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Abstract 

     Reading has doubtlessly an importance being one of the main skills by which language 

communication and intellectual growth for learners are achieved. But there are some 

impediments that hinder reading from having its suitable position because students and 

teachers still look at it as entertainment and a way to pass time. This leads to depreciation of 

reading and its aim. Unfortunately, for a long time, it became popular in the educationalists' 

minds that a good reader is the one who is able to pronounce written words and phrases well 

so they forgot that recognizing words and pronunciation, though an essential skill, are a 

means to an aim, not an aim in itself. The new concept of reading looks at it as two connected 

processes; the first is a mechanic one while the second is a mental one by which meaning is 

illustrated. Comprehension is still the main aim of reading. 
 مشكمة البحث

ال يخفى عمى أم منا ما لمقراءة مف أىمية بكصفيا إحدل الميارات الرئيسة التي يتحقؽ بيا االتصاؿ المغكم كالنمك 
يا، فما زاؿ الطمبة كالمدرسكف ينظركف المعرفي لممتعمميف؛ إال أٌنو ثمة عقبات تحكؿ دكف أف تأخذ القراءة المكانة البلئقة ب

إلييا عمى أنيا تسميةه كقتؿه ألكقات الفراغ في الجدكؿ المدرسي، كليس مف شؾ في أف ىذه النظرة أدت إلى االستيانة 
ىماليا، كضياع الفائدة المرجكة منيا )عاشكر كمحمد،   (.347: 2009بالقراءة كا 

ىاف الكثير مف المربيف أٌف القارئ الجيد ىك الذم يستطيع نطؽ كلؤلسؼ فقد سادت كلمدة ليست بالكجيزة في أذ
ف كانت ميارة قرائية  ا سميمنا، غير إنيـ تناسكا أٌف تعٌرؼ الكممات كنطقيا كا  الكممات كالعبارات المكتكبة نطقنا صحيحن

عمى أنيا عمميتاف متصمتاف، جكىرية، فيي كسيمة لغاية أكثر مما ىي غاية في ذاتيا، فالمفيـك الجديد لمقراءة يينظر إلييا 
األكلى عممية ميكانيكية، كاألخرل عممية عقمية يتـ مف خبلليا تفسير المعنى، إذ يبقى الفيـ اليدؼ األسمى مف القراءة، فما 

 (.38: 1988لـ تكف ىناؾ رغبة في الفيـ ال تحصؿ عممية القراءة سكية )العزاكم، 
ضعؼ في فيـ المقركء فعممية ربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات لقد شخصت الدراسات في ىذا الميداف مشكمة ال

الجديدة يكاد أف يككف معدكمان، كاستعماؿ ىذه المعمكمات في حؿ المشكبلت التي تكاجو المتعمميف شيء ال تكاد تعرفو 
 2000ي فقط )يكنس، المدارس، كىذا أدل بدكره إلى عدـ فيـ طبيعة القراءة، كاقتصار النشاط القرائي عمى الجانب الشكم

:248 .) 
كيذىب الباحثاف إلى مف أكرده الياشمي مف إف عدـ فيـ الطمبة لما يقرؤه قد يعكد إلى اليكة الكاسعة بيف المغة 
المحكية كالمغة الكتابية التي يتعامؿ معيا الطمبة في درس المطالعة، إذ ال يجد الطالب تعزيزان لما يقرؤكف في بيئتيـ التي 

، فضبلن عف قمة معرفة عدد ال يستياف بو مف مدرسي المغة العربية كمدرساتيا بالطرائؽ الحديثة لتدريس القراءة يعيشكف فييا
كالتي تؤدم إلى نتائج ايجابية عند استعماليا، فضبلن عف جيؿ الكثير منيـ بطريقة إعداد خطة الدرس، مما يفقد الحصة 

افسد عمى كثير منيـ الفائدة المرجكة منيا، مف طريؽ فيميا كتمثيميا في الدراسية عنصرم التشكيؽ، كالرغبة في القراءة، ك 
حؿ المشكبلت التي تكاجييـ في الحياة اليكمية، أضؼ إلى ذلؾ إف عددا غير قميؿ مف المدرسيف ال يختار الكتب االثرائية 
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يؤدم إلى ضعؼ فيـ الطمبة لما  لطمبتو كمنيـ مف يجعؿ مف درس القراءة أك المطالعة درس لمنحك كالصرؼ كالببلغة، كىذا
 (.  125: 2006يقرؤكف)الياشمي، 

ككبلـ الدكتكر الياشمي يقكدنا إلى معرفة أسباب الضعؼ القرائي إذ إف مشكمة تدني مستكل الفيـ القرائي ال تنحصر 
دريس كالطالب فانسب بجانب دكف أخر فتمعب عكامؿ عدة دكرىا الفعاؿ في ىذا التدني كمنيا ما يتعمؽ بػػالمدرس كطريقة الت

ما يجسد ما يجرم في درس المطالعة بأٌف المدرس يأمر طمبتو بإخراج الكتب كقراءة المكضكع قراءةن متتابعةن مممةن حتى 
ينتيي الدرس، كقد يذكر معاني عدد مف األلفاظ كقد ال يذكرىا، أما تحميؿ النصكص كبياف ما تحتكيو مف أفكار كمناقشتيا 

يضاح ما كراء العبارات مف معافو بعيدة كقيـ كتكجييػػػػػػػػػػات نافعػػػػػة فبل يمقي لو المدرس بػػػػػػػػػاالن )عبد كنقدىا كالتعميؽ عم ييا كا 
(، كيرل الباحثاف إٌف عددان مف المدرسيف قد أسرؼ في ىذا الدكر حتى أتقف المتعممكف دكر 53-52: 2006الحميد، 

ك يفيمكف ما تحمؿ ىذه المغة مف درر ىاـ في بحرىا الكثيركف، كمما يؤكد ذلؾ النتائج الكٌراقيف الذيف ال يفقيكف ما يقرؤكف أ
التي تكصمت إلييا دراسة الجرجرم كالتي كشفت عف ضعؼ اطبلع مدرسي المغة العربية كمدرساتيا عمى أىداؼ تدريس 

 (. 108-90: 2002المطالعة كعدـ القدرة عمى تنمية حب المطالعة لدل المتعمميف )الجرجرم، 
أما ما يخص طريقة التدريس فمعظـ الطرائؽ المستعممة في تدريس المغة العربية ال تحقؽ أىداؼ تدريسيا، لضعؼ 
مكاكبتيا لمتطكر الحاصؿ في أساليب كطرائؽ التدريس فاغمب األساليب التدريسية المستعممة غير مبنية عمى أساس تشجيع 

ائصيـ النفسية األمر الذم أدل إلى تدني المستكل الدراسي كاالنصراؼ الطمبة كال تناسب مستكل نضجيـ العقمي أك خص
(، كىذا ما ينطبؽ عمى درس المطالعة إذ يؤكد عدد مف الباحثيف إف درس المطالعة 76: 2011عف الدراسة )زاير كعايز، 

رَّس بطريقة : قؼ ... اقرأ في أحسف الحاالت ال يتعدل القراءة السطحية أك المستكل الحرفي بأم حاؿو مف األحكاؿ، إذ تيد
:  2010... اجمس كىي عممية ال تتجاكز نطؽ المكتكب، ككثيران ما تككف قاصرة عف فيمو أك فيـ ما كراءه )عطية، 

