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Modern Strategies to Develop Reading Skills

االستراتيجيات الحديثة لتطوير مهارة القراءة
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Summary of the Research
The reading skill is one of the language skills that must be developed, cause
reading is knowledge key in human life and it is most needed for human learning
and education, as confirmed by the Koran, In it’s verse: read the name of your
Lord who created. Many modern strategies such as: the SQ3R strategy, PQ4R
strategy, strategy of 3P.A.S for quick reading, strategy of K.W.L.H To observe
the cognitive development. These modern strategy can develope reading skill with
its steps which are different from old reading steps. These modern strategies can
be applied in school level to university level to enable students on reading
comprehension.
Keywords: Strategies, Arabic Reading

مستخلص البحث
 وذالك ألف القراءة التزاؿ مفتاح ادلعارؼ يف احلياة،إف مهارة القراءة إحدى ادلهارات اللغوية اليت البد من تطويرىا
:  وأف احلاجة إليها ماسة ألهنا أساس تعلم اإلنساف وتعليمهم كما أ ّكدىا القرآف الكرمي بقولو ا﵁ تعاىل،البشرية
 اسًتاتيجية اخلطوات اخلمس: فاسًتاتيجياهتا احلديثة كثَتة وىي.﴾ … ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق
)K.W.L.H(  إسًتاتيجية،) للقراءة السريػعة3P.A.S(  إسًتاتيجية، PQ4R  إسًتاتيجية،)SQ3R(
تطور مهارة القراءة خبطواهتا اليت ختتلف خبطوات القراءة
ّ  وىذه اإلسًتاتيجية احلديثة تستطيع أف.دلراقبة النّمو ادلعريف

 وىذه اإلسًتاتيجية احلديثة ميكن تطبيقها للمرحلة ادلدرسية حىت ادلرحلة اجلامعية لتمكُت الطالب على.القدمية

.فهم ادلقروء
 مهارة لغوية، قراءة، استراتيجية:الكلمات األساسية
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مقدمة
التزاؿ القراءة مفتاح ادلعارؼ يف احلياة البشرية ،ألهنا أساس تعلم اإلنساف وتعليمهم وأف احلاجة إليها
ماسة وأهنا غاية ووسيلة :وقد أ ّكد القرآف الكرمي ذالك يف أوؿ آية نزلت على سيد البشرية  .قاؿ ا﵁ تعاىل  :
اقرأ باسم ربك الذي خلق  ،خلق اإلنساف من علق  ،اقرأ وربك األكرـ  ،الذي علم بالقلم  ،علم اإلنساف ما مل
يعلم …. ٔ
فمػػن حػػق أبناعنػػا علينػػا أف نػػوفر ذلػػم حيػػاة كرميػػة مل ىػػا اإلميػػاف والثقػػة والقػػوة وال يت ػ تى ذالػػك إال بػػالعلم ،
والقػراءة إحػدى وسػاعلو ادلثمػرة .وذلػذا كػاف ىػذا ادلبهػػىل موجهػو إىل معلمػي مهػارة القػراءة يف تػدريس ال ػم ادلػػا ة
العلمية ،وذالك من خالؿ معرفتهم ب سسها وإسًتاتيجياهتا حىت تساعدىم يف هتيئة ال ػم لػتعلم القػراءة وتػرغيبهم
يف رفع مستوى قراءهتم .إضػافة إىل إحا تػهم ببعض رؽ التدريس الشاععة يف تدريس مهارة القراءة.
سيتناوؿ ىذا ادلبهىل أساليب وإسًتاتيجيات القراءة حيىل يشتمل على:
أ -مفهوـ القراءة واإلسًتاتيجية
ب-أنواع القراءة وأساليبها
ج -إسًتاتيجيات لتطوير القراءة وكيفية تطبيقها يف التعليم
د  -راسة تطبيقية :راسة إسًتاتيجية اخلطوات الست ( )PQ4Rيف التعليم
مفهوم القراءة واإلستراتيجية
ظرا ونطق ا وتتبَّع كلماتػو
القراءة لغة مصدر قَػَرأ  -يَػ ْقَرأ ،تقوؿ ( قرأ ) الكتاب قراءة وقرآنا تتبَّع كلماتو نَ ً
ومل ينطق ا ومسيت (حديثا) بالقراءة الصامتة ٕ.وىذا التعريف اللغوي مشل القراءة اجلهرية والقراءة الصامتة.
أمػػا التعري ػػف االل ػػطالحي للق ػراءة ففي ػػو ع ػػدة تعػػاريف منه ػػا م ػػا أور ه كػػو م ػػن  Goodmanع ػػاـ
ٓ ٜٔٚحيىل يعرؼ القراءة ب هنا ((عملية نفسية لغوية))  Psycholinguisticيقوـ القارئ بوسػا تها بععػا ة
بناء ادلعٌت عرب عنو الكاتب يف لورة رموز مكتوبة األلفاظ.

ٖ

1

القزآن الكزيم ،ضىرة القلم 5-1
مجمع اللغت العزبيت ،املعجم الىضيط ،الطبعت الزابعت( ،حمهىريت مصز العزبيت :مكخبت الشزوق الدوليت ،)2004 ،ص.722
3
محمىد أحمد الطيد ،في طزائق جدريظ اللغت العزبيت (،دمشق :منشىراث حامعت دمشق )1997 ،ص .319
2
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مػن ىػذا التعريػػف نفهػم أف القػراءة عمليػة اسػػت الص معػٌت مػن رمػػز مكتػوب أو ىػػي أ اة إتصػاؿ فكػػري
بُت القارئ والكاتب من خالؿ الرمز ادلكتوب .وميكن توضيهها كما اتآي:
الكاتب
المعنى

االتصالالفكري
بأداةرمزمكتوب

ٗ

القارئ
المعنى

ولقػػد كػػاف مفهػػوـ الق ػراءة يف مطلػػع القػػرف ادلاضػػي مقتص ػرا علػػى تعػػرؼ احلػػروؼ والكلمػػات والنطػػق ػػا
لػػهيهة وف فهػػم ػػا ،إالّ أف كورنػػديك  Thorndikeوجػػد يف أثاكػػو أف عمليػػة الق ػراءة ليسػػت مهػػارة بسػػيطة
وإمنػا ىػػي عمليػػة معقػػدة تشػػمل رلموعػة مػػن ادلهػػارات وتتلػػمن الكثػػَت مػن العمليػػات العقليػػة ك ػ اإل راؾ ،والتػػذكر،
٘ ٍِ
تدؿ
الرموز إىل ما ّ
الرموز ونطقها ،وترمجة ىذه ّ
"التعرؼ على ّ
واالستنتاج ،والربط .فهينَئذ ألبح مفهوـ القراءة ىو ّ
عليو من معاف و أفكار " .فاف ادلتعلم إذا مل يفهم ما يقرأ فلن يكوف ىناؾ معٌت والحافز للقراءة  .ومن نتيجة ىذا
الصػػامتة عنايػػة كبػػَتة يف رلػػاؿ البهػػوث ادلتعلّقػػة بػػالقراءة ،دلعرفػػة التفػػاعالت
ادلفهػػوـ اجلديػػد للق ػراءة أف نالػػت القػراءة ّ

الصامتة.
العقليّة الّىت يقوـ ا القارئ يف أكناء القراءة ّ

ٙ

وج ػػاء م ػػن بع ػػده ج ػػد  Juddو بوزوي ػػل  Buswellليل ػػيف إىل العنال ػػر الس ػػابقة عنص ػػر النق ػػد يف
َجَريَػػا (جػػد  Juddو بوزويػػل  )Buswellأثاكػػا هػػر منهػػا أف الق ػراءة ختتلػػف بػػاختالؼ غػػرض
الق ػراءة .وقػػد أ ْ
القارئ كما أهنػا ختتلػف بػاختالؼ مػوا القػراءة .ومعػٌت ىػذا أف القػارئ يتفاعػل مػع الػنق ادلقػروء تفػاعال ميكنػو مػن
احلكػػم عليػػو :إمػػا بالرضػػا عنػػو أو بالس ػ ط عليػػو ،ومػػن ع ميكنػػو أخػػذ مػػا يقبلػػو عقلػػو ،وتقتلػػيو حاجتػػو ،ورفػػض
مااليقبلػو ،وبػػذلك ألػػبح مفهػػوـ القػراءة ىػػو :نطػػق الرمػػوز وفهمهػػا ونقػػدىا وهليلهػػا ،والتفاعػػل معهػػا ،وحػػدوث ر
الفعل بالنسبة ذلا.

