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 :ملخص

هِارة القزاءة ركٍشة أساسٍت فً تعلٍن اللغت العزبٍت للٌاطقٍي بغٍزُا، ّالوحْر  تعذ

الزئٍس الذي تقْم علٍَ الكثٍز هي البزاهج التعلٍوٍّت الوخّصصت لتعلٍن اللغاث األجٌبٍت فً العالن 

 .عاهت ّفً تزكٍا خاصت

ٌٌبغً االُتوام  ٌّسعى ُذا البحث للتعزٌف بأُّن استزاتٍجٍاث تعلٍن هِارة القزاءة التً

ًلفد أنظاس هؼلوي بِا فً تعلٍن اللغت العزبٍت للٌاطقٍي بغٍزُا هي الطلبت األتزاك هي جاًب، 

اللغح الؼشتيح في الجويٌسيّح الرشكيّح إلى أىويح ىزه االسرشاذيجياخ في ذؼلن ًذؼلين اللغح الثانيح هن 

سٌادة الفِن القزائً ّهعالجت كثٍز ًظزاً ألُوٍت استزاتٍجٍاث القزاءة ّفاعلٍتِا فً جانة آخش؛ 

 هي أّجَ القصْر أّ الضعف القزائً عٌذ الطلبت. 

ال يقذم كّل اسرشاذيجياخ الرؼلن، تل سيقرصش ػلى ها لو اإلًباٍ إلى أّى ُذا البحث  ذرٌَّج

ػالقح توياسج القشاءج للطلثح األذشاك، ًيؼروذ الثاحث ػلى الونيج الٌصفي االسرقشائي؛ فششع 

تاسرقشاء ها ُكرة ػن هياسج القشاءج، ًاالسرشاذيجياخ الرؼليويّح، هٌّظفًا خثشذو في ىزا الثاحث 

السياق، تاإلضافح إلى هقاتالخ شخصيح هغ ػذد هن األساذزج ًالوخرصين هن أصحاب الخثشج 

 ًالنفٌر في هجال ذؼلين اللغح الؼشتيّح للطلثح األذشاك. 

  .العزبٍتاللغت ، تزاكاألبغٍز العزبٍت،  ، الٌاطقستزاتٍجٍاثا، قزاءة: الالكلمات المفتاحية

 

 

mailto:@bartin.edu.tr


 

 

 السابع عشر العدد التواصلية 466

  2020-10-31    (عدد خاص) 17العدد:            06اجمللد:                   التواصلية جملة
       

 

Abstract: 

Reading skill is considered to be the key of teaching Arabic to 

nonnative speakers. It is also the main center where many educational 

programs for foreign languages around the world in general and in 

Turkey in particular depend on. 

This study seeks to introduce the most important strategies of 

reading skill education and attract Arabic teachers to the importance of 

these strategies in learning and teaching the second language because of 

the importance of reading strategies and their effectiveness in increasing 

readability and remedying many of students' reading deficiencies. 

It should be noted that this study does not offer all learning 

strategies, but it will be only restricted to the reading skill of Turkish 

students. Moreover, the researcher relies on the inductive descriptive 

approach where he started to deduce the reading skill and educational 

strategies employing his experience in this context and the personal 

interviews that he held with a number of experienced teachers and 

specialists in the field of Arabic language teaching for Turkish students. 

Keywords: Reading, strategies, non-Arabic speakers, Turkish, Arabic. 
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 مقدمة:

، تعد ميارة القراءة ركيزة أساسية في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا
والمحور الرئيس الذي تقـو عميو الكثير مف البرامج التعميمّية المخّصصة لتعميـ 
المغات األجنبية في العالـ عامة وفي تركيا خاصة، كما يعد إتقاف القراءة أحد 
العوامؿ الميمة لمتفوؽ والنجاح ليس في درس القراءة فقط بؿ في جميع الدروس 

 التي تمييا. 

لميارة عند عناصر العممّية التعميمّية: المعّمـ ولعؿ سيولة تناوؿ ىذه ا
والطالب والمنيج، دفعت البرامج األكاديمّية تولي ميارة القراءة اىتماما أكبر، بؿ 
اتجو بعضيا إلى االعتماد عمى ميارة القراءة عمى حساب ميارة االستماع؛ فُتعطى 

ميارة القراءة الساعات المخصصة لالستماع لتعزيز ميارة القراءة، وبذلؾ تكوف 
 الميارة األساسية االستقبالية الفعمية في تعمـ المغات في كثير مف البرامج التعميمّية. 

ويسعى ىذا البحث لمتعريؼ بأىـّ استراتيجيات تعميـ ميارة القراءة التي ينبغي 
االىتماـ بيا في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا مف الطمبة األتراؾ مف جانب، 

نظار معممي المغة العربية في الجميورّية التركّية إلى أىمية ىذه ولفت أ
نظرًا ألىمية االستراتيجيات في تعمم وتعميم المغة الثانية من جانب آخر؛ 

استراتيجيات القراءة وفاعميتيا في زيادة الفيـ القرائي ومعالجة كثير مف أوجو 
ال نباه إلى أّف ىذا البحث القصور أو الضعؼ القرائي عند الطمبة. ولذلؾ َيجمؿ اإل

يقدم كّل استراتيجيات التعمم، بل سيقتصر عمى ما لو عالقة بميارة القراءة لمطمبة 
األتراك، ويعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي االستقرائي؛ فشرع الباحث باستقراء 
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ما ُكتب عن ميارة القراءة، واالستراتيجيات، موّظًفا خبرتو في ىذا السياق، 
إلى مقابالت شخصية مع عدد من األساتذة والمختصين من أصحاب  باإلضافة

 الخبرة والنفوذ في مجال تعميم المغة العربّية لمطمبة األتراك. 

ومف الباحثيف مف يرى أف السبيؿ إلى زيادة وعي الطمبة بالعموـ والمعارؼ 
رض والخبرات المختمفة ىو "إكسابيـ القدرة عمى استخداـ استراتيجيات تحديد الغ

مف القراءة، وكيفية تنشيط وتوظيؼ المعرفة السابقة في مواقؼ القراءة، وتركيز 
االنتباه عمى النقاط والعناصر البارزة في المقروء، وممارسة أساليب التقويـ الناقد 
لؤلفكار والمعاني المتضمنة، ومراقبة النشاطات الذىنية والمغوية المستخدمة لمتحقؽ 

اجعة، والمساءلة الذاتية، وعمؿ االستنتاجات، والتنبؤ مف مدى بموغ الفيـ كالمر 
عداد الممخصات.."  .(1)بمجريات األحداث، وا 

ومف المعروؼ أف القراءة واالستماع ميارتاف استقباليتاف، ولكي تتـ ىاتاف 
العمميتاف يحتاج المتعمـ لثروة لفظية ولمعمومات عف بناء المغة وتركيبيا، إضافة 

مستوى عاؿ مف التعقيد، إال أف االختالؼ األساسي  إلى عمميات تفكير عمى
بينيما أف الكممة المنطوقة تختفي إثر نطقيا مباشرة بينما تبقى الكممة المطبوعة 

                                                           
نصر، حمداف، والصمادي، عقمة، مدى وعي طالب المرحمة الثانوية في األردف بالعمميات  ( 1

الذىنية المصاحبة الستراتيجيات القراءة ألغراض االستيعاب، مجمة مستقبؿ التربية العربية، 
 .99صـ، 1996، 7، 6القاىرة، مصر، ع مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية،
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فيمكنو  أماـ الطالب، فتكوف العودة إلييا والتفكير بيا متيسرا سيال متى شاء وأراد
 .(1)حينيا التكرار حتى يطمئف إلى درجة استيعابو ليا

ميارة القراءة أكثر الميارات األربعة تشجيعا عمى التعمـ الذاتي ولعؿ 
المستقؿ، فيي ال تحتاج إلى شريؾ مع القارئ؛ إذ يمكف لمطالب أف يقوـ بعممية 
القراءة بوصفيا نشاطًا مستقاًل بذاتيا، ويمكنو أف يقرأ في الوقت والمدة والمكاف 

لميارات التي تحتاج إلى . بخالؼ ا(2)الذي يراه مناسبا، داخؿ الصؼ وخارجو
 .شريؾ، وفوؽ ذلؾ فإف القراءة ميارة سيمة االختيار لؤلستاذ ولمطالب

وعمى الرغـ مف األىمية الكبيرة لميارة القراءة لمطمبة األتراؾ، إال أننا نجد 
ندرة في البحوث التي تسعى إلى تطوير تعميـ ىذه الميارة في ضوء النظريات 

ف أف واقع تعميميا يظير ضعفًا عامًا لدى معظـ الحديثة في التّعمـ، فضال ع
 المتعمميف. وفي ىذا السياؽ جاءت فكرة ىذا البحث، موّزعة عمى ثالثة مباحث:

 المبحث األوؿ: االستراتيجّيات وأىمّيتيا.

 المبحث الثاني: ميارة القراءة وأىمّيتيا.

