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 بالجامعات الفارسية دارسي لدى القرائي الفهم مهارة تعلم ستراتيجياتإ
 المصرية

 
 

       
 ملخص الدراسة

 
ثة لتعلم اللغة وتأثيرها في  تهدف الدراسة إلى تناول أهم االستراتيجيات الحدي

الفهم القرائ  ليد  دارسي  اللغية الفارسيية االجا عيات ال  يرية  أ يتط  في  ت يوير 
تعلييم ال هييارات اللغوييية ا ييفة فا يية والفهييم القرائيي  ا ييفة  ا يية     ييا تهييدف 
الدراسة إلى تزويد ال هت ين اتعليم اللغية الفارسيية االجا عيات ال  يرية  و تعل ي  

نتائج ف لية تساهم ف   عالجة الفهم القرائ  لد  دارسي  اللغية الفارسيية هذه اللغة ا
االجا عييييات ال  ييييرية فايييير الج ييييظ اييييين الجانيييي  الن يييير  والت ايقيييي  لهييييذه 
االستراتيجيات  ن واقظ ن اذج ت ايقيية تسيهم في  تنفييذ هيذه االسيتراتيجيات ا ي ل 

  حيح  
 ين اههيداف اهساسيية  وقد تو لت الدراسة إلى أن الفهيم القرائي  يعيد هيدفطا

الذ  يج  أن يوليه القائ ون فلى تدريس اللغة الفارسية دا ل أقسام اللغة الفارسية 
فيي  الجا عييات ال  ييرية أه ييية فيي  ف لييية تعليييم هييذه اللغيية ار تهييا   ونييه الانييية 
اهساس الت  ين لق  نها الدارسون الى تعلم و استيعا   افة ال قيررات الدراسيية  

ييا    سييا  ال ييتعلم سييي ا ال هييار ييا  رئيسط ات اللغوييية    ييا يعييد الفهييم القرائيي   ن لقط
 هارات النقد ا وضيوفية  وتعوييده إايدال اليرأ  وإ يدار اهح يام فليى ال قيرول  
و سافدته فلى  تح ة  يل جدييد في  نيق القيرالن  و ين ثيم التغلي  فليى  يا قيد 

  ي ادفه  ن    تت أثنال ترج ته وتحليله للنق
 

 هييارات الفهييم  -الفهييم القرائيي  -اسييتراتيجيات تعلييم اللغيية فتاحيااة كلمااات م
 القرائ 
 

  
                                                           

)*(
 يعلت  استلاايجيجل : ]بعنترا  وهت  البلحتث  الخلصت  التكتلررا  رستلل  مت  مستل  البحث هذا   

 ويحت   [نمرذجتل  المصاي  بلليلمعل  الفلرسج  اللغ  دارس  عنك القاائ  الفه  مهلرة- اللغ 
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 )*( سعيد السيد عبد الرحمن فليفل



  المصرية بالجامعات الفارسية دارسي لدى القرائي الفهم مهارة تعلم إستراتيجيات 

705 

Abstract 
The study dealt with the most important modern 

strategies for language learning and their impact on the 
reading comprehension of Persian language students in 
Egyptian universities, hoping to develop learning 
language skills in general and reading comprehension in 
particular. The study aims to provide specialists in 
teaching the Persian language in Egyptian universities, 
and learners of this language, with practical results that 
contribute to addressing the reading comprehension of 
students of the Persian language in Egyptian universities 
by combining the theoretical and practical aspects of 
these strategies, represented by mentioning applied 
models to implement these strategies correctly.                                               

The study concluded that reading comprehension is 
one of the  basic goals that we must strive to achieve. Its 
importance appears in the fact that it is the basic 
structure through which the learner proceeds to learn and 
assimilate the study materials; It is a primary goal to 
provide the learner with objective criticism skills, 
accustom him to express his opinion and make 
judgments on what is read, and help him notice 
everything new in the reading text, in order to face the 
problems he encounters during his translation and 
analysis of the text. It is also the link between the logic 
and criticism processes, as it helps to understand the 
text, criticize it, control it and predict its results. 

Key words: Language Learning Strategies - Reading 
Comprehension Reading Comprehension Skill 
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 تمهيد
 

ا ف  حيان الفيرد وال جت يظ  فهي  وسييلة ات يال الفيرد  ا   ه ط تلع  اللغة  دورط
اغيييره  و يين  تلهييا يييدر  حاجاتييه و ت لااتييه  وهيي  أداتييه للتعاييير فيين أف يياره 
و  يافره وفوا فيه  و ين  تلهيا يييود   قوسيه و يعائره الدينيية  ويحياف  فلييى 

فليييى ثقافييات ال ييعو  اه ييير   تراثييه الثقيياف   ويضييي ن اسييت راريته  ويتعييرف
وفاداتها ال  تلفة  واهذا تاقيى اللغية  أيية لغية  واحيدن  ين أدق أدوات التعايير فين 
اهف ار وال  افر  وأسرع أدان ي  ن أن يسيتع لها ا نسيان  وال ي  ين أن نت يور 
وجييود  جت ييظ يعيييو  يين دون لغيية تيسيير أ ييوره وتسييجل وثائقييه  وتع يي  أفييراده 

عيال  حييي يتوا يل الفيرد  يظ  ين حوليه  سيتع تط  هيارن  ين فر ية للتوا يل الف
 هارات اللغية اهرايظ الاالسيت اع أو الحيديي أو القيرالن  أو ال تاايةع  والعتقية ايين 
هذه ال هارات اهراظ فتقة فضوية  وفتقة تأثير وتأثر  ف يل  ي ل  ين أ ي الها 

ت اه ر   والاد أن له وجود ف  اآل ر  وال فالن ف  فن  نها تنع س فلى ال هارا
يت ا ييل تييدريس هييذه ال هييارات في ييا اينهييا احيييي ال يييتم التر يييز فلييى  هييارن دون 

 ع  251: 1002  الفتح  يونس   آ ر
م اللغيات اهجنايية وتعل هيا  ين ال واضييظ التي  اهيتم اهيا اللغوييون يويعد تعلي

ا  وف  هذا ال دد  ن الضرور  أن نراف  الفروق الفردية اين  تعل ي  هيذه  ثيرط 
اللغيييات فييي   يفيييية تعل هيييم للغييية اهجنايييية  والع لييييات العقليييية التييي  يسيييت د ونها 
لتسييافدهم فلييى ف لييية الييتعلم  والتيي  تسيي ى ااسييتراتيجيات الييتعلم  ولييم تحيي  هييذه 

ا الن غال اللغ ويين ان ريات اال تسا  اللغو   االستراتيجيات ادراسات  ثيرن ن رط
والعوا ل ال وثرن ف  تعلم اللغات اهجناية و رائق تدريسها  وتعرف استراتيجيات 
اليتعلم اأنهيا فايارن فين أدالات يقيوم اهيا ال يتعلم ليجعيل ف ليية اليتعلم أ ثير سيهولة 

ا  وأ ثر ذاتية ف  التوجه  وأ ثر قاالية للت ايق  وه   ر  ه ة لت ويوسرفة وإ تافط
ست دا ها ي  ن أن يحدي تقدم ف  تعلم اللغة  وازديياد في  ال فالن االت الية  فعند ا

الثقة االنفس لد  ال تعل ين    ا أنها تعين ال علم ف  تحدييد اهسيلو  ال ناسي  في  
 ع  22: 2111تعلي ه الراي ا ا سفورد 

لزم و ن  ن لق أن الهدف الرئيس  لتعلم اللغة هو التوا ل  اه ر اليذ  يسيت
فحق أفضل ال رق واهسالي  التعلي ية لتحقيق هذا الهدف  لذل   يناغ  أن ي ون 

  و ين ثيم ييتم تحدييد  ريقية التيدريس ةالتعلي ي الع ليية  حور  - نذ الاداية -ال تعلم
  ع1:2911واستراتيجيات التعلم ال حرائ   

ولوجييا  وف   ل التقدم الذ  ي هده فال نا الييوم في  ال جياالت التقنيية والت ن
وانع اسييات ذليي  فلييى ف لييية التوا ييل ا يي ل فييام  وتعليييم اللغيية وتعل هييا ا يي ل 
 اق  أ اح  ن الضرور  ت وير أسالي  و رق تعليم اللغيات  لتوا ي  ف ير 
ال علو ييات واالنفتييام ال عرفيي  فليي  اآل يير   وذليي  اييالتغيير فيي  انييية ال حتييو  
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اق ال يدراين  اليذين سييحتاجون التعلي   الذ  يقدم ل تعل   اللغة  وقدرات اه  
 ع 1۴: 291۴إليهم ف  ال ستقال الحسن  عاان   

فف  العقود اه يرن  سيي ا في  نهاييات القيرن ال اضي    ااتيت فايارن   ييف 
يف ير دارسيو اللغييات اهجنايية  واحييدن  ين أهيم  أهييداف تعليم هييذه اللغيات  إذ ييير  

فييية التف ييير   و عالجيية أ ييحا  هييذه العاييارن أن تن ييية قييدرات الدارسييين فلييى  ي
ال علو ييات لتسييتفادن  نهييا فيي   واقييف الحيييان ال  تلفيية  قييد ت  يينهم  يين االنتقييال 
والتجديد واالات ار ف   جاالت الحيان ال  تلفة  إلى جان  تن ية قدراتهم فلى التعلم 
الييذات   وتزويييدهم اييأدوات الاحييي فيين ال عرفيية  يين   ييادرها ال  تلفيية واالتييال  

