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 ملخص الدراسة

وكالة  انبثقت مشكمة الدراسة لدى الباحث مف خبلؿ عممو معمـ صؼ بمدارس       
 :وقد تحددت مشكمة الدراسة باألسئمة التالية الغوث الدولية لبلجئيف ،

 ما األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس؟ 
  ما قائمة المستويات المعيارية ومؤشرات األداء الدالة عمييا لتحديد مستوى توافر

 الصؼ الثالث األساس؟األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة 
  ما مستوى توافر مؤشرات األداء لممستويات المعيارية في األخطاء القرائية الجيرية

 الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس؟
  ىؿ يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث

  - طبلب) باختبلؼ الجنس  األساس في ضوء قائمة المستويات المعيارية الُمعدة
 ؟( طالبات

  ىؿ يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث
األساس في ضوء قائمة المستويات المعيارية الُمعدة باختبلؼ مستوى التحصيؿ 

 ؟(منخفض –مرتفع ) الدراسي 

 :واشتممت الدراسة عمى فرضيتين ىما 

  ئعة لدى طمبة الصؼ الثالث توافر األخطاء القرائية الجيرية الشاال يختمؼ مستوى
 طبلب) في ضوء قائمة المستويات المعيارية الُمعدة باختبلؼ متغير الجنس  األساس

 .( طالبات  -
 ئعة لدى طمبة الصؼ الثالث ال يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشا

 مرتفع) عيارية المعدة باختبلؼ متغير التحصيؿ في ضوء قائمة المستويات الم األساس
 (. منخفض  -



  ث
 

وقاـ الباحث بإعداد قائمة مستويات معيارية لتحديد مؤشرات األداء الدالة عمى        
المستويات المعيارية لؤلخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس ، 

، وعشريف مؤشر أداء ، انبثؽ منيا بطاقة مبلحظة لتحديد  معيارية تضـ ثبلثة مستويات
األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس ، تـ تطبيقيا عمى عينة 
استطبلعية وبعد ثبلثة أسابيع أعاد الباحث تطبيقيا ، وحظيت بنسبة ثبات عالية ، وقاـ 

طمبة الصؼ الثالث األساس مف منطقة بيت الباحث بتطبيقيا حيث تمثؿ مجتمع الدراسة ب
طالبًا (  ٜٕٙٗ) ولية ، وبمغ عددىـ حانوف وبيت الىيا التعميمية التابعة لوكالة الغوث الد

 طالب وطالبة كعينة لمدراسة بالطريقة القصدية(  ٜٕٕ) وطالبة ، واختار الباحث 
       عدد الطبلب  ، وحدد الباحث متغير الجنس حيث كاف والطريقة العشوائية البسيطة

، وحدد الباحث متغير التحصيؿ  طالبةً  ( ٕٕٔ)  ، وكاف عدد الطالبات طالباً  ( ٚٓٔ) 
 ي، وكاف عدد الطمبة ذو (  ٜٔٔ) التحصيؿ المرتفع   ويالدراسي حيث كاف عدد الطمبة ذ

،   t اختبار : ، وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية ومنيا (  ٓٔٔ) التحصيؿ المنخفض 
 .متوسط الحسابي ، واالنحراؼ المعياري  ، والوزف النسبي لؤلخطاءوال

 :توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا 

 وىي الحذؼ  تحديد األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس
 .واإلضافة والتكرار

  لتحديد مستوى قائمة المستويات المعيارية ومؤشرات األداء الدالة عمييا إعداد وبناء
 .توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس

  تأتي مرتبة  لدى طمبة الصؼ الثالث األساس ، األكثر شيوعاً األخطاء القرائية الجيرية
 .الحذؼ ، التكرار ، اإلضافة: تنازليًا وىي 

  ئعة القرائية الجيرية الشاال يختمؼ مستوى توافر األخطاء قبوؿ الفرضية األولى حيث
في ضوء قائمة المستويات المعيارية الُمعدة باختبلؼ  لدى طمبة الصؼ الثالث األساس

 .( طالبات  - طبلب) متغير الجنس 
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  رفض الفرضية الثانية بمعنى أنو يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية
ئمة المستويات المعيارية ضوء قاالشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس في ضوء 

لصالح منخفضي ( مرتفع ، منخفض ) متغير التحصيؿ الدراسي الُمعدة باختبلؼ 
 .التحصيؿ

 :اميىأ من التوصيات من عددقد أوصت الدراسة ب

  ضرورة إعادة النظر في موضوعات القراءة الجيرية المقررة عمى طمبة الصؼ الثالث
تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة منيا األساس ، وتقديميا في إطار يمكنيا مف 

 .بكفاءة وفعالية
  ضرورة مساعدة المعمـ لمطمبة عمى توظيؼ القواعد النحوية والصرفية واإلمبلئية في

أثناء قراءتيـ الجيرية ، حتى يتـ ربط القراءة الجيرية بسائر فروع المغة ، وبالتالي الحد 
 .جيريةالقراءة الفي مف واقع الطمبة الذيف يخطئوف 

 :وقد خمصت الدراسة إلى عدة اقتراحات أىميا 

  إجراء دراسة لبناء برنامج محوسب لعبلج األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة
 .الصؼ الثالث األساس

 إجراء دراسات مماثمة في مراحؿ دراسية مختمفة. 
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Abstract 

The study problem grew out from the researcher's work as a class 

teacher in UNRWA schools. The study problem was defined in the 

following questions: 

 What are the common aloud reading mistakes of the pupils of the 

3rd fundamental class? 

 What  are the standard levels list  and performance indicators 

indicating them to determine the availability of the common 

aloud reading mistakes of the 3
rd

 fundamental class pupils?  

 What is the availability level of the performance indicators of 

the standard levels of the common aloud reading mistakes of the 3
rd

 

fundamental class pupils ? 

 Does the availability level of the common load reading 

mistakes of the 3
rd

 fundamental class in light of the standard levels 

list prepared according to gender (male+female students)   . 

 Does the availability level of the common aloud reading 

mistakes of the 3
rd

 fundamental class pupils in the light of the 

prepared standard levels list differ according to the academic 

achievement (high-low) ? 

The study included two hypotheses: 

 The availability level of the common aloud reading mistakes 

of the 3
rd

 fundamental class pupils does not differ in the light of the 

prepared standard level list according to the difference of the 

gender variable (male-female students ): 

 

 The availability level of the common aloud reading mistakes of 

the 3
rd

 fundamental class pupils in the light of the  prepared 

standard levels list does not differ according to the difference of 

the achievement variable (high-low). 
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The researcher prepared a standard levels list to determine the 

performance indicators indicating the standard levels of the 

common aloud reading mistakes of the 3
rd

 fundamental class 

pupils including three standard levels and twenty performance 

indicators from which a note card  grew out to determine the 

common aloud reading mistakes of the 3
rd

 fundamental class 

pupils. It was applied to an exploratory sample.  After three week 

the researcher  re-applied it and it achieved high stability rate . 

The researcher put it into application  and the study population 

was represented in the pupils of the 3
rd

 fundamental class in Bait 

Hanonoun and Bait Lahia UNRWA educational areas .The 

sample included (2496) male and female pupils .The researcher 

chose(229) male and female pupils as a study sample in an 

intentional manner .The researcher defined the gender variable as 

the number of the male pupils was 107 and the number of female 

pupils was 122. The researcher defined the academic achievement 

variable as the number of the pupils with high achievement was 

119 and the number of the pupils with low achievement was 110. 

After carrying out the statistical treatments including   t test, 

arithmetic mean, standard  deviation and relative weight of 

mistakes. 

The study concluded the following results:  

 Determine the common aloud reading mistakes of the 3rd 

fundamental class pupils which are deletion ,addition and 

repetition. 

 Prepare and build the standard level list and the performance 

indicators indicating them to determine the level of the 

availability of the common  aloud reading mistakes of the 3rd 

fundamental class pupils. 

 The availability level of the performance indicators of the 

standard level of the common aloud reading mistakes of the 3rd 

fundamental class pupils in descending order: deletion ,repletion 

and addition. 

 Accepting the first hypothesis as the availability level of the 

common aoud reading mistakes of the 3
rd

 fundamental class 
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pupils in the light of the prepared standard level list0 does not 

differ according to the difference of the gender variable (male – 

female students). 

Rejection of the 2
nd

 hypothesis in the sense that the availability 

level of common aloud reading mistakes of the 3
rd

 fundamental 

class pupils in light of the s prepared standard levels' list  

according to the difference of the academic achievement variable 

(high-low) in favor of the  pupils with low achievement . 

The researcher made a number of recommendations including: 

 The need to reconsider the aloud reading subjects prescribed to 

the 3
rd

 fundamental class pupils and to present them in a frame 

that will help them achieve the targeted educational goals 

efficiently and effectively. 

 The teacher should help the students employ grammar, 

morphology and spelling in their aloud reading in order to 

connect aloud reading with all branches of the language and 

accordingly reduce the number of the pupils who make mistakes 

in  aloud reading.  

The study made the following suggestions: 

 Conduct a study to introduce a computerized program to treat the 

common aloud reading mistakes of the 3
rd

 fundamental class 

pupils. 

 Conduct similar studies at the various school stages. 
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 إهداء
 ...إلى والدتي رمز التضحية والفداء

 ...إلى والدي رمز المحبة والعطاء

 ...إلى أختي رمز البهاء والصف اء

 ...واالنتماءإلى جدتي من ربتني على الدين  

 ...إلى زوجتي شريكة حياتي

 ...إلى ابني مهجة ق لبي

 ...إلى أصدق ائي وزمالئي األحباء  

 ...إلى طلبة العلم في كل األنحاء

 ...ف لسطين الحبيبة.. إلى من سكنت روحي  

 ...أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع... إليهم جميعاً  
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 شكر وتقدير
، ... الحمد هلل رب العالميف ، لو سبحانو الفضؿ والمنة ، أعاف فيسر ، ويسر فأعاف      

الميـ عممنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما عممتنا ، إنؾ أنت السميع العميـ والصبلة والسبلـ عمى 
أما ... سيد األوليف واآلخريف ، وعمى آلو وصحبو ، وسمـ تسميمًا كثيرًا ،  سيدنا محمد 

 بعد،،

ذْ  : انطبلقًا مف قولو تعالى      َعَذاِبي ِإفَّ  َكَفْرُتـْ  َوَلِئف أَلِزيَدنَُّكـْ  َشَكْرُتـْ  َلِئف َربُُّكـْ  َتَأذَّفَ  َواِ 
 ( ٚ: إبراىيـ) َلَشِديٌد 

ال يشكر اهلل مف ال : " وامتثااًل لقوؿ المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ في الحديث الشريؼ 
                                ٕٔ،حٙالبييقي، مج." يشكر الناس

أواًل ، ثـ بفضؿ  تصؿ إلى ما وصمت إليو إال بفضؿ اهلل  دراسة لـإف ىذه ال      
ؿ فترة دراستي ، ولـ يبخموا بمساعدة ، أو إرشاد أصحاب الفضؿ ، الذيف وقفوا بجانبي طوا
 .إلى بر األمافدراسة ، أو توجيو ، أو تسييؿ ، مما أخرج ىذه ال

ومف باب االعتراؼ بالفضؿ ألصحاب الفضؿ أتقدـ بجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف        
الدراسات  بغزة ، متمثمة بعمادة –الجامعة اإلسبلمية  –إلى الصرح العممي الصامد الشامخ 

العميا ، التي أتاحت لي فرصة االلتحاؽ ببرنامج الدراسات العميا ، ممتقى العمـ والعمماء ، 
 .ومقدمة العوف لخدمة طمبة الدراسات العميا

داود / كما يشرفني أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور الفاضؿ       
ولـ يتواف لحظة واحدة في تقديـ كؿ جيد  ، دراسةدرويش حمس ، الذي أشرؼ عمى ىذه ال

، أف  لمباحث ، والذي بدوره أثرى الدراسة ، فمو مني كؿ االحتراـ والتقدير ، فأسأؿ اهلل 
 .العمـ ةيسدد خطاه ، ويجعمو قدوة لطمب



  ز
 

وأتقدـ بالشكر الجزيؿ ، وعظيـ االمتناف لمجنة المناقشة األفاضؿ الذيف شرفوني بقبوؿ      
 .اسة ، ولدورىـ الكبير في إثراء الدراسة مف عمميـ وخبرتيـمناقشة الدر 

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث ، وخاصة في منطقة بيت 
حانوف وبيت الىيا التعميمية ، وال يفوتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر ، وعظيـ االمتناف إلى 

، ومديرتيا  لطيفة المجبر/ األستاذة الفاضمة" ب " مديرة مدرسة بيت حانوف المشتركة 
لي مف تسييبلت أثناء دراستي  حناف سيمود لما قدمتاه/ المساعدة األستاذة الفاضمة 

جرائي لمدراسة  .الدبمـو الخاص وا 

والشكر والتقدير لمسادة المحكميف الذيف بذلوا جيدًا طيبًا في تحكيـ أدوات الدراسة       
ور محمد زقوت ، والدكتور عبد المعطي األغا ، والدكتور خميؿ حماد وأخص بالذكر الدكت

 .، ومشرفي المرحمة األساسية الدنيا ، ومعممييا...، والدكتور حاـز عيسي

وال يفوتني تقديـ الشكر والتقدير لزمبلئي في العمؿ وخارجو وأخص بالذكر محمد      
براىيـ وشادي وأنور وعائد   ... وا 

آخرًا أتقدـ بأجمؿ وأعظـ آيات الشكر والتقدير واالمتناف إلى والّدي وأخيرًا وليس    
العظيميف لما قدماه لي في توفير أوقات الراحة والتعزيز والصبر إلنجاز ىذا العمؿ ، 

 .فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء

العمي العظيـ ، رب العرش الكريـ ، أف أكوف قد وفقت في تحقيؽ اليدؼ  أرجو مف اهلل 
 .المنشود مف ىذه الدراسة ، إنو نعـ المولى ونعـ النصير

 والحمد هلل رب العالميف ،،،

 الباحث                                                               

 عالء حسن عويضة
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 المحتوياتدليل 

 الصفحة الموضوع
 ب و اآلية القرآنية البسممة

 ت ممخص الدراسة 
 ح ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية

 ذ إىداء
 ر شكر وتقدير

 غ - س دليؿ المحتويات
 ؼ قائمة الجداوؿ
 ؽ قائمة األشكاؿ
 ؾ قائمة المبلحؽ
 ( ٛ  - ٔ)  اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول 
 ٕ مقدمة الدراسة

 ٗ الدراسةمشكمة 
 ٘ فرضيتا الدراسة
 ٘ أىداؼ الدراسة
 ٙ أىمية الدراسة
 ٙ حدود الدراسة

 ٚ مصطمحات الدراسة
 (  ٛ٘ - ٜ)  اإلطار النظري: الفصل الثاني 

 ٓٔ القراءة: المحور األوؿ 
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 الصفحة وعـــوضـــمــال 
 ٔٔ المفيـو المغوي لمقراءة
 ٔٔ تطور مفيوـ القراءة

 ٕٔ مفيوـ المغةعوامؿ تطور 
 ٖٔ التعريؼ االصطبلحي لمقراءة

 ٘ٔ أىمية القراءة
 ٙٔ األىداؼ العامة لمقراءة

 ٚٔ األىداؼ الخاصة لمقراءة
 ٛٔ أىداؼ تدريس القراءة لطمبة المرحمة األساسية

األىداؼ العامة لمقراءة في المرحمة األساسية كما جاء في دليؿ 
 (ٗ-ٔ)فمسطيف لمصفوؼ المعمـ لمنياج المغة العربية في 

ٜٔ 

األىداؼ الخاصة لمقراءة في المرحمة األساسية كما جاء في 
 (ٗ-ٔ)دليؿ المعمـ لمنياج المغة العربية في فمسطيف لمصفوؼ 

ٕٓ 

 ٕٔ تصنيفات القراءة مف حيث الغرض العاـ لمقراءة
 ٖٕ تصنيفات القراءة مف حيث التييؤ الذىني لمقراءة

 ٖٕ الشكؿ ، أو طريقة األداء تصنيفات القراءة مف حيث
 ٕٗ القراءة الصامتة

 ٕٗ أىداؼ القراءة الصامتة
 ٕ٘ أغراض القراءة الصامتة

 ٕ٘ مواقؼ ومجاالت ممارسة القراءة الصامتة
 ٕٙ وسائؿ التدريب عمى القراءة الصامتة

 ٕٙ ميارات القراءة الصامتة



  ص
 

 الصفحة الموضوع
 ٕٚ وفقًا لحجـ المقروءتقسيـ ميارات القراءة الصامتة 

تقسيـ ميارات القراءة الصامتة وفقًا لمستوى التركيز العقمي 
 لمقارئ

ٕٚ 

 ٕٚ أنواع القراءة الصامتة
 ٕٚ توجييات إلنجاح القراءة الصامتة في المرحمة األساسية الدنيا

 ٕٛ مزايا القراءة الصامتة
 ٕٛ عيوب القراءة الصامتة
 ٜٕ الصامتةطرائؽ تدريس القراءة 

 ٖٓ القراءة الجيرية
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 :مقدمة الدراسة

المغة سمة بشرية يمتاز بيا اإلنساف عف سائر مخموقات اهلل ، سمة اتصاؿ وتفاىـ بيف    
بغيره ، كما أنيا وسيمة في تعبير الفرد عف آالمو وآمالو وعواطفو ، وىي وسيمة و الفرد 

اندماج الفرد مع مجتمعو ، وال ينظر لمغة عمى أنيا أداة تخاطب وحسب بؿ إنيا أداة 
 .لسمؼ والخمؼالتفاىـ والربط بيف ا

ًا مف العناصر التي تتحكـ في سموؾ الفرد فيي جزء مف كيانو المغة عنصرًا رئيس َعدُّ تُ 
لـ تعد و في حياة البشرية  ميمةمف القضايا ال يي، فال يستطيع االستغناء عنيا وكينونتو 

 .؛ بؿ تعمؿ عمى استيعاب الكثير مف مستجدات الحياة ومطالبياقط وسيمة لمتفاىـ بينيـ ف

المغة العربية تستدعي مف حامميا الشعور باالنتماء ، واالعتزاز باعتبارىا أكثر المغات      
: كمااًل ، ال سيَّما وأنيا لغة القرآف الكريـ الذي تكفؿ اهلل بحفظو إلى يـو الديف لقولو تعالى 

 ا ا لَُه لََحاِفُظونَ َنْحُن  إِنَّ ْكَر َوإِنَّ  (. ٜاآلية : الحجر )   نـزْلَنا الذِّ

لمغة العربية مكانة خاصة في التعميـ بالمرحمة األساسية الدنيا ، فيي إحدى الوسائؿ      
المبنة األولى في بناء المسيرة  الميمة في تحقيؽ المدرسة لوظائفيا وأىدافيا ، كونيا

التعميمية لممتعمـ ، وتماسؾ ىذه المبنة بالميارات األساسية يعني السير بقوة حتى نيؿ 
،  وكونيا وسيمة توعية الطالب بما يتوجب عميو تعممو ومعرفتو ،  األىداؼ المرجوة

ووصمو بتراثو العممي واألدبي والحضاري في العصور المختمفة ، لذلؾ أي خمؿ في فيـ 
الطمبة ليذه المغة في المرحمة األساسية سيؤثر عمى تعمميـ في كافة المواد التعميمية 

 المختمفة

االستماع  ، والتحدث ، والقراءة ، والكتابة ، فإذا : مغة مف أربع ميارات تتكوف ال      
االستماع لما يذاع ، والمحادثة لضماف التواصؿ المباشر ، والقراءة والكتابة فناف متداخبلف 
متكامبلف ، ولقد نظر الباحثوف والمتخصصوف في القراءة عمى أنيا الفف الثالث مف فنوف 

 .اع والتحدثالمغة بعد فني االستم
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وُتعد القراءة غذاء العقؿ والروح ، ويكفييا شرفًا أنيا الكممة األولى التي نزؿ بيا جبريؿ    
- - عمى نبينا محمد--  وىذا دليؿ عمى أىمية القراءة " اقرأ : " حينما أمره بقولو

في  ودورىا الكبير في اكتساب المعارؼ والخبرات والعمـو اإلنسانية التي تنفع اإلنساف
حياتو وآخرتو ، والمبلحظ أف الحاجة إلى القراءة تزداد بيف األفراد والمجتمعات كمما تقدمت 
الحضارة وازدىرت وتنوعت مناحي الحياة وألوانيا ، وتعد القراءة مف المتع العقمية التي يمجأ 

لى إلييا اإلنساف ليشحف عقمو باألفكار والخبرات مف المعمومات والمعارؼ التي يترجميا إ
 (. ٜٜ:  ٜٜٜٔزقوت ، . ) سموؾ يساعده عمى العيش في مجتمعو بصورة صحيحة

وبالرغـ مف أىمية القراءة ووظيفتيا في حياة الفرد والجماعة ، إال أننا نبلحظ قمة       
اإلقباؿ عمييا وضعؼ الناشئة فييا ، وتتجمى مظاىر ىذا الضعؼ ومواطف الصعوبة في 

شير بعض الدراسات إلى أف الطمبة الذيف يعانوف مف وت. بعض مواقؼ النشاط المغوي
كاف لدييـ  حيث صعوبات في القراءة أقؿ مف مستوى عمرىـ العقمي بعاـ أو أكثر ،

ؿ دراسة واقع الطمبة في القراءة ، ومف خبل... ضعؼ في الطبلقة ، وفيـ المادة المقروءة 
ف اختمفت صورىا ونسب تيا مف طالب آلخر ، وىذه ثبت أف ىناؾ أخطاء قرائية شائعة ، وا 

يعمؿ في سمؾ العممية التعميمية  ة الشائعة التي ال يجيميا أي مربٍ ىي الظاىر 
 (. ٘ٗٔ:  ٜٜ٘ٔالسرطاوي ، .)تربويةال

ومف خبلؿ عمؿ الباحث كمعمـ لممرحمة األساسية الدنيا ، فقد الحظ أف الطمبة يسود      
نتج عنو تدني المستوى التحصيمي لمطمبة بينيـ أخطاء قرائية جيرية شائعة ، األمر الذي 

 .في مختمؼ المباحث الدراسية ، وخاصة في المغة العربية

وقد اختار الباحث الصؼ الثالث األساس ، كونو المبنة األخيرة مف لبنات المرحمة     
يبدأ الطالب ببناء شخصيتو ، وثقتو بنفسو ، وامتبلكو ألكبر قدر فمنو األساسية الدنيا ، 

الميارات القرائية ، وحتى يتمكف الباحث مف تحديد مستوى توافر مؤشرات األداء الدالة مف 
عمى المستويات المعيارية لؤلخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث 

 .األساس ، ومف ىنا تكمف أىمية القياـ بيذه الدراسة
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وصعوباتيا ، وقمت الدراسات التي تتوافر الدراسات التي تناولت موضوع القراءة ،      
، ودراسة أبو (  ٕٕٔٓ)تناولت األخطاء القرائية الجيرية الشائعة ، فيناؾ  دراسة عوض 

، وُتَعدُّ ىذه ( ...  ٖٕٓٓ) ، ودراسة بقيمة (  ٕٓٔٓ) ، ودراسة النوري (  ٜٕٓٓ) عكر 
لدى الطمبة في جميع  الدراسة طرقًا لباب البحث العممي في مجاؿ األخطاء القرائية الشائعة

 .المراحؿ التعميمية المختمفة ، وقد ُتسيـ في سد فراغ في المكتبة العربية والفمسطينية

 :مشكمة الدراسة 

انبثقت مشكمة الدراسة لدى الباحث مف خبلؿ عممو معمـ صؼ بمدارس وكالة        
الغوث الدولية لبلجئيف  ، وقد الحظ مف خبلؿ عممو  أخطاء قرائية جيرية شائعة لدى 

 :الطمبة ، مما دفعو لمتحقؽ مف ىذه المشكمة ، وقد تحددت مشكمة الدراسة باألسئمة التالية

 جيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس؟ما األخطاء القرائية ال 
  ما قائمة المستويات المعيارية ومؤشرات األداء الدالة عمييا لتحديد مستوى توافر

 األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس؟
 ة ما مستوى توافر مؤشرات األداء لممستويات المعيارية في األخطاء القرائية الجيري

 الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس؟
  ىؿ يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث

 –طبلب )  المعيارية الُمعدة باختبلؼ الجنساألساس في ضوء قائمة المستويات 
 ؟(طالبات 

 ة الصؼ الثالث ىؿ يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمب
األساس في ضوء قائمة المستويات المعيارية الُمعدة باختبلؼ مستوى التحصيؿ 

 ؟(منخفض –مرتفع ) الدراسي 
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 :فرضيتا الدراسة 

 ئعة لدى طمبة الصؼ الثالث ال يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشا
طبلب ) في ضوء قائمة المستويات المعيارية الُمعدة باختبلؼ متغير الجنس  األساس

 (.طالبات  –
 ئعة لدى طمبة الصؼ الثالث ال يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشا

 مرتفع) في ضوء قائمة المستويات المعيارية المعدة باختبلؼ متغير التحصيؿ  األساس
 (. منخفض  -

 :سةأىداف الدرا

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية

 تحديد األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس. 
 قائمة المستويات المعيارية ومؤشرات األداء الدالة عمييا لتحديد مستوى األخطاء  بناء

 .القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس
  مستوى توافر مؤشرات األداء لممستويات المعيارية في األخطاء القرائية الجيرية إيجاد

 .الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس
  إيجاد مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس

 .في ضوء قائمة المستويات المعيارية الُمعدة باختبلؼ الجنس
  ى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس مستو إيجاد

        في ضوء قائمة المستويات المعيارية الُمعدة باختبلؼ مستوى التحصيؿ الدراسي
 (.منخفض –مرتفع ) 
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 :أىمية الدراسة 

  األخطاءحوؿ  -حسب عمـ الباحث  –ىذه الدراسة باعتبارىا األولى في فمسطيف تأتي 
قائمة المستويات في ضوء  األساس لثالثالشائعة لدى طمبة الصؼ االقرائية الجيرية 

 . المعيارية
  معممي المغة العربية بما يجب أف ييتموا بو لتبلفي وقوع الطمبة باألخطاء تفيدقد 

 .الشائعة عند تعميميـ المغة العربيةالقرائية الجيرية 
  تزويد القائميف عمى منياج المغة العربية بمعمومات يمكف أف تفيدىـ في أثناء تحامؿ

 .وضع المنياج أو تطويره عممية
  أماـ دراسات أخرى في ميداف تعمـ وتعميـ المغة العربية ،  آفاؽ البحث العمميتفتح

 .والوطف العربي وبخاصة في فمسطيف
  دورات تدريبية لممعمميف مف أجؿ قد تفيد ىذه الدراسة المشرفيف التربوييف في عقد

الخطط ناء ، وب بةفي تعمـ المغة العربية عند الطمالشائعة  القرائية توعيتيـ باألخطاء
 .ة القراءةتسيـ في تنمية ميار العبلجية التي يمكف أف 

 ومؤشرات األداء الدالة عمييا لتحديد العربية قائمة بالمستويات المعيارية  تضيؼ لممكتبة
 .األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس مستوى توافر

 :حدود الدراسة 

 :اقتصرت ىذه الدراسة عمى 

 القراءة الجيرية في تعمـ المغة العربية. 
  بيت حانوف  يةفي مدارس وكالة الغوث مف مدير  األساس لثالثطمبة الصؼ ااختيار

 .وبيت الىيا التعميمية
 ـٕٕٔٓ/ٕٔٔٓالفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي نياية زمف تنفيذ الدراسة ب يدتحد. 
 الجنس ، ومستوى التحصيؿ الدراسي: حددت ىذه الدراسة متغيري. 
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 :مصطمحات الدراسة 

  الخطأ الشائع: 

فأكثر مف طمبة عينة الدراسة ، وذلؾ استئناسًا % (  ٕ٘) لدى  ىو الخطأ الذي يتكرر 
    ، (  ٖٕٓٓ: بقيمة : ) بما أشارت إليو دراسات سابقة في بعض مجاالت المغة العربية 

  ( ... ٕٓٓٓالشيخ عيد ، ) ،  (  ٕٓٓٓالكثيري ، ) 

  القراءة : 

تحويؿ الرموز عممية ذىنية نفسية فسيولوجية تشمؿ العديد مف مستويات التفكير ، تتطمب 
التفاعؿ والتداخؿ بيف الرموز ، لتحقيؽ فيـ المقروء ،  تتطمب المكتوبة إلى أصوات منطوقة

 .التي يواجييا الطالب وتوظيفو في حؿ المشكبلت اليومية

  القراءة الجيرية: 

ميارات  ىي التي ينطؽ بيا القارئ الحروؼ والكممات والجمؿ نطقًا صحيحًا ، وُيوظؼ 
بحيث المتنوعة الكتساب المعمومات ، مع فيـ لمعنى المقروء ، القراءة في قراءة النصوص 

 .يراعي سبلمة النطؽ حيث عدـ التكرار ، أو الحذؼ ، أو اإلضافة

  األخطاء القرائية الجيرية:  

فة نتاجات لمضعؼ القرائي  نمتمسيا عند الطالب أثناء القراءة الجيرية ، كالحذؼ ، واإلضا
 .والتكرار

  األخطاء القرائية الجيرية الشائعة: 

، أي أنو % (   ٕ٘) نسبة شيوع الخطأ المغوي أثناء القراءة الجيرية لمطمبة ، والذي يحدد بنسبة 
 .فأكثر مف طمبة عينة الدراسة أثناء قراءتيـ جيرًا لمقطعة المحددة% ( ٕ٘) يػػتػػكرر لدى
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 ثالث األساسالصف ال:  

 ة الدنيا ، ويكوف عمر الطمبة فيو            خيرة مف المرحمة األساسيالدراسية الثالثة واألالسنة 
 .سنوات( ٜ-ٛ) 

  المستويات المعيارية:  

ىي جمؿ خبرية تصؼ ما ينبغي أف يمتمكو المتعمـ وتحمؿ صفة العمـو ، ويشترط أف 
 .  يتبعيا مؤشرات أداء جزئية في مجموعيا تمثؿ المستوىات المعيارية

  مؤشرات األداء : 

 .ما يقـو بو الطالب ليكوف مف العبلمات الدالة عمى تحقؽ المستوى المعياري

  التعميمية منطقة بيت حانون وبيت الىيا: 

ىي منطقة تعميمية تقع في شماؿ قطاع غزة ، وىي الجزء الثاني لشماؿ غزة بعد منطقة 
ـ كمنطقة تعميمية جديدة في ضمف برنامج  ٕٕٔٓجباليا التعميمية ، وقد ُأفرزت في عاـ 

التعميـ بإدارة وكالة الغوث الدولية ، ليا كيانيا المستقؿ وليا مستحقاتيا كباقي المناطؽ 
 .عميميةالت
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 
  القراءة: المحور األول. 
  المستويات المعيارية: المحور الثاني. 
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لما كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىو تحديد قائمة المستويات المعيارية لؤلخطاء        
القرائية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس ، فإف ىذا الفصؿ يمثؿ األرض الصمبة 
التي ينطمؽ منيا الباحث معتمدًا في إرساء قواعد دراستو ، ووضع أسسيا عمى األدبيات ، 

اسات التي تحصؿ عمييا الباحث ، والمتعمقة بمجاؿ البحث ، مما يساعد والنظريات ، والدر 
ثرائو وتناولو مف منظور تربوي  .عمى تعزيز الموضوع وا 

 .القراءة ، والمستويات المعيارية: وقد تناوؿ ىذا الفصؿ محوريف رئيسيف ىما 

 :القراءة : المحور األول 

سمة اتصاؿ وتفاىـ بيف الفرد كونيا ، خص اهلل اإلنساف بيا المغة سمة بشرية     
، كما أنيا وسيمة في تعبير الفرد عف آالمو وآمالو وعواطفو ، وىي وسيمة  واآلخريف
 .الفرد مع مجتمعو الرتباط

االستماع ، والتحدث ، والقراءة ، والكتابة ، فإذا : وتتكوف المغة مف أربع ميارات أساسية 
الروافد الميمة لثقافة اإلنساف ، فإف القراءة تعد  كاف االستماع لما يذاع ، والمحادثة مف

 ( ٘ٔ:  ٜٜٜٔعويضة ، .)أىـ روافد تمؾ الثقافة

اْقَرْأ   :كممة اقرأ في قولو تعالى  --إف أوؿ كممة نزلت في القرآف عمى سيدنا محمد 

وىذا بياف مف اهلل عز وجؿ يعبر عف أىمية  ( ٔ: سورة العمؽ )   ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ 
التقدـ العممي اليائؿ في وسائؿ االتصاؿ الحديثة المسموعة ورغـ القراءة لمفرد والمجتمع ، 

والمرئية ، التي سيمت عممية االتصاؿ والتواصؿ المعرفي والثقافي ، تبقى القراءة شامخة 
 ىيضفي ليا مكانًة أوسع وأرقكمصدر أساس وأصيؿ لنقؿ ىذه المعارؼ والمعمومات مما 

 .  بيف ميارات المغة العربية األربع
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 :المفيوم المغوي لمقراءة 

جمعتو ، : قرأت الشيء قرآنًا : " ما يأتي ( قرأ ) مادة  البف منظور ورد في لساف العرب
وضممت بعضو إلى بعض ، ومعنى قرأت القرآف لفظت بو مجموعًا ، أي ألقيتو وكؿ 
شيء جمعتو فقد قرأتو وسمي القرآف ألنو جمع قصص ، واألمر والنيي ، والوعد ، والوعيد 

يقاؿ أقرئ فبلنًا السبلـ ، واقرأ " غ التبمي" ، ومف معانييا " ، واآليات والسور بعضيا بعض 
ابف منظور ، . ) عميو السبلـ ، كأنو حيف يبمغو سبلمو ، يحممو عمى أف يقرأ السبلـ ويرده

 (.مادة قرأ : ت .د

                                                                                 :تطور مفيوم القراءة

في مطمع القرف العشريف ال تتعدى كونيا عنصرًا واحدًا، وىو تعرؼ  كانت القراءة       
الحروؼ والكممات، والنطؽ بيا، إذ أف المدرس كاف ينصب جؿ ىمو عمى تعميـ التبلميذ 

، وكذلؾ كانت األبحاث متجية إلى النواحي الجسمية (التعرؼ والنطؽ)ىاتيف الناحيتيف 
 .النطؽالمتعمقة بالقراءة كحركات العيف، وأعضاء 

سمسمة مف البحوث تتعمؽ بأخطاء ( ثورنديؾ)وفي العقد الثاني مف القرف نفسو، أجرى 
التبلميذ الكبار في قراءة الفقرات، وقد استنتج أف القراءة ليست عممية آلية تقتصر عمى 
التعرؼ والنطؽ، بؿ إنيا عممية معقدة تشبو العمميات الرياضية، فيي تستمـز الفيـ والربط  

ثاٍف وىو الفيـ وكاف نتيجة ىذا التطور  رٌ ضيؼ إلى القراءة عنصتاج ونحوىا، ثـ أُ واالستن
 . ظيور أىمية القراءة الصامتة

ثـ برز عنصر ثالث وىو النقد أي أف القراءة تختمؼ باختبلؼ غرض القارئ، وباختبلؼ 
ناية مواد القراءة، ثـ أخذت األنظار تتجو إلى السرعة في القراءة، كما اتجيت إلى الع

ولقد كانت بداية العقد الثالث نقمة جديدة في مفيـو القراءة، . بالنقد، ليحكموا عمى ما يقرأوف
أضيؼ إلى ىذا المفيـو أساليب النشاط . فبعد أف كانت عممية نطؽ وتعرؼ وفيـ ونقد

 (ٕٔ -ٕٓ: ٜٕٓٓشريؼ وآخروف، .)الفكري في حؿ المشكبلت
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صبحت تيدؼ إلى فيـ واستيعاب أف القراءة أ( ٗٙٔ: ٕٛٓٓ)لقد ذكر عابد 
القارئ لما يقرأ والتفاعؿ مع المادة المقروءة ونقدىا، واالنتفاع بيا في مواجية مواقؼ حياتية 

 .مختمفة

 :عوامل تطور مفيوم القراءة

ولكف اإلنساف لـ يصؿ إليو مف خبلؿ  ،إف المفيـو الشامؿ لمقراءة قديـ قدـ القرآف الكريـ
ومف ىذه العوامؿ الذي ساعدت عمى تطور مفيـو . البحث والدراسة إال في القرف العشريف

 :القراءة ما يمي

  األبحاث والدراسات                                                                        : 
تعني أكثر مف التعرؼ عمى الكممات والحروؼ  ففي بداية ىذا القرف كانت القراءة ال

ولكف الدراسات واألبحاث التي أجريت في العشرينات بدأت تثبت أف القراءة عممية  ،ونطقيا
 .معقدة تستمـز الفيـ والتحميؿ والتفسير واالستنتاج

 التفجر المعرفي                                                                     :                             
نتاج الكتب؛ ونتيجة ليذا   إف التقدـ العممي وتطبيقاتو التقنية قد أدى إلى تقدـ الطباعة، وا 

وأصبحت المطابع تنتج يوميًا آالؼ  ،ظير الكثير مف الكتب والمطبوعات والمنشورات
ومنيـ مف ىو اب مف ىو جيد وقد أصبح مف الكتّ . الكتب والمجبلت والنشرات في العالـ

فكاف البد مف حماية الناس وتحويؿ . رديء، ومنيـ مف قد يدس سمومو في كتاباتو وأفكاره
ولكي يكوف الحكـ موضوعيًا كاف البد مف . مصدر الثقة والصدؽ مف الكاتب إلى القارئ

 .بناء القارئ الواعي والجيد

 الرغبة المتزايدة في ممارسة الحرية                          :                                   
ولموصوؿ  ،مف السمات البارزة تطمع الشعوب إلى المزيد مف الحرية والعدالة االجتماعية

. إلى ذلؾ البد مف الوعي الشعبي، فالشعب الواعي ىو الشعب الذي يحسف القراءة ويجيدىا
ـ  .أي أف يقرأ ويفيـ ويحمؿ ويفسر ويقو 
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 انتشار الحروب        :                                                                       
لقد شيد ىذا القرف الحربيف العالميتيف، وشيد حروبًا إقميمية كثيرة في جميع أرجاء األرض 
وكاف مف الممكف اإلقبلؿ مف عدد الحروب لو أف الشعوب وصناع قرارات الحرب كانوا 

وىذا يتطمب نوعًا مف قوة التخيؿ . ى قراراتيـ بإعبلف الحربيدركوف النتائج المترتبة عم
وقوة التخيؿ ىذه تتطمب كثيرًا مف . واالحتماالت، التي تأخذ في االعتبار كثيرًا مف الحقائؽ

الذكاء والوعي لدى صناع القرار، ولف يتوفر ىذا إال إذا كاف قارئًا واعيًا ناقدًا لما يدور 
 (ٜٖٔ ،ٖٚٔ: ٜٕٓٓمدكور، )  .حولو

ويرى الباحث أف مف خبلؿ ىذا التطور تكوف القراءة عممية مثمرة تؤدي وظيفة  
ىامة في حياة الفرد والمجتمع عمى اعتبار أنيا وسيمة لكسب المعرفة والثقافة، فالشعوب 

 .منظور في أمرىاالتي ال تقرأ شعوبًا 

 : لمقراءة التعريف االصطالحي

القراءة ، فكؿ باحث ينظر إلييا مف زاويتو المحددة تعددت التعريفات االصطبلحية لمفيـو 
 :بالشكؿ التالي  يوردىا الباحث وىناؾ تعريفات يشوبيا الخمؿ وأخرى الوضوح

عممية عقمية ذىنية تأممية يتـ فييا عممية تفاعؿ ( : "  ٖٙ:  ٜٕٓٓأبو عكر ، ) ُيعرفيا 
 .تجابة لما تمميو ىذه الرموزبيف الرموز وفيميا ، وتحميؿ ما ىو مكتوب والنطؽ بو ، واالس

عممية عقمية ، تشمؿ تفسير الرموز واإلشارات التي نراىا ، واألصوات التي نسمعيا ، "
وفيـ المعاني الموجودة فييا ، مف خبلؿ الخبرة السابقة ، لتوظيفيا في المواقؼ الحياتية 

 (. ٛٔ:  ٕٛٓٓأبو موسى ، ".) المختمفة

الحروؼ ، ) مية يتـ فييا ترجمة الرموز المكتوبة القراءة عممية عضوية نفسية عق" 
مفيومة يتضح أثر (  صامتة –مصوتة ) إلى معاف مقروءة ( والحركات ، والضوابط 

إدراكيا عند القارئ في التفاعؿ مع ما يقرأه وتوظيفو في سموكو الذي يصدر عنو أثناء 
 (. ٘ٛ:  ٕٚٓٓمعروؼ ، ".) القراءة أو بعد االنتياء منيا
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اءة عممية تفاعؿ بيف الرموز ذات الدالالت وبيف القارئ فكريًا ، وعقميًا ، وبصريًا ، القر " 
مما يؤدي إلى فيمو ، وتذوقو لما يقرأ ، ثـ تحديد موقؼ عقمي نفسي عاطفي نحو ما يقرأ 
، ومف ثـ توظيؼ تمؾ المواقؼ في الحياة ، حيث تتحوؿ تمؾ التفاعبلت مع المادة 

: كية ، توجو بشكؿ مباشر خبرات ويرى عاشور والحوامدة بأنيا المقروءة إلى أنماط سمو 
   ".عممية عقمية مركبة ، تستمـز الفيـ ، والربط ، واالستنتاج"

 (. ٕٙ:  ٖٕٓٓعاشور والحوامدة ، )                                                  

المكتوبة ، والنطؽ بيا ، ثـ القراءة  أصبحت تعني إدراؾ الرموز : " ويرى أبو مغمي بأف 
استيعابيا وترجمتيا إلى أفكار ، وفيـ المادة المقروءة ، ثـ التفاعؿ مع ما يقرأ ، وأخيرًا 

 (. ٚٔ:  ٕٔٓٓأبو مغمي ، ".) االستجابة لما تمميو ىذه الرموز

عممية ذىنية تأممية ، تستند إلى عمميات : "أنيا (   ٕٖٔ:  ٕٔٓٓ ، طعيمة ) ويعرفيا
ميا ، ينبغي أف تحتوي عمى أنماط التفكير ، والتقويـ ، والحكـ ، والتحميؿ ، عقمية ع

  ةوالتعميؿ ، وحؿ المشكبلت ، وليست مجرد نشاط بصري ينتيي بتعرؼ الرموز المطبوع
 ".أو فيـ دالالتيا فقط

نطؽ الرموز وفيميا ، وتحميؿ ما ىو مكتوب ، ونقده ، : " أما الحسف فيعرفيا بأنيا 
معو ، واإلفادة منو في حؿ المشكبلت ، واالنتفاع بو في المواقؼ الحيوية ، والتفاعؿ 

 (. ٖٔ:  ٕٓٓٓالحسف ، ".) والمتعة النفسية بالمقروء

عممية حؿ وتركيب يميز فييا القارئ الكممة عف :" أنيا (  ٗ:  ٜٜٛٔ) يعرفيا عويضة 
حد بعد اآلخر ، ثـ طريؽ معرفة الحروؼ التي تتألؼ منيا ، ثـ تركيب تمؾ الحروؼ الوا

 (".العبارة ) الجممة 

القراءة تتضمف كبًل مف الوصوؿ إلى : " ويعرؼ جاي بوند وزمبلؤه القراءة بعبارة موجزة 
سياـ القارئ نفسو في صياغة تفسير ىذه المعاني وتقديميا  المعاني التي يقصدىا الكاتب وا 

 (. ٕٕ:  ٜٙٛٔبوند وآخروف ، .) وانعكاساتيا
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تشمؿ العديد مف مستويات التفكير  ف القراءة عممية ذىنية نفسية فسيولوجيةويرى الباحث أ
التفاعؿ والتداخؿ بيف الرموز  تتطمب، تتطمب عممية تحويؿ الرموز المكتوبة إلى أصوات 

 .التي يواجييا الطالب ، لتحقيؽ فيـ المقروء ، وتوظيفو في حؿ المشكبلت اليومية

 : أن نجمل التالي  ومن خالل التعريفات السابقة  يمكن

 القراءة عممية عقمية ذىنية نفسية فسيولوجية. 
 القراءة عممية تحويؿ الرموز المكتوبة إلى أصوات منطوقة. 
 القراءة عممية تتطمب التفاعؿ والتداخؿ بيف الرموز. 
 يتـ فيـ المقروء مف خبلؿ ربطو بالخبرات السابقة لدى القارئ. 
 كوف بعد فيـ المقروءتوظيؼ المقروء في الحياة اليومية ي. 
  عممية القراءة تتضمف مجموعة مف عمميات التفكير بما فييا المستويات العميا كعمميات

 .التحميؿ لمكممات والتركيب لمحروؼ بالمرحمة األساسية الدنيا
 ترتبط القراءة بالمتعة النفسية لممقروء. 

