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   تقدير وشكر

  اهللا الرمحن الرحيمبسم

"                                         

                      )"١٩:اآلیة ،النمل(  

  .ظاھرًا  واطنًاآخرًا الحمد هللا ب والحمد هللا أوًال

،    في نھایة عملي المتواضع أحمد اهللا الك ریم رب الع رش العظ یم ال ذي وفقن ي إلنج از ھ ذا البح ث         

  .إلیھ أنیب و وما توفیقي إال باهللا علیھ توكلت، إلى حیز النوروإخراجھ

 وق ف  وبعظ یم االمتن ان إل ى رفی ق درب ي ال ذي      ،  أتوج ھ بال شكر والعرف ان   ٍءْد بادئ ذي َب    ،   بسم اهللا 

كم ا أتوج ھ بال شكر الح ار البن ي البك ر       ، بجانبي ووفر لي كل سبل الراحة الالزمة إلتمام ھ ذا البح ث   

 . الفني للبحث اإلخراجتامر البیاري الذي ساعدني في 

عمی  د  وممثل  ة برئی  سھا  ،التق  دم و   كم  ا أتق  دم بجزی  ل ال  شكر إل  ى الجامع  ة اإلس  المیة من  ارة العل  م    

 . لما قدموه لي من تسھیالت إلتمام إجراءات ھذا البحث،ین فیھا والعاملالدراسات العلیا

ة دمحم د ش حا  : ل دكتور التق دیر الكبی ر لألس تاذ ا    وكما ال یسعني إال أن أتوجھ بالشكر ال وفیر      

بف ضل   و ومن علمھ نھل ت ،فعلى یدیھ نشأت،  فضل اإلشراف على ھذه الدراسة لھالذي كان   ،  زقوت

 .ھذه فجزاه اهللا كل خیر واصلت فأتممت دراستي ،توجیھاتھ

م ساعدتھم ل ي ف ي    لال یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل للعاملین في وكال ة الغ وث الدولی ة            و

إتمام ، و في مدارس وكالة الغوث الدولیةبرنامج الدراسةالحصول على المعلومات الالزمة وتطبیق 

  .ھذا البحث

  . داود حلس:والدكتور، ماجد الدیب :الدكتور، كما أتقدم بالشكر الكبیر إلى أساتذتي الكرام

 ق  سم المن  اھج م  دیرخلی ل حم  اد   :كم ا أوج  ھ ش  كري وتق  دیري العمی ق إل  ى األس  تاذ ال  دكتور  

 .ي بآرائھ القیمة وأفكاره النیرة دون كلل أو مللأفادنبوزارة التربیة والتعلیم الذي 
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 ش رفوني بإرش اداتھم   ن ال ذی ال یفوتني أن أتقدم بخالص شكري وتقدیري إل ى ال سادة المحكم ین         و  

 .آرائھم البناءة والمنیرة

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزیل لكل من أسھم ف ي إخ راج ھ ذا البح ث المتواض ع إل ى حی ز           

 .الوجود
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  ملخص الدراسة 
می ذ     ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف أثر برن امج مقت رح ف ي تنمی ة بع ض مھ ارات الق راءة ل دى تال            

  .شمال غزةب –الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولیة 

  :تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

  األساس  ي   م  ا أث  ر برن  امج مقت  رح ف  ي تنمی  ة بع  ض مھ  ارات الق  راءة ل  دى تالمی  ذ ال  صف الثال  ث     

  شمال غزة؟ب –بمدارس وكالة الغوث الدولیة 

  :ئلة الفرعیة التالیةوتفرع من ھذا السؤال األس

ما البرنامج المقترح في تنمیة بعض مھ ارات الق راءة ل دى تالمی ذ ال صف الثال ث األساس ي             -١

  شمال غزة؟ب –بمدارس وكالة الغوث الدولیة 

ما مھارات القراءة التي ینبغي تنمیتھا لدى تالمیذ ال صف الثال ث األساس ي بم دارس وكال ة               -٢

 شمال غزة؟ب –الغوث الدولیة 

لبرنامج المقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي ما أثر ا -٣

 شمال غزة؟ب -بمدارس وكالة الغوث الدولیة

  :ولإلجابة عن األسئلة التالیة تم وضع الفرضیة التالیة

ب ین متوس ط درج ات تالمی ذ      ) a ≤ ٠٥.. (ال توج د ف روق ذات دالل ة إح صائیة عن د م ستوى      

متوس ط درج ات تالمی ذ المجموع ة      ویبیة الذین یدرس ون البرن امج المقت رح      المجموعة التجر 

،  واختب  ارًا لھ  ذه الفرض  یة،ن  امج الع  ادي ف  ي االختب  ار القرائ  ي ال  ضابطة ال  ذین یدرس  ون البر

ن مجتم ع الدراس ة م ن تالمی  ذ    وتك وَّ ،  التجریب ي الم  نھج الباحث ة ف ي ھ ذه الدراس ة     اس تخدمت 

ف ي محافظ ة ش مال غ زة       التابع ة لوكال ة الغ وث الدولی ة       الصف الثالث األساسي في المدارس    

تلمی ذًا وتلمی ذة    ) ٨٣(  حیث تألفت عینة الدراسة من  ،) م   ٢٠٠٩—٢٠٠٨(للعام الدراسي   

 بحی ث  ،)د( ف ي مدرس ة بی ت ح انون االبتدائی ة الم شتركة      ،  من تالمیذ الصف الثالث األساسي    

واألخ رى ض ابطة   ، تلمیذًا وتلمیذة  )٤١(عددھا  وإحداھما تجریبیة: وزعت على مجموعتین  

وقام  ت الباحث  ة بتكلی  ف معلم  ة الف  صل بت  دریس المجموع  ة  ، تلمی  ذًا وتلمی  ذة ) ٤٢( وع  ددھا

 وت دریس ، )رح ف ي تنمی ة بع ض مھ ارات الق راءة     ال ذین یدرس ون البرن امج المقت     (التجریبی ة  

تمثل  ت أدوات و)  التقلیدی  ة-ال  ذین یدرس  ون الم  نھج ب  الطریق العادی  ة ( المجموع  ة ال  ضابطة 

  :الدراسة فیما یلي

، يمقت  رح ف  ي تنمی  ة بع  ض مھ  ارات الق  راءة ل  دى تالمی  ذ ال  صف الثال  ث األساس    ال البرن  امج * 

الت ي اس تخدمتھا   ، األلع اب التربوی ة   و واحتوى البرنامج على مجموع ة م ن األن شطة االتعلیمی ة          



  خ
 

مثل ، قنیات الحدیثة في التدریسوآلیة تدریسھا وفقًا لدلیل المعلم والت ،الباحثة في بناء البرنامج

  .وجھاز التسجیل، الحاسوبجھاز 

  .اختبار قرائي لتنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي* 

 وم  ن ث  م طبق  ت االختب  ار القرائ  ي عل  ى عین  ة     ،   وقام  ت الباحث  ة ب  ضبط المتغی  رات الم  ستقلة   

 أس ابیع  بواق ع   س تة لتجرب ة الت ي اس تغرقت    وبع د تنفی ذ ا  ، استطالعیة من خارج عین ة الدراس ة      

) ت(واس تخدمت الباحث ة اختب ار    ، تم إخضاع المجم وعتین لالختب ار القرائ ي    ،  حصتین أسبوعیاً 

وكان  ت النت  ائج  ، الف  روق ب  ین متوس  طي تح  صیل المجم  وعتین  لتع  رف أث  ر لعینت  ین م  ستقلتین؛ 

  :كالتالي

ب  ین متوس  ط درج  ات تالمی  ذ     ) a≤ ٠٥.. ( وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة عن  د م  ستوى     

ومتوسط درج ات تالمی ذ   ، )الذین یدرسون البرنامج المقترح في القراءة ( المجموعة التجریبیة   

ل صالح المجموع ة   ، )ال ذین یدرس ون الم نھج المدرس ي بالطریق ة العادی ة          (المجموعة الضابطة   

  .التجریبیة

  :ھذا وأوصت الدراسة بما یلي

ة الت ي تتطلبھ ا حاجاتن ا إل ى ممارس ة اللغ ة العربی ة ق راءة           العنایة بتطویر المھارات القرائی    •

  .وكتابة

 .ضرورة توظیف أسلوب األلعاب التربویة في تعلیم مھارات القراءة •

 ).غیر آلیة وآلیة( التنویع في استخدام الوسائل التعلیمیة •

  دورات تدریبی   ة، وعق   دالن   شرات التعلیمی   ة م   ن خ   الل ،تأھیل   ھ و المعل   مبت   دریبالعنای   ة  •

 .وتزویدھم بأسس تدریس مھارات القراءة، ؛ لتبصیرھم بفكرة البرنامجمعلمینلل

         اس   تخدام أس   لوب األلع   اب لتعل   یم المھ   ارات القرائی   ة م   ن خ   الل  إع   داد ب   رامج متنوع   ة؛ •

 .التربویة
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Abstract  
   This study aimed to identify the impact of a proposed program to the 

development of reading skills of some third-graders northern Gaza. 

   Study the problem identified in the question of the following: 

What is the effect of the proposed in the development of some of the 

reading skills of third-graders schools Unrwa- the northern Gaza strip? 

١-what the program proposed in the development of some of the reading 

skills of third-graders the basic school  ،international relief agency – 

northern  Gaza ? 

٢-what reading skills should be development by third –graders at the 

basic schools  ،international relief agency – northern Gaza? 

٣-what is the effect of the proposed in the development of reading skills 

of some third – graders at the basic school  ،international relief agency – 

northern Gaza? 

To answer the following questions have been developed the following 

hypothesis:   

   No statistically significant differences at the level (.٠٥ ≥:a  ) between the 

average levels of  pupils in the experimental group who are studying the 

proposed program and the average degree of the control group students 

who are studying in rpalaqraii test. 

   The researcher used in this study, the experimental approach, and the 

community study the basic third-grade students in schools of unrwa. In 

the northern Gaza strip for the academic year (٢٠٠٩-٢٠٠٨) as the study 

sample consisted of (٨٣) male and female students, students from third 

grade primary, in the Beit Hanoun in the joint     primary and (d), so 

that was distributed to two groups: one experimental and the (٤١) male 

and female students, and the other     officers (٤٢) male and female 

students, and teacher, researcher commissioned chapter teaching the 
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experimental group (Who are considering the package proposed in the 

development of some reading skills). And the control group students 

(who are studying the path of the regular curriculum-traditional) the 

tools of the study are follows: 

   Aqraii test, and the proposed program in the development of some of 

the skills of reading, the teachers guide, which provides educational toys 

used the researcher in building the program, and taught a mechanism in 

accordance with the teachers guide and modern techniques in teaching, 

such as a computer, and aregistration.  

   The researcher set of independent variables is then applied to asample 

test Alaqraii exploratory study from outside the sample, and lasted six 

weeks of classes per week, two groups were subjected to the test 

Alaqraii, the researcher used the test (v) for independent samples; to 

know the differences between the two Mediterranean Collection, and the 

results were as follows: 

   The differences are statistically significant at a level (٠٫٠٥≥a) between 

the average levels of pupils in the experimental group (who were study 

in the reading of the proposed program), and the average degree of the 

control group students (who study the way in the regular school 

curriculum), in favor of the experimental group. 

   The study recommended the following:  

*To foster the development of literacy skills required by the need for us 

to practice Arabic reading and writing. 

*the need to employ the method of educational games in the education of 

reading skills. 

*diversification of the use of teaching aids (non-mechanism and the 

mechanism).  

*Care and rehabilitation of teacher preparation through the 

establishment of training courses; to incorporate the idea of the 
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program, and provide them with the foundations of teaching reading 

skills, and educational brochures. 

*preparation of a variety of program; to teach literacy skills through the 

of educational games. 
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٥-  

٦-  

٧-  
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  إھداء
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  لجداولقائمة ا

  

 رقم الصفحة العنوان مسلسل

 ١٠٨ .مجتمع الدراسة وتوزيعه على المدارس -١

٢- 
 التجريبيـة (توزيع عينـة الدراسـة علـى المجمـوعتين          

 ).الضابطةو
١٠٩ 

 ١١٧ .عدد مفرداته وأهداف أسئلة االختبار القرائي -٣

 ١٢٤ .معامالت ارتباط بيرسون لفقرات السؤال األول -٤

 ١٢٤ .تباط بيرسون لفقرات السؤال الثانيمعامالت ار -٥

 ١٢٥ .معامالت ارتباط بيرسون لفقرات السؤال الثالث -٦

 ١٢٥ .معامالت ارتباط بيرسون لفقرات السؤال الرابع -٧

 ١٢٥ .معامالت ارتباط بيرسون لفقرات السؤال الخامس -٨

 ١٢٥ .معامالت ارتباط بيرسون لفقرات السؤال السادس -٩

١٠- 
المجمـوع الكلـي     و ت ارتباط بيرسون بين كل سؤال     معامال

 .ألسئلة االختبار
١٢٥ 

١١- 
إليجاد داللة الفروق بين متوسط االحتياجات في        )ت(اختبار  

 .ضوء متغير الجنس
١٣٥ 
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  . مقدمة الدراسة-

 . مشكلة الدراسة -

  . فرضیة الدراسة -

  .سة أھداف الدرا-

    . أھمیة الدراسة-
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  الفصل األول
اشتمل ھذا الفصل على مقدمة الدراسة، ومشكلتھا، وفرضیتھا، وأھمیتھا، كما اشتمل على 

 .حدود الدراسة، ومصطلحاتھا، وخطواتھا 

  : مقدمة الدراسة : أوًال  

اإلنسان وعلمھ البیان، والصالة والسالم على من أوتي جوامع الكالم الحمد هللا الذي خلق 

  :وحسن البیان، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان، أما بعد

بین مستقبل متكدس بالتحدیات العلمیة والتكنولوجیة وماض محفور في ثرى التاریخ تتجلى   ما

 المیزة التي میز اهللا تعالى اإلنسان بھا عن أھمیة اللغة في أنھا تحفظ  لألمة جذور تراثھا األصیل وھى

:  "  وقد جاء ذلك مصداقا لقولھ تعالى،سائر مخلوقاتھ الحیة            

                                "   

   ).٢٢:اآلیة،الروم                                                              (                

یعیش اإلنسان في ھذا العصر تطورًا مذھًال وتسارعًا منقطع النظیر في شتى المجاالت وقد كان 

غة وال یخفى أن مجال الل، مجال التربیة والتعلیم واحدًا من أھم المجاالت التي تأثرت بھذا التطور

  : لذا فإن اللغة ھي؛ العربیة قد حظي بنصیب وافر من ھذا التطور

مرآة الشعب ومستودع تراثھ ودیوان أدبھ وسجل مطامحھ وأحالمھ ومفتاح أفكاره "

. "وھى فوق ھذا كلھ رمز كیانھ الروحي وعنوان وحدتھ وتقدمھ وخزانة عاداتھ وتقالیده، وعواطفھ

 )٢٣:٢٠٠١،الضبع(

 .ة سلوكیة إنسانیة تؤدي وظیفة حیاتیة مھمة في االتصاالتكما أن اللغة كظاھر

(communication) ٢٩:٢٠٠٥ ،مردان(. لالستجابة بتنفیذ حاجات اإلنسان التعبیریة والفكریة(.  

اعلم أنني على تقادم الوقت : "لقد أثنى علماء اللغة على اللغة العربیة، فھذا ابن جني یقول 

عي والخوالج قویة التجاذب لي، مختلفة الجھات على فكري، وذلك إذا دائم التنقیر والبحث فأجد الدوا

                تأملت حال ھذه اللغة الشریفة الكریمة اللطیفة، وجدت فیھا من الحكمة واإلرھاف والرقة 
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وجدنا للغة العرب فضًال على لغة جمیع األمم : "، ویقول القراء في العربیة"ما یملك على جانب الفكر

اصًا من اهللا تعالى وكرامة أكرمھم بھا، ومن خصائصھا أنھ یوجد فیھا من اإلیجاز ما ال یوجد في اختص

 ).٦٠ :٢٠٠٣الدلیمي والوائلي، ".(غیرھا من اللغات 

 

 ،وما ھو متفق علیھ أن اللغة  منظومة مترابطة تؤثر وتتأثر في تعلیم وتعلم المواد الدراسیة

 وتعتبر مناھج اللغة من أھم المناھج التي تسھم ،واصل مع المجتمعوھى أداة المتعلم في التفكیر والت

 .في اكتساب اللغة

 وتشیر الدراسات السیكولوجیة والتربویة بأن للغة ،تعد اللغة أیضا أداة اتصال بین الناس  كما

عارف  كما أن لھا أھمیة كبیرة في نقل الم،أھمیة في التأثیر على نشاط اإلنسان في العمل والجد واللھو

 والمقصود بذلك التعلیم الرسمي أو غیر ، غیر منظمةأمواألفكار سواء أكان ذلك بطریقة منظمة 

 . أي الخبرة التي یكتسبھا الفرد بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة،رسميال

كما أن اللغة نتاج لتطور الفكر اإلنساني حیث یرى بعض الباحثین في ھذا المجال بأنھا أداة من 

 لھ المفاھیم والمعاني وتمكنھ من أداء األحكام وفقا لعملیات دیر فھي تمده بالرموز وتحدأدوات التفك

 )١٧:٢٠٠٣،عبد الھادي وأبو حشیش( ).التحلیل والتعلیل

 فالبد أن تكون دائما في خدمة ،وبما أن اللغة سمة إنسانیة أي ال تخص سوى اإلنسان وحده

 .واقتصادیا وفكریا اجتماعیا ه بنموقي وأن ترت،أھدافھ وأغراضھ

 واللغة في كونھا صوتیة یحتل الشكل ،وعلى أساس ذلك فإن نمو الفرد یرتبط بنمو لغتھ ونھضتھا   

 لیعرفھا ؛معاني والرموز تحمل ھذه المعانيال وھي تحمل ،المكتوب لھا المرتبة التالیة من حیث الوجود

 .صعبًاصال  وبدون اللغة یصبح االت،والقارئ ، والسامع المتكلم كل من 

تضع لنفسھا قواعد ؛ فومن المتعارف علیھ أن لكل لغة نظاما خاصا تحرص علیھ كل الحرص

 .معینة تساعد بذلك على ضبط استخدامھا واستمرارھا

 بل یكتسبھا بعد ، معرفة باللغةة فالطفل یولد دون أن یكون لدیھ أی،وھي أیضًا سلوك مكتسب

لماء التربیة وعلم النفس أن النمو العقلي لإلنسان منوط  ویرى ع،ذلك من المجتمع الذي یعیش فیھ

 .ه ویقوى تفكیرهؤ وكلما تطورت لغتھ واتسعت ارتقت بذلك قدراتھ العقلیة فینمو ذكا،بنموه اللغوي

یتفق أھل التربیة على أھمیة غرس حب القراءة في نفوس األطفال وتربیتھم على حبھا حتى 

     ألن كثیرا من البحوث التربویة أكدت أن ھناك؛ون بھاتصبح لدیھم عادة یمارسونھا ویستمتع
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 وتعتبر القراءة من أھم وسائل االتصال التي یعبر ،ترابطا قویا بین القدرة على القراءة والتقدم الدراسي

 وكثیرا ما یقع التلمیذ في األخطاء القرائیة ، والوقوف على أفكار غیره، التلمیذ عن أفكارهبوساطتھا

 لذلك تعتبر القراءة بشكل صحیح من أھم العناصر التي ال ، إلى عدم وضوح الفكرة لدیھزىیعوذلك قد 

  ).١ :٢٠٠٦الشیخ،  (. عنھا لنقل األفكار والتعبیر عنھاىغن

 وھى أساس كل عملیة تعلیمیة ومفتاح لجمیع المواد ،وللقراءة دور مھم في تنظیم المجتمع

 .الدراسیة 

تصبح عملیة مثمرة تؤدي وظیفتھا في ل ؛ر مفھوم القراءةیووقد حرص علماء التربیة على تط

 . بالنسبة للفرد والمجتمع الحیاة بشكل مجٍد

وما دامت القراءة ھي أول كلمة أنزلھا اهللا سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم في قولھ تعالى 

)  (  ومازالت القراءة ،فھذا  تنویھ من اهللا عز وجل بأھمیة القراءة في حیاة الفرد والمجتمع 

ن على اتصال و ولیك؛ لكي یتمكن الفرد من اإلحاطة بالمعرفة والمعلومات؛وستبقى عماد العلم والمعرفة

  .مباشر دون وسیط بالمواد القرائیة 

: "  وھو القلم قائال،وأكد سبحانھ وتعالى على أداة القراءة والكتابة             

   ")وأقسم اهللا سبحانھ وتعالى بالقلم في قولھ، )٤-٣:من اآلیة علق، ال" :          

   ") وبذا ؛فالقراءة ھي أداتنا التي فیھا نستطیع أن نقف على كل قدیم وجدید، )١ :اآلیة،القلم 

 .خلفھا م بھ على مدى تقدم األمم أو تحَكاعتبر تفعیل القراءة ھو المعیار الذي ُی

وإذا عدنا إلى المدرسة فإن التلمیذ یتعلم حقائق المواد الدراسیة المختلفة بلجوئھ إلى قراءة ھذه     

 وأن أي ضعف في القراءة سیؤدي في النتیجة إلى ضعفھ التحصیلي في ،المواد من كتبھا المقررة

بإتقان طلبتھم لمھارات القراءة  فائقة جمیعا أن یعتنوا عنایة المعلمین وھذا یعني أن على ،المواد كافة

  . وبدون ذلك فإنھم سیعانون مع طلبتھم صعوبات في الفھم واالستیعاب،مع الفھم

  .)٨٢:٢٠٠٥،عبد المجید( 

                             تمثل لغة الكالم واحدة من أھم مظاھر السلوك اإلنساني اللصیقة بالجنس البشري الذي ال

.  
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یھا أحد من الخالئق، كما أنھا تعد أرقى ما لدى اإلنسان من مصادر القوة، فإذا یخالطھ وال یزاحمھ ف

تصورت أنك تحیا بال لغة مع بني جنسك، فتصور في اللحظة نفسھا كیف سیكون مستوى تفكیرك ؟ 

  ).٦ :٢٠٠٦الشیخ، (وكیف ستكون طبیعة حیاتك؟ 

 

 ولم ،ت إال أن القراءة لم تفقد مكانتھاوبالرغم من تعدد وسائل االتصال ومصادر المعلوما          

 .یتراجع دورھا في سیر العملیة التعلیمیة التعلمیة بل ازدادت أھداف القراءة ووظائفھا 

 واتخذھا الباحثون ، وذلك مع تقدم البحث؛لقد تبوأت القراءة مكانة متقدمة في العصر الحدیث

ساعد على إلقاء األضواء على ھذه أسلوبا من أسالیب النشاط الفكري في حل المشكالت مما ی

  . إیجاد الحلول المناسبة لھاةالمشكالت  بغی

كان تعلیم القراءة في السابق یؤكد على  تنمیة قدرات األطفال على قراءة الكلمات وتقطیعھا 

 ومن سطر إلى آخر أي أن  ، واالنتقال من كلمة إلى أخرى، ومعرفة الحروف وأصواتھا،وتحلیلھا

 ولكن القراءة في التربیة المعاصرة أصبح لھا أثر إیجابي في زیادة نمو ،ة كانت آلیةعملیة القراء

 وھذا ال یعني أن التربیة المعاصرة تقلل من قیمة المھارات اآللیة في تعلیم ،الطفل المتعلم وإنماء خبرتھ

سطة لیكون الطفل  وإنما تعتبرھا وا،القراءة لكنھا ترفض أن تجعل ھذه المھارات اآللیة غایة في نفسھا

 الكلمات وفي تحلیلھا وتقطیعھا ومعرفة الحروف إلى وذلك ألن المھارة في التعرف ؛قارئا جیدا

 .بأصواتھا ال یمكن أن تھیئ طفال جیدا في القراءة

 وتجعلھ یقبل علیھ  ،وتھدف القراءة في التربیة المعاصرة إلى توثیق الصلة بین الطفل والكتاب

 أما أطفالنا ،لومات واألفكار التي تنمي قدراتھ وتجعلھ یستفید أو یستمتع بما یقرأبرغبة لینھل منھ المع

 والسبب في ذلك یرجع إلى أن ، ولكن قراءتھم كثیرا ما تكون آلیة،في المدارس فیتعلمون القراءة

 .المعلمین القائمین على تعلیم القراءة ألطفالنا لم یتم إعدادھم لھذه المھمة إعدادا سلیما

م التربیة المعاصرة بأن تكون المواد المقروءة من قبل الطفل في المرحلة االبتدائیة سھلة وتھت

 .بحیث تناسب عمره وعقلھ حتى یستطیع تناولھا برغبة، ومبسطة دون تعقید

 ).١٢٢:٢٠٠٥،مصطفى(

 وال ، مفتاح لھذه العلوم-  سابقاذكركما  - وللقراءة أھمیتھا بالنسبة للعلوم األخرى فھي 

 ونعني بإجادة القراءة قراءة الفھم ،طیع اإلنسان أن یعرف ھذه العلوم إال إذا كان یجید القراءةیست

                              جد أن التلمیذ الذي یتفوق في القراءة غالبا ما یكون متفوقا في وقد ُو،والتحلیل والتحقق والتدبر

 .                                                                                                                                      
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 مادة من المواد إال إذا  كان مسیطرا على مھارات ة وال یستطیع التلمیذ أن یتقدم في أی،المواد األخرى

  : وعندما یقال ،القراءة

  

 أن القراءة ھي الوسیلة األكثر أثرا في إن التربیة عملیة یقصد بھا تغییر السلوك فال شك"

 )   ١٠٠:١٩٩٩ ،زقوت( . " تغییر ھذا السلوك أو تعدیلھ

 بل ھي ضروریة لھ في جمیع ،وال تقف أھمیة القراءة لإلنسان عند مرحلة تعلیمیة محددة

 .مراحل حیاتھ

ال شك في أن  و،وأسالیب التربیة الحدیثة تركز على العنایة بمھارات التعلیم والتعلم المستمر

 .القراءة ھي الوسیلة األكثر تحققا لذلك 

وھذه األغراض تختلف في نوعھا واتساعھا وعمقھا باختالف مراحل التعلیم واختالف 

الصفوف في المرحلة الواحدة، فالشك أن الطفل في المرحلة االبتدائیة أحوج إلى التدریب على إجادة 

إذن یكون ھذا الغرض األول ما یتجھ إلیھ ، جھ عامالنطق ورعایة مخارج الحروف وحسن األداء بو

  .المدرس مع رعایة األغراض األخرى في حدود طاقة الطفل

  ).٦١: ١٩٨٢ ،إبراھیم(                                                                     

 ،جي والقراءةوأشارت الدراسات والبحوث إلى أن ھناك ضعفا لدى الكثیر من الطالب في التھ

وھناك من األفراد الذین عانوا من صعوبات في القراءة في مرحلة الطفولة یعانون عند كبرھم من 

 وھذه المشكالت مصحوبة ،مشكالت حیاتیة یومیة في استخدام اللغة وفھم معانیھا وإدراك تراكیبھا

 .بضعف القدرة على التمییز

 

ن صعوبات التعلم ال لسبب إال ألنھم ضعاف في القراءة ویصنف العدید من الطلبة في عداد من یعانون م

                                                             .آخرباعتبارھا المجال األوسع الذي تتبدى فیھ ظاھرة الصعوبات ھذه أكثر من أي مجال 

    ٢٩٧:٢٠٠٠   ). ،عدس(

ن حیث القدرات العقلیة عادیون أو أصحاب إن أفراد ھذه الفئة ھم في العادة أناس أسویاء م

 ومع ذلك یعاني ھؤالء الطلبة من صعوبات واضحة في اكتساب مھارات االستماع ،ذكاء مرتفع

واستخدامھا أو الكالم أو القراءة أو الكتابة أو التجزئة أو أداء العملیات الحسابیة أو تطویر إدراك 

  . ٢٠٧:٢٠٠٠)، الھادي ونصر اهللا( .بصري طبیعي

 وھو أمر لھ ، وتعلیم مبادئ القراءة والكتابة،إن وظیفة المدرسة األولى ھي تعلیم اللغة العربیة

  .خطره الكبیر وأثره البعید على حیاة التلمیذ في المراحل التالیة 
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 ومعظم ، وقد یفشلون ألسباب كثیرة، القراءة والكتابةتالمیذھم في تعلیم المعلمینوقد ینجح 

 أو طرق تدریسھم أو ، أنفسھم وأسالیبھم التربویةالمعلمینلسنوات األولى تعود إلى أسباب الفشل في ا

  .٧٥:٢٠٠٢)، أبو الھیجاء(. طرق معاملتھم لطالبھم

وعملیة صوتیة  ، بل ھي مھارة لغویة دقیقة وعقلیة معقدة،إن القراءة لیست بالعملیة السھلة

  ).٢٠٩ :٢٠٠٨،الظاھر.(والجسمیةتتأثر بجملة من العوامل العقلیة والعصبیة والنفسیة 

وینبغي أن یھدف منھج اللغة العربیة في الحلقة األولى من التعلیم األساسي الذي یضم تالمیذ 

 وال یكون ذلك إال ،الصفوف األولى من حیث تنمیة المھارات األساسیة الالزمة عند التلمیذ للقراءة

االستعداد لدى التالمیذ في إقبالھم على حب  لینمو ؛بإثراء المنھاج وتحسین طرق وأسالیب التدریس

 . القراءة

ومن وجھة نظر الباحثة ترى أن القراءة ھي األساس المتین الذي یؤسس منذ صغر سن 

بحیث ،التعلمیة في مجال القراءة ،فعلى المعلم استحداث أفضل الطرائق و الوسائل التعلیمیة . التالمیذ

  . لتحقیق أفضل النتائج في العملیة التعلیمیة و.یتم تطویعھا لتالءم النشاط القرائي 

   ما أحوج مجتمعنا الفلسطیني لمعلمین یجیدون غرس حب القراءة في نفوس تالمیذنا الذین ھم رجال 

 .المستقبل 

لمحاولة تذلیل بعض مشكالت ) ةعالجی -ةتدریبی( مقترحة برامجوال یكون ذلك إال من خالل 

 وذلك عن طریق مجموعة من تدریبات ، من حدتھا قدر المستطاعتعلم وتعلیم القراءة أو التخفیف

 :ومناشط عالجیة وألعاب تربویة تقدم لھم والتي تأمل الباحثة أن تساعد على تنمیة قدراتھم في تمییز 

 .رسمًاالحروف المتشابھة  -

   .ًاالحروف المتشابھة صوت -

  ).لواومد باأللف ومد بالیاء ومد با( المدود بأنواعھا الثالثة -

  ).تنوین كسر،تنوین ضم ،تنوین فتح ( التنوین بأنواعھ الثالثة -

  . الالم الشمسیة و الالم القمریة رسمًا و صوتًا - 

    .ھمزة الوصل وھمزة القطع - 

  .التاء المربوطة و التاء المبسوطة و الھاء المغلقة  -
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مثل دراسة ،ف قرائي واضح وجود ضع،واألبحاث التي أجریت ، وأثبتت بعض الدراسات العلمیة 

وأثبت ذلك أیضًا اختبار وكالة الغوث الدولیة  ).١٩٩٤" (رجب"ودراسة ) ١٩٩٢" (رضوان"

تدني مستوى تحصیل تالمیذ الصف الثالث ؛وقد یعزى ذلك لعدم تمكن تالمیذ ھذه  )٢٠٠٨- ٢٠٠٧(

رة على التھجئة و وحیث لم یتمكن بعض التالمیذ من القد،المرحلة من قراءة األسئلة بشكل سلیم 

  :   وكانت مبررات الدراسة كاآلتي ،القراءة 

 
م ن  ) األول والث اني والثال ث   (ھناك ضعف شدید وواضح في مھارات القراءة ل دى تالمی ذ ال صفوف            * 

المرحل ة االبتدائی ة، وھ  ذا م ا أكدت  ھ بع ض الدراس  ات  الت ي أجری ت عل  ى بع ض مھ  ارات اللغ ة العربی  ة         

ھذا وما أكدتھ أیضًا النتائج النھائیة المتحان ات اللغ ة   ،التي بحثت في ھذا المجال   ، ث التربویة   والبحو،

  .في مدارس وكالة الغوث الدولیة بغزة ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(العربیة للعام الدراسي  

طول منھاج اللغ ة العربی ة م ن وجھ ة نظ ر المعلم ین،        : وقد یعزى ذلك ألسباب كثیرة، أذكر منھا        

دید من  أولیاء األمور م ن ص عوبة تع املھم م ع أبن ائھم وتعل یمھم المھ ارات األساس یة ف ي              وشكوى الع 

والظ روف القاس یة الت ي یم ر بھ ا      ، الناجمة ع ن المن اھج الفل سطینیة   ، وخاصة مھارة القراءة  ،القراءة

   .مما ینشأ لدیھم عدم االستعداد لمھارات القراءة ،أطفالنا 

ات األساس یة لتالمی ذ ھ ذه المرحل ة إذا ل م یتقنھ ا التالمی ذ، فق د یج دوا          تعد مھارة القراءة م ن المھ ار     * 

ویتع رض تالمی ذ المرحل ة األساس یة     . صعوبة في إتق ان ب اقي المھ ارات  ف ي الم واد الدراس یة األخ رى            

مم ا ی شیر ذل ك إل ى     ،إلى أخطاء متنوعة في القراءة  ،)الصفوف األولى (وخاصة تالمیذ المرحلة الدنیا     ،

  .ائي لدیھم وجود ضعف قر

بالتحدید من سن ) الصف الثالث األساسي (وتم اختیار ھذه المرحلة التأسیسیة  أي المرحلة الدنیا * 

ونمو معلوماتھ األساسیة؛ ولھذا تم ، بناء شخصیتھ، ومھاراتھ، التلمیذ من حیث یتم في ھذه المرحلة 

 . ثم التخاطب واالتصال التركیز فیھا على المواد ذات العالقة بالقدرة على القراءة، ومن

    بعض الدراسات السابقة في بعض مھارات اللغة العربیة بشكل عام وبعد اطالع الباحثة على 

      تبین للباحثة أن مھارة القراءة تحتل مرتبة ،وبعض دراسات  القراءة على وجھ الخصوص 

أساس ومفتاح جمیع وھي  ،وخاصة في المرحلة األساسیة الدنیا،لباقي المھارات الصدارة بالنسبة 

                                          أكدت بعض الدراسات وجود أخطاء لغویة واضحة في بعض المھارات كما  -المواد الدراسیة 

                                 ذا ما دعا الباحثة ھ ،)٢٠٠١"(السلیطي"ودراسة ، )١٩٩٦" (المرسي"القرائیة مثل دراسة 

.                                                                                                                                   
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  .يإلجراء دراستھا بھدف تنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساس

دید بعض المھارات التي تواجھ صعوبة قرائیة لدى تالمیذ الصف الثالث ومن ھنا قامت الباحثة بتح

 .والمشرفین والخبراء التربویین ،باستطالع آراء بعض المعلمین و المعلمات ،

 دراسة في مجال تنمیة بعض مھارات القراءة في محافظات جَروفي حدود علم الباحثة لم ُت

 .ى في ھذا المیدان  األمر الذي قد یكون بدایة لدراسات أخر،غزة

 لذا فقد تم تناول الموضوع بالدراسة في محاولة ،ومن ھنا تكمن أھمیة القیام بھذه الدراسة

 وبرنامجھا المقترح لتنمیتھا وال سیما ي،لتنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساس

 .من شارف على القدرة القرائیة واإللمام بمھارات القراءة 

  . فقد آثرت الباحثة أن تكشف عن ھذا الموضوع وتتناولھ بالدراسة والبحثلذلك

  

  :مشكلة الدراسة : ثانیًا 
 :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي

 في مدارس يما أثر برنامج مقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة لدى طلبة الصف الثالث األساس

 .؟شمال غزة  ب– الدولیة وكالة الغوث

 :ینبثق من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة 

 في مدارس ي ما البرنامج المقترح لتنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساس-١

 .شمال غزة؟ب–وكالة الغوث الدولیة 

ة الغوث  ما مھارات القراءة التي ینبغي تنمیتھا لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي في مدارس وكال-٢

 . غزة؟بشمال–الدولیة 

 في ي ما أثر البرنامج المقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساس-٣

 . غزة؟بشمال– مدارس وكالة الغوث الدولیة 
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 :فرضیة الدراسة : ثالثًا 
بین متوسط درجات تالمیذ   (a≤٠٫٠٥)ال توجد فروق داللة إحصائیة عند المستوى 

 ومتوسط درجات تالمیذ المجموعة الضابطة ،لمجموعة التجریبیة الذین یدرسون البرنامج المقترحا

 .ةالذین یدرسون البرنامج العادي في  االختبارات القرائی
 

  :أھداف الدارسة : رابعًا 
 :تسعى الدراسة الحالیة إلى تحقیق األھداف التالیة

 في مدارس يقراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسبناء برنامج مقترح لتنمیة بعض مھارات ال ١- 

 . غزةبشمال– غوث الدولیة الوكالة 

 في مدارس يلدى تالمیذ الصف الثالث األساستنمیتھا تحدید بعض مھارات القراءة التي ینبغي  ٢- 

 . غزة  بشمال- وكالة الغوث الدولیة 

ارات القراءة لدى تالمیذ الصف الكشف عن أثر توظیف البرنامج المقترح في تنمیة بعض مھ ٣- 

 . مقارنة بالمنھج المدرسي الذي یتم تدریسھ بالطریقة العادیة يالثالث األساس
 

 :أھمیة الدراسة : خامسًا 
 :تكمن أھمیة الدراسة في النقاط التالیة 

یم  مناھج اللغة العربیة من خالل إعدادھم لنماذج تستخدم في دروس تعلواضعي قد تفید ھذه الدراسة -١

 .القراءة معدة بأسلوب شیق ومحبب في نفوس التالمیذ

 من الممكن أن تستفید وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة من البرنامج كي یكون بمثابة نواة -٢

 .وقاعدة لتنمیة بعض المھارات القرائیة لدى تالمیذ المرحلة الدنیا

في مجال اللغة العربیة من خالل تبصرھم بفكرة مثل  یمكن لھذه الدراسة أن تفید المشرفین التربویین -٣

 .ھذا البرنامج 

 . قد تساعد ھذه الدراسة معلمي ومعلمات المرحلة األساسیة في تنظیم تعلیم وتعلم مھارات القراءة-٤

 . لبحوث أخرى تستطیع أن تذلل الضعف القرائي في مراحل تعلیمیة الحقةًا قد تفتح ھذه الدراسة آفاق-٥

ه الدراسة تزوید الباحثین باختبار یكشف عن ضعف التالمیذ في بعض المھارات القرائیة  تحاول ھذ-٦

 .مما یؤدي إلى اإلسراع في معالجة ضعف ھذه المھارات 
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 :حدود الدراسة : سادسًا 
 : الحد األكادیمي-١

