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, الزمف قديـ منذ التدريس في القصة استخدمت فقد, الحديثة القديمة التدريس ؽائطر  مف القصة تعد      

 طرؽ مف النوع ليذا القابمة الدراسة المناىج في وخاصة,  جداً  وناجحة فعالة وبطرقة اآلف حتى تستخدـ ومازالت
 .(العموـ - التاريخ - الجغرافيا - الدينية التربية - العربية المغة) مثؿ التدريس

: ىو أسموب تعميمي تعممي, ييدؼ إلى تقديـ المادة العممية )التدريسية( لممتعمميف  السرد القصصيتعريؼ -1
مف خالؿ توظيؼ العرض القصصي)السرد القصصي( في التدريس, وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية لممبحث 

 . الذي يدرسو المعمـ

 ص التي تدرس لألطفال:القصأنواع -9

 :القصص الدينية -0
ذا أحسف كتابتيا فمف الممكف أف تسيـ  ىي أىـ أنواع قصص األطفاؿ وأكثرىا انتشارًا وتأثيرًا في وجداف الطفؿ, وا 

كسابو المفاىيـ الدينية الصحيحة, وىي تتناوؿ موضوعات دينية, كالعبادات  والعقائد في التنشئة الدينية لمطفؿ وا 
وسير األنبياء وقصص القرآف الكريـ, واألمـ السابقة, وحياة الرسوؿ عميو الصالة والسالـ وأصحابو, والبطوالت 

 .واألخالؽ وما أعده اهلل لعباده مف ثواٍب وعقاب
رؾ فيي تعطييـ المثؿ األعمى والقدوة الصالحة التي يقتدوف بيا, وترسخ في نفوسيـ العقيدة والوحدانية هلل تبا

 .وتعالى
  :القصص العممية -9

ىي القصص التي تدور أحداثيا حوؿ حدٍث عممي أو تتناوؿ اختراعًا مف المخترعات العممية وتسمى أيضًا 
 .بقصص الخياؿ العممي وىي قصص رائعة تجمع بيف الخياؿ واألدب والعمـ في إطاٍر قصصي مشوؽ وجذاب

 .البمداف الصناعية المتقدمةويالحظ أف ىذه القصص تنتشر بشكٍؿ واسع في 
وتأتي أىمية ىذه القصص لؤلطفاؿ ألنيا تنمي خياالتيـ وقدراتيـ العقمية, فإثارة الخياؿ وتنميتو يؤدي إلى تنمية 

 .التفكير لدى األطفاؿ
 :القصص الخيالية-3

ًا ما يأتي حكاية تقوـ عمى افتراض شخصيات وأعماؿ خارقة ال وجود ليا في الواقع, والقصص الخيالية غالب
 .أبطاليا بالمعجزات

ومف الثابت أف قصص الخياؿ تنمي عند األطفاؿ المعرفة بالكوف والكائنات الطبيعية ومفرداتيا, ومف ثـ يتحوؿ 
األطفاؿ بالتدريج إلى االقتراب مف الحقيقة, مف خالؿ االنغماس بيف صراع الخير والشر, كما أنيا تجعؿ 

 األطفاؿ أكثر وعيًا بالعالـ. 
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 :القصص الفكاهية -4
القصة الفكاىية مف أحب القصص إلى نفوس األطفاؿ, حيث إنيـ يحبوف المرح والسرور, وعادًة ما يطمب 

 .األطفاؿ إعادتيا ألنيا تدخؿ السرور والمرح عمى نفوسيـ
في وتكمف أىميتيا ألطفالنا في ظؿ ما يواجيونو مف ضغوٍط في شتى جوانب الحياة, كما أنيا تحبب األطفاؿ 

  .القراءة وتجعميـ يقبموف عمييا
  :القصص التاريخية -5

ىي نوع مف أنواع القصص تعتمد عمى األحداث التاريخية والغزوات, فيي تعد تسجياًل لحياة اإلنساف وانفعاالتو 
 .في إطاٍر تاريخي

الوطنية وأيضًا تنمي روح وتعتبر القصة التاريخية ميمة لمطفؿ ألنيا تعمؿ عمى تنمية الشعور باالنتماء والكرامة 
 .البطولة والفخر عف طريؽ ما يقرؤونو مف سير األبطاؿ العظاـ

  :القصص االجتماعية -6
وىي ميمة لؤلطفاؿ حيث أنيـ يعيشوف في مجتمع ما ويتعامموف ويتفاعموف مع ىذا المجتمع, ومف الضروري أف 