 : أىمية القراءة 

في المجتمع ، ألنيا وسيمة التفاىـ واالتصاؿ القراءة مف أىـ الميارات التي يممكيا الفرد 
والسبيؿ إلى توسيع آفاؽ الفرد العقمية ، ومضاعفة فرص الخبرة اإلنسانية ، ووسيمة مف 
وسائؿ التذوؽ واالستماع ، فيي عامؿ مف عوامؿ النمو العقمي واالنفعالي لمفرد ، كما أف 

ماعي ينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ ومف ليا قيمتيا االجتماعية ، فتراث اإلنساف الثقافي واالجت
فرد إلى فرد عف طريؽ ما يدوف وما يكتب أو يطبع مف كتب تكوف في متناوؿ كؿ فرد 

 ( ٕٕ:  ٜٕٓٓالشخريتي ، .) وفي أي وقت يشاء

 :أىمية القراءة أنيا تتجمى فيما يمي (  ٕٚ- ٕٙ:  ٕٔٔٓ) ويجمؿ جاُب اهلل وآخروف 

 ستيعابالقراءة تعد وسيمة ميمة لمتحصيؿ واال. 
 القراءة وسيمة لتوسيع المدارؾ والقدرات. 
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 القراءة وسيمة الستثمار الوقت. 
 القراءة وسيمة لتعويد الطبلب عمى البحث ، ودقة المبلحظة. 
 القراءة وسيمة لبلستفادة مف تجارب اآلخريف وخبراتيـ. 
  والفصاحةفتُؽ المساف ، والتدريب عمى الكبلـ ، والبعد عف المحف ، والتحمي بالببلغة. 
 تنمية عادات العقؿ ومياراتو ، وتجويد الذىف ، وتصفية الخاطر. 
 غزارة العمـ ، وكثرة المحفوظ والمفيـو. 
 االستفادة مف تجارب الناس وحكـ الحكماء واستنباطات العمماء. 
 إيجاد الممكة الياضمة لمعمـو ، والثقافات المختمفة. 
 قصود العبارة ، ومدلوؿ الجممة ، ومعرفة الرسوخ في فيـ الكممة ، وصياغة المادة ، وم

 .أسرار الحكمة

  :أىداف القراءة 

 :األىداف العامة لمقراءة/ أواًل 

 تسيـ القراءة في بناء شخصية الفرد واكتساب المعرفة . 
  وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ بيف األفراد والشعوب ، فيي تصؿ اإلنساف بغيره مف الناس

 .المكانية والزمانيةممف تفصمو عنيـ المسافات 
 تساىـ في تزويد اإلنساف بالمعمومات واألفكار وتصمو بالتراث البشري. 
  تساىـ في التفاىـ والتقارب بيف أفراد المجتمع الواحد مف جية وبيف المجتمعات

 .والشعوب األخرى مف جية ثانية
  ، تمكنوتثري حصيمة اإلنساف المغوية و  فيياالرتقاء بمستوى التعبير عف األفكار 

 .مف التعبير عما يحوؿ في خاطره مف أفكار
 إمتاع القارئ بما يستيويو مف ألواف القراءة. 
 إمضاء أوقات الفراغ بما ىو نافع ، مفيد ، مغذ لمعقؿ والخياؿ. 
 تساىـ في تكويف أحكاـ موضوعية صادرة عف فيـ واقتناع. 
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  المبتكرةتنمية الثروة المغوية باأللفاظ والمعاني والتراكيب الجديدة و. 
 تساعد في التعرؼ عمى اآلداب المختمفة لمشعوب واألمـ. 
 تذوؽ األدب واستشعار مواطف الجماؿ فيو. 
 إثراء خبرات األطفاؿ وتنمية قدراتيـ الفكرية بالتعرؼ عمى أفكار الكبار ومواقؼ الحياة. 
 لمقراءة دور فعاؿ في تكويف اىتمامات وميوؿ جديدة لدى األطفاؿ. 

 (. ٕٓ – ٜٔ:  ٕٛٓٓعبابده ، )                                               

 : األىداف الخاصة لمقراءة / ثانيًا 

  اكتساب ميارات القراءة األساسية التي تتمثؿ في القراءة الجيرية ، مقرونة بسبلمة في
 .النطؽ ، وحسف في األداء ، وضبط لمحركات ، وتمثؿ لممعنى

  االستيعابية الواعية بالسرعة المناسبة ، واستنباط األفكار العامة ، القدرة عمى القراءة
دراؾ ما بييف السطور مف معاف ، وما وراء األلفاظ مف  والمعمومات الجزئية ، وا 

 .مقاصد
  إثراء ثروة الطبلب المغوية ، باكتساب األلفاظ ، والتراكيب ، واألنماط المغوية ، التي

 .ترد في نصوص القراءة
  وتنميتو بأسموب لغوي صحيح( الشفيي والكتابي ) مستوى التعبير ارتقاء ،. 
  ، توسيع خبرات الطالب المعرفية ، والعممية ، والثقافية ، بما يكتسبو مف بطوف الكتب

 ...والمجبلت ، والصحؼ
  ، تمكف القارئ مف تحقيؽ مردود أفضؿ نوعًا ، وأكثر كمًا ، بجيد أقؿ وزمف أقصر

لمختمفة ، وذلؾ نتيجة لما توفره ميارة القراءة لديو ، مف اختزاؿ في عند أدائو ألعمالو ا
 .الجيد والوقت ، مع جودة في اإلنجاز

  مساعدة الطالب عمى تعمـ المواد الدراسية المختمفة في جميع مراحؿ التعميـ ، فالقراءة
             .ىي أداة التعميـ األساسية ، وىي الجسر الذي يصؿ بيف اإلنساف والعالـ المحيط بو

 (. ٜٛ – ٛٛ:  ٜٜٔٔمعروؼ ، ) 
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  غرس روح اإلبداع والتفكير عند األطفاؿ ، كي يكونوا باحثيف مبتكريف يبحثوف عف
 .، ومف أجؿ منفعتيـالحقائؽ والمعرفة بأنفسيـ 

 (. ٜٙ:  ٕ٘ٓٓصافي ، . ) حب األدب والمعب والمغة 
 الطفؿ لمقراءة دور فعاؿ في تكويف اىتمامات وميوؿ جديدة لدى . 

 (.ٙٔ:  ٕٕٓٓعبادة ، ) 
 وسيمة لمنيوض بالمجتمع ، وارتباطو ببعض مف خبلؿ الصحافة. 
 وسيمة التصاؿ الفرد بغيره ممف تفصمو عنو المسافات الزمانية والمكانية. 

 (. ٘ٔ – ٗٔ:  ٕٓٓٓالحسف ، )  
 نياتطويع القراءة لنوع المادة القرائية ، أدبية كانت أـ عممية ، ولغرض القارئ م . 
  كالشغؼ بالقراءة ، واإلحساس : تكويف بعض االتجاىات اإليجابية لدى الدارسيف

 . بالمتعة واالحتفاظ بالجميؿ مف الصور واألساليب في ذاكرة المتعمـ
 (. ٙٓٔ – ٘ٓٔ:  ٜٜٜٔزقوت ، ) 

 :الدنياأىداف تدرس القراءة لطمبة المرحمة األساسية / ثالثًا 

  والكممات المقدمة إليو قراءة جيرية صحيحةأف يقرأ المتعمـ والجمؿ. 
 أف يفيـ معاني الجمؿ والكممات المقدمة إليو. 
 أف يجرد الحروؼ اليجائية بأشكاليا المختمفة. 
  وينطقيا وفؽ مخارجيا الصوتية أف يتعرؼ الحروؼ اليجائية حيف يسمع أصواتيا ،

 .الصحيحة
  تجريدىاأف يركب مقاطع وكممات جديدة مف الحروؼ التي سبؽ. 
  ويتعرؼ أيضًا السكوف والشدة ( الضمة ، والفتحة ، والكسرة ) أف يتعرؼ الحركات ،

 .والتنويف
  أف يكتسب مجموعة مف العادات السميمة كاإلصغاء ، واإلجابة عف األسئمة ، ومشاركة

 (. ٘ٓٔ:  ٕ٘ٓٓالدليمي والوائمي ، . ) الزمبلء ، والنظافة ، والنظاـ
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 ت التي تساعد عمى فيـ القطع التي تمتد إلى عدة فقراتبناء رصيد مف المفردا. 
 (. ٕٚ:  ٕٕٓٓرضواف ، . ) اكتساب عادة التعرؼ البصري 
  ، حساف الوقوؼ عند اكتماؿ المعنى أف يكتسب ميارات قرائية متنوعة كالسرعة ، وا 

 ...ورد المقروء إلى أفكار أساسية 

لمنياج  دليل المعمماسية كما جاء في مقراءة في المرحمة األسل العامةىداف األ/ رابعًا 
 :(4_1)لمصفوف  المغة العربية في فمسطين

 ىفي نياية المرحمة األساسية أف يكوف قادرًا عم تمميذيتوقع مف ال: 
 االعتزاز بدينيـ ولغتيـ وعروبتيـ ووطنيـ. 
 اكتساب قدر مف القيـ اإليجابية والعادات الحميدة. 
  اإلقباؿ عمى المشاركة في األنشطة المنيجية وغير المنيجية. 
  التدرب عمى ميارة االستماع واستيعاب ما يقرأ. 
  نطؽ الحروؼ مف مخارجيا. 
  قراءة مادة مشكولة قراءة جيرية صحيحة ومعبرة. 
  قراءة مادة قراءة صامتة بسرعة مناسبة. 
 الكتابة الواضحة الخالية مف األخطاء. 
 د خط النسخ في كتاباتيـمراعاة قواع. 
 اكتساب ثروة لغوية تمكنيـ مف التعبير. 
 التعبير بمغة فصيحة سيمة. 
   ،حفظ آيات قرآنية كريمة قصيرة، وأحاديث نبوية شريفة قصيرة، ومقطوعات أدبية

 .وأناشيد وطنية
  محاكاة األنماط المغوية التي تعرض ليـ. 
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 دليل المعمممقراءة في المرحمة األساسية كما جاء في ل الخاصةىداف األ/ خامسًا 
 :(4_1)لمصفوف  لمنياج المغة العربية في فمسطين

  ىفي نياية المرحمة األساسية أف يكوف قادرًا عم تمميذيتوقع مف ال: 
  االستماع بيقظة واىتماـ إلى قراءة المعمـ الجيرية. 
  ية نطقًا سميماً تعرؼ الحروؼ اليجائية، ونطقيا وفؽ مخارجيا الصوت. 
  تمييز الحروؼ اليجائية، بأشكاليا المختمفة حسب موقعيا مف الكممة. 
  تعرؼ الحركات القصيرة والطويمة. 
  تعرؼ السكوف والشدة والتنويف بأشكالو المختمفة، والتدريب عمى نطقيا. 
 الربط بيف كممات الدرس وجممو مف ناحية، والصور المناسبة ليا مف ناحية أخرى. 
  ييز الكممات والجمؿ المتماثمة دوف صور وقراءتياتم. 
  قراءة كممات الدرس وجممو قراءة سميمة بنطٍؽ صحيح. 
  فيـ دالالت ما يقرأ مف كممات وجمؿ دوف صور. 
  اكتساب ثروة لغوية في مجاالت مختمفة. 
  الجمسة الصحيحة في أثناء القراءة، : اكتساب بعض العادات المصاحبة لمقراءة مثؿ

 .والمحافظة عمى بعد مناسب بيف أعينيـ والكتب
  دينية ووطنية واجتماعية: اكتساب بعض االتجاىات والقيـ االيجابية. 
  د، اإلنصات الجي: اكتساب بعض المعارؼ والقيـ االيجابية أثناء عممية القراءة مثؿ

واالستئذاف عند الكبلـ، والمشاركة في النقاش، والمحافظة عمى كتبيـ وأدواتيـ 
 .المدرسية وغيرىا

  التدرب عمى القراءة الصامتة بفيـ واستيعاب، في زمافٍ  يتناسب مع الكـ المقروء. 
  مناقشة ما يقرأ وما يسمع إليو بجرأة وطبلقة. 
 غ، وكذلؾ بيف الحروؼ /ظ، ع/ز، ط/ذ، ر/د: التمييز بيف الحروؼ ومقاببلتيا مثؿ

 .المتشابية في النطؽ المختمفة في الكتابة
  اإلقباؿ عمى قراءة ما يناسبو مف مجبلت وقصص. 
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  تبياف المعاني واألفكار الرئيسة في الدرس موضوع القراءة. 

 (ٖٗ: ٕٓٔٓدليؿ المعمـ، )                                                       

 :القراءة  تصنيفات

 :تتخذ القراءة أشكااًل متعددة وىي كالتالي 

 :تصنيفيا من حيث الغرض العام لمقارئ / أواًل 

 القراءة السريعة العاجمة. 
 قراءة التعرؼ ، وتكويف فكرة عامة عف موضوع واسع. 
 القراءة التحصيمية. 
 القراءة التجميعية. 
 قراءة المتعة األدبية والرياضة الفكرية. 
  التحميمية النقديةالقراءة. 
 القراءة االجتماعية. 
 قراءة التذوؽ ، والتفاعؿ مع الموضوع. 
 (. ٖٚ – ٕٚ:  ٕ٘ٓٓالبجة ، . ) القراءة التصحيحية 

نوردىا  الغرض العاـ لمقارئوقّدـ المربوف تعريفات لكؿ نوع مف أنواع القراءة حسب 
 :كالتالي

  يف في لمحة مف الزمف كقراءة وتيدؼ إلى معرفة شيء مع: القراءة السريعة العاجمة
فيارس الكتب وقوائـ المؤلفيف واألدلة بأنواعيا ، وىي قراءة ضرورية لمباحثيف 

 .والمتعمميف
 تكويف فكرة عامة عف الموضوع كقراءة تقرير أو كتاب جديد ، وىذا :  قراءة التعرف

النوع تتطمبو حياتنا الراىنة نظرًا لضخامة اإلنتاج اليومي مف المطبوعات في العمـو 
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الستيعاب الحقائؽ  ةوالفنوف واآلداب ، وتمتاز ىذه القراءة بالوقفات في أماكف خاص
 .وكذلؾ بالسرعة والفيـ في األماكف األخرى

  ويراد بيا استظيار المعمومات وحفظيا ، وليذا فالقارئ في ىذا : القراءة التحصيمية
النوع محتاج إلى كثرة اإلعادة والتكرار ، ومف خصائصيا أنيا بطيئة وتتصؼ باألناة 

 .مختمفةالوعقد الموازنات بيف المعمومات المتشابية و 
  قـو القارئ بالرجوع إلى مصادر وىي قراءة جمع المعمومات وفييا ي: القراءة التجميعية

عدة لجمع ما يحتاج إليو مف معمومات ، وىذا النوع يتطمب مف الدارس ميارة السرعة 
في تصفح المراجع ، وميارة التمخيص ، ولعؿ فئة الباحثيف والعمماء وأمثاليـ ىـ أكثر 

 .الناس احتياجًا إلى ىذا النوع مف القراءة
 (. ٛٔ:  ٜٜٛٔعويضة ، )  

  وىي قراءة الترفيو كقراءة األدب والنوادر  :المتعة األدبية والرياضة الفكرية قراءة
والقصص والفكاىات والطرائؼ ، وىي قراءة تخمو مف التعمؽ والتفكير ، لذا يراعى في 
اختيار مادتيا الخفة ، والقارئ عادة يزاوليا في أوقات الفراغ ، وقد تؤدى عمى فترات 

 . متقطعة
  الغرض منيا الفحص والنقد ، ولذا القارئ في ىذه القراءة : التحميمية القراءة النقدية

 بحاجة إلى التروي والمتابعة ، وليذا ال يستطيع قراءتيا إال مف حظي بقدر كبير مف
 (. ٗٔ:  ٜٜٜٔعويضة ، ) . طبلع والتحصيؿ والفيـالثقافة والموىبة والنضج واال

  النوع أشبو بقراءة االستماع ، حيث يتأثر بيا التفاعؿ مع المقروء وىذا : قراءة التذوق
 .القارئ بشخصية الكاتب ويشاركو فيما يقرؤه لو مشاركة وجدانية

  ويقصد بيا التعرؼ إلى ما يحدث لفئات المجتمع مف مناسبات : القراءة االجتماعية
سارة أو أحزاف كقراءة صفحات الوفيات والدعوات ، والغرض منيا المشاركة الوجدانية 

 (. ٙ٘:  ٕٓٔٓالنوري ، ) . وتقديـ الواجب الديني واالجتماعي، 
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 :تصنيفيا من حيث التييؤ الذىني لمقارئ / ثانيًا 

 القراءة لمدرس. 
 (. ٕٙ:  ٜٜٙٔ،  يعقوب. ) قراءة االستمتاع 

نوردىا  حسب التييؤ الذىني لمقارئ وقّدـ المربوف تعريفات لكؿ نوع مف أنواع القراءة
 :كالتالي 

 وىي قراءة تتصؿ بالمينة ، والواجبات المرتبة ، وتيدؼ إلى تحصيؿ : لمدرس  القراءة
المعمومات وحفظيا ، وبذلؾ فيي تمتاز باليقظة ، والتأمؿ والتفرغ ، والجد ، واالىتماـ 

 .، فيي تستغرؽ وقتًا طويبًل ، وتتطمب وقفات متكررة ورجوعًا إلى المادة عدة مرات
  وىي القراءة التي تؤدى في أوقات الفراغ دوف أف يكوف مف ورائيا  :قراءة االستمتاع

أي غرض عممي ، أو وظيفي إال المتعة والسرور والمرح ويتمثؿ غرضيا في حب 
الواقعية ، والراغبة في االبتعاد عف الواقع عدـ االستطبلع ويغمب عمييا مواصفات 

ىذا النوع الخياؿ ،  األليـ ، أو الفرار مف وطأة الحياة اليومية ويغمب عمى
 (. ٗٚ:  ٕ٘ٓٓالبجة ، . ) والموضوعات الخرافية

 :تصنيفيا من حيث الشكل ، أو طريقة األداء / ثالثًا 

 القراءة الصامتة. 
 القراءة الجيرية. 
 (. ٔ٘:  ٜٕٓٓالعماوي ، . ) قراءة االستماع 

األداء لمقارئ  وقّدـ المربوف تعريفات لكؿ نوع مف أنواع القراءة حسب الشكؿ ، أو طريقة
 :نوردىا كالتالي 

 

 



ٕٗ 
 

  القراءة الصامتة:  

:  ٕٔٔٓجاب اهلل وآخروف ، ) لمقراءة الصامتة حيث عرفيا  يفمفاىيـ المربتعددت       
جانب مف جوانب القراءة يوجو القارئ اىتمامو لقراءة األفكار والمعاني " : أنيا (  ٜٓ

اتجاىيا األفقي ، ويتصؼ القارئ المتقدـ فييا  وتأخذ القراءة فييا اتجاىًا رأسيًا ، أكثر مف
 ."باتساع المدى البصري

القراءة التي يدرؾ بيا القارئ المعنى المقصود : " أنيا (  ٜ٘:  ٕٓٔٓالنوري ، ) وتعرفيا 
 ".بالنظرة المجردة مف النطؽ أو اليمس أو تحريؾ المساف أو الشفة 

تعرؼ الكممات والجمؿ : " نيا إوليما بق(  ٛٓٔ:  ٕٙٓٓ،  القضاة والترتوري ) ويعرفيا
 ".وفيميا ، دوف النطؽ بأصواتيا ، وبغير تحريؾ الشفتيف أو اليمس عند القراءة

القراءة التي يدرؾ بيا القارئ : " أنيا (  ٗ:  ٜٜٛٔعويضة ، ) ويتبنى الباحث ما كتبو 
إنيا . الشفة المعنى المقصود بالنظرة المجردة مف النطؽ أو اليمس أو تحريؾ المساف أو

 ".قراءة العيف والعقؿ ، التي تركز عمى حؿ الرموز وفيـ معانييا بسرعة ودقة

وتبنى الباحث ىذا المفيـو لمقراءة الصامتة ألنو األقرب إلى واقع تعميـ القراءة في الصؼ 
الثالث األساس بمدارس وكالة الغوث الدولية لبلجئيف بغزة ، ولتركيزه عمى الجانب البصري 

ة الكممات والجمؿ مف خبلؿ النشاط الذىني المصاحب والمؤدي إلى الفيـ مف خبلؿ لقراء
 . إعماؿ العقؿ

 :أىداف القراءة الصامتة 

 كسب الطالب المعرفة المغوية. 
 تنشيط خيالو وتغذيتو. 
 في الوقت نفسو وتعويد الطالب أف يستمتع بما يقرأ ويستفيد من. 
  حواسو وتعويده عمى تركيز االنتباه مدة تقوية دقة المبلحظة لدى الطالب وتنمية

 .طويمة



ٕ٘ 
 

 (.٘ٙ – ٗٙ:  ٖٕٓٓعاشور والحوامدة ، .) تعويده عمى السرعة في القراءة والفيـ 

 : أغراض القراءة الصامتة  ومن

 تنمية الرغبة في القراءة وتذوقيا. 
 تربية الذوؽ واإلحساس بالجماؿ. 
 زيادة القدرة عمى الفيـ. 
  المطالعة الخاطفة ، وزيادة السرعة مع اإللماـ بالمقروء تمشيًا مع تربية القدرة عمى

 .ضرورات الحياة
  ًزيادة قاموس القارئ وتنميتو لغويًا وفكريا. 
 (. ٜ٘:  ٕٓٔٓالنوري ، . ) حفظ ما يستحؽ الحفظ مف ألواف األدب الرفيع  

ف القراءة أثر مف مواقؼ القراءة األخرى ، وليذا النوع م% ٜٓتشكؿ القراءة الصامتة نحو 
في نمو الطفؿ نفسيًا ، حيث تحرره مف الخجؿ والحرج وبخاصة الذيف لدييـ عيوب نطقية 
، وكما تؤثر في نموه اجتماعيًا ألف فيو احترامًا لشعور اآلخريف وتقديرًا لحرياتيـ وعدـ 

 (.  ٜٗ:  ٕٕٓٓالبجة ، . ) إزعاجيـ

 :مواقف ومجاالت ممارسة القراءة الصامتة 

 صحؼ والمجبلت بأنواعيا المختمفةقراءة ال. 
 قراءة ما يدور في بمداف العالـ مف أخبار. 
 قراءة الخواطر والمذكرات الشخصية والخطابات. 
 أجؿ إعداد الدروس التعميمية أو التقارير البحثية فالقراءة م. 
 القراءة لتكويف رأي أو حكـ ما ، أو اتجاه فكري معيف. 
 قراءة مف أجؿ البحث ، أو المقاببلت الشخصيةالقراءة لحؿ مشكمة خاصة ، مثؿ ال. 
 قراءة اإلنساف لنفسو قصة ، أو أدبًا مثؿ القراءة لمتسمية . 

 (. ٜٔ – ٜٓ:   ٕٔٔٓجاب اهلل وآخروف ، ) 
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 وفي الميداف المدرسي تستخدـ لمتحصيؿ. 
  تستخدـ في حصص القراءة بالمكتبة. 
 (.ٓٙ:  ٕٓٔٓالنوري ،  ) .تميد لقراءة الموضوع قراءة جيرية في حصة المطالعة 

 :وسائل التدريب عمى القراءة الصامتة 

  في حصص القراءة في الكتب المقررة يقـو المعمـ بجعؿ الطالب يقرأ الدرس قراءة
 .صامتة قبؿ قراءتو جيراً 

 عقد مسابقات بيف التبلميذ في سرعة االلتقاط والفيـ. 
 قراءة الكتب ذات الموضوع الواحد. 
  الصؼ ثـ تتـ المناقشة داخؿ الصؼقراءة القصص خارج. 
 (.ٜٕ – ٕٛ:  ٕ٘ٓٓمصطفى ، .) القراءة في المكتبة المدرسية والمكتبات العامة 

 :  القراءة الصامتة ميارات

 ( :كممة ، جممة ، فقرة ) تقسيم ميارات القراءة الصامتة وفقًا لحجم المقروء / أواًل 

  عض الكممات ، بياف العبلقة بيف تحديد معاني ب: ميارات عمى مستوى الكممة وتشمل
كممتيف ونوع ىذه العبلقة ، وتحديد مضاد بعض الكممات ، والقدرة عمى تصنيؼ 

 .الكممات في مجموعات متشابية المعنى
  تحديد فيـ الجممة وفيـ داللتيا ، نقد ما  :ميارات عمى مستوى الجممة وتشمل

معاٍف ونصوص ، إدراؾ  تتضمنو الجممة مف معاني ، ربط الجممة بما يناسبيا مف
العبلقات الصحيحة بيف جممتيف ونوع ىذه العبلقة ، القدرة عمى تصنيؼ الجممة وفؽ 

 .ما تنتمي إليو مف مبادئ
  وضع عنواف مناسب لمفقرة ، تحديد ما تيدؼ  :ميارات عمى مستوى الفقرة وتشمل

ء ما تتضمنو مف إليو الفقرة ، تحديد األفكار األساسية بالفقرة ، تقويـ الفقرة في ضو 
 . أفكار وأراء ، إدراؾ ما بيف السطور مف أفكار ضمنية غير معمنة
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 :تقسيم ميارات القراءة الصامتة وفقًا لمستوى التركيز العقمي لمقارئ / ثانيًا 

 مستوى الفيـ المباشر. 
 ستنتاجيمستوى الفيـ اال. 
 مستوى الفيـ الناقد. 
 مستوى الفيـ التذوقي. 
  اإلبداعيمستوى الفيـ. 
  ويندرج تحت كؿ مستوى مف ىذه المستويات عدد مف الميارات الفرعية المرتبطة بالفيـ

 (. ٖٜ – ٕٜ:  ٕٔٔٓب اهلل وآخروف ، جا. ) القرائي

 :أنواع القراءة الصامتة 

 القراءة الصامتة التي تسبؽ القراءة الجيرية. 
 القراءة الصامتة الموجية. 
 (. ٜٛ:  ٕٔٓٓ،  سميماف وآخروف. ) القراءة الحرة 

 :توجييات إلنجاح القراءة  الصامتة في المرحمة األساسية الدنيا 

 :ىناؾ أمور تراعى إلنجاح القراءة الصامتة في المرحمة األساسية الدنيا منيا

 انتقاء المقروء بعناية ، بحيث يغري المتعمـ ويجذبو شكمو وموضوعو. 
 أف يكوف المقروء خاليًا مف غريب المفظ. 
  يتصؼ المقروء بسيولة األسموب وبساطة الفكرةأف. 
 المراف المتواصؿ عمى القراءة الصامتة. 
 تخصيص كتب إضافية لمقراءة الصامتة. 
  تحديد مسؤولية التبلميذ بعد القراءة الصامتة فبل يكتفي المعمـ بأف يقرأ التبلميذ ، بؿ ال

 (.ٔٔ:  ٜٜٛٔعويضة ، . ) بد مف إشعارىـ أنيـ مسئولوف عف فيـ المقروء
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 :مزايا القراءة الصامتة 

 قراءة الحياة الطبيعية ، فيي تستخدـ في الحياة أكثر مف القراءة الجيرية . 
 (. ٔٗٔ:  ٜٜٛٔإسماعيؿ ، ) 

 الطريقة السميمة لتحصيؿ المعارؼ وتحقيؽ المتعة القرائية. 
  القراءة  فيي أجمب لمسرور واالستمتاع مف. توطد العبلقة بيف القارئ ومصادر القراءة

الجيرية ، ألف فييا انطبلقًا ، ويتعامؿ فييا الطفؿ مع نفسو بحرية ، ألنيا تمضي في 
 (. ٕٓٔ:  ٜٜٜٔزقوت ، . ) جو يسوده اليدوء

 واالعتماد عمى نفسو في فيـ المقروء طبلعتعود الطفؿ اال ،. 
 وسيمة مف وسائؿ إخفاء عيوب النطؽ والكبلـ بعناية. 
 الجيرية ىي طريقة اإلعداد لمقراءة. 
 تتيح الفرصة لترقية الفيـ ، وتذوؽ المقروء ، وتوسيع مجالو. 
 (. ٜ:  ٜٜٛٔعويضة ، . ) فييا احتراـ لمشاعر اآلخريف 
 تراعي الفروؽ الفردية بيف تبلميذ الصؼ الواحد . 

 (. ٘ٛ:  ٕٔٓٓسميماف وآخروف ، ) 
 (. ٘ٔٔ:  ٕ٘ٓٓالدليمي وآخروف ، )  .تدفع الطالب إلى التأمؿ في المقروء 
  أنيا أسرع مف القراءة الجيرية ألنيا محررة مف أعباء النطؽ ، وقائمة عمى االلتقاط

 (.   ٛٓٔ:  ٜٜٚٔالدراويش ، . ) البصري السريع لمجمؿ
  تعتمد عمى استخداـ البصر دوف النطؽ الصوتي العمني فيي أسيؿ في األداء مف

 .القراءة الجيرية
 سيولة استخداميا واقتصارىا في الزمف والسرعة في اإلنجازتتميز ب. 

 :القراءة الصامتة  عيوب

 ال تتيح لممعمـ متابعة طبلبو. 
 ال تييئ لمطبلب التدرب عمى األداء السميـ لمقراءة. 
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 (. ٙٔٔ:  ٕ٘ٓٓالدليمي وآخروف ، . ) ال تشجع الطمبة عمى مواجية الجماىير 
 صعوبة التأكد مف حدوث القراءة. 
  ًغير مناسبة لمطمبة الضعاؼ جدا. 
 (. ٛٔ،  ٕٓٓٓالحسف ، . ) صعوبة تصحيح األخطاء 
 تساعد عمى شرود الذىف وعدـ التركيز واالنتباه . 

 :تدريس القراءة الصامتة  طرائق

تتنوع طرائؽ تدريس القراءة الصامتة في صفوؼ المرحمة األساسية الدنيا كالقراءة الصامتة 
رية ، والقراءة الصامتة الحرة ، والقراءة الصامتة الموجية وىي  التي تسبؽ القراءة الجي

 :كالتالي 

 تكوف مف خبلؿ تشويؽ الطمبة مف :  القراءة الصامتة التي تسبق القراءة الجيرية
خبلؿ مقدمة قصيرة كقصة ، أو أحداث جارية ، بحيث تثير انتباه الطمبة ، وتعد 

ـ تكميؼ الطمبة بقراءة الدرس قراءة صامتة مع ث. الطفؿ إعدادًا نفسيًا لمقراءة الصامتة 
تحديد الوقت المناسب لذلؾ ، لتعويدىـ سرعة القراءة المقترنة بالفيـ ، وعند إنياء 

ثـ توجيو أسئمة حوؿ النقاط البارزة في الدرس معدة مسبقًا . الطمبة الكتاب  القراءة يغمؽ
 .القراءة الجيريةوفي المرحمة األخيرة ينتقؿ المعمـ إلى . ليجيبوا عنيا

 ال بد مف اختيار الموضوع المناسب لؤلطفاؿ ، :  والحرة القراءة الصامتة الموجية
وتحديد مادة القراءة وزمنيا ، وبعد القراءة يناقشيـ المعمـ فيما خفي عمييـ مف األلفاظ 
والعبارات واألفكار ، ويسمح ليـ بتوجيو األسئمة التي أثارتيا القراءة في نفوسيـ ، 

التي تمتمكو ، وعمى المعمـ فيتحدث بعضيـ عما قرأ ، ويمثؿ بعضيـ اآلخر المواقؼ 
أف يطمؽ العناف لؤلطفاؿ ليعبروا عما قرأوا ، وفيموا وتمثموا ، وما تممكيـ مف مواقؼ ، 
وما تكامؿ نـ أذىانيـ مف صور وأخيمة ، وال بأس مف التدرج مف العامية إلى المغة 

معمـ أف السميمة التي تناسب مستوى الطمبة ، بحيث يتولى المعمـ التوجيو ، كما عمى ال
يتدرج في اإلكثار مف كمية المادة المقروءة ، والتقميؿ مف الوقت المحدد لمقراءة ، وذلؾ 
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:  ٕ٘ٓٓصالح ، . ) لتدريب األطفاؿ عمى سرعة القراءة المقترنة بالفيـ واالستيعاب
ٜٗ   ) 

دور المعمـ في تطوير الطمبة مف سرعتيـ في (  ٕٙ:  ٕٓٔٓالنوري ، ) وُتبيف  
امتة وذلؾ مف خبلؿ تكويف عادات جيدة مثؿ الجموس الصحيح ، والمسافة القراءة الص

المناسبة بيف العينيف والكتاب ، والحركة السميمة لمعيف لزيادة سرعة تنقميا بيف الكممات 
 . ، فكمما زادت سرعة حركة العيف كمما زادت سرعة القراءة

  القراءة الجيرية: 

   ( :   ٙ٘:   ٕٕٔٓحمس ، ) العديد مف المربيف تعريفات لمقراءة الجيرية ، فيعرفيا قّدـ 
التقاط الرموز المطبوعة وتوصيميا عبر العيف إلى المخ ، وفيميا بالجمع بيف الرموز " 

كشكؿ مجرد ، والمعنى المختزف لو في المخ ثـ الجير بيا بإضافة األصوات ، واستخداـ 
 ". ًا صحيحاً أعضاء النطؽ استخدام

تمؾ القراءة المعمنة الواضحة ، : " أنيا (  ٜٛ:  ٕٔٔٓجاب اهلل وآخروف ، ) ويعرفيا 
 ".عندما يقرأ اإلنساف لآلخريف

تمؾ العممية التي ينطؽ فييا القارئ : بأنيا (  ٗٙ – ٖٙ:  ٕٓٔٓالنوري ، ) وتعرفيا 
بالكممات والجمؿ المكتوبة ، صحيحة في مخارجيا ومضبوطة في حركاتيا ، بصوت 
مسموع ، معبرة عف المعاني التي ضمنتيا ، خالية مف األخطاء دوف حذؼ أو إضافة أو 

 ".  إبداؿ أو وقؼ خطأ

قدرة التمميذ عمى ترجمة الرموز المكتوبة : " ا بأني(  ٕٚ:  ٕٙٓٓعبد الحميد ، ) وُتعّرفيا 
إلى أصوات ينطقيا ويستوعب المقروء ، ويفيـ ما يقرأ وفي حاؿ عدـ الفيـ وعدـ التفاعؿ 

 ".مع المقروء يكوف ألغى اليدؼ مف القراءة
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القراءة الجيرية ىي نطؽ الكممات بصوت مسموع بحسب قواعد المغة ، مع مراعاة صحة " 
خراج الحروؼ مف مخارجيا وتمثيؿ المعنى النطؽ ، وسبلمة الدليمي ". )الكممات وا 

 (. ٙٓٔ:  ٖٕٓٓوآخروف ، 

نطؽ الكممات والجمؿ بصوت : " بأنيا (  ٓ٘:  ٕٕٓٓعبد الرحمف ومحمد ، ) ويرى 
مسموع بحيث يراعي سبلمة النطؽ ، وعدـ اإلبداؿ ، أو التكرار ، أو الحذؼ ، أو 

 ".اإلضافة

التي ينطؽ القارئ مف خبلليا بالمقروء : " بأنيا فيعرفيا (  ٛٔ:  ٕٓٓٓالحسف ، ) أما 
 ".بصوت مسموع ، مع مراعاة ضبط المقروء وفيـ معناه 

التي يتمقى التمميذ ما يقرأه عف طريؽ العيف : " بأنيا (  ٙ:  ٖٜٜٔعمي ، ) ويعرفيا 
 ".واستخداـ أعضاء النطؽ جميعيا

ي ينطؽ بيا القارئ الحروؼ والكممات والجمؿ ويرى الباحث أف القراءة الجيرية ىي الت
نطقًا صحيحًا ، وُيوظؼ ميارات القراءة في قراءة النصوص المتنوعة الكتساب المعمومات 

تكرار ، أو الحذؼ ، ، مع فيـ لمعنى المقروء ، بحيث يراعي سبلمة النطؽ حيث عدـ ال
 .أو اإلضافة

 : أىداف القراءة الجيرية 

 النطؽ بضبط مخارج الحروؼ تدريب الطمبة عمى جودة. 
 تعويد الطمبة عمى صحة األداء بمراعاة عبلمات الترقيـ. 
 تعويد الطمبة عمى السرعة المناسبة في القراءة. 
 إكساب الطمبة الجرأة األدبية وتنمية قدرتيـ عمى مواجية الجميور. 