ٚ

4

محمىد أحمد الطيد ،هفظ املزحع ،ص 319
محمىد أحمد الطيد ،هفظ املزحع ،ص .320
6
أحمدد ؤد اد محمدىد نليددان ،املهداراث اللغىيددت ماايق ددا وطزائدق جدريطددها ،الطبعدت دورددمل( ،الزيدا  :دار املطددلم للنشدز والخىسيددع 1413 ،ادد) ،ص
.121
7
هفظ املزحع ،ص .121
5
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ففهمنا من ذلك ،أف مفهوـ القراءة قد تطور بتطػور العصػور .وقػد خلّػق عبػد العلػيم إبػراىيم تطورىػا إىل

أربعة نقط ىي:

ٛ

 -1كػػاف مفهػػوـ القػراءة زلصػػورا يف اعػػرة ضػػيقة ،حػػدو ىا اإل راؾ البصػػري للرمػػوز ادلكتوبػػة ،وتعرفهػػا والنطػػق ػػا،
وكاف القارئ اجليد ىو السليم األ اء.
 -2ت غَت ىذا ادلفهوـ نتيجة للبهوث الًتبوية ،ولارت القراءة عملية فكرية عقلية ترمػي إىل الفهػم ،أي ترمجػة ىػذه
الرموز إىل مدلوالهتا من األفكار.
 -3ع تطور ىذا ادلفهوـ ،ب ف اضيف إليو عنصر آخر ،ىو تفاعػل القػارئ مػع الػنق ادلقػروء تفػاعال رعلػو يرضػى،
أو يسػ ط ،أو يعجػػب ،أو يشػػتاؽ ،أو يسػػر ،او نػزف ،أو ذػػو ذلػػك شلػػا يكػوف نتيجػػة نقػػد ادلقػػروء ،والتفاعػػل
معو.
 -4وأخَتا انتقل مفهوـ القراءة إىل اسػت داـ مػا يفهمػو القػارئ ،ومػا يست لصػو شلػا يقػرأ ،يف مواجهػة ادلشػكالت،
واالنتفػاع بػػو يف ادلواقػف احليويػػة،فعذا مل يسػت دمو يف ىػػذه الوجػوه اليعػػد قارعػا ،وعلػػى ىػذا رػػوز أف نقػوؿ دلػػن
خل مكتب اإل ارة ويقرأ يف إحدى الالفتات(( :شلنوع التدخُت)) ،ع يشرب الدخاف :أنت مل تقرأ الالفتة.
ويبدو من تطور ىذه ادلفاىيم حرص الًتبية علي أف تكوف القراءة عملية مثمرة ،ت ي و يفة ىامة يف احلياة
بالنسبة للفر واجملتمع .وإذف ينبغي أف يقوـ تعليم القراءة علي أسس األربعة ،وىي :التعرؼ والنطق ،والفهم ،النقد
والتفاعل ،وحل ادلشكالت والتصرؼ يف ادلواقف احليوية على ىدي ادلقروء أي اإلنتفاع بادلقروء .وىو ما ُميكن
تل يصو يف ادلعا لة التالية:
القراءة = فك الرموز  +الفهم  +التفاعل  +التمثّل
وأما معٌت االسًتاتيجية ىو اإلسًتاتيجية ىي خطط توضع لتهقيق ىدؼ معُت على ادلدى البعيد .أو
ىي فن االست داـ األمثل لكافة اإلمكانات و ادلوار و الوساعل ادلتوفرة للولوؿ إىل اذلدؼ ادلطلوب ( a
 .)strategy is a plan of action designed to achieve a particular goalوور
يف القاموس الكبَت للغة األندونيسية أ ّهنا ختطيط منظم يف أعماؿ للهصوؿ على ما يقصد ٜ.ويقصد بعسًتاتيجية
يف ىذا البهىل إسًتاتيجية التعليم ،وىي تقنية خالة است دمها ادلدرس يف أ اء عملية التعليم ليدافع الطالب إىل
احلصوؿ على أىداؼ التعليم فعاليا.

نبد العليم إبزاايم ،املىحه الفني ملدرس ي اللغت العزبيت ،الطبعت العاشزة (،مصز :دار املعارف ،)1987 ،ص .57
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1092.
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أ .أنواع القراءة
من حيىل الشكل و ريقة األ اء ،تنقسم القراءة إىل ع ّدة تقسيمات
 -1القراءة الصامتة
تتجسد القراءة الصامتة يف العملية اليت يتم ا تفسَت الرموز الكتابية وإ راؾ مدلوالهتا ومعانيها يف ذىن
ّ
القارئ وف لوت أو مههمة أو هريك الشفاه .وىي تقوـ على عنصرين مها:

 النظر بالعُت إىل الكلمات ادلقروءة.
 النشاط الذىٍت الستيعاب الكلمات ادلقروءة.
مزاياه وخصاعق القراءة الصامتة ىي:

ٓٔ

 أهنػا تناسػػب األفػرا اخلجػػولُت ،أو الػذين لػػديهم عيػػوب يف النطػػق ،ألهنػػم سيت لصػوف مػػن ىػػذه العيػػوب بعػػدـ
النطق.





أهنا تعطي القارئ حرية ش صية يف القراءة ،وانطالقا بال حدو .
أهنا تساعد القارئ على االعتما على نفسو يف الفهم.
أف فيها توفَتا للوقت ،ألف القراءة الصامتة أسرع من القراءة اجلهريػة ،وقػد أكبتػت التجػارب أف القػراءة الصػامتة
تتم يف وقت أقل من القراءة اجلهرية دلوضوع معُت.
أف فيهػػا تػػوفَتا للجهػػد اجلسػػمي ،فػػال عمػػل إال للعػػُت والعقػػل ،خبػػالؼ الق ػراءة اجلهريػػة الػػيت يعمػػل فيهػػا العقػػل
والعُت وأجهزة النطق والسمع ،وتعبَتات واليدين واجلسم.
وأساليب تطوير القراءة الصامتة ىي:

ٔٔ

 تص ّفح النق أوالً ،وهديد األجزاء اليت يركز عليها ادل لف ويعطيها ادلساحة الكربى من اىتمامو.
مهمة.
 إذا كاف ىناؾ رسومات توضيهية عن أي فكرة أو مصطلح يف النق ،فالبد أف تكوف الفكرة ّ
 إذا ضايقنا الوقت نتجاوز الفصوؿ الصغَتة ونركز على الكبَتة منها.
 قراءة اجلملة األُوىل من كل مقطع بعناية أكرب من بقية ادلقطع.
 الًتكيز على األمساء واللماعر وأ وات الشرط يف كل مجلة.
 -2القراءة اجلهرية:
أحمد ؤ اد محمىد نليان ،املزحع الطابق ،ص .132-131
ّ
الجىادي،
أبزيل  ،2013ص  http://riadh.3abber.com/post/14971920 ، .1ريا
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وىي عملية حل الرموز ادلكتوبة ب اء لوت ب ف يقرء ادلرء النق مع إخراج لوتو من تلفظ الكلمات
ادلًتكبة ،وىي عملية اليت تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية وغَتىا إىل ألفاظ منطوقة وألوات مسموعة متباينة الداللة.
وىي تعتمد على العنالر الثالكة التالية:
 رؤية العُت للكلمات ادلقروءة.
 نشاط الذىن يف إ راؾ معاين الكلمات.
عما تدؿ عليو الكلمات.
 التلفظ بالصوت ّ
ادلعرب ّ
وقاؿ علي احلديدى أ ّف القراءة اجلهرية وخبالة للمرحلة األوىل وادلتوسطة ال تقل عنها أمهية لسببػُت،
األوؿ أهنا وسيلة من وساعل تعويد الطالب الكالـ واالتصاؿ بالغَت ،والثاين أهنا متكن ادلدرس من الوقوؼ على
مستويات الطالب يف التعرؼ على الكلمات واجلمل ،وعلى لهة النطق وسالمة سلارج احلروؼ ،كما يكتشف
ا عيوب النطق لديهم فيعٍت بعالجها سواء كانت عبوبًا خلقية أو و نية إقليمية .والعيوب اخللقية عيوب فر ية،

أما العيوب الو نية اإلقليمية فهي الناجتة من نش ة الطالب يف و ن معُت يتكلم لغة معينة ،فتتكوف لديو عا ات
نطق خالة بو ،وتت عو أ وات جهازه الصوي على وضع معُت قد يصعب أو يسهل معو نطق بعض األلوات يف
اللغة األخرى ،أو ينطق األلوات الصعبة بصوت قريب الشبو من لوت شلاكل يف لغاهتم.

