وما وراء السطور، وما بين ال
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( إلى أن الفهم يمكن  118   -  117،  1987ورهلر،  أما عن تعريف مصطلح الفهم القرائي فقد أشار )دوفي، وشيرمان,  

 تعريفه في إطار ثالثة مناحي هي:

 . الفهم باعتباره عملية تحصيل معلومات:1 

قارئ يؤيد أن يعرف ما  الف Factual Contentوهو يعني أن القارئ يحاول معرفة الحقائق التي تحتويها الرسالة 

أن يعرف معنى كل الكلمات التي يقرأها، وأن يدرك الحقائق التي  تقوله الرسالة حرفية، ولكي يتم له ذلك عليه 

 تحملها، وان يتذكر كل ذلك.

 . الفهم باعتباره عملية تأمل وفحص:2 

ع منه أن يفكر في هذه املعلومات، ويعرف بأن القارئ بمجرد أن ينتهي من عملية تحصيل املعلومات يمكن أن يتوق 

الغور، ولكي يقوم بذلك عليه أن يكون قادرا على فهم مغزى وأهمية   وأن يستكشف مضامينها واستنتاجاتها بعيدة

 م التراكيب املعقدة جدا التي تتضمنها قواعد اللغة. العالقات املختلفة القائمة على الخبرات املاضية، وعلى فه

 لية تقييم أو حكم:. الفهم باعتباره عم3 

وهو يعني أن الرسالة بعد أن تفهم على كال املستويين: مستوى املعلومات ومستوى التأمل والفحص، فأنه يمكن 

ن ظهر قلب أو رفضها، أو البحث اتخاذ موقف إزائها، وهذا املوقف يمكن أن يكون قبول هذه الرسالة وحفظها ع

 هذا املوقف.عن مزيد من املعلومات؛ لتوضيح موقف أو فهم 

بنائية تفاعلية يقوم بها القارئ، وتتضمن هذه العملية   ( بأنه عمليةThompson, 2000,  3-4وعرفته )طومسون  

 اخليةثالثة عناصر هي: القارئ، والنص القرائي، والسياق، أو هو مجموعة من العمليات الد

 ألخرى، ومن مرحلة ملرحلة.  الشخصية، التي تختلف من شخص آلخر، بل إنها تختلف عند الفرد من فترة

( بأنه عملية عقلية غير قابلة للمالحظة، أي أنها عملية تفكير، فالقارئ يفهم 142، 2003وعرفه )الحيلواني، 

رفي للقارئ( عن طريق التفاعل مع النص الذي النص من خالل البناء الداخلي للمعنى )أي ضمن نطاق الجهاز املع

 ارئ اكتشاف املعنى املطلوب؛ لتحقيق هدف معين. يقرؤه، فهو عملية تتطلب من الق
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( بأنه العملية التي يستطيع القارئ من خاللها استخالص  Snow , Catherine ,  11-14كما عرفته )سنو كاثرين  

كتوبة، ويتضمن الفهم القرائي من وجهة نظرها ثالثة عناصر أو املعنى وبنائه من خالل تفاعله مع الصفحة امل

 ارئ ، والنص القرائي، والسياق .مكونات هي الق

بأنه عملية تفكير متعددة األبعاد، وتفاعل بين القارئ والنص والسياق، والفهم عملية  وعرف الفهم القرائي

وهو عملية معقدة تتطلب التنسيق لعدد من    تمكن القارئ من استخالص املعني من النص املكتوب،  إستراتيجية

 (. 232، 2003تبادلة )حسن شحاته، وزينب النجار،مصادر املعلومات. ذات العالقة امل

( بأن الفهم أو تفاعل القارئ ما هو Coyne , Kame eme & Carnine,  2007,  2)كوين، وكامي وكارنين  كما عرفه

، وهذه العملية تتكون من مجموعة من Complex Processية معقدة إال بناء املعنى، وهذا الفهم ما هو إال عمل

التي يوظفها القارئ في تفاعله مع النص  ستراتيجياتال ملكونات وهي املعلومات واملهارات , وأخيرا العناصر أو ا

 القرائي.

الرياضية، حيث تتضمن انتقاء كما ينظر إلى الفهم القرائي على أنه حل للمشكلة، شأنه في ذلك شأن املشكلة 

ت ذات عالقات منطقية، وتحديد حجم للعناصر الصحيحة لحل املشكلة، وتصنيف هذه العناصر في مجموعا

 لة فهم كل كلمة من الكلمات املكونة للموضوع.تأثير كل عنصر وقوته، ويقوم القارئ بإعمال عقله؛ ملحاو 

عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها القارئ من خالل محتوی من خالل ما سبق يتضح أن الفهم القرائي هو 

للموضوع، ويستدل على هذه العملية من خالل امتالك القارئ ملجموعة  قرائي؛ بغية استخالصه للمعنى العام

رة عن هذا الفهم، ويتم هذا من خالل الدرجة التي يحصل عليها القارئ في اختبارات من املؤشرات السلوكية املعب

 فهم القرائي املعدة لهذا الغرض. ال

 ت على أمرين هما: واملتأمل في التعريفات السابقة للفهم القرائي يالحظ أنها ركز 

، ويبدو  . هناك تعريفات ركزت على أن الفهم القرائي هو منتج صهائي يظهر من خالل تفاعل القارئ مع النص1

ارات التي تنم عن هذا الفهم، وتم تقسيم هذه املهارات في هذا املنتج من خالل امتالك القارئ املاهر لعدد من امله

 عدد من األنماط منها: 

 و الظاهري.النمط الحرفي أ •

 النمط التفسيري.  •
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 النمط التطبيقي. •

 النمط الناقد. •

 النمط التذوقي.  •

 النمط البداعي.    •

2 
ً
وعليه فلكي يمتلك القارئ    ،. بعض التعريفات ركزت على أن الفهم القرائي عملية عقلية قبل أن يكون منتجا

 مهارات الفهم القرائي بشكل صحيح يجب أن: 

 عبارات في النص القرائي.يتعرف الكلمات والجمل وال •

يقوم بإعادة بناء النص القرائي في ضوء ما لديه من معارف وخبرات سابقة، مع تصنيفه للمعلومات  •

 واألفكار الواردة فيه في أطر معرفية.

 ردة بين أفكار املوضوع.تحديد للعالقات الوا •

 مراقبة القارئ ملدى فهمه للموضوع.  •

 في املوضوع.ئ على تخمين املعلومات التي سترد التنبؤ القرائي، بمعنى قدرة القار  •

 حكمه على أدائه القرائي في ضوء هدفه من القراءة.  •

القرائية وفقا لعدة متغيرات منها: ألفته بالخصائص األسلوبية للكاتب، معرفته  استراتيجيتهتغيير  •

، تهيؤه واستعداده ودرايته بموضوع القراءة، كم املعلومات واملعارف التي يمتلكها عن هذا املوضوع

 لقراءة املوضوع، طبيعة السياق القرائي املحيط بالقراءة، صعوبة وسهولة املادة املقروءة، الخراج

 الطباعي للموضوع.

 

 

 

 

 ، دار املسيرة، عمان، األردن.1فهم املقروء، ف إستراتيجياتم(، 2010املرجع / عبد الباري، ماهر، )*
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 أختي املتدربة: 

 بعد قراءة املادة العلمية )مكونات الفهم القرائي(، تشاركي مع من بجوارك لكمال املنظم البياني التالي:

 

 

 

 2/ 1/  1 رقم النشاط 

 ونات الفهم القرائي كم العنوان 

 دقيقة 15 الزمن
نوع 

 النشاط 

 ثنائي
األسلوب  

 التدريبي 

   الخرائط املعرفية 

 مكونات الفهم القرائيتحديد   الهدف

مكونات  الفهم القرائي
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 1/1/2 لميةاملادة الع

 مكونات الفهم القرائي  موضوع املادة العلمية 

 مكونات املوقف القرائي*

 ثالثة عناصر أو مكونات أساسية:يتكون املوقف القرائي من 

 أ. القارئ:  

يعد القارئ العنصر األول من عناصر الفهم القرائي، فالقارئ هو الذي يمارس القراءة من خالل تفاعله مع 

ا التفاعل من خالل توظيفه الجيد لقدراته العقلية، واللغوية بشكل صحيح والتي تتضمن املوضوع، ويتم هذ

 اآلتي: 

 املعرفية وتتضمن ما يلي:.الكفاءة 1

 االنتباه.  •

 الذاكرة.  •

 القدرة على التحليل الناقد.  •

 االستدالل أو االستنتاج. •

 القدرة على التصور أو التخيل. •

 ضمن األبعاد التالية: . الدافعية نحو القراءة، والتي تت2

 تحديد الغرض من القراءة.   •

 امليل للمحتوى القرائي. •

د بـأنها: املعتقدات الشخصية لألفراد الرامية إلى بلوغ مستويات كفاءة الذات القرائية، ويقص •

األداء، فضال عن اختبار الفرد لقدراته على اختيار األنشطة، والجهد املبذول لبلوغ الهدف مع املثابرة، 

 أخيرا القدرة على التحصيل الجيد.و 

 . القدرة اللغوية، والتي تشتمل على ما يلي:3 
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 اللغوية.  معرفة دالالت املفردات •

 معرفة املعلومة الرئيسة للموضوع. •

 معرفة بنظام اللغة )قواعدها النحوية، والصرفية، والمالئية، واألسلوبية(. •

 الفهم القرائي  إستراتيجياتب. املعرفة 4 

Strategies  القراءة، وفهمه ، والتي تتضمن معرفة القارئة بعدد من الجراءات التي تتيح له التفاعل اليد مع موضوع

 واستيعابه ملا يتضمنه من أفكار

خبرة القارئ، والتي تتيح له استدعاء ما لديه من معلومات ومعارف سابقة عن املوضوع، وربطه بين . 5 

الجديدة، وتنظيمه لها في شكل مخططات عقلية، تتيح له استدعاؤها  معلوماته السابقة، وبين املعلومات

  بسرعة وقت الحاجة.

بالقارئ بوصفه عنصر رئيس من عناصر املوقف القرائي ما يقوم به من أنشطة عقلية في أثناء القراءة،  ويرتبط

 بل ال نبالغ إذا قلنا: إنه يقوم بأنشطة عقلية قبل عملية القراءة ومنها: 

 القراءة.  لغرض منتحديد ا •

 تحديد معارفه ومعلوماته السابقة عن املوضوع.  •

 ضوع )الجراءات العقلية التي ستتبع للتعامل مع املقروء(. تحديد طريقة قراءته للمو   •

 تعرف الرموز اللغوية املوجودة في النص.  •

 تحليل املوضوع القرائي.  •

 مراقبة القارئ لذاته لفهم النص.  •

لية من جهة، وعلى شكل العمل أو النص القرائي من جهة أخرى، تتوقف على قدرات عق وكل العناصر السابقة

التي سيتبعها القارئ عند القراءة، فمثال  ستراتيجيةال وأخيرا على الغرض من القراءة، والتي تحدد بدرجة كبيرة 

ذا كان غرضه من راءة السريعة، أما إلو أن غرض القارئ الحصول على معلومة فقط فإنه سيعتمد على الق

التصفح أو  إستراتيجيةمختلفة تماما هي  إستراتيجيةاءة الدراسة أو التحصيل العلمي، فإنه سيعتمد على القر 

 املسحية.
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 ب. املوضوع أو النص القرائي:

 فهم لديه، ولذا يقوميعد النص القرائي من العناصر شديدة التأثير على إعانة القارئ على الفهم أو إعاقة هذا ال 

 ن التمثيالت املعينة لبلوغ هذا الفهم، ومن هذه التمثيالت ما يلي: القارئ ببناء عدد م

للموضوع مستخدمة مفردات وتراكيب   -الشفرة الظاهرة للنص: والتي تتمثل في الصياغة اللغوية    •

 تعين القارئ على فهم الرسالة اللغوية. 

فكار املكونة للموضوع، والتي تعبر  أساس النص أو قاعدته: ويقصد بأساس النص مجموعة األ   •

 ملوضوع القراءة. عن املعنى العام 

النماذج العقلية: ويقصد بها الطرائق التي تعالج من خاللها األفكار الواردة في املوضوع لتعين على   •

 بل أو القارئ.توصيل الفكرة العامة أو الغاية من املوضوع للمستق

ولة للموضوع، أو قابلية املادة ي ما نطلق عليه درجة الصعوبة أو السهكما يرتبط بالنص أو باملوضوع القرائ 

للقراءة، أو هي العوامل واملثيرات التي تجعل موضوعا ما سهال في قراءته من موضوع آخر، وترتبط املقروئية بشكل 

 من جهة أخرى )دوباي ويليام الحرف من جهة، والتصميم الطباعي للموضوع

2004 ,Dubay William, ، 7 وهذا العنصر إذا كان يرتبط بتعقيد النص القرائي أو سهولته، فإنه يتصل اتصاال ،)

للمتلقي أو القارئة من   وثيقة بطريقة الكاتب في الكتابة من جهة، ويؤثر بدرجة كبيرة على فهم الرسالة اللغوية 

يوسف الشيخ، وجابر عبد  الكاتب أن يلتزم بعدة مبادئ منها )محمد صالح الدين،جهة ثانية، ولذا يجب على 

 (  19، 1988، جورج كلير، 72-71، 1966الحميد، 

. أن يقوم الكاتب بجمع معلومات كافية عن القارئ، مع تحديد دقيق ملستواج العلمي، ومعرفة ما لديه من 1

 وخبرة باملوضوع القرائي. دافعية

 تب لهدف واضح ومحدد من كتابة املوضوع.تحديد الكا. 2

معبرة عن املوضوع، ونقل الرسالة املبتغاة بأقصر الطرق، ويتم ذلك من خالل   لكاتب كلمات. اختيار ا3 

حيث تمثل هذه الكلمات اللبنات األولي للموضوع أن تصنف من ناحية املمارسة بطرق كثيرة غير  الكلمات،

 التكرار واأللفة ويشمل ذلك ما يلي: 

 كلمات تم تعلمها في وقت مبكر من الحياة.   •
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 يرة من حيث طول املقطع أو الحرف.ت قصكلما •

 كلمات غير فنية أو اصطالحية.  •

 كلمات مألوفة في الكتابة.  •

 كلمات مستعملة في املعنى العام.  •

 كلمات محددة أو محسوسة، وليست مجردة.  •

رابع يتصل ببناء الجملة وتكوينها، والعامل الرئيس في هذا هو طول الجمل، ويرتبط بهذا امل.  4 عيار س املبدأ ال

 عدة أمور منها: –طول الجملة 

 طول الجملة أو قصرها. •

 كثرة الجمل االعتراضية في املوضوع.  •

 شيوع معنى الجملة أو غرابته.  •

 الربط بين الجمل باستخدام األدوات املناسبة.  •

 احتواء بعض الجمل على عدد من املصطلحات العلمية أو الفنية أو املهنية.  •

 موضوعه، وهذا املبدأ يتضمن ما يلي:  بقة أسلوب الكاتب في عرض. ويرتبط بالعناصر السا5

 سالمة األسلوب وصحته.  •

 والتتابع في عرض الفكرة. التسلسل   •

 الوضوح وعدم التعقيد. •

 ارتباطه بالفكرة املعروضة.  •

 ج. السياق القرائي 

ة الدراسة، ولكن املقصود من عندما تطرح فكرة السياق في املوقف القرائي فإن أول ما يطرأ على الذهن هو حجر 

أنها تتجاوز نطاق الفصل الدراس ي، ويقصد  القرائي هو  أن عمليات تعلم القراءة تحتل مكانها داخل السياق

بالسياق هنا البيئات الثقافية واالجتماعية املحيطة بالقارئ والتي يحيا فيها، ويقرأ فيها، ويتعلم فيها، ومن ثم  

 يرجع في بعض األحيان إلى اختالف البيئات، واختالف الثقافات.فاختالف الفهم القرائي إنما 

 ، دار املسيرة، عمان، األردن.1فهم املقروء، ف إستراتيجياتم(، 2010)*املرجع: عبد الباري، ماهر، 
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 أختي املتدربة: 

)نظريات الفهم القرائي( التي توضح ما ركز العلماء في تصنيفهم للفهم القرائي فبعضهم   قراءتك املادة العلميةبعد  

 ركز على معالجة املعلومات واآلخر على أن القراءة تحليل منطقي للموضوع.

ذج لحدى النظريات ثم قومي بتلخيصه في خريطة معرفية، ثم اعرض ي ك اختيار نمو شاركي مجموعت ▪

 ل مجموعتك أمام األخريات موضحة فيه اسم النظرية ومفهومها وطبيعتها وما ركزت عليه. عم

 

 

 

 

 

 

 

 نظريات الفهم القرائي*

 3/ 1/  1 رقم النشاط 

 نظريات الفهم القرائي  العنوان 

 نوع النشاط   دقيقة 20 الزمن
 جماعي 
األسلوب  

 التدريبي 

 ربوي ل تمشغ
 

 التعرف إلى بعض نظريات الفهم القرائي الهدف

 1/1/3 املادة العلمية

 نظريات الفهم القرائي  موضوع املادة العلمية 
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القرائي على أنه عملية نشطة يجب أن يمارسها القارئ في أثناء تفاعله مع املوضوع، وسعية من ر للفهم ينظ     

بعض الباحثين الستجالء طبيعة الفهم القرائي فقد عرضوا لعدد من النظريات املفسرة لعملية الفهم، وذلك  

ا املنهج، أو املساعدة ضوعات هذخالل مو  لتخطيط منهج القراءة بما يتيح فرصة ملمارسة الفهم القرائي من

 القائمين على بناء برامج تدريسية من شأنها تنمية الفهم القرائي لدى طالب وتالميذ املراحل الدراسية املختلفة.

 وفيما يلي عرض ألهم النظريات املفسرة لطبيعة الفهم القرائي كما يلي: 

 املعلومات: أ. نظريات ركزت على أن القراءة معالجة 

يات التي ركزت على أن الفهم القرائي ما هو إال معالجة للمعلومات. ومن هذه النظريات نظرية ض النظر توجد بع

، Lapp Flood، وبيان ذلك كما يلي )الب وفلود &  1976, ونظرية روملهارات  1972، وشاس وكالرك  1972تراباسو  

1978  ،290-287  ) 

 : 1972Trabasso ' s Theory. نظرية تراباسو سنة 1

، تتكون من سلسلة من الجراءات Psychological Processتراباسو الفهم القرائي بانه عملية نفسية ف عر 

العقلية، ومن الجراءات العقلية املتبعة تشفير أو ترميز املعلومات في التمثيالت الداخلية )التصورات( داخل 

وجة مع التمثيالت الداخلية، ئي عندما تتم املزاويحدث الفهم القرا  العقل النساني، واملقارنة بين هذه التمثيالت،

ولذا فقد أشار تراباسو إلى تسلسل معالجة املعلومات   وتعد االستجابة الصحيحة للقارئ نتيجة لفهمه للموضوع

 لدى القارئ عندما يتفاعل مع النص القرائي، ويتم ذلك من خالل ثالث مراحل هي: 

 خلية أو تصورات ذهنية. يالت دافي تمث Encode The Sentenceترميز الجمل  •

ترميز للصور داخل عقل القارئ، مع املقارنة بين الصور الجديدة، وما لدى القارئ من صور ذهنية   •

 تمهيدا لتخزينها داخل العقل. 

 صياغة أو تحديد استجابة بالقبول أو الرفض لدى القارئ للموضوع. •

ر اللغوية للجمل والكلمات املكونة للموضوع، وكذا للصو ففي هذه النظرية يقوم القارئ بإعادة تركيب الشفرة  

املصاحبة له، ومطابقة هذه الحمل والصور بما يختزنه العقل البشري من جمل وصور مماثلة، تتشكل استجابة 

 القارئ في ضوء ما لديه من مخزون معرفي ومعلوماتي عن املوضوع. 