 (. ٜٔ – ٛٔ:  ٕٓٓٓالحسف ، )  

 



ٖٕ 
 

 :شروط القراءة الجيرية 

  خراج األصوات مف مخارجيا الصحيحةجودة النطؽ وحسف  .األداء وا 
 تمثيؿ المعنى. 
 الوقوؼ المناسب عند عبلمات الترقيـ. 
 السرعة المبلئمة لمفيـ واإلفياـ. 
 (. ٖٓ:  ٕ٘ٓٓمصطفى ، . ) ضبط حركات اإلعراب 
 رؤية المادة المكتوبة بكمياتيا وجزئياتيا بشكؿ واضح. 
  (. ٜٔ:  ٜٜٔٔمعروؼ ، . ) الجممةتسكيف أواخر الكممات عند الوقوؼ في آخر 

 :التي تستخدم فييا القراءة الجيرية  المواقف والمجاالت

 قراءة بعض النصوص التعميمية قراءة نموذجية يحتذييا المتعمموف. 
 قراءة القصص والحكايات مف نوعية معينة مف الجميور. 
 القراءة بيدؼ تحقيؽ المتعة والسرور لآلخريف. 
  والتعميمات عمى جميور معيفقراءة بعض اإلرشادات. 

 (. ٜٛ:  ٕٔٔٓجاب اهلل ، )                                                 
 قراءة قطعة أو مقتطفات مف قطعة لتأيد موقؼ اتخذه القارئ في إحدى المناقشات. 
 إلفادة الغير بعض المعمومات. 
  الشعر لمتمتع بموسيقاىاقصائد قراءة. 
 (. ٜٙ:  ٜٜٙٔيعقوب ، ... ) ارقراءة خبر مف األخب 

 :الميارات األساسية لمقراءة الجيرية 

تتطمب القراءة الجيرية ميارتيف أساسيتيف تتضمف كؿ ميارة مجموعة مف الميارات الفرعية 
 :، والميارتاف ىما كالتالي 
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  إدراؾ رسـ العبارة ، إخراج الحروؼ مف مخارجيا ، مراعاة : وتعتمد عمى دقة القراءة
التغيرات عند اتصاؿ بعض الحروؼ مع غيرىا ، ضبط الحركات والسكنات ، التسكيف 
عند الوقوؼ ، القراءة التعبيرية المصورة لممعنى ، السرعة المناسبة في القراءة ، إظيار 

 .التأثر بالمقروء في قسمات الوجو
   اجأة قراءة ما عنده ، وعدـ مفرغبة الطفؿ الخاصة في : فيم المعنى وتعتمد عمى

الطفؿ بالقراءة الجيرية ، وأف تكوف قراءة المعمـ قدوة صالحة ، العناية بتصحيح أخطاء 
القراءة ، إعطاء حرية كافية لمطفؿ دوف مقاطعة لقراءتو ، العناية بأحاديث اإلذاعة 

 . المدرسية ، عناية مدرسي المواد األخرى بالقراءة
 (. ٓٔ – ٜ:  ٕٔٔٓمركز التطوير التربوي لوكالة الغوث الدولية لبلجئيف ،  )

 :  لمقراءة الجيرية ميارات القارئ الجيد

 :وتتضمف ىذه الميارات في أثناء القراءة الجيرية القدرات التالية 

 القدرة عمى مواجية الجميور عند القراءة. 
 القدرة عمى الفيـ واإلفياـ. 
  في األداء القرائيالطبلقة واالنسياب. 
 سرعة األداء المناسبة عند القراءة الجيرية. 
 تجنب األخطاء المغوية. 
 محاولة عبلج أخطاء القارئ في حينيا بما ال يخؿ المعنى. 
 مراعاة نظاـ الوقؼ ، والوصؿ عند القراءة. 
 تمثيؿ المعاني وتجسيد المشاعر ، وفقًا لطبيعة النص المقروء. 
 اً نطؽ الكممات نطقًا سميم. 
  وضوح الصوت بما يمكف المستمع ، مف إدراؾ المقاطع الصوتية لمكممات دوف لبس أو

 .غموض
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  مناسبة تعبيرات الوجو لطبيعة الموقؼ القرائي ، وتوظيؼ ما يناسبو مف مبلمح
يحاءات مبلئمة  .وا 

 تناسؽ الحركات اإلرشادية الدالة عمى معاني الكممات والجمؿ. 
 (. ٜٔ – ٜٓ:  ٕٔٔٓجاب اهلل ، .)اية طبيعية تدريجيةالقدرة عمى إنياء القراءة ني 

 :أغراض القراءة الجيرية 

 إجادة النطؽ واإللقاء والتعبير عف المعاني بنبرات صوتية. 
  الوقوؼ عمى مواطف الضعؼ والعيوب الفردية في التبلميذ فيعالجيـ عمى حسب ما

 .يناسبيـ
 لفني لما يقرؤوفمساعدة الطمبة عمى إدراؾ مواطف الجماؿ ، والتذوؽ ا. 
  د الطمبة الشجاعة وتزيؿ منيـ صفة الخجؿ والتمجمج وتبعث الثقة في نفوسيـتعو. 
 إعداد الطمبة لممواقؼ الحياتية الخطابية ، وتعويدىـ عمى مواجية الجميور. 

 :أسس وقواعد تعميم القراءة الجيرية 

 أف  يعزز ىذه  الرغبة الخاصة لمطالب في قراءة ما عنده ، ويستطيع المعمـ الناجح
 .الرغبة في القراءة عند الطالب

  عدـ مفاجأة الطبلب بالقراءة الجيرية ، بؿ تترؾ ليـ فرصة التحضير ليا خارج الصؼ
 .أو داخمو بالقراءة الصامتة

  وجود النموذج الصوتي لمقراءة الجيرية الجيدة ، سواء مف جانب المعمـ أـ مف الطبلب
 .المجيديف

 لب أو التعميؽ حتى ينتيي مف قراءتوعدـ مقاطعة قراءة الطا. 
 (. ٘ٔ:  ٖٕٓٓبقيمو ، . ) العناية بتصحيح أخطاء القراءة الجيرية عند وقوعيا 
 تنويع المادة المقروءة جيرًا ، بحيث تتضمف المجاالت اإلبداعية والوظيفية. 
 استخداـ تعبيرات الوجو المناسبة ، وحركات الجسـ الموائمة لمنص القرائي. 

 (.ٗٗٔ – ٕٗٔ:  ٕٜٜٔ، شحاتو )  
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 :مميزات القراءة الجيرية 

  عمى جودة النطؽ بإخراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة الطمبةتدريب. 
  صحة األداء بمراعاة عبلمات الترقيـ وتصوير الميجة الطمبةتعويد. 
 عدادىـ لممواقؼ الخطابيةالطمبة  إكساب  .الجرأة وا 
 نماء لروح  .الجماعة تستخدـ وسيمة إمتاع واستمتاع وا 
  اإلحساس المغوي الطمبةإكساب. 
 وسيمة لكشؼ أخطاء األطفاؿ في النطؽ وتساعد المعمـ عمى معالجتيا. 
 تستخدـ أداة لتعمـ المواد األخرى. 
 تساعد عمى تحقيؽ الذات. 
 تستخدـ إلشراؾ اآلخريف في المعمومات وتقديـ المتعة والتسمية ليـ. 

 (. ٜ - ٛ:  ٕٔٔٓالدولية لبلجئيف ، مركز التطوير التربوي لوكالة الغوث ) 
 مدعاة إلشباع كثير مف أوجو النشاط عند الطبلب. 
 تحقؽ فرصة التدريب عمى مواجية اآلخريف. 
 (. ٘ٛ – ٗٛ:  ٕ٘ٓٓالبجة ، . ) غرس روح الجماعة في الطبلب الصغار 

 : عيوب القراءة الجيرية 

 مصدر إزعاج لآلخريف مف غير الراغبيف في استماعيا. 
 وقتًا أطوؿ مف القراءة الصامتة تتطمب. 
 يبذؿ فييا جيدًا أكبر مف القراءة الصامتة. 
 الفيـ في القراءة الجيرية أقؿ منو في القراءة الصامتة. 
 تتطمب توقفًا ورجوعًا في حركات العيف أكثر مما تتطمبو القراءة الصامتة. 
 استخداميا في الحياة أقؿ مف استخداـ القراءة الصامتة. 

 (. ٜ:  ٕٔٔٓ، تطوير التربوي لوكالة الغوث الدولية لبلجئيف مركز ال) 
 لجوء بعض الطبلب إلى المعب واالنشغاؿ أثناء القراءة مع زمبلئيـ. 
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 إجياد المدرس بمتابعة المقروء والطبلب في أثناء القراءة. 
 (. ٘ٓٔ – ٗٓٔ:  ٜٜٜٔزقوت ، . ) ازدحاـ الصؼ باألعداد الكبيرة مف الطبلب 

 :لقراءة الجيرية في الصف الثالث األساس طريقة تدريس ا

  مع مراعاة إخراج الحروؼ مف مخارجيا ، ومراعاة : قراءة المعمم النموذجية
ذا كاف  مواصفات القراءة الجيرية ليتمكف الطمبة مف إتقاف كؿ جزء مف أجزائو ،  وا 

 .الدرس طويبًل يقسمو إلى أجزاء
  أف ءة يحاكوف بيا قراءة المعمـ ، ويجب حيث يقرأ الطمبة الدرس قرا: قراءة المحاكاة

 .يراعي المعمـ مستوى أطفاؿ فصمو حينما يحاكوف قراءتو
  يقرأ الطمبة ثـ يناقش المعمـ لتوضيح ما غمض عمييـ ويتـ : القراءة  التوضيحية

بواحدة أو أكثر مف الطرائؽ التالية كالتمثيؿ لؤلفعاؿ والصور الحسية ، التوضيح 
واالستخداـ في جمؿ مفيدة ، والتجريد برد الكممة إلى أصميا ، والضد ، والمرادؼ ، 

 .والشرح لمكممات ذوات الدالالت المعنوية
  يقرأ الطمبة الدرس أو الفقرة ليتيقف المعمـ مف إجادة الطمبة ليا وىنا : القراءة التدريبية

 .يركز المعمـ عمى تصحيح األخطاء
  ؼ طبيعية لمقراءة الجيرية كأف يطمب قراءة وىنا يخمؽ المعمـ مواق: القراءة التطبيقية

فقرة معينة تدؿ عمى فكرة معينة أو جممة تدور حوؿ أمر معيف أو تمثيؿ بعض 
المواقؼ ولعب األدوار وقراءة الدرس بمساف المتكمـ أو الغائب أو المفرد أو المثنى أو 

ى الفيـ وتدرب الجمع وىكذا أو اإلجابة عف أسئمة يطرحيا المعمـ تثير التفكير وتنـ عم
 .عمى التفاعؿ مع المقروء

 (. ٔٔ:  ٕٔٔٓ، مركز التطوير التربوي لوكالة الغوث الدولية لبلجئيف )         
  تتـ مناقشة التبلميذ في محتويات الدرس وتفصيبلتو مناقشة  :مرحمة التقويم الختامي

قًا ، وقد معمقة ومنوعة تتناوؿ جميع جوانب الدرس وترتبط باألىداؼ المرسومة مسب
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يطالب المعمـ بحؿ تدريبات أو أسئمة الكتاب ، بحيث يطمئف المعمـ عمى تحقيؽ 
 .أىداؼ الدرس بصورة جيدة

  يطمب المعمـ مف تبلميذه تمخيصًا شفويًا أو كتابيًا ألفكار  :مرحمة تمخيص الدرس
ف لـ يتمكف المعمـ مف تنف يذىا الدرس مما يعودىـ التعبير واكتساب ميارة التمخيص ، وا 

زقوت ، .  ) نظرًا لضيؽ الوقت فمف الممكف أف يطالب التبلميذ بالقياـ بيا في منازليـ
ٜٜٜٔ  :ٔٔ٘.) 

 :العناصر المشتركة بين القراءة الصامتة والجيرية 

 الميارات المشتركة بيف كؿ منيما االستعداد والتييؤ لمقراءة ، و. 
  معانيياالثروة المغوية والقدرة عمى تعرؼ الكممات وفيـ. 
 (ٜٙ: ٕٓٔٓالنوري،.) عضيا البعضرة عمى استخبلص األفكار وربطيا بالقد 
  قراءة االستماع:  

 ٜٕٓٓالعماوي ، ) تعددت أقواؿ العمماء في تعريؼ قراءة االستماع منذ القدـ حيث عرفيا 
 ". قراءة تتـ باألذف فقط: " أنيا (  ٗ٘: 

اءة االستماع ؛ نعـ تستخدـ حاسة السمع في تعريؼ قر  اً ويرى الباحث أف ذلؾ يعتبر قصور 
دراؾ المتعمـ لما يسمع ؟   فقط ، لكف أيف فيـ وا 

دراؾ ما يسمع ، " أنيا (  ٕ٘:  ٕٙٓٓعبد الحميد ، ) وُتعّرفيا  قدرة المستمع عمى فيـ وا 
ويكوف ذلؾ بتمكينو مف ترجمة األصوات إلى دالالت ، ويحتاج ذلؾ إلى قدرة فائقة عمى 

تمقي الصوت باألذف : عف الشرود الذىني ، وتقـو عمى عنصريف ىما  التركيز بعيداً 
 ".وأجيزة السمع المرافقة ، إدراؾ المعاني التي تحمميا األصوات المسموعة

قراءة باألذف ، تصاحبيا عمميات : " بأنيا (  ٙٛ:  ٕٔٓٓسميماف وآخروف ، ) وُيعرفيا 
اع الناجح ، التنبيو ، والتركيز ، عقمية ، كما في الصامتة والجيرية ، وعناصر االستم

 ".والمتابعة
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ويرى الباحث أف قراءة االستماع أف يستقبؿ فييا اإلنساف بأذنيو ما ينطؽ بو المتحدث في 
موضوع ما ، دوف النظر إلى ما يقرأ في كتب مماثمة ، بغرض إدراؾ المعاني التي تحمميا 

 . األصوات المسموعة

 : أىمية قراءة االستماع 

 الطبيعي لبلستقباؿ الخارجي الطريؽ. 
 تعرؼ الفروؽ الفردية بيف التبلميذ وتكشؼ عف مواىبيـ المختمفة. 
  عماد كثير مف المواقؼ التي تستدعي اإلصغاء واالنتباه ، كاألسئمة واألجوبة

 .القصص وبرامج اإلذاعة ردوالمناقشات واألحاديث وس
  (. ٖٔٔ:  ٜٜٜٔزقوت ، )                                                       

  أثبتت الدراسات أف اإلنساف العادي يستغرؽ في االستماع ثبلثة أمثاؿ ما يستغرقو في
 .  القراءة

 (.ٕٙ:  ٕٙٓٓعاشور والحوامدة ، .) االستماع سبيؿ الفرد إلى فيـ ما يدور حولو 
 تدريب عمى حسف اإلصغاء واالنتباه ومتابعة المتكمـ وسرعة الفيـ. 
  أعظـ أثر في تعميـ المكفوفيفليا . 

 :أىداف القراءة لالستماع 

 لطالب القدرة عمى متابعة المسموعإكساب ا. 
 إكساب الطالب آداب االستماع والبعد عف التشويش. 
 إكساب الطالب آداب مناقشة المسموع وبياف الرأي فيو. 
 إكساب الطالب القدرة عمى اإلصغاء. 
 (. ٕٙ:  ٕٙٓٓعبد الحميد ، )  .إكساب الطالب القدرة عمى التركيز 
 أف يتعمـ كيؼ يحكـ عمى الكبلـ وينقده ويقومو. 
 أف يتابع تطور أو نمو قصة وىو يستمع. 
 أف تزداد قدرتو عمى االستنتاج . 
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 أف يدرؾ عبلقات السبب والنتيجة. 
 (.ٕٖٔ:  ٕٔٓٓأبو مغمي ، . ) أف يكتسب القدرة عمى معرفة غرض المتكمـ 

 :قراءة لالستماع وسائل التدريب عمى ال

 االستماع إلى تسجيبلت سور مف المصحؼ الشريؼ. 
 االستماع إلى تسجيبلت نشرات إخبارية. 
 االستماع إلى ما يدور في ندوات إذاعية ومتمفزة. 
 اختيار موضوع مبلئـ لؤلطفاؿ. 
 قص حكاية مناسبة مشوقة ثـ إجراء حوار حوؿ موضوعيا. 

 (. ٗٚ:  ٕٓٔٓالنوري ، )                                                      

 :مميزات قراءة االستماع 

 تناسب مجاؿ التعميـ والقضاء ، فالطالب ال يستطيع مقاطعة المعمـ أثناء المحاضرة. 
 ألنو ال يحتاج سوى اإلنصات واالستماع وجيده ، توفر وقت المستمع . 

 (. ٙٛ – ٘ٛ:  ٕٔٓٓأبو الييجاء ، )                                          
 تعويد الطبلب حصر الذىف ومتابعة المتكمـ. 
 إدراؾ المسموع مع مراعاة آداب االستماع. 

 :قراءة االستماع  عيوب

 ال تعطي الفرصة الكافية لتعمـ صحة النطؽ وحسف اإللقاء. 
 بعض التبلميذ يتصفوف ببطء الفيـ وقد يعجزوف عف متابعة المتحدث . 

 .( ٙٛ:  ٕٔٓٓأبو الييجاء ، )                                                 
 ال تجعؿ التمميذ يعتمد عمى نفسو ، بؿ عمى اآلخريف. 
 قد تكوف مممة في بعض األحياف. 
  د الذىفقد تكوف مدعاة إلى عبث بعض التبلميذ وشرو. 
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 مسايرة القارئ فبعض التبلميذ يعجزوف ع. 

 :طريقة تدريس القراءة لالستماع 

 دة جديدة ، ولـ يسبؽ اختيار المادة مف قبؿ المعمـ أو التمميذ ، بحيث تكوف الما
 .لممستمعيف أف سمعوىا ، لتجذب انتباىيـ

  ليا ، سواء  قبؿ الشروع في إسماع اآلخريفإتاحة وقت كاؼ لمتدرب عمى قراءة المادة
 .أكاف القارئ معممًا أو تمميذاً 

 وذلؾ إلعداد أذىاف المستمعيف ، وتشويقيـ تقديـ فكرة موجزة عف الموضوع ،. 
 اة شرائط القراءة الجيرية الجيدةقراءة المادة مع مراع 
 مناقشة المقروء بقصد التثبت مف فيـ األطفاؿ لمموضوع التي تمت قراءتو. 

 (. ٕٖٚ:  ٕٓٓٓالبجة ، )  
 

 :مفيوميا وتشخيصيا ومظاىرىا وأسبابيا:الشائعة الجيرية األخطاء القرائية

يكثر الحديث عف مجاالت الضعؼ في القراءة الجيرية ، ويعرض الباحث في ىذه الزاوية 
تعريؼ الضعؼ أو األخطاء الشائعة في القراءة الجيرية ، ومظاىره ، وعبلجو ، وبعض 

 .الجوانب المتعمقة بذلؾ

 :الشائعة في القراءة الجيرية األخطاء 

القصور في تحقيؽ : " األخطاء القرائية أنيا (  ٘٘:  ٖٕٓٓالحيمواني ، ) ويعرؼ 
األىداؼ المقصودة بالقراءة ، ومف ثـ فيو يشمؿ القصور في فيـ المقروء أو التعبير عنو 

وشكميا إلى ، أو البطء في القراءة أو التمفظ الخاطئ لمكممة ، أو الخطأ في ضبط األلفاظ 
 ".آخر ما يتصؿ بأىداؼ القراءة

ويرى الباحث أف األخطاء القرائية الجيرية يفضؿ قياسيا بأدوات سموكية كبطاقة مبلحظة 
مثبًل  وليس اختبارات تحصيمية ، ألف أساس التقويـ في القراءة الجيرية يعتمد عمى 
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يا ميارات نطقية الميارات المنطوقة ، فيي ليست ميارات كتابية تحصيمية بقدر كون
 .جيرية

عف الضعؼ القرائي عف األخطاء القرائية ، حيث ( الديسمكسيا ) ويختمؼ العجز القرائي 
.) إف العجز يقصد بو الضعؼ الشديد في القدرة عمى القراءة الناجـ عف خمؿ في المخ

 ، بينما الضعؼ القرائي يتعمؽ بعدـ امتبلؾ الطالب لعدد(  ٜٙٛٔ: جاي بوند ، وآخروف 
مف الميارات األساسية في القراءة ، بينما األخطاء القرائية تكوف مف مؤشرات الضعؼ 

 (. ٘ٗ:  ٜٕٓٓياغي ، )  .عمى عممية القراءة

بمعنى أف العجز القرائي ىو قصور مرتبط بخمؿ في وظائؼ المخ ، بينما الضعؼ القرائي 
فيـ المعنى ، في حيف أف  مرتبط بعدـ تمكف الطالب لميارات القراءة سواء دقة القراءة أو

 .األخطاء القرائية تمثؿ نتاجات ومؤشرات لمضعؼ القرائي عند الطمبة

نتاجات لمضعؼ القرائي  نمتمسيا عند : وُيعّرُؼ الباحُث األخطاء القرائية الجيرية أنيا 
 ... الطالب أثناء القراءة الجيرية ، كالحذؼ ، واإلضافة ، واإلبداؿ ، والتكرار، والقمب ، 

، أي أنو % (  ٕ٘) يتحدد بنسبة : " أف الخطأ الشائع (  ٚ:  ٖٕٓٓبقيمة ، ) ويرى 
) فأكثر مف طبلب عينة الدراسة ، وقد وافؽ تمؾ النسبة كؿ مف % (  ٕ٘) يتكرر لدى 
وقد اعتمد الباحث ىذه النسبة (  ٓٔ:  ٕٓٓٓالشيخ عيد ، ) ، (  ٘ٔ:  ٕٓٓٓالكثيري ، 

 .السابقة ، وآراء خبراء التربيةوفقًا لمرجوع إلى الدراسات 

نسبة شيوع الخطأ المغوي أثناء القراءة : ويرى الباحُث أف األخطاء القرائية الجيرية الشائعة
فأكثر % ( ٕ٘) ، أي أنو يػػتػػكرر لدى% (   ٕ٘) الجيرية لمطمبة ، والذي يحدد بنسبة 

 .مف طمبة عينة الدراسة أثناء قراءتيـ جيرًا لمقطعة المحددة
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 :األخطاء القرائية الجيرية الشائعة  تشخيص

 :األسس العامة لمتشخيص/ أوالً  

 ييدؼ التشخيص دائمًا إلى إيجاد الوسائؿ المناسبة لمعبلج. 
 مجاؿ التشخيص يتعدى عممية تقييـ ميارات القراءة وقدراتيا. 
 التشخيص ال بد أف يكوف عمى درجة كبيرة مف الكفاءة والفعالية . 

 (. ٕٓٓ – ٜٜٚٔ:  ٜٙٛٔ،  وآخروف بوند) 

 :القرائي لتشخيصمستويات ا/ ثانيًا 

لمتشخيص القرائي ثبلثة مستويات ، ويتحدد مستوى كٍؿ منيا في ضوء خصائص كؿ حالة 
عمى حدة ، وتتطمب بعض الحاالت تطبيؽ المستويات الثبلث في دراستيا ، والمستويات 

 :ىي كالتالي 

 مستوى التشخيص العاـ. 
  التشخيص التحميميمستوى. 
 (. ٕٓٓ:  ٜٙٛٔ، وآخروف بوند )  .مستوى التشخيص مف خبلؿ دراسة الحالة 

 :التشخيص القرائي أدوات/ ًا لثثا

 المبلحظة. 
 المناقشة الشفوية. 
 السجبلت المدرسية. 
 االختبارات. 
 (. ٛ٘: ت .بيراف ، د. ) دراسة الحالة 
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 : التشخيص عممية مستمرة / ًا رابع

، وال يمكف االستغناء عنيا في معظـ االستمرارية خاصية مف خصائص التربية الحديثة 
المحافؿ التربوية والتعميمية ، وبما أف القراءة الجيرية مجموعة مف الميارات ال بد مف 
االستمرارية في تشخيصيا ، لتحديد المشكمة ، وتقديـ العبلج ليا ، ومعرفة مدى تغير 

وحتى نتخمص مف األخطاء القرائية ينبغي أف يستمر التشخيص في  المشكمة وتطوراتيا ،
 .تحديد األخطاء القرائية وتقييـ الخطط العبلجية لممشكبلت القرائية

 :تحديد المستوى المناسب لصعوبة المادة القرائية / ًا خامس

عمى القائـ بالتشخيص أف يقـو بتقدير دقيؽ لمستوى صعوبة المادة المستخدمة ، فعادة 
يعترض التمميذ بعض الصعوبات لفترة مف الوقت ، ولذلؾ تعد عممية اختيار المادة 
المناسبة ليذا التمميذ أمرًا حيويًا ، وال بد ليذه المادة مف أف تشعره ببعض الثقة إال أف 
عممية اختيار مادة بالقدر المناسب مف الصعوبة في الواقع عممية معقدة ، ويرجع ذلؾ إلى  

ميذ مف القراءة بالمستوى المتوقع ليذه المرحمة العمرية أو لمرحمة النمو عدـ تمكف التم
 (. ٕٕ٘ – ٕٕٗ:  ٜٙٛٔبوند وآخروف ، . ) العقمي

 :  األخطاء القرائية الجيرية  صور

 حذؼ حرؼ مف الكممة ، كقراءة فتاف بداًل مف فستاف ، أو كممة مف جممة. 
   (.عمى  )بداًل مف ( في ) استبداؿ كممة بأخرى كقراءة 
  (.رأت)بداًل مف ( رأيت: )إضافة أصوات غير موجودة أساسًا ونطقيا ، كأف يقوؿ 
 قراءة الجممة كممة كممة. 
  إضافة : إضافة كممة أو أكثر في الجممة ، أو إضافة حرؼ أو أكثر إلى الكممة مثؿ

 (.الربياف ) الياء إلى كممة الرباف ، فتصبح 
  مرة ، مثؿ أف يكرر الطالب قراءة كممة ، أو حرؼ ، تكرار الكممات بعد قراءتيا ألوؿ

 .أو مقطع أكثر مف مرة ، دوف أف يكوف التكرار موجودًا في النص القرائي المكتوب
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 عدـ القدرة عمى االحتفاظ بمكاف القراءة. 
 عدـ االلتزاـ بمتطمبات عبلمات الترقيـ. 
  في قولو عز وجؿ التوقؼ الخاطئ قبؿ نياية الجممة ، كالوقوؼ عند كممة الصبلة "

 ".وال تقربوا الصبلة وأنتـ سكارى 
  (.ُضوء ) بداًل مف ( َضْوء ) الخطأ في نطؽ الحركات المتعمقة ببنية الكممة مثؿ  

 (. ٛٔ – ٚٔ:  ٖٕٓٓبقيمة ، )                                                   

  :أسباب األخطاء القرائية الجيرية 

 :المرتبطة باألخطاء القرائية الجيرية واتي يمكف إرجاعيا لعدة أمورتعددت األسباب 

 :ممعمم أسباب ترجع ل/ أواًل 

  ، بعض المعمميف ال ييتموف في دروس القراءة بخمؽ الجو الذي يبعث عمى النشاط
 .ويثير حماس المتعمميف ورغبتيـ في القراءة

  الكبلـ مما يفقده ثقتو بنفسوبعض المعمميف يوبخوف التبلميذ الذيف يعانوف صعوبة في. 
  إجبار بعض المعمميف التمميذ عمى القراءة مما يؤدي إلى تعثره في القراءة نتيجة

 .لمخوؼ مف السخرية
  الميجات اإلقميمية مف قبؿ المعمميف تؤثر عمى التبلميذ كبعض الميجات التي تنطؽ

 (.تفظؿ ) تفضؿ : والضاد ظًا مثؿ ( جـ ) القاؼ جيمًا مثؿ قـ 
 ىماؿ بعض المعمميف الفروؽ الفردية بيف التبلميذ فيتعامموف بمعاممة واحدةإ. 
 التعمـ ، وليس كمف  فالنظر إلى المتأخريف في عممية القراءة عمى أنيـ عاجزوف ع

 .(٘ٓٔ – ٗٓٔ:  ٜٜٔٔعمي ،  ). يواجو صعوبة تحتاج إلى تشخيص وعبلج

 :طالب أسباب ترجع لم/ ثانيًا 

وأسباب  جسميةالتي ترجع لمطالب نفسو إلى أسباب  األسباب(   1997) لينير  يقسـ
 :نفسية عمى النحو التالي 
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 جسميةالسباب األ:  

تتمثؿ باالختبلؿ العصبي الوظيفي ، واالضطرابات السمعية ، والبصرية ، والسيادة المخية 
، العوامؿ الجينية كالزيادة أو التكسر في ( سيطرة النصؼ األيمف مف الدماغ ) 

 .الكروموسومات

  نفسية الاألسباب: 

تتمثؿ في اضطرابات اإلدراؾ السمعي والبصري ، واالضطرابات المغوية ، واضطرابات 
 (. ٖٔ:  ٕٙٓٓالصّوي ، ) . االنتباه االنتقائي ، واضطرابات الذاكرة

 :المدرسي  أسباب ترجع لمكتاب/ ثالثًا 

  فييـ الشوؽ لقراءتيا ، وال بعض موضوعات القراءة المقررة عمى الطبلب ال تبعث
 .تستيوييـ ، وال تبلئـ ميوليـ ورغباتيـ ، وىي بعيدة عف اىتماماتيـ وحاجاتيـ

 خفاء األفكار في بعض موضوعات القراءة. 
 إخراج الكتاب الفني الذي يتعمؽ بطباعتو وغبلفو وشكمو العاـ. 
  قد توضع بعض الكتب ، وتقرر دوف أف تجرب عمى عينات مف التبلميذ ، وخاصة

 (. ٖٛ – ٕٛ:  ٕٚٓٓعاشور والحوامدة ، . ) في الصفوؼ االبتدائية

 :أسباب ترجع لمبيئة / رابعًا 

 التدليؿ الزائد أو اإلىماؿ الزائد. 
 تعمـ الطفؿ عادات النطؽ السيئة دوف أف يعاني مف أي عيب بيولوجي. 
 ع العائمة وكثرة المشاكؿتصد. 
 التسمط مف قبؿ الوالديف. 
 عمى الكتابة باليد اليمنى قسرًا عنو ،  ذي يستخدـ يده اليسرىإجبار الوالديف الطفؿ ال

 . مما يؤدي إلى إصابة التمميذ باالضطراب النفسي  ، ومف ثـ باضطراب كبلمي
 (.  ٕٕٓ:  ٕٔٔٓجاب اهلل وآخروف ، ) 
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 :ويات المعيارية وما يتعمق بياالمست: المحور الثاني 

طبلع عمى القضايا التي تشغؿ باؿ الميتميف بالتعميـ والحريصيف عمى مف خبلؿ اال     
أف المستويات المعيارية ميداف الحديث  الباحث األخذ باألنظمة التعميمية العالمية ، وجد

التربوي المعاصر ، وينظر إلييا مف بوابة واسعة ال تقتصر عمى تطوير التعميـ بؿ تطوير 
 .صناعة البشر ومف ثـ التنمية البشرية دخواًل إلى عصر المنافسة العالمية

عيارية يسيـ تؤكد البحوث والدراسات المعاصرة عمى أف توفير المعايير أو المستويات الم
 (. ٜٚٔ:  ٕ٘ٓٓنصر ، . ) في تحقيؽ الجودة الشاممة

الجودة الشاممة في التعميـ ، والمستويات المعيارية تبيف أنيما وجياف لعممة واحدة ، وأف 
الثانية طريؽ لؤلولى ، وأف األولى ال تتحقؽ إال بالثانية ، ومف ثـ تصبح المستويات 

سي لتحقيؽ الجودة الشاممة ، ال في التعميـ فقط بؿ المعيارية في التعميـ المنطمؽ األسا
 (.المقدمة أ :  ٕ٘ٓٓالناقة ، . ) بمعناىا الشامؿ لكؿ جوانب الحياة

الجودة مف المفاىيـ الجديدة التي حظيت باىتماـ العالـ بأسره ، حيث القت دراسة الجودة 
فحسب ، بؿ مف قبؿ  والسعي لتحقيقيا اىتمامًا كبيرًا ليس لدى رجاؿ األعماؿ والصناعات

واضعي سياسات التعميـ ، وأصبح مفيـو الجودة مف مفاىيـ التعميـ ، واليدؼ ىو الحصوؿ 
 (. ٓٔ:  ٜٕٓٓالعرجا ، . ) عمى مخرج ذي كفاءة عالية

 : مفيوم الجودة 

" جاد "و " الرديء " نقيض " الجيد " و " جود " الجودة في أصميا المغوي مأخوذ مف 
" أجاد " أي أتى بالجيد مف القوؿ أو الفعؿ ويقاؿ " أجاد " الشيء جوده أي صار جيدًا و 

 . فبلف في عممو وأجود وجاد عممو يجود جودة

 (. ٕ٘٘ – ٕٗ٘:  ٖٕٓٓابف منظور ، محمد ، )                                 
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عممية تسعى لوضع معايير عالمية : " الجودة بأنيا (  ٔٔ:  ٜٕٓٓالعرجا ، )  ويعرؼ
غاية في الدقة واإلتقاف لكؿ مجاؿ مف المجاالت ، ويتـ االستناد إلييا في الحكـ عمى جودة 

 .المحتوى

إلتقاف مف تعني تحقيؽ وضماف الدقة وا:  " بأنيا (  ٗ٘:  ٕ٘ٓٓشحاتو ، ) كما ويعرفيا 
خبلؿ التحسف المستمر لممؤسسة باستخداـ إدارة الجودة الشاممة لتكويف ووضع فمسفة 
لمعمؿ واألفراد والعبلقات اإلنسانية داخؿ المؤسسة ذاتيا ، وفي إطار نسؽ مف القيـ 

 ". االجتماعية

 .ويرى الباحث ىذا المعنى لمجودة يعتبر مثاليًا فبجانبو تكوف كؿ اإلنجازات متدنية

الجودة ىي ثقافة جديدة في التعامؿ بمعايير متفؽ عمييا عالميًا ، وتسعى إلى االستخداـ 
الفعاؿ لمموارد البشرية ، وبيدؼ إشباع احتياجات التنمية الشاممة وتحقيؽ توقعات 

 (. ٘:  ٜٜٙٔعبد الرحمف ، ".) العمبلء

جودة المنتج : " نيا إويشتمؿ العديد مف األمور مفيـو الجودة عند ولياـ وىريت ويقوالف 
نفسو ليشمؿ جودة الخدمات وجودة االتصاؿ وجودة المعمومات وجودة األفراد وجودة 

 ( ٖٕ:  ٜٕٓٓالعرجا ، )  .اإلجراءات وجودة اإلشراؼ وجودة المنظمة ككؿ

عممية تسعى لوضع معايير عالمية دقيقة ومتقنة لكؿ : " الجودة ىي  ويرى الباحث أف
ويتـ االستناد إلييا في الحكـ عمى جودة أي منتج ويتـ تحقيؽ ذلؾ مجاؿ مف المجاالت ، 

 .مف خبلؿ تطبيؽ المستويات المعيارية المناسبة لممنتج

 : مفيوم جودة التعميم 

 :تعني جودة التعميـ ما يمي 

  مدى تطابؽ المخرجات مع المواصفات التي وضعت مف أجميا المدخبلت التي تمبي
 .معحاجات الطمبة وحاجات المجت
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  تمؾ الجيود المبذولة لرفع وتحسيف جودة المنتج التعميمي بما يتناسب مع خصائص
 ( ٕٔ:  ٜٕٓٓالعرجا ، . ) الطمبة

مجموعة مف الخصائص أو السمات التي : " بأنيا (  ٖٙٚ:  ٕٔٓٓالبوىي ، ) ويعرفيا 
تعبر عف وضعية المدخبلت ، والعمميات والمخرجات المدرسية ، ومدى إسياـ جميع 

 ".لعامميف فييا النجاز األىداؼ بأفضؿ ما يمكفا

ما يجعؿ : " إلى جودة التعميـ بأنيا (  ٖٙٚ: ٕٕٓٓاألنصاري ومصطفى ، ) ويشير 
 ". التعميـ متعة وبيجة

ويرى الباحث أف ىذا التعريؼ مف أبسط التعريفات لجودة التعميـ ، حيث إنو ال يحتوي 
عمى مدخبلت ، أو عمميات ، أو مخرجات ، أو تحسيف مستوى ، وال تمبية حاجات 

 .  المجتمع بؿ اقتصر عمى المتعة والبيجة لممتعمـ

ف المخرجات مع الجيود المبذولة لرفع وتحسي: " ويمكف تعريؼ جودة التعميـ بأنيا 
  .المواصفات التي وضعت مف أجميا المدخبلت بما يتناسب مع حاجات الطمبة والمجتمع

 :مفيوم الجودة الشاممة لمتعميم 

قد أصبح تطبيؽ الجودة الشاممة في التعميـ مطمبًا ممحًا لمتعامؿ مع متغيرات عصر يتسـ " 
المنافسة بيف األفراد والجماعات بالتسارع المعرفي والتكنولوجي وتزداد فيو حدة الصراع و 

 (. ٕٔ٘:  ٜٜٗٔحساف ، ) " . والمؤسسات 

أسموب متكامؿ يطبؽ في جميع : " بأنيا  سالـويرى الباحث الجودة الشاممة كما عرفيا 
فروع ومستويات المنظمة التعميمية ليوفر الفرصة إلشباع حاجات الطبلب والمستفيديف مف 

 (.  ٘ٗ٘ : ٕٙٓٓسالـ ، ". ) عممية التعمـ
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 :جودة المناىج الدراسية 

ُيعد المنياج المدرسي عنصرًا رئيسًا مف عناصر العممية التعميمية ، وتتعدد المعايير 
، (  ٗٔ:  ٜٕٓٓالعرجا ) والصفات الواجب توافرىا في المنياج ليتسـ بالجودة والفعالية 

 : ( ٛٗ:  ٜٜٗٔحساف ، ) ومف العوامؿ المرتبطة بالجودة كما أوردىا 

 أصالة البرنامج. 
 جودة المناىج مف حيث المستوى والمحتوى والطريقة واألسموب. 
 إلى أي مدى تعكس المناىج الشخصية القومية أو التبعية الثقافية. 
 إلى أي مدى ترتبط بالبيئة. 
 إلى أي مدى تثري شخصية المتعمـ. 
 العبلقة الطردية بيف المقررات الدراسية وفعالية التعمـ. 
 تعمـ لما اكتسبو مف نتائج وخبراتتوظيؼ الم. 