(.كمما ال شؾ فيو إف طريقة التدريس العقيمة ىي التي ال تؤلؼ بيف النص كقمكب المتعمميف، كال تكشؼ ليـ عٌما 51
 كماؿ الفني الذم يستميميـ كيحمميـ عمى اإلقباؿ إليو.  يفيض بو النص مف ألكاف ال

لقد أكدت دراسات عديدة أف مادة المطالعة ما زالت تعامؿ في مدارسنا عمى أنيا غير أساسية، كلـ تيعطى اىتمامان 
ع (، كمنيا الدراسات التي خصت الكاق85، ص2002كاالىتماـ الذم أعطي لفركع المغة العربية األخرل )الياشمي : 

 (.2005(، كدراسة حممي )1999(، كدراسة حسيف)1984العراقي كاكدت عمى الضعؼ القرائي كمنيا دراسة القيسي )
 أىمية البحث

يصعب التفاىـ بيف يمكف أف تعرؼ المغة بأنيا كسيمة أساسية مف ككسائؿ االتصاؿ اإلنساني االجتماعي، كمف دكنيا 
ذاتو، كىي مف كسائؿ النمك العقمي كالمعرفي كاالنفعالي الميمة، إذ يساعد النمك  أفراد المجتمع، فبيا يمكف لمفرد التعبير عف

 (.122، ص2004المغكم عمى اكتساب ميارات كقدرات خاصة مثؿ التحدث لآلخر كالتأثير فيو )نصر الديف :
أعضائو بالصبغة كتعٌد المغة مف أىـ ما تكصؿ إليو اإلنساف مف كسائؿ التفاىـ، كىي كسيمة المجتمع األكلى لصبو 

شارات كدالالت معينة )أبك  االجتماعية، كالمغة بمفيكميا الحضارم تشمؿ كؿ ما يستجيب لو اإلنساف مف ألفاظ كرمكز كا 
 (. 14، ص2007الصبغات :

بؿ ىي أداة كلمغة أىمية كبيرة في حياة الشعكب، فيي كسيمة التفاىـ ككسيمة الفيـ كالتعميـ، كىي أداة نقؿ األفكار، 
كير كالحس كالشعكر، كىي أداة مف أدكات الحياة، كال تؤدم كاجبيا ما لـ تؤد غرضيا في تمؾ الحياة كال تبمو منزلتيا التف

 (. 17، ص 2004الحقيقية لدل أىميا ما لـ تعنيـ فيما ىـ فيو عميو )الدليمي : 
 العمي القدير كألٌنيا لساف كالمغة العربية مف المغات التي اكتسبت أىمية خاصة ليس ألنيا لغة التنزيؿ مف ا 

"أحبكا العرب لثبلث : ألني عربي، كالقراف عربي، ككبلـ  -الرسػػػكؿ األعظـ محمد )صمى ا عميو كآلو كسمـ( الذم يقكؿ:
(، بؿ لما تحممو مف 659، ص2008أىؿ الجنة عربي" كىي ميزة تفردت بيا العربية عف سائر المغات األخرل )خميفة: 

ة جمية لثركتيا في المفردات ككسائؿ البياف، كضركب الببلغة، كمركنة كاتساع تراكيبيا المفظية مف التقديـ مركنة تعبيري
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كالتأخير، كالحذؼ كالقصر، كاإليجاز كالدقة، فضبلن عف أصالتيا في األصكات كالدالالت كطرائؽ التعبير، مٌما أكسب المغة 
، 1990ة في الكممات القميمة مٌما ال تألفو في أية لغة مف لغات العالـ )نير: العربية قدرة كبيرة عمى استيعاب المعاني الغزير 

(، ناىيؾ عف ما تتسـ بو مف سمات متعددة في حركفيا، كمفرداتيا، فالعربية أكثر المغات السامية احتفاظان 38 - 37ص
، كتمتاز عف غيرىا مف المغات  بدقة باألصكات ككذلؾ تتميز بكثرة المترادفات، ككجكد األلفاظ المتضادة كالجمكع المتعدد

 (. 40، ص 2004التعبير )السفاسفة : 
، كجماعة لكنيا صارت لغة عقيدة، فيي لغة  لقد تفردت المغة العربٌية  بميزة التجاكز االجتماعي، فيي لـ تعد لغة قـك

ـ فكحدت مشاعرىـ كأحاسيسيـ المسمميف، فقد جمعت العرب سابقان عف طريؽ القرآف الكريـ عمى الرغـ مف إختبلؼ ليجاتي
(، كظمت العربية المغة الكحيدة التي ظٌمت خالدة 11، ص 2001القكمية في أطار مف القيـ كالمفاىيـ الجديدة )أبك الييجاء :

عاـ تقريبان منذ )عصر ما قبؿ اإلسبلـ( الذم يمثؿ قمة فصاحتيا، في حيف  1500عمى مىر القركف فيي كما ىي منذ 
االنكميزية،  -المغات أك تجزأت إلى لغات شتى كما حؿ بالبلتينية التي انقسمت عمى خمس لغات ىي اندثرت كثير مف 

كالفرنسية، كااليطالية، كاالسبانية، كالبرتغالية، كمع العمـ إف كؿ لغة مف تمؾ المغات ال يفيما إال أىميا  في حيف بقيت المغة 
عربية الكاحدة عمى اختبلؼ جنسياتيـ كأطيافيـ كأماكف تكاجدىـ كعصكر العربية القاسـ المشترؾ الذم يكحد أبناء األمة ال

 (.10، ص 2006نشأتيـ، كىك ما يؤكد الدكر القكمي ليذه المغة )الياشمي :
كعمى الرغـ مف تقادـ العصكر عمييا إال إف العربية استجابت لمحياة الجديدة، فمـ يكقفيا عمـ مبتدع، أك مصطمح 

ظمت لغة العمـ، ككعاء الفكر المبدع، كالثقافة األصيمة، كلـ ييعكر صفكىا ما طرأ عمى األمة دقيؽ، أك فكر عميؽ، بؿ 
 (. 310، ص2003العربية مف نككص، كظمت صافية في كبلـ ا، مشرقة في قمكب المؤمنيف )مطمكب : 

لى ميداف أكسع؛ فيي لغة إف أىمية المغة العربية تتعدل حدكد التكاصؿ االجتماعي كالتعبير عف حاجات الفرد لتصؿ إ
؛ لككنيا كسيمة لدراسة المكاد المختمفة سكاء أكانت أدبية أـ عممية نظرية أك عممية، كىذا يؤكد أف المغة العربٌية  الثقافة كالعمـك
ف كانت مادة التخصص لمدرسي المغة العربٌية  فيي مفتاح لمكاد تخصص المدرسيف اآلخريف لما يحتاجكف مف قراءة  كا 

مكادىـ كشرح مكضكعاتيا لمطمبة، بؿ إف تأليؼ الكتب في تمؾ المكاد يعتمد عمى المغة العربٌية  لعرض الحقائؽ لمراجع 
 (. 16، ص 2001كشرحيا كتناكؿ اآلراء كاألفكار كطرحيا )أبك الييجاء :