ال اريز  جت   ترج ه  دايار اايلى  ات الحاضر واحت االت ال ستقال واجهة تحدي
 ع  91  2911: 

ا فلى هذا  يير  الااحيي أن تعليم اللغيات اهجنايية قيد  يت لي  وضيظ  وتأسيسط
فلسفة جديدن لت وير ف لية تعلي ها  هذه الفلسفة إن ا تهدف إليى إفيدادن الن يدر فيد  

لجا عية اهوليى  فيت يعنينيا هنيا  ياذا يتعل يه  ريقدة تف يدر الدارسين  نذ ال رحلة ا
واديدذل  تديد اح الرسديدالة اهساسيةيد  تيديدسير   ل  يديدف يف ديدرون؟الدارسون؟  اي

التعلدديم  ددن  ددتل االهت ددام ا ضا ين و حتو  ال نهج وأسيالي  التعلييم واليتعلم 
اق د تن ية و لق  اقات ا اداع فندد هوالل الدارسين  وال دروج ادهم  دن ثقافدة 

دا وتحويلهيدا  يدن  عرفيدة تلقد  ال علو دات إلدى ثقافدة اندال ال علو يدات  و عالجتهي
تت ثدل فد  ا تد اف العتقدات وال دواهر ا يدا ي  نيدهم  يدن االنتقيدال  يدن  رحليدة 
ال عرفدة إلدى  رحلدة  دا ورال ال عرفة وال ت ثلة ف  الدتأ ل في  ال عرفية والتع يق 
 ف  فه ها وتفسيرها  و ن هنا تأت  أه ية اسيتراتيجيات تعليم اللغية  اافتاارهيا أدان 
تتسم االفافلية والتوجيه الذات   وضرورن لت يوير  فيالن االت يال اللغيو   فضيتط 

 فن قدرتها فلى ت ويظ  ال ت  ف  سايل تعزيز تعل هم  
 

 أهمية الدراسة
 ت تس  الدراسة أه يتها  ن النقا  اآلتية:

تزويد  تعل   اللغة الفارسية دا ل جا عاتنا ال  يرية ا علو يات ن ريية  -1
فيين اسييتراتيجيات  هييارن الفهييم القرائيي  ال عرفييية و  ييا ورال ال عرفييية  وآليييات 
 تنفيذها  و يفية إحالتها إلى ت ايقات إجرائية  ن  أنها تحسين االستيعا  القرائ    

 للغيييية الفارسييييية راسيييي تزويييييد القييييائ ين فلييييى وضييييظ ال حتييييو  الد  -2
ااسييتراتيجيات حديثيية  يين  ييأنها ا سييهام فيي  زيييادن فافلييية تعليييم  هييارات الفهييم 

 القرائ   وأ ذها اعين االفتاار   
 يين  ييتل توجيييه   علييم اللغية الفارسييية ت يوير ال هييارات التدريسييية لييد  -4

هم في  االهت ام ااستراتيجيات تعلم اللغية  وتيدري  الدارسيين فليهيا للحيد  ين ضيعف
  هارات الفهم القرائ  
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 مشكلة الدراسة 
التر يييز فلييى  ريقيية  ة  الحيي  الااحييي  ييتل ف لييه ال يييدان  دا ييل الجا عيي

التعليم التقليدية ف   عالجة ن وق القرالن االلغة الفارسية  وفدم إف ال االهت يام 
التزم ل ستويات الفهم القرائ  للنق الحرفي  والتفسيير  والناقيد  وقلية التيدرياات 

التيي  تر ييز فلييى  هييارات الفهييم القرائيي     ييا الحيي  الااحييي اللغوييية والن ييا ات 
لد   تعل   اللغة الفارسية  احجة أن ال علو ات ال  تساة ال ُت  ل ضعف الدافعية 

لهم أه ية ف  حياتهم  وتنته   لتهم اها اانتهال الدراسة  واجتياز اال تحانات  لذا 
فلييى  -قييدر ا   ييان -اقتضييت الدراسيية الاحييي فيين روييية جديييدن تسييهم فيي  التغليي 

 ؟في  إ يار فايارن  ييف يف يرون سلايات  ريقة تعليم اللغة الفارسيية التقليديية هيذه
وذل   ن  تل  زج  قررات اللغة الفارسية فلى وجيه ال  يوق ااسيتراتيجيات 
تعلي ييية تسييافد ال ييتعلم فلييى اسييت دام ال عرفيية واالسييتفادن  نهييا وإف ائهييا  عنييى  
وتدرياهم فلى  يفية التف ير ف  النق الفارسي  ااسيت دام اسيتراتيجيات تعليم اللغية 

أثنييال الع لييية التعلي ييية   يين هنييا تولييدت الرحايية لييد  الااحييي ا  تلييف فروفهييا 
الستق ال أثر هذه االستراتيجيات وتو يفها ف  تحسين  هارات الفهم القرائ  لد  

 يين   تلييف الجا عييات ال  ييرية التيي   - وضييظ الدراسيية -دارسيي  الفرقيية الرااعيية
ت وير ال ريقية اللغة الفارسية   لعل هذا ال سعى يسهم ف  رأ  الااحي ف   تدرس

التقليدية الت  نتاعها ف  تعليم اللغة الفارسية دا ل جا عاتنا ال  رية  والع ل فليى 
وضييظ آليييات و عييايير جديييدن تتوافييق  ييظ  نيياهج تعليييم اللغييات اهجناييية الحديثيية 

  وا ا ية تتفي  الق يور في   هيارن ف   ع م جا عيات العيالم  ال ع ول اها اآلن
 ارسين   ظ الحفا  فلى ثقافتنا وهويتنا العراية وا ست ية الفهم  القرائ  لد  الد

  
 أسئلة الدراسة

سييعت الدراسيية إلييى ا جاايية فيين السييوال اآلتيي :  ييا أثيير اسييت دام الدارسييين 
الستراتيجيات تعلم اللغة ف  تحسين  هيارات الفهيم القرائي  ليد  فينية  ين دارسي  

 : سوالين  ه اهذا السوال  ن اللغة الفارسية دا ل الجا عات ال  رية؟ ويتفرع 
هل الفرق اين ال توس ين الحساايين هدال الدارسين الفينة الدراسةع ف   –1

ا تاار  هارات الفهم القرائ   رده  تغير استراتيجية تعلم اللغة وال ريقية التقليديية 
 ؟لتعليم اللغة الفارسية

 = αفرق ذو داللة إح ائية فند  ستو  الداللة ا ح ائية ال يوجد هل – 2
ع اين ال توس ين الحساايين هدال الدارسين ف  ا تاار  هارات الفهم القرائ  0.05

 ُيعز  ل تغير الجنس الذ ر  أنثىع 
 

 فرضيات الدراسة
 اناثق فن أسئلة الدراسة فرضيتان فرفيتان فلى النحو اآلت :
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اللية ا ح يائية الال يوجد فرق ذو  -2  = αداللية إح يائية فنيد  سيتو  الد 
ع اييين ال توسيي ين الحسيياايين هدال الدارسييين الفينيية الدراسييةع فيي  ا تاييار 0.05

 هييارات الفهييم القرائيي  ُيعييز  ل تغييير اسييتراتيجيات تعلييم اللغيية وال ريقيية التقليدييية 
 لتعليم اللغة الفارسية 

اللية ا ح يائية الال يوجد فرق ذو داللية إح يائية فنيد  سيت -1  = αو  الد 
ع اين ال توس ين الحسياايين هدال أفيراد الدراسية في  ا تايار  هيارات الفهيم 0.05

 القرائ  ُيعز  ل تغير الجنس الذ ر  أنثىع 
 

 أهداف الدراسة
 تهدف الدراسة إلى:

التعييرف إليييى اعيييي اسيييتراتيجيات تعليييم اللغييية ال ناسييياة  والتييي  ي  ييين  -1 
هييارن الفهييم القرائيي  لدارسيي  اللغيية الفارسييية االجا عييات اسييت دا ها فيي  تييدريس  

 ال  رية 
استق ال أثر استراتيجيات تعلم اللغة ف  تحسين  هيارات الفهيم القرائي   -2 

 يين  لايية الفرقيية الرااعيية االجا عييات ال  ييرية  قااييل لليينق الفارسيي  لييد  فينيية 
 ال ريقة التقليدية 

 يات تعلم اللغة تحديد اهسس الت  تقوم فليها استراتيج -3
تحديييييد أثيييير الجيييينس والتفافييييل اييييين الجيييينس وال ريقيييية فيييي  اسييييت دام  - 4

 استراتيجيات تعلم اللغة ف  تحسين  هارات الفهم القرائ   
 

  (1)مفهوم راهبردهای يادگيری -مفهوم استراتيجيات التعلم 
 استراتيجيات التعلم  ه  أدالات  ا ة يقوم اها ال تعلم ليجعيل ف ليية اليتعلم
أسهل وأسرع وأ ثر إ تافا وأ ثر ذاتية التوجه  وأ ثر فافلية وأ ثر قاالية فلى أن 

 ع  وتعيييرف أيضيييا  91:2112راي يييا أ سيييفورد: “ الت ايييق فييي  ال واقيييف الجدييييدن
الواف  لحل ال   لة التي  يواجههيا ال يتعلم أثنيال ف ليية اليتعلم لتحقييق  الت  ي اا 

