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 القراءة الحواریة: التحدث حول الكتب
 

 كتبتھ: جیسیكا سیلدر فولسوم، حاصلة على درجة الدكتوراه
 عالم مساعد في األبحاث، مركز لوا ألبحاث القراءة.

 
تقریبًا في أھمیة القراءة بالنسبة لألطفال. وكذلك أخصائیو األطفال  یعتقد أولیاء األمور والمدرسون على مستوى العالم

والمستشفیات تشجع على القراءة. ومع ھذا، فالقراءة بصوت مرتفع یمكن أن یكون لھا قیمة تعلیمیة كنشاط لتحفیز التفكیر 
 بشكل غیر مباشر قبل وقت النوم أو الغذاء.

 
اءتھ، بل وطرح بعض األسئلة في نھایة القصة بدون االكتراث كثیًرا من السھل سحب كتاب من على الرف ببساطة وقر

لنوعیة الكتاب أو الغرض من وراء القصة المقروءة. قد تكون ھي القصة المفضلة لدى الطفل، أو ألنھا المناسبة من حیث 
لھا أمثلة یتولى البالغون طول القصة للوقت المتاح. وقد تكون ھي األنسب لموضوع األسبوع في الفصل. ومع ھذا، تعد ھذه ك

 توجیھھا. یختار البالغ الكتاب، ویقرأ القصة، ویطرح األسئلة أو یقود ھو المناقشة.
 

والبدیل األكثر تفاعًال وإنتاجیة ھو القراءة التفاعلیة أو القراءة الحواریة. وتتضمن دخول الشخص البالغ مع الطفل في حوار 
فردات جدیدة، وتحسین الطالقة في اللغة الشفویة، وعرض مكونات القصة، وتنمیة حول النص المقروء. وتتضمن محادثتھما م

 مھارات السرد. 
 

یمكن أن یكون ذلك فعاًال في  -وفقًا لألبحاث –وحینما یخطط المدرسون وأولیاء األمور جیًدا ویقومون بتنفیذ القراءة الحواریة 
الشفویة، والقدرة على الفھم. واألھم من ذلك، یساعد ھذا في ضرب  تحسین مھارات مثل االنتباه للكلمات المطبوعة، واللغة

المثال عن كیف یفكر القارئ الجید في النص أثناء قراءتھ. والفائدة من القراءة الحواریة ال تقتصر على األطفال الصغار فقط. 
)، خضع 1998یرست، وآخرون، ورغم أن الفكرة بدأت أساًسا من قراءة الكتب المصورة لألطفال قبل سن المدرسة (وایتھ

األمر لعدد كبیر من األبحاث التي رجحت استخدامھا لألعمار األخرى والفئات السكانیة األخرى، بما في ذلك الطالب من 
)، ومن یجدون صعوبة في القراءة (سوانسون وآخرین، 2010ذوي االحتیاجات الخاصة (وات وركس كلیرینج ھاوس، 

 ).2014لیزیة (برانون وداوكساس، )، ومتعلمي اللغة اإلنج2011
 

 المستویات المختلفة من األسئلة في القراءة الحواریة
یتضمن التطبیق التقلیدي للقراءة الحواریة القراءة المتكررة للكتاب نفسھ، والتفاعل على ثالثة مستویات من األسئلة (فلین، 

2011.( 
 

یمكن مشاھدتھ فوًرا (أو قراءتھ) في النص. كما یشمل  تتكون األسئلة أساًسا من أسئلة تركز على ما 1المستوى  •
إدخال مفردات جدیدة. على سبیل المثال، أثناء اإلشارة إلى صورة ما، یمكن أن یسأل القارئ البالغ "ما  1المستوى 

 ھي نوع أقدام ھذا الحیوان؟" وھنا القارئ یبحث عن إجابة محددة، صحیحة إلثراء المفردات الشفویة للطفل.
ھنا تكون األسئلة ذات النھایات المفتوحة وتستخدم لحث التعقیب من الطفل. على سبیل المثال، یمكن أن  2توى المس •

یطرح القارئ البالغ سؤاًال مثل: "ما الذي یحدث في ھذا الجزء من القصة؟" فھنا یحاول الشخص البالغ تشجیع الطفل 
 على مشاركة ما یفكر فیھ واستخالص المعاني من النص.
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تكون األسئلة فیھ أكثر تطوًرا وتقدم المفاھیم مثل سمات النص، ومكونات القصة. على سبیل المثال،  3مستوى ال •
یمكن أن یسأل القارئ البالغ: "من ھي الشخصیة الرئیسیة وكیف یشعر؟" وقد یتضمن أیًضا أسئلة قد تبعد الطالب 

 ث ھذا لك؟" عن النص وتصل القصة بحیاتھ. مثال: "كیف سیكون شعورك إذا حد

 الفرق بین األسالیب الصحیحة وغیر الصحیحة الستخدام القراءة الحواریة 
 القراءة الحواریة...