 األتراؾ.المبحث الثالث: استراتيجّيات تعميـ ميارة القراءة لمطمبة 

 

                                                           
1  ( David Nunan,Teaching English to speakers of other languages, 
Routledge; 1 edition p. 63 
2  ( David Nunan, p. 64 
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 المبحث األول: االستراتيجّيات وأهمّيتها

"استراتيجيا" كممة إغريقية األصؿ تعني بمعناىا العاـ فف القيادة في الحرب 
واإلدارة والقيادة ليستا محصورتْيف بالشؤوف . (1)العسكرية، أو فف إدارة الحرب

ومف أىّميا  العسكرّية حْسب، بؿ ال بد مف تواجدىما في شؤوف الحياة المتنّوعة،
الشأف التعميمي التربوي، لذلؾ فػ"إف مفيوـ استراتيجية أصبح مستخدمًا في مجاؿ 
التربية بعد استبعاد محظوراتو العدوانية والتنافسية، وأصبح لو معنى تربوي وتحوؿ 

 .(2)إلى استراتيجيات التعمـ"

متاحة وتعرؼ االستراتيجية عمومًا "بأنيا فف استخداـ اإلمكانات والوسائؿ ال
بطريقة مثمى لتحقيؽ األىداؼ المرجوة عمى أفضؿ وجو ممكف، أو ىي طرؽ معينة 

 . (3)لمعالجة مشكمة أو مباشرة ميمة ما، أو أساليب عممية لتحقيؽ ىدؼ معيف"

أما استراتيجية التعمـ فيي "طرؽ محددة لمتعامؿ مع المشكالت والمواقؼ 
عينيا، وخطط لمتحكـ بالمعمومات المختمفة، واألنماط اإلجرائية لتحقيؽ غايات ب

. وىي "أداءات خاصة يقوـ بيا المتعمـ ليجعؿ (4)واستعماليا في ظروؼ معينة"

                                                           
انظر: أكسفورد، ربيكا، استراتيجيات تعمـ المغة، ترجمة دعدور، السيد، مكتبة األنجمو  (1

 .21، صـ1996المصرية، القاىرة، 
 .21المرجع السابؽ، ص (2
والنجار، زينب، معجـ المصطمحات التربوية والنفسية، الدار المصرية  شحاتة، حسف، (3

 .35ـ، ص2003، 1المبنانية، القاىرة، ط
براوف، دوجالس، مبادئ تعمـ وتعميـ المغة، ترجمة إبراىيـ القعيد، وعيد الشمري، مكتب التربية  (4

 .140ـ، ص1994العربي لدوؿ الخميج، الرياض، 
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وأكثر فاعمية وأكثر  عممية التعمـ أسيؿ وأسرع وأكثر إمتاعًا وأكثر ذاتية التوجو،
كما أنيا "خطوات أو سموكيات،  .(1)قابمية عمى أف تطبؽ في المواقؼ الجديدة"

شعورية في الغالب، يستخدميا المتعمـ لتعيينو عمى اكتساب المعمومات الجديدة، 
"كؿ العمميات واألفعاؿ المقصودة  . أو ىي(2)وتخزينيا، واالحتفاظ بيا، واسترجاعيا"

ية وغير المقصودة التي يؤدييا المتعمـ قبؿ أو أثناء أو بعد تعاممو مع المادة العمم
 . (3) التي يتفاعؿ معيا بغرض تعمميا"

يّتضح من التعريفات السابقة أن االستراتيجية ما ىي إال سموك معين يتبناه 
الدارس من أجل الرقي أو النيوض بمستواه في تعّمم المغة اليدف، وأن الدارسين 
يتباينون في اختيار االستراتيجيات، وقد أثبتت بعض الدراسات أن االستخدام 

 عي لالستراتيجيات لو صمة وثيقة بالتقدم المغوي والبراعة فيو. الوا

إلى أىمية التعرؼ عمى استراتيجيات التعمـ لدى متعممي المغة  وندن وأشارت
الثانية، وأكدت "أف معرفة االستراتيجيات المفضمة أو الصالحة لممتعمـ ىي بمثابة 

 .(4) المفتاح الستقاللو واعتماده عمى ذاتو"

                                                           
 .21أكسفورد، ربيكا، مرجع سابؽ، ص (1
العبداف، عبد الرحمف، والدويش، راشد، استراتيجيات تعمـ المغة بوصفيا لغة ثانية، مجمة  (2

 .173ص، ـ1998ىػ، 1419، 17جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، ع
، محمد، استراتيجيات التعمـ، نحو تعريؼ جامع مانع، المكتبة المصرية، المنصورة، دعدور (3

 . 8ـ، ص2002، 1مصر، ط
 .166براوف. )مبادئ تعمـ وتعميـ المغة( مرجع سابؽ، ص (4
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إلى أثر االستراتيجيات في تعّمـ المغة بقولو: "لقد الحظنا أف  نبراو ولفت
بعض الدارسيف متفوقوف بصرؼ النظر عف الطرؽ واألساليب المستخدمة في 
تدريس المغة"؛ ولذلؾ يوجو براوف الباحثيف إلى أىمية اكتشاؼ استراتيجيات التعمـ 

أف ىذا المجاؿ سيكوف المثمى الخاصة باالكتساب الناجح لمغة الثانية بؿ ويتنبأ ب
. فػ"كمما ازدادت معرفة (1)مف المجاالت المثيرة لمبحث العممي حاضرًا ومستقبال ً 

المتعمـ باستراتيجيات القراءة والتعمـ كمما زاد فيمو لما يقرأه وزاد وعيو بذاتو وما 
يقـو بو مف عمميات معرفية وغير معرفية مما يترتب عميو مراقبة تمؾ 

 . (2)نظيميا لتحقيؽ اليدؼ مف القػراءة"االستراتيجيات وت

وتشير البحوث إلى وجود عالقة إيجابية بيف التفوؽ في تعمـ المغة وتفعيؿ 
استراتيجيات التعمـ؛ فمتعممو المغة الجيدوف يستخدموف االستراتيجيات المناسبة 
لمستواىـ الدراسي، ولشخصياتيـ، وألعمارىـ، وليدفيـ مف تعمـ المغة، بؿ وحسب 

 .(3)الدارس ونمط المغة المدروسةجنس 

كما تبيف أف متعممي المغة الجيديف يستخدموف مجموعة متنوعة مف 
، وألىمية ىذه االستراتيجيات في تعمـ المغة تنبأ براوف بأف (4)االستراتيجيات

"وال شؾ أننا نستفيد كثيرًا مف اكتشاؼ  المستقبؿ سيكوف الستراتيجيات التعمـ، يقوؿ:
                                                           

 بتصرؼ. 166براوف، المرجع السابؽ، ص  (1
، 1ربية، القاىرة، طجابر، عبد الحميد، قراءات في تعميـ التفكير والمنيج، دار النيضة الع (2

 .35ـ ص1997
 .   175انظر، العبداف، وعبد الرحمف، مرجع سابؽ، ص (3
 .177المرجع السابؽ.ص (4
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استراتيجيات التعمـ المثمى الخاصة باالكتساب الناجح لمغة الثانية، وسيكوف ىذا مف 
في  روبن وستيرن. وبالغ (1)المجاالت المثيرة لمبحث العممي حاضرًا ومستقباًل " 

"إف النجاح في المغة  االعتداد باالستراتيجّيات عمى حساب المعمـ والمنيج، فقاؿ:
 .(2)الشخصية واألساليب واالستراتيجيات"ليس سوى قضية تتعمؽ بالسمات 

 المبحث الثاني: مهارة القراءة وأهمّيتها

الميارة في المغة تعني َحذؽ الشيء وُحسف العمؿ، ومنو قولنا )تمير( الفعؿ، 
أحكمو وصار بو حاذقًا.  و)ماىر( االسـ، وقولنا َمَيَر الشيء: وفيو، وبو ميارة: أي

 .(3)فيو ماىر

"استعداد موروث أو مكتسب لمقياـ  والميارة في المعنى االصطالحي ىي:
"األداء السيؿ الدقيؽ، القائـ عمى الفيـ لما يتعممو اإلنساف  . وىي:(4)بنشاط معيف"

                                                           
 .166مرجع سابؽ، ص (1
 .162براوف، دوجالس، مرجع سابؽ، ص (2
، 2ـ، ج1952، 2آبادي، القاموس المحيط، مكتبة البابي، مصر، ط انظر، الفيروز (3

 . 142ص
ـ، 2000عمار، ساـ، اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (4

 .65ص 
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. أو ىي: "القياـ بعممية معينة (1)حركيًا وعقميًا، مع توفير الوقت والجيد والتكاليؼ"
 . (2)اد الجيد المبذوؿ"بدرجة مف السرعة واإلتقاف مع اقتص

والميارة المغوية تتحقؽ باالستعماؿ المغوي الصحيح واألداء المغوي الجيد 
نشاء وتمقيًا، وىذا األداء يمكف مالحظتو وقياسو مف  إرسااًل واستقبااًل وممارسة وا 
خالؿ ممارسة الطالب لمغة: مستمعًا، ومتكممًا وقارئًا، وكاتبًا. "ولكي يكتسب 

رة المغوية البد لممدرس أف يعزز أداءه المغوي ويشعره بالنجاح ألف المتعمـ الميا
 .(3)النجاح يؤدي إلى النجاح"