الحرؼ والميف وعاداتو وتقاليده, فيي تتناوؿ يتعرفوا عمى ىذا المجتمع وخصائصو ومظاىر الحياة فيو وأنواع 
 .األسرة والروابط األسرية, والمناسبات المختمفة ومظاىر الحياة في البيئات المختمفة

  :القصص الواقعية -7
ىذا النوع مف القصص يناسب األطفاؿ في نياية مرحمة الطفولة, ألف األطفاؿ يبدؤوف في التحرر مف خياليـ 

ة اتصاليـ بالمجتمع, فيميموف إلى معرفة حقيقة الحياة المحيطة بيـ والطبيعة والحيوانات نتيجًة لزيادة وكثر 
والرحالت والعموـ المختمفة, ويجب أف تقدـ ىذه القصص بشيٍء بسيٍط مف الخياؿ لتتناسب مع قدرتيـ عمى 

 .التفكير واالستيعاب في ىذه المرحمة العمرية
 

 وخصائصها الطفمية القصة عناصر -3  
 اإلطار, ىذا عف تخرج ال األطفاؿ وقصة المتآلفة, العناصر مف ومجموعة ومضموف, شكؿٌ  -عموماً - القصة

 الحدث، الفكرة، :في األساسية األطفاؿ قصة عناصر وتتمثؿ. جوانبيا مف الكثير في بالخصوصية تتسـ أنيا إال
     .ةالمكاني والبيئة الزمانية، والبيئة األسموب، الحوار، الشخصية، الحبكة،

 :الرئيسة الفكرة أو الموضوع-0
 الجيدة والقصة.. ومغزاىا معانييا في وتتمثَّؿ خالليا, مف الموضوعات وُتطرح إطارىا, في القصة أحداث تجري 

 وتالئميا متمقِّييا, قدرات تحتـر إيحاءات عبر والجماؿ, والخير الحؽّ  إلى وتدعو اإليجابية, الفكرة تحمؿ التي ىي
 ..يجب كما
 والوجدانية والمغوية الثقافية لمستوياتو ومراعية الطفؿ, نضج لمستوى مناسبة تكوف أف: الفكرة خصائص أىـ

 لو تقدِّـ وأف. اىتماماتو دائرة في تصب   أموراً  وتعالج عالمو, مف مستمدةً  مواضيعاً  تتناوؿ وأف. واالجتماعية
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 في ُمغرقة أو رعب, أو خوؼٍ  عمى باعثة أو ساذجة, الفكرة تكوف وأال . الحياة عف وصحيحاً  واقعياً  تصّوراً 
  .الممؿ عمى تبعث فرعية تفصيالت

 : الحدث -9
 المتسمسمة الوقائع مجموع ىي الفنية الحادثة.. الشخصيات وتصوَّر األفكار عنيا تنبثؽ التي الخمفية بمثابة يعد  

 البنائي النسيج مف جزءاً  القصة حوادث تؤلِّؼ .محكـ فنيّ  إطار في القصة أفكار حوؿ تدور التي والمترابطة,
 يجد عقدة أو مشكمة وتتأـز معًا, لتتكامؿ حشو أو افتعاؿ دوف ويترابط ومنساب, ومتناسؽ متسمسؿ شكؿ في ليا,

 .الحؿ عمى لموقوؼ شوؽٍ  في إزاءىا أنفسيـ األطفاؿ
 تصّورٌ  لمطفؿ أمكنة؛ في يجري وأف والتفاعؿ, الحيَّة والحركة الكافي بالوضوح يتسـ أف: الحدث خصائص مف 

  .مألوؼ ىو عمى الخروج في مباِلغاً  أو الطويمة, التفر عات في مغرقاً  يكوف وأال. عنيا كاؼٍ 
 : والحبكة البناء-3
 تكوف بحيث ..ومنطقي طبيعي تسمسؿ في والشخصيات الوقائع عرض وأسموب وتطويرىا, الحوادث ترتيب فف  

 الفكرة فييا تنمو قمَّة؛ القصة في الحبكة تمثؿ. )األجزاء متماسكة وحدة يجعميا منطقيًا, ارتباطاً  مترابطة
 مما وبنائيا, القصة بنسيج يمسؾ منظور, غير خيطاً  مؤلِّفة الشخصيات, وتتحرَّؾ األخرى, والوقائع والحوادث

