
 اسرتاتيجيات التعلم يف فهم املقروء 
 لواء حٌفا -اللغوٌةالتربٌة  مرشدة بوران حندللو



 طالقت القراءة

الطاللة فً المراءة تعنً المدرة على لراءة الكلمات بدلة وسرعة، مع •

مالءمة نبرة الصوت للمضمون، والمدرة على فهم للمصطلحات 

 .والكلمات من خالل السٌاق



 هقترحاث لتحسيي طالقت القراءة

لراءة متكررة للنص ذاته   تؤدي إلى : طريقة القراءة المتكررة•

تحسن فً الطاللة؛   بواسطة المراءة المتكررة، ٌمرأ التلمٌذ النص  

عدد  -نفسه عدة مرات حتى ٌصل الى وتٌرة المراءة المتولعة منه

 .الكلمات فً الدلٌمة

طريقة القراءة  المتكررة من خالل دمج نموذج للقراءة  •

Modeling :بواسطة المراءة النموذجٌة ٌتعلم الطالب المراءة 

ٌمكن .) بنبرات صوت مالئمة للمضمون بدلة اكثر وبسرعة اكبر

 (استخدام المسجل الٌوتٌوب

 



كلما كانت الفجوة بٌن لدرة الطالب : الحث على زيادة سرعة القراءة •

وبٌن التحصٌالت المطلوبة منه كبٌرة كان هنان حاجة للحث 

 .والتشجٌع وتأثٌر ذلن ٌكون كبٌر

لراءة بمرافمة نموذج للمراءة الصحٌحة من لبل معلم : قراءة موجهة •

أو أي لارئ ماهر آخر، متابعة  المعلم وإعطاء  مردود ودعم 

 .وتصحٌح لمراءة التلمٌذ

ٌفضل تكرار لراءة  : تدريب على القراءة بواسطة القراءة المتكررة •

لراءة متكررة .مرات لتحمٌك الفائدة المصوى  5-1النص بمعدل 

 .  لكلمات أو جمل منفردة تتٌح الفرصة لتحسن ملموس فً المراءة

 .على التلمٌذ ان ٌعرف مركبات طاللة المراءة والهدف منها •



ة على المراء توفٌر فرص عدٌدة للتدرٌب : التدريب على القراءة.  •

ٌجب توفٌر اإلمكانٌات للمراءة بحٌث ٌخصص .وجعلها نهج ٌومٌا 

 .دلٌمة ٌومٌا للمراءة 10-20

االستعانة بنصوص مالئمة فً مستوى : مقروئية النصوص •

ممروئٌتها، لٌصل التالمٌذ إلى درجة من الدلة  ال تتراوح نسبة 

 .%10-%5االخطاء فٌها نسبة 

 (سرعة ودلة.) متابعة تمدم التلمٌذ وفما لمعاٌٌر واضحة •

 

 

 



 هالءهت النص

حجم الخط، : على النصجرافً  –شكلً مفضل اجراء تغٌر  •

 .فراغات بٌن الكلمات، البعد بٌن االسطر، تمسٌم النص الى فمرات

للنص من خالل صور، بناء تصور ذهنً مساعدة التلمٌذ فً   •

 ...رسومات، فٌدٌو

 ترلٌم االسطر او الفمرات •

 (تسجٌل النص.) مرافمة سمعٌة للنصوص •

•  
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 الفهن

ٌعتبر فهم الممروء جزء من عملٌة المراءة وتتأثر عملٌة الفهم من •

ٌتم العالج غالبا من خالل نصوص . التهجئة  ونجاعة المراءة

 .عالجٌة

 :تتأثر عملٌة فهم الممروء من•

 .المعرفة المسبمة •

 .الثروة اللغوٌة -المعرفة اللغوٌة •

 .استخدام ناجع الستراتٌجٌات تعلمٌة •



 الذاكرة

 .تتعلك عملٌة التعلم بطرق تخزٌن المواد التعلٌمٌة •

 

 

 ذاكرة طوٌلة المدى_______    ذاكرة لصٌرة المدى•

 

 استراتٌجٌات                              •

                              

 تعلم

 تخزٌن



 تخزيي كلواث

 ...الخضار/مجموعات، الحٌوانات:  تخزٌن سٌماتنً •

 ...كتب، كتم: تخزٌن فونولوجً •

اخطاء فً عملٌة تخزٌن الكلمات ٌؤدي الى اخطاء بالفهم واستدعاء  •

 .الكلمات 

من اجل ان نصل الى تخزٌن سلٌم نحتاج الى طرق تدرٌس •

 .واستراتٌجٌات عمل مالئمة

 

 

 



 استراتيجياث تخزيي

  -:الدالئل البصرٌة•

، وتفسٌر الربط بٌن كلمة ورسمةرسمة او صورة بجانب النص ، •

 .الربط

ترمٌز الكلمات المهمة مثال فً نص عن ظواهر الشتاء : الترمٌز •

 .وهذه استراتٌجٌة ذهنٌة. نرمز الكلمات المرتبطة بذلن 

 .استخدام الجدول، ترتٌب معلومات بمائمة، وترلٌم: تصنٌف •

 .تصنٌف اسباب ونتائج

 .مهم جدا ان نذكر للتلمٌذ ماذا علمناه أي استراتٌجٌة ومتى تستخدم 
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 :ترمٌز مجالً –استخدام االسهم  •

 

 

 

 

 



 الوعرفت الوسبقت

ٌتوصل التلمٌذ الى فهم الممروء من خالل تفاعل بٌن المعرفة المسبمة وبٌن •

 .المعلومات الجدٌدة بالنص

 .احدى صعوبات الفهم عدم المدرة على تحفٌز استدعاء المعلومات المسبمة  •

 :العالج•
جمع معلومات  بمساعدة : ٌتم تحفٌز المعلومات من خالل فعالٌات ما لبل المراءة