ت د ها ال ييتعلم اق ييد اسييتقال وتن يييم تعل ييه اتو يييف الع ليييات العقلييية التيي  يسيي
ا وفييييق ال وقييييف  ا حسيييينط ال اييييرات وت زينهييييا واسييييتدفائها واسييييتث ارها اسييييتث ارط

  ييا فرفييت  ع ۴: 2912الرضييا  ييراد  ييحرائ  و ييراره  ييالقى زاده  ال عين  
اأنها:  ال رق واهسالي  وا جرالات الت  يلجأ إليها دارس اللغة أثنال تعل ه اللغة 

 ع91:2111اين الروالثانية   

                                                           

1 - The concept of learning strategies. 
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و يعرف زيتون االستراتيجية  فيقول:   ه   ريقة التعليم و اليتعلم ال   ي  
أن يتاعهييا ال علييم دا ييل ال ييف الدراسيي  الأو  ارجييهع لتييدريس  حتييو   وضييوع 

 ع 5:1009الزيتون دراس   عين اغية تحقيق أهداف  حددن سلفا 
 

  (1)زبان اهميت راهبردهای يادگيری -أهمية استراتيجيات تعلم اللغة
 

يا في   ييدان التعلييم فا ية   لقد  ان ا ت ياف اسيتراتيجيات اليتعلم  نع فطيا  ه ط
وف   يدان تعلم وتعليم اللغات  ا ة  فاعد هذه التجيار  ال ويلية في  تعليم وتعلييم 
اللغات اقتنظ الااحثون وال عل ون اعدم وجود حلول جاز ة أو  ريقة واحدن اعينهيا 

تتناييأ انجييام تييدريس اللغيية الثانييية   ونحيين نيير  أن  تضيي ن اال تسييا  اللغييو   أو
اعي  تعل   اللغة الثانية يحققون نتائج ااهرن فلى الرحم  ن اال تتف ف   رق 
ا  وأسالي  التعليم ا تف اهسلو  التقليد  الذ  يحت ر فيه ال علم  ل اهدوار تقرياط

 د فليى الحفي  ن  تل الت رار ل حتو  اليدرس والتوجيهيات  و يرم أسيئلة تعت ي
وال  ار ة السي حية  فالع ليية اهساسيية في  الن يام ال عرفي  للتعلييم التقلييد  هي  
تحويل ال علو يات  ين أد غية ال عل يين وإييدافها أد غية ال تعل يين  ونيتج فين هيذا 

 :Smith, C.1997اهسلو   ج وفة  ن ال  ارسيات واالتجاهيات التدريسيية ال
 يل :ع و ن أ ثلة هذه ال  ارسات  ا 12

 يدرس ال علم ويلقن ال ت   -2
 يعلم ال علم  ل   ل  فلى حين يجهل ال ت   ل   ل  -1
 لهم  رر ال علم اين ا ال ت  يف   يف    -9
 يتحدي ال علم اين ا ي غى ال ت  ا ضوع  -1
 ال علم يضا  الن ام  وفلى التت يذ أن ي تثلوا للن ام  -5
ت  يل  ية اين ا ال ت  هم  جيرد أ ييالال علم هو  وضوع الع لية التعلي  -1

  الع لية التعلي ية
 

أ ا ف  التعليم االستراتيج  فاه ر   تلف ت ا اط  إذ إنيه يحيي فليى اسيتع ال 
 ج وفة  ن ال هارات العقلية ف  تعلم  يفية التعلم  والتف ير ف   يفية التف ير حيي 

راهاردهيا   –ل عرفييةلي  أن يسيت دم االسيتراتيجيات اايت لي  هيذا اه ير  ين ال 
  ل يي  (3)راهاردهييا  فرا يينا تى –واسييتراتيجيات  ييا  ورال ال عرفييية (2) يينا تى

يتييدر  فلييى ال يفييية التيي  ينجييز اهييا الن ييا   ويتييدر  فلييى ال هييارات والع ليييات 
 وا جرالات التز ة لتنفيذ  هام التعلم 

                                                           

1 - The importance Of Language Learning Strategies. 

2 - Cognitive Strategies. 

3 - Metacognition. 
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ا هه ييية االسييتراتيجيات فيي  تعلييم اللغيية فقييد اييال  اعييي  العل ييال فيي  ون ييرط
االحتفال اها  حتى إنهم ا تزلوا ف لية التعلم وا تسا  اللغة ف  االستراتيجيات   ا 
ي هر هذا في  قيول رواين وسيترين:  إن النجيام في  تعليم اللغية لييس سيو  قضيية 
تتعليييييق االسييييي ات ال   يييييية والفيييييروق الفرديييييية ايييييين الجنسيييييين  واهسيييييالي  

اره  رو ضا ر يرد  ا يل  فرو واالسييييييتراتيجيات التيييييي  يسييييييت د ها ال ييييييتعلم ال
وهذا انفراد االرأ    حيير  قايول  ل ياذا ؟  هن ف ليية  ع 1۵:  2912زاده   الق 

رحييم  -الييتعلم أ ايير وأف ييق  يين أن ت تييزل فيي   يينهج أو  ريقيية  فاالسييتراتيجيات 
 يا هي  إال جيزل  هيم  ين ف ليية اليتعلم واال تسيا  اللغيو     والايد  ين  -أه يتها

 ين قال الادل ف  ف لية تعلييم االسيتراتيجيات   لتحقييق الهيدف  ين ت نيف  ال تعل
التعلم ونع يهم ال زيد  ن الثقة ف  أنفسهم  ونع ل جاهدين فلى  عاونتهم ف  إزالة 
ا حاا ات الت  يعانون  نها ويعان   نها ال درسيون أيضيا  واالسيتراتيجيات تعليم 

ل يحتياجون إليى  عرفتيه في  ت ايق  والجا عة ال ي  ن أن تدرس ال ت   يل  ي 
حيييياتهم  ل ييين الجا عييية تسيييت يظ أن ت يييدهم ايييدالط  ييين ذلييي  ااالسيييتراتيجيات التييي  

 ين وجهية  ال سيتقال حياتهم في  تن يية فقيولهم  ايل إن يحتاجونها ليست روا  وال 
سيييي ون السيييتراتيجيات اليييتعلم وال  ييي  أننيييا نسيييتفيد  ثييييراط  ييين ا ت ييياف  ن ييير 

ى ال ا ة ااال تسا  الناجح للغة الثانية  وسي ون هذا  ن استراتيجيات التعلم ال ثل
ال جاالت ال ثيرن للاحي العل   حاضراط و ستقاتط  هن  ل استراتيجيات تعلم اللغة 

نحييو الهييدف اهسيي ى وهييو ال فييالن االت ييالية  وهييذا اه يير  -فيي  الحقيقيية- وجهيية 
سيياق ي يعر فييه ال يتعلم  يت ل  تفافتط وتوا تط اين ال تعل ين ااستع ال اللغة في 

 أنه جزل  ن الواقظ يع ل فيه ويوثر ويتأثر وليس  يئاط  اقية اه يال 
 

ويژگی های اصالی راهبردهااى  -المالمح الرئيسية الستراتيجيات تعلم اللغة
 (1)های يادگيری زبان

 
إن الهدف اهس ى  ن استراتيجيات التعلم هو ال فالن االت الية  وهذا يت ل  

ا  واسييتراتيجيات الييتعلم تسييافد  تفييافتط  ا  ييحيحط ييا ااسييت دام اللغيية اسييت دا ط واقعيط
ال تعل ييين فلييى ال  ييار ة ا ييورن فعلييية فيي  ف لييية االت ييال  أ ييا  يين الناحييية 
االت ييالية فنجييد أن االسييتراتيجيات فييوق ال عرفييية  تسييافد ال ييت  فلييى تن يييم 

ل يد  تقيد هم في  ال فيالن ال عرفة ال ا ة اهم  وفلى التر يز والت  ي  والتقيويم 
ييا اعييي االسييتراتيجيات ال عرفييية واعييي االسييتراتيجيات  االت ييالية  وتعييد أيضط
ا لع ليييات الفهييم  واسييتدفال  التذ رييية  ثييل: أسييلو  ال ل ييات ال فتاحييية  ه يية جييدط
 علو ات جديدن  وهذا الفهم واالستدفال ُيعدان  ن الو يائف ال ه ية للو يول إليى 

                                                           

1- The main Features Of Language Learning Strategies 
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هذه اعي  ت يح اسيتراتيجيات اليتعلم  وال ي  ين ح ير  ديدن ال فالن ف  اللغة الج
 ت ح استراتيجيات التعلم ف  النقا  السااقة أو حيرها  ف يل ااحيي حسي   عرفتيه 
لتستراتيجيات ي  نه أن ي فها او ف ال ينتاه له حيره  وفي ا يل  فري  وجز 

سفورد نوردها في ا الستراتيجيات تعلم اللغة الت  أوردتها  راي ا أ  لاعي ال ت ح
 يل  اإيجاز: 

 تسهم ف  تحقيق الهدف الرئيس  وهو ال فالن االت الية  -
ا لدرجة أ ار وليست ال عرفة فق   - ا ذاتيط  تتيح لل تعلم أن ي اح  وجهط
 أن ت ون  وجهة نحو حل ال   تت وا اداع   -
 تدفم ال تعلم ا ورن  اا رن وحير  اا رن  -
 ع 21:2111راي ا أ سفورد الأن تتسم اال رونة   -
 