 يستمـز أو تذك رًا, أو تخيالً  أو تفكيراً  يستمـز الخيط ذلؾ ألف إلييا, االستماع أو قراءتيا, متابعة إلى الطفؿ يدفع
 .(كميا ىذه
 غير وشخصيات مترابطة, ومواقؼ حوادث عمى تقوـ وأف وواضحة, وبسيطة محكمة, تكوف أف :شروطها مف

  .المكاف أو الزماف غير أشياء تجمعيا مفتعمة,
 : الشخصية-4

 ولمشخصية.. القصة في باألحداث تقوـ إذ نجاحيا, شروط مف رئيسي وشرطٌ  القّصة, بناء في أساسي عنصر
 باستكشاؼ المولعة طبيعتو بحكـ الطفؿ, جذب عمى االستثنائية المقدرة أىميا عّدة, مزايا الطفؿ قصة في

 واألفكار, المواقؼ القصة في الشخصيات تجسِّد. )ونوازعو لميولو إرضاء مف تتيحو ولما وتقميدىا, الشخصيات
 إلى باألطفاؿ األمر ويصؿ عطفًا, أو نفوراً  أو تعمقاً  إزاءىا, العاطفي الموقؼ يتَّخذوف األطفاؿ تجعؿ بشكؿ

 (. لفرحيـ ويفرحوف لحزنيـ, فيحزنوف األبطاؿ, مع الوجداني التقم ص
 فقد إنسانًا, تكوف أف بالضرورة ليس كما عجوز, امرأة أو رجالً  أو طفالً  تكون قد األطفاؿ قصة في والشخصية

 إحدى أو شجرة, أو زىرة تكوف كأف نباتًا؛ تكوف أو حمامة, أو سمحفاة أو قطَّة تكوف كأف طائرًا, أو حيواناً  تكوف
 . جبالً  أو سحابة أو نيراً  تكوف كأف الطبيعة؛ مظاىر
 : ىي ويحبيا الطفؿ, ييواىا التي الشخصيات أكثر ومف

 الحرية وحبِّ  والطموح, والمرح والشجاعة بالذكاء وتتَّسـ األخطار, تتحّدى التي الجريئة المغامرة الشخصيات
 .واالنطالؽ

. لثقافتو مالئمة نفسو, إلى قريبة لمطفؿ, مألوفة تكوف أف :األطفاؿ قصة في الشخصية خصائص أىـ أما 
 وأف.. واضحة أخالقية قيـ عمى وداّلة العميا, اإلنسانية بالقيـ مشبعة تكوف وأف والتأثير, اإلقناع عمى قادرة وتكوف
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مكاناتيا قدراتيا في مبالغ وغير المطمقة, المثالية عف وبعيدة واإليثار, الخير وحبِّ  واإلقداـ بالشجاعة تتصؼ . وا 
 .تركيزه وُتضعؼ الطفؿ أفكار ُتشتِّت حدّ  إلى كبيراً  الشخصيات عدد يكوف أال: أخيراً 
 : األسموب -5
 ميِّزات وأىـ. وجماؿ ورصانة سالسة بكؿ وشخصياتيا, وحوادثيا القصة فكرة عف يعّبر الذي الفني البناء ىو

 يعد   إذ القصة, زمف طواؿ لمطفؿ, الفكري التفاعؿ إثارة عمى المقدرة أو التشويؽ, ىو اإلطالؽ عمى األسموب
 القصة عناصر كؿّ  تطاؿ عّدة أمور خالؿ مف التشويؽ ويتحقؽ.. المجاؿ ىذا في الكاتب لقدرات المحؾّ 

ماتيا,  والخياؿ المغة استخداـ وحسف الدىشة, مشاىد في والتنويع والجمالية, والوضوح اإلحكاـ: وأىميا ومقوِّ
 .القصة في الشكمية النواحي إلى يمتد   إنما ذلؾ, عمى التشويؽ يتوقؼ وال.. الفنية والصور

 لو, ُتكتب الذي الطفؿ نمو لمستوى والمناسبة البسيطة المغة: الطفمية القصة في األسموب خصائص أىـ مف 
 سمات ومف. المغوي قاموسو مف المستقاة واأللفاظ الرشيقة, والعبارات القصيرة, والجمؿ السمسمة, والتراكيب
 التوجيو يعتمد وأال والتكم ؼ, والسذاجة السطحية عف بعيداً  والغموض, التعقيد مف خالياً  يكوف أف: أيضاً  األسموب
 إلى الخياؿ, إلثارة الشفافة والرمزية اإلثارة, بيدؼ المفاجأة عنصريّ  اـواستخد القيـ, عف اإلفصاح في المقصود