 في ي ھذه الدراسة على تنمیة بعض مھارات القراءة الجھریة للصف الثالث األساساقتصرت

  :والمتمثلة في، شمال غزة ب–غوث الدولیة ال وكالة مدارس

 .الحروف المتشابھة رسمًا*

 . المتشابھة صوتًاالحروف*

 ).مد باأللف ومد بالیاء ومد بالواو( المدود الثالثة أنواع*

  .) كسرتنوین ضم،تنوین فتح، تنوین (  بأنواعھ الثالثة التنوین*

  .وتًا القمریة رسمًا وص  الشمسیة والالم  الالم*

  . القطع وھمزة الوصلھمزة* 

  .  المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقةالتاء*

 

  : الحد المكاني-٢

 ھذه الدراسة على عینة من تالمیذ الصف الثالث األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولیة طبقت

 .شمال غزة ب–

 

 : الحد البشري-  ٣

 في مدارس وكالة غوث ي الثالث األساس ھذه الدراسة على عینة من تالمیذ الصفطبقت

    .تقریبًا)  ( ٤٢٧٠شمال غزة والبالغ عددھمب– الدولیة 

 

 : الحد الزماني-  ٤

  .)م٢٠٠٨-٢٠٠٩( الدراسي الثاني من العام الدراسي ل ھذه الدراسة في الفصطبقت
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 :مصطلحات الدراسة : سابعًا 
 "  programme:"البرنامج  •

وعة من الخبرات التي صممت لغرض التعلیم والتدریب بطریقة المشھراوي بأنھ مجمیعرفھ 

 تحتوي كل وحدة على عناصر أساسیة ھي ، ویتكون من مجموعة من الوحدات الدراسیة،مترابطة

  ).٧ :٢٠٠٣،المشھراوي (".األھداف والمحتوى والطریقة

   

نوعة التي تعرفھ أبو عمیرة بأنھ مجموعة المعارف والمفاھیم والمناشط والخبرات المت"

تقدمھا مؤسسة ما لمجموعة من المتعلمین بقصد احتكاكھم بھا وتفاعلھم معھا بشكل یؤدي إلى 

 ." أي تعدیل سلوكھم وتحقیق األھداف التربویة التي ینشدونھا من وراء ذلك بطریقة شاملة،تعلمھم

  ٩٣:١٩٩٥).، أبو عمیرة(

    

ت الدراسیة والموضوعات التي ویعرف بدوي البرنامج بأنھ ملخص اإلجراءات والمقررا"

   ). ٢٠٧:١٩٨٠،بدوي ( "تنظمھا المدرسة خالل مدة معینة كفترة ستة أشھر أو سنة 

 :وتعرفھ الباحثة 

بحیث یتضمن مجموعة من الخبرات التعلیمیة ،مجموعة من األنشطة المخطط لھا بطریقة نظامیة "

والمحتوى ،لى مجموعة من األھداف ویحتوي البرنامج ع،تقدم لمجموعة من الدارسین ،التعلمیة 

  ".وأدوات التقویم،واألنشطة والوسائل 

 

  " skill:"المھارة

 والماھر الحاذق ،المھارة الحذق في الشيء )مھر( من" جاءت في لسان العرب "المھارة لغة 

 ).١٩٨ : ٢٠٠٠،ابن منظور( ."رُھبكل عمل وأكثر ما یوصف بھ السابح المجید والجمع ُم

منھا خصائص النشاط المعقد الذي یتطلب فترة من ، ارة عدة معان مرتبطةویقصد بالمھ

ى بطریقة مالئمة وعادة ما یكون لھذا النشاط وظیفة دََّؤ بحیث ُی،التدریب المقصود والممارسة المنظمة

ستخدم المصطلح بھذا المعنى أو أسواء و ، ومن معاني المھارة أیضًا الكفاءة والجودة في األداء،مفیدة

  :ب الذي یتوافر لھ شرطان جوھریانم أو المكتَسك فإن المھارة تدل على السلوك المتعَلذا

  . أن یكون موجھًا نحو إحراز ھدف أو غرض معین:أولھما
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 وھذا السلوك المتعلم ، أن یكون منظمًا بحیث یؤدي إلى إحراز الھدف في أقصر وقت ممكن:واآلخر

   ١٩٩٤ :٣٣٠).،صادق وأبو حطب( .یجب أن یتوافر فیھ خصائص السلوك الماھر

 

 رحاب تعریفًا للمھارة بأنھا شيء یمكن تعلمھ أو اكتسابھ أو تكوینھ لدى المتعلم وتستخلص

 وأن ما یتعلمھ یختلف باختالف نوع المادة وطبیعتھا وخصائصھا ،عن طریق المحاكاة والتدریب

  ٢١٣:٢٠٠٧).،رحاب( .والھدف من تعلمھا

 

 : الباحثة التعریف اإلجرائي لمفھوم المھارة ھوتعرفلسابقة وبالنظر إلى التعریفات ا

سلسلة من الحركات والنشاطات المعقدة التي تتطلب قدرًا من الممارسة المقصودة المنظمة والخبرة " 

 ."المضبوطة بحیث تسعى لتحقیق ھدف ما

 

  "Reading":القراءة 

وھي عملیة یراد بھا إیجاد  ،لفكري والوائلي بأنھا أسلوب من أسالیب النشاط االدلیميیعرفھا 

، الصلة بین لغة الكالم والرموز الكتابیة وتتألف لغة الكالم من المعاني واأللفاظ التي تؤدي ھذه المعاني

 وعلى ھذا األساس فإن عناصر القراءة تتكون من المعنى الذھني، اللفظ الذي یؤدیھ، الرمز المكتوب

 أي ،حیحا أي االستجابة البصریة لما ھو مكتوب ثم النطقوھي عملیة تعرف الرموز ونطقھا نطقا ص

   .تحویل الرموز المطبوعة إلى أصوات ذات معنى

 . ٢٠٣:٢٠٠٧)، والوائلىالدلیمي(

ویعرفھا زكریا إسماعیل بأنھا عملیة تحویل الرموز المكتوبة إلى معان وأفكار عن طریق 

 ،كون مھموسا في حالة القراءة الصامتة ولیس بالضرورة أن یكون النطق مسموعا بل ربما ی،النطق

 .ولكن في كلتا الحالتین یستخدم القارئ أسلوب تحلیل ھذه الرموز إلى معانیھا الذھنیة

  ).٨ :٢٠٠٣،إسماعیل(

  :وتعرفھا الباحثة بأنھا

 انفعالیة، دافعیة تفاعل عملیات تتم من خالل، ونشاط فكري، عملیة عقلیة مركبة القراءة"

و استخدام ، حواسھیتلقاھا القارئ عن طریق واالنتباه الذي ز، والرسوم  الرموبحیث تشمل

من أجل الوصول إلى المعاني واألفكار ، المفاھیمھذه  ووالربط بین الخبرة السابقة، وتحلیلھا،المفاھیم

 ".التي تحملھا الرموز 
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  "graders the basic-Third":ي تالمیذ الصف الثالث األساس

 (٩-٨)ألساسیة الذین یدرسون في المدارس وتتراوح أعمارھم ما بین ھم تالمیذ المرحلة ا

 .سنوات تقریبا 

 

 "Schools and the international relief agency":الدولیة غوث المدارس وكالة 

وتتكون ، ھي المدارس التي تشرف علیھا األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینیین

، وتنفذ المناھج التي تقرھا وزارة والمرحلة األساسیة العلیا، ساسیة الدنیاالمرحلة األ :من مرحلتین

  .التعلیم العالي 

 

 

  :خطوات الدراسة: ثامنًا
  : الدراسة وفقًا للخطوات التالیةسارت

 .االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تتعلق بمھارات الدراسة •

 الثالث األساسي في الفصل الدراسي الثاني وفقًا للمنھاج االطالع على منھج القراءة للصف •

 .الفلسطیني

 وذلك بھدف تحدید ؛استطالع بعض آراء بعض الخبراء والمتخصصین في تعلیم اللغة العربیة •

  .المھارات القرائیة التي تواجھ صعوبة في تعلمھا

 .إعداد البرنامج المقترح* 

 .نمیة بعض المھارات القرائیة للصف الثالث األساسيتحدید أھداف البرنامج بحیث تسھم في ت •

 حیث تقوم ،وضع تصور لمحتوى البرنامج بما یخدم األھداف التي سیحققھا البرنامج المقترح •

 . إلیھا في البرنامجاالستنادالباحثة بإعداد ألعاب تربویة تتناول المھارات القرائیة التي سیتم 

 .وسائل وأدوات التقویمالتحدید أسالیب التدریس واألنشطة و •

 .تحدید أسالیب التقویم المناسبة وفقًا لألھداف كتقویم تكویني وتقویم بعدي •

 في ھذا إتباعھا التعلیمیة التي سیتم و الوسائلعداد دلیل المعلم لتدریس القراءة وفقًا للبرنامج إ •

 ..البرنامج إذ یقوم على األلعاب التربویة

 ة من المحكمین  المتخصصین في تعلیم اللغة العربیة وطرق  على مجموعالبرنامجعرض  •
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، وحذف ما ھو غیر مناسب، وإضافة ما ھو ضروري، من تعدیل على التدریس إلبداء الرأي فیھا

  .المحتوى واألنشطة، ووسائل التقویم المناسبة 

 .حإعداد اختبار قرائي یتضمن مھارات القراءة المراد تنمیتھا في البرنامج المقتر • 

 .عرض االختبار القرائي على مجموعة من المحكمین المتخصصین لتحكیمھ •

 .الحصول على إذن مسبق من وكالة الغوث الدولیة •

 .تطبیق االختبار القرائي على عینة استطالعیة من خارج عینة الدراسة بھدف حساب معامل الثبات •

 ).ادي، المعلم المستوى االجتماعي واالقتص، السن(  ضبط بعض المتغیرات •

 .البدء في تنفیذ  خطوات البرنامج المقترح  •

تطبیق االختبار القرائي لتعرف أثر البرنامج المقترح في تنمیة بعض المھارات القرائیة المراد  •

 .تنمیتھا

 .إجراء المعالجات اإلحصائیة للحصول على النتائج •

 .عرض النتائج وتحلیلھا ومناقشتھا •

  .والمقترحات الالزمةتقدیم التوصیات  •
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 الفصل الثاني
 

                             اإلطار النظري                                                     

  

تناول ھذا الفصل تعریف اللغة بشكل عام، كما تناول مفھوم القراءة وأھمیتھا، وأھدافھا، 

وتناول أیضًا، المھارات القرائیة بأنواعھا وطرق تدریس القراءة الجھریة، ومشكالت الضعف 

 .لمرحلة االبتدائیة القرائي، لدى تالمیذ ا

  :تعریف اللغة: أوًال

  .أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم :تعرف اللغة بأنھا 

ھي طریقة إنسانیة خالصة لالتصال الذي یتم بوساطتھ نظام من الرموز التي :"واللغة اصطالحًا 

تمع التي یتفاعل بوساطتھا أفراد المج،أو ھي مجموعة من العادات الصوتیة .تنتج طواعیة 

   ).١ :٢٠٠٦،الشیخ .(ویستخدمونھا في أمور حیاتھم ،اإلنساني 

فلغة اإلنسان ھي عالمھ وحدود لغة اإلنسان ھي حدود عالمھ، فھي ، اللغة قدر اإلنسان

والء وانتماء، وثقافة وھویة، ووطن وشخصیة، فاللغة ھي الھواء الذي یتنفسھ اإلنسان والماء 

والفكر الذي یدور من حولنا، فھي تحمل المجتمع في جوفھا، الذي یشربھ، والطعام الذي یأكلھ، 

  .وتعبر عن ضمیره، وتشكل حیاتھ، وتوجھ سلوك أفراده، وجماعاتھ، ونظمھ ومؤسساتھ 

واللغة ھي األم التي تنسج شبكة الوفاق بین أفراد المجتمع وجماعاتھ، ونظمھ فال وفاق 

ات الثقافة اإلسالمیة، وھي أكثر اللغات بدون لغة، وال مجتمع  بدون وفاق، وھي من أھم مقوم

اإلنسانیة ارتباطًا بعقیدة األمة وھویتھا وشخصیتھا، لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر قرنًا، في 

حضارة األمة وازدھارھا، وشاھدة على إبداع أبنائھا وھم یقودون ركب الحضارة التي سادت 

  :ھا، من أھمھااألرض حوالي تسعة قرون، وفي اللغة العربیة سمات تمیز

قدرتھا الفائقة على حساسیة التواصل، فاللغة العربیة غنیة ودقیقة إلى حد كبیر، فقد 

   ).١٥ :٢٠٠٧مدكور، .( العربي واإلسالمي ناستوعبت التراثی
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 -  وإذا كان للحیوان لغة ،ن المخلوقات األخرىعاللغة ظاھرة بشریة عامة یمتاز بھا اإلنسان      

 أھمھا صلة لغة البشر ،فإن بینھا وبین لغة اإلنسان فروقا كثیرة  -لماءعلى ما یرى بعض الع

 وللغة عند علمائھا والباحثین في شؤونھا تعریفات عدة تختلف باختالف الوجھة ،الوثیقة بالفكر

  .التي ینظر إلى اللغة منھا

 قوم عن إنھا أصوات یعبر بھا كل :ولعل من أبرزھا قول العالم اللغوي العربي ابن جني     

 ولو أمعنا فیھ النظر ،وھو تعریف ینطبق على لغتنا العربیة كما یشمل غیرھا من اللغات، أغراضھم

 .لرأیناه یجمع بین ناحیتین اثنتین تعالج منھما شؤون اللغة عادة ھما طبیعتھا ووظیفتھا

  ).٩ :٢٠٠٧،سالم(

من بین ھذه المھارات ، وللقراءة )ابة االستماع، المحادثة، القراءة، الكت(ع بالمھارات اللغویة أر     

 وأداة من أدوات اكتساب اللغة في ،أھمیة خاصة فھي المجال األھم من بین مجاالت النشاط اللغوي

 والذین یجیدون ،ومواد القراءة في مدة زمنیة ال تتعدى أشھر عالم تتزاید فیھ المعرفة والمعلومات

  . القراءة فقد بلغ الغایة ومن أجاد،القراءة ھم الذین یفھمون المقروء

 ً،  وتكمن مھمة المدرسة في تعلیم األطفال وتدریبھم على تعرف الرموز اللغویة صورة وصوتا  

 ،البطاینة والرشدان.(والربط بینھا ربطًا سلیمًا بحیث یحقق المعنى والغایة المرادة من القراءة 

   :اھو للغة وظائف متعددة لعل من أھم  ).١٣٤ :٢٠٠٥

  : الوظیفة االجتماعیة:أوًال

   تؤدي اللغة وظیفة أساسیة للفرد و المجتمع في إطار االتصال وقضاء حاجاتھ في المجتمع الذي 

یحیا فیھ فاألفراد في المجتمع الواحد ینصاعون إلى استعمال صیاغات لغویة تعارفوا علیھا واألمثلة 

  :على ذلك كثیرة نذكر منھا 

  ).واالجتماعیة،والدینیة ،السیاسیة(التعبیر عن اآلراء المختلفة * 

  .التعبیر عن األحاسیس و المشاعر تجاه اآلخرین* 

  .المجامالت االجتماعیة في المواقف المختلفة*

  .التعبیر من الحاجات *

  .التأثیر في عواطف و عقول الجماھیر في المواقف و األغراض المختلفة 

  :ثانیًا الحفاظ على الھویة الثقافیة و التراث

     منذ ظھور الكتابة أصبحت اللغة الوسیلة التي من خاللھا یمكن ألي أمة من األمم الحفاظ على   

  .تراثھا و نقلھ من جیل إلى آخر
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  : للغة -  الجمالیة –الوظیفة النفسیة : ثالثًا

     تعتبر اللغة وسیلة من وسائل تصویر المشاعر اإلنسانیة و العواطف البشریة التي ال تتغیر بتغیر

 بدء ١الزمان فالحب و السرور ونشوة النصر و الحزن والشعور بالظلم عواطف تالزم اإلنسان من

  .وھي مستمرة ما استمرت حیاة على األرض،الخلقیة 

  :اإلقناع الدعایة و اإلعالن:رابعًا 

   من الوظائف الخطیرة و المھمة التي تؤدیھا اللغة في التأثیر في اآلخرین من الناحیتین 

وأما الثانیة تسمى ،صادیة و السیاسیة فالناحیة األولى یستخدم فیھا ما یسمى باإلعالن التجاري االقت

الدعایة السیاسیة كما في الحاالت التي یرغب بھا بعض األشخاص بخصوص الوصول إلى موقع 

   ).٣٩ :٢٠٠٣،عاشور والحوامدة.(معین

  : منھا  متعددةأیضًا وظائف أخرىللغة و

 .لبشر التواصل بین ا - 

 .التعبیر عن الفكر  -                 

 .ذاكرة اإلنسانیة وخزانة التراث -                 

 .أداة التعلم والتعلیم -                 

اللغة أداة التعلم والتعلیم ومن دونھا ال یمكن للعملیة التعلیمیة أن تتم وإال انقطعت الصلة بین     

اللغة وظیفة للتعبیر والتفاعل فالقراءة أیضا عملیة یراد بھا إیجاد  وما دامت ،المعلم والمتعلم

ن الكلمة الملفوظة من خالل كوِّ فالقراءة ھي استنباط النغمات التي ُت،التفاعل بین لغة الكالم والرموز

 فعملیة القراءة بشكل عام تھدف إلى تعلیم القارئ أن یفك النغمات ا،األشكال والتي تسمى حروف

 .ةحیث یصل إلى اللفظ السلیم للكلمب وضمھا بحسب تسلسلھا المالئمة

تشكل وحدة واحدة ال تقبل  ،إن اللغة نسیج من المھارات والقدرات العقلیة األدائیة المتداخلة    

، سواء أكان ذلك في مواقف اتوھي تعلم كوحدة متكاملة یصعب الفصل بین ھذه المھار ،التجزئة

ولعل ھذا التكامل ھو المدخل الحقیقي لمعالجة  ،لفعلي والطبیعي للغةا التعلم أم مواقف االستعمال

وفي ضوء ھذا الفھم للغة  ،وفي مھارات الرسم اإلمالئي بخاصة ،الضعف في الكتابة الیدویة بعامة

وفي محاولة لالرتقاء  ،نسعى إلى معالجة أشكال الضعف اللغوي بین الناشئة من أبناء األمة

بذلت محاوالت جادة في دفع القائمین على عملیات التعلیم  م اللغة وتعلمھابمستوى أدائھم في تعلی

             .اللغوي بالمنحى التكاملي في إعداد المناھج وتقدیم الخبرات التعلیمیة ذات الصلة بمھارات اللغة

   ).٩٧ :٢٠٠٦،زاید(
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  :مفھوم القراءة: ثانیًا

التي ، سائل االتصال الحدیثة، المسموعة والمرئیة    مع التقدم الھائل الذي تحقق في میدان و

یسرت نقل المعلومات والمعارف، وتبادل الثقافات، تظل القراءة وسیلة من أھم الوسائل لنقل ھذه 

المعارف، والمعلومات، والحصول علیھا من المصادر األصلیة، فالقراءة دائمًا تأتي في المقدمة 

واعتماد العملیة التعلیمیة علیھا، فقد تناول ، تمع على حد سواءنظرًا ألھمیتھا في حیاة الفرد، والمج

التربویون بالدراسة والبحث منذ أوائل القرن العشرین، وحتى یومنا ھذا تطور القراءة، مما أدى 

  .إلى تغیر واضح في مفھوم القراءة 

أول كلمة نزلت في     فالقراءة من أَجلِّ النعم على البشر، وحسبھا شرفًا وأعلى مكانة أنھا كانت 

  :القرآن الكریم، ومن ھنا وردت عدة تعریفات للقراءة منھا 

انفعالیة، دافعیة تشمل تفسیر الرموز، والرسوم التي یتلقاھا القارئ عن ، القراءة عملیة عقلیة    "

 طریق عینھ، وفھم المعاني، والربط بین الخبرة السابقة وھذه المعاني، واالستنتاج، والنقد والحكم،

  " .والتذوق، وحل المشكالت

ھي عملیة حل وتركیب یمیز فیھا القارئ الكلمة عن طریق معرفة الحروف التي تتألف منھا،     " 

  )".العبارة(ثم تركیب تلك الحروف الواحد بعد اآلخر، ثم الجملة 

  ).٤: ١٩٩٨عویضة،                                                            (

قراءة واحدة من أھم المھارات اللغویة األربعة ولھا جانبان الجانب اآللي وھو التعرف إلى ال    

أشكال الحروف وأصواتھا والقدرة على تشكیل كلمات وجمل منھا، وجانب إدراكي ذھني یؤدى إلى 

د إذ تفق  وال یمكن الفصل بحال من األحوال بین الجانبین اآللي واإلدراكي،،فھم المادة المقروءة

  .القراءة دالالتھا وأھمیتھا إذا اعترى أي جانب منھا الوھن والضعف

     

 ،الحروف(القراءة عملیة عضویة نفسیة عقلیة یتم فیھا ترجمة الرموز المكتوبة " إذن   

مفھومة یتضح أثر إدراكھا عند ) صامتة– مصوتة (إلى معان مقروءة  )والحركات، والضوابط

أه وتوظیفھ في سلوكھ الذي یصدر عنھ أثناء القراءة أو بعد االنتھاء القارئ في التفاعل مع ما یقر

    ).٨٥ :٢٠٠٧،معروف(. "منھا

 بل إنھا عملیة دینامیكیة قد تبدأ قبل أن ،ال توجد لعملیة القراءة  نقطة بدء أو نھایة محددتین    

ا یؤدي إلى تعثر في  لذا تعد القراءة أساس كل عملیة تعلیمیة فالتعثر فیھ؛یلتحق الطفل بالمدرسة
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   ).٨٤ :٢٠٠٦،القضاة والترتوري( .كافة میادین التعلم األخرى

فالقراءة تصبح ببغاویة إذا لم یكن القارئ قادرًا على فھم واستیعاب ما یقرأ وال یمكن أن تكون      

وف قادرًا على ترجمة ما تقع علیھا عیناه إلى أصوات مسموعة للحرالقارئ ھناك قراءة إذا لم یكن 

 وھنا یلتقي الجانبان اآللي واإلدراكي لتكون ھناك قراءة بالمعنى الدقیق ینطبق ،والكلمات والجمل

 فإذا كانت الجھریة تحتاج إلى الجانب الصوتي ،ذلك على نوعي القراءة الجھریة والصامتة

 دالالت واإلدراكي معًا فإن القراءة الصامتة تحتاج إلى القدرة على ترجمة المادة المقروءة إلى

القراءة أسلوب من أسالیب النشاط الفكري وھي عملیة یراد ،  )٨١ :٢٠٠٥،عبد المجید ( .ومعاٍن

  .بھا إیجاد الصلة بین لغة الكالم والرموز الكتابیة

 أي االستجابة البصریة لما ھو ،وقیل إن القراءة ھي عملیة تعرف الرموز ونطقھا نطقا صحیحا     

 ثم الفھم أي ترجمة ،حویل الرموز المطبوعة إلى أصوات ذات معنى أي ت،مكتوب ثم النطق بھا

 وھذه المعاني في الواقع تكون في ذھن القارئ ولیست في ،الرموز المدركة ومنھا المعاني المناسبة

   ).١٠٥ :٢٠٠٣، والوائليالدلیمي( .الرمز ذاتھ

ط المحلي للفرد والعالم وال شك في أن القراءة بأنواعھا ھي النافذة المفتوحة على المحی     

 فإذا كانت الحیاة نفسھا مدرسة ، وھي وسیلة اكتساب المعارف والمعلومات المتنوعة،الخارجي

ب حتساعد الفرد على النمو والتعامل مع الغیر فإن القراءة توسع مداركھ وتنقلھ إلى آفاق أر

 خبراتھ ومعلوماتھ على  من ھنا كان الفرق كبیرا بین الفرد األمي الذي یعتمد في بناء؛وأوسع

 وبین غیره الذي یقرأ ویوظف حواسھ ،التلقین وتلقي المعلومات شفافیة عن طریق سماعھا فقط

 حیث یقوم بعملیة التفكیر فیما یقرأ ویحلل وینقد ،وعقلھ في اكتساب ھذه المعلومات والخبرات

  .ره ویفسر ما یحتاج إلى تفسی، ویقارن بین وجھات النظر المختلفة،المقروء

  ).١٠٧ :١٩٩٨إسماعیل، (                                                                     

ولیس غریبًا أن یطالب التربویون اللغویون بمراعاة أبعاد القراءة في تدریس المواد الھامة      

  .بقصد التعرف والنطق والفھم والنقد والموازنة

 فإذا لم یكن الفرد قادرا على السمع فإنھ بالتأكید ، أثناء عملیة القراءةكما أن السمع الجید مھم     

 مثل ربط األصوات المسموعة بالكلمات المرئیة وصعوبة ،سیواجھ صعوبات أثناء تعلمھ للقراءة

  .ةالتھجئ

ویرى محمود السید أن على القارئ الجید أن یمتلك المھارات العقلیة لتقنیة القراءة من حیث      

      ة المفردات وإدراك المعنى القریب والبعید والكشف عن ھدف الكاتب ومغزاه والقدرة على نقدثرو

.  
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 . والبد لھ أیضًا أن یدرك معنى الفقرة وأخیرا النص كامًال، المقروء

فالفھم یعین القارئ على اإلدراك الصحیح لما ینطوي علیھ المقروء من معان ظاھرة أو خفیة       

 وتخلو ،یر ذلك تفقد قیمتھا وتصبح عملیة آلیة ال تنقل إلى القارئ أفكار الكاتب ومعانیھوالقراءة بغ

   .من الدافع إلى اإلقبال علیھا واتخاذھا وسیلة إلى المتعة والتحصیل العلمي

   ).٦٣ :٢٠٠٣ ،عاشور والحوامدة(

اني من القرن العشرین وقد ازداد اھتمام الباحثین التربویین بالقراءة ومھارتھا في النصف الث     

تدبر وحل المشكالت ل من أسالیب األنشطة العقلیة ا أسلوبباعتبارھاوحاولوا التركیز على القراءة 

 ویستبعد ، باإلضافة إلى مھارة االستماع التي ترافق عملیة القراءة،وإصدار األحكام والتفكیر الناقد

ن فك الرموز وتحویل  أل؛ للقراءةتعریفًا  (decoding)التربویون األخذ بقضیة فك الرموز 

 فالقراءة لیست ،الحروف المكتوبة إلى أصوات منطوقة ال یتعدى كون القارئ یقوم بعملیة آلیة

 بل ھي عملیة معقدة تدخل فیھا قوى وحواس ،بالعملیة البسیطة السھلة كما یظھر للوھلة األولى

  . عملیة القراءة وخبرة الفرد وذكائھ لھما أھمیة كبیرة في،ومھارات مختلفة

 

 :أھمیة القراءة: ثالثًا
 ألنھا وسیلة التفاھم ؛القراءة من أھم المھارات التي یمكن أن یملكھا الفرد في المجتمع     

 ووسیلة من ، ومضاعفة فرص الخبرة اإلنسانیة،واالتصال والسبیل إلى  توسیع آفاق الفرد العقلیة

 كما أن لھا قیمتھا ،ل النمو العقلي واالنفعالي للفرد  فھي عامل من عوام،وسائل التذوق واالستماع

 فتراث اإلنسان الثقافي واالجتماعي یتنقل من جیل إلى جیل ومن فرد إلى فرد عن ،االجتماعیة

 كما أن ،طریق ما یدون وما یكتب أو یطبع من كتب تكون في متناول كل فرد وفي أي وقت یشاء

أن یساعد على رفع مستوى المعیشة ویدعم الروابط التواصل عن طریق المادة المكتوبة یمكن 

  . ویساعد أیضا على الذوق وتعمیق العواطف اإلنسانیة،االجتماعیة

 :ومن األمور التي تدل على أھمیة القراءة أنھا ). ٨٩ :٢٠٠٢،بدیر وصادق( 

 .عامل حاسم في اكتساب التالمیذ الخبرات المختلفة والمعارف الخصبة .١

 . الفرد بغیره مھما تباعدت بینھما المسافات أو األزمانعن طریقھا یتم اتصال .٢

 .وسیلة من وسائل التھذیب وغرس األخالق الحمیدة في نفوس الصغار .٣

عن طریقھا یتذوق الصغار األدب والقیم التي تحقق لھم الراحة النفسیة وتغرس في  .٤

  بسبب؛ ة العربیة عن طریقھا یقرأ التلمیذ القصص والكتب األخرى غیر اللغ.نفوسھم الطمأنینة
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      .صحیح قدرتھ على اللفظ بشكل 

 مما یؤكد ھذه األھمیة أن اهللا سبحانھ وتعالى جعل القراءة فاتحة ،القراءة مھمة في حیاة البشر    

 : "في غار حراء فقال لھ - صلى اهللا علیھ وسلم- مخاطبتھ للرسول           

 ") ١ :یةاآل،العلق .(   

 إلى المعرفة بكل أنواعھا الدینیة والعلمیة والثقافیة  للوصولذلك أن القراءة ھي وسیلة اإلنسان    

 .واألدبیة وغیرھا

 القراءة التي یفھم من خاللھا ،إن القراءة التي نعنیھا ھي قراءة التفكیر والتحقق والتدبر والفھم   

السیطرة على البیئة والتفاعل مع المجتمع تفاعًال  حتى یتمكن من ؛نفسھ ومجتمعھ وبیئتھ وعصره

   ). ٧٦ :٢٠٠٢أبو الھیجاء، ( .ایجابیًا بناًء

 ویكفیھا شرفًا أنھا الكلمة األولى التي نزل بھا جبریل علیھ ،تعتبر القراءة غذاء الروح والعقل   

یل عظیم على أھمیة  وھذا دل،حینما أمره بالقراءة  -صلى اهللا علیھ وسلم -السالم على نبینا محمد 

القراءة ودورھا الكبیر في اكتساب المعارف والخبرات والعلوم اإلنسانیة التي تنفع اإلنسان في 

 فاإلنسان عندما ، إذ یقرأ اإلنسان أوًال ثم یكتب، وتعتبر القراءة متقدمة على الكتابة،خرتھآحیاتھ و

زقوت، ( .ذلك كلھ على صفحات الدفاتریتقن القراءة أحرفًا وكلمات وصورًا ذھنیة تقوم الید برسم 

٩٩ :١٩٩٩.(   

 إنھا عملیة ذھنیة ،ھنا للقراءة مؤداه أن القراءة لیست مھارة آلیة بسیطةیفھم المفھوم الذي    

 وأنھا نشاط ینبغي أن یحتوي كل أنماط التفكیر والتقویم والحكم ،تستند إلى عملیات عقلیة علیا

ولیس مجرد نشاط بصري ینتھي بتعرف الرموز المطبوعة أو  ،ل المشكالتحوالتحلیل والتعلیل و

  .فھم دالالتھا فقط

حتى تصبح ،    یتفق أھل التربیة على أھمیة غرس حب القراءة في نفس الطفل وتربیتھ على حبھا

فقد أثبتت البحوث العلمیة  أن ، عادة لھ یمارسھا ویستمتع بھا، وما ھذا إال لمعرفتھم بأھمیة القراءة

  .ابطًا مرتفعًا بین القدرة على القراءة والتقدم الدراسيھناك تر

  :وھناك مقوالت لعلماء عظام تبین أھمیة القراءة، أذكر منھا

  ).اإلنسان القارئ تصعب ھزیمتھ (  -١
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 ).قراءتي الحرة علمتني أكثر من تعلیمي في المدرسة بألف مرة (  -٢

الشعالن ، !! ) . ( من قلبھ من أسباب نجاحي وعبقریتي أنني تعلمت كیف أنتزع الكتاب (  -٣

  ?.Htt://www.lakil.com/laki books   )، االنترنت٢٠٠٩ – ٥ - ١٠ : ٢٠٠٨

  

    فقد عقدت ندوات كثیرة أكدت جمیعھا أن الضعف اللغوي لدى التالمیذ بعامة، والضعف في 

 في اللغة الكتابة الیدویة بخاصة، یعودان إلى انخفاض كفاءة المنھجیة المتبعة في بناء المناھج

العربیة، إن التالمیذ الذین یقرؤون یتعرفون على كلمات كثیرة، وربما یكون أداؤھم في االختبارات 

اإلمالئیة أفضل، وإن القراء الجیدین سیتفوقون إمالئیًا، ألن األطفال یتعلمون القراءة والھجاء 

  ).٩٩: ٢٠٠٦زاید، . (بطریقة عملیة وظیفیة تعتمد على نظام كتابي

 البحوث التي أجریت حول میول األطفال إلى االتفاق بأن األطفال في الفترة من سن میل   وت

 وھي تقابل الحلقة األولى من التعلیم األساسي في الصف األول إلى الصف - السادسة إلى الثامنة

 كما یفضلون القصص الفكاھیة وقصص ،یفضلون القصص التي تصور الحیوانات الحقیقیة -الثالث 

   ).١٣٢ :٢٠٠١، طعیمة( .ة والمغامراتالبطول

 حیث إن القراءة عملیة ،موضوع جدل بین التربویین وعلماء النفسالقراءة یعد البدء بتعلم    

معقدة كما ذكرنا كغیرھا من العملیات التعلیمیة التي تحتاج إلى استعداد من قبل الطفل لكي یتعلم 

ى بكثیر من ثَر فھناك بیئة الطفل التي ُت،ج فقط وھذا االستعداد ال یتوقف عند عامل النض،علیھا

 .الخبرات والمحصول اللغوي لدیھ 

إن مرحلة االستعداد للقراءة ھي الدعامة األساسیة إلكساب الطفل مھارات القراءة وھي المؤشر    

 .الدال على مستوى الطفل المعرفي في المراحل التالیة من حیث القوة والضعف أو التقدم واإلخفاق

 ألن ؛إن مھارة  القراءة كما یوضح فتحي علي یونس والتعلم  الجید لھا موقوت ومشروط   

 أو ال یكون ،التدریب على شيء ما قبل توافر االستعداد  لھ یكون لھ أثر سلبي على تعلم ھذا الشيء

 . أو یكون عائده غیر مناسب مع الجھد المبذول لھ،لھ عائد على اإلطالق

أن الجھد المبذول لتعلم الطفل القراءة وھو غیر مستعد لھا عادة ما  ضوان   وأكد محمد محمود ر

عدم إكراه الطفل على تعلم القراءة وو -   وأیضا– یؤدي إلى عملیة عكسیة من اإلخفاق والفشل

    ).٩٥ :٢٠٠٢،بدیر وصادق(  . لھا یؤدي إلى إصابة بعض األطفال باالضطرابات النفسیةاستعداده

 ألنھا وسیلة المرء لمواكبة ؛لقراءة من المعاییر التي یقاس بھا رقي المجتمعاتواإلقبال على ا   

 فعندما سئل فولتیر عمن سیقود الجنس البشري أجاب الذین یعرفون كیف یقرؤون ،التطور

http://www.lakil.com/laki
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  . ویكتبون

أن القراءة تصنع اإلنسان الكامل وإذا ما بحث  ،" بیكونفرنسیس"ویرى الفیلسوف اإلنجلیزي      

 فأحسنوا ما ، في طفولتھم وفي شبابھمقرؤوافي حیاة المتفوقین في تاریخ البشریة لوجد أنھم الفرد 

الدلیمي ( . ثم أضافوا إلیھ من بنات أفكارھم فحققوا األصالة واإلبداع،قرؤوه فھما وتمثال

   ).٣ :٢٠٠٥،والوائلي

  :تطور مفھوم القراءة 

 المفكرین نبغوا في مجاالت العلوم دون أن یدخلوا      لعل ما یثبت ما ذكر أن كثیرًا من العلماء و

وھذه الحقیقة تبدو واضحة إذا .وكان طریقھم إلى ھذا القراءة ،ونالوا الشھادات العلمیة ،المدارس 

ما استذكرنا تأكید التربویین المحدثین على مھارات التعلم الذاتي والذي تعد القراءة الفاعلة الوسیلة 

واعتماد العملیة ،میة القراءة في حیاة الفرد و المجتمع على حد سواء ونظرًا ألھ.الفاعلة لھ 

وحتى یومنا ،فقد تناولھا التربویون بالدراسة والبحث منذ أوائل القرن العشرین ،التعلیمیة علیھا 

  .مما أدى إلى تغیر مفھومھا تغیرًا واضحًا ،ھذا 

 عنصرًا واحدًا وھو تعرف الحروف      كانت القراءة في مطلع القرن العشرین ال تتعدى كونھا

إذ إن الدرس كان جل ھمھ ینصب على تعلیم الطالب ھاتین الناحیتین ،والكلمات والنطق بھا 

وكذلك كانت األبحاث في تلك الحقبة متجھة إلى النواحي الجسمیة المتعلقة ،)التعرف والنطق (

  .وأعضاء النطق ،بالقراءة كحركات العین 

القرن العشرین  أخذت األبحاث تتناول القراءة حیث   وفي العقد الثاني من 

وخرج من ذلك ،سلسلة من البحوث تتعلق بأخطاء التالمیذ في قراءة الفقرات "نورندیك "  أجرى 

فقد استنتج أن  القراءة لیست عملیة آلیة بحتة تقتصر ،بنتیجة أثرت تأثیرًا كبیرًا في مفھوم القراءة 

بل إنھا عملیة معقدة تشبھ العملیات الریاضیة ، مفھومھا السابق كما،على مجرد التعرف والنطق 

ونتیجة لتطور عنصر الفھم برز  عنصر ثالث للقراءة وھو .واالستنتاج ،فھي تستلزم الفھم والربط ،

).النقد (  

وفھم ،فبعد أن كانت عملیة نطق وتعرف ،   وكان بدایة العقد الثالث نقلة جدیدة في مفھوم القراءة 

أضیف إلى ھذا المفھوم عنصر رابع وھو أن القراءة أسلوب من أسالیب النشاط الفكري في ،ونقد ،

   ).٣٧ :٢٠٠٦،زاید .(وھذا یعني أنھا نشاط فكري متكامل ،حل المشكالت 

  :مما سبق اتضح أن القراءة 

رئ    نشاط عقلي فكري یستند إلى مھارات آلیة واسعة تقوم على االستبصار، والفھم، وتفاعل القا
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 ثمع النص المقروء، ویدخل في ذلك الكثیر من العوامل، وتھدف في أساسھا إلى ربط لغة التحد

بلغة الكتابة، وقد تطور مفھومھا عبر األجیال، فقد كان مفھوم القراءة أول األمر یتمثل في تمكین 

لیم األداء، المتعلم من المقدرة على تعرف الحروف، والكلمات، ونطقھا، وكان القارئ الجید ھو الس

  .صوتیة – بصریة – أنھا عملیة إدراكیة ىفاعتبرت القراءة بھذا المعن

الفضل في ذلك، فأصبح "لثورندیك "    ونتیجة للبحوث التربویة، تغیر مفھوم القراءة، وكان 