ومما زاد مف أىميتيا أيضا بالنسبة لمفرد والمجتمع أف اهلل جّؿ في عاله 
جعميا فاتحة لمرسالة المحمدية إذ خاطب نبيو محمد صمى اهلل عميو وسمـ: 

 .(4))اقرأ(

المغة: الضـ وجمع الشيء بعضو عمى بعض، وقد  وتعني كممة )قرأ( في
 . وقرآنو (5)سمى اهلل جؿ وعال كتابو قرآنًا، ومنو قولو تعالى: ِإفَّ َعَمْيَنا َجْمَعُو َوُقْرآَنُو 

 
                                                           

المقاني، أحمد حسيف، والجمؿ، عمي أحمد، معجـ المصطمحات التربوية والمعرفية في المناىج  (1
 .249ـ، ص1999، 2وطرؽ التدريس، عالـ الكتب، القاىرة، ط

 .302ع سابؽ، صشحاتة، حسف، والنجار، زينب، مرج (2
ـ، 1988، 1السيد، محمود، أحمد، المغة.. تدريسًا واكتسابًا، دار الفيصؿ الثقافية، الرياض، ط (3

 .85ص
 .1سورة العمؽ، آية  (4
 .17سورة القيامة، آية  (5
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 .(1)أي أف تقرأه والقراءة والقرآف مصدراف

وكؿ شيء جمعتو فقد قرأتو، و)قرأ( الكتاب قراءة وقرآنًا، تتبع كمماتو نظرًا، 
سواء نطؽ بيا كما في القراءة الجيرية، أو لـ ينطؽ بيا كما في القراءة 

 . (2)الصامتة

"عممية عقمية انفعالية دافعية تشمؿ تفسير  أما القراءة في االصطالح فيي:
الرموز والرسوـ التي يتمقاىا القارئ عف طريؽ عينيو، وفيـ المعاني، والربط بيف 

. (3)ستنتاج والنقد والحكـ والتذوؽ وحؿ المشكالت"الخبرة السابقة وىذه المعاني، واال
وىي عممية ذىنية تأممية تتكون من عمميات عقمية عميا، وىي: تركيز االنتباه عمى 
الحروف المطبوعة، والتحكم في حركة العينين من خالل السطور، والتعرف عمى 

يدة مع األصوات المرتبطة بتمك األحرف، وفيم معاني الكممات، وبناء أفكار جد
وىي:  .(4)األفكار التي يعرفيا القارئ من قبل، واختزان تمك األفكار في الذاكرة

مجموعة مف الميارات البصرية والذىنية التي تمكف صاحبيا مف أف ينظر في 
حقيقة ما ىو مكتوب. أو تعرؼ القراءة بأنيا عممية مف التفكير، والتقويـ، والحكـ، 

                                                           
نظر، ابف كثير، أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر، تفسير القرآف العظيـ، دار المعرفة، بيروت،  ا(1
 .479، ص4ـ، ج1987 -ىػ 1407، 1ط
 .24، ص1انظر الفيروز آبادي، مرجع سابؽ، ج (2
شحاتة، حسف، تعميـ المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ( 3
 .105ـ، ص1996، 3ط
طعيمة، رشدي، المرجع في تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى، وحدة البحوث  (4

 .518، 2معيد المغة العربية، أـ القرى، ج والمناىج،
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. وتعريؼ القراءة عمى ىذا النحو الذي يؤخذ والتخيؿ، والتصور، وحؿ المشكالت
فيو بوظائؼ القراءة وأىدافيا أدؽ وأوضح مف التعريؼ الذي يذكر حقيقة القراءة 

 . (1)وماىيتيا 

واتفؽ خبراء تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا عمى اليدؼ العاـ أو الرئيس 
قراءة المغة العربية مف مف تعميـ ميارة القراءة، وىو أف يكوف الدارس قادرا عمى 

اليميف إلى اليسار بسرعة مع فيـ المعاني مباشرة دوف توقؼ عند الكممات أو 
. ويتفّرع ىذا اليدؼ الرئيس إلى أجزاء (2)التراكيب، أو الرجوع إلى المعجـ كثيرا

 :(3)كثيرة أوصميا بعض الخبراء إلى عشريف فرعا، لعّؿ مف أىّميا

بيف الحروؼ، ومعرفة العالقة بيف الحرؼ والصوت الذي يدؿ  التمييز-1
 عميو، وليس بيف الحرؼ واسمو.

 التعرؼ عمى الكممات منفردة أو في جمؿ.-2

 نطؽ الكممات نطقًا صحيحًا سميمًا، مع تنويع الصوت حسب جو النص.-3

 فيـ معاني الكممات والجمؿ.-4
                                                           

انظر، استيتية، سمير، عمـ المغة التعممي، دار األمؿ لمنشر، إربد، األردف، بدوف تاريخ، ( 1
 . 14ص

التنقاري، صالح محجوب محمد استراتيجيات تعمم المغة الثانية ميارة القراءة العربية انظر،  (2
، 11بغيرىا، جامعة أفريقيا العالمية، معيد المغة العربية، ع نموذجا، مجمة العربية لمناطقين 

 .113، ص2010
انظر، طعيمة، رشيدي، دليؿ عمؿ في إعداد المواد التعميمية لبرامج تعميـ العربية، معيد المغة  (3

 . 171ـ، ص1985العربية، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، 
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 ضبط الحركات داخؿ الكممات وأواخرىا.-5

 الغرض الرئيس لمنص. معرفة-6

 تحميؿ النص إلى أجزاء ومعرفة العالقة بينيا.-7

 التمييز بيف األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية لمنص.-8

 ميارة التصفح بقصد الحصوؿ عمى معمومة سريعة.-9

 ميارة القراءة بعمؽ بغرض النقد والتعميؽ.-10

 استراتيجيات القراءة:

مجموعة الخطط المحكمة التي يصنعيا المتعمـ استراتيجيات القراءة ىي:" 
 . (1)لنفسو لتحسيف أدائو وتحقيؽ أىدافو مف وراء القراءة"

واالستراتيجيات أكثر مف أف تحصر، ولعؿ مرّد ذلؾ يعود إلى أف 
االستراتيجيات متعددة متنوعة بحسب المستوى الدراسي والُعمر الزمني، واختالفات 

فقد يستعمؿ متعمـ استراتيجية ما ال يجدىا متعمـ  افة.الفروؽ الفردية والنوع والثق
 آخر مناسبة لو، وىكذا يتبايف استعماؿ االستراتيجيات بيف المتعمميف كمًا وكيفًا.

ولعؿ مف أىـ واجبات مدرس العربية لمناطقيف بغيرىا: تدريب الطالب عمى 
االستراتيجيات حتى تتحوؿ إلى ميارات راسخة عنده وبالتالي يكوف متعمما ذاتيا 
مستقال دوف الحاجة الدائمة إلى معمـ، فمف نجد المعمـ طواؿ الوقت بجانب 

                                                           
األولية نحو القراءة لمتالميذ، كمية التربية، لنصار، صالح، اتجاىات معممي الصفوؼ نظر اا (1

 .256ـ، ص2002جامعة الممؾ سعود، الرياض، 
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. ومف أسوأ ما تركتو (1)ؿالمتعمميف لكي يوجييـ حيف يستخدموف المغة خارج الفص
لنا بعض الثقافات واألنظمة التربوية أف العديد مف طالب المغة معتادوف عمى نظاـ 
التمقيف وسمبيوف، ينتظر أحدىـ أف ُبخير بما يجب أف يفعؿ دوف أف يحرؾ فكره 

 .(2)وعقمو في الستراتيجيات التي يمكف أف تتطور إلى ميارات عنده

ىمية االستراتيجيات في التعمـ والتعميـ حيث وقد يكوف ىذا أحد أسباب أ
تعطي قدرًا كبيرًا مف المرونة لممعمـ والمتعمـ لمحركة في الحدود التي يراىا مناسبة 
لمموقؼ التعميمي، بؿ وتعطيو حرية ال حدود ليا في استعماؿ ما يراه مناسبًا مف 

 االستراتيجيات لموصوؿ إلى اليدؼ المنشود. 

عدم وجود استراتيجية صالحة لكل موقف تعميمي،  وعمى المعمم أن يدرك
فمراعاة الفروق الفردية تتطمب من المعمم استخدام أكثر من استراتيجية، وقد أثبتت 
بعض الدراسات أن الطمبة يتعممون بشكل أفضل عندما يقمل المعمم من تمقينو 

مستقبال سمبيا،  . فالدارس يجب أن يكون دوره إبداعيا إيجابيا ال(3)وتعميماتو وأوامره"
 :(4)ويمكن إجمال دور المعمم في النقاط اآلتية

تحديد األىداف التعميمية التي يريد أن يحققيا الدارسون عند نياية البرنامج  -1
 الدراسي.