استانداردها انتخاا  رو   -معايير اختيار الطريقة التعليمية لالستراتيجيات
 (1)آموزشی برای راهبردها

إلييى جانيي  أسييس ا تيييار ال ريقيية  التعلي ييية ث يية  عييايير يناغيي  أن يييتم فيي  
 ضوئها ا تيار ال ريقة  وه :

  (2)بافتى -.  السياقيةأ
الوحدات اللغوية الجديدن ف  سياقات ذات  عنى تجعل تعل ها وه  تقديم  افة 

 ذا قي ة ف  حيان الدارس 
 (3)اجتماعى -.  االجتماعية 

 وه  تهيئ الفر ة هق ى   ل  ن أ  ال االت ال اين ال تعل ين 
         (4)برنامه ريزى -. البرمجةت

ديد  وأن وه  تو يف ال حتو  اللغو  الذ  ساق تعل ه ف   حتو  لغو  ج
 يقدم هذا ال حتو  الجديد  ت ت اسااقه 

 (7)خصوصى –شخصى -ة. الفرديث
أ  تفرد ال علم اس ات  ا ة و تقديم ال حتيو  اللغيو  الجدييد ا ي ل ي فيل  

 ل ل  ال   فرد  تعلم ف  ال ف الدراس  أن يستفيد  ن ال علم  
 (6)مدل سازی -.  النمذجةج
 أ  توافر ن اذج جيدن ي  ن  حا اتها ف  تعليم اللغة  

                                                           

1 - Selection Criteria The educational Method of Strategies. 

2 - Contextual . 

3 - Societal. 

4 - Programming. 

5- The individual. 

6- Modeling. 
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 (1)تنوع  -.  التنوعح
 أ  تعدد أسالي  فري ال حتو  اللغو  الجديد اأ ثر  ن استراتيجية   
ال واد التعلي ية في  إ يار تفافل  ل  ن ال تعلم وال علم   ظ  أ .  التفاعل خ

 ال روف وا   انات ال توفرن ف  حجرن الدراسة 
الن يا   وهي  اف يال فر ية حقيقيية  ل يل  يتعلم  أن ي يارس .  الممارسة د

 ,Oxford الجديد تحت إ راف وضا  ال علم  اللغو  الذ  تعل ه  ن   ال حتو  
R, 2006: 44) ع 

 
مبااانی  -أساان نجاااح طريقااة تعلاايم االسااتراتيجيات فااي الموقااف التدريسااي

 (2)موفقيت رو  آموز  راهبردها در موقعيت تدرين
 

 أوالا  أسن اختيار طريقة تعليم االستراتيجيات
 رائق تعليم اللغة اهجناية  ثيرن و تعددن وليس  نها  يا هي   ثلي  و ناسياة 
ل ل ال واقف التعلي ية  و عنى ذل  أنه يناغ  فلى  علم اللغية للنيا قين اغيرهيا أال 

لتعلي   اليذ  يتقيد ا ريقة  عينة دون حيرها  وإن ا ينتق   نها  ا يناس  ال وقف ا
  وهنا  فدن أسس ي  ن أن يلجأ ويت ا ى أيضا  ظ  ستو  ال ت   يجد نفسه فيه

 إليها ال علم وهو ي تار  ريقة التدريس ال ناساة له ولل تعلم  وه :
 ال لغة ثانيةع  ال راد تعل ها  رافان ال جت ظ الذ  تدرس فيه اللغة -أ       
 ثانية ال  عرفة أهداف تدريس اللغة -       
  عرفة اللغة القو ية للدارسين و ستواهم و  ائ هم   -ت      
  الثانية  توافر إ  انات تعليم اللغة -ي      
 تحديد  ستو  اللغة ال راد تعلي ها  ف حى  فا ية  -ج      

ول ييي  تأ يييذ االسيييتراتيجيات الترتيييي  ال ن قييي  فييي  فرضيييها فلييي  ال يييتعلم 
  ع   والتدرج  ن اهسهل إل  اه

 الاد  ن الن ر إلى  يول ورحاات وقدرات واستعداد ال تعلم  -  
 أن تو ذ الفروق الفردية اين ال ت  اعين االفتاار  -
 أن ي ون  وقف ال ال  إيجااياط  وال  راحل التعلم  -
أن ت ييون  ريقيية تعليييم االسييتراتيجية   ثيييرن الهت ييام ال اليي  وتاعثييه إلييى  -
 االات ار 

                                                           

1 - Diversity. 

2 - The foundations of the success of the method of Teaching Strategies in 

The teaching Situation. 
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: 1001ال ريقيية سيين ال ييت   و راحييل تعل هييم  الأح ييد فييوده أن تتئييم  -
  ع21

 
 تصنيف استراتيجيات تعلم اللغة

 
 ت نف راي ا أ سفورد استراتيجيات التعلم إلى قس ين رئيسين ه ا:

  (1)راهبردهای يادگيری مستقيم -استراتيجيات تعلم اللغة المباشرة -أ
  (2)يادگيری غير مستقيم راهبردهای -استراتيجيات تعلم  غير المباشرة – 
 

ويضم  ل قسم  ن هذين القس ين ثتي اسيتراتيجيات  وتنقسيم  يل  ج وفية 
 الفرفية   ن ال ج وفات الست الستراتيجيات التعلم إلى  جوفة  ن االستراتيجيات

  اان دز يل  فروضا ر يرالتييي  يسيييت د ها ال يييت  ليسيييهل فه هيييا واسيييتيعااها الا
 ع                                                                  1۶1  2911 راره  القى زاده  

 
 االستراتيجيات المباشرة لتعلم اللغة -أ

هيي  االسييتراتيجيات التيي  تتعلييق ا ييورن  اا ييرن االلغيية ال ق ييود دراسييتها  
وه  تت ل  ف ليات فقلية ت يتق االلغية  وهيذه االسيتراتيجيات تنقسيم إليى ثيتي 
 ج وفات:  تذ  رية  و عرفية  وتعويضية ال تقويم  ل  نها اع ليات فقلية ت تلف 

ي يا يلي  نتنياول  يل فن اه ر  اسيا  ا يتتف الغيري  ين  يل واحيدن  نهيا  وف
 ع ۶  2911 ج وفة االتف يل الجتل رحي يان  زهره  ديقی فر ال

 
  (3)راهبردهاى يادآوری –أوال  االستراتيجيات التذ كرية

 
تحقيق فوائيد لاالستراتيجيات  التذ رية ه  الت  تتض ن فنيات تقويية اليذا رن 

جيات هيذه االسيتراتي اا رن لذا رن ال ال  االنساة لتحديد ال فردات  والغري  ن 
 م  ن  فردات ال ل ات حير ال ائعة إلى التعريفات هو  لق  عار لتسترجاع ال نت

حاجة إلى فهم ال ت  ل عنى  فردات ال ل ات  تل تناولهم لها الدون اها  ةال ت ل
ع  واالسييتراتيجيات التذ رييية تسييافد ال ييت  فلييى 11:2111راي ييا أ سييفورد : ال

  ن  تل فئتين  واسترجافها اسهولة يدن  ات الجدت زين ال علو
 الفئة األولى  عمل روابط ذهنية 

 وتضم هذه الفئة ثتي استراتيجيات ه :
                                                           

1 - Direct Language Learning Strategies. 

2 - Indirect Language Learning Strategies. 

3 - Remembrance Strategies. 
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الت نيف ف   ج وفات: و ه  تعن  ت نيف أو إفادن ت نيف ال علو ات  -
ف  وحدات لها  عنى سيوال ايدا ل العقيل أو  تااييا  وذلي  لتسيهيل تلي  ال علو يات 

 ر الت  سيتم ت زينها واستدفاوها  وهذه ال ج وفات ي  ن أن ات غير فدد العنا
ت ييون فلييى أسيياس نييوع ال ل يية  ييثت: وضييظ اهسيي ال فيي   ج وفيية و اهفعييال فيي  
 ج وفة  أو ال وضوع  ثت : ال ل ات الت  ت تق ايال قس الجيو  في   ج وفية 

 والتعدين ف   ج وفة أ ر  وه ذا 
 

   (1)تداعى وجزئيات -التداعي والتفصيل -الفئة الثانية
وه  تعن  راي  ال علو يات الجدييدن اال فياهيم ال وجيودن االفعيل االيذا رن أو  

را  جزل  ن ال علو ات اآ ر ل لق ارتاا ات االذا رن  والراا  ي ون اين  يئين 
 ثل ال از و الفول أو ي يون في   ي ل راي  ل ج وفية  ين اهجيزال  ثيل ال درسية 

 وال تا  والتعلم 
ل اال ل ات الجديدن: و ه  تعن  أن يضظ ال تعلم  ل ة أو فاارن  ا انال ج  -

  أو اسييت دام ال ل يية فيي   حادثيية أو ق يية ذات  عنييى االسييت دام  فيي  ج ييل  تعييددن
ي  ن تذ رها  وهذه االستراتيجية تحتو  فلى   ل  ن الرا  و التف يل حيي أن 