  .والمألوفة المحسوسة الفنية الصور جانب
 : والمكان الزمان -6

 . الشخوص وتتحرَّؾ األحداث, ضمنيما تجري المتاف البيئتاف وىما
 الزماف, أبعاد بتخطِّييا القصص. )األحداث تصوِّرىا التي التاريخية المراحؿ أو المرحمة :الزمانية بالبيئة ونعني
 تجعؿ المكاف, أبعاد وبتخطييا. المستقبؿ إلى الحاضر بيـ تتجاوز كما المختمفة, الدىور عبر األطفاؿ تنقؿ

 عمى الطوفاف ليـ وتييِّئ لؤلطفاؿ, الشخصية الخبرة نطاؽ خارج وأجواء, وشخصيات حوادث أماـ األطفاؿ
 (.مختمفة عوالـ في الخياؿ أجنحة

 أو حديقة, مدرسة, منزؿ,: القصة أحداث فييا تجري الذي الجغرافي المحيط: بيا فنقصد ,المكانية البيئة أما 
 تقييده يمكف ال -ىنا- والمكاف. لمزماف إدراكو مف لممكاف أوضح إدراؾ األولى, سنيِّو في ولمطفؿ, .الطبيعة في

 .الكبار قصة في كما معيَّنة, بتفاصيؿ إلزامو أو بحدود,
 : ومنيا ,الفنية الخصائص الطفمية, القصة خصائص جممة ومف
 -الطفولة مف األولى المرحمة السيما- جّذابة تعبيرية رسوـ أو واضحة, صور عمى القصصي العمؿ يحتوي أف
 إثراء في كبيراً  دوراً  والرسوـ لمصور أف كما. وخيالو عقمو إلشغاؿ وتدعوه الطفؿ, تجذب لوحة النّص  مع تشّكؿ إذ

 وضروريًا, ىاماً  أمراً  يعد   الذي القصصي, لممطبوع الفنيّ  اإلخراج ننسى وال. أجزائيا وترتيب أفكارىا وربط القصة
 ووضوح وجاذبيتو, الغالؼ أناقة مراعاة: خالؿ مف المتعة, مف جواً  لو ويخمؽ البصري, اإلغراء لمطفؿ يحّقؽ

 . التجميد ونوع الطباعة, ومستوى المناسب, المطبوع حجـ إلى ووصوالً  واألسطر, الكممات ترتيب الحروؼ,
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  : في التدريس طريقة القصةشروط استخدام -4
مراعاتيا عند الستخداـ الطريقة القصصية في التدريس ىناؾ مجموعة مف الشروط التي ينبغي عمى المعمـ 

  : التدريس بيده الطريقة ىي
  .ػ أف يكوف ىناؾ ارتباط بيف القصة وبيف موضوع الدرس

  .ػ أف تكوف القصة مناسبة لعمر التالميذ ومستوى نضجيـ العقمي
ػ أف تدور القصة حوؿ أفكار ومعمومات وحقائؽ يتـ مف خالليا تحقيؽ أىداؼ. مع تركيز المعمـ عمى مجموعة 

والحوادث التي تخدـ تمؾ األىداؼ, بحيث ال ينصرؼ ذىف التمميذ إلى التفصيالت غير اليامة ويبتعد المعمومات 
 .عف تحقيؽ الغرض المحدد لمقصة

ػ أف تكوف األفكار والحقائؽ والمعمومات المتضمنة في القصة قميمة حتى ال تؤدي كثرتيا إلى التشتت وعدـ 
 .التركيز

 .يجذب انتباه التالميذ ويدفعيـ إلى اإلنصات واالىتماـ ػ أف تقدـ القصة بأسموب سيؿ وشيؽ
 .ػ أال يستخدـ المعمـ ىذه الطريقة في المواقؼ التي ال تحتاج إلى القصة

ػ أف تكوف الحوادث المقدمة في إطار القصة متسمسمة ومتتابعة, وأف تبتعد عف الحوادث والمعاني التي تصور 
 .المواقؼ تصويرًا حسياً 

معمـ أسموب تمثيؿ الموقؼ بقدر اإلمكاف , ويستعيف بالوسائؿ التعميمية المختمفة التي تساعده ػ أف يستخدـ ال
 .عمى تحقيؽ مقاصده مف ىذه القصة

 : األهداف  من تدريس القصة
 . رواية القصة تساعد في خمؽ جو مف السعادة والمتعة لمطفؿ 1-
 .تساعد في غرس القيـ والميوؿ واالتجاىات لدى االطفاؿ 2-
 . تساىـ في تكويف مشاعر الحب تجاه الكتب لدى الطفؿ 3-
تزيد مف ميارة الطفؿ المغوية عند استماعو لمكممات وأصواتيا ونطقيا السميـ مف المعممة , فتزيد مف مفرداتو  4-