 –مفھوم القراءة ھو تعرف الرموز ونطقھا وترجمة ھذه الرموز إلى ما تدل علیھ من معان وأفكار 

  ).٨٩: ٢٠٠٢صادق، ،بدیر. (ة أصبحت عملیة فكریة ترمي إلى الفھم أي القراء

 ولیس لھذا معنى إال أنھم مختلفون في ، ھناك فروق كثیرة بین األطفال في الصف الواحد   قد یكون

  .درجة استعدادھم للنجاح في أي عملیة تعلمیھ تعلیمیة

عملیة تشترك في أدائھا حواس  ولكنھا ،القراءة لیست عملیة بسیطة كما تظھر ألول وھلة   

 فقراءة ، ولخبرة الفرد ولذكائھ أھمیة كبیرة في عملیة القراءة،اإلنسان وقوى ومھارات مختلفة

  :جملة بسیطة تستلزم من التلمیذ أن یتبع الخطوات التالیة

 :األولى

ز  وھنا تظھر أھمیة البصر والدور الذي یلعبھ الجھا،رؤیة الكلمات المكتوبة أو المطبوعة

 .العصبي في عملیة القراءة

  :الثانیة

 )التكلم( تشترك في إتمام ھذه العملیة أداة النطقالمطبوعة  أوالنطق بھذه الرموز المكتوبة 

 .وحاسة السمع أیضًا

 :الثالثة

 فیفھم ما یقع تحت نظره من الكلمات ،إدراك التلمیذ لمعنى الكلمات منفردة ومجتمعة   

 .ة عنھ أو الجدیدة بالنسبة إلیھوالمصطلحات والمعاني الغریب

  :الرابعة

  .ھي انفعال التلمیذ ومدى تأثره بما یقرأ   

  
  ).نظام الخطوات الخمس للقراءة : (   وھناك نظام للقراءة وھو

من األسالیب التي تسھم في زیادة فاعلیة القراءة الدراسیة، : وھو نظام أو أسلوب الخطوات الخمس

  . واالستیعاب والتعلم، وھو یجمع بین عدد من أنواع القراءة ورفع كفایتھا بالنسبة للفھم
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  :والخطوات الخمس للقراءة ھي   

وھي القیام بمسح المادة القرائیة الدراسیة بشكل سریع؛ ) Survey(االستطالع أو المسح  •

  .لتكوین فكرة عامة عن الموضوع 

تصل بالموضوع الذي قم بتحدید عدد من األسئلة والتساؤالت التي ت) Question(السؤال  •

 .ستدرسھ؛ وذلك لجعل قراءتك ھادفة ونشطة 

القیام بقراءة المادة مركزًا على األجزاء ذات الصلة بأسئلتك أو أھدافك ) Read(القراءة  •

 .المحددة واحرص على تحقیق الھدف المنشود 

 تستذكر  من القراءة؛ امتحن نفسك وحاول أنءبعد االنتھا) Recall( أو االسترجاع راالستذكا •

ذلك لنفسك ذاتیًا، ویمكنك االستذكار بصوت عال أو تكتب المعلومات التي توصلت إلیھا والتي ترتبط 

 ك المھمة ذات العالقة بأھدافلبھدف القراءة وباألسئلة التي حددت، حاول استدعاء كل التفاصی

 . الدراسیة 

ما ھو منشود، وإعادة النظر ھي مراجعة ما تم قراءتھ وكتابتھ ومقارنتھ ب) Review(المراجعة  •

في المادة الدراسیة بسرعة للتأكد من مدى مطابقة ما استوعبت وتذكرت بما یجب أن تستوعب 

وتتذكر، واستخراج النقاط أو المقاطع أو الجوانب التي أخفقت في تذكرھا أو أخطأت في تحدیدھا، 

 .الكلي لما تعلمت والقیام باستدعائھا بشكل دقیق ومحاولة حفظھا وربطھا في اإلطار 

  ).٣٨:٢٠٠٥مصطفى،                                                                                                 (

    تعد القراءة المھارة األولى التي یلج بھا التلمیذ عالم المعرفة واالستیعاب عن طریق المادة 

راءة من أھداف تدریس اللغة العربیة، ووظائفھا، التي سبقت المكتوبة، وتنبثق أھداف تدریس الق

  :وكانت اللبنة األولى لھا، وتتلخص أھداف القراءة فیما یلي 

 

  :أھداف القراءة:رابعًا

واألھداف العامة للمرحلة األساسیة الدنیا كما وردت في الخطوط العریضة للمنھاج 

   ).٤-١(الفلسطیني 
  .وبتھم ووطنھم االعتزاز بدینھم و لغتھم و عر -١

 .اكتساب قدر من القیم اإلیجابیة والعادات الحمیدة  -٢

 .اإلقبال على المشاركة في األنشطة المنھجیة وغیر المنھجیة  -٣
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 .التدرب على مھارة االستماع واستیعاب ما یسمع  -٤

 .نطق الحروف من مخارجھا الصحیحة -٥

 .القراءة بفھم للمادة المشكولة قراءة جھریة صحیحة معبرة  -٦

 .اءة بفھم لمادة القراءة الصامتة بسرعة مناسبة القر -٧

 .الكتابة الواضحة الخالیة من األخطاء  -٨

 .مراعاة قواعد النسخ في كتاباتھم  -٩

  .اكتساب ثروة لغویة تمكنھم من التعبیر -١٠

  .التعبیر بلغة فصیحة سھلة -١١

دبیة ومقطوعات أ،وأحادیث نبویة شریفة قصیرة ، حفظ آیات قرآنیة كریمة قصیرة -١٢

  .وأناشید وطنیة ،

  . محاكاة األنماط اللغویة التي تعرض لھم -١٣

  -:ویتوقع من التالمیذ في نھایة ھذه المرحلة إتقان مھارات القراءة التالیة 

  .إلى قراءة المعلم الجھریة ،بیقظة و اھتمام ،االستماع  •

 .ونطقھا وفق مخارجھا الصوتیة نطقًا سلیمًا ،تعرف الحروف الھجائیة  •

 .حسب موقعھا من الكلمة ،بأشكالھا المختلفة ،ییز الحروف الھجائیة تم •

 .تعرف الحركات القصیرة و الطویلة  •

 .والتدریب على نطقھا ،والتنوین بأشكالھ المختلفة ،تعرف السكون و الشدة  •

 .والصور المناسبة لھا من ناحیة أخرى ،الربط بین كلمات الدرس و جملھ من ناحیة  •

 .لجمل المتماثلة دون صور و قراءتھا تمییز الكلمات وا •

 .قراءة كلمات الدرس وجملھ قراءة سلیمة بنطق صحیح  •

 .فھم دالالت ما یقرأ من كلمات و جمل دون صور  •

 .اكتساب ثروة لغویة في مجاالت مختلفة  •

والمحافظة ،الجلسة الصحیحة في أثناء القراءة :اكتساب بعض العادات المصاحبة للقراءة مثل  •

 .مناسب بین أعینھم و الكتب على بعد 

 .دینیة ووطنیة و اجتماعیة :اكتساب بعض االتجاھات و القیم اإلیجابیة  •

اإلنصات الجید :اكتساب بعض المعارف و القیم اإلیجابیة في أثناء عملیة القراءة مثل  •
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والمحافظة على كتبھم و أدواتھم المدرسیة ،والمشاركة في النقاش ،واالستئذان عند الكالم ،

 .وغیرھا 

 .في زمان یتناسب مع الكم المقروء،بفھم واستیعاب ،التدرب على القراءة الصامتة  •

 .مناقشة ما یقرأ و ما یسمع إلیھ بجرأة وطالقة  •

ش وكذلك بین /س*غ /ع*ظ/ط* ز /ر*ذ /د:التمییز بین الحروف المعجمة و مقابالتھا مثل  •

 .ذ /ظ*ز /ذ: العكس مثل المختلفة في الكتابة أو،الحروف المتشابھة في النطق 

 .التدرب على تحلیل الكلمات إلى مقاطع و حروف و تركیبھا و قراءتھا  •

 .اإلقبال على قراءة ما یناسبھم من مجالت و قصص  •

الفریق الوطني لمبحث اللغة .(تبین المعاني و األفكار الرئیسة في الدرس موضوع القراءة  •

   ).١٩ :١٩٩٩،العربیة 

یتم تصور وجود أكثر من نوعین   القراءة الذي صدر في ھذا الموضوع الانسجامًا مع تعریف   

معروف،     ( ).العینیة الصامتة( والقراءة القلبیة )الجھریة اللسانیة(للقراءة ھما القراءة الصوتیة 

٩٠ :٢٠٠٧.(   

 ولكي تتم عملیة القراءة بصورة صحیحة وسلیمة فال بد من توافر االستعداد العقلي والجسمي   

 ، عملیة القراءة  لن تتم بالصورة الصحیحةسیجعل مھمة منھا ةن أي خلل في أیإ و،واالنفعالي

م ل فالطفل األقل ذكاء أقل قدرة على تع،فالقراءة تتطلب من الفرد قدرًا كافیًا من النضج العقلي

عضاء القراءة، وعملیة القراءة ال تعتمد على القدرة العقلیة وحدھا بل تحتاج إلى سالمة األ

   ).١٣٤ :٢٠٠٥،البطاینة والرشدان( .الجسمیة كلھا

   عندما یولد الطفل ال یكون بعد قد أكمل لغتھ، ویتم اكتساب لغتھ خالل مراحل نموه الطبیعیة عبر 

تعرضھ للغة المحیطة، فیكتسب طرائق التعبیر اللغوي وتركیب الجمل ویحفظ مفردات لغتھ بعدما 

بداعیة، إذن تنتقل اللغة عادة من جیل إلى آخر باستعمال األطفال یستطیع استعمال لغتھ وبصورة إ

   ).٢٧: ٢٠٠٥،مردان.(لھا في الحدیث 

  

  :االستعداد للقراءة

   القراءة مھارة لغویة دقیقة، وعملیة صوتیة، تتأثر بجملة من العوامل الفكریة والعصبیة 

وحركة عضلیة وعصبیة وتفاعل ، بحیث تتمیز بمیل نفسي، وحالة بصریة، ةوالنفسیة والبیولوجی



٣٠ 
 

فكري داخلي لتفسیر الرموز واألشكال والكلمات، وترجمتھا، عن طریق العین، ثم یتم تحویلھا إلى 

ثم یدرك الدماغ معانیھا عن طریق األذن بعد ربطھا، .أصوات ذات جرس خاص عن طریق األجھزة 

 الطفل القدرة على االستنتاج بخبرات القارئ الشخصیة وصلتھا بھذه المعاني، إلى أن تتكون لدى

  .والفھم والنقد والحكم عل ما یقرأ 

   وھكذا فالقراءة لیست عملیة آلیة سھلة في تفسیر الرموز، وربطھا بالمعنى فقط، أو مجرد 

التعرف إلى الحروف والكلمات ثم النطق السلیم بھا، وإنما ھي عملیة شاملة ومعقدة تتضافر في 

 المؤثرات والعوامل التي تسیر في نظام دقیق للتوصل إلى  صوت تكوینھا وإخراجھا جملة من

  .منسق، وفھم واع، واستنتاج فكري عال، وسرعة استیعاب وفھم متواصل 

فالقراءة مھارة مھمة تھدف إلى تنمیة جملة من المھارات، وتتطلب مؤثرات متنوعة في العملیات 

عة، وكلمات مسطرة بمجرد النظر إلیھا، مثل مھارة تمییز عدد كبیر من حروف مجتم، اآللیة لھا

ومھارة تمییز كلمات جدیدة غیر مألوفة، ثم تنمیة عادات صحیحة في النظر إلى الكلمات في 

السطور من الیمین إلى الیسار، وقفزات متوازنة ودقیقة للنظر في انسیابیة سھلة وتكوین عادات 

   ).١١٥ :٢٠٠٥،مردان. (ة قرائیة سلیمة في النظر إلى الكتاب ومسكھ في جلسة صحیح

 :عوامل االستعداد على القراءة

 :العوامل التي تؤثر في استعداد الطفل للقراءة

 .االستعداد العقلي

 .االستعداد الجسمي

 .االستعداد العاطفي الشخصي

 .االستعداد في الخبرات والقدرات

  :معنى االستعداد

 یعكس تأثیر جمیع العوامل الوراثیة و نتاج تراكمي للعملیة التطوریة: "بأنھ )أوزبل (یعرفھ 

كما یعكس آثار النمو المعرفي ،الخبرات العرضیة و التعلم المعرفي و التدریب و الممارسة السابقة 

  ).٥٥ :٢٠٠٠،القاسم ".(و العضلي و نمو القدرات 

  

 :وقد عرف كثیر من العلماء والمربین الذین اشتغلوا في القراءة االستعداد بقولھم   

 االستعداد لتعلم مبادئ القراءة یتوفر في الطفل المتعلم حینما یستطیع ھذا الطفل أن یفھم ما إن"

 غیره إلى وینقل أفكاره ، ویحسن التعبیر عن مفھوم ھذه الصورة،ترمز إلھ صورة من الصور
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  .)٢٣ :٢٠٠٠، الحسن(  ."بسھولة ووضوح

 :االستعداد العقلي

  .تعلمھا یقتضي قدرا معینا من النضج العقليإن القراءة عملیة معقدة والنجاح في 

 :االستعداد الجسمي

 فالحواس تدخل فیھا كاإلبصار واالستماع ،عملیة القراءة لیست عملیة عقلیة فحسب

 . كما تعتمد على الصحة العامة للمتعلم،والنطق

 :االستعداد الشخصي

 في بیئات مختلفة في ئونینش كما أنھم ،األطفال یولدون مختلفین في قدراتھم واستعداداتھم

لذلك نجد كل طفل یأتي إلى المدرسة في سن السادسة ؛ مقوماتھا الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة

 .ولھ شخصیتھ المختلفة عن غیره

 :االستعداد في الخبرات والقدرات

من األطفال من یأتي إلى المدرسة ولدیھ حصیلة لغویة واسعة من الكلمات والتركیب التي 

 وبعضھم على العكس من ، أو من المفردات والتراكیب التي یستخدمھا في حدیثھ،مھا إذا سمعھایفھ

 وإلى البیئة التي ینشأ ،ة التي یتمتع بھا الطفل من ناحیةی والسبب یرجع إلى القدرات العقل؛ذلك

راءة أكثر  وال شك أن نجاح الطفل األول في تعلیم الق، والخبرات التي یكتسبھا من ناحیة أخرى،فیھا

 ومن ثم كان المحصول اللغوي السابق للطفل الذي یدخل المدرسة عامال ،احتماال من نجاح اآلخر

  .  )٣٠ :٢٠٠٠الحسن، . (أساسیا من عوامل االستعداد  للقراءة

 

  :المھارات القرائیة: خامسًا

 : مھارة واحدة وإنما مجموعة من المھارات منھا   القراءة لیست

حرك ة   (ومن الناحیة النحویة   )بنیة الكلمة(اءة صحیحة من الناحیة الصرفیة قراءة الكلمات قر •

  .وذلك بحسب موقعھا من الجملة) اإلعراب آخر الكلمة

 . كاالستفھام والتعجب واإلخبار والطلب:تغیر نبرة الصوت بحسب المعنى •

 م ن الح رص  ج  وھي من أھم المھارات التي البد للمعلمین والمدرسة والمنھا      :السرعة القرائیة  •

 .على تحقیقھا

 إك  ساب التالمی  ذ ع  ادات الق  راءة ال  صحیحة ومھاراتھ  ا المتمثل  ة ف  ي س  المة النط  ق وإخ  راج            •
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 . وفھم المقروء واالستماع بھ، وجودة اإللقاء،الحروف من مخارجھا

 .إثراء معجمات األطفال اللغویة باألسالیب واأللفاظ •

طریق إكسابھم التعبیرات الراقیة والمعاني النھوض بالتذوق الجمالي والفني والوجداني عن  •

 .البارعة والصور الخالبة

 .النھوض بثقافة الطفل ومعارفھ وخبراتھ الحیاتیة •

 .خلق الرغبة في القراءة في نفوس األطفال وتنمیتھا •

 .زیادة قدرة الطفل على الفھم وتنظیم األفكار وحفظ ما ھو جدیر بالحفظ لفظا ومعنى •

 .الكلي للمقروءالقدرة على االستیعاب  •

قدرة المتعلم على التركیز وجودة التلخیص للمادة المقروءة إضافة إلى القدرة على التذكر  •

  ).١٦٦ :٢٠٠٢، البجة( .والتحصیل

 

  : في تنمیة مھارات القراءةالتي تساعدالعوامل 

  .البیت األسرة .١

 .دور الحضانة والروضة مرحلة ما قبل المدرسة .٢

 .المدرسة  .٣

 .القصص .٤

 .األناشیداألغاني و .٥

 .الرحالت .٦

 .الحدیث الجماعي .٧

 .الوسائل السمعیة والبصریة .٨

 .المكتبات  .٩

 

  : لتنمیة مھارة القراءةالمعلمما یفعلھ 

 لذلك فإن تنمیة ؛أن تكون المھارات ال تمر إال عن طریق الدربة والممارسة التي تؤدي إلى اإلتقان   

  :ي ما یأتالمعلممھارات القراءة لدى المتعلمین یتطلب من 

 . بھ في سالمة النطق وحسن التعبیر الصوتيىحتَذ أن یكون مثًال ُی-
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أن یحث الطلبة باستمرار على محاكاتھ وأن یقوم أدائھم الصوتي في ضوء معاییر النطق - 

 .الصحیح

 وحث الطلبة ،ت مضامین مختلفة محببة إلى نفوس الطلبةا أن یستخدم أشرطة تسجیل صوتي ذ-

 .حاكاتھا عند القراءةعلى االستماع إلیھا وم

 تعریض الطلبة إلى اختبارات قیاس الفھم واالستیعاب والقدرة على تحلیل المقروء بعد االنتھاء -

 .من القراءة

 . تعریض الطلبة إلى أنشطة قرائیة یمارسون فیھا القراءة تحت إشراف المعلم-

ة وأصوات الحروف  تعریض الطلبة إلى تدریب مستمر للتمیز بین أشكال الحروف المتشابھ-

 .المتشابھة أیضًا

 . إجراء تدریبات قرائیة للتمییز بین حروف المد والحركات-

 . إجراء تدریبات للتعبیر الصوتي عن المعاني-

 . تدریب الطلبة على حسن اإلصغاء واإلنصات لغرض تحقیق االستیعاب والفھم-

 . تدریب الطلبة على أسالیب اإللقاء وفنونھ-

 :ت في القراءة تخضع إلى معاییر إجراء مسابقا-

 .) التقویم– . التحلیل-  . الفھم- . السرعة- . حسن األداء-  .صحة النطق(  

 . تدریب الطلبة على إدراك معاني المفردات من خالل ورودھا في سیاق الكالم-

 . إجراء تدریبات على السرعة في القراءة مع المحافظة على التعبیر الصوتي عند المعاني-

 .ریب الطلبة على نقد المقروء وإصدار األحكام التي تتأسس على حجج منطقیة بشأن المقروءتد -

 . تدریب الطلبة على كیفیة الربط بین المقروء ومواقف الحیاة-

   ). ١٥ :٢٠٠٠،الحسن (   . الربط بین القراءة وفروع اللغة العربیة األخرى-

وعلى ،من عملیات تحتاج إلى جسم متكامل النمو وترى الباحثة أن القراءة والكتابة بما تتضمناه 

 .ولو كان ھذا الضعف مؤقتًا،المعلم أن یكون قادرًا على الكشف عن األطفال الذین یعانون من ضعف 

 

 :أنواع القراءة

 :ھناك عدة تصنیفات للقراءة من أشھرھا

 :تصنیفھا من حیث الغرض
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 :واع أھمھا أنإلى عدةیصنف المربون القراءة من حیث الغرض منھا 

 ولھذا فالقارئ في ھذا النوع ؛ویراد بھا استظھار المعلومات وحفظھا : القراءة التحصیلیة   * 

 ومن خصائصھا أنھا بطیئة وتتصف باألناة وعقد الموازنات بین ،محتاج إلى كثرة اإلعادة والتكرار

 .المعلومات المتشابھة ومختلفة

قارئ بالرجوع إلى مصادر عدة لجمع ما یحتاج إلیھ من وفیھا یقوم ال :قراءة جمع المعلومات*    

 ومھارة التخلیص ، وھذا النوع یتطلب من الدارس مھارة السرعة في تصفح المراجع؛معلومات

 .ولعل فئة الباحثین والعلماء وأمثالھم ھم أكثر الناس احتیاجا إلى ھذا النوع من القراءة

عرفة شيء معین في لمحة من الزمن كقراءة فھارس وتھدف إلى م : القراءة السریعة الخاطفة   * 

 . وھي قراءة ضروریة للباحثین والمتعلمین،الكتب وقوائم المؤلفین واألدلة بأنواعھا

 وھذا ،تكوین فكرة عامة عن موضوع كقراءة تقریر أو كتاب جدید: قراءة التصفح السریع   * 

یومي من المطبوعات في العلوم والفنون النوع تتطلبھ حیاتنا الراھنة نظرًا لضخامة اإلنتاج ال

 الستیعاب الحقائق وكذالك بالسرعة والفھم خاصة وتمتاز ھذه القراءة بالوقفات في أماكن ،واآلداب

  .في األماكن األخرى

المتعة األدبیة والریاضة العقلیة كقراءة األدب والنوادر والقصص والفكاھات : ھ قراءة الترفی*   

 ، لذا یراعى في اختیار مادتھا الخفة؛تخلو من التعمق والتفكیر وكد الذھن وھي قراءة ،والطرائف

 . وقد تؤدى على فترات متقطعة،والقارئ عادًة یزاولھا في أوقات الفراغ

 وذلك كقراءة كتاب أو إنتاج ما للموازنة ،لفحص والنقداالغرض منھا   :القراءة النقدیة التحلیلیة * 

 ولھذا ال یستطیع ، في ھذه القراءة بحاجة إلى التروي والمتابعة ولذا القارئ؛بینھ وبین غیره

 .من حظي بقدر كبیر من الثقافة والموھبة والنضج واالطالع والتحصیل والفھمإال قراءتھا 

 حیث یتأثر بھا القارئ ،التفاعل مع المقروء وھذا النوع أشبھ بقراءة االستمتاع  :قراءة التذوق  * 

 . فیما یقرؤه لھ مشاركة وجدانیةبشخصیة الكاتب ویشاركھ

ھي قراءة استدراك األخطاء اللغویة واإلمالئیة واألسلوبیة والصیغ  :القراءة التصحیحیة*   

 وتحتاج ھذه ، وتھدف إلى تصحیح الخطأ كقراءة المعلم دفاتر التالمیذ والطبعات التجریبیة،اللفظیة

 مما ینجم عنھ ؛معان في المادة المقروءةالقراءة إلى جھد مضاعف من القارئ لكثرة التدقیق واإل

  .تعب أعصاب العین فیورثھا كالًال مع مرور الزمن

ویقصد بھا التعرف إلى ما یحدث لفئات المجتمع من مناسبات سارة أو  :القراءة االجتماعیة* 

             وتقدیم الواجب الوجدانیة،  والغرض منھا المشاركة،أحزان كقراءة صفحات الوفیات والدعوات

.  
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 .الدیني واالجتماعي

 

 :تصنیفھا من حیث الشكل واألداء

 :تقسم القراءة من حیث الشكل واألداء إلى ما یأتي

فسیر الرموز تفي العملیة التي یتم فیھا  ) السریة(تتمثل القراءة الصامتة  : القراءة الصامتة  :أوًال

ھي ، شفاهصوت أو ھمھمة أو تحریك الكتابیة وإدراك مدلوالتھا ومعانیھا في ذھن القارئ دون 

قراءة لیس فیھا صوت وال ھمس وال تحریك لسان أو شفة، یحصل بھا القارئ على المعاني "

واألفكار من خالل انتقال العین فوق الكلمات والجمل دون االستعانة بعنصر الصوت، أي أن البصر 

قراءة البصریة، فھي تعفي القارئ والعقل ھما العنصران الفاعالن في ھذه القراءة، ولذلك تسمى ال

   ).١٧: ٢٠٠٠الحسن، . (من االنشغال بنطق الكالم، وتوجیھ كل اھتمامھ إلى فھم ما یقرأ 

  : فھي إذن تقوم على عنصرین ھما

  .مجرد النظر بالعین إلى المقروء -١

  .النشاط الذھني الذي یستثیره المنظور إلیھ من تلك الرموز -٢

 ولھذا النوع من القراءة ، مواقف القراءة األخرىمن ) (٪٩٠حوتشكل القراءة الصامتة ن

 حیث تحرره من الخجل والحرج وبخاصة األطفال الذین لدیھم عیوب ؛أثر في نمو الطفل نفسیًا

 كما تؤثر في نموه ،ي تنقذه من الشعور بالتعرض للسخریة وتحاشي نقد اآلخرینھ ف،نطقیة

خرین وتقدیرًا  لحریاتھم وعدم إزعاجھم وبخاصة إذا كانت  احترامًا لشعور اآلااجتماعیًا ألن فیھ

   ).٩٤ :٢٠٠٢، البجة( .القراءة في حافلة أو مكتبة

وھي التي تعتمد على حاسة النظر من غیر تلفظ  أو تحریك الشفاه، فیطالع التالمیذ "

 لیختبر الموضوع في صمت دون صوت، وقد یعبر عنھا بقراءة العین، ثم یأتي بعد ذلك دور المعلم

طالبھ فیما یقرأن بغیة الوقوف على فھمھم، واستیعابھم، وقد ینصح المربون بضرورة االھتمام 

بھذا النوع من القراءة في تعلیم التالمیذ لما لھ أثر على الھدوء والصبر، وااللتزام بالصمت وتكوین 

وھو األسلوب الذي عادات القراءة الصحیحة لدیھم وھذا النوع من القراءة یختصر الوقت والجھد 

زقوت، ". (یالزم اإلنسان طیلة حیاتھ فمعظمنا یستخدم ھذا النوع من القراءة في حیاتھ العامة 

١٠١ :١٩٩٩.(   

وتستند القراءة الصامتة إلى طائفة من األسس السیكولوجیة واالجتماعیة والفسیولوجیة      

  :یا القراءة الصامتة ما یلي ومن أھم مزا،وھذه األسس تقوي الحاجة إلى القراءة الصامتة
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ب و یستشعره بعض الناس من الحرج إذا كان بھم بعض العیما:  فمن األسس السیكولوجیة   •

 فمن ھنا یلح علیھم عامل التحرج من ،الخلقیة أو الطارئة في أجھزة الكالم وأعضاء النطق

 ومن ھذه األسس ،امتة القراءة الصبإیثارخوض ھذا االختبار الدقیق أن یتقوا وجھ الحرج فیھ 

 ثمرة القراءة عن طریق التأمل واجتناءما یسود النفس أحیانًا من المیل إلى الصمت والھدوء 

 . األصواتتفسدهالھادف الذي ال 

 القراءة الصامتة ما یستوجبھ الذوق االجتماعي إیثار تدعو إلى التي: ومن األسس االجتماعیة •

 .أسماعھممن احترام شعور اآلخرین بعدم إزعاج 

راحة أعضاء النطق وعدم التعرض لبحة الصوت وعدم إالحاجة إلى :ومن األسس الفسیولوجیة  •

 .إجھاد العین المتعبة من تدقیق النظر في كل كلمة وكل حرف

 وقد وجد بالتجارب ، تستعمل القراءة الصامتة أكثر من القراءة الجھریة:من الناحیة االجتماعیة •

؛ من مواقف القراءة)  ٪٩٠( تستخدم فیھا القراءة الصامتة یزید على أن نسبة المواقف التي

 وھذا واضح في قراءتنا للصحف والمجالت ،ألنھا القراءة الطبیعة المستعملة في الحیاة

 .والتقاریر واإلعالنات والخطابات والكتب وغیر ذلك

وأثبتت التجارب أن قراءة  الصامتة أسرع من القراءة الجھریة القراءة:  من الناحیة االقتصادیة •

 ألن ؛موضوع ما قراءة صامتة تتم في وقت أقل مما تستغرقھ القراءة الجھریة لھذا الموضوع

القراءة الصامتة محررة من أعباء النطق وقائمة على االلتقاط البصري السریع للكلمات والجمل 

 ونحن في الكثیر من ،ت ولھذا كانت أكثر اقتصادًا في الوق،دون الحاجة إلى إظھار كل الحروف

سعفنا في ھذه المواقف إال یالمواقف نضطر إلى استیعاب عدة صفحات في وقت ضیق فال 

 .القراءة الصامتة

ن الذھن متفرغ  وذلك أل؛القراءة الصامتة أعون على الفھم وزیادة التحصیل: من ناحیة الفھم •

  .جھریةمتھیئ متخفف من األعمال العقلیة األخرى التي في القراءة ال

 ألنھا محررة من ؛ الصامتة أیسر من القراءة الجھریةالقراءة:  من الناحیة التربویة والنفسیة •

النطق وأثقالھ ومن مراعاة الشكل واإلعراب وإخراج الحروف من مخارجھا وتمثیل المعنى 

 وھي كذلك أجلب للسرور واالستمتاع من ، وغیر ذلك من خصائص النطق،ومراعاة النظر

   . وألنھا تمضي في جو یسوده الھدوء،ن فیھا انطالقًا وحریة أل؛ءة الجھریةالقرا

   ).٦٤ :١٩٦٨إبراھیم،                                                                                       (
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  :ومن أھم مزایا القراءة الصامتة أیضا 

 لھذا یجب ،رسھا اإلنسان في مواقف الحیاة المختلفة یومیًا أنھا أسلوب القراءة الطبیعیة التي یما-١

 .تدریب الطالب علیھا منذ الصغر

 وتساعد كذلك ، زیادة قدرة التالمیذ على القراءة والفھم في دروس القراءة وغیرھا من المواد-٢

وریة على تحلیل ما یقرأ والتمعن فیھ كما أنھا تشبع حاجاتھ وتنمي میولھ وتزوده بالمعارف الضر

 .في حیاتھ

 ألنھا تتیح لھ تأمل العبارات والتراكیب والتفكیر ؛ وسیلة الطالب لزیادة حصیلتھ اللغویة والفكریة-٣

 كما أنھا تیسر الھدوء الذي یمكنھ من تعمق ،في معانیھا وألفاظھا وفي ذلك تنمیة ثروتھ اللغویة

 .األفكار ودراستھا

 وتعودھم كذلك حب االطالع ،عتماد على النفس في الفھمعلى اال تشغل التالمیذ جمیعًا وتعودھم -٤

 .وفیھا مراعاة للفروق الفردیة بینھم 

 ألنھا أسرع من القراءة الجھریة التي ؛ زیادة سرعة القارئ في القراءة مع إدراكھ للمعاني-٥

   . والطالب بذلك یقرأ كمًا أكبر في حالة القراءة الصامتة،تتطلب التركیز على الضبط

  ).٧٨:٢٠٠٢، الھیجاءأبو (

 تساعد القراءة الصامتة على سرعة استیعاب الموضوعات بمجرد النظر إلى الكلمات والجمل -٦

 .وفھم مدلوالت ومعانیھا

 .الجھریة تستعمل في الحیاة أكثر من القراءة -٧

تعة نھا تجلب المإ بل ، القراءة الصامتة ال تدعو إلى الملل الذي یصاحب القراءة الجھریة عادة-٨

 .والسرور 

 . تعود القارئ على تركیز االنتباه كما أنھا تنمي دقة المالحظة لدیھ-٩

 .عطي القارئ الراحة ألعضاء النطق من جھة عدم إجھاد النظر في القراءة الجھریة ت -١٠

 ألنھا توجھ ؛ وخصوصًا لغیر العرب، تساعد القراءة الصامتة على تعلم اللغة بشكل أسرع-١١

 مما یساعد ذلك على السرعة في القراءة وفھم األفكار التي ، التركیز في المعنىاالھتمام إلى

  .) ١١٦ :٢٠٠٢إسماعیل، ( .تحتویھا

 :عیوبھا *

، إال أنھ یؤخذ الجھریة   بالرغم من أنھا قراءة الحیاة، وأنھا شائعة بدرجة كبیرة تفوق القراءة 



٣٨ 
 

 :علیھا

 . واالنتباه من المعلموقلة التركیز،  أنھا تساعد على شرود الذھن-١

 . فیھا إھمال وإغفال لسالمة النطق ومخارج الحروف-٢

 . أنھا قراءة فردیة ال تشجع القراء على الوقوف أمام الجماعات، أو مواجھة مواقف اجتماعیة-٣

  . ال تساعد المعلم على التعرف إلى ما عند الطفل من قوة وضعف في صحة النطق أو العبارات-٤

 .لتالمیذ السیطرة على مھارات القراءة كالطالقة وتمثیل المقروء ال تتیح ل-٥

 . ال تھیئ التالمیذ لفرصة التدریب على صحة القراءة وجودة اإللقاء-٦

 . ال تشجع الطلبة على مواجھة الجماھیر -٧

  .ھن تكلف المعلم الجھد والوقت في مناقشة طالبھ فیما یتعلمو-٨

 :تنمیة مھارة القراءة الصامتة 

إن الطفل الذي یعتاد على القراءة الجھریة في صغره، من الصعب علیھ أن یقرأ دروسھ قراءة      

صامتة، حتى لو دربتھ على ذلك مستقبًال، فإنھ سرعان ما ینسى ذلك، لذلك على المعلم أن یعد 

القراءة  ویدرب التالمیذ على كیفیة ھذه الثاني والثالثالقراءة صامتة غایة في حد ذاتھا في الصفین 

 بل علیھ أن یالحظ كیف ، وعلیھ أال یطالب تالمیذه بشرح ما فھموه من القراءة،بشكل عملي

 . وعلیھ أن ینبھھم إلى أن تحریك الشفاه یفسد القراءة الصامتة ، دون أن یحركوا شفاھھمیقرؤون

كونھا وسیلة  ف،أما في الصف الثالث والصفوف الذي تلیھ فالقراءة الصامتة وسیلة وغایة معًا     

تستلزم المعلم أن یدرب طالبھ على فھم ما یقرؤون عن طریق أسئلة تتعلق بالمادة المقروءة قراءة 

 ثم یطرح علیھم أسئلة تتعلق بالمادة التي ، كأن یطلب منھم قراءة الدرس قراءة صامتة،صامتة

 ثم یخفیھا عن ،ممامھأ وقد یعرض علیھم بطاقات أو الفتات تحمل عبارات معینة ویضعھا قرؤوھا،

   .أعینھم ویطلب منھم التعبیر عن المعنى الذي التقطوه من ھذه البطاقة

 ).٩٦:٢٠٠٢ ،البجة                                                                         (
 

  :وسائل التدریب على القراءة الصامتة

قراءة  الدرس قراءة صامتة بعد یقرؤونذ  في حصص القراءة في الكتب المقررة نجعل التالمی-

 . جھرًا والبد لذلك من مقدمة مشوقة أو أسئلة تستثیرھم على القراءة الصامتة المعلم

 . عقد مسابقات بین التالمیذ في سرعة االلتقاط والفھم -
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  قراءة الكتب ذات الموضوع الواحد أو القصص قراءة حرة خارج الصف ثم مناقشة ذلك -

 . المكتبة القراءة في

 للتدریب على القراءة الصامتة والبطاقات أنواع كثیرة منھا الطرائقوھي من خیر  : البطاقات-

اإلجابة عن السؤال بطاقة األلغاز  بطاقات تنفیذ التعلیمات بطاقات اختیار اإلجابة الصحیحة بطاقة

 .بطاقة التكمیل وقطعة االستیعاب 

 :متةاألھداف التي ترمي إلیھا القراءة الصا

 أھمیة القراءة الصامتة في كونھا الوسیلة الطبیعیة السھلة التي یفید منھا القارئ في تتمثل

 وق د أثبت ت البح وث والدراس ات     ، وتعد مقدمة ضروریة إلتقان القراءة الجھری ة     ،التحصیل المعرفي 

 :والتجارب أن القراءة الصامتة ترمي إلى تحقیق ما یلي

 .دة وتذوقھاتنمیة الرغبة في القراءة الجی -١

 .زیادة قدرة التالمیذ على الفھم واالستیعاب  -٢

 .تدریب المتعلم على القراءة الخاطفة السریعة مع إلمامھ بالمادة المقروءة وإدراكھا -٣

 وأفضل الكتب ،تكوین عادة القراءة بما یقدم لھم من أدب راق یرغبھم ویحببھم في القراءة -٤

 .وعات الشعریة الجمیلةالتي یمكن أن تحقق ھذا الغرض القصص والمقط

 .إقرارھم على القراءة المتأنیة وعلى التركیز في الفھم واإلمعان فیما یقرأ -٥

 . اللغوي باأللفاظ والتراكیب والعبارات التي تدفعھ إلى التفكیر الطالبإثراء قاموس -٦

 .حفظ طائفة من أشكال األدب الراقي مما سیفیده في تعبیره الكتابي وأحادیثھ الشفویة -٧

 

 : القراءة الصامتةداماتاستخ

 :تستخدم القراءة الصامتة في مواقف كثیرة لعل من أھمھا

 كما تستخدم تمھیدا لقراءة الموضوع ،في التحصیل المدرسي وفي حصص القراءة في المكتبة* 

 .قراءة جاھزة في دروس المطالعة

 .قراءة الصحف والمجالت لمعرفة ما یجري في محیطھ والعالم بأسره* 

 . القصص والنوادر للتسلیة  وملء أوقات الفراغقراءة* 

 .قراءة الكتب التي تصدر حدیثا التي تثیر اھتمام مجتمعھ* 

 .قراءة الرسائل والالفتات واإلعالنات والبرقیات  وما أشبھ* 

 .قراءة األدب لما فیھا من متعة فكریة وفنیة وفھم عمیق ألنماط الناس وسلوكھم الحیاتي* 
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 . األحداث السیاسیة والشؤون االقتصادیة واالجتماعیة بعةمتاقراءة بقصد * 

  .قراءة البحوث واآلراء التي تنشر بقصد االستفادة منھا في حل بعض المشكالت* 

  ).١٫٧ :٢٠٠٢،البجة (
 

العملیة التي تتم فیھا ترجمة الرموز الكتابیة إلى ألفاظ منطوقة  ھي :القراءة الجھریة: ثانیًا    

 : وھي إذا تعتمد  على ثالثة عناصر ھي،متباینة الداللة حسب ما تحمل من معانوأصوات مسموعة 

 .رؤیة الرمز بالعین -١

 .نشاط الذھن في إدراك معنى الرمز -٢

 .التلفظ بالصوت المعبر عما یدل علیھ ذلك الرمز -٣

 ألن القارئ ،ولھذا كانت القراءة الجھریة صعبة األداء إذا ما قیست بالقراءة الصامتة

 إخراج الحروف من : مثل،ا جھدًا مزدوجًا حیث یراعى فوق إدراكھ المعنى قواعد التلفظیصرف فیھ