سية األربع كىي : كيرل حبيب ا إف مف أىـ عكامؿ نجاح العممية التعميمية ىي إتقاف المتعمـ لميارات المغة األسا
القراءة، كالكتابة، كاإلصغاء، كالتكمـ )التعبير(، ككمما أتقف المتعمـ ىذه الميارات األربع بات ناجحان في تحصيمو العممي 

(، كترل الباحثاف إف مساعدة المتعمـ عمى القراءة بشكؿ جيد ستقكده إلى التعبير 8، ص2009كحياتو العممية )حبيب ا :
فكمما زادت قراءات المتعمـ كمطالعاتو الخارجية كبمختمؼ المكضكعات أدل ذلؾ إلى اكتساب مفردات  كالتحدث بطبلقة

 لغكية كتراكيب نحكية كجمؿ جديدة تغني ثركتو المغكية كحصيمتو المعرفية . 
في الحياة  لقد ازدادت أىمية القراءة، كاشتدت الحاجة إلييا بازدياد التطكر المعرفي كالتكنكلكجي، كالتقدـ الحاصؿ

اإلنسانية بعد الثكرة الصناعية، فأصبحت ضركرةن ممحةن كالزمةن مف لكاـز اإلنساف، إذ إنيا أساس بناء الشخصية اإلنسانية 
(؛ كعمى الرغـ مف تعدد الكسائؿ الثقافية 255، ص2008ككسيمة الفرد في تككيف ميكلو، كاتجاىاتو، كتعميؽ ثقافتو )عطية: 

ح، كالسينما، كاإلذاعتيف المسمكعة كالمرئية، فإف القراءة تفكؽ كؿ ىذه الكسائؿ أىمية، لما تنماز في العصر الحديث كالمسر 
 ( 28، ص2010(، )عطية :12، ص 2006بو مف سيكلة كسرعة كحرية كمف غير تقيد بزماف أك مكاف محدد )الفي: 

ة الشعكب جعمت منظمة اليكنسكك العالمية كمما يبيف أىمية القراءة في التقدـ االجتماعي كاالقتصادم كأثرىا في ترقي
مف أكؿ أىدافيا نشر األبجدية بيف الشعكب كتثبيت القراءة كعادة أساسية مف طريؽ تزكيد المجتمعات بالكتب المناسبة )زاير 

 (.384، ص2011كعايز: 
فيي النافذة الرئيسة إف لمقراءة دكر ميـ في حياة الفرد كىي ال تقتصر عمى جانب دكف أخر مف جكانب الحياة كافة؛ 

، كتساعده عمى تنيمة ذكائو كتزيد مف حصيمتو المعرفية كثركتو  التي يطؿ منيا اإلنساف عمى كنكز المعرفة كالثقافة كالعمـك
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المغكية لما تسيـ بو مف تبلقح لؤلفكار كاستمداد لمعبر، كتنمي ميكلو األدبية لما تكفره مف متعة كاسترخاء، ناىيؾ عف إنيا 
مة لمتعرؼ عمى ما يجرم في العالـ كما يتصؿ بكؿ شؤكف الحياة، زد عمى ذلؾ أنيا كاحدة مف أىـ كسائؿ كسيمة مي

 (.29-28، ص2010النيكض الفكرم كالثقافي لمفرد كالمجتمع )عطية :
ؼ يقرؤكف إف تعمـ القراءة يبدأ مف المرحمة االبتدائية كاليدؼ األساس مف التعميـ في ىذه المرحمة ىك تعميـ التبلميذ كي

غرائيـ بحب القراءة كتشجيعيـ عمييا، كليككف األطفاؿ قراء جيديف ال بد مف أف يعطكا كقتان كافيان لمقراءة كاف يسمح ليـ  كا 
(، إف االىتماـ بتعميـ القراءة 63، ص2009بإظيار استجاباتيـ لممادة القرائية أثناء القراءة كبعدىا )عاشكر كمقدادم :

تقانيا في المرحمة اال بتدائية أمر طبيعي لككنيا )القراءة( المدخؿ الطبيعي لمتعمـ إذ إف نجاح المتعمـ كتقدمو في المكاد كا 
الدراسية كافة يتكقفاف عمى قدرتو القرائية، كلذا نجد أنيا ليست مادة ذات محتكل محدد يمكف أف تدرس منفصمة كأغمب 

، 2011يمة تسيؿ العديد مف أنكاع التعمـ )زاير كعايز: المكاد بؿ ىي جزء أساس مف كؿ المكاد الدراسية األخرل، ككس
 (.385ص

كعمى الرغـ مف األىمية الكبرل لمقراءة في المرحمة االبتدائية إال إف الكاقع التعميمي يؤكد كجكد ضعؼ كبير في 
يبمو المستكل الحرفي مف القدرات القرائية لدل طمبة المرحمة المتكسطة، كىذا يعني إف درس القراءة في المرحمة االبتدائية لـ 

 (.51، ص2010مستكيات الفيـ القرائي )عطية :
كيرل الباحثاف إف إتقاف المتعمميف لمقراءة اآللية في المراحؿ األكلية مف الدراسية االبتدائية يضع المعمـ أماـ ميمة 

يا القدرة عمى زيادة التفاعؿ مع جديدة؛ ىي تزكيد المتعمميف بالميارات القرائية كالتي يمكف أف تجسد بأبسط صكره عمى إن
دراؾ معاني الكممات، كىذا لف يحدث إال إذا أتقف المتعمـ فؾ الرمكز المكتكبة  النص المكتكب كالذم يقكدنا إلى االستيعاب كا 

 بشكؿ سريع كفيـ معاني الكممات كالذم  يساعد عمى فيـ المعنى العاـ لمنص. 
يعاب النص المقركء كنقده، كمقدار ىذا الفيـ ىك الذم يحدد قيمة القراءة إف القراءة عممية عقمية تيدؼ إلى فيـ كاست

(، فالفيـ يعيف القارئ عمى اإلدراؾ الصحيح لما ينطكم عميو المقركء مف 84، ص2010كأىميتيا )عاشكر كالحكامدة: 
الفيـ )الفيـ القرائي(  (، كيعدٌ 62- 61، ص2003معافو ظاىرة أك خفية، كالقراءة بغير ذلؾ تفقد قيمتيا)عاشكر كمحمد : 

كاحد مف أىـ الميارات القرائية فيك محكر القراءة كما يرل المختصكف، كلذا يكليو الكثير مف الباحثيف عناية كبيرة كيناؿ قدران 
 ( . 82، ص2003كبيران مف االىتماـ في برنامج تعمـ القراءة )عاشكر:

لذم ال بٌد مف تكافره لنجاح التعبير، ككنيا ضركرة لتككيف كيرل الباحثاف إف القراءة ىي العنصر األساس كالشرط ا
ممكة التعبير عند المتعمميف، فمف طريقيا تنمى الثركة المغكية كالفكرية  ليـ كبزيادتيا تزداد الحصيمة المغكية كبالتالي تنمى 

 القدرة عمى التعبير.
 (LEADاستراتيجية ليد )