 Chase & Clark ' s Theory  1972. نظرية شاس وكالرك2
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نظرية أخرى من النظريات املفسرة للفهم القرائي والتي فسرت القراءة على أنها معالجة املعلومات، أسسها                

 ، حيث أشار إلى أن الفهم يتضمن ما يلي:1972شاس وكالرك سنة 

باعتبارها مجموعة من العمليات األساسية التي تؤسس الترميز، واملقارنة، والتسجيل أو الحفظ  •

 ي ضوئها معالجة املعلومات.ف

 يستلزم وقتا أطول في ترميزه من التماثل اليجابي A Negative Correspondenceالتماثل السلبي  •

 فهم كل من الصور والجمل التي رسمت داخل العقل في شكل نظام من الرموز العقلية.  •

التماثل السلبي )املطابقة العمليات السابقة، غير أن هذه النظرية قد ركزت على أن وفيها يتم نفس 

دم املواءمة بين هذه املعلومات واملعارف، وبين ما يحفظه املخ السالبة( تكون أصعب، نتيجة ع

النساني من معلومات، ومن ثم تستغرق وقتا أطول في اندماج أو في استدخال مثل هذه املعلومات 

 لذاكرة النسانية.داخل ا

 : Rumelhart Theory 1976. نظرية روملهارت 3

استعان روملهارت أن يحاكي نظام الحاسوب في بناء نموذج أطلق عليه نموذج املراحل التفاعلية، ولقد بدا هذا  

النموذج باستدخال القارئ ملجموعة من الصور، والتي تعينه على استخالص املعنى العام من القراءة، ولقد  

 ضمن نموذج روملهارات املكونات أو العناصر التالية:ت

 راك الحروف في الكلمات تتوقف على الحروف املحيطة بالكلمة. إد أن  •

 إدراك الكلمات يعتمد على الجانب التركيبي )النحوي( املوجودة فيها.  •

 إدراك الكلمات يتوقف على الجانب الداللي املحيط بها.  •

 ياق الداللي، والذي يتكون من سلسلة من الكلمات. إدراك التركيب يعتمد على الس •

 ى املوضوع يتوقف على سياق النص. ر معنتفسي  •

 ل اآلتي:وتم صياغة هذه النظرية في الشك

 

 

 

 النموذج المركب
أداة استخالص 

 المعنى

 

VIS 

المعلومات  المعلومات الداللية

معظم 

التفسيرات 

 المحتملة

المدخالت 

 التصويرية
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 ( نظرية روملهارت للفهم القرائي.1الشكل )

 

 ب. نظريات ركزت على أن القراءة تحليل منطقي للموضوع  

النظريات نظرية   ظهرت بعض النظريات التي فسرت الفهم القرائي على أنه عملية تحليل للموضوع، ومن هذه 

 ، ونظرية الحالة النحوية وبيانهما كما يلي: 1966ديوي 

 Dawes ' Theory 1966. نظرية ديوي 1

حدد ديوي نظريته في تحديد العالقة بين املوضوع، وبين درجة تنبؤ القارئ، هذا التنبؤ يتوقف على التحليل 

 نحوية مثل: النحوي للرسالة اللغوية، والذي يتضمن تحديد بعض الجوانب ال

إلى حد كبير   املطابقة، واالستبعاد، والتضمينات، وعدم الربط، كما أن فهم الرسالة املتضمنة في املوضوع تتوقف

 على عمل الذاكرة في التذكر والتعرف لألخطاء النحوية الواردة في املوضوع. 

 : Case Grammar Theoryنظرية الحالة النحوية -2  

  1968ائي، وتنسب هذه النظرية الشارلز فیلمور سنة تحليل املوضوعي للنص القر تعتمد هذه النظرية على ال

Charles Filmore  ويتم تحليل الفقرة، ليس من خالل كلماتها، أو جعلها، أو من خالل تحديد العالقات ،

نصر النحوية بين الجمل بعضها وبعض، أو من خالل تحديد الداللة للفقرة، وإنما من خالل االعتماد على ع

 . رة الفقرةمكون من عناصر الجملة، وليكن مثال املبتدأ أو الخبر، ويجدد داللته ومعناه في تحديد فك
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 ، دار املسيرة، عمان، األردن1فهم املقروء، ف إستراتيجياتم(، 2010*املرجع: عبد الباري، ماهر، )
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 أختي املتدربة: 

 )نماذج الفهم القرائي(   بعد قراءتك املادة

 صنفي املعلومات التالية بحسب النماذج التي تعرفتِّ إليها، في الجدول التالي:  ▪

الفهم الجيد   املادية،يتأثر بالعناصر املرتبطة بالنص والعوامل    التحليلية الجمعية،على الطريقة    )يعتمد نموذجه

 للنص القرائي يتطلب من القارئ املعالجة السريعة واآللية للكلمات، يبدأ باملعرفة والتذكر وينتهي بالتقدير(

 نموذج جرابي وستولر نموذج هاريس وسميث نموذج كينتش نموذج بلوم

    

القرائي، وطبقيه على أحد بعد القراءة التأملية في النماذج السابقة، اختاري نموذجا للفهم  ▪

 النصوص القرائية.

 

 

 

 

 4/ 1/  1 رقم النشاط 

 ي نماذج الفهم القرائ العنوان 

 نوع النشاط   دقيقة 20 الزمن

 فردي
األسلوب  

 التدريبي 

مهارة التصنيف  

 والتطبيق 

 

 تطبيق نماذج الفهم القرائي الهدف
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 نماذج الفهم القرائي*

 سرة للفهم القرائي:من نماذج الفهم القرائي لبعض املهتمين الذين قدموا النماذج املف

 نموذج بلوم: ❖

 تصنيف بلوم لألهداف املعرفية على مجال الفهم القرائي كما يلي:سعى بعض التربويين إلى تطبيق 

 أوال: املعرفة )التذكر(: واملعلومات الواردة في النص واضحة وصريحة كما يلي: 

 أ. تحديد كل من:  

 األصوات. •

 الحروف.  •

 الجمل البسيطة.   •

 بة.الجمل املرك •

 الفقرات.   •

 . تعرف وتذكر كل من:  ب

 التفاصيل.  •

 األفكار الرئيسة. •

 التسلسل والتتابع. •

 املقارنة. •

 تحديد عالقات السبب والنتيجة.  •

 تحديد السمات املميزة.  •

 النماذج  •

 ثانيا: الفهم أو االستيعاب ويتضمن ترجمة األفكار الواردة في املوضوع إلى: 

 التصنيف.  •

 التوليد.  •

 يسةالخطوط الرئ •

 التلخيص •

 التركيب. •

 للمقروء، من خالل ما يلي: ثالثا: التطبيق أو 
ً
 التجريد، ويتضمن هنا فهما استنتاجيا

 1/1/4 املادة العلمية

 نماذج الفهم القرائي موضوع املادة العلمية 
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 استنتاج التفاصيل. •

 استنتاج األفكار الرئيسة.  •

 استنتاج التتابع أو التسلسل.  •

 املقارنات.   •

 تسديد عالقات السبب والنتيجة.  •

 تحديد السمات املميزة.   •

 التنبؤات.   •

 يل، ويتضمن ما يلي:  التحل رابعا:

 التخيل.  •

 الخصائص أو السمات.  •

 الدافع.  •

 االستجابات. •

: التركيب أو اإلنتاج، ويتضمن ما يلي:  
ً
 خامسا

 التركيب.  •

 التجميع. •

 التعب.  •

 سادسا: التقويم أو الكم، ويتضمن الفهم الناقد للمقروء كما يلي:  

 التمييز بين الحقيقة والخيال.  •

 ق واآلراء. التمييز بين الحقائ •

 تحديد مدح كفاية املعلومات  •

 تقدير األشياء اكتشاف الدعاءات. •

 تمييز التعبيرات الجميلة.  •

 تحديد نوع القصة. •

 سابعا: التقدير ويتضمن ما يلي: 

 تحديد االستجابات العاطفية في املحتوى.  •

 تحديد سمات بعض الشخصيات.  •

 التفاعل مع لغة الكاتب. •

 خدمة. التفاعل مع الكلمات املست •
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 (   119-118، 2005)السيد عبد الحميد،  Kintsch ' s Model 1977نموذج كينتش  ❖

، ويوضح هذا النموذج مراحل تجهيز 1977قدم كينتش نموذجا لفن القصة )النص الروائي سنة 

في فهم  Additiveالرسالة اللغوية سواء أكانت مقروءة أم مسموعة، وهو نموذج يعد من النماذج الجمعية 

ث تعتمد عملية الفهم النهائية للرسالة اللغوية على تفاعلى الطريقتين التحليليتين في التجهيز من النص، حي

تماد طبقا لهذه الطريقة على الخلفية الثقافية املخزونة في الذاكرة طويلة حيث االع Top – Downأعلى ألسفل 

ى إملاعات النص، والتي تمثل دورها في تزويد الفرد  املدى لدى الفرد، والتجهيز من أسفل ألعلى، حيث االعتماد عل

 بمنظومة الخصائص البصرية والصوتية في التجهيز.

ء تجهيزه للرسالة اللغوية يقوم بتحليل املثيرات اللغوية )الكلمات( تحليال وطبقا لهذا النموذج فإن الفرد في أثنا 

م تحويلها إلى الشفرة الصوتية املقابلة لها في املعجم إدراكيا، ثم يتم تمثيلها بصريا في صورة شفرة بصرية، قد يت

ثيلها في صورة شفرة صوتية م تمالعقلي، وذلك في حالة القراءة، أما إذا كانت املثيرات اللغوية مسموعة فإنه يت

رف  يتم تجهيزها في املعجم العقلي، حيث يتم مطابقتها بما تم تخزينه من قبل في الذاكرة طويلة املدى حتى يتم تع

 الكلمة. 

بعد تعرف الكلمة يقوم الفرد بمعالجة وتجهيز سالسل الكلمات، وتنظيمها في جمل وتراكيب ذات مكونات محددة، 

التي تم تخزينها من قبل في الذاكرة طويلة املدى، وهي املرحلة  ستراتيجياتال ه لقواعد وذلك في ضوء استخدام

ك يقوم الفرد بإجراء تحليل داللي لهذه الجمل، يتمثل في القضايا التي تسمى بالتجهيز التركيبي )النحوي(، بعد ذل

البنية لهذه الحمل، وتنظيمها في بيئة هرمية متماسكة تسمى الداللية الصغرى التي تحملها البنية السطحية 

 الكبرى للنص وهي تمثل املعنى املستخلص من النص ككل.

 Harris & Smith`s Model  1992نموذج هاريس وسميث  ❖

 للعوامل املؤثرة في الفهم  Harris & Smith`s , 1992 , 228قدم )هاريس وسميث 
ً
( نموذجا

 القرائي كما يلي :

   Background Experienceالخبرة السابقة:  •

  Language Abilitiesالقدرات اللغوية •
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   Thinking Abilitiesقدرات التفكير  •

 Reading Purposesاغراض القراءة  •

 . ر املرتبطة بالنص، والعوامل املاديةلذي يتأثر بالعناصالفهم القرائي، وا •

 Grabe & Sholler Model 2002نموذج جرابي وستولر  ❖

انطلق هذا النموذج من أن الغاية من القراءة هي تحقيق الفهم الجيد للمقروء وأن الفهم الجيد للنص القرائي 

ستخالص وتكوين أو صياغة أو التمثيل العقل يتطلب من القارئ املعالجة السريعة واآللية للكلمات؛ بهدف ا

ما وراء املعرفة   إستراتيجياتقارئ بمجموعة من  للمعنى أو للفكرة العامة ولتحقيق هذه الغاية البد أن يستعين ال

مثل: املراقبة الذاتية، وتنظيم الذات في القراءة، كما تتضمن ضرورة التخطيط الجيد لعملية القراءة، ومراجعة 

ئي، وقدرته على التنبؤ بمحتواه، وتحققه من صحة تنبؤاته، وطرحه ملجموعة من التساؤالت قبل النص القرا

وفي أثنائها، وبعدها وقدرة القارئ كذلك على الربط الجيد بين معلوماته السابقة عن املوضوع عملية القراءة، 

 عن تلخيصه الجيد ملا يقرأ
ً
 ، وتفسيره للموضوع وفق رؤيته. واملعلومات الجديدة املتضمنة في املقروء، فضال

 نموذج )د. ماهر عبد البارئ( للفهم القرائي  ❖

 : يتضمن ثالثة مكونات رئيسة هي 

 Inputsأوال: املدخالت  

 تنشيط معارفه السابقة عن موضوع القراءة.   •

 فهم الغرض من املهمة القرائية.  •

 التخطيط الجيد ملوضوع القراءة.  •

 من جهة، وللموضوع من جهة أخرى.  ة للقاري املناسب ستراتيجياتال اختيار  •

 ، تتمثل فيما يلي: Processesثانيا: املعالجات 

 تعرف الرموز والكلمات وتحديد دالالتها.  •

 تركيز االنتباه.  •

 التنبؤ والتوقع.  •

 إذا لزم األمر ذلك.  ستراتيجيةال تعديل  •

السابقة والالحقة للكلمة غير   االستعانة بالسياق لتحديد معاني الكلمات غير املفهومة )الكلمات •

 املفهومة(.
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 ديد املعنى. ؛ لتحContext cluesاالستعانة باملاعات السياق  •

 التحليل البنيوي للكلمات )تحديد جذر الكلمة، تحديد السوابق واللواحق(. •

 ربط األفكار بعضها ببعض. •

 تصنيف املعلومات الواردة في النص في أطر أو مخططات عقلية.  •

 ه. رئ ملدى فهممراقبة القا •

 تحديد موطن الصعوبة في النص القرائي. •

 ، ويتمثل هذا العنصر فيما يلي:  Outcomeثالثا: املنتج النهائي 

 التحقق من بلوغه للهدف املنشود. •

 إعادة إنتاج املوضوع في شكل رسوم أو تخطيط. •

 استخالص النقاط أو العناصر املهمة في املوضوع. •

 بطة باملوضوع.البحث عن معلومات إضافية مرت •

 رابعا: التغذية املرتدة:  

 ل مرحلة من مراحل القراءة نتيجة تفاعله مع النص.وتتمثل في التعزيز الذي يتلقاه القارئ في ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، عمان، األردن: دار املسيرة.1الفهم القرائي، ف  إستراتيجياتم(، 2010*املرجع: عبد الباري، ماهر )
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 اليوم التدريبي األول 

ثانيةالالجلسة   

 التنميط وعالقته بالدماغ
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 أختي املتدربة: 

ثم أجيبي عن األسئلة التالية، وشاركي من  استمعي للمقطع املصور مستخدمة الرابط التالي عبر الشفرة الخطية

 ليه:   بجوارك فيما توصلتي إ

 ما الجهة املسؤولة عن اللغة في الدماغ؟ وماذا تسمى؟ .أ

 من مكتشفها؟ .ب

 ج. ما تأثير منطقة فيرنيكي في الدماغ على اللغة والكالم؟ 

لى د. انتقلي للمقطع مرة أخرى ثم قارني بين منطقتي بروكا وفيرنكي وتأثيرها ع

 ؟اللغة والكالم

 

 

 

 

 

 

 

 1/ 2/  1 رقم النشاط 

 مسار اللغة في الدماغ  العنوان 

 دقيقة 15 الزمن
نوع 

 النشاط 

 ثنائي
األسلوب  

 التدريبي 

 االستماع النشط 

 

 التعرف على مسار اللغة في الدماغ البشري  الهدف

 ((1ملحق)نشرة إثرائية ) 
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 أختي املتدربة: 

ليم القراءة التي تعد هي األساس وطرق تعينك في تع التنميط( معلومات إستراتيجياتتتضمن النشرة العلمية )

 والركيزة األولى للفهم القرائي. 

 من خالل قراءتك، شاركي مجموعتك لإلجابة عن األسئلة التالية: 

 ماذا يعني التنميط؟ •

 ما العالقة بين الدماغ والتنميط في تعليم اللغة؟ •

 ستراتيجياتال مستخدمة أنشطة ي بأمثلة تدريسية التنميط طبق ستراتيجياتل بعد قراءتك  •

 التالية:

 أنماط الكلمات
 أنماط األصوات

 ) الفونميات(

التنميط 

 واملفردات

فصل املعاني 

 املتشابهة
 الفئة واملعنى

 

 
    

 

 

 

 التنميط* إستراتيجيات

 التنميط والتشبيك: 

 2/ 2/  1 رقم النشاط 

 التنميط  إستراتيجيات العنوان 

 دقيقة 20 الزمن
نوع 

 النشاط 

 جماعي 
األسلوب  

 التدريبي 

 مشغل تربوي 
 

 التنميط في الفهم القرائي إستراتيجياتتطبيق  الهدف

 1/2/2 املادة العلمية

 إستراتيجيات التنميط موضوع املادة العلمية 
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 نماط املألوفة وفك ترميز املعلومات الجديدة عن طريق ربطها باملعرفة السابقة. إدراك األ يقصد بها 

 التنميط: إستراتيجيات

يعمل الدماغ بصورة طبيعية على إيجاد األنماط، وتقديم معنى للمعلومات والخبرات، وتقويم األهمية الشخصية 

وفي املقابل، فإن تعليم القراءة الفاعل الذي يتماش ى مع (. Coward 1990إليه )كوارد،  والعاطفية للبيانات اآلتية

 وكفاية. ومن املالحظ أن وجود مثير معين 
ً
معالجة التنميط التي يقوم بها الدماغ، ُيفض ي إلى تعلم أكثر نجاحا

 هو من أكثر الطرائق فاعلية للدماغ لتعلم املعلومات 
ً
ظهر صور املسحيالئم فئة موجودة مسبقا

ُ
 الجديدة. فقد ت

  -العصبي 
ً
 أيض -مثال

ً
 في املناطق الجبهية والحصينية حين يتعرف الدماغ كلمات جديدة تنتمي إلى فئة نشاطا

ً
يا

 بفئة ما. ال تظهر  
ً
أنشأها مسبقا. وحين ال تثير الكلمة التي يراها الخاضعون لالختبار أي ذاكرة ترابطية أو رابطا

 (.Coward 1990الذاكرة لديهم )كوارد، هذا النشاط في مناطق معالجة  صور مسموح أدمغتهم

ُيذكر أن الدماغ يستقبل املعلومات عن طريق الحواس، وال تكون املدخالت الحسية جميعها على الدرجة نفسها 

نها أكثر من األهمية، وهذا ما يحتم على الدماغ تصنيف املدخالت، وتركيز االنتباه على املعلومات التي يعتقد أ

ؤية األنماط في الحروف أو الكلمات أو الجمل، فيقل احتمال . وأما إذا لم يستطع الطالب ر أهمية في تلك اللحظة

ربطهم املعلومات الجديدة باملعلومات املوجودة مسبقا. ومن دون التنظيم الذي يقدمه التنميط، فقد يفشلون  

 كرة العاملة مقترنة بالبياناتفي الفص الجبهي؛ إذ تكون الذافي توجيه املعلومات إلى مناطق الوظائف التنفيذية 

 املرمزة املوجودة في الذاكرة الترابطية طويلة املدى التي يمكن أن تطور مهارات القراءة.

 :بحوث القراءة املتعلقة بتعرف األنماط

اكتساب القراءة يبدأ بتعرف أظهرت نتائج دراسة حديثة استخدم فيها تصوير الرنين املغناطيس ي الوظيفي، أن 

 Turkel 2003 ,-على ميزاتها البصرية أو سياقها )توركيلتب وآخرون،  املحفوظة عن ظهر قلب للكلمات، بناء  األنماط  

taub et al قد يتعرف طفل صغير كلمة »ليل«؛ ألنها تبدأ بحرف الالم وتنتهي به، وقد يتعرف كلمة »قف ،
ً
(. فمثال

فة في الشارع. وحين يكتسب األطفال معر  شارة الحمراء ثمانية الشكل املوجودةفقط عندما تظهر على ال 

باألبجدية، فإنهم يتعلمون التوافق بين الحرف والصوت، ويستخدمون الشارات اللفظية في فك ترميز الكلمات. 

ن« في نهاية وحين تنمو مهارات القراءة، يعمل القراء على دمج تسلسل الحروف املستخدمة كثيرا مثل حرفي »و 

يث يتمكنون من تعرف الكلمات غير املعروفة ويعالجون هذه املجموعات في وحدات بحفي مجموعات،  -األفعال 

 لهم عن طريق مقارنتها بالكلمات التي يعرفونها مسبقا. 

 :تعرف األنماط إستراتيجيات
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أ ُيَعد بناء األنماط وتعرفها عمليتين أساسيتين في تعلم القراءة، بدًءا من الوقت الذي يستخدم فيه األطفال املبد

 الهجائي لتعرف الكلمات املطبوعة. 

أنه عملية تعرف الكلمات عن طريق ربط التمثيالت املجردة في الحروف بأصوات الكلمات. ويتطلب   ُيعَرف التنميط

 متواصال، وال سيما من الطالب الذين ال يدركون األنماط بسهولة وسرعة. وكما إتقان إدراك األ 
ً
نماط تمرينا

عن أن تعلم القراءة ال ُيمثل فقط عملية واحدة خاصة بمركز دماغي واحد، فإن تعليم  يكشف التصوير الدماغي  

 ك
ً
 من األنشطة الصفية املتنوعة التي تحتاج إلالطالب القراءة يتضمن أيضا

ً
ى النمذجة والتدريب والشراف، ثيرا

تخزين هذه األنماط في فئات  عن طريق التغذية الراجعة املستمرة؛ بغية ترميز البيانات وتحويلها إلى أنماط، ثم

 أو أنماط أكبر.

