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﴿  ٓۖٓ قَالُواْ ُسۡبَحََٰنَك ََل ِعۡلَم ََلَآ إَِلا َما َعلاۡمَتَنا
نَت ٱۡلَعلِيُم ٱۡۡلَِكيمُ 

َ
 ﴾إِناَك أ

 (23: البقرة)                                                                      
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 اإلهداء
 .إلى والدي الكريمين الذين علماني كيف يكون اإلصرار

 .ي وأخواتي األعزاء دفء الطفولة وعنفوان الشبابنإلى إخوا

 .يواستقرار  يإلى زوجتي وولدي مصدر إلهام

 .يتحسسون المستقبلإلى طالبي الذين 

 .إلى زمالئي رفاق الدرب

 .اإلى كل فلسطيني يتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقً 

 .أهدي هذا العمل المتواضع لعله يكون لبنة في بناء عظيم
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 شكر وتقدير

         أشكرك ربي على نعمك التي ال تعد فيه، اا مبارك  ا طيب  ا كثير  للهم لك الحمد حمد  ا     
ثم الصالة والسالم على خير  ه الرسالة،، أحمدك ربي على أن يسرت لي إتمام هذتحصى وال
 ، وعلى آله وصحبه وبعد،ة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلمالبري

 

ذاَن َربُُّكۡم  ": من قوله تعالى انطالق  وا     
َ
زِيَدناُكۡمۖٓ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنا ِإَوۡذ تَأ

َ
لَئِن َشَكۡرُتۡم ََل

ال يشكر اهلل من : م، وقول المصطفى عليه أفضل الصالة والتسلي(7: إبراهيم" )َعَذاِِب لََشِديد  
 .وأحمد في مسنده ،رواه الترمذي في سننه" ال يشكر الناس

 

م االمتنان إلى يأتقدم بجزيل الشكر وعظالتقدير واالعتراف بالجميل،  من مبدأ فإنني     
، وعمادة الدراسات العليا، وأساتذتي في قسم ممثلة بإدارتها منارة العلم الجامعة اإلسالمية

 .لعطائهم المستمر في خدمة طالب العلم وطرق التدريسالمناهج 
 

            /، والدكتورداود درويش حلس /إلى الدكتور العرفانالشكر و بعميق كما أتوجه      
 ، والمساندة واللذان أمداني بالدعم، ا بقبول اإلشراف على هذه الرسالةلتفضلهم سعيد عقل مجدي

فكانا نعم  ،ثر العميق في إنجاز هذه الرسالةالتي كان لها األ رائهم القيمةآ، و وتوجيهاتهم السديدة
 .المرشد والموجه، فجزاهم اهلل عني خير الجزاء

 

 / ، والدكتورمحمود محمد الرنتيسي /ألعضاء لجنة المناقشة الدكتوروالشكر موصول      
بذلوه من وقت وجهد  ماوعلى  لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، محمد أبو صواوين راشد
خراجها على أتم وجه وأفضل صورةينثم                                            .  مشرقة ين في تنقيح الرسالة وا 

 

من الدراسة لما أسهموا به  اةإلى السادة المحكمين ألد أتقدم بالشكر واالمتنان العظيمكما      
 .نصائح ومقترحات، وما قدموه من إثراء

 

المسئولين في برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث  وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى     
ومديرها  ممثلة بمديرها جئينلال مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائيةالدولية في قطاع غزة، و 
  .الدراسة اةدألما قدموه من تسهيالت في تنفيذ المساعد والهيئة التدريسية 

 

ن الرسالة، فإن أصبت فمن اهلل وحدهأسأل المولى أن أكون قد وفقت في هذه  اوأخير        ، وا 
 .أخطأت فمن نفسي، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 

نِيُب َوَما تَۡوفِيِِقٓ  ": قال تعالى
ُ
ُۡت ِإَوََلۡهِ أ ِِۚ َعلَۡيهِ تََوَّكا  (88: هود) " إَِلا بِٱّللا
 محمد علي سليم التتري/ الباحث                                                            



  ث
 

 لخص الدراسةم
أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس  حيث حددتالقرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي، 
في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف  القصص الرقمية أثر توظيفما  :اآلتي

 ؟الثالث األساسي
 :اآلتيةوينبثق من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية      
 ما مهارات الفهم القرائي الواجب تنميتها لدى طالب الصف الثالث األساسي؟. 1
 الالزم اتباعها عند تصميم القصص الرقمية؟ المعاييرما . 3
 بين متوسط درجات  ) α ≥ ...0)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة . 2

     طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق    
 ؟مهارات الفهم القرائيالبعدي الختبار     

 

حيث اختيرت العينة بطريقة ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج التجريبي،      
سة ذكور بيت الهيا االبتدائية من طالب مدر  اطالب  ( 47)من  وقد تكونت عينة الدراسةعشوائية، 

خرى ضابطة أل، وااطالب  ( 24)مقسمين إلى مجموعتين إحداهما تجريبية مكونة من جئين، لال
 .اطالب  ( 24)مكونة من 

 

 اةاألدمن صدق  وبعد التأكدالفهم القرائي،  مهارات اختبارفي  الدراسة اةوقد تمثلت أد      
االختبار القبلي على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة للتأكد من تكافؤ ق طب ،وثباتها

 طبق االختبار البعدي على ،الرقمية االنتهاء من تطبيق القصصالمجموعتين، وبعد 
 باستخدام حزمة البرامج ابيانات الدراسة إحصائي   عولجتالتجريبية والضابطة، ثم   المجموعتين
 .والقيام بتفسير النتائج، وعرض التوصيات والمقترحات، ((SPSSاإلحصائية 

 

توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم  منيجابي إلالنتائج األثر ا وقد أظهرت     
 :القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي من خالل توصل الدراسة إلى النتائج اآلتية

 بين متوسط درجات طالب ( α =...1)داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 1
    المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي    
      لصالح (الحرفي، واالستنتاجي، والنقدي)بجميع مستوياته  الختبار مهارات الفهم القرائي    
  .المجموعة التجريبية طالب    
حجم          القصص الرقمية له تأثير كبير في تنمية مهارات الفهم القرائي، حيث بلغتوظيف . 3

             (.287..)ألثر ا    



  ج
 

   :أوصى الباحث بعدد من التوصيات أهمها وفي ضوء نتائج الدراسة     
  وكيفيةللمعلمين لتدريبهم على تصميم القصص الرقمية  وتنفيذها الدورات وورش العملتنظيم . 1

 . تنفيذها    
        مراعاة مصممي مناهج اللغة العربية اختيار النصوص المناسبة في دروس القراءة بحيث . 3

 .الفهم القرائيمهارات تركز أهدافها وأساليب تدريسها على تنمية     
 .ب التدريس الحديثةأحد أساليلكونه تبني فكرة حوسبة المقررات الدراسية، وذلك .  2
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 قائمة المحتويات

 رقم الصفحة المحتويات
 أ .اآلية القرآنية

 ب .اإلهداء
 ت .وتقديرشكر 

 ث .ملخص الدراسة باللغة العربية
 ح .قائمة المحتويات
 ر .قائمة الجداول
 س .قائمة األشكال
 س .قائمة المالحق

 7-1 خلفية الدراسة: الفصل األول
 3 .مقدمة الدراسة

 0 .الدراسة مشكلة
 0 .أسئلة الدراسة

 0 .فروض الدراسة
 6 .أهداف الدراسة
 6 .أهمية الدراسة
 6 .حدود الدراسة

 4 .مصطلحات الدراسة
 47-8 اإلطار النظري :الفصل الثاني

 9 .القصة والقصص الرقمية: المحور األول
 9 .مفهوم القصة

 .1 .شروط استخدام القصة
 .1 .مزايا استخدام القصة

 11 .مفهوم القصص الرقمية
 12 .مبررات توظيف القصة الرقمية

 12 .ميةتصنيفات القصة الرق



  خ
 

 رقم الصفحة المحتويات
 16 .عناصر القصة الرقمية

 14  .عوامل نجاح القصة الرقمية
 18 .وحكيها خطوات بوفاال لكتابة القصص

 19 .نتاج القصة الرقميةإمراحل 
 31  .الرقمية الفعالةمعايير تقييم القصص 
 33 .مزايا القصص الرقمية

 32 .تحديات القصص الرقمية
 32 .القصص الرقمية جيات تصميم وتطويربرم

 30 .القراءة: المحور الثاني
 30 .مفهوم القراءة

 36 .تطور مفهوم القراءة
 36 .أهمية القراءة

 34 .األهداف العامة لتعليم القراءة
 34 .(7 – 1)للقراءة في منهاج اللغة العربية للصفوف األهداف الخاصة 

 38 .وظائف القراءة
 39 .مشكالت القراءة وعالجها

 .2 .صالحهاإفي القراءة وطرق  طالبلأخطاء ا
 23 .مفهوم الضعف القرائي
 23 .مظاهر الضعف القرائي
 23 .أسباب الضعف القرائي
 22 .عالج الضعف القرائي

 20 .للقراءةعوامل االستعداد 
 26 .مهارات القراءة

 24 .المساعدة في تنمية مهارة القراءةالعوامل 
 28 .صفات القارئ الجيد

 .معالجة الصعوبات في المهارات القرائية
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  د
 

 رقم الصفحة المحتويات
 .7 .الفهم القرائي: المحور الثالث

 .7 .مفهوم الفهم القرائي
 71 .أسس الفهم القرائي  
 71 .مكونات الموقف القرائي  
 73 .أهمية الفهم القرائي  
 72 .تطوير الفهم القرائي  
 77 .مستويات الفهم القرائي  
 76 .العوامل التي تؤثر على الفهم القرائي  
 74 .اليب تنمية مهارات الفهم القرائيأس 
 74 .شروط تنمية مهارات الفهم القرائي  

 72-48 السابقةالدراسات : الفصل الثالث
 79 .ةالدراسات التي تناولت القصص الرقمي: المحور األول  
 06 .التعليق على دراسات المحور األول 
 08 .الدراسات التي تناولت مهارات الفهم القرائي: المحور الثاني  
 .4 .التعليق على دراسات المحور الثاني 
 43 .التعليق العام على الدراسات السابقة 

 88-73 الطريقة واإلجراءات: الفصل الرابع
 47 .منهج الدراسة :أوال    
 40 .مجتمع الدراسة :ثاني ا  
 40 .عينة الدراسة: ثالث ا 
 46 .متغيرات الدراسة :رابع ا  
 46 .قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقميةإعداد : خامس ا  

 ADDIE. 44لنموذج  بناء القصص الرقمية وفق ا: سادس ا
 .8 .ومادتها الدراسة اةأد: سابع ا  
 92 .ضبط متغيرات الدراسة: ثامن ا 
 94 .خطوات إجراء الدراسة: تاسع ا 
 98 .المعالجات اإلحصائية: عاشر ا 



  ذ
 

 رقم الصفحة المحتويات
 111-88 نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل الخامس

 ..1 .وفرضياتها نتائج أسئلة الدرسة  
 1.9 .توصيات الدراسة  
 .11 .مقترحات الدراسة  

 121-111 المراجع المصادر
 113 المصادر: أوال    
 113 .المراجع العربية: ثاني ا  
 130 .المراجع األجنبية: ثالث ا  

 188-127 المالحق
 181-181 .ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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 قائمة الجداول

 رقم
 الجدول

 

 

 الجدول عنوان
 

رقم 
 الصفحة

 40 .توزيع أفراد مجتمع الدراسة 1-7
 46 .توزيع أفراد عينة الدراسة 3-7
 82 .جدول مواصفات اختبار مهارات الفهم القرائي 2-7
 86 .اختبار مهارات الفهم القرائي كل فقرة من فقراتلصعوبة ال تمعامال 7-7
 84 .اختبار مهارات الفهم القرائيكل فقرة من فقرات لتمييز ال تمعامال 0-7
 89 .الكلية لالختبار والدرجة (مهارات الفهم القرائي الحرفي) ل االرتباط بين كل فقرة من فقراتمعام 6-7
 89 .ختبارلال والدرجة الكلية (االستنتاجيمهارات الفهم القرائي ) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4-7
 .9 .والدرجة الكلية لالختبار( مهارات الفهم القرائي النقدي) معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 8-7
 .9 . لالختبار الكلية والدرجة مهارات الفهم القرائي اختبار كل مجال من مجاالتمعامالت االرتباط بين  9-7
 91 .التجزئة النصفيةمهارات الفهم القرائي باستخدام  معامالت الثبات الختبار 7-.1
 93 .31سون ريتشارد -م القرائي باستخدام معادلة كودرمعامالت الثبات الختبار مهارات الفه 11-7
 

13-7 
         التجريبية والضابطة المجموعتينطالب  بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار

 .العمر الزمني في

 

  97 
 

12-7 
       التجريبية والضابطة المجموعتين طالب بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Test نتائج اختبار

 .التحصيل العام في

 

  97 

 

       التجريبية والضابطة المجموعتين طالب بين الفروقعلى  للتعرف(  (T-Testنتائج اختبار 17-7
 .تحصيل اللغة العربية في

 

  90 

 

10-7 
                  التجريبية والضابطة طالب المجموعتين بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Test نتائج اختبار     
 .الفهم القرائي القبلياختبار مهارات في رات 

 

  96 
 

1-0 
          التجريبية والضابطة طالب المجموعتين بين الفروقعلى  للتعرف ((T-Testنتائج اختبار      

      .القرائي البعديالمستوى الحرفي الختبار مهارات الفهم في      

 

1.1 

 1.3 .الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير      3-0
   

2-0 
      

و tقيمة      
 .الحرفي الفهم القرائيمهارات وحجم تأثير توظيف القصص الرقمية في تنمية   dو  2

 

1.3 



  ز
 

 

 رقم
 الجدول

 
 

 عنوان الجدول
رقم 
 الصفحة

 

       التجريبية والضابطة طالب المجموعتين بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار  7-0
    .المستوى االستنتاجي الختبار مهارات الفهم القرائي البعدي في

 

 1.7 

و tقيمة  0-0
 1.7 .االستنتاجي الفهم القرائيمهارات وحجم تأثير توظيف القصص الرقمية في تنمية   dو  2

 

6-0 
           التجريبية والضابطة طالب المجموعتين بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار 

 .المستوى النقدي الختبار مهارات الفهم القرائي البعدي يف

 

 1.6 

و tقيمة    قيم 4-0
 1.6 النقدي الفهم القرائيمهارات وحجم تأثير توظيف القصص الرقمية في تنمية   dو  2

 

               التجريبية والضابطة طالب المجموعتين بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار       8-0
 .اختبار مهارات الفهم القرائي البعديفي      

 

1.8 

و tقيمة       9-0
 1.8 .الفهم القرائيمهارات وحجم تأثير توظيف القصص الرقمية في تنمية   dو  2
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 األشكال قائمة

 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 47 التصميم التجريبي للدراسة 1-7

 

 قائمة المالحق

رقم 
 الملحق

 

رقم  الملحق عنوان
 الصفحة

 138 .قائمة بأسماء السادة المحكمين 1
 139 .لقائمة مهارات الفهم القرائي المبدئيةخطاب تحكيم الصورة  3
 123  .مهارات الفهم القرائيالصورة النهائية لقائمة  2
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة

 

 :مقدمة الدراسة

 فإن هذه من ثمو  ،منقطع النظير ا ومتسارع  مذهال   ار  هذا العصر تطو في اإلنسان يعيش      
وقد كان مجال التربية والتعليم أحد  ثورة في المعلومات في شتى المجاالت، فرضت التطورات

 .من هذا التطور انصيب   تهذه المجاالت المتأثرة بهذا التطور، وبالتأكيد فإن اللغة العربية أخذ
 

 مهام جديدةأن تقوم بعلى المؤسسات التربوية  ولقد فرض هذا التغير السريع في العلم     
 ،التكنولوجيا في عملية التدريس ستخدامبامستعينة في ذلك  غيراتاستجابة لتلك الت ،بها مكلفة
التربوية  سساتؤ الم من ثم أصبحت، و سرعة كبيرةب تضاعفت الميادين المستحدثة في العلمألن 
                                             .ماضيوالمعارف كما كان يحدث في ال جزة إزاءها عن استيفاء المعلوماتعا

           (19: 3.12علي وآخرون، )                                                               
 

ذا كنا      وري أن نواكب ، فمن الضر نفجار التقني والمعرفيعصر التكنولوجيا واال في اآلن وا 
، ولعل من االبتكارا ونبرز لهم قدرتنا على ، ونحاكيه ونترجم لآلخرين إبداعنهذا التطور ونسايره

 لمصلحة المواد الدراسية وتوظيفه الحاسوب ية المعاصرة مهارة استخدامأهم المهارات التدريس
على أدائنا  االروتين المتكرر الذي يطغى غالب   عنحيث التجديد والتغيير والخروج  ،والتدريس

 .(10: 2..3عفانة، ) لتدريسي داخل حجرات الدراسةا
 

لتعليم اإللكتروني وما أضفاه على العملية واألهمية الكبرى ل األثرولم يعد يخفى على أحد      
ين بمجال التي تشغل التربويين المهتم والمهمة التعليمية األمر الذي جعله من القضايا األساسية

 .تكنولوجيا التعليم
 

 الحديثة األمر الذي أدى إلى ونة األخيرة بدأ التفكير في استخدام مجال التكنولوجياآلوفي ا     
 ،أشكال جديدة ومتنوعة من المواد التعليمية التي تتفوق بدورها على األشكال التقليدية ظهور

 ،ةيالمرتبطة بمحتوى المناهج الدراسواألماكن  ،وبخاصة في عرض األحداث ووصف الظواهر
كان من ، و الجديدة خصية للتكامل مع األفكارالش الطالب من خالل أنشطة توظف خبراتوذلك 
 .هذه التكنولوجيا القصص الرقمية بين
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الرقمية  القصصأن إلى  ( ‚0Hull & Nelson..3) هول ونيلسون من وقد أشار كل     
تخدام سجيا التعليم التي أصبحت متاحة لالتكنولو في  التطبيقات الجديدة والمثيرة واحدة من
أحسن تصميمها وتطويرها وعرضها، كما تعد بمثابة  ، وذلك إذا ماالدراسيةالحجرات في  بسهولة

المخرج النهائي للوسائط المتعددة التي تتألف من الصور الثابتة والرسوم المتحركة ولقطات 
 .   الفيديو والتعليق الصوتي والخلفيات الموسيقية

                                    

من الدراسات التي تناولت القصص الرقمية على أن توظيفها خالل العملية وقد دلت العديد      
التي أظهرت ( 3.17)التعليمية يشجع المتعلمين على التعلم والفهم والتفكير كدراسة الجرف 

مغنم  ة في تنمية المفاهيم التكنولوجية، ودراسة أبونتائجها فاعلية توظيف القصص الرقمي
م فاعلية القصص الرقمية التشاركية في التحصيل وتنمية القي نتائجهاالتى أظهرت  (3.12)

أثر القصة الرقمية في تنمية  فاعلية التي أوضحت نتائجها (9..3)ودراسة شيمي األخالقية،
 أبرزت التي ((Tutum, 2009 توتيوم ودراسة، بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحوها

 النصوص فهم في تاريخية ثقافية أنشطةباعتبارها  الرقمية للقصص اإليجابي األثر نتائجها
 .ةالمقروء

                 

أن القراءة من أهم وسائل كسب المعرفة، فهي تمكن اإلنسان من االتصال  في شك وال     
أهم وسيلة التصال اإلنسان  االمباشر بالمعارف اإلنسانية في حاضرها وماضيها، وستظل دائم  

بعقول اآلخرين وأفكارهم، باإلضافة إلى أثرها البالغ في تكوين الشخصية اإلنسانية بأبعادها 
نسان آخر يميل إلى  ال المختلفة، وهناك فرق بين إنسان قارئ اكتسب الكثير من قراءاته وا 

                                                                              (.19: 3.11جاب اهلل وآخرون، ) يلجأ إليها القراءة وال
           

للفهم؛ ألن الفهم القرائي مهارة رئيسة، بل هي المهارة  واألصل في القراءة أن تكون أوال       
إن  " :بقوله (18: 2003 جاد،) ى تنميتها، وهذا ما أكدهالمحورية التي يهدف تعليم القراءة إل

وتهدف العملية  إلى تحقيقه، الذي يسعى المعلم ة،من القراء رائي هو الهدف األسمىالفهم الق
 ."قراءة بمفهومها الصحيحإليه، فقراءة بال فهم ال تعد  التعليمية
      

التحليل، : ومن خالل مهارات الفهم القرائي يقوم الطالب بكثير من العمليات العقلية، مثل     
موهبته، وتتسع آفاقه، وتبرز  يقرأ الفرد يسمو فكره، وتظهر فبمقدار ما ،الستنتاجاوالحكم، و 

عد يتوقف على كمية المقروء فقط، بل على أسلوب القراءة يابتكاراته، فارتقاء اإلنسان وثقافته لم 
 .(33: .3.1الحميد، )نفسه، واستثماره للمقروء 

  



 

 

7 
                              

لدى الطالب بشكل  ا، فقد تبين أن هناك قصور  القرائيم من أهمية مهارات الفهم وعلى الرغ     
خمسة الباحث لمن خالل مقابلة  اوقد ظهر ذلك جلي   ،مهارات الفهم القرائيامتالك عام في 

الدنيا في وكالة الغوث الدولية، باإلضافة األساسية من معلمي ومعلمات المرحلة  امعلم   عشر
ضعف واضح في إلى نتائج الدراسات العربية التى أظهرت أن الطالب يعانون بشكل عام من 

التي أوضحت  (3..3) الهاشمي ، ودراسة(1..3) دراسة موسى :مثل ،تهيقومون بقراء افهم م
بمرحلة التعليم  لطالبلدى ا% 42و%  24أن مستوى مهارات الفهم القرائي يتراوح بين 

         .األساسي
      

يدية المستخدمة في التدريس التقل ائقويرى الباحث أن مرد هذا الضعف يعود إلى طر      
وعليه يجب على المعلم أن يختار الطريقة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف  ،تدريس القراءة

السابقة واالعتماد  طالببخبرات الهتمام بضرورة اال( 319: 8..3)أوصى حافظ  لذا المرجوة،
 الطالبمن خبرة  امزيج   ، بحيث تكون الخبرة الجديدةوبنائها جديدةعليها في تقديم الخبرة ال

      .، والخبرة الجديدة المكتسبة من الموضوع القرائيالسابقة
 

ضعف مثل في الواقع المتتالئم  استراتيجياتن استخدام بد م كان ال ذكر وفي ضوء ما     
 التي العديد من الدراسات الذي دفع الباحث إلى االطالع على األمر ،مهارات الفهم القرائي
 تيال( 3.17) الغلباندراسة وظهر ذلك من خالل مهارات الفهم القرائي، هدفت إلى تنمية 

 في تنمية مهارات الفهم القرائي، التعلم النشطاستراتيجيات ستخدام اإليجابي الاألثر  ت علىأكد
م رات الفهافاعلية استخدم الوسائط المتعددة في تنمية مه تبين تيال( 3.13) ودراسة بن عدنان
الجهرية وتحسين الفهم القرائي  التي عالجت ضعف القراءة (3..3) العيسويالقرائي، ودراسة 

 أكدتالتي  (1..3) وجية المتزامنة، ودراسة السليماناستراتيجية القراءة الجهرية الز ستخدام اب
الفهم  مهارات ء المعرفة في تنميةورا برنامج قائم على استخدام استراتيجيات مافاعلية  على
 .ئيالقرا

 

 في المرحلة األساسية الدنيا بعد تمحيص واستشارة ذوي االختصاصو  ،سبق وبناء  على ما     
ألن وذلك  ،طالب بغرض تنمية مهارات الفهم القرائيلارتأى الباحث توظيف القصص الرقمية ل

ته دافعي وتزيد منأمامه، يعرض  يتفاعل مع ما شوق الطالب وتجعلهتالقصص الرقمية توظيف 
    مدة أطول، كما أن الدراسات التي تناولت القصص يهأثر التعلم لد تبقيلتعليمية، و العملية ا نحو

   يؤمل منها ، حيثالرقمية في مجتمعنا العربي نادرة، وهذا شكل دافع ا لدى الباحث إلجرائها
 . فوائد ملموسة على الطالب، ومن هنا برزت ضرورة البحث في هذا الموضوع
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 : الدراسة مشكلة
 :اآلتي في السؤال الرئيس الدراسة مشكلة تتحدد     
توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث أثر  ما

 األساسي؟                          
 :آلتيةالفرعية اهذا السؤال الرئيس األسئلة  منوينبثق 

 ؟ها لدى طالب الصف الثالث األساسيما مهارات الفهم القرائي الواجب تنميت .1
 الالزم اتباعها عند تصميم القصص الرقمية؟ المعاييرما  .3
بين متوسط درجات  )α ≥ ...0)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى 
 ؟دي الختبار مهارات الفهم القرائيالحرفي في التطبيق البع

بين متوسط درجات  )α ≥ ...0)وق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة هل توجد فر  .7
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى 

 ؟دي الختبار مهارات الفهم القرائياالستنتاجي في التطبيق البع
بين متوسط درجات  )α ≥ ...0)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .0

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى 
 ؟دي الختبار مهارات الفهم القرائيالنقدي في التطبيق البع

بين متوسط درجات  )α ≥ ...0)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .6
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق 

 البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي؟
 

 :فروض الدراسة
بين متوسط درجات ( α ≥ ...0)داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال توجد فروق ذات .1

أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 
 .الحرفي في التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي

بين متوسط درجات  (α ≥ ...0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى 

 .ي التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم القرائياالستنتاجي ف
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بين متوسط درجات  (α ≥ ...0) ت داللة إحصائية عند مستوى داللةال توجد فروق ذا .2
طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى 

 .دي الختبار مهارات الفهم القرائيالنقدي في التطبيق البع
بين متوسط درجات ( α ≥ ...0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .7

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق 
 .دي الختبار مهارات الفهم القرائيالبع
 

 :أهداف الدراسة
 .طالب الصف الثالث األساسيإعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي الواجب تنميتها لدى  .1
 .إعداد قائمة بالمعايير الالزمة لتصميم القصص الرقمية .3
 .بناء القصص الرقمية لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي .2
الحرفي،  تنمية مهارات الفهم القرائي في المستوى فيتوظيف القصص الرقمية  أثربيان  .7

   .واالستنتاجي، والنقدي
                                

 :أهمية الدراسة
وقائمة بمعايير تصميم القصص الرقمية، لقرائي، ه الدراسة قائمة بمهارات الفهم اتوفر هذ .1

 .قد يستفيد منها معلمو الصفوف األولية وطلبة الدراسات العليا من ثمو 
 .منه الباحثون في مراحل الحقة، قد يستفيد لمهارات الفهم القرائي اسة اختبار  هذه الدراقدمت  .3
إلى أهمية توظيف والمعلمين  التربويين هذه الدراسة في توجيه الخبراء نتائج قد تسهم .2

 .تدريس مقرر اللغة العربيةالقصص الرقمية في 
الباحثين  ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج أن تكون دراسة خصبة تفيد يتوقع من خالل .7

 .يمالقصص الرقمية في مجال التعل فتوظيب تتعلقفي اقتراح بحوث جديدة 
 

 :حدود الدراسة
 :الحد الموضوعي

   اقتصرت الدراسة على توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي في      
 لغتنا الجميلة) في أربعة دروس من كتاب( النقدي –االستنتاجي  –الحرفي ) :اآلتيةالمستويات 

 – وفاء كلب - عمر يتفقد الرعية) ، وهيلمقرر لطلبة الصف الثالث األساسيا (الجزء الثاني -
 (.الفصول األربعة - العرس في القرية
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 :الحد المكاني
لغوث الدولية التابعة لوكالة ا جئينلال طبقت الدراسة في مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدئية     

 .في محافظة شمال غزة
 :الحد الزماني

 .م3.10-3.17 الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي طبقت     
                    

 :مصطلحات الدراسة
عداد قصة  تحويل أو إخراج"  :القصة الرقمية لتعمل على وسيط إلكتروني من  يؤلفها شخصوا 

خالل إضافة بعض التقنيات الجديدة المتعلقة بالصوت والصورة والرسوم الكرتونية المتحركة 
ستفادة من خصائص الفيديو في اإلرجاع والتقديم والتثبيت أو الومؤثرات موسيقية أخرى مع ا

 (.81: ...3 شبلول،" )فيما يعرف بالملتيميديا
 

التي أضيف مجموعة من القصص : الرقمية حسب الدراسة بأنها صالقصويعرف الباحث      
والنصوص، والمؤثرات   ،والصورة ،الصوتإليها مزيج من الوسائط المتعددة بحيث تشمل 

بغرض توظيفها في  إلنتاج قصص رقمية بأسلوب شائق ،والرسوم الكرتونية المتحركةالصوتية، 
 .القرائيالعملية التعليمية لتنمية مهارات الفهم 

 

ربط معلومات النص بخبرات القارئ الستنتاج الفكرة العامة، والتمييز "  :مهارات الفهم القرائي 
دراك ما بين السطور من أفكار ضمنية، وتفسير  بين األفكار الفرعية واألفكار الرئيسة، وا 
 (.787: .3.1 ،الزيني) "المفردات المجازية، واستنتاج أغراض الكاتب ودوافعه

 

ربط إيجاد المعنى من خالل ، ويشمل هذا المز المكتوبعملية ربط خبرة القارئ بالر  "     
، وتذكر هذه األفكار واستخدامها فيما ، وتنظيم األفكار المقروءةمناسب، واختيار المعنى الالسياق

 (..24: 4..3، زهران" )ةيحاضرة والمستقبلبعد في األنشطة ال
 

مجموعة من المهارات التي  :بأنها حسب الدراسةويعرف الباحث مهارات الفهم القرائي      
، األفكارواستخالص المفردات، وتتمثل في التعرف على  ،العربية في دروس اللغة عولجت

دراك القيم  .وتتدرج بمستويات الفهم الحرفي، والفهم االستنتاجي، والفهم النقدي، وا 
 
 

 :الصف الثالث األساسي
 ،أحد صفوف المرحلة األساسية الدنيا التي تبدأ من الصف األول حتى الرابع األساسي     

 .سنوات( 9-8)أعمار الطالب فيه ما بين  وتتراوح
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 

 القصة والقصص الرقمية: المحور األول. 
 القراءة: حور الثانيالم. 
 الفهم القرائي: المحور الثالث. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

الذي يعد القاعدة طار النظري لإل اعرض  هذا الفصل  يتناول بناء  على موضوع الدراسة     
في إثراء مما يسهم  ،بحثعلى الدراسات واألدبيات التي تحدثت في مجال ال االصلبة معتمد  

المحور  ناولفيت ،رئيسةهذا الفصل إلى ثالثة محاور قسم حيث ، الموضوع من منظور تربوي
 ناول الثالث فيت ، أما المحورالقراءةمحور الثاني ال ناوليت، بينما الرقمية صالقصالقصة ثم األول 

  .الفهم القرائي
 

 :القصة والقصص الرقمية :المحور األول
 

 :القصة: أوًل 
وامل جذب أقوى ع، فهي من إللقاء المالئم للفطرة اإلنسانيةمن أشكال ا تعد القصة شكال       

 هي أشدو ، استحسان الكبار والصغار لتقد نا أن القصةفي شك  ، والاإلنسان بطريقة طبيعية
ن الكريم لما تحظى به القصة من مكانة عظيمة فقد عني القرآ ا، ونظر  على سلوك اإلنسان اتأثير  

ُروَن فَٱقُۡصِص ٱۡلَقَصَص لََعلاُهۡم َيتَ  ":في أكثر من موضع، قال تعالىبالقصص  : األعراف" )َفكا
 في تعليم( صلى اهلل عليه وسلم) كما أن األسلوب القصصي استخدمه النبي محمد ،(146

                                               .أصحابه رضوان اهلل عليهم
                      

 :مفهوم القصة
 

 :القصة لغة
ۡحَسَن  " :، قال تعالىمن الكالم غة القطع، والقصة هي الجملةلص الق     

َ
ََنُۡن َنُقصُّ َعلَۡيَك أ

وَۡحۡيَنآ إََِلَۡك َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن ِإَون ُكنَت ِمن َقۡبلِهِۦ لَِمَن ٱۡلَغَٰفِلِيَ 
َ
أي نبين ( 2: يوسف) "ٱۡلَقَصِص بَِمآ أ
ۡختِهِۦ  ":بعد شيء، قال تعالى اره شيئ  ، ويقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثأحسن البيان

ُ
َوقَالَۡت َِل

يهِِۖ َفَبُُصَۡت بِهِۦ َعن ُجُنب   ِ  .أثره، والقصة الخبر أي تتبع( 11: القصص" )َوُهۡم ََل يَۡشُعُرونَ  قُص 

  (131: هـــــ.171ابن منظور، )                                                           
 :االقصة اصطالحً 

 عناصر على يقوم األدب فنون من فن : "القصة بأنها( 37: 4..3 (الشامات أبو تعرف     
 في توجد متعددة شخصيات أو واحدة شخصية خالل من الحدث تجسيد فيها يتم فنية ومقومات
      ذهنه في القصة يستحضر يجعله بشكل الطفل خيال شحذ على تساعد معينة ومكانية بيئة زمنية

   ."فعال   يشاهدها كان لو كما وفكره ووجدانه
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 مشكل يتميز بالجاذبية تقد " :القصة بأنها (42: ...3) لحصري والعنيزياعرف يو      
وتثير عنصر التشويق لديهم وتدفعهم  ،يقاظ انتباه المتعلمينإعلى طته المعلومات فتساعد اسبو 

 ."لمتابعة مجريات الدرس
 

   أحداث سرد على الكاتب فيه يعتمد تعبيري قالب : "بأنها (391 (2003: محمد ويعرفها     
     على وسردها قصها في يستند متعددة، شخصيات أو وأخرى، شخصية بين تجري معينة، 

 فيها تتأزم معينة نقطة إلى السامع أو القارئ يصل حتى التشويق، عنصر مع الوصف
 ". النهاية في يأتي حتى الحل إلى معها المرء العقدة، ويتطلعوتسمى  األحداث،

 

 :استخدام القصة شروط
ن أ( 2.6: .3.1، عمر ؛98-94: 4..3 ،شحاته ؛168: .3.1 ،وآخرون شبر)أورد      

استخدام القصة في التدريس يتطلب مجموعة من الشروط الواجب توافرها، وعلى المعلم أن 
 :وهي ،يراعيها عند التدريس

 .يكون هناك ارتباط بين القصة وبين موضوع الدرس .1
 .ومستوى نضجهم العقلي الطالبتكون القصة مناسبة لعمر  .3
 .صة على تحقيق األهداف التعليميةتعمل الق .2
 .مناسبة القصة للزمن المخصص للدرس .7
 .بلغة واضحة وأسلوب سهل وتقديمها، القصة حسن عرض المعلم .0
 .ينوالموقف المناسباستخدام الوسائل التعليمية في الوقت  .6
 .في إطار القصة متسلسلة ومتتابعة تكون الحوادث المقدمة .4
 .تمثيل الموقف بقدر اإلمكان يستخدم المعلم أسلوب. 8
تؤدي كثرتها إلى التشتت           تكون األفكار والمعلومات المتضمنة في القصة قليلة حتى ال. 9

 .وعدم التركيز 
 لدى المعلم أن استخدام القصة في العملية التعليمية يتطلب أن يكون  سبق مما يتبين     

، باإلضافة إلى المرحلة األساسية طالبمجموعة من القصص التي تتناسب مع مستوى 
 .رتباطها بموضوعات المقرر الدراسيا
 

 :القصةاستخدام مزايا 
 :كاآلتيمجموعة من مزايا القصة وهي ( 189 -188: ...3)زه رو رى دت     
 .لة من الزمنوسيلة مشوقة وتجذب االنتباه لفترة طوي .1
 .تجاهات اإليجابيةالتنمية ا .3
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 .غمض على الطالب فهمه يح ماتساعد على توض .2
 .األهداف العقلية والنفس الحركية نفعالية أكثر منالتنمي األهداف الوجدانية ا .7
 .خيال المتعلم وتوسع أفق تفكيرهتثير  .0

 

 :مميزات منهاللقصة ويضيف الباحث 
 .ضعاف التحصيل للطالبطريقة عالجية  .1
 .ظهار الحقائق العلمية والتاريخيةإ .3
 .طالبالثروة اللغوية لل ةتنمي .2
 . للطالب بطريقة مثيرة المعرفةل وسيط جيد لنق .7

 

 :القصص الرقمية: ثانًيا
 هو، ولكن الجديد عليم ليس باالبتكار الحديثي التشك فيه أن استخدام القصص ف مما ال     

تم إضافة المؤثرات ت نهإحيث  ،خالل دمجها مع تكنولوجيا الحاسوبأن تستخدم القصة من 
ضا  ومن ثم تعد ،، باإلضافة إلى النصوصفة الحركات ومزج الصوت مع الصورةالصوتية وا 

يتم استخدامها داخل  بحيث تكنولوجيا التعليمفي القصص الرقمية واحدة من التطبيقات المثيرة 
 .الصفية بسهولة بشكل يثير المتعلمالغرفة 

 

 :مفهوم القصص الرقمية
         وثومبسون كل من جاكار التعريفات الخاصة بالقصة الرقمية، حيث عرفهاتنوعت      

(1 :3..4(Gakhar & Thompson‚  علومات تتضمن أخبار القصص ومشاركة الم: " بأنها
األطفال ، فهي وسيط يحسن قدرات القصة في ترك انطباع دائم لدى المتعددةمن خالل الوسائط 

وباستخدام  ،(، والخلفياتالنصوص ،الصور، الرسومات، األشكال:)باستخدام المرئيات مثل
 .(صوت السرد، صوت الموسيقى)مثل الصوت

 

مل عملية تش " :القصص الرقميةفإن ( Norman‚ 3.11: (1 وجهة نظر نورمانومن      
الحديثة  ، والتقنياتمن المرئيات والموسيقى التصويرية، وعدد الدمج بين السرد اللفظي للقصة

 ".لتحرير القصة ومشاركتها
 

تلك العملية التي تدمج : " أنها القصة الرقمية( (Frazel‚ 2011: 9 فرزل في حين ترى     
الوسائط التعليمية المتنوعة إلثراء النصوص المكتوبة والمنطوقة بالمؤثرات الموسيقية والصور 
ثارة تناسب  المتحركة ومهارات الفن الروائي مستهدفة في ذلك غاية تربوية ذات مالمح تشويق وا 

 ".القرن الحادي والعشرين المتطورة مهارات



 

 

13 
                              

التطور الحادث " : القصص الرقمية بأنها (Salmons‚ 2006: 13) سالمونزقد وصفت و      
، والتي وفرت عتماد على التكنولوجيا الرقميةال، وذلك باالقصة التقليدية المتعارف عليها على

، وذلك بغرض إنتاج النص، الصورة، الصوت، الصور المتحركة: آلتيةالرقمية اللقصة العناصر 
 ".في التعليم افريد   اعب دور  تلقصة رقمية متماسكة، 

 

حكاية نثرية واقعية أو خيالية قائمة على "  :بأنها (..3: .3.1)عبد الباسط ويعرفها      
في المزج المنظم للصور والخرائط والنصوص   photo story 3استخدام برمجية فوتوستوري

التي تدعم  واهروالخلفيات والتعليق الصوتي بغرض تجسيد األحداث والشخصيات والمواقف والظ
 . "ن أهداف تعليم وتعلم الجغرافياتحقيق هدف أكبر أو أكثر م

 

لفة التي تعمل مجموعة من الحكايات المؤ "  :بأنها (764: 7..3)موسى وسالمة عرفها يو      
، من خالل إضافة بعض التقنيات المتعلقة بالصوت(  CDأقراص مدمجة)على وسيط إلكتروني 

ه الحكايات على ، وتعتمد هذوالمؤثرات الموسيقية ،ة المتحركةوالرسوم الكرتوني ،واللون ،والصور
 ،زمان ومكانولها ، والعقدة، والخط الدرامي ،الوقائع واألحداث، والحبكة القصصية، واألشخاص

 ".عليم والتثقيف واإلمتاع والتسليةوتهدف إلى الت
 

مجموعة المواقف التعليمية للقصة التقليدية "  :بأنها (4: 3.12) هاو فعرف وبي وآخروننا أم     
التي يتم تحويلها باستخدام برامج الحاسب اآللي لتحاكي الواقع بالصوت والصورة وتصميم 

 ".الثنائية والثالثيةبها باألبعاد الصور 
 

التعريفات السابقة ( & Robin Dogan‚ 9..3: 3) دوجان وروبينووافق تعريف      
عملية إنشاء فيلم قصير يجمع بين السيناريو المكتوب أو نص قصة : "بأنهاللقصص الرقمية 

  الب  الصور والفيديو والموسيقى والسرد، وغا: أصيلة مع مختلف مكونات الوسائط المتعددة مثل
 ".صاحب لسرد القصة بصوت منتج القصةما يكون التعليق الم

 

تألف من الصور، أن القصة الرقمية تيتضح  من خالل استعراض التعريفات السابقة     
جسيد األحداث لت ؛ة إلى األصوات والموسيقىوالنصوص، باإلضاف ،والرسوم المتحركة

          .والشخصيات والمواقف

مجموعة من القصص التي : هي الرقمية صي يرى الباحث أن القصإجرائومن منظور      
والنصوص، والمؤثرات   ،والصورة ،الصوتأضيف إليها مزيج من الوسائط المتعددة بحيث تشمل 

إلنتاج قصص رقمية بأسلوب شائق بغرض توظيفها في  ،والرسوم الكرتونية المتحركةالصوتية، 
 .الفهم القرائيالعملية التعليمية لتنمية مهارات 
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 :القصة الرقمية مبررات توظيف
من األسباب الجوهرية التي تدعو إلى وجود العديد Engle) ‚ .3.1: 112(يشير إنجل      
 :، توجز فيما يأتيرقمية في عمليتي التعليم والتعلمستخدام القصة الإلى ا
 .، وتشجع على االبتكار واإلبداعلتلهم التفاني في العم .1
 .شكالت، وتطور مهارات حل الملصفمناخ علمي با تهيئ .3
 .، وتعزز ديناميات الجماعةنتباهتشد اال .2
 .ب التعلم المختلفة وتحتضن التنوعتفعل أسالي .7

 

 :يأتي مبررات توظيف القصة الرقمية مامن  ويضيف الباحث أن
 .ناسب لوسائط تكنولوجيا المعلوماتتدعم التوظيف الم .1
 .البصري والسمعي أداة تمزج بين التعلم .3

 

الرقمية في  صالقص مبررات توظيفبرزت  قدالباحث أنه لألسباب آنفة الذكر  ويرى     
 .الدراسة الحالية
                                 

 :تصنيفات القصة الرقمية
، وهو للقصة الرقمية حسب االستخدام اصنيف  ت Hilary)‚(76-73 :2006  هيلري عرضت     

 :كما يأتي
 :القصة الشخصية.1

قد وفر لهم اإلعالم ، و لهم قصص ليحكوها تكون اعتاد الناس على مر العصور أن لقد     
ن استخدام القصة الرقمية نستطيع أبو ها، وحفظ قصصهم ومشاركتهاجديدة لرواية  االحديث طرق  

 .ألبومات العائلةمختبئة خلف الصور الموجودة في  اللحياة قصص  نعيد 
 

 :الرقمية األرشيفيةالقصة .2
التي تتضمن الروابط  عدد من المواقع اإللكترونية على أحد أشكال القصة الرقمية يشمل     

(Blogs )في العديد من األفكار والموضوعات التي يشارك الناس فيها قصصهم. 
 :التعليمية قصةال. 3

وى اعد على رفع مستتس نهاإأدرك العديد من التربويين مستقبل القصة الرقمية، حيث     
تقان التكنولوجيا، والتي تعد من المهارات المهمة ة، المشاركةالمهارات مثل الثقافة الرقمي في  وا 

 .العصر الحديث
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للقصص الرقمية ينبغي أن تقدم  أخرى اأنواعً ( 228-227: 2112)أحمد  وأضاف    
 :في مراحل الدراسة المختلفة تصنف إلى طالبلل
 :العليا قصص األخالق والمثل .1

 ،في سبيلهم على حب الناس واحترامهم ومساعدتهم والتضحية طالبالتي تربي التلك      
 .وتحببهم بالحق ونصرته

 

 :القصص الجتماعية .2
اعية التي تعيش في مجتمع جتمالأنماط مختلفة من حياة الشرائح اتهدف إلى تصوير      

 .مع المجتمع ائق المختلفة للتعامل، بقصد التعرف على الطر لطالبا
 

 :القصص التاريخية .3
على  مثلت أعمالهم عالمات فارقة تي، الرموز البشرية المشهورة في األمةيقدم فيها سير ال     

، والعملية مسارات غير صحيحة لألمة، والذين غيروا بأعمالهم العلمية اوحديث   ادرب التاريخ قديم  
ذه القصص إلى تخليد ، وتهدف هوأعمالهم آخرين من األمم األخرى مشاهيرأو تتضمن حياة 

 .هؤالء الرواد، وتغري النشء بالسير على خطاهم
 

 :قصص المغامرات .4
، واألشخاص الذين يساعدون في كشف الجرائم اول حياة بعض الرحالة والمكتشفينتتن     

تنمي حب االستطالع عند  ، ومثل هذه القصصمجرمين الخارجين على قيم المجتمعوتعقب ال
، كما يجب أال تقدم فيها ور ولكن يجب أن تبتعد عن التهويل، وتشوقهم إلى متابعة األمطالبال

 .اجة يبدو قيام األطفال بها ممكن  األمور مبسطة إلى در 
 

 :ةالقصص الفكاهي .2
لى تجديد نشاطه ومساعدته في أن يضفي على حياته بطالتقديم المتعة لل تهدف إلى      ، وا 

، كما يمكن أن يكون إطارها الفكاهي في من المرح والدعابة والسعادة اون  مع زمالئه وأسرته ل
 .عليم بعض مفردات المادة الدراسيةمجال ت

 

 :ةالقصص الرمزي .1
عن طريق  ى السلوك الحميد والنفور من السيئ، والتوجه إلتهدف إلى تقديم العظة والعبرة     

على  ، وذلك حينما تقدم هذه األموراإليحاء والتمثل، ال عن طريق الوعظ واإلرشاد المباشرين
 .ألسنة الطيور واألفاعي أو السالحف أو غيرها
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فيما يخص  قصة الرقميةالتصنيف أشار إلى  فقد( Ohler‚ 2111: 44-47)أوهلر  أما    
                                     :كاآلتي أنماط تقديم المحتوى

 :المسموع للقصة الرقمية النمط.1
، وبالرغم من تقدم التكنولوجيا تقديم القصة الرقمية نماطأقدم أ المسموع نمطلحيث يؤكد أن ا     

يناسب المجتمعات بما فعال تصال الللتعلم واال اجيد   االمسموع يقدم نموذج   نمطإال أن ال
، ن خالل إدراك الرسالة التعليميةهم في تكوين الخبرات التعليمية مإنه يس حيثالتعليمية، 

، وبذلك يتكون م سماعها في مضمون القصة الرقميةوتكوين الصور الذهنية من الكلمات التي يت
 .ترابط بين الصوت والصور الذهنية لدى المتلقي

 

 :المرئي للقصة الرقمية النمط.2
، وغير ذلك والرسوم الثابتة والمتحركة، ومؤثرات سمعية وبصريةالصور  نمطيوفر هذا ال     
 ا، لذا فإن كثير  ديم المحتوىمتنوعة في تق ا، وتتيح فرص  ناصر التي تجذب انتباه المتعلمينمن الع
 .نمطلدراسات توصي باستخدام هذا المن ا

 

 :المكتوب للقصة الرقمية النمط.3
، كما أن طوال المراحل التعليمية المختلفةيمثل أداة التعلم الرئيسة للمتعلمين  نمطإن هذا ال    

هم بشكل فعال إلى أنها تس، وترجع أهمية هذا النمط المكتوب ا بالنمطلقصة مرتبط دائم  مفهوم ا
 ، ومن ثمخالص المعنى لمحتوى النص المكتوبواست ،في تنمية قدرة المتعلمين على التفكير

التي تتناول هذا  البحوث ، ولكن نجد ندرة فييتضمنه من مفاهيم ومعلومات ما عابفهم واستي
 .ات في هذا المجالواألدبي حيث هناك تجاهل واضح في البحوث ،النمط

 

ن كان يتم التركيز على مختلفةالقصص الرقمية محتوى ويرى الباحث أن أنماط تقديم       ، وا 
بيعة المحتوى هي التي تقرر ، وأن طاألنماط األخرى عارض عند استخدامت النمط المرئي فإنه ال

ديمه القصة عند عرض القصص الرقمية، وقد اتبع الباحث عند تق نماط الذي سيستخدمأحد األ
 (.المكتوب –المرئي  –المسموع )األنماط الثالثة الرقمية 

 

ويعزو الباحث هذا  متنوعةلتصنيفات القصص الرقمية أنها العرض السابق  منيتضح كما      
من وراء القصة الرقمية المراد استخدامها في العملية التعليمية، والمرحلة  إلى الهدفالتنوع 

العمرية المستخدمة فيها، كما أن استحداث التكنولوجيا أدى إلى استخدام القصة الرقمية بشكل 
تعلمين على تحقيق فاعل في مجاالتها المختلفة بحيث تزيد من مرونة المعلم في مساعدته للم

 .التعلم
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 :عناصر القصة الرقمية
بد من  فعالة وأساسية ال سبعة عناصر( Lambert‚ 2007: 9-91( قدمت المبرت     

 :صة الرقميةتوافرها في الق
 :وجهة النظر .1

ل سرد تقدم بطريقة مجردة مث ، والوجهات نظر مختلفةالرقمية أن تحمل القصة من بد  ال     
 .يحدث صدام في وجهات النظر ، بحيث البد من مراعاة وجهات نظر المشاهد ال، كما الواقع

 

 :سؤال درامي .2
هتمام المشاهد طوال با ظ، ويحتفمام المشاهد وذلك في بداية القصةطرح سؤال يثير اهتي     

