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  باللغة العربيةناطقني الغري لالقراءة  تدريس مهارة
Sahkholid Nasution, MA. 

 
Dosen Tetap Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN - SU 

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20371 

Email: sahkholidn@yahoo.com 

ى املهارات األساسية ىف تعلم اللغة تعد مهارة القراءة إحد :جتريدي
لغري الناطقني ا، ألن الدالئل تشري إىل أن هذه املهارة  خاصة العربية 

متثل اهلدف األساسي الذي يرنو إليه معلمو اللغة العربية بوصفها لغة 
ءة هلا عالقات قوية مبهارات اللغة اآلخرى افاملهارة القر. ثانية أو أجنبية

ولكن ىف الوافع كثريا من ). ادثة والقراءة والكتابةاإلستماعية واحمل(
املدرسني مل يستخدموا طرق التعليم ملهارة القراءة استخدما صحيحا، 

طرق عن  الذي يدافع وقوعها هو نقص معرفة املدرسب اسبومن األ
  . التعليم ملهارة القراءة

Abstrak: Keterampilan membaca dianggap sebagai salah 

satu kemahiran berbahasa yang paling penting dalam 

belajar bahasa Arab khususnya bagi Non-Arab. Karena 

membaca merupakan tujuan utama dalam pembelajran 

bahasa Arab baik sebagai bahasa kedua maupun sebagai 

bahasa asing. Keterampilan membaca memiliki hubungan 

yang sangat signifikan dengan keterampilan berbahasa 

Arab lainya (mendengar, berbicara, dan menulis). Namun 

kenyataan menunjukkan bahwa banyak di antara guru – 

guru bahasa Arab yang belum mampu mengaplikasikan 

metode pembelajaran qir’ah dengan benar, hal ini salah 

satunya disebabkan karena banyak diantara mereka yang 

tidak menguasai secara professional metode pembelajaran 

qir’ah.  

 مقدمة: األول  الفصل
من املهارات اللغوية األساسية ىف تعليم اللغة العريبة هارة القراءة 

مهارة تعد و. االستماع الكالم ، بعد مهارتىلغري الناطقني ا
ملاذا؟ . إذا قورنت مبهاريت االستماع والكالم مهارة حديثةالقراءة 
م
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مهارة القراءة تعد كدالئل تشري إىل أن هذه املهارة متثل اهلدف  ألن
األساسي الذي يرنو إليه معلمو اللغة العربية بوصفها لغة ثانية أو 

  . أجنبية
لطالب خارج وتعد القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية ل

وينبغي أن . الفصل، وهي مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة
الذي مل يسبق له تعلم اللغة العربية من  –تقدم القراءة للطالب املبتدئ 

بالتدرجن انطالقا من مستوى احلرف، فالكلمة، فاجلملة  –قبل 
  . طويلةالبسيطة، مث اجلملة املركبة مث قراءة الفقرة، مث قراءة النصوص ال

  البحث : الباب الثاىن 
 القراءةارة هممعىن   .أ 

تقدمي معىن مهارة القراءة، يقدم الكاتب عن معىن املهارة قبل 
 اكْتسب، مبعىن مهر من مصدروهي  اتها مهارمجعمهارةٌ . بنفسها
ينجِز عملَه  " . أَي حذْقاً ، براعةً " :في عمله بِالْممارسة الدائمةمهارةً 
ةارهةُإذن فمعىن . بِموِياللُّغ اتارهامِ : الْمدختةُ السورِيرالض اترالقُد

-عريب: قاموس املعاىن( اللُّغة والتمكُّنِ منها فَهماً وتحدثاً وقراءةً وكتابةً
 )عريب

هارات املرة من فمن املنقولة السابقة عرف أن القراءة مها
  . االستماع والكالم والقراءة والكتابة: ة األربعوياللغ