 . وتراكيبو المغوية , وتعوده عمى طريقة النطؽ السميمة
لحصة , خاصة إذا كاف ىذا األسموب مصحوبًا بطرح تساعد في زيادة المشاركة اإليجابية لمطمبة في ا 5-

 . األسئمة
 يبعد ويقمؿ مف الممؿ الذي قد يصيب بعض الطمبة. 6-
إف االستماع لمقصة يؤىؿ األطفاؿ لمقراءة حيث يستطيعوف الربط بيف الرموز المطبوعة في الصفحات  7-

 . والكممات التي يستمعوف إلييا
 . والشخصيات التي يعايشونيا في القصص وتنمو لدييـ القدرة عمى التخيؿينمو إحساس االطفاؿ باألحداث  8-
 
 
 

http://kenanaonline.com/users/HaresAmmar/tags/184727/posts
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 :القصة تدريس طريقة خطوات-6
 : القصة إعداد -1
 .قصيا في المثمى والطريقة مغزاىا ليعرؼ القصة المعمـ يقرأ أف
 :التالميذ أمام القصة قص -2
 المناسب المكاف اختيار خالؿ مف ذلؾ ويتـ لمتالميذ, القصة قص وىي التالية المرحمة تأتي اإلعداد مرحمة بعد 

 عف التالميذ يعرؼ ماذا عف بسؤاؿ إما القصة لقص المدرس يميد أف ويجب الحكاية, حكاية أو القصة لقص
 بالعامية ىي وال تفيـ, ال التي القديمة بالعربية ىي فال لمتالميذ, مناسبة القصة لغة تكوف أف ويجب كذا؟ فكرة

 .الدارجة المبتذلة
 أف يجب كما الكفاية, فيو بما مسموًعا يكوف أف يجب كبيرة أىمية ذو فإنو :المدرس لصوت بالنسبة أما    
ذا والطيور, الحيوانات أصوات تقميد في يتردد أف يجب وال الظروؼ, مقتضيات حسب صوتو مف المدرس ينوع  وا 
 أو إعدادىا, في أو القصة, اختيار في ما خطأ ىناؾ أف يعني ىذا فإف اىتماـ, عدـ أو عبث التالميذ مف ظير
ذا سردىا, مكاف في أو سردىا, طريقة في  يعبثوف التالميذ بعض أف -ىذا كؿ مف التأكد رغـ- المدرس الحظ وا 
 أو بيده بإشارة إليو يشير أف أو آخر, مكاف إلى وينقمو السرد يقطع أف دوف التمميذ مكاف إلى يذىب أف عميو فإف

 .عينيو
  :المناقشة التي تعقب السرد -3

 إليو, استمعوا عما الحديث إلى التالميذ استمالة في الفرصة ىذه يستغؿ أف عميو يجب لمقصة المعمـ درس بعد
 . عنيا يجيب التساؤالت مف مجموعة المدرس يمقي أف: منيا عديدة؛ أشكاال ذلؾ يأخذ وقد

 .والكتابة القراءة يعرفون لمن القصة تدريس
ذا   :األساسي التعميم مرحمة من األول النصف تجاوزوا ممن التالميذ كان وا 
 يجب وبالتالي سبؽ, عما مختمفا شكال يأخذ قد ليـ القصة تدريس فإف -لدييـ نمت قد القراءة ميارات أفَّ  أي- 
 : كاآلتي الدرس عرض يسير أف

 .الفصؿ في أو المنزؿ في منيا جزء أو القصة بقراءة لمتالميذ المدرس تكميؼ
 حوليا تدور التي عامة بفكرة الخاصة األسئمة بعض إلقاء في المعمـ يبدأ المدرسة إلى التالميذ يأتي عندما
 القصة قراءة. فييا ويناقشيـ التالميذ أماـ وجدىا التي الصعبة الكممات بعرض المعمـ ييتـ. فييا ويناقشيـ القصة
 وكيفية القصة, إلييا ترمي التي والقيـ المبادئ أىـ عمى الوقوؼ مف بد ال النياية في. فقرة فقرة جيرية قراءة

 .التالميذ حياة في منيا االستفادة
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 القراءة

ىي ففٌّ لغوٌي ينيؿ منو اإلنساف ثروتو المغوية إنيا عممية ترتبط بالجانب الشفوي لمغة مف  :القراءة تعريف-0
حيث كونيا ذات عالقة بالعيف والمساف, وترتبط أيضًا بالجانب الكتابي لمغة مف حيث الميارة المغوية األكثر 

 اىتمامًا بالعمؿ المدرسي.