وتمثیل المعنى بنغمات الصوت زیادة على احتیاجھا ، مخارجھا وسالمة بنیة الكلمة وضبط أواخرھا

 ومن ثم احتلت المركز الثاني في ، نظرًا ألن القارئ یتوقف في أثنائھا للتنفس؛إلى وقت أطول

 .تھا لحیاة اإلنسانضرور

 :مزایاھا

 :لھذا النوع من القراءة مزایا ارتبطت بھا من النواحي اآلتیة

 وإشباع الكثیر من أوجھ ،إن في القراءة الجھریة تحقیقًا لذات الطفل :الناحیة النفسیة -١

 ویشعر ، كما أنھ یستریح لسماع صوتھ ویطرب لھ حینما یمدحھ المعلم على قراءتھ،نشاطھ

 لذلك فقد كان اتجاه كثیر ؛ ویسر عندما یرى اآلخرین یستمعون إلیھ،ندما یحس بنجاحھبالسعادة ع

من المشتغلین في تعلیم القراءة إلى أن تكون القراءة في المرحلة األساسیة األولى كلھا أو معظمھا 

 .جھریة

جل  ودفع الخ،في القراءة الجھریة تدریب الطفل على مواجھة اآلخرین :الناحیة االجتماعیة -٢

 كما أن فیھا إعداد الفرد للحیاة والقدرة على ، وھذا یؤدي إلى بناء الثقة بنفسھ؛والخوف عنھ

 .اإلسھام والمشاركة في مناقشة مشكالت المجتمع وأھدافھ

 إذ ھي وسیلة في ،القراءة الجھریة في أساسھا عملیة تشخیصیة عالجیة :التربویةالناحیة  -٣

 وھي فوق ھذا أداة التلمیذ في ،طفال ومحاولة عالجھاتشخیص جوانب الضعف في النطق عند األ

 -).١٠٩:٢٠٠٢ ،البجة( .تعلم المواد األخرى وفي تثقیف نفسھ وبناء شخصیتھ
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 .وسیلة إلجادة النطق واإللقاء وتمثیل المعنىأنھا  ومن مزایاھا أیضًا -

 . والتذوق الفني وسیلة للكشف عن أخطاء التالمیذ في النطق تساعد على إدراك مواطن الجمال-

 . وتزیل صفة الخجل والتلجلج وتبعث الثقة في نفوسھم، تعود التالمیذ الشجاعة-

 . منھما باللذة واالستمتاعكل تسر القارئ والسامع معًا فیشعر -

 . تنمي حب القراءة واالستمتاع بھا-

 . طریق للتمرین على صحة القراءة وجودة األداء-

 :راءة الجھریةومن العیوب الشائعة في الق   

 ، وفقدان مكان الكلمة واستعمال األصابع أثناء القراءة،النطق المعكوس والحروف المعكوسة -

 والخطأ في فحص الكلمة ،وحذف بعض الحروف أو الكلمات وإضافة حروف أو كلمات أثناء القراءة

 .بانتظام من الیمین إلى الیسار

لیلھا والعجز في تمییز الحروف المختلفة وتمییز  والعجز عن تح،عدم القدرة على تعرف الكلمة  -

 والخطأ في قراءة جزء أو أكثر من أجزاء الكلمة مما یؤدي لتغییر ،الكلمات المتشابھة في الشكل

 .معناھا

 وھذه القدرة تعد من أھم وسائل ، العجز في استخدام مؤشرات السیاق كمعین للتعرف على الكلمة-

 .عد التلمیذ على تشخیص الكلمة على الفور ألنھا تسا؛التعرف على الكلمة

 أو عدم إدراك العالقات بین معاني ،العجز في فھم المقروء نتیجة عدم فھم الكلمات المفردة -

  ).١٧٤:٢٠٠٥ ،مصطفى ( .الكلمات 

 . ضیق وقت الحصة األمر الذي ال یسمح بإشراك جمیع الطالب في القراءة-

 . في أثناء قراءة زمالئھم لجوء بعض التالمیذ للعبث واالنشغال-

 .الطلبة من خالل متابعتھم وتصویبھم تؤدي إلى إجھاد المدرس في أثناء قراءة -

 مما قد یحول بین التالمیذ وانسجامھم ؛ انشغال ذھن القارئ بضبط الكلمات ومراعاة النطق السلیم-

 .وفھمھم لمعاني الجمل والتراكیب

 . بھا من إزعاج الحیاة االجتماعیة لماتالءم إنھا ال -

 . لما فیھا من مراعاة لمخارج الحروف والنطق الصحیح للكلمات؛ تأخذ وقتًا طویل وجھدًا أكبر-

 . ألن جھد القارئ یتجھ إلى إخراج الحروف من مخارجھا؛ الفھم عن طریق ھذه القراءة أقل-

 .لتھا القراءة الصامتةی فیھا وقفات ورجعات في حركات العین أكثر من مث-
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   :اف القراءة الجھریةأھد

 :یھدف ھذا النوع من القراءة إلى 

 . تدریب األطفال على القراءة الصحیحة والتي تركز على صحة النطق وضبط مخارج الحروف-

 ومحاولة تصویر ، من فواصل ونقط، تدریب األطفال على صحة األداء ومراعاة عالمات الترقیم-

 .نبرة الصوت للحاالت االنفعالیة

 .األطفال القراءة بسرعة تعوید -

 . ومواقف الخطابة أمام العدید من الناس، من اكتساب األطفال الجرأة ومواجھة الجمھور تمكن   -

  :المؤشرات التي یستدل بھا على وجود أخطاء أو مؤشرات قرائیة لدى تالمیذ المرحلة األولى 

لمشرفین والتربویین إلى اتفاق على     تشیر الملحوظات المیدانیة الواردة من المعلمین الممیزین وا

  :أن المؤشرات التالیة یستدل بھا على وجود مشكالت قرائیة لدى تالمیذ المرحلة األولى وتتمثل في

  :إلى الكلمة، وتشمل ‘التعرف الخاطئ  •

Ø  عدم كفایة التحلیل البصري للكلمات.  

Ø  قصور القدرة في المزج السمعي أو البصري. 

Ø لكالم الذي یدل على المعنى الفشل في استخدام سیاق ا. 

Ø  اإلفراط في التحلیل واستخدام أسلوب حرفي أو ھجائي في التجزئة. 

Ø  أي مواضع الكلمات والحروف (تزاید الخلط المكاني.( 

Ø  قصور القدرة في التعرف إلى المفردات بمجرد النظر. 

  :القراءة في اتجاه خاطئ مثل  •

Ø تابعھا الخلط في ترتیب الكلمات في الجملة من حیث ت.  

Ø  انتقال العین بشكل خاطئ على السطر. 

Ø  قصور في القدرة األساسیة على االستیعاب والفھم لمعاني المفردات والجمل، وما یترتب

  .علیھ من إجابات خاطئة 

Ø االستخدام الوظیفي للقراءة .(قصور القدرة على التكیف مع مواد ذات محتوى قرائي آخر.( 
 :ضعف القراءة الجھریة، وتشمل  •
Ø  عدم تناسب المدى البصري مع الصوتي.  
Ø  االفتقار إلى القدرة على تجزئة المقروء إلى عبارات. 
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Ø  عدم مناسبة السرعة والتوقیت. 

Ø  التوتر االنفعالي في أثناء القراءة. 

Ø  التأتأة والتھیب عند القراءة.  

Ø عدم تكافؤ مستوى تحصیل التلمیذ الذي یعاني من مشكلة قرائیة مع مستوى زمالئھ في 

 .الصف

Ø  إتقان مھارات معینة وعدم القدرة عل إتقان مھارات أخرى. 

Ø  الخلط في لفظ الحروف وحركاتھا. 

Ø  ١٦ :١٩٩٨عویضة، .(القلب واإلبدال للكلمات أثناء القراءة.(  

  :قواعد التدریب على القراءة الجھریة

 : نذكر منھا،ة الجھریةالبد للمعلم أن یراعي بعض النقاط الھامة في تدریب التلمیذ على القراء     

 . إلى نفوس التالمیذ ا أن یكون الموضوع المقروء محبب-

 . أن تراعي المادة المقروءة مستویات التالمیذ من حیث الكلمات والمعاني -

  .یھ كي ینتقي ما یرغب في قراءتھ ولیس إجباره عل؛ إعطاء التلمیذ فرصة تلو األخرى-

 .ھون ویلعبون أثناء حصة القراءة الجھریة ضبط سلوك التالمیذ وعدم تركھم یل-

 . تنویع مواقف القراءة الجھریة -

 .ال تقتصر على حصة اللغة العربیة فقطف ضرورة العنایة في تدریس المواد األخرى بالقراءة -
 

 :ویجب أن یراعي المعلم أثناء القراءة الجھریة ما یلي

أن یتابع المعلم قراءة التلمیذ الجھریة عن  في الصفوف األولى من المرحلة االبتدائیة یجب   - 

 من التالمیذ یحفظون النص  دون األن كثیر؛ طریق التأكد من وضع أصبع الید على الكلمة المقروءة

 .إدراك للكلمات

 . ضرورة انتباه المعلم إلى إخراج الحروف من مخارجھا األصلیة  بشكل سلیم-

 .ضبط الحروف مع حركاتھا الوقوف عند أماكن الوقف وأماكن التسكین و-

 . إن كان یحتاج النص  إلى ذلك، التمثیل القرائي للنص-

 :تدرس القراءة الجھریة في المرحلة األساسیة وفق خطوات ھي

Ø التمھید: 

یھا یھیئ المعلم أذھان التالمیذ للدرس ویجلب انتباھھم إلیھ ویكون التمھید بأنواع وف
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 فھو قد یثیر أسئلة أو یعرض شیئا یدور حولھ ،وع منھاللمعلم  الحریة في اختیار أي ن، مختلفة

 ویشترط في التمھید أن یتسم ، أو یتطرق إلى موقف مثیر لھ عالقة بموضوع الدرس،الدرس

  .بالحیویة والتركیز واإلیجاز والسرعة

Ø العرض:  

 وذلك بتحدید العنوان وتسجیلھ على ،یعرض المعلم في ھذه الخطوة الدرس الجدید

 ثم یبدأ المعلم بقراءة الموضوع قراءة نموذجیة وبصوت واضح وبصورة معبرة  ومن،السبورة

 أن تكون القراءة طبیعیة وغیر ى وممثال للمعنى وملونا صوتھ بحسب المواقف عل،ضابطا للجمل

 وبعد أن یفرغ من القراءة النموذجیة یطلب من التالمیذ قراءة الموضوع قراءة صامتة ،متكلفة

 ویقرأ كل تلمیذ فقرة أو ، ثم یبدأ بالقراءة الجھریة،والعقل دون ھمس أو نطقتعتمد على العینین 

 أن یقرأ معظم  د وبع، على أن یراعى ضرورة متابعة التالمیذ اآلخرین لزمیلھم القارئ ونقده،أكثر

الطالب أو جمیعھم الموضوع یبدأ المعلم بمناقشتھم في معاني المفردات الصعبة والمعاني الھامة 

  ثم یستغل ما تبقى من الوقت بقراءة التالمیذ الجھریة،ضمنھا الموضوعالتي ت
 

Ø التقویم:  

 ویكون ،تكتسب ھذه الخطوة أھمیتھا من أن المعلم یدرك من خاللھا مدى ما أحرز من نجاح

 أو توجیھ ، أو تحویل بعض مواقف الدرس إلى حوار تمثیلي،التقویم بأسئلة تستوفي األھداف

 وكذلك بتكلیف بعض التالمیذ بتلخیص فقرات مختارة من ،حوار منظم فیما بینھمالتالمیذ إلى إجراء 

   ).١٤٢ :٢٠٠٣، الدلیمي والوائلي (.الدرس
   

 :مجاالت استخدام القراءة الجھریة

ففي داخل المدرسة تمتد ، تمارس القراءة الجھریة داخل المدرسة وخارجھا في حیاة الكبار

القراءة المخصصة لھا إلى دروس النصوص األدبیة التي ممارسة ھذه القراءة لتتجاوز حصص 

 .تھتم بحسن األداء وجودة اإللقاء وإلى دروس البالغة والكتابة والتعبیر 

تمارس في بعض المواقف المدرسیة منھا قراءة ما جمع عن موضوع معین من مراجع 

 .مات والتوجیھات وقراءة األحداث الجاریة والتعلی، وقراءة التقاریر أمام الطالب،مختلفة

وتتعدى القراءة الجھریة ھذه المجاالت لتصل إلى أصحاب المھن كالمحامین والوعاظ 

 الذین یجدون أنفسھم في مواقف یتحتم علیھم ممارسة القراءة ،واألطباء والمعلمین والممثلین

        ).١١٠ :٢٠٠٢،البجة (الجھریة

 



٤٥ 
 

   :القراءة السمعیة) قراءة االستماع  :ثالثًا

 الرغم من ظھور أبحاث تربویة تؤكد أھمیة تدریب تالمیذ المرحلة األولى من التعلیم األساسي على

وحددت طرائق تدریس ،كما رصدت لھ مھاراتھ الخاصة بھ ،على وجھ التحدید على مھارة االستماع 

 وأسالیب تقویمھ؛إال أن ما یدعو للدھشة أن معظم ھذه األبحاث تركز على تنمیة ھذه،ھذا الفن 

وذلك من خالل تدریبات معینة على اعتبار أن الغایة ھي تنمیة مھارات االستماع ،المھارات فقط 

وھذا الفن یتضمن مجموعة من المھارات ،فقد أغفلت أو تناست ھذه األبحاث أن التحدث فن ، فقط

اة و المحاك،وھذه المھارات ال یمكن بأي حال من األحوال اكتسابھا إال بالممارسة المتكررة ،

   ).١٠٦ :٢٠٠٥،العیسوي و آخرون.(المقصودة للنماذج الجیدة من المتحدثین المھرة

  

  

 فإن ؛إذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعینیین والقراءة الجھریة تتم بالعینیین والشفتین "

  ویمكن االعتماد على االستماع كوسیلة للتلقي والفھم في جمیع مراحل،االستماع قراءة باألذن فقط

 حیث یكون الطفل میاًال بفطرتھ للعب فال یستطیع أن ،الدراسة ما عدا المرحلة االبتدائیة الدنیا

   ). ٣١ :٢٠٠٥،مصطفى" . ( یحصر انتباھھ مدة طویلة إال إذا كان یسمع قصة 

واألفكار الكامنة وراء ، ھي العملیة التي یستقبل فیھا اإلنسان المعاني ،"البجة"ویعرفھا  

 أو المتحدث في موضوع ما ، األلفاظ والعبارات التي ینطق بھا القارئ قراءة جھریةما یسمعھ من

 وھي في تحقیق أھدافھا تحتاج إلى حسن ،أو ترجمة لبعض الرموز واإلشارات ترجمة مسموعة

  .اإلنصات ومراعاة آداب السمع واالستماع كالبعد عن المقاطعة أو التشویش

   .)١١٢ :٢٠٠٢ ،البجة( 

ة التي یتم فیھا تحصیل مضمون موضوع مقروء من قبل شخص آخر عن وھي القراء

طریق السمع، وھذا النوع من القراءة وإن كان البعض ال یدخلھ ضمن أنواع القراءة، فھي األكثر 

استعماًال في الكثیر من مواقف الحیاة، فالمصلون یستمعون لإلمام وھو یخطب، و الناس یستمعون، 

كون عن طریق األذن بینما القراءة الصامتة تكون عن طریق العین، وھذا النوع من القراءة ی

  ).٩١: ٢٠٠١،أبو الھیجاء. (والقراءة الجھریة تكون عن طریق العین واللسان
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  :عناصر االستماع الجید

 .االنتباه .١

 .التركیز .٢

 .المتابعة .٣

 

  :أھمیة االستماع

ره في القرآن الكریم وقد ومما یدلل على أن لالستماع أھمیة كبیرة في حیاتنا ما ورد ذك 

أولى ھذه المھارة ما تستحقھ من أھمیة حیث یقدمھا اهللا عز وجل على البصر في اآلیة الكریمة التي 

 " یرد فیھا الذكر                              

       )"٣٦:آیة،اإلسراء(   

  

 . ھو الطریق الطبیعي لالستقبال الخارجي-

 كاألسئلة واألجوبة والمناقشات ، عماد كثیر من المواقف التي تستدعي اإلصغاء واالنتباه-

 .واألحادیث وسیرة القصص وبرامج اإلذاعة

 ،ة الفھم االستماع تدریب على حسن اإلصغاء واالنتباه وحصر الذھن ومتابعة المتكلم وسرع-

الجامعیة ألن عماد الدراسة في المرحلة وخصوصًا للطلبة، ویبدو ھذا في غایة األھمیة بالنسبة 

 .لدیھم المحاضرات واالستماع إلیھا

 . تعرف الفروق الفردیة بین التالمیذ وتكشف عن مواھبھم المختلفة-

 . الوقوف على مواطن ضعف التالمیذ والعمل على عالجھا-

  . في تعلیم المكفوفین لھا أعظم أثر-

  :أھداف قراءة االستماع 

   لقراءة االستماع أھداف عامة وأھداف خاصة، واألھداف العامة تختلف من مرحلة إلى أخرى، أما 

  :األھداف الخاصة فال تظھر إال خالل موضوع ترید أن تسمعھ، ومن أھم األھداف العامة ما یلي 

  .ت أن یتعلم الطالب كیف یستمع إلى التوجیھا •
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 .أن یتعلم كیف یستمع بعنایة مع االحتفاظ بأكبر قدر من المعلومات التي سمعھا •

 .أن یدرك الكلمات ذات النغم أو اإلیقاع كالسجع والجناس واألصوات  •

 .أن یتابع تطور أو نمو قصة وھو یستمع  •

 .أن یتعلم كیف یكون عضوًا في جماعة وأن یستمع لكالمھم دون مقاطعة  •

  ).٩٤ :٢٠٠٢،أبو الھیجاء. (كم على الكالم وینقده ویقومھأن یتعلم كیف یح •

 

  :مآخذھا وعیوبھا

 . ال تتوافر فیھا فرصة تدریب التالمیذ على جودة النطق وحسن األداء-

 . بعض التالمیذ یعجزون عن مسایرة القارئ-

 . قد تكون مدعاة إلى عبث بعض التالمیذ وانصرافھم عن الدرس-

 :اعوسائل التدریب على االستم

 . االستماع إلى تسجیالت صور من المصحف الشریف-١

 . االستماع إلى تسجیالت نشرات إخباریة-٢

 . إذاعیة ومتلفزةت االستماع إلى ما یدور في ندوا-٣

 . اختیار موضوع مالئم لألطفال أو قصة مناسبة-٤

 . قص حكایة مناسبة مشوقة ثم إجراء حوار حول موضوعھا-٥

 

  :طریقة تدریس االستماع

 .عد المعلم قطعة أو یوافق للطالب على قطعة اختارھا بنفسھ ی-١

 یتیح المعلم للطالب الذي سیقرأ فرصة التدریب علیھا خارج الصف بشرط أن تكون القطعة -٢

 . لتجلب االنتباه واألسماع؛المختارة جدیدة على الطالب

وع قبل البدایة  على المعلم أو الطالب الذي سیقرأ أن یعطي للطالب فكرة موجزة عن الموض-٣

 .بالقراءة

 . یقرأ الطالب أو المعلم القطعة مراعیًا فیھا شروط القراءة الجھریة النموذجیة-٤

 بعد ذلك یقوم المعلم بمناقشة حول ما قرأ بقصد التثبیت للفھم والتعود على النقد والتشجیع على -٥

  .ذلك
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  :واإلنصات، االستماع و،بین السمع التفریق     

فیجب علینا أن نفھم بدایة حاالتھ لكي . بدائیة وارتقائیة توصلك لحد المعقول وللسمع حاالت

  .نستطیع التحكم بھ 

أي ،تأتي لإلنسان بال سیطرة و بال تحكم، غیر إرادیة،لقد عرف السمع بأنھ حالة استقبال طبیعیة 

  .أو أي أصوات ،أو ضوضاء،كسماع بكاء أو ضحك ،سماع ما یثار خارجًا 

ونباھة ،ونشاط،وحیویة ،القدرة على االستماع بیقظة "تماع على أنھلقد عرف االس

  ".واشتباك ھذه الكلمات في الذھن ویتم ترجمتھا لصور و مرئیات.وجدیة،وانتباه،

ویمكن عن طریقھ أن ،واكتساب المعرفة ،    واالستماع الھدف منھ الحصول على المعلومات 

وقد یقصد بھ .ناقشة في محتوى الكالم المسموع تكزن أساسًا للم،یحصل المستمع على معلومات 

وھناك ،مما یتطلب معھ تركیزًا قویًا لالنتباه ،استماع الفرد بغیة الوصول إلى تحقیق أھداف محددة 

أو التعرف على ،مثل االستماع للتمییز بین األصوات ،من أطلق علیھ االستماع االیجابي الھادف 

ألنھ في حالة غیاب ھذه األھداف أو عدم وضوحھا ،ألسئلة أو اإلجابة عن بعض ا،معاني الكلمات 

وھناك بعض ،في ذھن المستمع فلن یقوى على تركیز انتباھھ ومتابعة االستماع فیتشتت ذھنھ

وزاد البعض على ذلك بقولھم ،المعنیین بالتربیة یطلقون على االستماع الھادف مصطلح اإلنصات 

ع نفسھا حیث یبذل فیھا المستمع جھدًا زائدًا في عملیة إن اإلنصات درجة أعلى في عملیة االستما

 ). Attention(وھو ما یمكن أن یطلق علیھ االستماع الیقظ،والمتابعة للمسموع ،االنتباه 

   .فالمنصت متعمق مدقق متدبر یوظف كل حواسھ في سبیل أال تفلت منھ واردة أو شاردة

  ..(٨٧:٢٠٠١ )سلیمان وآخرون                                                                      ( 

ذلك لألسباب ،وھي لھا درجة أعلى من االستماع ،   االستماع درجة من اإلصغاء دون اإلنصات

 :وھذا ما فسرت بھ كلمة أنصتوا في قولھ تعالى ،كلمة اإلنصات تعني السكوت لالستماع : التالیة

"                       ".) ٢٠٤:اآلیة، األعراف .(  

فحالة اإلنصات تعني ،واالستمتاع ،واالستماع ،ھي العمق في حالة السمع :اإلنصات 

ومعلومات ،وجمل ،واالستفادة من ما نسمعھ من معاني ،والتصمیم ،والتحلیل،والترقب،الدقة

وھو الھدوء و االلتزام والصمت ،ھو االحترام للمتحدث والتقدیر للحدیث و. وأفكار ،وكلمات ،

 /Bniabdullah .com/b ، ٨/٧/٢٠٠٩،الحمیاني،االنترنت .(الواعي لما یجري حوار 
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showthread.bhb?p=٧٢٧٣٨(   

أن تدریس فقرة ،    وتلحظ الباحثة من خالل عملھا معلمة في مدارس وكالة الغوث الدولیة 

لجذب ،وتمھید للدرس ،ألن في ذلك تھیئة للتالمیذ ،بل البدء في شرح الدرس مھم جدًااالستماع ق

الذي یشمل على غالبیة ،وتنمیة مھارة االستماع ألنھا تؤثر في عملیة اإلنصات،انتباه التالمیذ

وبذلك ،والمستمع الواعي یدرك الحقائق الكامنة وراء الكالم المسموع .المواقف الحیاتیة لإلنسان

  .ح قادر عل تحلیل ما سمع یصب

 

  : تعلیم القراءةطرائق: سادسًا

،    لما كانت لطرائق تعلیم القراءة العربیة أھمیة، لذا تأثر أصحابھا بنظریات علم النفس التربوي

النابعة من عقائد ومبادئ فلسفیة لم تثبت صحتھا؛ ولما كانت ھذه النظریات بعیدة كل البعد عن 

یة، كان البد من تجاوز ما یخالف الصواب منھا؛ وذلك بالعودة إلى الطفل العلوم المادیة التجریب

ومزایاه اإلنسانیة، وإلى العربیة وخصائصھا اللغویة، وفي الوقت ذاتھ یبحث اإلنسان عن كل نافع 

التعلمیة، التي تقدمھا لنا التكنولوجیا التربویة / ومفید في مجال األدوات والوسائل التعلیمیة 

  .الحدیثة

  لقد أكثر الباحثون من طرح أسماء لطرائق التدریس للغة العربیة في ھذه المرحلة، التي تعد من  

أشد مراحل التعلیم خطورة وحساسیة، وذلك لما یترتب علیھا من آثار، حسنة أو سیئة، في حیاة 

ثر ما طرح األطفال المستقبلیة، ولعل تعدد األسماء جاء من عدم التمییز بین الطریقة واألسلوب، فأك

  .من تسمیات ال یعدو أن یكون أسلوبًا أو طریقة فرعیة انبثقت عن الطریقة األم 

ومن ھنا یمكن القول أن ھناك طریقتین لتدریس اللغة العربیة في الصف األول االبتدائي، 

  :ھما 

o  الجزئیة/الطریقة التركیبیة.  

o  التحلیلیة/ الطریقة الكلیة . 

o  ٩٣ :١٩٩٦معروف، .(الطریقة التكاملیة.(  

  

 ):الجزئیة(قة التركیبیة یالطر -١

 حیث یھتم ،تقوم ھذه الطریقة على البدء بتعلیم الحروف ثم التدرج إلى الكلمات ثم إلى الجمل    

 ثم یتدرج ،لحروف الھجائیة وأصوات ھذه الحروف ل- أوال  -المعلم بتوجیھ أنظار األطفال وأذھانھم 
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 فھي تبدأ من ، ولھذا سمیت بالطریقة التركیبیة، أكثرأوبھم إلى نطق كلمات تتكون من حرفین 

 ؛ لذلك سمیت أیضا بالجزئیة، أي تبدأ بالجزء وتركیب األجزاء وصوال إلى الكلمة،الجزء إلى الكل

 : ویندرج تحت ھذه الطریقة طریقتان فرعیتان ھما،ألنھا تبدأ بالجزء

 .الھجائیةالطریقة  - ١

 .الطریقة الصوتیة - ٢

 ئیةالھجاالطریقة 

 ویكون ذلك بجعل األطفال ،وتقوم ھذه الطرقة على تعلیم الحروف الھجائیة بأسمائھا  

 .یحفظون أسماء الحروف ثم االنتقال إلى معرفة رموزھا ومن ثم تكوین الكلمة

 :الھجائیةمزایا الطریقة 

 . سھولة التعامل معھا من قبل المعلمین-

 ألن ،نطباعا سریعا لدیھم بتقدم أطفالھم في الدراسة ألنھا تعطي ا؛ قبوال من أولیاء األمورى تلق-

 .الطفل یعود إلى بیتھ حافظا للحروف في وقت قیاسي

 . كلمة جدیدة ة فیسھل علیھم النطق بأی، تزود األطفال بأدوات القراءة وھي الحروف-

 :الھجائیةعیوب الطریقة 

 . تقضي على دافعیة الطلبة وتبعث في أنفسھم الملل-

 . ألن القراءة ھي الفھم؛ق بالكلمات ال القراءة تعلم النط-

في حین أن العین تدرك األشیاء بصورتھا  )الحروف( ألنھا تبدأ باألجزاء ؛ تخالف طبیعة األشیاء-

 .اإلجمالیة

حوامدة وأبو ( . ألن الطفل حین یعبر عن معان ال عن حروف؛ تخالف طبیعة التحدث والتعبیر- 

 . ) ١٢٤ :٢٠٠٥ ،شریخ

 ولكنھا تختلف عن الطریقة األبجدیة في أن الحروف تقدم إلى ،تبدأ بالحروف : الصوتیةالطریقة

ولتعلیم ، )م (  فالمیم ال تعلم مثال على أنھا میم بل تعلم على أنھا،األطفال بأصواتھا ال بأسمائھا

صوت الحرف لألطفال تعرض علیھم صورة حیوان أول اسمھ ھذا الحرف مثل تعلیم حرف األلف في 

  . ویطلب من األطفال تكرار اسم الحیوان  وتكرار الحرف ثم یكتب الحرف،أرنب )أ (لمة أرنب ك

حاول الباحثون رصد محاسن طرائق تدریس القراءة وعیوبھا، فأظھر بعضھم میًال إلى ھذه   

كثر الطریقة أو تلك، ولعل المتتبع آلراء ھؤالء الباحثین یجد أكثرھم یمیل للطرائق الكلیة؛ ال ألنھا أ

             انطباقًا على وقائع اللغة العربیة؛ بل تأثرًا بثقافة اكتسبوھا أو بشھادة حملوھا، ومن ھنا 
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 ).المآخذ ( والعیوب ) الممیزات ( تم رصد مجموعة من المحاسن 

 

 :مزایا الطریق الصوتیة

 .سھلة على المعلمین -١

 .تنال رضا أولیاء األمور -٢

 .كتوبفیھا ربط بین الصوت والرمز الم -٣

 . ألنھا تغلب علیھا الناحیة الصوتیة؛تسایر طبیعة اللغة العربیة -٤

 .فیھا تعلیم یعتمد على األذن والعین والید -٥

 

 :عیوب الطریقة الصوتیة

 .تبدأ باألجزاء وال تھتم بالمعنى -١

 . ألنھا تعتمد على المقاطع؛قد تؤثر على وحدة الكلمة -٢

 .تعوید الطفل البطء في القراءة  -٣

 . ومن ذلك مد الحروف دائما،فال عادات قبیحة في النطقتترك في األط -٤

 

  :) التحلیلیة ( الكلیة الطریقة -٢

 وعمادھا ،ھذه طریقة أخرى تسیر على عكس الطریقة التركیبیة وتسمى الطریقة التحلیلیة

 وأساس ھذه الطریقة معرفة الطفل كثیرا من األشیاء ،البدء بكلمات واالنتقال منھا إلى الحروف

م علَُّی ثم ، فتعرض علیھ كلمات مما یسمعھ ویستعملھ في حیاتھ،ئھا من قبل أن یدخل المدرسةوأسما

 - ثانیا  - ثم یتم االنتقال تدریجیا بالنظر في أجزائھا كي یتمكن من معرفتھا ،الكلمات صورة وصوتا

لنطق بھا وعمادھا النظر إلى الكلمات ثم ا) انظر وقل( طریقة ،وأشھر ما یندرج تحت ھذه الطریقة

 :وھي نوعان

  .طریقة الكلمة *

 .طریقة الجملة *

  : طریقة الكلمة: أوًال

 ثم ،في ھذه الطریقة ینظر الطفل إلى الكلمة التي ینطق بھا المدرس بوضوح مع اإلشارة  إلیھا

 ثم یرشده المدرس إلى تحلیلھا وتھجیتھا حتى تثبت صورتھا في ،یحاكیھا ویكرر ذلك عدة مرات
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وھذه العملیة تتطلب أمورا ، ق الموازنة بینھامیعتھ كلمات مشابھة لیلك یعرض عل وبعد ذ،ذھنھ

 :منھا

 .وضوح الصورة  -

 . لتثبیت صورتھا في الذھن والقدرة على النطق بھا بمجرد النظر إلیھا؛ تكرار األلفاظ تكرارا كافیا-

 . لیسھل تحلیل الكلمة إلى حروفھا؛ تكرار بعض الحروف في الكلمات-

 حتى ینتقل الطفل من مرحلة الربط بین الكلمة والصورة إلى ؛تدرج في االستغناء عن الصور ال-

 ثم تمییز الحروف أي ربط شكل الحرف بصورتھ الخاصة ،مرحلة التمییز للكلمة بمجرد النظر إلیھا

 .وھذه ھي الخطوة الالزمة للقراءةھ، ب

 :مزایا طریقة الكلمة

 .ھا كل ولھا مدلول ألن الكلمة في ذات؛طریقة كلیة* 

 .تمكن الطفل من كسب ثروة لغویة *

 .من الممكن استخدامھا في تكوین الجمل من عدة كلمات *

 .فیھا تشویق لألطفال وتشجیع على القراءة *

 . ألن الوحدة فیھا كلمة أو أكثر ولیس حرفا واحدا؛تساعد على السرعة في القراءة *

 .ء القراءةتعود التلمیذ على متابعة المعنى أثنا *

 .فیھا تخلیص الكثیر من عیوب الطریقة التركیبیة *

  . والمعنىو اللفظیتعلم الطفل من خاللھا الرمز  *

 

 :عیوب طریقة الكلمة

  .علیھ ال تساعد الطفل على تمییز كلمات جدیدة غیر ما یعرض -

 إلى خطأ األطفال  وھذا قد یؤدي،ھناك كثیر من الكلمات تتشابھ في رسمھا مع أنھا مختلفة المعنى -

 .في نطق بعض الكلمات فیختلف المعنى

 . تؤخر مرحلة تحلیل الكلمات إلى حروف  بعض المدرسین  فیضیع ركن ھام من أركان القراءة-

 . ال تستند  دائما على أسس من اإلعداد فیما قبل مرحلة القراءة-

 . قد یدخل فیھا عنصر التخمین بشكل كبیر-

 بدًال )انظر وخمن( وعلى ھذا تكون الطریقة ،قا في إدراكھ كما یحب المعلم قد ال یكون الطفل دقی-

 .)انظر وقل(من 
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  : طریقة الجملة: ثانیًا 

 وتعد الجملة في ھذه ،ظھرت ھذه الطریقة نتیجة المآخذ التي وجھت إلى طریقة الكلمة

 : وتقوم على األسس التالیة،الطریقة الوحدة التي یتم بھا تعلیم القراءة

 . وكتابتھا على السبورة أو على بطاقات،إعداد جمل قصیرة من قبل المعلم -

 . ینظر الطالب إلى الجملة بانتباه وتركیز-

 ثم تعرض جملة أخرى ، عدة مراتىدا جماعات وفره ینطق المعلم الجملة ویرددھا األطفال وراء-

 . ما فعلھ في األولىویتبع فیھا، تشترك مع األولى في بعض الكلمات من حیث المعنى والشكل

  . ویقوم باختیار الكلمات المتشابھة لتحلیل الحروف، ثم یبدأ المعلم بتحلیل الجمل-

 

 :مزایا طریقة الجملة

 .حیث یفھم الطفل دون حدس أو تخمین،  تقدم للتالمیذ شیئا ذا معنى-

 . تستند على استغالل خبرات التالمیذ -

 . الجزئیاتىكلمات دون التركیز عل ألنھا تبدأ بال؛ تقوم على أساس نفسي-

 . تقلل من الحدس والتخمین مقارنة بطریقة الكلمة-

 . مما یزید من تشوقھم  للقراءة؛ یتعلمون جمال وعباراتبدؤوا إشعار التالمیذ بأنھم -

 . باستطاعة المعلم تعلیمھا عن طریق الكتاب أو البطاقات-

 .ى إتقان الحروف والكلمات الكلمات وال على فیھا عدم إھمال للتركیز عل-

 . تزید طالقة الطفل في التعبیر والتحدث بلغتھ الشفویة والكتابیة-

 

 :عیوب طریقة الجملة 

 . یھمل  المعلم عملیة التحلیل  قد-

 وبالتالي إذا انتقل الطفل إلى جمل أخرى فیھا كلمات من ، قد تعرض الجمل وتقرأ بطریقة آلیة-

 . یحسن التعرف علیھاالجمل التي قرأھا من قبل ال

 . احتیاج ھذه الطریقة إلى الكثیر من الوسائل المعینة-

 . إعدادا صحیحا احتیاجھا إلى معلم ماھر ومتدرب ومعٍد-
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  :)التركیبیة- التحلیلیة (الطریقة التو لیفیة أو التوفیقیة

 ،امن خالل االستعراض لطرق تدریس القراءة السابقة تبین أن لكل طریقة مزایا وعیوب

 وبالتالي فإن االتجاه الحدیث یسعى إلى الجمع بین ،ة واحدة لھا كل المزایاقوأنھ لیست ھناك طری

 لذلك ارتأى ،نھ یؤخذ من كل طریقة مزایاھا وترك مساوئھا قدر اإلمكانأ بمعنى ،أكثر من طریقة

ة الطریقة  ومن ثم تبلورت فكر،المختصون ضرورة اإلفادة من كل طریقة سواء كانت كلیة أم جزئیة

 :المتبعة حالیا في التدریس وھي الطریقة المزدوجة أو التركیبیة التحلیلیة التي من أھم عناصرھا

 . تقدم لألطفال وحدات معنویة كاملة للقراءة -

 . تقدم جمال سھلة تشترك فیھا بعض الكلمات-

 .زھا  معنیة بتحلیل الكلمات تحلیال صوتیا للتعرف إلى أصوات الحروف وربطھا برمو-

 .ى في  إحدى مراحلھا بمعرفة الحروف الھجائیة رسما واسماعَن ُت-

 ،زاید( .مما یزید من صالحیتھا ونجاحھا؛  تخلصت من العیوب التي تحققت بالطرق السابقة-

٧٩:٢٠٠٦.(    

 

 :مراحل تدریس القراءة في الصف األول الطریقة االزدواجیة

  .مرحلة التھیئة والمحادثة: أوال

 .حلة عرض الكلمات أو الجملمر :ثانیا

 .مرحلة التحلیل والتجرید: اثالث

  .) ١٢٦ :٢٠٠٥ ،حوامدة وأبو شریخ .مرحلة التركیب: رابعًا

  :  الطریقة التكاملیة -٣

وتدور ،ودرجة التكامل و العمق و المرونة ،تقوم ھذه الطریقة على الربط بین مكونات المنھج     

ویكون في حالة وجود منھجین متعاقبین )تناسق (األول حول ھذا الموضوع ثالثة مصطلحات ؛ 

والثاني .وطریقة التدریس نفسھا ،ولھما األھداف نفسھا ،ویستفاد من أحدھما عند تدریس اآلخر ،

وھو إذا ) اندماج (والثالث .وھو تنظیم مجموعة من الموضوعات حول خط فكري واحد )ترابط (:

  . ل فروعھا كان في المنھاج عناصر متداخلة یتعذر فص

  :مزایا الطریقة التكاملیة

 قمثل التنوع الذي یمكن تحقیقھ واستخدامھ في اختیار طرائ،اكتساب مبادئ تربویة حدیثة  •

 . التدریس 

  



٥٥ 
 

 .تنمیة المرونة في التعامل و المشاركة االیجابیة في الموقف التعلیمي  •

 .الربط الجید بین الطریقة والوسیلة واألنشطة وأدوات التقویم  •

 .تمكن التلمیذ على تكامل شخصیتھ  •

 .زیادة التفاعل بین كل من المعلم والمتعلم مع الموقف التعلیمي  •

  :عیوب الطریقة التكاملیة

  .تستغرق وقتًا طویًال  •

 .تركیزھا على العقل دون جوانب أخرى  •

 .تعطیل قدرات التالمیذ في التجدید واالبتكار  •

 .بطیئة التعلم  •

  .ور حولھ بقیة فنون اللغة العربیة تستلزم وجود نص محوري تد •

  : خطوات الطریقة التكاملیة في التدریس 

  :   لتطبیق ھذه الطریقة في التدریس ینبغي إتباع مجموعة من الخطوات یمكن تحدیدھا فیما یلي 