 .السؤال في نهاية القصةتم اإلجابة عن ، إلى أن تعرض القصة
 

 :محتوى عاطفي .3
هتمام لدى يزيد من مساحة االطفي في القصة الرقمية ضروري حتى محتوى عاتوافر      

هتمام المشاهد طوال االحتفاظ با، ونبرة الصوت يمكن خالل التأثيرات، والموسيقى المشاهد، فمن
 .فترة العرض

 

 :الصوت .4
وت هنا ليس مجرد ، ويراعى أن الصالرقمية يمثل العصب الرئيس ةالقص الصوت في     

بد من االختيار الجيد للصوت حتى  ال تعليق على القصة، ولكنه المحرك األساسي لها، لذلك
 .على المشاهد اإيجابي   اكون مؤثر  ي
 

 :التصويرية الموسيقا .2
ها حطر  دق عن المشاعر المراد، فهي تعبير صالقصة الرقميةفي ا مهم عنصر االموسيق     

 ها يمكنالتصويرية  والموسيقا، اتمام   حالة أخرىنقل المشاهد من حالة إلى  ها، ويمكنفي القصة
 ستخدام الموسيقاولكن يراعى هنا الحذر الشديد في ا، إضافة حالة من الترقب للمشاهد

 .أتي بنتائج سلبيةت حتى ال وتوظيفها التصويرية
 

 :قتصادلا .1
 ، حيث يسعى مصمموالقصة الرقميةنتاج التى تواجه إ قتصاد من أكبر المشكالتالا     

يشترط لكل كلمة في السيناريو  ، في حين أنه الاستخدام أكبر كم ممكن من الوسائطالقصة إلى 
شاهد بد من أن يكون للم ، لذلك الوت أو فيديوأن يكون لها مقابل في القصة بصورة أو ص

 .ل ودقيقرض جميع األفكار بشكل مفصيتم ع ، والستيعاب محتوى القصةدور في ا
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 :السرعة .7
، حيث تعمل هذه الوتيرة على تيرة واضحة في عرض القصة الرقميةبد من وجود و  ال     

من خالل سرد  مكن إيجاده، والتعديل في الوتيرة يلمشاهد من حالة وجدانية إلى أخرىانتقال ا
بد من  ال ، لذلكيقاع الموسيقى، معدل سرعة الصوت، الفترة الزمنية لعرض الصور، إاألحداث
 .تساق بين كل هذه العناصرن هناك اأن يكو 

 

تقوم عليها القصة بد أن  ل أخرىعناصر (  :14Porter‚ 2004-17) بورتر وأضاف    
 :وهي ،الجيدة الرقمية

 :معايشة أحداث القصة. 1
ن وجهات نظر هي أن يتقمص المشاهد ويعايش شخصيات القصة بحيث يفسر ويفرق بيو      

 .حدة كل شخصية أو حدث علىيستدعي الحديث عن  األمر الذي ال،داخل القصةالشخصيات 
 

 :توضيح الدروس المستفادة. 2
قصة معنى  ن لكلإ، حيث تميز القصة الرقمية هذه واحدة من أهم السمات التي وتعد     

 .المجتمعة اليومية أو الثقافة أو من الحيا امعين   ، تبين شيئ اأو فكرة اأو هدف   اوموضوع  
 

 :عرض غير معبر بالكلمات. 3
، حيث يتم استخدام التقليدية التي تعتمد على الراويتأتي هذه النقطة على عكس القصة      

تستخدم  أنها رة أو إظهار جزء من السياق، كماعن فك للتعبير لصور واألصوات والموسيقاا
الوصول لها يمكن  الوهذه المعاني ، إلخ...األلم أو الخوفثل العاطفة أو إلظهار معاني م

 .باستخدام الكلمات فقط
 

 :تطوير براعة األداء. 4
ورسومات إلى  الم وموسيقاددة من صور وأفمتعلقيمة تشمل العديد من الوسائط الا القصة     

 ، وتكمن أهمية هذه النقطة في اإلبداع في الدمج بين كل هذه العناصر ببراعة لتحقيقغير ذلك
 .ة وتوصيل المعلومات التي تحتويهاالقصالهدف من 

 

 :عوامل نجاح القصة الرقمية
م في العوامل التي يمكن أن تسه بعض (ableG & Shelley‚ 3.11)ي وجابل شيلحدد      

 :استخدامها في التعليم اإللكترونينجاح القصة الرقمية عند 
  :الكاريكاتير البصري. 1

، اعد في نقل مشاعر الشخصيات بوضوحكاريكاتيرية تسوهذا يعني استخدام صور      
   .صور أن تعبر عنهواإلقالل من الحوار الذي يمكن لهذه ال
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 :جدول زمني تفاعلي. 2
عندما تحكي قصة من منظور واحد يجب أن ينسق الجدول الزمني لسلسلة األحداث      

 .ذابة التي تنقل القصة إلى األمامونتائجها بصورة تفاعلية تجذب اهتمام المتعلمين بالصور الج
 

 :وسيلة إعالم اجتماعية. 3
إلهام لمناقشة مصدر  لقصيرة التي تعمل بشكل جيد وتعديمكن االستفادة من القصص ا     

، كما يمكن للتعليم اإللكتروني تشجيع المتعلمين على مشاركة قصصهم موضوع تعليمي محدد
 .ة للموضوع المطلوب تعلمهالرئيس المرتبطة بموضوع الدرس الستخالص النقاط

 

 :صوت الراوي. 4
رسالة التي لل عاطفيالوغير  أفضل راٍو للقصة الرقمية هو الشخص الذي مر بتجربة مباشرة     

بصر المتعلمين للنظر ، ويركز الصوت على نقاط تعليمية محددة تحفز تنقلها القصة الرقمية
، والخبراء العرض اختياري حسب الحاجة إليها على شاشة ، ووجود نصوصشاشة العرضإلى 

واقع يضر المتعلم أكثر من شريحة هو في ال ايميلون إلى الموافقة على أن الراوي الذي يقرأ نص  
 .مما ينفعه

 

 :الفيديو. 2
، والراوي في هذه ها لمسة إنسانيةيمكن استخدام أفالم الفيديو في القصة الرقمية إلعطائ     

 .أن يتماشى صوته مع لقطات الفيديواألفالم يشترط 
 

ايير توجد هناك مع أنه العرضه من عناصر القصص الرقمية  ويرى الباحث مما سبق     
، إال مختلفة بطرق ر التي تصاغيشير إلى مجموعة من المعايين فهناك من الباحثين م ثابتة،

 الجمع بين هذه العناصرنه يمكن إ: يمكن القول ، ومن ثمعناصر مشتركة وأساسية أنه هناك
وقد اعتمد الباحث أثناء إعداد القصص  ،ا اآلخر عند إعداد القصة الرقميةكمل كل منهلي

ية في على العناصر السابقة الذكر، مما مكن من إخراج القصص الرقموتصميمها الرقمية 
 .العملية التربوية  يخدم الدراسة الحالية بأسلوب شائق

 :وحكيها صخطوات بوفال لكتابة القص
 :خطوات لكتابة القصص وحكيها وهي عشر( Buvala‚ 9..3)حدد بوفاال  
 .يث فكرتها، وموضوعها، وعنوانهاوذلك من ح :اتخاذ قرار بإنتاج القصة .1
 .من تذكر حلقات القصة التي تمكن من حيث األحداث :تجزئة القصة إلى خطوط عريضة .2
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ة ، والبدء في كتابة القصوقلم الرصاصحيث استخدام الورقة، من : نوتة فيكتابة القصة  .3
 .بالكلمات الخاصة

 

 .ية المرسومة باليدكاهالرسوم الفمثل  : Storyboardارسم قصتك في ستوري بورد  .4
 

وبكلماتك،  ت عالٍ من خالل البدء في حكي القصة لنفسك بصو  :الحكي التجريبي للقصة .2
 .في توقيتات مختلفةذلك ثالث مرات  مع تكرار، ومن خالل النظر إلى نوتة القصة

 

 تنفيذ، ثم توجد أجزاء يجب حذفها أو إضافتهامن حيث هل  :التفكير العميق في القصة .1
 .التعديل الالزم على ستوري بورد

 

مع عدة مرات القصة لنفسك  ثم احك   :لمالحظات على لوحة القصة المصورةوضع ا .7
 .تك، وبصوتكءٍل وبكلماتك، وبإيمااالحتفاظ بالحكي بصوت عا

 

، ، ثم قم بحكي القصة عليهوذلك من خالل البحث عن صديق لك :كي القصة على زميلح .8
 .في ذلك ستوري بورد م النوتة والاستخدمع عدم ا

 

لقصة إلى الوضع في ا الثقةوتأتي هذه المرحلة عندما تصل  :إضافة المشاعر على القصة .8
وفي صورتك أثناء  ،ا في صوتكابدأ التفكير في المشاعر المطلوب إظهارهثم ، المقبول
 .استخدم هذه المشاعر في حكي القصة، ثم الحكي

 

، كن على ثقة، انظر القصةيحين وقت عرض  وذلك عندما :المستمعينحكي القصة على  .11
 .بة القصة، واستمتع بتجر إلى مستمعيك، تحدث بوضوح، وببطء

 : نتاج القصة الرقميةإمراحل 
 وما كتب. وتصميمها وتطويرها الرقمية صإنتاج القصبعد مطالعة األدب التربوي لمراحل      

 28-77) شنغ ؛(Sadik‚ 8..3) صادق ؛(Brennan & Jakes: 6) انجاكس وبرين
:3..8 ‚Chung )في الخطوات اآلتيةنتاج القصة الرقمية إمراحل  فإنه يمكن استخالص: 
 

 :تحديد مجال القصة: المرحلة األولى
، ا، خيالي  ا، ديني  اثقافي   من تحديد مجال القصة سواء كان مجاال  بد  نه بصفة مبدئية الإحيث      
 .ا، تراثي  ا، تاريخي  اجغرافي  

 

 :كتابة نص القصة: الثانيةالمرحلة 
، ويسمح لكاتب القصة إعادة كتابتها أكثر من ة للقصةد الفكرة الرئيستحدفي هذه الخطوة      

 .ةمرة حتى يصل إلى الصيغة النهائي
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 : إعداد السيناريو: الثالثةمرحلة ال
متعددة التي سوف ، وعناصر الوسائط الاألساس للقصةفي تحديد الشكل  السيناريو هميس     

 .لتصبح القصة أكثر إثارة للجمهور ا، سعي  تستخدم في عرضها
 

 :إعداد السيناريو المصور: لرابعةالمرحلة ا
، مها في أماكن محددة بالقصةالمراد استخداد النص والوسائط المتعددة في هذه الخطوة يحد     

 .م في تسهيل تنفيذ الخطوة التاليةوبتفاصيل دقيقة تسه
 

 :الحصول على المصادر: لة الخامسةالمرح
، سواء من خالل اإلنترنت المتعددة المطلوبة إلنتاج القصةهنا يتم الحصول على الوسائط      

الضوئي، كاميرا ، أو من خالل أجهزة مساعدة مثل الماسح مبيوتر الشخصيأو من خالل الك
 .وغيرهما، تصوير رقمية

 

 :اإلنتاج: المرحلة السادسة
مثل  ،في هذه الخطوة يتم إنتاج القصة الرقمية وذلك باستخدام البرامج المناسبة لذلك     

 . لبرامج، وغيرهما من اPhotoStoryوبرنامج ،   Movie Makerبرنامج 
 

 :التشارك: السابعة المرحلة
، أو على شبكة احتها للجمهور على شبكة اإلنترنتيتم التشارك للقصة الرقمية من خالل إت     

 .CDسطوانات مدمجة أ، أو على مؤسسة ما فيداخلية 
 

 :القصص الرقميةإنتاج وتصميم عند  اآلتيةوقد اتبع الباحث الخطوات 
 :وهدفها القصة الرقميةتحديد موضوع . 1

في هذه الخطوة قام الباحث بتحديد موضوعات القصص التي تمت عليها الدراسة، والهدف      
 .المرجو تحقيقه من عرض كل قصة رقمية

 

 :سيناريو القصةإعداد . 2
بالتفصيل، وتحديد الصور، والمؤثرات الصوتية المنوي  وكتابته سيناريو القصة إعدادتم      

 .استخدامها بدقة في األماكن المحددة في القصص الرقمية
 

 :والنصوص رسوم والمؤثرات الصوتية والموسيقاجمع الصور وال. 3
هنا تم الحصول على الوسائط المتعددة من الصور من خالل الرسم باستخدام البرامج      

 .مساعدة والصوت من خالل التسجيالت الصوتية واالستعانة بأجهزةالمخصصة لذلك ، 
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 :ستخدام البرامج المناسبةرقمية بانتاج القصة الإ. 4
 Adobe Photoshop           البرامج اآلتيةباستخدام وذلك  إنتاج القصص الرقميةتم 

Cs6 Adobe After Effect Cs6،Adobe Flash Cs6  ،Adobe Audition Cs6،                  
Adobe Primare Cs6. 

 

 : عرض القصة الرقمية.2
 .القصص الرقمية أمام الطالب وذلك عن طريق الحاسوب عرضت     

 

 :يير تقييم القصص الرقمية الفعالةمعا
 :القصص الرقمية الفعالة أنيفضل في أنه  ( Lambert‚ 3..3: 09-.6) ترى المبرت    
، والرسوم والنصوص ،ولقطات الفيديو ،واألصوات ،الصورتشتمل على عدد مناسب من  .1

من  ، وينبغي أن تتكامل هذه الوسائط مع بعضها وبشكل مناسب في تحقيق الهدفالمتحركة
 .القصة

حساس المشاهد باالنسجا .3 ، م بين المكونات السمعية والبصريةيتوافر بها قدر من التوافق وا 
تية السريعة تبتعد القصة عن النغمات الصو  ، وأنادة المشاهد إلى التأمل والتفكيروقي

 .والعرض الخاطف للصور
مع الخلفيات  ، والبعد عن تزامن التعليق الصوتيمناسبةيتم فيها اختيار الخلفيات الموسيقية ال .2

يالء اهتمام للخلفيات الموسيقية وينبغي إ الموسيقية الغنائية، التي قد تشتت انتباه المشاهد،
 .نحو موضوع القصة وعواطفه شاهدالم التي تثير مشاعر

، واختيار الصور التي تجذب تركيز المشاهد ألحداث القصةيتم فيها اختيار الحركة التي  .7
 .عواطف وتأكيد وجهة النظر للمشاهديمكن أن تنقل المشاعر وال

 .لصوتي والصور والخلفية الموسيقيةيكون هناك تناغم بين التعليق ا .0
، وأن تتضمن التي تتطلب إثارة عاطفة المشاهد األحداث في سرد اسريع   اتتضمن إيقاع   .6

 .لب من المشاهد االسترخاء والتأملفي سرد األحداث التي تتطا أو عادي   ابطيئ   ايقاع  إ
 

 :فيما يأتيية مكن استخالص مجموعة من المعايير لتقييم القصص الرقمويرى الباحث أنه ي  
 .الرقمية القصص من الشخصيات ودور والمغزى الفكرة وضوح .1
 .بشكل سليمصياغتها و  النصوص وضوح .3
 .والعرض الحركة مع ومناسبتها الموسيقية وجودتها، التأثيرات قاء صوتن .2
الفئة العمرية للطلبة، مع استخدام األلوان الواقعية، وأن تحتوي مع اختيار الصور المناسبة  .7

 . ت انتباه الطلبةتشت على تفاصيل قليلة ال
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 :الرقميةمزايا القصص 
منهم على مزايا القصة الرقمية  حثيناق عدد من البااتف (48 - 44 :3.12)التعبان  أورد     
شر ت، وبلو (Hofer & Swan‚ 6..3)وسوان  فرو ، وه((Robin‚ 2006 روبين

(3..8Blocher‚ )، وبرمارك (7..3 ‚Burmark)، وآخرون  وبراون(0..3 ‚Brown.et)، 
 ،(Herro‚ .3.1)، وهيرو(Mc.Cartney & Gonsoulin‚ .3.1)وجونسولن  يكارتنماك و 

 ،(Garrety & Schmidt‚ 8..3) وسكميدت وجيرتي ،(Kocaman‚ 8..3)مان  وكوك
وتفرع منها عدد من المميزات  ،ةتم تصنيفها إلى محاور رئيسو ( Pence‚ 2010)وبنس 
                                               :الفرعية

 :لرقمية على تنمية اكتساب المعرفةتساعد القصة ا -أ
تراعي القصة الرقمية الفروق الفردية بين المتعلمين وقدراتهم وخبراتهم المختلفة وأسلوب  .1

 .تعلمهم
 .للفهم واالستيعاب قابال  تجعل القصة الرقمية المحتوى النظري  .3
 .مل ملخصات غير تقليدية للموضوعاتتساعد الطالب على ع .2
 .حتفاظ بالمعلومات الجديدةعلى االتساعد الطالب  .7
 .ثر صعوبةتمكن الطالب من فهم المواد والموضوعات األك .0
 .وتسريعه تعزيز فهم الطالب .6

 

 :اعل بين المتعلم والمحتوى القصصيتساعد القصة الرقمية على التف -ب
 .ا منهاتدخل القصة الرقمية المتعلم في العملية التعليمية وتجعله جزء   .1
 .على مشاركة المعرفة بين المتعلمين لتعزيز فهم الموضوعاتالقصة الرقمية تعمل  .3
 .رقمية أكثر واقعية للتعلم والبحثيكون المتعلم في القصة ال .2
 .وعة من التعزيز واإلثارة والمتعةمتن تقدم القصة الرقمية أشكاال  . 7
 .اة فاعلة لكل من المتعلم والمعلمالقصة الرقمية أدتعد . 0
           .تعمل القصة الرقمية على زيادة ثقة الطلبة بأنفسهم وتشجعهم على عرض أفكارهم. 6
        ديد من المهارات الحياتية فياستخدام القصص الرقمية يساعد الطالب على إتقان الع. 4

 .التعليم والتعلم فصول    
تستخدم القصة الرقمية لتحسين الدروس داخل وحدة أكبر باعتبارها وسيلة لتسهيل المناقشة       . 8

 .حول الموضوعات المطروحة في القصة    
 



 

 

32 
                              

 :على تنمية مهارات التفكير العلياتساعد القصة الرقمية  -ج
 .من خالل التفاعل مع أحداث القصة تعمل على التخيل اإلبداعي .1
 .تنمية االستكشاف والتأملقصة على تساعد ال .3
 .تعلم سواء كانت واقعية أو خياليةتسمح بمساحة خصبة ألفكار الم .2

 

  :القصص الرقمية تحديات
مجموعة من التحديات التي تواجه استخدام إلى  ((Frazel‚ 2011: 13فرزل  يشير     

 :ما يأتيوتتمثل في في العملية التعليمية القصص الرقمية
اء التي فهي تحتاج إلى كثير من األشي ، ومن ثمفيها انتفاع التكنولوجياالرقمية إن القصص  .1

 .قيمتها وثمنها غير رخيصة
كفاءة  يمتلك ال، ومن األسف كثير من مدرسي اللغة العربية كفاءة إتقانها ا تتطلبالتكنولوجي .3

 .إتقان التكنولوجيا
 .يقهاتطبل في إعدادها، وتجهيزهاتستغرق القصص الرقمية الوقت الطويل  .2
  .ألن استخدام القصص الرقمية جديد يجد المعلمون صعوبة في إعطاء التوجيهات للطالب، .7
 .مواديمكن استخدام القصص الرقمية في جميع ال ال .0

سبق فإن الباحث يرى أنه يمكن التغلب على بعض الصعوبات عند  بالنظر إلى ما     
رفع من أجل  معلمينال لتدريب وورش العمل دوراتال يمكن عقد فمثال   ،استخدام القصص الرقمية

  .أثناء تدريسهم المقررات الدراسية هاكيفية تنفيذو ، نتاج القصص الرقميةإكفاءاتهم في 
 

 :الرقمية القصص وتطوير تصميم برمجيات
أن التكنولوجيا الحديثة أفرزت العديد من البرمجيات  (3.10) أورد عبد الباسط     

 والمتطلبات عليها، الحصول لكيفية ووصف الرقمية، القصص تصميم فيالمتخصصة 
، حيث يتم اختيار أي من هذه والتعلم التعليم في وتطويرها الستخدامها الالزمة والمكونات

مكاناتها، وفيما يأتيالبرمجيات وفق أجهزة الكمبيو   :أهم هذه البرمجيات تر المتاحة وا 
 

 من امجان   عليه الحصول ويتم فقط، الوندوز بيئة تحت يستخدم :Photo Story 3 برنامج. 1
 الدراسية المراحل جميع في للمتعلمين امثالي   ابرنامج   عدي وهو اإلنترنت، على الشركة موقع

 نصوص إضافة بإمكانية ويتميز وتطويرها، والرسوم الصور الرقمية من القصص لتصميم
 يتميز كما نفسه، البرنامج داخل من إنشائها أو جاهزة، موسيقية وخلفيات للحركة ومؤثرات
 .ورفعه الصوت خفض إمكانية مع القصة، لصاحب صوتي تعليق إضافة بإمكانية



 

 

37 
                              

 الحصول ويتم فقط، الوندوز بيئة تحت يستخدم : Windows Movie Makerبرنامج. 2
 المراحل لجميع امثالي   ابرنامج   عدي وهو اإلنترنت، على ميكروسوفت شركة موقع من امجان   عليه

    أنه غير وتطويرها، المتحركة واللقطات الثابتة الصور من الرقمية القصص لتصميم الدراسية
 خلفيات إنشاء يتيح وال البرنامج، داخل من القصة لصاحب الصوتي التعليق إضافة تيحي ال

 .Photo Story 3 إمكانيات من أقل به الحركة مؤثرات أن كما للقصة، موسيقية

 ويتم فقط، ماكنتوش أبل التشغيل نظام بيئة تحت يستخدم :Apple IMovie برنامج. 3
 والمراحل االبتدائية، المدرسة ألطفال امثالي   ابرنامج   عدي اأيض   وهو ،امجان   عليه الحصول
 .الرقمية وتطويرها القصص لتصميم األخرى الدراسية

 نظام وبيئة وندوز، التشغيل نظام بيئة تحت يستخدم: Adobe Premiere برنامج .4
 قد الذي األمر المحترفين، مستوى في مهارات يتطلب استخدامه أن غير ماكنتوش، أبل التشغيل
 .المختلفة الدراسية المراحل في والطالب المعلمين مع استخدامه يصعب

تصميم  تيحيو  ماكنتوش، أبل وبيئة وندوز، بيئة تحت يستخدم: PowerPoint برنامج. 2
تيح ي ال أنه غير وتطويرها، المتحركة واللقطات الثابتة، والرسوم الصور الرقمية من القصص
 بقيهاوي غيرها، أو wmv الفيديو ملفات صيغة في به الرقمية المنتجة القصص نشر إمكانية
 .pptتقديمية  عروض ملفات صيغة في حالها على

 ، واألثرحظيت به الذيتمام همدى االمن العرض السابق لمحور القصص الرقمية يتبين      
، األمر الذى يستدعي استخدامها في العملية التعليمية أثناء أحدثته لدى الطلبة ذياإليجابي ال

واستخدامها في المواقف  راسية،مناهج الدالالتكنولوجيا الحديثة في بتوظيف ضرورة االهتمام 
في المراحل  اوص  التعليمية المختلفة مما يساعد بشكل فعال في اكتساب مهارات القراءة خص

 .المبكرة من التعليم
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 :القراءة: المحور الثاني
مهارة القراءة  –مهارة التحدث  -مهارة االستماع )ى مهارات اللغة العربية األربع القراءة إحد     

أن مهارة القراءة هي المهارة التي تشرفت في خطاب  إلىمن اإلشارة بد  ، وال(الكتابةمهارة  –
ِي َخلََق  " :اهلل عز وجل لرسوله الكريم في مطلع سورة العلق  بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّلا

ۡ
نَسََٰن  ١ٱۡقَرأ َخلََق ٱۡۡلِ

ۡكَرُم  ٢ِمۡن َعلَق  
َ
 َوَربَُّك ٱَۡل

ۡ
ِي َعلاَم بِٱلَۡقلَِم  ٣ٱقَۡرأ َ  ٤ٱَّلا نَسََٰن َما ل َم ٱۡۡلِ

 ٥ۡم َيۡعلَۡم َعلا
 .دل على عظم مهارة القراءة وفضلهاي األمر الذي، (0-1: العلق) 
 

 :مفهوم القراءة
 

 :القراءة لغة
   بالضم( اقرءان  )و( قراءة)الكتاب  (قرأ) من أن القراءة في اللغة( 036: هــــ.66)يرى الرازي      

ا( اقرءان  )الشيء ( ُقر ئ)و قرآن ألنه يجمع بين السور ال ، ومنه سميجمعه وضمه بالضم أيض 
قارئ، ) وجمع(. 14: القيامة)أي قراءته   "إِنا َعلَۡيَنا ََجَۡعُهۥ َوقُۡرَءانَُهۥ ":، وقوله تعالىويضمها

 .، قد يكون جمع قارئبالضم والمد( القراء)رة، و، مثل كافر، كف(قرأه
 

 :االقراءة اصطالحً 
الية، دافعية تشمل ، انفععملية عقلية : "بأنهاالقراءة ( 14 :9..3)يعرف شريف وآخرون      

والربط بين الخبرة  ،رئ عن طريق عينيه، وفهم المعاني، والرسوم التي يتلقاها القاتفسير الرموز
 ". ، وحل المشكالتواالستنتاج، والنقد، والحكم، والتذوق ،السابقة وهذه المعاني

 

 

، ترجمة الرموز المكتوبة إلى معانٍ قدرة الفرد على : " بأنها (162: 6..3)ويعرفها الفي      
  ".لفةفي الجوانب الحياتية المخت فعاال   اوتوظيفها توظيف  

 

هو مكتوب ونقده،  ، وتحليل مافهمهانطق الرموز و  : "بأنها (12: ...3)ويعرفها الحسن      
وية، والمتعة الحي، واالنتفاع به في المواقف والتفاعل معه، واإلفادة منه في حل المشكالت

 ."النفسية بالمقروء
 

إيجاد الصلة بين لغة الكالم عملية يراد بها  : "بأنها فيعرفها( 129: 3.13)أما عون      
ذن إفهي  ،واأللفاظ التي تؤدي هذه المعاني وتتألف لغة الكالم من المعاني ،مز المكتوبوالر 

 ".عملية عضوية نفسية عقلية
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 :يأتي هذه التعريفات التوصل إلى ما ويرى الباحث أنه يمكن من خالل     
 .، والرمز المكتوب، باإلضافة إلى اللفظ الذي يؤديهالقراءة تتكون من المعنى الذهني. 1
 .دراك والتذكر واالستنباط والربطالقراءة لها عمليات عقلية معقدة كاإل. 3
 

 :تطور مفهوم القراءة
عبر التاريخ في المراحل  سار تطور مفهوم القراءة أن (36-30: .3.1)مغلي يرى أبو      
 : اآلتية

      كتوبة ، حدودها اإلدراك البصري للرموز المفي دائرة ضيقة ام القراءة محصور  كان مفهو . 1
 .سليم األداء، وكان القارئ الجيد هو والنطق بها فهاوتعر     
      ملية فكرية عقلية ترقى إلىالقراءة ع أصبحت، و التربويةا المفهوم نتيجة للبحوث هذ تغير. 3

 .مقروءة إلى مدلوالتها من األفكار، أي ترجمة الرموز الالفهم    
        تم تطور هذا المفهوم بأن أضيف إليه عنصر آخر هو تفاعل القارئ مع الشيء المقروء . 2

 .أو يسر أو يحزن ، أو يشتاق،، أو يعجبيجعله يرضى أو يسخط تفاعال      
    يفهمه القارئ في مواجهة المشكالت واالنتفاع بها انتقل مفهوم القراءة إلى استخدام ما اوأخير  . 7

  .في المواقف الحيوية    
     

، والنطق فهاوز المكتوبة وتعر اك الرمر يتضح مما سبق أن مفهوم القراءة أصبح يعني إد      
 .م استخدامها في المواقف الحياتية، ومن ثعل معهاا، ثم التفأفكار، ثم الفهم أي ترجمتها إلى بها

 

 :أهمية القراءة 
القراءة مهمة في حياة البشر ومما يؤكد هذه األهمية أن اهلل سبحانه وتعالى جعل القراءة      

ِي َخلَقَ "  :فاتحة مخاطبته للرسول في غار حراء فقال له  بِٱۡسِم َرب َِك ٱَّلا
ۡ
ذلك أن ( 1: العلق)" ٱۡقَرأ

علمية والثقافية واألدبية القراءة وسيلة اإلنسان إلى التعرف على المعرفة بكل أنواعها الدينية وال
 .وغيرها

 

على  (.3-19 :9..3، شريف وآخرون ؛84-86 :4..3، أبو الهيجاء) وقد اتفق   
 : مجموعة من النقاط التي تدل على أهمية القراءة وهي

 .لخبرات المختلفة والمعارف الخصبةا طالبحاسم في اكتساب الالقراءة عامل . 1
 .اعدت بينهما المسافات أو األزمانالقراءة تجعل الفرد يتصل بغيره مهما تب. 3
 .األخالق الحميدة في نفوس الصغار القراءة وسيلة من وسائل التهذيب وغرس. 2
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 .ر اللغة العربيةالقصص والكتب األخرى غي طالبيقرأ ال. 7
 .ة لصلتها الوثيقة بالمواد األخرىتعد القراءة أهم المواد الدراسي. 0
 .تعليم اللغات الحية مة فيمهال القراءة هي الخطوة الرئيسة. 6
  .عن طريق القراءة يتذوق الصغار األدب والقيم التي تحقق الراحة النفسية. 4

 

، فعن مفتاح المعرفة ووسيلة الثقافة ، فهي تعدويرى الباحث أن القراءة لها أهمية كبرى     
ننسى أن  ، كما الدرة على التخطيط لحياته ومستقبلهومق اطريق القراءة يصبح الطالب أكثر وعي  

 ،في تغيير السلوك البشري وتعديله لها دور، و ين أفراد المجتمعتقارب بالالقراءة وسيلة للنهوض و 
إن حيث  ،زلها عن بقية فروع اللغة العربيةأن نعيجب  على أهمية القراءة فإننا ال التأكيد ومع

 .جميع المواد تكمل بعضها البعض
 

 :األهداف العامة لتعليم القراءة
على  –القراءة في كل الصفوف وكل المراحل  أن (84-86: 3.11)سفاسفة اليرى      

 :األهداف اآلتية تحقيق تسعى إلى –تنوعها 
 .وأن يتمثل المعنى ،األداء، وأن يحسن أن يجيد الطالب النطق .1
ستقالل بالقراءة والقدوة ة المختلفة كالسرعة والطالقة واالأن يكتسب الطالب المهارات القرائي .3

حسان الوقف عند اكتمال المعنى على تحصيل المعنى  .وا 
 .القراءة نحوأن ينمو ميل الطالب  .2
 .قرأه عن معنى ما اصحيح   اب تعبير  أن يعبر الطال .7
 . ب من المفردات والتراكيب الجديدةلالطاأن تنمو حصيلة  .0
والفهم  ،حياة العمليةنتفاع بالمقروء في ال، والفهم لالن تهدف إلى الفهم لكسب المعلوماتأ .6

  .، والفهم لنقد الموضوعاتللمتعة والتسلية والتذوق

 ا ورد في دليل المعلمكم( 4 – 1)األهداف الخاصة للقراءة في منهاج اللغة العربية للصفوف 
 :(4 :2112)الفلسطيني 

 .اهتمام إلى قراءة المعلم الجهريةاالستماع بيقظة و  .1
 .اسليم   افق مخارجها الصوتية نطق  و نطق الحروف الهجائية  .3
 .ا المختلفة حسب موقعها في الكلمةتمييز الحروف الهجائية بأشكاله .2
 .تعرف الحركات القصيرة والطويلة .7
 .المختلفةشدة، والتنوين بأشكاله تعرف السكون وال .0
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 .لصور المناسبة لها من ناحية أخرى، وابين كلمات الدرس وجمله من ناحية الربط .6
 .لكلمات والجمل المتماثلة دون صورتمييز ا .4
 .درس وجمله قراءة سليمة بنطق صحيحقراءة كلمات ال .8
 .يقرأ من كلمات وجمل دون صور ت مافهم دالال .9

 .وية في مجاالت مختلفةاكتساب ثروة لغ ..1
، ةالجلسة الصحيحة في أثناء القراء: ات السليمة المصاحبة للقراءة مثلعض العاداكتساب ب .11

 .على بعد مناسب بين أعينهم والكتبوالمحافظة 
 .، واجتماعيةووطنية ،دينية: بيةاإليجا والقيم االتجاهاتاكتساب بعض  .13
اإلنصات  :لية القراءة مثلاكتساب بعض المعارف والقيم واالتجاهات اإليجابية في أثناء عم .12

الكتب واألدوات  ، والمحافظة علىالجيد، واالستئذان عند الكالم، والمشاركة في النقاش
 .المدرسية وغيرها

 .ب في زمن يتناسب مع الكم المقروءالتدرب على القراءة الصامتة بفهم واستيعا .17
غ ، /ظ ، ع/ز ، ط/ذ ، ر/د :التمييز بين الحروف المعجمة ومقابالتها المهملة مثل  .10

مثل  ،لعكس، والمختلفة في الكتابة أو اك بين الحروف المتشابهة في النطقوكذل. ..ش/س
 .إلخ...س /ث ذ ،/ ز ، ظ/ذ: 

 .تحليل الكلمات إلى مقاطع وحروف .16
 .الرئيسة في الدرس موضوع القراءة توضيح المعاني واألفكار .14

 :وظائف القراءة
يمكن إيجازها عدة  االوظيفة المعرفية أمور  وتؤدي القراءة للفرد في مجال  :الوظيفة المعرفية -أ 

 :فيما يأتي
في شتى فروع  تعد القراءة من أهم الوسائل في التعرف على ثمار الحضارة اإلنسانية .1

 .المعرفة
، ألن هناك عالقة بين التقدم في القراءة د على التقدم في التحصيل الدراسيالقراءة تساعد الفر  .3

 .والتقدم في بقية المواد الدراسية
 .، وعن طريقها نجد إجابات لكثير من التساؤالتالقراءة إحدى وسائل البحث العلمي تعد .2
  ، إذ إن استعدادات الفرد العقلية تنمو وتتشكل في أفضل م القراءة في النمو العقلي للفردتسه. 7

 .(34: .3.1طاهر، ) للفرد من ثقافة ومعرفة تقدمه القراءة صورة ممكنة عن طريق ما    
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 :أتيوتتمثل فيما ي: الوظيفة النفسية -ب
  ،تصال باآلخرين، فبها يشبع حاجته لالراءة في الفرد حاجات نفسية كثيرةتشبع الق .1

 .  االكتشافو ، ومشاركتهم في أفكارهم ومشاعرهم، كما تشبع حاجته لالستقالل
القصور عاقة أو تساعد القراءة اإلنسان على التكيف النفسي في مواجهة الصراع وحاالت اإل .3

 .عن تحقيق األهداف
من أوقات الفراغ واالستمتاع  على تنمية ميول الفرد واهتماماته واالستفادة اتساعد القراءة أيض   .2

 .بها
 

 :وتتجلى هذه الوظيفة فيما يأتي: الوظيفة الجتماعية -ج
      تساعد على، كما أن القراءة ي إعداد الفرد للحياة االجتماعيةف اأساسي   اإن القراءة تؤدي دور  . 1

 .بسائر أدواره االجتماعية األخرى إعداد الفرد لحياته المهنية وتؤهله للقيام     
، إذ من حيائه وتنميته بل تنقيحه وتطويرهإن القراءة وسيلة لنقل تراث المجتمع ألبناء الجيل وا  . 3

  .في بطون الكتب ادون القراءة يظل جزء كبير من تراث األمة خامد      
       ، ذلك ألن انتشار ثقافة المجتمع بينفي تقارب الفكر في داخل الجماعة اللقراءة دور   نإ. 2

 .يساعد على وحدة الجماعة وتضامنها امشترك   اثقافي   ااألفراد كلهم من شأنه أن يوجد أساس      
                   .ادل الثقافي بين الشعوب المختلفةإن القراءة وسيلة لالتصال الفكري والتب. 7

 (81-49 :3.13صومان، )                                                                
  
 :شكالت القراءة وعالجهام  

التي تحد  تكالمن المش اعدد   يواجهون نالمتعلميإلى أن  (170: 6..3) أشار نصيرات    
اصة بكل تالفيها من خالل أنشطة خهذه الصعوبات يمكن للمعلم و  ،من إتقان مهارة القراءة

 :يأتيمشكلة كما 
 

 :مشكلة البطء في القراءة. 1
، يتبارى فيه الطالب بحيث يقوم المعلم من آن آلخر امتكرر   ان يعد نشاط  يمكن للمعلم أ     
، وبعد االنتهاء يقوم بتقديم مجموعة من األسئلة حول م نص قرائي للطالب ثم يضبط الوقتبتقدي

بالتركيب ، أسئلة خاصة عاني الخاصة ببعض المفرداتتتعلق بالم االمقروء يتضمن أمور  النص 
وبعد تصحيح  ،اولكنها ذكية أيض   ، أسئلة استيعاب عامة حول النصوتحليله واالستفادة منه

 .بسبب البطء يوجه المعلم الطلبة إلى األخطاء التي ارتكبوها اإلجابات
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  :مشكلة القراءة كلمة كلمة. 2
فقد اعتاد بعض ، تعلم بها الطالب القراءة أوال  هذه المشكلة يمكن عزوها إلى الطريقة التي      

هذا قال إلى الكلمة المجاورة وهكذا، و الطالب على وضع أصابعهم على الكلمة المنطوقة ثم االنت
شبه ية من جملة أو األسلوب معناه أن يركز اهتمامه على الكلمة فقط ال على الوحدة المعنو 

ويمكن حلها بإعداد تدريبات للطلبة تكون موجهة لتدريبهم على النظر إلى  جملة أو تعبير،
 .من الكلمات منعزلة متكاملة بدال  النص من خالل وحدات معنوية 

  :م بالتفاصيل وترك الفكرة الرئيسةمشكلة الفهم بالهتما. 3
بالعمل على توجيههم لرؤية كلية هذه المشكلة يمكن للمعلم مساعدة طلبته على تخطيها      
وذلك بتدريبهم من آن آلخر على النظر في فقرات كاملة ثم استخراج األفكار الرئيسة  ،للنص

 .استخدام ا فاعال  منها عن طريق أسئلة استباقية تمكن الطالب من استخدام معلوماته السابقة 

 :صالحهاإفي القراءة وطرق  طالبلأخطاء ا
 خطاء،وعلى المدرس أن يتعرف على هذه األيتعرض الطالب لبعض األخطاء في القراءة،      

وفيما يلي بعض بالشكل الذي يتالئم مع كل خطأ،  ، ثم عالجهاليستطيع القيام بتشخيصها
 :المرحلة االبتدائية طالبدث من األخطاء التي تح

 

 :صعوبة الكلمات الجديدة. 1
وأن  ،داخل الدرس طالبقدمها إلى المات الجديدة قبل أن يعلى المدرس أن يحدد الكل     

وهناك  ،ستعانة بما يوضح معناها عن طريق الصور والرسومهذه الصعوبة باال يحاول تخفيف
 :الصعوباتومن أهم هذه  ،صعوبات خاصة باللغة العربية نفسها

                  مثل ،ور الحرف الواحد وأشكاله في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرهاتعدد ص -أ
 (.الكاف والعين)
 .إلخ... ،(ث –ت  –ب )، (خ –ح  –ج )، مثل الحروفبين بعض تشابه كثير  -ب
 .(ظ –ذ )، (ص –س )، (ت –ط )تقارب أصوات بعض الحروف مثل  -ج
 .(لكن ،استجابوا) مثل تكتب ، والحروف التي تنطق والطقتن الحروف التي تكتب وال -د 
 

 :عن أداء المعنى طالبعجز ال .2
وهنا يلزم من أين تبدأ الجملة وأين تنتهي،  إلى عدم معرفة الطالب ااجع  قد يكون ذلك ر      

 طالبال ات الترقيم من نقط وفواصل منقوطة، وفواصل بدون نقط، وأن يدربالتدريب على عالم
 .أو في نهاية الجملة ة عند الفاصل، وأال يتوقف إالأن يبدأ القراءة من بداية الجملةعلى 
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 :تكرار الكلمة الواحدة كثيرًا .3
  ،إلى اضطراب في حركة العينو ، أتية بعدهاإلى صعوبة الكلمة اآل اراجع   وقد يكون هذا     

 الواضحة لسهلة ذات المعانيوعالج هذا عن طريق إيضاح المعاني وتدريبه على قراءة المواد ا
 (.160-167 :9..3مدكور، ) لديه
 :اإلبدال. 4

" يعفل " ومن أمثلته أن يقرأ الطالب كلمة ، شأ عن الخطأ في وضع حرف مكان آخروين     
لطالب ، بحيث يستطيع اذا أن تكون المادة المقروءة سهلة، وعالج ه" يفعل " بدل أن يقرأها 

طار واضح المعنى بالنسبة لهم، وربطها بسياقراءة الكلمات قراءة صحيحة  .ق وا 
 

 :القلب .2
ويمكن للمعلم أن يعالج مثل هذه ، مكان آخر أو حرفٍ  مة مكان أخرىوينشأ عن وضع كل  

األخطاء ويقلل منها عن طريق أن تكون المادة المقروءة مناسبة لمستوى الطالب، والحث على 
 .التأني أثناء القراءة

 

 :الحذف. 1
الكافي إلى المحتوى الفكري للمادة ، وعدم االلتفاف يترتب عن السرعة في القراءة ما اكثير       
، ولعالج هذا ضعف اإلبصار بسبب ذلك وقد ينشأ ،والكلمات حذف بعض الحروف روءةالمق

                        .العناية بتنمية الثروة اللغوية، و ابإعداد القطعة قبل قراءتها جهر  يكلف المعلم الطالب 
                     (193: 0..3العيسوي وآخرون، )                                                          

                                                 

 :يأتي ن أخطاء الطالب في القراءة مام( 24: 2111) أبو مغلي وأضاف
    أن يدربه على قراءة كلمات  عندئذٍ ، فعلى المعلم وفيخطئ الطالب في نطق بعض الحر . 1

رشاده إلى مخارجها الصحيحةوجمل تحتوى هذه الحرو       .ف، وا 
    بسبب عدم ويقدم ويؤخر في حروفها اأو نحوي   ايخطئ الطالب في نطق الكلمة خطأ صرفي  . 3

      أن يعالج ذلك في هذه الحالة لى المعلم، فعانتباهه لضبط الكلمة أو عدم معرفته للقاعدة    
 .مع التمرين على تطبيقهابتعريفه القاعدة      
     يخطئ الطالب في طريقة اإللقاء وتمثيل المعاني، وعالج ذلك بإتاحة فرص أكثر للقراءة. 2

 .وتدريبه على اإللقاء الصحيح    
 

مقاطعة عدم في القراءة يفضل  طالبحاالت أخطاء ال نستخلص مما سبق أنه في جميع     
 .ثم معالجة الخطأ الذي وقع فيه ،إلى أن ينهي الجملة أو الفقرة، واالنتظار الطالب أثناء قراءته
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 :مفهوم الضعف القرائي
 القصور في تحقيق أهداف القراءة من : "الضعف القرائي بأنه( 61: 3.11) عيديعرف      

دراك ماحيث فهم المقروء، والتفاعل معه  ".وأفكارفيه من معاٍن  ، وا 
   القصور في المهارات األساسية للقراءة أو الهجاء: " بأنه (222: .3.1)عوض ويعرفه      
  ".القرائي

 

 :مظاهر الضعف القرائي
 :يأتي أن من مظاهر الضعف القرائي ما (81: 4..3) عاشور والحوامدةتحدث كل من      
     ، الكتب التي قرأها في هذه المرحلةعلى قراءة مادة منتزعة من  عدم قدرة بعض الطالب. 1

 .لتي وردت فيها في كتابهم المدرسيعندما تقدم بصورة مختلفة عن الصورة ا     
 .ع المفردات مرت بهم، ولو أن جمية مادة لم ترد في كتبهم المدرسيةالصعوبة في قراء. 3
 .في فهم المادة الجديدة المقروءة الصعوبة. 2
 .الخاصة المادة المقروءة بلغة الطالبجمة الصعوبة في تر . 7

 

 :في المتمثلةعض مظاهر الضعف القرائي ويرى الباحث أنه يمكن إضافة ب
 .قراءة مواد ذات مستوى تخصصي في القصور. 1
 .عليها على المفردات بمجرد النظر في التعرف القصور. 3

 

 :أسباب الضعف القرائي
، سواء ضعف الطلبة في القراءة أمر ظاهر، يعانونه الطالب في مدارسهم نأفي شك  ال     
، وأمام هذه الحقيقة الظاهرة ي غيرها من المواد المقررة عليهمف دروس اللغة العربية أو في

 :لمعلم، والطالب، والكتاب المدرسياألسباب بين ا تنوعت
 

 :يتعلق بالمعلم ما: أوًل 
    والتحليل ابتداء  من الصف األول على تجريد الحروف الطالب عدم اهتمام المعلم بتدريب. 1

 .والتركيب    
 (.83: 4..3، عاشور والحوامدة)معلم على تشخيص العيوب القرائية لعدم قدرة ا. 3
 .ةعدم التنويع  في الطرائق المجدية لتعليم القراء. 2
 .لمعلمين بالعامية في حصة القراءةتحدث بعض ا. 7
    المعلمين إلى حصة القراءة باستخفاف شديد، ويراها فسحة من الوقت يستريحينظر بعض . 0

 (.62: ...3، عامر) من حصص النصوص والبالغة والنحو فيها   
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 :يتعلق بالطالب ما: اثانيً 
 .البصر، أو ضعف السمع ، أو ضعفالنواحي الجسمية، كعيوب النطق. 1
 . يقرؤهات لدى القارئ بالنسبة لما نقص الخبر . 3
 (.163: 0..3 ،عاشور ومقدادي)نفعالي عند القارئ عدم النضج اال. 2
 .التعلم بطيءيعد  للطالب تكون ضعيفة ومن ثم القدرة العقلية. 7
 (.83: 4..3 ،عاشور والحوامدة) سوء الحالة االجتماعية واالقتصادية. 0

 

 :يتعلق بالكتاب المدرسي ما: االثً ث
 .للكتاب المقرر يؤثر في جذب الطفل نحوهكلي الجانب المادي الش. 1
 .هم في مجال تأليف الكتب المدرسيةخبرة ل دراية لهم وال تكليف أشخاص في التأليف ال. 3
 .(122: 0..3البجة، )الكتب المؤلفة تطوير أو تعديل  ىيجري عل معظم األحيان ال. 2
 .الطالبتبعث الشوق في نفوس  لتي السوء االختيار لبعض الموضوعات ا. 7
 .لتي تستغل في معرفة تحصيل الطالبمن األسئلة والتمارين ا اخلو الموضوعات أحيان  . 0
 (.67-62: ...3عامر،) الصعبة في االشتمال على الكثير من األلفاظ إفراط الموضوعات.6
 

 :عالج الضعف القرائي
، وفيما الضعفى معرفة أساليب معالجة ذلك إن معرفة أسباب الضعف القرائي تؤدي إل     
 :بعض أساليب العالج يأتي

 :بالمعلمما يتعلق : أوًل 
، فالطفل إذا جرد الحرف له بشكل تجريد الحروف وتحليلها وتركيبها على الطالبتدريب  .1

ودرب على تجريده كان عليه قراءة ذلك الحرف وكتابته وتركيبه مع حروف أخرى  ،صحيح
 .مجردة ليكون من ذلك كلمات يقدر على قراءتها وكتابتها

 .بنفسه أو بمساعدة المعلم أو زميل له بأن يصحح خطأه تكليف الطالب .3
 .تنويع طرق القراءة .2
 .اد قرائية إضافيةبمو  تزويد الطالب .7
 .(65-66: 3.11، عيد) لجلوس في المكتبة والقراءة فيهااعلى  تشجيع الطالب .0
 .س القراءةو يب وأنشطة متنوعة في در ممارسة أسال .6
 (.123 :0..3، البجة)بالتحدث باللغة العربية الصحيحة التقيد  .4
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 :الطالبما يتعلق ب: ثانًيا
  جلسه المعلم في قصور في البصر أ ة للطالب، فإذا كان لدى الطالبمراقبة الحالة الصحي .1

 .ن لديه قصور في السمع أو غير ذلكوكذلك إذا كا ،المقاعد األمامية    
     م التعاون بين البيتدعوة أولياء األمور إلى المدرسة واطالعهم على مستويات أبنائهم ليت .3

 .عن طريق مجالس اآلباء والمعلمين وقد يكون هذا، والمدرسة    
 .(60 :3.11، عيد) عن المدرسة هأو تغيب الطالب تأخرالوقوف على أسباب  .2
 .طة مهيأة للبدء في تدريس القراءةوضع أنش .7
 د ، وبخاصة للصف األول لزيادة خبرات الطالب ومحاولة إيجاإعداد برنامج في بداية السنة. 0

 .مستوى متجانس بينهم    
 .(.12: 0..3البجة، ) صف بخاصةتهيئة جو مناسب للطالب في المدرسة بعامة وال .6
 

 :بالكتاب المدرسيما يتعلق : ثالثًا
 .يةبوضع الكتب المدرس الطالبختصاص مع يقوم مربون من ذوي االأن  .1
 .هموحاجات همورغباتالطالب ميول  اي  ف الكتب المدرسية مراعأن يكون تألي .3
 .طالبللمناسبة للقدرات العقلية أن تكون موضوعات الكتب المدرسية وألفاظها  .2
 .(66: 3.11، عيد) العناية بإخراج الكتاب بصورة جميلة جذابة .7
 .وعات متنوعةضرورة أن يشتمل الكتاب المدرسي على موض .0
للوقوف  الطالبإجراء تجارب ميدانية على الكتاب المقرر عن طريق تدريس فئة معينة من  .6

بعين ومالحظاتهم فيه من فجوات، وكذلك إشراك المعلمين في الميدان، وأخذ آرائهم  على ما
 .(127: 0..3، البجة) الكتاب باستمرار االعتبار ومن ثم مراجعة

                                  