 :القراءةمراحل تطور -9

القراءة في البداية كانت مجرد عممية ميكانيكية بسيطة تيدؼ إلى التعرؼ عمى الحروؼ والكممات والنطؽ  -1
 بيا دوف االىتماـ بالفيـ.

نتيجة أبحاث )ثونديؿ( وغيره حوؿ أخطاء القراءة أصبح المفيوـ ىو التعر ؼ عمى الرموز ونطقيا وترجمتيا  -2
 ومف ىنا بدأ االىتماـ بالقراءة الصامتة. إلى ما تدؿ عميو مف معاٍف وأفكار

نتيجة لمتغيرات واختالؼ اآلراء بدأ التفكير بالقراءة الناقدة فالقارئ ينبغي أف يتفاعؿ مع النص المقروء  -3
 تفاعاًل يمكف الحكـ عميو وبذلؾ أصبح المفيوـ ىو نطؽ الرموز وفيميا ونقدىا وتحميميا والتفاعؿ معيا.

لقراءة ال يستفيد منيا القارئ بؿ ال ُبدَّ أف ُتساعده في حؿ ما ُيصادفو مف مشكالت في وحيث أنو ال أىمية  -4
 مجاؿ تخصصو أو في حياتو العامة وفي مجاالت الحياة.

ومع ظيور مشكمة وقت الفراغ والرغبة في استغاللو واالستمتاع بو أضيؼ إلى ما سبؽ معنًى جديدًا لمقراءة  -5
 بما يقرأ. يجعميا أداة الستمتاع اإلنساف

 :األهداف العامة لمقراءة-3

 في حياة الفرد: - أ
 اعتماد المواد الدراسية جميعيا عمييا. (1
ىي نبع لمحصوؿ عمى المعمومات والمعارؼ الثقافية والعممية المختمفة وعف طريقيا يتصؿ المرء بالعالـ مف  (2

 حولو.
 عف طريؽ القراءة يتصؿ بالمأثور األدبي القومي واألجنبي. (3
 الجماعة:في حياة  - ب
نشر التقارب والتفاىـ بيف أفراد المجتمع عف طريؽ المؤلفات المختمفة وعف طريؽ الصحؼ والمجالت  (1

 وغيرىا.
 الربط بيف أفكار ومشاعر وىمـو األفراد في المجتمع الواحد. (2
 الربط بيف أفكار ومشاعر وىمـو األفراد في المجتمعات المختمفة. (3
 لصحي في المجتمع.النيوض بالمستوى الفكري والثقافي وا (4
 بياف دور األفراد والجماعات في مواجية المشكالت المختمفة. (5
 توضيح األدوار المختمفة لؤلفراد والجماعات في تنظيـ حياتيـ وبياف طرائؽ تعامميـ. (6
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 :القراءة وظائف-4

 :االجتماعية -3  :النفسية -2 :المعرفية -0

 :القراءة أنواع -5
 ءمف حيث األدا أواًل:

 .مف حيث الغرض العاـ لمقارئثانيًا: 
 .مف حيث طبيعة المادة المقروءةثالثًا: 

 .تقسم إلى القراءة الجهرية والصامتة ءمن حيث األداأواًل: 
ىي ذلؾ الموف مف القراءة الذي يؤديو المرء بصورة شفوية مستخدمًا فيو نطؽ الحروؼ  :الجهرية القراءة

والكممات واألداة وتمويف القراءة بحسب المواقؼ ومف مواقؼ القراءة الجيرية إلقاء التعميمات, القراءة لآلخريف 
 قراءة محاضرة الجمسات.

 :ميزات القراءة الجهرية
 القراءة وجودة النطؽ وُحسف األداء.إنيا طريٌؽ لمتدريب عمى صحة  -1
 إنيا تمريف عمى الطالقة في التعبير عف المعاني واألفكار وذلؾ في الخطاب والحديث. -2
 إنيا وسيمة لتشجيع بعض التالميذ الذيف يعانوف مف الخوؼ والخجؿ. -3
 إنيا تمريف عمى تطبيؽ قواعد المغة ونماذج الحروؼ ومقاطع الجمؿ. -4
 :الجهرية القراءة عيوب 

 . المعنى مف أكثر المفظ إلى فييا الذىف انصراؼ  -1
 . المدرسية الحصة في خاّصةً  الوقت تضييع -2

دراؾ معانييا في حدود خبرات القارئ وحسب تفاعالتو مع  :الصامتة القراءة وىي استقباؿ الرموز المطبوعة وا 
المادة القرائية الجديدة واكتساب خبرات وسموكيات وفقًا لما فيمو منيا, ومف مواقفيا: قراءة الصحؼ والمجالت 

 والقصص.