  -تمر عملية تطور تعلم القراءة 
ً
بمراحل تزيد من تعقيدها بالنسبة إلى الطالب »العادي«، ويتمثل  -املعقدة أصال

ي وجود فروق فردية بين قدرات الطالب على إدراك األنماط، أو ترميز البيانات وتحويلها إلى أنماط بحيث ذلك ف

دماغ معالجتها. وحين يلتحق الطالب باملدرسة، فإنهم ُيظهرون تباينا فيما يخص الملام بالقراءة يستطيع ال

يجب تحديد طريقة مناسبة لعملية الفحص إلى القراءة. وحتى قبل أن يبدأ تعليم التنميط،  والكتابة وامليل

راع في عملية سير التدريس، وإدخال والقياس املستمرين؛ بغية توجيه القرارات املتعلقة بعمل املجموعات، والس

كلمات، ودمج األصوات، التعديالت الالزمة لها. يشمل تقويم التنميط قياس قدرات الطالب على تقطيع ال

 في أنماط.وتصنيف املعلومات الجديدة 

، ال يستطيع بعض الطالب تصنيف األشياء بحسب اللون، أو الشكل، أو الحجم. ويواجه هؤالء الطالب 
ً
فمثال

مشكالت متعلقة بتعرف األشياء؛ حتى في املراحل األولى من عملية تعرف الحروف أو الكلمات. ويعاني بعض 

 في الجوانب الهيكلية أو الوظيفية ألدمغ
ً
 خلال

ً
تهم تحول دون معالجة املدخالت البصرية. فأدمغتهم الطالب أيضا

ي يسمح بنقلها من الذاكرة القصيرة املدى إلى الذاكرة ال ترمز املعلومات الجديدة وال تحولها إلى أنماط على نحو كاف

 إستراتيجيات(. وهنا، تبرز الحاجة إلى استخدام Coward 1990الطويلة املدى، عن طريق الشبكات العصبية )

عوض النقص الحاصل في مجموعة االستجابات التي تحدث في األدمغة حين يتعامل الطالب مع مسان
ُ
دة ت

 مختلفة.مفردات الصفحة بصورة 



 
 

44 

من جانب آخر، يتعزز التنميط الناجح في القراءة حين يساعد املعلمون الطالب على بناء أنماط يدركها الدماغ 

تسهيل هذا عن طريق عرض مادة باستخدام أنشطة منظمة  من املعلومات التي يحتاجون إلى تعلمها. ويمكن

 يقة مفهومة.وجاذبة ومتسلسلة بصورة جيدة تسمح للطالب بتعرف األنماط بطر 

وحين يبدأ القراء املبتدئون تعلم األسماء، يبدأون بأسماء األشياء واألشخاص واألماكن، يتعين على املعلم البدء 

خدام التنميط البصري؛ ليتمكنوا من تخيل هذه الكلمات، ثم رسم صور بعملية النمذجة املتعلقة بكيفية است

(. ويذكر Coward 1990ماء املعروفة عندما يقرؤونها وحدهم )لها لوضع أنماط ذهنية يمكنهم ربطها بهذه األس

أن أنشطة الفنون البصرية كالرسم تحسن من مهارات التفكير املكاني، وقد تزيد من قدرة الطالب على بناء  

(. لذا، دع األطفال الذين لم  Wesson  2006التجريد ات وتخيل الصور التي تمثلها الكلمات في أثناء تعلم القراءة )

 بصوت يبلغوا سن القراءة والقراء امل
ً
بتدئين يرسمون الصور البصرية التي تتبادر إلى أذهانهم حين تقرأ لهم كتابا

 الطبيعي إلى البحث عن األنماط والتسلسل والنظام. ل الدماغ عمعال. فرسم الصور يتوافق مع 

راتيجياتاإل   :التي تربط األصوات )الفونيمات( بنظم التنميط الدماغي ست

ُيَعد إدراك األصوات والحروف وتوافق الصوت والحرف من أساسيات أنماط اللغة األولية لتطوير مهارات تعرف 

إدراك عناصر الصوت املستقلة الضمنية )الفئات، أو األنماط   الكلمات وملساعدة الطالب على تطوير مهاراتهم في

 لى بناء األنماط من عناصر األصوات املستقلة هذه.األساسية للغة املحكية(، يتعين على املعلم توجيههم للتمرن ع

 أن تساعد الطال 
ً
، ثم تحريريا

ً
ب على ويمكن لألنشطة التي تؤكد على األصوات )الفونيمات( وتقطيع الكلمات شفهيا

 بالتكرار، ثم بخبرة األنماط 
ً
سماع مكونات األصوات، وإدراك فئاتها. وبذلك، فإن قيامهم بدمج األصوات أوال

التنميط هذه على مساعدة الطالب على إدراك   إستراتيجياتة بأنفسهم، يعني قيامهم ببناء الفئات. تهدف  الجديد

ُيمثل هذه األصوات. وحين يصبح الطالب معتادين الذي    هجائي  الشكل  و الاألنماط والروابط بين أصوات الكالم،  

تحقيق الهدف املنشود؛ وهو تعرف األصوات  أكثر على األنماط، يمكنهم بناء األلفة والدارات الدماغية من أجل

 التي ال يعرفونها.  )الفونيمات( والكلمات تلقائًيا، ثم بناء القدرة على فك ترميز الكلمات

 :ماتعرض أنماط الكل ❖

يمكن للمعلم عرض مدخالت متكررة للمعلومات في سياق ممتع للحفاظ على دافعية الطالب، وتشجيعهم               

نماط الثابتة. وينبغي أن يعمل هذا التكرار على بناء النشاط العصبي وتعزيزه، وهو نشاط مرتبط  على بناء األ 
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  Tallal , Merzenich , Jenkins , & Niller,  1999ت الحسية )باستجابة الدماغ للمدخال 
ً
(. ويمكن للمعلم أيضا

وأنماط الهجاء، وامللحقات اللفظية   استخدام أنشطة بصرية متنوعة للتأكيد على األنماط في مشتقات الكلمات،

، يمكن م
ً
ساعدة الطالب على تعرف األنماط املتكررة في الكلمات في بداية الكلمات وأخرها، وجذور الكلمات. فمثال

 عن طريق إظهار األجزاء املتكررة للكلمات  )مثل: 
ً
يلعبون، يشربون، يأكلون(؛ بجعل هذه األنماط أكثر وضوحا

فة على السبورة، أو باستخدام خطوط مختلفة في عرض البرامج التقديمة، أو على شاشة باستخدام ألوان مختل

املادة املطبوعة. أما األنماط السمعية،   راز األجزاء مظللة أو بخط غامق فيالحاسوب، أو باستخدام األلوان، أو إب

ية، أو التشديد على الحرف. وفي فيمكن التأكيد عليها بنبرة الصوت، أو إبطاء سرعة الكالم، أو التحدث بصورة آل

 من التأكيد.  حال كون الطالب الكلمات املنطوقة باألنماط، يجب تشجيعهم على االستجابة بالطريقة نفسها

ذه األنماط نفسها عن طريق نمذجة الحركات الجسدية التي تتوافق مع نمط الصوت الذي يمكن التأكيد على ه

( درجة في كل مرة أتلفظ فيها بصوت 90لدوران )ي الوقوف، تم القيام باففي صفي، طلبت إلى طالب)يراد تعلمه. 

. قد يكون هذا  (التي نقطعهابارز )مثل صوت: ب / أ/ ب في كلمة »باب«(، أو حين أتلفظ بكل مقطع من الكلمة 

 بعد الجلوس مدة من غير حركة، فحينئذا تمثل الحركة استراحة للدماغ، ويمكنها 
ً
أن النشاط مفيدا، خصوصا

 من املسالك العصبية التي تستجيب بالحركة والحقا، لدى تعليمي الطالب القواعد والترقيم، فقد 
ً
تثير مزيدا

التي ترشح األنماط )الخط، اللون، الحجم(، للتأكيد على األنماط  ستراتيجياتال مت كثيرة من هذه استخد

أو قواعد المالء، مثل: وضع التاء املربوطة أو املتكررة في قواعد الترقيم؛ كوضع الفواصل عند تعداد األشياء، 

 املفتوحة آخر الكلمة.

 

 

 دع الطالب يتالعبون بأنماط األصوات )الفونيمات(  ❖

تمتاز أنشطة التنميط، كما هو الحال في معظم أنشطة التمرن، بقدرتها على إثارة الطالب وحفزهم إلى            

باملعلومات بأنفسهم. وحين نساعد األطفال على إدراك األنماط، العمل، وال سيما عند السماح لهم بالتالعب 

املنطوقة، فإنهم يتعلمون بأسلوب يتوافق مع  كالكلمات التي تتألف من أنماط حروف تتمثل في أصوات الكلمات

، وهي العمل عن طريق إدراك األنماط وبنائها. ومن األنشطة التي تساعد الطالب 
ً
طريقة الدماغ املفسرة حاليا
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فيما يخص الوعي الصوتي؛ إعطاؤهم بطاقات عليها كلمات يمكن دمجها لتصبح كلمات مركبة. وفي هذا النشاط، 

غرفة الصفية )نشاط حركي، واستراحة للدماغ( ويحاولون إيجاد زمالئهم الذين يمتلكون يمش ي الطالب حول ال

الطالب كلمة مركبة جديدة، فإنهم  بطاقات فيها كلمات تساعدهم على تكوين كلمات مركبة. وفي كل مرة يكون 

 يضيفونها إلى قائمة الكلمات املوجودة على السبورة.

 غ على أداء مهمته؟كيف يساعد التالعب باألنماط الدما 

قد تساعد رؤية األنماط أو سماعها الطالَب على التعلم عن طريق تنشيط أجهزة الدراك الدماغية؛ حتى            

الجديدة وتصنيفها وتخزينها في الشكل النمطي الذي ينسجم مع النقل العصبي وتخزين يمكن تنظيم البيانات 

 املعلومات.

 -بالنسبة إلى  -فه الدماغ إلى فئات تخزين املعلومات لدى املتعلم، فمن املنطقي وإذا أمكن إضافة كل نمط يكتش

ط؛ حتى يصبح إدراكهم في املستقبل في مساعدة الطالب على بناء ذاكرة دائمة لألنما ستراتيجياتال استخدام 

 تلقائ
ً
. ومن ثم حين يتالعب الطالب باألنماط عبر الضافة إليها وتغييرها، تز إدراكا

ً
يد احتمالية تخزين هذه يا

تساعد الطالب على ممارسة »إيجاد   إستراتيجياتاألنماط في الذاكرة الدائمة. والهدف من ذلك كله هو استخدام  

في الدماغ. لذا، فكر في طرائق  ملعلومات الجديدة وُتطابق باألنماط ذات الصلة املوجودةاألنماط« حتى ُترمز ا

مة التنميط لدى الطالب، ومساعدتهم على بناء هذه الروابط ذات املعنى  لتنظيم املادة وعرضها؛ لتوسيع أنظ

 والصلة باألنماط املوجودة مسبقا.

 

 

 

•  
ً
 الفئات بوصفها أنماطا

 ات تصنيف األشياء في فئ 

ابدأ بالفئات الواضحة؛ كجمع الصور، أو الحيوانات البالستيكية الصغيرة، أو سيارات األلعاب، ثم اطلب           

إلى الطالب العمل في ثنائيات لتصنيفها في فئات، ثم تسمية هذه الفئات )الحظ املعايير واألسس التي اعتمدها 

د ذلك، ضع ثالثة أشياء تنتمي إلى الفئة نفسها مع ش يء بع  الطالب لوضع األشياء املستخدمة في مجموعة واحدة(. 
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ال ينتمي إليها، ثم اطلب إلى الطالب الشارة إلى الش يء الذي ال ينتمي إليها مع بيان السبب. يمكن القيام بهذا 

 باستخدام أدوات بالستيكية في جهاز العارض الرأس ي. 
ً
 النشاط أيضا

ة، يمكنك تعليمهم إحدى األلعاب، بحيث يقوم طالب باختيار ركيحين يصبح الطالب جاهزين لنشاط أكثر ح

 طويلة أو قصيرة 
ً
 أخضر اللون، أو قمصانا

ً
نمط أو فئة مجهولة )مثل: الطالب الذين يرتدون أحذية رياضية، أو زيا

الؤهم زم  األكمام(، ثم مناداة الطالب الذين ينتمون إلى هذه الفئة، فيقفون أمام زمالئهم واحدا واحدا حتى يدرك

 القاسم املشترك بينهم. 

 يمكن إتقان مهارتي »إيجاد األنماط«، وإدراك القواعد، والفادة منهما بكثير من املمارسة والتعامل مع األنماط. 

 -على نحو منهجي-يمكن تحسين مهارات التنميط بتنفيذ بعض األنشطة؛ كأن يقوم األطفال بمطابقة املواد كما  

ت مكتوب عليها أسماء األشياء. ويمكن لألطفال عمل ذلك ضمن مجموعات زوجية اقاباستخدام أشياء أو بط

)ثنائية(، أو في مكان عمل النشاط، عن طريق مطابقة األسماء بوجوه مألوفة، أو وضع األطعمة في فئات )فواكه، 

 تعزيز أنشطة املطابقة الزوجية هذه عن طريق مدخالت حواس تعل
ً
ضافية. م إخضروات، لحوم(. ويمكن أيضا

 تسمية املجموعات الزوجية بصوت عال، أو كتابتها، أو رسمها، ويتم ذلك في مركز التعلم؛  
ً
يستطيع األطفال أيضا

إما على دفاترهم، وإما على بطاقات قياس »سير تقدم العمل«، بحيث يقوم املعلم بمراجعتها من أجل القياس  

 والتغذية الراجعة. 

 بناء فئات خاصة بالطالب

وضع أكثر من نظام فئة التخزين البيانات الخاصة باألشياء أو  - لتعرف الكلمات  - فد يكون مفيًدا للطالب            

، إذا تعلم الطالب كلمة »طبلة« عن طريق رؤية الكلمة )مدخالت بصرية( وسماعها 
ً

الكلمات نفسها. فمثال

حركية(؛ يمكن -ة )مدخالت حسية الطبل يدقون  )مدخالت سمعية(، والضرب باألكف على األدراج كما لو كانوا

أن تخزن في فئات الذاكرة الخاصة بكل من املدخالت الحسية هذه. وقد ُيفض ي هذا التكرار إلى زيادة   -حينئذ -

 إلى وجود أكثر من مركز استقبال يعمل عمَل فئات ترابطية لتعرف الكلمات 
ً
السرعة في تعرف الكلمات؛ نظرا

.ا مجددوتصنيفها عند رؤيته
ً
 ا

 من التفكير حين يبنون فئات جديدة باتباع قواعد يضعونها 
ً
 مختلفا

ً
ومن املالحظ أن الطالب يستخدمون نوعا

  ( & ,Damasio ,1998 Grabowski ,Damasio).  بأنفسهم 
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ً
 حتى تشمل مرحلة الحضانة. ويمكن التمرن أيضا

ً
على وقد تبدأ األنشطة التي تجعل الطالب يبنون الفئات مبكرا

، اطلب إلى الطالب العمل اء الفبن
ً
ئات باستخدام حقيبة فيها أزرار مختلفة. فبعد القيام بنمذجة املهمة أوال

وحدهم، أو في مجموعات ثنائية، لرسم الفئات التي يكتشفونها )يمكن أن يناسب هذا النشاط مراكز تعلم فنون 

ألزرار. ومن املحتمل أن يبدؤوا بأكثر  قيبة اصنيف حاللغة(. ويستطيع الطالب أنفسهم أن يختاروا طرائق عدة لت

: كالحجم، أو اللون. وبالتشجيع، سينتقلون إلى أنماط أخرى؛ كاألزرار التي تحتوي على ثقبين  
ً
التصنيفات وضوحا

 أو أربعة، أو تلك ذات السطوح املستوية أو البارزة. 

 تشجيع استخدام األنماط املتعلمة 

نظمتهم الدماغية الخاصة بإدراك األنماط، حفزهم عن طريق املراجعة، أو تنشط أطالب و حين يتفاعل ال            

تعزيز  ن للمعلمجديدة؛ كإبراز األنماط التي تعلموها أو وضع خط تحتها للتأكيد عليها، ويمك إستراتيجيةبالقيام 

عزز وتبني األنماط عن طريق ربطها بأنشطة تتطلب استخدام هذه األنماط. يمكن لهذه املعالجة الذهن
ُ
ية أن ت

ن ز زيد من ديمومة النمط املخالشبكات الدماغية للخاليا العصبية املترابطة وتفرعات الخلية العصبية، وت

 وسرعة الوصول إليه؛ حتى يستعمل ملعالجة املدخالت مستقبال.

ارين  ومن جانب آخر، قد تتوافق عملية تعرف الكلمات مع نظام التنميط الدماغي حين تؤكد أنشطة التم

التي تتضمن وضع أنماط الكلمات والحروف في فئات أن تزيد من  ستراتيجياتلإل والنمذجة على األنماط. ويمكن 

 بسرعة ودقة. واالفتراض هو أنه   قدرة الطالب على إدراك البيانات الجديدة وتصنيفها في الفئات املوجودة
ً
مسبقا

سبقا فسُتدرك بفاعلية أكثر في مناطق معينة، حيث إذا ُدرست الكلمات بطريقة تربطها بالفئات املوجودة م

أسرع وأكثر فاعلية من عملية البحث العشوائي  -منطقيا  -ملية يخترن الدماغ البيانات ذات الصلة. وهذه الع

 دراك أن البيانات الجديدة تنتمي إلى أي نمط موجود وذي صلة.للدماغ التي يتعذر فيها إ

 تقوية الشبكات العصبية 

تعلمة:  تتيجياسترااإل 
ُ
عزز األنماط امل

ُ
 التي ت

ملا كان الدماغ ُيصنف الشارة املرجعية للمعلومات في فئات عدة، وأن كل مدخل من املدخالت الحسية له             

  -مستقبل خاص ومركز تخزين في الذاكرة؛ فإن مراجعة األنماط 
ً
عن طريق تجارب حسية مختلفة قد   -منطقيا

ألمثلة على املدخالت املتعددة الحواس، استعمال الطالب الوصول إلى هذه األنماط. ومن ا يجعل من السهل على
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 -الصوت، أو اللون، أو الحركة، أو اللمس لعرض مدخالت للحواس املتعددة. ابدأ 
ً
باستخدام اللون لبراز   -مثال

 على حرفي »ون«، في نهاية كلمة »يلعبون« )اترك بقية الكلمة باللون األسود(، أو اس
ً
 مختلفا

ً
تخدم تأكيد شفهيا

ت املتشابهة للكلمات )جهارة الصوت أو السرعة أو النبرة(؛ لربطها بمنطقة تخزين دماغية أخرى )سمعي(، النهايا

أيضا استعمال املخططات التنظيمية لتعزيز   للمعلم  وذلك عند تعزيز النمط في إحدى حصص املراجعة. ويمكن

للوحة، ثم تمثيل سارية العلم بحرفي ارية علم عليها رايات معلقة على يسار االنمط املتعلم، مثل عمل رسم لس

»ون«، ثم كتابة كلمات تنتهي بحرفي »ون« على الرايات املعلقة على يسارها. بعد ذلك، اطلب إلى الطالب عمل 

 رسوم مثل بعض األفعال التي تنتهي بحرفي »ون«، مثل: يتحركون، يدرسون، يرسمون.

إخبارهم بالتعليمات املتمثلة في إمكانية التوقف عن طاء الطالب أوراق عمل، ثم اآلخر في إع يتمثل النشاط

، إذا نجح الطالب في مطابقة جذور 
ً
النشاط بعد وضع عدد معين من الجابات الصحيحة في صف واحد. فمثال

الالحق. وبعد أن يحوز  الكلمات بامللحق اللفظي »ون« خمس مرات متتابعة، فبإمكانهم االنتقال إلى املستوى 

تقان األولية الفردية، يمكنهم االستمرار في ممارسة خيارات من األنشطة التي تتضمن استخدام الطالب نقاط ال

مهارة التنميط التي تعلموها حديثا ضمن مستوى معرفي أعلى؛ كاستخدام الكلمات التي تنتهي بحرفي »ون« في 

 تأليف قصة أو كتابة رسالة. 