 باإلضافة ،أنها متنوعة وأساليب عالجه من العرض السابق ألسباب الضعف القرائي، يتبين    
بد من  ال ، لذلكالقرائيفي إظهار مظاهر الضعف  اا مهم  أن الفروق الفردية تلعب دور   إلى

ا يتطلب ذلك معلم   ، ومن ثمومحاولة عالجها ،األسباب واكتشافها ضرورة اهتمام المعلمين بهذه
 اصحي   وجود طالٍب مهيأ يتطلبنفسه الوقت ، وفي في عمله ايكون مخلص  و  اوتربوي   اعلمي   مؤهال  
ألنه يجب خراجه وفق معايير فنية جيدة، ، وا  التأليف ، كما يستدعي ذلك وجود كتاٍب جيداوعقلي  

 .خرىألهي إال وسيلة لتقدم الطالب في المواد الدراسية ا أن يؤخذ بعين االعتبار بأن القراءة ما
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 :عوامل الستعداد للقراءة
 :في (77-.7: 6..3) أوضحها زايد ليتطلب االستعداد للقراءة توافر عدة عوام     

 :لستعداد العقليا. 1
 فإن ، ومن ثمده قبل غيره من أقرانه العاديينذكي يبلغ استعداأن الطفل المن المعروف       
 .اعلمه القراءة أيسر من غيره أيض  ت
 :الستعداد الجسمي. 2
نما هي ن القراءة ليست عملية عقلية فحسبشك فيه أ مما ال       خدم حواس عملية تست، وا 

 . هذه الحواس سالمةن ثم فإنها تعتمد في نجاحها على ، وموالنطق ،واالستماع ،البصر
  :أو الشخصي أو العاطفيالستعداد النفعالي . 3

لطفل العاطفية والشخصية في هذا الميدان تتفق على أن مشكالت ا تكاد اآلراء والبحوث     
 .  في تعلم القراءةفاق بعض األطفال في إخ سبب رئيس

 

 :الستعداد التربوي. 4
يتضمن هذا الجانب من االستعداد عدة خبرات وقدرات اكتسبها الطفل منذ نعومة أظافره      

 :درسة ومن أهمهاوحتى قدومه إلى الم
 :الخبرات السابقة - أ

الربط بين  ، وهذه الخبرة تساعد الطفل علىمجموع التفاعل بين الفرد والبيئةعني بها ون     
 .المعنى الذهني للكلمة، وصورتها المكتوبة

 

 :غويةالخبرات الل - ب
قبل سن  ومجتمعه من أسرتهمجموعة المفردات والتراكيب اللغوية التي اكتسبها الطفل      
 .الدراسة

 

 :كال الكلمات المتشابهة والمختلفةالقدرة على التمييز البصري والنطقي بين أش -ج
، وينجم عن صور الكلمات وتمييز بعضها من بعضتعد عملة القراءة عملية تعرف على      

دراك أوجه الشبه هذا قدرة الطفل على التمييز بين صور الكلمات و   .االختالفو ا 
 

 :الرغبة في القراءة -د
 ، إذا صحبها مفهوم جلي عن معناهاة إالليالرغبة في القراءة عند الطفل لن تكون أص     
، واهتمامه بها يكون استعداده لتعلمها لمفهوم الطفل عن القراءة، ورغبته في تعلمها اوطبق  

ومن أجل هذا فإن من التبعات األساسية التي تقع على عاتق المعلم أن يثري  ،والنجاح فيها
 .وينميه قبل البدء بعملية التعلم فيهم هذا االستعداد،
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 :مهارات القراءة
 :يأتي ات القراءة، وهي كمامجموعة من مهار ( 34-30: .3.1)أورد طاهر 

 :مهارات القراءة في مجال الفهم - أ
 .اختيار المعاني المالئمة للكلماتالقدرة على  .1
 .ختيار األفكار األساسية وتلخيصهاا .3
 .األفكار األساسية والفرعية التمييز بين .2
 .فهم الجمل المباشرة .7
 .قد الموضوع من حيث الفكرة والعرضن .0
 .الكاتب وغرضهتحديد وجهة نظر  .6
 .تحصيل مفردات دقيقة وغنية وواسعة .4
 .لقدرة على اإلجابة عن أسئلة خاصةا .8
 .وفهمها الرئيسةاألفكار القدرة على اختبار . 9

    .وتذكره قرأه الفردي ما القدرة على تقويم.  .1
                                 

 :مهارات القراءة في مجال النقد -ب
صدار األحكام بشأنهاتقديم المعاني  .1  .وا 
 .تطبيق المفاهيم العامة والمبادئ المجردة في مواقف مختلفة .3
دراك العالقة بينها .2  .ربط األفكار بعضها ببعضها اآلخر، وا 
 .ربط السبب بالنتيجة والقدرة على استخالص النتائج من المقدمات المعروضة .7
 .اإلحساس بالمقروء وتمثل المعاني المختلفة فيه .0
 .ى تحديد هدف الكاتبالقدرة عل .6
 .القدرة على استخالص الحقائق من المقروء .4
 .التمييز بين أوجه الشبه واالختالف في األفكار والعبارات .8
 .القدرة على التنبؤ بالنتائج. 9
                        

إلى وذلك يرجع  ،تقدم من مهارات القراءة نجد أنها متنوعة ويرى الباحث أنه في ضوء ما     
يجب على المعلم تحديد المهارات  مر العقلي للطالب، وعليهطبيعة المرحلة التعليمية، والع

المناسبة لكل مرحلة بشكل دقيق، وأن يضع في حسبانه كيفية تمكين المتعلم من هذه المهارات 
، وذلك حتى يتمكن هاووظائف ها سيؤدي إلى خلل في تحقيق أهداف القراءةألن الخلل في تحقيق

 .من الوصول إلى األداء القرائي المالئم الطالب
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 :المساعدة في تنمية مهارة القراءةالعوامل 
ضرورية لكل فرد ليتمكن والالمهارات األساسية  والحساب من تعد مهارات القراءة والكتابة     

من ، واكتساب المعرفة ثقافات األممواالتصال بأمور الحياة والتعامل مع اآلخرين، من مواجهة 
 لدى اعد على تنمية مهارة القراءةوهناك عوامل تس، الكتب والقصص والصحف والمجالت

 : في اآلتي (06-03: 3.11) عيدطالب، وهذه العوامل حددها ال
 

 :األسرة. 1
بد  فال، ، ولما كانت هناك فروق بين األسرويتأثر به الطالباألسرة أول مجتمع يوجد فيه      

 .الطالبفروق بين  من وجود
 

 :المدرسة. 2
، من جميع النواحي كي ينشأ امناسب   اإعداد   الطالبي إعداد إن مهمة المدرسة الحديثة ه     
يكون عالة على غيره من الناس، لذلك تقوم المدرسة  ، والينفع نفسه وغيره ووطنه اصالح   امواطن  

عب، االنتقال من الكل إلى االنتقال من السهل إلى الص: نهابتعليم الفرد وفق مبادئ أساسية م
، االنتقال من االنتقال من المعلوم إلى المجهول ،االنتقال من العام إلى الخاصالجزء، 

 .المحسوس إلى شبه المحسوس فالمجرد
 

 :ل اإلعالموسائ .3
، فإذا مية وتاريخية واجتماعية وترفيهيةتقدم وسائل اإلعالم برامج دينية وثقافية وأدبية وعل     
 البرامج هذه ، فإنه من الضروري أن تكونمن هذه البرامج المتنوعة الطالبد أن يستفيأردنا 

ومواد  ، ترتبط بموضوعاتتحت إشراف خبراء ومختصين وفنيين، حتى تكون تعليمية هادفة
   .نحو تلك البرامجطالبه أن يوجه ، ويستطيع المعلم مدرسية

   

 :القصص. 4
، الحوادث تتعلق بشخص أو عدة أشخاصتتكون القصة من حدث واحد أو مجموعة من      

، يعون متابعتها وتعلم الكثير منهافإنهم يستط لطالبولما كانت القصص محببة إلى نفوس ا
وتنمية الثروة  لطالبويترتب على المعلم أو المعلمة أن يراعي اختيار القصص التي تناسب ا

ثارة ديهماللغوية ل بطباع وآداب مرغوب فيها، وجعل القصة  الطالب ، وتطبيعحب االستطالع، وا 
 .للمتعة والتسلية

 

األناشيد،  :عد على تنمية مهارة القراءة منهاويرى الباحث أن هناك بعض العوامل التي تسا     
  .رحالت التعليميةلوا األلعابو  ،الكتب المكتبية، و الوسائل السمعية البصريةو 
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 :الجيدصفات القارئ 
 :إذا كان يدجلأنه يمكن وصف القارئ با( 96: 4..3) أورد عطية

 .طبيعة السامعين وسعة المكانيقرأ بصوت مالئم ل .1
 .يقرأ بسرعة مالئمة .3
 .ويخرج الحروف من مخارجها الصحيحةينطق الكلمات بصورة صحيحة  .2
 .ءة ويقرأ جملة جملة ال كلمة كلمةيسترسل في القرا .7
 .قواعد اللغة والنحو عند القراءة يراعي .0
 .اعن وظائفها صوتي  الترقيم ويعبر يراعي عالمات  .6
 .يقرأ قراءة معبرة عن المعاني .4
 .مقروء ويستطيع التعبير عن معانيهيفهم ال .8
 .مقروء ويحكم عليه ويبدي رأيه فيهينقد ال .9

                  

 :يأتي صفات القارئ الجيد ماويرى الباحث أن من    
 .قراءته قبل النص على عامة نظرة يلقي .1
 .عليها انتباهه ويركز بالنص المهمة المعلومات يينتق .3
 .يغير طريقته في القراءة إذا اكتشف أنه لم يفهم النص .2
 .يعيد قراءة النص أكثر من مرة .7
 .النص صعوبة لدرجة اوفق   القراءة فى سرعته معدل يغير .0

 

 :ة الصعوبات في المهارات القرائيةمعالج
أن معالجة الصعوبات في المهارات  (113-111: 4..3) عبد الهادي وآخرون أوضح     

 :يأتي القرائية تتطلب اإلعداد السليم لها من جانب المعلم عن طريق ما
 .فيها طالبالصعوبات التي يقع الالفهم الواعي ألسباب . 1
        الوسائل التعليمية من بطاقات ولوحات وأوراق وأقالم وكتب وغيرها من وسائل توافر . 3

 .يفية كتابة الحروف وشكلها الصحيحاإليضاح التي تبين ك    
 .الصعوبات في الحصة أو خارجهااتباع الطريقة الصحيحة التي تعالج . 2
    التدريب ومتابعة ،كانت جماعيةإذا  جة صعوبة واحدة في الحصة الواحدةالتركيز على معال. 7

 .والمعالجة بال سأم وملل   
     ، كأن يقدم الطالب قصةعليهما الطالبر في الكتابة والقراءة وتالزمهما، وحث االستمرا. 0

 .ها على زمالئهؤ ويقر  مناسبة    
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   ا     أن المعلم بمنزلة الوالدين عطف  الصبر واإلخالص وأن يشعر الطالب اتصاف المعلم ب. 6
 .على إفادته اوحرص  ومودة      
   يرسم في ذهنه صورة الحرف الذي كتبه له المعلم الطالبألن  ؛أن يكون المعلم ذا خط جيد. 4

  .يقلده ومن ثم    
 

عملية هادفة وفاهمة تتعدى مرحلة التعرف  هاأنالقراءة يتبين من العرض السابق لمحور      
، كما أن هناك العديد من مع النص المقروء، والحكم عليه إلى عملية تفاعلعلى الرموز 

، األمر الذي يستدعي تضافر كل بتدائيةالجه الطالب في المرحلة االمشكالت القرائية التي توا
تتناسب مع متطلبات  تعليم الطالب بحيث الجهود من المعلمين من أجل تبني طرق جديدة في

من خالل  القراءةدور األسرة في مساعدة أبنائهم على نغفل عن أال  هنا بد ، والالعصر الحديث
 .المتابعة اليومية
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 :الفهم القرائي: الثالثالمحور 
ة تفسير ، فهي عملييات مختلفة من التفكير، ثم ترتقي إلى مستو القراءة تبدأ بحاسة البصر     

اللغوية ، وهي نتيجة للتفاعل بين الرموز المكتوبة التي تمثل المهارات للرموز اللفظية المكتوبة
، وفي عملية القراءة يحاول القارئ أن يعطي معاني جديدة للكلمات والخبرات السابقة للقارئ

، ومعنى هذا أن القراءة عملية (91: ...3ة، طعيم) مكتوبة وذلك بحسب المستوى اللغويال
 تنميةبهذا فالهدف من القراءة هو ، و ارئ مستويات مختلفة من الفهمالق نشطة إيجابية تتطلب من
القرائي يعد ذروة بل إن الفهم  ؛ذلك من أسمى أهداف تعليم القراءةو  ،القدرة على الفهم القرائي

 .يع العمليات القرائية، وأساس جممهارات القراءة
 

 :مفهوم الفهم القرائي
فهم الطالب للنص في أثناء القراءة من "  :القرائي بأنهالفهم ( 1.7: 3.12) يعرف نهابة     

 ".، والفهم اإلبداعيلفهم االستنتاجي، والفهم النقدي، والفهم التذوقيحيث الفهم الحرفي، وا
 

 امع النص مستخدم  عملية يقوم بها القارئ للتفاعل  " :بأنه (82: 1..3)موسى  ويعرفه     
شارات السياق خبراته السابقة  ."نتاج المعاني المتضمنة في النصالست، وا 

                                                                          

ملء الفجوة الموجودة بين المعلومات الواردة  : "بأنه (116: 7..3) أما عجاج فقد عرفه     
 ".           النص وما يملكه الفرد من معلوماتفي 
           

تعرف العملية العقلية التي تعتمد على " : بأنه (189 :...3)عبد الحميد  وقد عرفه     
 . "ي ضوء الخبرة الثقافية للمتعلم، وربطها بداللتها فالرموز المكتوبة، وتفسيرها

                  

إلى عملية عقلية معرفية يصل بها القارئ  : "بأنه (87: 3.13)شحاته والسمان  ويعرفه     
على خبراته السابقة، وذلك من  ااعتماد   اأو شعر   امعرفة المعاني التي يتضمنها النص المقروء نثر  

يقوم على عمليات التفسير، والموازنة،  اخالل قيامه بالربط بين الكلمات، والجمل، والفقرات ربط  
بداعي له، إلوالتحليل، والنقد، ويتدرج في مستويات تبدأ بالفهم الحرفي للنص، وتنتهي بالفهم ا

 ".معنى من النص من خالل تفاعله معهحتى يتمكن من بناء ال
 

 :يأتي من خالل التعريفات السابقة ماويستنبط الباحث        
 .العمليات العقليةالمهارات و العديد من  على يحتويالفهم القرائي  .1
 .يجابي بين القارئ والنص المكتوبهم القرائي على التفاعل اإلالفيعتمد  .3
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مجموعة من المهارات التي : هي الفهم القرائيمهارات ومن منظور إجرائي يرى الباحث أن      
، األفكارواستخالص المفردات، وتتمثل في التعرف على  ،العربية في دروس اللغة عولجت

دراك القيم  .وتتدرج بمستويات الفهم الحرفي، والفهم االستنتاجي، والفهم النقدي، وا 
 

 :أسس الفهم القرائي
 :للفهم القرائي األسس اآلتية( 28: ...3)يب اهلل أورد حب     
 .ذي يحتاجه القارئ لقراءة نص معينمراعاة الوقت ال .1
 .القارئ لتحقيق الهدف من القراءة مستوى فهم .3
 .ارئ، وتفعيلها للوصول إلى الفهماستثمار طاقات الق .2

 

م القرائي ينطلق أن الفه( 34: 2111)كما أوردت سلطانة   (Brown)براون أضافو      
 :من األسس اآلتية

 .تحديد جوانب الفهم المهمة .1
 .األفكار الثانويةمن التركيز على أكثر  ئيسةنتباه على الفكرة الر التركيز ا .3
 .، لتحديد ما إذا كان الهدف يحدثمراقبة النشاطات القائمة .2
 .يتم مالحظة قصور في عملية الفهم تخاذ اإلجراء المناسب عندماا .7
 

 :من األسس منهاا ويرى الباحث عددً  
 .تحديد المهارة القرائية المناسبة للهدف من القراءة .1
 .الثروة اللغويةمستوى الطالب القرائي ومدى امتالكه  .3
 .السابقة للمتعلم في فهم المقروءتوظيف الخبرة  .2
 

 :مكونات الموقف القرائي
أو  من ثالثة عناصريتكون لموقف القرائي ا أن (26-23: .3.1) أورد عبد الباري     

 :مكونات أساسية وهي كاآلتي
 

 :القارئ -أ
 فالقارئ هو الذي يمارس القراءة من، عناصر الفهم القرائييعد القارئ العنصر األول من      

واللغوية  لقدراته العقلية ل توظيفه الجيد، ويتم هذا التفاعل من خالتفاعله مع الموضوع خالل
 . بشكل صحيح
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                                                                                                         :الموضوع أو النص القرائي -ب
  يعد النص القرائي من العناصر شديدة التأثير على إعانة القارئ على الفهم أو إعاقة هذا     

 . الفهم الفهم لديه، ولذا يقوم القارئ ببناء عدد من التمثيالت المعينة لبلوغ هذا
 

 :السياق القرائي -ج
 ، أي أنها تتجاوز نطاقتحتل مكانها داخل السياق القرائيويعني أن عمليات تعلم القراءة      

والتي يحيا  ،المحيطة بالقارئ قصد بالسياق هنا البيئات الثقافية واالجتماعيةي، و الفصل الدراسي
         .ويقرأ ويتعلم فيها

 

 :أهمية الفهم القرائي
بنية إن الفهم القرائي يعد ال"  :أهمية الفهم القرائي بقوله إلى( 90: 8..3)يشير عبد الوهاب      

، وكذلك واستيعاب موضوعات اللغة العربيةمن خاللها إلى تعلم  األساسية التي ينطلق الطالب
، لذا يظل وفق درجة تشبعها بالعامل اللغوي موضوعات المواد الدراسية األخرى بدرجات متفاوتة

من األهداف األساسية التي يسعى المربون وعلماء اللغة وعلماء  ادف  تنمية مهارات الفهم القرائي ه
 ".علمين في كل المراحل التعليميةا لدى المتالنفس إلى تحقيقها دوم  

 

 يتيح اكافي   ا، فإن التدريب عليه تدريب  يرة التي يحظى بها الفهم القرائيلتلك المكانة الكب اونظر      
ك من مواجهة طوفان ، كما يمكنه ذلسائر المواد الدراسيةفي  اكبير   اللطالب أن يتقدم تقدم  

م أنتجته وتنتجه كل يوم الثورة المعرفية الضخمة التي فرضت نفسها على العال المعلومات الذي
 (.62: 8..3عبد اإلله، )كله 

 

 :يأتي رورة تنمية مهاراته من خالل ماوتتضح أهمية الفهم القرائي وض  
 .مات والتواصل مع الثقافات األخرىإلدراك المعارف والمعلو إتاحة الفرصة للطالب  .1
 (.78: 6..3محمد، ) مساعدة الطالب على حل المشكالت .3
 .يل من أخطاء الطالب في القراءةالتقل .2
 .للفهم في القراءة أن تكون أوال   ، فاألصلأساس لتعلم كل مقروء .7
 .بأفكار ثرية ومعلومات مفيدة مهويزود الطالبيرتقي بلغة  .0
 .على إبداء اآلراء موضوعي، ويعودهمهارات النقد الم يكسب الطالب .6
 (.164-166: 8..3حافظ، ) على التعمق في النص المقروء الطالبيساعد  .4
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 :ما يأتيويرى الباحث أن أهمية الفهم القرائي تتمثل في
 . لقدرة الطالب على الفهم ئي صقال  د الفهم القرايع .1
 .الطالبتنمية عمليات التفكير لدى  .3
 .قرائي على حياة الطالب مستقبال  انعكاس الفهم ال .2
 .قيق النجاح في جميع ميادين الحياةالسبيل إلى تح .7
 .اختصار الوقت والجهد عن المتعلم .0
 .م عن طريق الحفظمن التعل يبقى التعلم الناتج عن الفهم في ذاكرة المتعلم فترة أكبر. 6
 

 :تطوير الفهم القرائي
لمكانة الفهم القرائي في حياة اإلنسان وأهميته في عمليات التعلم حظي تطويره  انظر       

 ،باهتمام الكثير من المربين الذين بحثوا في مهاراته وأنماطه وكيفية تطويره لدى المتعلمين
ويمكن  ،فكانت لهم الكثير من المقترحات التي تتصل بتطوير الفهم القرائي لدى المتعلمين

 :المقترحات واالستراتيجيات باآلتي التعبير عن تلك
ي تطوير دافعية المتعلمين نحو القراءة عن طريق إبداء المساعدة لهم في تحسين الرغبة ف. 1

اني ، وتحديد الغرض منها وتدريبهم على استخدام المعاجم لتطوير قدراتهم على فهم معالقراءة
 النص يحملهاخراج األفكار التي  عن تدريبهم على است، فضال  المفردات والتراكيب المقروءة

 .وتلخيصه المقروء
 .القرائي وتطويرها لدى المتعلمين التدريب على مهارات الفهم. 3
قيام المعلمين بمساعدة المتعلمين لغرض تقليل الفارق بين قدراتهم ومتطلبات الهدف من . 2

المقروء بشكل مستقل القراءة حتى يصل المتعلمون إلى المستوى الذي يمكنهم من التعامل مع 
 .(.0: .3.1، عطية)عتماد على أنفسهم من دون مساندة باال

 

 :طوير الفهم القرائي ممكن من خاللويرى الباحث أن ت
 .تجاوز القراءة السطحيةاالهتمام بشكل أكبر من قبل المعلمين في دروس القراءة بحيث ي .1
 .التدريسثناء استخدام الوسائل التربوية المشوقة أ .3
 .تعليم القراءةيجيات حديثة لاسترات اقتراح .2
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 :مستويات الفهم القرائي
كما  ومهاراته مستويات الفهم القرائيلا تصنيفً  (218-212: 2112)أورد الناقة وحافظ      
 :يأتي
 :يلي ما تضم مهاراتهمستوى الفهم المباشر، و : أوًل 
 .تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق .1
 .معنى مشترك للكلمةتحديد أكثر من  .3
 .ومضادها الكلمة تحديد مرادف .2
 .تحديد الفكرة العامة المحورية للنص .7
 .تحديد الفكرة الرئيسة للفقرة .0
 .تحديد األفكار الجزئية والتفاصيل الداعمة في النص .6
 .إدراك الترتيب الزماني والمكاني .4
 .إدراك الترتيب حسب األهمية .8

 

 :مهاراتهمن مستوى الفهم الستنتاجي، و : اثانيً 
 .استنتاج أوجه الشبه واالختالف .1
 .استنتاج عالقات السبب بالنتيجة .3
 .استنتاج أغراض الكاتب ودوافعه .2
 .استنتاج االتجاهات والقيم الشائعة في النص .7
 .استنتاج المعاني الضمنية في النص .0

 

 :على مهاراته شتملتو  ،مستوى الفهم النقدي: ثالثًا
 .واألساسية األفكار الثانوية ينالتمييز ب .1
 .رأيالتمييز بين الحقيقة وال .3
 .ال يتصل به ، وبين ماصل بالموضوعيت التمييز بين ما .2
 .المعقول وغير المعقول من األفكارالتمييز بين  .7
 .الفكرة الشائعة والفكرة المبتكرةييز بين مالت .0
 .ديد مدى منطقية األفكار وتسلسلهاتح .6
 .تحديد مدى مصداقية الكاتب .4
 .الة المادة ومعاصرتهاالحكم على مدى أص .8
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 :ومن مهاراتهمستوى الفهم التذوقي، : رابًعا
 .ترتيب األبيات حسب قوة المعنى .1
 .اإليحائية في الكلمات والتعبيراتإدراك القيمة الجمالية والداللة  .3
 .ة والمزاجية المخيمة على جو النصإدراك الحالة الشعوري .2

 

 :على تركز مهاراتهو  :مستوى الفهم اإلبداعي: اخامسً 
 .أو ترتيب شخصياتها بصورة مبتكرة ،إعادة ترتيب أحداث القصة .1
 .دة لمشكالت وردت في موضوع أو قصةاقتراح حلول جدي .3
 .ت لألحداث بناء على فرضيات معينةالتوصل إلى توقعا .2
 .أو القصة قبل االنتهاء من قرأتهاالتنبؤ باألحداث وحبكة الموضوع  .7
 .الكاتب نهاية لها، لم يحدد ة ماتحديد نهاية لقص .0
 .مسرحة النص المقروء وتمثيله .6

 

 :فهم القرائي في ثالثة مستويات هيمستويات الفقد حدد ( 86: 1..3) فضل اهلل أما
 :مستوى الفهم الحرفي: أوًل    

ع المقروء، وتحديد فكرته ويشير إلى فهم المعاني الحقيقية للكلمات الواردة في الموضو      
 .تعليمات والتوجيهات الواردة فيهتفاصيله وفهم تنظيم الكاتب له واستيعاب ال، وتحديد الصريحة

 

 :مستوى الفهم التفسيري: اثانيً    
دراك ما فرداتويشير إلى تفسير الم       الضمنية، تهدف إليه، وتحديد األفكار المجازية وا 

وتحليل مشاعر كاتب  ،واستخالص النتائج من المعلومات المعروضة وتمييز األحداث الواردة
 .لسانها والشخصيات التي يتحدث على الموضوع

 

 : مستوى الفهم التطبيقي: اثالثً 
العلمية، والتمييز بين  وتحديد مدى دقته ،حكم أو رأي فيه ويشير إلى نقد المقروء بإصدار     
عند الكالم أو  اوفكر   افيه من حقائق وآراء، واالستفادة منه في حل المشكالت، واستثماره لفظ   ما

 .الكتابة
وجد خالف ي مستويات الفهم القرائي يالحظ الباحث أنه اللتصنيف بعد العرض السابق      

الدنيا وينتهي نها صنفت في مستوى هرمي يبدأ بالمستوىات إ، حيث كبير بين هذه التصنيفات
مهما تعددت مستويات الفهم القرائي وتعددت مهاراته فإن الهدف  ، ومن ثمبالمستويات العليا

ا، وقد يكون بل إن جميع المهارات مترابطة مع بعضه ؛منها ليس فصل مهارات الفهم القرائي
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 ، كما أن تقديم هذه المهارات يتم بمافي موقف، وأكثر أهمية في موقف آخر ابعضها مهم  
والفهم القرائي  ،القراءة مفهوميل التوسع قد يعود إلى ، ولعيتناسب والمرحلة العمرية للطالب

 .   ، وطبيعتها التفاعلية، وعالقتها بالقارئ والمقروءة والمركبةالمعقد
 

لطالب ، والنقدي اقتصر الباحث على المستوى الحرفي، واالستنتاجيوفي هذه الدراسة      
مهارات الواردة فيها تتطلب فإن البداعي ، واإلث األساسي، أما المستوى التذوقيالصف الثال

 . في مستويات أعلى اطالب  
 

 :العوامل التي تؤثر على الفهم القرائي
إليها هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر في قدرة القارئ على فهم المقروء، أشار      
 (.73: .3.1عطية،  ؛17: 2..3الحيلواني،  ؛19: 9..3الدليمي والوائلي، )من  كل
 .هدف عند القارئ وطبيعة هذا الهدفمدى توافر ال  .1
 .المعرفة القبلية بموضوع النص  .3
 .دمها القارئ في االستيعاب القرائي للنصاالستراتيجية التي يستخ  .2
 .أو بعدها عملية القراءةألسئلة قبل توجيه ا . 7
 .طول المادة العلمية وصعوبتها . 0
 .النص الواحدترابط األفكار مع بعضها البعض داخل  . 6
 .وعمستوى دافعية القارئ وانجذابه إلى قراءة الموض . 4
 .تقانه لمهاراتهة القارئ على الفهم واالستيعاب وا  مستوى قدر . 8

                              

دي إلى من العوامل التي تؤ  فقد أورد مجموعة( 87: 2111)جاب اهلل وآخرون  أما     
 :تدني مستوى الفهم القرائي

 .بالنص المقروءصعوبة المفردات اللغوية . 1
 .األفكار المتضمنة بالنص المقروء صعوبة إدراك. 3
 .عدم مالءمة سرعة األداء القرائي. 2
 .ءمة الحالة الذهنية عند القراءةعدم مال. 7
 .سوء تنظيم الوقت المخصص للقراءة. 0
 

 :يأتي تدني مستوى الفهم القرائي ما التي تؤدي إلى العواملمن أن ويرى الباحث   
 .القراءة أثناءاستخدام وسائل محفزة عدم  .1
    .ء أكثر من نشاط واحد في وقت قصيرإعطا .3
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 :القرائي أساليب تنمية مهارات الفهم 
من األساليب التي يمكن من خاللها أن تؤدي  ابعض  ( 92: 6..3)حددت عبد الحميد      

 :القرائي وهي كاآلتيمهارات الفهم إلى تنمية 
 .، وتنظيم األفكار أثناء القراءةعلى الفهم الطالب تدريب .1
يحسن  بهم كذلك على ماوتدري كلمة،ال كلمة ، لى القراءة جملة جملةع تدريب الطالب .3

   .الوقوف عليه
 .الجميلة اني بالمعانيعلى التذوق الجمالي للنص، واالنفعال الوجد تدريب الطالب .2
 .ة على تلخيص ما قرأوالقدر  ،على التركيزو على القراءة  الطالبتدريب  .7
 .القراءة بمختلف أساليب التشجيع المتميزين في الطالبتشجيع  .0

 

 :ويرى الباحث أنه يمكن تنمية مهارات الفهم القرائي من خالل     
 .الموجودة في مادة القراءةالمعلم للقارئ المفردات  تبسيط .1
 .للفهم في القراءة مفاهيم المهمةمناقشة تكوين ال .3
 .إعطاء بعض التوجيهات في أثناء القراءة .2

 

 :شروط تنمية مهارات الفهم القرائي
ح إذا توافرت فيه أن أسلوب تنمية مهارات الفهم القرائي ينج( 30: 3.11)يوضح الشهراني     

 :الشروط اآلتية
 .إليه في كل مهارة الطالبوصول  ارتباطه باألداء المطلوب .1
النمو اللغوي لدى  ، وطبيعة مرحلةيتناسب مع طبيعة كل مهارة من جهةتوظيفه بشكل  .3

 .لك المرحلةفي ت الطالب
 .في الموقف التدريسي طالبوال مقيامه على فلسفة تربوية تحدد دور المعل .2
 .وخبراته السابقة بشخصية المعلممزج النموذج  .7

هتمام مدى أهمية الفهم القرائي وضرورة االالفهم القرائي يتبين من العرض السابق لمحور      
    بد من توظيف  اللذلك  ،الذي يستوجب معرفة أساليب تنميته ، األمربتنمية مهاراته لدى الطالب

 خالل حصص اللغة العربية في داخل غرفة الصف للوصول إلى الهدف مهارات الفهم القرائي
 .بمستوى الطالب التعليميرتقاء العملية التعليمية وهو اال المنشود في
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

   

 ةالدراسات التي تناولت القصص الرقمي: المحور األول. 
 التعليق على دراسات المحور األول. 
 الدراسات التي تناولت مهارات الفهم القرائي: الثاني المحور. 
 التعليق على دراسات المحور الثاني. 
  الدراسات السابقةالتعليق العام على. 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

التي قام  ذات العالقة بموضوع الدراسة الحاليةللدراسات السابقة  اعرض  هذا الفصل  يتناول     
الهدف منها، والمنهج المتبع فيها،  اهذه الدراسات مبين   تعرض ، حيثطالع عليهاالباحث باال

، ثم التعقيب على دراسات كل محور تخدمة، باإلضافة إلى أهم النتائج،، واألدوات المسوالعينة
في محورين  صنفت ، وقدبها الزمني من األحدث إلى األقدمالدراسات وفق ترتي تضاستعر كما 

 :اآلتيعلى النحو 
.القصص الرقميةالتي تناولت الدراسات : المحور األول  
.  الفهم القرائيمهارات التي تناولت  الدراسات: المحور الثاني  

              

 :القصص الرقمية التي تناولتالدراسات : المحور األول
 

 (2114)دراسة الجرف  .1
تقصي فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاهيم التكنولوجية إلى هدفت الدراسة      

الباحثة المنهج  اتبعت، ولتحقيق أهداف الدراسة بغزة لدى طالبات الصف التاسع األساسي
ى المجموعتين التجريبية والضابطة، وتكونت عينة والمنهج التجريبي المعتمد عل ،الوصفي

، واألخرى ضابطة طالبة( 38) تين إحداهما تجريبيةطالبة مقسمة إلى مجموع (06)الدراسة من 
وأظهرت  التكنولوجية،اهيم ، وقد أعدت الباحثة أداة الدراسة متمثلة في مقياس المفطالبة( 38)

بين متوسطي درجات طالبات  (1...)داللة  عند مستوى اوجود فرق دال إحصائي  نتائج الدراسة 
المجموعة  طالبات لوجية لصالحالمجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس المفاهيم التكنو 

ن متوسط بي( 1...)داللة عند مستوى  اباإلضافة إلى وجود فرق دال إحصائي  ، التجريبية
التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس المفاهيم  ات طالبات المجموعة التجريبية فيدرج
 .لتكنولوجية لصالح التطبيق البعديا
 

 (2113)دراسة محمد  .2
األنشطة التعليمية الرقمية في القصة التفاعلية لتالميذ  أثر علىالتعرف إلى الدراسة  هدفت     

الباحث المنهج  تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة ااكتساب المفاهيم العلميةئية على بتداالالمرحلة ا
  قسمواتالميذ الصف الرابع االبتدائي  من اتلميذ  ( 69) تجريبي، وتكونت عينة الدراسة منشبه ال

، اتلميذ  ( 32)عدد أفراد كل منهما  ،نان تجريبيتامنهم مجموعت ،إلى ثالث مجموعات متساوية
، وقد تمثلت أدوات الدراسة في قائمة باألنشطة اتلميذ   (32) أفرادها ومجموعة ضابطة عدد
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 ، وأظهرت نتائج الدراسةالموضوعي، وبطاقة المالحظة ية الرقمية، واالختبار التحصيليالتعليم
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة ( 0...)داللة عند مستوى  اوجود فرق دال إحصائي  

الضابطة فى اكتساب المفاهيم العلمية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية األولى والمجموعة 
ستخدام المعالجة التجريبية للقصة التفاعلية فقط، الاألساسى  ة األولى يرجع للتأثيرالتجريبي

يذ بين متوسطي درجات تالم( 0...)داللة عند مستوى  اباإلضافة إلى وجود فرق دال إحصائي  
مجموعة الضابطة فى اكتساب المفاهيم العلمية لصالح تالميذ الالمجموعة التجريبية الثانية و 

علية الستخدام المعالجة التجريبية للقصة التفا ية الثانية يرجع للتأثير األساسىالمجموعة التجريب
داللة ا عند مستوى عدم وجود فرق دال إحصائي   اأيض  اتضح ، كما باألنشطة التعليمية الرقمية

لمفاهيم العلمية ين التجريبيتين فى اكتساب اتالميذ المجموعتدرجات  يين متوسطب( 0...)
باألنشطة التعليمية ) ستخدام المعالجتين التجريبيتين للقصة التفاعليةساسى الأليرجع للتأثير ا

 (.بدون األنشطة –الرقمية 
 

(2113)دراسة التعبان  .3  
الرقمية عبر الويب مع معرفة التفاعل بين مدخلين لتصميم القصة إلى هدفت الدراسة      

داعي لدى طلبة تكنولوجيا األسلوب المعرفي وأثره على اكتساب المعرفة وتنمية التفكير اإلب
عداد الباحث المنهج الوصفي في مرحلة الدراساتبع ، ولتحقيق أهداف الدراسة التعليم ة والتحليل وا 

(      المتفرع/الخطي)ةالقصة الرقمييم عند قياس أثر تفاعل مدخلي تصم والمنهج التجريبي ،المعايير
على اكتساب المعرفة وتنمية التفكير اإلبداعي، وتكونت  (المتروي/المندفع)مع أسلوب التعلم 
تم اختيارهم  بغزة طالبة من طالبات تكنولوجيا التعليم بجامعة األقصى( .2)عينة الدراسة من 

 ،طالبة( 10)في كل مجموعة  ،ريبيتينإلى مجموعتين تج اعشوائي   قسمواثم  ،اا وتطوعي  قصدي  
، (1994عليان،  مقياس محمد) اختبار أسلوب التعلممتمثلة في أعد الباحث أدوات الدراسة  وقد

وأظهرت نتائج  في التكنولوجياي التفكير اإلبداع، واختبار قياس مهارات واختبار اكتساب المعرفة
وجود تأثير في اكتساب المعرفة لدى الطالبات اللواتي درسن القصة الرقمية بالتصميم  الدراسة
ى تنمية ، كما لم يظهر أي تأثير علالتعلم المندفع أسلوب اتلبات ذو االط اوأيض   ،الخطي

 ، ولم يظهر أي تفاعل بين مداخل تصميم القصة الرقميةمهارات التفكير اإلبداعي
         (.المتروي/المندفع)التعلم وأسلوب ( المتفرع/الخطي)

                                                          
 (2113)دراسة أبو مغنم  .4

فاعلية القصص الرقمية التشاركية في تدريس الدراسات  علىتعرف الإلى هدفت الدراسة      
االجتماعية في التحصيل وتنمية القيم األخالقية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، ولتحقيق أهداف 
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( 66)ج الوصفي، والمنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من الباحث المنه تبعالدراسة ا
تم  بمصر عدادي المنتظمين في مدينة طما بمحافظة سوهاجمن تالميذ الصف الثاني اإل اتلميذ  

اختبار تحصيلي معرفي، وقائمة بالقيم  ، وقد تمثلت أدوات الدراسة فيااختيارهم عشوائي  
الرقمية التشاركية  القصص فاعلية نتائج الدراسة ، وأظهرتاألخالقية، ومقياس القيم األخالقية

     .م األخالقية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعداديالتحصيل المعرفي واكتساب القي في تنمية
                          

 (2113) نوبي وآخروندراسة  .2
تنمية الذكاء  على كترونيةإللاقصة ال فيمعرفة أثر تنوع أبعاد الصورة إلى هدفت الدراسة      

 تبعأهداف الدراسة ا ، ولتحقيقأمورهن الصف األول االبتدائي ورضا أولياءلميذات تالمكاني ل
موعات تلميذة مقسمة إلى ثالث مج( 40)ي، وتكونت عينة الدراسة من المنهج التجريب ونالباحث

مجموعتين باعتبارهما  ، حيث خصصت المجموعة األولى والثانيةمتكافئة ومتساوية في العدد
 (30)أفرادها مجموعة ضابطة عدد تلميذة، والمجموعة الثالثة ( 30)تجريبيتين في كل منهما 

 ،عد المكعبات لبينيهواختبار  ،للمصفوفات رافن اختبار، وقد تمثلت أدوات الدراسة في تلميذة
، وأظهرت نتائج التلميذات عن مقرر اللغة العربيةرضا أولياء أمور  افة إلى مقياسباإلض
المجموعتين  تلميذات في نمو الذكاء المكاني لصالح اوجود فروق دالة إحصائي   الدراسة

 لصالح اإلى وجود فروق دالة إحصائي   باإلضافة ،(ائية األبعاد، وثالثية األبعادثن)التجريبيتين 
 . في أبعاد الرضا( ، وثالثية األبعادثنائية األبعاد) تين التجريبيتينالمجموع تلميذات

 

(2112)دراسة علي  .1  
التفاعلية المطورة في تنمية مهارات فاعلية بعض القصص  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

، ولتحقيق أهداف الدراسة ة لتالميذ الصف الخامس االبتدائيالقراءة اإللكترونية في اللغة العربي
من وتلميذة  اتلميذ  ( 176)، وتكونت عينة الدراسة من الباحثة المنهج شبه التجريبي تبعتا

وقد أعدت الباحثة  ،عات تجريبيةإلى ثالث مجمو  قسموا، تالميذ الصف الخامس االبتدائي
اختيار قصص  مة معاييروقائ ،ائمة مهارات القراءة اإللكترونيةمتمثلة في ق أدوات الدراسة
، سنة 13إلى  9قصص األطفال من سن  وبطاقة تقييم سنة، 13إلى  9 سن األطفال من

معايير تصميم القصص ، وقائمة لكترونيةإلذ في مهارات القراءة اوبطاقة مالحظة أداء التالمي
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  سنة، 13إلى  9التفاعلية لألطفال من سن 

التجريبية الثالث في مهارات القراءة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ المجموعات 
 .متطورةال القصص التفاعلية المجموعة التجريبية الثالثة التي قرأت تالميذ اإللكترونية لصالح
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 (2112)دراسة قربان  .7
الكشف عن فاعلية استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية بعض إلى هدفت الدراسة      

المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، ولتحقيق أهداف 
 تم اختيارهم طفال  ( .0)، وتكونت عينة الدراسة من الباحثة المنهج شبه التجريبي تبعتالدراسة ا

، طفال  ( 30)هما تجريبية مكونة من ، إحدابالتساوي على مجموعتين وزعوا، و بالطريقة القصدية
سة متمثلة في اختبار ، وقد أعدت الباحثة أداة الدراطفال  ( 30)األخرى ضابطة مكونة من و 

المجموعتين  أطفال بين افروق دالة إحصائي  ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود تحصيلي مصور
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمستويي المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية كل على 

 ا، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائي  المجموعة التجريبية أطفال لصالح ان مع  وللمجالية حد
تماعية تجريبية لمستويي المفاهيم العلمية والقيم االجبين القياسين القبلي والبعدي في المجموعة ال

 .وذلك لصالح القياس البعدي
 

 (2111)دراسة سحلول  .8
فاعلية استخدام برمجيات الرسوم المتحركة بشقيها المعرفي  علىالتعرف إلى  هدفت الدراسة     

، ولتحقيق التعليم األساسينجليزية في مرحلة إلوالمهاري إلكساب مهارات القراءة والكتابة للغة ا
عينة ، وتكونت التحليلي، والمنهج شبه التجريبيالباحث المنهج الوصفي  تبعالدراسة اأهداف 

 بتدائيةمن تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرسة اإلمام محمد عبده اال اتلميذ  ( 67) الدراسة من
في المجموعة  اتلميذ  ( 22)في المجموعة التجريبية و اتلميذ  ( 21) بواقع بمصر بمحافظة دمياط

للغة اإلنجليزية مهارات ا خاصة بتحديد ةالدراسة فى استبان الضابطة، وقد تمثلت أدوات
خاصة بتحديد أهم مهارات الرسوم المتحركة المطلوبة لبناء البرمجية  ة، واستبانالمطلوب إكسابها

، وبطاقة مالحظة لمعرفي لمهارتي القراءة والكتابةالتعليمية، واختبار تحصيلي لقياس الجانب ا
وجود فروق دالة  الكتابة، وأظهرت نتائج الدراسةلتقييم الجانب المهاري لمهارتي القراءة و 

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية ( 0...)لة دال ا عند مستوىإحصائي  
والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلى للجانب المعرفي لمهارات القراءة والكتابة 

ا عند ، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائي  التجريبية يذ المجموعةللغة اإلنجليزية لصالح تالم
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في  (0...) داللة مستوى

نجليزية إلوالكتابة للغة اجانب المهارى لمهارات القراءة للمالحظة الالتطبيق البعدي لبطاقة 
      .لصالح تالميذ المجموعة التجريبية
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 (2111)دراسة رضوان  .8
المتحركة في إكساب تالميذ الصف فاعلية الرسومات  علىالتعرف إلى الدراسة  هدفت     

، الكمبيوتر في مادة الحاسب اآللي األول اإلعدادي بعض مهارات التفكير الناقد والتعامل مع
دة، وتكونت المجموعة الواح االباحثة المنهج شبه التجريبي ذ تبعتالدراسة اولتحقيق أهداف 
وتم اختيارهم من  ،وتلميذة من تالميذ الصف األول اإلعدادي اتلميذ  ( .7)عينة الدراسة من 

، وقد أعددت الباحثة أدوات الدراسة بمصر مدرستين من المدارس الحكومية بمحافظة المنيا
، وأظهرت بيوتر، وبطاقة مالحظة أداء لمهارات التعامل مع الكمتمثلة فى اختبار التفكير الناقدم

بين متوسطي درجات تالميذ ( 1...)داللة ا عند مستوى إحصائي  وجود فرق دال  نتائج الدراسة
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار التفكير الناقد لصالح التطبيق 

بين متوسطي ( 1...)داللة عند مستوى  اوجود فرق دال إحصائي  باإلضافة إلى  ،البعدي
تطبيقين القبلي والبعدي في بطاقة مالحظة أداء التالميذ درجات تالميذ المجموعة التجريبية في ال

لمهارات التعامل مع الكمبيوتر لصالح التطبيق البعدي، كما يمكن التنبؤ بالتفكير الناقد من 
 .مجموعة البحث فى التطبيق البعدي خالل بطاقة مالحظة األداء لدرجات أفراد

 

(2111)دراسة أحمد  .11  
استعمال الحاسوب واألسلوب القصصي في تحصيل  أثر علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

، ولتحقيق أهداف ف األول المتوسط في مادة التاريخلدى طالبات الص واستبقائها المعلومات
من مدرسة أم  طالبة( .9)، وتكونت عينة الدراسة من الباحث المنهج التجريبي تبعالدراسة ا
 ،المجموعة التجريبية األولىطالبة في ( .2)بواقع  اشوائي  ع نتم اختياره للبنات في العراق سلمى

، وقد أعد طالبة في المجموعة الضابطة( .2)طالبة في المجموعة التجريبية الثانية و( .2)و
، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي سة متمثلة في اختبار تحصيلي بعديالباحث أداة الدرا

التحصيل واالستبقاء لدى طالبات مجموعات الدراسة داللة إحصائية بين متوسط درجات 
طالبات المجموعة التجريبية األولى التي درست باستعمال األسلوب  صالحلذلك و  ،الثالث

 .المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستعمال الحاسوبطالبات  اولصالح أيض   ،القصصي
 

 (2111) دراسة السلطان .11
رة على تحصيل تالميذ استخدام أسلوب القصة المصو  أثر على التعرفإلى هدفت الدراسة      

 الباحثة تبعتاالبتدائي بمادة التعبير التحريري، ولتحقيق أهداف الدراسة ا الصف الخامس
تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الخامس ( 23) ، وتكونت عينة الدراسة منالتجريبينهج الم

إلى مجموعتين،  قسموا ،في مدينة مالمو في دولة السويدة االبتدائي من مدرسة مالمو الخاص
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( 16) وتلميذة، ومجموعة ضابطة عدد أفرادها اتلميذ  ( 16)دد أفرادها تجريبية عمجموعة منهم 
، وأظهرت مثلة في اختبار التعبير التحريري، وقد أعدت الباحثة أداة الدراسة متوتلميذة اتلميذ  

ات جبين متوسطي در ( 1...) صائية عند مستوى داللةوجود فروق ذات داللة إح نتائج الدراسة
  .المجموعة التجريبيةتالميذ تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لصالح 

     

 (2118)دراسة رجب  .12
ألطفال فاعلية استخدام القصص المصورة المقدمة  علىالتعرف إلى الدراسة  هدفت     

الباحث المنهج  تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة امية بعض القدرات اإلبداعية لديهمالرياض في تن
، اختيارهم من روضة خالد بن الوليدوطفلة تم  طفال  ( .7)، وتكونت عينة الدراسة من التجريبي

، بمصر القليوبية الملحقة بمدرسة خالد بن الوليد االبتدائية التابعة إلدارة طوخ التعليمية بمحافظة
 وطفلة مقسمة إلى طفال  ( .3)كون من ، األولى تجريبية وتتالعينة إلى مجموعتين قسمتيث ح
( .1)سمة إلى وطفلة مق طفال  ( .3)، ومجموعة ضابطة وتتكون من إناث( .1)ذكور، ( .1)

 المستوى االجتماعي واالقتصادي ، وقد تمثلت أدوات الدراسة في استمارةإناث (.1)ذكور، 
، لقياس الذكاء "لجودانف هاريس" ل ، واختبار رسم الرج(1990عبد العزيز السيد الشخص، )

وجود فروق ، وأظهرت نتائج الدراسة (ب)ة واختبار تورنس للتفكير االبتكاري باستخدام الصور 
والضابطة على اختبار  ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين التجريبية

، المجموعة التجريبيةأطفال وذلك لصالح ( ب)ر االبتكاري باستخدام الصورة تورنس للتفكي
ية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أطفال المجموعة التجريب باإلضافة إلى

وذلك ( ب)الصورة  ر االبتكاري باستخدامعلى اختبار تورنس للتفكيفي التطبيقين القبلي والبعدي 
 .لصالح التطبيق البعدي

 

(2118) دراسة شيمي .13  
تغير نمط رواية القصة الرقمية القائمة على الويب  أثر علىالتعرف إلى الدراسة  هدفت     

تبع ، ولتحقيق أهداف الدراسة ات التفكير الناقد واالتجاه نحوهاعلى التحصيل وتنمية بعض مهارا
الرقمية،  ة لرواية القصةبغرض التوصل إلى المالمح الرئيس التحليليالباحث المنهج الوصفي 
وطالبة من المستوى األول  اطالب  ( .8) ، وتكونت عينة الدراسة منوالمنهج شبه التجريبي

إلى ثالث مجموعات تجريبية  تقسم ،في جامعة الفيوم بمصر والثاني بقسم تكنولوجيا التعليم
، وطالبة اطالب  ( .3)ضابطة بواقع  ، ومجموعةمجموعة تجريبيةوطالبة لكل  االب  ط( .3)بواقع 

وقد أعد الباحث أدوات الدراسة متمثلة في اختبار تحصيلي لقياس الجوانب المعرفية التي 
ومقياس االتجاه  ،إلى مقياس مهارات التفكير الناقد، باإلضافة القصة الرقميةتتضمنها روايات 
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تفوق طالب وطالبات المجموعات  وأظهرت نتائج الدراسة نحو استخدام رواية القصة الرقمية،
 ،مهارات التفكير الناقد االختبار التحصيلي، واختبارالبعدي في التجريبية الثالث في القياس 
التجاه جميع طالب وطالبات المجموعات في القياس البعدي باإلضافة إلى تعديل واضح 