-11: 2111رجظ السااق ال ال ال تعلم يرا  ال علو ة اسياقات  عروفة لديه  ن قال
 ع11

 
 (2)راهبردهاى شناختى -ثانيا  االستراتيجيات المعرفية

إن االسيييتراتيجيات ال عرفيييية ضيييرورن جيييدا ليييتعلم أ  لغييية جدييييدن  و هيييذه 
االستراتيجيات تتااين  ا اين ت رار وتحلييل لل  ي لحات التعايريية  وفليى اليرحم 

أنهيا ت يتر  ج يعيا في  أدال  ن ا تتف  يل اسيتراتيجية  عرفيية فين اه ير  إال 
ون و يفيييية وحيييييدن وهيييي   عالجيييية اللغيييية الجديييييدن  وحالاييييا  ييييا يسييييت دم ال تعل يييي

ال  ارسيية واالسييتقاال  اسييتراتيجيات   يين ضييم  ييت االسييتراتيجيات ال عرفييية  وت
وإرسيييال ال علو يييات والتحلييييل واالسيييتدالل وتنسييييق ال يييد تت وال  رجيييات  ال 

قت يير الااحييي فيي  االسييتراتيجيات ال اا ييرن ع  وقييد ا52  2111 ال رجييظ السييااق
فلييي  ت اييييق االسيييتراتيجيات التذ ريييية واسيييتراتيجيات الت  يييين واالسيييتراتيجيات 

 ال عرفية   وهذه االستراتيجيات تت ون  ن أراظ فئات ه :
 

  

                                                           

1 - Implications and Details 

2 - Cognitive Strategies 
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ة علااى  االسااتراتيجيات التاليااة  الفئااة األولااى  الممارسااة وتشااتمل هااذ  الفئاا
 هي و

 
 (1)تکرار -التكرار -
وه  ت يرار قيول أو ف يل  ي ل  يا فيدن  يرات   يأن يسيت ظ ال يتعلم ل يادن  

لغوييية فييدن  ييرات أو ي ررهييا قييوال فييدن  ييرات  ويييد ل فيي  ذليي  تقليييد ال تحييدثين 
 اه ليين للغة 

 
وهيي   (1)ممارسااتت تماارين طبيعاات گاارا زبااان -الممارسااة الطبيعيااة للغااة -

  ارسة اللغية الجدييدن في   واقيف  ايعيية وواقعيية   ثيل إجيرال  حادثية أو قيرالن 
أو  تااية   يا  ااسيت دام  فيدن  يرات   تا  أو  قالية أو االسيت اع إليى  حاضيرن

 ال راد تعل ها  اللغة 
 (3)دريافاات و ارسااال اطالعااات -الفئااة الثانيااة  اسااتقبال وإرسااال المعلومااات

 : وت ت ل هذه الفئة فلى
وت ون ااست دام الن يرن   (4)شناخت سريع ايد  -للفكرة  سريعةالمعرفة ال -

ال ا فيية لتحديييد الف ييرن الرئيسييية  أو االاحييي فيين نقييا  أو تفا يييل أو اهت ا ييات 
 عينيية  وهيي  تسييافد فلييى الفهييم السييريظ ل ييا يقييرأه ال ييتعلم أو يسييت ظ إليييه االلغيية 

 اهجناية
وتعنييى ااسيت دام قوافييد فا يية   (7)ز ماتناالساتنباط ماان الانص  اسااتنتاج ا -

 وت ايقها ف  ال واقف الت  تتعلق اتعلم اللغة الجديدن 
تجزياه و تحليال  -تحليل المصطلحات التعبيرياة -1الفئة الثالثة تشتمل علي 

: وه  تحديد  عنى ال   لح الجديد اتحليله إلى أجزال لفهيم ال عنيى (6)اصطالحات
 ال ل  لل   لح 

: وهييي  ترج ييية اللغييية اهجنايييية إليييى اللغييية اآلم أو  (5)ترجماااه -الترجماااة -2
الع س  وت ون اترج ة  ل ة أو فاارن أو ق عية  ا لية  وذلي  لل سيافدن فليى فهيم 

االستفادن  ن  علو ات سااقة: وه  است دام  ا يعرفه  -ال ل ة أو العاارن أو الق عة

                                                           

1 - Repetition 

2 - The natural practice of language 

3 - Receiving And Sending Information 

4 - Jotting The Idea Quickly 

5 - Inference From Text 

6 - Expression Analysis 

7 - Translation 
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ت ايقها ا ورن  اا يرن ال تعلم  ن  ل ات أو  فاهيم أو قوافد  ا ة الغة  عينة و
 فلى لغة أ ر   ن أجل فهم أو إنتاج    لح اللغة اهجناية

 الفئة الرابعة تنسيق المدخالت والمخرجات  
 وهذه الفئة تتض ن ثتي استراتيجيات وه : 
: وه   تااة الف رن اهساسية أو نقيا  (1) ثبت ياد داشت -المالحظةتدوين   -

  لرجوع إليها  رن أ ر  ل  عينة ير  ال تعلم أنها  ه ة
 هياوهي  ف يل  ل  يات لق يظ  اييرن يتناول  (2)خالصاه ساازى -التلخيص -
 دراسته للغة اهجناية أثنال ال تعلم 
وهيي  :  (3)تمرکااز باار بخاا  هااای مهاام -التركيااز علااي األجاازام المهمااة -

استراتيجية يتم فيها است دام أسالي   تعددن للتأ د والتر يز فلى ال علو ات ال ه ة 
 ا  و ن هيذه اهسيالي  وضيظ  ي  تحيت  يا هيو  هيم أو وضيظ نج ية  نقادا ل 

-59  211الراي يا أ سيفورد   : اجان  النقا  ال ه ية أو اسيت دام اهقيتم ال لونية 
 ع 51

  (4)راهبردهای جبرانی -ثالثا  االستراتيجيات التعويضية
إن االستراتيجيات التعويضية ت  ن ال تعل ين  ن است دام اللغة الجديدن سوال 
ف  فه ها أو ف  إنتاجها فلى الرحم  ن ق ور إ  اناتهم ال عرفية الأ   ا يعرفونه 

 حير  حددن  ن القوافد وال فردات  لغوية االفعلع  وه  ت  ل ذ يرن 
لل يتعلم فيرق إنتياج تعاييرات  ن وقية أو   تواية وهذه االستراتيجيات تتييح 

اللغية  وهي  هيذه  ادون وجود دراية  ا لة ل ا ينتج  نال راد تعل ها االلغة الجديدن 
وتزيد  ن فرق احت ا ه و  ارسته للغة  تجعل ال تعلم ف  حالة است دام دائ ة للغة

 الجديدن 
 -ه ا:فلى استراتيجيتين االستراتيجيات التعويضية  ت ت ل  و 
وليى: الت  ييين اليذ   فنييد القييرالن وذلي  ات ليييق  ل ييات جدييدن  يين سييياق اه

اليينق أو الاحييي فيين  ييرادف لل ل يية ال وجييودن فيي  اليينق تع يي  نفييس ال عنيي  
  ال  لو  

 الثانية: است دام تل يحات لغوية 
وه  الاحي فن تل يحات ذات أساس لغو  واست دا ها ف  ت  ين  ا يس عه 

ال تعلم  ن اللغة الجديدن  رحم فدم االل يام ا يل  فيردات وقوافيد الرسيالة أو يقرأه 
التيي  يسيي عها أو يقرأهييا ال ييتعلم  وقييد تسييت د هييذه التل يحييات اللغوييية  يين  علو ييات 
يعرفهييا ال ييتعلم  يين قاييل سييوال  يين اللغيية الجديييدن أو  يين اللغيية اآلم أو  يين أ  لغيية 

                                                           

1 - Take Notes 

2 - Summarization 

3 - Focus On The Important Parts 

4 - Compensation Strategies    
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 ل ة ال يعرف  عناهيا  وهيذه ال ل ية  أ ر    أن يقرأ ال ال  ق عة فهم ويجد فيها
ت اه  ل ة  ألوفة لديه  ن قال  في  ن ال ال  أن هذه ال ل ة  عناها هو نفس  عنى 

 ع 10-51 - 211الراي ا أ سفورد   : ال ل ة ال ألوفة لديه 
 
  (1)راهبردهاى غير مستقيم –االستراتيجيات غير المباشرة  -2
 

 (2)راهبردهای فراشناختى -أوال  االستراتيجيات فوق المعرفية
ت ير  ل ة  فوق ال عرفية  إلى أنها ت ون ورال أو  ظ أو إليى جاني   يا هيو 
  عرف    أ ا االستراتيجيات فوق ال عرفيية فهي  تعني  تلي  اهفعيال التي  تت  يى 
الحيل ال عرفية الت  تتيح لل علم فر ا لتن يم ف ليية تعل يه  واسيتراتيجية  يا ورال 

 وفة  ن ا جرالات وال  ارسدات التد  يتاعها الفيرد  للو يول ال عرفة ه :   ج
إلييى   رجييات فيي  ضييول اههييداف التيي  وضييعها  وهييد  تتضيي ن  ج وفيية  يين 
اهسالي  والوسائل واهن  ة وأسدالي  التقدويم التد  تسافد فلى تحقيق اههيداف  

اليتعلم   وه   يذل     ية  ن  ية ي  ين تعيديلها  هيددفها تحسيين أدال الفيرد أثنيال 
وتعرف االستراتيجيات حير ال اا رن اأنها االسيتراتيجيات   ع21:1005   يلالددال