كالتي تعد معينان لممعمـ كالمتعمـ عمى  (LEADإستراتيجية ليد )ات المغكية تعمـ المفرد فيكمف االستراتيجيات الحديثة 
حد سكاء فيي تساعد المعمـ عمى تقييـ الخبرات السابقة لممتعمميف كربطيا بالمفردات الجديدة المتعممة في مكضكع ما أك 

الدراسة كالمشاركة بخبراتيـ المختمفة  كحدة دراسية معينة، كتساعد المتعمميف عمى المشاركة في األنشطة المرتبطة بالكحدة
(، كىي مف االستراتيجيات 330: 2011في إنشاء قائمة بالكممات المتخصصة الكاردة في الكحدة أك تمؾ )عبد البارم، 

عتمد المستندة إلى نظرية التعمـ البنائي، إذ تستند إلى المبادئ التي تبناىا بياجيو في نظريتو البنائية كالتي ترل إف التعمـ ي
عمى األفكار السابقة كالتي يحضرىا مف الخبرة السابقة لو، كالمتعمـ بذلؾ يبني معناه الخاص بو، فالتعمـ سياقي قائـ عمى 

 (.220-219: 2008الفيـ المشترؾ الذم يناقشو المتعممكف )الياشمي كالدليمي، 
 تعني ىي :   ( إلى معنى معيف كىذه الحركؼ كمعانيياLEADكيشير كؿ حرؼ مف أحرؼ كممة )

- (L يعني )List   أم قائمة 
- (EA تعني )Experience Activity . كتعني أنشطة الخبرة 
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- (D كتعني )Discuss  . كتعني نقاش 
كتساعد ىذه اإلستراتيجية عمى تشجيع المتعمميف عمى إعداد قكائـ بالمفردات المغكية كألم جزء مف الكحدة الدراسية أك 

ء كما كيمكف استعماليا لتعمـ المفاىيـ الكاردة في المكضكع أك لتعمـ المحتكل المتضمف في ألم فقرة مف المكضكع المقرك 
 ىذا المكضكع كذلؾ بتنفيذ المياـ اآلتية: 

 تحديد مكقع أك أماكف المفردات التي تعبر عف المكضكع . -
 اختيار ىذه المفردات كالتحقؽ منيا . -
 تصنيؼ ىذه المفردات إلى فئات .  -
 التفكير بدقة . -
 تطبيؽ ما يتعممو المتعمـ . -
 إجراء مناقشات بيف المتعمميف بعضيـ البعض . -
 ( 331-330: 2011طرح مجمكعة مف األسئمة حكؿ ىذه المفردات )عبد البارم،  -

كيرل الباحثاف إف أىمية االستراتيجة تكمف في إمكانية جعؿ المتعمميف فاعميف في غرفة الصؼ باالعتماد عمى 
ثارة الدافعية لدل  المناقشات فيما بينيـ مف جية مما يدفعيـ إلى اإلفادة مف خبراتيـ المعرفية السابقة كتكظيفيا في النقاش، كا 

مكانية تطبيؽ ما يتعممو  عماؿ العمميات العقمية بإيجاد األسئمة كاإلجابة عف أسئمة الطرؼ األخر كا  المتعمميف لمتفكير كا 
المتعمـ أماـ إمكانية اإلفادة مف المنظكمة المعرفية المتكافرة لديو مسبقان مما  المتعمـ، كباالنتقاؿ لمجاف بالتطبيقي فإننا نضع

 يساعد عمى ترسيخ المعمكمات الجديدة كالخركج مف حالة االستذكار السمبي لممعمكمات. 
 كتسير االستراتيجية في ثبلث مراحؿ رئيسة كفقا لمختصر اسميا كبحركفيا األكلى كىي : 

 تتمثؿ في إعداد قائمة متخصصة مف المفردات المغكية الكاردة في المكضكع كالمرتبطة بو. ك  (:Lالمرحمة األولى)
كتستند إلى تزكيد المتعمميف بمجمكعة مف األنشطة التي تثرم الخبرة كالتي تعينيـ عمى فيـ  (:EAالمرحمة الثانية )

 المفردات المتخصصة المكجكدة بالقائمة المعدة مسبقان.
: كتتمثؿ في مناقشة المتعمميف لعناصر المكضكع، كالتركيز عمى المتخصصة السابؽ عرضيا في (Dالمرحمة الثالثة )

 (.331: 2011القائمة )عبد البارم، 
 استراتيجية االتصاؿ المتكرر:

كالتي  االتصاؿ المتكررعف االستراتيجيات الحديثة في تعمـ المفردات المفظية يقكدنا لمحديث عف استراتيجية  كالحديث
د مف االستراتيجيات الحديثة في التدريس كالتي مف شانيا تنمي قدرة المتعمميف عمى اكتساب المفردات المغكية كربطيا تع

 (.5: 2012بالخبرات السابقة كاإلفادة منيا في المطالعة كالتعبير كالقراءة )زاير كحسف، 
بمجمكعة مف  االستعانةات انو كمما تـ لقد أظيرت األبحاث كالدراسات التي أجريت في مجاؿ تعميـ كتعمـ المفرد

االستراتيجيات الفعالة كانت معالجة الفرد لممفردات كالكممات تتـ بصكرة أكثر عمقان كاتساعان، كاستراتيجية االتصاؿ المتكرر 
، عبلكة تكفر لمطبلب فرصة إلعماؿ عقكليـ في المفردات التي تعمـ، كالى ممارسة عمميات التفكير في أثناء تعمـ المفردات

عمى تدريب الطبلب عمى مناقشة كتصنيؼ ىذه المفردات، كاستعماليا استعماالن كظيفيان في سياقات اتصالية، بحيث يتـ 
تكظيؼ ىذه المفردات بشكؿ عنقكدم، إذ يتـ فييا تزكيد المتعمميف قائمة بالمفردات المغكية، ثـ يكمفكف باالتصاؿ المتكرر 

ة، كتستعمؿ ىذه االستراتيجية عندما نريد مف المتعمميف التمييز بيف األدكار كاألنشطة بكؿ مفردة مف القائمة كؿ عمى حد
التي يقـك بيا شخص أك كائف ما، مثاؿ ذلؾ اذا كانت لدينا قصة تتضمف قضية معينة فمدينا في ىذه القضية ثبلث ادكار 

المغكية التي ترتبط بكؿ فئة مف ىذه الفئات ىي: المتيـ كاالدعاء كالدفاع، يكمؼ المتعمـ بإتياف مجمكعة مف المفردات 
 (. 336: 2011الثبلث )عبد البارم، 
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كيرل الباحثاف إف أىمية االستراتيجية تكمف في إعانتيا لممتعمـ عمى استكماؿ بناء القاعدة المعرفية الذىنية لديو، 
ركة المغكية لممتعمـ، كبالتسميـ لمرأم القائؿ فتساىـ بربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات الحالية كىك ما يساىـ في زيادة الث

باف النمك المعرفي المغكم يمتاز بتزايد القدرة عمى فيـ ما يقكلو اآلخركف كالتعبير عف األفكار كالرغبات كاالنفعاالت فاف ىذه 
 االستراتيجية تعد مساىمة جيدة في تعزيز دكر المتعمـ في فيـ كمعالجة المفردات المغكية . 