ٕٔ

وميكن تطبيق القراءة اجلهرية يف رلاالت سلتلفة من روس اللغة العربية مجيع أنواعها ال يف روس القراءة
فهس ب  .فمن الدروس اليت ميكن للمدرس أف يست دمها رلاال للقراءة اجلهرية ىي النصوص ،والقواعد،
والبالغة .فعف فيها تدريب على قراءة التالميذ اجلهرية اجليدة اليت يتلح فيها حسن األ اء وجو ة اإللقاء .
فالتالميذ يقرؤوف ما يكتب ادلدرس على السبورة من نصوص و أمثلة أو ما يعرض من األمثلة والقواعد والتدريبات
اللغوية.
مزايا وخصاعق القراءة اجلهرية
بينما القراءة الصامتة تركيزا على الفهم ،فالذىن متفرغ لذلك ،ومت فف من أعباء النا ق ،واست دمت
القراءة اجلهرية الألعلاء األخرى يف عملية القراءة مثل :سالمة نطق احلروؼ ،واللبط النهوي والصريف ،والتنغيم
الصوي ،واست داـ االشارة...وغَتىا .إذ ا يعرؼ ادلعلم األخطاء اليت يفعلها الطالب يف القراءة على الفور.
أساليب تطوير القراءة اجلهرية
نلي الحديدي ،مشكلت حعليم اللغت العزبيت لغير العزب( ،القاازة :دار الكاجب العزبي ،)1966 ،ص .156
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ىناؾ أساليب كثَتة لتطوير مهارة القراءة اجلهرية من أمهها:

ٖٔ

التدرب على القراءة السليمة من خالؿ ضبط شكل الكلمات ،والنطق السليم دل ارج احلروؼ.
ّ 

التدرب على القراءة اجلهرية أماـ اتآخرين بصوت واضح وأ اء م كّر وف تلجلج أو تلعثم أو هتيّب أو
ّ 
ادلتدرب على القراءة الثقةَ بالنفس والشجاعة.
خجل ،فهذا مينح ّ
ادلعربة عن ادلعٌت ،ويكوف ذالك من خالؿ است داـ حركات األيدي وتعابَت الوجو
 الت ّدرب على القراءة ّ
التدرب على اإلحساس الفٍت واالنفعاؿ الوجداين بالنق.
والعينُت .و ّ
 -3القراءة السريعة (:)SPEED READING
وُي ّد مبقتلى ىذا التدريب عد الكلمات اليت
ىي ريقة يقوـ ا الش ق حىت يُتقن مهارةَ القراءةُ ،

يقرأىا يف الدقيقة الواحدة .وهتدؼ القراءة السريعة إىل متكُت الفر من تنمية عا اتو القراعية لتصبح أفلل وأسرع.
ولقد ألبهت القراءةُ السريعة من األمور ادلطلوبة يف عصرنا الذي يتميّز بالسرعة ،ألهنا توفّر لنا اجلهد والوقت.

خالة إذا علمنا أنو:

 يكتب يف كل قيقة ٖٓٓ مقالة يوميا يف العامل.
 تصدر سبعة آالؼ راسة علمية يوميا يف العامل.
 لدرت يف اخلمسُت سنة ادلاضية كمية من ادلعلومات تفوؽ ما لدر يف اخلمسة آالؼ سنة األخَتة.
 كمية ادلعلومات ادلوجو ة يف الكرة األرضية تتلاعف كل مخس سنوات.
 ذو ٓ ٜبادلاعة من مجيع ادلعارؼ العلمية مت استهداكو بالكامل يف العقو الثالكة األخَتة فقط.
 يصدر مخسوف ألف كتاب يف الواليات ادلتهدة األمريكية وحدىا كل عاـ.
 تصدر أكثر من عشرة آالؼ رللة يف الواليات ادلتهدة األمريكية وحدىا.
ىل ميكن ألحدنا أف ال ُُيبّذ توفَت الوقت أماـ ىذا الكم اذلاعل من ادلا ة ادلعرفية إذا ما توفرت راعق
قِراعية أسرع تسمح لنا باالستفا ة من وقتنا وتوفَته لبقية مهاـ احلياة؟
خطوات القراءة السريعة:

ٗٔ

 .1التصفح:
التصػػفح الس ػريع قبػػل الػػدخوؿ للجػػزء ادلقػ ّػرر قراءتػػو أح ػ ُػد أىػ ّػم الطػػرؽ ألخػػذ فكػػرة سلتصػػرة عػػن ادلوض ػػوع:

ويته ّقق ذالك بقراءة العناوين الرعيسية والفرعية باإلضػافة إىل متريػر العػُت سػريعا علػى األسػطر ،أو بػدايات وهنايػات
ّ
الجىادي ،املزحع الطابق ،ص .2
ريا
نبد العليم إبزاايم ،املىحه الفني ملدرس ي اللغت العزبيت ،الطبعت العاشزة (،مصز :دار املعارف ،)1987 ،ص 20
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الفقرات وزلاولة قراءة األمثلة اليت عا ةً ما تُوجد يف وسط الفقرات لفهم فكرة الفقرة .ذالك من ش نو أف يُسهم يف
ادلوضوع.
جعل القارئ أكثر راحة وسرعة عند البدء بالقراءة لكونو ألِف
َ
 .2حركة العُت:
السػػطر علػػى أنػػو (رلموعػػة) مػػن الكلمػػات زلػػاوال فهػػم معنػػاه .ويته ّقػػق
ضػػاعف السػػرع َة مػػن خػػالؿ النظػػر إىل ّ

مقسم إىل ٖ أو ٗ رلموعات من الكلمات ادلتاللػقة ،ومػن خػالؿ النظػر
ذالك بالنظر إىل السطر الواحد على أنو ّ

السريع إليها (أي اجملموعات) حاوؿ فهم معناىا .احذر توقّف العُت ويال على الكلمػة ،فهػو أمػر رػب الػت لق
ست إىل مثاف مرات على السطر الواحد وىو بال
منو .لقد أكبتت ر ٌ
ادلدربة تتوقف مبعدؿ ّ
اسات كثَتة أف العُت غَت ّ
شك ت خَت للقارئ.