 .لصالح رواية القصة الرقميةالثالث ريبية التج
 

(2118)دراسة صالح  .14  
برنامج كمبيوتر قائم على محاكاة القصة التفاعلية  فعالية على التعرفإلى هدفت الدراسة      

الباحثة  تبعت، ولتحقيق أهداف الدراسة اقبل المدرسة األخالقية ألطفال ما لتنمية بعض القيم
 ،اعشوائي  قسمت إلى مجموعتين  طفال  ( 06) ج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة منالمنه

، وقد أعدت طفال  ( 38)، والمجموعة الضابطة طفال  ( 38)د أطفال المجموعة التجريبية فبلغ عد
، وأظهرت نتائج ائل السلوكية في القيم األخالقيةالباحثة أداة الدراسة متمثلة في اختبار البد

بين متوسطي درجات  (0...)داللة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  الدراسة
 ،األبعاد)لبعدي الختبار القيم األخالقية المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق ا أطفال

، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة المجموعة التجريبية أطفال لصالح( كليةوالدرجة ال
التجريبية في المجموعة أطفال ين متوسطي درجات ب (0...)داللة إحصائية عند مستوى 

ق لصالح التطبي (األبعاد والدرجة الكلية) التطبيقين القبلي والبعدي الختبار القيم األخالقية
      .البعدي
        

 (2117)دراسة آل تميم  .12
فاعلية استخدام القصص المسجلة على األقراص المدمجة  عن الكشفإلى  اسةهدفت الدر      

ولتحقيق أهداف  ،بتدائيالدى تالميذ الصف الثالث افي عالج صعوبات القراءة الجهرية ل
من تالميذ  اتلميذ  ( 67)، وتكونت عينة الدراسة من الباحث المنهج شبه التجريبي تبعالدراسة ا

 مجموعة التجريبية منمجموعتين متساويتين حيث تكونت ال إلى قسموا ،الصف الثالث االبتدائي
في ، وقد أعد الباحث أدوات الدراسة متمثلة اتلميذ  ( 23)جموعة الضابطة من ، والماتلميذ  ( 23)

، االستطالعي القراءة في االختبار ، وبطاقة رصد صعوباتصعوبات القراءة الجهريةبقائمة 
خطاء في ، وبطاقة رصد األ(ب أ، شحاته بصورتيه حسن)المتدرج القراءة الجهرية  اختبارو 

، واستبانة لمعرفة مدى مالءمة والقصص المسجلة على القرص المدمج، االختبار القبلي والبعدي
فروق  ، وأظهرت نتائج الدراسة وجودللقصص المسجلة على القرص المدمج التسجيل الصوتي

الضابطة  والمجموعة المجموعة التجريبيةإحصائية بين متوسطي عدد أخطاء تالميذ  ذات داللة
 .في التطبيق البعدي المجموعة الضابطةتالميذ القراءة الجهرية لصالح  في صعوبات
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 :التعليق على دراسات المحور األول
 :أهداف الدراسة .1

م فاعلية القصص الرقمية، وقصص الرسو  إلىتنوعت أهداف الدراسات السابقة للتعرف      
، والقصص الحاسوبية ومدى فاعليتها على والقصص المصورة، والقصص التفاعليةالمتحركة، 

 :مجموعة من المتغيرات
  دراسات اهتمت بالقصص الرقمية ومعرفة فاعليتها على تنمية المفاهيم التكنولوجية مثل

واكتساب ، (3.12)واكتساب المفاهيم العلمية مثل دراسة محمد  ،(3.17)دراسة الجرف 
وتنمية التحصيل والقيم ، (3.12)مثل دراسة التعبان  وتنمية التفكير اإلبداعي المعرفة

التفكير الناقد مهارات بعض وتنمية التحصيل و  ،(3.12)األخالقية مثل دراسة أبو مغنم 
 (.9..3) واالتجاه نحوها مثل دراسة شيمي

 يم العلمية والقيم دراسات اهتمت بقصص الرسوم المتحركة ومعرفة فاعليتها على تنمية المفاه
الكتابة مثل دراسة سحلول ، وتنمية مهارات القراءة و (3.13)جتماعية مثل دراسة قربان اال
 (.3.11) مل مع الكمبيوتر مثل دراسة رضوان، وتنمية مهارات التفكير الناقد والتعا(3.11)
  على التحصيل مثل دراسة السلطاندراسات اهتمت بالقصص المصورة ومعرفة فاعليتها      

 .(9..3)بداعية مثل دراسة رجب إل، وتنمية بعض القدرات ا(.3.1)
 مثل دراسة  تنمية الذكاء المكاني دراسات اهتمت بالقصص التفاعلية ومعرفة فاعليتها على

، (3.13) لكترونية مثل دراسة عليإلقراءة اتنمية مهارات الو  ،(3.12) نوبي وآخرون
 .(8..3)صالح ألخالقية مثل دراسة تنمية القيم او 
  دراسات اهتمت بالقصص الحاسوبية ومعرفة فاعليتها على تنمية التحصيل واستبقاء

، وعالج صعوبات القراءة الجهرية مثل دراسة آل تميم     (3.11)المعلومات مثل دراسة أحمد 
(3..4 .)                                                                            
بالنسبة إلى الدراسة الحالية فقد اتفقت مع الدراسات السابقة من حيث المضمون وهو و 
 .باعتبارها متغير ا مستقال  وظيف القصص الرقمية ت
 

 :منهج الدراسة .2
ودراسة ، (3.12) نوبي وآخروندراسة معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي مثل  اتبعت    

، في حين اتبعت بعض (9..3)ودراسة رجب ، (.3.1) ودراسة السلطان، (3.11)أحمد 
     ، (3.13) عليودراسة ، (3.12) مثل دراسة محمد الدراسات المنهج شبه التجريبي

      والتجريبي مثل دراسة المنهج الوصفيكما اتبعت بعض الدراسات  ،(8..3)ودراسة صالح 



 

 

04 
                              

المنهج الوصفي  (9..3)شيمي  دراسة تبعت، وا(3.12)، ودراسة التعبان (3.17)الجرف 
اتفقت مع معظم الدراسات السابقة في اتباع المنهج التجريبي وأما الدراسة الحالية فقد  ،التحليلي
 .ةالدراس لهذه امناسب   امنهج  لكونه 

 :عينة الدراسة .3
حيث  ،مدارسالعلى طلبة تطبيقاتها عينة الدراسة في معظم الدراسات السابقة في  ركزت     

ودراسة محمد  ،(3.12)دراسات طلبة المرحلة االبتدائية مثل دراسة نوبي وآخرون  اختارت
، (4..3)ودراسة آل تميم  ،(.3.1) السلطان ودراسة، (3.11) سحلولودراسة  ،(3.12)

     ودراسة ، (3.17) خرى طلبة المرحلة اإلعدادية مثل دراسة الجرفأدراسات  واستخدمت
 طلبة خر من الدراسات استخدمآلالبعض ا بينما، (3.11)ودراسة رضوان ، (3.12)أبو مغنم 

 قرباندراسة وأما ، (9..3)، ودراسة شيمي (3.12)دراسة التعبان المرحلة الجامعية مثل 
، وبالنسبة إلى الدراسة كانت العينة من أطفال الروضةف (8..3)صالح دراسة ، و (3.13)

 .المرحلة األساسيةالحالية فقد اتفقت مع معظم الدراسات السابقة عند استخدامها للعينة من طلبة 
 

 :أدوات الدراسة. 4
حيث إن بعض الدراسات  ،تنوعت أدوات الدراسات السابقة بتنوع المتغيرات التابعة لها     

 ،(3.13) ، ودراسة قربان(3.12) التحصيلي كما في دراسة أبو مغنم استخدمت االختبار
بطاقة المالحظة بعض الدراسات استخدمت و ، (9..3)ودراسة شيمي ، (3.11)ودراسة أحمد 

، ودراسة رضوان (3.11)دراسة سحلول  ،(3.13) ، ودراسة علي(3.12)دراسة محمد  مثل
، بينما أداة لهاباعتبارها  تبانةاالس (4..3)آل تميم  دراسة في حين استخدمت، (3.11)

ودراسة  ،(3.12) نوبي وآخروندراسة و ، (3.17) خرى مثل دراسة الجرفأدمت دراسات استخ
 أداة دمتالدراسة الحالية فقد استخ بالنسبة إلىو ، المقاييس واالختبارات المختلفة (9..3) رجب
 .ائيالفهم القر مهارات  اختبار

 

 :   نتائج الدراسة .2
الدراسات السابقة فاعلية القصص الرقمية في تنمية المهارات المختلفة  معظم نتائجظهرت أ     

، واكتساب المفاهيم العلمية مثل دراسة (3.17)م التكنولوجية مثل دراسة الجرف كتنمية المفاهي
مية وتن، (3.12)مثل دراسة التعبان  وتنمية التفكير اإلبداعي واكتساب المعرفة ،(3.12) محمد

مهارات بعض وتنمية التحصيل و ، (3.12) مغنم القية مثل دراسة أبواألخ التحصيل والقيم
 .(9..3) جاه نحوها مثل دراسة شيميالتفكير الناقد واالت
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 :الدراسات التي تناولت مهارات الفهم القرائي: المحور الثاني
 (2112)دراسة الصيداوي  .1

على تنمية مهارات الفهم  (تنال القمر)معرفة أثر استخدام استراتيجية إلى هدفت الدراسة      
الباحث المنهج  تبعولتحقيق أهداف الدراسة ا ،بغزة القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي

وقسمت إلى   ،تلميذة تم اختيارهم بطريقة عشوائية (.8) لتجريبي، وتكونت عينة الدراسة منا
، وقد تمثلت أدوات ةتلميذ( .7) تلميذة، والثانية ضابطة (.7) تجريبيةألولى ا ،نمجموعتي
، وأظهرت نتائج الدراسة مهارات الفهم القرائي، واختبار مهارات الفهم القرائيبة في قائمة الدراس

المجموعتين التجريبية والضابطة  تلميذات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
          .التجريبية المجموعة تلميذات الفهم القرائي ومستوياته وذلك لصالحفي اختبار مهارات 

 

(2114) دراسة الغلبان .2  
معرفة أثر توظيف استراتيجيتين للتعلم النشط في تنمية مهارات الفهم إلى هدفت الدراسة      

الباحث المنهج  تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة ابغزة القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي
قسمت حيث  ،يارهم بطريقة عشوائيةتلميذة تم اخت( 1.2)وتكونت عينة الدراسة من  ،التجريبي

 ،تلميذة (23) من التجريبية األولىحيث تكونت المجموعة  ،العينة إلى ثالث مجموعات
، وقد أعد تلميذة( 20) تلميذة، والمجموعة الضابطة من( 26) التجريبية الثانية من والمجموعة

 ، واختبار مهارات الفهم  القرائي،مهارات الفهم القرئيبالباحث أدوات الدراسة متمثلة في قائمة 
تلميذات وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

مهارات الفهم القرائي لصالح اختبار المجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة في 
باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  المجموعة التجريبية األولى،لميذات ت

مهارات اختبار المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة في تلميذات متوسطي درجات 
، كما أن استراتيجيتي التعلم النشط ثانيةالمجموعة التجريبية ال تلميذاتالفهم القرائي لصالح 

لهما تأثير كبير في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تلميذات ( لعب األدوار –التعلم التعاوني )
 .  الصف الرابع األساسي

 

 (Pagan & Senechal‚ 2114)دراسة باجن وسينشل  .3
اءة الصيفي لتنمية الفهم معرفة دور أولياء األمور في برنامج القر إلى هدفت الدراسة      

، ولتحقيق أهداف ينيبتدائاللصفين الثالث والخامس ا، والطالقة والمفردات لدى طلبة االقرائي
ن طلبة ا وطالبة مطالب  ( 78) الباحثان المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من تبعالدراسة ا
د أفراد المجموعة التجريبية حيث كان عد ،ذوي التحصيل المتدني من الثالث والخامس الصفين
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ومجموعة  ،الخامس من الصف( 12)و الصف الثالث من (11) ة منهموطالب اطالب   (37)
من الصف ( 13)من الصف الثالث و( 13)منهم  وطالبة اطالب  ( 37)ضابطة تتكون من 

، اآلدائي، واالختبار اب أسبوعي  ، وقد أعد الباحثان أدوات الدراسة متمثلة في قراءة كتاالخامس
طلبة ضعاف التحصيل للصفين الثالث الشراك أولياء أمور إأهمية  وأظهرت نتائج الدراسة

ه على تحسن مهارات الفهم القرائي، وزيادة تحصيل والخامس في تعليم القراءة الصيفي وتأثير 
 .المفردات اللغوية

 

 (Johnson‚ 2114)جوهنسون دراسة  .4
النشاط التراكمي وعالقات األقران على الفهم القرائي، معرفة أثر إلى هدفت الدراسة      

 اطالب   (139)وتكونت عينة الدراسة من  ،بيالباحث المنهج التجري تبعولتحقيق أهداف الدراسة ا
، وقد أعد ةمن طالب الصف األول حتى الصف السادس االبتدائي في مدرسة حي الحضري

، وأظهرت نتائج النشاط، واختبار الفهم القرائي مقياس انةمتمثلة في استب الباحث أدوات الدراسة
 . آخرو بين طالب  االجتماعية كساب المهاراتا  و أهمية دور األقران في الفهم القرائي، الدراسة 

 

 (2113)دراسة حسن والحداد  .2
 االستيعاب خيل في تحسين مهاراتة على التاستراتيجية مبني أثرتفحص إلى الدراسة  هدفت    

 تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة اف العاشر في الكويتبداعي لدى طلبة الصإلالتفسيري واالقرائي 
يبية تجر  قسمت إلى مجموعة اطالب  ( 77)، وتكونت عينة الدراسة من الباحثان المنهج التجريبي

مهارات ب، وقد تمثلت أدوات الدراسة في قائمة اطالب   (٢٢) اموأخرى ضابطة في كل منه
طالب ، وأظهرت نتائج الدراسة عدم تفوق القرائي قرئي، واختبار االستيعاباالستيعاب ال

، وأظهرت تفوقها في مهارات ارات االستيعاب القرائي التفسيريالمجموعة التجريبية في مه
 .(0...)ة داللاب القرائي اإلبداعي عند مستوى االستيع

            

 (2113)دراسة الحديبي  .1
المقترحة في تنمية مهارات الفهم القرائي " تقنا"تأثير استراتيجية قياس إلى هدفت الدراسة      

الباحث المنهج  تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة الغة العربية الناطقين بلغات أخرىلدى متعلمي ال
من طالب المستوى الرابع بمعهد تعليم  امتعلم  ( 23)، وتكونت عينة الدراسة من شبه التجريبي

، وقد أعد الباحث أدوات امعة اإلسالمية بالمدينة المنورةاللغة العربية لغير الناطقين بها بالج
 ، وأظهرت نتائج، واختبار مهارات الفهم القرائيمهارات الفهم القرائيبالدراسة متمثلة في استبانة 

بين متوسطي درجات  (1...) داللة د مستوىوجود فروق ذات داللة إحصائية عن الدراسة
 .لي والبعدي لصالح التطبيق البعديالتطبيقين القب المتعلمين في
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 (2113)دراسة أحمد ومجيد  .7
 –سمع  –تأمل  –اقرأ  -اسأل -افحص) استراتيجية أثر علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      
 تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة اتدائيبالقرائي لدى تالميذ الصف الخامس افي الفهم ال( راجع

من تالميذ مدرسة  اتلميذ  ( 03)، وتكونت عينة الدراسة من الباحثان المنهج شبه التجريبي
األولى تجريبية  ،بين مجموعتين اامة لتربية بغداد موزعين عشوائي  األشبال التابعة للمديرية الع

، وقد تمثلت أدوات الدراسة في قطعة اذ  تلمي( 34)، والثانية ضابطة وتضم اتلميذ  ( 30)وتضم 
، اختبار تحصيلي لقياس مهارة الفهم، و قياس مهارتي سرعة القراءة وصحتهاقرائية مالئمة ل

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين  اوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي  
مهارة فهم المقروء لصالح تالميذ و  ،ارتي سرعة القراءة وصحتهاالتجريبية والضابطة في مه

  .  المجموعة التجريبية
 

 (2113)دراسة الميعان  .8 
استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية الفهم  أثر علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

، ولتحقيق أهداف الدراسة طالبات الصف السابع بدولة الكويتالقرائي واالتجاه نحو القراءة لدى 
 اعشوائي   هنطالبة تم اختيار ( .7) الباحثة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من تبعتا

ضابطة مكونة من  الثانية، و طالبة( .3) تجريبية مكونة من ، األولىن على مجموعتينموزعي
 ، ومقياس االتجاهالفهم القرائي متمثلة في اختبار طالبة، وقد أعدت الباحثة أدوات الدراسة( .3)

بين متوسطي درجات الطالبات  انحو القراءة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي  
في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القرائي البعدي وذلك لصالح الطالبات في 

بين متوسطي درجات  االمجموعة التجريبية، باإلضافة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائي  
 .  طة في مقياس االتجاه نحو القراءةات في المجموعتين التجريبية والضابالطالب

 

(2113)دراسة نهابة  .8  
استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات  أثر علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

  المنهج الباحث تبعف الدراسة ااهدأ، ولتحقيق ئي لدى طالب الصف الثاني المتوسطالفهم القرا
 من الصف الثاني المتوسط في محافظة بابل اطالب  ( .6) التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من

ضابطة مكونة  الثانية، و الب  طا( .2) تجريبية مكونة مناألولى  ،على مجموعتين وزعوا، بالعراق
واختبار مهارات مهارات الفهم القرائي، بة في قائمة ، وقد تمثلت أدوات الدراساطالب  ( .2) من

وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة  الفهم القرائي،
 .بجميع أبعاده هم القرائي البعديالضابطة في اختبار مهارات الف
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 (2112)دراسة محمود  .11
عالج في  صفاعلية استراتيجيتي النمذجة والتلخي علىلوقوف إلى اراسة هدفت الد     

، ولتحقيق دارسات المدارس الصديقة للفتياتوخفض قلق القراءة لدى  صعوبات فهم المقروء
، وتكونت عينة الدراسة من نهج الوصفي والمنهج شبه التجريبيالباحث الم تبعأهداف الدراسة ا

بمحافظة أسيوط  دارسة من دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات( 31)
أدوات الدراسة متمثلة في قائمة بمهارات فهم المقروء، وقائمة  الباحث ، وقد أعدبمصر

، واختبار تشخيصي في (أحمد زكي عايش) الذكاء المصور بصعوبات فهم المقروء، واختبار
فاعلية ومقياس قلق القراءة لدى الدارسات، وأظهرت نتائج الدراسة صعوبات فهم المقروء، 
، وخفض قلق القراءة لدى لخيص في عالج صعوبات فهم المقروءلتاستراتيجيتي النمذجة وا

 .دارسات الصف السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات
 

 (2112)دراسة الخوالدة  .11
فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية التدريس  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

علم بالمرحلة األساسية في لدى التالميذ ذوي صعوبات الت التبادلي لتنمية مهارات الفهم القرائي
( .2) ، وتكونت عينة الدراسة منلمنهج التجريبياالباحث  تبعولتحقيق أهداف الدراسة ا، األردن

، حيث قسمت عينة الدراسة بطريقة الصفوف الثالث والرابع والخامستلميذة من تلميذات 
( 10)واألخرى ضابطة بواقع ، تلميذة( 10)بواقع داهما تجريبية عشوائية إلى مجموعتين إح

، وقد أعد الباحث أدوات الدراسة متمثلة في اختبار مهارات الفهم القرائي، والبرنامج تلميذة
نتائج  التعليمي القائم على استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية مهارات الفهم القرائي، وأظهرت

بين متوسط عالمات تلميذات المجموعتين التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية  الدراسة
 والضابطة في مهارات الفهم القرائي على االختبار البعدي تعزى للبرنامج التعليمي ولصالح

، باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية تلميذات
االختبار البعدي وعالماتهم  فيالفهم القرائي عالمات تلميذات المجموعة التجريبية في مهارات 

 .تعزى للبرنامج التعليمي والخامس الثالث والرابع الصفوف في المتابعةعلى اختبار 
 

 (2112)دراسة بن عدنان  .12
بعض مهارات  فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تنمية علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

   الباحث المنهج  تبعتالميذ الصف السادس االبتدائي، ولتحقيق أهداف الدراسة ا الفهم القرائي لدى
 من تالميذ الصف السادس االبتدائي اتلميذ  ( .0) ، وتكونت عينة الدراسة منشبه التجريبي
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 مجموعة تجريبيةباعتبارهم  اتلميذ  ( 30) ، منهمبالمملكة العربية السعودية بمدارس منطقة الباحة
في قائمة  مجموعة ضابطة، وقد أعد الباحث أدوات الدراسة متمثلةباعتبارهم  ايذ  تلم( 30)و

ت وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذا ،الفهم القرائيمهارات واختبار ، بمهارات الفهم القرائي
 الحرفي، القرائي لفهملمهارات افي األداء البعدي  (1...) داللة إحصائية عند مستوى داللة

المجموعة تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح تالميذ النقدي بين و  االستنتاجي،و 
ضافة إلى وجود داللة عملية لتطبيق البرمجية القائمة على استخدام الوسائط إلبا ،التجريبية

 .تجريبيةوعة الالمتعددة في نمو مهارات الفهم القرائي المستهدفة بالتنمية لدى تالميذ المجم
 

 (2112)دراسة مشعل  .13
استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي على تنمية  أثر علىالتعرف إلى  هدفت الدراسة     

قة الثانية من التعليم مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة في الحل
الباحثة المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من  تبعتف الدراسة ااولتحقيق أهداألساسي، 

بن النفيس بنات تلميذة من تلميذات الصف الثاني ذوات صعوبات تعلم القراءة بمدرسة ( .2)
 على مجموعتين وزعن، بمصر التابعة إلدارة الرحمانية التعليمية بمحافظة البحيرة اإلعدادية

وقد تمثلت أدوات الدراسة في قائمة تلميذة، ( 10)من تجريبية وضابطة مكونة كل منهما 
 ة العقلية العامة لألعمارالفهم القرائي، واختبار القدر  مهارات مهارات الفهم القرائي، واختبارب
، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات (13-12)

تلميذات القياس البعدي للفهم القرائي لصالح المجموعتين التجريبية والضابطة في تلميذات 
درجات  يالمجموعة التجريبية، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 . المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي للفهم القرائي لصالح القياس البعديتلميذات 
 

 (2112)دراسة الشهري  .14
فاعلية برنامج قائم على استخدام نشاطات القراءة في  علىالوقوف إلى  الدراسةهدفت      

، ولتحقيق دى تالميذ الصف السادس االبتدائيتنمية مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحوها ل
ن م اتلميذ  ( 61)، وتكونت عينة الدراسة من الباحث المنهج شبه التجريبي تبعأهداف الدراسة ا

على  وزعوا، في المملكة العربية السعودية بمكة المكرمة بتدائياال تالميذ الصف السادس
، اتلميذ  ( .2)، واألخرى ضاطة مكونة من اميذ  تل( 21)، إحداهما تجريبية مكونة من مجموعتين

الفهم  مهارات في قائمة بمهارات الفهم القرائي، واختبار وقد أعد الباحث أدوات الدراسة متمثلة
، وأظهرت نتائج رنامج القائم على نشاطات القراءة، والبالقرائي، ومقياس االتجاه نحو القراءة
في األداء البعدي ( 0...) داللة حصائية عند مستوىإالدراسة وجود فروق ذات داللة 
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ميذ لصالح تالاإلبداعي و ، االستنتاجي، النقدي، التذوقي يات مهارات الفهم القرائي الحرفي،لمستو 
( 0...)داللة حصائية عند مستوى إ، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة المجموعة التجريبية

 .في قياس االتجاه نحو القراءة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية
  

 (2112)دراسة السيد  .12
 اذاتي  ستراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المنظم ا فاعلية على فر تعالإلى هدفت الدراسة      

لعالج الضعف في مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية، 
( 03) ، وتكونت عينة الدراسة منالباحث المنهج شبه التجريبي تبعولتحقيق أهداف الدراسة ا

 مجموعتين، مجموعة تجريبيةوتلميذة من تالميذ الصف األول اإلعدادي قسمت إلى  اتلميذ  
وقد تمثلت أدوات  ،وتلميذة اتلميذ  ( 36)ابطة عددها وعة ضم، ومجوتلميذة اتلميذ  ( 36) عددها

، واختبار ، واالختبار التشخيصي(1949أحمد زكي صالح، ) المصوراختبار الذكاء  الدراسة في
تالميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم، واختبار ، ومقياس سلوك ال(بندرجشتلت البصري الحركي)

داللة    وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وأظهرت نتائج الدراسةم القرائي، الفه
المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي تالميذ بين متوسطي درجات  (1...)

، وفي كل مهارة بشكل (ككل) مهارات الفهم القرائي فيالمجموعة التجريبية تالميذ لصالح 
 فاعلية االستراتيجية المقترحة في عالج الضعف في مهارات الفهم القرائي منفرد، باإلضافة إلى

 .لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
 

 (2112)دراسة الصالحي  .11
وفق النظرية البنائية في  على نموذج قصصي مبني أثر علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

الباحثة  تبعتولتحقيق أهداف الدراسة اتالميذ الصف الخامس االبتدائي، لدى الفهم القرائي 
بتدائي الالخامس ا من تالميذ الصف اتلميذ  ( 77)يبي، وتكونت عينة الدراسة من المنهج التجر 

في مدرسة المتنبي االبتدائية للبنين التابعة لمديرية تربية بغداد الرصافة األولى، في حي 
، اميذ  تل( 33) مجموعة تجريبية بواقعبين مجموعتين، منهم ا الشماسية، وقد وزعوا عشوائي  

عات تدريسية لموضو  طالدراسة في خط اة، وقد تمثلت أداتلميذ  ( 33)ومجموعة ضابطة بواقع 
، الدعوة)على خطوات النظرية البنائية األربع تمد وفق أسلوب القصة المع معدةالقراءة 

تواءم مع ي اقصصي   انموذج   (11) ثم أعد (جراءتخاذ اإلااالكتشاف، التفسيرات والحلول، 
فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ وجود  وأظهرت نتائج الدراسة ،القراءة مضمون موضوعات

 .لصالح تالميذ المجموعة التجريبية التجريبية والضابطة في الفهم القرائي المجموعتين
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 (2112)دراسة الجعفري  .17
وراء المعرفة والمتمثلة  فاعلية دمج بعض استراتيجيات ما علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

واستراتيجية التساؤل الذاتي في  ،النمذجة ةواستراتيجي ،في استراتيجية التفكير بصوت عالٍ 
تدريس القراءة على تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث الثانوي، ولتحقيق 

من  اطالب  ( .4) ، وتكونت عينة الدراسة منه التجريبيالباحث المنهج شب تبعاأهداف الدراسة 
، قسمت إلى بالمملكة العربية السعودية طالب الصف الثالث الثانوي بمحافظة األحساء

، وقد أعد اطالب  ( 20)األخرى ضابطة بلغت ، و ب اطال( 20) مجموعتين، إحداهما تجريبية بلغت
، ، واختبار المهارات القرائيةائيالفهم القر الباحث أدوات الدراسة متمثلة في قائمة بمهارات 

طالب وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات  وأظهرت نتائج الدراسة
 :الخمسة وهي مستوياته لكبالمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القرائي البعدي 

 .المجموعة التجريبيةطالب  صالح عي لواإلبدا ،والتذوقي ،والنقدي ،واالستنتاجي ،الحرفي
 

 (2111)دراسة الجعيد  .18
األلعاب اللغوية في تنمية بعض مهارات استخدام  فعالية علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

التمييز السمعي والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي، ولتحقيق أهداف الدراسة 
تلميذة من تلميذات الصف ( .6) وتكونت عينة الدراسة منالمنهج التجريبي،  الباحثةتبعت ا

مجموعتين، إحداهما تجريبية  على وزعن ،في المملكة العربية السعوديةالرابع االبتدائي بالطائف 
وقد تمثلت أدوات الدراسة  ،تلميذة( .2)، واألخرى ضابطة مكونة من تلميذة( .2)مكونة من 

مهارات التمييز  ر مهارات الفهم القرائي، واختبارواختبا ،قائمة لبعض مهارات الفهم القرائيفي 
داللة         وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وأظهرت نتائج الدراسة السمعي،

تلميذات بين متوسطات درجات تلميذات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح  (0...)
 .السمعي مهارات الفهم القرائي ومهارات التمييز ريالمجموعة التجريبية في القياس البعدي الختبا

 

 (2111) دراسة شعالن .18
ائي لدى قراءة الصورة في تنمية مهارات الفهم القر  أثر علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

الباحث المنهج الوصفي، والمنهج  تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة اطالب الصف األول الثانوي
، حيث من طالب الصف األول الثانوي الب  طا( 37)دراسة من شبه التجريبي، وتكونت عينة ال

وقد تمثلت أدوات الدراسة في قائمة  ،يتألف من مجموعة واحدة اتجريبي   ايم  استخدم الباحث تصم
                     وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق دال، ، واختبار مهارات الفهم القرائيبمهارات الفهم القرائي
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ي بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعد (0...)داللة عند مستوى  اإحصائي  
، باإلضافة إلى أن حجم تأثير قراءة الصورة على الفهم القرائي لالختبار لصالح التطبيق البعدي

 .ل في تنمية مهارات الفهم القرائيءة الصورة لها أثر فعامما يدلل على أن قرا اكان كبير  
 

 (2111)دراسة الساعدي  . 21
استراتيجية روبنسون في تنمية الفهم القرائي لدى  أثر علىالتعرف إلى  هدفت الدراسة     

المنهج  الباحث تبعطالب الصف األول المتوسط في مادة المطالعة، ولتحقيق أهداف الدراسة ا
تم اختيارهم بطريقة  ،للبنين( أور)من مدرسة  اطالب  ( .6)وتكونت عينة الدراسة من  ،التجريبي

الرصافة األولى، حيث بلغ عدد أفراد / عشوائية من بين عدة مدارس تابعة لمديرية تربية بغداد
، وقد أعد الباحث أداة اطالب  ( .2) ، والمجموعة الضابطةاطالب  ( .2)المجموعة التجريبية 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ، ة في اختبار لقياس الفهم القرائيتمثلالدراسة م
 طالب إحصائية بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار الفهم القرائي لصالح

 .التجريبية المجموعة
 

 (2111)دراسة البركات  .21
ستراتيجية القصة في تنمية افعالية برنامج تدريبي قائم على  الكشف عنإلى  هدفت الدراسة     

ولتحقيق أهداف  ،الثالث األساسي واتجاهاتهم نحوهاالستيعاب القرائي لدى تالميذ الصف 
وتلميذة  اتلميذ  ( 310) ، وتكونت عينة الدراسة منالباحث المنهج شبه التجريبي اتبعالدراسة 

، إلى مجموعتين واقسمحيث  ،قة الرمثا في األردنيدرسون في المدارس الحكومية في منط
 تلميذٍ ( .11)وتلميذة، والثانية ضابطة تكونت من  تلميذٍ ( 1.0)تكونت من  إحداهما تجريبية

، وبرنامج على شكل قصصي توس قرائية صوغ، وقد تمثلت أدوات الدراسة في در وتلميذة
، حصيل للكشف عن االستيعاب القرائي، واختبار تلقصةستراتيجية ااتدريبي قائم على التدريس ب

ومقابلة شبه مقننة للكشف عن اتجاهات التالميذ نحو البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية 
المجموعتين التجريبية تالميذ بين  الدراسة وجود فروق دالة إحصائي  القصة، وأظهرت نتائج ا

، باإلضافة إلى عدم المجموعة التجريبيةتالميذ لصالح والضابطة في اختبار االستيعاب القرائي 
المجموعة التجريبية على اختبار االستيعاب القرائي  تالميذبين أداء  اروق دالة إحصائي  وجود ف

  اءجر إ، كما أوضحت نتائج (مرتفع، متوسط، متدني)ى لمتغير مستوى التحصيل القرائيتعز 
المجموعة التجريبية بوجود تالميذ ارهم من وتلميذة تم اختي اتلميذ  ( 02)المقابلة شبه المقننة مع 

 .لتدريبيشعور إيجابي نحو البرنامج ا
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 (2118) الباري عبد دراسة .22
ستراتيجية التصور الذهني في تنمية مهارات الفهم اتقصي فاعلية إلى الدراسة ت فهد     
بي، الباحث المنهج التجري تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة اقرائي لتالميذ المرحلة اإلعداديةال

إلعدادي، حيث قسمت ا وتلميذة من تالميذ الصف الثاني اتلميذ  ( 82) وتكونت عينة الدراسة من
وتلميذة بمدرسة إمياي اإلعدادية  اتلميذ  ( 73)، إحداهما تجريبية مكونة من إلى مجموعتين

وتلميذة من  اتلميذ  ( 71) ، واألخرى ضابطة مكونة منكة التابعة إلدارة طوخ التعليميةالمشتر 
، وقد أعد الباحث أدوات بمصر مدرسة العمار اإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة طوخ التعليمية

وأظهرت نتائج واختبار مهارات الفهم القرائي،  ،مهارات الفهم القرائيبة في قائمة الدراسة متمثل
بين متوسطي درجات ( 1...)داللة  الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

وفي  ،على حدة من مهارات الفهم القرائيفي كل مهارة  المجموعتين التجريبية والضابطةتالميذ 
 .المجموعة التجريبيةتالميذ ي ككل لصالح مهارات الفهم القرائ

 

 (2118)دراسة محمد  .23
الذاتي في تنمية  ستراتيجية التساؤلافاعلية استخدام  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

وراء المعرفة لدى تالميذ المرحلة  مهارات الفهم القرائي لبعض النصوص العلمية ومهارات ما
المنهج التجريبي، وتكونت  الباحثة تبعتاإلعدادية في مادة العلوم، ولتحقيق أهداف الدراسة ا

بمحافظة الزقازيق وتلميذة من تالميذ الصف األول اإلعدادي  اتلميذ  ( .10) عينة الدراسة من
إلى مجموعتين متكافئتين، إحداهما  قسموا ، وقدتلميذة( .8)، واتلميذ  ( .4)م منه ،بمصر

، وقد (وتلميذة اتلميذ   40)ة مكونة من ، واألخرى ضابط(وتلميذة اتلميذ   40)مكونة من تجريبية 
، راء المعرفةو  ي، ومقياس مهارات ماالفهم القرائ مهارات تمثلت أدوات الدراسة في اختبار

 بين متوسطي اوجود فروق دالة إحصائي   الدراسي، وأظهرت نتائج الدراسةواختبار التحصيل 
الفهم القرائي، ومقياس  مهارات الضابطة في اختباردرجات تالميذ المجموعتين التجريبية و 

 تالميذ لصالح( 1...) ة، واختبار التحصيل الدراسي عند مستوى داللوراء المعرفة مهارات ما
 .المجموعة التجريبية

 

 (2118)دراسة حافظ  .24
 اعلية استخدام استراتيجية التعليم التعاوني الجمعيف على التعرفإلى  هدفت الدراسة     

 االبتدائي في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس (K-W-L)واستراتيجية 
  عينة الباحث المنهج التجريبي، وتكونت تبعأهداف الدراسة ابالمملكة العربية السعودية، ولتحقيق 
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بتدائي من ثالث مدارس مختلفة في المن تالميذ الصف السادس ا الميذ  ت( 120)الدراسة من   
، وهي ؤالء التالميذ إلى ثالث مجموعاته قسموا، وقد بالمملكة العربية السعودية شرق الرياض
، اتلميذ  ( 70) ية مكونة من، ومجموعة تجريبية ثاناتلميذ  ( 70)يبية أولى مكونة من مجموعة تجر 

ة في قائمة ، وقد أعد الباحث أدوات الدراسة متمثلاتلميذ  ( 70)ومجموعة ضابطة مكونة من 
ود فروق دالة ، واختبار مهارات الفهم القرائي، وأظهرت نتائج الدراسة وجمهارات الفهم القرائيب

بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية األولى ( 1...) داللة عند مستوى اإحصائي  
، وفي كل مستوى رات الفهم القرائي ومستوياته ككلوتالميذ المجموعة الضابطة وذلك في مها

، باإلضافة إلى وجود فروق دالة المجموعة التجريبية األولىتالميذ لصالح على حده وذلك 
متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية الثانية  بين( 1...) داللة مستوىعند  اإحصائي  

، وفي كل مستوى رات الفهم القرائي ومستوياته ككلوتالميذ المجموعة الضابطة وذلك في مها
توجد فروق ذات  ، كما تبين أنه الالمجموعة التجريبية الثانيةتالميذ صالح على حده وذلك ل

وذلك في  الثانيةالتجريبية األولى و  تيندرجات تالميذ المجموع يداللة إحصائية بين متوسط
 .أغلب مستويات الفهم القرائي ومهاراته

                     

 (2117) دراسة عيد .22
معدل سرعة القراءة الجهرية وتنميتها وتنمية مهارات الفهم  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      

، ولتحقيق أهداف دائي باستخدام األلعاب التعليميةاالبت القرائي لدى تالميذ الصف الخامس
، وتكونت عينة الدراسة من الباحث المنهج الوصفي، وكذلك المنهج شبه التجريبي اتبعالدراسة 

بتدائية بمدرسة طلبة عويضة اال بتدائيالتلميذة من تالميذ الصف الخامس او  اتلميذ  ( .8)
 اتلميذ  ( .7) ين، وهي مجموعة تجريبية مكونة منمجموعت، قسموا إلى بمحافظة الشرقية بمصر

وتلميذة، وقد أعد الباحث أدوات الدراسة  اتلميذ  ( .7)، ومجموعة ضابطة مكونة من وتلميذة
في ، واختبار الفهم ئمة بمهارات فهم القراءة الجهرية، وقافي اختبار سرعة القراءة الجهرية متمثلة

ود قترح باستخدام األلعاب التعليمية، وأظهرت نتائج الدراسة وج، والبرنامج المالقراءة الجهرية
المجموعتين تالميذ بين متوسطي درجات ( 0...)داللة  عند مستوى افروق دالة إحصائي  
، واختبار الفهم في القراءة الجهرية في في اختبار سرعة القراءة الجهرية التجريبية والضابطة

 اود فروق دالة إحصائي  ، باإلضافة إلى وجوعة التجريبيةالمجمتالميذ البعدي لصالح التطبيق 
  في اختبار سرعة المجموعة التجريبيةتالميذ بين متوسطي درجات ( 0...)داللة  عند مستوى

 التطبيق في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح ، واختبار الفهم في القراءة الجهريةالقراءة الجهرية
 .البعدي
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 (2112)دراسة مفلح  .21
 ي تنمية بعض مهارات الفهمفاستخدام التعلم التعاوني  أثر علىتعرف الإلى راسة هدفت الد     

لمنهج الوصفي، الباحث ا تبع، ولتحقيق أهداف الدراسة الدى طلبة الصف األول الثانوي القرائي
، وتكونت عينة الدراسة من طلبة الصف األول الثانوي بثانوية الصديق في والمنهج التجريبي
تم  اطالب   (08)، وبلغ عدد أفراد العينة ودية تم اختيارها بطريقة عشوائيةمدينة حائل السع

( 21)، واألخرى ضابطة بواقع اطالب  ( 34)توزيعهم على مجموعتين، إحداهما تجريبية بواقع 
 ، وأظهرت نتائج الدراسة وجودالفهم  القرائي مهارات لدراسة في اختبار، وقد تمثلت أداة ااطالب  

درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في  يفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
باإلضافة إلى وجود  ،المجموعة التجريبية طالب البعدي لصالحالفهم القرائي مهارات اختبار 

درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين  يفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
                          . ختبار الفهم القرائي لصالح التطبيق البعديالقبلي والبعدي ال

                           

 (2113)دراسة مصلح  .27 
معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارة فهم المقروء باللغة العربية إلى هدفت الدراسة      

الباحث   تبعولتحقيق أهداف الدراسة ا ،افظة سلفيتلدى طلبة الصف السادس األساسي في مح
أربع مجموعات  على وزعوا ،وطالبة اطالب  ( 103) المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من

ناث إمجموعة )، و(27مجموعة ذكور وعددها ) جريبيتانمجموعتان ت منهم ،بشكل عشوائي
ناث وعددها إوعة مجم)، و(27عددها و  مجموعة ذكور)ومجموعتان ضابطتان  ،(73وعددها 

، وأظهرت نتائج الدراسة سة متمثلة في اختبار فهم المقروء، وقد أعد الباحث أداة الدرا( 73
فقد حقق النص الديني أعلى  ، أما النصوصركيبارتفاع مستوى أداء الطلبة على مهارة الت

بين متغيري الجنس والطريقة في التأثير  ايوجد تفاعل دال إحصائي   ، باإلضافة إلى أنه المستوى
يوجد فروق دالة  ، كما تبين أنه الوالنصوص الثالثة منفردة ومجتمعة على المهارات األربعة

في المهارات األربع والنصوص الثالثة منفردة ومجتمعة تعزى للطريقة ، وظهر تفوق  اإحصائي  
ألربع في المهارات األربع والنصوص أفراد المجموعة التجريبية إناث على بقية المجموعات ا

                                    .الثالثة بشكل عام
 

 (2113)دراسة جاد  .28
فعالية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض مهارات الفهم  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة      
تجريبي، الباحث المنهج ال تبعولتحقيق أهداف الدراسة ا ،ئي لتالميذ الصف الثاني اإلعداديالقرا

من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة ناهيا  اتلميذ  ( 88) وتكونت عينة الدراسة من
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أفراد العينة على  وزع، وقد بمصر محافظة الجيزةباإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة أوسيم 
، اتلميذ  ( 70)مكونة من ، واألخرى ضابطة اتلميذ  ( 72)ا تجريبية مكونة من مجموعتين، إحداهم

، واختبار مهارات الفهم انة لتحديد مهارات الفهم القرائيوقد تمثلت أدوات الدراسة في استب
، ة في تنمية مهارات الفهم القرائيواستبانة لمعرفة مدى مناسبة االستراتيجية المقترح ،القرائي

بين ( 1...) داللة ت داللة إحصائية عند مستوىوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذا
بية في المجموعة التجريتالميذ ة والضابطة لصالح يمتوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريب

وجود فروق إلى ، باإلضافة ل مهارة من مهارات الفهم القرائي، وفي كاختبار الفهم القرائي ككل
المجموعة بين متوسطي درجات تالميذ ( 1...)داللة ت داللة إحصائية عند مستوى ذا

 ، كما تبين فعاليةالبعدي وذلك لصالح التطبيق عدها،التجريبية قبل تطبيق االستراتيجية وب
ته المختلفة المباشر، تنمية مهارا وفي لفهم القرائي ككل،المقترحة في تنمية مهارات ااالستراتيجية 

 .ت الفهم التذوقيفي تنمية مهارا ، بينما لم تظهر فعالية االستراتيجيةوالناقد ،االستنتاجيو 
 

  (2112) يدراسة العيسو  .28
 قراءة الجهرية الزوجية المتزامنةاستخدام استراتيجية ال أثر على التعرفإلى هدفت الدراسة      

، بتدائيالدى تالميذ الصف الثالث افي عالج ضعف القراءة الجهرية وتحسين الفهم القرائي ل
والتجريبي، وتكونت عينة الدراسة من  يالمنهج الوصفالباحث  تبعولتحقيق أهداف الدراسة ا

تم توزيعهم  بمحافظة كفر الشيخ بمصر وتلميذة من تالميذ الصف الثالث األساسي اتلميذ  ( 69)
مكونة واألخرى ضابطة  ،(تلميذة 14و اتلميذ   14)كونة من على مجموعتين، إحداهما تجريبية م

الباحث أدوات الدراسة متمثلة في اختبار الذكاء غير ، وقد أعد (تلميذة 16و اتلميذ   19)من 
اءة ، واختبار تشخيص مظاهر الضعف في القر (اد إدارة الخدمة النفسية بالكويتإعد) اللغوي
ة ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللختبار لقياس مستوى الفهم القرائي، واالجهرية

ي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية بين متوسط( 1...) إحصائية عند مستوى داللة
، باإلضافة إلى وجود ريبية المجموعة التجتالميذ لصالح  في اختبار القراءة الجهريةوالضابطة 

تالميذ بين متوسطي درجات ( 0...، 1...) ذات داللة إحصائية تتراوح ما بينفروق 
 .تجريبيةالمجموعة ال تالميذ لصالح القرائي اختبار الفهم فيالمجموعتين التجريبية والضابطة 

 

 (2111)دراسة السليمان  .31
القراءة واستراتيجيات " فاعلية برنامج التدريس العالجي  عن الكشفإلى هدفت الدراسة      

وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم والوعي  الذي يقوم على استخدام استراتيجيات ما" التفكير
، ولتحقيق أهداف بتدائياللقرائي في الصف السادس ااالقرائي لدى تلميذات صعوبات الفهم 
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لميذة من تلميذات ت( 32)، وتكونت عينة الدراسة من الباحثة المنهج التجريبي تبعتالدراسة ا
مدرسة نسيبة بنت كعب االبتدائية بتدائي من ذوات صعوبات التعلم في الالصف السادس ا
، تلميذة( 13)داهما تجريبية بواقع ، إحإلى مجموعتين نلبحرين، تم تقسيمهللبنات بدولة ا

تلميذة، وقد أعدت الباحث أدوات الدراسة متمثلة في اختبار الذكاء ( 11)واألخرى ضابطة بواقع 
بار التحصيلي في القراءة خت، واال(1999 فتحية عبد الرؤوف،)لرافن  المصفوفات المتتابعة

خدام ، واختبار مهارات الفهم القرائي باستالمهارات المسبقة للفهم القرائي ، واختبارالصامتة
، وراء المعرفة خدام استراتيجيات ما، ومقياس الوعي القرائي باستوراء المعرفة استراتيجيات ما

مو مهارات الفهم القرائي ومتوسط في متوسط ن اوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائي  
 البعدينمو مقياس الوعي القرائي لدى تلميذات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس 

عند مستوى ، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيا  صالح تلميذات المجموعة التجريبيةوذلك ل
لدى  القرائي ومقياس الوعي القرائيهم بين التطبيقين القبلي والبعدي الختبار الف (1...)داللة 

 .ريبية وذلك لصالح التطبيق البعديتلميذات المجموعة التج
 

 :التعليق على دراسات المحور الثاني  
 :أهداف الدراسة .1

فاعلية استخدام العديد من االستراتيجيات  علىالتعرف إلى هدفت جميع الدراسات السابقة      
 ،(3.10) في دراسة الصيداوي "ل القمرتنا"الفهم القرائي مثل استراتيجية مهارات على تنمية 

لتبادلي في التدريس ا ةواستراتيجي ،(3.13) واستراتيجيتي النمذجة والتلخيص في دراسة محمود
يجية ستراتاو  ،(3.13)نظيم الذاتي في دراسة مشعل ، واستراتيجيات الت(3.13)دراسة الخوالدة 

 ،(9..3)التساؤل الذاتي في دراسة محمد  ة، واستراتيجي(3.11)الساعدي روبنسون في دراسة 
كما أن بعض الدراسات استخدمت  ،(4..3)ب التعليمية في دراسة عيد األلعا ةواستراتيجي
، ودراسة مصلح (.3.1) بركاتلتنمية مهارات الفهم القرائي مثل دراسة ال المقترحة البرامج

(3..2.) 
وهو تنمية الدراسات السابقة في المتغير التابع  جميعوبالنسبة إلى الدراسة الحالية فقد اتفقت مع 

 .مهارات الفهم القرائي
  
 :منهج الدراسة. 2

، ودراسة (3.12)بة معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي مثل دراسة نها اتبعت     
 ، ودراسة حافظ(9..3)ودراسة عبد الباري ، (3.11)، ودراسة الجعيد (3.13) الصالحي

 في حين اتبعت بعض ،(1..3)، ودراسة السليمان (2..3)، ودراسة مصلح (8..3)
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، (3.13)ة بن عدنان ، ودراس(3.12)يبي مثل دراسة أحمد ومجيد منهج شبه التجر ال الدراسات
مثل شبه التجريبي و  المنهج الوصفيبعض الدراسات  كما اتبعت، (.3.1) ودراسة البركات

مفلح  ةاتبعت دراسو ، (4..3)، ودراسة عيد (3.11)شعالن ، ودراسة (3.13) محموددراسة 
اتفقت مع معظم الدراسات السابقة  فقد الدراسة الحاليةأما و ، المنهج الوصفي والتجريبي (0..3)

 .المنهج التجريبي تباعهافي ا
   

 :عينة الدراسة .3
، حيث ة في استخدامها على طلبة المدارسمعظم الدراسات السابق ركزت عينة الدراسة في     

 شهريسة ال، ودرا(3.12) أحمد ومجيدتدائية مثل دراسة بالالمرحلة اطلبة دراسات  استخدمت
 واستخدمت دراسات أخرى، (3..3) العيسوي، ودراسة (3.11) الجعيد، ودراسة (3.13)

ودراسة محمد  ،(3.13)دراسة السيد ، و (3.12)دراسة الميعان عدادية مثل طلبة المرحلة اإل
المرحلة طلبة  خر من الدراسات استخدمآلبينما البعض ا، (2..3)، ودراسة جاد (9..3)
، (0..3) ودراسة مفلح ،(3.13)، ودراسة الجعفري (3.12)وية مثل دراسة حسن والحداد لثانا

وبالنسبة إلى الدراسة ، الجامعيةطلبة المرحلة كانت العينة من ف (3.12)الحديبي وأما دراسة 
 .المرحلة األساسية طلبةمع معظم الدراسات السابقة في استخدامها للعينة من  الحالية فقد اتفقت

 

 :أدوات الدراسة .4
م القرائي أداة قياس مهارات الفهباعتباره ختبار الوات الدراسات السابقة استخدمت امعظم أد     