 حقيؽ ىذه االستراتيجية لؤلىداؼ المرجكة منيا فبل بد مف أف تسير كفؽ خطكات متسمسمة كىي: كلضماف ت
 تزكيد المتعمميف بقائمة المفردات المغكية الجديدة كالتي تقسـ في األغمب عمى ثبلث فئات رئيسة.   -
عرفة المفردات المغكية يعمؿ المتعممكف كمجمكعات تعاكنية صغيرة أك يعممكف بشكؿ منفرد عمى قراءة المكضكع كم -

 كالتفكير فييا كمف ثـ مناقشتيا كالتحقؽ مف أم األعمدة الثبلث تضـ مجمكعة أكثر مف المفردات . 
تسكيف المفردات المغكية المعطاة لممتعمميف في العامكد المناسب ليا كيمكف كضع المفردة الكاحدة في أكثر مف عمكد  -

 إذا كجدت صمة بينيا . 
عمـ مفردة معينة في أكثر مف عامكد فبل بد مف أف يقدـ التفسير كالتبرير لذلؾ لمعرفة مدل التقدـ كفي حاؿ كضع المت -

 الحاصؿ في الحس المغكم كمدل درايتو بمعاني ىذه المفردات. 
 مناقشة المتعمميف لبلختبلفات بيف الفئات المختمفة .  -
 (. 338: 2011، ف ىذه المفردات )عبد البارماستعماؿ المفردات المغكية المتعممة لكتابة مكضكع تعبيرم يتضم -

 القراءة والفيـ القرائي: 
لما كانت التربية عممية تغيير السمكؾ، فبل شؾ إف القراءة ىي كسيمة ىذا التغيير مف طريؽ االطبلع عمى تجارب 

ماما خاصان، فالعناية بأساسيات اآلخريف، كلما لمقراءة مف أىمية بالغة في حياة الفرد كالمجتمع فقد أكالىا عمماء التربية اىت
 (18: 2011كمبادئ القراءة يعني االىتماـ بعناصر العممية التعميمية برمتيا )زاير كآخركف، 

فممقراءة شأف ي كبير في الفكر كالثقافة كنشر المعرفة، فيي الكسيمة األىـ في تمقي المعرفة كتنمية اإلدراؾ، كليا يعكد 
دراكية الفضؿ فيما نعرفو مف حقائؽ كعم ـك كمعارؼ كلكالىا ما كصؿ اإلنساف لما تكصؿ إليو مف مستكيات ثقافية كمعرفية كا 

 (.9: 2009مختمفة )الجبيمي، 
ذا كانت القراءة بمفيكميا الدقيؽ قدرة التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة كفيميا كتفسيرىا كنقد كتكظيؼ ما تدؿ عميو ىذه  كا 

ت التعمـ كالتعميـ كافة إال إننا لـ نتمكف مف تحكيؿ المادة المكتكبة لمادة مسمكعة، الرمكز، فبالرغـ مف التقدـ الحاصؿ مجاال
حتى إف الحاسكب الذم يعد مف أكثر الكسائؿ التعميمية تطكرا ما زاؿ يستعمؿ المكتكب ككسيمة لنقؿ المعمكمات لمقارئ 

 (.  97: 2010)مصطفى، 
تتعدل حدكد التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة بؿ كتعد أكثر مف إدراؾ كيتفؽ الباحثاف مع ما أكرده عاشكر مف إف القراءة 

الكممات كفيـ ما تعنيو المفاىيـ كالمعمكمات كاألفكار مف النص المقركء، أم إنيا معالجة الكممات كالمفاىيـ كالمعمكمات 
 (. 63: 2009كاألفكار كما يصفيا المؤلؼ مرتبطة بخبرات القارئ كمعرفتو )عاشكر كمقدادم، 

عميو فاف القراءة عممية تحكيؿ الرمكز المكتكبة إلى ما تدؿ عميو مف معافو كأفكار مف طريؽ النطؽ باستعماؿ أسمكب ك 
التحميؿ، كعميو فاف عناصر القراءة الرئيسة ىي: )الرمز المكتكب، المعنى المكتكب، كالمفظ في القراءة الجيرية، كالكصكؿ 

 (. 106: 2007الضبعات، لممعنى مباشرة في القراءة الصامتة )أبك 
 إف العممية القرائية تشتمؿ عمى أكثر مف مستكل مف مستكيات النظاـ المغكم كىذه المستكيات ىي: 

: كىك المستكل المعني بإخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة كتكليؼ المقاطع الطكيمة كالقصيرة التي المستوى الصوتي
 تتككف منيا األلفاظ أك المفردات.

 : كىك المعني بحركات أكاخر الكممات كتراكيب الجمؿ كمراعاة العكامؿ النحكية في نطؽ الجمؿ .النحويالمستوى 
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: كىك المعني بمعاني المفردات التي تتصؿ ببنية الكممة كالسياؽ الذم ترد فيو كفي ىذا المجاؿ يستحضر المستوى الداللي
 (.  23: 2010المستكل الصرفي كالكتابي )عطية، 

حثاف إف القراءة عبلقة تفاعمية بيف القارئ كالنص المكتكب، كما يؤكد ىذا ما ذىب إليو تايمكر مف إف القراءة كيرل البا
عممية تفاعؿ متكاممة يدرؾ القارئ فييا بالعيف ثـ يفكر بيا كيفسرىا حسب خمفيتو كتجاربو كيخرج فييا بأفكار كتعميمات 

ئ ليس سمبيان بؿ عميو التفاعؿ مع ما يقرأ فالعقؿ مجمكعة مف العبلقات (، فالقار 12: 2009كتطبيقات عممية )حبيب ا، 
 (.  134-133: 2010الفكرية المتصمة كليس مجمكعة مف الكحدات المنفصمة التي ال تربطيا صمة )مصطفى، 

ف معنى كعميو يمكف لنا القكؿ إف القراءة عممية معرفية بالدرجة األكلى تقـك عمى تفسير كفيـ رمكز الحركؼ لتككي
 كالكصكؿ إلى الفيـ كاإلدراؾ، كلككنيا كسيمة لمتكاصؿ االجتماعي فاليدؼ الرئيس منيا ىك الفيـ كاإلدراؾ.

 الفيـ القرائي: 
ىك عممية تفكير متعددة اإلبعاد، تقـك عمى أساس التفاعؿ بيف القارئ كالنص كالسياؽ، كىك عممية إستراتيجية، تمكف 

لنص المكتكب كلذا فيك عممية معقدة تتطمب التنسيؽ لعدد مف مصادر المعمكمات ذات القارئ مف استخبلص المعنى مف ا
 (. 323: 2003العبلقات المتبادلة )شحاتة كالنجار، 

كيعد الفيـ القرائي أساس عممية القراءة كىك الغاية الرئيسة منيا، إذ يقـك عمى بناء تمثيؿ ذىني كامؿ كمتسؽ 
ضكعو، عمى أف تشيد ىذا التمثيؿ الذىني انطبلقان مف معمكمات صريحة ذات طبيعة لمكضعية التي يصفيا الكاتب في مك 

معجمية منتظمة في جمؿ كعبارات كفؽ قكاعد تركيبية خاصة بالنظاـ القاعدم أك النحكم لمغة، كىذه العبارات بدكرىا 
 (. 23: 2010تتراكب في متكالية يتحقؽ بيا بنية أك بنيات النص أك المكضكع )عبد البارم، 