 .3تفا ي االرتدا أو ما يسمى باحلركة الًتاجعية ):(Regression
ػك القػارئ يف تلػك الكلمػة أو
االرتدا ىو الرجوع ادلتكرر للت كد من كلمة معينة ،والػذي يكػوف بسػبب ش ّ
ػب عليػػو بتػػذ ّكر أف مػػا فاتػػو ال نػػرج عػػن احتمػػالُت ومهػػا :أف يكػػوف
إحساسػػو ب نػػو قػػد فاتػػو شػػيء مهػ ّػم ،وُميكػػن التغلػ ُ

همػة فسػيعيدىا الكاتػب بالت كيػد ،وإف كانػت غ َػَت ذالػك ،فلػم
مهمة ،أو أخرى غَت مهمػة ...فػعف كانػت ُم ّ
معلوم ًة ّ
يػ ُفػ ِ
ػارئ شػػيءٌ يػُػذكر .ف نػػت عنػػدما تشػػاىد فِْلمػػا يف السػػينما ويفوتػػك شػػيء مهػ ّػم ،يسػػتهيل أف تطلػػب مػػن
ػت القػ َ
َ
ادل تصُت إعا ة اللقطة ،ولكنك توالل على َأمل أف ي ي باقي الفلم مبا تريد معرفتَو.
 .4جتنب لفظ الكلمات:
وللتغلػب علػى ىػذه العػا ة ودللػػاعفة سػرعة القػراءة رػب النظػر إىل الكلمػػات علػى أهنػا رمػوز بديهيػة تُفهػػم
بالنظر ولػيس بػالقراءة (ذىنيػ ًة كانػت أـ شػفهيّة) ،ف نػت عنػد النظػر إىل القمػر ،السػيارة ،ادلنػزؿ ،أو حػىت وجػوه أفػرا

أسػرتك ال هتػاج إىل أف تنطقهػا .فت يّػل وأنػت تقػرأ ،أنػك تنظػر إىل فػيلم أو مسلسػل تلفزيػوين ال هتػاج خاللػػو إىل

حوؿ الكلمات إىل لور أكناء ادلرور السريع عليها.
هريك الشفاه .وبعبارة أخرى ّ

التصور أو الت يل
تقوؿ "كاكرف ر واي" يف كتا ا "كيف تصبح قارعًا سريعا" يف " :عندما جتتمع القراءة و ّ

تصبح السرعة واإل راؾ أعلى" .وتُليف ادل لّفة خبصوص التدريب على زيا ة اإل راؾ أنو
ُ Visualization

الكلمات
عندما ترى كلمةَ منزؿ ختيّلها يف عقلك منزال ،فمع مرور الوقت وإتقانك الت يّل اجليّد سوؼ تُصبح
ُ
٘ٔ
وملونة.
مصورةً ّ
ّ
ريا
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 .5الًتكيز عند القراءة:
ق الوقوع يف األخطاء اليت ت ّي إىل القراءة غَت السريعة ثيىل
االبتعا عن أماكن اللوضاء ُرنّب ّ
الش َ
ينفصل الش ق عما ررى من حولو ،وال مانع من إنعاش الذاكرة والًتكيز كلّما كاف ذالك ضروريا ب خذ فًتات
من الراحة ختتلف ُم ّدهتا من فر إىل آخر وتًتاوح بُت ٘ٔ ٖ٘-قيقة.

ٔٙ

إتقاف حركات ألابع اليد اليت تُساعد على القراءة السريعة:
تتم بالتنويع يف احلركات
ويطلق العلماء على ألابع اليد واست دامها يف القراءة باسم "منظّم القراءة" واليت ّ

التالية مع ادلمارسة ادلستمرة:

ٔٚ

السبابة من بداية السطر حىت هنايتو :من خالؿ هريك إلبع السبابة على كل سطر
أ -القراءة باست داـ إلبع ّ
كل حسب لغتو
من بدايتو حىت هنايتو (من أقصى اليمُت إىل أقصى اليسار أو العكس أو من أعلى ألسفل) ّ
اليت ينطق ويتهدث ا .مع عدـ هريك الرأس مطلقاً وهريك العُت فقط ،وتكرار نفس اخلطوة مع باقي
يتم اإلكماؿ ثركة إلبع
أسطر الكتاب ..وإذا كاف ىناؾ سطر ال يكتمل حىت هنايتو (حىت اذلامش النهاعي) ّ
السبابة حىت اذلامش.
ب-القراءة باست داـ إلبع السبابة يف منتصف الفقرة.
ج -القراءة ثركة " "Zباليد.

د -القراءة بتهريك األلابع من منتصف الصفهة إىل أسفلها.

ه -القراءة بتهريك األلابع على شكل حرؼ الػ " "Vمن أعلى ألسفل ع إىل أعلى.
و -القراءة بتهريك األلابع من أعلى إىل أسفل ،ع من أعلى إىل أسفل وىكذا.
س  -ريقة القفز مع ادلوا الصعبة.

ح -القراءة بتهريك السبابة إىل السطر التايل دلا تقرأه.
ط-القراءة باست داـ أكثر من إلبع.
 -4القراءة الشاملة بادلسح والتص ّفح:.
الفعالة كما ور ت ىف كتاب "فيلبس ميندؿ بدتلى" شليَّزة ج ّدا ،وىي تشتمل على
إف اإلسًتاتيجية الشاملة للقراءة ّ
ادلتعمقة .وسنعرض ذلا بالًتتيب ادلسح ،التص ّفح.
أربع خطوات :ادلسح ،التص ّفح ،القراءة التمهيدية ،القراءة ّ
ريا
ريا
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ادلسح : Scanning
القارئ السريع رب أف يتقن ىذه ادلهارة ،وىي ببسا ة :اإلثار السريع ىف العناوين الرعيسية وجداوؿ ا﵀تويات
سمى الكلمات ادلفتاحية
والفهارس ثثاً عن الكلمات الرعيسية الدالة على رلاؿ اىتمامك ،أو ما يُ ّ

كنت أقوـ
 ،Keywordsوتلك الكلمات بالطبع ست تلف من رلاؿ تآخر ومن ش ق تآخر ،فمثال إذا ُ

فستوقفٍت الكلمات ادلفتاحية التالية :ادل طط ،ادلنفذ ،الت خَت و ىكذا.
مبسح تقرير عن تق ّدـ أعماؿ مشروعْ ،
ذن بالفعل نست دـ ادلسح عند البهىل عن معلومة ضمن قواعم معلومات أو فهارس أو قواميس ،أو عندما نقوـ

بعمل ثىل مثال ،فنمسح قاعمةً من ادلقاالت والنشرات ثثا عن مقاؿ معُت ،أو منسح فهرس ادلستند ثثا عن
معُت.
قسم ّ
كيف نقوـ حركيا بعمل ادلسح؟
نصا لتجرب عليو إسًتاتيجية ادلسح :امسح النق سريعا بعينيك للتعرؼ عليو واثىل عن الكلمات
أحلر ّ

الرعيسية أو ما يطلق عليو ادلفاتيح  ،Keywordsع أعد القراءة مرة أخرى ستجد أنك تقرأ يف ادلرة الثانية بصورة
أسرع .ما حدث ىو أف ال ّذىن قاـ بالتقاط الكلمات ادلفتاحية وف أف تشعر ،وذالك سيساعد يف القراءة للمرة
الثانية عندما ُهاوؿ أف تقرأ لتفهم.
التصفح:Skimming
إف عملية التصفح ىدفها إعدا األساس اذلندسي الذي ستتم عليو عملية البناء كلّها ،وىناؾ لورة
رلازية أ لقها أحد األساتذة األمريكيُت يف علم القراءة السريعة أجدىا شديدة ال ّداللة على ادلرا  ،وىي أف
العصافَت تقوـ بالتصفح ،فبينما يطَت العصفور ،و وف توقّف يقتنق احلشرات ورمع نقاط ادلاء يف منقاره ،كذالك
الفعاؿ ،يقوـ بالتهليق يف ادلا ة ادلقروءة ويلتقط ما يرغب فيو من ادلعلومات وف توقّف.
القارئ السريع أو القارئ ّ
إف التصفح ُيتاج إىل السرعة والشجاعة ،فهو يعتمد على البهىل عن ادلعٌت الكامل للقطعة وليس
الفهم التفصيلي ،فعليك بالتصفح وف خوؼ من أف يفوتك شيء يف الكتاب أو التقرير.
كيف أتصفح؟
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 ابدأ بالعناوين ع العناوين الفرعية ع النقاط الرعيسية.
وآخر فقرٍة (ادلقدمة واخلاللة).
 اقرأ ّأوَؿ َ
 اقرأ أوَؿ وآخر ٍ
مجلة يف كل فقرة.
ّ
َ
ملونة أكناء التصفح كدليل.
 است دـ مسطرة أو يدؾ أو ورقة ّ
مىت أتصفح؟
 عندما أريد أف أحصل على فكرة عامة عن ادلوضوع.
 عندما أريد اإلجابة عن س اؿ.
 عند البهىل عن أمساء أو تواريخ أو أمساء أماكن اخل ادلستند.
 عند مراجعة اجلداوؿ والصور والرسومات البيانية اخل ادلستند.
 -5القراءة الناقدة:
على الطالب أف يفكر أكناء القراءة في ترب ويفًتض ويبهىل عن الرباىُت ويعطي األحكاـ والقرارات
معتمدا على خربتو وجتاربو ،ويتطلب لتهقيق ذالك كالث خطوات مًتابطة:

ٔٛ

ون ّمن
اخلطوة األوىل :إكارة الشك والتساؤؿ وتذ ّكراألىداؼ والدوافع ،أي إف القارئ يف ىذه اخلطوة يفًتض ُ

مهمةً يف هديد سرعة القارئ مبا
ويتنب  ،وىذه اخلطوة ُمتثّل بداية العمل والنشاط يف القراءة الناقدة ،وتُعترب خطوةً ّ

القارئ الرغبة يف مواللةالقراءة.
يتناسب ولعوبة ادلا ة ادلقروءة ،كما أهنا تُكسب
َ

اخلطوة الثانية :التفاعل والتعامل مع زلتوى ادلا ة ادلقروءة وكيفية معاجلتها .ويكوف ىذا التعامل نتاجا لت طيط
وهديد مسبق ،فالقارئ يف ىذه اخلطوة يُقارف بُت جتاربو وخرباتو وزلتوى ادلا ة ادلقروءة ،وميثل مستوى اختباره
لتجاربو وخرباتو مستوى قراءتو.

اخلطوة الثالثة :است داـ القارئ ما توفّر لديو من حجج وبراىُت وبيّنات يف اختبار افًتاضاتو واستنتاجاتو ،وللتهقق
من أمنا يتنب بو لهيح أـ خط .

ريا
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مهارات القراءة الناقدة
يوجد الكثير من الكتابات التي تناولت مهارات القراءة الناقدة بحيث يمكن القول إ ّن معظم
الباحثين يتفقون على كثير منها مع االختالف في الترتيب:
 القدرة على التمييز بُت احلقاعق واتآراء ،باعتبار احلقيقة معلوم ًة ال نتلف فيها اكناف ،والرأيوجهة نظر
ش صية.
 الكشف عن مقدار الصهة واخلط يف استنتاج الكاتب.
 الكشف عن وافع الكاتب وأغراضو.
 التمييز بُت الكتابة ادلوضوعية والكتابة ادلنهازة.
 مقارنة ادلعلومات يف نق ما مع بعلها البعض ،واحلكم على مدى خلو النق من التناقض.
 تقدير مدى منطقية تسلسل األفكار يف النق.
 قبوؿ أو رفض ادلعلومات يف ضوء اخلربة السابقة.
 متابعة حجج الكاتب وأساليبو إلكبات رأي ما وبياف التكامل وأوجو التناقض بينها.
ب .إستراتٌجٌاتلتطوٌرالقراءةوكٌفٌةتطبٌقهافًالتعلٌم
ىناؾ عدة إسًتاتيجيات يف القراءة اليت ميكننا أف نست دمها يف عملية تعليم القراءة وىي:
 -1اسًتاتيجية اخلطوات اخلمس ()SQ3R
تُعترب إسًتاتيجية ّ SQ3Rأوَؿ أسلوب منظم ُوضع دلساعدة الطّالب والتّلميذ يف قراءة الكتب

فعالة .وقد وضعها فرانسيس روبنسوف  )ٜٔٗٔ( Francis Robinsonأحد
والنصوص العلمية بطريقة ّ
علماء النّفس يف جامعة والية أوىايو .رحها لطالبو ،ع أجرى عليهم اختبار ٍ
التهسن يف
ات لقياس مستوى
ّ
متوسط أخطاء الطالب يف االختبار القبلي ٘ٔ خط  ،وبعد تطبيق
أ اعهم بعداستعماذلم ذلا .وكاف ّ

متوسط أخطاء الطالب إىل  ٙأخطاء.
إسًتاتيجية  SQ3Rاخنفض ّ

ٜٔ

ريا
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وقد اكتسبت ىذه اإلسًتاتيجية شهرةً ،ال من أجل ادلبا ئ العملية اليت تقوـ عليها فقط ،بل وأيلا
لالسم أو الرمز الذي اختَِت ذلا ،والذي رعل عملية تذكر خطواهتا اخلمسة سهلة ،حيىل يتكوف االسم من رلموع
األحرؼ األوىل ألمساء اخلطوات اخلمس وىي:
-1
-2
-3
-4
-5

ٕٓ

استطلع تصفَّح ()Survey
اس ؿ ()Question
اقرأ ()Read
استذكر ()Recite
راجع ()Review
وتعٍت استطالع أو مسح أو تصفُّح ادلا ة ادلنوي قراعتها وذلك بالنظر إىل مجيع العناوين
الوار ة يف الفصل وقراءة اخلاللة الوار ة يف هنايتو إف وجدت ،وقراءة الفقرة األوىل والنظر
إىل الكلمات البارزة وىذه العملية اليت ال تستغرؽ وقتًا ويالً هتيء القارئ نفسياا وعقلياا
للما ة

اخلطوة األوىل:
استطلع:

اخلطوة الثانية:
اس ؿ
اخلطوة الثالثة – اقرأ

ويكوف فكرة
يتعرؼ مسب ًقا على األفكار وادلوضوعات ِّ
وهوؿ قراءتو إىل قراءة ىا فة وجتعلو َّ
ِّ
عامة عن بيعة ادلا ة اليت سيقرؤىا وجتعل قراعتو تسَت من العاـ إىل اخلاص متشيًا مع
مبا ئ التعلم النفسية وحاولنا يف ىذه اخلطوة أف يتعرؼ التلميذ على النق الذي يقرؤه
من خالؿ عنوانو واألفكار الرعيسة لفقراتو ثيىل ريب عن الس الُت:
َّق ؟
•عن أي شيء يتهدَّث الن ُّ
•عن أي شيء تتهدَّث الفقرة األوىل ؟  .....الفقرة الثانية ؟.....
وإذا كاف النق يصاحبو رسوـ أو لور أو جداوؿ فنُنبِّو التلميذ إىل ت ملها لتعينو على
َّق على أف يعمم ذلك يف مجيع روس ادلوا ِّ اليت يدرسها
أخذ فكرة عامة عن الن ِّ

تتهوؿ إىل ىا فة يلع القارئ أسئلة
بعد تكوين فكرة عامة عن ادلا ة ادلقروءة  ،ولكي َّ
حوؿ ادلا ة فيلع س االً حوؿ العنواف وأسئلة حوؿ العناوين اجلانبية ( إف وجدت ) أو
حافزا للقراءة وتُساعد فيما بعد
حوؿ األفكار اليت وهنا ىذه األسئلة تولِّد لدى القارئ ً
على تذكر ادلا ة وإبراز النِّقاط واألفكار ادلهمة يف النق
بعد عملية التصفُّح ووضع األسئلة يبدأ القارئ بقراءة ادلا ة بشكل مرَّكز دؼ اإلجابة
عن مجيع األسئلة اليت أكارىا ويرغب يف اإلجابة عنها ورب أف َّ
يتذكر القارئ األسئلة

َّ
 20نبدهللا الخشزمي ،اضتراجيجيت الخطىاث الخمظ  SQ3Rللقزاءة املزكشة 24 ،http://www.alkhashrmi.com ،هىؤمبر .2013و حدد .ضىجارحى،
ّ
ّ
ّ
جطبيق اضتراجيجيت )ّ )SQ3R
العزبيت.2006 ،
الخفطيريت ،البحث العلمي ،في اللغت
الفهميت
لترقيت مهارة القزاءة
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حسب ترتيبها وأف يقرأ ادلا ة بالتدريج ويت كد أف لديو اإلجابة عن كل س اؿ يف أكناء
القراءة.