. قراءة مبعىن املقروء –يقرأ  –القراءة لغة هي مصدر من قرأ 
. قدمتها املفكرين عن اللغةالىت وأما اصطالحا فهناك تعاريف كثرية 

والقراءة عند معروف  )2002:119( حسن جعفر اخلليفةقال و
عضوية نفسية عقلية يتم فيها ترمجة الرموز املكتوبة عملية ) 1998:75(

  . مفهومةإىل معان مقروءة 
القراءة عملية وصول اللغة إىل فمن املنقوالت السابقة عرف أن 

املرء عن طريق عينية، كما أن االستماع عملية وصوهلا إليه عن طريق 
ار إبص :كي تتم عملية القراءة البد من حصول ثالثة أمور، وهي. أذنية
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ربط الرمز املكتوبة مبدلوله و املكتوبة زتعرف الرمو رمز املكتوب
 . اللغوي

القراءة هي جزء من اللغة واللغة هي وسية للتواصل أو الفهم 
وتتكون اللغة من حروف وأرقام ورموز معروفة ومتداولة للتواصل بني 
الناس واللغة تتكون من قراءة وكتابة وقواعد فالقراءة هي وسيلة 

ال معلومات الكاتب أواملرسل للرسالة واستشعار املعىن وهي إستقب
وسيلة للتثقيف وكل هذا يتم عن طريق استرجاع املعلومت املسجلة يف 
املخ واملعلمة من قبل من حروف وأرقام ورموز وأشياء أخرى مثل 
طريقة برايل للقراءة للمكفوفني وهناك أنواع أخرى للقراءة غري اليت يف 

ويف مصطلحات . حةأو الصور التوضي النوتات املوسيقيةة اللغة مثل قراء
، فإن القراءة هي استرجاع معلومات من أماكن ختزينها علم احلاسوب

ويكيبيديا، املوسوعة ( .وغريها واملرنة كاألقراص الصلبةعلى احلاسوب 
 )احلرة

الرموز املرئية من إذن، تعرف أن القراءة هي حتويل النظام اللغوي 
كثري من آراء  بالنسبة إىلالقراءة وخلص الكاتب معىن  .إىل مدلوالته

ىت عملية عقلية تشمل تفسري الرموز املكتوبة الهي ، املفكرين والتربويني
، وتتطلب الربط بني اخلربة الشخصية يتلقاها القارئ عن طريق عينيه

األوىل : صلتانعمليتان منفمن هنا فالقراءة ف. ومعاىن هذه الرموز
 يابات الفسيولوجية ملا هو مكتوب أاالستج يالشكل امليكانيكى أ

، يتم خالهلا تفسري ة عملية عقلية، والثانيالتقاط العني للرموز املكتوبة
  . املعىن وتشمل هذه العملية التفكري واالستنتاج

 القراءةمهارة من تدريس العامة األهداف   .ب 
 هاالقراءة كما قدمرة مهااألهداف من تدريس وفيما يلى 

  : )2011:195(الفوزان 
 .فهم املعىن الداليل للكلمات واجلمل •
القدرة على استخراج معاىن الكلمات من داخل النص، أو من  •

  ...). عن طريق املعاجم مثال(خارجه 
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 . فهم املعىن املباشر القريب واملعىن غري املباشر البعيد لرسالة الكاتب •
 .حماكمة احملتوي •
درة املتعلم على القراءة، وسرعته فيها، وجودة النطق، تنمية ق •

 . ومتثيل  املعىن
تنمية قدرة املتعلم على فهم املقروء فهما صحيحا، ومتييزه األفكار  •

  . األساسية والثانوية
تزويد املتعلم حبصيلة وافرة ومتجددة من املفردات اللغوية،  •

 . والتركيب اجليدة، والعبارات اجلميلة
ملتعلم إىل القراءة، ودفعه إىل اإلطالع على انتجته قرائح تنمية ميل ا •