 :يرى العرجا أف جودة المناىج المدرسية تكمف في عدة عناصر أىميا

 المنياج المدرسي. 
 دور المعمـ. 
 متعمـدور ال. 
 العممية التعميمية َسْير. 
 ( ٘ٔ:  ٜٕٓٓالعرجا ، . ) األجيزة والوسائؿ التعميمية. 

الشاممة فبل بد مف دراسة الواقع ولموصوؿ إلى منياج مدرسي فاعؿ ويتصؼ بالجودة 
 (.ٕٗٔ:  ٕٗٓٓعفانة و المولو ، )  .وتشخيصو في ضوء معايير محددة قابمة لمقياس
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 : المعايير والمستويات المعيارية

إنو مف أجؿ الوصوؿ إلى تعميـ أفضؿ فإننا نشيد اىتمامًا متزايدًا عمى المعايير، اىتمت 
بذلؾ المنظمات المتخصصة بالمناىج الدراسية والجماعات المينية ، ومؤسسات المجتمع 

تـ ي تىح ونحف بحاجة إلى دعـ مف الحكوماتالمدني ناىيؾ عف المؤسسات التعميمية ، 
 . ر المعايير التعميميةاالىتماـ بتحديد وتطوي

إف المعايير قاعدة المسئولية والمحاسبة ، وىما مدخؿ ميـ لئلصبلح المدرسي ، وعميو 
كأف المدارس ستنتقؿ إلى التربية المتمركزة حوؿ األداء وتستخدـ اختبارات تقـو عمى أساس 

س مراتب األداء كما تستخدـ أساليب أكثر فائدة لتقويـ الطبلب والمدارس موجية إلى قيا
 (. ٜ٘،  ٕ٘ٓٓشحاتو ، . ) أعمى مف ميارات التفكير واألداء

 :مفيوم المعايير 

المعايير كممة جمع مفردىا معيار وىو ما يقاس بو غيره ، وىو النموذج المحقؽ لما ينبغي 
 (. ٕٕ٘:  ٖٕٓٓابف منظور ، .) أف يكوف عميو الشيء

نضبط ، ال يختمؼ رأي الناس فيو ، م المعيار لغة يعني معايرة شيء أو كياف مادي بتقدير
د انتقؿ مصطمح المعيار إلى مجاالت العمـو النفسية واالقتصادية واالجتماعية ، حيث وق

 (.  ٜ٘ٓٔ:  ٕ٘ٓٓعبد الحميـ ، . ) يستعمؿ المصطمح بصورة مجازية ليست حقيقية

 .يمثؿ المستوى المقبوؿ لؤلداء أو ناتج التعمـ: " وُيشير عودة أف المعيار 

 (.  ٚٚ:  ٜٜٛٔعودة ، ) 

 ".مستوى األداء المقبوؿ أو مستوى الجودة: " د أف المعيار ىو اشويرى الر 

 (. ٓٛ:  ٕٔٓٓراشد ، ) 

المعيار ىو عبارة يستند إلييا في : " ونرى دقة ما ذىبت إليو ىيئة تطوير مينة التعميـ أف 
موؾ ، والممارسات الحكـ عمى الجودة في ضوء ما تضمنتو ىذه العبارة مف وصؼ لمس
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التي تعبر عف قيـ أو اتجاىات أو أنماط تفكير ، أو قدرة عمى حؿ المشكبلت واتخاذ 
 ".القرارات ، باعتبارىا خطوطًا إرشادية تمثؿ المستوى النوعي لؤلداء

 (.  ٖ:  ٕٓٔٓىيئة تطوير مينة التعميـ ، ) 

ت خمسة لمعمؿ في مجاال(  ٖٕٓٓ) وقد حددت وزارة التربية والتعميـ المصرية عاـ 
 :مشروع المعايير القومية لمتعميـ في مصر عمى النحو التالي 

 المدرسة الفعالة الصديقة لممتعمـ. 
 اإلدارة المتميزة التي تيتـ بالمستويات المختمفة لئلدارة التربوية. 
 تحديد معايير شاممة ألداء الموارد البشرية المشاركة في العممية التعميمية. 
 جتمعية مف خبلؿ االىتماـ بتحديد مستويات معيارية لممشاركة بيف المشاركة الم

 .المدرسة والمجتمع
 المنيج الدراسي ونواتج التعمـ حيث يتناوؿ المتعمـ عبر المنياج بجميع عناصره. 

 (. ٕٔ:  ٕ٘ٓٓالسعيد ، ) 

 :النشأة التاريخية لحركة المستويات المعيارية  

ـ بالواليات المتحدة األمريكية ظيرت عدة ٖٜٛٔعاـ " أمة في خطر " مع نشر تقرير 
مراحؿ لئلصبلح وسميت تمؾ المراحؿ بحركة المستويات المعيارية وبدأت المرحمة األولى 

ـ ، وتمثمت محاوالت اإلصبلح في تمؾ الفترة في  ٜٙٛٔـ ، وحتى عاـ ٖٜٛٔمف عاـ 
ف المرحمة الثانوية زيادة عدد ساعات الدراسة وزيادة المتطمبات الخاصة لتخريج الطبلب م

، ولكف مع عدـ الرضا عف تمؾ المحاوالت بدأت مرحمة جديدة مف اإلصبلحات تتمثؿ في 
تغيير طرؽ التدريس وتغيير نظـ العمؿ بالمدارس ، ولكف تمؾ المحاوالت لـ يتحقؽ 
الغرض منيا ، حتى بدأت مرحمة جديدة تسمى اإلصبلح المنظومي ، والتي بدأت 

في شكؿ وضع مستويات معيارية مف قبؿ المجمس القومي لمعممي الرياضيات ،  امظاىرى
وكانت ىي النواة لعمؿ مستويات معيارية قومية ، ومع نجاح المستويات المعيارية في مادة 
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   .الرياضيات تـ تعميميا كي تصبح في المغات والتاريخ والفنوف وكؿ المنظومة التعميمية
 (US.Department , 1994 : 25 .) 

ومف العوامؿ التي أدت إلى ظيور حركة المستويات المعيارية في التعميـ ظيور عدة 
التربية المستمرة ، والتعمـ مدى الحياة ، والتنمية : مفاىيـ جديدة في األجواء التربوية مثؿ 

البشرية المستدامة والتربية المستقبمية ، ومف حيث األساليب حدثت طفرة في طرائؽ 
ساليبو وتنوعت مصادر التعمـ ، وانتقمت بؤرة االرتكاز في العممية التعميمية مف التدريس وأ

التعميـ إلى التعمـ ، ومف المعمـ إلى المتعمـ ، وحؿ التدريس غير المباشر محؿ التدريس 
 (.  ٔٔ:  ٜٜٙٔعبد الموجود ، .) المباشر الذي يعتمد عمى التمقيف

 :المستويات المعيارية  مفيوم

أو المعايير المقننة التي اصطمح عمييا عالميًا والتي ينبغي توفيرىا لقياس مدى المستويات 
جرائياً   .أداء المعمـ كميًا وكيفيًا وا 

وىي تعبر عما يتوقع حدوثو في أداء المعمـ في ظؿ بعض المؤشرات اإلجرائية استيدافًا 
 (. ٜٜٔ:  ٕ٘ٓٓنصر ، .) لتحقيؽ الجودة الشاممة

   ( Garbe Mark & Cindy , 2001 : 124 )ُيعّرفيا جريب مارؾ وسندي جريب 
 ". ما ينبغي أف يعرفو جميع الطبلب ويكونوا قادريف عمى أدائو وعممو : " أنيا 

أسس كيفية لمحكـ عمى : " أنيا  ( Tuijinman , Postjethwaite , 1994 : 2 )ويرى 
لمحكـ عمى مقدار الكماؿ كما أنيا تشير إلى درجة التميز المطموبة في األشياء ، وأسس 

 ".مستوى الجودة المطموبة في األداء

وصؼ لما يتوقع مف التبلميذ : " بأنيا   ( Hill Debra et al , 1999 : 9 )ويشير 
 ". أدائو في نياية تعميميـ النظامي
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المستويات   ( California State Board Of Education , 1999 : v )وُتعرؼ 
ما يجب أف يقدر  التبلميذ عميو مف معارؼ وميارات مرتبطة بالمغة في : " عيارية أنيا الم

 ". المستوى المحدد لصؼ دراسي معيف

 

 

عبارات عامة تصؼ ما يجب أف يصؿ إليو : "كما تعرؼ المستويات المعيارية بأنيا 
 ".المتعمـ مف معارؼ وميارات وقيـ نتيجة لدراسة محتوى مجاؿ

 (.  ٔٙٔ:  ٖٕٓٓربية والتعميـ ، وزارة الت)  

جمؿ خبرية تعبر عما ينبغي أف يعرفو : " بأنيا (  ٖٔ،  ٕٗٓٓالسعودي ، )ويرى 
الطبلب مف معارؼ ومعمومات وما يجب أف يكونوا قادريف عمى أدائو في فترة تعميمية 

 ". محددة ، وفي مجاالت معرفية محددة 

ىي جمؿ خبرية تصؼ ما ينبغي أف يمتمكو : ويرى الباحث أف المستويات المعيارية 
المتعمـ وتحمؿ صفة العمـو ، ويشترط أف يتبعيا مؤشرات أداء جزئية في مجموعيا تمثؿ 

 .  المستوىات المعيارية

 :  مؤشرات األداءمفيوم 

عبلمات عمى الطريؽ ىي عبارات تصؼ اإلنجاز أو األداء المتوقع مف المتعمـ لتحقيؽ "
يا صياغتيا بأن توصؼوتتدرج في عمقيا ومستوى صعوبتيا وفقًا لممرحمة التعميمية ، و 

 (.  ٔٙٔ:  ٖٕٓٓوزارة التربية والتعميـ ، ) ". أكثر تحديدًا وأكثر إجرائية

مؤشرات األداء   ( Kansas State Board Of Education , 2000 : 6 )ؼُتعر  
طالب مف معرفة وميارات أدائية لتحقيؽ العبلمات الدالة عمى ما يقدمو ال: " بأنيا 
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المستويات المعيارية ، وتصؼ المؤشرات ما يقـو بو الطالب مف ميارات ومعارؼ لتحقيؽ 
 ". الميمة المطموبة

ما يقـو بو الطالب ليكوف مف العبلمات الدالة عمى تحقؽ المستوى ىي :مؤشرات األداء 
 .المعياري

 :المعيارية في التعميم  أىمية المستويات

 المستويات المعيارية تؤكد جودة التعميـ. 
 تصؼ ما يجب أف يكوف عميو التعمـ والتعميـ مف أجؿ تحسيف مخرجات التعمـ. 
 تزيد مف قدرات المتعمميف وفرصيـ في النجاح. 
 تزيد مف ثقة المجتمعات في التعميـ. 
 تمد األنظمة التعميمية بأسس لمتقويـ. 
 ضحة ألي برنامج تدريسيوا اً تمثؿ أسس. 
 (. ٖٕٙ:  ٕ٘ٓٓالمغربي وعبد الموجود ، . ) تمثؿ أساسًا لممساءلة والمحاسبة 

 :صفات وخصائص المستويات المعيارية حتى تقوم بأدوارىا المنوطة بيا 

 الدقة والوضوح والقابمية لمتطبيؽ. 
 الجماعية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة. 
 االرتباط بثقافة المجتمع. 
 التغذية الراجعة المستمرة. 
 (. ٔٙ،  ٕ٘ٓٓشحاتو ، . ) التميز لجميع الطبلب وليس النخبة 
 شاممة تتناوؿ الجوانب المختمفة لمعممية التعميمية وليست كثيرة العدد. 
  ًمكتوبة بمغة بسيطة وليست فنية حتى يتـ استيعابيا سريعا. 
 الخاصة بالتعميـ بالمعايير  مرتبطة باألداء ويمكف قياسيا حتى يمكف مقارنة المخرجات

 .التقنية
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  تحقؽ مبدأ المشاركة مف خبلؿ اشتراؾ المستفيديف في المجتمع في مرحمة اإلعداد
 .وتقويـ النتائج

  عف  تنأىموضوعية حيث تركز عمى األمور الميمة في المنظومة التعميمية ببل تحيز و
 .األمور والتفصيبلت التي ال تخدـ الصالح العاـ

  ومتطورةمستمرة. 
 وطنية تخدـ أىداؼ الوطف. (Minisyry of education , 2003 : 12 – 13 ) 

 ؟في العالم العربيالحاجة إلى ضرورة تبني مستويات لمعايير التعميم  ما

  الديمقراطية ، العدالة ، المساواة ، الحقوؽ ، ) تحقيؽ التنمية السياسية لممواطف
 ...(.والواجبات 

 و الطالب مف جديد المعرفة لمواجية متغيرات العصر الحالي تحديد ما يجب أف يتعمم
 .والمستقبؿ القريب

 تحتاج إلى وظائؼ جديدة وميف  جديدة مف العمؿ والعمالة ، سوؽٍ  إعداد المتعمـ لسوؽ
 .غير تقميدية

 رفع جودة التعميـ بما يتفؽ مع تحقيؽ معايير الجودة العالمية الشاممة. 
 نظاـ التعميمي ذات الصمة بالعممية التعميمية التعممية تطوير كافة عناصر ومقومات ال

 .حتى يكوف التطوير عممية شاممة متكاممة
  ضماف استمرارية عمميات التجويد والتحسيف في كافة منظومة العممية التعميمية

بمدخبلتيا وعممياتيا ومخرجاتيا ، وأال تكوف ىذه العممية اإلصبلحية التطويرية وقتية ، 
، أو وزير ، أو زعيـ ، أو إلرضاء متطمبات دولة عظمى بؿ يكوف إلرضاء حاكـ 

التطوير عممية حتمية تقتضييا المصمحة الوطنية ، وظروؼ العصر الحديث وتحدياتو 
 .المختمفة

 األخذ بالعمـو والمعارؼ الحديثة التي أفرزتيا ثورة العمـ والتكنولوجيا الحديثة. 
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  ، وما يرتبط بيا مف تكنولوجيا االتصاالت مواجية الثورة المعموماتية المعرفية
 (. ٕٖ- ٖٔ:  ٕ٘ٓٓمازف ، . ) والمواصبلت

 :ية ر مبررات تطوير أداء المعمم في ضوء المستويات المعيا

  قصور األداء الحالي لممعمـ ، مما أدى إلى قصور نواتج التعمـ التي تعوؽ مواكبة
 .التغيرات والتحوالت الحادثة في المجتمع

 عمى أىمية توفير _ المعاصرة والمستقبمية _ البحوث والدراسات  تأكيد كثير مف
 .المستويات المعيارية شرطًا لتطوير أداء المعمـ

  وجود فجوة بيف النظرية والتطبيؽ سواء في إعداد المعمـ في مرحمة قبؿ الخدمة ، أو
ولوجية ، في تدريبو أثناء الخدمة حيث يتـ االىتماـ بالنظرية والفمسفات التربوية والسيك

 .لكثير مف تطبيقيا في مواقؼ الحياة اليومية
  زيادة االىتماـ بضرورة تطوير وتحديث التعميـ لمواجية التحديات الناجمة عف

 .منطمقات العصر
  حاجة سوؽ العمؿ إلى نوعية خاصة مف المعمميف مدربة تدريبًا متميزًا ، خاصة في

 .ظؿ منافسة كثير مف الدوؿ األخرى في ىذا الشأف
  مناداة المجتمع العالمي المعاصر بوجو عاـ ، والتعميـ العالمي بجميع مراحمو بوجو

خاص عمى ضرورة تحقيؽ الجودة الشاممة في التعميـ ، والتي تستمـز ضرورة تطوير 
 . أداء المعمـ مف خبلؿ توفير المستويات المعيارية لديو

 (. ٕٔٓ:  ٕ٘ٓٓنصر ، ) 

عمى أف توفير المعايير والمستويات المعيارية لدى تؤكد البحوث والدراسات المعاصرة 
 (. ٜٚٔ:  ٕ٘ٓٓنصر ، . ) المعمـ تسيـ في تحقيؽ الجودة الشاممة

 :أدوار المستويات المعيارية

 تحديد المعرفة واألداء المطموبيف مف الطبلب . 
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 تساعدىـ عمى فيـ ما يحتاجوف إليو كي يحققوا المطموب منيـ. 
  تعمموه في مواقؼ خارج المدرسةتساعدىـ عمى توظيؼ ما. 
 عمى وضع أسس عممية التقويـ تساعد المعمميف. 
  ًتمثؿ المستويات المعيارية أداة مرجعية لضماف أف تعمؿ مكونات النظاـ معا.  
  مساعدة المدرسة عمى تطوير أساليب تنظيـ الجيود التعميمية ومتابعتيا مف أجؿ

 (. ٓٙ:  ٕ٘ٓٓشحاتو ، )  .تحقيؽ المستويات المنشودة

 :فوائد المستويات المعيارية في أي نظام تعميمي 

  المستويات المعيارية تقدـ تعريفات واضحة لكؿ األدوار والواجبات لكؿ مف ىو جزء في
 .العممية التعميمية

 المستويات المعيارية تساعد في إتاحة فرص متساوية في التعميـ. 
 ر بالتدريس وكؿ ما يتعمؽ بوالمستويات المعيارية تقدـ نموذجًا مف خبللو تفك. 
  ًالمستويات المعيارية تساعد المعمميف في تطويرىـ مينا. 
  المستويات المعيارية تجد الوسائؿ التي مف خبلليا تسد الفجوة بيف األداء الحالي

 (.   Salinger ,  1995 : 239. ) واألداء المرغوب فيو
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 
  دراسات اىتمت بمجاؿ القراءة وما يختص بيا: األولالمحور. 
 دراسات اىتمت بالمستويات المعيارية:  المحور الثاني. 
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األخطاء القرائية " البحث واستقصاء الدراسات السابقة حوؿ موضوع الدراسة دَ عْ بَ        
، مف خبلؿ  "في ضوء المستويات المعيارية ئعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسالشا

العممية ، والمكتبات ، والشبكة العنكبوتية ، تـ الوقوؼ عمى عدد مف  الدراسات والبحوث
 :الدراسات لبلستفادة منيا بيدؼ

 طبلع عمى الجيود التي مة عف ىذه الدراسات لمف ييميـ االتقديـ فكرة واضحة ومتكام
 . بذلت في ىذا المجاؿ

  الدراسات السابقة ، ومف النتائج التي توصمت اإلفادة مف طرائؽ البحث التي اتبعتيا
 .إلييا ، وذلؾ في صياغة مشكمة الدراسة الحالية ، ومعالجتيا نظريًا وعممياً 

  معرفة أوجو الشبو واالختبلؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة وبيا تتحدد
 .الجيود السابقة ويتضح الجيد الذي تقدمو ىذه الدراسة في ىذا المجاؿ

 عمى العديد مف الدراسات ، لكنو اختار أحدثيا وأقربيا إلى مجاؿ  الباحث صؿح
، وقّسـ  وما فوؽ ـ فقطٕٓٓٓعاـ  مف، حيث تناوؿ الدراسات التي ُأجريت  دراستو

 :الباحث ىذه الدراسات إلى محوريف اثنيف 
 .مجاؿ القراءة وما يختص بياب دراسات اىتمت .ٔ
 .المستويات المعياريةبدراسات اىتمت  .ٕ
  واتبع الباحث منيجية واحدة في الدراسات السابقة ، آخذًا باألحدث فاألقدـ ، والبدء

ومجتمع الدراسة ، ، بعنواف الدراسة ، واليدؼ منيا ، واإلجراءات ، ومنيج الدراسة 
 .وعينة الدراسة ، وأدواتيا ، وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

 :وىي عمى النحو التالي 
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 :الدراسات التي اىتمت بمجال القراءة وما يختص بيا: أواًل 

 ( 2112) دراسة عوض 

لدى تالميذ القرائية ميارات اللعالج الضعف في بعض  حوسببرنامج مفاعمية : بعنوان 
 .األساس الرابعالصف 

 الضعؼ في بعضبياف فاعمية توظيؼ برنامج محوسب لعبلج :  ىدفت الدراسة إلى 
 .األساس الرابعلدى تبلميذ الصؼ  ئيةميارات القراال

وتكّوف مجتمع الدراسة مف جميع تبلميذ الصؼ الرابع ، المنيج التجريبياتبع الباحث 
وتـ اختيار ، األساس مف المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظة شماؿ غزة

ييا، ثـ قاـ بطريقة قصدية لتطبيؽ الدراسة فمدرسة ذكور بيت الىيا االبتدائية لبلجئيف 
،  باختيار فصؿ دراسي كمجموعة تجريبية، وفصؿ دراسي آخر كمجموعة ضابطة

 :ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث األدوات التالية

  اختبارًا تشخيصيًا يتضمف بعض الميارات القرائية التي يجب أف يمتمكيا تبلميذ الصؼ
 .الرابع األساس

 َـّ بناء  اختبارًا معرفيًا يتضمف أىـ الميارات القرائية التي أخفؽ بيا التبلميذ، والتي ت
 .البرنامج بحسبيا

 بطاقة مبلحظة لميارات النطؽ القرائي مصحوبًة باختبار قرائي. 

 : وقد توصل الباحث بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

 عند مستوى داللةوجد فروؽ ذات داللة إحصائية ت (0.05 ≥ α)   متوسط درجات بيف
وتبلميذ المجموعة الضابطة في االختبار المعرفي لمميارات  ميذ المجموعة التجريبيةتبل

 .القرائية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية
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 0.05 ) ) عند مستوى داللةوجد فروؽ ذات داللة إحصائية ت ≥ α  متوسط درجات بيف
مى بطاقة المبلحظة وتبلميذ المجموعة الضابطة ع تبلميذ المجموعة التجريبية

 .لمميارات القرائية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية

 ( 2111) دراسة الشوبكي 

فاعمية برنامج قائم عمى ميارات االستماع لتنمية ميارات القراءة لدى تمميذات : بعنوان 
 .الصف الرابع األساسي بغزة

قائـ عمى ميارات االستماع لتنمية معرفة مدى فاعمية برنامج :  ىدفت الدراسة إلى 
 .بغزة لدى تمميذات الصؼ الرابع األساس ميارات القراءة

جميع تمميذات المنيج التجريبي والمنيج البنائي ، وتكوف مجتمع الدراسة مف  ةالباحث تاتبع
              في المدارس الحكومية في محافظة غزة لمعاـ الدراسي الصؼ الرابع األساس

تمميذًا وتمميذة (  ٛٛٗ٘ٔ) حيث بمغ عدد أفراد المجتمع األصمي ( ـ ٕٔٔٓ – ٕٓٔٓ) 
تمميذة ، (  ٖٗ) ، وقد تكونت عينة الدراسة مف  تمميذة(  ٖٖٛٚ) تمميذًا (  ٘٘ٙٚ) منيـ 

تـ اختيارىف بالطريقة القصدية مف عدد أفراد المجتمع األصمي ، حيث اختارت الباحثة 
األساسية المشتركة ، ثـ قسمت العينة إلى ( ب ) شعبتيف مف مدرسة حسف سبلمة 

تمميذة ، ومجموعة ضابطة وبمغ (  ٖٗ) مجموعتيف ، مجموعة تجريبية وبمغ عددىا 
 :ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت الباحثة األدوات التاليةتمميذة ، (  ٖٖ) عددىا 

  الصؼ الرابع برنامج قائـ عمى ميارات االستماع لتنمية ميارات القراءة لدى تمميذات
 .األساس بغزة

 بطاقة مبلحظة لميارات القراءة. 
 استبياف استطبلعي لميارات االستماع. 
 اختبارًا تحصيميًا لمميارات وفؽ األسس المعتمدة لمقراءة. 
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 : ياأىمبعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  ةالباحث توقد توصم

  ميارات القراءة لدى تمميذات فاعمية البرنامج القائـ عمى ميارات االستماع في تنمية
 .الصؼ الرابع األساس

   فاعمية البرنامج في زيادة التحصيؿ في التطبيؽ البعدي لبلختبار المعرفي في القراءة
 .لدى تمميذات الصؼ الرابع األساس

  فاعمية البرنامج في زيادة التحصيؿ في التطبيؽ البعدي لبلختبار المياري في القراءة
 .لرابع األساسلدى تمميذات الصؼ ا

 ( 2111) دراسة األسطل 

مستوى الميارات القرائية والكتابية لدى طمبة الصف السادس وعالقتو بتالوة : بعنوان 
 .وحفظ القرآن الكريم

تعرؼ مستوى الميارات القرائية والكتابية لدى طمبة الصؼ السادس : ىدفت الدراسة إلى 
 .وعبلقتو بتبلوة وحفظ القرآف الكريـ

، ويتكوف مجتمع الدراسة مف جميع " المقارف" المنيج الوصفي التحميميع الباحث وقد اتب
طمبة الصؼ السادس األساس بمديرية خاف يونس الذيف يدرسوف في المدارس الحكومية 

(  ٜٕٔ٘) في محافظة خاف يونس التابعة لمسمطة الوطنية الفمسطينية والبالغ عددىـ 
ىما لمذكور احدإستيف مف مدارس التدريس العاـ ، طالبًا وطالبة ، وقد تـ اختيار مدر 

والثانية لئلناث ، وتـ اختيار العينة بطريقة العشوائية البسيطة حيث اشتممت عينة الدراسة 
 . طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ السادس األساس(  ٕٓٔ)     عمى

 :الباحث األدوات التالية ولتحقيق أىداف الدراسة أعد

  لمتعرؼ عمى مدى إتقاف طمبة الصؼ السادس لمميارات القرائية التي بطاقة مبلحظة
 .سبؽ وأف درسوىا
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  لمتعرؼ عمى مدى إتقاف طمبة الصؼ السادس لمميارات الكتابية التي  اً كتابي اً اختبار
 .سبؽ وأف درسوىا

 : وقد توصل الباحث بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

  بيف تبلوة وحفظ القرآف الكريـ ومستوى الميارات وجود عبلقة ذات داللة إحصائية
 .القرائية لدى طمبة الصؼ السادس

  وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف تبلوة وحفظ القرآف الكريـ ومستوى الميارات
 .الكتابية لدى طمبة الصؼ السادس

 ( 2111) دراسة النوري 

األساس وتصور مقترح صعوبات تعمم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع : بعنوان 
 .لعالجيا

ة لدى تبلمذة الصؼ الرابع التعرؼ عمى صعوبات تعمـ القراء: ىدفت الدراسة إلى 
 .وتصور مقترح لعبلجيا األساس

وقد اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ، وتكوف مجتمع الدراسة مف 
الدولية في محافظة الوسطى لمعاـ  تبلمذة الصؼ الرابع األساس في مدارس وكالة الغوث

تمميذًا وتمميذة ، حيث تألفت (  ٕٚٔ٘) ، والبالغ عددىـ ( ـ ٕٓٔٓ – ٜٕٓٓ) الدراسي 
%( ٙ.ٔ) تمميذًا وتمميذة مف تبلمذة الصؼ الرابع األساس بنسبة (  ٘ٛ) عينة الدراسة مف 

(  ٘ٗ) غ عددىـ ، وكذلؾ مف معممي ومعممات المغة العربية لمصؼ الرابع األساس والبال
  % (.ٖ٘.ٙٛ) معممًا ومعممة بنسبة (  ٕ٘) معممًا ومعممة ، مف مجتمع أصمي قوامو 

 :ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت الباحثة األدوات التالية

  ًلممعمميف والمعممات والمشرفيف والمختصيف في مجاؿ طرؽ تدريس المغة  اً مفتوح سؤاال
 .العربية
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 القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساس استبانة لتحديد صعوبات تعمـ. 
 بطاقة مبلحظة لمتأكد مما ورد في االستبانة مف صعوبات. 
  اختبار تشخيصي في القراءة لمتعرؼ عمى مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة

 .الصؼ الرابع األساس

 : وقد توصمت الباحثة بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

  ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ال توجد فروؽ  (α ≥ ٓ٘).  في مستوى
تبلميذ ) صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساس تعزى لمتغير الجنس 

 (.تمميذات  –
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  (α ≥ ٓ٘).  في مستوى

صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساس تعزى لممستوى الدراسي العاـ 
 (.متدف  –متوسط  –متفوؽ ) 

 ( 2119) دراسة أبو عكر 

أثر برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى : بعنوان 
 .تالميذ الصف السادس األساس بمدارس خان يونس

الكشؼ عف أثر برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات : ىدفت الدراسة إلى 
 .بمدارس خاف يونس لدى تبلميذ الصؼ السادس األساسالقراءة اإلبداعية 

سة مف تبلمذة الصؼ السادس وقد اتبع الباحث المنيج التجريبي ، وتكوف مجتمع الدرا
بمحافظة خاف يونس ، واختار الباحث عينة قصدية شعبتيف مف مدرسة عبداهلل  األساس

تمميذًا موزعة إلى مجموعتيف (  ٓٚ) أبو ستة لمبنيف ، واشتممت العينة الكمية لمدراسة عمى 
 .  تمميذاً (  ٖ٘) تجريبية وضابطة لكؿ منيما : 
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 :ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث األدوات التالية

  ءة اإلبداعية لمصؼ السادس األساسميارات القراقائمة. 
 اختبار ميارات القراءة اإلبداعية لتبلميذ الصؼ السادس األساس. 
 برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية. 

 : بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وقد توصل الباحث

  درجات التبلميذ في اختبار ميارات القراءة توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط
اإلبداعية ، بيف المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لصالح 

 .المجموعة التجريبية

 ( 2119) دراسة الشخريتي 

أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات القراءة لدى تالميذ الصف الثالث  :بعنوان 
 .بشمال غزة –وكالة الغوث الدولية األساس في مدارس 

ة لدى التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات القراء: ىدفت الدراسة إلى 
 .بشماؿ غزة –في مدارس وكالة الغوث الدولية  تبلميذ الصؼ الثالث األساس

التجريبي ، وتكوف مجتمع الدراسة مف تبلميذ الصؼ الثالث األساس اتبع الباحث المنيج 
 ٕٛٓٓ) في المدارس التابعة لمدارس وكالة الغوث مف محافظة شماؿ غزة لمعاـ الدراسي 

تمميذًا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ (  ٖٛ) ، حيث تألفت عينة الدراسة مف ( ـ ٜٕٓٓ –
تمميذًا (  ٔٗ) حداىما تجريبية وعددىا إ: الثالث األساس ، بحيث وزعت عمى مجموعتيف 

تمميذًا وتمميذة ، وقامت الباحثة بضبط المتغيرات (  ٕٗ) وتمميذة واألخرى ضابطة وعددىا 
المستقمة ، ومف ثـ طبقت االختبار القرائي عمى عينة استطبلعية مف خارج عينة الدراسة ، 

ولتحقيق أىداف الدراسة ي ، وبعد تنفيذ التجربة تـ إخضاع المجموعتيف لبلختبار القرائ
 :أعدت الباحثة األدوات التالية
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  تبلميذ الصؼ الثالث األساس ، بعض ميارات القراءة لدى البرنامج المقترح في تنمية
واحتوى البرنامج عمى مجموعة مف األنشطة التعميمية واأللعاب التربوية ، التي 

وفقًا لدليؿ المعمـ والتقنيات الحديثة  استخدمتيا الباحثة في بناء البرنامج ، وآلية تدريسيا
 .في التدريس مثؿ جياز الحاسوب ، وجياز الكمبيوتر

 ة لدى تبلميذ الصؼ الثالث األساستنمية بعض ميارات القراءاختبار قرائي ل. 

 : ياأىموقد توصل الباحث بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  

  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (α ≥ ٓ٘).  بيف متوسط درجات تبلميذ
، ومتوسط درجات ( الذيف يدرسوف البرنامج المقترح في القراءة ) المجموعة التجريبية 

لصالح ( الذيف يدرسوف المنيج المدرسي بالطريقة العادية ) تبلميذ المجموعة الضابطة 
 .المجموعة التجريبية

 (2119) دراسة العماوي 

لعب األدوار في تدريس القراءة عمى تنمية التفكير التأممي أثر استخدام طريقة : بعنوان 
 .لدى طمبة الصف الثالث األساس

التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة : ىدفت الدراسة إلى 
 .بمدارس خاف يونس عمى تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصؼ الثالث األساس

شبو التجريبي وعمؿ عمى تطبيؽ طريقة لعب األدوار في تدريس المنيج وقد اتبع الباحث 
القراءة عمى تنمية التفكير التأممي بشقيو النظري والتطبيقي ، وتكوف مجتمع الدراسة مف 
مدارس خاف يونس وىي مدرسة معف ، ومدرسة القرارة ، ومدرسة بني سييبل ، وتكونت 

 ( . ٓٓٔ) والمجموعة الضابطة ، (  ٖٓٔ) عينة الدراسة مف المجموعة التجريبية 
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 :ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث األدوات التالية

  فقرة موزعة عمى خمس ميارات وىي (  ٖٗ) اختبار التفكير التأممي الذي تكوف مف  
الكشؼ عف  –االستنتاج  –التفسير  –ووضع الحموؿ  –المبلحظة والتأمؿ ) 

 (.المغالطات 

 : بيق الدراسة إلى عدة نتائج أىمياوقد توصل الباحث بعد تط

 أظيرت النتائج وجود فروؽ فردية ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية. 
  توجد  فروؽ فردية ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد اختبار التفكير التأممي والدرجة

مرتفعي الكمية بيف مرتفعي التحصيؿ في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح 
 .التحصيؿ في المجموعة الضابطة

 ( 2115) دراسة صالح 

 .برنامج مقترح لتنمية االستعداد لمقراءة لدى أطفال الرياض في محافظة غزة: بعنوان 

تحديد فاعمية برنامج مقترح لتنمية االستعداد لمقراءة لدى أطفاؿ : ىدفت الدراسة إلى 
 .الرياض في محافظة غزة

ج التجريبي ، حيث تكوف مجتمع الدراسة مف أطفاؿ رياض األطفاؿ اتبعت الباحثة المني
طفبًل وطفمة مف أطفاؿ رياض (  ٓٙ) مف محافظة غزة ، وتكونت عينة الدراسة مف 

طفبًل مف (  ٖٓ) المجموعة التجريبية قواميا : األطفاؿ ، تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف 
طفبًل تعرضوا لبرنامج (  ٗٔ) و طفمة (  ٙٔ) روضة شموع المستقبؿ النموذجية ، منيـ 

طفبًل مف روضة عبلء الديف (  ٖٓ) االستعداد لمقراءة ، ومجموعة ضابطة قواميا 
طفبًل لـ يتعرضوا لبرنامج االستعداد لمقراءة (  ٗٔ) طفمة ، و(  ٙٔ) النموذجية ، منيـ 

 .سنوات(  ٙ – ٘) تتراوح أعمار األطفاؿ المجموعتيف الزمنية مف 



ٙ8 
 

ة بتطبيؽ اختبار قياس االستعداد لمقراءة عمى أطفاؿ العينتيف الضابطة قامت الباحث
والتجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج ، ثـ قامت بتطبيؽ البرنامج عمى العينة التجريبية ، ثـ 
طبقت اختبار مقياس االستقراء لمقراءة عمى أطفاؿ العينتيف ، وطبؽ البرنامج بوضع 

ولتحقيق أىداف الغرض طواؿ مدة البرنامج ،  األطفاؿ في حجرة مستقمة خصصت ليذا
 :األدوات التالية ةالباحث استخدمتالدراسة 

  مقياس االستعداد لمقراءة ألطفاؿ الروضة واشتمؿ عمى ثمانية اختبارات فرعية وىي
 :كالتالي 

 المفردات المغوية: األوؿ  االختبار. 
 الجمؿ والمعمومات: الثاني  االختبار. 
 التمييز البصري: الثالث  االختبار. 
 تمييز الحروؼ والكممات: الرابع  االختبار. 
 التمييز السمعي: الخامس  االختبار. 
 الحسي الحركي: السادس  االختبار. 
 األلواف: السابع  االختبار. 
 تسمسؿ األفكار وتذكرىا: الثامف  االختبار. 
 افية لؤلسرة مف أجؿ وصؼ استمارة جمع بيانات عف الحالة االقتصادية االجتماعية الثق

 .أطفاؿ العينة موضع الدراسة
  ىاريس لوصؼ مستوى ذكاء أطفاؿ عينة الدراسة –اختبار رسـ الرجؿ لجود آنؼ. 