ال تعلقيية اييتعلم اللغيية  والتيي  تسييافد فلييى تعلييم اللغيية دون االسييت دام ال اا يير للغيية 
ال ق ودن ف  أحل  اهحيان وهذه االستراتيجيات تع ل اتناسق  يظ االسيتراتيجيات 

أنها ي  ين ت ايقهيا فليى ال هيارات  اللغة   ااقف تعلم ال اا رن  وه   فيدن ف   و
تنقسيييم إليييى ثيييتي وهييي   اللغويييية اهرايييظ: االسيييت اع وال يييتم والقيييرالن وال تااييية 

استراتيجيات هي : فيوق ال عرفيية  والتأثيريية  واالجت افيية  واقت ير الااحيي في  
االستراتيجيات حير ال اا رن فلى ت اييق االسيتراتيجيات فيوق ال عرفيية في  احثيه 
ن را لتوافقها  ظ  هارات الفهم القرائ   وتنقسم االستراتيجيات فوق ال عرفيية إلي  

 ثتي فئات وه  : 
 تمرکز بر فرآيند يادگيری -ئة األولى  التركيز علي  عملية التعلم الف

وت يت ل هيذه الفئية فليى اسيتراتيجيتين تعيين ال تعل يين فليى توجييه انتاياههم 
 نحو  هام وأن  ة  أو  هارات لغوية اعينها  وهذه االستراتيجيات ه :

 علم لد  ال ت الن رن ال ا لة ورا   ا هو جديد ا ا هو  عروف  ن قال -
تقرييييير ال ييييتعلم  يييين الاداييييية هييييل سييييير ز فلييييى  وهييييوتر يييييز االنتايييياه:  -

 ه ييية  حيييددن ليييتعلم اللغييية ويغفيييل ال  يييتتات  وهيييو  يييا ي ليييق فلييييهع االنتاييياه 
ا ي ليييق فلييييهع االنتاييياه ال وجيييه ال أم سيييير ز فليييى اعيييي ال ت يييح ال حيييدودن هيييذ

 ع221:2111ال راي ا أ سفورد أم االثنين  عا   االنتقائ 

                                                           

1- Indirect Strategies 

2 -Metacognition Strategy   
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الثانياااة  التنظااايم والتخطااايط للاااتعلم  ساااازماندهی و برناماااه ريااازی الفئاااة 
 يادگيری

ال تعل ييين فلييى التن يييم  تسييافدوتحتييو  هييذه الفئيية فلييى سييت اسييتراتيجيات 
والت  ييي  لتسييتفادن اييأ ار قييدر    يين  يين تعلييم اللغيية  وت ييت ل هييذه الفئيية فلييى 

 االستراتيجيات التالية:
 
فهم ف لية التعلم: وت ير إليى ايذال الجهيد ل عرفية  ييف تحيدي ف ليية تعليم  -

اللغة فن  ريق قرالن ال ت  والحديي وذل   ن أجيل تحسيين  سيتو  ال يتعلم في  
 اللغة  تعلم 

التن يم: أ  تن يم جدول أف ال ال تعلم اليو    و ذل  الايئة ال حي ية ايه   -
 ال ا يية االلغيية الجديييدن اللغوييية ريااتو ييذل  تن يييم وترتييي  ال حاضييرات والتييد

 ال راد تعل ها  
تحديييد اههييداف العا يية وال ا يية: وهيي  تتعلييق اتحديييد أهييداف تعلييم اللغيية  -

االنساة لل تعلم  ا ا ف  ذل  اههداف الت  تتحقق ف  فترن  ويلة والت  تحدد  قدرن 
ههداف الق ييرن   و ذل  االدراس  ال ال  فلى إجادن  هارن  عينة ف  نهاية العام

  ثل قرالن  تا  ف  أساوع فق  
وتعن  تحديد الغري  ين القييام ا ه ية  ادرا  الغري  ن ال ه ة اللغوية: -

  االست اع أو الت لم أو القرالن أو ال تااة هارن  لغوية  عينة سوال ف  
 ه ة لغوية:  وتعن  الت  ي  ل عرفة الو ائف التز ة وال توقظ الت  ي  ل -
 ها فند أدال  ه ة لغوية أو  وقف  عين احتياج
الاحي فن فرق ال  ارسة: وتعن  الاحي فين فيرق ل  ارسية اللغية في   -

   ثل ذها  ال تعلم إلى سين ا  ارج حرفة ال ف الدراس   واقف  ايعية وواقعية
وحضور حفلة اها  تحدثون أ يليون  -دون ترج ة –اها فلم يست دم اللغة الجديدن 

 ع212-210-221: 2111راي ا أ سفورد الللغة الجديدن  
 

 تقويم يادگيری  -الفئة الثالثة  تقويم التعلم
 وتحتو  هذه الفئة فلى استراتيجيتين ه ا:

فهم وإنتياج اللغية الجدييدن  يظ ل اتية: وه  تهتم اتحديد اه  ال ال راقاة الذ -
  يدر تلي  و ذل  تهيتم اتتايظ  -أو تسا  سول فهم  –تحديد أ  اه  ال تعد  ه ة

  رن أ ر    اه  ال ال ه ة و حاولة التقليل  ن حدوي هذه اه  ال
التقويم الذات : وتعني  تقيويم تقيدم ال يتعلم في  اللغية الجدييدن  ويحيدي ذلي    -

قايل  ذ  فند ا يجد ال تعلم نفسه يجيد القرالن وال تااة واالست اع وال تم أ ثر  ن 
وفندئيذ يعيرف ال يتعلم أن  سيتواه في  اللغية الجدييدن قيد تحسين وهيذا ي يجعه فلييى 

 ع211 -2111السااق ال  الجديدن  ال رجظالتعلم واالست رار ف  تعلم اللغة 
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 خواندن و درک مطل   -القرامة والفهم القرائي 
 مفهوم خواندن  -مفهوم القرامة  -1

ييا  ن ا  لحو ط التيي  تناولتهييا  اللغويييةتيجيية للاحييوي  ييهد  فهييوم القييرالن ت ييورط
 ا ةط ف  الن ف اه ير  ن القرن الع يرين  ف نهيا  ين ن ير إليهيا اأنهيا: ف ليية 
فسيولوجية  ي اني ية اسي ة تت ثل ف  تعرف الر وز ال  تواة  واالستجااة لها  ن 
 ييتل الا يير  ونقلهييا إلييى العقييل  أ  أنهييا تر ييز فلييى ا درا  الا يير  للر ييوز 

اة  والتعرف فليها  والن ق اها  دون االهت ام اع لية الفهم ال ح د فضل هللا ال  تو
فليى أنهيا ف ليية فقليية ف ريية ت يت ل فليى  إليهياع   و نها  ن ن ر 299  1021

تلقاهيا العقيل  ين الع ليية السيااقة   التي الع ليات العقلية  الت  تقوم اتفسير الر يوز 
الالت واضيحة تعاير فين  عنيى  يا في  احيي ت اح هذه الر يوز  فهو يه  ولهيا د

دي  فيسيى  تقيى زاده  91  1001فقل القيار  الر يد   عي يه  و ح يد ال يعيا  
 ع 21  291۶سجاد إس افيلى: 

 مفهوم درك مطل  -مفهوم الفهم القرائي 
ُيعييرف الفهييم فيي  اللغيية اأنييه: ُحسيين ت ثيييل وت ييور ال عنييى  وجييودن اسييتعداد 
الذهن  لتستناا  واالستنتاج  يقال: أفه يه اه ير: أ  أحسين ت يويره ليه الال عجيم 

ع  وُيعرف ا  تحا اأنه:   ت ور ال عنى  ن اللفي     يا 101  2112الوسي   
فليييه  يين أف ييارن و عييانن   أنييه جييودن الييذهن  يين ناحييية اسييتعداده القتنيياق  ييا يييرد

والقييرالن فيي   ايعتهييا ف ليييات ذهنييية أدائييية  عقييدن  الرتاا هييا االن ييا  العقليي  
ا   قيق والت ف ير الع يق والقيدرن فليى الير  والفسيولوج  لإلنسان  تستوج  الفهم الد 
اييين أجييزال ال وضييوع ال قييرول  ليتسيينى للقييار  االسييتنتاج والت فافييل والت وا ييل 

ا واالنفعال   وت   ل  ظ ال هارات اللغوية اه ر  االست اع والتحدي وال تااة ن ا ط
ا يعد  أارز أن  ة اللغة وأه ها فلى ا  تق  وفليه يعت يد الفيرد في  ا تسيا   لغويط

رس والحيييان   الحيياتم الا يييق ع  51:  1022اللغيية  واسييت دا ها فيي   واقييف الييد 
ها القيار   وتتضي ن ثتثية فنا ير اأنه: ف لية انائية تفافليه يقوم ا أيضا ويعرف

هيو  ج وفية  ين الع لييات الدا ليية التي   ه : القار   النق القرائ   السياق  أو
: 2911  ح د حسن تقيى زاده ال و ن  رحلة ل رحلة ت تلف  ن   ق إلى أ ر 

العوا ل ال وثرن ف  ف ليات الفهم القرائ    ير ز فلى هذا التعريف  أن ع نجد 19
السيياق ودوره في  تحدييد  -الينق ال قيرول–لى ال  ائق القيار   ل فتوالت  ت 