                                                           
 .23أكسفورد، ربيكا، مرجع سابؽ، ص (1
 .23المرجع السابؽ، ص (2
الناشف، ىدی، استراتيجيات العمم والتعميم في الطفولة المبكرة، دار الفكر العربي، القاىرة،  (3

 .244م، ص1113
 .120-111التنقاري، مرجع سابق، صانظر،  (4
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تحديد االستراتيجيات المعروفة لدى دارسيو من خالل التجارب السابقة التي  -2
 مر بيا ىؤالء الدارسون. 

رسيو واتجاىاتيم وقدراتيم، وأسموب تعميميم في الوقوف عمى اىتمامات دا -3
السابق، ويمكنو الحصول عمى ىذه المعمومات بمالحظة سموكيم داخل الفصل، و 
فحص وتصنيف األسئمة التي يسألونيا داخل الفصل، أي ما ىدف تمك األسئمة ؟ 
ىل تيدف إلى إيضاح معمومة ما، أم تيدف إلى المساعدة في تصحيح المعمومة ؟ 

تطاعة المعمم المجوء إلى استبانة قصيرة تعينو لموصول إلى معرفة خمفيات وباس
 طالبو.

إعداد قائمة باستراتيجيات مختمفة حتى يستطيع تمبية االتجاىات المختمفة لدى  -4
دارسيو؛ فالدارسون أصناف مختمفة بعضيم يميل إلى اكتساب المغة عن طريق 

كرة والتخيل، وقد أشار أحد الباحثين المالحظة وجمع المعمومات، وآخر يفضل الذا
"إلى أن االختالف بين استراتيجيات الدارس والمعمم قد يقود إلى إخفاقات كبيرة قد 

. (1)تقود الطالب إلى الزىد في تعمم المغة، وتقود المعمم إلى اإلحساس بأنو فاشل"
إلييا فمن ىنا يتضح ضرورة معرفة استراتيجيات الطالب حتى تَُنمَّى، أو تضاف 

 استراتيجيات جديدة تتماشي ونفسية الطالب.

تقسيم الفصل إلى مجموعات متجانسة مستفيدا من المعمومات التي حصل  -5
عمييا من قبل فيما يختص بأىدافيم واتجاىاتيم، ويجب أن يعمم أن دوره ىو دور 

                                                           
1(Ghamat, Anna, The Learning Strategies, Longman, 1999, p.38. 
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أن يرتب  الموجو والمرشد، ال دور الممقن والمسيطر عمى أجواء الفصل. وعميو
 المجموعات بطريقة تسيل عميو الحركة، والتواصل مع المجموعات المختمفة.

تبصير الدارسين بما يستخدمونو من استراتيجيات؛ ألن بعضيم قد يستخدم  -6
استراتيجية ما وىو غير مدرك ليا، وبطبيعة الحال ىناك دارسون عمى وعي بما 

رة شرح االستراتيجية، ما ىي؟ يستخدمونة من استراتيجيات. وىذا يقودنا إلى ضرو 
 وكيف نستخدميا؟ ومتى نستخدميا؟

عمى المعمم أن يدرك أن التعمم باالستراتيجيات ينطمق من فكرة مفادىا أن  -7
أن  الدارس يكون أكثر فعالية عندما يكون ىو مركز العممية التعميمية ، والشك

دارس الذي تعمم خمفيات الدارسين تسيم بدور كبير في فعالية االستراتيجية؛ فال
بأسموب مركزية المعمم قد يواجو صعوبات جمة عند تعميمو بواسطة االستراتيجيات، 
وىو ما يستدعي من المعمم بذل جيد كبير في غرس الثقة بالنفس في ىذا الصنف 
من الدارسين، وتشجيعيم حتى يصل بيم إلى القناعة بفعالية أسموب 

 االستراتيجيات.

مميف وتبايف قدراتيـ، وتنوع حواسيـ ووسائؿ التمقي والختالؼ مستويات المتع
لدييـ، فإف التنوع في استخداـ استراتيجيات التدريس، والدمج بيف بعضيا في 
الدرس الواحد، أو عند تنمية الميارات المختمفة، أصبح مطمبًا تعميميًا، ينبغي 

ف التّعمـ مراعاتو ووضعو في الحسباف، عند بناء أو تطبيؽ أي برنامج تعميمي؛ أل
يجابيًا، فاعاًل وليس منفعاًل،  الصحيح والنشط، يقتضي أف يبقى المتعمـ يقظًا وا 

 نشيطًا يعمؿ ويفكر في كؿ االتجاىات، داخؿ الحجرة الصفية وخارجيا.
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يختار المعمم من االستراتيجيات ما يتناسب وقدراتو، وعميو أن ينظميا تنظيما  -8
من حيويتيم ونشاطيم ويحول دون ممميم جيدا يتالءم ونفسيات الدارسين؛ حتى يض

 وتعبيم.

ال بد لؤلستاذ أف يبيف لمطالب اليدؼ األساسي الذي يريده مف قراءتيـ و
لمنص، وىذا اليدؼ قد يكوف متعمقا باألدوات التحميمية لمغة، أو متعمقا بميمة 

بد  وال .النص ووظيفتو أو متعمقا بالمناقشات المعرفية التي يثيرىا ىذا النص
لؤلستاذ أف يتأكد مف وجود دخؿ لغوي واضح مف النص الذي يدرسو، أي أف يخدـ 
النص ميمة لغوية معينة أو يستخدـ سياقات وتراكيب لغوية مفيدة لمطالب في 

ولعؿ مف أبرز المشكالت التي تطرؽ ليا الباحثوف في  المستوى الذي ىو فيو.
رة المواد التعميمية المقدمة لممتعمميف لمناطقيف بغيرىا: ندة مجاؿ تعميـ المغة العربي

غير الناطقيف بالعربية، مع قمة استخداـ اإلستراتيجيات الحديثة المناسبة ليـ، وندرة 
توافر المعمـ الجيد المعد لغويا وتربويا وثقافيا، القادر عمى تكييؼ األىداؼ والمواد 

ة التي يعيشوف بيئالتعميمية والطريقة التدريسية مع نوعيات الدارسيف وحاجات ال
 . (1)فييا

                                                           
عمي أحمد، وىريدي، إيماف أحمد، تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا: النظرية مدكنور،  (1

، يعقوب، . وقدـو محمود، جيولؾ76، ص 2006والتطبيؽ، القاىرة، دار الفكر العربي، 
المقّومات المينّية والثقافّية والشخصّية لمعّمـ المغة العربّية لمناطقيف بغيرىا في الجامعات التركّية، 
المؤتمر السنوي التاسع لمعيد ابف سينا لمعمـو اإلنسانية: معّمـ المغة العربّية لمناطقيف بغيرىا: 

. حميبة، 1340-1338، 2015يوليو  26 -25الواقع وآفاؽ التطوير، مدينة ليؿ / فرنسا 
مسعد محمد إبراىيـ، تطوير برنامج إعداد معممي المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى في ضوء 
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 أهداف القراءة في برامج تعميم المغة العربية لمطمبة األتراك:

يدرس الطمبة األتراؾ المغة العربّية في الكميات التي ُتَدرِّس العموـ الدينية، 
وتعرؼ بأسماء عدة مثؿ: "اإللييات" و"العمـو اإلسالمّية" و"أصوؿ الديف"، ومدة 

خمس سنوات، يدرس الطمبة في السنة األولى منيا المغة  الدراسة بيذه الكميات
"التمييدية"، ويدرسوف في السنوات  العربية فقط، وتعرؼ بالسنة "التحضيرية" أو

األربع اآلتية المواد الدينية، مثؿ الفقو والحديث والتفسير والسَِّير، وبعضا مف فروع 
 المغة العربية.

مموا المغة العربية لحبيـ ليا، خاصة كثير مف ىؤالء الطمبة يريدوف أف يتعو 
بعد حرماف طويؿ مف تعمـ المغة العربية وعموميا داخؿ تركيا، ولكي يستعينوا بالمغة 
العربية عمى قراءة القرآف الكريـ وفيمو مف جانب، والعموـ اإلسالمّية مف جانب 
 آخر خصوصا وأف عددا كبيرا مف ىؤالء الطمبة يريدوف أف يصبحوا أئمة وخطباء

 ووّعاًظا وُموّظفيف في الشؤوف الدينّية في المستقبؿ.

                                                                                                                                              

معايير الجودة، مجمة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة 
الكفايات التعميمية . بابكر، أحمد محمد 146، ص 2011، 111عيف شمس، يناير، العدد

الالزمة لمعممي المغة العربية لغير الناطقيف بيا، المجمة العربية لمناطقيف بغيرىا، معيد المغة 
. الوزاف، ختاـ محمد، 325-321، ص 2005، 2العربية، جامعة إفريقيا العالمية، يناير، العدد 

لمناطقيف بغيرىا وتعمميا، مجمة والخياط، ماجد، إدراكات المدرسيف المشكالت تعميـ المغة العربية 
، 41، عمادة البحث العممي، الجامعة األردنية، مجمدواالجتماعيةدراسات العمـو اإلنسانية 

 .53-37، ص 2014، 1العدد
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وفي ضوء أىداؼ ىؤالء الطمبة وحاجاتيـ سواء في السنة التحضيرّية أو في 
السنوات الالحقة ليا أو في مجاؿ العمؿ في الشؤوف الدينّية، فإف ميارة القراءة تبدو 

فيؤالء الطمبة مسمموف، والدافع الديني ىو العامؿ األساسي  الميارة األحؽ بالتركيز؛
إنجاز األىداؼ التعميمية والعممّية  ميارة القراءةيمكف عف طريؽ في دراساتيـ، لذلؾ 

 المأمولة.

