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18-10-2017  
 يف املرحلة االبتدائّية احملرتمني/اتيف األلويّة الّلغة العربّية إرشاد ات /مرّكزيحضرة 

 حضرة مرشدي/ات الّلغة العربّية يف املرحلة االبتدائّية احملرتمني/ات
 حتّية طّيبة وبعد،

 

 .طرائق لتحسني متّكن التالميذ من مهارات فهم املقروءاملوضوع: 
 

ال ميكننا  لذاوّد لفت نظركم، أنّنا ملعاجلة مهارات فهم املقروء عند التالميذ، جيب أن نعرف منبع املشكلة حلّلها، أ
 ديدة وحّل األسئلة اليت تليها.متكني التالميذ من فهم املقروء بتكثيف التدريب على قراءة نصوص ج

، وبدون حتويل أوتوماتيكّيةسّية يف القراءة، إىل قدرات حتويل املهارات األسا ميكن حتقيق فهم املقروء بدون ال "إذ 
  واملمارسة"  ة إىل مهارة من خالل التمريناملعرفة اللغويّ 

اخلطوات اليت جيب اتّباعها يف احلّصة الفردانّية، وخالل الدروس مراعاًة للفروق الفرديّة بني التالميذ، حني وعليه فإّن 
 كالتايل:  يفهم املقروء هيواجه التلميذ صعوبًة يف مهارات 

 ندّرب التلميذ على فهم املسموع، ❖
 نبدأ ابجلمل القصرية الواضحة املفهومة، نسأل: أسئلة حول مضموهنا، مثاًل: "لعب فؤاد ابلكرِة"؛ نسأل: ▪

o من لعَب ابلكرة؟ 
o مباذا لعب فؤاد؟ 

 نطلب من التالميذ إجاابت كاملة ابلّلغة املعياريّة. -
 عوائد: "لعب فؤاد ابلكرِة مع أصدقائه"؛ نضيف سؤااًل:مثّ نسمعه نصًّا آخر مع  ▪

o مَع َمْن لِعَب فؤاد؟ 
 ونسأل: لعب فؤاد الصغري ابلكرِة الكبرية. نضيف للجملة نعوًًت أو حااًل  ▪
يرى التلميذ جمموعة صور تتعّلق مبوضوعة واحدة، ويسمع مجلة واحدة صحيحة تصف إحدى الصور، وعليه أن  ▪

 يعرف الصورة املالئمة.
أن ندّرب التلميذ على فّعالّيات عديدة يف فهم املسموع، ونتأّكد من فهمه؛ ننتقل للمرحلة التالية،  بعد -

 وهي القراءة.
نفحص أين تكمن لك نتأّكد أّن التلميذ جييد القراءة السريعة الدقيقة األوتوماتيكّية، إذا مل يكن األمر كذ ✓

 املشكلة؛  
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األساس األهّم لفهم  بطالقة، دقة وسرعة على قراءة الكلمات تعترب القدرة إذ كلماتالقراءة فنبدأ من  ❖
 املقروء.

 لكلمات:تان ميكن أن يعتمدمها القارئ يف قراءة اإسرتاتيجيّ  هناك  ▪
 ،عليها عن طريق شكلها ككلّ  الكلمة والتعّرف ، أي قراءةةة/الكليّ ة اللوغوغرافيّ سرتاتيجيّ اإل •
عن طريق حتويل حروفها  ف إليهاالكلمة والتعرّ  ، أي قراءةةة/الرتكيبيّ ة/اجلزئيّ فبائيّ أللة اسرتاتيجيّ واإل •

ر القراءة، فهي ساس يف تطوّ األة ة الرتكيبيّ سرتاتيجيّ إلا دّ عَ ت    .الرتكيب الصوتّ  ومقاطعها إىل أصوات، ومن مثّ 
نه مع املمارسة الكافية من تطوير مبان أو غري مألوفة، ومتكّ  كلمة مألوفة ن القارئ من قراءة أيّ متكّ 

كتسب مع املمارسة ة فتة اللوغوغرافيّ سرتاتيجيّ اإلا أمّ متمّرس الحًقا،  ة للكلمات يستعملها كقارئلوغوغرافيّ 
)راجعوا مرشد املعّلم لفحص القراءة يف الصّف  .ةة الرتكيبيّ سرتاتيجيّ إلكتساب اال  الكافية كنتاج طبيعيّ 

 :ا(األّول وادرسوه جّيدً 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Arab.htm 

 
للصّفني األّول والثاين، نعرف مشكلة كّل تلميذ نعود مع التالميذ إىل الفّعالّيات املوجودة يف فحص القراءة  ❖

 وحناول عالجها حسب الطرائق املقرتحة.
 ننطلق حنو قراءة جهريّة لنّص. ▪
 فهم املقروء مبستوى اجلملة. ▪
 فهم املقروء مبستوى النّص: هنا نبدأ أبسئلة من البعدْين األّول والثاين؛ فهم املعىن الصريح، واخلفّي. ▪
من الوعي الصوّت، وعدم متّكنه من فهم املسموع، ومن معرفة احلروف واملقاطع،  إّن عدم متّكن التلميذ -

وحتويل املعرفة الّلغويّة من صرف وحنو إىل  والرتكيب، وعدم متّكنه من القراءة السريعة الدقيقة األوتوماتيكّية،
التأّكد من تدريب التلميذ ومتكينه ، لذا ال نعمل على فهم املقروء دون يعين عدم متّكنه من فهم املقروء مهارة،

 من كّل املهارات السابقة، وإاّل لن حنّقق شيًئا.
 

على املشاركة يف االستكماالت املهنّية اليت ستعاجل هذا  أرجو إرشاد معّلمي املرحلة االبتدائّية مبا سلف ذكره، وحّثهم •
 املوضوع.

 ترشدوا وأتّكدوا من معلوماتكم، فاملعرفة قّوة.دائًما على استعداد للمشورة والنقاش، اسألوا قبل أن 
 تقديري جّم جملهودكم

 مرّكزة لتدريس الّلغة العربّية ،مفّتشة -د. راوية برابرة

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Arab.htm
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 نَسخ للسادة:
 .مدير قسم كبير التعليم في املجتمع العربي   -عبدهللا خطيب -

 .مدير املعارف البدوية -محمد الهيب . د -

 .اللغاتمدير قسم  -موشيه زعفراني -

ز التعليم العرب -صالح طه -
 
ش، مرك

 
، مفت  قسم أ للتعليم االبتدائي  ي 

د زيداني   - ش -محم 
 
ز  ،مفت

 
 .تدريس األدبمرك

ش لواء الشمال -أحمد بدران -
 
 .مفت

، لواء الشمال -موس ى حلف - ق التفتيش في الوسط البدوي  ش، منس 
 
 .مفت

ش لواء حيفا –مدحت زحالقة -
 
 .مفت

 .مفتش لواء املركز -طارق أبو حجلة  -

 . د -
 
د العثامين، مفت ، لواء الجنوبمحم  ق التفتيش في الوسط البدوي   .ش، منس 

ش -د. هاني فر اج -
 
ة.ل عام   مفت  لمدارس األهلي 

ة، لواء شرقي القدس -نور خطيب - شة عام 
 
 .مفت

دة جاكلين عبد الكريم، سواعد  - ة  -السي  شة اللغة العربي 
 
 .في لواء الجنوبمفت

 