ودراسة بن عدنان ، (3.13)ودراسة الخوالدة  ،(Pagan & Senechal‚ 3.17) مثل دراسة
، (2..3)ودراسة مصلح ، (8..3)ودراسة حافظ ، (9..3)الباري عبد ودراسة  ،(3.13)
ودراسة جاد  ،(Johnson‚ 3.17) مثل دراسة ستبانةاالاستخدمت بعض الدراسات ما بين
، وبالنسبة إلى الدراسة مقياس االتجاه( 3.13)دراسة الشهري في حين استخدمت ، (2..3)

تبار اخت في المستخدمة التي تمثل اةالحالية فإنها تتفق مع معظم الدراسات السابقة في األد
 .الفهم القرائيمهارات 

 

 :   نتائج الدراسة .2
في  مقترحةالالتدريسية والبرامج فاعلية االستراتيجيات  علىأجمعت نتائج الدراسات السابقة      

ودراسة  ،(3.12)، ودراسة الميعان (3.10) داويتنمية مهارات الفهم القرائي مثل دراسة الصي
 ودراسة شعالن ،(3.13)الصالحي ودراسة  ،(3.13)ودراسة مشعل  ،(3.13)الخوالدة 

ة دراسو ، (0..3)، ودراسة مفلح (8..3)ة حافظ ، ودراس(9..3) ودراسة محمد، (3.11)
 .(3..3) العيسويودراسة  ،(2..3)جاد  ودراسة ،(2..3) مصلح
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 :عليق العام على الدراسات السابقةالت
ة                                               ة الحالية في توظيف القصص الرقمياتفقت الدراسات السابقة مع هدف الدراس .1

 .(متغير تابع)ات الفهم القرائي مهار و   (مستقلمتغير )  
     الدراسات اتبعت المنهج شبه التجريبي، واألخرى المنهج الوصفي وشبه التجريبي،بعض  .3

      معظم الدراساتمع واتفقت الدراسة الحالية  خر المنهج الوصفي والتجريبي،آللبعض اوا    
 .المجموعتين التجريبية والضابطة المعتمد علىالمنهج التجريبي  التي اتبعت سابقةال    
          االبتدائية الدراسات السابقة عينات متنوعة من المراحل الدراسية المختلفة استخدمت. 2
  المرحلةيها من طالب الحالية تكونت العينة فسية ، بينما الدراواإلعدادية والثانوية والجامعية  
  .االبتدائية  
مهارات     اختبار وهي اةاألد فياتفق  قد معظمها إال أن، عت أدوات الدراسة المستخدمةتنو  .7

 .استخدمته الدراسة الحالية وهو ما الفهم القرائي    
الذي أظهرت جميع نتائج الدراسات السابقة فاعلية توظيف القصص الرقمية واألثر اإليجابي  .0

 . تحدثه في العملية التعليمية    
 

 : أتياستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما ي
 .طبيقهاال القصص الرقمية وكيفية تعلى جهود الباحثين في مجالتعرف . 1
 .وبنائه ديد اإلطار النظري للدراسةتح. 3
 .إعداد دليل المعلم. 2
 .المعايير الالزم توافرها لبنائهاتصميم القصص الرقمية ومراعاة . 7
 .يار المنهج المناسب لهذه الدراسةفي اخت المساعدة. 0
 .البحثية وبنائها في هذه الدراسة التعرف على األدوات. 6
 .مناسبة للتحقق من فرضيات الدراسةاختيار األساليب اإلحصائية ال. 4
 .وتفسيرها ة في تحليل نتائج الدراسةالمساهم. 8
 

 

 :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
    وظفت على الرغم من وجود دراسات متنوعة في توظيف القصص إال أنه ال يوجد دراسات .1

         في حدود علم) ارات الفهم القرائي في فلسطينفي تنمية مه دمج التكنولوجيا مع القصص
 (.لباحثا
ث                     ، وهم طالب الصف الثالاستخدمت الدراسة الحالية عينة من طالب المجتمع الفلسطيني .3

 .كالة الغوث الدوليةألساسي في مدارس و ا
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 

 منهج الدراسة. 
 مجتمع الدراسة. 
 عينة الدراسة. 
 متغيرات الدراسة. 
  قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقميةإعداد. 
  لنموذج  بناء القصص الرقمية وفًقاADDIE. 
 ومادتها الدراسة اةأد. 
 ضبط متغيرات الدراسة. 
 خطوات إجراء الدراسة. 
 المعالجات اإلحصائية. 
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

منهج  ، والتي شملتفي هذه الدراسة الحالية اتبعتهذا الفصل اإلجراءات التي  تضمني     
عداد  ،ومتغيرات الدراسة وضبطها وكيفية اختيارها، وعينتها، الدراسة المتبع، ومجتمعها، قائمة وا 

الدراسة  اةأد وصفو  ،ADDIEا لنموذج وفق   ئهاوبنا، المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقمية
بناء  عليها تطبيق هذه  واإلجراءات التي تم ،األداة، والتأكد من صدق وثبات وكيفية إعدادها

 .بيانات الدراسة، كما تصف المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة
 

 :منهج الدراسة :أوًل 
ل منهج يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد العوام" المنهج التجريبي بأنه  يعرف     

 (.82: 2..3األغا واألستاذ، )" أو أكثر ورصد نتائج هذا التغير
يتناسب مع هدف  الباحث لتحقيق الهدف من هذه الدراسة المنهج التجريبي الذي تبعاولقد      

توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي  أثر " المتمثل في معرفةالدراسة الحالية 
أثبت ، و اعشوائي  ، وذلك بتجربة مجموعتين تم اختيارهما "لدى طالب الصف الثالث األساسي

التكافؤ بينهما، حيث اختيرت إحدى المجموعتين لتكون مجموعة تجريبية يطبق عليها توظيف 
  .المحددة بالطريقة العادية القصص الرقمية، وأخرى ضابطة تدرس الدروس

 

 :يوضح التصميم التجريبي للدراسة اآلتي لشكلوا
  اختبار بعدي ةالمعالج                ختبار قبليا المجموعة
 3س      توظيف القصص الرقمية  1 س    تجريبية
 3س    الطريقة العادية   1س   ضابطة

 
 مرور الزمن

 
 (4-1) شكل
 التجريبي للدراسةالتصميم 

 



 

 

40 
                              

 :مجتمع الدراسة :ثانًيا
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث      

الدارسين لمنهاج اللغة ( بيت الهيا وبيت حانون التعليمية منطقة)الدولية بمحافظة شمال غزة 
( 1738)البالغ عددهم م  3.10-3.17األساسي للعام الدراسي العربية في مدارس التعليم 

عدد الطالب في متوسط ، حيث يتراوح رسةمد( 12)شعبة دراسية في ( .7)موزعين على  اطالب  
، وتتراوح ة التربية والتعليم بوكالة الغوث، حسب إحصائيات دائر اطالب  ( 20.4)كل شعبة بمعدل 

 .احصص أسبوعي  ( 9)دل سنوات، ويتعلم جميعهم اللغة العربية بمع( 9-8)أعمارهم بين 

          (4-1)جدول 
         توزيع أفراد مجتمع الدراسة

 

 مجتمع
 الدراسة 

 عدد
 المدارس

 عدد
 الطالب

 عدد
 الشعب

متوسط الطالب 
 في كل شعبة

 20.4 .7 1738 12 طالب الصف الثالث
 

 :عينة الدراسة: اثالثً 
 :من الدراسة عينة تتكون

 

 :ةالستطالعي العينة .1
درسة ذكور بيت من ممن طالب الصف الثالث  اطالب   (28)عينة مكونة من  تر ياخت حيث    

 عشوائية، بطريقة الدراسة عينة خارج من العينة تر واختي جئين بشمال غزة،اللالهيا االبتدائية 
 .والثبات الصدق والتأكد من الدراسة، اةأد صالحية التأكد من بغرض

 
1 

 (:األصلية) العينة الفعلية .2
االبتدائية  ذكور بيت الهيا مدرسةعشوائية، وتم اختيار الباحث العينة بالطريقة ال اختار   
شجيع إدارة ، وتالمدرسة تتوسط المنطقة الشمالية وذلك لكون ،اقصدي   جئين بشمال غزةالل

إجراء ل المدرسة تساعد على ، باإلضافة إلى وجود إمكانيات تقنية داخالمدرسة للبحث العلمي
العينة أفراد م وقس ،من طالب الصف الثالث األساسي اب  طال( 47) بلغ حجم العينة وقد، الدراسة

    أي ما نسبته  ،اطالب  ( 24)، وضابطة عددها اطالب  ( 24)إلى مجموعتين، تجريبية عددها 
   :توزيع أفراد عينة الدراسة يوضح اآلتيوالجدول  ،من مجتمع الدراسة%  0.3
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      (4-2)جدول 
      توزيع أفراد عينة الدراسة

 المجموع الكلي العدد المجموعة الشعبة الصف المدرسة
ذكور بيت الهيا 

 جئينآلاالبتدائية ل
 47 24 تجريبية 1 الثالث

 24 ضابطة 0 الثالث اطالب  
 

 :تغيرات الدراسةم :ارابعً 
 :اآلتيةات الدراسة من المتغيرات تكونت متغير 
 .القصص الرقمية :المستقلالمتغير 

 .مهارات الفهم القرائي :المتغير التابع

 :قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقميةإعداد  :اخامسً 
 توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي أثرهدفت هذه الدراسة إلى بيان      

  قائمة تضم المعايير الالزمة لتصميملدى طالب الصف الثالث األساسي، وتطلب ذلك إعداد 
 :اآلتيةالقصص الرقمية حيث مرت عملية التصميم بالخطوات 

 .ت المرتبطة بموضوع القصص الرقميةمراجعة األدب التربوي والدراسا. 1
 :اآلتيتصميم القصص الرقمية وفق  لمعايير المبدئيةإعداد القائمة . 3
 .المصادر سابقة الذكرصياغة المعايير وذلك بعد االطالع على  - أ
 .تحديد مؤشرات كل معيار - ب

 (.8)كما هو موضح في الملحق رقم  امؤشر  ( 39)اشتملت القائمة على وقد 
  كما هو عرض القائمة على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم . 2

 :وذلك إلبداء اآلراء حول( 1) رقم الملحق موضح في
 لتصميم القصص الرقمية ؤشراتالم مناسبة مدى. 
 فيه المصنفانتماء المؤشرات للمعيار  مدى. 

 

 الحذف أو التعديل أو اإلضافة.  
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 :التي كانت تتمحور حول المحكمون السادة إجراء التعديالت التي اقترحها. 7
 تعديل الصياغة اللغوية لبعض المؤشرات. 
  الطالب،  أعمارمع لغة محتوى القصص الرقمية تتناسب )بعض المؤشرات وتمثلت فيحذف

 (.واضحةغة صياغة لغوية سليمة، التأثيرات الصوتية و النصوص مص
 (.تستخدم عالمات الترقيم بشكل صحيح) إضافة مؤشر                                                                          

  ،امؤشر   (34)بداخلها تضم  ثالثة معايير، حيث شملت القائمة النهائية القائمةالتوصل إلى  .0
 (.9) رقم الملحق كما هو موضح في    

 :ADDIEلنموذج  ابناء القصص الرقمية وفقً  :اسادسً 
هو أساس جميع ( (ADDIEأن النموذج العام لتصميم التعليم ( 1.8: 3.12)عزمي أورد      

نظامي لعملية تصميم التعليم يزود المصمم بإطار إجرائي نماذج التصميم التعليمي، وهو أسلوب 
يضمن أن تكون المنتجات التعليمية ذات فاعلية وكفاءة في تحقيق األهداف، ولقد اشتق من هذا 

 .نموذج مختلف لتصميم التعليم( ..1)النموذج أكثر من 
عند كتابة  (ADDIE)ولقد اتبع الباحث الخطوات الخاصة بنموذج التصميم التعليمي      

وذلك الشتمال النموذج على جميع مراحل التصميم التعليمي،  وتصميمها القصص الرقمية
 :اآلتيةلمراحل ويتكون النموذج من اواتصاف النموذج بالبساطة والوضوح، 

 

 .مرحلة التحليل .1
 .مرحلة التصميم .3
 .مرحلة التطوير .2
 .مرحلة التنفيذ .7
 .مرحلة التقويم .0

 :التحليل: المرحلة األولى
تحليل  تشمل هذه المرحلةو الحجر األساس لجميع المراحل األخرى،  مرحلة التحليل تعد     

             .الحاجات التعليمية، وتحليل الفئة المستهدفة

 :تحليل الحاجات التعليمية .1
 :اآلتيةالحاجات التعليمية للطالب من خالل القيام بالخطوات  حللت     

 .الحالي للطالب من خالل نتائج االختبارات في مادة اللغة العربيةتحديد مستوى األداء  - أ
 .تحديد مستوى األداء المرغوب تحقيقه مع الطالب - ب
 .تحديد الفرق بين المستوى الحالي ومستوى األداء المرغوب تحقيقه -ج
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     إلى تنمية مهارات الفهم القرائي من خالل  بالحاجةالحاجات التعليمية للطالب  توقد تمثل     
 :يأتي ما
 اللغوي السياق خالل من ومضادها الكلمة دلولم تحديد. 
 في جمل من تعبيره القصة في الواردة اللغوية التراكيب توظيف. 
 القصة في الواردةوتحديد األماكن  الشخصيات ذكر. 
 القصة لفقرات الفرعية األفكارو  الرئيسة الفكرة تنتاجسا. 
 القصة في العاطفةواستنباط  الهدف صستخالا. 
  القصة في الواردة الشخصيات صفاتو  السائدة القيماستنتاج. 
 والنتيجة السبب بين الربط. 
  للقصة المنتمية وغير المنتمية األفكار بينالتمييز . 
 والتنبؤ بنتائج مغايرة القصة في ورد موقف على حكمصدار إ. 
 القصة في وردت شخصية تصرف في الصحيح وغير الصحيح السلوك بين التمييز. 

 

 :تحليل الفئة المستهدفة .2
 :يأتي من خالل ما عليهم تطبيق القصص الرقميةلالفئة المستهدفة من الطالب  حللت     

 .سنوات 9-8قدرات الطالب في المرحلة العمرية من سن  علىالتعرف  - أ
  .استخدام القصص الرقمية دافعية الطالب نحو - ب
 .ويتمثل بالمعرفة السابقة حول مهارات الفهم القرائيالسلوك المدخلي  -ج

 :التصميم: المرحلة الثانية
باإلضافة إلى األساليب التي  ،في هذه المرحلة األهداف التعليمية لموضوع الدراسة تصاغ     

 .تتعلق بكيفية التطبيق
    

 :األهداف التعليمية.1
حتياجات الاألهداف التعليمية للقصص الرقمية وذلك في ضوء اقام الباحث بصياغة      

 :أتي، وكانت األهداف التعليمية كما يحليلالتعليمية التي تم التوصل إليها في مرحلة الت
  اسليم   افهي  ش اتعبير   صور القصةيعبر عن. 
 يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة معبرة. 
   اشفهي   ايعبر عن الفهم العام لمضمون القصة تعبير. 
  للقصةيستنتج الفكرة الرئيسة. 
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 يستنتج األفكار الفرعية لفقرات القصة. 
 يذكر الشخصيات الواردة في القصة. 
 يتعرف على المفردات الواردة في القصة. 
 يحاكي األساليب اللغوية محاكاة سليمة. 
   اسليم   ايوظف التراكيب اللغوية توظيف. 
 يبدي رأيه في المواقف الواردة في القصة. 
 يتنبأ بما سيحدث في بعض المواقف. 
 يستنتج القيم الواردة في القصة. 
 يستنتج صفات الشخصيات الواردة في القصة. 
 واتجاهات مرغوبة عطي مؤشرات سلوكية الكتسابه قيم اي. 

 

 :التدريس أسلوب. 2
 .مع الطالب والمناقشة أسلوب الحوار وظفأثناء تطبيق القصص الرقمية      

 

 :التطوير: الثالثةالمرحلة 
نتاج ئط التعليميةالمواد والوسا على بالحصول تعنى مرحلة التطوير       المنتجمكونات ، وا 

 .التعليمي
 

 :المواد والوسائط التعليمية .1
نتاج القصص إلالتي سيتم استخدامها  تعليميةالخطوة تجميع المواد والوسائط الهذه  تشمل     

             :آلتيعناصر الوسائط المتعددة كا أنتجتوقد الرقمية، 

 :النصوص -أ
     :اآلتيةالجوانب النصوص في القصص الرقمية مع مراعاة  كتبتلقد      
 شكل يسهل قراءتهوضوح النصوص ب. 
  الطالب المألوفة عندالنصوص خط اختيار نوع. 
  خلفية الشاشةلون مع مناسبة لون خط النصوص. 

 

 :الصور -ب
 :اآلتيةمراعاة الجوانب ، مع ثناء إعداد القصص الرقميةالصور المتنوعة أ أضيفتلقد      
 وجودتها وضوح الصور المختلفة. 
 لمؤثرات الصوتيةت اتنسيقامع  تزامن الصور. 
 ارتباط الصور باألهداف. 
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 :األصوات -ج
 :الجوانب اآلتيةمراعاة مع  Sound Recorderاألصوات باستخدام برنامج  سجلت     
 ئهوضوح الصوت ونقا. 
  صوت مع الحركة والعرضالتزامن. 

 

 :البرامج المستخدمة في إنتاج القصص الرقمية.2
 :وسائط التعليمية، ومن هذه البرامجا من البرامج من أجل إنتاج الاستخدم الباحث عدد       

  :Adobe Photoshop Cs6 - أ
وتلوين  ،القلمو فالم الرسوم المتحركة باستخدام اللوحة أاصة بخلصنع الرسومات ال ستخدما      

     .الخلفيات

 :Adobe After Effect Cs6 ،Adobe Flash Cs6 - ب
    .جرافيك الحركاتعمل و  ،تجنتأو  تالحركات للرسومات التي رسم عملت من خاللهما     

 Adobe Audition Cs6: -ج
 .ضافة المؤثرات المناسبةا  و  ،ومعالجتة تسجيل الصوت في االستديول ستخدما    

 

 : Adobe Primare Cs6 -د
 .الحركات النهائي وتجميععمل المونتاج  من أجلالنهاية في استخدم هذا البرنامج     

 :التنفيذ: الرابعةالمرحلة 
التطبيق في داخل الغرفة  المرحلة التطبيق الفعلي للقصص الرقمية، وقد تم يتم في هذه     

الظروف المالئمة للتطبيق بعد تجريب القصص الرقمية على العينة ع تهيئة الصفية م
 .االستطالعية

 

 :التقويم: المرحلة الخامسة
ويتم فيها التأكد من مدى أثر توظيف القصص  مهمة،تعد مرحلة التقويم من المراحل ال     

 . ، ولقد تم التقويم من خالل اختبار مهارات الفهم القرائيالرقمية لتنمية مهارات الفهم القرائي
 

 :ومادتها الدراسة اةأد: اسابعً 
 :الباحث استخدم والتحقق من فرضياتها جابة عن أسئلة الدراسةولإل الدراسة هدفلتحقيق 

 .الفهم القرائي مهارات اختبار: أداة لجمع البيانات - أ
 .دليل المعلم:  المادة التعليمية - ب
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  إعداد أداة الدراسةخطوات: 
قائمة تتضمن  تحديد يتم أن لزم إلعداد أداة الدراسة وهي اختبار مهارات الفهم القرائي     

المراجع واألدبيات  بالرجوع إلىام الباحث بإعداد هذه القائمة ق، وقد مهارات الفهم القرائي
مقابلة بعض معلمي المرحلة و  ،التي تناولت مهارات الفهم القرائي والبحوثالدراسات ، و التربوية
 :اآلتية لخطوات، ثم القيام بابوكالة الغوث ومشرفيها األساسية

 

                                                                                                                                               :الهدف من القائمة .1
 طالب لدى أهم مهارات الفهم القرائي التي يجب تنميتها علىالتعرف  في تمثل الهدف وقد     
 .الثالث األساسي الصف

    

 :لقائمة مهارات الفهم القرائي المبدئيةالصورة  .2
على المراجع  طالعالابعد لقائمة مهارات الفهم القرائي  المبدئيةلقد تم وضع الصورة      

 حددت، وقد ذات العالقة بالموضوع والبحوث، باإلضافة إلى الدراسات واألدبيات التربوية
 –توى االستنتاجي المس –المستوى الحرفي ) وهي المستويات الثالثة لمهارات الفهم القرائي

( .3) بحيث يندرج تحت كل مستوى مجموعة من المهارات الفرعية بلغ عددها (المستوى النقدي
 (.3) رقم الملحق مهارة فرعية كما هو موضح في

 

 :صدق القائمة .3
 فرعية مهارة( .3)من  المبدئيةلمكونة في صورتها ا قرائيمهارات الفهم ال بعد إعداد     

هو  على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس كما عرضت
 :حولراء آلوذلك إلبداء ا (1)موضح في ملحق رقم 

 طالب الصف الثالث األساسيلمستوى  المهارة مناسبة مدى. 
 المصنف فيه الفهم لمستوى المهارة انتماء مدى. 
 اللغوية الصياغة وضوح. 
 ضافةاإلتعديل أو الحذف أو ال. 

اآلراء التي  ون، حيث أبدى المحكمالقائمة روجعت ات المحكمينوفي ضوء مالحظ    
 :عتبار وهيالأخذت بعين ا

  مهاراتديل الصياغة اللغوية لبعض التع. 
  اقتراحفي القصة،  توصف الشخصيات التي ورد) تمثلت فيو  حذف بعض المهارات 

بين الحقيقة والرأي،  التمييزالشخصيات الخيرة في القصة،  تحديدعنوان آخر للقصة، 
 .(على القصة عام حكم إصدار
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 (.استخالص الهدف من القصة)  إضافة مهارة 
 اوفق   الحذف واإلضافةبعد التي اتفق عليها المحكمون، وذلك المهارات  لكت اعتمدتوقد      

 :اآلتيةللمبررات 
 بعض المهارات أعلى من مستوى التفكير لدى طالب الصف الثالث األساسي. 
 هارات متكررة في سياق لغوي مختلفبعض الم. 

 

 :الصورة النهائية للقائمة .4
الفهم  لمهارات إلى القائمة النهائية ُتوصل، ديالت التي أشار إليها المحكمونبعد إجراء التع    

 .(2)مهارة كما هو موضح في ملحق رقم ( 16)حيث شملت  ،القرائي
 

 اختبار مهارات الفهم القرائي: 
التي استخدمت  على الدراساتطالع البعد افي الدروس المختارة  االختبار أعد الباحث    

 :اآلتيةللخطوات  اوفق   ،أداة لهاباعتبارها اختبار الفهم القرائي 
 

 :الهدف من الختبار .1
توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم  أثرهذا االختبار هو قياس مدى  هدف     

 .القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي
 

 :ختبارلمحتوى ا. 2
في الفصل الدراسي  (لغتنا الجميلة)دروس من كتاب  تكون محتوى االختبار من أربعة     

 .م 3.17/3.10الثاني المقرر على طلبة الصف الثالث األساسي للعام الدراسي 
 

 :مواصفات الختبارعداد جدول إ .3
 عن طريق تحديد ختبار مهارات الفهم القرائي وذلكالقام الباحث بإعداد جدول المواصفات      

 :آلتيةا وذلك في ضوء المعايير ،للدروس الوزن النسبي
 درساألهداف السلوكية المتوقع من الطالب بلوغها عند نهاية تعلمه لل عدد. 
  حسب الخطة درسعدد الحصص الدراسية المقررة لكل. 
 عدد صفحات الدرس. 
 أهمية الدرس للدروس الالحقه له.  
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الخبراء و  المحكمين راءآ بحسب لمستويات مهارات الفهم القرائي الوزن النسبي ُحددكما   
جدول المواصفات بحيث توزع عليه األوزان النسبية  وُصمم، التربويين ومعلمي المرحلة األساسية

ثم وضع عدد لدروس المحتوى الدراسي، ومستويات مهارات الفهم القرائي المراد قياسها، ومن 
 :اآلتيالجدول  في و موضحهكما الفهم القرائي  مهارات األسئلة لكل مستوى من مستويات

 

 (4-3) جدول
                   جدول مواصفات اختبار مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي  

 م2112-2114للفصل الدراسي الثاني للعام 

 
 

 المحتوى

  مهارات الفهم القرائي
 المجموع

 

 المستوى الحرفي
21% 

 

 المستوى االستنتاجي
77% 

 

 المستوى النقدي
30% 

عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

 %30 8 %6.30 3 %9.72 2 %9.2 2 عمر يتفقد الرعية
 %30 8 %6.30 3 %13.04 7 %6.3 3 وفاء كلب

 %30 8 %6.30 3 %9.72 2 %9.2 2 العرس في القرية
 %13.04 7 %6.3 3 الفصول األربعة

 

3 6.30% 8 30% 
 %..1 23 %30 8 %77 17 %21 .1 المجموع

 
 :الختبار بنودصياغة  .4

االختبار بحيث تتكون من أسئلة االختيار من متعدد، وقد راعى الباحث عند  بنودصيغت      
 :ا عدة وهىأمور   الصياغة

  اعلمي  وصحتها  البنودسالمة لغة. 
 التعليمي للدروسر تتضمن المحتوى االختبا بنود. 
 االختبار محددة وواضحة وخالية من الغموض بنود. 
 لطبيعة المادة التعليمية البنود مناسبة. 
 للفروق الفردية بين الطالب البنوداة مراع. 
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 :وضع تعليمات الختبار .2
وقد  ،قام الباحث بتوضيح كيفية التعامل مع االختبار وتنفيذهاالختبار  بنودبعد تحديد      

 :ما يأتيتضمنت تعليمات االختبار 
 مل االسم والصف والمدرسة والشعبةتشو : البيانات األولية. 
 وعدد صفحات االختبار البنودوتشمل عدد : االختبار وصف تعليمات. 
 االختبار بنودة اإلجابة على مثال توضيحي للطالب عن كيفي. 

 

 :ختبارالل المبدئيةالصورة  .1
 المبدئيةه تمهارات الفهم القرائي في صور  إطاراالختبار في  سبق ذكره ُأعد في ضوء ما     

على لجنة من  رضعُ ثم ، (7)كما هو موضح في ملحق رقم  ابند   (23)فاشتمل على 
وذلك من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس  .(1)ملحق رقم  .المحكمين
 :حول رائهمآ الستطالع

 االختبار للمحتوى بنودقة مطاب. 
  لمستوى طالب الصف الثالث األساسياالختبار  بنودمدى مناسبة. 
 لمهارات الفهم المندرجة تحته البنودمة ءمدى مال. 
 مة اللغة ووضوح الصياغة اللغويةمدى سال. 
 الحذف أو التعديل أو اإلضافة. 

 :تمحور حولتي كانت توفي ضوء آراء المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة ال    
  الغوي   البنودإعادة صياغة بعض. 
 تعديل بعض اختيارات البدائل. 
  ضافة بند حذف  .بند آخروا 
 

 :ختبار على العينة الستطالعيةلاتطبيق . 7
من  اطالب  ( 28)تطالعية مكونة من ، قام الباحث بتطبيقه على عينة اسبعد إعداد االختبار    

كور بيت الهيا في مدرسة ذ الفعلية طالب الصف الثالث األساسي من خارج عينة الدراسة
 :اآلتيةلتطبيق تحقيق األهداف ، وكان الهدف من اجئينلالاالبتدائية 

 يد الزمن المناسب ألداء االختبارتحد. 
 يجاد معامل الصعوبة والتمييز لفقرات االختبارإ. 
 وثباته االختبار التأكد من صدق. 
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لتي استغرقه أول طالب الزمن المناسب من خالل حساب متوسط المدة الزمنية ا ُحسب وقد   
 .(2.4: 1997أبو ناهية، : )تيةآلمن خالل المعادلة اخر طالب آو 

 =الزمن المناسب 
 

 خر ثالثة طالبآو  ،دقيقة( .2)ب أنهوا اإلجابة عن االختبار أول ثالثة طالجابة إوكان زمن 
 .دقيقة( 20)جابة عن االختبارإليكون زمن ا من ثم، و دقيقة( .7)أنهوا اإلجابة عن االختبار 

   

 :تصحيح الختبار .8
وبذلك ، االختبار بنود من بندقام الباحث بتصحيح االختبار حيث حددت درجة واحدة لكل      
 .درجة (23-.)بين ماالدرجة التي حصل عليها الطالب  تكون

 

 :تحليل نتائج اختبار العينة الستطالعية .8
حصول على لل مجموعة من المعالجات اإلحصائية جريتأبعد تطبيق االختبار وتصحيحه       

 .وثباته االختبارلتأكد من صدق االختبار، وكذلك ا لفقراتمعامالت الصعوبة والتمييز 
 

التي تمثل ب الذين حصلوا على أعلى الدرجات من الطال( .1)اختار الباحث عدد وقد     
( .1)، كما اختار(طالب .x28 =1 % 34)من مجموع عينة البحث االستطالعية  (34%)

 .الذين حصلوا على أدنى الدرجات من الطالب
 

 :لفقرات الختبار معامل الصعوبة: أوًل 
النسبة المئوية من الطالب الذين أجابوا عن السؤال إجابة  :صعوبةلا بمعاملد ويقص     

االختبار باستخدام المعادلة حيث قام الباحث بحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات  ،صحيحة
 :آلتيةا
 

 =  صعوبةمعامل ال          
 

 

 عدد التالميذ الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة

 الكليالتالميذ عدد 

                                (.14: 8..3أبو دقة، )                                                                               

وبذلك فإن معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زادت نسبة الصعوبة تكون الفقرة 
يوضح معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات  اآلتيأسهل، والعكس صحيح، والجدول 

 .االختبار
 

 الزمن الذي استغرقه الطالب األخير+ الزمن الذي استغرقه الطالب األول 

3 
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 (4-4) جدول
 اختبار مهارات الفهم القرائيكل فقرة من فقرات ل صعوبةال تمعامال

صعوبةمعامل ال رقم الفقرة لصعوبةمعامل ا رقم الفقرة   
1 0.60 17 0.70 
3 0.65 18 0.65 
2 0.65 19 0.55 
7 0.60 20 0.75 
0 0.55 21 0.70 
6 0.55 22 0.65 
4 0.60 23 0.55 
8 0.45 24 0.75 
9 0.65 25 0.70 
1. 0.70 26 0.50 
11 0.75 27 0.55 
13 0.55 28 0.75 
12 0.60 29 0.55 
17 0.65 30 0.70 
10 0.65 31 0.55 
16 0.55 32 0.60 

الكلي صعوبةمعامل ال  1.12 
يث كانت ح ،لفقرات االختبار امناسب  كان  لصعوبةأن معامل ا (7-7)من الجدول  يتضح     

الهدف من  ألنه المختصون في القياس والتقويم، ر كما قر  صعوبةفي المستوى المعقول من ال
وكذلك  (.3..)عن  صعوبتهاالفقرة هو حذف الفقرات التي قلت درجة  صعوبةحساب معامل 

وعلى هذا ، (.14: 8..3 ،أبو دقة)تشير إليه  مابحسب  (.8..)عن  صعوبتهاالتي زادت 
( 40.. -70..) بين ما صعوبتهاتراوح معامل يبالفقرات التي  ُأخذللدقة  تحقيق او األساس 

 .مقبولة دختبار تعلال صعوبةفإن جميع قيم معامالت ال ، ومن ثم(63..) بمتوسط كلي
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 :لفقرات الختبارتمييز المعامل  :اثانيً 
مدى قدرتها على التمييز بين الطالب الممتازين في الصفة التي  :ويقصد بتمييز الفقرة    

يقيسها االختبار، وبين الطالب الضعفاء في تلك الصفة، حيث قام الباحث بحساب معامل 
 :اآلتيةالمعادلة باستخدام تمييز كل فقرة من فقرات االختبار 

 

 

 =تمييزال معامل   
 في المجموعة الدنيا عدد اإلجابات الصحيحة  -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 

 نصف عدد األفراد في المجموعتين
 (143: 8..3، أبو دقة)                                                                                      

 (4-2)جدول 
 اختبار مهارات الفهم القرائيكل فقرة من فقرات لتمييز ال تمعامال               

 معامل التمييز رقم الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة
1 0.40 17 0.40 
3 0.50 18 0.50 
2 0.50 19 0.70 
7 0.40 20 0.30 
0 0.70 21 0.40 
6 0.50 22 0.30 
4 0.60 23 0.50 
8 0.50 24 0.30 
9 0.50 25 0.40 
1. 0.40 26 0.60 
11 0.30 27 0.50 
13 0.50 28 0.30 
12 0.40 29 0.50 
17 0.50 30 0.40 
10 0.50 31 0.50 
16 0.70 32 0.60 

          1.47   معامل التمييز الكلي
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 يث كانت في ح ،لفقرات االختبار اكان مناسب  التمييز أن معامل  (7-0)من الجدول  يتضح    
هدف من حساب الألن  كما قرره المختصون في القياس والتقويم، تمييزالالمستوى المعقول من 

تشير إليه  بحسب ما .3..عن  تمييزهاالفقرة هو حذف الفقرات التي قلت درجة  تمييزمعامل 
معامل يتراوح بالفقرات التي  ُأخذللدقة  تحقيق اوعلى هذا األساس و ( 143: 8..3 أبو دقة،)

عامالت فإن جميع قيم م ومن ثم ،(74..)بمتوسط كلي ( .4.. - .2..) بين ماتمييزها 
 .مقبولة التمييز لالختبار تعد

 

 :صدق الختبار: ثالثًا
الختبار على قياس ما أعد ا ةقدر "  :بأنه صدق االختبار( 220: 3..3)ة يعرف عود   

 :وقد تحقق الباحث من صدق االختبار وذلك من خالل ،"لقياسه
 

 :صدق المحكمين -أ
( 1)لجنة من المحكمين ملحق رقم  على المبدئيةض االختبار في صورته قام الباحث بعر      

حيث قاموا بإبداء اآلراء ومالحظاتهم  من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس
لمهارات  تمثيل فقرات االختبار، و مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الصف الثالث حول

الالزم بحيث  ُعدلك اآلراء وفي ضوء تل، اوعلمي   اصحة فقرات االختبار لغوي  و ، القرائيالفهم 
فقرة من نوع االختيار من متعدد حيث ( 32)من  اأصبح االختبار في صورته النهائية مكون  

التحقق من صدق المحكمين  بذلك تمو  ،واحد منها صحيح فقط ،أربعة بدائل أعطي لكل فقرة
 .لالختبار

 

  :صدق التساق الداخلي -ب
بين كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية  بيرسون رتباطالقام الباحث بحساب معامل ا  

 :اآلتيبموضح  هوكما لالختبار 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

89 
                              

 (4-1)جدول 
                                        األولالمجال معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 والدرجة الكلية لالختبار (الفهم القرائي الحرفيمهارات )
 رقم

السؤال   
  معامل
 الرتباط

   مستوى
الدللة   

 رقم 
 السؤال

   معامل 
 الرتباط

   مستوى
 الدللة

1 ..037 ...1 6 ..619 ...1 
3 ..6.3 ...1 4 ..626 ...1 
2 ..7.3 ...0 8 ..712 ...0 
7 ..790 ...1 9 ..69. ...1 
0 ..791 ...1 1. ..096 ...1 

 0.325( =0.05)وعند مستوى داللة ( 26)الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة         
 0.418( =0.01)وعند مستوى داللة ( 26)الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة         

 

 (4-7)جدول 
                                                الثاني المجال ل الرتباط بين كل فقرة من فقراتمعام

 ختبارلال والدرجة الكلية (الستنتاجيمهارات الفهم القرائي )
 رقم
 السؤال

  معامل
 الرتباط

 مستوى
 الدللة

 رقم
 السؤال

 معامل
 الرتباط

 مستوى
 الدللة

11 ..0.1 ...1 18 ..673 ...1 
13 ..046 ...1 19 ..76. ...1 
12 ..269 ...0 3. ..633 ...1 
17 ..034 ...1 31 ..001 ...1 
10 ..293 ...0 33 ..792 ...1 
16 ..4.3 ...1 32 ..089 ...1 
14 ..0.3 ...1 37 ..298 ...0 

 0.325( =0.05)وعند مستوى داللة ( 26)الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة         
 0.418( =0.01)وعند مستوى داللة ( 26)الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة         
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 (4-8)جدول 
                                        الثالث  المجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات  
 والدرجة الكلية لالختبار (مهارات الفهم القرائي النقدي) 

 رقم
السؤال   

معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 رقم 
 السؤال

  معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

30 ..070 ...1 39 ..089 ...1 
36 ..040 ...1 2. ..269 ...0 
34 ..737 ...1 21 ..019 ...1 
38 ..081 ...1 23 ..78. ...1 

 0.325( =0.05)وعند مستوى داللة ( 26)الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة         
 0.418( =0.01)وعند مستوى داللة ( 26)حرية الجدولية عند درجة " ر " قيمة         

 

ختبار لالمرتبطة مع الدرجة الكلية  فقرات االختبارالسابقة أن جميع  يتضح من الجداول     
وهذا يدل على أن االختبار يمتاز  ،(0.05، 0.01)داللة  ىعند مستو  اإحصائي   ا داال  رتباط  ا
 .الداخليتساق البا

  :لصدق البنائيا -ج
          الدرجةمع  بين كل مجال من مجاالت االختبار بيرسون رتباطالاقام الباحث بحساب معامل    

 :آلتيختبار، كما يوضحها الجدول االكلية لال
 (4-8)جدول 

                                            معامالت الرتباط بين كل مجال من مجالت 
 والدرجة الكلية لالختبار مهارات الفهم القرائياختبار 

 مستوى الدللة معامل الرتباط عدد الفقرات المجال م
 1... 889.. .1 مهارات الفهم القرائي الحرفي 1
 1... 963.. 17 مهارات الفهم القرائي االستنتاجي 3
 1... 862.. 8 مهارات الفهم القرائي النقدي 2
 0.325( =0.05)وعند مستوى داللة ( 26)الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة 
 0.418( =0.01)وعند مستوى داللة ( 26)الجدولية عند درجة حرية " ر " قيمة 
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 من مجاالت  رتباط بين كل مجالالأن جميع معامالت ا (7-9) من الجدول يتضح     
يدل على ، وهذا 0.01))عند مستوى داللة  االختبار دالة إحصائي  الدرجة الكلية لمع  االختبار

 عينةعلى  ، مما يطمئن الباحث لتطبيق هذا االختباربالصدق البنائياالختبار يمتاز  أن
 .دراسةال
 

 :ثبات الختبار: ارابعً 
 نفسه الفردإذا حصل  االمقياس ثابت   دعيعرف الثبات بأنه دقة المقياس أو اتساقه، حيث يُ      

أو مجموعات من أسئلة متكافئة أو نفسه االختبار  أو درجة قريبة منها في نفسها على الدرجة
 .(781: .3.1، أبو عالم) متماثلة عند تطبيقه أكثر من مرة

 

 :اآلتية الطرق الباحث استخدم الختبار ثبات من للتحقق
 :طريقة التجزئة النصفية -أ

درجات أفراد العينة  بين ، وذلك بحساب معامل االرتباطاالختبار قام الباحث بحساب ثبات   
على الفقرات ذات األرقام  ودرجاتهم لكل بعد، على الفقرات ذات األرقام الفردية االستطالعية

النصفين )تعديل طول االختبار ، ثم جرىحساب معامل االرتباط بين النصفينب الزوجية
  :اآلتية المعادلةوفق براون  باستخدام معادلة سبيرمان( متساويين

= ث/  معامل الثبات
1

2

ر

 (حيث ر معامل االرتباط)  ر

 (4-11)جدول 
 معامالت الثبات لختبار مهارات الفهم القرائي باستخدام التجزئة النصفية

 معامل الثبات معامل الرتباط عدد الفقرات المهارة م
 826.. 418.. .1 مهارات الفهم القرائي الحرفي 1
 482.. 677.. 17 الفهم القرائي االستنتاجيمهارات  3
 642.. 0.4.. 8 مهارات الفهم القرائي النقدي 2

 9.9.. 823.. 23 ختبارالالدرجة الكلية ل
، (9.9..) بلغأن معامل الثبات للدرجة الكلية لالختبار  (7-.1)يتضح من الجدول      

يمكن الوثوق به األمر الذي يدلل على أن االختبار يتمتع بدرجة جيدة من الثبات المرتفع الذي 
، واالطمئنان إلى صحة النتائج التي يتم الحصول عليها بعد تطبيق االختبار على عينة البحث

 .استخدامه في الدراسةصالحية  وتظهر
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 :Richardson And Kuder  21 ريتشاردسون -معادلة كودر -ب 
، وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار، حيث 31م الباحث معادلة كودر ريتشارد لقد استخد    

للدرجة لكل مجال من مجاالت االختبار و   31ريتشارد سون حصل على قيمة معادلة كودر
 :للمعادلة اآلتية االكلية لالختبار ككل طبق  

   
 المتوسط  : ن   م إحيث 

                                              الختبارفقرات عدد  : ك           

 (3.2: 9..3، المنيزل)                                                  التباين: 2ع          
 (4-11)جدول 

 21 ريتشاردسون -معامالت الثبات لختبار مهارات الفهم القرائي باستخدام معادلة كودر
 م

 المهارة
عدد 
النحراف  المتوسط الفقرات

 التباين المعياري
معامل كودر 
ريتشاردسون 

21 
 438.. 4.42 3.48 4 .1 مهارات الفهم القرائي الحرفي 1
 441.. 17.86 2.80 8.18 17 مهارات الفهم القرائي االستنتاجي 3
 677.. 0.27 3.21 7.89 8 مهارات الفهم القرائي النقدي 2

 888.. 66.82 8.18 4...3 23 ختبارالالدرجة الكلية ل
لالختبار ككل كانت ( 31) ونسأن معامل كودر ريتشارد (7-11)من الجدول يتضح     
مما ، وثباته االختباروبذلك تأكد الباحث من صدق  ،تطمئن الباحثعالية وهي قيمة ( 888..)

من  امكون  ته النهائية وأصبح االختبار في صور يؤكد إمكانية استخدام االختبار في الدراسة، 
ن طالب الصف الثالث م اطالب  ( 38)بعد تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  ،فقرة( 23)

على  اوبعدي   اقبلي   طبقالذي  الدروس األربعةيبين االختبار في ( 0)وملحق رقم ، األساسي
 .والضابطة مجموعتي الدراسة التجريبية

 الدراسة ادةم:  
طالع على األدب التربوي والدراسات في القام الباحث بإعداد دليل المعلم بعد ا :دليل المعلم

 (لغتنا الجميلة) في كتاب دروسال سترشاد به في تدريسوذلك لال ،مجال القصص الرقمية
 :أتيي مراعاة اشتمال الدليل على ما القصص الرقمية مع باستخدام

 = 1   - 21ر 
 (م  –ك ) م 

ك 2ع  
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 عنوان الدرس. 
 األهداف السلوكية. 
 المتطلبات األساسية والبنود االختبارية. 
 الوسائل التعليمية. 
 اإلجراءات واألنشطة المستخدمة لتحقيق األهداف. 
 أساليب التقويم. 

 

بعد ذلك قام الباحث بعرض دليل المعلم على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في     
 :إلبداء اآلراء حولوذلك  (1)المناهج وطرق التدريس ملحق رقم 

 السالمة اللغوية. 
 صحة المادة العلمية. 
 أو التعديل اإلضافةأو  الحذف. 