اخلطوة الرابعة –
استذكر:

اخلطوة اخلامسة –
راجع

ادلقرر قراءهتا يلع القارئ الكتاب جانبًا وُياوؿ أف يستذكر ما
بعد الفراغ من قراءة ادلا ة َّ
قرأ وأف ريب عن كل س اؿ رحو على نفسو يف اخلطوة الثانية وميكن استعماؿ كلمات
القارئ اخلالة لإلجابة بدؿ الرجوع إىل كلمات الكتاب إف عملية االستذكار ىنا مهمة
مرة كانية ألف
مرة كانية بل تكا تكوف شر ًا مسب ًقا لقراءة ادلا ة َّ
جداا واىم من قراءة ادلا ة َّ
ذلك نشاط عقلي يساعد على التذكر مدَّة أ وؿ ويُ ِّ
جيدا لفهم الفقرات
أساسا ً
شكل ً
ويزو بتغذية راجعة
الالحقة ِّ
النسياف أمر بيعي لدى القارئ وميكن أف ُيدث أحيانًا بعد كو ٍاف قليلة من القراءة ولذا
وجب أوالً  :العو ة إىل اإلجابة يف الكتاب لكل س اؿ مل ينجح القارئ يف استذكاره يف

اخلطوة الرابعة وكانيًا  :مراجعة ادلا ة كلياا وعلى الفور وكذلك إجراء مراجعة الحقة ورية
للما ة
وجتدر ادلالحظة أف ىذه الطريقة ال تصلح لػ :
 قراءة القصق والروايات. قراءة القرآف.يف حُت أهنا تصلح لػ :
 القراءة الدراسية. -مراجعة الكتب قبل االختبارات.

 -2إسًتاتيجية  PQ4Rوخطواهتا الست
ىػػي إس ػًتاتيجية لق ػراءة النصػػوص الػػيت هتػػوي علػػى سػػت خط ػوات وىػػي النظػػرة التمهيديػػة العامػػة ،ػػرح
األسئلة ،القراءة،التفكَت  ،التسميع ،ادلراجعة.
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وض ػ ػػع ى ػ ػػذه اإلس ػ ػ ػًتاتيجية  Robinson & Thomasع ػ ػػاـ ٕ ٜٔٚـ ،و ى ػ ػػو مع ػ ػػروؼ باس ػ ػػم
 PQ4Rو ىػػي احلػػروؼ السػػت األوىل خلطواتػػو السػػت ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيPreview, Question, Read, :
ٕٔ
.Reflect, Recite, Review
وتعتمػػد اإلس ػًتاتيجية اخلط ػوات السػػت كمعظػػم الطػػرؽ الػػيت يقًتحهػػا ادلربيػػوف علػػى كالكػػة قواعػػد أساسػػية
لتنشيط الذاكرة:
أ -تنظيم ادلا ة
ب-تفصيل ادلا ة و راستها بعتقاف أي تفصيل بُت الفكرة الرعيسة والفكرة ادلساعدة.
ج-التمرين على االسًتجاع.
فتهسن ىذه اإلسًتاتيجية قدرة الطالب على استذكار ادلا ة ادلوجو ة بادلرجع و تذكرىا.
ٕٕ

و أما خطواهتا فهي كما يلي:
أ -النظرة التمهيدية العامةPreview،
وذل ػػك ألخ ػػذ فك ػػرة عام ػػة ع ػػن ادلوض ػػوعات الرعيس ػػية و األقس ػػاـ يف الفص ػػل ادل ػرا اس ػػتذكاره ،وى ػػذا يس ػػاعد
الطالػػب علػػى تنظػػيم اجلػػزء الػػذي يسػػتذكره مثػػل فصػػل يف كتػػاب .ويق ػرأ الطالػػب يف ىػػذه اخلطػػوة ق ػراءة س ػريعة
ل ػػامتة .تك ػػوف النظ ػػرة التمهيدي ػػة العام ػػة أوؿ العملي ػػة يل ػػزـ الطلب ػػة نش ػػا ها يف الق ػراءة .ويعم ػػل الطلب ػػة النظ ػػرة
ادلقدمػػة ،أوالفصػػوؿ أو
ػنق مباشػػرة .وميكػػن للطلبػػة أف يقػػرؤوا ادلوضػػوع ،أو ّ
التمهيديػػة العامػػة قبػػل أف يقػػرؤوا الػ ّ

حىت الفقرة اتآخرة سريعة لامتة.
الباب ،وقراءة الفقرة األوىل ّ

كل الصورة الفكرية من النق .وميكن للطلبػة أف يق ّػرروا الفكػرة الرعيسػية بعػد
وتعمل ىذه األنشطة لولوؿ إىل ّ
ىػػذا النشػػاط ،حػ ّػىت يسػػتطيع الطلبػػة أف يناسػػب زلتػػوى الػػنق باذلػػدؼ الػػذي يريػػدوف الولػػوؿ إليػػو .وعلػػى أف

ادلا ة يف ىذا البهىل م خوذة من النصوص ،ليس ذلا من األبواب .إذاً ،العمليػة ادلسػت دمة ىػي  :يقػرأ الطلبػة
النق.
النق وادلقدمة )ٕ( ،الفقرة األوىل ّ
حىت الفقرة اتآخرة من ّ
قراءة سريعة لامتة (ٔ) موضوع ّ

 25 ،مارص  www.muntadiyatalqalb.com.2008نفاف ،معيناث الذاكزة،
هفظ املزحع.
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ب -رح األسئلةQuestion،
و يتلمن توجيو الش ق لنفسو أسئلة عن كل جزء من ادلا ة ادلقروءة .ونشاط األسئػلة يف ىذه اإلسػًتاتيجية
ػنق .وت ّسسػت ىػذه
ىو النشاط الثػاين ،ميكن للطلبة أف يس لوا إذا لدى الطلبػة الصػورة الفكريػة العامػة مػػن ال ّ
األسئلة على العملية األوىل النظرة التمهيدية العامػة بواسػطة تغيػَت موضػوعات أو الفكػرة الرعيسػية إىل األسػئلة،

وميكػػن يف ػػرح ىػػذه األسػػئلة أف يسػػتعُت الطلبػػة بطريقػػة  5W1Hمثػػل  :مػػاذا ،ومػػن ،ودلػػاذا ،ومػػىت ،وأيػػن،
وكيف.

ٖٕ

ج-القراءةRead،
وىي العملية الثالثة يف ىػذه اإلسػًتاتيجية ،وذلػك ػدؼ اإلجابػة عػن األسػئلة السػابقة ،وأنػواع القػراءة يف ىػذه
اخلطػػوة ىػػي الق ػراءة اجلهريػػة ،حيػػىل يق ػرأ الطلبػػة ادلػػا ة ق ػراءة جهريػػة فر يػػا كانػػت أو مجاعيػػا بق ػراءة لػػهيهة
ويصهح ادلعلّم إذا وجدت األخطاء يف قراءة الطلبة.
و القة
ّ
ور ري ىذا النشاط ب ف يقراء الطلبة إلرا إجابة األسػئلة .وإذا التقى الطلبة باجلمػل اليت تكوف إجابة األسئلة
 ،ميكن للػطلبة أف يكتبوىا على ورقتهم.
د-التفكَتReflect ،
وىو العملية الرابعة يف ىذه اإلسًتاتيجية ،وىذه العملية بوضع إضافات توضيهية أكناء القراءة وذلك بػالتفكَت
يف أمثلة و إقامة روابط ب شياء معروفة مسبقا من خالؿ عملية القػراءة .ويػتمكن الطلبػة ػذه العمليػة أف يعلّػق
ويربط األفكار أو احلقاعق ادلوجو ة يف النق ثقاعقهم الواقعية يف احلياة اليومية.
ه -التسميع Recite،
والنشاط اخلامس يف ىذه اإلسًتاتيجية ىو التسميع .وذلك بكتابة النقػاط ادلهمػة عػن ادلػا ة ادلقػروءة وتعبَتىػا،
ويكوف بعد االنتهاء من القراءة .ويبدأ الطلبة أف بػذكر الفكػرة الرعيسػة ،ميكػن للطلبػة أف يتػذ ّكروا زلتػوى الػنق
بلغة أنفسهم ويستنبطوه.
ويف ى ػػذا البه ػػىل ،عملي ػػة التس ػػميع ى ػػي  )ٔ( :ذك ػػر الفك ػػرة الرعيس ػػة )ٕ( ،يس ػػتنبط أو يت ػػذ ّكر الطلب ػػة زلت ػػوى
ػنق .و رػري ىػذه األنشػػطة فر يػاً.
يقومػوا أو يعلّقػوا زلتػوى ال ّ
النق ،وخاللة ّ
ّ
النق .وميكن أيلاّ للطلبػة أف ّ
Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 53.
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ػق ،ي ػ مر ادلعلّػػم الطلبػػة أف يكتبوىػػا علػػى ورقػػة العمػػل .ويكػػوف الداف ػػع
وبعػػد أف يتػػذ ّكر الطلبػػة علػػى زلتػػوى النػ ّ
ونق ادلعلّم من من الطلبة الذي مل يستطيع أف يتذ ّكر ب نفسهم.
واإلشراؼ أمرين مهيمُت يف ىذا النشاطّ .