 . األدباء وعقول العلماء مبا يوسع أفقه وينمى ثقافته
بناء على املنقولة السابقة تعرف أن األغراض املستهدفة من القراءة 

فهم املعىن املباشر على قدر نطق احلرف بل البد من ليست جمردة 
 شبابنا يتسلح فعندما. ةباكتمن اللبعيد القريب واملعىن غري املباشر ا

 املدرسة، يف للنجاح مستعدين سيكونون فإم القراءة يف قوية مبهارات
 وظائف على واحلصول الكلية، من والتخرج اخلاصة، اهتمامام وتنمية
  .جيدة

 تدريسها وخطوات أنواع القراءة  .ج 
قراءة ال: بالنظر إىل جهة طريقة أدائها إىل قسمني القراءةتقسم 

  .املكثفة والقراءة املوسعة
 القراءة املكثفة .1

القراءة املكثفة هي تنمي قدرات الطالب على اخلصائص من 
الفهم التفصيلي ملايقرؤه، وتنمي قدرته على القراء اجلهرية، وإجادة 
نطق األصوات والكلمات، وكذلك السرعة، وفهم معاىن الكلمات 

ءة املكثفة تنقسم إىل القراءة القرا) 2011:195، الفوزان(. والتعبريات
  : وفيما يلى شرحهما تفصيليا .اجلهرية والقراءة الصامتة

 السرية /  القراءة الصامتة ).1
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املفهوم من القراءة . تسمى أيضا بالقراءة السريةالقراءة الصامتة 
هي القراءة الىت تقف عند حد التعرف البصري  أو السريةالصامتة 

وقال ) 73: 2000عامر، (. لعقلي ملعانيهاللرموز الكتابية، مث ادراك ا
هي عملية فكرية الدخل للصوت  القراءة الصامتة )61، 1967إبراهيم، 

  .  فيها بالكلمات إال عمال إيضافيا
وتعد ذات خطر كبري ىف حياة اإلنسان، إذ هي وسيلة ىف قراءة 

لذلك و .الكتب والبحوث والصحف واالت والرسائل واإلعالمات
هي بالعينني ليس فيها صوت أخر أن معىن القراءة الصامتة  نقول قوال

وال مهس والحتريك للشفتني وتستخدم يف مجيع مراحل التعليم بنسب 
  . متفاوتة

 –ىف القراءة الصامتة  -ملعلم الطالب يوجه اوىف عملية تدريسه 
إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، مث يناقشهم للوصول إىل معاىن املفردات، 

لعام كما حيرص املعلم على تدريب طالبه على سرعة القراءة، والفهم ا
  .مع االهتمام بفهم ما يقرؤون

واملزايا  غراضعن األ محديممحمد أكرم زين العابدين قدم 
قراءة من التعليم ل غراضفأما األ. قراءة الصامتةوالوسائل التعليم ل

  :فيما يلى الصامتة
 . وتذوقها القراءةتنمية الرغبة يف  •
 .تربية الذوق واإلحساس باجلمال •
 . زيادة القدرة على الفهم •
تربية القدرة على املطالعة اخلاطفة وزيادة السرعة مع اإلملام باملقروء  •

 .متشيا مع ضرورات احلياة 
 . وس القارئ وتنميته لغويا وفكريازيادة قام •
  .حفظ ما يستحق احلفظ من ألوان األدب الرفيع  •

قراءة التعليم ل غراضاألأن خلص الكاتب فمن املنقولة السابقة 
وترقية قدرم ىف فهم ىف القراءة لتنمية رغبة الطلبة تستهدف  الصامتة
  . املقروؤ
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فيما  قراءة الصامتةواستمر محدي كالمه عن املزايا من التعليم ل
   :يلى

قة الطبيعية لكسب املعرفة وحتقيق املتعة واليت ينتهي إليها إا الطري •
 . ارئ بعد املدرسة يف حتصيل معارفهالق