 لیست "المدرس یقرأ والطالب یستمع" •
 لیست عملیة یقودھا المدرس •
 لیست محدودة بنص سردي مع أسئلة ومناقشات في نھایتھ. •
 لیست فقط لألطفال الصغار •

 
 القراءة الحواریة...

 تفاعلیة •
 تركز على الطالب •
 مرتبطة باألسلوب السردي والنص المعروض مع األسئلة والمناقشات على مدار النص. •
 ھي عبارة عن نشاط یتطلب التخطیط الجید •
 للطالب على كل المستویات •

 
واالثنان األشھر بالرغم من أن ھناك العدید من االستراتیجیات لتسھیل الطبقات الثالث من األسئلة في القراءة الحواریة، 

، وسیبني ھذا IRRC). وقد تم تناول االثنین من قبل في نشرات المدونة PEER) و(CROWDمعروفان باالختصارین (
 المنشور على االستراتیجیتین ویقدم مصدًرا آخر للمساعدة في التخطیط لنشاط القراءة الحواریة. 

 CROWDتغطیة الطبقات المختلفة من األسئلة مع 
= O= التذكر، R= االنتھاء،  Cلتذكر األنواع المختلفة من األسئلة التي یتم طرحھا: ) CROWDاالختصار (یستخدم 

، والذي یستخدم لتشجیع األسئلة HSاختصار CROWD= المسافة. ویزید على D= األسئلة المباشرة، Wالنھایة المفتوحة، 
 للقصة المعروفة: الخنازیر الثالثة.  CROWD-HSل ألسئلة الخاصة بالمسافة المتعلقة بالمنزل والمدرسة. وفیما یلي مثا

 
 سؤال االنتھاء: "سأنفخ وأنفخ، وسأ_______ _____________ ______________ ."

 
 اإلجابة: "سأطیح بمنزلكم." 

 
 سؤال التذكر: ما ھو المنزل الذي لم یتمكن الثعلب المكار الكبیر من تدمیره؟

 
 اإلجابة: المنزل المصنوع من الطوب. 

 
 سؤال النھایة المفتوحة: لماذا في رأیك قام الخنزیر األول ببناء منزلھ بالقش؟ 

 
 اإلجابة: ألن ھذا ھو األسھل في البناء. لقد كان كسوًال. 

 
 السؤال المباشر: ما ھو نوع الحیوان الذي كان یطارد الخنازیر؟ 

 
 اإلجابة: الثعلب.

 
 المسافة: كیف في رأیك شعرت الخنازیر حینما حاول الثعلب اإلمساك بھم؟سؤال 

 
 اإلجابة: (ستختلف اإلجابات) بالخوف، الغضب، الحزن. 
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 سؤال المنزل: إذا كان علیك أن تبني منزًال للعب في المنزل، ما ھو نوع المنزل الذي ستبنیھ؟

 
 أقوى.  اإلجابة: (ستختلف اإلجابات). منزل، شجرة، خیمة، منزل

 
 سؤال المدرسة: كان الثعلب متنمًرا. وكان وضیعًا مع الخنازیر الثالثة، ماذا ستفعل إذا حاول أحدھم التنمر علیك في المدرسة؟ 

 
 اإلجابة: ستختلف اإلجابات. أخبر المدرس. أخبرھم أن یتوقفوا. أتجاھلھم. 

 PEER+PAحث المزید من الحوار مع 
 

مفیًدا لتذكر أنواع األسئلة التي یتم طرحھا، ولكن تذكر أن الھدف ھو تعزیز الحوار حول النص، ولیس  CROWD-HSیعد 
(الحث، والتقییم، والتوسیع، والتكرار)  PEERالحصول على إجابات مختصرة بكلمة واحدة. ویمكن استخدام استراتیجیة 

، والمستخدم PEER-PAھناك  PEERدیًدا الختصار لمساعدة الشخص البالغ على تشجیع اإلجابات األكثر عمقًا. وتم
لتذكیر الشخص البالغ بضرورة اإلثناء على الطفل لمشاركتھ في المحادثة ومساعدتھ على تطبیق مفھوم الحوار مع الطفل. 

 : CROWD-HSمع واحد من األسئلة التالیة  PEER-PAوفیما یلي مثاًال الستخدام 
 

 بحث الطفل على قول شيء ما عن الكتا
 

 الشخص البالغ: ما ھو نوع الحیوان الذي كان یطارد الخنازیر الثالثة؟
 الطفل: الثعلب.

 
 تقییم استجابة الطفل.