عندما يمتقي القارئ مع النص تبدأ عممية االستقباؿ أم اخذ المعنى المكجكد، كمف ىنا تحدث عممية التفاعؿ بيف 
القارئ كالنص المكتكب تتخميا عمميات مف الشرح كالتفسير كالتحميؿ كاالستنتاج، كذا عمى القارئ أف تطكر ميارات الفيـ 

عنيا في المادة المقركءة كربط ىذه األفكار بخبرة القارئ كالتفاعؿ معيا كالحكـ المتضمنة إدراؾ المعاني كاألفكار المعبر 
(. إف العممية القرائية تشتمؿ عمى أكثر مف مستكل مف مستكيات النظاـ 47: 2009عمييا كاالستفادة منيا )حبيب ا، 

 المغكم كىذه المستكيات ىي: 
ركؼ مف مخارجيا الصحيحة كتكليؼ المقاطع الطكيمة كالقصيرة : كىك المستكل المعني بإخراج الحالمستوى الصوتي -

 التي تتككف منيا األلفاظ أك المفردات.
 :كىك المعني بحركات أكاخر الكممات كتراكيب الجمؿ كمراعاة العكامؿ النحكية في نطؽ الجمؿ.المستوى النحوي -
كممة كالسياؽ الذم ترد فيو كفي ىذا المجاؿ :كىك المعني بمعاني المفردات التي تتصؿ ببنية الالمستوى الداللي -

 (  23، ص2010يستحضر المستكل الصرفي كالكتابي )عطية: 
كيرل الباحثاف إف القراءة عبلقة تفاعمية بيف القارئ كالنص المكتكب، كما يؤكد ىذا ما ذىب إليو تايمكر مف إف القراءة 

يا كيفسرىا حسب خمفيتو كتجاربو كيخرج فييا بأفكار كتعميمات عممية تفاعؿ متكاممة يدرؾ القارئ فييا بالعيف ثـ يفكر ب
(، فالقارئ ليس سمبيان بؿ عميو التفاعؿ مع ما يقرأ فالعقؿ مجمكعة مف العبلقات 12: 2009كتطبيقات عممية )حبيب ا، 

 .  (134-133: 2010الفكرية المتصمة كليس مجمكعة مف الكحدات المنفصمة التي ال تربطيا صمة )مصطفى، 
كعميو يمكف لنا القكؿ إف القراءة عممية معرفية بالدرجة األكلى تقـك عمى تفسير كفيـ رمكز الحركؼ لتككيف معنى 

 كالكصكؿ إلى الفيـ كاإلدراؾ، كلككنيا كسيمة لمتكاصؿ االجتماعي فاليدؼ الرئيس منيا ىك الفيـ كاإلدراؾ.
بمعانييا الحرفية كالمجازية، فمف دكف الفيـ ال يفيـ المتعمـ ما يقرأ، إفى الغاية األساسية لمفيـ ىي تطكير الثركة المغكية 

لذا فالفيـ ىك الميارة األساس لمقراءة كتأتي بعده الميارات األخرل كتحديد التفاصيؿ كتذكر الحقائؽ كتعييف الفكرة الرئيسة 
 (.55 :2009كفيـ تنظيـ كبناء النص مف حيث التسمسؿ المكضكعي اك الزمني )حبيب ا، 
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كالفيـ القرائي عممية تفكير متعددة اإلبعاد، تقـك عمى أساس التفاعؿ بيف القارئ كالنص كالسياؽ، كىك عممية 
إستراتيجية، تمكف القارئ مف استخبلص المعنى مف النص المكتكب كلذا فيك عممية معقدة تتطمب التنسيؽ لعدد مف 

 (. 323: 2003لنجار، مصادر المعمكمات ذات العبلقات المتبادلة )شحاتة كا
نشاء لمتمثيبلت كالتصكرات الذىنية بشكؿ  1988(Kintschكيرل كينتش ) إف الفيـ القرائي ىك بناء لممعنى، كا 

متماسؾ كمتكاممة لممعنى في ذاكرة القارئ، ليفيـ النص القرائي، كيتعمـ منو العديد مف الخبرات، كلذا أطمؽ عميو االنمكذج 
 (.27: 2010نص )عبد البارم، البنائي التكاممي لفيـ ال

كيعد الفيـ القرائي أساس عممية القراءة كىك الغاية الرئيسة منيا، إذ يقـك عمى بناء تمثيؿ ذىني كامؿ كمتسؽ 
لمكضعية التي يصفيا الكاتب في مكضكعو، عمى أف تشيد ىذا التمثيؿ الذىني انطبلقان مف معمكمات صريحة ذات طبيعة 

بارات كفؽ قكاعد تركيبية خاصة بالنظاـ القاعدم أك النحكم لمغة، كىذه العبارات بدكرىا معجمية منتظمة في جمؿ كع
 (. 23: 2010تتراكب في متكالية تتحقؽ بيا بنية أك بنيات النص أك المكضكع )عبد البارم، 

التفاعؿ بيف فعندما يمتقي القارئ مع النص تبدأ عممية االستقباؿ أم اخذ المعنى المكجكد، كمف ىنا تحدث عممية 
القارئ كالنص المكتكب تتخميا عمميات مف الشرح كالتفسير كالتحميؿ كاالستنتاج، كلذا عمى القارئ أف يطكر ميارات الفيـ 
المتضمنة إدراؾ المعاني كاألفكار المعبر عنيا في المادة المقركءة كربط ىذه األفكار بخبرة القارئ كالتفاعؿ معيا كالحكـ 

 (.47: 2009يا )حبيب ا، عمييا كاالستفادة من
كالبد مف التأكيد عمى إف الفيـ القرائي ليس بالعممية السيمة أك اليسيرة التي تتكقؼ عمى التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة 

 كالنطؽ بيا، بؿ ىك عممية معقدة تسير 
عماؿ  الفكر كالتفسير كالتحميؿ في مستكيات متباينة، كتتطمب قدرات عقمية كتحتاج إلى الكثير مف المراف كالتدريب كا 

كالمكازنة كالنقد، كيمكف إف تندرج جميع ميارات القراءة مف الفيـ المباشر، كاالستنتاجي، كالفيـ الناقد كالتذكقي كاإلبداعي 
 (. 18: 2003تحتيا)جاد، 

نكعا مف أنكاع كمف مبادئ الفيـ القرائي التي أكردىا عطية إف الفيـ القرائي عممية تفكير الف القراءة بحد ذاتيا 
 (. 78: 2010المشكبلت التي يكاجييا القارئ، لذا فيي تقتضي إعماؿ الفكر في المقركء كما خمؼ سطكره )عطية، 

كيذىب الباحثاف إلى ما ذىب إليو عبد البارم مف إف الفيـ القرائي حؿ لممشكمة إذ يتضمف انتقاء العناصر الصحيحة 
قات منطقية، كتحديد حجـ تأثير كؿ عنصر كقكتو ككؿ ذلؾ بعممية عقمية كتصنيؼ ىذه العناصر في مجمكعات ذات عبل