 

               لعام الدراسي الثاني من االدراسي فكان في الفصل  لتجربةاما عن بداية تطبيق أ    
 .     م 7/3.10./0.واستمر التطبيق حتىم  2/3.10./8.م وذلك بتاريخ  3.17-3.10

   

 :ضبط متغيرات الدراسة: ثامًنا
ثار المتغيرات الدخيلة آل امن الحرص على ضمان سالمة نتائج الدراسة، وتجنب   انطالق ا     

 :، قام الباحث بضبط تكافؤ المجموعتين وذلك فيآثارهاالتي يتوجب ضبطها للحد من 
 .العمر الزمني .1
 .نهاية الفصل الدراسي األولاختبارات  نتائج من خالل التحصيل العام .3
 .نهاية الفصل الدراسي األول باراخت نتائج من خاللالتحصيل في اللغة العربية  .2
 .التطبيق القبلي لالختبار .7

 

 :العمر الزمني .1
  استخدمو للتأكد من ذلك قام الباحث برصد أعمار العينة من خالل سجالت المدرسة،      

 التجريبية والضابطة المجموعتين بين على الفروق للتعرفلعينتين مستقلتين ( T-Test) اختبار
 :يوضح ذلك اآلتي، والجدول التطبيق في البدء قبل
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 (4-12)جدول 
                    بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار                     

 الزمنيالعمر  في التجريبية والضابطة المجموعتينطالب 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري

   قيمة
(ت )    

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 العمر الزمني
 39.. 2..8 37 التجريبية

1.147 ..377 
غير دالة 
 78.. 8.17 37 الضابطة اإحصائي  

 ...3( =0...)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
 3.66( =1...)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

 

العمر  المحسوبة في المقارنة بين متوسطي( ت)أن قيمة ( 7-13) يتضح من الجدول    
المحسوبة ( ت )الجدولية، وهذا يعني أن قيمة ( ت)مجموعتين كانت أصغر من قيمة لل الزمني

؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين (0...)عند مستوى  اغير دالة إحصائي  
 هاتينوهذا يدل على أن ، والضابطة التجريبية تينالمجموعالعمر الزمني لطالب  يمتوسط

 .متكافئتان من حيث العمر الزمني ينالمجموعت
 :التحصيل العام .2

نهاية الفصل الدراسي ات نتائج اختبار  خالل منللطالب  العام التحصيل مجاميع تصدرُ       
     ،المدرسية السجالت من مجامعيهم واستخرجت م،3.10 -3.17ول من العام الدراسي األ
التجريبية  المجموعتين بين على الفروق للتعرفلعينتين مستقلتين  (T-Test) اختبار استخدمو 

 :ذلك يوضح اآلتي والجدول ،التطبيق في البدء قبل والضابطة
 

 (4-13)جدول 
                    بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار                     

 التحصيل العام في التجريبية والضابطة المجموعتينطالب 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري

   قيمة
(ت )    

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 التحصيل العام
 69.63 342.42 37 التجريبية

غير دالة  448.. 382..
 48.46 368.87 37 الضابطة اإحصائي  

 ...3( =0...)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
 3.66( =1...)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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درجات  المحسوبة في المقارنة بين متوسطي( ت)أن قيمة  (7-12)يتضح من الجدول     
المحسوبة ( ت)الجدولية، وهذا يعني أن قيمة ( ت)المجموعتين كانت أصغر من قيمة  طالب

؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين (0...)عند مستوى  اغير دالة إحصائي  
وهذا يدل على  ،في التحصيل العام والضابطة التجريبية تينالمجموع درجات طالب يمتوسط

 .متكافئتان من حيث التحصيل العام هاتين المجموعتينأن 

 :التحصيل في اللغة العربية .3
من خالل نتائج اختبار نهاية الفصل  اللغة العربية مادة في الطالب درجات تصدرُ      

 متغير لضبط واستخرجت الدرجات ،م3.10-3.17من العام الدراسي  األولالدراسي 
 على الفروق للتعرف لعينتين مستقلتين (T-Test) اختبار مواستخد ،اللغة العربية في التحصيل

 :ذلك حيوض اآلتيوالجدول  ،التطبيق في البدء قبل التجريبية والضابطة المجموعتين بين
 
 (4-14)جدول 

                 طالب بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار                  
             تحصيل اللغة العربية في التجريبية والضابطة المجموعتين

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري

   قيمة
(ت )     

 قيمة
 الدللة

مستوى 
 الدللة

التحصيل في     
 اللغة العربية

 12.14 .24.4 37 التجريبية
..783 ..621 

غير دالة 
 13.89 26.37 37 الضابطة اإحصائي  

 ...3( =0.05)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
 3.66( =1...)داللة  وعند مستوى( 43)ة الجدولية عند درجة حري" ت"قيمة 

 

درجات  المحسوبة في المقارنة بين متوسطي( ت)أن قيمة  (7-17)يتضح من الجدول      
المحسوبة ( ت)الجدولية، وهذا يعني أن قيمة ( ت)المجموعتين كانت أصغر من قيمة  طالب

؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين (0...)عند مستوى  اغير دالة إحصائي  
وهذا ، في التحصيل في اللغة العربية والضابطة التجريبية تينالمجموعدرجات طالب  يمتوسط

 .ن متكافئتان من حيث التحصيل في اللغة العربيةين المجموعتييدل على أن هات
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 :التطبيق القبلي لالختبار.4
لعينتين  (T-Test) اختبار مواستخد االختبار القبلي، في الطالب درجات تصدرُ      

 ،طبيقالت في البدء قبل التجريبية والضابطة المجموعتين بين على الفروق للتعرفمستقلتين 
 : ذلك يوضح اآلتي والجدول

 (4-12)جدول 
                 طالب بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار                        

 اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي في والضابطة المجموعتين التجريبية    

النحراف  المتوسط العدد المجموعة البيان
 المعياري

   قيمة
(ت )    

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

الفهم          مهارات
 القرائي الحرفي

 1.22 0..2 37 التجريبية
..203 ..436 

 

دالة غير 
 1.21 3.90 37 الضابطة اإحصائي  

 

مهارات الفهم     
 االستنتاجيالقرائي 

  1.32 2.86 37 التجريبية
..384 

 
..440 

 

غير دالة 
 .1.3 2.90 37 الضابطة اإحصائي  

 

الفهم  مهارات
 النقديالقرائي 

  6..1 3.28 37 التجريبية
1.160 

 
..378 

 

غير دالة 
 1.12 3.68 37 الضابطة اإحصائي  

 
 الدرجة الكلية

  1.84 .9.2 37 التجريبية
..667 

 
..0.9 

 

غير دالة 
 1.62 9.04 37 الضابطة اإحصائي  

 ...3( =0.05)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة    
 3.66( =0.01)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة    

درجات  بين متوسطيالمحسوبة في المقارنة ( ت)أن قيمة  (7-10)يتضح من الجدول      
المحسوبة ( ت)الجدولية، وهذا يعني أن قيمة ( ت)من قيمة  المجموعتين كانت أصغر طالب
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  أي أنه ال ؛(0...) عند مستوى ادالة إحصائي  غير 
 الفهم القرائي بجميع  مهارات والضابطة في التجريبية تينالمجموعدرجات طالب  يمتوسط
  .  القبليفي االختبار ن متكافئتان يالمجموعت نيهات أن وهذا يدل على ،وفي الدرجة الكلية أبعاده،
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 :الدراسةإجراء خطوات : اتاسعً 
 :آلتيةمجموعة الخطوات اه اتبع الباحث في دراست

 .والدراسات السابقة والبحوث ذات العالقة بموضوع الدراسةطالع على األدب التربوي الا .1
 .لدراسةالمستخدمة في ا (لغتنا الجميلة) كتاب منالدروس اختيار  .3
طالع على الدراسات السابقة، وآراء المهارات الفهم القرائي من خالل اإعداد قائمة ب .2

بداء ثم عرض القائمة على مجموعة من المحكمين للتأكد من صحتها  ،المختصين وا 
 .لمالحظاتا
 .إعداد قائمة بالمعايير الالزمة لتصميم القصص الرقمية وعرضها على المحكمين .7
 .القصص الرقمية وعرضها على المحكمين للتأكد من صالحيتها للتطبيق بناء .0
 .ثم عرضه على المحكمين المهاراتالقرائي في ضوء قائمة  الفهمإعداد اختبار مهارات  .6
     تنمية مهارات الفهم القرائي في القصص الرقمية تطبيق كيفية لتوضيح المعلم دليل إعداد .4

في  المختصينعلى مجموعة من الخبراء و ثم عرض الدليل  ،الصف الثالث طالب لدى 
بداء اآلراء للتأكد وطرق التدريسالمناهج   .من صحته ومناسبته وا 

إلى وكالة  اسالمية بغزة موجه  إلالحصول على كتاب من عمادة الدراسات العليا بالجامعة ا .8
يق أداة ، من أجل تسهيل المهمة والسماح للباحث بتطب(11)الغوث الدولية بغزة ملحق رقم 

 .، ولقد لقيت الدراسة كل العون والتعاون من قبل المسئولينالعينةالدراسة على 
يجاد معامل  ،تطبيق االختبار على عينة استطالعية لتحديد زمن االختبار .9 الصعوبة وا 

 .وثباتها األداةصدق والتحقق من ، والتمييز
 .(المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة)تحديد عينة الدراسة . .1
 .تكافؤ المجموعتينضبط . 11
قبل التكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة للتأكد من  طالبتطبيق االختبار القبلي على . 13

 .الباحث بنفسه بتصحيح األوراق ورصد النتائج، وقد قام الدراسة طبيقت     
      احث نفسه باستخدام وذلك بتدريس المجموعة التجريبية من قبل الب التطبيقالبدء في  .12

 .الطريقة المعتادةب تدرس، بينما المجموعة الضابطة القصص الرقمية      
    أثر العامل التجريبي لدى على، وذلك للتعرف مجموعتينعلى التطبيق االختبار البعدى . 17

 .وعة التجريبية والمجموعة الضابطةأفراد المجم      
    حات في ضوءا وتفسيرها ومن ثم وضع التوصيات والمقتر الدراسة إحصائي   بياناتتحليل . 10

 .سفرت عنه النتائجأ ما      
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 :المعالجات اإلحصائية :اعاشرً 
 :وثباته الختبار للتحقق من صدقاآلتية لقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية   
يجاد  لالختبارللكشف عن صدق االتساق الداخلي : معامل االرتباط بيرسون .1 في  االرتباطوا 

 .ثبات التجزئة النصفية
 .لتعديل طول االختبار لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية براون، -معادلة سبيرمان .3
 .، لحساب ثبات االختبار31سون ريتشارد -معامل كودر .2
 .رات االختبارقلف والتمييز صعوبةال تمعامال .7
 :لإلجابة عن تساؤلت الدراسة اآلتيةاستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية  وقد
 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  .1
مجموعتين بين  الفروق داللة على للتعرف T-Test (Independent- Samples)اختبار .3

 .مستقلتين
 .يتا للتأكد من أن حجم الفروق الناتجة هي فروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسةإمربع  .2
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 

  وفرضياتها أسئلة الدراسةنتائج. 
 توصيات الدراسة. 
 مقترحات الدراسة. 
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 الفصل الخامس
 الدراسة وتفسيرهانتائج 

تي ، وذلك من خالل جمع البيانات الوصل إليهاللنتائج التي تُ  اعرض  هذا الفصل  يتناول     
في معالجة بيانات " SPSS"م البرنامج اإلحصائي استخد حيث، الدراسة اةتمت خالل تطبيق أد

ومن ثم عرض ، وتفسيرهاوكذلك مناقشتها ، النتائج التي تم التوصل إليها ترضوعُ  ،الدراسة
 .التوصيات والمقترحات

 

  اإلجابة عن السؤال األول، الذي ينص على: 
 ؟ها لدى طالب الصف الثالث األساسيمهارات الفهم القرائي الواجب تنميت ما

 

طالع على األدب التربوي والدراسات والبحوث البة عن هذا السؤال قام الباحث باولإلجا       
 المبدئيةالقائمة في صورتها  ُأعدتفهم القرائي، ثم بعد ذلك مهارات الالسابقة في مجال تنمية 

 المتخصصين على المحكمين وُعرضت، مهارة (.3) ستويات يندرج تحتهاالتي شملت ثالثة م
خرجت ا أجريت التعديالت والمقترحات الالزمة حتى في مجال المناهج وطرق التدريس، وأخير  

حيث بلغ عدد المستويات ثالثة ، لرؤى المحكمين واألخذ بآرائهم افي صورتها النهائية وفق   القائمة
 (.2)ملحق رقم كما في مهارة  (16)تفرع منها 

 

 الذي ينص علىثانياإلجابة عن السؤال ال ،: 
 ما المعايير الالزم اتباعها عند تصميم القصص الرقمية؟

 

ت المرتبطة بموضوع التربوي، والدراسابمراجعة األدب ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث      
ة معايير يندرج ثالث حيث شملت المبدئية، ومن ثم أعدت القائمة في صورتها القصص الرقمية

، وفي ، ثم عرضها على المحكمين المختصين في المناهج وتكنولوجيا التعليممؤشر ا( 39)تحتها 
حيث بلغ عدد  ،صورتها النهائيةجاهزة في  قائمة المعايير النهاية أجريت التعديالت لتصبح

 (.9) كما في ملحق رقم مؤشر ا( 34)تفرع منها  ثالثة المعايير
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 الذي ينص على، ثالثاإلجابة عن السؤال ال: 
بين متوسط درجات  ( α ≥ 1.12)هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى 
 ؟دي لختبار مهارات الفهم القرائيالحرفي في التطبيق البع

 

 : اآلتيولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض الصفري      
بين متوسط درجات طالب  (α ≥ ...0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى الحرفي في 
 .دي الختبار مهارات الفهم القرائيالتطبيق البع

 لعينتين مستقلتين للكشف عن T-Test))م اختبار استخد الفرض هذا وللتحقق من صحة    
، وكانت النتائج كما هي ألداء في المجموعتين التجريبية والضابطةداللة الفرق بين متوسطي ا

  :اآلتيموضحة في الجدول 
 (2-1)جدول 

                             طالب المجموعتين بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار    
  المستوى الحرفي لختبار مهارات الفهم القرائي البعدي في التجريبية والضابطة

النحراف  المتوسط العدد المجموعة البيان
 المعياري

    قيمة
(ت )   

 قيمة
 الدللة

 مستوى
 الدللة

مهارات الفهم 
 القرائي الحرفي

 1.33 8.68 37 التجريبية
5.091 ..... 

دالة عند 
 2.55 6.27 37 الضابطة 1...

 ...3( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  
   3.66( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  

 :أتيما ي (0-1) يتضح من الجدول
 وهو  ،(8.68)المجموعة التجريبية يساوي  كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في     

 ،(6.34) المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في المجموعة الضابطة الذي يساويأكبر من 
 مستوى الجدولية عند" ت "وهى أكبر من قيمة  ،(91..0)المحسوبة تساوي " ت " وكانت قيمة 

توجد  أنه على ، وهذا يدللالفرض الصفري ويقبل الفرض البديليرفض  من ثم، و (0.01) داللة
 في المجموعتين التجريبية والضابطة طالبدرجات ئية بين متوسطي فروق ذات داللة إحصا

، مما المجموعة التجريبيةطالب الفهم القرائي البعدي لصالح  مهارات ارختبالالمستوى الحرفي 
                            .في تدريس الطالب اواضح   ادث أثر  توظيف القصص الرقمية يح أنيعني 
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)مربع إيتا  قام الباحث بحسابولحساب حجم التأثير 
 :اآلتيةباستخدام المعادلة ( 2

 

) عبريو 
عن نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يمكن أن يرجع إلى المتغير  (2
  .المستقل

 درجة الحرية=   t                  df ة مربع قيم= t2 :نإحيث 
η"وعن طريق 

2
باستخدام المعادلة  التأثيرالتي تعبر عن حجم ( D)قيمةأمكن إيجاد "  

 :اآلتية
   2   η 2                   

             

                             
= D 

 
 (2-2)جدول 

                                            الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير
األداة 

 المستخدمة
 حجم  التأثير

اكبير جدً  كبير متوسط صغير  
D ..3 ..0 ..8 1.1 
η

2 ...1 ...6 ..17 ..3. 

                                                                                                                                                                                                                           بواسطة كل من والجدول التالي يوضح حجم التأثير  ،ولقد قام الباحث بحساب حجم األثر     
)إيتا  ربعم  

 (.d)وقيمة ( 2
 (2-3)جدول 

و tقيمة            
 وحجم تأثير توظيف  dو  2

    الحرفي الفهم القرائيمهارات القصص الرقمية في تنمية       

 درجة الحرية البيان
 "df  "  

 قيمة
 "t  "  

يتاإقيمة مربع   
"  2 " 

 قيمة
 "d  "  

حجم 
 التأثير

  مهارات الفهم
 اكبير جد   1.3.1 360.. 91..0 43 الحرفي القرائي

t2 
=

 2  
t2 + df 

1- η 2         
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" 2"أن قيمة  (0-2)يتبين من الجدول ( 0-3)بناء على الجدول المرجعي               
، وهذا يدل على أن المتغير اوهى كبيرة جد  ( 1.3.1)بلغت " d"وأن قيمة  ،(360..)بلغت 
     "مهارات الفهم القرائي" على المتغير التابع  له تأثير كبير" توظيف القصص الرقمية"   المستقل

هي فروق حقيقية تعود إلى متغيرات ( t)مما يشير إلى أن نتيجة اختبار( المستوى الحرفي)
              .الدراسة وال تعود إلى الصدفة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن توظيف القصص الرقمية أدى إلى جذب انتباه الطالب      
األماكن وتحديد األمر الذي ساعد الطالب على تذكر الشخصيات  ،لفترة طويلة من الزمن

الواردة في القصة باإلضافة إلى أن مشاهدة القصة الرقمية أدى إلى تحديد المعنى المناسب 
مضاد الكلمة، كما أن القصص  حديدلقصة، وتفي ا ةللكلمة من خالل ربط مدلول الكلمة بالصور 

وتتفق نتيجة هذا الفرض مع  ،راكيب بمظاهر الحياة اليوميةوالتعلى ربط األلفاظ  تالرقمية ركز 
، ودراسة نهابة (3.17) ، ودراسة الغلبان(3.10)مثل دراسة الصيداوي  ،نتائج دراسات سابقة

التي أظهرت تفوق طلبة المجموعات التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات  (3.12)
 .الفهم القرائي في المستوى الحرفي

 

 الذي ينص علىرابعاإلجابة عن السؤال ال ،: 
بين متوسط درجات  (α ≥ 1.12)هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى 
 ؟دي لختبار مهارات الفهم القرائيالستنتاجي في التطبيق البع

 

 : اآلتيولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض الصفري      
بين متوسط درجات طالب  (α ≥ ...0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى االستنتاجي 
 .الفهم القرائيدي الختبار مهارات في التطبيق البع

لعينتين مستقلتين للكشف عن  T-Test)) اختبار استخدمالفرض  هذا وللتحقق من صحة    
، وكانت النتائج كما هي الضابطةألداء في المجموعتين التجريبية و داللة الفرق بين متوسطي ا

 :اآلتيموضحة في الجدول 
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 (2-4)جدول 
               طالب المجموعتين بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار   

  المستوى الستنتاجي لختبار مهارات الفهم القرائي البعدي في التجريبية والضابطة

النحراف  المتوسط العدد المجموعة البيان
 المعياري

   قيمة
(ت )    

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 الفهم مهارات 
 االستنتاجي القرائي

 1.06 11.07 37 التجريبية
0.629 ..... 

دالة عند 
 .3.8 8.04 37 الضابطة 1...

 ...3( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
 3.66( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

 

 :يأتيما  (0-7)يتضح من الجدول 
وهو  ،(11.07)لمجموعة التجريبية يساوي كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في ا     

 ،(8.04)جموعة الضابطة الذي يساوي أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في الم
عند مستوى الجدولية " ت "وهى أكبر من قيمة  ،(0.629)المحسوبة تساوي " ت " مة وكانت قي
وجد ت أنهعلى ، وهذا يدلل الصفري ويقبل الفرض البديل يرفض الفرض من ثم، و (0.01)داللة 

في المجموعتين التجريبية والضابطة  طالبدرجات فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 
، المجموعة التجريبية طالب لصالحلبعدي الفهم القرائي ا الختبار مهاراتالمستوى االستنتاجي 

 .في تدريس الطالب اواضح   االقصص الرقمية يحدث أثر  يعني أن توظيف  مما
 

بواسطة كل من والجدول التالي يوضح حجم التأثير  ،ولقد قام الباحث بحساب حجم األثر     
 (.d)وقيمة ( 2)مربع إيتا 

 

 (2-2)جدول 
و tقيمة    

 وحجم تأثير توظيف  dو  2
 الستنتاجي الفهم القرائيمهارات القصص الرقمية في تنمية                 

 درجة الحرية البيان
 "df  "  

 قيمة
 "t  "  

يتاإقيمة مربع   
"  2 "  

 قيمة
 "d  "  

حجم 
 التأثير

 الفهم مهارات
 ر جد اكبي 1.238 2.6.. 0.629 43 االستنتاجي القرائي
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بلغت       " 2"أن قيمة ( 0-0)يتبين من الجدول ( 0-3)بناء على الجدول المرجعي      
  ، وهذا يدل على أن المتغير المستقلاجد   وهى كبيرة( 1.238)بلغت " d"وأن قيمة  ،(2.6..)
            "مهارات الفهم القرائي" على المتغير التابع  له تأثير كبير" توظيف القصص الرقمية" 
متغيرات هي فروق حقيقية تعود إلى ( t) مما يشير إلى أن نتيجة اختبار( المستوى االستنتاجي)

 .الدراسة وال تعود إلى الصدفة
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن اإلجراءات المتبعة من قبل الباحث أثناء تدريس طالب      

اعل اإليجابي مع لتوظيف القصص الرقمية مكنت الطالب من التف االمجموعة التجريبية وفق  
عندما يسأل المعلم طالبه أسئلة تثير فضولهم عما شاهدوه وما استمعوا له كل ف ،النص المقروء

ثارة   لمثيرات مما يتيح الفرصة الكتسابالطالب بسبب تنوع ا النتباههذا فيه تنشيط للذهن وا 
، وصفات الشخصيات لألفكار الرئيسة والفرعية، نتاجستمن ا االستنتاجي القرائي مهارات الفهم
مع نتائج وتتفق نتيجة هذا الفرض  ،في القصة بناء على استيعابهم للنص سائدةالواستنتاج القيم 

( 2..3) جاد ودراسة، (3.13) دراسة السيدو ، (3.13) الشهريمثل دراسة  ،ةات سابقدراس
 القرائي الفهم الختبار مهارات المجموعات التجريبية في التطبيق البعديطلبة تفوق  التي أظهرت

 . في المستوى االستنتاجي
 

 الذي ينص علىخامساإلجابة عن السؤال ال ،: 
بين متوسط درجات  (α ≥ 1.12)هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 

طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى 
 ؟الفهم القرائيدي لختبار مهارات النقدي في التطبيق البع

 

 : اآلتيولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض الصفري       
بين متوسط درجات طالب  (α ≥ ...0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في المستوى النقدي في 
 .الفهم القرائيالتطبيق البعدي الختبار مهارات 

لعينتين مستقلتين للكشف عن ( T-Test)اختبار  استخدمالفرض  هذا وللتحقق من صحة      
، وكانت النتائج كما هي الضابطةفي المجموعتين التجريبية و  داءداللة الفرق بين متوسطي األ

 :اآلتيموضحة في الجدول 
 

 
 



 

 

1.6 
                              

 (2-1)جدول 
                طالب المجموعتين بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار 

 المستوى النقدي لختبار مهارات الفهم القرائي البعدي في التجريبية والضابطة

النحراف  المتوسط العدد المجموعة البيان
 المعياري

   قيمة
(ت )    

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

              الفهم مهارات
 النقديالقرائي 

 1.37 4.19 37 التجريبية
6.810 ..... 

دالة عند 
 1.40 7.48 37 الضابطة 1...

 ...3( = 0.05)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
 3.66( = 0.01)وعند مستوى داللة ( 43)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

 

 :أتيما ي (0-6)يتضح من الجدول 
وهو  ،(4.19) ي في المجموعة التجريبية يساويكان المتوسط الحسابي في التطبيق البعد     

 ،(7.48)أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في المجموعة الضابطة الذي يساوي 
الجدولية  عند " ت "وهى أكبر من قيمة  ،(6.810)المحسوبة تساوي " ت " وكانت قيمة 
 على ، وهذا يدللالفرض الصفري ويقبل الفرض البديليرفض  من ثم، و (0.01)مستوى داللة 

المجموعتين التجريبية  طالبدرجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أنه 
المجموعة  طالب لبعدي لصالحالفهم القرائي ا مهارات ختبارالوالضابطة في المستوى النقدي 

 .في تدريس الطالب اواضح   ادث أثر  أن توظيف القصص الرقمية يح ، مما يعنيالتجريبية
 

بواسطة كل من والجدول التالي يوضح حجم التأثير  ،بحساب حجم األثرولقد قام الباحث      
 (.d)وقيمة ( 2)مربع إيتا 

 

 (2-7)جدول 
و tقيمة      

 وحجم تأثير توظيف  dو  2
 النقدي الفهم القرائيمهارات القصص الرقمية في تنمية                    

 درجة الحرية البيان
 "df  "  

 قيمة
 "t  "  

يتاإقيمة مربع   
"  2 " 

 قيمة
 "d  "  

حجم 
 التأثير

 مهارات الفهم
 النقديالقرائي 

 اكبير جد   1.6.6 293.. 6.810 43
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       بلغت" 2"أن قيمة ( 0-4)يتبين من الجدول ( 0-3)جدول المرجعي بناء على ال     
 المستقل  ، وهذا يدل على أن المتغيراوهى كبيرة جد  ( 1.6.6)بلغت " d"وأن قيمة  ،(293..)
         "   مهارات الفهم القرائي "على المتغير التابع  له تأثير كبير" توظيف القصص الرقمية" 
هي فروق حقيقية تعود إلى متغيرات ( t)مما يشير إلى أن نتيجة اختبار( المستوى النقدي)

 .الدراسة وال تعود إلى الصدفة
 الحرفي واالستنتاجي أدىالقرائي هارات الفهم ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن اكتساب م     

يتضمنها  التي، حيث تمكن الطالب من فهم المعلومات الناقد القرائي إلى اكتساب مهارات الفهم
 ،مكنهم من توليد أسئلة مختلفة أدت إلى اكتساب معارف وخبرات مختلفة من ثمو  ،النص القرائي

في تصرف  بين السلوك الصحيح والخطأالتمييز النص القرائي من حيث فأتاح لهم نقد 
صدار حكم على موقف ورد في القصة، و شخصيات القصة بنتائج مغايرة للقصة بناء  ؤوالتنب ،ا 

 عدنانمثل دراسة بن  ،سابقة وتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتائج دراسات ،تهمعلى توقعا
 طلبةالتي أظهرت تفوق ( 8..3)ودراسة حافظ ، (9..3) عبد الباري ودراسة، (3.13)

 .مهارات الفهم القرائي في المستوى النقدي المجموعات التجريبية في التطبيق البعدي الختبار
 

  الذي ينص علىسادساإلجابة عن السؤال ال ،: 
بين متوسط درجات (  α ≥ 1.12)هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة 

التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق  طالب المجموعة
 البعدي لختبار مهارات الفهم القرائي؟

 

 : اآلتيولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بصياغة الفرض الصفري      
بين متوسط درجات طالب ( α ≥ ...0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي المجموعة 
 .الختبار مهارات الفهم القرائي

لعينتين مستقلتين للكشف عن  T-Test)) اختبار استخدمالفرض  هذا وللتحقق من صحة     
النتائج كما هي  ن التجريبية والضابطة، وكانتداللة الفرق بين متوسطي األداء في المجموعتي

 :اآلتيموضحة في الجدول 
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 (2-8)جدول  
                           طالب بين الفروقعلى  للتعرف( (T-Testنتائج اختبار  

 اختبار مهارات الفهم القرائي البعدي في التجريبية والضابطةالمجموعتين 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة البيان
 المعياري

    قيمة
(ت )   

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

       مهارات 
 الفهم القرائي

 3.35 27.41 37 التجريبية
6.697 0.000 

دالة عند 
 6.22 19.62 37 الضابطة 0.01

 2.00( =0.05)وعند مستوى داللة ( 72)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  
 2.66( =0.01)مستوى داللة وعند ( 72)الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  

 

 :يأتيما  (0 -8)يتضح من الجدول 
وهو  ،(34.71)كان المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في المجموعة التجريبية يساوي      

أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق البعدي في المجموعة الضابطة الذي يساوي 
الجدولية  " ت "وهى أكبر من قيمة  ،(6.694)المحسوبة تساوي " ت " وكانت قيمة  ،(19.63)

، وهذا يدلل الفرض الصفري ويقبل الفرض البديليرفض  من ثم، و (0.01)عند مستوى داللة 
المجموعتين التجريبية  طالبدرجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أنه على 

 ، مماالمجموعة التجريبيةطالب لصالح  البعدي الفهم القرائي تمهارا والضابطة في اختبار
 .في تدريس الطالب اا واضح  ن توظيف القصص الرقمية يحدث أثر  يعني أ

 

بواسطة كل من والجدول التالي يوضح حجم التأثير  ،ولقد قام الباحث بحساب حجم األثر     
)مربع إيتا 

 (.d)وقيمة ( 2
 

 (2-8)جدول 
و tقيمة 

 وحجم تأثير توظيف  dو  2
 الفهم القرائيمهارات في تنمية  الرقميةالقصص 

 درجة الحرية البيان
 "df  "  

 قيمة
 "t  "  

يتاإقيمة مربع   
"  2 "  

 قيمة
 "d  "  

حجم 
 التأثير

          مهارات
 اكبير جد   1.049 287.. 6.694 43 الفهم القرائي
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بلغت    " 2"أن قيمة ( 0-9)يتبين من الجدول  ( 0-3)بناء على الجدول المرجعي      
ذا يدل على أن المتغير المستقل ، وهاة جد  وهى كبير ( 1.049)بلغت   "d"وأن قيمة  ،(287..)
مما يشير  "مهارات الفهم القرائي" ر التابع على المتغي له تأثير كبير" القصص الرقميةتوظيف  "

             .تعود إلى متغيرات الدراسة وال تعود إلى الصدفةهي فروق حقيقية ( t) إلى أن نتيجة اختبار
تدريس أسلوب حديث الويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن توظيف القصص الرقمية في      

األمر الذي أثار الحماسة لدى الطالب وشوقهم ليتفاعلوا مع هذا  ،يشرك أكثر من حاسة
، وتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتائج دراسات على مستوى تحصيلهم اأثر إيجابي   األسلوب مما

( 3.12) ، ودراسة نوبي وآخرون(3.12) ، ودراسة محمد(3.17) مثل دراسة الجرف ،سابقة
التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح طلبة المجموعات التجريبية التي درست 

 . باستخدام القصص الرقمية

 :توصيات الدراسة
 :أهمهامن التوصيات  أوصى الباحث بعدد في ضوء نتائج الدراسة

رى مثل التعبير الكتابي، ضرورة استخدام القصص الرقمية في تنمية بعض المهارات األخ .1
 .القراءة الجهريةو 
من خالل تنميتها و العمل على تحديد مهارات الفهم القرائي المناسبة لكل مرحلة تعليمية  .3

 .التعليميةاستثمار المواقف 
 القراءة بحيثمراعاة مصممي مناهج اللغة العربية اختيار النصوص المناسبة في دروس  .2

 .الفهم القرائيمهارات تركز أهدافها وأساليب تدريسها على تنمية 
 

     وكيفيةللمعلمين لتدريبهم على تصميم القصص الرقمية  وتنفيذها الدورات وورش العملتنظيم  .7
            . تنفيذها   
       مجال يثة فيالتي تناولت االستراتيجيات الحد البحوثتزويد المعلمين بنتائج الدراسات و  .0

   .لكترونيإلالتعليم ا   
 .أحد أساليبب التدريس الحديثةلكونه تبني فكرة حوسبة المقررات الدراسية، وذلك . 6
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 :مقترحات الدراسة
 :اآلتيةالدراسات إجراء ا يقترح الباحث الدراسة وتوصياتهفي ضوء نتائج 

 .المواد الدراسية لالدراسية ولكدراسة مماثلة للدراسة الحالية وذلك لجميع المراحل  .1
، يمكن من خاللها التعرف جيات تدريس مهارات الفهم القرائيدراسات مقارنة بين استراتي .3

 .تنمية تلك المهاراتل االستراتيجياتأفضل  على
م القرائي في جميع مراحل أثر الوسائط التعليمية على تنمية مهارات الفهدراسة توضح  .2

 .التعليم
القصص الرقمية في تنمية مهارات التفكير المختلفة توظيف للكشف عن فاعلية  اتدراس .7

 .في المراحل الدراسية المختلفة لبةلدى الط
والمعلمين نحو توظيف القصص الرقمية في مختلف المواد  لبةاتجاهات الط وضحدراسة ت .0

 .ةالدراسي
 .وتطبيقها القصص الرقميةإعداد المعلمين في دراسة وصفية حول الصعوبات التي تواجه  .6
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 :المصادر: أوًل 
 .العزيز الحكيم من تنزيل القرآن الكريم. 1
 .السنة المطهرة. 3

 :المراجع العربية: اثانيً 
دار : بيروت(. 4)المجلد. 1ط .لسان العرب(. هـــ.171)، جمال الدين محمد ابن منظور .1

 .صادر للطباعة والنشر
 .جراءات لتعلم فعالإلالمفاهيم وا :القياس والتقويم الصفي. (8..3) سناء ابراهيم ،أبو دقة .3

 .دار آفاق للطباعة والنشر: غزة .3ط
فاعلية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبير (. 4..3)شامات، العنود بنت سعيد الأبو  .2

ماجستير غير  رسالة .قبل المدرسة الفني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما
 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية منشورة،

األساليب اإلحصائية الستدللية في تحليل  .(.3.1) محمود صالح الدين ،عالم أبو .7
دار  :القاهرة ."البارامترية والالبارامترية"بيانات البحوث النفسية والتربوية والجتماعية 

 .الفكر العربي
: عمان. 1ط .مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية(. .3.1) عبد اهلل أبو مغلي، سميح .0

 .ة ناشرون وموزعوندار البداي
فاعلية القصص الرقمية التشاركية في تدريس الدراسات (. 3.12)مغنم، كرامي بدوي  أبو .6

الثقافة مجلة  .تالميذ المرحلة اإلعدادية ىتحصيل وتنمية القيم األخالقية لداالجتماعية في ال
 ..18–92، (40)العدد، والتنمية

مكتبة األنجلو : القاهرة .القياس التربويمدخل إلى  .(1997)صالح الدين  ،ناهية أبو .4
 .المصرية

دار : عمان. 2ط .أساليب وطرق تدريس اللغة العربية(. 4..3)هيجاء، فؤاد حسن أبو ال .8
 .المناهج للنشر والتوزيع



 

 

112 
                              

أثر استعمال الحاسوب واألسلوب القصصي في تحصيل (. 3.11)أحمد، إيالف إبراهيم  .9
ماجستير  رسالة. األول المتوسط في مادة التاريخ واستبقاء المعلومات لدى طالبات الصف
 .غير منشورة، جامعة بغداد، بغداد، العراق

سأل، اقرأ، افحص، ا أثر استراتيجية .(3.12)عبد اهلل ومجيد، عمر صباح ، ضياء أحمد ..1
   ،(98)العدد ،مجلة العلوم التربوية والنفسية. مل، سمع، راجع، في الفهم القرائيأت

128-167. 
: عمان .طرق التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية(. 0..3)وليد جابر ، أحمد .11

 . دار الفكر
 : غزة. 2ط .مقدمة في تصميم البحث التربوي(. 2..3)حسان واألستاذ، محمود إاألغا،  .13

 .مطبعة الرنتيسي للطباعة والنشر  
المسجلة على األقراص فاعلية استخدام القصص (. 4..3)آل تميم، عبد اهلل بن محمد  .12

ماجستير  رسالة. المدمجة في عالج صعوبات القراءة لدى تالميذ الصف الثالث البتدائي
 .غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

 .3ط .أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها(. 0..3) عبد الفتاح حسن، البجة .17
 .كتاب الجامعيدار ال: العين

فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجية القصة في تنمية (. .3.1)البركات، علي أحمد  .10
مجلة جامعة أم  .االستيعاب القرائي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي واتجاهاتهم نحوه

 .701-291، (1)، العدد(3)، المجلدالقرى للعلوم التربوية النفسية
فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تنمية (. 3.13)بن عدنان، هاشم بن عبد الرحمن  .16

 رسالة ماجستير غير. بعض مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس البتدائي
 .منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية

بين مدخلين لتصميم القصة الرقمية عبر الويب  التفاعل(. 3.12)التعبان، مهند عبد اهلل  .14
مع األسلوب المعرفي وأثره على اكتساب المعرفة وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طلبة 

 .رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر. تكنولوجيا التعليم
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تعليم (. 3.11)علي سعد ومكاوي، سيد فهمي وعبد الباري، ماهر شعبان ، جاب اهلل .18
جراءاته التربوية: القراءة والكتابة المسيرة للنشر والتوزيع دار  :عمان .1ط .أسسه وا 

  .والطباعة
فعالية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض مهارات الفهم (. 2..3)جاد، محمد لطفي  .19

، جامعة عين شمس -مجلة القراءة والمعرفة . القرائي لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي
 .74-14، (33)العدد

فاعلية توظيف القصص الرقمية في تنمية المفاهيم (. 3.17)الجرف، ريم محمود  ..3
 رسالة ماجستير غير منشورة،. التكنولوجية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

 .جامعة األزهر، غزة، فلسطين
 وراء فاعلية دمج بعض استراتيجيات ما(. 3.13)الجعفري، مهند بن عبد اللطيف  .31

المعرفة في تدريس القراءة على تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث 
 رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض،. الثانوي

 .المملكة العربية السعودية
بعض فعالية استخدام األلعاب اللغوية في تنمية (. 3.11)الجعيد، هنادي عائض  .33

 مهارات التمييز السمعي والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع البتدائي في محافظة
جامعة الطائف، الطائف، المملكة العربية  رسالة ماجستير غير منشورة،. الطائف
 .السعودية

فاعلية استخدام استراتيجية التعليم التعاوني الجمعي (. 8..3) وحيد السيد، حافظ .32
في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس ( K-W-L)واستراتيجية 

، العدد جامعة عين شمس -مجلة القراءة والمعرفة. االبتدائي بالمملكة العربية السعودية
(47) ،102–334. 
 .3ط .أسس القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيق(. ...3)محمد ، حبيب اهلل .37

 .دار عمار: عمان
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ير استراتيجية اتقن المقترحة في تنمية مهارات ثتأ(. 3.12)علي عبد المحسن الحديبي،  .30
جامعة  -المجلة التربوية  .الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

 .329 -182 ،(1.6)، العدد(34)المجلدالكويت، 
استراتيجية قائمة على أثر  .(3.12)والحداد، عبد الكريم سليم حسن، محمد إسماعيل  .36

، (34)، المجلدالكويت -المجلة التربوية . التخيل في تحسين مهارات االستيعاب القرائي
 .29-12، (1.6)العدد

الدار العلمية : عمان. 1ط .طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة(. ...3)الحسن، هشام  .34
 . الدولية

مكتبة : الكويت .1ط .العامة طرق التدريس(. ...3) يوسف، الحصري، علي والعنيزي .38
 .الفالح للنشر والتوزيع

فاعلية برنامج قائم على القصة في تنمية بعض (. .3.1)الحميد، حسن بن أحمد  .39
رسالة ماجستير غير . مهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط

 .السعوديةجامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية . منشورة
مكتبة الفالح للنشر : الكويت .تدريس وتقييم مهارات القراءة(. 2..3)ياسر، وانييلالح ..2

 .والتوزيع
فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية التدريس (. 3.13)الخوالدة، ناجح علي  .21

 .األردنالتبادلي لتنمية مهارات الفهم القرائي لذوي صعوبات التعلم بالمرحلة األساسية في 
 .170-134، (7)، العدد(1)، المجلدالمجلة الدولية التربوية المتخصصة

دار : عمان. 1ط .االنظرية في التدريس وترجمتها عمليً (. ...3)زه، أفنان نظير رو د .23
 .الشروق للنشر والتوزيع

اتجاهات حديثة في تدريس اللغة (. 9..3)طه علي والوائلي، سعاد عبد الكريم ، الدليمي .22
 .جدار الكتاب العالمي: عمان .العربية

 .دار القلم: بيروت .مختار الصحيح (.هـــ.66)الرازي، محمد بن أبي بكر .27
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فاعلية استخدام القصص المصورة المقدمة ألطفال  (.9..3)رجب، يوسف محمد  .20
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة. الرياض في تنمية بعض القدرات اإلبداعية لديهم

 .عين شمس، القاهرة، مصر
فاعلية الرسومات المتحركة في إكساب تالميذ الصف (. 3.11)رضوان، إنجي محمد  .26

األول اإلعدادي بعض مهارات التفكير الناقد والتعامل مع الكمبيوتر في مادة الحاسب 
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المنيا، المنيا، مصر. اآللي

دار  :عمان .3ط .تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة(. 6..3) فهد خليل، زايد .24
 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

 أسسها ومهارات: وية عند األطفالالمفاهيم اللغ(. 4..3)حامد عبد السالم ، زهران .28
 .دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع: عمان .تدريسها وتقويمها

برنامج مقترح في نحو النص ومدى فاعليته في تنمية الفهم (. .3.1) الزيني، محمد السيد .29
جامعة  -مجلة كلية التربية . القرائي ألنماط متنوعة من النصوص لدى الطالب المعلمين

 .012-740، (47)، العددالمنصورة
أثر استخدام استراتيجية روبنسون في تنمية الفهم (. 3.11)الساعدي، ذرغام جبار  ..7

رسالة ماجستير غير . طالب الصف األول المتوسط في مادة المطالعةالقرائي لدى 
 .منشورة، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق

بناء برمجية تعليمية قائمة على الرسوم المتحركة لمقرر (. 3.11)سحلول، أحمد طلعت  .71
 .ليم األساسياللغة االنجليزية وأثرها على إكساب مهارات القراءة والكتابة لتالميذ مرحلة التع

 .037–768، (40)العدد ،جامعة المنصورة -مجلة كلية التربية
: الصفاة. 1ط .طرائق تدريس اللغة العربية(. 3.11)السفاسفة، عبد الرحمن ابراهيم  .73

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع
أثر استخدام أسلوب القصة المصورة على تحصيل (. .3.1)السلطان، رجاء جاسم  .72

منشورة،  رسالة ماجستير غير. الخامس البتدائي بمادة التعبير التحريريتالميذ الصف 
 .، الدنمارككوبنهاكن األكاديمية العربية المفتوحة،
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أثر بعض العمليات الذهنية المصاحبة للتعرف في  (.6..3)صفاء عبد العزيز ، سلطانة .77
دكتوراة  رسالة .الكتابياستيعاب المقروء لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وفي تعبيرهم 

 .غير منشورة، جامعة حلوان، حلوان، مصر
وراء  أثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما(. 1..3)السليمان، مها عبد اهلل  .70

المعرفة في تنمية مهارة الفهم القرائي لدى تلميذات صعوبات القراءة في الصف السادس 
 .البحرين جامعة الخليج العربي، رسالة ماجستير غير منشورة،. البتدائي

 ة قائمة على التعلم المنظم ذاتًيااستراتيجية مقترح(. 3.13)السيد، محمود مصطفى  .76
لعالج الضعف في مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة 

 .القاهرة، القاهرة، مصر رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة. اإلعدادية
أساسيات (. .3.1) يل إبراهيم وجامل، عبد الرحمن وأبو زيد، عبد الباقي،شبر، خل .74

 .دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان .التدريس
دار الوفاء لدنيا : اإلسكندرية .تكنولوجيا أدب الطفل(. ...3) أحمد فضل، شبلول .78

 . الطباعة والنشر
 .وصناعة العقل العربياستراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة (. 4..3)حسن  شحاته، .79

 .الدار المصرية اللبنانية: القاهرة. 1ط
 .1ط .المرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها(. 3.13)حسن والسمان، مروان ، شحاته ..0

 .مكتبة الدار العربية للكتاب: القاهرة
تعلم (. 9..3)شريف، سليم محمد وأبو رياش، حسين محمد والصافي، عبد الحكيم  .01

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان. 1ط .السريعةالقراءة 
أثر قراءة الصورة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى (. 3.11)شعالن، محمد محمد  .03

، (116)، العددجامعة عين شمس -مجلة القراءة والمعرفة  .طالب الصف األول الثانوي
331-320. 

صف األول البتدائي من مستوى تمكن معلمي ال(. 3.11)خليل محمد ، الشهراني .02
أم  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة .أساليب تنمية مهارات القراءة لدى تالميذهم
 .القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية



 

 

118 
                              

          القـراءة فاعليـة برنـامج قـائم علـى اسـتخدام نشـاطات(. 3.13)الشهري، محمـد بـن هـادي  .07
.    البتـدائيى تالميـذ الصـف السـادس القرائـي والتجـاه نحوهـا لـدتنمية مهارات الفهـم في      

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية دكتوراة غير منشورة، رسالة     
أثر تغير نمط رواية القصة الرقمية القائمة على الويب على (. 9..3)شيمي، نادر سعيد  .00

الجمعية المصرية  .ير الناقد واالتجاه نحوهاالتحصيل وتنمية بعض مهارات التفك
 .24–2، (2)، العدد(19)المجلد ،تكنولوجيا التعليمل
برنامج كمبيوتر قائم على محاكاة القصة التفاعلية (. 8..3)صالح، ميسون عادل  .06

منشورة،  رسالة ماجستير غير. قبل المدرسة لتنمية بعض القيم األخالقية ألطفال ما
 .المنصورة، مصرجامعة المنصورة، 

وفق النظرية البنائية على أثر أنموذج قصصي مبني (. 3.13)نتصار يحيى االصالحي،  .04
 رسالة ماجستير غير منشورة،. في الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس البتدائي

 .الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق
دار زهران : عمان. 1ط .أساليب تدريس اللغة العربية(. 3.13)صومان، أحمد إبراهيم  .08

 .للنشر والتوزيع
أثر استخدام استراتيجية تنال القمر على تنمية مهارات (. 3.10)الصيداوي، خالد ياسين  .09

الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة، .الفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساس
 .اإلسالمية، غزة، فلسطين

. 1ط .ألحدث الطرائق التربوية اللغة العربية وفًقاتدريس (. .3.1)طاهر، علوي عبد اهلل  ..6
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان

 .1ط .مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي(. ..3.) رشدي أحمد، طعيمة .61
 .دار الفكر العربي: القاهرة

العربية بين أساليب تدريس اللغة (. 4..3) راتب قاسم والحوامدة، محمد فؤاد، عاشور .63
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان .3ط .النظرية والتطبيق

 .1ط .المهارات القرائية والكتابية(. 0..3)راتب قاسم ومقدادي، محمد فخري ، عاشور .62
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان
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 .سالميةوالتربية اإلخاصة باللغة العربية طرق التدريس ال(. ...3) فخر الدين ،عامر .67
 .عالم الكتب: القاهرة .3ط
استراتيجيات : تدريس القراءة في عصر العولمة(. 8..3)مختار عبد الخالق ، عبد اإلله .60

 .دار المناهج للنشر والتوزيع: سكندريةاإل .وأساليب جديدة
 فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تنمية مهارات(. 9..3)عبد الباري، ماهر شعبان  .66

 –مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس  .الفهم القرائي لتالميذ المرحلة اإلعدادية
 .117-42، (170)، العددجامعة عين شمس

دار المسيرة : عمان .1ط .استراتيجيات فهم المقروء(. .3.1)ماهر شعبان ، عبد الباري .64
 . للنشر والتوزيع والطباعة

فاعلية برنامج مقترح قائم على استخدام برمجية (. .3.1) حسين محمد، عبد الباسط .68
PhotoStory3   في تنمية مفهوم ومهارات تصميم وتطوير القصص الرقمية الالزمة

، (39)العدد ،مجلة الجمعية التربوية للدراسات الجتماعية .لمعلمي الجغرافيا قبل الخدمة
197-33.. 

مواقف عملية الستخدام حكي القصص الرقمية في (. 3.10)عبد الباسط، حسين محمد  .69
روجع بتاريخ ، (12)، العددلكترونيإل مجلة التعليم ا. تدريس المقررات الدراسية

                                                 :الرابط م عبر3/3.10./19

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=431 
 .األساليب الحديثة في تعليم اللغة العربية(. ...3)عبد اهلل عبد الحميد ، عبد الحميد ..4

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: الكويت .1ط
المدرستين  كار فيأنشطة ومهارات القراءة والستذ(. 6..3)هبة محمد ، عبد الحميد .41

    .دار صفاء للنشر والتوزيع :عمان. 1ط .عداديةالبتدائية واإل
تطور اللغة عند (. 4..3)نبيل والدراويش، حسين وصوالحة، محمد ، الهادي عبد .43

 .األهلية للنشر والتوزيع: عمان .1ط .األطفال

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=431
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المعرفة  وراء أثر التدريب على استراتيجيات ما(. 8..3) عبد الناصر أنيس، عبد الوهاب .42
في مواقف تعاونية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

 .144-97 ،(81)العدد ،جامعة عين شمس - مجلة القراءة والمعرفة .بالمرحلة االبتدائية
دار الوفاء : المنصورة .صعوبات القراءة والفهم القرائي(. 7..3)خير المغازي ، عجاج .47

 .والنشر والتوزيعللطباعة 
 .دار الفكر العربي: القاهرة. 1ط .لكترونيإل تكنولوجيا التعليم ا(. 3.12)عزمي، نبيل   .40
 .1ط .تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية(. 4..3) محسن علي، عطية .46

 .دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان
: عمان .في فهم المقروءوراء المعرفة  استراتيجيات ما(. .3.1)محسن علي ، عطية .44

 .دار المناهج للنشر والتوزيع
أثر استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تحصيل (. 2..3)عفانة، وائل عبد اللطيف  .48

منشورة، جامعة  رسالة ماجستير غير .طلبة الصف الخامس األساسي في وحدة المساحة
 .النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

فاعلية بعض القصص التفاعلية المطورة في تنمية مهارات (. 3.13)علي، سمر سامح  .49
رسالة ماجستير  .القراءة اإللكترونية في اللغة العربية لتالميذ الصف الخامس البتدائي

 .غير منشورة، جامعة حلوان، حلوان، مصر
اتجاهات (. 3.12) عيد عبد الواحد والعريشي، جبريل بن حسن والسيد، فايزة أحمدعلي،  ..8

             .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان .1ط .طرائق واستراتيجيات التدريس حديثة في
 .دائرة المكتبة الوطنية: عمان. 1ط .طرق التدريس(. .3.1)عمر، إيمان محمد  .81
دار األمل : عمان. 0ط .القياس والتقويم في العملية التدريسية(. 3..3) عودة، أحمد .83

 .للنشر والتوزيع
فعالية استراتيجية مقترحة في عالج الضعف القرائي (. .3.1) أحمد عبده، عوض .82

والكتابي والتحصيلي في اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصف التاسع من التعليم 
 (.42)، العددجامعة المنصورة - التربية مجلة كلية .األساسي
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. 1ط .طرائق تدريس اللغة العربية وأساليب تدريسها(. 3.13)عون، فاضل ناهي  .87
 .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان

معدل سرعة القراءة الجهرية وتنميتها وتنمية مهارات الفهم (. 4..3) يد، أيمن عيدع .80
مجلة القراءة  .القرائي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي باستخدام األلعاب التعليمية

 .60-12، جامعة عين شمس –والمعرفة 
دار  :عمان. 1ط .إلى تدريس مهارات اللغة العربيةمدخل (. 3.11) زهدي محمد، عيد .86

 .صفاء للنشر والتوزيع
أثر استخدام استراتيجية القراءة الجهرية الزوجية (. 3..3) ، جمال مصطفىالعيسوي .84

المتزامنة في عالج ضعف القراءة الجهرية وتحسين الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الثالث 
 .66-32، (10)، العددجامعة عين شمس –مجلة القراءة والمعرفة . بتدائيالا
طرق (. 0..3)العيسوي، جمال مصطفى والشيزاوي، عبد الغفار وموسى، محمد محمود  .88

 .دار الكتاب الجامعي: العين .تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي
النشط في تنمية مهارات  أثر توظيف استراتيجيتين للتعلم(. 3.17)الغلبان، حاتم خالد  .89

الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة،. الفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي
 .اإلسالمية، غزة، فلسطين

مستويات الفهم القرائي ومهاراته الالزمة ألسئلة كتب اللغة (. 1..3)محمد ، فضل اهلل ..9
، مجلة القراءة والمعرفة .العربية المتحدةمارات إلالعربية بمراحل التعليم العام بدولة ا

 .122 –44 ،(4)العدد
فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم (. 3.13)قربان، بثينة محمد  .91

دكتوراة غير  رسالة .العلمية والقيم الجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة
 .المملكة العربية السعوديةمنشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .عالم الكتب: القاهرة. 1ط .القراءة وتنمية التفكير(. 6..3)الفي، سعيد  .93
. 7ط .التحرير األدبي دراسات نظرية ونماذج تطبيقية(. 2..3) حسين علي، محمد .92

 .مكتبة العبيكان: الرياض
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بعض وحدة مقترحة في أدب األطفال وأثرها في تنمية (. 6..3) خلف حسن، محمد .97
المؤتمر العلمي  .مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس بالمرحلة االبتدائية

جامعة عين  -، مجلة القراءة والمعرفةامتميزً  امن حق كل طفل أن يكون قارئً : السادس
 .41-39، (1)المجلد شمس،

مية فاعلية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تن(. 9..3)محمد، رانيا محمد  .90
وراء المعرفة لدى تالميذ  مهارات الفهم القرائي لبعض النصوص العلمية ومهارات ما

جامعة الزقازيق،  رسالة ماجستير غير منشورة،. المرحلة اإلعدادية في مادة العلوم
 .الزقازيق، مصر

صة التفاعلية أثر األنشطة التعليمية الرقمية في الق(. 3.12)محمد، محمد عبد العاطي  .96
منشورة،  رسالة ماجستير غير. بتدائية على اكتساب المفاهيم العلميةلتالميذ المرحلة ال

 .جامعة حلوان، حلوان، مصر
فاعلية استراتيجيتي النمذجة والتلخيص في عالج (. 3.13)محمود، عبد الرازق مختار  .94

لمجلة ا .صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القراءة لدى دارسات المدارس الصديقة للفتيات
 .308-319، (21)، العددمارات العربية المتحدةجامعة ال –الدولية لألبحاث التربوية 

. 1ط ."النظرية والتطبيق " تدريس فنون اللغة العربية(. 9..3)مدكور، علي أحمد  .98
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة: عمان

التنظيم الذاتي على تنمية أثر استخدام استراتيجيات (. 3.13)مشعل، أماني محمد  .99
مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة في الحلقة الثانية من 

 .القاهرة، القاهرة، مصر رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة. التعليم األساسي
أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارة فهم المقروء (. 2..3)مصلح، عمران أحمد  ...1

 رسالة ماجستير. العربية لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة سلفيت باللغة
 .غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

فاعلية التعلم التعاوني في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى (. 0..3)مفلح، غازي  .1.1
 .2.3-369، (3)د، العد(31)المجلدمجلة جامعة دمشق، . طلبة الصف األول الثانوي
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مارات العربية إلا .1ط .مبادئ القياس والتقويم في التربية .(9..3)عبد اهلل  ،المنيزل .1.3
 .جامعة الشارقة :المتحدة

القصص اإللكترونية المقدمة (. 7..3) محمد محمود وسالمة، وفاء أحمد، موسى .1.2
في ظل المتغيرات الطفل العربي : المؤتمر اإلقليمي األول. قبل المدرسة ألطفال مرحلة ما

 .017-736مصر،  المعاصرة،
وراء المعرفة في تحسين أنماط  ستراتيجية مااأثر (. 1..3) مصطفى إسماعيل، موسى .1.7

نتاج األسئلة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  .الفهم القرائي والوعي بما وراء المعرفة وا 
   في الفترة  الدراسية المختلفة،دور القراءة في تعلم المواد : بحوث المؤتمر العلمي األول

11-13، 69-111. 
أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي على الفهم القرائي  .(3.12)الميعان، هند أحمد  .1.0

مجلة الدراسات التربوية  .واالتجاه نحو القراءة لدى طالبات الصف السابع بدولة الكويت
 .207-277، (2)العدد، (4)المجلدجامعة السلطان قابوس،  –والنفسية 

 .مداخله وفنياته: تعليم اللغة العربية(. 3..3)محمود كامل وحافظ، وحيد السيد ، الناقة .1.6
 .جامعة عين شمس: القاهرة

دار الشروق للنشر : عمان. 1ط .طرق تدريس العربية(. 6..3)نصيرات، صالح  .1.4
 . والتوزيع

الذاتي في تنمية مهارات الفهم ستراتيجية التساؤل اأثر (. 3.12) أحمد صالح، نهابة .1.8
، العدد جامعة بابل - مجلة كلية التربية .القرائي لدى طلبة الصف الثاني المتوسط

(17) ،1.1–130. 
أثر تنوع (. 3.12)نوبي، أحمد محمد والنفيسي، خالد عبد المنعم وعامر، أيمن محمد  .1.9

تلميذات الصف األول أبعاد الصورة في القصة اإللكترونية على تنمية الذكاء المكاني ل
المؤتمر الدولي الثالث للتعلم اإللكتروني والتعليم عن . االبتدائي ورضا أولياء أمورهن

 .، الرياض، المملكة العربية السعوديةللتعليم اإللكتروني المركز الوطني: بعد
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ليم الضعف القرائي في الحلقة األولى من التع(. 3..3)عبد اهلل بن مسلم ، الهاشمي ..11
وزارة التربية : سلطنة عمان. أسبابه، مقترحات عالجه ،مظاهره: األساسي بسلطنة عمان

 .والتعليم
دليل المعلم للغة العربية في الصف (. 3.13)وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية  .111

 .اإلدارة العامة لإلشراف والتأهيل التربوي: غزة .الثالث األساسي
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 المالحق
 قائمة بأسماء السادة المحكمين. 
  لقائمة مهارات الفهم القرائي المبدئيةخطاب تحكيم الصورة . 
 الصورة النهائية لقائمة مهارات الفهم القرائي. 
  لختبار مهارات الفهم القرائي المبدئيةخطاب تحكيم الصورة. 
 الصورة النهائية لختبار مهارات الفهم القرائي. 
 جابة الصحيحة لختبار مهارات الفهم القرائيإلمفتاح ا . 
 جدول توصيف أسئلة اختبار مهارات الفهم القرائي. 
 قائمة المعايير الالزمة لتصميم ل الصورة المبدئية خطاب تحكيم

 .القصص الرقمية
  قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقميةل نهائيةالالصورة. 
 دليل المعلم. 
 كتاب تسهيل مهمة الباحث. 
 الدراسة اةشهادة إثبات تطبيق أد. 
 صور تطبيق القصص الرقمية. 
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 (1)ملحق رقم 
 قائمة بأسماء السادة المحكمين

 مكان العمل التخصص السم م
 الجامعة اإلسالمية اجتماعيات – المناهج وطرق التدريس ألغاا رمضان عبد المعطي. د.أ 1
 جامعة األزهر علوم – المناهج وطرق التدريس درويش حسن عطا. د.أ 3
 جامعة األزهر لغة عربية – المناهج وطرق التدريس بو صواوينأ محمد راشد. د 2
 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعليم –المناهج وطرق التدريس  الرنتيسي محمد محمود. د 7
 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعليم –المناهج وطرق التدريس  البعلوجي حسن أدهم. د 0
 الجامعة اإلسالمية تكنولوجيا التعليم –المناهج وطرق التدريس  أبو شقير سليمان محمد. د 6
 جامعة األقصى تكنولوجيا التعليم –المناهج وطرق التدريس  العجرمي جميل سامح. د 4
 جامعة األقصى لغة عربية –المناهج وطرق التدريس  عبد الجوادإبراهيم ياد إ. د 8
 جامعة غزة رياضيات – المناهج وطرق التدريس الحمضياتإسماعيل محمود . د 9
 وزارة التربية والتعليم لغة عربية – المناهج وطرق التدريس حماد عبد الفتاح خليل. د .1
 وزارة التربية والتعليم لغة عربية – المناهج وطرق التدريس كلوب سليمان فتحي. د 11
 وكالة الغوث الدولية مناهج وطرق التدريسماجستير  عوض محمد بركة. أ 13
 وكالة الغوث الدولية لغة عربيةماجستير  أبو عيطة جمال الدين سماح. أ 12
 الغوث الدوليةوكالة  لغة عربية ماجستير عقل مصطفى أحمد. أ 17
 وكالة الغوث الدولية لغة عربية ماجستير الفار مصطفى معين. أ 10
 وكالة الغوث الدولية مرحلة دنيابكالوريوس  مطر محمد حامد. أ 16
 وزارة التربية والتعليم لغة عربية بكالوريوس بعلوشة محمد محمود. أ 14
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 (2)ملحق رقم 

 لقائمة مهارات الفهم القرائي المبدئيةخطاب تحكيم الصورة 

 تحكيم قائمة مهارات الفهم القرائي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 حفظه اهلل: .................................................... األستاذ/السيد الدكتور

 ...وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

                                       أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي " 
 "لدى طالب الصف الثالث األساسي

، وقد أعد بغزة ية التربية في الجامعة اإلسالميةوذلك للحصول على درجة الماجستير من كل
 .الباحث لهذا الغرض قائمة تضم مهارات الفهم القرائي

ول إلى الصورة النهائية لذا أرجو التكرم من سيادتكم بقبول تحكيم هذه القائمة من أجل الوص
ضوء خبرتكم في هذا المجال من في المكان المخصص في ( √)شارة إوذلك بوضع ، المناسبة
 :حيث

 الصف الثالث األساسي لمستوى طالب المهارة مناسبة مدى. 
 فيه المصنف الفهم لمستوى المهارة انتماء مدى. 
 اللغوية الصياغة وضوح. 
 امناسب   ترونه حذف أو تعديل أو إضافة ما. 