 بهة عن الفئات ني املتشافصل املعا

ن يصبح الطالب مطلعين على عملية وضع األشياء أو التجريدات في فئات بناء على الصفات املتشابهة، حي            

يوجههم املعلم للتفريق بين األشياء التي تشترك في الفئة وتلك التي تشترك في املعنى. فمثال، تنتمي كلمتا »جری« 

املعنى فيما يتعلق بالسرعة. والهدف من هذا في حين تشترك كلمتا »مش ى«، و»تجول في  و»مش ى« إلى فئة الحركة،

تحليل  -على أمل إثارة املزيد من شبكات التنميط العصبية  -هو بناء مهارات تصنيف معرفية متقدمة، ثم 

 مجموعات الكلمات النوع النمط الذي تمثله هذه الكلمات. 

ب التمرن على تجميع الكلمات بحسب الفئة  نشاط من الطال يتطلب هذا النشاط الفئة واملعنى  •

أو املعنى. ويبدأ النشاط بالنمذجة، ثم أداء الطالب كافة التمرين، ثم ُيختَتم بقيام املجموعات الزوجية أو 

على فئات أمثلة    مثال يطلب املعلم : الصغيرة بوضع أسئلة أو امتحانات قصيرة لزمالئهم في املجموعات األخرى.  

طعام، أو األجهزة الرياضية، أو بعض األشياء املوجودة في الصفوف املدرسية، أو أعضاء جسم ة؛ كأنواع العام
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 منها ليعطوا أمثلة عليها، مثل: ما الذي يمكنك وضعه يالبقرة. ثم يضيف الطالب فئات أخرى، ثم 
ً
ختار بعضا

 في فئة األجهزة الرياضية؟

يمكن للمعلم  املعنى. وبناًء على الفئة العمرية للمجموعات، تي تشترك في ا للكلمات ال تتكرر هذه العملية نفسه   

شير إلى وجود معان لها شبيهة بكلمات أخرى. أما الطالب ت باألسماء التي يبدأ . ثم (مصطلح)مترادفأن يستخدم 

 أالصغار السن، أستعمل لهم كلمات، مثل: »أسد، سبع، ليث، ضرغام«، في حين أستعمل أل
ً
، كبرهم سنا

ً
فعاال

 »رمى، قذف، ألقى، رشق«.  مثل: 

: »انظروا إلى مجموعة الكلمات هذه )أو إلى الصور؛ بالنسبة إلى أصغر يطلب املعلم من طالبه قائال لنشاطمثال ل

(، ثم اكتبوا )أو ضعوا عالمة بجانب( كلمة »فئة«، إذا كانت الكلمات جميعها تنتمي إلى فئة أو  
ً
الطالب سنا

متشابهة، فاكتبوا )أو ضعوا( عالمة بجانب »معنى متشابه«. وهذا نموذج  دتم أن لها معانَي تصنيف ما. وإذا وج

 أسئلة وإجاباتها:

 محرج: فئة التصنيف )مشاعر(. - سعيد  -حزين  -خائف 

 معطف: فئة التصنيف )مالبس(. -جوارب  -بنطال  -قميص 

 منمنم: مترادفات. -صغير دقيق –قليل 

 : مترادفات. ناتئ  -شائك -مدبب  –حاد 

بدأ أوراق العمل يتصنيف املجموعات إلى مستويات متدرجة في التعقيد. ف للمعلم إضافة إلى ذلك، يمكن

. وبهذا التنظيم، يمكن للطالب إحراز تقدم للوصول إلى  يباملجموعات السهلة، ثم 
ً
تدرج إلى أكثرها تعقيدا

 لألنشطة:مثال  مستويات قدراتهم الخاصة،

 فات. يغلي: متراد -بخر يت -يحترق  -ساخن 

 جبار: مترادفات.  -كبير ضخم عمالق 

 مذنب: فئة )أشياء في مجموعتنا الشمسية(. -نجوم  -قمر  -شمس 

 (.الحيوانآذان: فئة )أعضاء جسم ا -ذيل  -أنف -مخلب 

 التنميط واملفردات •

.ها أشياء مادية، فإنها تجد الكلمات مفاهيمية في األساس؛ ومع أن              
ً
 تصوريا

ً
 شيئا
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إن قيمة تصنيف أنماط الكلمات تتجاوز تعريفاتها إلى الكلمات املتصلة بتصنيف النمط الذي تنتمي إليه. ويمكن  

للطالب االنتباه إلى كيفية إدراك صلة الكلمات بكلمات أخرى عن طريق أنواع عدة من الفئات؛ كترادف املعنى، 

 .الكلمات ونهاياتها.  ية، وتشابه الجذور، وبداياتاملشتركة، واملجموعة الداللوفئة التصنيف 

فبعد مناقشة كلمة مثل »استقبال«، يمكن للطالب استعمال املخططات التنظيمية لوضع الكلمة في فئات عدة، 

 وإضافة كلمات أخرى إلى كل فئة:

 إسدال، إنزال.• نهايات الكلمات: كلمات أخرى تنتهي ب »ال«، مثل:  .

 ثل: إكرام، ضيافة. • كلمات مترادفة؛ م 

 • كلمات لها الجذور نفسها: مثل: تقبل، قبول.  

• كلمات لها امللحقات البادئة نفسها، مثل: استعداد، استعجال وقد يعمل الطالب في مجموعات، ويستخدمون  

 نفسها.  به واالختالف بين الكلمات في الفئةاملعاجم في العثور على كلمات أخرى لكل فئة، ويشيرون إلى أوجه الش

 التعرف املفردات العلمية وغيرها من املفردات الخاصة باملواد.  -على نحو خاص -يعد هذا النشاط مفيدا 

 يشار إلى أن استجابات الطالب تتضمن ما يأتي: 

 »املصطلحات العملية تجعلنا أكثر دقة«.  •

واصل مع العلماء ويتالءم بعضها مع بعض على نحو واضح، وتجعل الت»املفردات العلمية منطقية،  •

»
ً
 ومنطقيا

ً
 اآلخرين مفهوما

 

تحسين الطالقة  إستراتيجياتو م (، تعليم الدماغ القراءة 2012*املرجع: د. جودي ويليس )ترجمة سهام  جمال  (،) 

 واملفردات واالستيعاب  ، الفصل الثاني، ، العبيكان .

 

 3/ 2/  1 رقم النشاط 

 ي االستيعاب القرائ إستراتيجيات العنوان 
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 املتدربة: أختي 

 بعد قراءة النشرة العلمية عن )االستيعاب القرائي الناجح(

 وضحي مفهوم كل من:   -1

 الذاكرة العاملة:  •

 الذاكرة الصريحة: •

 الذاكرة الضمنية: •

 زات االستيعاب؟ عدديها مع شرح مختصر لكل نوع منها. محفما  -2

االستيعاب القرائي )التلخيص / املقارنة / التحديد/ الرقابة / االستنتاج / املخططات   إستراتيجياتمن   -3

وتناوليها بالشرح   ستراتيجياتال التنظيمية/النمذجة ......( اختاري مع مجموعتك إحدى هذه 

 يها أمام املجموعات.والتوضيح والتطبيق، ثم قدم

 

 

 االستيعاب القرائي الناجح* 

يبدأ عمل الذاكرة العاملة النشطة عندما يتذكر الطالب املعلومات الواردة في بداية الفقرة أو الفصل،             

اكرة العاملة تحفز الطالب إلى متابعة ما ورد في بداية الفقرة أو النص لدى لدى قراءتهم الجمل األخيرة، فالذ

بقي املعلومات في العقل الواعي نحو )محاولتهم قراءة النهاية واستيعابها ُيذكر أن الذا ( ثانية. 20كرة العاملة تُ

نقل هذه املعلومات. أو غيرها من املعلومات الجديدة إلى خارج الذا  إذا عولجت معالجة وبمرور الوقت، تُ
ّ
كرة، إال

لعامة ذاكرة  نشطة، أو تنميطها إلى روابط مع املعرفة السابقة والفئات املخزنة للمعلومات بحيث تصبح الذاكرة ا

 طويلة املدى. 

 دقيقة 20 الزمن
نوع 

 النشاط 

 جماعي 
األسلوب  

 التدريبي 

 مشغل تربوي 
 

 االستيعاب القرائي  إستراتيجياتتطبيق  الهدف

 1/2/3 العلميةاملادة 

 االستيعاب القرائي الناجح  موضوع املادة العلمية 

 ((2ملحق)نشرة إثرائية ) 
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 إلى صريحة وضمنية، بوجود مسارات عصبية مميزة تظهر في صور الرنين املغناطيس ي  
ً
ف الذاكرة أيضا صنَّ

ُ
ت

ن الذاكرة الصريحة ذكريات عن األشخاص، واألشياء، واألماكن والحقائق، واألحداث، الوظيفي، حيث تتضم

عالج بوصفها ذاكرة قصيرة املدى في 
ُ
األمامية الجبهية. وإذا عولجت عن طريق الوظائف التنفيذية،  القشرةوت

خزن الذكريات الصري
ُ
حة في أجزاء قشرة ووضعت في الذاكرة الترابطية والذاكرة الطويلة املدى في الحصين؛ ت

 فإن املدخالت السمعية التي تصبح ذاك
ً
 املدخالت الحسية. فمثال

ً
رة املخ، التي تناظر الحاسة التي استقبلت أوال

خزن في القشرة السمعية من الفص الصدغي املجاورة ملنطقة استقبال املعلومات املسؤولة عن 
ُ
طويلة املدى ت

فُتعنى باملهارات والعادات، والظاهر أنها ال تعالج في الحصين وإنما في االستجابة للصوت. أّما الذاكرة الضمنية 

 . (Kandel, 2006)املخيخ، والجسم املخطط، واللوزة 

جانب آخر، تناولت دراسات الرنين املغناطيس ي الوظيفي البحث في الفرضية التي مفادها: أّن االستيعاب  من

باملعلومات الجديدة، ويدمجه في املعرفة السابقة في أثناء قراءة يتطلب من القارئ أن يتذكر ما قرأه حتى يربطه 

 .  (Lond & Chong, 2001)القصة 

 القرائي:  االستيعاب  إستراتيجياتأهداف 

بناء االستيعاب إلى زيادة الفاعلية العصبية في كل خطوة من عملية االستيعاب. وبوجه  إستراتيجياتتهدف          

هم مهارة؛ ألن املهرة منهم يستخدمون عام ُيظهر القّراء املهر 
ّ
ة قدرة على االستيعاب أكثر مما ُيظهره أقل

بقة الستيعاب النص، واستخالص استنتاجات صحيحة عّما فاعلة، مثل: تنشيط املعرفة السا إستراتيجيات

 عن القّراء غير املهرة في قدرتهم على فك التركيز بطالقة 
ً
 ودقة.قرؤوه ويختلفون أيضا

ز على كيفية استقبال   التصوير  إّن بحوث ِّ
ّ
الدماغي والبحوث املعرفية العصبية التي تدرس االستيعاب القرائي، ُترك

الدماغ املعلومات الجديدة عن طريق مجموعة متنوعة من الشبكات العصبية، باستخدام األنماط والفئات 

 عن تحويل البيانات الجديدة إلى مع
ً
التي ُيؤثر  ستراتيجياتال ف مة. ستوصرفة مفهو والعالقات الترابطية. فضال

حّول إلى معرفة مفهومة  في النشاط العصبي األيض ي للدماغ في املناطق الخاصة بمعالجة البيانات الخام وتُ

مخزنة، إلى جانب وصف التعلم التشاركي، والروابط الشخصية، واملعرفة السابقة، والسياق ذي املعنى،  

 ملعرفي. يل فوق ا، والتحلوالتوقع، والتحليل الناقد

 أن بناء املعنى من النص أو اللغة  
ً
 تقدير القراءة من أجل املتعة واملعرفة علما

ً
عندما يزيد االستيعاب يزيد أيضا

 للمعارف املكتبة السابقة، والخبرة الشخصية، 
ً
 املحكية ليس مهارة معرفية منفصلة بل دمجا

وإنشاء الروابط. إّن إتقان مهارة االستيعاب القرائي  ستقرائيباطي واال التفكير االستن إستراتيجياتواملفردات، في 

يتطلب من الطالب معالجة ما يقرؤونه بفاعلية. وتتطلب مهارة املعالجة هذه إتقان الطالب مهارة القراءة 

جح التلقائية، والطالقة، واملفردات الضرورية، ومعرفة الخلفية املناسبة للنص. ويتضاعف االستيعاب النا

   ستراتيجياتال طالب  يطبق ال  عندما
ً
الفاعلة؛ ليراقبوا فهمهم، ويزيدوا اهتمامهم الذاتي بالنص، ويحددوا أغراضا

 لقراءتهم. 
ً
 وأهدافا
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يتعين على القارئ، من أجل استيعاب النص، فك ترميز الكلمات أو تعّرفها، وبلوغ عملية التكامل القرائي لبناء 

رة ما تكتنزه ذاكرتهم الطويلة املدى من معلومات ذات صلة مدة كافية؛ لثا املعنى، وتذكر محتوى الكلمات

. من جانب آخر، يعتمد تعليم األطفال مهارة االستيعاب على (Cunningham& Stanovich, 1998)باملوضوع 

 عن تعريضهم لكثير من (Griffin, 1998)معرفتهم املفاهيمية واللغوية 
ً
مثل: املهمة،  ستراتيجياتال . فضال

التلخيص، والتوقع، واملراقبة الذاتية للفهم ،  أما مهارات االستيعاب الضافية التي يجب تعليمها والتمرن عليها،  

فتتضمن قياس املعرفة السابقة للطالب وربط التعلم بها، والتدريس املسبق للمفردات الجديدة، وتوضيح 

ونقاشات املحتوى املوجهة من املعلم والتي   ستراتيجياتل ااملفاهيم الرئيسة، والربط باملعرفة السابقة، وتدريس 

ركز على الطالب ، والعرض التمهيدي، والتوقع، والتلخيص، واختيار األفكار الرئيسة، واملراقبة الذاتية، 
ُ
ت

   (Snow , Burns, & Griffin, 1998)والتغذية الراجعة من املعلم للوقوف على مدى الفهم 

 محفزات االستيعاب:   •

عد الدافعية واملشاركة أبرز مفاتيح الطالب في أثناء تعلم أي من مهارات القراءة األولى الت           
ُ
تكون محبطة  يت

 كتساب مهارات االستيعاب القرائي. تستعمل الالتي  ستراتيجياتلإل املرتكزات األساسية وتعد من عادة. 

  ويليس: يقول املعلم جودي 
ُ
س أو العرض التمهيدية، آخذ في الحسبان خطط لعرض ما قبل التدريعندما أ

األهداف التي تراعي الربط بتجارب الطالب اليجابية السابقة وتطبيقات العالم الحقيقي واالهتمامات 

الشخصية، إضافة إلى أْسر اهتمامهم عن طريق التجديد وإثارة الخيال، ومساعدتهم على وضع أهداف لقراءتهم، 

 على ما سبق، يبدأ لند سعيهم الدؤوب للتغ م العون واملساندة لهم عوتقدي
ً
ب على أي تحد ذاتي واقعي. وتأسيسا

العرض التمهيدي وعملية توليد الدافعية لهدف، والتدريس املسبق للمعلومات التي يتطلبها استيعاب نص معين  

 بنجاح.

 تنشيط املعرفة السابقة:  •

أعرفه عن طالبي من املالحظة، والقياس، والحوارات، أبدأ بتنشيط املعرفة السابقة بناًء على ما               

واجتماعات أولياء األمور والطالب، واملعلومات التي يمّدني بها املعلمون السابقون، ومقابالت األقران، وقوائم 

ومساعدة الطالب على ربط الكتاب الجديد بحياتهم، االهتمامات. واستخدم هذه املعرفة في اختيار الكتب، 

 هم، وخلفياتهم، ومعارفهم السابقة. واهتمامات

يساعد تمرين الطالقة الطالب على تعرف الكلمات عندما يقرؤونها. وباملثل، عندما يشّجع الطالب على تذكر 

التزامن مع البحث بوعي عن روابط املعرفة السابقة املخّزنة، فإنهم قد يحفزون الشبكات العصبية ذات الصلة. ب

 داث واألشخاص واألماكن في القصة. في معارفهم السابقة باألح
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 واالستيعاب، الفصل السادس، العبيكان.
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الثانياليوم التدريبي   



 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول جلستي الوحدة التدريبية الثانية 

 الزمن العنوان  الوحدة الثانية 

 دقيقة 300 القراءة )التصور الذهني(  إستراتيجيات –مستويات الفهم القرائي  لثانياليوم ا

 الزمن  الهدف السلوكي املوضوع  الجلسة 
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الجلسة  

 األولى 

مستويات 

الفهم  

 القرائي 

 التدريبية أن تكون قادرة على:يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة 

 الغاية من القراءة  تبيين ▪

 تحديد أنواع القراءة التي تعنى بالفهم.  ▪

تمييز املعارف التي يحتاجها العقل أثناء القراءة ليصل إلى درجة  ▪

 الفهم.

 تصنيف مستويات الفهم القرائي. ▪

 تصنيف األسئلة بحسب مستويات الفهم القرائي ▪

ساعتان 

 ونصف

 د30 االستراحة 

الجلسة  

 الثانية 

 إستراتيجيات

ة القراء

)التصور 

 الذهني( 

 يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون قادرة على:

 التدريس في امليل نحو القراءة  إستراتيجياتتبيين أهمية استخدام   ▪

تحديد الصور الذهنية التي يمكن ترتسم في ذهن القارئ عندما  ▪

 قراءة سليمة ويستوعبها. يقرأ 

 توضيح مفهوم التصور الذهني.  ▪

 التصور الذهني. إستراتيجيةيل مراحل تفع ▪

ساعتان 

 ونصف

 الزمن أسلوب التنفيذ الجراءات التدريبية  الجلسة 

 األولى 

( ملاذا نقرأ؟ ما أنواع القراءة ما 2/1/1نشاط )

 الغاية األساسية؟
 دقيقة25 املرقمةالرؤوس 

( معارف يحتاجها العقل أثناء 2/1/2نشاط )

 القراءة
 يقةدق25 عصف الذهني

 ( 2/1/1نشرة علمية )

( تصنيف مستويات الفهم 2/1/2نشاط )

 القرائي
 دقيقة50 مشغل تربوي 

 خطة الوحدة التدريبية الثانية
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 (2/1/2نشرة علمية )

( تصنيف األسئلة بحسب 2/1/4نشاط )

 مستويات الفهم القرائي
 دقيقة50 تطبيقات عملية

 الثانية

 إستراتيجيات( أهمية استخدام 2/2/1نشاط )

 نحو القراءةالتدريس في امليل 
 دقيقة20 عصف ذهني

( الصور الذهنية التي ترتسم في  2/2/2نشاط )

 ذهن القارئ 
 دقيقة20 خارطة ذهنية

 دقيقة20 اللكترونيةمحركات البحث  ( مفهوم التصور الذهني2/2/3نشاط )

التصور  إستراتيجية( تطبيق 2/2/4نشاط )

 الذهني عبر مراحلها 
 دقيقة90 تطبيقات عملية

 (2/2/1ة علمية )نشر 

الثانيالتدريبي  اليوم  

ولىالجلسة األ  

فهم القرائيمستويات ال  
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 ة: أختي املتدرب

 الرؤوس املرقمة أجيبـي عن األسئلة التالية: إستراتيجية من خالل 

 ما أغراض القراءة:

 1/ 1/  2 رقم النشاط 

 ملاذا نقرأ؟ ما أنواع القراءة؟ ما الغاية األساسية؟  العنوان 

 دقيقة 25 الزمن
نوع 

 النشاط 

 جماعي 
األسلوب  

 التدريبي 

 الرؤوس املرقمة 

 

 أن تعدد املتدربة أغراض القراءة وغايتها  الهدف
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.......................................................................................................... 

................................................................... ....................................... 

 ما أنواع القراءة؟ وأيها الذي يعنى بالفهم؟

.......................................................................................................... 

................................................................... .......................................   

 ما الغاية األساسية من القراءة؟

.......................................................................................................... 

............................................................................. ............................. 

