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 تدريس القراءة 
 ( هنج 507 ) 

ــ١٤٤١-١٤٤0الفصل الثاين:   هـ
 

 وصف املّقرر
 

والعوامل املؤثِّرة فيها على مستوى الكلمة  )وحتديدا الفهم القرائي( يهدف هذا املقرر إىل دراسة طبيعة عملّية القراءة      
ا الرتباط القراءة الوثيق ابللغة, فسيقّدم واجلملة والنص, ومداخل تعليمها وفقا لذلك, كما سيعرض مفهوم القراءة. ونظر 

الفروق بني اللغة املكتوبة واللغة احملكّية وعالقتها ابلنظم الكتابية وأتثري ذلك على متعلِّم قرر جوانب من علم اللغة النفسي و امل
لطريقة الصوتية يف القراءة, : ااملوضوعات التالية القراءة, ومهارات واسرتاتيجيات تعليمها وتعّلمها لدى األطفال )برتكيز على

االستيعاب, املفردات اللغوية, الوعي الصويت, الكتابة, اللغة الشفويّة(, ولدى الكبار, وعالقة القراءة مبهارة الكتابة, 
, كما ستكون من اهتمامات املقّرر , وانقرائّية النصالعام وارتباطها بصفتها مهارة ابملقررات الدراسية يف املنهج املدرسي

قضااي واملشكالت املرتبِّطة بعملّية تعليمها واستجابة الباحثني يف حقل تعليم القراءة هلذه القضااي واملشكالت من أجل ال
 تطوير عملية تعليمها.

 
 مفردات املقّرر

 
 حتديد املفهوم: مقدمة يف املصطلحات واملفاهيم: احلديث, الكتابة, القراءة -
 طبيعة "القراءة -
 : عرض خمتصرأتثري النظم الكتابية على القراءة والتهجئة )العربية أمنوذجا(, وؤة واللغة املكتوبةالفروق بني اللغة املقر  -

 والتفاعلية, النماذج التصاعديّة, والتنازلية: مداخل تدريسعناصر و برانمج تعليم القراءة: خصائص  -
 : نظرايت االكتساب القرائيمراحل تطور النمو يف القراءة -
 ابلفهم القرائيالكلمة  عالقة مهارة قراءة: لضعف يف جمال القراءةتشخيص نواحي القوة وا -
 رتبويةالتطبيقات , والphonemic awareness )الفونيمي( الوعي/اإلدراك الصويت -

 تدريسها إجراءات واسرتاتيجياتاملفهوم و : اللغويةتنمية املفردات  -
 تنمية الفهم القرائي: املفهوم وإجراءات واسرتاتيجيات تدريسه -
 تعليم القراءة اختصاصيّ : املفهوم ودور قراءة عرب مواد املنهجال -
 : املفهوم وأساليب كشفهااالنقرائّية: انقرائّية النص -
راهتاالصعوابت القرائّية والعسر القرائي -  : تصنيفات العسر القرائي ومؤشِّّ
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 خطة القراءة للمحاضرات:

 النظرة البسيطة للقراءة )الفصل األول( -
 ات )الفصل الثاين(املهارات والعملي -
 )الفصل الثالث(تقييم الفهم وخصائص ضعاف الفهم  -
  )الفصل الرابع( االستنتاجات: جتاوز التفاصيل املذكورة صراحة يف النص لفهمه -
 )الفصل اخلامس( مهامعرفة معاين الكلمات وتعل -
 )الفصل السادس( اجلمل وروابطها -
 السابع( )الفصلإجياد بنية النص واستخدامها أثناء القراءة  -
 الثامن(ىن )الفصل املعاملراقبة لتتبُّع ا: هل يبدو مفهوم -
 )الفصل التاسع( استجماع املعلومات كلها معا -
 

 :املطالب
 
 /الطالباتواستجابة ألسئلة ُتطرَح على الطالب أعمال قرائية -
 ابستخدام برانمج العروض ةاملقّرر القرائّية  املوادعرض  -
اإلدراك الصويت, طرق أو  الوعي وضوع من املوضوعات ذات الصلة حبقل تعليم القراءة:م تتبع دراسات سابقة حول  -