لمحاكلة فيـ كؿ كممة مف الكممات المككنة لممكضكع، أم انو عممية بنائية تفاعمية يمارسيا القارئ مف طريؽ محتكل قرائي 
عة مف المؤشرات السمككية بغية استخبلص المعنى العاـ لمنص كيستدؿ عمى ىذه العممية مف طريؽ امتبلؾ القارئ لمجمك 

 (.31-30: 2010المعبرة عف ىذا الفيـ.)عبد البػارم، 
كمف كؿ ما تقدـ يرل الباحثاف إف الفيـ القرائي ىك أساس القراءة كبدكنو تفقد القراءة قيمتيا الحقيقة، إذ تتحكؿ مف 

لحركؼ، كلذا البد مف الدعكة إلى جعؿ عممية عقمية معرفية إلى عممية فسيكلكجية ىدفيا التعرؼ عمى الرمكز كفؾ شفرات ا
الفيـ القرائي ىدفان رئيسان مف أىداؼ تعميـ القراءة كبخاصة فيما يخص تحديد السياؽ كتنمية ميارات النقد، كالتذكؽ، 

 كاإلبداع، كاستخبلص األفكار كالمعاني. 
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 مبادئ الفيـ القرائي:
اشران في تنشيط الفيـ القرائي، كينبغي لممعنييف مراعاتيا في ( عدد مف المبادئ تسيـ اسيامان مب2009اكرد عطية )

 تدريس القراءة كىي :
 الفيـ القرائي عممية معرفية:  -1

كىذا يعني أٌف الفيـ يقتضي استعماؿ المغة في العمميات الذىنية التي يجرييا القارئ مف أجؿ الكصكؿ إلى المعاني، 
المعاني، ما لـ يستطع معرفة الكممات كالتراكيب المغكية التي يشتمؿ عمييا النٌص أم أٌف القارئ ال يمكنو أف يفٌكر أك يدرؾ 

 المقركء.
 الفيـ القرائي عممية تفكير:  -2

كىذا يعني أٌف القراءة تعٌد نكعا مف أنكاع المشكبلت التي يكاجييا القارئ، ككنيا تقتضي إعماؿ الفكر في المقركء، 
 خمؼ سطكره، كبذلؾ تككف القراءة نشاطا ذىنيا ىادفا. كاستنتاج ما يتضٌمنو المقركء   كما

 الفيـ القرائي يقتضي التفاعؿ النشط بيف القارئ والمقروء:  -3
كىذا يعني أف يككف القارئ إيجابيا في تفاعمو مع النٌص، مستعمبل بنيتو المعرفية في التعامؿ مع المعمكمات التي 

 يتضٌمنيا النٌص مف أجؿ فيمو كالتمٌكف منو.
 الفيـ القرائي يستمـز طبلقة ذىنية:  -4

الطبلقة الذىنية تعني قدرة القارئ عمى تعٌرؼ الكممات كالتراكيب المقركءة بشكؿ سريع، كقراءتيا قراءة متكاصمة غير  
 (.79-78: 2009متقٌطعة، مع القدرة عمى اكتشاؼ المعاني الكامنة في النٌص المقركء )عطية، 

 راتو:مستويات الفيـ القرائي وميا
لمقراءة مستكيات عٌدة تتضٌمف ميارات متنٌكعة، بكصؼ القراءة عممية تفكير، فأنت تستخمص، كتستنتج، كتحٌمؿ، 

 كتصدر أحكاما، كتشرح، كتفٌسر بشكؿ  عاـ رمكزا تٌتصؿ بما ترل كتسمع. 
 ػ مستوى الفيـ المباشر )الحرفي أو السطحي(: 1

ومف ميارات جمؿ كاألفكار فيما مباشرا كما كردت في النٌص صراحة، كيقصد بو قدرة القارئ عمى فيـ الكممات كال
 ىذا المستوى:

 تحديد المعنى المناسب. -
دراؾ الترتيػب المكػاني كالزمػاني، كاألفكػار الفرعيػة، كالفكػرة العامػة، كالمعنػى المشػترؾ، كاألضػداد، تحديد المترادفات  - ، كا 

 كترتيب األكلكيات عمى كفؽ األىمية.
 ـ التفسيري )االستنتاجي(: ػ مستوى الفي2

ومف كيقصد بو قدرة القارئ عمى تحديد المعاني الضمنية العميقة التي أرادىا الكاتب  كلـ ترد صراحة في النٌص، 
 ميارات ىذا المستوى:

 ميارة استنتاج أكجو الشبو كاالختبلؼ )استنتاج العبلقات بيف األفكار(. -
 السطكر كما كرائيا(. ميارة إدراؾ العبلقات السببية )فيـ ما بيف -
 ميارة تحديد أىداؼ الكاتب كمقاصده . -
 ميارة معرفة االتجاىات كالقيـ الكاردة، كاألفكار الضمنية العميقة في النٌص المقركء. -
 ػ مستوى الفيـ الناقد: 3

أسس كيقصد بو قدرة القارئ عمى إصدار الحكـ عمى النٌص المقركء لغكيا، كدالليا، ككظيفيا، عمى كفؽ قكاعد ك 
 ومف ميارات ىذا المستوى:كمعايير كأطر مرجعية مناسبة، 

 التمييز بيف األفكار الرئيسة كالفرعية . -
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 التمييز بيف المعقكؿ كالبلمعقكؿ، كالحقائؽ كاآلراء.  -
 تحديد مدل مصداقية الكاتب كدكافعو. -
 تككيف رأم حكؿ األفكار الكاردة في النٌص. -
 دل مناسبتيا لمعصر.الحكـ عمى أصالة الماٌدة المقركءة، كم -
 ػ مستوى الفيـ التذّوقي: 4

حساسو بأحاسيس الكاتب كمشاعره،  ومف كيقصد بو قدرة القارئ عمى الفيـ العميؽ القائـ عمى خبرتو التأممية، كا 
 ميارات ىذا المستوى:

 ميارة إحساس القارئ بما أحٌسو الكاتب أك الشاعر أك األديب. -
 ية أك اإليحائية أك الحالة الشعكرية في النٌص.ميارة إدراؾ القيـ الجمالية السام  -
 ػ مستوى الفيـ اإلبداعي : 5

ىك مستكل عاؿ مف الفيـ يتطٌمب مف القارئ ابتكار أفكار جديدة غير مألكفة )المبادأة كاالبتكار كالخركج عف 
 ومف ميارات ىذا المستوى:المألكؼ(، 

 اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كاردة في النٌص .  -
 ؤ باألحداث قبؿ االنتياء مف قراءة النٌص . التنبٌ  -
 بياف نياية المقركء ما لـ يحٌدد الكاتب نياية لو .  -
 كتمثيؿ المقركء كمسرحتو .، تحديد عناصر المقركء كحبكتو كأحداثو -
 القدرة عمى ترتيب أحداث النٌص المقركء بصكرة إبداعية .  -

 مراحؿ الفيـ القرائي :
 ي يمٌر بمراحؿ عٌدة ىي :يرل أندريو أٌف الفيـ القرائ

 ػ اإلدراؾ الحّسي : 1
يتضٌمف اإلدراؾ الحٌسي تعٌرؼ الحركؼ كالكممات  كمؤشرات سطح النٌص، بمعنى فٌؾ رمكز الكممات مف خبلؿ 

 استخراج السمات اإلمبلئية كالنحكية لمنٌص المقركء .
 ػ عممية التنشيط : 2

ىذا النشاط في مستكيات معالجة النٌص كافة، فعممية تمييز حرؼ  تتعٌمؽ بالبحث في الذاكرة عف المعمكمات، كيتكاجد
ٌنما تجرم العممية بشكؿ شامؿ، إذ  تتطٌمب عممية تعٌرؼ إدراكية، كال يجرم التنشيط حرفا بعد حرؼ أك مقطعا بعد مقطع، كا 

بذلؾ يسمح التنشيط يحدث االسترجاع في الذاكرة بالبحث عف معنى الكممة أك مجمكعة الكممات التي خضعت لمتفكيؾ، ك 
 بكضع معمكمات القارئ المبلئمة مكضع التصٌرؼ .