 :الصامتةميزات القراءة 
 بطريقة التفكير عف بعيداً  الكممات مدلوالت فيـ عمى القارئ ُيرّكز حيث النص؛ لفيـ مساحةً  القارئ ُتعطي-1

 . فييا الحروؼ حركات أو نطقيا
 المدارس؛ في مفيدة أّنيا كما الجيرية, القراءة مف أكثر الوقت تختصر إّنيا حيث القراءة؛ أثناء الوقت توّفر-2

 .بسرعة المطموبة الفقرات يقرؤوف الطالب جعؿ خالؿ مف الوقت اختصار لممعمميف تتيح حيث
 األخطاء أو النحوية األخطاء في الوقوع عبء عف القارئ تبعد ألنيا الجيرية القراءة مف أسيؿ تعتبر -3

 .اإلمالئية
 .سريع بشكؿ القراءة عمى الطالب تدّرب -4
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 :الصامتة القراءة عيوب
 . القارئ عند بالنطؽ العيوب اكتشاؼ تتيح ال 
 . منخفض بصوت فيقرؤوف البعض يتقنيا ال قد
 .الصامتة القراءة أثناء الذىف تشتت مف البعض يعاني قد
 نتيجة االجتماعات في أو جماعات أماـ التحدث مف الرىبة مف صامتة قراءةً  يقرؤوف الذيف األشخاص ُيعاني قد 

 . األخطاء في الوقوع مف الخجؿ
 من حيث الغرض العام لمقارئ:ثانيًا: 

 قراءة التحصيؿ. - أ
 قراءة لجمع المادة العممية. - ب
 القراءة الترفييية. - ت
 القراءة الناقدة. - ث
 القراءة بغرض التصف ح السريع. - ج

 من حيث طبيعة المادة المقروءة:ثالثًا: 
تتوزع إلى أنواع ال حصر ليا بحسب تنوع موضوعات تمؾ المادة المقروءة, فإذا كاف ما يقرأ تاريخ فيي   

ذا كاف ما يقرأ فمسفة فيي فمسفية.........  تاريخية, وا 
 
 :مهارات القراءة الجهرية-6

 نطؽ األصوات نطقًا صحيحًا. -1
 نطؽ الكممات نطقًا صحيحًا مضبوطًا بالشكؿ. -2
 القصيرة والطويمة.نطؽ الحركات  -3
 القراءة في جمؿ تامة والبعد عف القراءة المتقطعة. -4
 تنويع الصوت حسب األساليب المختمفة كاالستفياـ والنداء والتعجب. -5
 استخداـ إشارات باليد والرأس تعبيرًا عف المعاني واالنفعاالت. -6
 القراءة بسرعة مناسبة. -7
 مراعاة عالمات الترقيـ أثناء القراءة. -8
 عنى واالنفعاالت.تمثيؿ الم -9
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 (.ىي عبارة عف فيـ النص المقروء) :الصامتة القراءة مهارات-7
 الفهم المباشر أو الفهم الحرفي: -0

ُيقصد بو فيـ الكممات ومنيا تحديد مفرد الجموع وتحديد مرادؼ الكممات وتضاد الكممات ومثنى وجمع الكممات 
 المتشابية في المعنى وفي مجموعات.

 الواردة في النص أو األعداد الواردة في النص, تحديد كاتب النص.تحديد األفكار 

 الفهم االستنتاجي: -9
منيا استنتاج الفكرة العامة, استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ, الفكر الجزئية, المعاني الضمنية التي 

الدروس والعبارات, استخالص لـ ُيصرِّح بيا الكاتب الحموؿ الواردة في النص لمقضايا المقروءة, استخالص 
 السمات المميزة لمشخصية الواردة في النص.