 ال عنى ال ناس  لل ل ات والفقرات والج ل  
ن يا  فقلي   ر ي  ي ي ل  يقيول اأنيه لفهم القرائ   ا أن هنا  تعريفا آ ر ل

ا ال ايرات السيااقة   الر ز ال  تيو  وال عنيى  يقيوم ايه الرا  اين القيار   سيت د ط
ل إلى ال عان  ال تض نة ف  النق وال ت ثلة ف   ستويات و ت ح ال قرول للو و

 ع21  291۶ال ح د آذروو  زهرا داودپور  الناقدع  -االستنتاج  -الفهمالال اا ر
  ا فرف الفهم القرائ  اأنه ف ليية  عقيدن تتيدرج  ين الاسيي  إليى ال ر ي   

ة التي  و ن  ستو  ال ل ة إلى  ستو  الج لة  حييي يقيوم القيار  اتحلييل ال علو ي
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ا   تنقلها العين إلى الد اغ لت وين ف يرن فا ية  ثيم ينتقيل إليى الع لييات اه ثير تعقييدط
وهى قيا ه اتقويم ونقد ل ا يقيرأ  ثيم االسيتجااة لل علو يات الجدييدن في  الينق  في  
ضول  ارته السااقة و لفيته ال عرفية  لي ل إلى ال عنى ال يراد  ين الينق  فليى 

 ع21  291۶فيل  ال
 

 مهارت هاى درک مطل  -مهارات الفهم القرائي 
 

ييا  إذ يعت ييد  ا  يين ال هييارات  تتاييظ تسلسييتط هر يط ويتضيي ن الفهييم القرائيي  فييددط
االستيعا  ف  ال ستويات العليا فلى نجام القيار  في  اسيتيعا  ال سيتويات ال يدنيا  

ياتها  إال   يه وقد ا تلف الااحثون ف  ت نيف الفهم  ين حييي فيدد  هاراتيه و سي    أن 
ي  ين  تح يية وجييود ت ييااه  اييير اييين هييذه الت  يينيفات وال هييارات ال تضيي نة فيي  

ع  هييارات الفهييم القرائيي  فيي  55:1000 سييتوياتها ال  تلفيية  فقييد  يين ف حاييي  هللا
ييااقة   ثتثية  سييتويات ذات  ي ل هر يي   و ييل  سيتو  يعت ييد فليى ال سييتويات الس 

 وهذه ال ستويات ه :
يي ور    (1)طح تحاات اللفظاایسا -المساتوى الحرفااي – 1 ويتضي ن قييرالن الس 

واالسيييتيعا  ال اا ييير لل فيييردات واهف يييار والحقيييائق و عرفييية الف يييرن ال حوريييية 
م اهيا  واعايارن أ ير   عرفية  ياذا قيال ال اتي  و يا الغيري ال ن يود  ين  ال  ر 

 ؟ النق 
ويتضييي ن قيييرالن  يييا ايييين   (2)ساااطح توضااايحی -المساااتوى التفساااير  - 2

يي ور  حيييي  تييائج ويتناييأ ااهحييداي فيي  ضييول   ونييات اليين ق  الس  يسييت لق الن 
ويستنتج اهف ار الت  لم ي رم اها ال ات   وي ت ف العتقات ويحل ل ال    ييات 

 ويع ل تع ي ات  واعاارن أ ر   عرفة  اذا ق د ال ات ؟
ي ور   (3)ساطح انتقاادی -المستوى الناقد  - 3 ويتضي ن قيرالن  يا ورال الس 

  وقيد يقايل أو ا لهتو  يستفيد القار   ن ال ادن ال قرولن ف  حل   يوف  هذا ال س
  ل  ا ل النق  يعاري أو ينتقد الن ق  ويقدم حلوالط أ ر 

يأثيرات  راسيات أن الفهيم القرائي  يتيأثر االعدييد  ين العوا يل والت  وقد اينت الد 
ا أ ينا ي ييية التيي  تتفافييل  ييظ اعضييها لتييوثر فلييى اسييتيعا  القييار  سييلاط ييا  الد  و إيجااط

د اآلرال حييول العوا ييل ال ييوثرن فيي  ف لييية الفهييم إال  أن  هييذه  حم  يين تعييد  وفلييى اليير 
 اآلرال  ف  ج لتها تتل ق ف  اآلت :

  

                                                           

1- Literal level. 

2- Interpretive level. 

3 - Criticism level. 
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 ويژگی های متن خواندنی  -خصائص الّنص المقروم
وُيق د اذل  تر ي  الج ل دا ل الن ق  و عان  ال فردات ودالالتها ف عرفة 

والن  ام النحيو   يحسين  ين قدرتيه فليى اسيتيعا  الن يوق القار  اقوافد اللغة 
اا ضييافة إلييى ا ييتت  القييار  لح يييلة وافييرن  يين ال فييردات  و عرفتييه ل عانيهييا 

لييت  ن  ين اسيتيعا  الن  يوق في  القيار  ضرورن يج  توافرها  فهذه ودالالتها
الج لية ا  ل أفضل   ف عواة ال فردات لها أثر  اير ف  إفاقة ف لية االستيعا  ف

الت  تحتو   فردات حير  ألوفة ت ون ف لية استيعااها أ ثر  عواة  ن تل  التي  
 ال ت ت ل  ثل هذه ال فردات 

 ويژگی های خوانند  -خصائص القارئ
ويق د اذل   يا ليد  القيار    ين اليذ  ال  وال لفيية ال عرفيية  واليت   ن  ين  

الل غة وقوافدها والقدرن فلى الت ر يز والت حلييل  واالستق يال  وقيد وجيد أن  القيرال 
ا و ارن ير زون فلى   ائق الن ق ادرجية أقيل   هن هيم ال يعرفيون  اه غر سنط

ييية انييية اليين ق ودورهييا فيي  الفهييم الق ال أه   راسييات أن  القيير  رائيي  وقييد أ هييرت الد 
ال حترفين ينفذون فادن  هارن أو أ ثر  ن ال هارات فوق ال عرفيية أثنيال قيرالتهم  
عاف ال يفه ون  ا يقروون وال يسيت يعون ت يييز اهف يار ال رئيسية  ال الض  وأن  القر 

   ن اهف ار الفرفي ة 
 راهبردهای درک مطل  -استراتيجيات فهم المقروم 

ية في   سيافدن القيار  فليى  راسات إلى أن  استراتيجية الت دريس  ه   ت ير الد 
استيعا  الن  يوق التي  تعيري فلييه  ليذا ين يح ال عليم اتنوييظ  رائيق تدريسيه 

لي  11  1022  1020لتسهل ف لية االستيعا  ا  ل أفضل الفاد الاار       اليد 
 ع 55  1021  الو الوائل  
 ف از خواندن الهدف من القرامة   هد-1
فة وأهيدف  تعيددن   نهيا: القيرالن   لاة يقروون الن  وق هحراي  تنو  ال  

ة  ا  والقيرالن لتسيتيعا   والقيرالن  ال تسا   علو ات جديدن  والقرالن هدال  ه  
يااقة في   راسيات الس  راسية والت ح ييل  وقيد أفياد الااحيي  ين الد  لل تعة  والقرالن للد 

ع فلى  ناهج تل  الدراسات وتان  إجرالاتها    ا اسيتفاد ت وير دراسته  واال ت
راسييية   يييااقة فييي  ت يييوير أدوات الدراسييية  واليييورن   ييي لة الد   ييين الدراسيييات الس 

ف  تفسير الن تائج  فالفهم القرائ  هو  هج الت ايق   وا فادن  ن نتائجهواست دام ال ن
اسييت تق ال عنييى  يين اليينق ال قييرول  والهييدف  يين القييرالن  هييو فهييم  حتييو  
النق  واستنتاج ال علو ات ال وجودن فيه  وهذه ال هارن ف  حايية اهه يية للنجيام 
ف   وا لة الع لية التعلي ية     ا ساق يتضح لنا أه ية الفهم القرائ  ت  ن ف   ا 

 ل :ي
 الفهم القرائ  هو جوهر ف لية القرالن  والهدف ال ن ود الذ  يسعى فل ال -

  والتراية  واللغية  إليى تحقيقيه ليد  ال تعل يين في   يل ال راحيل  النفس فلم اللغة 
 الدراسية ال  تلفة 
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ييا   - ييا لغويط   هنييه الانييية اهساسييية لييتعلم   وتعلي يييايعييد الفهييم القرائيي    لاط
واسييتيعا  ال ييواد التعلي ييية والدراسييية ال  تلفيية  وأن التح يييل الدراسيي   ييرتا   
اع لية فهم النق    ا يرا  الفهم القرائ  اين ف ليت  الن ق والنقد  وذل  هن فهم 

هللا   ال اهرن ف  العلم يسافد فلى تحليلها  ونقدها  والتناو انتائجهاالفادالح يد ف ا
 ع 291  1001
الفهم القرائ  ض ان لترتقال الغة القار   وتزويده اأف ار ثرية و علو ات  -

 هارات التقييم والنقد ال وضوف   وتعويده إادال الرأ   و سافدته   فيدن وا تسااه
فلى  تح ية ال عنيى الجدييد  ل واجهية  يا يقااليه  ين   ي تت وإ يداده ا يا يعينيه 