و-ادلراجعة العامة ( .)Reviewوتكوف بعػد االنتهػاء مػن القػراءة ،مػع زلاولػة اسػًتجاع احلقػاعق الرعيسػية وزلاولػة
ٕٗ
إجابة األسئلة اليت سبق وضعها مرة أخرى.
 -3إسًتاتيجية ( )3P.A.Sللقراءة السريػعة
ٕ٘
ىذه اإلسًتاتيجية تتكوف من مخس خطوات وىي:
ادلرحلة
P1
Prepare
استعدا
P2
preview
استعراض  /نظرة متهيدية
عامة
P3
Passive
reading
تصفُّح
A
Activereading
قراءة فاحصة

زلتوياهتا
-

هتي نفسيا للقراءة.

جهز أ واتك.
ّ -

-

ىيّئ ادلكاف.

حد اذلدؼ من القراءة.
ّ -

ا ّلع على اذليكل البناعي للكتاب ،و ر ِ
يقة تنظيمو وما فيو من اجلداوؿ والرسوـ
ادلقدمات واخلواتيم.
وادلل صات إف وجدت ..رِّكز على العناوين الرعيسة و ّ
(٘ ٛ-قاعق)
اقرأ قراء ًة عابرة ،وتص ّفح الكتاب لال الع على لغة الكاتب وأسلوبو ،و ريقة
تنظيمو لألفكار ،وتعرؼ على األفكار الرعيسة اليت يطرحها و ر ِ
يقة تسلسلها.
ّ
ّ
( ٔٓ – ٛقاعق)
اقرأ قراءة قيقة ،واثىل عن األفكار الرعيسة والتفاليل ذات األمهية فقط .وركز
على مطالع الفقرات لتهديد األفكار الرعيسة ،واستعن بالعناوين الرعيسة واجلانبية
الشروحات والتفصيالت اليت
للولوؿ إىل أىم أفكار الكتاب .وجتاوز األمثل َة و ّ
لست يف حاجة إليها .واحذر أف تَػ َقع يف مصيدة
التليف لك شيئا ،أو تلك اليت َ
التفاليل.
جتاوز ما يصعب عليك فهمو ،أو ما ُيتاج إىل عناية خالة ،أو ُميثل لك أمهية
24

نفاف ،معيناث الذاكزة،املزحع الطابق.
ّ
الجىادي ،املزحع الطابق ،ص .3
ريا
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معينة ،لتعو إليو يف اخلطوة القا مة.

S

هم لك ،وجتاوز
 Selectivereadingاقرأ بعناية وتركيز ما أنت ثاجة إليو ،أو ادلوضوع الذي تعتقد أنو ُم ّ
ادلوضوعات اليت تعرفها أو ال تدخل ضمن أىدافك احلالية.
قراءة انتقاعية
 -4إسًتاتيجية ( )K.W.L.Hدلراقبة النّمو ادلعريف
ىذه اإلسًتاتيجية تتكوف من أربع خطوات وىي:
ادلرحلة

ٕٙ

ملامينها

K
WHAT I KNOW

معلوماي :ما أعرفو سابقا حوؿ ادلوضوع.

ماذا أعرؼ؟
W
WHAT I WHANT TO
?LEARN

أسئليت :ما ادلعلومات اليت أثىل عنها؟

ماذا أريد أف أعرؼ؟
L
?WHAT I LERNED

مل ق ما تعلمت :ماذا عرفت اتآف بعد التعلم والقراءة؟

ماذا تعلمت؟
H
HOW I CAN LEARN
?MORE
كيف ميكن تعلم ادلزيد؟

آفاؽ لتطوير معلوماي :وفيها يتم رح تساؤالت حوؿ كيفية تعلم
يتم اإلجابة عنها يف ادلرحلة
ادلزيد واإلجابة على األسئلة اليت مل ّ
الرجوع إىل مصا ر أخرى للمعلومات.
الثانية .وتتطلّب ىذه ادلرحلة
َ

ريا
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وتسمى ىذه اإلسًتاتيجية أيلا بعسًتاتيجية (اجلدوؿ الذاي)
 -5ريقة ( )PQRSTلقراءة الكتب الدراسية
ىذه اإلسًتاتيجية تتكوف من مخس خطوات وىي:

ٕٚ

تعريفها

اخلطوة
P
Preview
االستعراض
Q
Question
رح االسئلة

ألق نظرة عامة على الكتاب لبلع قاعق ,ع اقرأ ادلل صات وادلقدمات واجلداوؿ،
وتصفح رؤوس ادلواضيع والصور والرسومات البيانية وأي إشارات مهمة.

ا رح أسئلة على نفسك أكناء القراءة ،أو اقرأ أسئلة هناية الفصل ،واقرأ رؤوس
ادلوضوعات والعناوين ادلكتوبة خبط كبَت ،وأكناء ذالك ا رح على نفسك أسئلة تثَتؾ
وهفزؾ على ادلواللة.

R
Review
ادلراجعة

راجع الفصل وف تدوين أي مالحظات ،عّ اقرأ مرة كانية مع تدوين ادلالحظات ووضع
اخلطوط على ادلهمات .فكر يف تلك األجزاء اليت ُوضعت عليها عالمات استفهاـ.

S

أعد قراءة الفصل ،وأجب عن األسئلة الرعيسية بصوت مرتفع ،ع ا رح على نفسك

State

أسئلة أكناء القراءة وأجب عنها بصوت مرتفع ،وقم بقراءة ادلل صات وأىم األفكار

ذكر ادلعلومات

وراجعها وحاوؿ است داـ اخلريطة الذىنية بتسجيل أفكارؾ اخلالة أو تبسيط ادلوضوع.

T
Test
االختبار

اخترب نفسك بنفسك ،وخصق وقتاً لعملية االختبار ،ووقتا لالبتداء واالنتهاء .علما
ب ّف االختبار ليس تكديساً للمعلومات وإمنا ريقة فعالة دلراجعة ادلعلومات واستذكارىا.
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ج .دراسة تطبيقية :تطبيق إستراتيجية الخطوات الست ( )PQ4Rفي التعليم 
بعػػد راسػػة عػػدة إس ػًتاتيجيات يف تطػػوير الق ػراءة ،فهػػاوؿ الباحػػىل تطبيػػق إس ػًتاتيجية اخلط ػوات السػػت
( )PQ4Rأكناء التدريس يف تعليم مهارة القراءة ٔ ،ويطبقهػا يف لبػة جامعػة نػور اجلديػد اإلسػالمية ادلرحلػة الثانيػة
 .وحاوؿ تصميم األنشطة الصفية ذه اإلسًتاتيجية ،فتكوف األنشطة الصفية كما يلي:
اخلطوات