 .ا أسرع من اجلهريةطريقة اقتصادية يف التحصيل أل •
تشغل مجيع التالميذ وتتيح هلم شدة االنتباه وحصر الذهن يف  •

 .املقروء وفهمه بدقة 
 . مرحية ملا يكتنفها من صمت وهدوء •
 . ب االستقالل واالعتماد على النفسد الطالتعو •
اة اجلهرية ألا حمررة من إثقال النطق ومن مراع القراءةايسر من  •

 . الشكل واإلعراب ومتثيل املعىن
فلديه متة القراءة الصامهارة عندما يكون املدرس مريدا لتعليم 

كما قال احلمدى . ي يسهله عند تعليمها لدى الطلبةكوسائل التدريب 
  : فيما يلى

يف الكتب املقررة جنعل التالميذ يقرءون الدرس  القراءةيف حصص  •
ن مقدمة مشوقة أو قراءة صامتة قبل قراءته جهرا وال بد لذلك م

 . الصامتة القراءةأسئلة تستثريهم على 
 .عقد مسابقات بني التالميذ يف سرعة االلتقاط والفهم •
قراءة الكتب ذات املوضوع الواحد أو القصص قراءة حرة خارج  •

 .الصف مث مناقشة ذلك
 )http://kenanaonline.com/users( اءة يف املكتبةالقر •

ما سبق من القول فيقدم الكاتب احملاوالت الىت بناء على 
الينبغي عليه املدرس من مراعاا حىت يرغب الطلبة ىف القراءة كما 

  : يلى
ة، فتحريك الشفتني شجع الطفل على أال حيرك شفتيه أثناء القراء •

يقيد الطفل بعدد الكلمات اليت ينطقها، ومن مث يقلل من سرعته يف 
لكن علينا أن نعلم أن الفهم أكثر قيمة من السرعة، فالطفل  .القراءة
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كلمة يف الدقيقة لكنه ال يتذكر أو يفهم ما قرأ ال  300الذي يقرأ 
لدقيقة يف ا كلمة 175الطفل الذي يقرأ  يعد متميزا أو أفضل من
بعض الطلبة حيرك شفتيه أثناء القراءة   .لكنه يتذكر ويفهم ما قرأ

ألنه يعاين من مشكالت يف االنتباه، ويرى أن حتريك شفتيه 
 .يساعده على التركيز

وضح السرعات املختلفة للقراءة ، فمن املهم أن يفهم الطلبة ملاذا   •
 . للمواقف املختلفةجيب عليهم أن يسرعوا أو يبطئوا يف القراءة تبعا 

شجع القراءة املسلية، فالطالب الذي يقرأ كثريا سيكون أكثر  •
 .مهارة

إوجد املنافسة بني الطلبة، فالطلبة يستمتعون باملنافسة، وتزداد   •
  .دافعيتهم للقراءة طمعا يف املكافئة

 )اجلهرية اللسانية( لقراءة اجلهريةا). 2
جبهر القول وحتريك املفهوم من القراءة اجلهرية هي القراءة 

 )1998:90(وقال معروف  )2000:89، رعام (.اللسان والنطق بالكالم
أن القراءة اجلهرية هي القراءة الربانية الواعية الىت جنهرا، بواسطة 

  . اجلهاز الصويت عند اإلنسان، فنسمعها ونسمعها اآلخرين
الصامتة من  القراءةتشتمل على ما تتطلبه  اجلهريةقراءة فلذلك ال

تعرف بواسطة البصر على الرموز الكتابية وإدراك عقلي ملعانيها وتزيد 
عليها التعبري بواسطة جهاز النطق عن هذه املعاين والنطق ا بصوت 

  . جهري
ماء اللغة ىف كثري من الكتب العربية وجدت أن مجهورية علو

 فإن الفوزان. وضعوا القراءة اجلهرية قبل القراءة الصامتة العربية
القراءة اجلهرية بعد القراء يقدم " اإليضاءات"ىف كتابه  )2011:196(