 یقول الشخص البالغ لنفسھ: "نعم، كان ثعلبًا، ولكن یمكننا إضافة المزید لھذه اإلجابة."
 

 توسیع إجابات الطفل.
 الشخص البالغ: نعم كان ثعلبًا كبیًرا وسیئًا!

 
 تكرار التحفیز:

 الشخص البالغ: ما ھو نوع الحیوان الذي كان یطارد الخنازیر الثالثة؟
 الطفل: ثعلب كبیر وسيء!

 
 قم بالثناء على الطفل وطبق إجابتھ. 

الشخص البالغ: ھذا صحیح! كان الثعلب الكبیر السيء یطارد الخنازیر الثالثة. أحسنت صنعًا بتذكر القصة! ماذا سیكون 
 رأیت ثعلبًا كبیًرا وسیئًا؟شعورك لو 

 الطفل: (تختلف اإلجابات). سأخاف، وأھرب. 

 تعلیم الطفل مفردات جدیدة من خالل القراءة الحواریة
تذكر أن من األھداف المھمة للقراءة الحواریة توسیع المھارات اللغویة الشفویة للطالب، وخاصة في المفردات. ومن أحد 

األسالیب للقیام بذلك، ھو المشاركة في األنشطة السابقة للقراءة من أجل تعلم المفردات األساسیة. وكما أن ھناك مستویات من 
 من السھل التفكیر في كلمات مفردات على مستویات ثالثة:  األسئلة لتسھیل الحوار حول النص،

الكلمات التي تعد من المفردات األساسیة التي ال بد وأن تكون لدى الطفل. فالمستوى األول للمفردات في  1المستوى  •
 قصة الخنازیر الثالثة تشمل: منزل، وخنزیر، وثعلب.

لنصوص المستخدمة بین الكبار. وال بد من تدریس مثل ھذه وھو المفردات التي تتكرر بشكل كبیر في ا 2المستوى  •
الكلمات من أجل المساعدة على توسیع المفردات التعبیریة والتي یستقبلھا الطفل. ومن أمثلة المفردات من المستوى 

 في ھذه القصة: األخ األكبر (فھناك نسخ من ھذه القصة تصف الخنزیر األول بأنھ األخ األكبر للثالثة). 2
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وھي الكلمات الخاصة بالمجال نفسھ، والتي من األفضل تعلمھا حینما یستدعى األمر أو في سیاق محدد.  3مستوى ال •
وھذه الكلمات تتكرر بشكل أقل في القصة مثل الخنازیر الثالثة. ومع ھذا، ففي النسخ األكثر تعقیًدا من القصة قد تجد 

 الخنزیر الثالث لوضع الطوب: المجرفة. من المفردات مثل األداة التي یستخدمھا  3المستوى 
 
وبالرغم من أن ھناك بعض الكلمات التي یمكن إدخالھا أثناء القراءة الحواریة، فمن المھم الدقة في تحدید وتعریف أي كلمات 

والتي  التي ستكون مفیدة لفھم النص الحالي 2قد تعوق الطفل عن فھم القصة. ویمكن للقارئ البالغ تحدید مفردات المستوى 
 من الممكن أن یستخدمھا الطفل أو یقرأھا في مواقف أخرى.

 
حروف الھجاء، كیف نبقي رؤوسنا فوق المیاه، ونستفد من كل ھذا،  وحساءوالطبقات واآلن، ونحن نغوص في المستویات 

ب الذي یشجع الحوار، ونشارك في القراءة الحواریة؟ والشيء األھم ھنا ھو التجھیز الجید! وھذا یشمل اختیار النص المناس
، وتوقع استجابات الطفل باستخدام CROWD-HSوتحدید المفردات التي یتم تعریفھا مسبقًا، والتفكیر بطریقة أسئلة 

PEER+PA  لتوسیع الحوار. وفیما یلي دلیل القراءة التفاعلیة، والذي یمكن وضعھ في كل كتاب لمساعدتك على التخطیط
للمفردات واألسئلة التي ستستخدمھا. ویجب طرح األسئلة على مدار قراءة النص، ولیس في النھایة، ولذا ال تنس تسجیل رقم 

 دید األھداف لبدایة الحوار عند تطبیق القراءة الحواریة. الصفحة لكل سؤال! فھذا سیسھل علیك أو على غیرك تح
 

المواقع المفضلة /الفواصل الخاصة بالكتاب للمساعدة في القراءة الحواریة    
 مجموعة من ثالثة فواصل تفاعلیة للقراءة لتنزیلھا

 لتنزیلھا DWCROمجموعة من عالمات ممیزة من 
 لتنزیلھا. PEERة من عالمات ممیزة من عمجمو
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