 

 

 

 

 

 أختي املتدربة: 

ي كل سؤال بما يناسبه. قبل قرا لِّ  ءة النشرة املرفقة حاولي أن تصِّ

 2/ 1/  2 رقم النشاط 

 يحتاجها العقل أثناء القراءة معارف  العنوان 

 دقيقة 25 الزمن
نوع 

 النشاط 

 جماعي 
األسلوب  

 التدريبي 

 العصف الذهني

 

 

 أن تعدد املتدربة املعارف التي يوظفها العقل ليبلغ درجة الفهم  الهدف
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 تقريرية: معرفة  .1

 

 كيف أوظف ما أعرف؟ 

 متى أوظف املعارف؟ وملاذا؟  معرفة إجرائية:  .2

 ماذا أعرف؟  معرفة شرطية:  .3

 

 

 

 

 

 

 الفهم القرائي*

األساسية من القراءة أيا كان نوعها  ر مشترك بين القراءة الجهرية والصامتة فهو الغاية الفهم عنص

حيث تعتني القراءة الجهرية كثيرا بجانب النطق بينما القراءة الصامتة تتمحور حول الفهم وعليه  

وظف  فإن الفهم القرائي يعرف بأنه: عملية عقلية بنائية تفاعلية يبذل فيها القارئ جهدا عقليا ي

 فيه ثالثة أنواع من املعارف ليبلغ درجة الفهم: 

 معرفة تقريرية: مرتبطة بموضوع القراءة وهو ما يجيب عن سؤال ماذا أعرف؟  .1

معرفة إجرائية: مرتبطة بكيفية توظيف هذه املعارف وهو ما يجيب عن سؤال: كيف أوظف   .2

 ما أعرف؟ 

 2/1/2 املادة العلمية

 معارف توصل القارئ للفهم موضوع املادة العلمية 
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ف هذا السياق دون غيره،  معرفة شرطية: وترتبط بوقت توظيف هذه املعارف وسبب توظي .3

 مؤداه متى أوظف املعارف؟ وملاذا؟ وهو ما يجيب عن سؤال 

 وهكذا فالغاية من القراءة هي: الفهم القرائي. 

 

 

 

 

متعددة للتدريس والتقويم. دمشق الهيئة العامة   إستراتيجيات( تنمية مهارات القراءة والكتابة:  2011*: البصيص، د. حاتم حسين )

 . وزارة الثقافةالسورية للكتاب

 أختي املتدربة: 

 ية وفق كل مستوى يناسبه:بعد قراءة النشرة التربوية بتأنٍّ صنفي املهارات التال-أ

)يميز بين الحقيقة والرأي، يحدد الفكرة الواضحة املركزية للنص، يحدد معنى الكلمة وما يتشارك معا، يحلل      

 ينفذ التعليمات( باألحداث،يتنبأ  التفاصيل، املشكالت، يتذكراملشاعر، يحل 

 

 

 3/ 1/  2 رقم النشاط 

 تصنيف مستويات الفهم القرائي  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة50 الزمن

 جماعي
األسلوب  

 التدريبي

 تصنيف وتطبيق

 

 

 أن تصنف املتدربة مستويات الفهم القرائي الهدف

 

 الفهم التفسيري 

 الحرفيالفهم 
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 ؟ بالرجوع للنشرة التربوية رتبي خطوات حل املشكلة -ب

 

 

 

 

 مستويات الفهم القرائي*

 وخطوات عندما يتفاعل القارئ مع النص القرائي فإنه ينظر للموضوع 
ً

كأنه مشكلة تتطلب حال

 : حلها كاآلتي

توصل لحل ومراجعته. )عبدالباري، املشكلة، جمع البيانات، فرض الفروض والتحقق من صحتها، ثم التحديد  •

2010 ،57 -83) 

 سميث األسماء التالية: –تمر القراءة في ثالثة مستويات من الفهم أطلق عليها هاريس 

 : قراءة ما في السطور وذلك عندما نحاول معرفة ما في النص.القراءة الحرفية-1

فسير أو شرح أو تحليل النص أو استخالص : قراءة ما بين السطور وذلك عندما نحاول تالقراءة التفسيرية-2

 نتائج أو تفسير سلوك أو وصف مشاعر.

 القراءة التطبيقية: قراءة ما وراء السطور. وتنقسم إلى:-3

 2/1/3 املادة العلمية

 مستويات الفهم القرائي  موضوع املادة العلمية 

 الفهم التطبيقي
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 املقروة. قراءة نقدية: وذلك عندما ننقد ما نقرأ ونبدي رأينا في املادة -أ

و تدعونا قراءة مادة ما إلى  وذلك عندما نستعين بالنص لحل مشكلة خارجية، أ قراءة إبداعية:-ب

 إنتاج عمل إبداعي. 

 

 

 

 

سميث   –والجدول التالي تبين مهارات مستويات الفهم القرائي، وتصنيفها حسب تصنيف هاريس 

Harris & Smith             

 املقروء املهارات العامة في فهم  

 Harris & Smithسميث  –مستويات ومهارات الفهم: هارييس 

 

 : املستوى األول 

 مهارات الفهم الحرفي 

 املستوى الثاني:

 مهارات الفهم التفسيري 

 املستوى الثالث: 

 مهارات الفهم التطبيقي

تطوير الثروة اللغوية:  -1

 املعنى املعجمي للكلمة. 

البحث عن التفاصيل -2

 وتذكرها. 

التوصل للفكرة املركزية  -3

 املصرح بها. 

 فهم مبنى النص. -4

 تنفيذ تعليمات. -5

 

اللغوية: املعنى الثروة -1

 املجازي.

التوصل للفكرة املركزية  -2

 غير املصرح بها. 

 خلق مقارنات: -3

 استخالص نتائج. -أ

 التنبؤ بأحداث. -ب

 التعرف على راي الكاتب. -جـ

اكمال مضامين: تفسير   -4

 وتحليل مشاعر 

 حل مشكالت.-1

 قراءة ناقدة: -2

 •تقييم مدى الدقة 

 •التمييز بين اآلراء والحقائق. 

 ييز الدعاية. •تم
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 أختي املتدربة: 

 مجموعتك األسئلة الواردة فيها حسب مستويات الفهم القرائي.بعد االطالع على النماذج املرفقة صنفي مع 

 النموذج األول: )الصف الثاني(

 

 النموذج الثاني: )الصف الثالث( 

 

 4/ 1/  2 رقم النشاط 

 مستويات الفهم القرائي  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة50 الزمن

 جماعي
األسلوب  

 التدريبي

 تطبيقات عملية

 

 املتدربة األسئلة بحسب مستويات الفهم القرائيأن تصنف  الهدف
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االختبارات -النموذج الثالث: )القارة القطبية

 (الدولية

 

 

 النموذج الرابع:) نص االستماع من الصف الثالث(

 أجمل هدية )دراجة ماجد(

 1للصف الثالث ف  /نص االستماع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 اليوم التدريبي الثاني

 الجلسة الثانية

 إستراتيجيات القراءة 

 )التصور الذهني(
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 أختي املتدربة: 

 التدريس في امليل نحو القراءة؟ إستراتيجياتمن خالل العصف الذهني بيني أهمية استخدام 

............................................................................................................................. ......................................................... 

............................................................................................................................. ......................................................... 

......................................................................... ............................................................................................................. 

 

 

 1/ 2/  2 رقم النشاط 

 التدريس في امليل نحو القراءة إستراتيجياتأهمية استخدام  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة20 الزمن

 جماعي
األسلوب  

 التدريبي

 عصف ذهني

 

راتيجياتأن تعدد املتدربة أهمية استخدام  الهدف  امليل نحو القراءة  التدريس في إست
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 أختي املتدربة: 

 بعد قراءة النشرة التربوية حددي الصور الذهنية التي قد ترتسم في ذهن القارئ مع توضيح معانيها؟

 

 2/ 2/  2 رقم النشاط 

 الصورة الذهنية التي ترسم في ذهن القارئ  العنوان 

 لنشاط نوع ا دقيقة20 الزمن

 جماعي
األسلوب  

 التدريبي

 ذهنيةخارطة 
 

 أن تحدد املتدربة الصور الذهنية التي ترسم في ذهن القارئ  الهدف
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 الصور الذهنية التي ترسم في ذهن القارئ* 

 :بحيث التدريس في امليل نحو القراءة  إستراتيجيات( أهمية وضرورة ودور استخدام 201،128يبين البصيص )

 تحاكي املتعلمين على اختالف مستوياتهم. .1

 قدرات فردية ترتبط بما يمتلك الطالب والطالبات من  .2

 الفرصتحقق مبدأ تكافؤ  .3

 استثارة جوانب النشاط والحس املختلفة لدى الطالب. .4

تعد محفز للميل حيث يثار عن طريق منبه بصري كمسرحية أو لعبة بصرية أو مشاهدة صورة أو منبه سمعي  .5

اءة بصفة عامة ( أن القر 2010كاالستماع إلى محادثة أو مزيج سمعي وبصري كعرض تلفازي ويذكر عبدالباري )

ة الصورة الذهني

ي التي ترسم ف

ذهن القارئ 

إمالئية

ةداللي

حس
ية

صو
تية

 2/2/2 املادة العلمية

 ذهن القارئ الصور الذهنية التي ترسم في  العلمية  موضوع املادة
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بصفة خاصة هما عملية تصور ذهني للكلمات، والجمل والعبارات والفقرات واألفكار املكونة  والفهم القرائي

 للنص القرائي، وعندما يقرأ الطالب قراءة سليمة ويستوعب ما يقرأ البد أن ترتسم في ذهنه عدة صور منها: 

 صورة إمالئية: وتتمثل بالرسم المالئي الصحيح .1

 تي يتم من خاللها نطق أصوات الكلمة متجاورة ومشكلة بحسب املعنى املراد. صوتية: وتشير إلى الكيفية ال صورة .2

 صورة داللية: تشير إلى معنى الكلمة.  .3

 صورة حسية: تشير إلى الرمز املادي الذي ترمز إليه الكلمة في الواقع. .4

لتي يبنيها القارئ عن املوضوع، وتعينه على مفهوم التصور الذهني: مجموعة من الصور أو املخططات العقلية ا

 استخالص املعنى من النص. 

 

 

 

 

 

 

 املتدربة: أختي 

 بالرجوع إلى محركات البحث، دوني تعريًفا للتصور الذهني؟

............................................................................................................................. .........................................................  

......................................................................... ............................................................................................................ 

 3/ 2/  2 رقم النشاط 

 مفهوم التصور الذهني العنوان 

 نوع النشاط  دقائق20 الزمن

 فردي
األسلوب  

 التدريبي

 محركات البحث

 

 أن تحدد املتدربة الصور الذهنية التي ترسم في ذهن القارئ  الهدف
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................................................................................... ...................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أختي املتدربة: 

التصور الذهني  إستراتيجيةفضال قراءة الشفرة الخطية واختيار نص قرائي من منهج الصفوف األولية وتطبيق 

 وفق خطوات مراحلها املدونة في النشرة العلمية؟

............................................................ .............................................. 

 4/ 2/  2 رقم النشاط 

 مراحلها إستراتيجية التصور الذهني عبر  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة 90 الزمن

 جماعي
األسلوب  

 التدريبي

تطبيقات عملية

 

 املتدربة إستراتيجية التصور الذهني  أن تطبق الهدف



 
 

72 

.......................................................................................................... 

...................................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... ..... 

............................................... ............................................................................................................................. ......... 

.................................................................... ................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 التصور الذهني تمر عبر املراحل التالية:  إستراتيجيةإجراءات  ●

: مرحلة ما قبل القراءة 
ً
 أوال

 . تحديد الهدف من املهمة القرائية. 1

 . تحديد الطالب ذوي القدرات التخيلية، ويتم ذلك من خالل ما يلي: 2

 يكلف الطالب بوصف منظر من املناظر أو مكان محدد.* 

 * مناقشة الطالب في هذه الصور وأبعادها. 

 ثم يطلب منهم إغالق عيونهم ووصف ما رأوه فيها  يعرض املعلم على طالبه مجموعة من الصور،* 

 يطرح مجموعة من األسئلة لالستثارة الخلفية املعرفية السابقة عن املوضوع.* 

 2/2/4 املادة العلمية

 إستراتيجيات القراءة )التصور الذهني( موضوع املادة العلمية 
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: أثناء القراءة:
ً
 ثانيا

 من قبل املعلم أو من قبل طالب فائق   .1
ً
 تقسم املوضوع القرائي إلى عدة فقرات، وقراءتها جهريا

 فية تكوين صور ذهنية للموضوع املقروء.نمذجة املعلم أمام الطالب لكي .2

 من النص، ويطلب منه تكوين صورة  .3
ً
القراءة الصامتة من قبل الطالب، حيث يعطى كل طالب فقرة أو جزءا

 قروء.عقلية عن امل

 يرسم كل طالب الصورة العقلية التي ارتسمت في ذهنه على الورق. .4

 ا صلة باملوضوع.يتبادل طالب صورهم املوسومة؛ الختيار أجودها، وأكثره .5

إجراء مناقشة بين الطالب من جهة، وبين الطالب واملعلم من جهة ثانية عن تفضيلهم لصورة ذهنية معينة  .6

 دون أخرى. 

م: حيث يقوم املعلم بعرض بعض الصور الذهنية التي تدور حول أحداث وردت في  التمثيل الصامت للمعل .7

، وما على الطالب إال أن يحددوا هذا الحديث أو هذه  املوضوع، أو التمثيل ألداء شخصية وردت في القصة

 الشخصية.

: بعد القراءة  
ً
 ثالثا

 طرح مجموعة من األسئلة التي تنصب على املهارات موضع القياس مثل:  .1

 ما الفكرة العامة للموضوع؟* 

 * ما أبرز املشاهد في هذا املوضوع؟

 تسمت في ذهنك؟* ما األماكن التي وردت في املوضوع؟ وما صورتها التي ار 

 * ما الصورة التي يريد الكاتب أن تصل للقارئ؟  

 * ما العالقة بين األفكار الفرعية والرئيسية؟

 للشخصية الرئيسية في املوضوع؟* ما الصورة التي يمكن رسمها 

التصور   ستراتيجياتل . توسع الطالب في قراءة موضوعات أخرى مع تطبيق الجراءات السابقة 2

 الذهني 
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ة الثالثةالتدريبي الوحدة  

الثالثم التدريبي اليو  
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 جدول جلستي الوحدة التدريبية الثالثة

الوحدة  

 الثالثة 
 الزمن العنوان 

اليوم 

 الثالث

 خرائط املعرفة( –التبادلي إستراتيجيات تدريس الفهم القرائي )التدريس 

 تقويم الفهم القرائي
300 

 دقيقة 

 الزمن  الهدف السلوكي املوضوع  الجلسة 
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الجلسة  

 األولى 

التدريس 

 التبادلي

 يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون قادرة على:

نة للتدريس التبادلي.تعريف الستراتيجيات  ▪  الفرعية املكّوِّ

 استنتاج كيفية ترتيب الستراتيجيات الفرعية األربع. ▪

 تحديد دور املعلم ودور الطالب في كل إستراتيجية فرعية ▪

 حسين التدريس التبادلي.اقتراح إجراءات لت ▪

 تطبيق إستراتيجية التدريس التبادلي على نص " عادل في الطائرة"  ▪

ساعتان 

 ونصف

 د30 االستراحة 

الجلسة  

 الثانية 

الخرائط 

 املعرفية

تقويم الفهم 

 القرائي

 يتوقع من املتدربة في نهاية الجلسة التدريبية أن تكون قادرة على:

شرة املعرفية " إستراتيجية الخرائط تطبيق التدريس التبادلي على الن ▪

 املعرفية.

للصفوف تطبيق الخرائط املعرفية على بعض نصوص " لغتي"  ▪

 األولية.

 تحديد كيفية تقويم طالبها في الفهم القرائي. ▪

ساعتان 

 ونصف

 الزمن أسلوب التنفيذ الجراءات التدريبية  الجلسة 

 األولى 
فرعية  يةإستراتيج( تعريف كل 3/1/1النشاط )

 األربع للتدريس التبادلي.  ستراتيجياتال من 
 قيقةد30 حوار ومناقشة

 خطة الوحدة التدريبية الثالثة
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( استنتاج كيفية ترتيب 3/1/2النشاط )

 الفرعية األربع. ستراتيجياتال 
 قيقةد25 خارطة معرفية

( تحديد دور املعلم ودور  3/1/3النشاط )

 -التنبؤ –التوضيح  -الطالب في: التساؤل 

 التلخيص.

 قيقةد45 ر لعب األدوا

( اقتراح إجراءات لتحسين 3/1/4النشاط )

 التدريس التبادلي، وتالفي صعوباتها إستراتيجية
 قيقةد25 عصف ذهني

التدريس  إستراتيجية( تطبيق 3/1/5النشاط )

 التبادلي على نص مختار.
 قيقةد35 عرض أدائي مصغر

 الثانية

 (3/2/1النشاط )

 لميةتطبيق التدريس التبادلي على نشرة ع
 قيقةد35 قراءة تأملية ناقدة

( تطبيق تدريس الخرائط 3/2/2النشاط )

 املعرفية على نصوص مختارة
 قيقةد35 النمذجة واملحاكاة.

 قيقةد35 تصميم مقياس ( تقويم الطلبة في الفهم القرائي3/2/3النشاط )

الثالثاليوم التدريبي   

ولىالجلسة األ  
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 1/ 1/ 3 رقم النشاط 

نة للتدريس التبادلي جياتستراتياإل  العنوان  ِّ
 األربع املكو 

 جماعي نوع النشاط  دقيقة30 الزمن
األسلوب 

 التدريبي
 حوار ومناقشة
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 أختي املتدربة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

التدريسية الحديثة على الساحة التربوية  ستراتيجياتال ( إحدى Reciprocal Teachingيعدُّ التدريس التبادلي )    

ا معاصَرا يقوم على تصميم مواقف تعليمية في صورة مجموعات تعاونية متفاعلة فيما بينها وبين   واتجاًها تربويًّ

 (2013، )الشلهوب املعلم

ال في عملية التعليم ويقوم التدريس التبادلي على فكرة أن التفاعل االجتماعي في أثناء الحوار الصفي       له تأثير فعَّ

م، حيث يعتمد على التعاون واملشاركة بين املتعلمين والدارة الجيدة للمناقشات الصفّية اعتماًدا على أربع 
ّ
والتعل

 فرعية، وهي: إستراتيجيات

 

 

 الفرعية األربع للتدريس التبادلي بلغتها الخاصة ستراتيجياتاإل تعريف  الهدف

 3/1/1 املادة العلمية

 الفرعية للتدريس التبادلي يجياتستراتاإل  موضوع املادة العلمية 

 شاهدي املقطع الفلمي املتوافر يف الشفرة اخلطية إىل الدقيقة الثالثة، ثم:

 (.وقفي املشاهدة عند الدقيقة الثالثة )سنواصل املشاهدة الحًقا يف األنشطة التالية .1

  حدِّدي اإلسرتاتيجيات الفرعية املكوِّنة للتدريس التبادلي. .2

  فكري ماذا تعين لك كل إسرتاتيجية منها. .3

 ناقشي ما توصلت إليه مع من جبوارك. .4

 اجملموعة.شاركا ما توصلتما إليه مع بقية عضوات  .5

 تكتب اجملموعة خالصة ما انتهت إليه يف خمطط من إبداعها وتنشره. .6
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ى بعد  (: ويقصد به أن يتوقع التلميذ ما سيتضمنه النص من معلومات وأفكار، وهذا يتأتpredictingنبؤ )الت -1

مسح النص، واالطالع على العنوان الرئيس، والعناوين الفرعية، وما يحتويه من أشكال ورسوم وتوضيحات، 

ع هدف للقراءة وفي مراقبة مستفيًدا من خبراته السابقة حول املوضوع. ويساعد التنبؤ التالميذ في وض

 الفهم القرائي ويسمح لهم بالتفاعل األكبر مع النص.

(: ويقصد به قيام التالميذ بطرح أسئلة لبعضهم بعضا حول النص املقروء، Questioningالتساؤل )  -2

تعميق وأهم األفكار الواردة فيه ومحاولة الجابة عنها، وذلك يساعد التالميذ على تحليل املادة املقروءة و 

نمية مهارة فهم املقروء، واكتساب مهارة صياغة األسئلة ذات املستويات العليا من التفكير ، وكذلك ت

د القارئ أسئلة حول ما يقرأ، فإنه يحدد درجة  ِّ
ّ
املوازنة بين املعلومات املهمة وغير املهمة، وعندما يول

الت، كما أنه يكتسب مهارة صياغة أهمية املعلومات املتضمنة بالنص، وصالحيتها أن تكون محور تساؤ 

ليل املادة املقروءة وتنمية مهارات التمييز األسئلة ذات املستويات العليا من التفكير، كما يساعد على تح

 بين املعلومات املهمة وغير املهمة .