والسنة النبویة الشریفة ،ویشمل اختیار النصوص الراقیة من القرآن الكریم  :التخطیط:أوًال 

وفي موضوعاتھا للدارسین ،على أن تكون ھذه النصوص مناسبة في أسلوبھا ،ونثر واألدب شعر ،

  .في كل مرحلة من مراحل التعلیم 

  

للدراسة   وتخضع، النصوص المناسبة لكل مرحلة أو لكل صف دراسي تنتقي وفیھ:التنفیذ : ثانیًا 

  :ویجري ذلك بحسب. والفھم والتحلیل والتفسیر والنقد والتقویم والحفظ 

، ثم مناقشة فكرتھ العامة،مرة أو مرتین ،االستماع إلى النص منطوقًا جیدا ممثال للمعنى -١

  .وتعرف قائل النص ومناسبة قولھ، وأفكاره الرئیسة

مع التركیز على معالجة الجوانب الصوتیة ، قراءة النص قراءة جھریة أنموذجیة-٢

  .من حیث معناھا ومبناھا، واللفظیة والتركیبیة

بحیث تحمل كل دفعة فكرة ، أو على دفعات ، دفعة واحدة،  النص قراءة صامتةقراءة-٣

  .والتقویم، والنقد،والتفسیر، والتحلیل، ثم تناولھ بالدراسة، رئیسة

  .الوقوف على القضایا اللغة المناسبة لھذه المرحلة-٤

  .الوقوف على المعاییر والقیم ونواحي الجمال في النص-٥
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  )كان من النصوص المطلوب حفظھاإذا (،حفظ النص جیدا-٦

  )التعبیر كتابة عن موضوع النص بعد دراستھ وحفظھ والقراءة حولھ-٧

  

  :التقویم والمتابعة: ثالثًا

  : وتتمثل في تعبیر الطالب على وفق المعاییر اآلتیة-الخطوة األولى

  .سالمة األسلوب)ب.                        (سالمة الكتابة ووضوح الخط) أ(

  .تكامل المعاني) د.                                         ( سالمة المعاني)ج(

  . جمال المعنى والمبنى)و.                                          (منطقیة العرض)ه(

  ).١٢١ :٢٠٠٥،الدلیمي و الوائلي(

  

  : طریقة القصة 

  .والخبر والشأن ،األمر و،جملة من الكالم والحدیث :تعني :    القصة في اللغة 

  .وتبنى على قواعد معینة ،شكل فني من أشكال األدب الشائق فیھ جمال ومتعة :اصطالحًا 

لتشد انتباه الطلبة  ؛تقوم على عرض وحدات قرائیة تحمل معنى واضحا للطفل على شكل  قصة

 ،تذكر المقروء وتقرن ھذه القصة بصور تساعد القارئ في استنتاج المعنى و،وتیسر علیھم الحفظ

 ،ثم یدرب الطلبة على حفظ الكلمات والجمل بأشكالھا على نحو ما یحفظ شكل األشیاء المحیطة بھ

 .وال یكلف بتحلیل الكلمات إلى مكوناتھا من الحروف إال في النھایات األخیرة لیتعلم القراءة

   :مزایا طریقة القصة

  .تشوق التالمیذ إلى القراءة  -

 .وترقیة الوجدان ،وتھذیب األحاسیس ،م اللغة عامًال مھمًا في تعلی -

 . ومثًال في التصویر الفني المبدع ،تقدم قیمًا إنسانیة  -

  .تعود التالمیذ على التركیز واالنتباه  -

  :عیوب طریقة القصة 

  .ال تمكن التالمیذ من قراءة نصوص لم یسبق لھم أن عرفوا كلماتھا وجملھا *

  .لقدرة على التحلیل والتركیب دون ا،تعود التالمیذ على الحفظ * 

 غیر أن أكبر عیوبھا أنھا ال تمكن الطلبة من قراءة نصوص لم یسبق لھم أن عرفوا 

 بل قد یغدو ، كما أنھا تعود المتعلم على الحفظ دون القدرة على التحلیل والتركیب،كلماتھا وجملھا
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. دت من الصور المرافقة لھالطالب عاجزا عن القراءة إذا عرضت علیھ في سیاق جدید أو إذا جر

). ١٢٨ :٢٠٠٥ ، وأبو شریخ،حوامدة ) 

 

 :أسالیب تدریس القراءة في الصف الثاني

 .التركیز على آلیة القراءة : أوال

 .الفھم والتدریب على آلیة القراءة : ثانیا

 .تدریب على التدریبات ال :ثالثا

 

   :أسبابھ ،ضعف الطالب في القراءة مظاھره

 وإدراك  ،لضعف القرائي بالقصور في تحقیق أھداف القراءة من فھم للمقروءیمكن تعریف ا   

   .   )٨٢ :٢٠٠٣ ،عاشور والحوامدة(  أو البطء في الضبط لخطأ األلفاظ،المعاني واألفكار

  

 :مظاھر الضعف القرائي

 :تختلف مظاھر الضعف القرائي من شخص إلى آخر منھا   

 .عدم النطق الصحیح للكلمة -

 وعدم اإلحالل للحروف ، مثل النطق الصحیح للكلماتھا،أساسیاتولتقید بأصول القراءة  عدم ا-

 . ومواصلة القراءة سطرا بعد اآلخر، وااللتزام بعالمات الترقیم،واإلبدال

العجز عن تذكر بعض و ،مثل االحتفاظ بمكان القراءة : عدم التقید بتعلیمات القراءة الصامتة-

  .) ١٩٢: ٢٠٠٢خلف اهللا، (.  الشفة أثناء القراءةتحریكو ،الكلمات الرئیسة

   ولمحاولة معرفة العملیات التي تضمنتھا عملیة فھم المقروء، استخدم الباحثون طرقًا مختلفة 

بعملیة تحلیل ألخطاء الطالب في قراءة فقرة، "ثورندایك "قام ) ١٩١٧(للبحث، ففي أوائل سنة 

 تتضمن كل خصائص التفكیر والتحلیل، وحل المشكالت، ووجد من نتائج ھذه الدراسات أن القراءة

 أیضًا بطریقة أخرى ھي التحلیل العاملي أن یحدد العوامل األساسیة للفھم، Davis، "دیفز" وحاول

وأخذ نقطة للبدایة تسع مھارات تعتبر مھمة في القراءة، أقرتھا الھیئات المتصلة بدراسات القراءة، 

  :ت اآلتیة للفھم وھيوكنتیجة لذلك استنتج المكونا

  . معرفة وفھم الكلمة-

  . االستنتاج في القراءة ویشمل القدرة على استنتاج المعنى-
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  .  القدرة على تركیز االھتمام-

  . القدرة على تحدید غرض الكاتب وقصده ووجھ نظره-

  . القدرة على تخمین معنى كلمة غیر مألوفة في الجملة-

  .  القدرة على التقاط التفاصیل-

  .  القدرة على فھم الفكرة الرئیسیة للقطعة-

  . القدرة على تتبع نظام القطعة المقروءة-

  . القدرة على تعرف الرموز المستخدمة في القطعة-

وقد أثبت نتائج دراساتھ أن القارئ  " pickarz" بیكرز"    والنوع الثالث من الدراسات ما قام بھ

اھتمامھ على المعنى السطحي للمادة المقروءة، وال ذا المستوى المنخفض في القراءة یركز كل 

یعطي اھتمامًا كافیًا للمعنى الضمني والتقویم النقدي في حین أن القارئ الجید یسیر من 

الخصوصیات إلى العمومیات ومن المعنى السطحي إلى الضمني والتقویمي للقطعة، ومن ھذا 

 فھم معنى –معرفة الكلمة : تدخل في القراءةالتحلیل وغیره یتضح أن ھناك ثالث نواحي على األقل 

  .   والتفاعل مع المادة المقروءة والسرعة التي قرأ بھا القارئ عادة-القطعة 

   ).٥١ :٢٠٠٥،مصطفى(

  

  .مشكالت الضعف القرائي : سابعًا

   تعتبر القراءة من أھم المھارات التي تعلم في المدرسة، وتؤدي الصعوبات والمشكالت في القراءة 

إلى فشل في كثیر من الجوانب األخرى في المنھاج، بما فیھا الریاضیات، وحتى یستطیع اإلنسان 

تحقیق نجاح في أي میدان یجب علیھ أن یكون قادرًا على القراءة، وھناك عدد من المھارات 

تمییز : المختلفة التي تعتبر ضروریة لزیادة فاعلیة القراءة، وتقسم ھذه المھارات إلى قسمین 

لكلمات، ومھارات االستیعاب، وكال النوعین ضروریان في عملیة تعلم القراءة، ومن المھم في ا

تدریس ھاتین المھارتین أال یتم تدریسھما عن طریق المحاضرة النظریة فحسب، بل البد من تدریب 

 الطالب علیھما من خالل نصوص معقولة بالنسبة لھ، مما یساعد على تجزئة المادة وربط أجزائھا

  ).٩٥ :٢٠٠٦زاید، .(بعضھما ببعض 

على الرغم من أھمیة القراءة في حیاة الفرد إال أن ھناك عوامل تؤدي إلى ظھور ضعف قرائي    

 ولكنھا تتراكم في النھایة وتترك آثارًا متمثلة باإلحباط ،لدى تالمیذنا في مختلف مراحل تدریسھم

  .والعجز للذین قد یستسلمون لھا
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 :  عوامل ھيعدة إلى وھذا الضعف یعود

  :لمعلم أسباب ترجع ل-١

 .عدم اھتمامھ بتدریب تالمیذه من الصف األول على تجرید الحروف -     

 . وعدم تنویعھ لألنشطة والطرائق أثناء القراءة،عدم قدرتھ على تشخیص العیوب القرائیة     -

 .ھا بجدیة وعدم التعامل مع،عدم اھتمام المعلمین بمادة اللغة العربیة     -

 .عدم استخدام المعلمین للغة العربیة الفصحى أثناء التدریس     -

 .عدم ربط دروس القراءة بفروع اللغة العربیة األخرى     -

 

 : أسباب ترجع للطالب -٢

 :ومن األسباب التي تؤدي إلى ضعف التالمیذ في القراءة  ویكون مرجعھا الطالب ما یلي   

 وغیر ذلك مما یحول دون مواصلة ،الطالب كضعف البصر والسمع ضعف الصحة العامة عند -

 .الطالب ومتابعتھ للقراءة

 . وضعف حصیلتھ اللغویة، قلة مطالعة الطالب وزھده في القراءة-

 . وعدم متابعتھ للمقروء، عدم اھتمام الطالب بدروس القراءة-

 . ضعف الدافع لدى الطالب في القراءة-

 . وعدم وجود مكتبة بیتیة یلجأ إلیھا للقراءة،بات العامة عدم زیارة الطالب للمكت-

  

 : أسباب مرجعھا الكتاب المدرسي-٣

 وأي ،ال شك أن الكتاب المدرسي یعتبر عنصرًا مھمًا في جذب الطالب واھتمامھم بمادة القراءة   

ة  ولو نظرنا إلى بعض كتب القراء،خلل في ھذا الكتاب ومحتواه یؤدي إلى عزوف الطالب عنھ

 : وذلك لعدة أسباب منھا؛المقررة على الطالب لوجدنا أنھا ال تغري الطالب بقراءتھا

 إن موضوعات القراءة المقررة على الطالب ال تبعث فیھم الشوق لقراءتھا وال تستھویھم وال -

 . وھي بعیدة عن اھتماماتھم واحتیاجاتھم، میولھم ورغباتھمتالءم

 ا وعدم مراعاتھ، وصعوبة إدراك الطالب لھا،لقراءةاألفكار في بعض موضوعات ا  خفاء-

 .لمستویاتھم

 . إخراج الكتاب الفني الذي یتعلق بطباعتھ وغالفھ وشكلھ العام قد ال یغري الطالب بقراءتھ-

 خلو كتب القراءة من األسئلة والتمارین وأسالیب التقویم األخرى التي تساعد الطالب على معرفة -
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    ).١٢١: ١٩٩٩زقوت، ( .موهما حصلوه وتثبیت ما فھ

  :   العوامل الفسیولوجیة-٤

  . والجسمي،  الجانب الوراثي-٥

  . القدرات العقلیة-٦

  .  الظروف األسریة-٧

  . الظروف المدرسیة-٨

  . الظروف البیئیة -٩

  . الحالة االقتصادیة واالجتماعیة -١٠

   ).٢٠٠ :٢٠٠٨،الظاھر (

 

 :توجیھات عامة في تدریس القراءة

 .االبتدائي األول تمام بتدریب التالمیذ على تجرید الحروف وتحلیلھا وتركیبھا من الصفاالھ*

 .ھم بأنفسھمءالوقوف على أخطاء التالمیذ والطلب منھم أن یصححوا أخطا*

 .تنویع الطرائق أثناء القراءة*

 .االھتمام بإثراء المنھج*

 . ورسم خطة عالجیة للضعف،إجراء فحوص تشخیصیة في بدایة المرحلة الدراسیة للتالمیذ*

 .مراقبة حالة الطفل الصحیة واالتصال بأولیاء األمور عند مالحظة أي ضعف في البصر أو السمع*

 . ومدى تقدمھم في القراءة أو مدى تأخرھم،االھتمام بتعریف أولیاء األمور مستویات أبنائھم*

 .البعد عن االستھتار أو التھكم في أثناء قراءة الطالب*

ھا عن طریق توضیح ما للقراءة من أھمیة في نبوغ بلقراءة وتحبیبھم لة تشویق الطالب زیاد*

 .بعض العلماء والعظماء

 حتى ینعكس أثارھا على ؛عقد مصالحة لغویة بین معلم اللغة العربیة ومعلمي المواد األخرى*

 .الطالب

 وقراءة الصحفلمدرسیة  كاإلذاعة ا،تشجیع الطالب على األنشطة اللغویة خارج الغرفة الصفیة*

  .والمجالت

  

  :إرشادات ونصائح للوالدین والمعلمین على حد سواء لتنمیة حب الطفل للقراءة
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  :تتمثل فيكثیر من اآلباء یطرحون تساؤالت    

 كیف یمكنني أن أساعد طفلي لكي ینمو لدیھ حب القراءة ؟   

 :ھذه المھمة منھاھناك بعض التوجیھات والنصائح التي تساعد اآلباء على مثل 

  . تحدث إلى الرضیع أو قم لھ بالغناء أثناء إعطائھ حماما أو أثناء إطعامھ-

 .تقدیم صور أو كتب من القماش بھا صور زاھیة إلى الرضیع وتمكن طفلك من النظر إلیھا كثیرا -

 . اإلشارة إلى الصور أو الكلمات الموجودة على الصور بصوت واضح أمام طفلك-

 :ل المتقدمة یجب على اآلباءفي المراح  

  تخصیص وقت للقیام بعملیة القراءة -

  .عاٍل القراءة للطفل بصوت -

 مع مراعاة أنھ یجب ، ورؤیة طفلك،التأكد من أن الطفل یجلس في مكان یمكنھ من خاللھ رؤیتك -

في  مثل التلفزیون أو الرادیو أو أصوات األخوة ، أي مصدر آخر للضوضاء في الحجرةودعدم وج

  .الخارج وھم یلعبون

 أو النظر وقتا كافیا للتفكیر ، الصور الموجودة في القصةالتأمل أعط لطفلك مساحة من الوقت أو -

  .فیما مر علیھ من أحداث القصة

  . مع عدم إغفال تغیر تعبیرات الوجھ والصوت تبعا ألحداث القصة،  اقرأ لطفلك ببطء-

  . والعمل على تتبعھا أثناء القراءة،تكتب من الیمین إلى الیسار توجیھ انتباه الطفل إلى أن  الكلمات -

  . عدم الضغط على الطفل بالقراءة المستمرة-

 فیجب علیك أن تذكره على ؛عندما یخطئ الطفل بإبدال حرف في كلمة قالھا أو تغییرھا أو حذفھا -

 وذلك حتى ال ، قالھان الكلمة الخطأ التيع دون إظھار عالمات الرضا  ،الفور بالكلمة الصحیحة

  .یتعلق في ذھن الطفل أن نطقھ الكلمات بطریقة خاطئة ھو أسلوب إلرضاء اآلخرین

 ألن ھذه ؛ فال یجب الملل من الرد على أسئلتھم،وفي سن متقدم یتجھ األطفال إلى كثرة األسئلة -

القضاة  ( .ارجي وتنمي لدیھم حب معرفة المزید عن العالم الخ،األسئلة تشجعھم على حب االستطالع

   ).٩٦:٢٠٠٦والترتوري، ، 

  :الضعف القرائي لدى التالمیذ ودور المعلم في عالجھ

 مما یشیر إلى وجود ،یتعرض تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي إلى أخطاء متنوعة في القراءة   
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  :حلة وفیما یلي ذكر لبعض مظاھر الضعف القرائي الشائعة لدى تالمیذ تلك المر،ضعف قرائي لدیھم

  : الخطأ في الكلمات الجدیدة •

ن یشرحھا بالخبرة أ و،بل أن یقرأھا التلمیذقعلى المدرس أن یحدد الكلمات الجدیدة في دروسھ    

  . حتى یفھم التالمیذ ھذه الكلمات ویألفوھا؛ أو بما ھو بدیل لھا من نماذج وصور،المباشرة

 : من أھمھا،الكلمات الجدیدةوالواقع أن للغة العربیة خصائص تزید من صعوبة نطق    

o  تعدد صورة الحروف وتنوعھا فلكل حرف صورة خاصة في أول الكلمة وفي وسطھا وفي

  .آخرھا

o تعدد أشكال الحرف الواحد في العربیة.  

o ج، خ، ح(  مثل،تشابھ كثیر من الحروف بحیث یصعب على التلمیذ التمییز بینھا.(  

o ربیة الشائعة في الكتبعدم رسم الحركات على الحروف في الكتابة الع. 

o مثل األلف بعد واو الجماعة،وجود حروف تكتب وال تلفظ .  

o وجود حروف تلفظ وال تكتب كما في الشدة والتنوین.  

  

  :المبالغة في رفع الصوت وخفضھ في أثناء القراءة الجھریة* 

ند القراءة أو  فال یبالغ في رفع صوتھ ع،ینبغي على المعلم أن یكون مثاًال یحتذي من التالمیذ   

 وعلیھ أیضًا أن ینوع في ھذا المجال حتى تجيء القراءة في صورة طبیعیة تساعد في ،خفضھ

   .التعبیر عن معاني العبارات

 : عجز التلمیذ عن أداء المعنى* 

 ومناقشة الكلمات ،توجیھ تالمیذه إلى االھتمام بمعنى المقروءیحرص على ینبغي على المعلم أن     

              ، وزیادة حصیلتھم من المفردات اللغویة،میة قدراتھم على التمییز بین الكلمات وتن،الصعبة

. .....                                                                    
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 ویمكن في ھذا المجال االستعانة ،وأن یكون مستوى المادة مناسبًا لنضج التالمیذ اللغوي والعقلي

 .نات السمعیة والبصریة التي توضح معاني الكلماتبالمعی

 :تكرار األلفاظ في أثناء القراءة* 

 وقد یرجع ھذا العجز ،كثیرًا ما یكرر التلمیذ قراءة كلمة لعجزه عن قراءة الكلمات الواردة بعدھا    

م  أي عجزه عن فھ، أو إلى نقص في خبراتھ اللغویة، كاضطراب حركات العین،إلى أسباب جسمیة

ویمكن معالجة ھذا الخطأ باختیار المعلم لمادة قرائیة تناسب مستوى األطفال من حیث  ء،المقرو

 وتوضیح معاني ، وأن یعمل على تنمیة حصیلتھم من المفردات اللغویة،صعوبتھا وسھولتھا

ى  مما یحفزھم عل؛ ومراعاة أن تكون المواد التعلیمیة متفقة مع میولھم ومشبعة لحاجاتھم،المقروء

  .إجادة القراءة

 :اإلبدال* 

بدل أن  "یعفل" ومن أمثلتھ أن یقرأ التلمیذ كلمة ،وینشأ عن الخطأ في وضع حرف مكان آخر    

 بحیث ،ومما یساعد على عالج مثل ھذا الخطأ أن تكون المادة المقروءة سھلة، "یفعل"یقرأھا 

 .طار واضح المعنى بالنسبة لھمربطھا بسیاق وإو ،یستطیع التالمیذ قراءة الكلمات قراءة صحیحة

 :القلب* 

یمكن ، )یغفو(بدل كلمة ) یفعو (كلمة  "یقرأ التلمیذ : لوینشأ عن وضع كلمة مكان أخرى مثا    

 سابقة الذكر، كسھولة المادة المقروءة للمعلم أن یعالج مثل ھذه األخطاء ویقلل منھا بالوسائل

  .قراءةومناسبتھا لمستواھم، والحث على التأني في ال

   

 :الحذف* 

عدم االلتفات الكافي إلى المحتوى الفكري للمادة و ، السرعة في القراءة عنوكثیرا ما یترتب    

ولعالج ) بعید(بدل من كلمة ) بعد(مثال یقرأ التلمیذ كلمة ، وقد ینشأ من ضعف اإلبصار،المقروءة

 كما یساعد المعلم التالمیذ على ،اھذا الخطأ یكلف المعلم التالمیذ بإعداد القطعة قبل قراءتھا جھر
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 والعنایة بتنمیة الثروة ، على الفھمة والتدریب على القراءة السریعة القائم،فھم مضمون القطعة

 .عدم الحذفوالفھم  اللغویة خیر معین على تحقیق أھداف السرعة مع

 :القراءة المتقطعة* 

 ویحسن في البدایة أن تكون ، كاملةوعالجھا یتلخص في تدریب األطفال على قراءة العبارات    

 ویساعد على تحقیق ھذا الھدف اختیار المادة السھلة واالھتمام ،العبارات قصیرة ثم تطول تدریجیا

العیسوي ( . ألنھا تمكن التالمیذ من االلتفات بدرجة أكبر إلى المعنى والمضمون؛بالقراءة الصامتة

  ).١٩٢:٢٠٠٥وآخرون، 

  : القرائي مقترحات عالجیة للضعف 

وع          *  د ـن ا، وتحدـی البدء بإعداد التقویم التشخیصي للتالمیذ، وتحدید المھارات المطلوبة وتقویمـھ

. ( الضعف فیھا،  ثم حصر األخطاء الشائعة في قوائم، وتدریب التالمیذ على التحلیل الصوتي للكلمة

  ). ١٩٥=?Http /almshet com/chowthread php م،٢٠٠٩ – ٥ -١٠فھد، 

  :ترح الباحثة ما یلي وتق

ن          ،الوقوف على أخطاء التالمیذ       * ب ـم ستطع یطـل م ـی صحح خطـأه وإن ـل ذ أن ـی ى التلمـی ب إـل والطـل

  .وأال یعتمد دومًا على أنھ ھو المصحح الوحید.زمیلھ ذلك

  .والخاصة ،تنویع أسالیب و طرائق التدریس العامة    *

  .ئیة إضافیةاالھتمام بإثراء المنھج بما یعده من مواد قرا   *

ذ               * ة الدراسـیة للتالمـی ة المرحـل ي بداـی صیة ـف وص تشخـی ضعف     ،إجراء فـح ة لـل ورسـم خطـة عالجـی

  .الموجود لدیھم

واالتصال بأولیاء األمور عند مالحظة ما یشیر إلى وجود ضعف في ،مراقبة حالة التلمیذ الصحیة  *

  .مع وضعھ في المقاعد األمامیة في الصف، البصر أو السمع
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  .ف الكتب المدرسیة  وفق شروط تراعي میول التالمیذ و تراعي قدراتھم العقلیةتألی  *

  . بحیث یجد التلمیذ فیھا كل ما یروق لھ،تنوع الموضوعات الدراسیة   *

إال بامتالك المتعلم و مھاراتھا  وال یتم اكتساب اللغة ،لغة فنونھا ومھاراتھا    وترى الباحثة أن لكل 

ت وقد یكون من الصعب السیطرة على آلیات القراءة بمعزل عن مھارات اللغة لھذه الفنون والمھارا

 . حیث تتداخل مع مھارات اللغة المختلفة في مواقف التدریب واالستخدام الطبیعي للغة ،األخرى

تمكن           ومن ھنا ینبغي   ى ـن ون حـت  استحداث طرق تربویة عالجیة متطورة المتالك المھارات والفـن

  .  المتعاقبةوتذلیل صعوبات القراءةاألخطاء الشائعة من السیطرة على 
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  تعلیق على الفصل الدراسي الثاني

  
تن  اول الف  صل الث  اني تعری  ف اللغ  ة، ومفھ  وم الق  راءة، وأھمیتھ  ا، وأھ  دافھا، والمھ  ارات       

  .القرائیة بأنواعھا، وخطوات تدریس القراءة الجھریة، التي تعد القراءة األمثل لتعلیم  المبتدئین

 س  بق اس  تقرت الباحث  ة أن اللغ  ة وس  یلة اإلن سان ف  ي التخاط  ب والح  وار والتعبی  ر ع  ن   مم ا 

الرغبات واألحاسیس، وھي واسطتھ في تطویر مواھبھ، وال شك في أن المھارات اللغویة ھي التي  

  .تمكن صاحبھا من فھم المادة المكتوبة، وھي ما تسمى بالقراءة

دراك البصري للرمز والنطق بھ، أصبح عملی ة  فبعد أن كانت القراءة محصورة في إطار اإل   

فكریة ترمي إلى الفھم، وقد أضیف إلى ھذا المفھوم فیما بعد عنصر آخر یؤك د عل ى تفاع ل الق ارئ          

م  ع الم  ادة المق  روءة، وف  ي نھای  ة  المط  اف اس  تقر ال  رأي عل  ى أن أي ن  شاط لغ  وي ال یقت  رن بفھ  م   

  .ع في المواقف الحیاتیة ال یسمى قراءةالمكتوب وال یستخدم في مواجھة المشكالت وال ینف

وق  د ت  ضمن الف  صل الث  اني للدراس  ة أھمی  ة الق  راءة وأھ  دافھا وأنواعھ  ا ومزای  ا ك  ل ن  وع       

ولكن لكل طریقة ،والمآخذ علیھ، وتبین من العرض السابق ال توجد طریقة مثلى تحتوي كل المزایا 

. واالبتع اد ع ن عیوبھ ا    ،طرائ ق  والطریقة المفضلة ھ ي الجم ع ب ین مزای ا ھ ذه ال      ،محاسن وعیوب   

وتضمن أیضًا طرائق تدریس القراءة والتدریب علیھا، فعلى المعلم أن یجعل من درس القراءة متعة 

حقیقیة للتالمیذ، فقد تكون صامتة تدرب التلمیذ على الفھم والسرعة، وقد تك ون جھری ة تتمث ل ف ي       

ا العملیة الطبیعیة ممارسة صحیحة، وال صحة اإللقاء، بحیث یتمكن من ممارسة القراءة في وظائفھ

یمك ن أن یتج ھ تعل یم الق راءة ھ ذا االتج اه إال إذا كان ت أنواعھ ا وط رق تدری سھا واض حة ف ي ذھ ن              

القائمین على تدریسھا؛ لیأخذوا بأیدي تالمیذھم لتحقیق تعلم نافع، فالتلمی ذ یتلق ى اللغ ة ومفرداتھ ا          

ویعتمد محصولھ اللغوي على كیفیة براعة من یتولى بشكل منظم في مدرستھ، ومن معلمھ المؤھل، 

  .تعلیمھ

وقد تضمن ھذا الفصل مجموعة من الوسائل والنشاطات التي من شأنھا مساعدة التلمیذ في 

تنمیة حصیلتھ اللغویة، وترى الباحثة أن ھذه النشاطات ستظل حبرًا على ورق م ا ل م ی دركھا معل م             

                  وی   ضیف إلیھ   ا م   ن خ   زائن خبرت   ھ وتجربت   ھ ف   ي       ال   صف ویقتن   ع بج   دواھا، ویق   وم بتطبیقھ   ا    

  .المواقف الحیاتیة
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  :  المحور األول-١     

 .بعض دراسات عربیة تناولت فروع اللغة العربیة بوجھ عام  •

  :  المحور الثاني- ٢

 .بعض دراسات عربیة تناولت القراءة على وجھ الخصوص  •

 :  المحور الثالث-٣

 . بعض دراسات أجنبیة  •

  تعقیب على الدراسات السابقة •
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      الفصل الثالث  

  
  الدراسات السابقة

  

   یتناول ھذا الفصل الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، والنتائج التي توصلت إلیھا      

وج  ھ االتف  اق واالخ  تالف بینھ  ا وب  ین موض  وع ھ  ذه الدراس  ات، وتعقی  ب الباحث  ة علیھ  ا، م  ع بی  ان أ 

الدراسة الحالیة، ومدى استفادة الباحث ة م ن ھ ذه الدراس ات، المتعلق ة ب البرامج التعلیمی ة، وف روع            

  .اللغة العربیة، ومن خالل اطالع الباحثة على بعض ھذه الدراسات واألدب التربوي

  : فقد قامت بتقسیمھا إلى

  . اللغة العربیة بوجھ عام بعض دراسات عربیة تناولت فروع •

 .بعض دراسات عربیة تناولت القراءة على وجھ الخصوص  •

  . بعض دراسات أجنبیة تناولت فروع اللغة العربیة، ومھاراتھا •
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 الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

عل ى  تناول ھذا الفصل الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة، وقد قامت الباحث ة ب االطالع       

 المناس بة، وأدوات  ة منھا، م ن ناحی ة بن اء الب رامج، وإع داده، واألن شط       ةھذه الدراسات، واالستفاد  

التق  ویم الالزم  ة، واألداة الم  ستخدمة ف  ي ك  ل منھ  ا، واألس  لوب اإلح  صائي المناس  ب الم  ستخدم لك  ل  

 .  دراسة

 : دراسات المحور األول

 

 : غة العربیة بوجھ عام التي تناولت فروع اللالدراسات العربیة  -أوًال

 ()  

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج ت دریبي الس تراتیجیات التعل یم التب ادلي عل ى م ا                

د تكون ت  ، وق  وراء الفھم ل دى الط الب ذوي ص عوبات الفھ م القرائ ي ف ي ال صف الخ امس االبت دائي           

 وجم یعھم م ن تالمی ذ    ، ذوي ص عوبات الفھ م القرائ ي   طالبا من ال ذكور م ن   (٦٩) عینة الدراسة من

  األولى تجریبیة وتكونت من: الصف الخامس االبتدائي، وقد قسمت العینة عشوائیا إلى مجموعتین

اختب ار الفھ م   (:  وتمثلت أدوات الدراسة ف ي ،طالبا (٢٩) وتكونت من    ، والثانیة ضابطة  ،طالبا(٤٠)

 )بینی ھ لل ذكاء   - تبار التعرف القرائ ي ومقی اس س تانفورد   واخ(،  " المغازيخیري"إعداد  )القرائي

 إع   داد الباح   ث، )مقی   اس م   ا وراء الفھ   م(و، " عب   د ال   سالم ول   ویس كام   ل ملیك   ة محم   د"إع   داد 

وتم التدریب على البرنامج خالل ، إعداد الباحث) والبرنامج التدریبي الستراتیجیات التعلیم التبادلي (

 وتمثلت نتائج الدراسة في تحسن مستوى ما وراء ،ات أسبوعیا جلسة بمعدل ثالث جلسة عشرثالث

 ولم ، وكذلك الفھم القرائي لدى الطالب ذوي صعوبات الفھم القرائي في المجموعة التجریبیة،الفھم

 .یظھر ھذا التحسن لدى نظرائھم في المجموعة الضابطة

 

 () 

مج مقترح في تنمیة مھارات األداء اإلمالئي لدى طالب ات  ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر برنا       

 وق د اس  تخدمت الباحث  ة الم نھج البن  ائي والم  نھج   ،ال صف الخ  امس األساس  ي بمحافظ ة ش  مال غ  زة  
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 األولى تجریبیة عددھا: طالبة قسمت إلى مجموعتین(٧٣)  وقد تكونت عینة الدراسة من ،التجریبي

 لتحدید المھارات استبانھ:  أما أدواتھا فتمثلت في،طالبة(٣٧)   والثانیة ضابطة عددھا،طالبة (٣٦)

 وق د  ، إضافة إلى البرنامج المقترح لتنمیة ھ ذه المھ ارات   ،اإلمالئیة واختبار لقیاس مھارات اإلمالء    

 مم ا یعن ي فاعلی ة    ،دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائیة ل صالح المجموع ة التجریبی ة         

  .میة المھارات اإلمالئیةالبرنامج المقترح في تن

 

 ) 

ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف مدى فاعلیة برنامج مقترح لتنمی ة بع ض مھ ارات التعبی ر الكت ابي             

 وق  د اس  تخدم الباح  ث الم  نھج الوص  في  ،سخ  ان ی  وناإلب  داعي ل  دى طلب  ة ال  صف العاش  ر بمحافظ  ة  

 لتحدید مجاالت التعبیر الكتابي وقائمة مھ ارات     بانھاست:  وكانت أدوات الدراسة   ،والمنھج التجریبي 

 وكان ت  ،لرصد مھارات التعبیر الكتابي واس تمارة لتحلی ل المحت وى إض افة إل ى االختب ار التح صیلي         

األول ى المجموع ة   :  وق د ق سمت إل ى مجم وعتین    ،طالب ا وطالب ة   (١٦٠) عین ة الدراس ة مكون ة م ن    

 (٤٠)طالب  ا و (٤٠)المجموع  ة التجریبی ة وت  شمل   و،طالب ة  (٤٠)طالب  ا و  (٤٠)ال ضابطة وت  شمل 

:  وبع  د تنفی  ذ البرن  امج وإج  راء المعالج  ات اإلح  صائیة توص  ل الباح  ث إل  ى النت  ائج التالی  ة   ،وطالب  ة

 كم ا دل ت   ،للبرنامج فاعلیة واضحة في رفع مستوى المھارات في العام ة للتعبی ر الكت ابي اإلب داعي            

 في حین لم تظھر فروق ،ة لصالح المجموعة التجریبیةالنتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائی

 وقد خلص الباحث إلى مجموعة التوصیات ،دالة إحصائیا بین الطالب والطالبات في التطبیق البعدي

 خاص ا  م ساقا تضمین مساقات إع داد معلم ي اللغ ة العربی ة     وضرورة وضع منھاج للتعبیر،    : أھمھا

  .بالكتابة اإلبداعیة

  

   

ھدفت ھذه الدراس ة إل ى معرف ة أث ر برن امج ف ي الق راءات اإلض افیة عل ى تنمی ة مھ ارات التعبی ر                 

 وق د اس تخدم الباح ث الم نھج الوص في والم نھج       ،الكتابي لدى طلبة الصف ال سابع بمحافظ ات غ زة       

ة العلی ا  طالب ا م ن ط الب مدرس ة اإلم ام ال شافعي األساس ی        (٤٠)  وقد بلغت عینة الدراسة ،التجریبي

قائم ة لتحدی د مھ ارات التعبی ر الكت ابي واختب ار لقی اس مھ ارات           :  وتمثلت أدوات الدراسة في    ،بغزة
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 وج  ود ف روق ذات دالل  ة إح  صائیة ل  صالح التطبی  ق   عل  ى وق  د دل  ت نت ائج الدراس  ة ،التعبی ر الكت  ابي 

 .الكتابي مما یشیر إلى فاعلیة البرنامج المقترح  في تنمیة بعض مھارات التعبیر ،البعدي

  

 () 

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة فعالیة برنامج مقترح في تنمیة الت ذوق األدب ي ل دى ط الب ال صف           

طالبة من طالبات ال صف  (٤٧)  وقد تكونت عینة الدراسة من،األول الثانوي في ضوء نظریة النظم

 لتحدی د  اس تبانھ : أدوات الدراسة وھ ي  واستخدم ، وقد اتبع الباحث المنھج التجریبي   ،األول الثانوي 

 ، لتحلی  ل الن  صوص األدبی  ة واس  تبانھ ،اختب  ار لمھ  ارات الت  ذوق األدب  ي ومھ  ارات الت  ذوق األدب  ي،  

 وقد دل ت النت ائج عل ى وج ود ف روق ذات دالل ة       ، لتحدید خطوات تدریس النصوص األدبیة     واستبانھ

نامج المقترح في تنمی ة مھ ارات الت ذوق     مما یدل على فعالیة البر   ،إحصائیة لصالح التطبیق البعدي   

  .األدبي

 

 () 

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر اس تخدام الحاس وب ف ي اكت ساب أطف ال ری اض األطف ال بع ض                    

 واس تخدمت لتنفی ذ دراس تھا  أدوات ع دة     ، وق د اتبع ت الباحث ة الم نھج التجریب ي       ،المھارات اللغویة 

اختب ار ال ذكاء،   و یحت وي عل ى أن شطة لغوی ة،     حاس وب برنامج  والروضة،  مقیاس النمو لطفل    : ھي

طف ال ف ي روض ة     (٦٠) وقد تكون ت عین ة الدراس ة م ن     ،مقیاس المستوى االجتماعي واالقتصادي و

طف ال  (٣٠) ال ضابطة وع ددھا   :  وقد ق سمت العین ة إل ى مجم وعتین    ،مدارس اللغات بمحافظة دمیاط

د دل ت نت ائج الدراس ة عل ى نم و المھ ارات اللغوی ة ل دى أطف ال           وق  ،طفال(٣٠) والتجریبیة وعددھا 

 كم ا   ،المجموعة التجریبیة التي درس ت باس تخدام الحاس وب ب شكل أف ضل م ن المجموع ة ال ضابطة              

أشارت النتائج إلى أن توظیف الحاسوب أدى إلى نمو اتجاه إیجابي لدى المعلمات ومدیرة الروض ة        

  .نحو استخدام الحاسوب
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 () 

 متعددة الوسائل في الحاسوبھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر تنوع استراتیجیات تقدیم برامج            

 وق د اس تخدم الباح ث    ،تنمیة بعض مھارات االستماع والقراءة لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي   

إس تراتیجیتي تنظ یم   حاس وبي،  الالبرن امج  (المنھج التجریبي لبیان أثر المتغی رات الم ستقلة الثالث ة            

ومھارات ، ومھارات االستماعل، التحصی( على المتغیرات التابعة) المحتوى، وأنماط تقدیم المحتوى

 لتحدی  د مھ  ارات االس  تماع   اس  تبانھ: أم  ا أدوات الدراس  ة فق  د تكون  ت م  ن   ، )الق  راءة، واالتجاھ  ات 

 التح  صیل المعرف  ي ف  ي مھ  ارات     واختب  ار،والق  راءة المناس  بة لتالمی  ذ ال  صف الخ  امس االبت  دائي    

 واختبار االستماع لقیاس مھارات االس تماع، واختب ار الق راءة لقی اس مھ ارات           ،االستماع والقراءة 