أما القراءة اجلهرية فيبدأ ا الطالب بعد القراءة :" كما قال الصامتة 
هلدف األساس السرية، وهو فهم املقروء، يقرأ الطالب جهرا ليحققوا ا

  "من القراءة اجلهرية، وهو صحة القراءة 
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إن اهلدف األساسي من القراءة هو  " دليالوأما الذى يقدمه 
فهم املقروء، ولتحقيق هذا اهلدف البد من أن تكون القراءة سرية، فإذا 
وجد وقت بعد فهم املقروء، حنول القراءة إىل جهرية، لتحقق اهلدف 

  )2011:196، الفوزان( .الثاىن، وهو صحة القراءة
تدريب  )2000:73، املزايا من القراءة اجلهرية عند رأي عامر

على جودة اإللقاء، والتعبري عن املعاىن بنربات صوتية مفهومةن 
وتكشف للمدرس مواطن الضعف والعيوب ىف قراءة طالبه فيعاجلها، 
كما تعود الطالب على الشجاعة ىف مواجهة السامعني، وتزيل منهم 

  . جل والتلجلج، وتثبت الثقة ىف نفوسهماخل
كما قاهلا  – القراءة املكثفةوالبد من كل قارء أن يفهم مراحل 

  : وهي فيما يلى - عامر 
وىف هذه املرحلة، يتم التمهيد لدرس القراءة اجلديد، . قبل القراءة ما •

إجابة : والثانية. مناقشة الصور املصاحبة للنص: األوىل: بطريقتني
 . ئلة الىت تسبق النصالطالب ألس

حيث يقوم الطالب بقراءة النص سرا دون صوت، . القراءة الصامتة •
 . بغرض الفهم واالستيعاب

حبل تدريبات االستيعاب وفيها يقوم الطالب . ما بعد القراءة •
، الفوزان( .افة لقراءة الطالب اجلهرية للنصواملفردات، باإلض

2011:199(  
  : تها عند تعليمها فيما يلىمراعأما اخلطوات الىت البد من 

  . حي الطالب بتحية اإلسالم، وتلق إجابام عليها: التحية •
اكتب التاريخ، وعنوان الوحدة، أو الدرس، ورقم : إعادة السبورة •

 . الصفحة
وتشمل املراجعة الواجب املنزيل، إن وجد، ومراجعة : املراجعة •

هارات تتضمن مراجعة العناصر وامل. الوحدة، أو الدرس السابق
 . اللغوية، واحملتوى الثقايف
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إن  –ناقش الطالب ىف الصور املصاحبة للنص : التمهيد للدرس •
عن طريق األسئلة، مث أطرح عليهم األسئلة الىت تسبق  –وجدت 

 . النص، ليجيبوا عنه مستعينني بالنص القارائي
اختر من املفردات اجلديدة ما تعتقد أن الطالب : املفردات اجلديدة •

همون معانيها عن طريق السياق، وسجلها على السبورة، اليف
 . وناقش الطالب يف معانيها

وجه الطالب لقراءة النص سرا، دون صوت، : القراءة الصامتة •
 . للفهم واالستيعاب

بعد القراءة الصامتة، انتقل إىل : تدريبات االستيعاب واملفردات •
 . تدريبات االستيعاب واملفردات

ختر بعض الطالب لقراءة أجزاء من النص قراءة ا: القراءة اجلهرية •
 . جهرية

 . انتقل إىل بقية تدريبات الدرس: بقية تدريبات الدرس •
 )2011:201، الفوزان(. كلف الطالب بواجب منزيل •

وليس من مقصود الكاتب أن تقدمي القراءة الصامتة من 
 القراءة اجلهرية ىف هذه البحث هو ترتبيب ىف تعليم مهارة القراءة،
. بل البد من تعليم القراءة اجلهرية أوىل من تعليم القراءة اجلهرية