(: وفيه يتنبه التالميذ إلى ما يمكن أن يجعل املادة صعبة الفهم كوجود فكرة  Clarifyingالتوضيح ) -3

استخدام غامضة، أو مفاهيم غير مألوفة، أو صور لم يعتد عليها، أو مفردات مبهمة، وهذا يحفزهم على 

العمليات العليا من التفكير، وحين ال يسعفه مخزونه املعرفي يسأل معلمه، ويحاور زمالءه، وربما استعان 

شكالت التي يواجهونها في فهم  بمرجع خارجي. ويساعد التوضيح التالميذ على مراقبة الفهم وعلى تحديد امل

 أجزاء النص أو في استخراج الكلمات الصعبة.

(: ويقصد به تعبير التالميذ عما فهموه بأسلوبهم الشخص ي، وكلماتهم الخاصة، Summarizingوالتلخيص )   -4

يد ليصلوا إلى لب بعد تجريده من الزوائد والضافات والتكرار. ويتيح التلخيص الفرصة أمام القارئ لتحد

ن خالل تنظيم األفكار الرئيسة في النص املقروء، وأيضا إحداث تكامل بين املعلومات املهمة في النص م

 (2012عصام، وإدراك العالقة بينهما. )

ستخدم هذه  ستراتيجياتال وليس الهدف الرئيس من التدريس التبادلي هو إتقان     
ُ
الفرعية األربع، ولكن ت

يس التالميذ كيفية البحث عن املعنى ومراقبة ما يتم تعلمه للوصول إلى فهم أعمق  كأدوات لتدر  ستراتيجياتال 

 للنص. 
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األربع تحت إشراف املعلم ومتابعته، بحيث يقومون بتوقع ما سيرد في النص،  ستراتيجياتال ويمارس التالميذ هذه    

ص النص. وهي سهلة التطبيق والتساؤل عن مضمون النص، وتوضيح الجوانب الغامضة في النص، وأخيًرا تلخي

ا على الحوار والنقاش، حيث يشعر التالميذ بدورهم في العملية التعل ا مبنيًّ يمية، كما وتتضمن تعلًما تعأونيًّ

تشجعهم على التفكير في أثناء القراءة وتجعل تعلمهم ذا معنى، وتمكنهم من مراقبة الفهم القرائي والتحكم به  

 .(2014)أبو سرحان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أختي املتدربة: 

ن لك في النشاط السابق املقصود بكل    فرعية للتدريس التبادلي. إستراتيجيةلقد تبيَّ

 2/ 1/ 3 رقم النشاط 

 الفرعية األربع ستراتيجياتاإل ترتيب  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة25 الزمن

 فردي
األسلوب  

 التدريبي

 خارطة معرفية
 

 الهدف
ا 
ً
 األربع الفرعية للتدريس التبادلي ستراتيجياتإل أن تقترح ترتيًبا معين

ر اقتراحها لهذا الترتيب  ِّ
 أن تبر 
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كِّ تقومين بتدريس نص قرائي من نصوص مادة " لغتي" ألحد الصفوف األولية.         
ّ
 تخيلي أن

 لذلك؟؟ اذكري مبرراتك ستراتيجياتال التي ستبدأين بها؟ وكيف سترتبين بقية  ستراتيجيةال ما  •

 مختلفة؟  إستراتيجيةبمكن أن تبدأي كل درس وهل ي •

ل  ضعي كل ذلك في منظم من اختيارك،         ِّ
ّ
ثم اعرضيه على بقية عضوات املجموعة، واخترن منظما معينا يمث

 املجموعة لنشره.

راتيجياتاإل تذكري أن   التدريس التبادلي هي: ستراتيجيةإل الفرعية األربع  ست

 

 

 

 

 

 

 

 

 أختي املتدربة: 

 3/ 1/ 3 رقم النشاط 

 دور الطالب ودور املعلم  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة45 الزمن
 فردي
األسلوب  

 التدريبي

 لعب األدوار 

 

ِّ  الهدف
ح دور الطالب ودور املعلم في كل  ِّ

 فرعية إستراتيجيةأن توض 
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ة   ن العرض املرئي لحصةٍّ تطبيقيَّ ة التي تتضمَّ التدريس التبادلي وشاهدي العرض   ةستراتيجيل عودي إلى الشفرة الخطيَّ

حي دور كّلٍّ من الطالب واملعلم في كّلِّ  فرعية  إستراتيجيةبدًءا من الدقيقة الثالثة، ثمَّ بمشاركة مجموعتك وّضِّ

 وفق املنظم التالي:

ة في توضيح األدوار ملحوظة: نة على العرض املرئي، واملادة العلميَّ  استفيدي من األسئلة املدوَّ

 

مة في تدريس القراءة وفق  ِّ
 
 " التدريس التبادلي" إستراتيجيةدور املعل

( مجموعة من الخطوات املهمة التي يجب  .McLaughlin, M., & Allen, M. B. (2009)تعدد مكلوفن وألن )        

 التدريس التبادلي:  إستراتيجيةتقوم بها املعلمة مع التالميذ عند استخدام أن 

ا أمام التالميذ. ستراتيجياتال تقوم املعلمة في البداية بشرح  -أ  األربع ونمذجتها عمليًّ

 3/1/2 علميةلاملادة ا

 التدريس التبادلي   إستراتيجية دور الطالب واملعلم في  موضوع املادة العلمية 

 دور الطالب دور املعلم الفرعيةاإلسرتاتيجية 

 التساؤل

 األسئلة اليت أدارها املعلم؟ تما اجتاها

ما نوع األسئلة اليت طرحها الطالب؟ وعلى أيٍّ 

 منها أثنى املعلم وكافأ الطالب؟

كيف كانت أسئلة الطالب؟ هل هي متنوعة؟ 

 هل شعرِت بأنهم قد تدرَّبوا عليها مسبًقا؟

ن مساعها لو كنِت ما األسئلة اليت كنِت تودي

 أنت املعلِّمة؟

 التوضيح

هل ترين من املناسب أن حيدد املعلم الكلمات 

 الصعبة؟

 معاجلتها؟مار أيك يف طريقة 

 هل شارك الطالب يف حتديد الكلمات الصعبة؟

هل متكن الطالب من حتديد معنى الكلمات 

 الصعبة؟ وفهموها؟ وطبقوها يف مجل جديدة؟

 التنبؤ
يف تنفيذ إسرتاتيجية التنبؤ؟ التنبؤ هل وفق املعلم 

 مبهارة سابقة هل هو مفيد يف الفهم؟

كيف كانت توقعات الطالب عن املهارة 

 قة؟الساب

 

 التلخيص

 هل أشرك املعلم الطالب يف التلخيص؟

 ما عالقة التلخيص مبوضوع الدرس؟

ما اسم الطريقة اليت استخدمها املعلم يف تلخيص 

 الدرس؟

التلخيص بكلماتهم  هل شارك الطالب يف

 اخلاصة؟

 هل أبان التلخيص عن استيعابهم للدرس؟
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األربع والتأكد من استيعابهم وقدرتهم على  ستراتيجياتال تقوم املعلمة بتدريب التالميذ على ممارسة  -ب

 ممارستها.

مة بتوزيع األدوار على أفراد املجموعة )القائد  -ت ِّ
ّ
ل  -املتنبئ –تقوم املعل ـوّضح  –املتسائِّ

ُ
ص(. –امل لخِّ

ُ
 امل

 جموعة مهمته املطلوبة منه.توزيع النص املطلوب قراءته بحيث يؤدي كل فرد في امل -ث

يقوم كل تلميذ  بدء الحوار التبادلي داخل املجموعات حول النص املقروء بحيث يدير القائد الحوار و  -ج

 باملجموعة بعرض ما توصل إليه حسب املهمة املوكلة إليه.

ج  تقوم كل معلمة بمتابعة املجموعة وما يدور فيها من حوار مع تقديم الدعم واملساندة إذا احتا -ح

 التالميذ لذلك. 

 جيةإستراتي( إلى أنه يجب على املعلمين والتالميذ عند استخدام Oszkus, L. (2010)وتشير أوزكس )

قات التي قد يواجهونها وهي:  التدريس التبادلي مراعاة ثالثة أمور لتحسين األداء، والتغلب على املعّوِّ

ل إلى مستوى أفضل، وعادة ما يوفر املعلم هذه : ويقصد به مساعدة التلميذ في االنتقااملساندة أو الدعم .أ

تدخل في الوقت املناسب هي املساندة والدعم الفرعية األربع وال ستراتيجياتلإل املساعدة، ولعل نمذجة املعلم 

 األفضل الذي يمكن أن يتلقاه التلميذ. 

: التفكير بصوت عالٍّ يعد فرصة جيدة لرفع مستوى التحصيل لدى التالميذ، التفكير بصوت مسموع.  .ب

 ستراتيجياتال قائمة على النقاش والحوار والبد أن يتم التفكير بصوت عالٍّ عند  إستراتيجيةفالتدريس التبادلي 

 الفرعية مما يتيح للتالميذ فهم النص بشكل أكبر.

ذات فاعلية، إذا يتصدى أحد التالميذ للتنبؤ،  إستراتيجية: يعد توظيف التعلم التعاوني التعلم التعاوني  .ت

ويقوم الثاني بطرح األسئلة، ويقوم الثالث بالتوضيح في حين يقوم الرابع بالتلخيص وهكذا يتناقش ويتحاور 

 ونين فيما بينهم.الميذ متعاالت
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 أختي املتدربة: 

 4/ 1/ 3 رقم النشاط 

 صعوبات التدريس التبادلي العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة25 الزمن

 جماعي
األسلوب  

 التدريبي

 العصف الذهني

 

 التدريس التبادلي وتالفي صعوباتها إستراتيجيةأن تقترح إجراءات لتحسين  الهدف
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ستخدم هذه   ستراتيجياتال لهدف الرئيس من التدريس التبادلي هو إتقان ليس ا
ُ
الفرعية األربع، ولكن ت

كأدوات لتدريس التالميذ كيفية البحث عن املعنى ومراقبة ما يتم تعلمه للوصول إلى فهم أعمق  ستراتيجياتال 

 للنص.

راتيجيةاإل جه املعلمة بعض الصعوبات في استخدام هذج قد تواو  مثل:من  ست

 

 

 

 

  

 

   

: باستخدام "       " اقترحن بعض اإلجراءات التي تسهم في التغلب على تلك العصف الذهني  بالتعاون مع مجموعتكِّ

 الصعوبات.

 

 أختي املتدربة: 

 5/ 1/ 3 رقم النشاط 

 التدريس التبادلي إستراتيجية تطبيق  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة35 الزمن

 جماعي
األسلوب  

 التدريبي

 عرض أدائي مصغر

 

ق  الهدف ِّ
 التدريس التبادلي على نص " عادل في الطائرة" إستراتيجيةأن تطب 

تنفيذ 

اإلسرتاتيجية 

 للمرة األوىل

 ضيق مساحة الصف الدراسي 

 كثرة أعداد الطلبة 

 ضيق الوقت

ضعف املهارات التعاونية 

 عند الطلبة 
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ا  إستراتيجيةمن خالل التعاون مع مجموعتك وضحي كيفية تطبيق 
ً
" التدريس التبادلي " على النص املعطى: تخطيط

 وتقويما.وتنفيذا 
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 اليوم التدريبي الثالث

 الجلسة الثانية

 الخرائط املعرفية

القرائيتقويم الفهم   
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 أختي املتدربة: 

الفرعية األربع للتدريس التبادلي وفق  ستراتيجياتال  الخرائط املعرفية "، ثم طبقي إستراتيجيةاقرئي النشرة التربوية " 

 األدوار التالية لكل مجموعة:

 ناقدة، ثمَّ لخصيه بكلمات الخاصة. امللخصة: -
ً
 اقرئي املادة العلمية )النص( قراءة

 اكتبي أكبر عددٍّ من األسئلة املهمة في مستوياتٍّ متعددة. املتسائلة: -

حة: - ِّ
دي النقاط التي تحتاج املوض  . حّدِّ  إلى توضيحٍّ من وجهةِّ نظركِّ

 تنبئي/ توقعي، واكتبي ما يتعلق بهذا املوضوعات من معلومات أخرى مرتبطة به. املتنبئة: -

 ملجموعة، ثم تنشر املنتج.تجمع ما توصلت إليه كل واحدة منكن، وتعرضه باسم ا القائدة: -

 

 

 

 

 

 

 1/ 2/ 3 النشاط  رقم

 الخرائط املعرفية  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة40 الزمن

 جماعي
األسلوب  

 التدريبي

 قراءة تأملية ناقدة

 

ة  الهدف  الخرائط املعرفية ستراتيجيةإل أن تلخص األفكار األساسيَّ
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 الخرائط املعرفية  إستراتيجية 

 

 مفهوم الخرائط املعرفية 

تدريسية لعادة تنظيم النص املقروء في شكل رسوم بيانية تخطيطية،  إستراتيجيةالخرائط املعرفية  إستراتيجية       

ارتباط من املفاهيم تقوم على وضع التفاصيل الجزئية في عالقة مع األفكار الرئيسة، واملفاهيم األساسية في 

التالميذ  الفرعية، وذلك من خالل املناقشة املتبادلة بين املعلم والتالميذ ملعلومات النص املقروء، ومعلومات

 (172: 2010، جمال؛ السابقة. )سليمان

 الخرائط املعرفية: إستراتيجيةمراحل  

: مرحلة ما قبل القراءة، ويتم فيها ما يلي: 
ً
 أوال

 وضوع القراءة من خالل ما يلي:تمهيد املعلم مل -1

 بعض الكلمات الواردة أو املتضمنة في املوضوع. •

رة عن موضوع القراءة. •  بعض الصور املعّبِّ

 رح مجموعة من األسئلة ذات الصلة باملوضوع.ط •

 قراءة الطلبة للموضوع قراءة سريعة خاطفة، الستنباط األفكار الرئيسة. -2

 تحديد الفكرة العامة للموضوع. -3

 فكار الرئيسة والفرعية للموضوع.تحديد األ  -4

 بناء خريطة معرفية مبدئية لهذا املوضوع. -5

 التالي:ثانًيا: مرحلة القراءة، وتتضمن 

 قراءة الطالب املوضوع قراءة متأنية، الستنباط مزيد من األفكار. -1

 3/2/1 املادة العلمية

 ئط املعرفية الخرا إستراتيجية  موضوع املادة العلمية 
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 تحليل املوضوع وما يتضمنه من أفكار بقصد تحديد العالقات بينها.  -2

 لموضوع بناء على املعلومات الجديدة املكتسبة.مناقشة الخريطة املبدئية ل -3

معارف ومعلومات سابقة ذات صلة بموضوع تفسير املعلومات الجديدة بناء على ما يمتلكه الطالب من  -4

 القراءة.

ا: مرحلة ما بعد القراءة، وتتضمن ما يلي:
ً
 ثالث

 إعادة بناء الخريطة املعرفية في ضوء الفهم العميق للموضوع. -1

 ب لهذه الخريطة في ضوء األفكار الواردة في درس القراءة.مناقشة الطال  -2

 ويد واليضاح.إعادة مراجعة الخريطة مرة أخرى ملزيد من التج -3

 يكلف املعلم الطلبة بتنفيذ األنشطة. -4

 (322: 2010الباري، ماهر، يطرح املعلم مجموعة من األسئلة، للتحقق من فهم الطالب للمعنى العام. )  -5

( إلى أن التجارب العديدة والدراسات امليدانية في مجال تعليم وتعلم  186: 2006شعيبي، طعيمة؛ والويشير )

 الصف في غرفة إعطاءها للطالب املعلمون  يستطيع محددة وصفة اآلن أنه ال توجد حتى القراءة قد أظهرت

 عنها نتج قد النص ألنماط خرائط املعرفة تقنية أن إال املقروء، النص في الرئيسة األفكار إيجاد كيفية عن

  :على الطالب تعين املعرفة فخرائط األفكار الرئيسة، إيجاد في مشكالت يجدون  الذين الطالب لدى تحسن

 يتضمنه ما أهم إلى تشير كلمات مستخدمين الرئيسة األفكار إيجاد على قادرين يصبحوا أن *

 .معلومات أو أفكار من النص

 .يجب عملها التي املهمة قرارات اتخاذ على تساعد ين،مع نص نمط مع املعرفة خرائط استخدام *

 تنظيم فبدون  معلوماتهم، اكتمال بشأن أسئلة لطرح التالميذ يوجه الخرائط هذه مثل استخدام أن *

 املعلومات  هذه في نقًصا لديه أن أو معينة، معلومات القارئ  افتقار مالحظة يصعب للمعلومات

 .األفكار أو

 (1995ة املستخدمة في كتب الصفوف األولية :) مارغريت دايرسون، أكثر الخرائط املعرفي
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 أشكال خرائط املعرفة للنص الوصفي:         

 أوال: الفقاقيع:

 

: رسم هرمي تسلسلي:
ً
 ثانيا
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 أمثلة لخرائط معرفة لنصوص وصفية:

 
ً
 نص وصفي يتضمن سمات: –أوال

 الجوانب التالية: تتضمن دراسة الفراشة كإحدى املخلوقات -الفراشات 

 )البيئة(، مصادر الغذاء، األعداء، فائدتها لإلنسان أعضاء الجسم، السلوك، املوطن 

 

 جدول وخرائط معرفة لتحليل نص مقارنة

 جدول للمقارنة: -1

 السمة الثالثة السمة الثانية السمة األولى املوضوعات

    املوضوع األول 

    املوضوع الثاني

    املوضوع الثالث

    ملوضوع الرابعا
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 مزدوجة:خريطة مقارنة  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة معرفة للمقارنة على شكل دوائر مختلفة:-3

 مقارنة بين شيئين: –أ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوجه الشبه

 السعة

 السعة

 السعة

 السعة

 الشيء

 األول

 السعة

 الشيء

 السعة الثاني

 السعة

 السعة

 السعة

 السعة

 أوجه االختالف أوجه االختالف

 األولالبند 

 

 

  مسات خمتلفة

 البند الثاني

 

 

 مسات خمتلفة              

 سمات 
 مشتركة 
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 مقارنة بين ثالث أشياء: -ب

 
 خرائط معرفة لتحليل نص تسلسلي

 خريطة توضح دورة حياة كائن ما: -1

 

 

 ش يء ما:نموذج لتوضيح خطوات عمل  -2

 

المرحلة

األولى

المرحلة

الثانية

المرحلة 

الثالثة

المرحلة

الرابعة
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 : املنطوية على نصوص روائية خرائط املعرفة 

 خريطة معرفة لنص روائي على شكل جدول: -1

 

 

 

 

 

الخطوة 
األولى

الخطوة 
الثانية

الخطوة 
الثالثة

الخطوة 
الرابعة

المنتج
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 خريطة معرفة فقاعية لنص روائي:-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: خريطة معرفة فقاعية لنص روائي -2

متى؟
أين؟

كيف؟
لماذا؟

من؟

الموقف

النتيجة

كيف؟لماذا؟

من؟

النتيجة

الموقف

متى؟
أين؟

ـدثالتسلسل ـ ـ ـح ـ ال

زمنية رحلة ال الم
األولى

زمنية رحلة ال الم
الثانية

 احلدث
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 أختي املتدربة: 

"   الخرائط املعرفية"  إستراتيجيةفي النشاط السابق تم التعرف على خطوات تدريس نص قرائي باستخدام            

املتدّرِّبات  وفي هذا النشاط ستقوم كل مجموعة بتطبيق هذه الخطوات على النص املعطي، وستنتدب إحدى

 لتقديم عرض شفهي توضيحي لهذه الطريقة مع عرض املنتج النهائي للخريطة املعرفية للنص املعطى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2/ 2/ 3 رقم النشاط 

 الخرائط املعرفية  العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة35 الزمن

 جماعي
 

األسلوب 

 التدريبي

 نمذجة ومحاكاة

 

 على نص معطى الخرائط املعرفية إستراتيجيةأن تطبق  الهدف

 3/ 2/ 3 رقم النشاط 
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 أختي املتدربة:

 تقويًما(: إستراتيجياتفيما يلي قائمة تتضمن )ست      
ً
 تقويم( تحتوي على )ثالثين أسلوًبا / شكال

 

 

 

 

 

 واملطلوب:

 أكثر استخداًما منكِّ في التقويم؟ وأيها لم يسبق لك استخدامه؟ ستراتيجياتال أيُّ هذه  -1

 األساليب الثالثين أنسب لتقويم الفهم القرائي؟ وملاذا؟  أيٌّ من -2

استخدمي )االختبار التحريري( و )سلم التقدير( لتقويم فهم الطلبة للنص القرائي السابق " الحياء من  -3

 هللا " 

 تقويم الفهم القرائي العنوان 

 نوع النشاط  دقيقة35 الزمن

 جماعي  -فردي 
 

األسلوب 

 التدريبي

 تصميم مقياس

 

 يم طلبة الصفوف األولية في الفهم القرائيأن تبين كيفية تقو  الهدف
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 تقويم الفهم القرائي

لقرائي على الدراك العقلي أكثر من اعتماده على الدراك الحس ي، فعلى الرغم من أنه يبدأ بإدراك يعتمد الفهم ا

حس ي لرموز الكلمات إال أنه يتطلب التركيز واالنتباه وتحليل العناصر وتركيبها كما يعتمد الفهم القرائي على ثالثة 

 مكونات أساسية وهي:

اب مفردات النص واستخالص معانيها وتفسيرها، استناًدا إلى القارئ استيع حيث يجب على فهم املفردات: .1

 خلفيته املعرفية.