العربی ة    واس تمارة تحلی ل محت وى كت اب اللغ ة     ، ومقیاس اتجاھات نح و تعل م اللغ ة العربی ة    ،القراءة

 متع ددة الوس ائل ق ام الباح ث     حاس وب ال إضافة إلى برنامجین م ن ب رامج       ،للصف الخامس االبتدائي  

 وق د  ،تلمیذ من تالمیذ الصف الخ امس االبت دائي  (٢١٠)   وقد تكونت عینة الدراسة من،بتصمیمھما

 وق  د بل  غ ع  دد أف  راد العین  ة ف  ي ك  ل مجموع  ة م  ن    ،ت  م تق  سیم عین  ة الدراس  ة إل  ى س  بع مجموع  ات  

توج د ف روق    : النت ائج أھمھ ا  وقد خلصت الدراسة إل ى جمل ة م ن    ، تلمیذ(٣٠) المجموعات السبعة 

دال  ة إح  صائیا ب  ین متوس  طات درج  ات تالمی  ذ مجموع  ات الدراس  ة ال  سبعة ف  ي مھ  ارات االس  تماع      

 ترجع الحاسوب؛ واتجاھات التالمیذ نحو تعلم اللغة العربیة باستخدام ،والقراءة والتحصیل المعرفي

یا بین متوسطات درجات تالمیذ  متعدد الوسائل، وتوجد فروق دالة إحصائالحاسوبإلى أثر برنامج  

مجموعات الدراسة التجریبیة السبعة في مھارات االستماع والقراءة والتحصیل المعرفي واتجاھات 

 ، ترجع إلى أثر اختالف تنظیم محتوى البرنامجالحاسوب؛التالمیذ نحو تعلم اللغة العربیة باستخدام 

  نتائج السابقة خلص الباحث إلى مجموعة وفي ضوء ال، )أوزبل(وذلك في صالح إستراتیجیة تنظیم 

كبی   رة م   ن التوص   یات تتعل   ق ب   المعلم والطال   ب وواض   عي المن   اھج وأن   شطة ال   تعلم واخت   صاصي  

 .تكنولوجیا التعلیم والقائمین على عملیة التقویم

 

 () 

االت التعبی ر  ھدفت ھذه الدراس ة إل ى معرف ة م دى كف اءة ت دریس برن امج مقت رح عل ى بع ض مج                 

   ولقد قام ، في ضوء احتیاجاتھم المھنیة،الكتابي الوظیفي لدى طالب الثالث الثانوي التجاري بمصر
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 وقائمة باألنشطة الكتابیة التي یتضمنھا ك ل   ،الباحث بإعداد قائمة بمجاالت التعبیر الكتابي الوظیفي      

ث  م ق  ام الباح  ث بإع  داد البرن  امج   ، وقائم  ة ثالث  ة بمھ  ارات التعبی  ر الت  ي یت  ضمنھا ك  ل مج  ال  ،مج  ال

أھداف  ھ ومحت  واه وتنظیم  ھ واألن  شطة والوس  ائل     :  حی  ث ت  ضمن اإلط  ار الع  ام للبرن  امج    ،المقت  رح

طالب ا وطالب ة ت م اختی ارھم م ن      ) ٧٠( ولقد تألف ت عین ة الدراس ة م ن      ،المستخدمة وأسالیب التقویم  

 واتب ع  ،لن صف اآلخ ر م ن البن ات     ن صفھم م ن البن ین وا   ،مدارس مدیریة التربیة والتعل یم بال سویس   

للمجموع  ة معھ م أس  لوب المجموع  ة التجریبی ة الواح  دة ال  ذي یعتم د عل  ى القی  اس القبل ي والبع  دي      

 وبعد تطبیق البرن امج ال ذي اس تغرق تنفی ذه ع شرة أس ابیع بواق ع لق اء ف ي ك ل أس بوع ق ام                   نفسھا،

 .الباحث بالتطبیق البعدي لالختبار على مجموعة الدراسة

 :  نتائج الدراسة إلىوتوصلت 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة سواء للطالب والطالبات ك ل عل ى ح دة أم لجمی ع أف راد العین ة            -١

 حیث یرج ع الف رق إل ى ت دریس برن امج التعبی ر الكت ابي        ،وذلك لصالح التطبیق البعدي لالختبار  

 .الوظیفي المقترح لھؤالء الطالب

وسط درج ات الط الب ومتوس ط درج ات الطالب ات ف ي       ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین مت    -٢

 . األمر الذي یؤكد أنھ ال أثر للجنس في التطبیق لالختبار في التعبیر الوظیفي ،االختبار البعدي

 :وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصیات نذكر منھا  

 مج االت  ضرورة تدریب معلمي ومعلمات اللغة العربیة ف ي الث انوي التج اري عل ى كیفی ة تنمی ة             -١

 .التعبیر الكتابي

 .االھتمام بممارسة طالب الثانوي التجاري لألنشطة الكتابیة الوظیفیة داخل المدرسة وخارجھا  -٢

ال  وظیفي  (ض رورة عم  ل دلی  ل معل  م وف ق األس  الیب المناس  بة لت  دریس التعبی ر الكت  ابي بنوعی  ھ     -٣

عدادات ومراح ل نم و   بم ا یتف ق وق درات ومی ول واس ت     ) الشفوي والكت ابي  (وبشكلیھ) واإلبداعي

 .الطالب واتجاھاتھم المختلفة

  

 () 

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقت رح ف ي تنمی ة المھ ارات األساس یة إللق اء الق صائد             

 ولتحقی ق ذل ك ق ام الباح ث بإع داد      ،الشعریة على طالب المرحلة الثانویة بم دارس ال سویس بم صر       

   من خالل البحوث والدراسات السابقة وبعض ،ساسیة إللقاء القصائد الشعریةقائمة بالمھارات األ
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 وم ن ث م أع د بن اء البرن امج المقت رح       ، وكذلك آراء المتخصصین،كتب اللغة العربیة وطرق تعلیمھا 

 ،األھداف ومحتوى البرنامج واألنشطة والوسائل التعلیمیة وأس الیب التق ویم     : الذي ضمنت مكوناتھ  

المجموع  ة  :  إل  ى مجم  وعتین مطالب  ا وطالب  ة ت  م تق  سیمھ   )  (٦٠عین  ة الدراس  ة م  ن  وق  د تألف  ت  

 ث م ق ام الباح ث بتطبی ق     ، وطالب ة طال ب  ) (٣١ وطالب ة والمجموع ة ال ضابطة   طالب)  (٣١التجریبیة

 في حین درست المجموعة الضابطة بالطریقة ،البرنامج على المجموعة التجریبیة لمدة ستة أسابیع

إجراء القیاس البعدي ومعالجة البیانات إحصائیًا توصلت الدراسة إلى النتائج و ه یذ وبعد تنف،المتبعة

 :التالیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة في أداء الطالب القبلي       . ١

مھ ارات   وھذا یعني أن تدریب الط الب عل ى ال  ،والبعدي للمھارات األساسیة إللقاء القصائد الشعریة  

ف  ي تح  سین أداء المجموع  ة   س  اھم األساس  یة لإللق  اء ال  شعري م  ن خ  الل البرن  امج ال  ذي درس  وه      

 .التجریبیة في األداء البعدي

 ناألدائی ی عدم وجود فروق ذات دالل ة إح صائیة ب ین متوس طات درج ات المجموع ة ال ضابطة ف ي              . ٢

 .ائد الشعریةالقبلي والبعدي في أداء الطالب للمھارات األساسیة إللقاء القص

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطالب ومتوسطات درجات الطالب ات ف ي        . ٣

 حیث إنھم تفوقوا في أداء ھ ذه المھ ارة عل ى    ،المجموعة التجریبیة في األداء البعدي لصالح البنین     

 .البنات

 :وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصیات من بینھا  

 لت دریبھم عل ى مھ ارات إلق اء     ؛دریبیة لمعلمي اللغة العربیة ف ي المرحل ة الثانوی ة    عقد دورات ت   - ١

 . ھذه المھارات لطالبھمإكساب حتى یمكنھم ،الكلمات والقصائد الشعریة

ع  دم االقت  صار ف  ي ت  دریس الن  صوص األدبی  ة لط  الب المرحل  ة الثانوی  ة عل  ى ال  شرح والتلق  ین    - ٢

 .على اإللقاء الجید للنصوالمناقشة دون أن یكون ھناك تدریب 

  

 () 

ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل  ى وض ع برن امج مقت  رح لتنمی ة مھ ارة الكتاب  ة الوظیفی ة لتالمی ذ المرحل  ة             

 ویتطلب ذلك تحدید المجاالت الوظیفیة ،اإلعدادیة في ضوء الحاجات الفردیة والمتطلبات االجتماعیة

                     ،مرحل    ة اإلعدادی    ة والمھ    ارات المنبثق    ة م    ن ھ    ذه المج    االت      العام    ة والت    ي تل    زم تالمی    ذ ال   
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ولتحقیق أھداف الدراسة قام الباحث بإعداد قائمتین بمج االت الكتاب ة الوظیفی ة ومھاراتھ ا الالزم ة              

 وأع د اختب ارا قبلی ا    ، موجھ ة للمتخص صین  استبانھ وذلك من خالل  ،لتالمیذ الصف الثالث اإلعدادي   

 ث م أج رى القی اس    ، وذل ك لت صمیم البرن امج   ؛ارا بع دیًا وأداة تق ویم مھ ارات الكتاب ة الوظیفی ة         واختب

 ودل  ت النت  ائج عل  ى أن أھ  م مج  االت الكتاب  ة      ،البع  دي لمجم  وعتي الدراس  ة التجریبی  ة وال  ضابطة    

 ءالوظیفی   ة المناس   بة لتالمی   ذ ال   صف الثال   ث اإلع   دادي ھ   ي الرس   ائل والتق   اریر واإلع   الن وم   ل    

 كما أظھرت النتائج المھارات الم شتركة ب ین المج االت الخم سة     ،ارات وكتابة قوائم المراجع   االستم

 . وأظھرت أیضًا تفوق المجموعة التجریبیة،ومھارات كل مجال

 

 () 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التحق ق م ن فعالی ة التعل یم التع اوني ف ي اكت ساب طلب ة المرحل ة الثانوی ة                 

طالب ا وطالب ة م ن طلب ة المرحل ة       ٢٣٥)( وق د تكون ت عین ة الدراس ة م ن       ،ت التعبیر الكت ابي   لمھارا

 تم اختیارھا من بین ، ویشكلون عشرة فصول دراسیة،الثانویة بمدینة العین بدولة اإلمارات العربیة

 وتم اختیار خمسة فصول لتمثل المجموعة التجریبی ة الت ي   ،صفوف ثالث مدارس اختیرت عشوائیا  

 وخم سة ف صول أخ رى لتمث ل المجموع ة ال ضابطة الت ي        ،ب ال تعلم التع اوني    ورس باس تخدام أس ل    تد

 :لقیاس مھارات التعبیر الكتابي التي حددھا الباحث فیما یلي؛ تدرس باستخدام الطریقة العادیة

 :مھارات الشكل وھي. ١

 .سیق وجودة الخطشكل الفقرة وعالمات الترقیم وصحة الكتابة إمالئیا ونحویا والتن         

 :مھارات المضمون وھي. ٢

واألفك  ار وم  دى ترابطھ  ا كفایتھ  ا وأص  التھا  ) الخاتم  ة(راع  ة االس  تھالل وح  سن ال  تخلص  ب  

وسالمة األس لوب   ) أقوال مأثورة - حكم– شعر– حدیث -قرآن (وصلتھا بالموضوع واالستشھادات

 .وحسن العرض

 :التوصل إلى مجموعة من النتائج منھاوبعد تطبیق التجربة الذي استغرق شھرین تم      

التجریبی ة وال ضابطة ل صالح المجموع ة     :  وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسطات المجموعتین     -

 .التجریبیة

 عدم وج ود ف روق دال ة إح صائیا ب ین متوس طات الط الب والطالب ات ف ي التطبی ق البع دي الختب ار                -

 .التعبیر الكتابي
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 :عة من التوصیات والمقترحات منھاوقد خرجت الدراسة بمجمو    

 تبني أسلوب التعلم التعاوني م ن قب ل الم وجھین والمعلم ین كإح دى االس تراتیجیات الفعال ة ف ي              -   

 .طرق التعلم

 إج  راء ن  دوات ومناق  شات عل  ى م  ستوى الم  دارس والمن  اطق التعلیمی  ة للتعری  ف بج  وھر ھ  ذا      -   

 .األسلوب وإبراز مزایاه التربویة العدیدة

  

 ()  

ھدفت ھذه الدراسة إلى محاولة تحسین طرق تدریس اللغة العربیة وآدابھا في المدارس الثانویة            

 ووض  ع مقترح  ات ،كم  ا ھ  دفت أی  ضا إل  ى تحدی  د م  ستویات ال  صعوبات اللغوی  ة وأس  بابھا ، المغربی  ة

سة على عینتین من تالمیذ  ولتحقیق ذلك طبقت الدرا؛لمعالجة ھذه الصعوبات ضمن اإلطار التعلیمي

نج از  إ وقد قام أف راد العین ة ب  ، تالمیذ الصفین التاسع والثاني عشر تمثل و ،اللغة العربیة في المغرب   

 ، ثم قام الباحث بتحلیل األخطاء الم ستقاة م ن ھ ذه األعم ال    ،عدد من األعمال الكتابیة باللغة العربیة 

 وقد أظھرت النتائج أن تالمیذ الصف ،التحلیليوقد اعتمد الباحث في دراستھ على المنھج الوصفي 

الثاني عشر حققوا نتائج أفضل من تالمیذ الصف التاسع في كمیة الكتابة واألنشطة الشفویة وتمیز       

  . كما أوضحت النتائج وجود ضعف في قواعد التركیب الصرفي،الصیغ اللغویة المختلفة

  

  

رفة آثار األنشطة اللغویة على تنمیة بعض المھارات الكتابیة لدى    ھدفت ھذه الدراسة إلى مع

طالب الصف األول الثانوي؛ ولتحقیق ھذا الھدف تم تحدید مھارات الكتابة التي سیتم تناولھا في 

اكتمال أركان الجملة األساسیة، واستخدام أدوات الربط، واستخدام عالمات الترقیم، :  الدراسة وھي

رة، وأعدت الباحثة اختبارًا لقیاس ھذه المھارات اللغویة الكتابیة، وطبق ھذا وإتباع نظام الفق

طالبًا من طالب الصف األول الثانوي ) ٩٠(االختبار تطبیقًا قبلیًا على عینة الدراسة، كان عددھا 

بمدرسة عین شمس الثانویة للبنین، ثم قامت الباحثة ببناء برنامج على شكل دروس تطبیق في 

                                 یر یتضمن مجالي كتابة الملخصات وكتابة التقاریر، وبعد االنتھاء طبقتحصة التعب

     .      .   
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  :اختبارًا بعدیًا وكانت النتائج كما یليالباحثة 

   كان للبرنامج أثر واضح في نمو المھارات الكتابیة لدى الط الب، كم ا ل وحظ أن ھن اك تفاوت ًا ف ي               

  :لمھارات، ومن أبرز توصیات الدراسةنمو ا

   االھتمام بالتدریبات الشفویة والكتابیة، وتوظیف األنشطة المدرسیة توظیفًا ھادفًا لإلفادة منھا في 

  .االرتقاء بمستوى الكتابة عند الطالب 

  

  

 قواع  د النح  و العرب  ي     ھ  دفت ھ  ذه الدراس  ة إل  ى معرف  ة أث  ر اس  تخدام برن  امج محوس  ب لت  دریس  

والتعبی ر الكت  ابي لط الب المرحل  ة الثانوی ة عل  ى التح  صیل الدراس ي، وق  د اعتم دت الباحث  ة الم  نھج       

طالبًا من طالب الصف األول الثانوي، ) ٨٠(التجریبي والمنھج البنائي، وتكونت عینة الدراسة من  

، والثانی  ة ض  ابطة وع  ددھا طالب  ًا) ٤٠(وق  سمت العین  ة إل  ى مجم  وعتین، األول  ى تجریبی  ة وع  ددھا  

اختب  ار تح  صیلي للنح  و، واختب  ار تح  صیلي للتعبی  ر  : طالب  ًا، وكان  ت أدوات الدراس  ة كم  ا یل  ي) ٤٠(

الكتابي، إضافة إلى وحدة دراسیة أعدتھا الباحثة بواسطة الحاسوب، ومن أھم النتائج التي خرجت         

، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق أثبتت فعالیة الوحدة الدراسیة باستخدام الحاسوب: بھا الباحثة

ذات داللة إحصائیة بین مستوى درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة  

ف ي التطبی  ق البع  دي لالختب  ار ف  ي التح  صیل النح  وي والتطبی  ق البع  دي ف  ي التعبی  ر الكت  ابي ل  صالح   

إح  صائیة ب   ین متوس  طي درج   ات   المجموع  ة التجریبی  ة، باإلض   افة إل  ى وج  ود ف   روق ذات دالل  ة      

المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي لكل من التحصیل النحوي والتعبیر الكتابي، وذل ك      

  . لصالح التحصیل النحوي 

  

 () 

 ومعرف ة م ا إذا كان ت    ،ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید أھم الصعوبات األكادیمی ة ف ي اللغ ة العربی ة        

ن التالمیذ ال ذین یع انون م ن    إ حیث ،ه الصعوبات تختلف باختالف المستویات الدراسیة والجنس      ھذ

 وتكون ت عین ة   ، م شكالت مدرس یة وأس ریة ونف سیة    اصعوبات في مجال التعلم یترتب عل ى وجودھ        

 وخضعت عینة الدراسة إل ى  ،تلمیذ وتلمیذة من تالمیذ المرحلة االبتدائیة العلیا  (٥٠٠)الدراسة من
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دة إجراءات تضمنت تطبیق المحكات الالزمة لتحدید التالمیذ الذین یعانون من صعوبات في مجال   ع

 وكان مستوى تحصیلھم الدراسي في مادة اللغة العربیة وفروعھا أق ل م ن م ستوى ق دراتھم      ،التعلم

نون  وأوضحت نتائج الدراسة أن ھناك طالبا یع ا ،من العینة األصلیة (٪١٣٫٧) العقلیة وذلك بنسبة

 حی ث بلغ ت ن سبة ص عوبات التعبی ر ل دى تالمی ذ ال صف          ،من ص عوبات ف ي اللغ ة العربی ة وفروعھ ا          

أم ا  ،  (٪٤٨٫١) بینم ا بلغ ت ن سبة التعبی ر عن د اإلن اث ن سبة        ،عند ال ذكور  (٪٦٠٫٧)السادس نسبة

أم  ا ،  (٪٢٧٫٥)وعن  د اإلن  اث ، (٪٣٦٫٤) الق  راءة فق  د بلغ  ت ن  سبة ال  صعوبة عن  د ال  ذكور ن  سبة     

وأوص ى  ،  (٪٤٤٫٦) بینم ا عن د اإلن اث فكان ت     ،  (٪٣٤٫٦) الكتابة فقد بلغ ت عن د ال ذكور   صعوبات

 االخت صاصي الباحث بضرورة وض ع خط ة لع الج ھ ذه ال صعوبات بالتع اون م ع المدرس ة والبی ت و                 

 .االجتماعي وطبیب المدرسة

 

  

عند طلبة الصفوف االبتدائیة الثالثة األولى في    ھدفت ھذه الدراسة إلى تتبع األخطاء الكتابیة    

طالب ًا وطالب ة، ت م    ) ١٤٣٨(محافظة عمان، وتحقیق ًا ألغ راض الدراس ة تكون ت عین ة الدراس ة م ن         

 شعبة ٥٠شعبة من صفوف المرحلة االبتدائیة بواقع ) ٣٠٠(اختیارھم بطریقة عشوائیة طبقیة من 

ة من الصفوف االبتدائیة لإلناث، كما أعد الباحث  شعب٥٠لكل صف من الصفوف االبتدائیة للذكور و

اختبارا كتابیًا، بحیث تألف من ثالث مجموعات من النصوص اللغویة المأخوذة م ن الكت ب المق ررة       

  :في اللغة العربیة والعلوم والتربیة اإلسالمیة، ثم أجراه على العینة، وقد دلت النتائج على التالي

وفي نتائج الطلبة مجتمعین في كل  )a≤٠٫٠٥(  عند مستوى ألفا   ھناك فروق ذات داللة إحصائیة    * 

صف لصالح الصف الثاني االبتدائي على الصف األول، ثم لصالح الصف الثالث على الصف الثاني؛ 

  :مما یدلل على تقلیل األخطاء الكتابیة عند الطلبة لتقدمھم في الدراسة، وأوصت الدراسة بما یلي

طاء الكتابیة الشائعة في كل صف، ووض ع األس الیب المناس بة لمعالجتھ ا         التركیز على أنواع األخ   

 من الكتابة أمام الطلبة كتابة صحیحة، واعتماد اوعقد دورات تدریبیة للمعلمین والمعلمات؛ لیتمكنو

  . مبدأ الواجب البیتي في نسخ جمل الدرس وتصحیحھ من قبل المعلمین 
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  تعلیق على دراسات المحور األول 

  

  اشتملت دراسات ھذا المحور على بعض الدراسات العربیة التي تناولت فروع اللغة العربیة بوجھ  

وھ و أھمی ة تعل یم و تعل م اللغ ة العربی ة       ، حیث اتفقت بعض ھذه الدراسات على الھدف الع ام  ،عام    

، ترح ة وفي حین ھدفت معظم ھذه الدراسات إل ى التع رف إل ى م دى فاعلی ة الب رامج التعلیمی ة المق             ،

" الھ واري "مث ل دراس ة   ،ف ي مختل ف مھ ارات اللغ ة العربی ة     ، وھذا ما ھدفت إلیھ الدراسة الحالیة       

واتفقت بعض دراسات ھذا المحور مع الدراس ة الحالی ة     ، )٢٠٠٠"(عطا اهللا   "ودراسة   ) ٢٠٠٢(

 ،"عط ا اهللا "ودراس ة  ،) ١٩٨٦"(أب و ع ودة   " في استخدام األداة وھو اختب ار قرائ ي مث ل دراس ة       

( ف  ي ح  ین اس  تخدمت بع  ض الدراس  ات اس  تبانھ و اختب  ار قرائ  ي مع  ًا كدراس  ة ال  دخیل    ،  ) ٢٠٠٠(

 –اختبار التعرف القرائي و مقیاس س تانفورد    )٢٠٠٧(، "عثمان"واستخدمت دراسة   ،  ) ٢٠٠٣

ومنھ  ا الم  نھج التجریب  ي كدراس  ة   ،واس  تخدمت بع  ض ھ  ذه الدراس  ات ع  دة من  اھج    ،بینی  ھ لل  ذكاء  

ك م اس تخدمت بع ض الدراس ات     ، وھو المنھج المستخدم ف ي الدراس ة الحالی ة        ،) ٢٠٠٠(، "خلیل"

، "الجوج و "ودراس ة  ، ) ١٩٩٤( ، "الب سیوني "المنھج التجریبي و المنھج البن ائي مع ًا كدراس ة       

كم  ا ، الم  نھج الوص  في و الم  نھج التجریب  ي   )٢٠٠٣(، "الفلی  ت"واس  تخدمت دراس  ة ، ) ٢٠٠٤(

كما استفادت الباحثة في كیفیة ،المنھج  الوصفي التحلیلي   ) ١٩٩٤(، "بوشوك"استخدمت دراسة   

ال  ضبع ودغ  یش  "ودراس  ة ، )٢٠٠٣(،"ف  ورة"إع  داد الب  رامج التعلیمی  ة المقترح  ة مث  ل دراس  ة     

"،)١٩٩٨.(   
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  : دراسات المحور الثاني

 : الدراسات التي تناولت القراءة على وجھ الخصوص-ثانیًا

 :()  

ھدفت ھذه الدراس ة إل ى الك شف ع ن دور التكنولوجی ا ف ي تنمی ة االس تعداد القرائ ي ل دى ری اض                    

 حی ث ب ین البح ث    ، الباح ث الم نھج الوص في   اتب ع  ولتحقیق ھذا الغرض ؛األطفال في محافظات غزة 

ا ب ین دور   كم،بدایة تعلیم القراءة ودور التكنولوجیا في تعلیم القراءة ودورھا في تعلیم فروع اللغة 

التكنولوجی  ا ف  ي االس  تعداد للق  راءة واالتج  اه نحوھ  ا وال  سرعة ف  ي الق  راءة ودور التكنولوجی  ا ف  ي    

 ثم وضح البحث الواقع الح الي للتكنولوجی ا ف ي تعل یم     ،تنمیتھا واالتجاھات الحدیثة في تعلم القراءة  

لتكنولوجیا في ریاض  ثم وضع البحث تصورا مقترحا لتطویر استخدام ا،القراءة في ریاض األطفال

 .األطفال بمحافظات غزة

 التكنولوجیا في ریاض األطفال استخدامتوصلت نتائج الدراسة إلى بناء تصور مقترح لتطویر             و

 ، من خالل وضع خطت ین خط ة یمك ن العم ل بھ ا ف ي ظ ل ظ روف االح تالل ال صعبة           ،بمحافظات غزة 

ورة المغناطی   سیة واألف   الم التعلیمی   ة والت   ي تعتم   د عل   ى اس   تخدام الت   سجیالت الم   سموعة وال   سب  

 ، وخطة أخرى للعمل بھا في ظل تحسن الظروف عل ى الم دى البعی د        ،والشرائح والحقائب التعلیمیة  

 وذل ك م ن خ الل اس تخدام الحاس وب التعلیم ي       ،وذلك من خالل ت دریب الع املین ف ي الری اض علیھ ا          

 .والبث التلفازي الفضائي عبر األقمار الصناعیة

 

 () 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على فعالی ة برن امج مقت رح لع الج بع ض ص عوبات تعل م الق راءة                 

 ولتنفی  ذ الدراس  ة اتب  ع الباح  ث الم  نھج الوص  في والم  نھج      ،ل  دى تالمی  ذ المرحل  ة االبتدائی  ة بغ  زة   

حظ ة لتحدی د أھ م    اختب ار الق راءة التشخی صي وبطاق ة مال      :  أما أدوات الدراسة فق د كان ت       ،التجریبي

 وقد دل ت  ،تلمیذا وتلمیذة (٣٠) وقد كانت عینة الدراسة مكونة من ،صعوبات تعلم القراءة الجھریة   

نتائج الدراسة على وجود فروق فردیة ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات التالمیذ قبل وبعد 

 وق  د خل  ص الباح  ث إل  ى  ،التطبی  ق ل  صالح التطبی  ق البع  دي، وھ  ذا یعن  ي فعالی  ة البرن  امج المقت  رح   
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ضرورة االھتمام بالطالب ال ذین یع انون م ن ص عوبات ف ي الق راءة          : مجموعة من التوصیات أھمھا   

 .وضرورة تأھیل المعلمین الذین یدرسونھم

  

  

    ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف ع ن ت أثیر أس لوب الخب رة الدرامی ة ف ي تح سین م ستوى الكتاب ة           

، واالتج  اه نحوھ  ا ل  دى تالمی  ذ ال  صف ال  سادس األساس  ي بمحافظ  ة ش  مال غ  زة؛ وتحقیق  ًا    اإلمالئی  ة

ألغ راض الدراس  ة، فق  د اعتم  دت الباحث ة عل  ى المنھج  ین الوص  في التحلیل ي وش  بھ التجریب  ي، فق  د     

تلمی ذ وتلمی ذة م ن ال صف ال سادس األساس ي ف  ي       ) ٧٢(اخت ارت الباحث ة عین ة ق صدیة مكون ة  م ن       

المشتركة بمحافظة ش مال غ زة، وأع دت الباحث ة     ) أ(بن عوف األساسیة الدنیا مدرسة عبد الرحمن    

اختب ارًا تشخی صیاً ف  ي اإلم الء؛ بھ  دف التع رف إل  ى األخط اء اإلمالئی  ة ال شائعة ل  دى تالمی ذ ال  صف        

تلمیذًا، بواقع حصتین أس بوعیًا عل ى م دار س تة     ) ٣٦(السادس األساس، وكان كل فصل یتكون من       

  : لنتائج ما یليأسابیع، وأظھرت ا

:  ھ ي % ٢٥    وجود ضعف واضح في كتابة المھارات اإلمالئیة التي تج اوزت ن سبة الخط أ  فیھ ا          

التنوین، وھمزتا الوصل والقطع، والھمزة المتوسطة والمتطرفة، والحروف التي تنطق وال تكت ب،    

  .والحروف التي تكتب وال تنطق، والكلمات التي تنتھي بالواو، وألف المد

  : وأوصت الدراسة بما یلي   

   استخدام أسلوب الخبرة الدرامیة في تدریس المھ ارات اإلمالئی ة، وتنمی ة اتجاھ ات التالمی ذ نح و          

الم  واد الدراس  یة، وتع  اون معلم   ي المباح  ث ف  ي توظی  ف األس   لوب ال  درامي ف  ي مختل  ف الم   واد          

لقی  ام ب  التمثیالت المنھجی  ة  الدراس  یة، واالھتم  ام بالم  سرح  المدرس  ي، وت  وفیر األدوات الالزم  ة؛ ل  

  .وغیر المنھجیة 

 

 ()  

ھ  دفت ھ  ذه الدراس  ة إل  ى تع  رف أث  ر االختالف  ات االجتماعی  ة ف  ي أن  شطة تعل  م الق  راءة ب  المنزل           

 للطف ل  الھجائی ة  مثل نشاط القراءة لألطفال واالستماع إلى ق راءتھم وت دریس الح روف         ،والمدرسة

  .لطفل بمخارج الحروف عن طریق الكلمات المسموعةوزیادة وعي ا
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وق د  ،  من آباء األطفال الذین ھم في سن بدایة دخول المدرسة   اأب (٨٠)تكونت عینة الدراسة من        

 وذل ك م ن خ الل الوض ع االقت صادي      ، ھما الطبق ة الوس طى والطبق ة العامل ة       ،تم التعرف على فئتین   

 ت م توزیعھ ا عل ى آب اء األطف ال ال ذین یدرس ون ف ي الروض ة          تاس تبیانا اس تخدم الباح ث   و للفئت ین، 

 ث م ت م التأك د م ن ص دق اإلجاب ات بمقابل ة معظ م         ، وفي الصفین األول والث اني االبت دائي   ،والتمھیدي

أن ع دم معرف ة الطف ل للق راءة تتن اقص بتق دم العم ر كم ا أن          : وتوص لت نت ائج الدراس ة إل ى       ،  اآلباء

وأن آب اء الطبق ة المتوس طة یم ضون زمن ا أط ول ف ي الق راءة          ،عم ر العم ر القرائ ي یتح سن بتق دم ال    

 في القراءة ألبنائھم في المنزل اآلباءتوسط الزمن الذي یقضیھ موأن  ،ألبنائھم أكثر من طبقة العمال

 في حین ،عدم وجود اختالفات مؤثرة في تدریس اآلباء أطفالھم الحروف، ودقیقة أسبوعیا (٣١)ھو

 ،بقی  ة دال  ة إح صائیا ل  صالح الطبق ة الوس  طى ف  ي  ت دریس أص  وات الح  روف    كان ت ھن  اك تباین ات ط  

  .ولیس في  أسماء الحروف التي یعرفھا األطفال

  

  

    ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف أثر برنامج مقترح في اللغة العربی ة باس تخدام األس لوب التك املي      

لقراءة الجھریة والكتابة الوظیفیة لطالب ال صف األول    على التحصیل المعرفي، واكتساب مھارات ا     

االختبار وھو من إعداد : المتوسط، واستخدم الباحث المنھج التجریبي، كما استخدم األدوات التالیة     

باحث آخ ر تبن اه ال دخیل، ومقی اس أداء الط الب لمھ ارات الق راءة الجھری ة، ومقی اس أداء الط الب             

م الباح  ث بتطبی  ق البرن  امج عل  ى عینت  ین، المجموع  ة التجریبی  ة،    لمھ  ارات الكتاب  ة الوظیفی  ة، وق  ا 

  :والمجموعة الضابطة، وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائج وھي

    ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تحصیل تالمیذ المجموع ة التجریبی ة وتالمی ذ المجموع ة         

لتطبی  ق، ووج  ود ف  روق ذات دالل  ة   ال  ضابطة ف  ي م  ادة الق  راءة عن  د م  ستوى الت  ذكر، والفھ  م، و ا    

إحصائیة بین اكتساب تالمی ذ المجموع ة التجریبی ة وتالمی ذ المجموع ة ال ضابطة لمھ ارات الق راءة               

 .الجھریة لصالح المجموعة التجریبیة 

االھتم ام بوض ع خط ة متكامل ة تغط ي س نوات التعل یم        :    أما التوصیات التي خرج بھا الباحث فھ ي   

لیھا المھارات اللغویة وتحقق من خالل م نھج لغ وي متكام ل، یراع ي فی ھ      األساسي، بحیث توزع ع 

 .تحقیق معیار االستمراریة والتتابع
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 ()  

 واس تراتیجیات التفكی ر الق ائم    ،ھدفت ھذه الدراسة إلى التحقق م ن أث ر اس تخدام برن امج الق راءة         

یعانین من تنمیة مھارة الفھم القرائي لدى تلمیذات على استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في 

ص  عوبات ال  تعلم ف  ي ال  صف ال  سادس االبت  دائي بمملك  ة البح  رین، وق  د اس  تخدم الباح  ث الم  نھج             

األول ى المجموع ة   :  تم تقسیمھن إلى مجموعتین،تلمیذة ( ٢٣)التجریبي، وقد بلغت عینة الدراسة 

تلمی ذة، أم ا   ( ١١) المجموعة ال ضابطة وت شمل عل ى    تلمیذة، والثانیة (١٢) التجریبیة وتشمل على

اختبار المھارات السابقة لمھارة الفھم القرائي، واالختبار : األدوات التي استخدمت في الدراسة فھي

لتحصیل بینما لم توجد فروق دالة إحصائیا بین التطبیق القبلي والبعدي في إستراتیجیة التقییم لدى ا

قراءة الصامتة للصف السادس االبتدائي، واختبار مھارة الفھم القرائي    المجموعة التجریبیة، في ال   

باستخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة، ومقیاس مھارات الوعي القرائي باس تخدام اس تراتیجیات           

وقد أسفرت النتائج عن وج ود ف روق دال ة إح صائیا     ، ١٩٨٩) (ما وراء المعرفة الذي قدمھ باریس    

 والبعدي الختبار مھارة الفھم القرائي لدى تلمیذات المجموعة التجریبیة وذلك بین التطبیقین القبلي

والمع اني   التنب ؤ، : في الدرجة الكلیة وفي كل إستراتیجیة من استراتیجیات ما وراء المعرفة التالی ة     

الرئیسة والمعاني الضمنیة، والفكرة الرئیسة والتلخ یص، وذل ك ل صالح التطبی ق البع دي، بینم ا ل م                

د ف  روق دال  ة إح  صائیا ب  ین التطبی  ق القبل  ي والبع  دي ف  ي إس  تراتیجیة التقی  یم ل  دى المجموع  ة    توج  

 كما أشارت النت ائج إل ى وج ود ف روق دال ة إح صائیا ب ین التطبیق ین القبل ي والبع دي ف ي               ،التجریبیة

 وذل ك ف ي الدرج ة الكلی ة وف ي      ،مقیاس مھارات الوعي القرائي لدى تلمی ذات المجموع ة التجریبی ة           

 :لمھارات التالیةا

المعرفة المشروطة، وذلك ل صالح التطبی ق البع دي، بینم ا ال یوج د ف رق ب ین            التخطیط، التنظیم،     

التطبیقین القبلي والبعدي في مھارة التقییم لدى المجموع ة التجریبی ة، كم ا دل ت النت ائج عل ى ع دم           

دى تلمیذات المجموعة التجریبیة ظھور فروق ذات داللة إحصائیة بین التطبیقین البعدي والمتابعة ل

  :في استخدام االستراتیجیات التالیة

 حیث ظھرت داللة وذلك لصالح األداء البع دي،  ول م تظھ ر     ، والفكرة ،التقییم، والمعاني الرئیسة      

  : والمتابعة في مقیاس مھارات الوعي القرائي التالیة،فروق ذات داللة بین التطبیقین البعدي

 بینم ا ظھ رت   ،تنظیم والمعرفة المشروطة وفي الدرجة الكلیة لمقیاس الوعي القرائ ي     التقییم وال     

   . وذلك لصالح األداء البعدي،داللة في مھارة التخطیط
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إع داد برن امج  متع دد الم داخل لع الج ال ضعف ف ي مھ ارة الق راءة ل دى            إل ى   ھدفت ھذه الدراس ة         

 وتكونت عینة الدراسة من ، الثالثة األولى في مھارتي التعرف والنطق وعالجھاتلمیذات الصفوف 

 تم اختیارھن من ثالث مدارس من مدارس البن ات  ،تلمیذة من تلمیذات الصف الثالث االبتدائي    (٥٢)

تلمی  ذة م  ن    (٣٢) وتكون  ت عین  ة الدراس  ة م  ن مجموع  ة تجریبی  ة ع  ددھا      ،االبتدائی  ة بدول  ة قط  ر  

 وقامت الباحثة بإعداد ،تلمیذة (٢٠) ومجموعة ضابطة بلغ عددھا،ات في القراءةالتلمیذات المتأخر

 وقام ت بت صمیم   ،اختبار للقراءة لتحدید جوان ب ال ضعف ف ي مھ ارتي التع رف والنط ق ف ي الق راءة           

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أداء : و أسفرت النتائج عن، برنامج عالجي لمشكالت القراءة

ل  صالح .) ٥(عتین التجریبی  ة وال  ضابطة ف  ي اختب  ار الق  راءة البع  دي عن  د م  ستوى  تلمی  ذات المجم  و

 وم ساعدتھ للتلمی ذات ف ي    ، مم ا ی دل عل ى الت أثیر اإلیج ابي للبرن امج      ؛تلمیذات المجموعة التجریبیة  

 وح دوث تح سن ف ي أداء تلمی ذات المجموع ة التجریبی ة      ، التغلب على المشكالت الت ي  یع انین منھ ا        

  .في اختبار القراءة التشخیصي البعدي )تمجموعا -فردي(

  

  

    ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى التع  رف ف ي درج ات اختب ار االس تعداد للق  راءة لطف ل م ا قب ل المدرس  ة            

باس  تخدام الحاس  وب كم  ساعد ف  ي عملی  ة ال  تعلم واس  تخدام الخب  رات المباش  رة، حی  ث تكون  ت عین  ة   

طفًال وطفلة، والثانیة ) ٢٣( وزعت على مجموعتین، مثلت األولى    طفًال وطفلة، ) ٤٦(الدراسة من   

اختبار : طفًال وطفلة من مدرسة شبرا التجریبیة بالقاھرة، واستخدمت الباحثة األدوات التالیة) ٢٣(