 الفهم الناقد:  -3
بداء الرأي في القضايا, التمييز بيف الواقع والخياؿ فيما ورد في النص,  تحديد األفكار الجديدة في النص المقروء وا 

 , ربط النص في مكتسبات أخرى.تقييـ األدلة والبراىيف, التمييز بيف الحقائؽ واآلراء الواردة في النص

 الفهم التذوقي:  -4
استخالص السمات الفنية والخصائص األسموبية لمكاتب, تحديد العاطفة السائدة في النص, ترتيب األفكار 
الواردة في الموضوع وفقًا ألىميتيا, تحديد مصدر التناغـ الموسيقي المنبعث في النص, بياف مناسبة األلفاظ 

األديب في النص وما أوحت بو مف جماؿ, بياف مناسبة الصورة الخيالية, الرمز, الموازنة بيف التي استخدميا 
 نصِّ وآخر أو بيف بيٍت شعريٍّ وآخر.

 الفهم اإلبداعي:  -5
اقتراح حموؿ جديدة لمشكالت وردت في النص, اقتراح أكثر مف عنػواف جديػد فػي الػنص, تػدعيـ القضػية بأفكػار 

 صياغة فقرة مف فقرات النص بأسموب الطالب الخاصلـ يذكرىا الكاتب, إعادة 

 طرائق تدريس القراءة-8 
 طريقة تدريس القراءة الصامتة: أواًل: 

 :الجهرية القراءة تسبق التي الصامتة القراءة-0

 مقدمة مناسبة. - أ
القراءة ُيكمؼ المعمـ الطالب قراءة النص قراءة صامتة ويحدد الوقت المناسب لذلؾ بغية تعويدىـ سرعة  - ب

 والفيـ وينبييـ إلى ضرورة إغالؽ الكتب حاؿ االنتياء مف القراءة.
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عمى المعمـ أف ُيعد أكثر أسئمتو قبؿ أف يدخؿ الصؼ وأال يعتمد عمى االرتجاؿ وينبغي أف تكوف ىذه األمثمة  - ت
ًا طوياًل ثـ واضحة قميمة, تدور حوؿ النقاط البارزة في الدرس وال تتناوؿ تفصيالت الموضوع وال تستغرؽ وقت

 ينتقؿ المعمـ إلى القراءة الجيرية.
 :القراءة الصامتة الموّجهة-9

مف مكتبة الصؼ يوزع المعمـ الكتب عمى الطالب بعد أف ينتيي يحدد ليـ عدد الصفحات والفصوؿ التي  -1
 يجب قراءتيا.

القراءة في نفوسيـ مف بعد أف ينتيي الوقت المحدد يسمح المعمـ لمطالب أف يوجيوا أسئمتيـ حوؿ ما أثارتو  -2
 أمور تكوف موضوع نقاش يشترؾ فيو المعمـ.

قد يطمب المعمـ مف بعضيـ أف يتحدث عّما قرأ وتُترؾ الحرية لمطالب أف ُيعبروا عف آرائيـ فيما قرؤوا  -3
 ويقـو المعمـ بتوجيو وتصحيح األخطاء.

 .يجب عمى لغة الحديث والنقاش أف تتدّرج مف العامية إلى المغة السميمة -4
 يأخذ الطالب الكتب معيـ إلى بيوتيـ إلتماـ قراءتيا عمى أف يحضروىا في الحصة التالية. -5

 طريقة تدريس القراءة الجهرية:ثانيًا: 

 التييئة. -1
 يقرأ المعمـ القطعة المطموبة قراءة صامتة ثـ يسأؿ المعمـ الطالب أسئمة قميمة مناسبة ُمعّدة. -2
 االبتدائية.يقرأ المعمـ قراءة نموذجية في الصفوؼ  -3
بعد قراءة المعمـ الدرس قراءة نموذجية ُيقرئ الطالب قراءة نموذجية يحاكوف بيا قراءة المعمـ ليبدأ الشرح بعد ذلؾ,  -4

 بعد انتياء الطالب مف القراءة يناقشيـ المعمـ لتوضيح الجوانب الغامضة والتراكيب والمفردات الجديدة.
 حيف تتـ قراءة الدرس بكامؿ أجزاءه يكمؼ المعمـ الطالب القراءة الجيرية ليتأكد مف إتقانيـ ليا.  -5

يفضؿ أف يرشد المعمـ الطالب ويعاونو ليصحح خطأه بنفسو فإذا عجز دعا غيره مف الطالب : األخطاء تصحيح
 ليصوب خطأه. 

ارة الرغبة في تطبيؽ ما تعمموه وربطو بالمواد يوجو المعمـ إلى الطالب أسئمة عف الدرس تستيدؼ إث: التطبيق
 الدرسية األخرى وتمثيؿ بعض القطع المقروءة إذا اتسع الوقت وكانت القطعة صالحة لمتمثيؿ. 

 

 

 

 