 :بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ةالباحث توقد توصم

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α ≥ ٓ٘).  بيف متوسطي درجات
أطفاؿ المجموعة الضابطة ودرجات أطفاؿ المجموعة التجريبية في اختبار االستعداد 

 .لمقراءة بعد تطبيؽ البرنامج لصالح أطفاؿ المجموعة التجريبية
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  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α ≥ ٓ٘).  بيف متوسطي درجات
ار االستعداد لمقراءة قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعد أطفاؿ المجموعة التجريبية في اختب
 .تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ البعدي

  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α ≥ ٓ٘).  بيف متوسطي درجات
أطفاؿ المجموعة التجريبية مف اإلناث ودرجات أطفاؿ المجموعة التجريبية مف الذكور 

 .ءة بعد تطبيؽ البرنامج لصالح اإلناثفي اختبار االستعداد لمقرا

 ( 2113)  بقيمةدراسة 

األخطاء الشائعة في قراءة المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصف الرابع : بعنوان 
 .األساس في المدارس الحكومية في مدينة نابمس

طمبة في قراءة المغة العربية الجيرية لدى  الشائعةتحديد األخطاء : ىدفت الدراسة إلى 
، وتحديد أسباب وقوع  الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابمس

قراءة المغة العربية الجيرية في المدارس الحكومية طمبة الصؼ الرابع األساس في أخطاء 
في قراءة المغة العربية الجيرية  الشائعة، واقتراح حموؿ لعبلج األخطاء  في مدينة نابمس

 .في المدارس الحكومية في مدينة نابمس ؼ الرابع األساسصلدى طمبة ال

اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، حيث تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الرابع 
( ٖٔٔ) ، وتكونت عينة الدراسة مف األساسي ومعممي المغة العربية لمصؼ الرابع األساس
مف المجتمع األصمي % ( ٓٔ) ف طالبًا وطالبة مف مدارس الذكور واإلناث ، يمثمو 

معممًا ومعممة ، (  ٕٗ) أما عينة المعمميف فكاف حجميا (  ٜٕٔ٘) لمدراسة البالغ عددىـ 
 . ـ ٖٕٓٓ/  ٕٕٓٓمف مجتمع الدراسة وذلؾ لعاـ % (   ٓ٘) يمثموف 
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 :الباحث األدوات التالية استخدمولتحقيق أىداف الدراسة 

   ـ ، وتعديمو كي ٜٔٛٔتبنى اختبار حسف شحاتو في قراءة المغة العربية الجيرية لعاـ
عادة حساب صدقو وثباتو بعد عرضو عمى  يتناسب مع البيئة التربوية الفمسطينية ، وا 

 .مجموعة مف المحكميف
  في أخطاء  اب وقوع طمبة الصؼ الرابع األساستحديد أسبلقاـ بإعداد وتطبيؽ استبانة

 .المغة العربية الجيرية في المدارس الحكومية في مدينة نابمس قراءة

 :وقد توصل الباحث بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

  في قراءة المغة العربية  الشائعةرفض الفرضية األولى بمعنى أف معظـ األخطاء
ال  في المدارس الحكومية في مدينة نابمس رية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسالجي

 .تتركز في اإلضافة والحذؼ واإلبداؿ
  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α = ٓ٘).   في قراءة المغة

في المدارس الحكومية في مدينة  رية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسالعربية الجي
 (.الطالب ) تعزى إلى متغير جنس  نابمس

 داللة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (α = ٓ٘).   أسباب الوقوع في
في المدارس  رية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسقراءة المغة العربية الجيفي أخطاء 

 (.المعمـ ) تعزى إلى متغير جنس  الحكومية في مدينة نابمس
  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α = ٓ٘).   أسباب الوقوع في

في المدارس  رية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسالمغة العربية الجيقراءة في أخطاء 
 .تعزى إلى متغير خبرة المتعمـ الحكومية في مدينة نابمس

  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α = ٓ٘).   أسباب الوقوع في
في المدارس قراءة المغة العربية الجيرية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في أخطاء 

 .تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي لممعمـ الحكومية في مدينة نابمس
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 ( 2113) دراسة فورة 

فعالية برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعمم القراءة بالمرحمة االبتدائية : بعنوان 
 .بغزة

الكشؼ عف بعض صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلميذ المرحمة : ىدفت الدراسة إلى 
االبتدائية بقطاع غزة ، وتحديد أسس البرنامج الذي يعالج بعض صعوبات تعمـ القراءة 
لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بقطاع غزة ، والتعرؼ عمى فاعمية البرنامج في عبلج بعض 

 .صعوبات تعمـ القراءة ، لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بقطاع غزة

ريبي ، تكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ اتبع الباحث المنيجيف الوصفي والتج
تمميذًا وتمميذة مف ثبلث مدارس ، تـ إعداد البرنامج (  ٖٓ) السادس بغزة ، وتـ اختيار 

العبلجي المقترح لتنمية ميارات الفيـ والنطؽ القرائي ، والتي تمثؿ صعوبة لدى تبلميذ 
رة لعينة الدراسة مف خبلؿ الصؼ السادس االبتدائي بغزة ، وتـ تدريس المواضيع المختا

 :الباحث األدوات التالية استخدمولتحقيق أىداف الدراسة البرنامج العبلجي المقترح ، 

  في ميارات الفيـ القرائي اً تشخيصي اً اختبار. 
 بطاقة المبلحظة في ميارة النطؽ القرائي. 

 :بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا وقد توصل الباحث

  مبلحظة لتحديد صعوبات تعمـ القراءة الجيرية لدى تبلميذ المرحمة إعداد بطاقة
 .االبتدائية

 إعداد اختبار في فيـ ميارات الفيـ القرائي. 
 إعداد برنامج لعبلج بعض صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بغزة. 
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 ( 2111) دراسة الكثيري 

 .مدارس البناتب لصف الرابع االبتدائيا صعوبات القراءة لدى تمميذات: بعنوان 

الرابع االبتدائي القراءة لدى تمميذات الصؼ تشخيص صعوبات  : ىدفت الدراسة إلى
 .بمدينة الرياض

اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي وتكوف مجتمع الدراسة مف تمميذات الصؼ الرابع 
( ٕٔٔ)الدراسة فقد تكونت مف أما عينة . ٕٓٗٔ/ٜٔٗٔاالبتدائي بمدينة الرياض لمعاـ 

يا مضافًا إلي( جنوب، شماؿ، غرب، شرؽ)ربع تمميذة موزعة عمى مناطؽ الرياض األ
 اً قرائي اً ولتحقيق أىداف الدراسة أعدت الباحثة اختبار ،  تمميذات كعينة استطبلعية( ٓٔ)

 .لقياس الصعوبات القرائية الصامتة والجيرية

 : ياأىمراسة إلى عدة نتائج بعد تطبيق الد ةالباحث توقد توصم

  ف التمميذات ذوات الصعوبات القرائية في بعض ميارات القراءة أظيرت النتائج بأ
الصامتة لدييف صعوبات تكمف في فيـ الجممة وفيـ الفقرة كذلؾ األداء القرائي لدييف 

 .ف حصوليف عمى الدرجات المرتفعة سببيا التخميف والصدفةأكاف غير منتظـ و 
   أظيرت نتائج الدراسة عند تطبيؽ اختبار القراءة الجيرية بأف التمميذات لدييف

 : صعوبات تتمثؿ فيما يمي
 البطء في تعرؼ الرموز. 
 (.الكممة عدـ التعرؼ عمى، إبداؿ، إضافة، حذؼ) أخطاء في قراءة الكممات 

، قرائية  يف صعوباتوبالنسبة لمبطء في تعرؼ الرموز كشفت النتائج بأف التمميذات لدي
حرفًا وكممة كممة إلى أف فنيا حرفًا أويقر  ، يسرفف في تحميؿ الكمماتحيث أف التمميذات 

ويواجيف صعوبات في تفسير الرموز البصرية  ، يستقرف عمى شكؿ نيائي لقراءة الكممات
 .وتظير عمييف عبلمات اإلحباط ، ويفقدف المعنى، 

 : أما بالنسبة ألخطاء القراءة الجيرية فقد تركزت في األنواع التالية 
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 تكراراً ( ٚٗٔ) تشيوعًا بيف التمميذات وقد بمغ ثركأ تخطاء الحذؼ كانأ. 
  تكراراً  (ٕٗٔ) تخطاء اإلضافة وقد جاءأيميو. 
 تكراراً ( ٘ٗ) في الحروؼ تكرارخطاء الأ تعمى حيف بمغ. 
  تكراراً ( ٖٚ) تبمغ حيث خطاء اإلبداؿأوكاف أقميا. 
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 : الدراسات السابقةتعقيب عمى المحور األول من  
 اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناوليا لموضوع القراءة. 
  ميارات القراءة : وىي كالتالي  جوانبتناولت الدراسات السابقة القراءة وفؽ أربعة

(  ٕٓٔٓ)  ، ودراسة األسطؿ(  ٕٔٔٓ) الشوبكي  ودراسة(  ٕٕٔٓ) عوض  كدراسة
، ودراسات تناولت (  ٜٕٓٓ) ، ودراسة الشخريتي (  ٜٕٓٓ) ، ودراسة أبو عكر 

، (  ٖٕٓٓ) ، وبقيمة (  ٕٓٔٓ) صعوبات تعمـ القراءة ومشكبلتيا كدراسة النوري 
تناولت تدريس  ودراسات،  ( ٖٕٓٓ) ، ودراسة الكثيري (  ٖٕٓٓ)     ودراسة فورة 
تناولت االستعداد لمقراءة كدراسة  ، ودراسات(  ٜٕٓٓ) راسة العماوي القراءة وىي د

 .( ٕ٘ٓٓ) صالح
 الشخريتي كدراسة التشخيصي لمقراءةاالختبار ك أدوات دراسة اعتمدت دراسات عمى     

ات معيارية ، قائمة مستوي:  في حيف اعتمدت الدراسة الحالية أدوات دراسة(  ٜٕٓٓ) 
 .ار لمقراءة ، وبطاقة مبلحظةواختب
  استفاد الباحث مف الدراسات السابقة خاصة في تحديد األخطاء القرائية الشائعة مف

، (  ٖٕٓٓ) ، ودراسة فورة (  ٖٕٓٓ) ، ودراسة بقيمة (  ٕٓٔٓ) دراسة النوري 
 (. ٕٓٓٓ) ودراسة الكثيري 

 ودراسة فورة (  ٜٕٓٓ) تي تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف الشخري ، (ٕٖٓٓ  )
   فقط دوف المعمميف ، وتختمؼ  ىذه الدراسة مع دراسة بقيمة طمبةعمى الالمتيف أجريتا 

 .والمعمميف الطمبةالتي أجريت عمى (  ٖٕٓٓ) 
  توازت الدراسات في استخداـ منيج الدراسة بيف المنيجيف الوصفي والتجريبي ، بينما

اتبعت المنيجيف (  ٖٕٓٓ) ثر مف منيج لمدراسة كدراسة فورة توجد دراسات تناولت أك
 .الوصفي والتجريبي

  يارية محكمة لتشخيص موضوع القراءة وفؽ مستويات معتميزت ىذه الدراسة بتناوليا
األخطاء القرائية الجيرية ، وأنيا اقتصرت عمى الدراسات والبحوث العممية الحديثة ، 

 .معاً وأنيا ُتجرى عمى طبلب وطالبات 
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 :المستويات المعيارية اىتمت ب الدراسات التي/ ثانيًا 

 ( 2119) دراسة فيرناندو فموركين 

لمتطوير الميني لمدرسي المغة  كأداء المعيارية استخدام مستويات األداء :بعنوان 

 .نجميزية كمغة أجنبيةاإل 

وصؼ مبلحظات معممي المغة االنجميزية كمغة أجنبية حوؿ استخداـ : ىدفت الدراسة إلى 
 .كأداة لبلرتقاء بالتطور الشخصي والميني اريةالمعيالمستويات 

وتكوف مجتمع الدراسة مف معممي المغة وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي 
ة االنجميزية كمغة االنجميزية في جامعة ميريبلند ، وتكونت عينة الدراسة مف معممي المغ

أجنبية ، وقد حدد الباحث مؤشرات أداء المستويات المعيارية لمتطوير الميني وكاف مف 
 :أىميا 

 مراقبة عممية التدريس. 
 قياس النتائج عبر الوقت. 
 تحسيف األداء.  
 نجازاتلثناء عمى اإلا. 
 لمراقبة النظراءا. 
  كنظاـ لتقييـ المعمـأنيا. 
  اجتماعات المعمميفكمواضيع لمنقاش خبلؿ. 
 الكتساب الثقة. 
 لتنظيـ األفكار. 
 لمساعدة الطبلب عمى التعمـ بشكؿ أفضؿ. 
 لتطوير المينة. 
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 :التالية ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث األدوات

   بطاقة بالمستويات المعيارية الستخداـ مستويات(ESL\EFL)  الخاصة بمدرسي
 .كإطار عمؿ لمتفكير( TESOL 2009)البالغيف وفؽ برنامج 

 بطاقة تقويـ ذاتي لكؿ معمـ وفؽ المستويات المعيارية المحددة. 

 :وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

 المعايير التي حصمت عمى أعمى الدرجات كانت تمؾ الخاصة بالتدريس والتخطيط. 
  والمينيةالمعايير التي حصمت عمى أدنى الدرجات ىي التقييـ وااللتزاـ. 

 ( 2118) دراسة العثامنة 

بناء وتطبيق قائمة مستويات معيارية لتقويم تعمم التالميذ في مبحث المغة : بعنوان 
 .العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحمة األساسية

يمكف بناء وتطبيؽ قائمة مستويات معيارية لتقويـ تعمـ التبلميذ كيؼ : ىدفت الدراسة إلى 
 ؟ المغة العربية في الصفوؼ الثبلثة األولى مف المرحمة األساسية في مبحث

اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مشرفي قد 
(  ٕٗ) الصفوؼ الثبلثة األولى مف التعميـ األساسي في محافظات غزة والبالغ عددىـ 

التعميـ األساسي في محافظات غزة  مشرفًا ومشرفة ، وجميع معممي الصؼ الثاني مف 
معممًا ومعممة ، (  ٕ٘٘ٔ) ومعممي المغة العربية لمصؼ الثالث األساسي والبالغ عددىـ 

وتكونت عينة الدراسة مف جميع مشرفي الصفوؼ الثبلثة األولى مف التعميـ األساسي في 
 -ومعممة معمـ (  ٖٓٓ) مشرفًا ومشرفة ، ومف (  ٕٗ) محافظات غزة والبالغ عددىـ 
 .مف المجتمع األصمي%  ٖٔأي ما نسبتو  –مناصفة بيف الذكور واإلناث 
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 :التالية ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث األداة

  استبانة تكونت مف ثبلثة عشر مستوًى معياريًا في الصؼ األوؿ ، وأحد عشر مستوًى
 .معياريًا في الصؼ الثاني والثالث مف المرحمة األساسية

 :الباحث بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا توصلوقد 

  قائمة بالمستويات المعيارية لتقويـ تعمـ التبلميذ في مبحث المغة العربية في الصفوؼ
 .الثبلثة األولى مف المرحمة األساسية

 تضمنت القائمة ثبلثة عشر مستوًى معياريًا توزعت وفؽ ميارات المغة األربعة. 
  مؤشرًا لمداللة عمى تحقؽ المستويات المعيارية الثبلثة عشر(  ٕٓٛ) تضمنت القائمة.  

 ( 2115) دراسة أبو حميمة 

بناء مستويات معيارية لمياقة البدنية لطمبة وطالبات كمية التربية الرياضية في : بعنوان 
 .األردن

بناء مستويات معيارية لبعض عناصر المياقة البدنية المرتبطة : ىدفت الدراسة إلى 
 .بالصحة لطمبة وطالبات كميات التربية الرياضية في األردف

اتبع الباحث المنيج الوصفي المسحي لمناسبتو لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتكوف مجتمع 
الذيف قبموا في كميات التربية الرياضية في الجامعة األردنية  الدراسة مف الطبلب والطالبات
( ٕٓ٘) ، حيث بمغ عددىـ في الجامعتيفـ ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓوجامعة اليرموؾ لمعاـ الدراسي 

(  ٖ٘) طالبة ، وتكونت عينة الدراسة مف (  ٘ٗٔ) طالب و (  ٘ٓٔ) طالبًا وطالبة 
ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم طالبة اختيروا بالطريقة العشوائية ، (  ٔٛ) طالبًا و 

 :التالية الباحث األدوات

 اختبار الجدع أمامًا أسفؿ مع الجموس الطويؿ. 
 اختبار الجموس مع الرقود مع ثني الركبتيف لمدة دقيقة. 
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  دقيقة(  ٖٔ) اختبار الجري والمشي لمدة. 

 :وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

 بناء مستويات معيارية لبعض عناصر المياقة البدنية المرتبطة بالصحة البدنية. 

 ( 2115) دراسة الحايك 

لمقياس أدوار معممي التربية الرياضية الحديثة كما بناء مستويات معيارية : بعنوان 
 .تطرحيا مناىج التربية الرياضية القائمة عمى االقتصاد المعرفي في عصر العولمة

لمعمـ التربية ( الحديثة ) بناء مستويات معيارية لؤلدوار الجديدة : ىدفت الدراسة إلى 
عمى االقتصاد المعرفي في عصر  ية  كما تطرحيا مناىج التربية الرياضية القائمةالرياض
 .، ثـ إلى ترتيب ىذه األدوار مف حيث األىمية العولمة

وتكوف مجتمع الدراسة مف قد اتبع الباحث المنيج الوصفي لتناسبو وطبيعة الدراسة ، 
طبلب وطالبات كميات التربية الرياضية في الجامعات األردنية ، وتـ اختيار عينة الدراسة 

الجامعة األردنية وبمغ عدد / مف طبلب وطالبات كمية التربية الرياضية  بالطريقة القصدية
 :التالية ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث األداةطالبًا وطالبة ، (  ٕٛٓ) أفراد العينة 

  دور المعمـ في : مقياس أدوار المعمـ المستقبمية الجديدة ، يتضمف أربعة مجاالت وىي
لتعميمية ، دور المعمـ في مشاركة الطمبة في الحصص التخطيط المسبؽ لمعممية ا

واألنشطة المدرسية ، دور المعمـ في التنويع باستخداـ وسائؿ وأساليب التدريس الحديثة 
 .، دور المعمـ في تنمية وتطوير الصفات الشخصية والقدرات المختمفة لمطمبة

 :الباحث بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا قد توصل

  بناء مستويات معيارية ألدوار معممي التربية الرياضية الجديدة كما طرحيا منياج
 .التربية الرياضية القائمة عمى أساس االقتصاد المعرفي

 وأف يقارف مستواه مع اآلخريف ئوأصبح ممكنًا لممعمـ أف يعرؼ مستوى أدا ،. 
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 ( 2115) الزغاط  دراسة

 .عدادية في ضوء المستويات المعيارية لالستماعتقويم أداء تالميذ المرحمة اإل: بعنوان 

ء تبلميذ المرحمة اإلعدادية في ضوء المستويات المعيارية اتقويـ أد: ىدفت الدراسة إلى 
 .لبلستماع

المنيج الوصفي التحميمي ، وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الثالث قد اتبع الباحث 
(  ٘ٚ) قموبية ، وتكونت عينة الدراسة مفاإلعدادي مف مدارس إدارة بنيا بمحافظة ال

تمميذًا وتمميذة مف طمبة الصؼ الثالث اإلعدادي مف مدارس إدارة بنيا بمحافظة القموبية ، 
 :التالية ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث األدوات

 قائمة بالمستويات المعيارية لبلستماع والمناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية. 
 ضوء المستويات المعيارية لبلستماعاستماع لقياس أداء التبلميذ في  بناء اختبار. 

 :الباحث بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أىميا قد توصل

  تدني مستوى أداء تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادي في ميارة االستماع. 

 ( 2115) سكر والخزندار دراسة 

األداء الالزمة لممعمم لمواجية مستجدات مستويات معيارية مقترحة لكفايات : بعنوان 
 .العصر

تحديد أىـ الكفايات التي ترفع مف مستوى أداء المعمـ وتمكنو مف : ىدفت الدراسة إلى 
مواجية العصر بمستجداتو ومتغيراتو المتعددة ، إعداد قائمة مف المستويات المعيارية 

 .المبلئمة لمحكـ عمى مدى امتبلؾ المعمـ لتمؾ الكفايات

القائـ عمى أساس استطبلع آراء الخبراء في مجاؿ موضوع " دلفي " تبع الباحثاف أسموب ا
الخبراء والميتميف مف أعضاء ىيئة التدريس  تمثؿ المجتمع األصمي لمبحث فيالبحث ، و 

في كميات التربية بغزة والمشرفيف التربوييف عمى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة 
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 فردًا ،(  ٓٙ) مف  تد تـ اختيار عينة ممثمة لممجتمع األصمي وتكوناألقصى بغزة ، وق
 :التالية ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحثان األدوات

 لتحديد كفايات األداة البلزمة لممعمـ لمواجية  الدراسةوجو لعينة مف  اً مفتوح اً استبيان
 .مستجدات العصر واقتراح مستويات معيارية مبلئمة ليا

 ضـ الكفايات والمعايير المقترحة التي تـ جمعيا وترتيبيا مف االستبياف المفتوح  اً استبيان
وجو لنفس أعضاء العينة مف الخبراء لتحديد درجة أىمية كؿ مف الكفايات ، 

 .ومستوياتيا المعيارية المقترحة

 :قد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

 ة مستجدات العصرتحديد كفايات األداء البلزمة لممعمـ لمواجي. 
  لكفايات بناء قائمة مف المستويات المعيارية المبلئمة لمحكـ عمى مدى امتبلؾ المعمـ

 .وتضـ خمسة مجاالت ، األداء البلزمة لممعمـ لمواجية مستجدات العصر

 ( 2114) دراسة السعودي 

المرحمة تقويم أىداف تعميم المغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من : بعنوان 
 .االبتدائية في ضوء المستويات العالمية لتعميم المغات

بناء قائمة مستويات معيارية في المغة العربية لمصفوؼ الثبلثة : ىدفت الدراسة إلى 
، تقويـ أىداؼ تعميـ المغة العربية في الصفوؼ الثبلثة األولى مف المرحمة األولى 

يـ المغات مف خبلؿ القائمة ، تطوير أىداؼ االبتدائية في ضوء المستويات العالمية لتعم
تعميـ المغة العربية في الصفوؼ الثبلثة األولى مف المرحمة االبتدائية في ضوء المستويات 

، وضع قواعد لتقدير المستويات المعيارية لتعمـ ميارتو القراءة والكتابة في الصؼ  العالمية
 .الثالث األساسي

، ويتمثؿ مجتمع الدراسة مف  تناسبو وطبيعة الدراسةقد اتبع الباحث المنيج الوصفي ل
البحوث والكتابات المتصمة بتعمـ المغة ، والبحوث والدراسات في ميداف وضع المستويات 
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العالمية وأنواعيا ، ووثائؽ المشروعات العالمية لتحديد مستويات تعمـ المغة األـ ، 
االتجاىات الحديثة في صياغة المستويات المعيارية العالمية لتعمـ المغة األـ ، وتمثمت 
عينة الدراسة مف الوثائؽ التي تضمنت المستويات المعيارية لمغة في ضوء أىداؼ تعمـ 

 :قام الباحث بما يميىداف الدراسة ولتحقيق أالمغة ، 

 المغة العربية في الصفوؼ الثبلثة األولى مف  بناء قائمة مستويات معيارية لتعمـ
 .المرحمة االبتدائية

المغة العربية في الصفوؼ الثبلثة األولى  معيارية لتعمـالمستويات الوبعد إعداد قائمة 
قاـ الباحث بتحميؿ أىداؼ تعمـ المغة العربية في ضوء  مف المرحمة االبتدائية
 .المستويات المعيارية

 :الدراسة إلى عدة نتائج أىمياقد توصمت 

  بناء قائمة مستويات معيارية عالمية لتعمـ المغة األـ في الصفوؼ الثبلثة األولى مف
المستويات المعيارية المرحمة االبتدائية ، تتضمف أحد عشر مستوًى معياريًا ، وتتضمف 

 .مؤشرًا لمداللة عمى تحقؽ المستويات المعيارية األحد عشر(  ٕٚٔ) 
   توصمت الدراسة إلى أف أىداؼ تعمـ المغة العربية في الصفوؼ الثبلثة تحقؽ(ٔ٘،ٕ 

مف %(  ٘،ٙ) لمعيارية تحقيقًا كامبًل ، تحقؽمف مؤشرات أداء المستويات ا%( 
مف أٌي لـ يتحقؽ %(  ٖ،ٛٚ) وفي يارية تحقيقًا جزئيًا ،مؤشرات أداء المستويات المع

 .مؤشرات أداء المستويات المعيارية
  توصمت الدراسة إلى قائمة بقواعد تقدير المستويات المعيارية لتعمـ القراءة والكتابة

 .لمصؼ الثالث األساسي
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 : الدراسات السابقةمن  الثانيتعقيب عمى المحور 
  السابقة في المحور الثاني مع الدراسة الحالية كونيا تيدؼ لبناء قائمة اتفقت الدراسات

 .مستويات معيارية محكمة

  بناء مستويات معيارية لمغة العربية بشكؿ عاـ ومف (  ٕٛٓٓ) تناولت دراسة العثامنة
ضمنيا بناء مستويات معيارية لمقراءة ، تميزت الدراسة الحالية أنيا تيدؼ لبناء قائمة 

 . معيارية لتشخيص أخطاء القراءة الجيرية مستويات
  اتفقت جميع الدراسات السابقة بالمحور الثاني باستخداميا لممنيج الوصفي ما عدا

القائـ عمى أساس " دلفي " الباحثاف أسموب  استخدـ(  ٕ٘ٓٓ) دراسة سكر والخزندار 
ه الدراسة استطبلع آراء الخبراء في مجاؿ موضوع البحث ، وقد تـ االستفادة مف ىذ

الدراسة الحالية بعمؿ استطبلع آلراء كؿ مف المشرفيف والمدراء والمعمميف حوؿ في 
األخطاء القرائية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي ، وقد حقؽ ذلؾ فائدة جمية 

 .لمباحث
  اتفقت جميع الدراسات عند بناء قائمة مستويات معيارية أف تتضمف مجموعة مف

 .مجاؿ مجموعة مف مؤشرات األداء الدالة عميو والتي تسعى إلى تحقيقوالمجاالت لكؿ 
  تبيف مف البحوث والدراسات السابقة أف المستويات المعيارية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا

 . بمستويات األداء وبالجودة الشاممة
  قائمة تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في المحور الثاني أنيا تيدؼ لبناء

مستويات معيارية لتشخيص األخطاء القرائية عند طبلب الصؼ الثالث األساسي ، 
بناء مستويات معيارية لمياقة البدنية لطمبة وطالبات (  ٕ٘ٓٓ) بينما دراسة أبو حميمة 

بناء مستويات معيارية (  ٕ٘ٓٓ) الحايؾ  كمية التربية الرياضية في األردف ، ودراسة
لتربية الرياضية الحديثة كما تطرحيا مناىج التربية الرياضية لمقياس أدوار معممي ا

بناء (  ٕ٘ٓٓ) القائمة عمى االقتصاد المعرفي في عصر العولمة ، ودراسة الزغاط 
         قائمة مستويات معيارية في ضوء ميارة االستماع ، و دراسة سكر والخزندار 
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لممعمـ لمواجية  األداء البلزمةبناء مستويات معيارية مقترحة لكفايات (  ٕ٘ٓٓ) 
 ...مستجدات العصر
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 :تعقيب عام عمى فصل الدراسات السابقة

 عمى أىمية القراءة ، وأىمية بناء المستويات المعيارية ، وىذا  السابقة أجمعت الدراسات
 .يجعؿ لمبحث أىمية

  المناىج التي تبيف مف البحوث والدراسات السابقة أف المنيج الوصفي مف أفضؿ
 .تناسب ىذا النوع مف البحوث والدراسات لتشخيص األخطاء القرائية الشائعة

  ، استفاد الباحث مف الدراسات السابقة ، في كيفية إعداد قائمة المستويات المعيارية
 .ومعرفة بناء أدوات الدراسة ، والصياغة السميمة لفرضيات وأسئمة الدراسة

 فإف ة ، التي تناولت القراءة ، أو المستويات المعيارية ، بالنظر إلى الدراسات السابق
لـ تحَظ بالعناية الكافية في المراحؿ الدراسية المختمفة ، في  دراسة ىذا الموضوع

عمى دراسات تناولت الموضوع  –عمى حد عممو  – محافظات الوطف ، إذ لـ يقؼ الباحث
األخطاء القرائية الشائعة لدى ، وتعتبر ىذه الدراسة األولى مف نوعيا التي تناولت 

 .طمبة الصؼ الثالث األساس في ضوء المستويات المعيارية بمحافظة شماؿ غزة
  أوصت بعض الدراسات بضرورة عمؿ دراسات أخرى ، تتعمؽ باألخطاء القرائية

 .وصعوبات تعمـ القراءة بمراحؿ تعميمية أخرى
 األخطاء القرائية عند الطمبة  تنوعت الدراسات في القراءة حيث دراسات تناولت أسباب

األخطاء القرائية عند الطمبة ، ودراسات تناولت طرؽ  ، ودراسات تناولت تشخيص
 .عبلج األخطاء القرائية الشائعة

 ومنيا  ( ٜٕٓٓ) فيرناندو فموركيف  تعددت الدراسات منيا الدراسات األجنبية كدراسة ،
 (... ٕٔٔٓ) دراسات عربية كدراسة الشوبكي 

 أماكف إجراء الدراسات السابقة منيا محمية في قطاع غزة ، وفي الضفة الغربية  تختمؼ
، ومنيا في بمداف عربية كاألردف ، ومصر ، وقطر ، والسعودية ، ومنيا في بمداف 

 .أجنبية كالواليات المتحدة األمريكية
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات
 

 منيج الدراسة. 
 مجتمع الدراسة. 
  الدراسةعينة. 
 أدوات الدراسة. 
 صدق وثبات أدوات الدراسة. 
 المعالجات اإلحصائية. 
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تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة ، ومجتمع الدراسة وعينتيا ،     
وكذلؾ أدوات الدراسة المستخدمة وطرؽ إعدادىا وصدقيا وثباتيا ، كما يتضمف ىذا 

بيا الباحث في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا ، وأخيرًا  الفصؿ وصفًا لئلجراءات التي قاـ
 .الدراسة بيانات المعالجات اإلحصائية التي اعتمد عمييا الباحث في تحميؿ

 :منيج الدراسة

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي والذي 
دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا يصؼ  وصؼ ما ىو كائف وتفسيره وصفاً : " ُيعرؼ بأنو 

الظاىرة ويوضح خصائصيا ، أو تعبيرًا كميًا يعطي وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه 
 (ٚ٘ٔ:  ٕٙٓٓحمس ، ". ) الظاىرة أو حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى

 :مجتمع الدراسة 

 ".كؿ العناصر التي تنتمي لمجاؿ الدراسة " ويقصد بالمجتمع 

 (.ٖٛٔ:  ٕٓٓٓاألغا ، )                                                          

وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الثالث األساس ، التابعيف لوكالة الغوث 
          الدولية بمنطقة بيت حانوف وبيت الىيا التعميمية ، والمسجميف في العاـ الدراسي 

ًا وطالبة ، موزعيف عمى تسع طالب(  ٜٕٙٗ) والبالغ عددىـ ( ـ  ٕٕٔٓ/  ٕٔٔٓ) 
 .( ٔٔ) كما ىو موضح في ممحؽ مدارس 
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 ( 4:  1) جدول رقم 

يبين توزيع مجتمع الدراسة في مدارس وكالة الغوث بمنطقة بيت حانون ومنطقة بيت 
 (2112/  2111) الىيا التعميمية لمعام الدراسي 

 

بة النس عدد الطمبة الجنس
 المئوية

 %ٖٓ.ٚٗ ٔٙٔٔ طبلب

 %ٜٚ.ٕ٘ ٖٛٓٔ طالبات

 %ٓٓٔ ٜٕٙٗ المجموع

 ( ٗ:  ٔ) شكؿ 

 

 

 

 

 الطالب
ٗ7.ٖٓ 

 الطالبات
ٕ٘.97 



88 
 

 :عينة الدراسة 

باختيار المدارس طالبًا وطالبة مف مجتمع الدراسة بالطريقة القصدية ( ٜٕٕ)تـ اختيار 
ثـ تـ تحديد فصؿ  ،(  ٜ) التسع في منطقة بيت حانوف وبيت الىيا التعميمية ممحؽ رقـ 

مف كؿ مدرسة عف طريؽ العينة العشوائية البسيطة مف خبلؿ القرعة ، أي ما نسبتو    
وىي نسبة يرى الباحث أنيا كافية ألغراض  مف المجتمع األصؿ لمدراسة تقريبًا %( ٖ.ٜ)

ىذه الدراسة ، نظرًا لطبيعتيا الخاصة التي تحتاج إلى مزيد مف الوقت والجيد لتسجيؿ 
ات طمبة العينة وتحميميا وتفريغيا بشكؿ فردي ، خصوصًا وأف الباحث قاـ بيذه قراء

العمميات معتمدًا عمى إمكاناتو الذاتية فقط ، والجدوؿ والشكؿ التالييف يبيناف توزيع عينة 
الدراسة في مدارس وكالة الغوث بمنطقة بيت حانوف وبيت الىيا التعميمية وفقًا لمتغير 

 : ( ٕٕٔٓ/  ٕٔٔٓ) ي الجنس لمعاـ الدراس

 

 (  4:  2)  جدول رقم 

النسبة  العدد الجنس
 المئوية

 %ٚ.ٙٗ ٚٓٔ طبلب

 %ٖ.ٖ٘ ٕٕٔ طالبات

 %ٓٓٔ ٜٜٕ المجموع
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 ( ٗ:  ٕ) شكؿ 

 

 

 

الجدوؿ والشكؿ التالييف يبيناف توزيع عينة الدراسة في مدارس وكالة الغوث         
     بمنطقة بيت حانوف وبيت الىيا التعميمية وفقًا لمتغير التحصيؿ الدراسي لمعاـ الدراسي

 (ٕٓٔٔ  /ٕٕٓٔ) 

 ( 4:  3) جدول 

التحصيؿ 
 الدراسي

عدد 
 الطمبة

النسبة 
 المئوية

ذوو التحصيؿ 
 المرتفع

ٜٔٔ ٕ٘% 

ذوو التحصيؿ 
 المنخفض

ٔٔٓ ٗٛ% 

 % ٓٓٔ ٜٕٕ المجموع

 

 

 طالب
ٖ٘.ٖ 

 طالبات
ٗٙ.7 
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 (  ٗ:  ٖ) شكؿ 

 

وقد تـ تحديد نسبة الطمبة بالنسبة لمتغير التحصيؿ الدراسي وفقًا لمناقشات الزمبلء في 
العمؿ ، والمعمميف أصحاب الخبرة والكفاءة ، وأساتذة الجامعات ومشرفي المرحمة األساسية 

تحديد نسبة الطمبة ذوي التحصيؿ المرتفع وفقًا لمتحصيؿ في مساؽ المغة الدنيا حيث تـ 
، بينما تـ تحديد نسبة الطمبة ذوي التحصيؿ المنخفض وفقًا %  ٜٜ -%  ٓٛالعربية مف 

، وقد استثنى الباحث النسبة مف % ٓٚ-%ٓ٘لمتحصيؿ في مساؽ المغة العربية مف 
 .لتقميؿ نسب التشتت% ٜٚإلى % ٔٚ

 :الدراسة  تاأدا

 :قائمة المستويات المعيارية / أواًل 

أعد الباحث قائمة مستويات معيارية لتحديد مؤشرات األداء الدالة عمى األخطاء         
القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس ، حيث قبؿ تحديد المستويات 

األخطاء القرائية الجيرية الشائعة مف المعيارية ومؤشرات األداء الدالة عمييا ، تـ تحديد 
 :خبلؿ اإلجراءات التالية

 

ذوو 
 التحصٌل

 المرتفع 
 ٕ٘% 

ذوو 
 التحصٌل
 المنخفض

ٗ8% 
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 ( 3،  2،  1ممحق رقم ) : دراسة استطالع رأي 

استيدفت دراسة استطبلع الرأي المشرفيف والمديريف والمعمميف والمعممات لممرحمة األساسية 
 :الدنيا والمغة العربية ، وتناوؿ استطبلع الرأي األسئمة التالية

 أبرز األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس؟ما  -

 ما أىـ أسباب ىذه األخطاء مف وجية نظرؾ؟ -

مف ( ٙ٘)مديرًا ومديرة ، و( ٘ٔ)مشرفيف ، و(  ٘) وقد شممت دراسة استطبلع الرأي     
 . المعمميف والمعممات مف أصحاب الخبرة واألداء األفضؿ والمميز

ساعد استطبلع الرأي الباحث بشكؿ جمي في تحديد األخطاء القرائية الجيرية  وقد      
الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس ، وينصح كافة الباحثيف بإجرائو في ميداف 
البحث العممي كونو وسيمة فعالة لوقوؼ الباحث عمى قدميو كونو يستطمع آراء أىؿ الخبرة 

 .   واالختصاص

االستطبلعية تبرز أىـ األخطاء القرائية الجيرية الشائعة في الجوانب ومف خبلؿ دراستو 
 : التالية 

  ، الخطأ في حركات بنية الكممات أثناء القراءة سواء باستبداؿ الحركة ، أو ، إضافتيا
 ...أو حذفيا

 حذؼ حرؼ مف حروؼ الكممة سواء في بدايتيا أو آخرىا. 
 استبداؿ حرؼ في كممة ، أو كممة في جممة. 
 مشاكؿ نطؽ الحروؼ التي تكتب وال تمفظ ، أو الحروؼ التي تمفظ وال تكتب. 
 تكرار الكممات أو الحروؼ أو الحركات. 
 التوقؼ الخاطئ أثناء القراءة. 
 عدـ االلتزاـ بعبلمات الترقيـ. 
  انتقاؿ الطمبة أثناء القراءة مف سطر إلى آخر. 
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 قراءة الجممة بالتقسيط كممة كممة... 

ولـ يقتصر الباحث عمى دراسة استطبلع الرأي وحسب ؛ بؿ استخدـ العديد مف       
ساس الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األالوسائؿ لمتعرؼ عمى األخطاء القرائية الجيرية 

 :ومنيا 

 :المالحظة 

وسيمة المعمـ الكتشاؼ وتحديد الكثير مف األخطاء القرائية الجيرية الشائعة ،            
ويستطيع المعمـ مبلحظة السموؾ القرائي مف حيث استماعو وجمستو ، وحركات جسمو ، 

 .وحركات عينيو أثناء القراءة

 :سجل القراءة الجيرية 

ا المعمـ القائـ عمى التشخيص مف ىو سجؿ يشمؿ جميع المعمومات التي يتوصؿ إليي     
حيث تقدمو بالقراءة واتجاىو نحو القراءة ، وتكيفو االجتماعي وكؿ ما لو صمة بمجاؿ 

 .القراءة

 :االختبارات

االختبارات تعطي الباحث بصيرة ناقدة تجعمو يدرؾ ما لدى التمميذ مف قدرات وما      
 :ه االختباراتلديو مف مشكبلت قرائية ووجدانية واجتماعية ومف ىذ

  اختبارات التشخيص التقديرية: 

غير مقننة تستخدـ لجمع المعمومات البلزمة عف التمميذ المتأخر قرائيًا وعادة ما        
يستخدـ المعمـ االختبارات المعيارية وىي التي تعطي معمومات عف األىداؼ التعميمية 

 .حددة عف كؿ طفؿالمباشرة التي يختارىا المعمـ وىي التي توفر معمومات م

  اختبارات مقننة: 
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تمؾ االختبارات التي تتطمب معمومات تتعمؽ باألداء العاـ في عبلقتو بمجاؿ مياري       
واسع مثؿ مستوى القراءة عند التمميذ ، وىذا النوع مف االختبارات التشخيصية تعطى أوؿ 

تيـ كمعيار تقارف بو األمر لعدد كبير مف التبلميذ المتأخريف قرائيًا ثـ تستخدـ درجا
تقويـ البرامج الجديدة ، ومقارنة المجموعات المختمفة لتحديد التدريب : المجموعات بيدؼ

 .المناسب أو المادة الدراسية المناسبة ، ووضع برنامج تعميمي لممتأخريف قرائياً 

 االختبارات التحصيمية: 

المفاىيـ : د مف األمور منياتحصيؿ تبلميذ الصفوؼ األولية في المغة العربية يقاس بالعدي
والمعمومات المرتبطة بالقواعد األساسية لمغة العربية ، ومنيا جانب الفيـ القرائي ، 

 .والميارات القرائية الجيرية المختمفة ، والفيـ االجتماعي

قيس قدرة التمميذ في مرحمة معينة، وىذه االختبارات يضعيا المختصوف في التربية والمغة وت
لمختبر ىنا تحديد مستوى األخطاء القرائية بعد ذلؾ ُيقترح برامج تدريبية فردية  ويستطيع ا
 .وجماعية

اختار الباحث بعد ، وبما أف األخطاء القرائية الجيرية الشائعة كثيرة ومتعددة         
التداوؿ مع الخبراء وزمبلء العمؿ األخطاء القرائية الجيرية الشائعة األكثر شيوعًا وفقًا 

راءات السابقة وتحددت األخطاء التي استيدفتيا الدراسة لتكوف اإلجابة عف السؤاؿ لئلج
ما األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى " األوؿ مف أسئمة الدراسة الذي ينص عمى 

  ". طمبة الصف الثالث األساس؟
 الحذؼ. 
 التكرار. 
 اإلضافة. 
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 :مصادر بناء القائمة

  المتعمقة باألخطاء القرائية وصعوبات القراءةدراسة األدبيات التربوية. 
 آراء الخبراء والمختصيف.  
  نتائج الدراسات السابقة التي تناولت األخطاء القرائية وصعوبات القراءة مثؿ: 
 قائمة عبلء الديف السعودي (ٕٓٓٗ .) 
  قائمة العثامنة (ٕٓٓٛ .) 
  دراسة فيرناندو فموركيف (ٕٜٓٓ .) 