 .المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم الكم حسن تعاونكم وداعي   اشاكر  

 ...وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

                                                                            

 الباحث                                                                                 

 محمد علي التتري
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 قائمة مهارات الفهم القرائي

 
 
 م

 
 

 المهارة

 مناسبة المهارة
 طالب           لمستوى 

 الصف الثالث األساسي

انتماء المهارة 
مستوى الفهم ل

              المصنف فيه

 

وضوح الصياغة 
 اللغوية

 

 مناسبة
 غير
 مناسبة

 

 منتمية
 غير
 منتمية

 

 واضحة
غير 
 واضحة

 :الحرفي القرائي مهارات الفهم: أوًل 
       .تحديد مرادف الكلمة 1
       .تحديد مضاد الكلمة 3
       .تحديد التراكيب في المعنى 2
       .في القصة تذكر الشخصيات التي ورد 7
       .في القصة توصف الشخصيات التي ورد 0
       .في القصة تذكر األماكن التي ورد 6
 :الستنتاجيالقرائي مهارات الفهم : اثانيً 
       .القصة منالفكرة الرئيسة  استخالص 4
       .أفكار فرعية لفقرات القصة استخالص 8
       .عنوان آخر للقصة اقتراح 9
       .القصةفي العاطفة  استنباط .1
       .القصة فيالقيم السائدة  استنتاج 11
       .صفات الشخصيات الواردة في القصة استنتاج 13
       .القصة فيالشخصيات الخيرة  تحديد 12
       .عالقات السبب بالنتيجة استنتاج 17
 :النقديالقرائي مهارات الفهم : ثالثًا
       .بين الحقيقة والرأي التمييز 10
 
 16 

 

يتصل  يتصل بالموضوع وما ال بين ما التمييز
 .به
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 م

 
 

 المهارة

 مناسبة المهارة
 لمستوى طالب           

 الصف الثالث األساسي 

انتماء المهارة 
لمستوى الفهم 
  المصنف فيه

 

وضوح الصياغة 
 اللغوية

 

 مناسبة
 غير 
 مناسبة

 

 منتمية
غير 
 منتمية

 

 واضحة
غير 
 واضحة

إصدار حكم على ظاهرة أو شخصية أو موقف  71
 .ورد في القصة

      

       .صواب تصرف شخصية أو خطئها تحديد 71

       .بالنتائج التنبؤ 19

       .حكم عام على القصة إصدار 20

 

 :مهارات أخرى ترون إضافتها

.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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 (3)ملحق رقم 
 الصورة النهائية لقائمة مهارات الفهم القرائي

 المهارات                                 م
 مهارات الفهم القرائي الحرفي

 .مدلول الكلمة من خالل السياق اللغوي تحديد 1
 .مضاد الكلمة من خالل السياق اللغوي تحديد 3
 .في جمل من تعبيره التراكيب اللغوية الواردة في القصة توظيف 2
 .في القصة الواردةالشخصيات ذكر  7
 .في القصة الواردةاألماكن  تحديد 0

 مهارات الفهم القرائي الستنتاجي
 .قصةللالفكرة الرئيسة  استنتاج 6
 .األفكار الفرعية لفقرات القصة استنتاج 4
 .الهدف من القصةاستخالص  8
 .القصة فيالعاطفة  استنباط 9
 .القصة فيالقيم السائدة استنتاج  .1
 .صفات الشخصيات الواردة في القصة استنتاج 11
 .النتيجةو بين السبب  الربط 13

 مهارات الفهم القرائي النقدي
 .للقصة بين األفكار المنتمية وغير المنتمية التمييز 12
 .حكم على موقف ورد في القصة إصدار 17
 .ةبين السلوك الصحيح وغير الصحيح في تصرف شخصية وردت في القص التمييز 10
 .بنتائج مغايرة للقصة التنبؤ 16

 
 
 
 



 

 

122 
                              

 (4)ملحق رقم 
 مهارات الفهم القرائيلختبار  المبدئيةالصورة خطاب تحكيم 

 تحكيم اختبار مهارات الفهم القرائي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 حفظه اهلل: .................................................... األستاذ/السيد الدكتور

 ...وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 :الباحث بإجراء دراسة بعنوانيقوم 

                                       توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي أثر" 
 "لدى طالب الصف الثالث األساسي

، وقد أعد بغزة ية التربية في الجامعة اإلسالميةوذلك للحصول على درجة الماجستير من كل
 .اختبار مهارات الفهم القرائيغرض الباحث لهذا ال

لذا أرجو التكرم من سيادتكم بقبول تحكيم هذا االختبار من أجل الوصول إلى الصورة النهائية 
 :ضوء خبرتكم في هذا المجال من حيثوذلك في ، المناسبة

 االختبار للمحتوى بنودة مطابق. 
  سيلمستوى طالب الصف الثالث األسا االختبار بنودمدى مناسبة. 
 لمهارات الفهم المندرجة تحته لبنودامة ءمدى مال. 
 مة اللغة ووضوح الصياغة اللغويةمدى سال. 
 امناسب   ترونه حذف أو تعديل أو إضافة ما. 

 .المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم الكم حسن تعاونكم وداعي   اشاكر  
                                     ...         وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

 الباحث                                                                                         

 محمد علي التتري
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 اختبار مهارات الفهم القرائي
 (عمر يتفقد الرعية) درس

 :أتياختر اإلجابة الصحيحة من البدائل المذكورة لكل سؤال فيما ي

 :                              (ِقدر )مرادف كلمة  "المرأة موقد وعليه ِقدر مأما " -1

 وعاء -ب                                             َأجل  -أ

 عد   -د                                            احترام -ج

 :                                                         من الشخصيات الواردة في القصة -2

 الحراس -الصبية  -عمر -ب                         األصدقاء -األم -عمر  -أ

 ماأل - الصبية –عمر  -األصدقاء                     د -الصبية  –األم  -ج

هو  عمر بعد حديثه مع المرأةالمكان الذي توجه إليه " ......خرج عمر حتى وصل بيت " -3
   :بيت     

  الزوجة -ب                                            المال -أ

 الصديق -د                                           الجار -ج
 :                                               الفكرة الرئيسة للقصة هي -4

 تطعمه للصبية تجد ما المرأة ال -ب         ة      يمقبل الدخول إلى الخ االستئذان -أ 

 المؤمنين ينظف القدر  أمير  -د      أمير المؤمنين يهتم برعيته ويساعدهم      -ج
 :                                                              إطعام عمر للصبية أدى إلى -2

 بكاء الصبية -ب                    الصبية                 موت -أ

 الصبية حزن -د                     الصبية                شبع -ج

 :                                                                          نستنتج من هذه القصة -1

  وجود فقراء في البالد                             -ب    للجميع الحق في طعام كثير                  -أ

                متابعة أمور األغنياء -د      مساعدة        ال ىإلتحتاج  وجود أسر ال -ج

 



 

 

120 
                              

 :                                                             عدا منتمية للقصة ما اآلتيةفكار جميع األ -7

 طعام بنفسهال تحضير عمر -ب                 أدب عمر في حديثه مع الصبية -أ

 محادثة عمر للمرأة -توفير راتب للمرأة وللصبية                     د  -ج

طعامه للصبية إعداد " -8   :على العبارة السابقة بــــأعلق ، "عمر الطعام بنفسه وا 

 المحتاجينإيذاء  -ب                 مساعدة المحتاجين مع إذاللهم  -أ

 مساعدة المحتاجين -د                      عدم تلبية نداء المحتاجين -ج

 (وفاء كلب) درس
 :           هو ظف في الجملةوُ الذي التركيب  "انقض الكلب على الثعبان فقتله " -8

 من انقض -ب                                      على انقض -أ

 في انقض -د                                      إلى انقض -ج

 :                                       عدا الشخصيات الواردة في القصة مامن  ا يأتيجميع م -11

 العم -ب الزوج                                           -أ

 الزوجة -د                                          الطفل -ج

 :                                 كرة الرئيسة للقصة هيالف -11

 حب الزوجين لطفلهما -ب خروج المرأة وزوجها من البيت                   -أ

 حراسة الكلب للبيت -د                             وفاء الكلب لإلنسان -ج
 :سيطرة في العبارة السابقة هيالعاطفة الم" لقتلها الكلب الوفي اشديدً  اندمت األم ندمً "  -12

 األمل -ب الندم                                            -أ

 السرور -د  الحزن                                         -ج
 :                       شخصية الزوجة تتصف بـ نستنتج أنمن خالل القصة  -13

 الشجاعة -ب                                         الصبر  -أ

 التسرع -د الكرم                                           -ج
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 :                           لى رأس الكلب أدى في النهاية إلىإلقاء الزوجة جرة الماء ع  -14

 الكلب  جرح  -ب                                  هروب الكلب  -أ

 نوم الكلب -د الكلب                                     قتل -ج

 :                                   الذي ظهر في تصرف الزوجة هو طأالسلوك الخ -12

     لكلبالتسرع في قتل ا -ب                         طفلالتسرع في قتل ال -أ 

 التسرع في قتل الزوج            -د التسرع في قتل الثعبان                        -ج
                                                        ؟قتل الكلبماذا سيحدث لو لم يُ  -11

 قتل الكلب للطفل في مهده -ب                  قتل الكلب للزوج             -أ

 استمرار الكلب في حراسة البيت -د                            قتل الكلب للزوجة -ج

 (العرس في القرية) درس
 :                   (امتطى)، مرادف كلمة "بدء الزفة اصهوة الحصان معلنً  امتطى العريس"  -17

 انطلق -نزل                                          ب -أ 

 مشى -ركب                                         د -ج

 :                   (الجديد)، مضاد كلمة "توجه العروسان إلى بيتهما الجديد"   -18

 الحديث -ب                                        القديم -أ 

 الجميل -د                                        القبيح -ج
 :                                                                 أقيمت سهرة العرس في ساحة -18

 متنزهال -ب                                       القاعة   - أ

                                             البيت -د                                     المطعم    -ج
 :                                                  قصةمن األفكار الفرعية التي اشتملت عليها ال -21

 مشاركة الجيران في تعليق الزينة                -نة يحتفلون بالعرس                بأبناء المدي -أ

 وحدهزفة العريس وتوجهه إلى بيته  -د تقديم وجبة الفطور في العرس               -ج
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 :                  الشعور المسيطر على أبناء القرية هو -21

 الفرح -ب               الطمأنينة                         -أ

 لمألا -الخوف                                        د -ج

 :القيمة المستفادة من القصة هي -22

 سوء معاملة الجيران -خرين                    بآلالتخلي عن مساعدة ا -أ

 العبث بالممتلكات الخاصة                               -تكوين عالقات أسرية                         د  -ج
   أعلق على العبارة، "في اإلعداد للعرس إلى بيت جارهم للمساعدة يهذهاب مازن وأب " -23

  :السابقة بـــ       

  إزعاج الجيران في المناسبات                  -ب           بعضهم البعض    معقسوة الجيران   -أ

 مساعدة الجيران دون مقابل -د               فقطفي األحزان  الجيرانمشاركة  -ج
 ؟                               ث لو لم يتعاون الجيران في العرسماذ يحد -24

       سامي تكون سعيدة أسرة أبي -ب       حدوث خالفات أثناء تنظيم العرس        -أ 

 بيت أبي سامي مزين وجميل -تناول طعام الغداء في الوقت المحدد            د -ج

 (الفصول األربعة) درس
   مضاد كلمة  ،"في أيامي تنضج الثمار، ويلعب الصغار، ويطول النهار :قال الصيف"  -22

 (:يطول)       

 قلي -ب                   يزيد                          -أ

 يقصر -د          يخف                                -ج
 :ظف في الجملة هووُ التركيب الذي  "أكسو األرض بثوب أبيض من الثلج " -21

 بــأكسو  -ب                                    علىأكسو   -أ

 أكسو لـــــ -د                                     عن أكسو -ج
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 :                                                                                       نستنتج من هذه القصة -27

 احترام األشخاص بسبب قوتهم               -ب  سماع أقوالهم        قبلالحكم على اآلخرين  -أ

 ختالف                  اللعنف عند اإلى ا نلجأ -د سماع أقوالهم        بعدالحكم على اآلخرين  -ج

 :                                                    عدا ما اآلتيةاشتملت القصة على األفكار الفرعية  -28

 احتكام الفصول ألمها السنة                   -ب         فصل الربيع أفضل فصول السنة     -أ

 مميزات فصول السنة   -د      غنى عن أي فصل من فصول السنة ال -ج
 :                                                                           قيمة المستفادة من القصة هيال -28

 عدم االهتمام بالمشكالت                     -ب التسرع في إصدار األحكام                   -أ

 االستماع إلى األطراف المتنازعين             -د  عدم اللجوء إلى الحوار                     -ج
         نستنتج أن، "كل فصل يتحدث عن نفسه، وبعد ذلك يصدر الحكم " :قالت السنة -31

 :تتصف بـ "السنة "شخصية األم        

 العند -الحكمة                                     ب -أ

 حالتسام -د الوفاء                                      -ج

 :                        ، هذا التصرف يدل علىلذي أصدرته األم السنةالحكم ا -31

 العدل -ب                                       الظلم -أ

 القسوة  -الغش                                      د -ج

 :                                   ي ظهر في تصرف الفصول األربعة هوالسلوك الصحيح الذ -32

 احتكامها إلى إحدى الفصول األربعة         -ب احتكامها إلى القمر                          -أ

 احتكامها إلى الشمس -احتكامها إلى أمها السنة                    د -ج
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 (2)ملحق رقم 
 الصورة النهائية لختبار مهارات الفهم القرائي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .......:....................المدرسة........                : ..................اسم الطالب

 :............................الشعبة: ...............................                الصف
 

 :تعليمات الختبار

 .دقيقة( 20)مدة االختبار  .1
 .من نوع االختيار من متعدد سؤاال  ( 23)يتكون هذا االختبار من  .3
 .صفحات خمساألسئلة تقع في  .2
 .جابةإدون  ال تترك سؤاال   .7
 .جابة عليهاإلسئلة بدقة قبل األا قراءة .0
 . ة واحدة حول رمز اإلجابة الصحيحةضع دائر  .6

 :اإلجابةطريقة يوضح كيفية  اآلتيالمثال 

 :تتكون السنة من

 تسعة أشهر  -ب                           اعشر شهر   ياثن -       

 أربعة أشهر  -د                             شهور    ةعشر   - ج   

 

 والنجاح مع تمنياتي لكم بالتوفيق                            

 

 

 

 

 

أ

- 
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 (عمر يتفقد الرعية) درس
 :أتياختر اإلجابة الصحيحة من البدائل المذكورة لكل سؤال فيما ي

 (:                              ِقدر )مرادف كلمة  "أمام المرأة موقد وعليه ِقدر " -1

 وعاء -ب                                             َأجل  -أ

  عد   -د                                            احترام -ج
 :                                                         من الشخصيات الواردة في القصة -2

 الحراس -الصبية  -عمر -األصدقاء                        ب -األم –عمر   -أ

 األم -الصبية  -عمر -األصدقاء                     د -الصبية  –األم  -ج
   :إلى بيت توجه عمر بعد حديثه مع المرأة -3

 الزوجة -ب المال                                           -أ

 الصديق -د                                          الجار -ج

 :                                               الفكرة الرئيسة للقصة هي -4

 تطعمه للصبية                                            تجد ما المرأة ال -ب   الدخول إلى الخيمة            االستئذان قبل -أ 

 أمير المؤمنين ينظف القدر  -د           ويساعدهمم برعيته أمير المؤمنين يهت -ج
 :                                                              إطعام عمر للصبية أدى إلى -2

 بكاء الصبية -موت الصبية                                    ب -أ

 حزن الصبية-د                      شبع الصبية               -ج
 :                                                                          تدل هذه القصة على -1

 واجب الراعي نحو الرعية -ب  يوجد فقراء في البالد                        ال -أ

 للجميع الحق في طعام كثير -د                   دخول البيوت دون استئذان   -ج
 :                                                             عدا منتمية للقصة ما اآلتيةفكار جميع األ -7

                              تألم عمر من أحوال الصبية -أدب عمر في حديثه مع الصبية                 ب -أ

 محادثة عمر للمرأة -د                    وصبيتهاب للمرأة رات تعيين  -ج
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طعامه للصبية إعداد " -8   :أعلق على العبارة السابقة بــــ، "عمر الطعام بنفسه وا 

 المحتاجينإيذاء  -ب                  مساعدة المحتاجين مع إذاللهم  -أ

 مساعدة المحتاجين -د                       عدم تلبية نداء المحتاجين -ج

 (وفاء كلب) درس
 :           التركيب الذي يوظف في الجملة هو" الثعبان فقتله....... الكلب ........ " -8

 انقض من -ب                                      على انقض -أ

 فيانقض  -د                                      انقض إلى -ج
 :                                       عدا قصة مامن الشخصيات الواردة في ال أتيي جميع ما -11

 العم -الزوج                                          ب  -أ

 الزوجة -الطفل                                          د -ج

  :                                الفكرة الرئيسة للقصة هي -11

 تسلل الثعبان إلى البيت -ب     من البيت                    نيالزوجخروج  -أ

 ظن الزوجة السوء بالكلب  -د                            وفاء الكلب لإلنسان -ج

 :   المرأة بعد قتلها الكلب الوفي بـشعرت  -12

 األمل -الندم                                            ب -أ

 السرور -الحزن                                          د -ج
 :                       نستنتج أن شخصية الزوجة تتصف بـ من خالل القصة -13

 الشجاعة -ب الصبر                                         -أ

 التسرع -الكرم                                          د -ج
 :                           رأس الكلب أدى إلى إلقاء الزوجة جرة الماء على  -14

 جرح الكلب  -هروب الكلب                                  ب -أ

 نوم الكلب -قتل الكلب                                     د -ج
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 :                                   لخطأ الذي ظهر في تصرف الزوجة هوالسلوك ا -12

                          دون تفكير قتل الكلب -خروجها لملء جرة الماء                      ب -أ 

 الطفل            لحراسةإشارتها للكلب  -د                             لزوجها محادثتها -ج

 ؟                                                         ماذا سيحدث لو لم ُيقتل الكلب -11

 قتل الكلب للطفل في مهده                     -قتل الكلب للزوج                               ب -أ

 استمرار الكلب في حراسة البيت -د                             قتل الكلب للزوجة -ج

 (العرس في القرية) درس
 :                   (امتطى)مرادف كلمة  ،"بدء الزفة اامتطى العريس صهوة الحصان معلنً "  -17

 انطلق -ب                                نزل           -أ 

 مشى -ركب                                         د -ج

 :                   (الجديد)، مضاد كلمة "توجه العروسان إلى بيتهما الجديد"  -18

 الحديث -ب                                        القديم -أ 

 الجميل -د                                        القبيح -ج

 :                                                                 أقيمت سهرة العرس في ساحة -18

 متنزهال -ب                                         القاعة -أ

                                             البيت -د                                       مطعمال -ج
 :                                                  لفرعية التي اشتملت عليها القصةمن األفكار ا -21

 مشاركة الجيران في تعليق الزينة                -ب     أبناء المدينة يحتفلون بالعرس              -أ

 هوحدوتوجهه إلى بيته زفة العريس  -د      ة الفطور في العرس            تقديم وجب-ج
 :                  الشعور المسيطر على أبناء القرية هو -21

 الفرح -ب                           الطمأنينة           - أ

 لمألا -الخوف                                       د -ج
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 :القيمة المستفادة من القصة هي -22

 سوء معاملة الجيران -خرين                   بآلالتخلي عن مساعدة ا - أ

 العبث بالممتلكات الخاصة                               -تكوين عالقات أسرية                         د  -ج

على العبارة    علقأ، "في اإلعداد للعرس إلى بيت جارهم للمساعدة يهذهاب مازن وأب " -23
  :السابقة بـــ        

 إزعاج الجيران في المناسبات -ب               بعضهم البعض معقسوة الجيران  -أ

 مساعدة الجيران دون مقابل -د                فقط في األحزان الجيرانمشاركة  -ج
 ؟                               ث لو لم يتعاون الجيران في العرسماذ يحد -24

       سعيدة كونأسرة أبي سامي ت -ب           حدوث خالفات أثناء تنظيم العرس    -أ 

 بيت أبي سامي مزين وجميل -تناول طعام الغداء في الوقت المحدد            د -ج

 (الفصول األربعة) درس
    مضاد كلمة ،"في أيامي تنضج الثمار، ويلعب الصغار، ويطول النهار: قال الصيف " -22

 (:يطول)       

 يقل -يزيد                                           ب -أ

 يقصر -يخف                                         د - ج
 :           التركيب الذي يوظف في الجملة هو "ثوب أبيض...... األرض ........." -21

 أكسو بـ -أكسو على                                    ب -أ

 لــــــأكسو  -د أكسو عن                                    -ج
 :                                                                                       تدل هذه القصة على -27

 احترام األشخاص بسبب قوتهم               -ب سماع أقوالهم         قبلالحكم على اآلخرين  -أ

 ختالف اللعنف عند اإلى انلجأ  -د سماع أقوالهم        بعدالحكم على اآلخرين  -ج
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 :                                                    عدا ما اآلتيةاشتملت القصة على األفكار الفرعية  -28

 احتكام الفصول ألمها السنة                   -ب فصل الربيع أفضل فصول السنة               -أ

 مميزات فصول السنة   -د       غنى عن أي فصل من فصول السنة ال -ج

 :                                                                           القيمة المستفادة من القصة هي -28

 عدم االهتمام بالمشكالت                     -ب التسرع في إصدار األحكام                    -أ

 لكل دوره في الحياة             -د عدم اللجوء إلى الحوار                       -ج
        نستنتج أن ، "كل فصل يتحدث عن نفسه، وبعد ذلك يصدر الحكم " :قالت السنة -31

 :أنهاتتصف بــ" السنة" شخصية األم        

 عنيدة -ب حكيمة                                       -أ

 متسامحة -د وفية                                        -ج
 :الفكرة التي تنتمي للقصة هي -31

 الخالف بين الفصول األربعة                   -ب             الخالف بين فصل الربيع والصيف -أ

 الخالف بين فصل الخريف والشتاء                  -د الخالف بين فصل الخريف والصيف          -ج

 :                                   ي ظهر في تصرف الفصول األربعة هوالسلوك الصحيح الذ -32

 احتكامها إلى فصل الربيع         -ب  احتكامها إلى فصل الخريف                   -أ

 احتكامها إلى فصل الشتاء -د            احتكامها إلى أمها السنة           -ج
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 (1)ملحق رقم 
 ختبار مهارات الفهم القرائيالصحيحة ل مفتاح اإلجابة

 اإلجابةرمز  رقم السؤال اإلجابةرمز  رقم السؤال
 ج 14 ب 1
 أ 18 د 3
 د 19 أ 2
 ب .3 ج 7
 ب 31 ج 0
 ج 33 ب 6
 د 32 أ 4
 أ 37 د 8
 د 30 أ 9
 ب 36 ب .1
 ج 34 ج 11
 أ 38 أ 13
 د 39 د 12
 أ .2 ج 17
 ب 21 ب 10
 ج 23 د 16
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 (7)ملحق رقم 
 جدول توصيف أسئلة اختبار مهارات الفهم القرائي

 رقم السؤال الفهم القرائي الحرفيمهارات  م

 14،  1 .تحديد مدلول الكلمة من خالل السياق اللغوي 1
 30،  18 .السياق اللغويتحديد مضاد الكلمة من خالل  3
 36،  9 .توظيف التراكيب اللغوية الواردة في القصة في جمل من تعبيره 2
 .1،  3 .ذكر الشخصيات الواردة في القصة 7
 19،  2 .تحديد األماكن الواردة في القصة 0

 مهارات الفهم القرائي الستنتاجي

 11،  7 .استنتاج الفكرة الرئيسة للقصة 6
 38 ، .3 .استنتاج األفكار الفرعية لفقرات القصة 4
 34،  6 .استخالص الهدف من القصة 8
 31،  13 .القصة فياستنباط العاطفة  9
 39،  33 .القصة فياستنتاج القيم السائدة  .1
 .2،  12 .استنتاج صفات الشخصيات الواردة في القصة 11
 17،  0 .الربط بين السبب والنتيجة 13

 مهارات الفهم القرائي النقدي

 21،  4 .التمييز بين األفكار المنتمية وغير المنتمية للقصة 12
 32، 8 .إصدار حكم على موقف ورد في القصة 17
 23،  10 .التمييز بين السلوك الصحيح وغير الصحيح في تصرف شخصية وردت في القصة 10
 37،  16 .التنبؤ بنتائج مغايرة للقصة 16
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 (8)ملحق رقم 
 قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقميةل المبدئيةالصورة خطاب تحكيم 

 تحكيم قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقمية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 حفظه اهلل: .................................................... األستاذ/السيد الدكتور

 ...وبركاته اهلل ورحمة عليكم السالم

 :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

                                        أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي" 
 "لدى طالب الصف الثالث األساسي

، وقد أعد بغزة ية التربية في الجامعة اإلسالميةوذلك للحصول على درجة الماجستير من كل
 .ير الالزمة لتصميم القصص الرقميةالباحث لهذا الغرض قائمة تضم المعاي

ول إلى الصورة النهائية لذا أرجو التكرم من سيادتكم بقبول تحكيم هذه القائمة من أجل الوص
ضوء خبرتكم في هذا المجال من في المكان المخصص في ( √)شارة إوذلك بوضع ، المناسبة
 :حيث

 لتصميم القصص الرقمية ؤشراتالم اسبةمن مدى. 
 فيه المصنفانتماء المؤشرات للمعيار  مدى. 
 امناسب   ترونه حذف أو تعديل أو إضافة ما. 

 .المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم الكم حسن تعاونكم وداعي   اشاكر  

 ...وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير

 

 الباحث                                                                                

 محمد علي التتري
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 قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقمية

 
 
 م

 
 

 المعيار

 المؤشرات   مناسبة
لتصميم القصص 

 الرقمية
 

انتماء المؤشرات 
المصنف للمعيار 

 فيه
 

 
 

 مالحظات
 

غير  مناسبة
 مناسبة

 

 غير منتمية
 منتمية

 المعيار التربوي  
 (     1)مؤشرات المعيار   
      .ة قائمة باألهداف المرجو تحقيقهاتتضمن القصص الرقمي 1
     .األهداف واضحة ومتنوعة 3
     .تدرج األهداف من السهل إلى الصعبت 2
     .تصاغ األهداف صياغة سلوكية صحيحة 7
     .القياس سهولةبالوضوح و  تتميز األهداف 0
     .ترتبط األهداف بالقيم التربوية 6
     .من أجلها هداف التعليمية المعداألالفيلم  تحقيق 4

 (المحتوى) المعيار العلمي
 (     2) مؤشرات المعيار

      .لقصص الرقمية باألهداف التعليميةمحتوى ا ارتباط 8
     .دراك الطالبإمستوى مع تتناسب مفردات القصص الرقمية  9
     .أعمار الطالبمع تتناسب لغة محتوى القصص الرقمية  .1
     .محتوى القصص الرقمية دقيق من الناحية اللغوية والعلمية 11
     .امنطقي  ا في القصص الرقمية مرتبة ترتيب  األحداث والوقائع  13
     .والمغزى من القصص الرقميةوضوح الفكرة  12
     .الشخصيات في القصص الرقمية وح دوروض 17
      .البيئة الزمانية والمكانية للقصص الرقمية مرتبطة باألهداف 10
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 م

 
 

 المعيار

 المؤشرات مناسبة
لتصميم القصص 

 الرقمية

انتماء المؤشرات 
المصنف للمعيار 

 فيه

 
 

 مالحظات
  

غير  مناسبة
 مناسبة

 
 

غير  منتمية
 منتمية

 (النصوص المكتوبة في الفيديو)المعيار الفني 
 (   3)مؤشرات المعيار 

      .تظهر النصوص بشكل واضح ومقروء 16
     .صياغة لغوية سليمة وغةالنصوص مص 14
     .لون خلفية الشاشةمع تتناسب لون خط النصوص  18
     .أعمار الطلبةمع تتناسب نوع خط النصوص  19

  (   المعروضة في الفيديو الصور)المعيار الفني 
      .والوضوح بالجودة الصور تتميز .3
     .تعبر الصور عن مضمون الهدف 31
     .مع النص ا متكامال  ا جمالي  دور   تؤدي الصور 33
     .ستخدم األلوان الواقعية في الصورت 32
     .الفئة العمريةمع  تتناسب الصور 37
     .تنسيق التأثيرات الصوتيةمع لصور تتزامن ا 30

 (صوت التأثيرات في الفيديو)المعيار الفني 
      .الحركة والعرضمع صوت التأثيرات  تناسبت 36
     .نقي وواضح الصوت 34
     .واضحةالتأثيرات الصوتية  38
     .موسيقية مألوفة للمتعلمينتستخدم مؤثرات  39
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 (8) ملحق رقم
 قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصص الرقميةالصورة النهائية ل

 
 
 م

 
 

 المعيار

 المؤشرات   مناسبة
لتصميم القصص 

 الرقمية
 

انتماء المؤشرات 
المصنف للمعيار 

 فيه
 

 
 

 مالحظات
 

غير  مناسبة
 مناسبة

 

 غير منتمية
 منتمية

 المعيار التربوي  
 (     1)مؤشرات المعيار   
      .ة قائمة باألهداف المرجو تحقيقهاتتضمن القصص الرقمي 1
     .األهداف واضحة ومتنوعة 3
     .تدرج األهداف من السهل إلى الصعبت 2
     .تصاغ األهداف صياغة سلوكية صحيحة 7
     .القياسسهولة بتتميز األهداف  0
     .ترتبط األهداف بالقيم التربوية 6
     .من أجلها هداف التعليمية المعدلألالفيلم  تحقيق 4

 (المحتوى) المعيار العلمي
 (     2) مؤشرات المعيار

      .لقصص الرقمية باألهداف التعليميةمحتوى ا ارتباط 8
     .دراك الطالبإمستوى مع تتناسب مفردات القصص الرقمية  9
     .قيق من الناحية اللغوية والعلميةمحتوى القصص الرقمية د .1
     .امنطقي  ا في القصص الرقمية مرتبة ترتيب  األحداث والوقائع  11
     .والمغزى من القصص الرقميةوضوح الفكرة  13
     .الشخصيات في القصص الرقمية وح دوروض 12
      .الزمانية والمكانية للقصص الرقمية مرتبطة باألهدافالبيئة  17
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 م

 
 

 المعيار

 المؤشرات مناسبة
لتصميم القصص 

 الرقمية

انتماء المؤشرات 
المصنف للمعيار 

 فيه

 
 

 مالحظات
  

غير  مناسبة
 مناسبة

 
 

غير  منتمية
 منتمية

 (النصوص المكتوبة في الفيديو)المعيار الفني 
 (   3)مؤشرات المعيار 

      .تظهر النصوص بشكل واضح ومقروء 10
     .تستخدم عالمات الترقيم بشكل صحيح 16
     .لون خلفية الشاشةمع ن خط النصوص تناسب لو ت 14
     .أعمار الطلبةمع ناسب نوع خط النصوص تت 18

  (   المعروضة في الفيديو الصور)المعيار الفني 
      .والوضوح بالجودة الصور تتميز 19
     .تعبر الصور عن مضمون الهدف .3
     .مع النص ا متكامال  ا جمالي  دور   تؤدي الصور 31
     .ستخدم األلوان الواقعية في الصورت 33
     .الفئة العمريةمع  تتناسب الصور 32
     .تنسيق التأثيرات الصوتيةمع لصور تتزامن ا 37

 (صوت التأثيرات في الفيديو)المعيار الفني 
      .الحركة والعرضمع صوت التأثيرات  تناسبت 30
     .نقي وواضح الصوت 36
     .موسيقية مألوفة للمتعلمينتستخدم مؤثرات  34

 

 

 

 



 

 

103 
                              

 (11)ملحق رقم 
 دليل المعلم

 
 ـــــزة                    ـــــــغـ –ة ـــــــــالميـــــة اإلســــــــالجامع

  شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 ـــــةـــــــــــيـــــــــــــــة التربـــــــــــــــــــــــليـــــــــــــــــكـ

 يـسرق التدر ــــــــاهج وطــــــالمن قســــــم

 

 

   توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي رأث
 لدى طالب الصف الثالث األساسي

 
 ِإعَداُد الَباِحِث 

 محمد علي سليم التتري

 

 ِإشَرافُ 
 الُدكُتور                                       الُدكُتور             

 مجدي سعيد عقل         داود درويش حلس        
  
 
 
 
 
 

 م 6172 – ه 7341
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 :أخي المعلم
تساعد على تحقيق األهداف المرجوة من تدريس  يتقديم اإلرشادات التهذا الدليل إلى  يهدف    

من ( الفصول األربعة –لعرس في القرية ا –وفاء كلب  –عمر يتفقد الرعية ) اآلتيةالدروس 
للعام  ساسيلصف الثالث األالمقرر على طلبة اللفصل الدراسي الثاني  (لغتنا الجميلة)كتاب 

 .بهدف تنمية مهارات الفهم القرائيستخدام القصص الرقمية ا، وذلك بم3.10-3.17الدراسي 
   

 :محتويات الدليل
 .مفهوم القصص الرقمية .1
 .مهارات الفهم القرائي .3
 .القصص الرقمية تنفيذ اتخطو  .2
 .القصص الرقمية دريسالتوزيع الزمني لت .7
 .قصص الرقميةالتدريسية لل طالخط .0

 

 :القصص الرقمية -1
مجموعة من القصص التي أضيف إليها مزيج من : الرقمية بأنها صيعرف الباحث القص     

والرسوم والنصوص، والمؤثرات الصوتية،  ،والصورة ،الصوتالوسائط المتعددة بحيث تشمل 
إلنتاج قصص رقمية بأسلوب شائق بغرض توظيفها في العملية التعليمية  ،الكرتونية المتحركة

 .لتنمية مهارات الفهم القرائي
 

 :مهارات الفهم القرائي -2
في دروس  عولجتوعة من المهارات التي مجم :يعرف الباحث مهارات الفهم القرائي بأنها     
دراك القيم، األفكارواستخالص المفردات، وتتمثل في التعرف على  ،العربية اللغة تدرج تو ، وا 

 .بمستويات الفهم الحرفي، والفهم االستنتاجي، والفهم النقدي
رعية التي حددها من المهارات الف اعدد   من مستويات الفهم القرائي كل مستوىوقد ضم      

 :أتيالباحث فيما ي

 تحديد مدلول الكلمة من خالل السياق اللغوي. 
 تحديد مضاد الكلمة من خالل السياق اللغوي. 
 توظيف التراكيب اللغوية الواردة في القصة في جمل من تعبيره. 
  الواردة في القصةذكر الشخصيات. 
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 تحديد األماكن الواردة في القصة. 
 استنتاج الفكرة الرئيسة للقصة. 
 استنتاج األفكار الفرعية لفقرات القصة. 
 استخالص الهدف من القصة. 
  القصة فياستنباط العاطفة. 
  القصة فياستنتاج القيم السائدة. 
 استنتاج صفات الشخصيات الواردة في القصة. 
  والنتيجةالربط بين السبب. 
 التمييز بين األفكار المنتمية وغير المنتمية للقصة. 
 إصدار حكم على موقف ورد في القصة. 
 التمييز بين السلوك الصحيح وغير الصحيح في تصرف شخصية وردت في القصة. 
 التنبؤ بنتائج مغايرة للقصة. 

 :القصص الرقمية تنفيذخطوات  -3

 العنوانوضوع القصة الستنتاج الطالب نحو ماستثارة انتباه  والهدف منه :التمهيد. 
 على جهاز الحاسوب م المعلم بعرضها عن طريق الفيديويقو  :عرض القصة. 
 حيث مناقشة المفردات، بشكل متسلسل من  القصةيشرح المعلم محتوى  :مناقشة القصة

والقيم  لمواقف، باإلضافة إلى اواألساليب، واألنماط اللغوية، والتراكيب الواردة في القصة
 .المتضمنة في القصة

 القصص الرقمية من خالل تنفيذق يتم تقويم الطالب وف :التقويم: 
 القصةيتم التقويم بعد كل خطوة من خطوات تنفيذ  :التقويم المرحلي. 
 في ضوء مهارات  غتعن طريق اإلجابة عن األسئلة التى صي التقويميتم  :التقويم الختامي

 .الفهم القرائي
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 :القصص الرقميةتدريس التوزيع الزمني ل -4

 دراستهتوزيع الحصص التي نفذ من خاللها الباحث جدول           
 عدد الحصص الدرس م
 0 عمر يتفقد الرعية 1
 5 وفاء كلب 3
 5 العرس في القرية 2
 5 الفصول األربعة 7

 20 المجموع
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 
                              

 عمر يتفقد الرعية: الدرس                        لغتنا الجميلة            : المادة      

 الثاني: الفصل الدراسي                  الثالث البتدائي               : الصف  
 

 :األهداف السلوكية
 .اسليم   اي  ها شفتعبير   صور القصةعن  يعبر  (1
 .جهرية سليمة معبرة يقرأ القصة قراءة  (3
 .شفهي ا اعام لمضمون القصة تعبير  يعبر عن الفهم ال  (2
 .قصةلليستنتج الفكرة الرئيسة   (7
 .تج األفكار الفرعية لفقرات القصةيستن(  0
 .يذكر الشخصيات الواردة في القصة ( 6
 .ف على المفردات الواردة في القصةيتعر (  4
 .وية محاكاة سليمةيحاكي األساليب اللغ(  8
 .اا سليم  التراكيب اللغوية توظيف  يوظف (  9

 .أيه في المواقف الواردة في القصةيبدي ر ( .1
 .يتنبأ بما سيحدث في بعض المواقف (11
 .يستنتج القيم الواردة في القصة( 13
 .صفات الشخصيات الواردة في القصة يستنتج( 12
 .واتجاهات مرغوبة ام  قي هيعطي مؤشرات سلوكية الكتساب( 17

 

 :التعليميةالوسائل 

 (  ، بطاقات، اللوحة المكبرةLCD، جهاز عرض اسوب، جهاز الحالرقمية ةفيديو القص) 

 التقويم البند الختباري المتطلب األساسي

 

 ايكتب كلمات غيب  

 

 :يملى عليك اكتب ما
 

 أوقد   –أبنائي      – امرأة    –أجابت      –أمير    
 
  

 

مالحظة مدى 
 صحة الكتابة
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 األنشطة واإلجراءات األهداف
 

 التقويم

  :يتم عن طريق مناقشة شفوية: التمهيد 
  ؟كم عدد الخلفاء الراشدين  

 مالحظة مدى ؟اذكر أسماء الخلفاء الراشدين  ن الدرسايستنتج عنو 
  دقة اإلجابة ؟من ثاني الخلفاء الراشدين 
  ؟بماذا لقب عمر بن الخطاب  

سنتعرف على المزيد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من  اإذ   
 ."عمر يتفقد الرعية" درس خالل 

 

 
هدة ، ومن ثم مشاعلى الطالب فيديو القصةيقوم المعلم بعرض  

 .الصور الواردة فيه ومناقشتها
 

  :تأمل الصورة األولى 
 مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة  صور القصةيعبر عن 
 صحة التعبير ؟كم عدد األشخاص  اسليم   اشفهي   اتعبير  

  ؟يةصف منظر الصب  
  ؟الحزنبتعابير وجه األم توحي  هل  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟عبر عن الصورة بجملة مفيدة 
  :تأمل الصورة الثانية 
  مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة 

  ؟الذي يوضع في صحون الصبية يءلشا ما 
 ؟هل تبدو على وجوه الصبية السعادة 

 صحة التعبير

 
 :تقويم مرحلي

 ؟عبر عن الصورة بجملة مفيدة 
 مالحظة مدى
 صحة الحل

يقرأ القصة قراءة  
 جهرية سليمة معبرة

 يعرض المعلم بطاقات الكلمات الصعبة الواردة في القصة، ثم  
يقرأ  وبعد ذلك، الفيديويستمع الطالب لقراءة القصة من خالل 

 .من الفيديو ة جهرية معبرة من مستويات مختلفةالطالب القصة قراء

 

مدى  مالحظة
 صحة القراءة
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من خالل األسئلة  فيديو القصةيناقش المعلم الطالب في مضمون 

 :اآلتية
 

 مالحظة مدى ؟امن الرجل الذي خرج متنكر     يعبر عن الفهم العام

 صحة إجابات ؟الصبية يتصايحون لماذا كان جميع  تعبير ا لمضمون القصة 
 الطالب ؟الدقيق والسمن من أين أحضر عمر بن الخطاب  شفهي ا

  ؟كيف حل عمر مشكلة المرأة وصبيتها  

وشاهده  إليه استمع من خالل ما للقصة الرئيسةيحدد الطالب الفكرة  
 .في الفيديو

 

 مالحظة مدى :الصحيحةحول رمز اإلجابة ( √)شارة إضع  :تقويم مرحلي يستنتج الفكرة

 صحة الحل :للقصة هي الرئيسةالفكرة  للقصةالرئيسة 

  .ا وشكوى األماألوالد جوع  صياح )    (  - أ 

  .اج الخليفة عمر بن الخطاب متنكر  خرو )    (  - ب 

  .مر يهتم برعيته ويساعد المحتاجينالخليفة ع)    (   -ج 

 
 
 
 

فيديو ، ثم يعرض على الطالب إلى أربع فقرات لقصةيقسم المعلم ا
  ،وبعد ذلك قراءة الطالب الفقرة األولى المعروضة في الفيديو القصة،

ة من خالل توجيه األسئلة ومن ثم مناقشة الطالب في مضمون الفقر 
 :اآلتية

 

 يستنتج األفكار الفرعية
 لفقرات القصة

 ؟متى خرج أمير المؤمنين 
 كيف خرج أمير المؤمنين؟ 
  ؟اأمير المؤمنين متنكر  لماذا خرج 
 ؟اذا رأى أمير المؤمنين في الخيمةم 
 ؟يوجد حول المرأة من كان 
 ؟ماذا يوجد أمام المرأة 
 ؟الموجود على الموقد لشيءا ما 

 :تقويم مرحلي
 ؟ا للفقرةا مناسب  ضع عنوان  

 
 

 مالحظة مدى
 صحة إجابات
 الطالب
 
 

 مالحظة مدى
 صحة الحل
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، ومن ثم مناقشة فيديو القصةالفقرة الثانية المعروضة في  يقرأ الطالب

 :اآلتيةالطالب في مضمون الفقرة من خالل توجيه األسئلة 
 

  مالحظة مدى ؟ل أمير المؤمنين قبل دخول الخيمةماذا فع 
  جاباتإصحة  ؟المؤمنين للمرأة بعد دخول الخيمةالسؤال الذي وجهه أمير  ما 
  الطالب ؟ب أمير المؤمنين من إجابة المرأةل َم تعج 
  ؟صبيتها مما في القدرطعم المرأة لماذا لم ت  
  ؟اذا كانت المرأة تنتظر من الصبيةم  
    ؟الماذا لم تطبخ المرأة لصبيتها طعام  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل للفقرة ؟ اا مناسب  ضع عنوان   
  ، ومن ثمفيديو القصةالفقرة الثالثة المعروضة في  يقرأ الطالب 
  :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر  

 
 ؟ماذا قال أمير المؤمنين للمرأة 
 ؟ب َم ردت عليه المرأة 

 

    مالحظة مدى ؟من المرأةهل تألم عمر مما سمعه 
   صحة إجابات ؟إلى أين خرج أمير المؤمنين 
   الطالب ؟ير المؤمنين من بيت مال المسلمينماذا أحضر أم 
    ؟عودتهماذا حدث ألمير المؤمنين أثناء  
  ؟أين سقط الدقيق  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟للفقرة امناسب   اضع عنوان   

 
، ومن ثم مناقشة فيديو القصةالفقرة الرابعة المعروضة في يقرأ الطالب 

 :اآلتيةمن خالل توجيه األسئلة الطالب في مضمون الفقرة 
 

  مالحظة مدى ؟لخيمةإلى اعند وصوله فعله أمير المؤمنين  يءأول ش ما 
  جاباتإصحة  ؟كيف أشعل أمير المؤمنين النار 
  الطالب ؟ما الذي كان يتخلل لحية عمر 
  ؟عل أمير المؤمنين بعد نضج الطعامماذا ف  
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  ؟حال الصبية بعد أن أكلوا الطعام صف  
  ؟ين أمير المؤمنين للمرأة وصبيتهاماذا ع  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل للفقرة ؟ اا مناسب  ضع عنوان   

 
 يذكر الشخصيات

الطالب بذكر ، يقوم المشاهدة واالستماع للقصة في الفيديو بعد 
 .الواردة فيهالشخصيات 

 
 

 مالحظة مدى :تقويم مرحلي الواردة في القصة
 صحة الحل ؟ذكر الشخصيات الواردة في القصةا 

 
على بطاقات أمام الواردة في الفيديو صة يعرض المعلم كلمات الق

 .المفردات من خالل السياق اللغوي ، وبعد ذلك يتم تفسيرالطالب
 

 مالحظة مدى تقبضه راتب،، موقد، يغلبهم: المرادف 
 جاباتإصحة  ، خرج، أوقديبكون، الجوع: المضاد يتعرف على المفردات
 الطالب ، الصبيةأبنائي، أيتام، المؤمنين: المفرد الواردة في القصة

  ، شهر ، كيسأمرليلة، : المثنى 
  ، لحية ، بيتإناءأمير،  :الجمع 
 مالحظة مدى :تقويم مرحلي 
 صحة الحل :أجب حسب المطلوب 
  (تحته خط مرادف ما)  .......المرضى في المشفى يتفقدالطبيب  -1 
  (مضاد ما تحته خط)  .         ............... غنيةلبنى امرأة  -3 
  (تحته خط مفرد ما) ....    ..........السمن جرات  حمل عمر -2 
  (مثنى ما تحته خط)   ..........الخيمةوصل عمر بن الخطاب  -7 
  (جمع ما تحته خط)   .............المتهم  لقول استمع الشرطي -0 

 
 

 يحاكي األساليب اللغوية

، يتم مناقشة األساليب مع فيديو القصةبعد قراءة الدرس من خالل 
ضافة إلى محاكاة األنماط ، باإلنوعها ومحاكاتها يحددحيث  ،الطالب
 .اللغوية

 
 

 مالحظة مدى
 مشاركة الطالب (أسلوب تعليل)        . المؤمنين؛ ليتفقد أحوال الرعية خرج أمير محاكاة سليمة

 .ليشتري الفواكه خرج أبي إلى السوق؛ 
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  (أسلوب استفهام)    ؟              تطعمينهم مما في القدر ل َم ال 
  ؟تأكل الطعام ل َم ال 

  (                       أسلوب نفي)                         .معيل لهم الهؤالء أيتام  
  .يساعدهم أحد هؤالء فقراء ال 
 مالحظة مدى :حدد نوع األسلوب ثم حاكه :تقويم مرحلي 
 صحة الحل .         ليس في القدر إال الماء والحصى 
  ............أسلوب  
  .........و....... ليس في البيت إال  
  .أملك ما أطعم به أبنائي ال 
  ............أسلوب  
  ................ال أملك ما  
  ؟بال الصبية يتصايحون ما 
  ............أسلوب  
  ؟.......................بال  ما 
  :للغويالنمط ا 
  ، حتى نضج الطعاملم يزل كذلك 

 
 ............، حتى ..............لم 

 :حاك  النمط اللغوي: تقويم مرحلي
 

 مالحظة مدى
 صحة الحل .تألم عمر من قولها؛ فخرج حتى وصل بيت المال 
  ..................؛ فخرج حتى..........تألم المريض من 

 
قصة وتحديد التراكيب واالستماع إلى ال، بعد مشاهدة الطالب الفيديو

 .توظيفها في جمل مفيدة، يتم القصة الواردة في
 

  .يلعبون في الحديقة هءأحمد أصدقا رأى: رأى في 
  .المعلمة على طالباتها صور الدرس تعرض: تعرض على يوظف التراكيب اللغوية

 مالحظة مدى :تقويم مرحلي اسليم   اتوظيف  
 صحة الحل :في جمل من تعبيرك اآلتيةتراكيب وظف ال 

 
 :استأذن بـ 
 :عين لـ  
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ومشاهدة الطالب له يناقش المعلم الطالب  ،فيديو القصةعرض بعد 
 .بعض المواقف التي وردت في القصة في

 

   :رأيك في ما  
  ؟خروج عمر بن الخطاب متخفي ا  

 مالحظة مدى ؟ب الرعيةتفقد عمر بن الخطا  يبدي رأيه في المواقف
 صحة إجابات ؟الخيمةن أمير المؤمنين قبل دخول ذائاست  الواردة في القصة

  الطالب ؟ء والحصى في القدر من قبل المرأةوضع الما 
  ؟ير المؤمنين الدقيق والسمن بنفسهحمل أم  
  طعامه داد أمير المؤمنينإع   ؟الصبية الطعام وا 
    ؟ ة وصبيتهاللمرأ اتعيين أمير المؤمنين راتب  
  .المواقفب ليتنبأ الطالب في بعض مناقشة بين المعلم والطال 
  :ماذا يحدث لو 

 مالحظة مدى ؟مير المؤمنين الخيمة دون استئذاندخل أ  يتنبأ بما سيحدث
 جاباتإصحة  ؟ير المؤمنين بحال المرأة وصبيتهالم يهتم أم  في بعض المواقف

 
 ؟قدر لفترة طويلةالنار مشتعلة تحت ال تترك 
 وضع أمير المؤمنين الدقيق في القدر دون تنظيفه؟ 

  عمر بن الخطاب يعيش بيننا، كيف سيكون حالنا؟: أن تخيل

 الطالب

  :ي القصةفباستنتاج القيم الواردة يقوم الطالب  
 مالحظة مدى .الدخولاالستئذان قبل   يستنتج القيم الواردة

 جاباتإصحة  .الراشدينقتداء بالخلفاء الا  في القصة
  الطالب .مساعدة الفقراء والمحتاجين 
  اآلخرين وتحمل المسؤولية التواضع مع.   