وينبغي التذكير أف استراتيجيات التدريس ال تتوّقؼ عند حدود المادة 
نما ىي ميداف لتفاعؿ عدد كبير م ف العناصر، تبدأ بالمعمـ، التعميمية فحسب؛ وا 

مرورًا بالمادة التعميمية، وانتياء بالمتّعمـ؛ ولضماف نجاح ىذا التفاعؿ؛ البد مف 
اإلعداد الصحيح لممّعمـ، وتمكينو مف استخداـ شريحة واسعة مف استراتيجيات 
التدريس، التي تناسب قدرات الطمبة المتباينة، كما يجب أف يراعى في تخطيط 

يمية وتصميميا، قدرات الطمبة المعرفية، والوجدانية، وخصائصيـ البرامج التعم
العمرية، كما ينبغي أف يتوافر لدى الطالب قدر مف الميؿ والدافعية، التي تدفعو 
نجاز الميمات التعميمية المنوطة بو، وبتضافر ىذه العناصر يتحّقؽ  لمعمؿ ذاتيًا، وا 

"، وتكويف فرد فاعؿ قادر عمى العطاء نجاح "المّعمـ، والمناىج التعميمية، والمتّعمـ
 .(1)واإلنتاج

 

 
                                                           

انظر، البصيص، حاتـ حسيف تنمية ميارات القراءة والكتابة إستراتيجيات متعددة لمتدريس  (1
 .133، ص2011ب، دمشؽ، والتقويـ الييئة العامة السورية لمكتا
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 المبحث الثالث: استراتيجّيات تعميم مهارة القراءة لمطمبة األتراك

أشارت معظـ الدراسات في مجاؿ تعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا إلى أىمية 
إذ  االستراتيجيات التي قدمتيا ربيكا أكسفورد في كتابيا )استراتيجيات تعمـ المغة(؛

كانت االستراتيجيات التي قدمتيا لتعمـ المغة الثانية ىي العمود الفقري ليذه 
 إلى استراتيجيات مباشرة، واستراتيجيات غير مباشرة،، وقسَّمتيا (1)االستراتيجيات

وقد اخترت منيا ما نجع في تنمية ميارة القراءة لمطمبة األتراؾ، وأضفت إلييا ما لـ 
لكتاب وكاف أثره واضحا عند الممارسة، وتتوّزع وفؽ يرد مف استراتيجيات في ا
 األقساـ والمحاور اآلتية:

 القسم األول: استراتيجيات مباشرة:

وىي االستراتيجيات التي نستعمميا مع النص مباشرة، وتنقسـ إلى ثالثة 
 محاور:

 المحور األوؿ: استراتيجيات تذكرية.

 المحور الثاني: استراتيجيات معرفية.

 ثالث: استراتيجيات تعويضية.المحور ال

 

 

                                                           
 .251أكسفورد، ربيكا، مرجع سابؽ، ص (1
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 المحور األول: االستراتيجيات التذكرية المباشرة

وىي استراتيجيات تساعد المتعمـ عمى تذكر قدر كبير مف الكممات 
الضرورية التي قد ينساىا المتعمـ فيي تعيف المتعمـ عمى تخزيف المعمومات 

 واسترجاعيا عند الرغبة في عمؿ اتصاؿ لغوي.

 ومف االستراتيجيات التذكرية المباشرة التي ظيرت بكثرة عند الطمبة األتراؾ:

 :االستماع إلى القراءة الجهرية من المعمم والطالب -1

وبيذه االستراتيجية يتعرؼ المتعمـ جيدًا عمى كيفية نطؽ األصوات، ومخارج 
الحروؼ، ومواضع الوقوؼ بيف الجمؿ، ويصوب ما قد يقع منو مف أخطاء؛ 

العربية  فالمتعمـ يعي جيدًا أف المغة منطوقة، وىو بحاجة إلى ناطؽ جيد، ومعمـ
ناطؽ فصيح ُيبّيف لسامعو أصوات العربية، وال تخالط لغتو ُعجمة أو ُحبسة أو أي 

 وبذلؾ يحاكي الطالُب معمَمو في النطؽ. عيب نطقي،

ان الذي تذكر موقع الكممة الجديدة في الصفحة التي وردت فيها أو في المك -2
 :قرأتها فيه

فمثاًل قد يقسـ المتعمـ النص إلى فقرات، فيحفظ أو يتذكر كممات معينة في 
مكاف ما )في سكف الطمبة مثاًل(، وكممات أخرى في مكاف آخر )في المكتبة 
مثاًل(، وىكذا يستطيع تذكر ىذه الكممات بتذكر أماكنيا في الكتاب أو مكاف قراءتو 

 أو سماعو ليا.
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 :االستفادة من بعض االستراتيجيات التي كنت أقرأ بها في لغتي التركية -3

مثؿ أف ينقؿ طريقتو الخاصة في تدويف الممحوظات أو وضع اإلشارات 
أثناء القراءة. وىذه االستراتيجية تساعد المتعمـ عمى إبراز النقاط الرئيسة في 

األسطر الطويمة، وقد  الموضوع، وتربط بيف الفقرات والمعمومات وتختصر كثيرًا مف
الحظت مف خالؿ التجربة أّف ىذه االستراتيجّية ُمتبعة عند كثير مف الطمبة 

 األتراؾ، وىي مف االستراتيجيات التي يقرؤوف بيا لغتيـ األـ.

الربط بين الكممات الجديدة التي أقرؤها في النص والكممات التي أعرفها من  -4
  :قبل "التصنيف في مجموعات"

وؿ المتعمـ أف يعمؿ عالقة بيف ما يتعممو مف كممات ومعاف جديدة حيث يحا
في المغة العربية وبيف ما ىو موجود بذاكرتو مف معمومات؛ ويصنفيا وفؽ حقوؿ 

، مثؿ: أب، وأـ، وأخ مما يسيل حفظيا، وبالتالي استرجاعيا داللية لمكممات؛
ويميل بعض الدارسين إلى )أسرة(، أو الدجاج، والمحـ، والّسمؾ )الطعاـ(، 

وقد يحفظ التصنيف بناء عمى المتضادات )قصير  طويل، كبير صغير ...(، 
الطالب الكممات العربّية التي اقترضتيا المغة التركّية، وبقيت بالمعنى نفسو مع 
تغيير طفيؼ في المفظ، تبعا لمخارج األصوات عند األتراؾ. ومف األمثمة عمى 

اهلل، أبدي، أكبر، أّوؿ، أوَسط، أزلي، إصالح، آية، ينيَّة: األلفاظ الد   : مف(1)ذلؾ

                                                           
قدـو محمود، جيولؾ، يعقوب، الحصيمة المغوّية المشتركة بيف العربية والتركية وأثرىا في تعميـ  (1

العربية لمطمبة األتراؾ مؤتمر النقد الدولي الخامس عشر "التراث المغوي واألدبي والنقدي العربي 
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أجداد، أفضؿ، أىؿ،  األلفاظ االجتماعيَّة: أذاف، أحواؿ، إحياء، آميف، أميف، ومف
ألفاظ  أساس، أشكاؿ، أوىاـ، أقِرباء، أقراف، ألـ، َناِدر، َىَدؼ، َوقت، َمساَفة، ومف

ُمنظـ، ِمثاؿ، َمثاًل،  ،طر، انِتظاـأوراؽ، َشاِعر، ُميندس، سَ العمم والحضارة: 
َمعَدف، َمعدني، َكمَية، َكيفّية، ِكيمياء، ِكبريت، كاِئنات، َقابمّية، ُقماش، َمقالة، 
 ِكتاب، َقيَوة، ِفكر، َفمَسفة، فيمُسوؼ، َقاِعدة، ِقرطاسّية، َفضاء، َفعالية، َقَمـ، ومف

ُنقَصاف، ُنقطة، َنقؿ، َنقميات، َوظيفة، َىيكؿ، ِنظاـ، َنقد، األلفاظ االقتصاديَّة: 
َبمدة، األلفاظ الس ياسيَّة:  ُمشترؾ، َمطُبوع، َنتيجة، ُنسخة، َمعموـ، واسطة، ومف

والَية، َوَطف، ُمقيـ، ُىجوـ، َواِقعة، َمسؤوؿ، َمسؤولية، َمرَكز، ُمستشار، ُمستقبؿ، 
وضوع، ُمؤقت، َموقع، َمجِمس، َمجُيوؿ، ُمحاَكمة، ُمحَتمؿ، َمحدود، َمَحّؿ، َمَحّمة، مَ 

 َميداف، ُمفتِّش.