 :لمقائمةالصورة األولية 

طمبة أعد الباحث قائمة المستويات المعيارية لؤلخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى      
 :الصؼ الثالث األساس ، حيث احتوت القائمة عمى ثبلثة مستويات معيارية وىي كالتالي

 حذؼ أصوات بعض الحروؼ أو الكممات. 
 إضافة أصوات بعض الحروؼ أو الكممات. 
 لحروؼ أو الكمماتتكرار أصوات بعض ا. 

( ٛٔ)تضمف كؿ مستوى معياري مجموعة مف مؤشرات األداء ، بمغ عددىا جميعاً 
 .اً مؤشر 

 :صدق األداة

 :   صدق المحكمين

وضعيا في صورة استبانة تـ  صياغة قائمة المستويات المعيارية ، تبعد أف تم       
ُخصص القسـ األوؿ لعرضيا عمى المحكميف ، وُقس مت االستبانة إلى قسميف ، 

لممستويات المعيارية ومؤشرات األداء الدالة عمييا لتشخيص األخطاء القرائية الجيرية 
( ) / ضع إشارةالشائعة ، وُخصص القسـ الثاني إلبداء رأي المحكـ حيث طمب منو و 
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، وتـ عرض القائمة ( مناسب ، غير مناسب ) في إحدى خاناتو التي قسمت إلى 
سادة المحكميف وعددىـ خمسة عشر محكمًا مف المتخصصيف عمى مجموعة مف ال

بالمغة العربية ، ومناىجيا وطرؽ تدريسيا ، والمشرفيف والمديريف والمعمميف انظر 
 :لمتعرؼ عمى آرائيـ في النقاط التالية (  ٙ) الممحؽ رقـ 

 طريقة تصميـ القائمة وشكميا. 
 صحة ودقة مؤشرات األداء. 
 مستوى المعياريانتماء مؤشرات األداء لم. 
 تعديؿ صياغة المستويات المعيارية التي تحتاج إلى تعديؿ. 
 إضافة مؤشرات األداء التي يروف أنيا ضرورية وىي غير موجودة. 

وقد قاـ الباحث بدراسة ممحوظات المحكميف وآرائيـ باإلضافة إلى إجراء المقاببلت 
ومناقشتيـ في بعض ما الشخصية مع عدد منيـ وذلؾ لبلستماع إلى وجية نظرىـ 

ف مف ممحوظات ، وكانت أبرز الممحوظات قد تمثمت فيما يمي   :ُدو 

  إلى معظـ مؤشرات األداء الدالة عمى المستويات المعيارية "  صوت" إضافة كممة
 ".حذف حرف من أول الكممة " بداًل مف "  حذف صوت حرف من أول الكممة" فمثبًل 

  حذف أصوات بعض " إلى المستوى المعياري األوؿ ليصبح "  الحركات" إضافة كممة
حذف أصوات بعض الحروف أو " بداًل مف "  الحروف أو الكممات أو الحركات

 ". الكممات
  حذف حركة آخر " وىو (  ٚ) إضافة مؤشر أداء لممستوى المعياري األوؿ رقـ

 ".الكممة
  األداء الدالة عمى  في معظـ مؤشرات"  في" بداًل مف " من " وضع حرؼ الجر

 .المستويات المعيارية
  تكرار أصوات بعض " لممستوى المعياري الثالث ليصبح "  الجمل" إضافة كممة

 ".ت بعض الحروف أو الكمماتتكرار أصوا" بداًل من " الحروف أو الكممات أو الجمل 
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  كثر من تكرار الجممة أ" وىو (  ٕٓ) إضافة مؤشر أداء لممستوى المعياري الثالث رقـ
 ".مرة 

 ( 7)ممحق رقم  :الصورة النيائية لمقائمة

جاءت قائمة المستويات المعيارية لتحديد مؤشرات األداء لكؿ مستوى معياري مف مستويات 
األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس ، لئلجابة عف السؤاؿ 

المعيارية ومؤشرات األداء الدالة عمييا  ما قائمة المستويات"  : عمىينص الثاني الذي 
لتحديد مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصف الثالث 

 " األساس؟

قد جاءت القائمة في صورتيا النيائية تضـ ثبلثة مستويات معيارية تضـ عشريف  
 :ي كالتالي مؤشر أداء ، يوجد في المستوى المعياري األوؿ سبعة مؤشرات أداء وى

 (  4:  4) جدول رقم 

 :مؤشرات أداء وىي كالتاليسبعة المستوى المعياري األول ويدل عميو 

 

 

 

 

 

 

 

المستوى المعٌاري 
 األول

حذف أصوات بعض الحروف أو 
 الكلمات أو الحركات

 .حذف صوت حرف من أول الكلمة ( 3) مؤشر األداء 

 .حذف صوت حرف من وسط الكلمة ( 2) مؤشر األداء 

 .حذف صوت حرف من آخر الكلمة ( 1) مؤشر األداء 

 .حذف صوت كلمة من أول الجملة ( 4) مؤشر األداء 

 .حذف صوت كلمة من وسط الجملة ( 5) مؤشر األداء 

 .حذف صوت كلمة من آخر الجملة ( 6) مؤشر األداء 

 .حذف حركة آخر الكلمة ( 7) مؤشر األداء 
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 (  4:  5) جدول رقم 

 :أما المستوى المعياري الثاني فيدل عميو ستة مؤشرات أداء وىي كالتالي 

 

 

 

 

 

 (  4:  6) جدول رقم 

 :كالتالي أما المستوى المعياري الثالث فيدل عميو سبعة مؤشرات أداء وىي 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

المستوى المعٌاري 
 الثانً

إضافة أصوات بعض الحروف أو 
 الكلمات 

 .إضافة صوت حرف من أول الكلمة ( 8) مؤشر األداء 

 .إضافة صوت حرف من وسط الكلمة ( 9) مؤشر األداء 

 .من آخر الكلمة إضافة صوت حرف ( 31) مؤشر األداء 

 .إضافة صوت كلمة من أول الجملة ( 33) مؤشر األداء 

 .إضافة صوت كلمة من وسط الجملة ( 32) مؤشر األداء 

 إضافة صوت كلمة من آخر الجملة ( 31) مؤشر األداء 

المستوى المعٌاري 
 الثالث

تكرار أصوات بعض الحروف أو 
 الكلمات أو الجمل

 .تكرار صوت حرف من أول الكلمة ( 34) مؤشر األداء 

 .تكرار صوت حرف من وسط الكلمة ( 35) مؤشر األداء 

 .تكرار صوت حرف من آخر الكلمة ( 36) مؤشر األداء 

 .كلمة من أول الجملةتكرار صوت  ( 37) مؤشر األداء 

 .تكرار صوت كلمة من وسط الجملة ( 38) مؤشر األداء 

 تكرار صوت كلمة من آخر الجملة ( 39) مؤشر األداء 

 تكرار الجملة أكثر من مرة ( 21) مؤشر األداء 
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 :رصد أخطاء القراءة الجيرية ل مالحظة بطاقة/ ثانيًا 

  :وصف البطاقة
عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة  طبلعاالبعد  

واستطبلع آراء عينة مف المتخصصيف التربوييف في مجاؿ طرؽ التدريس عف طريؽ 
باألخطاء القرائية قائمة "، استطاع الباحث إعداد ، واإلجراءات سابقة الذكر  المقاببلت

(  ٛ)  ممحؽ " ضوء المستويات المعياريةفي  الشائعة لدى طمبة الصف الثالث األساس
تباع الخطوات العممية في كونيا قاعدة كبرى في الدراسة تـ ا،  ، وبناًء عمى ىذه القائمة

، قاـ الباحث ببناء بطاقة مبلحظة في  إعدادىا كما ىو موضح في الصفحات السابقة
بطاقة رصد أخطاء وقد تـ تبني  شيوعياالتي تـ تحديدىا لقياس األخطاء القرائية ضوء 

 .القراءة الجيرية مف قائمة المستويات المعيارية

أبعاد  ثبلثة ، موزعة عمى فقرة( ٕٓ)وقد بمغ عدد فقرات البطاقة في صورتيا األولية 
حذف أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الحركات، إضافة أصوات بعض الحروف أو )

في كما ىو موضح  ،(و الجملتكرار أصوات بعض الحروف أو الكممات أ الكممات، 
 : ( ٗ:  ٚ )الجدوؿ 

 ( 4:  7 )جدول

 توزيع فقرات بطاقة المالحظة عمى أبعادىا

 البيان البعد
عدد 
 الفقرات

 األول
حذف أصوات بعض الحروف أو الكممات 

 أو الحركات
ٚ 

 الثاني
إضافة أصوات بعض الحروف أو 

 الكممات
ٙ 
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 الثالث
الكممات تكرار أصوات بعض الحروف أو 

 أو الجمل
ٚ 

 ٕٓ المجموع

أفراد العينة مف قبؿ الباحث الذي كاف يضع التقدير  أخطاءكما ويتـ تقدير 
، وفقًا لمتدرج  فقرةمف كبل الجنسيف عمى كؿ  لمقراءة الجيريةالمناسب لممارسة الطمبة 

عمى ( ٔ -ٕ -ٖ)وتصحح ىذه الخيارات بالدرجات ". كبيرة، متوسطة، صغيرة" ثبلثيال
المفحوص عمى  أخطاءالتوالي، ويتـ احتساب درجة أداء المفحوص بجمع درجات تقدير 

وتتراوح الدرجة لممفحوص بيف . فقرات البطاقة ككؿ لمحصوؿ عمى الدرجة الكمية لممفحوص
جة المرتفعة عف أداء وتعبر الدرجة المنخفضة عف أداء منخفض، فيما تعبر الدر ( ٓٙ-ٓ)

 .لؤلخطاءمرتفع 

 ( ٗ: ٛ )جدول

 درجة توافر الخطأ وعدد األخطاء الدالة عمى توافرىا

درجة توافر 
 الخطأ

عدد األخطاء الدالة عمى 
 درجة توافر الخطأ

 واحد أو اثنيف  صػػػغػػػػيػػػػػػرة
 ثبلثة أو أربعة متوسػػػػطػػػة
 خمسة فأكثر كػػػػبػػػػػػػيػػػػػػػرة

 

كما يتـ تسجيؿ الجنس ذكر أو أنثى ، وتسجيؿ مستوى تحصيؿ الطالب أو الطالبة وفقًا 
لممعيار الذي اتبعو الباحث بعد مناقشات مع ذوي االختصاص ، وخاصة زمبلء العمؿ 

وقد تـ رصد األخطاء القرائية الجيرية  كوف الباحث يعمؿ معممًا لممرحمة األساسية الدنيا ،
مف خبلؿ طريقة حساب التكرارات بعد قراءة الطمبة لمقطعتيف  الشائعة عمى البطاقة
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، والمتيف تـ اختيارىما مف خمس قطع نثرية بعد مداولة عدد مف (  ٜ) النثريتيف ممحؽ 
 . معممي الصؼ الثالث الذيف ُيشيد ليـ بالخبرة واألداء األفضؿ والمميز

 ( ٗ:  ٜ ) جدول

 الدالة عمى المستوى التحصيميدرجة المستوى التحصيمي والنسبة المئوية 

 

 

 

 

 

 ( :القائمة وبطاقة المالحظة ) صدق وثبات األداة 

 : اجراءات تحميل بطاقة المالحظة
 :وىي ائؽالصدؽ لمبطاقة بعدة طر  إجراءتـ  :صدق البطاقة 
  (:المحكمين)صدق المحتوى 

في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف  األداةقاـ الباحث بعرض 
؛ (  ٘)  لتدريس، ومشرفي التعميـ األساسي ممحؽالمتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ ا

مة ءلميدؼ الذي وضعت لقياسو، ومدى مبلوذلؾ لمتحقؽ مف مدى قياس كؿ فقرة 
 تعديؿ بعضبالتي أبداىا المحكموف، قاـ الباحث  محوظاتوفي ضوء الم. الصياغة المغوية

(  ٚ )أبعاد، وممحؽ  ثبلثةفقرة موزعة عمى ( ٕٓ)؛ ليصبح عدد فقرات البطاقة الفقرات
 . في صورتيا النيائية بعد التحكيـ األداةيبيف 

 

 

درجة المستوى 
 التحصيمي

النسبة المئوية الدالة عمى 
 المستوى التحصيمي

ذوو المستوى 
 التحصيمي المرتفع 

ٛٓ %- ٜٜ% 

ذوو المستوى 
 التحصيمي المنخفض

٘ٓ %- ٚٓ% 
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  الداخميصدق االتساق: 
 : بالطرؽ التالية لؤلداةقاـ الباحث بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي 

  التالي  جدوؿالمعامبلت ارتباط فقرات بطاقة المبلحظة مع البعد، كما يوضحو  : 

     
 ( 4:  11 )جدول 

 مع درجة البعد الذي تنتمي إليو األداةارتباطات فقرات 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

 حذف أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الحركات

1 ٓ.٘ٙ** 4 ٓ.ٜٗ** 7 ٓ.ٖٕ** 

2 ٓ.ٖٗ* 5 ٓ.ٗٛ**   

3 ٓ.ٗٙ** 6 ٓ.ٖٗ**   

 إضافة أصوات بعض الحروف أو الكممات

8 ٓ.ٖٚ* 11 ٓ.ٖٙ* 12 ٓ.ٖٜ** 

9 ٓ.ٙٓ** 11 ٓ.ٖٛ* 13 ٓ.ٙ٘** 

 أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الجملتكرار 

14 ٓ.ٕ٘** 17 ٓ.ٖ٘* 21 ٓ.ٖٚ* 

15 ٓ.ٖٚ* 18 ٓ.ٖ٘*   
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16 ٓ.٘ٗ** 19 ٓ.ٖٙ*   

 (            ٘ٓ.ٓ)تعبر عف مستوى داللة   *  

 (ٔٓ.ٓ)تعبر عف مستوى داللة **   

ودرجة يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف فقرات بطاقة المبلحظة 
، مما يشير إلى أف البطاقة ٔٓ.ٓومستوى  ٘ٓ.ٓالبعد الذي تنتمي إليو دالة عند مستوى 

 .تتسـ بصدؽ االتساؽ الداخمي

  ،قاـ الباحث بحساب ارتباطات أبعاد بطاقة المبلحظة مع الدرجة الكمية لمبطاقة
 :يبيف ذلؾ(  ٗ:  ٔٔ) والجدوؿ التالي 

 ( 4:  11 )جدول 

 مع الدرجة الكمية لمبطاقة ألخطاء القرائيةبطاقة مالحظة اارتباطات أبعاد 

 أبعاد بطاقة المالحظة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

حذف أصوات بعض الحروف أو الكممات أو 
 الحركات

ٓ.ٚٙ 
دالة عند 
ٓ.ٓٔ 

 ٙٙ.ٓ إضافة أصوات بعض الحروف أو الكممات
دالة عند 
ٓ.ٓٔ 

أو  تكرار أصوات بعض الحروف أو الكممات
 الجمل

ٓ.ٚٙ 
دالة عند 
ٓ.ٓٔ 

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف أبعاد بطاقة المبلحظة والدرجة 
، وىي ارتباطات موجبة قوية دالة عند مستوى (ٙٚ.ٓ -ٙٙ.ٓ)الكمية لمبطاقة تراوحت بيف 

 .، مما يشير إلى أف البطاقة تتسـ بدرجة جيدة مف االتساؽ الداخمئٓ.ٓ
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 تـ تقدير ثبات بطاقة المبلحظة عمى أفراد العينة االستطبلعية بالطرؽ : ثبات البطاقة
 : التالية

 :إعادة تطبيق األداة. 1
لقد قاـ الباحث بتطبيؽ األداة مرتيف عمى عينة استطبلعية بعد ثبلثة أسابيع، وقاـ الباحث 

 :التالي ( ٗ:  ٕٔ)  بحساب معامؿ االرتباط لكؿ فقرة، كما يوضحيا الجدوؿ

 ( 4:  12 )جدول 

 (الباحث، المدرس)بين نتائج التطبيقين ارتباطات فقرات بطاقة المالحظة 

 

 

 (            ٘ٓ.ٓ)تعبر عف مستوى داللة *

 (ٔٓ.ٓ)تعبر عف مستوى داللة ** 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

1 ٓ.ٜٛ** 8 ٓ.ٛٚ** 15 ٓ.ٜٛ** 

2 ٓ.ٜٗ** 9 ٓ.ٛٛ** 16 ٓ.ٜٛ** 

3 ٓ.ٜٜ** 11 ٓ.ٜ٘** 17 ٓ.ٛٛ** 

4 ٓ.ٛٛ** 11 ٓ.ٜٕ** 18 ٓ.ٜٔ** 

5 ٓ.ٛ٘** 12 ٓ.ٜٗ** 19 ٓ.ٜٜ** 

6 ٓ.ٜ٘** 13 ٓ.ٜٕ** 21 ٓ.ٗٓ* 

7 ٓ.ٜٜ** 14 ٓ.ٜٜ**   
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)  التالي، والجدوؿ بيف التطبيقيفقاـ الباحث بحساب ارتباطات أبعاد بطاقة المبلحظة و 
 :يبيف ذلؾ (  ٗ:  ٖٔ

 ( 4:  13 )جدول 

 بين نتائج التطبيقين ألخطاء القرائيةارتباطات أبعاد بطاقة مالحظة ا

 مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد بطاقة المالحظة

 ٔٓ.ٓدالة عند  **ٜٙ.ٓ حذف أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الحركات

 ٔٓ.ٓدالة عند  **ٙٛ.ٓ الكمماتإضافة أصوات بعض الحروف أو 

 ٔٓ.ٓدالة عند  **ٜٙ.ٓ تكرار أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الجمل

 ٔٓ.ٓدالة عند  **ٜٚ.ٓ الدرجة الكمية

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف أبعاد بطاقة المبلحظة والدرجة 
، وىي ارتباطات موجبة قوية دالة عند مستوى (ٜٚ.ٓ -ٙٛ.ٓ)الكمية لمبطاقة تراوحت بيف 

 .الثبات، مما يشير إلى أف البطاقة تتسـ بدرجة جيدة مف ٔٓ.ٓ

 
 :معادلة ألفا كرونباخ .2

بتقدير ثبات بطاقة المبلحظة في صورتيا النيائية بحساب معامؿ ألفا كرونباخ  قاـ الباحث
 :يبيف ذلؾ(  ٗ:  ٗٔ)لفقرات البطاقة ككؿ والجدوؿ 
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 ( 4:  14 )جدول 

 يبن قيم معامالت االرتباط ألبعاد بطاقة المالحظة والدرجة الكمية

 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 معامل الثبات عدد الفقرات البعد

حذف أصوات بعض الحروف أو الكممات أو 
 الحركات

ٚ ٓ.ٜٙ 

 ٔٛ.ٓ ٙ إضافة أصوات بعض الحروف أو الكممات

أو الكممات أو تكرار أصوات بعض الحروف 
 الجمل

ٚ ٓ.ٚٙ 

 ٕٛ.ٓ ٕٓ الدرجة الكمية لمبطاقة

، وىي دالة عند مستوى (ٕٛ.ٓ)يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ألفا بمغت         
 .وىي قيمة عالية تدلؿ عمى ثبات جيد لبطاقة المبلحظة( ٔٓ.ٓ)

 :ثبات المالحظين .3
يقصد بالثبات عبر األفراد بمدى االتفاؽ بيف نتائج المبلحظة التي يتوصؿ إلييا 

، وقد اختار الباحث مدرس آخرالباحث ألداء العينة، ونتائج المبلحظة التي يتوصؿ ليا 
مف أفراد العينة االستطبلعية  ٔٗ، وتـ القياـ بمبلحظة  ذوي الخبرة مرحمة دنيا مف معمـ

كما وردت في بطاقة  يرية، لمكشؼ عف أخطاء القراءة الجيرية،لمقراءة الجفي أدائيـ 
وقد استخدـ الباحث المعادلة التالية لمتحقؽ مف الثبات عبر األفراد . المبلحظة

(Cooper, 1973: 27:) 
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 عدد نقاط االتفاق                              

 X 111=                                                 الثبات عبر األفراد 

 عدد نقاط االختالف+ عدد نقاط االتفاق                       

 :التالي يبيف ذلؾ(  ٗ:  ٘ٔ) والجدوؿ 

 (4:  15 )جدول 

 يبين قيم معامالت االرتباط

 "ثبات االتفاق"عبر األفراد  لقياس الثبات لفقرات بطاقة المالحظة

 

 األبعاد الفقرات
معامل  التكرارات

الثبات 
 كبيرة متوسطة صغيرة ال الكمي

 

ٔ 

 ٜ ٗ ٛٔ ٓٔ الباحث

ٜ٘% 

 ٜ ٖ ٛٔ ٔٔ المبلحظ

 ٜ ٖ ٛٔ ٓٔ اتفاؽ

 ٓ ٔ - ٔ اختبلؼ

ٕ 

 ٕ ٔٔ ٘ٔ ٖٔ الباحث

 ٕ ٕٔ ٘ٔ ٕٔ المبلحظ %ٜ٘

 ٕ ٔٔ ٘ٔ ٕٔ اتفاؽ
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 ٓ ٔ ٓ ٔ اختبلؼ

ٖ 

 ٙ ٛ ٓٔ ٚٔ الباحث

ٜ٘% 
 ٚ ٚ ٓٔ ٚٔ المبلحظ

 ٙ ٚ ٓٔ ٚٔ اتفاؽ

 ٔ ٔ ٓ ٓ اختبلؼ

ٗ 

 ٚ ٛ ٔٔ ٘ٔ الباحث

ٛٙ% 

 

 

 ٙ ٙ ٕٔ ٚٔ المبلحظ

 ٙ ٙ ٔٔ ٘ٔ اتفاؽ

 ٔ ٕ ٔ ٕ اختبلؼ

٘ 

 ٚ ٚ ٔٔ ٙٔ الباحث

ٜ٘% 
 ٚ ٚ ٓٔ ٚٔ المبلحظ

 ٚ ٚ ٓٔ ٙٔ اتفاؽ

 ٓ ٓ ٔ ٔ اختبلؼ

ٙ 

 ٔ ٕ ٓٔ ٕٛ الباحث

ٔٓٓ% 
 ٔ ٕ ٓٔ ٕٛ المبلحظ

 ٔ ٕ ٓٔ ٕٛ اتفاؽ

 ٓ ٓ ٓ ٓ اختبلؼ

ٚ 
 ٜٖ ٓ ٕ ٓ الباحث

ٔٓٓ% 
 ٜٖ ٓ ٕ ٓ المبلحظ
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 ٜٖ ٓ ٕ ٓ اتفاؽ

 ٓ ٓ ٓ ٓ اختبلؼ

ٛ 

 ٘ ٔ ٛ ٕٚ الباحث

ٛٙ% 
 ٗ ٕ ٙ ٜٕ المبلحظ

 ٗ ٔ ٙ ٕٚ اتفاؽ

 ٔ ٔ ٕ ٕ اختبلؼ

ٜ 

 ٚ ٖ ٙٔ ٘ٔ الباحث

ٜٔ% 
 ٙ ٖ ٛٔ ٗٔ المبلحظ

 ٙ ٖ ٙٔ ٗٔ اتفاؽ

 ٔ ٓ ٕ ٔ اختبلؼ

ٔٓ 

 ٗ ٔٔ ٓٔ ٙٔ الباحث

ٜٔ% 
 ٗ ٓٔ ٜ ٛٔ المبلحظ

 ٗ ٓٔ ٜ ٙٔ اتفاؽ

 ٓ ٔ ٔ ٕ اختبلؼ

ٔٔ 

 

 ٔ ٜ ٓٔ ٕٔ الباحث

ٜٔ% 
 ٔ ٚ ٔٔ ٕٕ المبلحظ

 ٔ ٚ ٓٔ ٕٔ اتفاؽ

 ٓ ٕ ٔ ٔ اختبلؼ

  ٖ ٙ ٗ ٕٛ الباحث ٕٔ
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 ٖ ٚ ٘ ٕٙ المبلحظ

 ٖ ٙ ٗ ٕٙ اتفاؽ

 ٓ ٔ ٔ ٕ اختبلؼ

ٖٔ 

 ٕٔ ٙ ٜ ٗٔ الباحث

ٔٓٓ% 
 ٕٔ ٙ ٜ ٗٔ المبلحظ

 ٕٔ ٙ ٜ ٗٔ اتفاؽ

 ٓ ٓ ٓ ٓ اختبلؼ

ٔٗ 

 ٕٔ ٗ ٛ ٚٔ الباحث

ٔٓٓ% 
 ٕٔ ٗ ٛ ٚٔ المبلحظ

 ٕٔ ٗ ٛ ٚٔ اتفاؽ

 ٓ ٓ ٓ ٓ اختبلؼ

ٔ٘ 

 ٚ ٓٔ ٜ ٘ٔ الباحث

ٜ٘% 
 ٚ ٜ ٜ ٙٔ المبلحظ

 ٚ ٜ ٜ ٘ٔ اتفاؽ

 ٓ ٔ ٓ ٔ اختبلؼ

ٔٙ 

 ٛ ٘ ٜ ٜٔ الباحث

ٜٔ% 
 ٛ ٚ ٛ ٛٔ المبلحظ

 ٛ ٘ ٛ ٛٔ اتفاؽ

 ٓ ٕ ٔ ٔ اختبلؼ



ٔٔٓ 
 

ٔٚ 

 ٘ ٗ ٖٔ ٜٔ الباحث

ٜٔ% 
 ٗ ٗ ٕٔ ٕٔ المبلحظ

 ٗ ٗ ٕٔ ٜٔ اتفاؽ

 ٔ ٓ ٔ ٕ اختبلؼ

ٔٛ 

 ٙ ٓٔ ٓٔ ٘ٔ الباحث

ٜ٘% 
 ٚ ٓٔ ٓٔ ٗٔ المبلحظ

 ٙ ٓٔ ٓٔ ٗٔ اتفاؽ

 ٔ ٓ ٓ ٔ اختبلؼ

ٜٔ 

 ٕ ٜ ٘ ٕ٘ الباحث

ٜ٘% 
 ٕ ٓٔ ٗ ٕ٘ المبلحظ

 ٕ ٜ ٗ ٕ٘ اتفاؽ

 ٓ ٔ ٔ ٓ اختبلؼ

ٕٓ 

 ٖٖ ٘ ٕ ٔ الباحث

ٜٔ% 
 ٕٖ ٙ ٖ ٓ المبلحظ

 ٕٖ ٘ ٕ ٓ اتفاؽ

 ٔ ٔ ٔ ٔ اختبلؼ

     

          بيف انحصر لجميع الفقراتيتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ االتفاؽ          
 .وىي قيـ عالية تدؿ عمى ثبات جيد لبطاقة المبلحظة( % ٓٓٔ-ٙٛ) 
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تتسـ بدرجة عالية مف ( موضوع الدراسة)أف بطاقة المبلحظة  يتضحمما سبؽ 
مما ُيعزز مصداقية النتائج النيائية التي سيحصؿ عمييا الباحث جراء الصدؽ والثبات، 

 .تطبيقو لمدراسة

 :المعالجات اإلحصائية

 -:لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المعالجات اإلحصائية التالية

 والترتيب ، والوزف النسبي لؤلخطاء ، واالنحراؼ المعياري ، المتوسط الحسابي. 

  اختبارT   (T test). 

التػػي توصػػؿ إلييػػا فػػي معالجػػة بيانػػات الدراسػػة ( SPSS)اسػػتخدـ الباحػػث البرنػػامج اإلحصػػائي 
 .-إف شاء اهلل  –سئمة المتبقية في الفصؿ الخامس وتفسير األة الباحث ، ومناقش
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 الفصل الخامس
 وتفسيراتيامناقشتيا نتائج الدراسة 

 
  وتفسيرىاومناقشتيا النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة. 
 اموتفسيرى امومناقشتي النتائج المتعمقة بفرضيتي الدراسة. 
 توصيات الدراسة. 
 مقترحات الدراسة. 
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 وتفسػيرىا ومناقشػتيا يتناوؿ الباحث عرضًا مفصبًل لنتائج الدراسة التػي توصػؿ إلييػا     
(  SPSS) في ضوء مشكمة الدراسة وتساؤالتيا ، حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصػائي 

 وتفسػيرىافي معالجة بيانات الدراسة وسيتـ عرض النتائج التػي تػـ التوصػؿ إلييػا الباحػث 
 .فرضية التي تتعمؽ بو عمى حدة لكؿ سؤاؿ وال

 :اموتفسيرى مناقشتيما النتائج التي تتعمق بالسؤال األول والثاني

ما األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث "  : ينص السؤال األول عمى
 " األساس؟

عمػػى  ، وىػػي( الطريقػػة واإلجػػراءات ) الرابػػع الفصػػؿ فػػي  ؿ األوؿالسػػؤا تمػػت اإلجابػػة عػػف
 :النحو التالي 

 الحذؼ. 

 التكرار. 

 اإلضافة. 

، في تحديد (  ٕٓٓٓالكثيري ، ) ، ودراسة (  ٖٕٓٓبقيمة ، ) ويتفؽ ىذا مع دراسة 
األخطاء القرائيػة الجيريػة الشػائعة ، وتناولػت دراسػات أخػرى أخطػاء قرائيػة غيػر التػي 

، (  ٖٕٓٓفػػورة ، ) ، ودراسػػة (  ٕٓٔٓالنػػوري ، ) تناولتيػا الدراسػػة الحاليػػة كدراسػػة 
، وقػد اقتصػػر الباحػث عمػػى ىػذه األخطػػاء فقػط ، ألنيػػا (  ٕٕٔٓعػػوض ، ) ودراسػة 

األكثر شيوعًا ، وحتى يتمكف الباحث مف دراستيا ومبلحظتيا بشكؿ تفصيمي ، حيث 
يعػػػالج العموميػػػة التػػػي اتبعيػػػا البػػػاحثوف فػػػي الدراسػػػات والبحػػػوث العمميػػػة السػػػابقة  ، 

حيػػػث يػػػرى الباحػػػث أف األفضػػػمية لتشػػػخيص ىػػػذه األخطػػػاء ومبلحظتيػػػا أكثػػػر دقػػػة ، 
يكػػوف بالقيػػاس الجزئػػي خطػػوة خطػػوة ثػػـ ُتجمػػع ىػػذه الجزيئػػات لتحديػػد نقػػاط الضػػعؼ 

 .بشكؿ كمي ، ووضع خطط العبلج
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ما قائمة المستويات المعيارية ومؤشرات األداء الدالة عمييا : "  ينص السؤال الثاني عمى
 " لقرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس؟لتحديد مستوى توافر األخطاء ا

صػػػفحة      ، ( الطريقػػػة واإلجػػػراءات ) الرابػػػع الفصػػػؿ فػػػي  ؿ األوؿالسػػػؤا تمػػػت اإلجابػػػة عػػػف
 (ٜٛ .) 

تميػػز الدراسػػة الحاليػػة ببنػػاء قائمػػة مسػػتويات معياريػػة لتحديػػد مؤشػػرات األداء الدالػػة ت      
عمى األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس وىي األولى في 

السػػػػعودي ، ) و (  ٕٛٓٓالعثامنػػػػة ، ) ، بينمػػػػا  -عمػػػػى حػػػػد عمػػػػـ الباحػػػػث  –فمسػػػػطيف 
ويات معياريػػػة لتقػػػويـ تعمػػػـ الطمبػػػة فػػػي مبحػػػث المغػػػة قػػػَدـ كػػػؿ منيمػػػا قائمػػػة مسػػػت( ٕٗٓٓ

قائمػػػػػة مسػػػػػتويات معياريػػػػػة لمياقػػػػػة البدنيػػػػػة ، (  ٕ٘ٓٓأبػػػػػو حميمػػػػػة، ) العربيػػػػػة ، وأجػػػػػرى 
قائمػػػة مسػػػتويات معياريػػػة لمقيػػػاس أدوار معممػػػي التربيػػػة الرياضػػػية (  ٕ٘ٓٓالحايػػػؾ ، )و

سػكر ) تماع ، وتوصؿقائمة مستويات معيارية لبلس(  ٕ٘ٓٓالزغاط ، ) الحديثة ، وأعد 
إلى قائمة مستويات معيارية لكفايات األداء البلزمة لممعمـ لمواجية (  ٕ٘ٓٓوالخزندار ، 

 .مستجدات العصر

 : وتفسيرىامناقشتيا النتائج التي تتعمق بالسؤال الثالث 

  ما مستوى توافر مؤشرات األداء لممستويات المعيارية في : "  عمى الثالثينص السؤال
 "القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصف الثالث األساس؟األخطاء 

ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بدراسة أي المجاالت تحصؿ عمى أعمى درجة مف  لئلجابة عف
خبلؿ تطبيؽ أداة الدراسة المتمثمة في بطاقة المبلحظة ، حيث تـ إيجاد قيمة المتوسط 

 :التاليحيا الجدوؿ الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي كما يوض
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 ( 5:  1) الجدول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمخطأ والترتيب لمجاالت 
 ( 229=ن) األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصف الثالث األساسي 

المتوسط  (المستويات المعيارية ) المجاالت  ـ
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

النسب 
 المئوية

 لمخطأ

 الترتيب

ٔ 
حــــذف أصــــوات بعــــض الحــــروف أو 

 الكممات أو الحركات

1.66 .63 55.33 1 

ٕ 
إضـــافة أصـــوات بعـــض الحـــروف أو 

 .الكممات

1.51 .70 50.46 3 

ٖ 
تكــــرار أصــــوات بعــــض الحــــروف أو 

 .الكممات أو الجمل

1.63 .67 54.25 2 

 *** 53.49 60. 1.60 الدرجة الكمية 

البطاقة تتفػاوت  المستويات المعيارية التي تتناولياأف (  ٘:  ٔ) ويتضح مف الجدوؿ 
مػػف حيػػث األخطػػاء الشػػائعة، حيػػث كػػاف متوسػػط درجػػة اإلجابػػة عمػػى فقػػرات بطاقػػة المبلحظػػة 

      ككػػػؿ لممسػػػتويات المعياريػػػةوبمػػػغ الػػػوزف النسػػػبي (  ٓٙ.ٔ) ككػػػؿ قػػػد بمػػػغ  لممسػػػتويات المعياريػػػة
خطاااء األوبدراسػة أي المجػػاالت أو المسػػتويات المعياريػة  األكثػػر شػػيوعًا بػػ ،% (   ٜٗ.ٖ٘)  

  :ترتيبيا تنازليًا وىي  حيث تـ " القرائٌة الجهرٌة الشائعة  لدى طلبة الصف الثالث األساس

 حذؼ أصوات بعض الحروؼ أو الكممات أو الحركات. 
 تكرار أصوات بعض الحروؼ أو الكممات أو الجمؿ. 
  بعض الحروؼ أو الكمماتإضافة أصوات. 

فػػػورة ، ) ، ودراسػػػة (  ٖٕٓٓبقيمػػػة ، ) ويػػػرى الباحػػػث أف ىػػػذا التحميػػػؿ يتوافػػػؽ مػػػع دراسػػػة 
حيػػػث إلػػػخ ، ... ، (  ٕٓٔٓ) ، ودراسػػػة النػػػوري (  ٕٓٓٓ) ، ودراسػػػة الكثيػػػري (  ٖٕٓٓ
أنػػو يوجػػد أخطػػاء قرائيػػة لػػدى الطمبػػة ، ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أسػػباب ترجػػع إلػػى أظيػػرت 
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ؽ التدريس المستخدمة في تعميـ القراءة ، وعدـ حػث الطمبػة عمػى القػراءة االسػتطبلعية طرائ
فػػي المجػػاالت المختمفػػة ، وعػػدـ بنػػاء الميػػارات األساسػػية لمقػػراءة عنػػد الطمبػػة مػػف الصػػغر ، 

بقيمػة ، ) وعمى الرغـ مف توافؽ ىذه الدراسات عمى وجود أخطاء قرائية إال أف نتائج دراسة 
معظـ األخطاء القرائية ال تتركز في الحذؼ واإلضافة واإلبداؿ ، واتفقػت  ترى أف(  ٖٕٓٓ

كػػوف الحػػذؼ تتػػوافر فيػػو أعمػػى درجػػات األخطػػاء (  ٕٓٓٓالكثيػػري ، ) الدراسػػة مػػع دراسػػة 
القرائية  ترتيبًا، واختمفت مع الدراسة الحالية كػوف التكػرار ثػاني األخطػاء القرائيػة حيػث رأت 

 .بداؿاإلضافة ثـ التكرار ثـ اإل
 

أي الفقرات أكثر تأثرًا بمستواىا المعياري تـ تناوؿ كؿ مستوى معياري مع بياف  وبدراسة    
 سبي لكؿ فقرة مف الفقرات بكؿ مستوىقيمة المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف الن

 :عمى حدة كما يمي 

 :ذف أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الحركاتح: أواًل  

ىي كما حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب و وقد تـ 
 ( ٘:  ٕ)  يوضحيا الجدوؿ رقـ 

 ( 5:  2)  الجدول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمخطأ والترتيب لمؤشرات أداء 
 حذف أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الحركات

 (مؤشرات األداء ) العبارات  م
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

 

الوزن 

النسبً 

 للخطأ

 الترتٌب

ٔ 
حذف صوت حرف من أول 

 .الكلمة

2.55 .89 85.15 2 

ٕ 
 وسطحذف صوت حرف من 

 .الكلمة

1.38 1.20 45.85 3 

 5 41.48 1.09 1.24 آخرحذف صوت حرف من  ٖ
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 .الكلمة

ٗ 
من أول  كلمةحذف صوت 

 .جملةال

1.23 1.11 40.90 6 

٘ 
وسط من  كلمةحذف صوت 

 .ةلمالج

1.21 1.13 40.17 7 

ٙ 
آخر من  صوت كلمةحذف 

 .الجملة

1.36 1.23 45.27 4 

 1 88.50 76. 2.66 .حذف حركة آخر الكلمة 7

 

الدرجة الكلٌة للمستوى 

 المعٌاري

 

1.66 .63 55.33 *** 

 (ٙٙ.ٔ) ابة عمى ىذا المجاؿ بمغتاإلجأف متوسط درجة  ( ٘:  ٕ) ويتضح مف الجدوؿ       
 كثر شيوعاً مؤشرات األداء األ، وبدراسة أي %(  ٖٖ.٘٘) وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ 

 :حسب الوزف النسبي وىي تـ ترتيبيا تنازليًا سي

 حذؼ حركة آخر الكممة. 
 حذؼ صوت حرؼ مف أوؿ الكممة. 
 حذؼ صوت حرؼ مف وسط الكممة. 
 الجممة حذؼ صوت كممة مف آخر. 
 حذؼ صوت حرؼ مف آخر الكممة. 
 حذؼ صوت كممة مف أوؿ الجممة. 
 حذؼ صوت كممة مف وسط الجممة. 