يسعى القارئ إلى فهم الجملة وعالقتها بالجملة التي سبقتها، واملعرفة التي يمتلكها القارئ في  فهم الجملة: .2

 هذا املجال بقواعد النحو تزيد من قدرته على استيعاب الجملة.

عن مجموعة من الجمل تترتب مع بعضها لتعطي فكرة رئيسة، وعلى القارئ في  الفقرة عبارة فهم الفقرات: .3

 هذا املستوى أن يفهم الجمل ويدرك تنظيمها وترتيبها والعالقات التي بينها حتى يتمكن من استيعاب النص.

عليا الفهم في املستويات الويتضمن الفهم القرائي عدًدا من املستويات، تتبع تسلسال هرميا، حيث يعتمد  

على نجاح القارئ في فهم املستويات الدنيا، وقد اختلف الباحثون في تصنيف الفهم القرائي من حيث عدد 

مستوياته ومسمياتها، ومهاراتها، إال أنه يمكن مالحظة تشابه كبير بين هذه التصنيفات واملهارات املتضمنة 

 في مستوياتها املختلفة.

ئي هو تسهيل مهمة املعلم في إعداد أهداف الدرس القرائي، وفي د مستويات الفهم القراوالهدف من تحدي

التدريس التي تساعد على تنمية قدرة التالميذ في فهم املادة املقروءة وتحديد نوع   إستراتيجياتاستخدام 

ي صياغة األسئلة الخبرات التي ينبغي أن يقدمها املعلم لتحسين قدرات التالميذ على الفهم كما وتساعد ف

 ة سليمة تتناسب مع النتائج التي يرغب املعلم في الحصول عليها. بطريق

 3/2/2 املادة العلمية

 تقويم الفهم القرائي  موضوع املادة العلمية 
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ويعاني بعض التالميذ من مشكالت في مهارات الفهم القرائي تتمثل في عدم القدرة على تحديد األفكار 

نبؤ وتكوين اآلراء األساسية في النص، وصعوبة فهم املعاني الواردة في النص وعدم القدرة على االستنتاج والت

 النص القرائي وبالتالي عدم القدرة على الجابة عن أسئلة محددة.  حول 

التي يتبعها  ستراتيجيةال وسبب الضعف في مهارات الفهم القرائي يقع جزء كبير منه على ملعلم من خالل 

وز  الصحيح ملا يراه من رمفي تنفيذ املواقف التعليمية، فإذا كان تركيز املعلم على تدريب التلميذ على النطق 

مكتوبة، وال يركز على فهم ما تحمله هذه الرموز من معان في أغلب األحيان، فإن ذلك سيؤدي حتًما إلى 

تراكم الضعف ليمتد إلى كل ميادين املعرفة مما يؤدي بالتالي إلى صعوبات في مهارات الفهم القرائي، وإلى  

 عدم نمو الخبرات أو عمقها لدى التلميذ.

عوبات التعلم على استبعاد الحاالت التي تعاني من مشكالت فك الرموز حيث  ركز التشخيص النوعي لصوي

حتى يتم تصنيفه بأنه يعاني من صعوبات في الفهم القرائي. ويعتمد   يحتاج التلميذ أوال إلى مهارة فك الرموز،

د كبيرة من  إذ يوجد أعدابقراءته، قياس مهارات الفهم القرائي على قياس قدرات التالميذ في فهم ما قاموا 

ومن املهم   التالميذ يستطيعون القراءة وفك الرموز الظاهرة، إال أنهم ال يستطيعون فهم ما قاموا بقراءته

عند القياس التعرف على بعض القدرات الخاصة عند التالميذ كاالستعداد للقراءة، وبذل الجهد في ذلك 

 لفهم القرائي ومن أهمها:أساليب قياس مهارات ا التركيز واالنتباه على النص، وتتعدد

تقديم أسئلة للتالميذ على ما قاموا بقراءته، وطبيعة األسئلة تكون اختياًرا من متعدد أو التكملة  •

للجمل، حيث تحتوي األسئلة على عناصر وخصائص النص مثل ذكر التفاصيل أو التسلسل أو الفكرة 

 الرئيسة أو إصدار أحكام.

 ت التالميذ عن األسئلة بكلماتهم الخاصة.الطريقة الشفوية: حيث تكون إجابا •
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 القسم األول: مقياس 

 التخصص  اسم املتدربة
 

 املدرسة/ املكتب
 

 أستطيع تصنيف األسئلة الواردة في كتاب الطالب وفق مستويات الفهم القرائي بدرجة: 1

 ال أعرف   د منخفضة ج متوسطة ب عالية أ 

 أستطيع تعريف الفهم القرائي بدرجة : 2

 أعرفال   د منخفضة ج متوسطة ب عالية أ 

 أستطيع تصميم سلم تقدير وفق مهارات الفهم القرائي املستهدفة 3

 ال أعرف د منخفضة ج متوسطة ب عالية أ 

 أستطيع بناء اختبار وفق مهارات الفهم القرائي املستهدفة بدرجة :  4

 ال أعرف د منخفضة ج متوسطة ب عالية أ 

 درجة : أستطيع بناء أسئلة وفق مستويات الفهم القرائي ب  5

 ال أعرف د منخفضة ج متوسطة   ب عالية أ 

 القسم الثاني : أسئلة 

 ماذا قصد الكاتب ؟ يعد هذا السؤال من مستويات الفهم :  6

 النقدي د البداعي ج التفسيري  ب الحرفي أ 

 عندما يّولد الطالب أفكارا جديدة من النص القرائي فإن هذا يعتبر من مستويات الفهم :  7

 النقدي د البداعي ج التفسيري  ب حرفيال أ 

 أي املهارات التالية تعتبر من مستويات الفهم التذوقي :  8

 يحدد مرادف الكلمة د الكاتبيستنتج أسلوب  ج يصدر حكما عاًما على النص ب يحدد القيم الواردة في النص أ 

 الذي ترمز إليه الكلمة في الواقع تعتبر  في ذهنه صورة : البد أن يمتلك القارئ عدة صورا ذهنية عن الكلمات فالرمز املادي  9

 صوتية د حسية ج داللية ب خطية أ 

10 
عندما يعرض املعلم على الطالب صــــــورا ويطلب منهم أن يغلقوا عيوصهم ويصــــــفوا ما رأوج فإن هذا اإلجراء في إســــــتراتيجية التصــــــور  

 الذهني يكون :

 كل ماسبق د بعد القراءة   ج في أثناء القراءة ب قبل القراءة أ 

 الفهم املقروء فنحن نحتاج الى أربع إستراتيجيات فرعية ليس منها:عندما نطبق إجراءات إستراتيجية التدريس التبادلي ملهارة    11

 التحليل د التنبؤ ج التلخيص ب التساؤل  أ 

وأفكار و  12  اردة بالنص ( من حيث كوصها تمثيال :تتجلى عالقة الخرائط املعرفية بالنصوص القرائية ) كمعلومات 

 مكانيا د بصريا ج عقليا ب نفسيا أ 

 عندما يذكر الطالب الكلمة ومرادفها فإننا نقومه من خالل الفهم :  13

 البداعي د النقدي ج االستنتاجي ب الحرفي أ 

راتيجية التقويم :عندما يلتمس القارئ مشكلة قرائية ثم يضع لها فروضا ويوظف قدراته العقلية   14  فإننا نستخدم إست

 اللغوي  د املكاني ج املنطقي ب الحركي أ 

 ياالختبار البعد
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  العربية املراجع 

 املراجع

 املراجع
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متعددة   إستراتيجيات( تنمية مهارات القراءة والكتابة : 2011البصيص، د.حاتم حسين ) .1

 ثقافة. للتدريس والتقويم . دمشق الهيئة العامة السورية للكتاب. وزارة ال

فهم املقروء: أسسها النظرية وتطبيقاتها   إستراتيجيات( 2010عبدالباري، ماهر شعبان ) .2

 األردن. دار املسيرة للنشر والتوزيع –العملية. عمان 

مختلفة لجمهور  إستراتيجيةألدب "( تعليم القراءة وا2006طعيمة رشدي، و الشعيبى محمد ) .3

 ، القاهرة، دار الفكر العربى. 5متنوع"، ط 

الخريطة الداللية في تنمية مهارات الفهم القرائي   إستراتيجية( )فعالية 1999سليمان،جمال،)  .4

 لدى تالميذ املرحلة العدادية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الزقازيق، فرع بنها  
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 25املتوسط بمدينة الرياض. مجلة العلوم التربوية. ع

التحصيل واملهارات  (. فاعلية التدريس التبادلي في العلوم على2015عبد القادر، عصام ) .6

 15التربية العلمية. ع العلمية لدى التالميذ ذوي اضطراب النشاط الزائد. مجلة

(. أثر إستراتيجية التعلم التبادلي في تحسين مهارات االستماع الناقد  2014أبوسرحان، عابد ) .7

  11لدى طلبة الصف التاسع في محافظة الزرقاء. املجلة األردنية في العلوم التربوية. ع
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إستراتيجياته. مصر. دار الكتاب   –مهاراته  -(. الفهم القرائي: طبيعته2015عبد هللا، سامية ) .9
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 إستراتيجيات االستيعاب القرائي ما يأتي: 

  تنشيط املعرفة السابقة لدى الطالب؛ بعقد نقاشات حيال موضوعات مهمة مذكورة في الكتاب، وذلك قبل

 ه. قراءت

  عن املوضوع )أو املؤلف( إلى مشاركة 
ً
زمالئهم في خبراتهم وآرائهم؛ حتى دعوة الطالب الذي يعرفون مسبقا

 عن حفز مالئهم إلى االهتمام باملوضوع. 
ً
 يشعر هؤالء الطالب الخبراء بأنه مندمجون ومتفاعلون. فضال

 على القراءة املحفظة املبنية االستمرار في تنشيط املعرفة السابقة، حتى بعد بدء تدريس الكتاب؛ حفا 
ً
ظا

ن تدريس بضعة فصول من الكتاب، يتعين على املعلم عقد جلسات ما على أهداف الطالب. وبعد االنتهاء م

قبل القراءة؛ على أن تتضمن طرح كثير من األسئلة وتحفيز املعرفة املرتبطة باملعرفة املسبقة الضافية التي 

 يرة. تصبح ذات صلة بأجزاء الكتاب األخ

 :
ً
 الصورة الكبيرة أوال

 للتحقيق فيما يخص االستيعاب سيستفيد الطالب كافة، قبل قراءة النص الذي سُيم            
ً
 قابال

ً
ثل تحديا

 املتعلمين الشموليين، من العرض التمهيدي للصورة الكبيرة، وقد ُيسهم هذا األسلوب في تحفيز املعرفة  
ً
خصوصا

أهداف الشخصية وعرض قيمة العالم، الحقيقي للقراءة، وإرشاد الطالب إلى وضع السابقة، وإثارة االهتمام 

شخصية تبقيهم مرتبطين بمحتوى ما يقرؤونه؛ حتى تنتقل املعلومات من الذاكرة العاملة إلى الذاكرة الطويلة  

 املدى. 

مت«،  - أريد أن أعرف  –قد يبدأ اكتشاف الصورة الكبيرة حتى قبل التوقع الرسمي، أو أنشطة جدول »أعرف 
ّ
تعل

ع الكتاب. فالضيوف املتحّدثون، ومقاطع الفيديو، وذلك عن طريق طرح نقاشات أو أنشطة متصلة بموضو 

روابط عبر املنهاج ومحفزات كتابة واملشروعات الفنية، والرحالت امليدانية، والقصص الحالية في الصحف، وال

 أن تبني مشاركة الطالب ودافعيتهم. ومن املؤمل أن 
ً
اليوميات أو الكتابة السريعة عن املوضوع؛ يمكنها جميعا

ألنشطة األولية بإثارة الفئات في الدماغ، التي ستكون نماذج نمطية×؛ من أجل أن تدرك أدمغة الطالب تبدأ هذه ا

 تركزها، وتنقلها لترتبط باألنماط املخزنة. املعلومات الجديدة، و 

 التوقع: 

 إسرتاتيجيات االستيعاب القرائي

 

 (2ملحق )



 
 

110 

 مع الدماغ، هو جدول »أعرف           
ً
مت«. حيث  تعل -أريد أن عرف  –أحد أشهر أشكال التوقع وأكثرها توافقا

تمنح هذه الستراتيجية الطالب فرصة تنشيط املعارف السابقة حين يفكرون فيما يعرفونه عن املوضوع )معرفة 

، وترسم أنشطة هذا الجدول الطريق لقراءة سابقة(
ً
، وما يرغبون في تعلمه )الهدف(، وما تعلموه وما فهموه الحقا

ستيعاب. حينئذ، لن يرغب الطالب في اكتساب املعلومات التي الطالب املوجهة بأهدافهم، التي يمكن أن تحفز اال 

 بالتحقق من صحة 
ً
توقعاتهم وتوقعات زمالئهم في قائمة يبحثون عنها فحسب، بل سيكونون مهتمين شخصيا

 »أعرف«. 

 وحدهم لوضع قسمي »أعرف« و»أريد أن أعرف«  
ً
 أكثر، يمكن أن يعمل الطالب أوال

ً
لجعل هذا النشاط شخصيا

دول. وبعد النقاش الصفي ووضع جدول للصف كله، الذي يمكن أن يظل طوال فترة قراءة الكتاب أو من الج

عنصر املشاركة الشخصية عن طريق االختيار، فيضيفوا إلى قوائمهم الفردية القصة، يمكن أن يضيف الطالب  

 أن أعرف«.ما كتبه زمالؤهم من عبارات وأسئلة تتماش ى مع تفكيرهم، في قسمي »أعرف« و »أريد 

يوجد نوع آخر من التوقع يمكن استخدامه قبل أن يبدأ طالب الصف بقراءة كتاب أو فصل جديد؛ هو ورقة 

، أو الخيارات املتعّددة، أو ملء الفراغات بالتوقعات، حيث يجب الطالب عن هذه الورقة بناًء صحيح أو خطأ

وال مدة قراءتهم الخاصة. وقد ُصممت هذه على آرائهم الخاصة حيال األسئلة التي يمكن أن ُيجاب عنها ط

ين للبحث عن معلومات  الستراتيجية لبقاء الجهاز التنشيطي الشبكي والراشحات الوجدانية لدى الطالب ُم  عدَّ

 تؤكد توقعاتهم أو تفندها؛ حتى يتحفزوا إلى متابعة القصة عن طريق املشاركة الشخصية. 

 إلى أن الطـالب يحتفظون بأوراق
ً
هم توقعاتهم، فإنه يمكنهم مكافأة أنفسهم بوضع نجوم عليها أو تصحيح ونظـرا

النقاشات الصفية. وعندما تكون توقعاتهم صحيحة،  إجاباتهم عندما تتطور القصة وتتضح الجابات من خالل

عات فقد ُيشجعهم هذا على مشاركة الزمالء في كيفية توصلهم إلى توقعاتهم؛ ألنهم اكتسبوا الثقة من تلك التوق

 على كتابة أساب توقعاتهم، لكنه يمكنهم 
ً
وقت املناقشة  –الصحيحة. وعلى الرغم من تشجيع الطالب دائما

إكمال املعالجة الذهنية لبناء الوظائف التنفيذية والذاكرة الطويلة  –شف حبكة القصة الصفية، وبعد ك

 ل 
ً
توقعاتهم. وعـن طريق تصحيح التوقعات غير  املدى؛ إضافة مزيد من البيانات إلى األدلة التي يضعونها تأكيدا

الصحيحة، والحصول على هذه الصحيحة في أوراقهم، سيكون الطالب قد تمّرنوا على كتابة الجابة االستيعابية  

 املعلومات لدراستها عند الحاجة إلى كتابة بحث أو أداء امتحان. 

 توسيع إستراتيجيات االستيعاب: 

 معينة أبعد من فهم الطالب ملعاني الكلمات التي يقرونها أو يمكن لدروس االستي          
ً
حقق أهدافا عاب أن تُ

املعالجة املعرفية للمعلومات، عن طريق دمجها بفاعلية في الوظائف  يسمعونها. وقد تتضمن األهداف الضافية

 التنفيذية لألنشطة املعرفية العليا، من مثل: 

 التفكير في املعلومات في سياق آخر.  •

 ضع تفسيرات. و  •

 اكتشاف روابط شخصية جديدة، أو روابط بأفالم أو نصوص أدبية سابقة.  •
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 التوقعات. استخدام املعلومات املكتسبة في تعديل  •

 تحليل الشخصيات واملقارنة بينها، وتفسير عالقاتها ودوافعها.  •

 استنتاج األسباب والتأثيرات.  •

 تلخيص حبكة القصة.  •

 الرسالة التي يرغب املؤلف في إيصالها.  استخالص الفكرة الرئيسة أو •

التفكير في وضع قائمة بأهداف االستيعاب املنشودة، في أثناء النقاش   –بعد سلسلة من الدروس    –يمكن للمعلم  

إدراك تفاعل القراء املهرة مع النص؛ لبناء االستيعاب  –بصورة واعية  –أو النشاط اليومي، تتيح للطالب 

 تشجيع الطالب على الرجوع إلىواملعرفة واملشاركة. 
ً
قائمة الصف القابلة للتعديل كلما شاركوا في   ويمكن أيضا

 الدروس بهدف أو أكثر من أهداف االستيعاب. 

وافق أفضل مع الدماغ:    إستراتيجيات االستيعاب املعدلة من أجل ت

 التلخيص:   •

نص بالتذكرة. وهذه الستراتيجية تصبح منطقية، يربط التلخيص القراءة بالذاكرة عن طريق ربط فهم ال               

، قد 
ً
الستخدامها مقدمة للدمج من قبل البدء بإستراتيجيات أخرى ألسباب عّدة، بعضها ال يتعلق بالدماغ. فمثال

 فتفوتهم حصص القراءة الصفية، أو قد ُيهمل الطالب واجب القراءة املنـزلي، أو قد يتغيب
ً
ون عن املدرسة أياما

رِّئ. يكونوا م
ُ
 ن ذوي االحتياجات الخاصة؛ فيستفيدون من االستماع إلى ملخص ملا ق

من جانب آخر، يمكن للطالب الذين يعانون مشكلة في التلخيص استخدام أسلوب التدرج في تلخيص القصة عن 

    –طريق التمرين الدائم. فيبدؤون  
ً
لرياض ي. بتلخيص األحداث؛ كأنشطة عطلة نهاية األسبوع، أو األحداث ا  –مثال

 وحين يفرغون من كتابة ملخصاتهم، يقارنونها بملخصات زمالئهم؛ ليتحققوا من مدى دقة ما كتبوه. 

رهم بضرورة الرجوع إلى النص لتدعيم آرائهم واستنتاجاتهم. فقد 
ّ
حين يتمّرن الطالب على تلخيص النص، ذك

خصات. وإذا عانى الطالب صعوبة في يدركون أنهم في حاجة إلى تدوين مالحظات تساعدهم في أثناء عمل املل

التلخيص، أو معرفة الفكرة الرئيسة في الفقرة أو القصة، يمكنهم التمّرن على تلخيص القصص املعروفة من 

أو البرامج التلفازية يمكن أن يدعم كتب أخرى قرؤوها، أو قصص سمعوها مّرات عدة. ُيذكر أن تلخيص األفالم 

 مهارة تلخيص النص. وبامل
ً
ثل، يمكن للطالب التمّرن على استنتاج الفكرة الرئيسة للفقرات أو الصفحات، أيضا

هم إلى بداية الطريق، مثل: َمنِّ الفاعل في هذه   رشدِّ  عرض قائمة باألسئلة التوجيهية تُ
ً
ثم كتابتها. ويمكن أيضا

كتابة الطالب الهوامش، علومات أو األشياء املوصوفة في الصفحة أو الفقرة؟ ويوجه عام، فإن  الفقرة؟ ما أهم امل

أو قراءتهم املالحظات في أثناء عملية القراءة، قد يساعدهم على تلخيص النقاط الرئيسة بعد قراءة فقرات 

 طويلة. 