طلب املعلم من الطالب أن ) :2008(كما قاله عبد اهللا –إذن 
يقرؤوا قراءة جهرية فردية، وبعد ذلك طلب منهم أن يقرؤوا قراءة 

 . صامتة
 احلرة/  القراءة املوسعة .2

ي القراءة الىت ه) 2011:196(أما القراءة املوسعة عند الفوزان 
تعتمد على قراءة نصوص طويلة، ويطالعها الطالب خارج الصف 

 .بتوجيه من املعلم، وتناقش أهم أفكارها داخل الصف، لتعميق الفهم
وبذا تأخذ القراءة املوسعة بيد الطالب، ليعتمد على نفسه ىف اختيار 

  . مايريد من كتب عربية، تقع داخل دارئرة اهتمامه
  : ىت البد من مراعتها عند تعليمها فيما يلىأما اخلطوات ال
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أعط الطالب فكرة عامة عن موضوع النص، حتببهم ىف قراءته،  •
 والتتطرق إىل التفاصيل

وجه الطالب إىل قراءة النص ىف البيت، وحل التدريبات، وشجعهم  •
 . على استخدام معجم عريب، إذا واجهو مشكالت ىف الفهم

ن الصعوبات الىت واجهوها، ىف حصة القراءة، اسأل الطالب ع •
 . واعمل على تذليلها

 . اطلب من الطالب حل تدريبات االستيعاب واملفردات ىف الفصل •
 . شجع الطالب على تلخيص أجزاء من النص •
اختر بعض الطالب لقراءة فقرات النص قراءة جهرية، كل طالب  •

  . )202-201 :2011، الفوزان(. يقرأ فقرة واحدة
 فة والقراءة املوسعةاملكثالفرق بني القراءة  .3

تنقسم إىل تعليما بناء على البيانات السابقة عرف أن القراءة 
فالبد من كل املعلمني أن . القراءة املكثفة والقراءة املوسعة: قسمني

وفيما يلى . حىت مييزوا ىف تطبيقها لدى الطالب فهموا الفروق بينهماي
  : الفروق بينهما كما شرح الفوزان

 : ة املكثفةمسات القراء ).1
  . يدرسها الطالب ىف الصف •
 . عادة التكون نصوصها طويلة •
 . جيب على القارئ أن يفهم النص فهما دقيقا •
 . حييط بدالالت مفرداته، ويعرف تراكيبه، وجييد قراءته •
 . تقرأ سرا وجهرا •
 . هناك حتكم دقيق مبا حتويه من مفردات وتراكيب •
بة وانتهاء بقراءة بدءا من معرفة الرموز الكتاتكون متدرجة  •

 . النصوص الطويلة نسبيا
 . موادها ونصوصها مصطنعة •
ينبغي للمعلم أن يعرف اجلديد فيها من املفردات والتراكيب  •

 . ليتم التركيز عليه
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ىف درس القراءة املكثفة أن البد ) 1998:59(وزاد اخلوىل 
فهذه الكلمات هي أحد احملتويات . من تعليم الكلمات اجلديدة

ومن أسباب تسمية القراءة املكثفة ذا . ة للقراءة املكثفةالرئيسي
وينبغي على املعلم قبل أن . اإلسم هو وجود كلمات جديدة فيها

يطلب من الطالب أن يقرؤوا قراءة صامتة، أن يعلمهم الكلمات 
 . اجلديدة نطقا وكتابة ومعىن واستعماال

 : مسات القراءة املوسعة ).2
  . صف بتوجيه من املعلميقرؤها الطالب عادة خادج ال •
 . يتم مناقشة أهم أفكارها داخل الصف •
 . اليلزم فهم مجيع مفرداا وتراكيبها، ويكتفي بالفهم العام هلا •
 .تقرأها سرا غالبا •
 . نصوصها طويلة غالبا •
الفوزان،  (.ها أصلية، أو أصلية معدلةغالباموادها ونصوص •