الم  صفوفات المتتابع  ة ل  دافن المل  ون، واختب  ار االس  تعداد للق  راءة، مؤش  رات الحال  ة االقت  صادیة          

یة، وبرنامج المعلم لتعلیم الحروف والكلمات، وبطاقات مصورة باقتران الكلمات واالجتماعیة والثقاف

ال توجد فروق ذات داللة إح صائیة ب ین أداء األطف ال عل ى     : والحروف، وأظھرت نتائج الدراسة أنھ 

اختبار االستعداد للقراءة قبل المدرسة قب ل اس تخدام الحاس وب، وتوج د ف روق ذات دالل ة إح صائیة          

جموع  ة التجریبی  ة م  ستخدمي الحاس  وب عل  ى االختب  ارات الفرعی  ة لالس  تعداد للق  راءة،    ل  صالح الم

                         وتوج       د ف       روق ذات دالل       ة إح       صائیة ل       صالح برن       امج الح       روف والكلم       ات باس       تخدام   
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  .الحاسوب

  

میة المھارات اللغویة، وبعض عملیات     ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة القصص في تن

التفكی  ر عن  د طف  ل م  ا قب  ل الدراس  ة بمحافظ  ة ال  سویس، وتحقیق  ًا ألغ  راض الدراس  ة؛ فق  د اعتم  دت    

م ن  ) ذك ورًا وإناث اً  (طف ًال  ) ٦٠(الباحثتان على التصمیم التجریبي، حیث تكون ت عین ة الدراس ة م ن        

جتماعیة بمحافظة السویس، وقسمت بطریقة األطفال الملتحقین بالریاض التابعة لوزارة الشؤون اال

طفًال، كم ا أع دت   ) ٣٠(عشوائیة إلى مجموعتین إحداھما تجریبیة، واألخرى ضابطة، بلغ كل منھا      

 اختب  ار المھ  ارات اللغوی  ة، ویت  ضمن ع  دة اختب  ارات منھ  ا اختب  ار  –أح  دھما :  الباحثت  ان اختب  ارین

 اختبار التفكیر، ویتضمن ع دة اختب ارات   –، واآلخر )التعبیر والتمییز السمعي، والقراءة والكتابة    (

، ومن ثم قامت الباحثتان بتعریض المجموعة )االستدالل، التفسیر  والتحلیل، والتنبؤ ( منھا اختبار   

قصة بواقع ثالث قصص أسبوعیا، وتم استخدام عدة ) ٣٠(التجریبیة لمجموعة من القصص، بلغت 

 وعرض شرائط الفی دیو، وم سرح الع رائس، واس تغرقت     روایة القصة: أسالیب لعرض القصة منھا   

التجرب  ة ثالث  ة أش  ھر، وم  ن ث  م قام  ت الباحثت  ان بتطبی  ق االختب  ارین عل  ى المجم  وعتین التجریبی  ة     

  . والضابطة

  

  

    ھدفت ھذه الدراسة إلى الك شف ع ن فاعلی ة ال تعلم باللع ب ف ي م ادة الق راءة ل دى تالمی ذ ال صف               

البتدائي باستخدام البرن امج التعلیم ي اللعب ي الم صمم لھ ذا الغ رض، وق د اس تخدمت الباحث ة             األول ا 

الم  نھج التجریب  ي ف  ي ھ  ذه الدراس  ة، حی  ث قام  ت باس  تخدام عین  ة ق  صدیة م  ن تالمی  ذ ال  صف األول   

تلمی ذًا وتلمی ذة، بحی ث ك ان ع دد تالمی ذ       ) ٦٨(بمدارس دمشق الرسمیة، وقد بلغ ع دد أف راد العین ة     

تلمیذًا وتلمیذة، ) ٣٤(تلمیذًا وتلمیذة، وعدد تالمیذ المجموعة الضابطة     ) ٣٤(موعة التجریبیة   المج

أس   ابیع بواق   ع ثمانی   ة ح   صص ف   ي األس   بوع الواح   د،   ) خم   سة(واس   تمر تطبی   ق البرن   امج لم   دة  

برنامج  ًا م  صممًا لل  تعلم باللع  ب، وبطاق  ة مالحظ  ة لك  ل تلمی  ذ،  : واس  تخدمت الباحث  ة األدوات التالی  ة

اختبارا قرائیا ،وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوس ط درج ات المجموع ة        و

التجریبیة، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة، ف ي التطبی ق البع دي لالختب ار ل صالح المجموع ة        
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  :التجریبیة، وأوصت الدراسة بما یلي

  .لدى تالمیذ الصفوف االبتدائیة  ةضرورة استخدام األلعاب التربویة في تعلیم مادة القرائی

 

 ( ) 

ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن مشكالت الطلبة بطيء ال تعلم ف ي المرحل ة األساس یة األول ى              

وتكون ت عین ة الدراس ة م ن طلب ة وطالب ات ال صفین الثال ث والراب ع          ة، وال سیما في القراءة والكتاب 

 ولتحدی د   ،ي ال تعلم ئ  طالب وطالبة م ن بطی (١٠٠)  ویبلغ عددھم ،داألساسیین في مدارس مدینة إرب

م  ستوى  و ، منھ  ا م  ستویات األعم  ار  ،فئ  ة الطلب  ة بطیئ  ي ال  تعلم اس  تخدم الباح  ث محك  ات متع  ددة       

 ، ومحكات أخرى، وسالمة الحواس ، ورأي المعلمین والمرشدین   ، وعدد سنوات الرسوب   ،العالمات

 وأوض حت  ،یمھ للك شف ع ن م شكالت الطلب ة بطیئ ي ال تعلم         من تصم  استبانھواستخدم الباحث لذلك    

 حی ث بل غ المتوس ط الح سابي لل ضعف ف ي الق راءة        ،النتائج أن ھناك مشكالت ف ي الق راءة والكتاب ة         

وتع  ود ھ  ذه  ، )٨٩٫٣ (بطء ف  ي الكتاب  ة ح  والي  لل  بینم  ا بل  غ المتوس  ط الح  سابي   ، )٧٨٫٣ (ح  والي

لمنھ اج أو إل ى الطلب ة أو إل ى ع دم اھتم ام المدرس ة         منھا ما یعود إل ى ا    ،المشكالت إلى عدة عوامل   

 .والبیت بھؤالء الطلبة

 

 () 

 كم  ا ھ  دفت إل  ى تحدی  د ،ھ  دفت ھ  ذه الدراس  ة إل  ى قی  اس م  ستویات المف  اھیم والمھ  ارات اللغوی  ة     

ادس مواطن الضعف في مھارات الفھم واالستیعاب القرائي التي یجب أن یمتلكھ ا طلب ة ال صف ال س      

 ، وإعداد الخطط العالجیة المناسبة للتصدي لمواطن الضعف التي قد یكشف عنھا االختبار،األساسي

تلمی  ذا وتلمی  ذة م ن ال  صف ال  سادس األساس ي ف  ي الم  دارس    (١٠١٠)وتكون ت عین  ة الدراس  ة م ن   

ی ة   وت م ت صمیم اختب ار تح صیلي ف ي اللغ ة العرب      ،التابعة لوكالة الغ وث الدولی ة ف ي ال دول الم ضیفة           

وأوض حت النت ائج أن الن سبة    ، لقی اس مھ ارات الفھ م واالس تیعاب لطلب ة ال صف ال سادس األساس ي        

 :المئویة لمستوى إتقان الطلبة الفعلي لمھارات الفھم واالستیعاب التي شملھا االختبار كما یلي

 ٪٦٠       :                تكوین جمل مفیدة من كلمات مبعثرة

 ٪٦٥                         :إنشاء قصة من جمل مبعثرة
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 ٪٦٦                        :الفھم بعد قراءة النص األدبي

 ٪٥٤   :اختیار كلمات عكس كلمة محددة في جمل مفیدة

 ٪٦٦                      :اختیار المعنى المناسب للكلمات

 ٪٥٨         :الفرق بین كلمات متشابھة لفظا في المعنى

 ٪٤٨                                           :التذوق األدبي

وتبین من ذلك وجود ضعف في المھارات الرئیسة التي شملھا االختبار في الفقرات التي ح صلت         

  .٪٦٠على درجة أقل من 

  

 ()  

ء االبتك اري ل دى   ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف مدى فاعلة برنامج إثرائي مقترح ف ي تنمی ة األدا      

مجموع  ة  :طف  ال وطفل  ة ت  م تق  سیمھم إل  ى مجم  وعتین  (٦٠) وق  د ت  ضمنت عین  ة الدراس  ة  ،األطف  ال

 ث م ق ام الباحث ان بإع داد برن امج      ،طف ال وطفل ة  (٣٠) طفال وطفل ة ومجموع ة ض ابطة    (٣٠)تجریبیة

 : ومن ھذه األنشطة، الطفلابتكاریھ بھدف تنمیة ؛إثرائي تضمن عدة أنشطة

 .وعي بالذات والثقة بالنفس أنشطة ال-

 . أنشطة القدرة على التفكیر-

 . أنشطة التواصل الشفھي اللغوي والحركي للطفل-

 . نشاط األلعاب التعلیمیة-

 . أنشطة دقة المالحظة-

 :وقد مر بناء البرنامج بالخطوات التالیة   

 . تحدید الھدف العام واألھداف الخاصة-

 .  تحدید محتوى البرنامج-

 .ید سالمة البرنامج تحد-

 . تحدید أسس البرنامج-

 . اختیار األسلوب المناسب لتقویم البرنامج-

 بتطبی  ق البرن  امج ف  ي ع  شرة لق  اءات عل  ى م  دار ثالث  ة أش  ھر عل  ى المجموع  ة   انث  م ق  ام الباحث      

 وبع د تطبی ق اختب ار التفكی ر     ، في حین درس ت المجموع ة ال ضابطة الم نھج الع ادي فق ط       ،التجریبیة
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 عن  د األطف  ال بع  د ح  ساب ص  دقھ وثبات  ھ وإج  راء المعالج  ة اإلح  صائیة الالزم  ة توص  لت      تك  ارياالب

 :الدراسة إلى النتائج التالیة

ي أداء المجم وعتین التجریبی ة وال ضابطة ل صالح      وجود فروق ذات داللة إح صائیة ب ین متوس طَ        --

 .ى الستخدام البرنامجعَزالمجموعة التجریبیة ُت

 بین متوس ط درج ات المجموع ة التجریبی ة ف ي القیاس یین القبل ي والبع دي           وجود فروق جوھریة --

 .الستخدام البرنامج ىعَزفي مكونات االبتكار لصالح التطبیق البعدي ُت

ولقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء المزید من البحوث عن انتقال أثر تدریب من برامج تنمی ة         

  .االبتكار إلى مھارات أخرى

 

 () 

ھ  دفت ھ  ذه الدراس  ة إل  ى معرف  ة العالق  ة ب  ین االس  تعداد للق  راءة والت  دعیم  األس  ري والم  شاركة       

  .فقامت الباحثة بإجراء ثالث تجارب على أطفال الروضة، الوالدیة وإدراك طفل الروضة

ع شوائیا م ن     اختی روا ، وطفلة عن القراءةطفل(٢٠٠) فحصت أفكار: التجربة األولى  

 . وذلك لفحص ستة فروض؛ال الروضةبین أطف

 ت م اختی ارھم م ن أطف ال التجرب ة      ، وطفل ة طف ل (٧٥) فح صت إدراك  : التجرب ة الثانی ة    

 .األولى لتعلمھم القراءة وعالقتھ باالستعداد للقراءة والتدعیم األسري

اھتمت بدراسة العالقة بین المشاركة األسریة واالستعداد للقراءة لدى : التجربة الثالثة  

 ، وطفلة من أطفال الروضةطفل(٣٠)  بلغ حجم كل منھا ، من خالل ثالث مجموعات،طفال الروضةأ

 : وقد استخدمت الباحثة األدوات التالیة،تم اختیارھم من أطفال التجربة األولى

 .للذكاء" جود انف ھاریس "اختبار  -

  . مؤشرات اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة-

 .ءة اختبار قیاس االستعداد للقرا-

 . المقابلة الشخصیة لقیاس اإلدراك-

 ).إعداد الباحثة( التدعیم األسري للقراءة استبانھ -

  . برنامج التدریب الذي أعدتھ الباحثة-

 :وتوصلت نتائج الدراسة إلى  
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 . وعدم فھمھم للھدف من اللغة المكتوبة،طفال عن القراءةاألغموض أفكار . ١

 . اللغویة المجردةوجود صعوبة لدیھم في فھم المصطلحات. ٢

 .أن أطفال الروضة ال یستطیعون وصف تعلمھم القراءة بطریقة جیدة. ٣

 .قویة بین التدعیم األسري واإلدراك واالستعداد للقراءة) موجبة(أن ھناك عالقة طردیة. ٤

وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین االس  تعداد للق  راءة ل  دى األطف  ال ذوي اآلب  اء الم  شاركین       . ٥

 . بأطفال المجموعات األخرى لصالح أطفال اآلباء المشاركینبالمقارنة

 

 () 

ھ  دفت ھ  ذه الدراس  ة إل  ى تنمی  ة االس  تعداد للق  راءة والكتاب  ة ل  دى أطف  ال الری  اض الت  ي تت  راوح          

طف ال    ١٢٠ م نھم  ، وطفل ة طف ال   ٢٤٠ وتكون ت عین ة الدراس ة م ن     ،س نوات   ٦-٤أعم ارھم م ن   

تراوح ت أعم ارھم م ا     )تمھی دي ( وطفلة بالسنة الثانیة طفال  ١٢٠و، )بستان(ولىوطفلة بالسنة األ

 ،طف ال وطفل ة ف ي ك ل روض ة       ٦٠ ت م تق سیمھم إل ى مجموع ة تجریبی ة بواق ع       ،س نوات   ٦-٤ب ین  

 : وقد استخدمت الباحثة األدوات التالیة،وكذلك تم تقسیم المجموعة الضابطة

 . اختبار االستعداد للقراءة والكتابة-

 . اختبار الذكاء غیر اللفظي إعداد عطیة مھنا-

 . دلیل تقدیر المستوى االقتصادي واالجتماعي-

 . البرنامج الحركي الذي أعدتھ الباحثة لتنمیة االستعداد للقراءة والكتابة-

 :وتوصلت نتائج الدراسة إلى    

بی ة ف ي تنمی ة االس تعداد     فاعلیة البرنامج  الحركي المقت رح ال ذي ق دم ألطف ال المجموع ة التجری      -١

  .للقراءة والكتابة لطفل الروضة

وجود عالقة إیجابیة بین الجنس والمجال الحس حرك ي ف ي االس تعداد للق راءة والكتاب ة ألطف ال        -٢

 .الروضة لصالح اإلناث

 فكلم ا ارتف ع عم ر    ،وجود عالقة بین العمر والمجال الحس حرك ي واالس تعداد للق راءة والكتاب ة     -٣

  . وھذا ما أكدتھ نتائج الدراسة،ما كان االستعداد لدیھ لتعلم القراءة والكتابة أفضلالطفل كل
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 () 

ھدفت ھذه الدراس ة إل ى ت شخیص ص عوبات تعل م مھ ارات الق راءة ال صامتة ل دى تالمی ذ ال صف                    

لمی ذا م ن تالمی ذ    ت (١٧١)وتكون ت عین ة الدراس ة م ن     ،  الخامس من مرحلة التعلیم األساس ي بلیبی ا       

وثم  اني س  نوات ) س  نتین(وعین  ة المعلم  ین م  ن أص  حاب الخب  رة م  ا ب  ین   ، )بن  ین(ال  صف الخ  امس 

اختبار تشخیص صعوبات : واستخدم الباحث أدوات للدراسة ھي، وأصحاب مؤھالت جامعیة ودبلوم

لم صفوفات   واختب ار ا ،)أحمد ص الح ( واختبار الذكاء المصور إعداد ،تعلم مھارات القراءة الصامتة   

 .المتتابعة

 ألن ھن اك ص عوبة   ؛وجود تالمیذ یعانون من صعوبات تعلم مھارة التعرف: وأسفرت النتائج عن      

 كما أظھرت الدراسة وجود فروق ،تلمیذا (١٧١)من مجموع العینة   (٪٤١)في مھارة الفھم بنسبة

 بمعن ى أن ال تعلم   ،البع دي ذات داللة إحصائیة بین متوسط المقیاس القبلي والبعدي لصالح المقیاس       

التع  اوني ی  ؤدي إل  ى تح  سین أداء التالمی  ذ م  ن ذوي ص  عوبات تعل  م مھ  ارات الق  راءة ال  صامتة ف  ي     

 .المجموعة التعاونیة

 

 :() 

ھدفت ھ ذه الدراس ة إل ى إع داد برن امج لع الج ال ضعف القرائ ي ل دى تالمی ذ ال صف الخ امس م ن                    

 .مرحلة التعلیم األساسي

ال صف الخ امس االبت دائي م ن ث الث م دارس        تلمیذ من تالمیذ(٢٠٠) وتكونت عینة الدراسة من    

  ك ل مجموع ة ش ملت    ، وتم توزیع التالمیذ ال ضعاف إل ى ث الث مجموع ات    ،من محافظة كفر الشیخ

،  وبن اء برن امج عالج ي للدراس ة     ،لمجموعتین مرتبطتین ) ت( واستخدم الباحث اختبار   ،تلمیذا(١٥)

ب ین المجموع  ة  (a≤٠٫٠٥) ت النت ائج ع ن وج ود ف  روق ذات دالل ة إح صائیة عن د م  ستوى      وأس فر 

ال ضابطة والمجموع ة التجریبی  ة األول ى ف ي درج  ات الك سب ف ي المجم  وع الكل ي والتع رف والفھ  م         

 .لصالح المجموعة التجریبیة األولى

ى التجریبی  ة ب  ین المجموع  ة األول   (a≤٠٫٠٥)ووج  ود ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة عن  د م  ستوى    

 بینم ا ال توج د ف روق    ،والثانیة في درجات الكسب في المجموع الكل ي للمجموع ة التجریبی ة الثانی ة      

 .دالة في التعرف والفھم بین المجموعتین
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للتالمی ذ ال ضعاف ب ین المجموع ة ال ضابطة        (a≤٠٫٠٥)توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى           

ف ي المجم وع الكل ي والتع رف والفھ م ل صالح المجموع ة        والمجموعة التجریبیة في درجات الكسب   

 .التجریبیة األولى

للتالمیذ الضعاف بین المجموعة التجریبیة  (a≤٠٫٠٥)وتوجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى     

وتوجد ، األولى والمجموعة التجریبیة الثانیة في درجات الكسب في المجموع الكلي والتعرف والفھم

للتالمی ذ ذوي ال صعوبات ب ین المجموع ة ال ضابطة      (a≤٠٫٠٥) ا عن د م ستوى   ف روق دال ة إح صائی   

والمجموع  ة التجریبی  ة األول  ى ف  ي درج  ات الك  سب ف  ي المجم  وع الكل  ي والفھ  م ل  صالح المجموع  ة   

 . بینما ال توجد فروق دالة في التعرف،التجریبیة األولى

می   ذ ذوي ال   صعوبات ب   ین  للتال (a≤٠٫٠٥)ال توج   د ف   روق ذات دالل   ة إح   صائیا عن   د م   ستوى      

المجموعة التجریبیة األولى والمجموعة التجریبیة الثانی ة ف ي درج ات الك سب ف ي المجم وع الكل ي             

بین التالمیذ  ذوي الصعوبات  (a≤٠٫٠٥)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند، ووالتعرف والفھم

،  الكلي والتعرف والفھموالتالمیذ الضعاف في المجموعة الضابطة في درجات الكسب في المجموع  

بین التالمیذ ذوي الصعوبات والتالمیذ  (a≤٠٫٠٥)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى و

  .الضعاف في المجموعة التجریبیة الثانیة في درجات الكسب في المجموع الكلي والتعرف والفھم

  

  

الكف اءة ف ي الق راءة الجھری ة عل ى الكف اءة  ف ي رس م             ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف مدى ت أثیر      

التھجي؛ وتحقیقًا ألغ راض الدراس ة اعتم د الباح ث عل ى الم نھج التجریب ي، وبلغ ت عین ة الدراس ة              

تلمی  ذ وتلمی  ذة م  ن تالمی  ذ ال  صف الثال  ث االبت  دائي ف  ي محافظ  ة بن  ي س  ویف ف  ي المن  اطق     ) ٥٠٠(

تلمیذًا، وعدد المدارس ) ٣٥٤( إلى مستوى الكفاءة الریفیة والحضریة، حیث بلغ عدد الذین ارتقوا  

، %١٠٠إلى % ٦٠التي احتضنت التجربة أربع وعشرون مدرسة، محددًا درجة الكفاءة بدءًا من     

، وذلك بھدف دراسة )ج(، واختبارًا في الرسم الھجائي )أ، ب(كما أعد الباحث اختبارین في القراءة 

للرس م الھج ائي،   ) ج(تمع ین مع ًا ومنف ردین، وب ین اختب ار      مج) ا، ب(العالقة ب ین اختب اري الق راءة     

  .ومن ثم قام بإجراء اختبار القراءة اختبار الرسم الكتابي على عینة الدراسة
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    ھدفت ھذه الدراسة إلى تقصى فعالیة التعلیم اإلتقاني في عالج األخطاء اللغویة المصاحبة لتعلیم 

كتاب  ة للمبت  دئین؛ وتحقیق  ًا ألھ  داف الدراس  ة اس  تخدم الباح  ث الت  صمیم التجریب  ي، حی  ث   الق  راءة وال

تلمیذًا، یشكلون خمسة فصول، للصف الث اني االبت دائي  بمدرس ة       ) ١٣٩(تكونت عینة الدراسة من     

تق اء  عود التوبة االبتدائیة للبنین التابعة، للمنطقة التعلیمیة في اإلمارات العربیة المتحدة، وقد ت م ان  

، أم ا  )المت أخرون دراس یًا ف ي الق راءة والكتاب ة      ( تلمیذًا، أطلق علیھم  ) ٤١(عینة مقصودة قوامھا    

مم  ن ال یع  انون م  ن  ) الع  ادیون(تلمی  ذًا، فق  د أطل  ق عل  یھم  ) ٩٨(ب  اقي التالمی  ذ ال  ذین یبل  غ ع  ددھم  

  .الظواھر اللغویة موضوع الدراسة

 اإلتق ان، وھ دف قی اس م دى إتق ان التالمی ذ للظ واھر        اختیار:     وتتلخص أدوات الدراسة فیما یلي    

، )التن   وین، ال   الم الشم   سیة، وال   الم القمری   ة، والت   اء المفتوح   ة، والمربوط   ة والھ   اء     (اللغوی   ة 

واالختبارات الشخصیة التي تھدف إلى التحقق من إتقان التالمیذ لكل جزئیة من جزیئات البرن امج،     

ن  شاطًا وورق  ة ت  دریب، ) ٣٠(لن  شاط والت  دریب، وع  ددھا وع  ددھا خم  سة ع  شر اختب  ارًا، وأوراق ا

ودلیل المعلم، وقد تم تطبیق التجربة على مدار ثالث حصص أسبوعیًا لمدة شھرین، ومن ثم تطبیق 

  .االختبار النھائي

 

 () 

ي ھ   دفت ھ   ذه الدراس   ة إل   ى معالج   ة األخط   اء الھجائی   ة ل   دى تالمی   ذ ال   صف ال   سادس االبت   دائ     

 . وبیان مدى فاعلیة البرنامج المقترح في معالجة ھذه األخطاء،بالسعودیة

وتحقیقا لھذا الغرض قام  الباحث باختیار عینة عشوائیة من مدارس المنطقة الشرقیة بالمملك ة           

 حیث بل غ  ، واختار من كل منھما ثالثة فصول عشوائیة، بلغ عددھا تسع مدارس   ،العربیة السعودیة 

 كما قام باختیار موضوع مكتوب وإمالئھ ،تلمیذا من تالمیذ الصف السادس (٥٤٥)العینة عدد أفراد 

 وم ن ث م أع د برنامج ا لمعالج ة      ،على عینة الدراسة بھدف تحدی د األخط اء الھجائی ة ال شائعة ل دیھم      

یاس  كما أعد الباحث  اختبارا قبلیا بھدف ق،بعض األخطاء الھجائیة الشائعة لدى تالمیذ أفراد العینة

 عین ة م ن تالمی ذ مدرس ة القادس یة      ى وق ام بتطبیق ھ عل    ،مستوى تالمیذ العینة في محت وى البرن امج   

   وبن  اء علی  ھ ق  ام بتطبی  ق البرن  امج المقت  رح عل  ى عین  ة   ؛تلمی  ذا(٢٦) االبتدائی  ة بال  دمام بل  غ ع  دد  
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بار البعدي  ومن ثم طبق االخت،یوما بمقدار حصتین أسبوعیا(٤٥) الدراسة بحیث استغرق التطبیق 

 .من أفراد العینة  ٪٢٥على أفراد العینة محددا نسبة الخطأ الشائع 

 :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما یلي    

ظھور الخطأ في الكتابة لدى التالمیذ في الموضوعات الھجائی ة المختلف ة بن سب متفاوت ة بحی ث              

 (لمعاني باالسم المب دوء ب أل بن سبة   یلیھا حروف ا، ٪٦٧ ) (بنسبة بلغ أعالھا في موضوع الھمزة 

 (بن سبة یلیھا التاء المربوط ة  ، )٪٦١ (بنسبةیلیھا اتصال الحروف بالفعل المبدوء باأللف    ،   )٪٦٢

 الباح ث ھ ذه األخط اء إل ى ع دد م ن العوام ل أھمھ ا المعل م وع دم وج ود كت اب             ع زى وق د    ،)٪٥٣

  ة عند مستوىو دلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائی، لإلمالء

 مما یدل على استفادة أفراد العینة ؛ متوسط درجات الطالب في االختبار القبلي والبعديبین )(٠٫٠١

  .من البرنامج

 وزی  ادة الح  صص ،وأوص  ت الدراس  ة ب  ضرورة االھتم  ام بمق  رر اإلم  الء ف  ي المرحل  ة االبتدائی  ة      

معل  م المرحل  ة االبتدائی  ة وتدریب  ھ     واالھتم  ام بإع  داد  ،المخص  صة لإلم  الء ف  ي المرحل  ة االبتدائی  ة   

  .وضرورة تعاون معلمي المرحلة االبتدائیة في تحقیق أھداف تعلیم اللغة العربیة، وتوجیھھ

 

 () 

ھدفت ھذه الدراسة إلى إعداد برنامج عالجي لتحدید مدى صالحیتھ في عالج صعوبات التعلم في     

تلمیذا وتلمیذة من تالمیذ الصف الرابع االبتدائي من بعض  (٥٢)ن وتكونت عینة الدراسة م،القراءة

واس تخدم الباح ث أدوات    ١٩٩٣ – ١٩٩٢) (المدارس االبتدائیة بمدینة كفر الشیخ للعام الدراس ي  

 واستخدم اختبار المسح العصبي السریع من إعداد ،اختبار القراءة من إعداد الباحث: للدراسة منھا

أس فرت النت ائج ع ن فعالی  ة أث ر البرن امج ف ي ع الج ص عوبات ال تعلم ل  دى          و، "عب د الوھ اب كام ل   "

 ت شغیل  إستراتیجیةكما كان لھ أثر فعال في تعدیل  ،  )فك الشفرة والفھم  ( األطفال في القراءة بشقیھا   

 كما لم یكن لھ تأثیر فعال في خفض مستوى القل ق ل دى     ،المعلومات لدى مجموعات الدراسة الثالث    

  .ثالمجموعات الثال
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 () 

ھ دفت ھ  ذه الدراس ة لوض  ع برن  امج مقت رح لع  الج وتع  رف العی وب الت  ي تظھ  ر ف ي نط  ق تالمی  ذ          

  .الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعلیم األساسي

 وقام ت الباحث ة   ،تلمیذا وتلمیذة من المصابین بعی وب النط ق     (١٦٠)وتكونت عینة الدراسة من         

 وتوصلت نت ائج الدراس ة إل ى    ، واختبار التعبیر الشفھي  ،ار المتدرج للقراءة الجھریة   بتطبیق االختب 

  :أن

العیوب اللغویة المنطوقة لدى التالمیذ في المجموعة التجریبیة في االختبار القبل ي ھ ي الق راءة            

 وأن،  وانخف اض ال صوت وإض افة الح روف    ، وإبدال الح روف ، وعدم القدرة على التعبیر ،المتقطعة

الن  سبة المئوی  ة لتك  رار العی  وب اللغوی  ة المنطوق  ة للمجموع  ة التجریبی  ة ف  ي االختب  ار البع  دي ق  د        

واختف  اء بع  ض العی  وب اللغوی  ة   ،  وھ  ذا یؤك  د فعالی  ة البرن  امج المقت  رح   ،انخف  ضت بدرج  ة كبی  رة  

 . وعدم تعرف الكلمة بعد تطبیق البرنامج،انخفاض الصوت:  مثل،المنطوقة

 داللة إحصائیة بین متوس ط درج ات المجموع ة التجریبی ة ومتوس ط درج ات          ال توجد فروق ذات       

 .المجموعة الضابطة في اختبار التعبیر الشفھي القبلي

بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ) ٠٫٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى    

دي ل   صالح المجموع   ة ومتوس  ط درج   ات المجموع   ة ال   ضابطة ف   ي اختب   ار التعبی   ر ال   شفھي البع     

 .التجریبیة

ب  ین متوس  ط درج  ات اختب  ار الق  راءة ) ٠٫٠١ ( وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة عن  د م  ستوى    

 .الجھریة القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي

 

 () 

ى تالمیذ ھدفت ھذه الدراسة إلى تشخیص وعالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة والریاضیات لد    

 .الصف الرابع من التعلیم األساسي

  وتم اختیار ،تلمیذا وتلمیذة من تالمیذ الصف الرابع االبتدائي(٣٤٥) وتكونت عینة الدراسة من     

 م  ن ص  عوبات تعل  م الق  راءة الجھری  ة والكتاب  ة والریاض  یات م  ن م  دارس  یع  انونتلمی  ذا مم  ن (٣٠)

استبیانات م ن إع داد الباحث ة واختب ارات       :لدراسة ھي ت الباحثة أدوات ل   دوأع،  محافظة اإلسكندریة 
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تحصیلیة واختبارات تشخیصیة وبرنامج تدریبي مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة والكتابة 

 العوام  ل  واس  تبانھ اختب  ار الم  صفوفات المتتابع  ة    :  واس  تخدمت أدوات أخ  رى منھ  ا   ،والریاض  یات 

 نت ائج الدراس ة   وأظھ رت  ،)ت(واختب ار ، "ل شرقاوي أن ور ا  "دالمرتبطة ب صعوبات ال تعلم م ن إع دا    

 وھي اإلحساس بالعجز وع دم  ،بوجود عوامل مرتبطة بصعوبات تعلم القراءة والكتابة والریاضیات    

 ، والظ  روف األس  ریة وم  ا ی  رتبط بھ  ا م  ن عوام  ل مختلف  ة  ،الثق  ة ب  النفس وم  ا ی  رتبط ب  ھ م  ن أبع  اد  

 ، والمنھج المدرسي وما یرتبط ب ھ م ن أبع اد   ،أبعادوالعالقة بین المدرس والتلمیذ وما یرتبط بھ من  

ووجود صعوبات تعلم شائعة ف ي الق راءة الجھری ة ل دى تالمی ذ ال صف الراب ع االبت دائي وص عوبات                

 وصعوبات التفرق ة ب ین الكلم ات المت شابھة األح رف      ،النطق السلیم للكلمات األكثر من ثالثة أحرف    

 أثن  اءس  ب لح  رف الم  د بالن  سبة للكلم  ات الت  ي بھ  ا م  د   وص  عوبات نط  ق الط  ول المنا،أثن  اء الق  راءة

  ، وص  عوبات التمیی  ز ب  ین الح  روف المت  شابھة ف  ي النط  ق  ، وص  عوبات ش  ائعة ف  ي الكتاب  ة ،الق  راءة

 والخلط بین كتابة التنوین وبین حرف ،وكتابة حرف المد بالنسبة للكلمات التي بھا مد أثناء الكتابة        

  .النون بالنسبة للكلمات المعرفة بأل

وتوجد صعوبات تعلم شائعة في الریاضیات في وحدة الك سور العادی ة وف ي بع ض الموض وعات              

 وأظھرت النتائج ،الھندسیة المقررة خالل الفصل الدراسي األول لدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائي

وج ود ف روق ذات دالل  ة إح صائیة ب  ین متوس ط درج ات أف  راد المجموع ة التجریبی  ة وال ضابطة ف  ي        

 .االختبار البعدي للقراءة الجھریة لصالح أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي

ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة والضابطة في       

 ووج ود ف روق ذات  ، االختبار البعدي للكتابة لصالح أفراد المجموعة التجریبیة في التطبی ق البع دي     

دالل  ة إح  صائیة ب  ین متوس  ط درج  ات أف  راد المجموع  ة التجریبی  ة وال  ضابطة ف  ي االختب  ار البع  دي      

 .للریاضیات لصالح أفراد المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي

 

  

ھدفت ھ ذه الدراس ة إل ى اقت راح برن امج متكام ل یجم ع ب ین الق راءة والقواع د النحوی ة الالزم ة                  

 وقی اس أث ره عل ى األداء اللغ وي لتلمی ذات ال صف ال سادس االبت دائي         ،تلمی ذات المرحل ة االبتدائی ة   ل

  وقام  ت الباحث  ة باختی  ار عین  ة مكون  ة م  ن      ، إذ اعتم  دت الدراس  ة الم  نھج التجریب  ي   ،بدول  ة قط  ر 

   وت  م تق  سیم، ت  م اختی ارھن م  ن س  ت م  دارس ابتدائی  ة ،تلمی ذة م  ن تلمی  ذات ال  صف ال  سادس (١٢٠)
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 وق د روع ي ف ي ذل ك تك افؤ      ، مجموعتان تجریبیتان ومجموع ة ض ابطة    ،نة إلى ثالث مجموعات   العی

 ،المجموعات في السن والجنس والصف الدراسي والذكاء والمستوى التح صیلي ف ي اللغ ة العربی ة       

 . واختبار التعبیر الكتابي كأدوات للدراسة، اختبار النحو التحصیلي:وتم تصمیم أدوات للدراسة

 ، أف راد العین ة  ى الباحثة بتطبیق أدوات الدراسة قب ل القی ام بتنفی ذ التجرب ة تطبیق ا قبلی ا عل          قامت    

 وأعی د تطبی ق االختب ارات الت ي طبق ت      ،واستغرق تدریس القسم األول من البرن امج خم سة أس ابیع         

 .على جمیع أفراد العینة للمقارنة بین التطبیقین للمجموعات

 وف ي  ، أداء أفراد المجموعات الثالثة في اختبار النحو التحصیليأظھرت نتائج الدراسة تحسن  و    

 . وبعض مھارات التعبیر الكتابي،بعض مھارات القراءة الجھریة

تأثیر الطریقة التكاملیة كان أكثر من ت أثیر الطریق ة التقلیدی ة عل ى األداء     أن كما أظھرت النتائج       

  .اللغوي لتلمیذات الصف السادس

  

  

    ھدفت ھذه الدراسة لمعرفة االستعداد للقراءة، وذلك ببناء برنامج لتنمیة االستعداد للقراءة ل دى        

أطفال الروضة، حیث اتبعت الباحثة المنھجین الوصفي والتجریبي، واختارت عینة البحث من أطفال 

طف ًال  ) ٦٠(لعینة من الریاض التابعة لوزارة الشئون االجتماعیة في منطقة شبرا بمصر، وتكونت ا        

طفًال وطفلة واألخ رى ض ابطة   ) ٣٠(وطفلة، وزعت على مجموعتین، إحداھما تجریبیة تكونت من      

طف  ًال وطفل  ة، وأع  دت الباحث  ة مقیاس  ًا لقی  اس اس  تعداد األطف  ال للق  راءة، كم  ا          ) ٣٠(تكون  ت م  ن  

  " .  ھاریس–لجود أنف " استخدمت اختبار ورسم الرجل األسود 

وجود فروق ذات داللة إح صائیة ب ین متوس ط درج ات العین ة التجریبی ة       : ائج كما یلي      وكانت النت 

والعینة الضابطة في اختبار المفردات اللغویة، وف ي اختب ار التمیی ز الب صري، وف ي اختب ار التمیی ز         

السمعي، وفي اختبار المعلومات وإدراك العالقات، وفي اختبار التعبیر وتفسیر الصور، وفي اختبار 

  .نتباه والتذكر، وفي اختبار التناسق البصري والیدوي لصالح أطفال العینة التجریبیةاال
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 :  

     ھدفت ھذه الدراس ة إل ى معرف ة أث ر برن امج لتنمی ة اإلدراك ال سمعي والب صري عل ى االس تعداد                 

سنوات من الذكور واإلناث  ) ٦-٤(للقراءة والكتابة ألطفال الحضانات التي تتراوح أعمارھم ما بین 

س   نوات، ) ٥-٤(طف  ل وطفل  ة، ن  صفھم م  ن الفئ  ة العمری  ة       ) ١٠٠(وتكون  ت عین  ة الدراس  ة م  ن     .