اللغة تنمية , تنمية مهارة الكتابة, صوص أو احملتوى الدراسي"فهم الن" سرتاتيجيات تعليمتعليم القراءة للمراحل األولية, إ
. كما أن يف ذلك وصفي ونقدي أو تقرير كتابة ملخص وأ وحتليلهاتتبُّع أدبّيات احلقل اللغويّة: ب املفرداتتطوير الشفوية, 

 التقييمد يكون بديال ألحد مطالب من مهاراهتا قمهارة مرتبطة بفحص إحدى مهارات تعليم القراءة أو إجراء جتربة ُمصغَّرة 
 .املقّررة

 .)مشاريع مجاعّية( , وتقوميهاالقراءة يف التعليم العامتعليم كتب مداخل و حتليل  -
مع مالحظة أن حبث مطوال حول إحدى  (امنزلي ااختبار سيكون  من االختبار النهائيباران: فصلي وهنائي )جزء اخت -

 .املوضوعات املقرتحة قد يكون بديال عن جزء من درجة االختبار النهائي
 

 الدرجة                                                                                                               /التقومياألعمال
 ٪١٦                                  كتابة ملخصات القراءة إجابة األسئلة حوهلا ومجعها يف ملف) حضور ومشاركة يف النقاشــ  
                                                                                              (            ١٦= ٢أنشطة *  ٨التوثيق )  
 القراءة والكتابة, ومهاراهتا ة مبوضوع يف تعليم مهارات اللغة: حبوث مرتبط عشرةحتليل ــ  
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 ٪٢٠                                                                                                     وكتابة تقرير تلخيصي هلا  
 ٪١٠                                                          يف مرحلة التعليم العام (املهارات اللغويةو تعليم القراءة )ـ  حتليل كتب لـ

 يف اململكة العربية السعودية 
 ٪١٤                                  ــ  اختبارفصلي                                                                                 

 ٪٤٠                                                                           % حبث حتليلي( ٢٠: منزيل وحبث )اختبار هنائي -
 

 أسلوب التدريس
قراءة معمَّقة حماضرة + ها حتليال: هو أن تُبَحث املفاهيم ملوضوعات املقرر وتُعَرض من قِّبل الطلبة, ومن مثّ يتم مناقشت

 استجابة ألسئلة حول القراءة املطلوبو  تعليقات+ حلقات نقاش + حبث على اإلنرتنت + وتلخيص + كتابة  لبحوث/دراسات
 

 وسائل االتصال

االتصال كون أثناء الساعات املكتبّية )يُفضَّل يق الربيد اإللكرتوين, وطلب النقاش حول موضع حمّدد يملحوظة: االتصال أبستاذ املقرر عن طر 
ّية سابقا  (إو إرسال رسالة نصِّّ

  (Ph.d)   السريّع  بن حممّد أستاذ املقرّر: عبدهللا

        ksu.edu.saaalseraye@ :الربيد االلكرتوين؛    ٤٦7٤٦٤3مكتب: 
        ksu.edu.saaalseraye@ :الربيد االلكرتوين

                       الساعات املكتبيّة:
 ٤-3؛ ١-١٢ :األحد                      

 ٤-٢: الثالاثء                       
  ٢-١١األربعاء:            

 
 املراجع

 
فصول ومواد : ستقدَّم على شكل حماضرات ونقد وتعليقات أثناء االشتغال على راءة وعملّياهتاالقسم املعريف: وصف الق

 , وسيكون هناك كتاب أساسيا للقراءة واملناقشة, وهو:تُقرَّر يف كل أسبوع سابق للمحاضرةقرائية 
 هـــــــ١٤٤١ع(، كتاب "فهمُ  الفهم القرائي وتدريسه"، جلني أوكهيل وزميالهتا )ت. عبدهللا حممد السريّ  