إلى أّف ثمة كممات  (1)لكف ال بّد لمعّمـ العربّية لمطمبة األتراؾ مف التنّبو
عربّية دخمت المغة التركّية بالمفظ نفسو، لكّف المعنى مختمؼ، مثؿ 

، ومعناىا بالتركّية: كؿ ما ىو غير عربي(، معناىا بالعربّية: Acemiأعجمي)
(، معناىا بالعربّية: االنتباه، İltfat. كممة التفات )ليس لو خبرةالشخص الذي 

 ومعناىا بالتركّية: المدح. 

                                                                                                                                              

تموز/ يوليو  30-28جامعة اليرموؾ )األردف(  -ّية"قسـ المغة العربية وآدابيافي اآلداب العالم
 .1606-1603، ص2015

لممزيد ُينظر قدـو محمود، جيولؾ، يعقوب، الحصيمة المغوّية المشتركة بيف العربية والتركية،  (1
    . 1609-1608ص 
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وتيدؼ ىذه االستراتيجية إلى تركيز الفيـ وتسييؿ التذكر؛ ففي ميارة القراءة 
عندما يتعرض الطالب إلى كممة جديدة فغالبا ما يفزع إلى مخزونو مف المغة 

 الكممة. األولى ليسعفو في تذكر ىذه

 :(1)معالجة الطالب لمنص عمى شكل مجموعات-5

يختار تقسيميا بعناية مراعاة لمفروؽ -فيقسـ األستاذ الطمبة إلى مجموعات 
ويكوف السؤاؿ الرئيسي فييا: أخبر زميمؾ بأفكار ىذا النص الذي  -بينيـ الفردية

بالعربية يسمع فييا البيت. ويتركيـ لمدة دقائؽ متجوال بينيـ وىـ يتحدثوف  قرأتو في
وىـ يناقشوف ويحمموف ويخطئوف، ويكوف تدخمو عند األخطاء الميمة  الطالب

وىدؼ ىذا تدريب الطمبة عمى التعميـ التعاوني واستثمار وقت الدرس  .والضرورية
الطالب، وكسر الرتابة والممؿ، ورفع كفاءة الطالب الذي لـ يمحؽ زمالءه،  لجميع

إف األستاذ إذا توجو إليو بالسؤاؿ مباشرة فقد يتمكأ أو الخجؿ عنده، ف وكسر حاجز
زمالئو، وتحدثو مع زميمو قبؿ ذلؾ كمو مساعد لو عمى الطالقة  يغمبو الخجؿ أماـ

 واإلنتاج.

 

 

 
                                                           

ليؿ الّتدريبي في تدريس ميارات صنوبر، أحمد، تدريس ميارة القراءة: النظرية والتطبيؽ، الدّ ( 1
المغة العربية وعناصرىا لمناطقيف بغيرىا: الّنظرية والّتطبيؽ، مركز الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز 

 .265، ص2017الدولي لخدمة المغة العربية، 
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 :في قراءة النصوص SQ3R استخدام استراتيجية-6

 :(1)وفييا يقوـ الطالب بخمس عمميات

Survey-  : أفكار عامةالقراءة المسحية لمحصوؿ عمى. 

Question-  : تساؤالت يطرحيا القارئ حوؿ النص وماذا يمكف لو أف
 .يخمص منو

Reading-  :القراءة وتتضمف البحث عف إجابات األسئمة المطروحة. 

Recite-  : ًالرواية، إعادة اإلنتاج، وقد يكوف كتابيا أو شفويا. 

Review-  :.التقييـ، وفيو يتـ تقييـ أىمية ما قرأ 

 المحور الثاني: االستراتيجيات المعرفية المباشرة:

وىي استراتيجيات عممية عممية محضة تتكوف مف العمميات األساسية 
رساؿ المعمومات، والتحميؿ:  لممعرفة وىي الممارسة، واستقباؿ وا 

 ومف االستراتيجيات المعرفية المباشرة التي ظيرت بكثرة عند الطمبة األتراؾ:

 

 

                                                           
1( Brustad, Kirsten, reading fluently in Arabic, Handbook for 

Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century, 
Routledge, 1 edition, 2006. P.347 
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 :وجود الحركات عند القراءة يساعد في فهم النص-1

وبيذه االستراتيجية يدرؾ المتعمـ أىمية وجود الحركات إلتقاف القراءة بالمغة 
العربية لما ليذه الحركات مف أثر فاعؿ قوي في بياف معاني الكممات التي يؤثر 

عرابًا، وخاصة في المغة العربية التي  تقـو عمى نظرية السابؽ فييا بالالحؽ معنًى وا 
 العامؿ، ولكف ال بد مع تقّدـ مستوى الطمبة مف التدّرج في التقميؿ مف الحركات.

تطبيق قواعد المغة العربية في المواقف التي أقرأ أو أتحدث فيها بالمغة -2
 :العربية

فميست المعرفة لدى المتعمـ معرفة نظرية بؿ ىي عممّية تطبيقّية في 
يدة التي يبذؿ جيدًا كبيرًا في إتقانيا؛ فالفاعؿ مرفوع، استعماؿ تمؾ المعارؼ الجد

 والمفعوؿ بو منصوب... وىكذا.

 تقميد الطريقة التي يقرأ بها القارئ العربي )المتحدث األصمي( لمغة العربية.-3

إضافة إلى االستراتيجّية السابقة يسعى الطالب لالرتقاء بمستواه، فيو مصٍغ  
ذلؾ باالستماع إليو مباشرة أو عف طريؽ تسجيؿ  جيد لمناطؽ األصمي سواء أكاف

 صوتي، وحريص عمى اقتفاء طريقة قراءة الناطؽ األصمي حتى يصؿ إلى مستواه.
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استعمال مراجع مثل القواميس )المعاجم( أو التطبيقات اإللكترونية لمساعدتي -4
 :عمى فهم معنى الكممات الجديدة في النص

المعرفة ويبذؿ جيده في البحث عف معاني فالمتعمـ في حالة بحث دائـ عف 
الكممات مف مظانيا والمصادر التي يمكف أف توجد فييا، وال شؾ أف بحث المتعمـ 

تقاف قراءتيا.  بنفسو عف معنى كممة ما، أدعى إلى حفظيا واالىتماـ بيا وا 

 قراءة النص الجديد مرات عدة حتى أفهمه.-5

النص؛ والقراءة عممية فكرية تحتاج  المغة التي يتعمميا المتعمـ جديدة وكذلؾ
 إلى تكرار ليدرؾ المتعمـ معاني الكممات التي يقرؤىا في النص. 

 :البحث عن األفكار الرئيسة في النص-6

تمثؿ األفكار الرئيسة الييكؿ العظمي لمنص وىي الحدود التي تضبط فيـ 
فكار العامة المتعمـ لما يقرؤه، وفيمو العاـ لمنص ينبني عمى وصولو وفيمو لؤل

فيو، وىي أيضًا عنواف ميـ إلى وصوؿ المتعمـ إلى درجة يستطيع مف خالليا 
 وضع تصور عاـ لمنص وعنواف رئيس لو.

 :البحث عن أوجه الشبه واالختالف بين المغة العربية والمغة التركية-7

فتتمّثؿ في الحصيمة المغوية  (1)أّما أوجو الشبو بيف المغتيف العربية والتركية
المشتركة بيف المغتيف، التي ال بد مف توظيفيا أحسف توظيؼ حتى يكوف الطمبة 

                                                           
لممزيد ُينظر قدـو محمود، جيولؾ، يعقوب، المقّومات المينّية والثقافّية والشخصّية لمعّمـ المغة  (1

 .1346-1344العربّية لمناطقيف بغيرىا في الجامعات التركّية، 
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دراكيـ  أكثر فيًما ِلما يقرؤوف أو يكتبوف، وُتسيـ ىذه الحصيمة في نمّو وعييـ وا 
وتزيد قدرتيـ عمى التخاطب والتفاىـ، ووجو التشابو اآلخر بيف الجممة في المغة 

والجممة في المغة التركية ىو تشابو المكونات الرئيسية لمجممتيف حيث يحوي  العربية
كؿ منيما فعال وفاعال ومفعوال بو، أو مبتدأ وخبرا ومضافا ومضافا إليو وصفة 

 وموصوفا.....