بمغ أعمى وزف نسبي لمخطأ حذؼ حركة آخر الكممة ويرى الباحث أف مؤشر األداء       
حيث وجد أف  خطأ (  ٖٕٓٓبقيمة ، ) ، وقد وافؽ ىذا ما ذىب إليو (  ٘ٔ.٘ٛ) حيث بمغ 
كة آخر الحرؼ بمغ أكثر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة ، وقد ُيعزى ىذا إلى النطؽ لحر 

تركيز انتباه الطمبة عمى الحروؼ األولى مف الكممة أو حروؼ الكممة دوف اإلطبلع عمى بنية 
الكممة ، أو يرجع إلى سرعة القراءة لدى الطمبة حيث يعتبرونيا الميارة األىـ ، وعدـ معرفة 
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عد النحو والصرؼ في الصؼ الثالث األساسي ، وجاء مؤشر األداء حذؼ صوت الطمبة لقوا
وكاف أقؿ مؤشر تتوافر فيو األخطاء (  ٚٔ.ٓٗ) كممة مف وسط الجممة بوزف نسبي بمغ 

حذؼ أصوات بعض الحروؼ أو الكممات أو القرائية الجيرية الشائعة لممستوى المعياري 
 .الحركات

 :روف أو الكمماتإضافة أصوات بعض الح: ثانيًا 

وقد تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب وىي كما 
 ( ٘:  ٖ) يوضحيا الجدوؿ رقـ 

 ( 5:  3) الجدول

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمخطأ والترتيب لمؤشرات 
 الحروف أو الكممات أو الحركاتاألداء لممستوى المعياري إلضافة أصوات بعض 

 (مؤشرات األداء ) العبارات  م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

الوزن 
النسبي 
 لمخطأ

 الترتيب

ٔ 
إضافة صوت حرف من أول 

 .الكممة

1.77 1.33 58.95 2 

ٕ 
إضافة صوت حرف من وسط 

 .الكممة

1.22 1.19 40.61 3 

ٖ 
إضافة صوت حرف من آخر 

 .الكممة

1.20 1.11 39.88 5 

ٗ 
إضافة صوت كممة من أول 

 .الجممة

1.18 1.12 39.45 6 
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٘ 
إضافة صوت كممة من وسط 

 .الجممة

1.21 1.24 40.32 4 

ٙ 
آخر من  كلمةصوت  إضافة

 .الجملة

2.51 .97 83.55 1 

 
 الدرجة الكلٌة للمجال

 

1.51 .70 50.46 *** 

(  ٔ٘.ٔ)اإلجابة عمى ىذا المجاؿ بمغت ة أف متوسط درج ( ٘:  ٖ) ويتضح مف الجدوؿ 
تـ سي كثر شيوعاً مؤشرات األداء األوبدراسة أي ، %( ٙٗ.ٓ٘)وبمغ الوزف النسبي ليذا المجاؿ 

 :حسب الوزف النسبي وىي ترتيبيا تنازليًا 

 إضافة صوت كممة مف آخر الجممة. 
 إضافة صوت حرؼ مف أوؿ الكممة. 
 إضافة صوت حرؼ مف وسط الكممة. 
 وت كممة مف وسط الجممةإضافة ص. 
 إضافة صوت حرؼ مف آخر الكممة. 
 إضافة صوت كممة مف أوؿ الجممة. 

أف مؤشر األداء إضافة صوت كممة مف آخر  قد واجو الباحث استغرابًا عندما الحظ      
وقد ُيعزى ىذا إلى اعتماد الطمبة (  ٘٘.ٖٛ) الجممة بمغ أعمى وزف نسبي لمخطأ حيث بمغ 

الحفظ واالستظيار دوف التمحيص في الكممات جيدًا أثناء القراءة ، أو  في قراءتيـ إلى
عنصر التخميف أثناء القراءة ، أو االرتباط الذىني لمطمبة في جمؿ قد مرت عمييـ خبلؿ 

إضافة صوت كممة مف أوؿ الجممة بمغ أدنى القراءات السابقة ، بينما ناؿ مؤشر األداء 
وقد ُيعزى ىذا إلى تركيز الطمبة أثناء قراءتيـ (  ٘ٗ.ٜٖ) وزف نسبي لمخطأ حيث بمغ 

ألوؿ الجممة ، حيث تبدأ تيجئة حروؼ كممات الجممة مف الكممة األولى بدقة وعناية ألف 
 .اءة الجممة عف قراءة آخر الكمماتاالىتماـ يزيد في بداية قر 
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 :تكرار أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الجمل: ثالثًا 

ىي كما المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب و وقد تـ حساب 
 ( ٘:  ٗ )يوضحيا الجدوؿ رقـ 

 ( 5:  4) الجدول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجال تكرار 
 .أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الحركات

 مؤشرات األداء م
المتوسط 

 الحسابً

 

االنحراف 

 المعٌاري

 

الوزن 

النسبً 

 للخطأ

 الترتٌب

 2 63.46 1.31 1.90 .صوت حرف من أول الكلمةتكرار  ٔ

 4 44.54 1.27 1.34 .الكلمة وسطصوت حرف من  تكرار ٕ

 5 41.63 1.18 1.25 .الكلمة آخرصوت حرف من  تكرار ٖ

 5 41.63 1.09 1.25 .جملةمن أول ال كلمةصوت  تكرار ٗ

 7 41.48 1.13 1.24 .ةلموسط الجمن  كلمةصوت  تكرار ٘

 3 53.42 1.23 1.60 .آخر الجملةمن  كلمةصوت  تكرار ٙ

 1 93.60 55. 2.81 .تكرار الجملة أكثر من مرة 7

 
 الدرجة الكلٌة للمستوى المعٌاري

 

1.63 .67 54.25 *** 

   ىػذا المجػاؿ بمغػتأف متوسط درجة اإلجابػة عمػى  ( ٘:  ٗ )ويتضح مف الجدوؿ         
مؤشػرات األداء وبدراسػة أي ، %(  ٕ٘.ٗ٘) وبمغ الوزف النسػبي ليػذا المجػاؿ (   ٖٙ.ٔ) 
 :حسب الوزف النسبي وىي تـ ترتيبيا تنازليًا سي كثر شيوعاً األ

 تكرار الجممة أكثر مف مرة. 
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 تكرار صوت حرؼ مف أوؿ الكممة. 
 تكرار صوت كممة مف آخر الجممة. 
 وسط الكممة تكرار صوت حرؼ مف. 
 تكرار صوت كممة مف أوؿ الجممة. 
 تكرار صوت حرؼ مف آخر الكممة. 
 تكرار صوت كممة مف وسط الجممة. 

بمغ أعمى وزف نسبي لمخطأ  تكرار الجممة أكثر مف مرةويرى الباحث أف مؤشر األداء        
وخاصة في  إلى ارتباؾ الطمبة أثناء القراءة الجيرية وقد ُيعزى ىذا(  ٓٙ.ٖٜ) حيث بمغ 

مقّيميف لقراءتو ،  الطمبة الموجوديف في الفصؿ بمثابةالفصؿ الدراسي ألنو يعتقد أف المعمـ و 
ويبلحظ الباحث مف خبلؿ عممو كمعمـ لممرحمة األساسية الدنيا أف الطالب بعد قراءتو لمجممة 

نظر إلى أو جزء منيا يرجع إلى قراءتيا مرة أخرى بناًء عمى حفظو ليا حتى تمنحو فرصة لم
الجممة أو الكممة التي بعدىا ليقرأىا مف باب االستعداد القبمي لمقراءة ، بينما مؤشر األداء 

وقد (  ٛٗ.ٔٗ) وزف نسبي لمخطأ حيث بمغ بمغ أدنى  تكرار صوت كممة مف وسط الجممة
ُيعزى ىذا إلى أف الطمبة أثناء قراءتيـ يركزوف عمى أوؿ الجممة أو الكممة ، مف حيث يبدأ 

 . لطمبة قراءتيـ ال مف وسط الجممةا

 : امتفسيرىو  مناقشتيما والفرضية األولىالنتائج التي تتعمق بالسؤال الرابع 

ىل يختمـف مسـتوى تـوافر األخطـاء القرائيـة الجيريـة " :ينص السؤال الرابع عمى ما يمي 
الشائعة لدى طمبة الصف الثالث األساسي في ضوء قائمـة المسـتويات المعياريـة المةعـدة 

 "؟ ( طالب ، طالبات) باختالف متغير الجنس 

ال يختمـــف مســـتوى تـــوافر األخطـــاء القرائيـــة : " صػػػيغة الفرضػػػية المتعمقػػػة بالسػػػؤاؿ الرابػػػع
عة لـــدى طمبـــة الصـــف الثالـــث األساســـي فـــي ضـــوء قائمـــة المســـتويات الجيريـــة الشـــائ

 ".  ( طالب ، طالبات) المعيارية المةعدة باختالف متغير الجنس 
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لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف " ت " ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية  تـ استخداـ اختبار 
 .يوضح ذلؾ ( ٘:  ٘ )الجنسيف، والجدوؿ 

 ( 5:  5) الجدول رقم

درجات الطمبة         لمكشف عن الفرق بين متوسطي " ت " نتائج استخدام اختبار 
 تعزى لمتغير الجنس

 المستويات المعيارية
نوع 
 التطبيق

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

" قيمة 
 "ت 

مستوي 
 الداللة

حذف أصوات بعض 
الحروف أو الكممات أو 

 الحركات

 71. 1.66 107 ذكر

ٓ.ٔٓٔ 

غير دالة 
عند 
ٓ.ٓ٘ 

 54. 1.66 122 أنثى

إضافة أصوات بعض 
 الحروف أو الكممات

 79. 1.56 107 ذكر

ٔ.ٖٓٔ 
غير دالة 
عند 
ٓ.ٓ٘ 

 61. 1.47 122 أنثى

تكرار أصوات بعض 
الحروف أو الكممات أو 

 الجمل

 76. 1.59 107 ذكر

ٓ.ٚٙٔ 

غير دالة 
عند 
ٓ.ٓ٘ 

 58. 1.66 122 أنثى

 70. 1.61 107 ذكر الكميةالدرجة 

ٓ.ٜٓٔ 
غير دالة 
عند 
ٓ.ٓ٘ 

 51. 1.60 122 أنثى

 ( ٜٛ.ٔ)  بمغت  ٘ٓ.ٓومستوى داللة  ٕٕٚالجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة                   

 (  ٚٚٙ.ٕ) بمغت  ٔٓ.ٓومستوى داللة  ٕٕٚالجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة                   
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 :اتضح من الجدول السابق أنولقد  

 :فيما يتعمق بحذف أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الحركات: أواًل 

، ( ٙٙ.ٔ) بمغ الطبلبيذا المجاؿ إلجابات لخطاء الحسابية يتضح أف متوسط األ
، وىي (ٔٓٔ.ٓ) المحسوبة بمغت " ت " وقيمة (  ٙٙ.ٔ) بمغ طالباتومتوسط إجابات ال

، وىذا يعني أنو ال يختمؼ مستوى توافر األخطاء ٘ٓ.ٓداللة غير دالة عند مستوى 
القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي في ضوء قائمة المستويات 

 .(طبلب ، طالبات ) المعيارية المعدة باختبلؼ متغير الجنس 

 :إضافة أصوات بعض الحروف أو الكمماتب فيما يتعمق  :ثانيًا 

        بمغ ية عمى ىذا المجاؿ إلجابات الطبلبخطاء الحسابمتوسط األيتضح أف 
     المحسوبة بمغت" ت " وقيمة (  ٚٗ.ٔ) بمغ لطالبات، ومتوسط إجابات ا(ٙ٘.ٔ) 
يختمؼ ال أنو ، وىذا يعني ٘ٓ.ٓي غير دالة عند مستوى داللة ، وى( ٖٔٓ.ٔ) 

طمبة الصؼ الثالث األساسي مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى 
طبلب ، )      في ضوء قائمة المستويات المعيارية المعدة باختبلؼ متغير الجنس

 .( طالبات

 :فيما يتعمق بتكرار أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الجمل: ثالثًا 

، ( ٜ٘.ٔ)  يتضح أف متوسط األخطاء الحسابية عمى ىذا المجاؿ إلجابات الطبلب بمغ
، وىي ( ٔٙٚ.ٓ)  المحسوبة بمغت " ت " وقيمة (  ٙٙ.ٔ) بمغ لطالباتإجابات اومتوسط 

، وىذا يعني أنو ال يختمؼ مستوى توافر األخطاء ٘ٓ.ٓغير دالة عند مستوى داللة 
القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي في ضوء قائمة المستويات 

 (.الطبلب ، الطالبات) س المعيارية المعدة باختبلؼ متغير الجن
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 :الدرجة الكمية لمبطاقة

      بمغ طبلبخطاء الحسابية عمى ىذا المجاؿ إلجابات اليتضح أف متوسط األ      
      المحسوبة بمغت" ت " وقيمة (  ٓٙ.ٔ)  بمغ طالبات، ومتوسط إجابات ال ( ٔٙ.ٔ) 
، وىذا يعني أنو ال يختمؼ مستوى ٘ٓ.ٓ، وىي غير دالة عند مستوى داللة  ( ٜٔٓ.ٓ) 

توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي في ضوء قائمة 
 (.الطبلب ، الطالبات) المستويات المعيارية المعدة باختبلؼ متغير الجنس 

حيث كشفت دراستو وجود (  ٖٕٓٓبقيمة ، ) مع وقد اختمفت نتائج الدراسة الحالية        
 الباحث فروؽ ذات داللة إحصائية في األخطاء القرائية الجيرية لصالح الطالبات ، ويعزو

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب والطالبات في المستويات المعيارية 
حدد الباحث الصؼ الثالث الثبلثة ، كونيـ يتعمموف مف المنياج الفمسطيني الموحد ، وقد 

األساس لمدارس وكالة الغوث بمعنى أف معظـ معممي ومعممات مدارس وكالة الغوث 
ُيعمموف القراءة بطريقة تدريس واحدة وبخطوات معينة ، كما أف الطمبة في نياية المرحمة 

حددة األساسية الدنيا المتمثمة في نياية الصؼ الثالث األساس يكوف لدييـ ميارات قرائية م
 .وواحدة في أغمب األحياف

 : وتفسيرىما مناقشتيما النتائج التي تتعمق بالسؤال الخامس والفرضية الثانية

ىل يختمف مستوى توافر األخطاء القرائية الجيريـة " :ينص السؤال الخامس عمى ما يمي
الشائعة لدى طمبة الصف الثالث األساسي في ضوء قائمـة المسـتويات المعياريـة المعـدة 

 "؟( مرتفع، منخفض) باختالف متغير التحصيل 

ال يختمــف مســتوى تــوافر األخطــاء القرائيــة : " صػػيغة الفرضػػية المتعمقػػة بالسػػؤاؿ الخػػامس
الجيريـــة الشـــائعة لـــدى طمبـــة الصـــف الثالـــث األساســـي فـــي ضـــوء قائمـــة المســـتويات 

 ". ( مرتفع، منخفض) المعيارية المعدة باختالف متغير التحصيل 
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لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف " ت " ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية  تـ استخداـ اختبار 
  ( ٘:  ٙ )، والجػػػػػدوؿالمػػػػنخفض التحصػػػػيؿ المرتفػػػػع والطمبػػػػػة ذوي التحصػػػػيؿ الطمبػػػػة ذوو
 .يوضح ذلؾ

 ( 5:  6) الجدول رقم 

ف عن الفرق بين متوسطي الطمبة ذوي التحصيل لمكش" ت " نتائج استخدام اختبار 
 التحصيل المنخفض لمرتفع والطمبة ذويا

 المستويات المعيارية
نوع 
 التطبيق

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

" قيمة 
 "ت 

مستوي 
 الداللة

حذف أصوات بعض الحروف 
 أو الكممات أو الحركات

 55. 1.39 119 مرتفع

ٚ.ٖ٘ٛ 
دالة 
عند 
ٓ.ٓٔ 

 57. 1.95 110 منخفض

إضافة أصوات بعض 
 الحروف أو الكممات

 55. 1.19 119 مرتفع

ٛ.ٖٜٔ 
دالة 
عند 
ٓ.ٓٔ 

 68. 1.87 110 منخفض

تكرار أصوات بعض الحروف 
 أو الكممات أو الجمل

 52. 1.26 119 مرتفع

ٔٓ.ٖٗ٘ 
دالة 
عند 
ٓ.ٓٔ 

 59. 2.02 110 منخفض

 49. 1.29 119 مرتفع الدرجة الكمية

ٜ.ٜٕ٘ 
دالة 
عند 
ٓ.ٓٔ 

 52. 1.95 110 منخفض

 ( ٜٛ.ٔ)  بمغت  ٘ٓ.ٓومستوى داللة  ٕٕٚالجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة           

 (  ٚٚٙ.ٕ) بمغت  ٔٓ.ٓومستوى داللة  ٕٕٚالجدولية عند درجة حرية ( ت)قيمة           
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 :لقد اتضح من الجدول السابق أنو

 :أو الحركات فيما يتعمق بحذف أصوات بعض الحروف أو الكممات: أواًل 

 الطمبة ذويإلجابات  المستوى المعياري ليذاخطاء الحسابية يتضح أف متوسط األ
 بمغ التحصيؿ المنخفض الطمبة ذوي، ومتوسط إجابات  ( ٜٖ.ٔ )  بمغ التحصيؿ المرتفع

، وىي دالة عند مستوى داللة ( ٖٛ٘.ٚ) المحسوبة بمغت " ت " وقيمة (  ٜ٘.ٔ) 
يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة ، وىذا يعني أنو ٔٓ.ٓ

الصؼ الثالث األساس في ضوء قائمة المستويات المعيارية المعدة باختبلؼ متغير 
 .لصالح منخفضي التحصيؿ(  مرتفع، منخفض)  التحصيؿ

 :فيما يتعمق  بإضافة أصوات بعض الحروف أو الكممات: ثانيًا 

 يالطمبة ذو  إلجاباتالمستوى المعياري يذا ل خطاء الحسابيةاأليتضح أف متوسط    
 بمغ التحصيؿ المنخفض الطمبة ذوي، ومتوسط إجابات (ٜٔ.ٔ)    بمغ التحصيؿ المرتفع

، وىي دالة عند مستوى داللة ( ٜٖٔ.ٛ) المحسوبة بمغت " ت " وقيمة (  ٚٛ.ٔ) 
ئعة لدى طمبة ئية الجيرية الشا، وىذا يعني أنو يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرأٓ.ٓ

في ضوء قائمة المستويات المعيارية المعدة باختبلؼ متغير  الصؼ الثالث األساس
 .لصالح منخفضي التحصيؿ( مرتفع، منخفض) التحصيؿ 

 :فيما يتعمق بتكرار أصوات بعض الحروف أو الكممات أو الجمل: ثالثًا 

الطمبة ذوو إلجابات  ستوى المعيارييذا الملخطاء الحسابية يتضح أف متوسط األ    
   بمغالطمبة ذوو التحصيؿ المنخفض ، ومتوسط إجابات ( ٕٙ.ٔ)  بمغ التحصيؿ المرتفع

، وىي دالة عند مستوى داللة ( ٖ٘ٗ.ٓٔ) المحسوبة بمغت " ت " وقيمة (  ٕٓ.ٕ) 
طمبة  ئعة لدى، وىذا يعني أنو يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشأٓ.ٓ

في ضوء قائمة المستويات المعيارية المعدة باختبلؼ متغير  الصؼ الثالث األساس
 .لصالح منخفضي التحصيؿ( مرتفع، منخفض) التحصيؿ 
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 :الدرجة الكمية لمبطاقة

الطمبة ذوو التحصيؿ يذه المجاالت إلجابات لخطاء الحسابية يتضح أف متوسط األ
(  ٜ٘.ٔ)  بمغ التحصيؿ المنخفض الطمبة ذوي، ومتوسط إجابات ( ٜٕ.ٔ)  بمغ المرتفع
، وىذا ٔٓ.ٓ، وىي دالة عند مستوى داللة ( ٕٜ٘.ٜ) المحسوبة بمغت " ت " وقيمة 

ئعة لدى طمبة الصؼ الثالث يعني أنو يختمؼ مستوى توافر األخطاء القرائية الجيرية الشا
مرتفع، ) لتحصيؿ في ضوء قائمة المستويات المعيارية المعدة باختبلؼ متغير ا األساس
 .لصالح منخفضي التحصيؿ( منخفض

يعزو الباحث ارتفاع مستوى توافر مؤشرات األداء لممستويات المعيارية لؤلخطاء القرائية 
الجيرية الشائعة لصالح الطمبة ذوو التحصيؿ المنخفض ، كونيـ ال يمتمكوف الميارات 

رائية الجيرية ، وقمة تعاوف القرائية بشكؿ جيد ، وعدـ وجود خطط عبلجية لؤلخطاء الق
التحصيؿ المنخفض بالقدر المطموب ،  طمبة ذويالمعمميف والمعممات مع ىذه الفئة مف ال

التحصيؿ المنخفض  الخاصة بالطمبة ذويوالبعد عف استخداـ طرؽ التدريس الحديثة 
ص كطريقة التعميـ التفاعمي المحوسب في تعميـ القراءة ، ويرى الباحث التأخر في تشخي

األخطاء القرائية الجيرية لدى طمبة الصؼ الثالث األساس مف أىـ األسباب التي أدت 
 . التحصيؿ المنخفض القرائية الجيرية لدى الطمبة ذوي إلى ارتفاع األخطاء
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 : توصيات الدراسة 

  ضرورة إعادة النظر في موضوعات القراءة المقررة عمى طمبة الصؼ الثالث األساس
في إطار يمكنيا مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة منيا بكفاءة ، وتقديميا 

 .وفعالية
  ضرورة مساعدة المعمـ لمطمبة عمى توظيؼ القواعد النحوية والصرفية واإلمبلئية أثناء

قراءتيـ الجيرية ، حتى يتـ ربط القراءة الجيرية بسائر فروع المغة ، وبالتالي الحد مف 
 .ف بالقراءة الجيريةواقع الطمبة الذيف يخطئو 

  تصميـ أدوات عممية مختمفة لمكشؼ عف األخطاء القرائية الجيرية الشائعة في جميع
 .المراحؿ التعميمية المختمفة

    تنويع طرائؽ التدريس مف قبؿ المعمـ في تدريسو لمقراءة الجيرية ، بما يتناسب
 .مف جية أخرى والفروؽ الفردية بيف الطمبة مف جية ، وطبيعة موضوعات القراءة

  ضرورة اىتماـ المعمـ بالتشخيص الفوري لؤلخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى الطمبة
 .، حتى ال تصؿ إلى حد يصعب معالجتو

   ضرورة اىتماـ المعمـ بالتشخيص المستمر لؤلخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى
 .الطمبة
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 :مقترحات الدراسة 

 :قد تفتح المجاؿ أماـ دراسات أخرى في ىذا المجاؿمف المقترحات التي 

  إجراء دراسة لبناء برنامج محوسب لعبلج األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة
 .الصؼ الثالث األساس

 إجراء دراسات مماثمة في مراحؿ دراسية مختمفة. 
  الشائعة لدى طمبة إجراء دراسة تستيدؼ بناء قائمة مستويات معيارية لؤلخطاء الكتابية

 .الصؼ الثالث األساس
 إجراء دراسة لتقويـ موضوعات القراءة لدى طمبة الصؼ الثالث األساس. 
  إجراء دراسة لمعرفة أثر األخطاء القرائية الجيرية الشائعة عمى التحصيؿ الدراسي

 .لمطمبة
 إجراء دراسة مقارنة ألثر عدة طرائؽ في تدريس القراءة الجيرية. 
 تستيدؼ بناء قائمة مستويات معيارية لؤلخطاء القرائية الصامتة الشائعة  إجراء دراسة

 .لدى طمبة الصؼ الثالث األساس
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 المصادر والمراجع
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القرآن الكريم تنزيل العزيز الحكيم. 

، المجمد الثاني ، دار الحدي لمطباعة  لسان العرب( :  ٖٕٓٓ) ابف منظور ، محمد  .ٔ
 .مصر: والنشر والتوزيع ، القاىرة 

،  ٗ، مج ، مادة قرأ ، دار المعارؼ لسان العرب( : دت)ابف منظور، جماؿ الديف .ٕ
 .ٖٗٙ٘ص

،  أساليب وطرق تدريس المغة العربية: (  ٕٕٓٓ) أبو الييجاء ، فؤاد حسف حسيف  .ٖ
 .األردف: دار المناىج ، عماف ،  ٕط

دار المناىج ، أساليب وطرق تدريس المغة العربية ،  : (ٕٔٓٓ)فؤاد ، أبو الييجاء .ٗ
 .األردف: عماف 

برنامج مقترح لعالج الضعف القرائي وبعض ( :  ٜٜٙٔ) أبو حجاج ، أحمد  .٘
، رسالة  صعوبات القراءة لدى تالميذ الصف الخامس من مرحمة التعميم األساسي

 .ادكتوراة غير منشورة ، جامعة طنط
بناء مستويات معيارية لمياقة البدنية لطمبة وطالبات ( :  ٕ٘ٓٓ) أبو حميمة ، فائؽ  .ٙ

المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم والمستويات كمية التربية الرياضيات في األردف ، 
 .جامعة عيف شمس: ، المجمد األوؿ ، القاىرة  م2115يوليو  27-26المعيارية ، 

دراسة مسحية لصعوبات التعمم في القراءة لدى  : (ٕٓٔٓ) أبو دقة، نادية عبد الغني .ٚ
رسالة ماجستير  طمبة المرحمة األساسية في محافظة رام اهلل والبيرة في فمسطين ،

 . األردف: عماف جامعة عماف األىمية، ، غير منشورة
، مكتبة الجنوب المركزية ، غزة  قطوف كتب المغة( :  ٕٜٜٔ) أبو سميماف ، صادؽ  .ٛ

 .ففمسطي: 
أثر برنامج العيادات القرائية لعالج الضعف في  : (ٕٓٔٓ)أبو طعيمة، محمد أحمد  .ٜ

 بعض الميارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في محافظة خان يونس،
 .غزةبالجامعة اإلسبلمية ، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة
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باأللعاب التعميمية لتنمية بعض أثر برنامج ( :  ٜٕٓٓ) أبو عكر ، محمد نايؼ  .ٓٔ
 ، ميارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمدارس خانيونس

 .غزة –رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسبلمية 
،  األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية( :  ٜٙٛٔ) أبو مغمي ، سميح  .ٔٔ

 .ألردفا: لمنشر والتوزيع ، عماف  مجدالوي 
تعميم األطفال القراءة والكتابة :  (ٕٔٔٓ)عبد الحافظ ، سميح وسبلمة، أبو مغمي .ٕٔ

 .األردف: دار البداية ، عماف ، 
، دار يافا مدخل إلى تدريس ميارات المغة العربية:  (ٕٓٔٓ)أبو مغمي، سميح  .ٖٔ

 .األردف: لمنشر والتوزيع، عماف 
الدراما عمى تحسين مستوى  أثر استخدام( :  ٕٛٓٓ) أبو موسى ، لطفي موسى  .ٗٔ

رسالة ماجستير غير منشورة ، بعض الميارات القرائية لدى طمبة الصف السابع ، 
 .غزة –الجامعة اإلسبلمية 

مستوى الميارات القرائية والكتابية ( :  ٕٓٔٓ) األسطؿ ، أحمد رشاد مصطفى  .٘ٔ
، رسالة ماجستير غير  لدى طمبة الصف السادس وعالقتو بتالوة وحفظ القرآن الكريم

 .غزة –منشورة ، الجامعة اإلسبلمية 
، عالـ الكتب  تكنولوجيا التعميم وتجديد التعميم( :  ٜٜٛٔ) اسماعيؿ ، الغريب  .ٙٔ

 .مصر: لمنشر والتوزيع ، القاىرة 
، مكتبة الطالب الجامعي ،  ٗ، ط  البحث التربوي( :  ٕٓٓٓ) األغا ، إحساف  .ٚٔ

 .غزة
برنامج إدارة الجودة الشاممة ( :  ٕٕٓٓ) طفى ، أحمد األنصاري ، محمد و مص .ٛٔ

 ٖٕ)  ، المركز العربي لمتدريب التربوي لدوؿ الخميج ، وتطبيقاتيا في المجال التربوي
 (.يونيو  ٕٙ –
، دار  تعميم األطفال الميارات القرائية والكتابية( :  ٕٕٓٓ) البجة ، عبد الفتاح  .ٜٔ

 .دفاألر : منشر والتوزيع ، عماف الفكر ل
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أصول تدريس العربية بين النظرية  : (ٕٓٓٓ)عبد الفتاح حسف ، البجة .ٕٓ
 .األردف: ، عماف  دار الفكر ، والممارسة المرحمة األساسية الدنيا

دار ، أساليب تدريس المغة العربية وآدابيا : (ٕ٘ٓٓ)عبد الفتاح حسف ، البجة .ٕٔ
 .األردف: ، عماف  الكتاب الجامعي

 ٔ، ط تدريس األطفال ذوي صعوبات التعمم( :  ٜٕٓٓ) بطرس ، بطرس حافظ  .ٕٕ
 .األردف: ، دار المسيرة ، عماف 

األخطاء الشائعة في قراءة المغة ( :  ٖٕٓٓ) بقيمة ، إياد يحي عبد القادر  .ٖٕ
العربية الجيرية لدى طمبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة 

 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس نابمس
، ترجمة  الضعف في القراءة تشخيصو وعالجو( :  ٜٙٛٔ) بوند ، جاي وزمبلؤه  .ٕٗ

 .مصر: ، عالـ الكتب ، القاىرة  ٕمحمد منير مرسي ، ط
، دار قباء لمطباعة  اإلدارة التعميمية والمدرسية ( : ٕٔٓٓ) البوىي ، فاروؽ  .ٕ٘

 .مصر: شر والتوزيع ، القاىرة والن
 .مصر: ، مكتبة مصر ، القاىرة  القراءة الوظيفية( : ت . د ) بيراف ، دونبلند  .ٕٙ
دائرة ،  ، حيدر أبادالسنن الكبرى لمبييقي:  (ٖٕٜٔ)البييقي، أبو بكر أحمد .ٕٚ

 .المعارؼ النظامية
أساسيات عمم ( :  ٕٙٓٓ) الترتوري ، محمد عوض والقضاة ، محمد فرحاف  .ٕٛ
 .األردف: ، دار الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف  لنفس التربوي النظرية والتطبيقا
       جاب اهلل ، عمي سعد و مكاوي ، سيد فيمي و عبد الباري ، محمد شعباف  .ٜٕ

جراءاتو التربوية( :  ٕٔٔٓ)  ، دار المسيرة  ٔ، ط تعميم القراءة والكتابة ، أسسو وا 
 . األردف: لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف 

بناء مستويات معيارية لمقياس أدوار معممي التربية ( :  ٕ٘ٓٓ) الحايؾ ، صادؽ  .ٖٓ
الرياضية الحديثة كما تطرحيا مناىج التربية الرياضية القائمة عمى االقتصاد المعرفي 
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التعميم والمستويات المعيارية ،  المؤتمر السابع عشر مناىجفي عصر العولمة ، 
 .جامعة عيف شمس: ، المجمد الثالث ، القاىرة  م2115يوليو  26-27

التربية ،  ، مقترحات لتنمية حب القراءة عند أطفالنا( :  ٕٜٜٔ) حساف ، حساف  .ٖٔ
 .قطر:العدد مائة ، السنة واحد وعشروف ، الدوحة 

مجمة بط جودة التعميـ ، رؤية إنسانية لمفيـو ض( :  ٜٜٗٔ) حساف ، حساف  .ٕٖ
 .مصر :، عالـ الكتب ، القاىرة  ٜ، ج دراسات تربوية

، الدار  ٔط طرق تعميم األطفال القراءة والكتابة ،( :  ٕٓٓٓ) الحسف ، ىشاـ  .ٖٖ
 .األردف: العممية الدولية ، عماف 

دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية الشائعة لدى تالميذ ( :  ٕٗٓٓ) حمس ، داود  .ٖٗ
، رسالة دكتوراه غير  وتمميذات الصف السادس األساسي في مدارس محافظات غزة

 .السوداف: منشورة ، جامعة الخرطـو ، كمية التربية 
دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث  ( : ٕٙٓٓ) حمس ، داود درويش  .ٖ٘

 .، آفاؽ لمنشر والتوزيع بغزة ٔ، طالعممي 
لقراءة الجيرية وتحميميا لدى طمبة وصؼ أخطاء ا:  (ٕٓٔٓ)الحوامدة، محمد  .ٖٙ

المجمة األردنية  ، الصؼ الثالث األساسي في محافظة أربد وعبلقتيا ببعض المتغيرات
 (. ٕ)، العدد(ٙ)، المجمدفي العموم التربوية

أثر األلعاب التربوية  : (ٕٕٓٓ)الحيمة، محمد محمود وغنيـ، عائشة عبد القادر  .ٖٚ
الجة الصعوبات القرائية لدى طمبة الصؼ الرابع المغوية المحوسبة والعادية في مع

، (ٙٔ)، جامعة النجاح الوطنية، المجمدمجمة جامعة النجاح لألبحاث ، األساسي
 (.ٕ)العدد

،  مكتبة الفبلح،  تدريس وتقييم ميارات القراءة : (ٖٕٓٓ)ياسر ، الحيمواني .ٖٛ
 .الكويت

في مراحل التعميم  تطوير مناىج تعميم القراءة( :  ٜٙٛٔ) خاطر ، محمد أحمد  .ٜٖ
 .، تونس العام في الوطن العربي 
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، دار  ٕ، ط  تكنولوجيا التعميم والتعمم( :  ٜٕٓٓ) خميس ، محمد عطية  .ٓٗ
 .مصر: السحاب لمطباعة والنشر والتوزيع ، القاىرة 

االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية لصفوف ( :  ٕٕٔٓ)  داود،  حمس .ٔٗ
  .فمسطيف: مكتبة جامعة األمة ، غزة المرحمة األساسية الدنيا ، 

فن تدريس ميارات المغة العربية في ( :  ٜٜٚٔ) الدراويش ، محمد أحمد  .ٕٗ
 .األردف: ، عماف المرحمة األساسية 

الطرائق العممية في ( :  ٖٕٓٓ) الدليمي طو عمي والوائمي ، سعاد عبد الكريـ  .ٖٗ
 .ألردفا: ، دار الشروؽ ، عماف  ٔ،  ط تدريس المغة العربية 

اتجاىات حديثة في ( :  ٕ٘ٓٓ) الدليمي طو عمي والوائمي ، سعاد عبد الكريـ  .ٗٗ
 .األردف: ، عالـ الكتب الحديث ، إربد  ٔ،  ط تدريس المغة العربية

برنامج مقترح لتنمية ميارات القراءة  : (ٕٔٓٓ)خالد بف عبداهلل ، الراشد  .٘ٗ
مستوى التحصيمي لمصف الصامتة وأثره في تحسين ميارات القراءة الصامتة و 

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممؾ  ، السادس بمدينة الرياض
 .سعود، السعودية

برنامج مقترح لعبلج الصعوبات القرائية  : (ٕٔٓٓ)راشد، حناف مصطفى مدبولي  .ٙٗ
المؤتمر  ، في التعرؼ والنطؽ والفيـ لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي األزىري

، ، مصر (ءة بين الوقاية والتشخيص والعالجصعوبات تعمم القرا) العممي السابع  
 ( .ٔ)المجمد 

أثر استخدام الطريقة الجزئية الطريقة ( :  ٕٕٓٓ) رضواف ، منير محمد  .ٚٗ
الجزئية في تعميم القراءة عمى عمى تنمية مياراتيا في الصف األول األساسي 

 .ير غير منشورة ، جامعة األقصى بغزة، رسالة ماجست بمحافظة غزة
، دار الصفاء لمتوزيع ، عماف  ٔ، ط صعوبات التعمم( :  ٕ٘ٓٓ) ياض ، بدري ر  .ٛٗ

 .األردف: 
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،  أساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبة : (ٕٙٓٓ)فيد خميؿ ، زايد .ٜٗ
 .األردف: ، عماف  دار اليازوري

تقويـ أداء تبلميذ المرحمة اإلعدادية ( :  ٕ٘ٓٓ) الزغاط ، جماؿ سميماف عطية  .ٓ٘
المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم في ضوء المستويات المعيارية لبلستماع ، 

جامعة : ، المجمد الثالث ، القاىرة  م2115يوليو  27-26والمستويات المعيارية ، 
 .عيف شمس

تبة مك:  ٕ، طالمرشد في تدريس المغة العربية:  (ٜٜٜٔ)محمد شحادة ، زقوت  .ٔ٘
 .فمسطيف: ، غزة  األمؿ

تعمـ القراءة والكتابة  فاعمية استخداـ الحاسوب في : (ٕٙٓٓ) سالـ ، محمد محمد .ٕ٘
لمجمعية المصرية لمقراءة  المؤتمر العممي السادس ، لتبلميذ الصؼ األوؿ االبتدائي

: ، القاىرة  ٚ٘_ٛٔ، (ٕ)، المجمد(من حق كل طفل أن يكون قارئًا متميزًا )والمعرفة 
 .مصر

خصائص األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ مف ( :  ٜٜ٘ٔ) السرطاوي ، زيداف  .53
 (.ٖٚ)، العدد مجمة التربية المعاصرةوجية نظر معممييـ ، 

أىداؼ تعميـ المغة العربية في الصفوؼ تقويـ ( :  ٕٗٓٓ) السعودي ، عبلء  .ٗ٘
الثبلثة األولى مف المرحمة االبتدائية في ضوء المستويات العالمية لتعميـ المغات ، 

 .مصر: رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عيف شمس 
تقويـ أىداؼ تعميـ المغة العربية ( :  ٕ٘ٓٓ) سعودي ، عبلء الديف حسف إبراىيـ  .٘٘

ممخص رسالة ) ألولى في ضوء المستويات العالمية لتعمـ المغات في الصفوؼ الثبلثة ا
 27-26المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، ، ( ماجستير 
 .مصر :القاىرة جامعة عيف شمس ، المجمد الثاني ،  م2115يوليو 

خؿ متطمبات تفعيؿ المستويات المعيارية دا( :  ٕ٘ٓٓ) السعيد ، رضا مسعد  .ٙ٘
المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم المدرسة المصرية تساؤالت أساسية ، 

http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47366
http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47366
http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47366
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جامعة : ، المجمد األوؿ ، القاىرة  م2115يوليو  27-26والمستويات المعيارية ، 
 .عيف شمس

مدخل إلى الديسمكسيا برنامج تدريبي لعالج صعوبات (. ٜٕٓٓ)السعيدي، أحمد  .ٚ٘
 .دفاألر : ، عماف  دار اليازوري ،القراءة

مستويات معيارية ( :  ٕ٘ٓٓ) سكر ، ناجي رجب و الخزندار ، نائمة نجيب  .ٛ٘
المؤتمر السابع مقترحة لكفايات األداء البلزمة لممعمـ لمواجية مستجدات العصر ، 

، المجمد  م2115يوليو  27-26عشر مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، 
 .جامعة عيف شمس: الثاني ، القاىرة 

أثر توظيف األلعاب التعميمية في التمييز بين  : (ٕٔٔٓ)فاتف إبراىيـ سموت،  .ٜ٘
رسالة  .الحروف المتشابية شكاًل المختمفة نطقًا لدى تالمذة الصف الثاني األساسي

 . الجامعة اإلسبلمية، غزة، كمية التربية، ماجستير غير منشورة
كالت تعمم برنامج متعدد المداخل لعالج بعض مش:  (ٕٔٓٓ)السميطي، حمدة  .ٓٙ

رسالة دكتوراة غير  .القراءة في الصفوف األولى من المرحمة االبتدائية بدولة قطر
 . جامعة عيف شمس، مصر، كمية التربية، منشورة