من جرٌدة، لصة ،نص ) العنوان، الرسومات، الخرٌطة، اسم الكاتب ، نوع النص

 .تعلٌمً

 k.w.l:محبذ استخدام استراتٌجٌة

know :ماذا اعرف عن الموضوع؟ 

  want :ماذا ارٌد ان اعرف؟ 

  learn  : ماذا تعلمت من خالل المراءة 

 السام 3ٌمسم اللوح الى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  kwlاستراتيجيت 

Learn- ماذا تعلمت Want  ماذا اريد ان

 اعرف

Know – ماذا اعرف؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כרטיסי ניווט: بطالات التوجٌه •

 .استخدام الرسومات من اجل استدعاء المعلومات •

 !تولف. تمعن بالصورة-

 

 .ابحث عن التفاصٌل المركزٌة  فً الصورة -

 

 ما هو الموضوع الرئٌسً للصورة؟! فكر -

 

ماذا ٌمكن ان نتعلم من خالل الصورة عن ! فكر -

 النص؟

 (ابحث عن رموز مخفٌة) 

 

 .النصالرأ  -



 بطاقت تىجيه وفقا للعنىاى
من وظائف العنوان اعطاء معلومات مركزٌة  عن النص او االٌحاء  •

له، جذب انتباه المارئ، تحفٌز حب االستطالع وتطوٌر التولعات او 

 .التخمٌنات عن النص

 
 !تولف. الرأ العنوان-

 

 ماذا عرفت من خالل العنوان؟: اسأل نفسن-

 

 ماذا ارٌد ان اعرف عن الموضوع؟: اسأل نفسن  -

 .اسأل اسئلة  -

 .ماذا ٌوجد بالنص -خمن-

 الرأ النص وافحص تخمٌناتن                 -



 هعنى الكلواث

 من خالل الجذر

•  

 . توقف -صادفت كلمة ال تفهمها-

 

 (احرف 3-الكلمة المصٌرة) ابحث عن حروف الجذر-

 

 غٌر المفهومة بمساعدة الجذر المعروف لدٌن اشرح الكلمة-

 

 هل الشرح الذي اعطٌته منطمً فً الجملة ؟!   افحص    -

 

 .        فهم كلمة ال اعرفها ىجذر الكلمة ٌساعدنً عل! قل لنفسك-



 هي خالل السياق

 (الى الوراء واالمام) الرأ الجملة -

 .حاول ترجمة الجملة بكلمات بسٌطة حسب السٌاق  -

 هل الجملة مفهومة؟! افحص  -

 

 .السٌاق ٌساعدنً  على فهم كلمة ال اعرفها: لل لنفسن  -



 فهن هعنى الكلوت وفقا للوبنى النحىي

 .افحص ما هو مكان الكلمة فً الجملة-

 .خمن وفما لمكان الكلمة ووظٌفتها المعنى-

 .افحص اذا كانت الكلمة مفهومة بالجملة  -

مكان الكلمة فً الجملة ٌساعدنً بفهم معنى : لل لنفسن  -

 .الكلمة



 تفسير هعنى الكلواث باستخدام القاهىس

•  

 .ابحث عن الكلمة فً الماموس

 .ضع الكلمة فً جملة 

 افحص، هل الجملة مفهومة؟ 

 افحص، هل الكلمة تالئم الجملة؟ 

 .تذكر، محبذ البحث بالماموس عندما ال تستطٌع تفسٌرها بشكل مستمل 



 التلخــــيص إستراتيجيت

الرئٌسٌة األفكار لتحدٌد  المارىءتتٌح الفرصة أمام  اإلستراتٌجٌةهذه •

فً المهمة إلحداث ترابط بٌن المعلومات النص  الممروء وأٌضا فً 

 .النص 

 الضرورٌةحذف المعلومات غٌر  •

 المكررةالمعلومات حذف •

 وكٌف، ماذا، متى، أٌن، لماذا، من:مثال االهتمام بأدوات االستفهام  •

بضمنها المهمة التركٌز على العناوٌن والمصطلحات والعبارات  •

 .  األفعال

•  



 الوعلىهاث االساسيت بالنص

 (.المفتاح) الجمل المركزٌةالمهارة تمٌٌز تشمل هذه •

 .اكتساب هذه المهارة ٌكون بمرافمة بطالة توجٌه •

 

 
 !تولف. الرأ الفمرة االولى  -

 .ارجع الى بداٌة الفمرة  -

ما هً التفاصٌل االكثر اهمٌة؟ اشر الٌها : اسأل نفسن  -

 .بالملم

 عّم تتحدث الفمرة؟: اسأل نفسن-

افحص، هل نسٌت معلومات؟ هل اشرت الى معلومات   -

 اضافٌة؟ صحح

 .الرأ الفمرة الثانٌة  -



 التلخيص

 .علٌنا توضٌح اهمٌة التلخٌص•

 .تولف عند انتهاء لراءة الفمرة -

ما هً التفاصٌل المهمة ؟ عن ماذا  ٌدور : أسأل نفسن  -

 .الحدٌث؟ اشر بالملم الى المعلومات

 .اكتب على الهوامش المعلومات المهمة  -

هل المالحظات على الهوامش تلخص : افحص  -

 المعلومات االساسٌة؟

 .اجمع بٌن الجمل باستخدام ادوات الربط-

اضف  -تعرض بها الموضوع -اضف جملة افتتاحٌة  -

 .جملة نهائٌة تجمل بها

البداٌة ،الجسم : هل هنان عاللة منطمٌة بٌن: افحص  -

 .والنهاٌة