أنشطة ادلدرس

أنشطة الطلبة

يقػػرؤوف ادلػػا ة ق ػراءة لػػامت ًة وس ػريع ًة
 إعطاء ما ة القراءة للطلبةاخلطوة األوىل:
النظػ ػ ػػرة التمهيديػ ػ ػػة  -إلقػػاء اإلعػػالـ للطلبػػة كيفيػػة إ راؾ الفكػػرة الرعيسػػية و﵀ػ ػ ػ ػ ػ ػةً إل راؾ الفك ػ ػ ػ ػ ػػرة الرعيس ػ ػ ػ ػ ػػية
ويفهموف معاين الكلمات.
وإلقاء اذلدؼ لقراءة تلك ادلا ة.
العامة
Preview
ػتم مع ػػاين الكلم ػػات يف
 يطلػػب م ػػن الطلبػػة ب ػ ف يهػ ّادلا ة ويشرحها
اخلطوة الثانية:

يهتم ػػوف بش ػػرح ادل ػػدرس أو رعل ػػوف
رعػػل أسػػئلة دلػػا ة الق ػراءة أو يطلػػب مػػن الطلبػػة ب ػ ف
ّ

رح األسئلة
Question

رعلػوا أسػئلة مػن الفكػرة الرعيسػية ادلوجػو ة باسػت داـ أسئلة مػن الفكػرة الرعيسػية ادلوجػو ة
أ وات اإلس ػ ػ ػ ػ ػػتفهاـ :م ػ ػ ػ ػ ػػا ،وم ػ ػ ػ ػ ػػن ،أي ػ ػ ػ ػ ػػن ،وم ػ ػ ػ ػ ػػىت ،باس ػػت داـ أ وات اإلس ػػتفهاـ :م ػػا،
ومن ،أين ،ومىت ،ودلاذا،وكيف.
ودلاذا،وكيف.

اخلطوة الثالثة:
القراءة Read

إعطاء الواجبات للطلبػة أف يقػرؤوا ادلػا ة قػراءة جهريػة يق ػػرؤوف ادل ػػا ة ق ػ ػراءة جهري ػػة فر ي ػػا
كانت أو مجاعيا.
فر يا كانت أو مجاعيا.

اخلطوة الرابعة:
التفكَت
Reflect

 وض ػ ػػع إض ػ ػػافات توض ػ ػػيهية أكن ػ ػػاء القػ ػ ػراءة وذل ػ ػػك ُيػػاولوف أف يفهم ػوا ويتػػذ ّكروا ادلػػا ةرربػوا علػى
ب ػػالتفكَت يف أمثل ػػة و إقام ػػة رواب ػػط ب ش ػياء معروف ػػة من خالؿ تفكَتىػا وأف ّ
حػ ّػل ادلشػػكلة يف الق ػراءة أو يف نيػػل
مسبقا.
ادلعرفة.
 -التظاىر دلا ة القراءة

اخلطوة اخلامسة:
التسميع
Recite
اخلطوة السا سة:
ادلراجعة
Review

يطلػػب مػػن الطلبػػة ب ػ ف يل ّ ص ػوا ادلػػا ة أو ب ػ ف يكتب ػوا يل ّ صػػوف ادلػػا ة أو يكتبػػوف النقػػاط
ويعربوهنا شفهيا أماـ الطلبة.
ويعربوهنا شفهيا أماـ ألها م.
اذلامة ّ
النقاط اذلامة ّ
 يس ذلم أف ريبوا األسئلة السابقة. -يس ذلم أف ريبوا التدريبات
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وما ة القراءة ادلدروسة ىي ما ة القراءة كتاب "العربية بُت يديك" اجمللد الثاين وموضوعها :حقيقة
اإلسالـ  ،أركاف اإلسالـ اخلمسة  ،مرحلة الشباب  ،من مشكالت الشباب وغَته .واست دـ ورقة العمل
للطالب لعملية تطبيق إسًتاتيجية اخلطوات الست ( )PQ4Rوىي كما يلي:
أسئلة القراءة
إجابة األسئلة
النقاط ادلهمة
لعب على الطالب أف يتبع خطوات اإلسًتاتيجية ،ولكن بعد مرتُت ف كثر هر ّأهنم
يف أوؿ مرةُ ،

يفهموف خطواهتا وأىدافها ويتبعوهنا وُي ّققوهنا متاما ،كما يفهموف الواجبات اليت سيفعلوهنا أكناء إجراء عملية
التعليم .وأكّر ذلك أكرا إرابيا يف تركيز انتباىاهتم على العملية التعليمية وعلى واجباهتم .وكانت عملية تعليم

القراءة جترى يف جو حيوي يناميكي ،حيىل أف الطالب يشعروف بالسرور واحلماسة يف إجراء اإلسًتاتيجية .كما
يشعروف ثرية يف رح األسئلة واختيارىا حيىل يقرؤوف ادلا ة حسب أىداؼ إجابة أسئلتهم ،والطلبة يشًتكوف
بنشاط يف إجراء اإلسًتاتيجية .والتعامل بُت ادلعلم والطالب ررى بصفة مرُية .إذف لارت عملية تعليم القراءة
تًتّكز على الطالب وليست على ادلعلم كما ىي يف اإلسًتاتيجية التقليدية العا ية.
مهما يف عملية التعليم إذ أهنم
باست دـ إسًتاتيجية اخلطوات الست ( )PQ4Rالطلبة يلعبوف ورا ّ

وُيد ا أىداؼ قراءهتم بنفسهم يف إجابة األسئلة ويكتبوف النقاط
رعلوف أسئلة قبل القراءة بنفسهم ّ

ادلهمة/اإلستنباط للما ة بنفسهم ،فاألسئلة قبيل القراءة واإلستنباط ختتلف لكل الطلبة .وكل الطالب يشًتؾ
بنشاط يف إجراء ىذه اإلسًتاتيجية .وكاف التفكَت واإلنعكاس فيها يساعد الطلبة على فهم ادلا ة واستعا ا ألنو
ينمي مهارات القراءة الفرعية :إ راؾ احلقاعق ادلكتوبة
يلرب أمثلة واقعية و يقيم روابط ب شياء معروفة .وىذا ّ
وادللمونة يف النق ،وإ راؾ الفكرة الرعيسة وادلساعدة/الفرعية ،واستنباط األفكار ادلوجو ة يف النق ِ
ونقدىا.
فعالة لكن ىناؾ عيوب ومزايا اليت يرى فيها الطلبة .من مزايا ىذه
ومع أف ىذه اإلسًتاتيجية ّ

اإلسًتاتيجية اليت يرى فيها الطلبة ىي:

در م على فهمها واستيعا ا.
 جعلت ىذه اإلسًتاتيجية الطلب َة يتعلّموف القراءة بصورة ذاتية وتُ ّ
يتدربوف على الكتابة/اإلنشاء من خالؿ القراءة
 جعلت الطلبة ّ
يتدربوف على استنباط ما ة القراءة و إبداع اجلمل واألسئلة.
 جعلت الطلبة ّ
ط من ادلعلّم ،وإجراء التعلّم يف القراءة نشيط.
 جعلت الطلبة أَنْ َش ُ
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لعبت ىذه اإلسًتاتيجية دلن مل ُيفظ ادلفر ات
من عيوب ىذه اإلسًتاتيجية اليت يرى فيها الطلبة ىيُ :

العربية كثَتا أو دلن لو كفاءة لغوية ضعيفة ألف فيها التعلّم الذاي وعملية جعل األسئلة و وتل يق ادلا ة

واستنبا ها .وكذلك هتاج عملية ىذه اإلسًتاتيجية إىل وقت ويل يف التعلم أكثر من حصتاف اكنتاف (ٜٓ
قيقة).

الخالصة
ىذه األنوع واإلسًتاتيجية من القراءة ميكن دلدرس اللغة أف يست دمها يف عملية مهارة القراءة يف تعليم
اللغة العربية ،والملج لو أف يست دـ خطوات التعليم التقليدية بل البد من تطور اخلطوات كي تكوف عملية
التعليم فعالة و مرُية .وميكن أف يقوـ بدراسة إمكانيات تطور القراءة باإلسًتاتيجية اجلديدة مثل إسًتاتيجية
اخلطوات الست (PQ4R
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