 ػ االستدالؿ : 3
ىك استراتيجية إدراكية تستعمؿ المعمكمات التي لدل القارئ بيدؼ إثراء المعمكمات المتضٌمنة في النٌص، أك إكماليا، 

 ـ الترابط المنطقي أك االلتباس .أك تحكيميا بحيث يسيؿ فيميا كحفظيا، كلبلستدالؿ أىمية بالغة في اكتشاؼ عد
 ػ التنبؤ : 4

ىك نشاط إدراكي يقـك عمى التكٌيف بالمعمكمات التي ما تزاؿ غير متكافرة، ىدفو التكٌصؿ إلى تحديد المعنى الحقيقي 
 لممقركء، إذ يقٌدـ مؤشرات تسٌيؿ اختيار التفسير األفضؿ مف أجؿ متابعة القراءة . 
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 ػ نشاط الحفظ : 5
حفظ لمدل طكيؿ يتحٌقؽ أكثر بالتصٌكر الداللي، فتذٌكر النٌص كٌمو يتناقص بسرعة أكثر مف التذٌكر المنسكب إٌف ال

لممدلكؿ، أٌما المعمكمات التي تـٌ تخزينيا في الذاكرة فيي عرضة لمنسياف . كتكجد ثبلثة عكامؿ تؤٌثر في الحفظ ىي : حداثة 
 عالية . المعمكمات، كأىميتيا النسبية، كقيمتيا االنف

 ػ نشاط االسترجاع والعرض : 6
ىك استرجاع المعمكمات التي خزنت في الذاكرة بعد معالجة معٌينة، إذ يخضع استرجاع المعمكمات إلى حٌد كبير لنمط 

 المعالجة، كالعكامؿ التي تؤٌثر في الحفظ.  
 العوامؿ المؤثرة في الفيـ القرائي :

 القارئ عمى فيـ المقركء منيا : مف العكامؿ التي يمكف أف تؤٌثر في قدرة
 مبلئمة المقركء مستكل نضج القارئ كاستعداده القرائي .  -
 أسمكب عرض المقركء كمدل تبلؤمو كقدرات القارئ .  -
 خمك لغة المقركء مف التراكيب الغامضة . -
 كانجذابو إلى قراءة المكضكع .، مستكل دافعية القارئ  -
 و .مستكل مقركئية المقركء كسيكلة مفردات  -
 الحركة االرتدادية لعيف القارئ . -
 معايشة القارئ مكضكع المقركء كأفكاره .  -
 كدرجة إتقانو مياراتو . ، مستكل قدرة القارئ عمى الفيـ القرائي  -
 كالنفسي( .، كالعضكم، كاستعداده القرائي )العقمي، مستكل نضج القارئ  -
 مستكل الحشك كالتكرار في المقركء .   -
 ئ .مستكل ذاكرة القار  -
 ( .42: 2009، الغرض مف القراءة )الغرض الذم يسعى إليو القارئ( )عطية -
 كعممية كالنقد .، كفيـ المعنى الظاىرم كالضمني، الخبرة السابقة التي تسٌيؿ عمى القارئ عمميات االستنتاج -
 كالماٌدة الدراسية .، كتأثير المعٌمـ، العكامؿ العاطفية كىي مفيـك الذات -
كاإلعػداد غيػػر المناسػب لممعٌممػيف  كالتأكيػد الزائػد عمػى ميػارة كاحػدة مػػف ، كىػي التعمػيـ غيػر المبلئػـ لمقػراءة العكامػؿ التربكيػة -

 ( 29: 2009، كسعاد، ميارات القراءة  )الدليمي
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Finding out the Cohesive Devices Most Frequently Used by  Iraqi EFL 

University Students in Their Monthly Examination Sheets 

Lect.  Lihadh Abdul Ameer Mubarak 

ف المتعمميف لمغة االنكميزية ايجاد ادوات الربط التي تستخدـ كثيرا مف قبؿ طبلب الجامعات العراقية م
 في اجوبتيـ لبلمتحانات الشيرية

 لحاظ عبد االمير مبارؾـ. 
 الممخص 

الربط ضركرم في المغة االنكميزية سكاء كبلما اك كتابة فالمتحدثكف كالكتاب يستخدمكف انكاعا مف ادكات الربط لكي    
مختمفة. في كتاب )الترابط في المغة االنكميزية( كضع  يكضحكا العبلقات بيف االفكار. يككف النص المترابط بعدة طرؽ

ىاليدم كرقية حسف خمسة أنكاع الدكات الربط مف شأنيا ايجاد الترابط في النصكص: االشارة كالحذؼ كاالبداؿ كالربط 
 .المغكم كاالرتباط. تستخدـ أدكات الربط لتكضيح المعنى كالتعبير عنو بايجاز

Section One: 

Introduction 

 Cohesion is necessary in both spoken and written English.Speakers and writers use a 

variety of cohesive devices to link or clarify the relationships among ideas. A cohesive text is 

created in many different ways. In Cohesion in English, M.A.K. Halliday and Ruqaiya Hasan 

identify five general categories of cohesive devices that create coherence in texts: reference, 

ellipsis, substitution, lexical cohesion and conjunction. Cohesive devices are used to keep the 

meaning clear and to express it more economically. 

Cohesive devices are taught at the Iraqi universities through out the four years of their 

study at the university. And students are often adviced to use these devices to make their 

writings more cohesive and thus clearer and more economic. 

The purpose of this paper is to show how and which cohesive device used by the EFL 

students in their monthly examination sheets. The monthly examination sheets are chosen in 

stead of having a test for a reason: that is, if the students use the cohesive devices, they are 

using it while thinking of something else, that is the topic of the original exam. This is 

preferred for applying a test because in the case of a test the students will be having the 

cohesive devices in mind while writing. 

The study tries to answer the following questions: 

3- Do students of Iraqi EFL university learners use the different cohesive devices or not? 

4- If yes, do they use it correctly? 

5- Which cohesive device is most frequently used.  

Within this aim, a number forty monthly examination sheets in different courses for 

students in their fourth studying  year are analyzed.  

The result show that in most cases the cohesive devices are used by the students but 

they use reference and conjuncts especially personal reference and demonstrative reference. 

While nominal and clausal ellipsis are totally ignored. The other cohesive devices: ellipsis, 

verbal substitution and lexical cohesion are ignored. 
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