2011:197( 
 طرق تدريس القراءة العربية  .د 

ىف جمال تعليم القراءة عدة نظريات وعدة أساليب لقد ظهرت 
فيتخلص الكاتب من الطرق . لكل منها مزاياه وعيوبه على حد سواءو

 :نوعنيإىل  الكثرية
وتشتمل على الطريقة األجبدية ) : التركيبية (  اجلزئية ةقيالطر •

 .والطريقة الصوتية
تسمى هذه الطريقة بالطريقة ) 1998:90(قال معروف 

أوال مث تركيب ) املقطع/ احلرف (ألا تبدأ بتعليم اجلزء اجلزئية 
  . زء لتكوين الكلمة مث إىل تكوين اجلملة إخلاجلزء إىل جانب اجل

وتندرج حتت هذه الطريقة الطريقة اهلجائية والطريقة 
  : فاالطريقة اهلجائية تقوم على. الصوتية

 األلفبائيصورها، وفقا لترتيبها تعلم احلروف اهلجائية بأمسائها و -
 . إخل...) ب(باء ) أ(مثل ألف (
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 . )_َ _ِ _ُ ( تعلم احلروف اهلجائية مرتبة باحلركات الثالثة -
 . من خالل الكلمات تعلم احلروف اهلجائية -

وتندرج حتت هذه الطريقة الطريقة  )التحليلية (  الطرق الكلية •
  .القصةوالطريقة العبارة والطريقة اجلملة والطريقة  الكلمة

تعرض الكلمة املختارة أمام األطفال، يقرأها : قة الكلمةالطري -
املعلم أوال وحياكي األطفال ثانيا، ويكرر هذا العمل مرات 

) 1986:110(اخلويل وقال . كافية، حىت تنطبع صوا ىف أذهاا
الطريقة الكلمة إحدى الطرق الكلية، ألن املتعلم يتعلم الكلمة 

لطريقة الكلمة . منها الكلمة أوال مث يتعلم احلروف الىت تكونت
أساس نفسي يعتمد على االفتراض بأن املتعلم يدرك الكل أوال 
مث يبدأ بإدراك األحزاء  الىت يتكون منها الكل، وهذا يعىن أن 

 . طريقة الكلمة تتماشى مع طبيعة اإلدراك البشري
هي الىت تبدأ جبملة تامة املعىن، : أو العبارة الطريقة اجلملة -

وال ختتلف خطواا الباقية املعلم لألطفال مجلة قليلة ويقدمها 
 . عن خطوات طريقة الكلمة

، هي تطورير لطريقة اجلملة، فبدال من أن يكون الطريقة القصة -
الدرس مجلة واحدة، حمدودة مبعناها، يكون  بضع مجل تشكل 

 . حكاية بسيطة أو أنشودة مجيلة
 االختتام: الباب الثالث 

 تعلّمهما ميكن بل فقط، املدرسة على يقتصر ال القراءة تعلّم إن
 قطار إعالنات خالل من تعلمهما لألطفال ميكن حيث .مكان كل يف

 القصص إىل االستماع خالل ومن اإلفطار، رقائق وعلب األنفاق،
 شبكة تصفح خالل من وكذلك األصلية، بلغتهم احملكية العائلية

 دائماً، هاماً عامالً ةوالكتاب القراءة معرفة كانت لقد .اإلنترنت
 وبصفتكم .املعرفة على املعتمد العاملي االقتصاد نظام يف اآلن وخصوصاً

 للقراءة أطفالكم معرفة يف كبرية بصورة تسامهوا أن فيمكنكم آباء،
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 مفكرين يصبحوا أن على ومساعدم دعمهم خالل من والكتابة،
  .صريةوب بإدراك للمعلومات ومستخدمني النقدي باحلس يتسمون
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