يبدي الطالب رأيهم في الشخصيات الواردة  ،فيديو القصةبعد مشاهدة  
  .في القصة مع ذكر صفاتها

 

 مالحظة مدى :رأيك في شخصية ما  :تقويم ختامي  يستنتج صفات
 صحة الحل ...          .......................، صفاته :.............أمير المؤمنين الواردة الشخصيات

  ..........................صفاتها  ،:.................... المرأة في القصة
  ..........................        ، صفاتهم:...................الصبية 
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يعطي مؤشرات سلوكية 
واتجاهات  اقيم   هالكتساب

 مرغوبة

 : غلق الدرس
  لى أهم شخصيات القصة وتمثيلها للتعرف عيقوم الطالب بتقمص 

 .ما تعلمه الطالب من القصة
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 وفاء كلب: الدرس                       لغتنا الجميلة             : المادة  
 الثاني: الفصل الدراسي                  الثالث البتدائي               : الصف  
 

 :السلوكية األهداف
 .اسليم   افهي  ش اتعبير   صور القصةيعبر عن   (1
 .أ القصة قراءة جهرية سليمة معبرةيقر   (3
 .اشفهي   ايعبر عن الفهم العام لمضمون القصة تعبير    (2
 .للقصةيستنتج الفكرة الرئيسة   (7
 .تج األفكار الفرعية لفقرات القصةيستن(  0
 .يذكر الشخصيات الواردة في القصة ( 6
 .ف على المفردات الواردة في القصةيتعر (  4
 .ي األساليب اللغوية محاكاة سليمةيحاك(  8
 .اا سليم  التراكيب اللغوية توظيف  يوظف (  9

 .أيه في المواقف الواردة في القصةيبدي ر ( .1
 .يتنبأ بما سيحدث في بعض المواقف (11
 .الواردة في القصةيستنتج القيم ( 13
 .صفات الشخصيات الواردة في القصة يستنتج( 12
 .واتجاهات مرغوبة اقيم   هة الكتسابيعطي مؤشرات سلوكي( 17

 

 :الوسائل التعليمية

 ( المكبرة، بطاقات ، اللوحةLCD، جهاز عرض الرقمية، جهاز الحاسوب ةفيديو القص) 

 التقويم البند الختباري المتطلب األساسي

 

 ايكتب كلمات غيب  

 

 
 :يملى عليك اكتب ما 

 
 اندم     -  وقتٍ     -  اصراخ     -  اميت     -   رجال   
 

 

مالحظة مدى 
 صحة الكتابة
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 األنشطة واإلجراءات األهداف
 

 التقويم

 
وذلك عن طريق مطابقة  ،يتم من خالل لعبة تربوية: التمهيد

 وبطاقات تعرض صفة الحيوان ،لحيوانا صورةبطاقات تعرض 
 . إليها المنتميالحيوان والصفة صورة ويقوم الطالب بالتوثيق بين 

 

  :مناقشة شفوية 
 مالحظة مدى ؟عض الحيوانات التي تربى في البيتاذكر أسماء ب  يستنتج عنوان الدرس

  جابةإلدقة ا ؟ستخدم اإلنسان الكلبي أي شيء في 
  ب َم يتصف الكلب ؟  

       سنتعرف على المزيد عن حيوان الكلب من خالل درس  اإذ   
 "وفاء كلب" 

 

هدة ، ومن ثم مشاعلى الطالب فيديو القصةيقوم المعلم بعرض   
 .الصور الواردة فيه ومناقشتها

 

  :تأمل الصورة األولى 
 مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة  صور القصةيعبر عن 
 صحة التعبير ؟عدد األشخاص في الصورةكم   اسليم   اهي  شف اتعبير  

  ؟ماذا تلبس المرأة  
  ماذا يوجد داخل المهد؟  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟عبر عن الصورة بجملة مفيدة 
  :تأمل الصورة الثانية 
  مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة 
  صحة التعبير ؟األم في الصورة صف تعابير وجه 
   ؟الطفل موجود داخل المهدهل  
 
 
 

 ؟ماذا يوجد بجوار الطفل 
  :تقويم مرحلي

 عبر عن الصورة بجملة مفيدة؟

 
 مالحظة مدى
 صحة الحل
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القصة قراءة              يقرأ
 جهرية سليمة معبرة

 ، ثمالواردة في القصةيعرض المعلم بطاقات الكلمات الصعبة 
يقرأ  وبعد ذلك، الفيديولقراءة القصة من خالل  يستمع الطالب

من  ة جهرية معبرة من مستويات مختلفةالطالب القصة قراء
 .الفيديو

 
مالحظة مدى 
 صحة القراءة

 
من خالل األسئلة  فيديو القصةيناقش المعلم الطالب في مضمون 

 :اآلتية
 

 مالحظة مدى ؟أين كان الرجل وزوجته يقطنان  يعبر عن الفهم العام
 صحة إجابات ؟لماذا خرج الزوج من البيت  اتعبير  لمضمون القصة 

 الطالب ؟الحيوان الذي تسلل إلى البيت ام  اشفهي  
  ؟ن الذي ألقى الجرة على رأس الكلبم  
  ؟هل ندمت األم على قتلها الكلب  

 
إليه  استمع من خالل ما للقصة الرئيسةيحدد الطالب الفكرة 

 .وشاهده في الفيديو
 

 مالحظة مدى :حول رمز اإلجابة الصحيحة( √)شارة إضع  :مرحليتقويم  يستنتج الفكرة
 صحة الحل :للقصة هي الرئيسةالفكرة  للقصةة يسالرئ

  .أني السالمة، وفي العجلة الندامةفي الت)    (   -أ 
  .بحث الزوج عن الرزق)    (  -ب 
  .نمهاجمة الكلب للثعبا)    (  -ج 

 

فيديو ، ثم يعرض على الطالب إلى أربع فقرات قصةقسم المعلم الي
      فقرة األولى المعروضة في، وبعد ذلك قراءة الطالب الالقصة
ة من خالل ، ومن ثم مناقشة الطالب في مضمون الفقر الفيديو

 :اآلتيةتوجيه األسئلة 

 

  ؟مع من كان يقطن الطفل  
 مدى مالحظة ؟ماذا كان لدى الزوجين  يستنتج األفكار الفرعية

 صحة إجابات ؟على ماذا درب الزوجان الكلب  لفقرات القصة
  الطالب ؟هل خرج الزوج من البيت 

  ؟لماذا اضطرت الزوجة للخروج  
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  ؟الطفل في غياب الزوجين سلذي سيحر من ا  

  ؟تريده الزوجة منه يف فهم الكلب ماك  

    ؟ايسار  و  الماذا كان الكلب ينظر يمين  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟ا للفقرةا مناسب  ضع عنوان   

 
، ومن ثم فيديو القصةيقرأ الطالب الفقرة الثانية المعروضة في 

 :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر 
 

  ؟من الذي تسلل إلى مهد الطفل  
  مالحظة مدى ؟ول الثعبانكيف تصرف الكلب عند دخ 
   صحة إجابات ؟بين الكلب والثعبان ىجر ماذا 
  الطالب ؟بماذا انتهت المعركة 
  ؟لتي استخدمها الكلب لقتل الثعبانما الوسيلة ا  
  ؟من أين سال الدم من الكلب  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟ا للفقرةا مناسب  ضع عنوان   

 
، ومن ثم القصةفيديو يقرأ الطالب الفقرة الثالثة المعروضة في 

 :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر 
 

  ؟إلى أين عادت األم  
  ؟ماذا كانت األم تحمل على رأسها  
  ؟إلى أين نظرت األم من بعيد  
  مالحظة مدى ؟هل شاهدت األم الطفل الصغير 
   صحة إجابات ؟األم على الكلبماذا الحظت 
   الطالب ؟األمماذا اعتقدت 
  ؟الذي ألقته األم على رأس الكلب شيءال ما  
  ؟ماذا حدث للكلب  

 
 : تقويم مرحلي

 ؟ا للفقرةا مناسب  ضع عنوان   
 مالحظة مدى
 صحة الحل
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، ومن ثم فيديو القصةيقرأ الطالب الفقرة الرابعة المعروضة في 

 :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر 
 

  مالحظة مدى ؟من أين كان ينبعث الصراخ 
  صحة إجابات ؟أين سقط الطفل الصغير 
  الطالب ؟من كان بجانب الطفل 
  ؟بماذا شعرت األم بعد رؤية طفلها  
  ؟التي وجهها الزوج لزوجته النصيحة ما  

 
  :تقويم مرحلي

 ؟ا للفقرةا مناسب  عنوان  ضع 
مالحظة مدى 
 صحة الحل

  
 الشخصياتيذكر 

الطالب بذكر  يقوم ،المشاهدة واالستماع للقصة في الفيديو بعد
 .الواردة فيهالشخصيات 

 

 

 مالحظة مدى :تقويم مرحلي الواردة في القصة
 صحة الحل ؟ذكر الشخصيات الواردة في القصةا 

 
على بطاقات أمام  الواردة في الفيديو يعرض المعلم كلمات القصة
 .المفردات من خالل السياق اللغوي الطالب، وبعد ذلك يتم تفسير

 

 مالحظة مدى ، ينبعثدربا، جرت، تشاهد: المرادف 
 صحة إجابات ، عادت، قصيرتمأل، انتهت: المضاد يتعرف على المفردات
 الطالب ، أوقاتينابيع، أسنان،  رؤوس: المفرد الواردة في القصة

  ، ناحية، المعركة، المهدالبيت: المثنى 
  ، الوفيقرية، الكلب، فم: الجمع 
 مالحظة مدى :تقويم مرحلي 
 صحة الحل :أجب حسب المطلوب 
  (تحته خط مرادف ما) ........ مدينةفي ال يقطنانأحمد وابنه  -1 
  (مضاد ما تحته خط)  ..........ولةالطا تحت وجدت الكتاب -3 
  (مفرد ما تحته خط)   .............المشفى إلى الرجالذهب  -2 
  (تحته خط مامثنى ) ..........في الغابة  اثعبان   شاهد الرجل -7 

 
 (جمع ما تحته خط).. ......لحديقة في ا طفلهاتركت األسرة  -0
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ناقشة األساليب مع ، يتم مفيديو القصةبعد قراءة الدرس من خالل 

ضافة إلى محاكاة ، باإلنوعها ومحاكاتها يحددحيث  ،الطالب
 .األنماط اللغوية

 

 مالحظة مدى (أسلوب توكيد.        )البيت على حراسة الزوجان الكلب قد درب يحاكي األساليب اللغوية
 مشاركة الطالب  .المعلم تالميذه على قراءة القصةقد درب  محاكاة سليمة

 
 (أسلوب تعليل)     .الماء؛ كي تمأل جرة ة للخروجاضطرت الزوج

 .؛ كي تزور زميلتها المريضةاضطرت المعلمة للخروج
 

 
 :حدد نوع األسلوب ثم حاكه: تقويم مرحلي

 .لم تشاهد صغيرها
 ............أسلوب 

مالحظة مدى 
 صحة الحل

  ....................لم  
  :النمط اللغوي 
  .أنه قتل صغيرها؛ فظنت سيل من فم الكلبالحظت األم الدم ي 
  ............؛ فظنت ............................الحظت  
  :حاك النمط اللغوي :تقويم مرحلي 
 مالحظة مدى .ا ينبعث من ناحية المهد؛ فاتجهت نحوهألم صراخ  سمعت ا 

 
 ............؛ فاتجهت ................................ سمعت

 
 صحة الحل

 
قصة وتحديد ، واالستماع إلى الالطالب الفيديو بعد مشاهدة

 .، يتم توظيفها في جمل مفيدةالقصة التراكيب الواردة في
 

  .يبحث الطالب عن قلمه: يبحث عن 
  .تسلل الجندي إلى ساحة المعركة :تسلل إلى 

 مالحظة مدى :تقويم مرحلي يوظف التراكيب اللغوية
 صحة الحل :في جمل من تعبيرك اآلتيةتراكيب وظف ال اسليم   اتوظيف  

  :يقطن مع 
  :ألقت على 

 
 :من نظرت
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ومشاهدة الطالب له يناقش المعلم  ،فيديو القصةعرض بعد 

 .بعض المواقف التي وردت في القصة الطالب في
 
 

  : رأيك في ما   
 مدىمالحظة  ؟أل جرة الماء من نبع بعيدتم كيخروج الزوجة   يبدي رأيه في المواقف
 صحة إجابات ؟فهم الكلب إلشارة الزوجة  الواردة في القصة

  الطالب ؟مهاجمة الكلب للثعبان وقتله 
  ؟قتل الكلب من قبل الزوجة  
  ؟لزوج لزوجته عندما رجع إلى البيتنصيحة ا  
  .واقفمناقشة بين المعلم والطالب ليتنبأ الطالب في بعض الم 
  :ماذا يحدث لو 

 مالحظة مدى ؟لم يخرج الزوج ليبحث عن عمل  سيحدثيتنبأ بما 
 صحة إجابات ؟م يقتل الكلب الثعبان في المعركةل  بعض المواقففي 

 
 ؟لم تقتل الزوجة الكلب 
 ؟لم يعاتب الزوج زوجته 

 الطالب

  :ي القصةفباستنتاج القيم الواردة يقوم الطالب  
  الرفق بالحيوان والعطف عليه.  

 مالحظة مدى .رعاية األبناء واالهتمام بهم  الواردةيستنتج القيم 
 صحة إجابات .االجتهاد في طلب الرزق  في القصة

  الطالب .عدم التسرع في الحكم على اآلخرين 
  الوفاء لمن أحسن إلينا.  

يبدي الطالب رأيهم في الشخصيات  ،فيديو القصةبعد مشاهدة  
 .الواردة في القصة مع ذكر صفاتها

 

 مالحظة مدى :رأيك في شخصية ما: تقويم ختامي صفات يستنتج
 صحة الحل ....                         : ...................، صفاته.......................:..الزوج الشخصيات الواردة

  .....:..................ا، صفاته:....................... الزوجة في القصة

 
 

 ......................: صفاته،  .......................:.الطفل
 .....:...................، صفاته:....................... الكلب
 .............:...........صفاته ،:.......................الثعبان

 
 
 



 

 

141 
                              

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :غلق الدرس يعطي مؤشرات سلوكية
  بتقمص شخصيات القصة وتمثيلها للتعرف على أهميقوم الطالب  واتجاهات اقيم   هالكتساب

  .تعلمه الطالب من القصة ما مرغوبة
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 العرس في القرية: الدرس                         لغتنا الجميلة           : المادة  
 الثاني: الفصل الدراسي                  الثالث البتدائي               : الصف  
 

 :األهداف السلوكية
 .اسليم   اشفهي   اتعبير   صور القصةعن  يعبر  (1
 .القصة قراءة جهرية سليمة معبرةيقرأ   (3
 .اشفهي   اعام لمضمون القصة تعبير  يعبر عن الفهم ال  (2
 .للقصةيستنتج الفكرة الرئيسة   (7
 .لفقرات القصة يستنتج األفكار الفرعية(  0
 .يذكر الشخصيات الواردة في القصة ( 6
 .ف على المفردات الواردة في القصةيتعر (  4
 .ساليب اللغوية محاكاة سليمةيحاكي األ(  8
 .اا سليم  التراكيب اللغوية توظيف  يوظف (  9

 .أيه في المواقف الواردة في القصةيبدي ر ( .1
 .يتنبأ بما سيحدث في بعض المواقف (11
 .يستنتج القيم الواردة في القصة( 13
 .صفات الشخصيات الواردة في القصة يستنتج( 12
 .واتجاهات مرغوبة اقيم   هالكتساب يعطي مؤشرات سلوكية( 17

 

 :الوسائل التعليمية

 (، اللوحة المكبرة، بطاقاتLCD، جهاز عرض الرقمية، جهاز الحاسوب ةفيديو القص) 

 التقويم الختباريالبند  المتطلب األساسي

 

 ايكتب كلمات غيب  

 
 :يملى عليك اكتب ما

 
 عالمات  –  قاعة  -مجموعة      –فرقة      –ساحة     

 

مالحظة مدى 
 صحة الكتابة
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 األنشطة واإلجراءات األهداف
 

 التقويم

   :عن طريق مناقشة شفوية: التمهيد 
  الناس؟جتماعية التي يحتفل بها الما المناسبات ا  
  ؟ل احتفلت أسرتك بفرح أحد األبناءه  

 مالحظة مدى ؟ماذا شاهدت فيه  يستنتج عنوان الدرس
  دقة اإلجابة ؟صف أجواء العرس الفلسطيني 
  ؟ظاهر العرس في القرية عن المدينةكيف تختلف م  

سنتعرف على المزيد عن أجواء العرس من خالل درس               اإذ   
 ."لقريةالعرس في ا" 

 

هدة ، ومن ثم مشاعلى الطالب فيديو القصةيقوم المعلم بعرض   
 .الصور الواردة فيه ومناقشتها

 

  :تأمل الصورة األولى 
 مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة  صور القصةيعبر عن 
 صحة التعبير ؟كم عدد األشخاص في الصورة  اسليم   اشفهي   اتعبير  

   ؟المكانفي صف حال المتواجدين  
  ؟هر االحتفال التي تظهر في الصورةما مظا  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟عبر عن الصورة بجملة مفيدة 
  :تأمل الصورة الثانية 
  مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة 
  صحة التعبير ؟ماذا يفعل الشباب 
  ؟تدل هذه الصورة عالم  
 مدىمالحظة   :مرحليتقويم  

 
 عبر عن الصورة بجملة مفيدة؟

 
 

 صحة الحل
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       يقرأ القصة قراءة  
 جهرية سليمة معبرة

 

 ، ثمالواردة في القصةيعرض المعلم بطاقات الكلمات الصعبة 
يقرأ  وبعد ذلك، الفيديولقراءة القصة من خالل  يستمع الطالب

من  ة جهرية معبرة من مستويات مختلفةالطالب القصة قراء
 .الفيديو

 

 
مالحظة مدى 
 صحة القراءة

 
من خالل األسئلة  فيديو القصةيناقش المعلم الطالب في مضمون 

 :اآلتية
 

 مالحظة مدى ؟أين توجه مازن وأبوه  يعبر عن الفهم العام
 صحة إجابات ؟ماذا كانت تبدو على وجه أبي سامي  اتعبير   لمضمون القصة

 الطالب ؟اءالمدعوون طعام الغدفي أي بيت تناول   افهي  ش
  ؟أين احتفل العروسان  

 
إليه  استمع من خالل ما لقصةل الرئيسةيحدد الطالب الفكرة 

 .الفيديوفي  وشاهده
 

 مالحظة مدى :حول رمز اإلجابة الصحيحة( √)شارة إضع  :تقويم مرحلي يستنتج الفكرة
 صحة الحل :للقصة هي الرئيسةالفكرة  للقصةالرئيسة 
  .طعام الغداء في بيت والد العريس تناول)    (    -أ 
  .الشعبي سهرة العرسحياء فرقة التراث إ)    (   -ب 

  .ظاهر احتفال أهالي القرية بالعرسم )    (  -ج 

 

فيديو ، ثم يعرض على الطالب إلى أربع فقرات القصةقسم المعلم ي
في ، وبعد ذلك قراءة الطالب الفقرة األولى المعروضة القصة
ة من خالل ، ومن ثم مناقشة الطالب في مضمون الفقر الفيديو

 :اآلتيةتوجيه األسئلة 

 
 

   مالحظة مدى لى بيت جارهم؟إمع من توجه مازن 
 إجاباتصحة  ؟ى أبي سامي عالمات الفرح والسرورلماذا كانت تبدو عل  يستنتج األفكار الفرعية

 الطالب ؟عد الترحيب بهم من قبل أبي ساميماذا فعل الجميع ب  لفقرات القصة
  ؟أين أقيمت سهرة العرس  
 مالحظة مدى :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟للفقرة امناسب   اضع عنوان   
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، ومن ثم فيديو القصةيقرأ الطالب الفقرة الثانية المعروضة في 

 :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر 
 

  مالحظة مدى ؟رقة التراث الشعبي بعزف الموسيقامتى بدأت ف 
  صحة إجابات ؟ماذا ردد شباب القرية 
  الطالب ؟من الذي كان يتقدم حلقات الدبكة 
  ؟صف تلك الليلة التي قضاها الشباب  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟للفقرة اا مناسب  ضع عنوان   

 
، ومن ثم فيديو القصةيقرأ الطالب الفقرة الثالثة المعروضة في 

 :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر 
 

  ؟فد المدعوون إلى بيت والد العريسمتى توا  
  ؟فد المدعوون إلى بيت والد العريسلماذا  توا  
  مالحظة مدى ؟ماذا امتطى العريس 
  صحة إجابات ؟متى بدأت الزفة 
  الطالب ؟من الذي سار مع موكب العرس 
  ؟ماذا ردد المدعوون  
  ؟الذي كان يسمع بين الحين واآلخر ام  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟للفقرة امناسب   اضع عنوان   

 
، ومن ثم فيديو القصةيقرأ الطالب الفقرة الرابعة المعروضة في 

 :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة الطالب في مضمون الفقر مناقشة 
 

  مالحظة مدى ؟ب َم التقت الزفة 
  صحة إجابات ؟أين اتجه الجميع 
  الطالب ؟من الذي تجمع أمام قاعة الحفل 
   ؟استقبل أبناء القرية موكب العروسكيف  
  ؟أين احتفل العروسان  

 
 ؟توجه العروسان بعد انتهاء الحفل أين 
 ؟عندما توجهوا إلى بيتهما الجديد نيصف شعور العروس 
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 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل للفقرة ؟ اا مناسب  ضع عنوان   

        يذكر الشخصيات 
 الواردة في القصة

الطالب بذكر  ، يقوممشاهدة واالستماع للقصة في الفيديوال بعد
 .الواردة فيهالشخصيات 
 :تقويم مرحلي

 الشخصيات الواردة في القصة؟ذكر ا

 
 

 مالحظة مدى
 صحة الحل

 
على بطاقات أمام  الواردة في الفيديو ات القصةيعرض المعلم كلم

 .المفردات من خالل السياق اللغوي ، وبعد ذلك يتم تفسيرالطالب
 

 مالحظة مدى ، تغمرهماستقبل، يردد، صهوة : المرادف يتعرف على المفردات
 صحة إجابات ، تجمعا، معلن  مل، أجالكبيرة: المضاد الواردة في القصة

 الطالب ، شوارع، الورودحلقات، عالمات: المفرد 
  ، الزفة ، الحصانساحة ،سهرة:  المثنى 
  ، موكبأسرة، عازف، طعام: الجمع 
 مالحظة مدى : تقويم مرحلي 
 صحة الحل :أجب حسب المطلوب 
  (تحته خط مرادف ما)..............لمعلم إلى المدرسة اتوجه  -1 

 ..................لإلمتحان التاليدرس الطالب في اليوم  -3 
 (تحته خط مضاد ما )                                          

 

  (مفرد ما تحته خط. )......في البيت  المصابيحأسرتي تعلق  -2 
  (ما تحته خطمثنى ).........فرقةيحي حفل صديقي أكثر من  -7 
  (تحته خط جمع ما).....جميلة لألفراح قاعةيوجد في منطقتنا  -0 

 
، يتم مناقشة األساليب مع فيديو القصةبعد قراءة الدرس من خالل 

ضافة إلى محاكاة ، باإلومحاكاتها نوعها يحددحيث  ،الطالب
 .األنماط اللغوية

 
 

 مالحظة مدى
 مشاركة الطالب (أسلوب تعليل)   .  ساحة البيت الكبيرة لسهرة العرسرتب الجميع  يحاكي األساليب اللغوية

  .رتب الطالب ساحة المكتبة الستقبال الزوار محاكاة سليمة

 
 
 

 



 

 

144 
                              

 مالحظة مدى :هحاكحدد نوع األسلوب ثم : تقويم مرحلي 
 صحة الحل .توافد المدعوون إلى بيت والد العريس لتناول طعام الغداء 
  ............أسلوب  
  ...................لـ.....................توافد  
  :النمط اللغوي  
  .، بدؤوا بمساعدة األسرة في تعليق الزينةبعد أن استقبلهم أبو سامي 
  .............................، بدؤوا ..................بعد أن  
 مدى مالحظة :حاك النمط اللغوي :تقويم مرحلي 
 صحة الحل .، امتطى العريس صهوة الحصانفور انتهاء الغداء 
  ...............................، امتطى................فور  
  .رون مع موكب العرسيسبدأ المدعوون ي 

 
 .................مع ................. بدأ 
 

 

 
قصة وتحديد ، واالستماع إلى البعد مشاهدة الطالب الفيديو

 .، يتم توظيفها في جمل مفيدةفي القصةالتراكيب الواردة 
 

  .البذور في البساتين بغرسارعون بدأ المز : بدأ بـ 
  .لكشافة مع زميله في ساحة المدرسةيسير طالب ا :يسير مع 

 مالحظة مدى :تقويم مرحلي يوظف التراكيب اللغوية
 صحة الحل :وظف التراكيب اآلتية في جمل من تعبيرك  اسليم   اتوظيف  

  :تبدو على 
  :اتجه إلى 
  :احتفل في 

ومشاهدة الطالب له يناقش المعلم بعد عرض فيديو القصة،  
 .بعض المواقف التي وردت في القصة الطالب في

 

  : رأيك في ما 
 مالحظة مدى ؟سامي ازن ووالده ألسرة جارهم أبيمساعدة م  يبدي رأيه في المواقف
 صحة إجابات ؟تقديم وجبة الغداء في األعراس  الواردة في القصة

  الطالب تعاون أهالي القرية في اإلعداد للعرس؟ 
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  .ب ليتنبأ الطالب في بعض المواقفمناقشة بين المعلم والطال 
  :ماذا يحدث لو 

 مالحظة مدى ؟بالعرسأهالي القرية في االحتفال لم يتعاون   يتنبأ بما سيحدث في
 صحة إجابات ؟عيرة النارية بكثافة في األعراسطالق األإتم   بعض المواقف

   الطالب ؟لرئيسة من أجل االحتفال بالسهراتإغالق الطرق اتم 
  ؟باء المهور الغالية لبناتهمآلب اطل  

  :ي القصةفباستنتاج القيم الواردة يقوم الطالب    
 مالحظة مدى .ي مناسباتهممساعدة الجيران ومشاركتهم ف  يستنتج القيم الواردة

 صحة إجابات .االحترام المتبادل بين األزواج  في القصة
  الطالب .المحافظة على التراث الشعبي 

يبدي الطالب رأيهم في الشخصيات  ،فيديو القصةبعد مشاهدة  
 .الواردة في القصة مع ذكر صفاتها

 

 مالحظة مدى :رأيك في شخصية ما :ختاميتقويم  صفات يستنتج
 صحة الحل .......:.............، صفاته  ............: .............مازن  الواردة الشخصيات

  ........:............اته ، صف:...................... مازن  يأب في القصة
  ......:..............، صفاته . :....................سامي  يأب 
  .......:............، صفاتهم ... :..................ن يالمدعو  
  ..... : ..............، صفاتهم.. : ....................الشباب  

  .....:...............، صفاته . ....:..................العريس  
  ......:..............، صفاتها ... :...................العروس  

  :غلق الدرس يعطي مؤشرات سلوكية
واتجاهات  اقيم   هالكتساب

 مرغوبة
لى أهم يقوم الطالب بتقمص شخصيات القصة وتمثيلها للتعرف ع

 .ما تعلمه الطالب من القصة
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 الفصول األربعة: الدرس                                   لغتنا الجميلة     : المادة
 الثاني: الفصل الدراسي        الثالث البتدائي                              :الصف

 
 :األهداف السلوكية

 .اسليم   شفهي ا اتعبير   صور القصةعن  يعبر  (1
 .أ القصة قراءة جهرية سليمة معبرةيقر   (3
 .اشفهي   اعام لمضمون القصة تعبير  يعبر عن الفهم ال  (2
 .للقصةيستنتج الفكرة الرئيسة   (7
 .قصةيستنتج األفكار الفرعية لفقرات ال(  0
 .يذكر الشخصيات الواردة في القصة ( 6
 .ف على المفردات الواردة في القصةيتعر (  4
 .ي األساليب اللغوية محاكاة سليمةيحاك(  8
 .اسليم   االتراكيب اللغوية توظيف  يوظف (  9

 .الواردة في القصةأيه في المواقف يبدي ر ( .1
 .يتنبأ بما سيحدث في بعض المواقف (11
 .ستنتج القيم الواردة في القصةي( 13
 .صفات الشخصيات الواردة في القصة يستنتج( 12
 .واتجاهات مرغوبة اقيم   هة الكتسابيعطي مؤشرات سلوكي( 17

 

 :الوسائل التعليمية

 ( مكبرة، بطاقاتاللوحة ال ،LCD، جهاز عرض الرقمية، جهاز الحاسوب ةفيديو القص)

 التقويم البند الختباري المتطلب األساسي

 

 ايكتب كلمات غيب  

  
 :يملى عليك اكتب ما

 
 سنةال  -  الخريف   –  الصيف    –الربيع     -الشتاء     

 

مالحظة مدى 
 صحة الكتابة
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 األنشطة واإلجراءات األهداف
 

 التقويم

   :شفويةعن طريق مناقشة : التمهيد 
  ؟ي فصل تتساقط األمطار على فلسطينفي أ  

 مالحظة مدى ؟متى تتفتح األزهار ويعتدل الطقس  يستنتج عنوان الدرس
   دقة اإلجابة ؟تبدأ اإلجازةفي أي فصل 

  ؟متى يقطف الناس ثمار الزيتون  

 
                   على المزيد عن فصول السنة من خالل درس سنتعرفى اإذ  
 ."لفصول األربعةا" 

 

 
هدة ، ومن ثم مشاعلى الطالب فيديو القصةيقوم المعلم بعرض   

 .الصور الواردة فيه ومناقشتها
 

  :تأمل الصورة األولى 
 مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة  صور القصةيعبر عن 
 صحة التعبير ؟ماذا يفعل الولد في الصورة  اسليم   اي  هشف اتعبير  

  الذي يحمله الولد؟ يءالش ما  
  ؟لون األرض كما هو واضح في الصورة ما  
  ؟اسم الفصل الذي تعبر عنه الصورة ام  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟عبر عن الصورة بجملة مفيدة 
  :تأمل الصورة الثانية 
  مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة 
  صحة التعبير ؟ماذا تفعل الطيور 
  ؟األزهار واألشجار صف منظر  
  ؟الصورة أي فصل تدل علي  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 

 
 ؟عبر عن الصورة بجملة مفيدة

 
 

 صحة الحل
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 :تأمل الصورة الثالثة  
 ماذا تشاهد في الصورة؟ 

 

  مالحظة مدى ؟كم عدد األشخاص في الصورة 
   َصحة التعبير ؟يلعب الطفل بم 
  ؟التي تظهر على الشجرةسم الفاكهة ا ما  
  ؟كيف تبدو السماء في هذه الصورة  
  سم الفصل الذي تعبر عنه الصورة ؟ا ما  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟عبر عن الصورة بجملة مفيدة 
  :تأمل الصورة الرابعة 
  مالحظة مدى ؟ماذا تشاهد في الصورة 
  التعبيرصحة  ماذا يحدث ألوراق األشجار؟ 
  ؟ماذا يفعل الرجل والمرأة  
  ؟الصورة أي فصل تعبر عن  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟عبر عن الصورة بجملة مفيدة 

 القصة قراءة  يقرأ
 جهرية سليمة معبرة

، ثم القصةت الصعبة الواردة في يعرض المعلم بطاقات الكلما
يقرأ  وبعد ذلك، الفيديويستمع الطالب لقراءة القصة من خالل 

من  ة جهرية معبرة من مستويات مختلفةالطالب القصة قراء
 .الفيديو

 

 
 مالحظة مدى
 صحة القراءة

من خالل األسئلة  فيديو القصةيناقش المعلم الطالب في مضمون  
 :آلتيةا

 

 مالحظة مدى ؟سبب الخالف بين الفصول األربعة ما  يعبر عن الفهم العام
 جاباتإصحة  ؟يمتاز فصل الشتاء بمَ   اتعبير  لمضمون القصة 

 الطالب ؟لماذا يحب الناس فصل الربيع  اشفهي           
  ؟فصل النشاط ما  
  ماذا يحدث في فصل الخريف؟  
  ما الحكم الذي أصدرته السنة؟  
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إليه  استمع من خالل ما قصةلل الرئيسةيحدد الطالب الفكرة 

 .الفيديو في وشاهده
 

 مالحظة مدى :حول رمز اإلجابة الصحيحة( √)شارة إضع  :تقويم مرحلي يستنتج الفكرة
 صحة الحل :للقصة هي الرئيسةالفكرة  للقصةالرئيسة 

  .فصل الصيف تنضج فيه الثمار ( )     -أ 
  .مزايا الفصول األربعة وتكاملها(     ) -ب 
  .صل الخريفف تساقط أوراق األشجار في)    (  -ج 

 

فيديو عرض على الطالب ، ثم يفقرات ستإلى  لقصةيقسم المعلم ا
فقرة األولى المعروضة في ، وبعد ذلك قراءة الطالب الالقصة
ة من خالل ، ومن ثم مناقشة الطالب في مضمون الفقر الفيديو

 :اآلتيةتوجيه األسئلة 

 

  ؟كم عدد فصول السنة  
 مالحظة مدى ؟حدث بين الفصول األربعةماذا   الفرعية يستنتج األفكار

 جاباتإصحة  ؟حتكمت الفصول األربعة لفض الخالفإلى من ا  لفقرات القصة
  الطالب ؟ماذا طلبت السنة من كل فصل 
   ؟سنة بعد االستماع للفصول األربعةال تصدر أماذا  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل للفقرة ؟ امناسب   اضع عنوان   

 
، ومن ثم فيديو القصةالفقرة الثانية المعروضة في  يقرأ الطالب

 :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر 
 

  مالحظة مدى ؟يف تتساقط األمطار في فصل الشتاءك 
   جاباتإصحة  ؟يحدث لألرض العطشى في فصل الشتاءماذا 
   َالطالب ؟صل الشتاءتكتسي األرض في ف بم 
   ؟يرتاح الناس في هذا الفصل يءأي شمن  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 

 
 للفقرة ؟ اا مناسب  ضع عنوان  

 
 

 صحة الحل
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  ، ومن ثم فيديو القصةالفقرة الثالثة المعروضة في  يقرأ الطالب 
  :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر  
   َمالحظة مدى ؟يتميز فصل الربيع عن غيره من الفصول بم 
  صحة إجابات ؟ماذا يحدث في هذا الفصل 

  ؟في فصل الربيع ماذا يغطي األرض 
  َ؟يرتاح الناس في فصل الربيع مم 

 الطالب
 

  ؟يرتاح الناس من المالبس الثقيلة لماذا  
   َ؟يسعد الناس في فصل الربيع بم  
 مدىمالحظة   :مرحليتقويم  
 صحة الحل للفقرة ؟ امناسب   اضع عنوان   

 
، ومن ثم فيديو القصةالفقرة الرابعة المعروضة في  يقرأ الطالب

 :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر 
 

  مالحظة مدى ؟فصل الصيف فصل النشاط أم الكسلأ 
  صحة إجابات ؟فصل النشاطفصل الصيف  دلماذا يع 
  الطالب ؟لماذا تنضج الثمار في فصل الصيف 
  ؟لنهار يطول أم يقصر في فصل الصيفهل وقت ا  
 مالحظة مدى  :تقويم مرحلي 
 صحة الحل ؟للفقرة اا مناسب  ضع عنوان   
  ، ومن ثمفيديو القصةالفقرة الخامسة المعروضة في يقرأ الطالب  
  :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر  
  مالحظة مدى ؟آخر فصول السنة ما 
  صحة إجابات ؟ماذا يحدث للنهار في فصل الخريف 
  الطالب ؟صف ماذا يحدث ألوراق األشجار 
  ؟تستعد األرض في فصل الخريف المَ إ  
  ؟في أي فصل تقطف ثمار الزيتون  
 مالحظة مدى :ليتقويم مرح 

 
 للفقرة؟ امناسب   اضع عنوان  

 
 صحة الحل
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 مالحظة مدى ، ومن ثمفيديو القصةالفقرة السادسة المعروضة في يقرأ الطالب  
 صحة إجابات :اآلتيةة من خالل توجيه األسئلة مناقشة الطالب في مضمون الفقر  
  الطالب ؟ماذا قالت السنة للفصول األربعة 
  ؟ذي أصدرته السنةحكم الال ما  
 مالحظة مدى  :مرحليتقويم  
 صحة الحل ؟للفقرة امناسب   اضع عنوان   

 
 يذكر الشخصيات         
، يقوم الطالب بذكر اهدة واالستماع للقصة في الفيديومشالبعد   

 .الشخصيات الواردة فيه
 

 مالحظة مدى
 صحة الحل  :تقويم مرحلي الواردة في القصة

  ؟خصيات الواردة في القصةذكر الشا 

على بطاقات أمام  الواردة في الفيديو ات القصةيعرض المعلم كلم 
 .المفردات من خالل السياق اللغوي ، وبعد ذلك يتم تفسيرالطالب

 

  ، تستعدغرد، تاألفضل، غزارة، يسعدون، تنضج :المرادف 
 مالحظة مدى ، النهارط، النشا، أبيض، يرتاح، الصغارتستفيد: المضاد يتعرف على المفردات
 جاباتإصحة  ، فضائلالفصول، حبات، األشجار، الثمار، أوراق: المفرد الواردة في القصة

 الطالب ، دورةالزهرة، يوم ،السنة، الحكم: المثنى 
  اتنب، الطير، الرحلة ،مطر، الثلج، الجميلة: الجمع  
 مالحظة مدى :تقويم مرحلي 
 صحة الحل :أجب حسب المطلوب 

 
 ................األرض العطشى تروي أمطار الشتاء -1

 (تحته خط مرادف ما)                                           
 

   ........               .مقعد في الغرفة الصفية آخر جلس الطالب في -3 
 (ه خطمضاد ما تحت)                                           

 

  (ما تحته خطمفرد ).......الفرد  اتحسنعمل الخير يزيد من  -2 
  (مثنى ما تحته خط............)من السوق الثوباشترت أمي  -7 

 
 ...................الزراعية األرضيعيش المزارع بالقرب من  -0

 (تحته خط جمع ما)                                             
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، يتم مناقشة األساليب مع فيديو القصةبعد قراءة الدرس من خالل 
ضافة إلى محاكاة ، باإلنوعها ومحاكاتها يحددحيث  ،الطالب

 .األنماط اللغوية

 
 
 

 مالحظة مدى (أسلوب تعليل)                        .يهب الناس لقطف الزيتون يحاكي األساليب اللغوية
 مشاركة الطالب .طفاء إلطفاء الحريق إليهب رجل ا محاكاة سليمة

  (أسلوب نفي)            .حيواٍن أو نباتٍ  غنى عنكم إلنساٍن أو ال 
  .غنى لألبناء عن األم أو األب ال 
 مالحظة مدى :هحدد نوع األسلوب ثم حاك : تقويم مرحلي 
 صحة الحل .تستعد األرض الستقبال األمطار 
  ..............................أسلوب  
  .............الستقبال ............. تستعد  
  : النمط اللغوي 
  .، لتحكم بينهاألمها السنةاتفقت على الذهاب  

 

 ..................، لـ.......................اتفقت 
 :حاِك النمط اللغوي: تقويم مرحلي

 .، فأروي األرض العطشىتتساقط أمطاري بغزارة
 .....................ـــ، ـفــ.............تتساقط 

 
مالحظة مدى 
 صحة الحل

قصة وتحديد بعد مشاهدة الطالب الفيديو، واالستماع إلى ال 
 .، يتم توظيفها في جمل مفيدةفي القصةالتراكيب الواردة 

 

  .العمل بعد العودة إلى منزله مشاقيرتاح العامل من : يرتاح من 
  .ابنتها على االجتهاد في الدراسة اتفقت األم مع: اتفقت على 

 مالحظة مدى :يتقويم مرحل اللغوية يوظف التراكيب
 صحة الحل :أكمل بالتركيب اللغوي المناسب اسليم   اتوظيف  

  (تحكم بين -تتساقط بــــــــــــــ  –يتحدث عن )  
  . كثرة .........األمطار........  -1 
  .االحترام المتبادل بين المعلمين ......... المدير ...........  -3 

 
 .الناس بالعدل...........  المحكمة........... -2
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ومشاهدة الطالب له يناقش المعلم  ،فيديو القصةعرض  بعد

 .بعض المواقف التي وردت في القصة في الطالب
 

 مالحظة مدى : رأيك في ما المواقف يبدي رأيه في
 صحة إجابات الخالف بين الفصول األربعة؟  في القصةالواردة 

  الطالب ؟م الفصول األربعة إلى أمها السنةاحتكا 
  ؟سنةنتيجة الحكم الذي أصدرته ال  
   
  .ب ليتنبأ الطالب في بعض المواقفمناقشة بين المعلم والطال 

 مالحظة مدى :ماذا يحدث لو   يتنبأ بما سيحدث 
 صحة إجابات ؟مطار على قطاع غزة في فصل الشتاءاأللم تتساقط   بعض المواقففي 

    الطالب ؟فصل الصيف خالل السنة لم يأت 
  :ي القصةفالواردة يقوم الطالب باستنتاج القيم   

 مالحظة مدى .عظمة الخالق والتأمل في الطبيعة تقدير  يستنتج القيم الواردة
 صحة إجابات .تجنب الخصام وتشجيع االتفاق  في القصة

  الطالب .مساعدة المظلومين في كل مكان 

 
يبدي الطالب رأيهم في الشخصيات ، فيديو القصةبعد مشاهدة 

  .الواردة في القصة مع ذكر صفاتها

 

 مالحظة مدى :رأيك في شخصية ما : ختامي تقويم يستنتج صفات
 صحة الحل ...................: .، صفاتها.......................: ...السنة الشخصيات الواردة

  : ...................، صفاته:.................... فصل الشتاء في القصة
  ...................: .، صفاته: ....................عفصل الربي 
  : ...................، صفاته:.................. صيففصل ال 

  : ....................، صفاته:.................. ريففصل الخ 
 

 سلوكية يعطي مؤشرات
 

 

 :غلق الدرس
 

واتجاهات  اقيم   هالكتساب
 مرغوبة

لى أهم يقوم الطالب بتقمص شخصيات القصة وتمثيلها للتعرف ع
 .ما تعلمه الطالب من القصة
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 (11)ملحق رقم 
 كتاب تسهيل مهمة الباحث
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 ( 12)ملحق رقم 
 شهادة إثبات تطبيق أداة الدراسة

 

 



 

 

189 
                              

 (13)لحق رقم م
 صور تطبيق القصص الرقمية
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Abstract 

       This study aimed to identify the impact of using digital stories in 

developing reading comprehension skills for Third graders. The study 

case can be specified in the following main question: What is the impact 

of using digital stories in developing reading comprehension skills for 

Third graders ? 

       The main question produce the following sub-questions: 

1. What are the reading comprehension skills that should be developed 

for third graders? 

2. What are the criteria that should be followed in designing digital 

stories?  

3. Are there any variances that have statistical significance at 

significance level (α ≤ 0.05) in the average of students score between 

the experimental group and the controlled group in posttests of 

reading  comprehension  skills  test? 

      For  reaching  the  study goals‚ the researcher  followed experimental 

approach where the sample was chosen in an indiscriminate way , the 

study’s sample consists of (74) students from Beit Lahia Elem Boys 

school divided into two groups, one is experimental group consisted of   

(37) student, and the other is controlled group consisted of (37) student. 

       The study tools are represented by a reading comprehension skills 

test and after insuring tools significance and consistency, a pretest was 

applied to the two study groups (both experimental and controlled) to 

insure the equality of both groups. After applying the digital stories‚       

a posttest was applied to the two groups (both experimental and 

controlled) .Then the study’s data were treated statistically using SPSS 

program, in which the result were explained and recommendations and 

suggestions were presented.  

       The study results showed the positive impact of using digital stories 

in developing reading comprehension skills for third graders through 

reaching the following results: 
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1. There are statistically significant variances at significance level 

(a=0.01) in the average of students score between the experimental 

group and  the controlled group in posttests of reading  comprehension  

skills  test  for  all levels (Alphabetical, deduction, and  critical) in  

favour of  the  experimental  group students. 

2. Using digital stories has a huge impact in developing reading 

comprehension skills‚ the effect reached (0.384). 

        In light of the study, the researcher recommended the following 

main  points: 

 

1. Organizing and implementing courses and workshops for teachers to 

training them on designing and preparing digital stories. 
 

2. Taking into consideration reading subjects that its goals and 

approaches focus on developing reading comprehension in preparing 

Arabic Language curriculums. 
 

3. Adopting computerizing subjects as a modern teaching approach. 
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