 ع 11  1002اداع ال ح د فضل هللافلى التف ير وا 
فليى تيزودهم االجواني   الدارسيين وتتضح أه ية الفهيم القرائي  في   سيافدن

ال عرفية  ن  علو يات و عيارف وحيرهيا  واالحتفيا  اهيا ل يدن  ويلية  أ يا اليتعلم 
الييذ  يييتم دون فهييم سييرفان  ييا ي ييون فرضيية للنسيييان  هنييه يعت ييد فلييى الحفيي  

واالستيعا   وا درا   فالفهم الحقيق  للنق فلى سايل  واالست هار  وليس الفهم 
ا لل علو ات في   يورن ج يل  وفقيرات و وضيوفات  ا لية   ال ثال يتض ن تن ي ط
هييذا التن يييم يييتم  يين  ييتل  ييا يسيي ى ايياه ر الدا لييية للعقييل    ييا يتيييح الفر يية 
للدارسيييين  درا  ال عيييارف  وال علو يييات  والتوا يييل  يييظ الثقافيييات اه ييير   
وت وير قدراتهم فلى التوا ل  و سافدتهم فلى حل  ثير  ن ال   تت التي  قيد 

 تواجههم أثنال الع لية التعلي ية  
ا على ما سبق  تؤكد هذ  الدراسة على ما يلي   وتأسيسا

 
تعييين ف لييية الفهييم القرائيي  الدارسييين فلييى فهييم ال عييان  ال ييريحة   -2

  الفارس  والض نية ف  النق
رحايية الدارسييين فيي  القييرالن  وتزيييد  يييولهم نحييو  تن يي  هييذه الع لييية -1

 القرالن الوافية 
واللغيية التيي   تع ييل ف لييية الفهييم القرائيي  فلييى ارتقييال الدارسييين الغييتهم -9

  وت يييدهم اأف يييار  و عيييان  و علو يييات و عيييارف جدييييدن يتعل ونهيييا 
 و فيدن 

ت ييقل ف لييية الفهييم القرائيي     ييية الدارسييين  يين  ييتل قييرالتهم  -1
 وإدرا   ضا ينه  و والط إلى أهداف ال ات  الفارس   قالوافية للن

تن   ف لية الفهم القرائ  الثرون اللغوية لد  الدارسين  وتوجههم إلى   -5
 تو يف  ن ال فردات ف  ف لية التوا ل  ظ أ حا  اللغة الهدف 

أسيس الينق الفارسي  ا ت س  الدارسين  هيارات النقيد  والح يم فليى  -1
  وضوفية 
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 ــــعثبت المراجــ
 

 أوال   المصادر العربية 
 العراية   ال اعة ال ا سة ةع  ج ظ اللغ2112ال عجم الوسي   ال -
 

 : ال راجظ العرايةثانيا 
 
دار ع االسييتراتيجيات الحديثيية فيي  التييدريس الفعييال دييد 1001أح ييد فييوده ال -
 ف ان  -ال روق
مع : تن ييييية  هييييارات القييييرالن وال تاايييية 1022حيييياتم حسيييين الا يييييقال -

 استراتيجيات  تعددن للتدريس والتقويم   الهيئة العا ة السورية لل تا   د  ق 
مع: اسييتراتيجيات التييدريس روييية  عا ييرن 1009حسيين حسييين زيتييون ال -

   القاهرن 1ل رق التعليم و التعلم  
ع: قضايا ف  تعليم اللغة العراية وتدريسها  2111حسن  فادالاار  فسر ال -

 العرا  الحديي ا س ندرية: ال  ت  
 ع دفيييدور ع اسيييتراتيجيات اليييتعلم ترج ييية  ح يييد 2111راي يييا أ سيييفوردال -
   :   تاة اهنجلو ال  رية  القاهرن  د يا 
ع: تعلييم القيرالن 1001اليدين ال يعيا  ال و ح د فتل   عي هأح د  ر د  -

 واهد  استراتيجيات   تلفة لج هور  تنوع  القاهرن: دار الف ر العرا  
ع: اتجاهيات حديثيه في  1021فلى الدلي    وسعاد فادال ريم الوائل  ال ه  -

   إراد  فالم ال ت  الحديي  ف ان تدريس اللغة العراية
ع: اللغة العرايية  ناهجهيا 1005ال                                              -

 : ف ان :دار ال روق 2و رائق تدريسها   
تعليم اللغة العراية لل اتدئين ال غار وال ايار  ع: 1001فتح  فل  يونس ال -

  لية التراية  جا عة فين   س: القاهرن 
ع: اسييتراتيجيات فهيييم ال قيييرول  أسسيييها 1020 يياهر  يييعاان فايييدالاار  ال -

   ف ان: دار ال سيرن للن ر والتوزيظ وال اافة 2الن رية  وت ايقاتها الع لية   
لن وفهيييم ال قيييرول ايييين الن ريييية ع: أسيييس القيييرا1000 ح يييد حايييي  هللا ال -

 ار ف ار لل اافة والن ر والتوزيظ  ف ان    د1والت ايق   
 

   الدوريات العربية ثالثا
ع: فافلييية ال راقايية الذاتييية فيي  تن ييية 1001فادالح يييد زهيير  ف يياهللا ال -

 هييارات الفهييم القرائيي  واالتجيياه نحييو القييرالن لييد   ييت  ال ييف اهول الثييانو   
 ت ف  ال ناهج و رق التدريس  القاهرن  جلة دراسا
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ع:  ستويات الفهم القرائ  و هاراته التز ية 1002 ح د رج  فضل هللا ال -
هسئلة  ت  اللغة العراية ف   راحل التعليم العام ادولة ا  ارات العرايية ال تحيدن  

 عية  جلة القرالن وال عرفة  الج عية ال  رية للقرالن وال عرفية   ليية الترايية  جا
   يونيو1فين   س  العدد

   المراجع الفارسيةرابعا
آ ييوزو تف يير انتقيياد    ترج ييه  ييدايار اايلييى     ع 291۴الچييت  يياريز  -

  انت ارات س ت د تهران 
اسييتاندارد سييازا  ييواد آ وز ييی زاييان ع 2911 الرضييا  ييراد  ييحرايی -

   زاانان  چاپ اول  ن ر  ا وو  تهران فارسی اه حير فارسی
راهاردهاا آ يوزو زايان دوم  دسيتينه  ع291۶الفااس ناجی حسينسيد   -

  درسان آ وز ى زاان فارسى اه حير فارسى زاانان  ن ر  ا وو  تهران  
  ل  فراى  اه ه ين سادگى  چاپ اول  ن ر  کدر ع291۶ال فلى فيلى -

     اج اين ال للى  تهران 
زهيييرا داودپيييور راهن ييياا جيييا ظ  وانيييدن ودرک ع 291۶ال ح ييد آذروو -

   تهران  فاهيم  انت ارات  تا  پرستو  قم 
   لي   انت يارات سينجو ودانيو  کدرع 291۴ال ح د حسين تقيى زاده  -
 تهران 
 

   الدوريات الفارسية خامسا
 
                                                                     ع 2911   ييييييييييييييييييييييراره  ييييييييييييييييييييييالقى زاه اان  دز يل  فروضا ر يرا -

  گيرراين  ليت اا ا ه  ا  تباارس  رس  :اررفان اا  زگيرديا  هادهبررا
  م   ۵   جستارها  زاانى  دو ره ن ايراحير زان  وآس رفان  يادر ها دهبررا
   2 1ع پياپ  1ر ه ا

اه و اطة جنسيت را ع  2912ال                                           -
ه ش نا و پ ژ ن دوم ااان زس  اه »فنورفان اا  زگيرديا  هادهبر   راگيرر ا

  پاييزن  ع اانا زس   ر س  اه حير فا رفان اا ز و ز   و آ   ة 
پي ييييرفت تح يييييلی و  ع 2911الجييييتل رحي يييييان  زهييييره  ييييديقی فيييير -
ردهاا  ودتن ي ی در يادگيرا زاان فارسی ايه فنيوان زايان دوم  پي وهو راها

پييايز  21نا يه آ ييوزو زايان فارسييى ايه حييير فارسيى زاانييان  سيال ه ييتم  اييايى 
 وز ستان  

فال  زو  ودروس آ نااظ د  نتقااتحليل  ع 2911ال حسيييييييييين  ييييييييييعاانى -
    اهار   12   ارهسخن سمت   اائ فت ه طباطه نشگا  داچالشهاو ها ديكررو

اررسی  هيارت  وانيدن و اه ييت آن در ه و ع  2911ال رضا  حرايى -
  2۴واد  پارسى   ز ستان     اره  زاان  آ وزو زاان  ارجی 
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  گيرديا  هادهبررا ع   2912ال قى زاده الاره  رايى  حراد ضا  رر -
روان فصلنا ه   ن روان ااا  زارا  س  رفا   جستجودر نمايه ن دوم:ااز

 هشتم   لسا   شم وايست ره ت   ما ناس  تراي
اررسيي  تيياثير  هييارت  ع  291۶الفيسييى  تقييى زاده  سييجاد اسيي افيلى     -

ها  تفکر نقادانه ار  هيارت درک   لي   تيون اداي  دان يجويان ر يته زايان و 
ادايات فرا  در ايران     گروه زاان و ادايات فرا   دان يگاه تراييت  يدرس  

 1  اره ز ستان    تهران  ايران دو اهنا هل جستارها  زاانى    رداد وتير   
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