
ستراتيجية؟ ماذا تعني كلمة ا 

عمالتوجيهفنتعنيإستراتيجيةكلمة
أ
لتحقيقيقهاوتنسال

.معينهدف



ستراتيجية القراءة؟ ما هي ا 

ووسيلةهي•
أ
بوعيالقارئ يستخدمهاالتيالوسائلمنمجموعةا

.نصهلفهم

والمعقدةcognitionلعرفانيةباHarrisهاريسيشبهها•
أ
وراءماا

محددهدفإلىبالوصولتسمحالتيMetacognitionالعرفانية
وةواعيبطريقةتتمالتياإلجراءاتمنسلسلةباستخدام

أ
.لا



استراتيجيات القراءة
ما قبل القراءة

للقراءةالتخطيطإستراتيجيات-

السابقةالمعارفتفعيل•

القراءةمنالغايةتحديد•

بالسياقالدراية•

النصحولشموليةنظرة•



ثناء القراءة
 
ا

الجملةمستوىعلى

ستراتيجيات- لوفامعناهايكونالتيالكلماتقراءةا 
 
:هياشفما

 التيالكلماتعلىالتعرف-
أ
متكرر بشكلُتقرا

والصوتيةالخطيةالسياقمؤشراتاستثمار-

مقاطعمقاطعالكلماتقراءة-



ثناء القراءة
 
ا

الجملةمستوىعلى

:ةالشائعغيروالكلماتالتعابيرمعنىلفهماستراتيجيات-

والصوتيةالخطيةمؤشراتتحليل-

والزوائداللواحقتفسير-

التركيبيةالمؤشراتتحليل-

جديدةكلمةلفهمالسياقتوظيف-

القاموسعلىالطالع-



ثناء القراءة
 
ا

على مستوى الجملة
قامة روابط وصالت داخل الجملة- :استراتيجيات ل 

استخدام عالمات الترقيم-
توظيف المؤشرات التركيبية-
تفسير معنى الصالت النطقية-
نقل كلمة داخل مقاطع كلمات-
تقطيع جملة طويلة إلى وحدة معنوية-
محلهاحل العالقات بين كلمة الستبدال والكلمة التي ت: تفسير المرجع-



ثناء 
 
القراءةا

بين الجمل
قامة روابط وصالت بين الجمل- :استراتيجيات ل 

تفسير معنى الصالت النطقية الصريحة-
تفسير معنى الصالت النطقية الضمنية-
توظيف السياق لفهم كلمة جديدة-
ضمنيةاستنتاج الروابط الموجودة بين جملتين عندما تكون المعلومة -
محلهاحل العالقات بين كلمة الستبدال والكلمة التي ت: تفسير المرجع-



ثناء القراءة
 
ا

بين الجمل

قامة روابط وصالت داخل الفقرة- :استراتيجيات ل 

تحديد موضوع الفقرة-

البحث عن الفكرة الرئيسية الصريحة-
البحث عن الفكرة الرئيسية الضمنية-

فكار الثانوية-
أ
البحث عن ال



ثناء القراءة
 
ا

على مستوى النص
:  استراتيجيات تسيير القراءة-

تسيير الفهم-

التسطير -
البحث عن المعلومة الضائعة على مستوى الفهم-
ن استعصى فهمها-

أ
استعادة معنى النص بعد ا

جعل عالقة بين المعارف السابقة والمعلومة المقروءة-
طلب المساعدة-
تكرار مقطع بعبارات خاصة-
تدوين مالحظات-



ثناء القراءة
 
ا

النصمستوىعلى
:النصفهماستراتيجيات-

تحديد موضوع النص-
البحث عن الفكرة الرئيسية الصريحة-
البحث عن الفكرة الرئيسية الضمنية-
فكار الثانوية-

أ
البحث عن ال

تحديد الهيكل السردي-
تحديد بنية النص الحالي-
إنشاء روابط بين القرائن النصية والمعارف السابقة-
تنظيم المعلومات ذات الصلة الدقيقة بالشبكات-



ما بعد القراءة

:استراتيجيات لستخراج المعلومات-

استخراج النقاط المهمة في النص-

التحقق من دقة الفرضيات-

إنشاء روابط بين المعلومة المقروءة والمعارف-

جعل روابط بين المعلومة المقروءة والمعارف السابقة -

استخدم القياس-



ما بعد القراءة

:استراتيجيات لتنظيم المعلومات-

تلخيص النص-

و خريطة دللية -
أ
و رسم تنظيم المعلومات في رسم تخطيطي مفاهيمي ا

أ
ا

بياني

تخطيط نص-



ما بعد القراءة

:استراتيجيات ردة فعل اتجاه النص-

مع النصوصالتفاعل -

الحكم على المعلومات الواردة داخل النص-

جعل من التعلم غاية -

تقويم الفهم-