 حبكة القصة، ثم وقد ُيعطى الطالب محفزات كتابية على صورة أسئلة؛ للتفكير فيها بعد تل
ً
خيصهم أوال

 كتابة إجابات لها، ثم طرحها على أنفسهم:   استنتاجهم الفكرة الرئيسة. وفيما يأتي
ً
 بعض األسئلة التي يمكنهم أوال
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o  َمنِّ الشخصية الرئيسة؟ ما أبرز األمور التي قام بها حتى اآلن؟ 

o ،من األعمال التي قامت بها الشخصية الرئيسة 
ً
 اذكرها.  تضمنت الحبكة كثيرا

o  ما صفات األشخاص الحميدة بحسب اعتقاد الكاتب؟ 

o ناك أي صراع؟ هل أفض ى هذا الصراع إلى حّل حتى هذه اللحظة؟ هل حدث ه 

o   م يهدف من كتابة القصة؟ وما الفكرة الرئيسة فيها؟
َ
 ما مغزى رسالة الكاتب، في رأيك؟ إال

ميعها، وذلك عندما يسبق التلخيص النقاش قد يساعد التلخيص الطالب على االستيعاب في مستوياتهم ج

ألخرى في أثناء تحليل النص. ويمكن تنظيم النقاش الصفي على نحوٍّ يسهل مشاركة الصفي املتعلق باملهارات ا

راعي عند تنظيم نقاش 
ُ
الطالب في التلخيصات ضمن مستوياتهم االستيعابية الفردية واللغوية. وأما أنا، فإنني أ

بل مناداة )أو تشجيع( املتوطعين الذين اعتقد أنهم سيصفون الخطوط العريضة، ق حول التلخيص اختيار

 غلى التلخيص. 
ً
 أنهم سيضيفون عمقا

ً
 الصالة الذين أعلُم حقا

 املقارنة:  •

تساعد املقارنة الطالَب على إنشاء الروابط بين عناصر القصة )مثل: الشخصيات، واملكان، والزمان،             

ض املناظرات واملساجالت. والفكرة الرئيسة(. وأما روابط الطالب الشخصية في أنشطة املقارنة، فقد تتضمن بع

مَّ يمكن تبادل األدوار،  وفيها، يختار الطالب أحد األطراف املتحاورة، ويدعمون وجه
َ
ة نظره الشخصية. ومن ث

 مناقشة أوجه الشبه 
ً
وتأييد نظر الطرف اآلخر املناقضة لتلك التي أيدوها من قبُل. يستطيع الطالب أيضا

 يات. واالختالف بين حياتهم وحياة تلك الشخص

عد املقارنة مفيدة عند التعرض لسياق الكتاب، والقراءات السابقة، والقصص، والشخصيات 
ُ
وفي واقع األمر، ت

 للمتعلمين التحليليين، ويتيح للطالب كافة فرصة معالجة املعلومات 
ً
الحقيقية، وباملثل، فهذا النشاط مالئم جدا

 إضافة أشك
ً
 إلى نشاط املقارنة هذا. ال فن عن طريق الوظائف التنفيذية. ويمكن أيضا

 التحديد: بناء عالقات شخصية مع املحتوى:  •

 & Harris)ُيعرف االستيعاب بأنه »التفكير املقصود الذي ُيبنى فيه املعنى من خالل التفاعالت بين النص والقارئ«  

Hodges, 1995)عندما يربطون   سمعونه. لذا، يمكن للقّراء استنتاج املعنى من النص، ويستنبطون ما يقرؤونه وي

 عن بناء تمثيالت ذهنية بروابط شخصية في أثناء القراءة. 
ً
 بين األفكار ومعارفهم وخبراتهم بفاعلية. فضال

 االستنتاج وطرح األسئلة:  •

يمكن لالستنتاج إشراك عمليات التفكير )التي تبنى االهتمام( في عملية حّل املشكالت. فعندما يطرح الطالب 

م يقرؤون، سيتعين عليهم إضافة املزيد من املعلومات التي تحتاج إلى بحث، بالتزامن من فهم وهأسئلة على أنس

 يدور حولها  
ً
سعيهم للعثور على إجابات لتلك األسئلة املتعلقة بالقراءة. أّما األسئلة األخرى فيمكن أن تصبح نقاطا

 النقاش الصفي. 

 الرقابة الذاتية:  •
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تية من الطالب أن يتعلموا التوقف الدوري لتدوين املالحظات حيال الكلمات التي ال  ة الذاتتطلب الرقاب                

 استخدام توقيت أو إشارات من 
ً
يفهمونها، أو بعض أجزاء الحبكة التي ال يجدونها منطقية. ويمكن للطالب أيضا

ية ملراقبة تعلمهم الفرع املعلم للتوقف بصورة دورية، أو ضمن إستراتيجيات مناسبة بين الفصول أو الفصول 

 لبناء صور ذهنية، وعمل 
ً
النظري. وعن طريق التدريس والنمذجة والتمرين، يمكن تعليم الطالب التوقف دوريا

ملخصات فردية عن فهمهم لتطور الحدث أو الشخصية بعد كل بضع صفحات. وحين يزداد تقّدم الطالب، 

 هم الذهنية وهم يقرؤون. الحظاتيمكنهم القيام باستنتاجاتهم الخاصة وتوقعاتهم وم

أّما إذا عانى الطالب صعوبة في تذكر التوقف للمراقبة الذاتية، فأطلب إليهم وضع ورق املالحظات الالصق عند 

عدد معين من الصفحات حتى يتذكروا التوقف، ويقوموا باملراقبة الذاتية. وبحسب إستراتيجية االستيعاب التي  

تي حاروا في أمرها، أو تدوين استنتاجاتهم، أو كتابة بضع كلمات للملخص. مات اليطبقنها، يمكنهم كتابة الكل

ستعمل لنشاط االستيعاب الذي يؤدونه 
ُ
وهذه ليست مالحظات رسمية ُيحتفظ بها لُيرجع إليها، وإنما محفزات ت

 بإستراتيجية املراقبة الذاتية. 

 املخططات التنظيمية أو البصرية:  •

 بيانية، وجداول، وإطارات، ملخططاتتضمن ا              
ً
ت التنظيمية أو البصرية خرائط، وشبكات، ورسوما

ومجموعات. وأما ما يخص العروض البصرية، فإنها تزيد من االستيعاب، والتنظيم، والتلخيص، ووضع 

تفق مية فتاألولويات، والتذكر، والتحليل؛ بمساعدة الطالب على بناء العالقات وتخيلها. أما املخططات التنظي

مع عملية تنميط الدماغ للمعلومات؛ من أجل إدراكها، ونقلها عبر الشبكات العصبية، وتخزينها في فئات. وتوجد  

ل عملية  ، والتي تسّهِّ
ً
بعض املخططات البصرية األخرى التي تتوافق معظم الستراتيجيات التي ذكرناها سابقا

 إلى أن القّراء 
ً
يطورون مهارة التوقع أو االستعراض عن طريق النظر إلى  الصغاراالستيعاب ودعم الذاكرة. ونظرا

أجزاء من الكتاب، فقد تساعدهم املخططات التنظيمية على رسم العالقات بين العناوين الرئيسة والعناوين  

الفرعية والفصول. أضف إلى ذلك، فإن استنتاج الفكرة الرئيسة من األدلة املؤيدة لفهم القراءة أو الحبكة، 

ا في سياق بصري ضمن املخططات التنظيمية، واملخططات البصرية هذه تساعد الطالب على إدراك ن وضعهيمك

 أنماط الحبكات الجانبية؛ ألنها تترجم النص إلى عروض بصرية. 

 أمثلة على املخططات التنظيمية: 

  أشكال فنVen Diagrams كاتب، أو ل: يمكن استعمال هذه األشكال ملقارنة املعلومات من كتابين

كتابين يتحدثان عن موضوعات متشابهة. وقد تقارن أشكال فن بين عنصرين أو أكثر من عناصر القصة؛ 

 كالشخصيات، أو الزمان واملكان.

  .للترتيب الذي حدثت فيه 
ً
ستعمل هذه الخطوط لترتيب األحداث في النص وفقا

ُ
الخطوط الزمنية: ت

خطوط زمنية ألنشطتهم املفّضلة، أو أشياء أخرى يقومون  ويمكن للطالب التمّرن على ذلك عن طريق عمل

بأدائها مرتبة؛ كإعداد شطيرة، أو ارتداء مالبس خاصة بالفرق الرياضية، أو تشغيل جهاز حاسوب، ثم 
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 رسم خطوط زمنية عن 
ً
تسجيل املستوى الذي وصلوا إليه في إحدى األلعاب املخزنة عليه. ويمكنهم أيضا

 ووضع خطوط فرعية لألحداث املهمة التي مّرت بهم.  –تى هذه اللحظة حمنذ الوالدة  –حياتهم 

   خيوط القصة: يمكن كتابة هذه الخيوط على املخططات التنظيمية مع أسئلة تعتمد على نشاط جدول

»أريد أن أعرف« أو التوقعات بعد العرض التمهيدي للكتاب، وقبل قراءته. ويمكن لهذه الخيوط أن تزيد 

لب املوجه نحو الهدف وتركز على عملية االستيعاب. وقد تتضمن الفروع املرسومة حول امن ارتباط الط

مت«، أو غيره من   -أريد أن أعرف  –عنوان الكتاب األسئلة التي وضعها الطالب في نشاط جدول »أعرف 
ّ
تعل

 أنشطة التوقع، مثل: 

o  ما عالقة العنوان بالكتاب )أو القصة(؟ 

o القصة األماكن املثبتة على خريطة األرض الوسطى في مقدمة الكتاب؟  متى يتضمن املكان الوارد في 

o   أين يكون ذلك؟ 

o  ثبت أن هذا الكتاب هو رواية تاريخية؟
ُ
 ما األدلة التي ت

o  َمنِّ الشخصيات الرئيسة؟ 

o  عت صورة قارب على الغالف؟  ملاذا ُوضِّ

o   ملاذا يوجد رسم لصبي حزين؟ 

o  ملاذا هو حزين؟ 

عن إجابات لهذه األسئلة وهم يقرؤون القصة، وحين يعثرون على الجابات، يمكنهم  شجع الطالب على البحث

كتابتها على الشبكة، ثّم مشاركة الزمالء فيها في نهاية درس القراءة، مع تشجيعهم على إبداء األسباب التي دفعتهم 

 إضافة أي أفكار توافق قناعاتهم إلى ق إلى اختيار
ً
وائم ضمن قائمة الصف. وهذه هذه الجابات، ويمكنهم أيضا

 الطريقة تفيد في مراجعة القصة قبل حصص القراءة الالحقة، أو قبل االمتحان، أو الفرض الكتابي. 

 نمذجة املعلم إستراتيجيات االستيعاب:  •

 إن نمذجة املعلم إستراتيجيات االستيعاب تساعد الطالب على تعلم كيفية تحديد أكثر الستراتيجيات             

كتسب بطريقة غير رسمية،   ملختلف عمليات االستيعاب وأنواع النصوص. مع أن بعض الستراتيجيات تُ
ً
نفعا

، وتزيد من فإّن التعليمات الصريحة حيال كيفية تطبيق الستراتيجية يمكن 
ً
أن تجعل استخدامها أكثر وضوحا

 احتمالية استعمال الطالب لها بصورة صحيحة مستقلة. 

س من نمذجة إستراتيجيات االستيعاب، هو جعل الستراتيجيات واضحة. فنطقك ملا تفكر فيه إن الهدف الرئي

 ين من املدخالت الحسية. بصوت عالٍّ في أثناء كتابتك الخطوات، يوصل املعلومات إلى الطالب عن طريق اثن

 عليقات عدة، مثل: وفي حال تعذر عليك عرض أجزاء متسلسلة من إستراتيجية متعددة الخطوات، يمكنك إبداء ت

   إنني أراقب اآلن مراقبة ذاتية؛ ألتحقق إن كنت قد فهمت السبب الذي دفع هذه الشخصية للقيام بأمر«

ا. فقد اعتقدت أنه سيساعد صد وّرِّط صديقه  ال أجده منطقيًّ
يقه، ولكن املالحظة التي كتبها ملعلمه فقد تُ



 
 

115 

أو غاب عن ذهني بعض دوافع هذه الشخصية. في املتاعب. أسأُل إن كان قد فاتني ش يء من القصة، 

راجع الجزء الذي يتحدث فيه إلى صديقه؛ ألرى إن كان باستطاعتي توضيح فهمي«. 
ُ
 سأ

  .»زمني؛ ألن الكتاب ينتقل بين املاض ي والحاضر واملستقبل 
ّ
 »أعتقد أنني في حاجة إلى رسم خط

 للطهي، سأقرأ »ال أعرف معنى كلمة " موقد" ولكنها تبدو كش يء دافئ في الب 
ً
يت، رّبما كانت حفره نار أو مكانا

 من "موقد" ألرى إن كانت س
ً
 تبدو منطقية«.الجملة مرة أخرى، ثم أضع كلمة "مدفأة" بدال

؛ إذ يساعدهم ذلك على الشعور          
ً
قد يستفيد الطالب أكثر عند استخدام الستراتيجية مع مادة يألفونها أصال

ق الستراتيجية بنجاح من أول مرة. ومن ثم يصبح بإمكانهم القيام بأنشطة عامة داخل بالراحة، ويتيح لهم تطبي

ستخدام الستراتيجية املتعلقة بالنص. وفي أثناء مرحلة انتقال الصف، وأنشطة أخرى موجهة من املعلم با

 –أول مرة  –النمذجة، يمكن للمعلم تنفيذ النشاط بمشاركة طالب متطوعين سبق لهم التمّرن على العرض 

عرض األسباب املوجبة الستخدام الستراتيجية
ُ
، وت

ً
 فشيئا

ً
 أمامك. وبتكرار املهمة، يتحمل الطالب املسؤولية شيئا

 مّرات عدة. 

تتمثل الخطوة التالية في تدرُّب الطالب على الفقرات املخصصة لهم من النص؛ إما بصورة فردية، وإما ضمن 

 التغذية الراجعة   مجموعات ثنائية. وفي هذه األثناء،
ً
يواصل املعلم املراقبة الدورية ومالحظة أداء الطالب، مقدما

الستراتيجية بصورة صحيحة. قد يواصل الطالب العمل بصورة املستمرة ليتأكد لديه تطبيق الطالب كافة 

يقهم لها، مستقلة، لكنهم في نهاية املطاف ُملزمون كافة بكتابة تقرير عن الستراتيجية، يتضمن طريقة تطب

 من قائمة الستراتيجيات الشخصية 
ً
. ثم ُيحتفظ بهذه التقارير بوصفها جزءا

ً
والوقت املناسبة الستخدامها الحقا

 لالستيعاب القرائي ا
ً
 مصدرا

ً
ملستمرة، التي ُيضاف إليها في أثناء تنفيذ األنشطة فوق املعرفية، وتصبح أيضا

 .
ً
 املستقل مستقبال

 بعد النمذجة:  

إن من شأن مساعدة الطالب وإرشادهم إلى أداء مهام معرفية معقدة، مثل: توجيههم في استخدام كثير من          

ركز على الستراتيجيات في أنشط ة حقيقية ملموسة، أن تدمجهم في عمليات تعليمية هادفة مدعومة بعناية، تُ

املعرفية التي تتجاوز بقليل ما يستطيع املهام التعليمية املعقدة في منطقة النمو الوشيك لديهم، وهي املنطقة 

 من ذخ
ً
يرة االستيعاب القرائي  الطالب إنجازه وحده. وبوجود تمرين بمساعدة كافية، تصبح الستراتيجية جزءا

وهو ما يستطيع  (Zone of actual development- ZAD)الداخلية للطالب، فتدخل منطقة النمو الفعلي 

. ُيشار إلى أنه يمكن تنفيذ هذا التمرين؛ إما بالقراءة التبادلية، وإما بأنشطة الطالب فعله وحده من دون مساعدة

 االستيعاب الثنائية.

 األنشطة املستقلة:  •

إن األنشطة االستيعابية املستقلة، مثل: البحوث، واملشروعات واملخططات التنظيمية، قد تساعد الطالب           

ع
ُ
د هذه األنشطة مناسبة لهم لرسم تطور هدف االستيعاب الفردي، على إظهار مدى استيعابهم وتطورهم. وت
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تجابة الدوبامين لعادة تنظيم مهاراتهم املتنامية، ويتشجعوا على بكتابته في صحائفهم ليشعروا بالسعادة الس

 املثابرة.

 دفاتر املذكرات: •

ال الكتاب. وأما أنا فإنني أقدم ُيعرف دفتر املذكرات بأنه سجٌل شخص ي يكتب فيه الطالب استجاباتهم حي         

شجعهم على اال 
ُ
ستجابة والتفاعل مع بعض فصول بداية الحوافز. ولكن، حين يصبح الطالب مستقلين أكثر، أ

الكتاب التي يختارونها بأنفسهم، والتي توافق ميولهم وتثير اهتمامهم. وقد تكون استجابة الطالب للنص األدبي  

. لذا، فإنني أ
ً
عرض على الطالب خيارات عّدة؛ ليحافظوا على سرية بعض األجزاء في بدافع شخص ي جدا

للطالب بطّي الصفحة، ووضع عالمة على الصفحات الخاصة؛ لرؤية استجاباتهم. أحد األساليب هو السماح 

 مقدار ما كتبوه، مع املحافظة على خصوصية أفكارهم في الوقت نفسه. 

في مناطق راحتهم واهتماماتهم. ومن ثم التقليل من مرشحاتهم جّرب استخدام دفاتر املذكرات لوضع الطالب 

لعبور إلى اللوزة العصبية لديهم، ثم االرتباط بالذكريات الشخصية العاطفية؛ حتى تستطيع املعلومات الجديدة ا

في  والترابطية، ثم دمجها وتخزينها في الذاكرة الطويلة املدى. وبوجه عام، ُيشجع الطالب على وضع االقتباسات

لك دفاترهم، وصياغة الحوارات، وتلخيص أجزاء من الحبكة بإيجاز؛ وهذا ما يجعلهم يتوقفون ويفكرون. وكذ

فإن الطلب إليهم اختيار األقسام التي تناسب ميولهم واهتماماتهم، يزيد من ارتياحهم وانسجامهم. وفيما يأتي 

 بعض االقتراحات التي تدعم تشجيع الروابط الشخصية: 

o صيات تذكرك بشخص التقيته، أو بش يء فيك؟ أي الشخ 

o  اكتب عن موقف واجهت فيه مشكلة شبيهة بمشكلة واجهتها إحدى شخصيات الكتاب. كيف كانت ردة

 فعلك؟ هل ساعدتك قراءة الكتاب على التفكير بصورة مغايرة لنمط تفكيرك الحالي؟ 

o أو غاضب ،
ً
، أو خائفا

ً
، أو محبطا

ً
 كنت فيه متفائجا

ً
 موقفا

ْ
ف  مثل شخصية الكتاب. صِّ

ً
، أو محبطا

ً
 ا

إضافة أسئلة إلى دفتر املالحظات: يمكن للطالب البناء على قراءتهم املوجهة بالهدف؛ بإضافة أسئلة يبحثون لها 

 من مالحظاتهم اليومية. 
ً
 عن إجابات بوصفها جزءا

 مالحظات الكلمات الرئيسة:   •

تدوين املالحظات، عن  ءة الكتابية، َبدء بناء إستراتيجيةيمكن للطالب الذين يعانون الحباط من ملخصات القرا

طريق وضع قائمة بثالث نقاط رئيسة أو أربع، أو نسخ جمل عدة يشعرون بأنها مفاتيح ملعاني ما قرؤوه للتّو. 

ويمكنهم بعدها تضمين مالحظاتهم معلومات مستقاة من مالحظات زمالئهم التي نسختها )بعد االستئذان بالطبع( 

 ب الذين يحتاجون إلى هذا الدعم.  للطال 
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 (3ملحق )
 

 

 

 

 

 

 1عذرا يا جدي / الصف الثاني ف
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 1عادٌل يف الطائرة / الصف الثالث ف
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 أمجل هدية

 1نص االستماع/ للصف الثالث ف 
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