المشرف الفني في (. ٕ٘ٓٓ)سميماف، محمد نايؼ ومحمد، عادؿ جابر صالح  .ٔٙ
: ، عماف  لتوزيعدار القدس لمنشر ودار قنديؿ لمنشر وا ،أساليب تدريس المغة العربية

 .األردف
أثر برنامج قائـ عمى استخداـ ما وراء المعرفة :  (ٕٔٓٓ)السميماف، ميا عبداهلل  .ٕٙ

 ،في تنمية الفيـ القرائي لدى تمميذات صعوبات القراءة في الصؼ السادس االبتدائي
جامعة الخميج العربي، ، مجمة الدراسات التربوية ،رسالة ماجستير غير منشورة

 .البحريف
،  ٔ، ط تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق( :  ٕٜٜٔ) شحاتو ، حسف  .ٖٙ

 .مصر: الدار المصرية المبنانية ، القاىرة 
 .مصر: ، عالـ الكتب ، القاىرة  القراءة والطفل( :  ٜٜٗٔ)  شحاتو ، حسف .ٗٙ
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المؤتمر السابع ثقافة المعايير والتعميـ الجامعي ، ( :  ٕ٘ٓٓ) شحاتو ، حسف  .٘ٙ
، المجمد  م2115يوليو  27-26مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، عشر 

 .جامعة عيف شمس: الثاني ، القاىرة 
أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ( :  ٜٕٓٓ) الشخريتي ، سوسف شاىيف  .ٙٙ

ميارات القراءة لدى تالميذ الصف الثالث األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية 
 .غزة –ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسبلمية ، رسالة  بشمال غزة –
 : (ٜٕٓٓ)شريؼ، سميـ محمد وأبو رياشي،حسيف محمد والصافي، عبدالحكيـ  .ٚٙ

 .األردف: ، عماف  دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، تعمم القراءة السريعة
فاعمية برنامج قائم عمى ميارات ( :  ٕٔٔٓ) الشوبكي ، ميا محمد أحمد  .ٛٙ

، رسالة  لتنمية ميارات القراءة لدى تمميذات الصف الرابع األساسي بغزةاالستماع 
 .غزة –ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسبلمية 

األخطاء الشائعة في خطوط طمبة ( :  ٕٓٓٓ) شيخ عيد ، إبراىيـ سميماف  .ٜٙ
، رسالة ماجستير غير منشورة ،  المرحمة األساسية العميا في مادة الخط العربي

 .غزة –عة اإلسبلمية الجام
برنامج مقترح لتنمية االستعداد لمقراءة ( :  ٕ٘ٓٓ) صالح ، نجوى فوزي ديب  .ٓٚ

رسالة دكتوراة ، كمية التربية ، جامعة األقصى ،  لدى أطفال الرياض في محافظة غزة
 .غزة –
أثر استخدام برامج الدروس :  (ٕٓٔٓ)صالح، نداء عبدالرحيـ مصطفى دار  .ٔٚ

ة في تعمم المغة العربية عمى تحصيل طمبة الصف األول األساسي التعميمية المحوسب
 .كمية التربية، جامعة النجاح الوطنية، نابمس .في مدارس محافظة نابمس

الكتاب اإللكتروني في ضوء المستويات ( :  ٕ٘ٓٓ) الصاوي ، محمد وجيو  .ٕٚ
، ( الثانوي  دراسة ناقدة لكتاب الجغرافيا لمصؼ األوؿ) المعيارية لموسائط المتعددة 

يوليو  27-26المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، 
 .جامعة عيف شمس: ، المجمد الثاني ، القاىرة  م2115
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المشكالت القرائية في صفوف الحمقة األولى ، ( :  ٕٙٓٓ) الصّوي ، حسني  .ٖٚ
 .، الرئاسة العامة بوكالة الغوث الدولية مفيوميا ، أسبابيا ، وطرائق العالج المقترحة

) طعيمة ، رشدي وخاطر ، محمود والحماوي ،يوسؼ وعبد الموجود ، محمد      .ٗٚ
طرق تدريس المغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاىات التربوية ( :  ٕ٘ٓٓ
 .مصر: ، دارالفكر العربي ، القاىرة  الحديثة

 ،المغة العربية  ت المعاصرة في تدريساالتجاىا : (ٕٔٓٓ)طعيمة، رشدي  .٘ٚ
 .مصر: دارالفكر العربي ، القاىرة 

األسس العامة لمناىج تعميم المغة العربية إعدادىا،  : (ٕٗٓٓ)طعيمة، رشدي  .ٙٚ
 .مصر: دارالفكر العربي ، القاىرة  ، تطويرىا، تقويميا

 والمعاقونالطفل غير العادي ، الموىوبون ( :  ٕٓٓٓ) الظاىر ، قحطاف أحمد  .ٚٚ
 .ليبيا: ، دوار الثورة العربية  ٔ، ط

أساليب تدريس المغة :  ( ٖٕٓٓ) عاشور ، راتب قاسـ والحوامدة ، محمد فؤاد  .ٛٚ
 .األردف: ، دار المسيرة ، عماف  ٕطالعربية بين النظرية والتطبيق ، 

، الميارات القرائية والكتابية ( : ٜٕٓٓ)عاشور، راتب ومقدادي، محمد فخري  .ٜٚ
 .األردف: ، عماف  ار المسيرة لمنشر والتوزيعد، ٕط
طرق التدريس الخاصة بالمغة العربية والتربية  : (ٕٓٓٓ)عامر، فخرالديف  .ٓٛ

 .، عالـ الكتبٕ، طاإلسالمية

دار جرير ضعف التحصيل الدراسي أسبابو وعالجو ، :  (ٕٛٓٓ)عمي ة ، ابدبع .ٔٛ
 .األردف: لمنشر والتوزيع ، عماف 

، دار  ٔ، ط تشجيع عادة القراءة لدى األطفال( :  ٕٕٓٓ) عبادة ، حساف   .ٕٛ
 .األردف: الصفاء ، عماف 

حمداف ، ربحي خميؿ أحمد ؛ نصر ، حمداف عمي؛ العبادي ، حامد مبارؾ .ٖٛ
المغة العربية المحوسب لطمبة الصؼ الرابع األساسي  لمنياجدراسة تقييمية  : (ٕٚٓٓ)

 .ٜٕٕ_ ٕٚٓ، (ٖٔ)العدد، ، قطرالتربوية مجمة العموم ،   في األردف

http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19652
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: حكاية المعايير القومية لمتعمـ وتوابعيا ( :   ٕ٘ٓٓ) عبد الحميـ ، أحمد ميدي  .ٗٛ
ستويات المعيارية ، المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم والمدراسة ناقدة ورؤية بديمة 

 .جامعة عيف شمس: ، المجمد الثاني ، القاىرة  م2115يوليو  26-27، 
ألعاب األطفال الغنائية ، الحركية والثقافية  ( : ٕٙٓٓ) عبد الحميد ، ىبة محمد  .٘ٛ

: ، دار الصفاء لمتوزيع والنشر ، عماف واإلييامية والشعبية والتربوية  والتمثيمية 
 .األردف

 عماف، دار الصفاء،  أنشطة وميارات القراءة:  (ٕٙٓٓ)بة محمد عبد الحميد، ى .ٙٛ
 .األردف: 
عادة بناء التنمية البشرية ( : ٜٜٙٔ) عبد الرحمف ، مصطفى  .ٚٛ ،  الجودة الشاممة وا 

 .مجمة النيضة البشرية
المعممون في قطر الواقع واآلفاق ( :  ٜٜٙٔ) عبد الموجود ، محمد عزت  .88

 .قطر: والتعميـ والثقافة ، الدوحة وزارة التربية ،  المستقبمية
ضوابط عممية ( :  ٕ٘ٓٓ) عبد الموجود ، محمد و المغربي ، شيماء عبد اهلل  .ٜٛ

المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم إلعداد المعمـ في ضوء المستويات المعيارية ، 
جامعة : ، المجمد األوؿ ، القاىرة  م2115يوليو  27-26والمستويات المعيارية ، 

 .شمس عيف
دار  ، الوسائل التعميمية في التربية الخاصة : (ٕٓٓٓ)عبيد، ماجدة السيد  .ٜٓ

 .األردف:  عماف، صماف لمنشر والتوزيع 
بناء وتطبيق قائمة مستويات معيارية لتقويم تعمم ( :  ٕٛٓٓ) العثامنة ، سفياف  .ٜٔ

،  ساسيةالتالميذ في مبحث المغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحمة األ
 .فمسطيف: رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة األزىر ، غزة 

مستوى جودة محتوى كتاب العموم ( :  ٜٕٓٓ) العرجا ، محمد حسف عبد الجواد  .ٕٜ
،  لمصف الثامن األساسي في ضوء المعايير العالمية ومدى اكتساب الطمبة ليا

 .غزة –رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسبلمية 
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أثر استخداـ البرنامج المقترح في  : (ٖٕٓٓ)عطا اهلل، عبد الحميد زىري سعد  .ٖٜ
مجمة  : األلعاب المغوية لعبلج الضعؼ القرائي لدى تبلميذ الصؼ الثالث األساسي

 .ٖٕٗ_ٜ٘ٔ، (ٕ٘)، العددالقراءة والمعرفة
فعالية استراتيجية تدريس األقراف في تنمية  : (ٕٗٓٓ)عطية، جماؿ سميماف  .ٜٗ

، أغسطس، (ٜٙ)العدد ، دراسات المناىج وطرق التدريس ، ت القراة الجيريةميارا
ٗ٘ _ٖٛ. 

المنياج المدرسي ، أساسياتو ، واقعو ( :  ٕٗٓٓ) عفانة ، عزو والمولو ، فتحية  .ٜ٘
 .فمسطيف: ، مكتبة الطالب الجامعي ، غزة ، أساليب تطويره 

،  ٔ، ط  المدرسي التفكير والمنياج( :  ٖٕٓٓ) عفانة ، عزو وعبيد ، وليـ  .ٜٙ
 .مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع ، دولة اإلمارات العربية المتحدة

،  دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، ميارات المغة العربية:  (ٜٜٔٔ)عمي، مصطفى  .ٜٚ
 .األردف: عماف 

أثراستخدام طريقة لعب األدوار في تدريس :  (ٜٕٓٓ)العماوي، جيياف أحمد  .ٜٛ
رسالة . التفكير التأممي لدى طمبة الصف الثالث األساسيالقراءة عمى تنمية 

 .غزةب ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية
، دار  ٕ، طالقياس والتقويم في العممية التدريسية  ( : ٜٜٛٔ) عودة ، أحمد  .ٜٜ

 .األردف: األمؿ لمنشر والتوزيع ، عماف 
عيا وطرائق تدريسيا في المرحمة القراءة وأنوا( :  ٜٜٛٔ) عويضة ، جميؿ  .ٓٓٔ

 .األردف: الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولية ، عماف  االبتدائية األولى ،
استراتيجيات تعميم القراءة لدى تالميذ المرحمة ( :  ٜٜٜٔ) عويضة ، جميؿ  .ٔٓٔ

 .األردف:  الرئاسة العامة لوكالة الغوث الدولية ، عماف   االبتدائية األولى ،
القراءة الجيرية  أثر استخداـ استراتيجية : (ٕٕٓٓ) جماؿ مصطفى العيسوي ، .ٕٓٔ

القرائي لدى تبلميذ  الزوجية المتزامنة في عبلج ضعؼ القراءة الجيرية وتحسيف الفيـ
 .ٙٙ_ٕ٘، (٘ٔ)العدد ، ، مصر مجمة القراءة والمعرفة : الصؼ الثالث االبتدائي

http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52642
http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52642
http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52642
http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52642
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بناء اختبار تشخيصي لفئة صعوبات التعمم ( :  ٕٔٔٓ) الفراني ، ميسر نصر  .ٖٓٔ
رسالة ماجستير غير منشورة ، في المواد األساسية القراءة والكتابة والحساب ، 

 .غزة -جامعة األزىر
رح لعالج بعض صعوبات فعالية برنامج مقت:  ( ٖٕٓٓ) فورة ، ناىض صبحي  .ٗٓٔ

رسالة دكتوراة ، كمية التربية ، تعمم القراءة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بغزة ، 
 .غزة –جامعة األقصى 

مقرر مقترح لمتدريب عمى استخداـ ( :  ٕ٘ٓٓ) كامؿ ، مصطفى محمد  .٘ٓٔ
، استراتيجيات التنظيـ الذاتي لمتعمـ في ضوء وثيقة المستويات المعيارية لممتعمـ 

يوليو  27-26المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، 
 .جامعة عيف شمس: ، المجمد الثاني ، القاىرة  م2115

صعوبات القراءة لدى تمميذات ( :  ٕٓٓٓ) الكثيري ، نورة بنت عمي بف زيد  .ٙٓٔ
ة الممؾ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامع الصف الرابع االبتدائي بمدارس البنات

 .سعود ، الرياض
/ ، االونروا  التقويم التربوي واختبارات التحصيل( :  ٜٜٗٔ) الكيبلني ، عبداهلل  .ٚٓٔ

 .عماف: معيد التربية / اليونسكو ، دائرة التربية والتعميـ 
معجم المصطمحات التربوية المعرفة ( :  ٖٕٓٓ) المقاني ، أحمد والجمؿ ، عمي  .ٛٓٔ

 .مصر: ، عالـ الكتب ، القاىرة  ٖطفي المناىج وطرق التدريس ، 
الجامعات االفتراضية وآفاؽ التعميـ عف بعد ( :  ٕ٘ٓٓ) مازف ، حساـ محمد  .ٜٓٔ

لبناء مجتمع المعرفة والتكنولوجيا العربي طبقًا لمستويات معيارية مقترحة لمتعميـ ، 
يوليو  27-26المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، 

 .جامعة عيف شمس: ، المجمد األوؿ ، القاىرة  م2115
حوؿ المستويات المعيارية القومية لممنيج ( :  ٕ٘ٓٓ) محمود ، حسيف بشير  .ٓٔٔ

-26المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، ونواتج التعميـ ، 
 .جامعة عيف شمس: ، المجمد الثاني ، القاىرة  م2115يوليو 27



ٖٔٗ 
 

،  تدريس فنون المغة العربية النظرية والتطبيق: ( ٜٕٓٓ)مدكور، عمي أحمد  .ٔٔٔ
 .األردف: ، عماف  دار المسيرة لمنشر والتوزيع

الدورة األولى ( :  ٕٔٔٓ) مركز التطوير التربوي لوكالة الغوث الدولية لبلجئيف  .ٕٔٔ
 .لممعممين الجدد

عرفية واالنفعالية لدى دراسة المتغيرات الم( :  ٕٓٓٓ) المصدر ، عبد العظيـ ،  .ٖٔٔ
، رسالة ماجستير غير منشورة ،  التالميذ ذوي صعوبات التعمم في المرحمة االبتدائية

 .كمية التربية بجامعة النيميف
مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراىقة :  ( ٕ٘ٓٓ) مصطفى ، رياض بدري  .ٗٔٔ
 .األردف: ، دار صفاء ، عماف  ٔط ،( التشخيص والعالج ) 
، الدار المصرية المبنانية ،  ٕ، ط الطفل والقراءة( :  ٜٜٛٔ) ، فييـ مصطفى  .٘ٔٔ

 .مصر: القاىرة 
،  ٗ، ط خصائص العربية وطرائق تدريسيا( :  ٜٜٔٔ) معروؼ ، نايؼ محمود  .ٙٔٔ

 .لبناف: دار النفائس ، بيروت 
االتجاىات المعاصرة في تدريس المغة ( :  ٕٚٓٓ) معروؼ ، نايؼ محمود  .ٚٔٔ

 .لبناف: ، دار النفائس ، بيروت  ٕ، ط العربية
مشكبلت الطمبة بطيئي التعمـ في المرحمة األساسية ( :  ٜٜٛٔ) منسي ، حسف  .ٛٔٔ

 (.2)مجمة المعمم الطالب األولى ، 
ماذا بعد المعايير والمستويات؟ ، ( :  ٕ٘ٓٓ) ميخائيؿ ، ناجي ديسقورس  .ٜٔٔ

يوليو  27-26المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، 
 .جامعة عيف شمس: ، المجمد األوؿ ، القاىرة  م2115

المؤتمر السابع المعمـ والمستويات المعيارية ، ( :  ٕ٘ٓٓ) مينا ، فايز مراد  .ٕٓٔ
، المجمد  م2115يوليو  27-26عشر مناىج التعميم والمستويات المعيارية ، 

 .جامعة عيف شمس: األوؿ ، القاىرة 
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المؤتمر السابع عشر مناىج مقدمة المؤتمر ، ( :  ٕ٘ٓٓ) الناقة ، محمود كامؿ  .ٕٔٔ
: ، المجمد الثاني ، القاىرة  م2115يوليو  27-26التعميم والمستويات المعيارية ، 

 .جامعة عيف شمس
في  بالمرحمة االبتدائية جودة مناىج المغة العربية( :  ٜٜٜٔ) النجار ، أحمد  .ٕٕٔ

 .األردف: ، عماف  وزيعدار المسيرة لمنشر والت ، المممكة الياشمية
رؤى مستقبمية لتطوير أداء المعمـ في ضوء ( :  ٕ٘ٓٓ) نصر ، محمد عمي  .ٖٕٔ

المؤتمر السابع عشر مناىج التعميم المستويات المعيارية لتحقيؽ الجودة الشاممة ، 
جامعة : ، المجمد األوؿ ، القاىرة  م2115يوليو  27-26والمستويات المعيارية ، 

 .عيف شمس
صعوبات تعمم القراءة لدى تالمذة الصف ( :  ٕٓٔٓ) إيماف أحمد النوري ،  .ٕٗٔ

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة  الرابع األساسي وتصور مقترح لعالجيا
 .غزة –اإلسبلمية 

المعايير ( :  ٕٓٔٓ) ىيئة تطوير مينة التعميـ ، السمطة الوطنية الفمسطينية  .ٕ٘ٔ
 .، وزارة التربية والتعميـ المينية لممعممين

المجمد المعايير القومية لمتعميم ، :  ( ٖٕٓٓ) وزارة التربية والتعميـ المصرية  .126
  .األوؿ

 .الكويت: ، مكتبة الفبلح  طرائق تدريس المغة العربية( :  ٜٕٓٓ) ياغي ، أنور  .ٕٚٔ
التعميم التعاوني ودوره في عالج صعوبات تعمم ( :  ٜٜٙٔ) يعقوب ، عمي  .ٕٛٔ

، رسالة ماجستير غير  القراءة لدى تالميذ مرحمة التعميم األساسي بميبيا ميارة
 .منشورة ، جامعة عيف شمس
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 ( 1) ممحق 

 استطالع آراء

معممي المرحمة األساسية الدنيا عن األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة  
 الصف الثالث األساس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 / ..........................................ة /ة الفاضؿ/األستاذ

 تحية طيبة وبعد             

بدراسة عالء حسن أحمد عويضة / ة المرحمة األساسية الدنيا بغزة ، يقـو الباحث /معمـ
األخطاء : " لنيؿ درجة الماجستير في مناىج وطرؽ التدريس ، ولما كاف موضوع الدراسة 

لذا "  لدى طمبة الصف الثالث األساسي في ضوء المستويات المعياريةالشائعة القرائية 
تعرؼ رأيكـ ، واالستفادة مف خبرتكـ باعتباركـ ممارسيف ميدانييف فقد حرص الباحث عمى 

 .لعممية تعميـ القراءة

ونرجو مف سيادتكـ اإلجابة عف التساؤالت التالية والتي تمثؿ اإلجابة عف واقع ممارستكـ 
 .الميدانية ؛ ألف في ذلؾ فائدة عظيمة الستكماؿ مراحؿ الدراسة المختمفة

 

 حرتاموتفضلوا بقبول وافر اال

 الباحث
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 ما أبرز األخطاء القرائية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي؟ .ٔ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

.......................................................................... 
 ما أىـ أسباب ىذه األخطاء مف وجية نظرؾ؟  .ٕ

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

.......................................................................... 
 ية نظرؾ؟ما أىـ طرؽ عبلج مشكمة األخطاء القرائية مف وج .ٖ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
.......................................................................... 
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 ( 2) ممحق 

 

 استطالع آراء

المغة العربية عن األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصف  معممي 
 الثالث األساس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 / ..........................................ة /ة الفاضؿ/األستاذ

 تحية طيبة وبعد             

بدراسة لنيؿ درجة عالء حسن أحمد عويضة / معمـ المغة العربية بغزة ، يقـو الباحث 
األخطاء القرائية : " الماجستير في مناىج وطرؽ التدريس ، ولما كاف موضوع الدراسة 

لذا فقد "  لدى طمبة الصف الثالث األساسي في ضوء المستويات المعياريةالشائعة 
ميدانييف حرص الباحث عمى تعرؼ رأيكـ ، واالستفادة مف خبرتكـ باعتباركـ ممارسيف 

 .لعممية تعميـ القراءة

ونرجو مف سيادتكـ اإلجابة عف التساؤالت التالية والتي تمثؿ اإلجابة عف واقع ممارستكـ 
 .الميدانية ؛ ألف في ذلؾ فائدة عظيمة الستكماؿ مراحؿ الدراسة المختمفة

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحرتام

 الباحث
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 لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي؟ما أبرز األخطاء القرائية الشائعة  .ٔ
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

.......................................................................... 
 ب ىذه األخطاء مف وجية نظرؾ؟ما أىـ أسبا  .ٕ

...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
.......................................................................... 

 عبلج مشكمة األخطاء القرائية مف وجية نظرؾ؟ما أىـ طرؽ  .ٖ
...............................................................................
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...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

.......................................................................... 
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 ( 3) ممحق 

 

 استطالع آراء

المرحمة األساسية الدنيا عن األخطاء القرائية الجيرية الشائعة  مشرفي ومشرفات
 لدى طمبة الصف الثالث األساس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 / ..........................................ة /ة الفاضؿ/األستاذ

 تحية طيبة وبعد             

عالء / المرحمة األساسية الدنيا ، والمغة العربية بغزة ، يقـو الباحث  مشرفي ومشرفات
بدراسة لنيؿ درجة الماجستير في مناىج وطرؽ التدريس ، ولما كاف حسن أحمد عويضة 

لدى طمبة الصف الثالث األساسي في الشائعة األخطاء القرائية : " موضوع الدراسة 
لذا فقد حرص الباحث عمى تعرؼ رأيكـ ، واالستفادة مف "  ضوء المستويات المعيارية

 .خبرتكـ باعتباركـ ممارسيف ميدانييف لعممية تعميـ القراءة

ونرجو مف سيادتكـ اإلجابة عف التساؤالت التالية والتي تمثؿ اإلجابة عف واقع ممارستكـ 
 .الميدانية ؛ ألف في ذلؾ فائدة عظيمة الستكماؿ مراحؿ الدراسة المختمفة

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحرتام

 الباحث
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 ما أبرز األخطاء القرائية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي؟ .ٔ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
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...............................................................................
...............................................................................
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...............................................................................
...............................................................................
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.......................................................................... 
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 ( 4) ممحق 

 

 استطالع آراء

ومديرات المرحمة األساسية الدنيا عن األخطاء القرائية الجيرية الشائعة مديرو 
 لدى طمبة الصف الثالث األساس
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 / ..........................................ة /ة الفاضؿ/األستاذ

 تحية طيبة وبعد             

عالء حسن أحمد / اسية الدنيا بغزة ، يقـو الباحث مديرو ومديرات مدارس المرحمة األس
بدراسة لنيؿ درجة الماجستير في مناىج وطرؽ التدريس ، ولما كاف موضوع عويضة 

لدى طمبة الصف الثالث األساسي في ضوء الشائعة األخطاء القرائية " الدراسة عف 
لذا فقد حرص الباحث عمى تعرؼ رأيكـ ، واالستفادة مف خبرتكـ "  المستويات المعيارية

 .باعتباركـ ممارسيف ميدانييف لعممية تعميـ القراءة

ونرجو مف سيادتكـ اإلجابة عف التساؤالت التالية والتي تمثؿ اإلجابة عف واقع ممارستكـ 
 .المختمفةالميدانية ؛ ألف في ذلؾ فائدة عظيمة الستكماؿ مراحؿ الدراسة 

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحرتام

 الباحث
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 ما أبرز األخطاء القرائية الشائعة لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي؟ .ٔ
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

.......................................................................... 
 ما أىـ أسباب ىذه األخطاء مف وجية نظرؾ؟  .ٕ

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
.......................................................................... 

 ما أىـ طرؽ عبلج مشكمة األخطاء القرائية مف وجية نظرؾ؟ .ٖ
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

.......................................................................... 
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 ( 5) ممحق 

 ألداة الدراسة قائمة بأسماء السادة المحكمين

 الدرجة العممية ومكان العمل االسم م
دكتوراة مناىج وطرق تدريس بالجامعة  عبد المعطي األغا. د.أ 1

 اإلسالمية
 بوزارة التربية والتعميم لغة عربيةدكتوراة  خميل خماد. د 2
دكتوراة مناىج وطرق تدريس بجامعة  إياد عبد الجواد. د 3

 األقصى
دكتوراة مناىج وطرق تدريس بجامعة  فتحي كموب. د 4

 القدس المفتوحة
دكتوراة مناىج وطرق تدريس بالجامعة  محمد زقوت. د 5

 اإلسالمية
دكتوراة مناىج وطرق تدريس بالجامعة  طالل عويضة. د 6

 االنيوزلندية
دكتوراة مناىج وطرق تدريس بوكالة  جمال عويضة. د 7

 الغوث بالمممكة األردنية
دكتوراة لغة عربية بجامعة القدس  سميرة ستوم. د.أ 8

 المفتوحة
 زىردكتوراة لغة عربية بجامعة األ  صادق أبو سميمان. د.أ 9
ماجستير عمم نفس تربوي ومدير مدرسة  محمد سالم.أ 11

 بوكالة الغوث الدولية بغزة
ماجستير مناىج وطرق تدريس ومعمم  الدين كمالأحمد  11

 والتعميمبوزارة التربية 
 معمم مرحمة أساسية بوكالة الغوث أنور عدوان 12
 معمم مرحمة أساسية بوكالة الغوث محمد الشرفا 13
 معممة مرحمة أساسية بوكالة الغوث سناء عويضة  14
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 معمم مرحمة أساسية بوكالة الغوث محمد ممش 15
 مرحمة أساسية دنيا بوكالة الغوث مشرف معين الفأر 16
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 ( 6) ممحق 

 

 تحكٌم قائمة مستوٌات معٌارٌة

 األخطاء الشائعة بالقراءة الجهرٌة مؤشرات األداء الدالة على  لتحدٌد 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 - حفظه هللا -   ................................/ السٌد الدكتور 

مؤشرات األداء الدالة على تحكٌم قائمة مستوٌات معٌارٌة لتحدٌد / الموضوع 

 (المحددة بالدراسة)األخطاء الشائعة بالقراءة الجهرٌة 

عالء حسن أحمد عوٌضة بدراسة لنٌل دراسة الماجستٌر فً التربٌة ، / ٌقوم الباحث 

القرائٌة الشائعة األخطاء " : قسم مناهج وطرق تدرٌس ، وتمثل عنوان الدراسة 

وبعد تحدٌد "  لدى طلبة الصف الثالث األساس فً ضوء المستوٌات المعٌارٌة

األخطاء الشائعة من خالل دراسة استطالعٌة استهدفت المشرفٌن والمدراء 

) خطاء األكثر شٌوعا  وهً األ اختار الباحثوإجراءات أخرى ، والمعلمٌن ، 

قائمة مستوٌات بناء  الدراسة أهداف كان من ، ولما( الحذف ، والتكرار ، واإلضافة 

األخطاء الشائعة بالقراءة الجهرٌة مؤشرات األداء الدالة على معٌارٌة لتحدٌد 

، ولما كنتم من أهل الخبرة فً هذا المجال ، لذا رجع الباحث  (المحددة بالدراسة)

 :فً الجوانب التالٌة  إلى سٌادتكم بهدف االستفادة من خبرتكم

 ميـ القائمة وشكمياطريقة تص. 
 صحة ودقة مؤشرات األداء. 
 انتماء مؤشرات األداء لممستوى المعياري. 
 تعديؿ صياغة المستويات المعيارية التي تحتاج إلى تعديؿ. 
  روف أنيا ضرورية وىي غير موجودةتإضافة مؤشرات األداء التي. 

 والتقدير،،،ويشكر الباحث حسن تعاونكم ، وتقبلوا بقبول ف ائق االحترام  

                                                                                

 الباحث                                                                             

 عالء حسن عوٌضة
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الشائعة  األخطاءمؤشرات األداء الدالة على قائمة مستوٌات معٌارٌة لتحدٌد 

 (المحددة بالدراسة)بالقراءة الجهرٌة 

 غير مناسب مناسب ومؤشرات األداء / المستوى المعياري م
بعض الحروف أو  حذف أصوات أوالً 

 الكلمات 
 

   .حذف صوت حرف من أول الكلمة 1
   .حذف صوت حرف من وسط الكلمة 2
   .حذف صوت حرف من آخر الكلمة 3
   .الجملة حذف صوت كلمة من أول 4
   .حذف صوت كلمة من وسط الجملة 5
   .حذف صوت كلمة من آخر الجملة 6
بعض الحروف أو  أصوات إضافة ثانياً 

 الكلمات 
 

   .صوت حرف من أول الكلمة إضافة 7
   .صوت حرف من وسط الكلمة إضافة 8
   .صوت حرف من آخر الكلمة إضافة 9
   .صوت كلمة من أول الجملة إضافة 11
   .صوت كلمة من وسط الجملة إضافة 11
   .صوت كلمة من آخر الجملة إضافة 12
بعض الحروف أو  أصوات تكرار ثالثاً 

 .الكلمات
 

   .صوت حرف من أول الكلمة تكرار 13
   .صوت حرف من وسط الكلمة تكرار 14
   .صوت حرف من آخر الكلمة تكرار 15
   .صوت كلمة من أول الجملة تكرار 16
   .صوت كلمة من وسط الجملة تكرار 17
   .صوت كلمة من آخر الجملة تكرار 18
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الرجاء تدوين الممحوظات عن كل مستوى من المستويات الثالثة ومؤشرات األداء 
 :الدالة عمييا في السطور التالية

 المستوى المعياري األول ومؤشرات األداء الدالة عميو

......................................................................................

......................................................................................
......................................................................................

..................................................................... 

.............................................................................. 

 المستوى المعياري الثاني ومؤشرات األداء الدالة عميو

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

..................................................................... 

.............................................................................. 

 المستوى المعياري الثالث ومؤشرات األداء الدالة عميو

......................................................................................
......................................................................................

......................................................................................
..................................................................... 

............................................................................. 
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 ( 7) ممحق 

مؤشرات األداء الدالة على تحدٌد والصورة النيائية لقائمة المستويات المعيارية 

 (المحددة بالدراسة) القرائٌة الجهرٌة الشائعةاألخطاء 

ومؤشرات األداء / المستوى المعياري م
 ة عميوالدال

بعض الحروف أو الكلمات  حذف أصوات أوالً 
 . أو الحركات

 .حذف صوت حرف من أول الكلمة 1

 .حذف صوت حرف من وسط الكلمة 2

 .حذف صوت حرف من آخر الكلمة 3

 .حذف صوت كلمة من أول الجملة 4

 .حذف صوت كلمة من وسط الجملة 5

 .حذف صوت كلمة من آخر الجملة 6

 .آخر الكلمةحذف حركة  7

بعض الحروف أو  أصوات إضافة ثانياً 
 الكلمات 

 .صوت حرف من أول الكلمة إضافة 8

 .صوت حرف من وسط الكلمة إضافة 9

 .صوت حرف من آخر الكلمة إضافة 11

 .صوت كلمة من أول الجملة إضافة 11

 .صوت كلمة من وسط الجملة إضافة 12

 .صوت كلمة من آخر الجملة إضافة 13

بعض الحروف أو الكلمات  أصوات تكرار ثالثاً 
 أو الجمل

 .صوت حرف من أول الكلمة تكرار 14

 .صوت حرف من وسط الكلمة تكرار 15

 .صوت حرف من آخر الكلمة تكرار 16
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 .صوت كلمة من أول الجملة تكرار 17

 .صوت كلمة من وسط الجملة تكرار 18

 .صوت كلمة من آخر الجملة تكرار 19

 .تكرار الجملة أكثر من مرة 21
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 ( 8) ممحق 

 

 بطاقة مالحظة 

 األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصف الثالث األساس 
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 بــطــاقة مـالحــظــة

 األخطاء القرائٌة الشائعة لدى طلبة الصف الثالث األساسً

 :أختً المعلمة / أخً المعلم 

بطاقة مالحظة لتحدٌد مدى توافر مؤشرات األداء الدالة على األخطاء القرائٌة الشائعة  بٌن ٌدٌك

فً القراءة الجهرٌة لدى طلبة الصف الثالث األساسً؛ لذا نأمل من سٌادتكم االستماع إلى قراءة 

 :ة للقطعة المرافقة ، ومن ثم تعبئة بطاقة المالحظة مع مراعاة ما ٌلً/الطالب

 .لكل طالب لقراءة القطعة المقررة( دقائق  8 – ٘) تخصٌص  .ٔ

 .تعبئة البطاقة أوال  بأول .ٕ

 .تطبٌق البطاقة فً ظروف عادٌة جدا  وعدم إشعار الطالب أنه ٌخضع الختبار .ٖ

     :فً المربع اآلتً ( × ) تعبئة نوع الجنس بوضع إشارة  .ٗ

 ذكر              أنثى    

    :فً المربع اآلتً ( × ) شارة بوضع إة /تعبئة المستوى التحصٌلً للطالب .٘

 ذوو التحصٌل المرتفع               ذوو التحصٌل المنخفض    
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األخطاء القرائٌة الجهرٌة  الشائعة ومؤشرات األداء الدالة  م
 علٌها

 صغٌرة متوسطة كبٌرة

 ( 2-3)  ( 4-1)  (فأكثر 5) 

    حذف أصوات بعض الحروف أو الكلمات أو الحركات      

    .حذف صوت حرف من أول الكلمة ٔ

    .حذف صوت حرف من وسط الكلمة ٕ

    .حذف صوت حرف من آخر الكلمة ٖ

    .حذف صوت كلمة من أول الجملة ٗ

    .حذف صوت كلمة من وسط الجملة ٘

    .حذف صوت كلمة من آخر الجملة ٙ

    .حذف حركة آخر الكلمة 7

    بعض الحروف أو الكلمات  أصوات إضافة     

    .صوت حرف من أول الكلمة إضافة 8

    .صوت حرف من وسط الكلمة إضافة 9

    .صوت حرف من آخر الكلمة إضافة ٓٔ

    .صوت كلمة من أول الجملة إضافة ٔٔ

    .صوت كلمة من وسط الجملة إضافة ٕٔ

    .صوت كلمة من آخر الجملة إضافة ٖٔ

    بعض الحروف أو الكلمات أو الجمل أصوات تكرار     

    .صوت حرف من أول الكلمة تكرار ٗٔ

    .صوت حرف من وسط الكلمة تكرار ٘ٔ

    .صوت حرف من آخر الكلمة تكرار ٙٔ

    .صوت كلمة من أول الجملة تكرار 7ٔ

    .صوت كلمة من وسط الجملة تكرار 8ٔ

    صوت كلمة من آخر الجملة تكرار 9ٔ

    .تكرار الجملة أكثر من مرة ٕٓ
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 ( 9) ممحق 

 

 القطعتان النثريتان لبطاقة مالحظة 

 األخطاء القرائية الجيرية الشائعة لدى طمبة الصف الثالث األساس 
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 الفُـصولُ األَْرَبَعـة(   3) 

َتَتساَقُط أَْمطاري ِبَغَزاَرة ، َفأَْروي األَْرَض الَعْطشى ، : الشِّتاء  قال

ْلج ،  ٌََض ِمَن الثَّ َوَتَتناَثُر َحّباُت الَبَرد ، َفأَْكسو األَْرَض ِبَثْوٍب أَْب

ِة الَحراَرةِ  ْرتاُح النَّاُس ِمن ِشدَّ ٌَ  .َو

بٌع  ٌّامً َتَتَفَتُح األَْزهار أَنا َفْصُل الَجماِل َوالُخْضَرة ، فً أَ : قال الرَّ

ٌور ، َوَتْكَتسً األَْرُض َثْوبا  أَْخَضر  ، َوُتْزِهُر األَْشجار ، َوُتَغِرُد الطُّ

ْسَعدوَن  ٌَ قٌلَة ، َو ْرتاُح الّناُس ِمَن الَمالِبس الثَّ ٌَ ْقس ، َف ْعَتِدُل الطَّ ٌَ ، َو

ْحالِت الَجمٌلَة  .ِبالرِّ

ف  ٌْ ْلَعُب  أَنا َفْصُل النَّشاطِ : قال الصَّ ٌَ ٌّامً َتْنُضُج الثِّمار ، َو ، فً أَ

فٌُد ِمْن َحراَرتً األَْشجار ٌَطوُل النَّهاُر ، َوَتْست  غار ، َو  .الصِّ

ْقُصر النَّهار َوَتْسقُُط : قال الَخرٌف  ٌَ ٌّامً  أَنا آِخُر الفُصول ، فً أَ

ُهبُّ الّناُس  أَْوراُق األَْشجار ، َوَتْسَتِعُد األَْرُض الِْستِْقباِل األَْمطار ٌَ ، َو

تون ٌْ  . لَِقْطِف الزَّ

 

ط(   2)   الَبْحُر األَْبٌُض الُمَتَوسِّ

ٌّاُح ِمن  أْتٌها السُّ ٌَ ِه أَْجَمُل الشَّواِطِئ الَّتً  ٌْ ط َعلَ الَبْحُر األَْبٌُض الُمَتَوسِّ

ها ، َوُهَو َمْصَدٌر ألَْفَضِل أَْنواِع األَْسماِك َوأَلَذِّ . ُكلِّ أَْنحاِء العالَم 

َرها : َوَنْعِرُف ِمْنها  ٌْ ْردٌَن َوَغ  . اللّوقَّس ، َوُسْلطاَن إِْبراهٌم ، َوالسَّ

ًِّ الَّذي َرَبَط اإلِْنساَن  ئٌِس رٌَق الرَّ ُط الّط  ٌُِعدُّ الَبْحُر الُمَتَوسِّ َو

ًَّ َعْبَر الّتارٌِخ َمَع الشُّعوِب األُْخرى ، َفَقْد َحَمَل الَبضائِع  الفِلَْسطٌن

هاِمن  ٌْ  .ِفلَْسطٌَن َوإِلَ
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 (11) ممحق 

 

كتاب تسييل ميمة طالب ماجستير موجو من عمادة الدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية 
 إلى رئيس برنامج التربية والتعميم بوكالة الغوث
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 ( 11  )ممحق 

التعميمية أسماء مدارس المرحمة األساسية الدنيا في منطقة بيت حانون وبيت الىيا 
 وعدد طمبة الصف الثالث األساس في كل مدرسة التي نةفذت بيا الدراسة

عدد طمبة  المدرسة م
 الصف الثالث 

 321 بنات جباليا االبتدائية الجديدة 1
 214 بيت حانون المشتركة د 2
 323 بيت حانون المشتركة ب 3
 254 بيت حانون المشتركة أ 4
 294 بيت حانون المشتركة ج 5
 146 خميل عويضة المشتركة 6
 394 ذكور بيت الىيا التعميمية 7
 356 بيت الىيا االبتدائية المشتركة 8
 168 ذكور عزبة بيت حانون االبتدائية 9
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