 مثاؿ:

 "أكؿ محمد التفاحة" فعؿ وفاعؿ ومفعوؿ بو 

"Muhammed elmayı yedi.فاعؿ وفعؿ ومفعوؿ بو " 

 المغة في الجممة الختالؼ بيف المغتيف العربية والتركية، فنظاـأما أوجو ا
 فتبدأ العربية في المغة اإلعراب مقاـ النظاـ ىذا يقـو إذ ثابت؛ جبري نظاـ التركية
الجممة مف المفعوؿ بو والظرؼ ...ثـ يأتي الفعؿ  تأتي مكمالت ثـ بالفاعؿ الجممة
 الشعر. بمغة إال الفاعؿ عمى مثالً  المفعوؿ يتقدـ أف يمكف وال أخيرا ،

والحرية والتقديـ  المرونة مف بقدر يتمتع الجممة تركيب فنظاـ العربية في أما
أو  السامع تدؿ التي ىي والكسرة، والضمة اإلعرابية الفتحة والتأخير ألف العالمات

فتتصؼ العربية بأّنيا لغة  والمضاؼ، والصفة والحاؿ والمفعوؿ الفاعؿ عمى القارئ
 المغة في اقّية أّما التركّية فيي لغة إلصاقّية إلحاقّية غير متصّرفة، والصفةاشتق

 الصفة تتبع الموصوؼ: نحو: )ىذا طالب مجتيد(. أما في المغة التركية العربية
 الموصوؼ: أمثمة: تسبؽ
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     bu çalışkan bir öğrenci       ىذا طالب مجتيد 

 mavi ev  بيت أزرؽ           zengin adam -    رجؿ غني 

 يتـ العربية المغة ففي اإلضافي العربية عنو في التركية؛ التركيب ويختمؼ
 الواحدة، الكممة معاممة يعامؿ وىو إليو مباشرة، المضاؼ ويميو المضاؼ، وضع

 فيأتي المضاؼ إليو ثـ المضاؼ، نحو: االتركية أما في المغة

 bu Ahmet’in Kitabı   ىذا كتاب أحمد . 

 okul müdürü مدير المدرسة  

tahta kalemi   قمـ السبورة 

 حرؼ يظير العطوؼ، وال سمسمة تسرد التركية المغة في العطؼ جممة وفي
 بيف بظيور الفاصمة ُيْكَتَفى إذ واألخير؛ األخير قبؿ ما العنصريف، بيف إال العطؼ

الجممة  في العطؼ بنية فتتكوف العربية المغة في أما عميو، والمعطوؼ المعطوؼ
 بيف فييا يظير أف بد ال العطؼ حرؼ أف إال العطوؼ، مف نيائية ال سمسمة مف

 عميو. المعطوؼ والمعطوؼ

وفي العربّية ثمة أنواع عديدة لمجمع في المغة العربية، وىي: جمع المذكر 
السالـ، وجمع المؤنث السالـ، وجمع التكسير، أّما في المغة التركّية فيجري الجمع 

- و lar- -اعد التوافؽ الصوتي فيجمع االسـ بإضافة إحدى الالحقتيفحسب قو 
ler                                   :مثاؿ ، 

   كتب kitaplar =    تصبح         kitap  +   larكتاب 
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 منازؿ  evler=          تصبح          ev +    lerمنزؿ   

 المباشرةالمحور الثالث: االستراتيجيات التعويضية 

نتاجًا،  وىي استراتيجيات تمكف المتعمميف مف استعماؿ المغة الجديدة فيمًا وا 
 ومف االستراتيجيات التعويضية المباشرة التي ظيرت بكثرة عند الطمبة األتراؾ:

 :فهم معاني كممات كثيرة من النص) السياق(-1

يستعمؿ المتعمـ ىذه االستراتيجية مستعينًا بقدرتو عمى الفيـ، وىذه 
وتحاول ىذه االستراتيجية الربط بين ما ىو االستراتيجية تزيد مف حصيمتو المغوية؛ 

موجود، وما ىو مستقر في الذىن من قبل، أو بعبارة أخرى الربط بين الخبرات 
يجية إلى تركيز الفيم وتسييل السابقة والخبرات الجديدة ، وتيدف ىذه االسترات

فمثال حينما يقرأ المتعمـ قطعة ومعظـ كمماتيا تدور حوؿ الضجيج والدخاف  التذكر.
وازدحاـ الناس والمباني ووسائؿ النقؿ والمواصالت، فإنو سيخمف مف السياؽ العاـ 
أف النص يتحدث عف حياة الػُمُدف؛ ألف الضجيج واالزدحاـ مف أبرز مكونات 

/  dumanو ألف كممتي دخاف وازدحاـ بالمغة العربية تشبو كممتي )المُدف، أ
izdiham.بالمغة التركية ) 

لذلؾ فإف استثمار معارؼ الطمبة المسَبَقة وتحفيزىا قبؿ الدخوؿ في عممية 
القراءة يكوف في غاية األىمية في درس القراءة، وحتى لو لـ يكف الموضوع مألوفا 
عند الطالب فإف األستاذ يمكف أف يبني شيئا مف المعارؼ عند الطمبة قبؿ البدء 
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ؼ غير الصحيحة قد تؤدي إلى سمبيات بعممية القراءة، مع التنبو إلى أف المعار 
 .كثيرة أثناء عممية القراءة

 اختيار القراءة في الموضوع الذي أعرف فيه كممات بالمغة العربية.-2

يفيـ عند  وتستعمؿ ىذه االستراتيجية عندما يجد المتعمـ أنو قد يخطئ أو ال
مة لتكويف فكرة موضوع ال يممؾ فيو المفردات الكاممة أو الكافية الالز  القراءة عف

أو صورة عف موضوع معيف، فمثاًل قد يقرأ المتعمـ موضوعًا عف أركاف اإلسالـ 
 وأركاف اإليماف، ويتجنب القراءة عف االقتصاد.

 القسم الثاني: استراتيجيات غير مباشرة

وىي االستراتيجيات التي ال نستعمميا مع النص مباشرة وال تتطمب عمميات 
لنص، بؿ ىي استراتيجيات إلدارة ودعـ عممية تعمـ عقمية محضة تستعمؿ مع ا

 المغة، وىذه االستراتيجيات تنقسـ إلى ثالثة أقساـ: 

 المحور األوؿ: استراتيجيات فوؽ معرفية.

 المحور الثاني: استراتيجيات وجدانية.

 المحور الثالث: استراتيجيات اجتماعية.

 رة:المحور األول: االستراتيجيات فوق معرفية غير المباش

وىي استراتيجيات ليست معرفية محضة تتصؿ بالنص مباشرة، بؿ ىي 
استراتيجيات تنظيمية تسمح لممتعمـ بالتحكـ في عممية تعممو لمغة مف خالؿ 

 الوظائؼ التالية: التركيز، والتنظيـ، والتخطيط، والتقويـ.
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ومف االستراتيجيات فوؽ المعرفية غير المباشرة التي ظيرت بكثرة عند 
 ة األتراؾ:الطمب

معرفة مستواي الحالي في القراءة والمستوى الذي ينبغي أن تكون عميه -1
 قراءتي في المستقبل.

بأف يعمؿ مقارنات كؿ فترة أو فصؿ دراسي ويرى مدى تقدـ مستوى  وذلؾ
قراءتو، ويسأؿ نفسو مثاًل ىؿ قراءتو اآلف تتـ بصورة أسرع وأكثر فيمًا مف قراءتو 

وىذه االستراتيجية ميمة ومفيدة في جعؿ المتعمـ واقعيا  وفيمو قبؿ ثالثة شيور؟
لزمنية التي قطعيا في تعمـ ميارة يعرؼ إمكاناتو وقدراتو الحالية في ضوء المرحمة ا

في حالة القراءة بالمغة العربية. فالقراءة لديو ىـّ كبير وقمؽ إيجابي مطموب تجعمو 
 لكؿ الطرؽ التي تجعمو قارئًا جيدًا بالمغة العربية.  تطوير مستمر

 االستفادة والتعمم من أخطائي في القراءة بالمغة العربية.-2

مراقبة الذاتية لدى المتعمـ حيث ييتـ بتحديد وىذه االستراتيجية تنمي ال
األخطاء في فيـ أو إنتاج المغة، وكذلؾ تيتـ ىذه االستراتيجية بتتبع مصدر تمؾ 
األخطاء ومحاولة التقميؿ منيا قدر اإلمكاف، فقد ُتجرى بعض التغييرات الصوتّية 

ومف األمثمة عمى واإلمالئّية عمى الكممات العربّية عند دخوليا إلى المغة التركّية، 
ذلؾ الكممات العربّية التي تحتوي عمى أحرؼ "ث، ح، خ، ض" ال ُتمفظ بالنطؽ 

" h"، مثؿ: إثبات= إسبات.  وحرفا "ح، خ" ُينَطقاف "sالعربّي؛ فحرؼ "ث" ُينَطؽ "
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" مثؿ: إمضاء= zمثؿ: تحرير= تيرير. بخور= بيور، وحرؼ "ض" ُينَطؽ "
 .(1)إمزا

 االستراتيجيات االنفعالية )الوجدانية( غير المباشرة:المحور الثاني: 

ويقصد بيا االستراتيجيات الوجدانية التي تشير إلى االنفعاالت واالتجاىات 
الجيد لمغة ىو الشخص الذي  والدوافع والقيـ المؤثرة في عممية تعمـ المغة.والمتعمـ

يعرؼ كيؼ يسيطر عمى انفعاالتو واتجاىاتو وعممية تعممو، ألف مف شأف المشاعر 
السمبية أف تعوؽ التعمـ، بينما االنفعاالت واالتجاىات اإليجابية تجعؿ عممية تعمـ 

 المغة الجديدة أكثر فاعمية ومتعة.