 
 أي كتاب ُُيكن أن يُغطّ ي موضوعات املقرر:: النظريالقسم 

 
لتعلم وتعليم احملتوى الدراسي للطالب، فيشر و بروزو و فراي و مخسون اسرتاتيجّية كتاب ": القسم الرتبوي التطبيقي

 جامعة امللك سعود، الرايض. م.2009/هـ١٤3١ت. عبدهللا السريّ ع، إيفي، 
 , مركز تقومي وتعليم الطفل, الكويت. ٢٠٠9كسيا, البحريي, إيفرت, حمفوظي, أبو الداير , الدسل -

mailto:aalseraye@ksu.edu.sa%20com
mailto:aalseraye@ksu.edu.sa%20com
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 وثيقة منهج تعليم اللغة العربية/ وثيقة أهداف تعليم اللغة العربية يف التعليم العام, وزارة الرتبية والتعليم, الرايض. -
 تور غسان ابدي حول موضوع القراءةدراسات للدك -
 برامج تعليم املهارات اللغويةاحملسن العقيلي حول كتور عبددراسات للد  -
 دراسات للدكتور صاحل النصار حول موضوع القراءة -
 دراسات للدكتور سعود الكثريي/عبدهللا السريع حول موضوع تعليم املفردات -

 ية", غسان بادي, )بحث في المنظومة("مفهوم تعليم القراءة لدى طالب كلية التربية ومدى انعكاسه على أدائهم في التربية العمل -

 "قياس مفهوم تعليم القراءة لدى معلمي المرحلة االبتدائية", غسان بادي, )بحث في المنظومة(. -

"مدى وعي معلمي اللغة العربية في الصفوف األولى لمفهوم القراءة ومبادئ تعلُّمها وتعليمها ومدى ممارستهم لها في مواقف  -

 وسف مناصرة, )بحث في المنظومة(.التعليم, حمدان نصر و ي

"تحليل محتوى كتاب تعليم القراءة والكتابة للصف األول االبتدائي للبنات في المملكة العربية السعودية وتقويمه في ضوء معايير  -
 الخبرة التربوية, لطيفة السميري, )بحث في المنظومة(.

 دراسات لريما الجرف ذات العالقة )بحث في المنظومة(.  -

اهات معلمي الصفوف األولية نحو القراءة للتالميذ", صالح النصار, مركز البحوث في كلية التربية, جامعة الملك سعود, "اتج -

 هــ1423

"أثر تطبيق برنامج قراءة القصص على التالميذ في تنمية اتجاهات تالميذ الصف الثاني االبتدائي نحو القراءة", صالح النصار  -

 م.                                                                                                                         2010(, 24(, مجلد )96تربوية, الكويت, عدد )ومحمد المجيدل, المجلة ال

قة عمل مقدمة لمؤتمر المطّور لقياس اتجاهات المعلمين نحو تدريس القراءة في المواد الدراسيّة, ورVaughan "مقياس فون  -

 م.2001جمعية القراءة والمعرفة, مصر, 

"مدى تحقيق كتب القراءة للصفوف األولية في المملكة العربية السعودية إلجراءات تعليم المفردات اللغوية, عبدهللا السريِّّع  -

 هــ.1432وسعود الكثيري, مركز البحوث في كلية التربية, 

البتدائي بمدينة الرياض للمفردات اللغوية المقررة في كتاب القراءة, سعود الكثيري وعبدهللا "تقويم تحصيل طالب الصف الثالث ا -

 م.2011السريِّّع, المجلة الدولية لألبحاث التربوية, جامعة اإلمارات, 
", عبدهللا "مدى تطبيق معلمي القراءة بالصفوف األولية لمهارات تعلم المفردات اللغوية وعالقته بتصوراتهم لفاعلية أدائهم -

 م.2012السريِّّع وسعود الكثيري, مجلة العلوم التربوية والنفسية, جامعة البحرين, 

 دراسات للنصار مرتبطة بالموضوع أو أي دراسات أخرى ذات عالقة )بحث في المنظومة(. -

  (/الطالبةالطالب يُقرتحهادراسات لباحثني آخرين ) -
 : أجنبيةمراجع 
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