ظيرت بكثرة عند الطمبة ومف االستراتيجيات االنفعالية غير المباشرة التي 
 األتراؾ:

 االعتقاد أن النجاح في تعمم المغة العربية يعتمد عمى إتقان مهارة القراءة.-1

ف  وىذه االستراتيجية تجعؿ المتعمـ يبذؿ كؿ جيده في تعمـ القراءة حتى وا 
كانت لديو مشاعر سمبية عف القراءة أو عف المغة، فبيذه االستراتيجية يسخر كؿ 

راتو إلتقاف ىذه الميارة الميمة لمنجاح ليس في القراءة فقط بؿ لمنجاح طاقاتو وقد

                                                           
الحصيمة المغوّية المشتركة بيف العربية والتركية وأثرىا في تعميـ قدـو محمود، جيولؾ، يعقوب،  (1

العربية لمطمبة األتراؾ مؤتمر النقد الدولي الخامس عشر "التراث المغوي واألدبي والنقدي العربي 
تموز/ يوليو  30-28جامعة اليرموؾ )األردف(  -"قسـ المغة العربية وآدابيا في اآلداب العالمّية

   . 1608-1607، ص 2015
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في تعمـ المغة العربية أيضًا؛ فكؿ نص جديد يمثؿ امتحانًا يجب عمى المتعمـ 
تجاوزه فيو في حالة توثب دائـ تجعمو منتبيًا؛ لذا فيو حريص عمى قراءة كؿ نص 

في ذلؾ النص، ليثبت  قراءة صحيحة، وحريص أكثر عمى فيـ معاني الكممات
 لنفسو أنو نجح في ميارة القراءة بالمغة العربية بؿ وأصبح متقنًا ليا.

 تكرار كممات تشجيعية لحْفز نفسي في تعمم القراءة بالمغة العربية.-2

وىذه إحدى استراتيجيات تشجيع الذات؛ حيث يقوؿ المتعمـ لنفسو عبارات   
ر ويشجع المتعمـ نفسو دئمًا بإقناعيا أف تشجيعية أو يكتب لنفسو رسالة شكر وتقدي

ويحدث المتعمـ نفسو كثيرًا  ميارة القراءة ليست صعبة بؿ سيمة يستطيع إتقانيا،
بأنو سيصؿ يومًا ما إلى مستوى قراءة الناطؽ األصمي وغير ذلؾ مف العبارات 

ص اإليجابية المشجعة التي تدفع المتعمـ وتحفزه إلى بذؿ المزيد مف الجد واإلخال
 حتى يتقف ميارة القراءة بالمغة العربية.

ن ارتكبت أخطاء؛ فهذا مما يزيد الثقة في نفسي.-3  تشجع نفسي حيث أقرأ وا 

المتعمـ الجيد لمغة الجديدة يعمـ أف حدوث األخطاء أمر متوقع في أية 
لحظة، ويعمـ أف القمؽ مف حدوث أخطاء عامؿ إيجابي بشرط أف يظؿ في حدوده 

ءة بحذر وحرص تزيد مف دافعية المتعمـ، وتحقؽ لو الكثير مف األمف الدنيا؛ فالقرا
النفسي الذي ىو في أمس الحاجة إليو وتعزز مف ثقتو بنفسو، فميس عيبًا أف 
تخطئ، ولكف العيب األكبر أف يعيقؾ ىذا الخطأ وىذا الخوؼ السمبي المحتمؿ مف 

 القراءة والتعمـ. 
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ف بغيرىا تشجيع المتعمـ ومحاولة ويجب عمى معمـ المغة العربية لمناطقي
طمأنتو في البيئة المغوية، وىذه الطمأنة والتشجيع تجعالنو مرتاحا نفسيا، كما أف 

 . (1)ليما دورا في تنمية الميارات المغوية 

 االجتهاد كي أتفوق عمى زمالئي في القراءة.-4

يدة، حيث إف القراءة الجيدة مظير مف المظاىر الواضحة إلتقاف المغة الجد
 وتفوؽ المتعمـ في القراءة دليؿ واضح عمى تقدمو وتفوقو في المغة الجديدة.

 المحور الثالث: االستراتيجيات االجتماعية غير المباشرة:

ويقصد بيا االستراتيجيات التي يتواصؿ بيا المتعمـ مع المجتمع الذي يتعمـ 
حاجة لالجتماع  فيو المغة، فاإلنساف اجتماعي بطبعو وىو عند تعمـ المغة أكثر

بالناس، والمغة أىـ أشكاؿ السموؾ االجتماعي وقبوؿ اآلخريف لممتعمـ وقبوؿ المتعمـ 
 لآلخريف يتطمب استعماؿ استراتيجيات اجتماعية مناسبة لمتأقمـ والتعمـ.

ومف االستراتيجيات االجتماعية غير المباشرة التي ظيرت بكثرة عند الطمبة 
 األتراؾ:

 

                                                           
القفعاف، توفيؽ محمد مموح، والفاعوري، عوني صبحي، تأثير االزدواجية المغوية ) الفصيح  (1

تعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا، مجمة دراسات العمـو اإلنسانية واالجتماعية،  والعامي( في
   .3(، ص2012، )1، العدد39عمادة البحث العممي، الجامعة األردنية، المجمد
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الطمب من القارئ )المعمم أو الطمب( التمهل في القراءة أو إعادتها أو -1
 توضيح ما يقول.

فالمتعمـ حريص عمى التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي، وىذا الحرص يعينو 
عمى الفيـ، ويدؿ عمى أف المتعمـ ميتـ بالتواصؿ مع اآلخريف الذي يعينو في تعمـ 

في رصد مشاعر الشجاعة االجتماعية لدى  وىذه االستراتيجية ميمة المغة الجديدة.
المتعمـ فيو حريص وجاد عمى فيـ المجتمع الذي يعيش فيو فال يمنعو مستواه 

 المغوي مف طمب مزيد مف التوضيحات التي تزيؿ كؿ العوائؽ التي قد تصادفو.

محاولة التعرف عمى الثقافة العربية في موطنها العربي من خالل النصوص -2
 التي أقرؤها.

وىذه استراتيجية اجتماعية ميمة، وعمى المتعمـ أف يعرؼ ثقافة المغة 
العربية؛ ألف المغة ليست مجموعة كممات بؿ منظومة متكاممة تمثؿ الثقافة طابعيا 
ومظيرىا األبرز والثقافة تشمؿ كؿ ما يحيط بالمجتمع مف لغة وعادات وتقاليد وقيـ 

والثقة بالنفس والثقافة الواسعة عوامؿ وتوجيات. وقد أثبتت األبحاث أف حب القراءة 
 .(1)مؤثرة في تحسيف القراءة وال يقتصر األمر عمى العوامؿ المغوية

 

                                                           
1( Brown,H. Douglas, Teaching by Principles: An Interactive 
Approach to Language Pedagogy ،pearson Education, 2 edition, 
2000. p.300-301. 
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 الخاتمة:

تناول ىذا البحث استراتيجيات تعميم ميارة القراءة لمطمبة األتراك في ثالثة 
المبحث األوؿ عند االستراتيجّيات وأىمّيتيا، ودرس المبحث الثاني مباحث؛ توقف 

ميارة القراءة وأىمّيتيا، وعرض المبحث الثالث الستراتيجّيات تعميـ ميارة القراءة 
 وتوصل البحث إلى النتائج اآلتية:لمطمبة األتراؾ، 

 ُتسيل االستراتيجيات من عممية التعمم، وتجعميا أكثر سرعة وتشويقا. -1

لكل طالب مجموعة من االستراتيجيات التي تتناسب وميولو واحتياجاتو -2
التعّممية، ولذلك تستدعي الفروق الفردية بين الطمبة من المعمم التنويع في 

 االستراتيجيات.

ارتباط وثيق بين االستخدام الواعي لالستراتيجيات وتقدم الدارس ثمة -3
 المغوي.

 لمواقف التعميمية.ليس ثمة استراتيجية صالحة لكل ا-4

 كمما َقمَّل المعمم من التمقين واألوامر تحّسن مستوى تعمم الدارس.-5

تساعد االستراتيجيات الطمبة كثيرا في ميارة القراءة وبقية الميارات، -6
 وتيّيئيم لالعتماد عمى أنفسيم.

ينبغي عمى معممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا في الجامعات التركية -7
 ـ استراتيجيات القراءة الفعالة في تدريس المغة العربية.استخدا
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ينبغي إعداد أدلة لمعممي المغة العربية لمناطقيف بغيرىا في الجامعات -8
في تعميـ المغة وبقية الميارات التركية تحتوي عمى أىـ استراتيجيات القراءة الفعالة 

دأ بمع ضرورة األخذ بم العربية، والخطوات اإلجرائية لتنفيذ كؿ استراتيجية منيا،
 التنويع في استخداـ ىذه االستراتيجيات.

ينبغي تأليؼ کتب قراءة تتناسب وحاجات الطمبة األتراؾ الذي يدرسوف -9
المغة العربّية في كميات اإللييات والعموـ اإلسالمية، بمعنى أف محتوى ىذه الكتب 

ي ضوء دراسات يجب أف يكوف مدروسا وفؽ ىذا السياؽ، وتقويميا وتطويرىا ف
عممية تراعي ما يحتاجو الطالب، وجعميا في كتب منفصمة عف الميارات األخرى، 

 مع إثراء األنشطة والتدريبات في الكتاب مما يحبب االطالع لدى الطالب.

 ينبغي االستفادة مف التقنيات الحديثة في إقامة منتديات لمقراءة الحرة.-10
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