سنوات، واستخدمت الباحثة في ھذه الدراسة اختبار رس م  ) ٦-٥(والنصف اآلخر من الفئة العمریة  

رة، وبرن امج لتنمی ة    أنف ھاریس، واستمارة الم ستوى االجتم اعي االقت صادي لألس       –الرجل لجود   

أھمی ة الح واس وخاص ة ال سمع كم دخل لتنمی ة       : اإلدراك السمعي والبصري، وتوص لت النت ائج إل ى     

االس  تعداد للق  راءة، وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة ب  ین متوس  ط درج  ات األطف  ال، بع  د التطبی  ق    

  . البعدي للبرنامج 

  

 ()  

 كم  ا ،ی د ال صعوبات اللغوی ة الت ي تواج ھ تالمی ذ المرحل ة االبتدائی ة        ھ دفت ھ ذه الدراس ة إل ى تحد        

 وتكونت عینة الدراسة ،وھدفت إلى التعرف على العالقة بین التحصیل اللغوي وفروع اللغة العربیة

 وت م  ،تلمیذا من التالمیذ ال ذین انتقل وا م ن ال صف ال سادس إل ى ال صف األول المتوس ط        (١٣٨) من 

 واس تعان  ،د تم اختیارھم من بین سبع م دارس متوس طة ف ي المدین ة المن ورة      وق،استبعاد الراسبین 

الباح  ث بأربع  ة اختب  ارات تح  صیلیة م  ن ت  صمیم الباح  ث اش  تملت عل  ى المھ  ارات اللغوی  ة والتعبی  ر    

 ،واإلم   الء والق   راءة واس   تخدام القواع   د النحوی   ة اس   تخداما ص   حیحا ح   سب م   ا یتطلب   ھ االختب   ار 

 ذات دالل ة إح صائیة ب ین متوس طات ف روع اللغ ة العربی ة م ا ع دا          اروق  وأوضحت النتائج أن ھناك ف  

 وكشفت ھذه الدراسة ع ن  ، ألن ھاتین المادتین تمثالن مركز الصعوبة لدى التالمیذ؛اإلمالء والنحو 

(  ووجد أن التالمیذ الذین أحرزوا على أقل من المتوسط حوالي، أال وھو التعبیر،مركز أكثر صعوبة

 الدراسة بضرورة ال ربط ب ین ف روع اللغ ة العربی ة بع ضھا ب بعض        ت وأوص،بیرفي التع  %)٥٠٫٩

  .كمادة واحدة في تدریسھا
  

 

    ھ  دفت ھ  ذه الدراس  ة إل  ى بح  ث أث  ر عالق  ة التأھ  ب للق  راءة وبع  ض المتغی  رات، حی  ث ت  م إع  داد     



٩٨ 
 

طف ل للق راءة، وتكون ت عین ة      من التدریبات التي تھدف إلى تأھیل الةالبرنامج بحیث یشمل مجموع   

طفًال وطفلة من أطفال الصف األول االبتدائي والصف الثاني بدار الحضانة في ) ١٥٠(الدراسة من  

اس  تمارة الم  ستوى   : محافظ  ة ال  شرقیة بم  صر، واس  تخدمت الباحث  ة مجموع  ة م  ن األدوات منھ  ا       

لصت الباحثة إلى النتائج االجتماعي االقتصادي، واختبار رسم الرجل، ومقیاس التأھب للقراءة، وخ

  :التالیة

     وجود عامل عام واحد أثناء تحلیل أبعاد التأھب للقراءة، وجود فروق ذات دالل ة إح صائیة ب ین     

أطف  ال عین  ة الدراس  ة ف  ي التأھ  ب للق  راءة طبق  ًا لمتغی  رات العم  ر الزمن  ي والم  ستوى االقت  صادي         

ثر تقدمًا في التأھب للقراءة، وإن أطفال األسر االجتماعي، والجنس، حیث إن األطفال األكبر عمرًا أك

  .  االجتماعي المرتفع أكثر تقدمًا في التأھب للقراءةيذات المستوى االقتصاد

    كما وجدت فروق بین الجن سین ف ي التأھ ب للق راءة ف ي التمیی ز ال سمعي، وال توج د ف روق ذات           

  .داللة إحصائیة بین الجنسین في التمییز البصري

  

  

    ھدفت ھذه الدراسة إلى إعداد برن امج لقی اس االس تعداد للق راءة ل دى أطف ال األول االبت دائي ف ي          

طف  ل وطفل  ة م  وزعین عل  ى الری  ف ) ١٢٠(جمھوری  ة ال  یمن العربی  ة، وتكون  ت عین  ة الدراس  ة م  ن  

طف ل   ) ٦٠(والحضر في مجموعتین إحداھما ضابطة، واألخرى تجریبیة، بحیث تضم ك ل مجموع ة           

وطفلة تم اختیارھم عشوائیًا من أطف ال ال صف األول االبت دائي متجان سین م ن حی ث ال سن وال ذكاء             

والم ستوى االقت  صادي واالجتم  اعي واالس تعداد للق  راءة، واعتم  دت الباحث  ة ف ي ض  بط العین  ة عل  ى     

ج ثالثة شھور، اختبار الذكاء غیر اللفظي، واختبار االستعداد للقراءة، حیث استغرق تطبیق البرنام

توج د ف روق ذات دالل ة إح صائیة للق راءة ب ین أف راد المجموع ة التجریبی ة             : وكانت النتائج كما یلي   

وأف  راد المجموع  ة ال  ضابطة، حی  ث حق  ق أطف  ال المجموع  ة التجریبی  ة تق  دمًا كبی  رًا ف  ي االس  تعداد      

الل  ة إح  صائیة ف  ي للق  راءة؛ نتیج  ة للت  دریب عل  ى برن  امج االس  تعداد للق  راءة، وتوج  د ف  روق ذات د  

االستعداد للقراءة بین أطفال المدن وأطفال الریف، وذلك ل صالح أطف ال الم دن، وتوج د ف روق ذات              

  .داللة إحصائیة في االستعداد للقراءة بین البنات والبنین وذلك لصالح البنات 
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 : المتعلقة بفروع اللغة العربیة ومھاراتھاالدراسات األجنبیة -ثالثًا

 shull 

 الجماعي على التعبیرھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید أثر إستراتیجیة التعلم التعاوني التي تتضمن     

مقارن ة ب التعلیم التقلی دي     "Lllinois" مستوى التعبیر الكتابي لطلبة الح ادي ع شر بوالی ة لین وي            

ستوى أداء التالمی ذ المتدنی ة    وقد أجریت ھ ذه الدراس ة لتح سین م     ،الذي یتمركز حول نشاط المتعلم 

 ن صف ع دد التالمی ذ ف ي الوالی ة عن د        إن حی ث ،قیاسًا بالمستوى الذي حدده مجلس التعل یم بالوالی ة    

 .مستوى أقل من المعدل

 وتكون ت عین ة   ،ستخدم الباحث الت صمیم التجریب ي م ع اختب ار قبل ي وبع دي ف ي ھ ذه الدراس ة               وا

تلمیذًا في   )٢٨ (وقسمت إلى،  "Romeoville" روموفیل"مدرسةتلمیذًا من  ) ٥٤ (الدراسة من

 وأعد الباحث المادة التعلیمیة واالختبار ،تلمیذًا في المجموعة الضابطة ٢٦ المجموعة التجریبیة و

 وأظھ  رت النت  ائج فعالی  ة الط  ریقتین م  ع تف  وق الطریق  ة    ، وق  ام بتحلیلھ  ا ،وجم  ع البیان  ات الالزم  ة 

  . ولكنھا غیر دالة إحصائیًا،المجموعة التجریبیةالتجریبیة بفروق صغیرة لصالح 

 

 Mefeely 

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة عالقة إتقان مھارات الكتابة بعوامل متعددة منھا الثقافة وعالمات     

ك  ان وطلب  ة أمری،  وھ  ي دراس  ة مقارن  ة لطلب  ة یاب  انیین یدرس  ون بمدرس  ة یابانی  ة بأمریك  ا  ،النج  اح

س تخدم  ، واحرم ًا مدرس یًا ثانوی ًا تابع ًا لنظ ام جامع ة والی ة كالیفورنی ا بأمریك ا          ٢٢)  (یدرسون في 

وقد وجد أن الیابانیین أقل تعبیرًا ،   WST""writing skills testالباحث اختبار مھارات الكتابة

الیابانیین أقل تحصیًال  وقد وجد أن ، في حین أن األمریكان أكثر تعبیرًا وموضوعیة،وتجانسًا وودیة

 ، األمریكانمن  )( ٪٦٢ في حین نجح ،فقط منھم في االختبار (١٤) في مھارات الكتابة حیث نجح 

وقد اتفق الباحث مع العالم ك ابالن ال ذي یعتق د أن ك ل ثقاف ة لھ ا تف ضیالت ألنم اط الكتاب ة وأس الیب                   

  .تعلمھا
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 Colantone 

 وق  د اس  تندت إل  ى الحاج  ة المدرك  ة  ، ھ  ذه الدراس  ة إل  ى تح  سین التعبی  ر الكت  ابي اإلب  داعي ھ  دفت    

 .لتحسین التعبیر لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

ولتحقیق أھداف الدراسة قام الباحث بالكشف عن الحاجة إلى التحسین من خالل دراسة م سحیة       

 حیث وجد نقص ، وأید ذلك تقاریر المعلمین ،أظھرت نقصان االھتمام وانخفاض مستوى االتجاھات     

 . واستخدام أسالیب تدریس فاعلة،في جھود المعلمین لتكریس وقت كاف للكتابة أو التعبیر اإلبداعي

واخت ار عین ة   ، استخدم الباحث قائمة رصد كمعیار قبلي وبعدي في دراسة م سحیة لھ ذا الغ رض          

األول  ى :  وش  ملت العین  ة مجم  وعتین،ف  ي أمریك  الدراس تھ م  ن ث  الث م  دارس ابتدائی  ة ف  ي منطقت  ین  

 واألخ رى ش ملت تالمی ذ م ن     ،شملت تالمیذ م ن وس ط اجتم اعي متوس ط الح ال م ن ال سكان الب یض             

 ت  ضمنت ،اس  تمرت الدراس  ة ثمانی  ة أس  ابیع  ، والطبق  ة ال  دنیا المتوس  طة الح  ال م  ن ال  سكان ال  سود   

بینت ،  Portfolios وملفات االنجاز استراتیجیات متنوعة وخبرات مباشرة وتبادل خبرات التعبیر

  .النتائج تحسن مھارات التعبیر اإلبداعي لطالب العینة وأصبحوا أكثر طالقة في التعبیر

 

 Juel 

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أث ر عملی ة الق راءة ف ي مواق ف التعل یم واالس تعمال اللغ وي عل ى                

تم اختیارھم من صفوف ، طالبًا وطالبة)٥٤  (منتكونت عینة الدراسة  ،واالرتقاء بمستویات الكتابة

،  طالب ة  ) ٣١(و طالب اً  )  (٢٣م نھم  ، والراب ع ، والثال ث  ،والث اني  ،مختلف ة ش ملت ال صف األول   

ثم قام الباحث بمتابعة ، جمیعھم من والیة تكساس األمریكیة من منطقة ذات مكانة اقتصادیة محدودة

 تمثل ت ف ي اختب ارات    ، م ن خ الل تطبی ق مجموع ة م ن اإلج راءات      ،لبة في التعل یم   ارتقاء ھؤالء الط  

 :بسیطة منھا

 . اختبار التركیز على وحدات الكالم-١

وربطھ  ا ب  صور  ،  م  ن خ  الل ق  راءة بع  ض الكلم  ات   ، اختب  ار الق  درة عل  ى التمیی  ز ب  ین الكلم  ات   -٢

 .معروضة

 . اختبار سمعي للتعرف إلى صورة الكلمة المنطوقة-٣
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م ن ث م   ، یق وم الطلب ة بقراءتھ ا ف ي البی ت     ،  اختبار القراءة البیتی ة م ن خ الل تعی ین م واد قرائی ة       -٤

 .قرؤوهمناقشتھم فیما 

 . اختبار اتجاه الطلبة، ومیولھم نحو القراءة من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة-٥

لتعبی ر ع ن بع ض     بحی ث یطل ب م ن الطلب ة ا    ، اختبار الكتابة من خ الل التعبی ر باس تخدام ال صور            -٦

 .ثم التدرج في كتابة قصة كاملة تتعلق بالصور المعروضة ،الصور بجمل بسیطة

  :توصلت الدراسة إلى ما یلي، ورصد النتائج، وبعد جمع البیانات   

إذ بلغ ت   ، والكتاب ة ی زداد كلم ا ارتق ى التالمی ذ ف ي ال سلم التعلیم ي        ، إن االرتباط بین عملیة الق راءة 

في حین ارتقت إلى ،  ٪٤٣ وفي الثالث ،  ٪٣٩ وفي والثاني ،  ٪٢٧الصف األول النسبة بینھا في 

 .في مستوى الصف الرابع  ٪٥٢

 إذ لم یستطیعوا أن یعبروا ،وإن الضعف في القراءة عند بعض الطلبة أدى إلي ضعفھم في التعبیر   

 .بشكل جید

 

 Baker&Mulcahy 

لى معرفة ما إذا كانت الكتابة التعبیریة تسھل التعبیر التجریدي في استخدام ھدفت ھذه الدراسة إ    

  من تكونت عینة الدراسة ، وبناء على ذلك تحسن القدرة على فھم القراءة،اللغة

المجموع  ة التجریبی  ة   : ت  م تق  سیمھم إل  ى مجم  وعتین   ، "نیوجیرس  ي" طالب  ًا ف  ي مدین  ة    )٩٠( 

 .والمجموعة الضابطة

ب المجموع  ة التجریبی  ة بكتاب  ة أفك  ارھم واس  تجاباتھم أثن  اء ق  راءة مجموع  ة م  ن    وق  د ق  ام ط  ال     

 وف ي نھای ة   ، أفك ار أو اس تجابات  ة بینما لم یكتب ط الب المجموع ة ال ضابطة أی          ،النصوص المقررة 

التجرب   ة ت   م جم   ع اس   تجابات الكتاب   ة المعب   رة والم   داخالت واألوراق الكتابی   ة لط   الب المجموع   ة  

 : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منھا،حلیلھا وتم ت،التجریبیة

 إن ق  درة الط  الب عل  ى الق  راءة واالس  تیعاب ت  زداد عن  دما تعط  ى لھ  م الفرص  ة للتعبی  ر ع  ن رأیھ  م   -

 .واستجاباتھم بالكتابة التعبیریة أثناء تفسیر النصوص

ة ونم و الم شاركة    وی ؤدي إل ى زی اد   ، االرتباط الشخصي یع زز وی شجع بواس طة الكتاب ة التعبیری ة             -

  .الصفیة
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 Jabbour 

 وأثرھا ؟،ھدفت ھذه الدراسة إلى كشف العالقة بین مھارتي القراءة والكتابة في اللغة اإلنجلیزیة    

 : إذ حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة،في تحسین األداء الكتابي للطلبة الخریجین

اءة في تحسین القدرة الكتابیة للمتعلمین بنفس الطریقة التي یسھم فیھا تعلیم  ھل یسھم تعلیم القر    -

 الكتابة؟

 ھل یسھم تعلیم الكتابة في تحسین القدرة الكتابیة العامة للمتعلمین وأدائھم في الكتابة؟ -

وتم  ت اإلجاب  ة ع  ن ھ  ذه األس  ئلة ب  إجراء مقارن  ة ب  ین نت  ائج المجموع  ة ال  ضابطة والمجموع  ة          

یبیة بعد اجتیازھم لدورة لغة إنجلیزیة كلغة ثانیة أجنبیة في مركز اإلنجلیزیة من أجل أغراض التجر

 وبعد المقارنة بین التطبیق القبلي والبعدي لالختبار ت م   ، واستمرت الدورة لمدة ثالثة أشھر     ،محددة

 :التوصل إلى مجموعة من النتائج منھا

 .إن القراءة تسھم في تحسین القدرة الكتابیة -

 .إن ھناك تحسنًا ما في األداء الكتابي للطالب بعد تقدیم مادة إضافیة ذات عالقة بالكتابة -

  :وقدمت الدراسة مجموعة من التوصیات منھا       

 .تعلیم الكتابة یجب أن یكون متوازیًا مع تعلیم القراءة* 

 وم ن ث  م  ، والتھجئ ة الح  روف  بحی ث تك  ون أول ى الخط وات   ،یج ب أن ی تم تعل یم الكتاب  ة بالت دریج    * 

 .التدرج إلى تركیب الجمل وكتابة الفقرات وكتابة المقال

 . لما لھا من قیمة عظمى وكبرى؛ضرورة االھتمام بالواجبات الكتابیة البیتیة* 
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لتعلیمی ة،  حظی ت بكثی ر م ن الدراس ات ف ي مختل ف  البیئ ات والمراح ل ا         أن ظاھرة ال ضعف القرائ ي   

األمر الذي یؤكد خط ورة ھ ذه الظ اھرة وأھلیتھ ا للدراس ة الج ادة، وذل ك عل ى النح و ال ذي أظھرت ھ                 

، وم  ن مناھجھ  ا، ووس  ائلھا،   الباحث  ة م  ن ھ  ذه الدراس  ات اس  تفادتنت  ائج الدراس  ات ال  سابقة، وق  د  

.المستخدمة فیھاواألسالیب اإلحصائیة  
امج تعلیمیة مقترحة وتدریبی ة ف ي بع ض ف روع اللغ ة         اشتملت معظم  ھذه الدراسات على بناء بر        

خ الل اس تعراض الدراس ات ال سابقة الت ي تناول ت ف روع اللغ ة العربی ة بوج ھ ع ام،             من  و،  العربیة  

والدراسات العربیة التي تناولت القراءة على وجھ الخصوص، وتحلیل ھذه الدراسات تبین للباحث ة          

  :ما یلي

لى الھدف األساسي، أال وھو ضرورة تعلیم مھارات اللغة العربیة،  اتفقت دراسات المحور األول ع-

ودراس  ة ، )٢٠٠٢" (س  الم و الن  صار " وم  ن ض  منھا،التركیز عل  ى  مھ  ارة الق  راءة مث  ل دراس  ة   

كم  ا رك  زت بع  ض ھ  ذه الدراس  ات عل  ى تح  سین األداء اإلمالئ  ي كدراس  ة      ، )٢٠٠١" (ال  سلیطي "

حی ث رك زت بع ض الدراس ات عل ى كیفی ة            ، ) ٢٠٠٤(،"الجوج و   " ودراسة  ، )٢٠٠٣(، "حلس"

  .بناء البرامج التعلیمیة المقترحة لعالج الضعف القرائي لدى التالمیذ

 وتنمی ة بع ض   الدراسات التي تناولت البرامج المقترح ة لتح سین     حیث استفادت الباحثة من ھذه      

  :ھذه الدراسات تبین للباحثة ما یليومن خالل تحلیل مھارات القراءة، 

 وتعل  یم ، أال وھ  و ض  رورة بن اء الب  رامج المقترح  ة ،ق ت ھ  ذه الدراس  ات عل  ى الھ دف األساس  ي  اتف -

  . لتذلیل ظاھرة الضعف القرائي لدى التالمیذ؛مھارات القراءة

 .جمیع الدراسات السابقة تناولت موضوعات في اللغة العربیة -

 ف ي تنمی ة مھ ارات اللغ ة     كشفت بعض الدراسات السابقة عن فاعلیة البرامج والوحدات المقترحة   -

  .العربیة ومجاالتھا

كم ا اتفق  ت بع  ض ھ  ذه الدراس  ات عل  ى ض رورة اس  تغالل المواق  ف الطبیعی  ة والوظیفی  ة المناس  بة     -

ودراس      ة ) ٢٠٠٧"(عثم      ان "اللغ      ة العربی      ة بوج      ھ ع      ام، كدراس      ة    لت      دریس مج      االت  

 .  )٢٠٠٤(، "النجار"ودراسة ) ٢٠٠٤(،"الجوجو"

 مث ل التعل  یم  ،ع ن فاعلی ة بع ض األس  الیب والط رق ف ي ت دریس التعبی ر        وك شفت بع ض الدراس ات    -

  .(١٩٩٥) ،"المرسي" كدراسة ،التعاوني
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  ،"فورة " كدراسة كما أظھرت بعض الدراسات العالقة المتبادلة بین القراءة -

   ).١٩٩٦(، "یوسف"ودراسة ،  )١٩٩٧(، "كمال"واالستعداد للقراءة كدراسة ، )٢٠٠٤ (

 ١٩٨٦"(أبو عودة " كدراسة راسات السابقة عدة مناھج أكثرھا المنھج التجریبيواستخدمت الد -

وھ  و الم  نھج الم  ستخدم ف  ي     ، ) ٢٠٠٠(،"خلی  ل  "ودراس  ة  ، ) ٢٠٠٣(، "ال  دخیل "ودراس  ة  ،)

 كم   ا اتفق   ت بع   ض الدراس   ات م   ع الدراس   ة الحالی   ة ف   ي الم   نھج واألن   شطة      -. الدراس   ة الحالی   ة 

م ع الدراس ة الحالی ة    ، ) ٢٠٠٢"(الھ واري  " واتفق ت دراس ة   ،)٢٠٠٣(المستخدمة، كدراسة أمین 

  . في أداة الدراسة، وھو اختبار قرائي

 جمیع الدراسات السابقة على وجود صعوبات ومشكالت في تعلم اللغة العربیة في مختلف  واتفقت-

  .من قواعد وإمالء وتعبیر وقراءة وكتابة، فروعھا

 " إس  ماعیل"كدراس ة   ،لطلب ة ف  ي المرحل ة االبتدائی ة   كم ا اس تخدمت بع ض الدراس  ات عین ة م ن ا      -

 كم   ا دراس   ة  ،وعل   ى عین   ة م   ن الطلب   ة ف   ي المرحل   ة الثانوی   ة    ، (١٩٩١)،"وال   زراد "(١٩٩٠)

  .(١٩٩٥)" المرسي"

، (١٩٩٤)، "بوش  وك" كم  ا ف  ي دراس  ة  ،اعتم  دت بع  ض ھ  ذه الدراس  ات عل  ى الم  نھج الوص  في    -

  . المنھج البنائيىوعل،  (١٩٩١)،"المال" كما في دراسة ،والمنھج التجریبي

 اختبارًا ، )١٩٩٦(، "یعقوب"كدراسة  فمنھا ما تناول اختبارًا تشخیصیًا ،تنوعت أدوات الدراسة -

 (١٩٩٦)،" المرس   ي ":كم  ا ف   ي دراس   ة اس   تبانھ،  أو ، )٢٠٠٠(، "الجوج   و"  كدراس   ة إمالئی  اً 

   ).١٩٩٢(، "رضوان"ودراسة ،

 مثل ، واالختبارات التحصیلیةاالستبانةى أدوات للدراسة مثل اعتمدت  بعض الدراسات السابقة عل -

  . مع الدراسة الحالیةتختلفوھي بذلك  ، (١٩٩٩)، "منسي"دراسة 

 فق د اعتم دت بع ضھا عل ى المعلم ین      ،اختلفت معظم الدراسات السابقة في استخدام عینة الدراس ة          -

 مقنن  ة م  ن ت  صمیم  تح  صیلیةرات  كم  ا اس  تخدمت بع  ضھا اختب  ا ، الطلب  ةإل  ى باإلض  افة ،والمعلم  ات

   ).١٩٩٨(،"یعقوب"الباحثین كدراسة 

اتفق  ت بع  ض الدراس  ات م  ع الدراس  ة الحالی  ة ف  ي اس  تخدام الم  نھج التجریب  ي كم  ا ف  ي دراس  ة             -

الم نھج الم ستخدم ف ي     وھذا م ا ی الءم طبیع ة         ،)٢٠٠٣ (،"فورة" ودراسة   ، )٢٠٠٣(، "الفلیت"

   .الدراسة الحالیة 

 كم  ا ف  ي دراس  ة  ،الدراس  ات م  ع الدراس  ة الحالی  ة ف  ي اس  تخدام أدوات الدراس  ة  كم  ا اتفق  ت بع  ض  -

حی   ث اس   تخدم اختب   ار قرائ   ي ف   ي    ،  )١٩٩٦(، " أب   و حج   اج "ودراس   ة، )١٩٩٦(، "یعق   وب"
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 .الدراسات

 كدراسة ،واستفادت الباحثة من ھذه الدراسات في خطوات بناء البرنامج المقترح وأسالیب تقویمھ -

  )." (١٩٩١ المال"

وھ  و الن  سب  ، (١٩٩٨)، "یعق  وب "كم  ا اس  تفادت م  ن األس  لوب اإلح  صائي الم  ستخدم كدراس  ة     -

) ت (الس تخدامھ اختب ار   ، "أبو حج اج "كما استفادت من دراسة  ،المئویة والوزن النسبي لالختبار   

  .إلیجاد الفروق بین متوسطي العینتین 

  .ة وأجنبیةاختلفت ھذه الدراسات من حیث مكان إجرائھا ما بین دول عربی -

  . بل شملت المراحل الدراسیة المختلفة،لم تقتصر الدراسات السابقة على مراحل معینة -

  . وفقًا لطبیعة المشكلة واألدوات المستخدمة فیھا وحجم العینة؛تنوعت المعالجات اإلحصائیة -

 .دراسة الحالیةاستخدم الباحثون أدوات مختلفة من اختبارات قبلیة وبعدیة بما یتالءم مع طبیعة ال -

كما تناولت الدراسات السابقة مھارة القراءة في مواقف التعلیم واالستعمال اللغوي على االرتق اء        -

 ).١٩٨٨، Juel(، "جول"دراسة  كما في ،بمستویات الكتابة

" ج ابور "دراس ة   كما ف ي  ، العالقة بین مھارتي القراءة والكتابة في اللغة االنجلیزیةت عن وكشف -

)Jabbour، ١٩٩٢.(  

، "بیك  ر" ،وأظھ  رت بع  ض الدراس  ات العالق  ة المتبادل  ة ب  ین الق  راءة والتعبی  ر الكت  ابي كدراس  ة      -

baker & Mulcahy) ، ١٩٩٢(.  
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  .منھج الدراسة -١

 .مجتمع الدراسة -٢

 .عینة الدراسة -٣

 .أدوات الدراسة -٤

 .ضبط متغیرات الدراسة -٥

 .ذ البرنامجإجراءات تنفی -٦

  .األسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة -٧
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 ھذا الفصل الطریقة واإلجراءات التي اتبعتھ ا الباحث ة الختب ار فرض یة الدراس ة، حی ث ت م                تناول    

أك د م ن   الحدیث عن منھجی ة الدراس ة، ومجتم ع الدراس ة، وعینتھ ا، وأدوات الدراس ة، وم ن ث م الت              

صدقھا  وثباتھا، وضبط متغیرات الدراسة، وإجراءات تنفیذ البرنامج، كما یحتوي ھذا الفصل عل ى       

  :  وصفًا للعناصر السابقةھذااألسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة، و 

 

لمقت رح ف ي    بھ دف التع رف إل ى أث ر البرن امج ا       ؛اقتضت ھذه الدراسة استخدام المنھج التجریبي         

تنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي، وذلك باستخدام مجموعتي الدراسة 

  .التجریبیة والضابطة

 

 مجتمع الدراسة من تالمیذ الصف الثالث األساس ي، ال ذین یدرس ون ف ي م دارس المرحل ة                تألف

 ٢٠٠٩- ٢٠٠٨(ث الدولیة، شمال قطاع غ زة، للع ام الدراس ي       األساسیة الدنیا، التابعة لوكالة الغو    

 وذلك ،مدرسة  )٢٢( ن علىیتلمیذ وتلمیذة موزع  )٤٢٧٠(ویبلغ عدد أفراد المجتمع األصلي   ، )م

  .شمال غزةبوفقًا للكشوفات الرسمیة التي حصلت علیھا الباحثة من وكالة الغوث الدولیة، 

  

  :ذلك، والجدول التالي یوضح عینة الدراسة 
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  )١( جدول رقم

مجتمع الدراسة وتوزیعھ على المدارسیبین   

  
  

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 العدد اسم المدرسة الرقم

١- )أ(ذكور جبالیا االبتدائیة    ١٦٩ 

٢- )ب(ذكور جبالیا االبتدائیة   ١٦٤ 

٣- )ج(ذكور جبالیا االبتدائیة    ١٢٧ 

٤- )د(ذكور جبا لیا االبتدائیة    ١٤٥ 

٥- )ـھ(بتدائیة ذكور جبالیا اال   ١٣٤ 

٦-  ١٦٢ ذكور األیوبیة االبتدائیة 

٧-  ٢٧٧ ذكور بیت الھیا االبتدائیة 

٨-  ١٥٩ ذكور بیت حانون االبتدائیة 

٩- )أ(بنات جبالیا االبتدائیة    ١٤٤ 

١٠- )ب( بنات جبالیا االبتدائیة   ٢٧١ 

١١-  ٢٦٣ حفصة االبتدائیة المشتركة 

١٢- ئیةبنات جبالیا الجدیدة االبتدا   ٢٣٢ 

١٣- )أ(جبالیا االبتدائیة المشتركة    ٨٨ 

١٤- )ب(جبا لیا االبتدائیة المشتركة    ٣٢٤ 

١٥- )ج(جبا لیا االبتدائیة المشتركة    ١٨١ 

١٦- )د(جبالیا االبتدائیة المشتركة    ٢١٦ 

١٧-  ٢٧٩ بیت الھیا االبتدائیة المشتركة 

١٨-  ٢٩٢ خلیل عویضة االبتدائیة المشتركة 

١٩- )أ( حانون االبتدائیة المشتركة بیت   ١٧٨ 

٢٠- )ب(بیت حانون االبتدائیة المشتركة    ١٦٥ 

٢١- )ج(بیت حانون االبتدائیة المشتركة    ١٩٦ 

٢٢- )د(بیت حانون االبتدائیة المشركة    ٢٠٤ 
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نظرًا لتوفر  ؛ مدارس بیت حانون االبتدائیة المشتركةمن،ة المدرسة بالطریقة القصدیتم اختیار       

ولك  ون ،و الس  تعداد إدارة المدرس  ة لتق  دیم الت  سھیالت الالزم  ة ،األجھ  زة الالزم  ة إلج  راء الدراس  ة  

  . تعمل في الفترة الصباحیةوالباحثة المسائیة في مدارس وكالة الغوث المدرسة تعمل في الفترة

خل المدرسة بالطریقة العشوائیة البسیطة من خالل جداول األرقام، حیث تم تم اختیار التالمیذ دا     

تلمیذًا وتلمی ذة، ف ي مدرس ة بی ت      ) ٢٠٤(حصر عدد تالمیذ الصف الثالث وفقًا للكشوفات الرسمیة         

 :ش  عب ص  فیة، وت  م ترقیمھ  ا وس  حب بط  اقتین ) ٥(ن عل  ى یم  وزع) د(ح  انون االبتدائی  ة الم  شتركة 

 وب ذلك ت م تحدی د ال شعبتین     ، والثانی ة تمث ل المجموع ة ال ضابطة      ، التجریبی ة  األولى تمثل المجموعة  

تلمیذًا وتلمیذة، وت م تق سیم ھ ذه العین ة      )٨٣(اللتین تمثالن عینة الدراسة، وقد بلغ عدد أفراد العینة 

 تلمی ذًا وتلمی ذة، واألخ رى ض ابطة بل غ ع ددھا      ) ٤١( إح داھما تجریبی ة بل غ ع ددھا    :إلى مجم وعتین  

  .یذًا وتلمیذةتلم )٤٢(

  )٢(جدول رقم 

 توزیع عینة الدراسة على العینة التجریبیة والعینة الضابطة 

 العدد المتبقي المستبعد العدد المسجل  المجموعة الشعبة  
 ٤١ ٠      ٤١ التجریبیة أ/٣
 ٤٢ ٠      ٤٢ الضابطة ب/٣

 ٨٣  ٨٣  المجموع
  
  

ون ُدْب   وُی،سونن التالمی  ذ ف  ي ھ  ذه المرحل  ة یؤَس   أل؛ت  م اختی  ار تالمی  ذ ال  صف الثال  ث األساس  ي      
 ألنھ  ا مرحل  ة تأسی  سیة ف  ي شخ  صیة التالمی  ذ م  ن حی  ث بن  اء       ؛اس  تعدادھم لتنمی  ة مھ  ارة الق  راءة  

 االھتمام فیھا على المواد األساس یة ذات العالق ة بالق درة        كان  ولھذا ،المھارات والمعارف األساسیة  
  .التصال ومن ثم الكتابة والتخاطب وا،القرائیة

  

  :عناصر البرنامج المقترح

 : على مجموعة من العناصر، من أھمھا– باعتباره نظامًا – البرنامج اعتمد

  :أھداف البرنامج
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النتائج النھائیة لعملیة التعلم مبنیة على شكل تغیرات في سلوك "تعرف األھداف بأنھا 

   )٦٢: ١٩٩٠األغا وعبد المنعم، ( ".التالمیذ

 على أساس كفاءات تعلیمیة ،تعلیمیة إطار العمل ألي برنامج تعلیميوتشكل األھداف ال"

جیرولد كمب، ".(معینة نرید أن یتقن التلمیذ تعلمھا عندما ینتھي من دراستھ للبرنامج التعلیمي

٦٣: ١٩٨٧(   

 ،یھدف ھذا البرنامج إلى تنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي

 .تقریبًا ) سنوات٩ –سنوات ٨(  م مابینالتي تكون أعمارھ

  :األھداف العامة
 . وإكسابھ مفردات وتراكیب جدیدة،تنمیة بعض مھارات التلمیذ اللغویة. ١

 .إثارة الرغبة والمیل لتعلم القراءة والشغف بھا. ٢

 .تنمیة بعض المھارات القرائیة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي. ٣

 .ي نفوس التالمیذغرس بعض القیم اإلیجابیة ف. ٤

 :األھداف الخاصة

  : وتشمل،تنمیة بعض مھارات التمییز البصري -١

  .یمیز بین بعض الحروف المتشابھة صوتًا ومختلفة رسمًا -

 .یمیز بین بعض الحروف المتشابھة رسمًا ومختلفة صوتًا -

  .یتعرف إلى الالم الشمسیة والالم القمریة -٢

 .یمیز بین الحروف الشمسیة والحروف القمریة -٣

 .یتعرف إلى التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة -٤

 . یمیز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة -٥

 ).مد بالواو*مد بالیاء *مد باأللف(یتعرف إلى أنواع المدود الثالث  -٦

 ).مد بالواو *مد بالیاء *مد باأللف ( یمیز بین أنواع المدود الثالث  -٧

 ).الوصل والقطع( زتيیتعرف إلى ھم -٨

 ).الوصل والقطع (یمیز بین ھمزتي  -٩

  ).تنوین فتح، تنوین ضم، تنوین كسر(یتعرف إلى أنواع التنوین  -١٠

 ).تنوین الفتح، تنوین الضم، تنوین الكسر(یمیز بین أنواع التنوین -١١
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 :محتوى البرنامج المقترح لتنمیة بعض مھارات القراءة

 وھي لعب ،راتیجیات مھمة وفعالة في تعلیم األطفال القراءة محتوى البرنامج على است    ُبِنَي

 بحیث تكون مھمة الباحثة الرئیسیة توفیر خبرات مباشرة لألطفال تمكنھم تعلیمیة،تربویة وأنشطة 

 .من فھم واستیعاب المعاني واألفكار الرئیسیة بطریقة متكاملة

 

 :أسس اختیار محتوى البرنامج

 .لفلسطیني مراعاة خصائص لغة الطفل ا-

ج ون   ،فروب ل ،  مون ت س یوري  :"من مثلم،  مراعاة آراء فالسفة التربیة المحدثین واألخذ بآرائھ-

  . "دكرولي ،دیوي

 وم ن المح سوس   ، بانتقال محتوى البرنامج من الكل إلى الجزء  ، مراعاة المبادئ النفسیة الخمسة    -

 .من المعلوم إلى المجھول و، ومن السھل إلى الصعب، ومن البسیط إلى المركب،إلى المجرد

 والفترة الزمنیة المسموح بھا لتقدیم كل نشاط ،الفترة الزمنیة المتوقع تقدیم البرنامج فیھا  مراعاة-

 ، من حیث الوقت الذي تنفذ فیھ، وروعي في كل نشاط أن یكون مناسبًا لألطفال،من أنشطة البرنامج

  .دیمھا وال قصیرة تفقد الغرض من تق،فال تكون طویلة مملة

 مم ا ی ساعد ف ي    ، تحدید الوسائل التعلیمیة التعلمیة التي یقترح البرنامج اس تخدامھا م ع ك ل ن شاط     -

 .تسھیل الفھم على األطفال وتشویقھم

 تحدید أسالیب التقویم الواجب على المدرب إتباعھا للوقوف على درجة التقدم الذي یحرزه الطف ل   -

 .وأن تكون عملیة التقویم مستمرة

 وأھمھا العوامل العقلیة والجسمیة واالجتماعیة ،عاة العوامل المؤثرة في تنمیة مھارة القراءةمرا -

 .والبیئیة والتربویة واالنفعالیة

 . مراعاة الفروق الفردیة بین األطفال ومقارنة مستوى الطفل في ظل نتائجھ-

  

  :أسالیب التدریب

لق راءة لع الج ض عفھم وم ن ھ ذه      یحسن استخدام ھ ذه األس الیب م ع التالمی ذ ال ضعاف ف ي ا           

  :الطرق

  :طریقة الجمع* 

 كتابتھ ا  و،وأساسھا تكلیف التالمیذ بجمع كلمات ذات نظ ام مع ین م ن مبح ث كت اب الق راءة              
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  .كلمات تنتھي بتاء مربوطة وتاء مبسوطة وھاء مغلقة: على السبورة مثل

  : التصنیفةطریق* 

ع دة، ویطل ب م نھم ت صنیفھا ف ي ق وائم،       حیث یعطى للتالمیذ كلمات متفرقة تتبع أكثر من قا 

   )٢٣٢: ١٩٩٩زقوت، (. بحیث تصنف كل مجموعة طبقًا للقاعدة التي تندرج تحتھا

وقد الحظت الباحث ة م دى فاعلی ة الط رق ال سابقة ف ي ع الج ال ضعف القرائ ي، حی ث قام ت                    

م ا  ك، بعرض صور لبعض الحیوان ات تمث ل الح روف المت شابھة رس مًا وص وتًا عل ى جھ از الع رض            

وظفت الباحثة طریقة الجمع على شكل لعبة لغویة، بحیث یقوم كل ف رد ف ي المجموع ة بكتاب ة أكب ر           

ع دد م ن الكلم ات ت رتبط ب الالم الشم سیة وال الم القمری  ة، وم ن ث م تق وم ك ل مجموع ة بق راءة ھ  ذه              

تق وم   والمجموعة الفائزة ھي التي تحقق أعل ى ال درجات بع دد الكلم ات الت ي ت م جمعھ ا، و         ،الكلمات

  .التي یمكن أن تقع في  أثناء التطبیقالمعلمة بمتابعة األخطاء 

  

                                educational games :أسلوب األلعاب التربویة

عبارة عن نشاط فردي أو جماعي موجھ، یبذل فیھ الالعبون  ":تعرف اللعبة التربویة بأنھا

: ٢٠٠١البكري والك سواني،  (. "جھودًا كبیرة وموصوفة، لتحقیق ھدف ما في ضوء قواعد معینة      

٨٦.(   

تربویة ھي وسیلة من وسائل التجدید ومعالجة الضجر والملل، كما أنھا تخلق جوًا األلعاب ال

من الراحة والطمأنینة، والثقة بالنفس، وتدفع المتعلم إلى تجدید نشاطھ، وزیادة دافعیت ھ وتح صیلھ         

   )٥٠٩: ١٩٩٩علیان والدبس، ( .األكادیمي

  :و التاليویمكن توظیف األلعاب التربویة في مبحث القراءة على النح

  

  :"التصفیق للكلمة"لعبة

وتھ  دف ھ  ذه اللعب  ة إل  ى التمیی  ز ب  ین الح  روف المت  شابھة ص  وتًا ولفظ  ًا، حی  ث یطل  ب م  ن     

التالمیذ الوقوف على شكل دائرة ویكلف التالمیذ بالتصفیق عند س ماعھم كلم ة تحت وي عل ى ح رف       

  .تلمیذ آخر ویحل محلھ ، أو ال یصفق یخرج من الدائرة،التلمیذ الذي یخطئ، و)ظ(
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  :"كلمة تبحث عن نقطة"لعبة 

  .وتھدف ھذه اللعبة إلى التمییز بین الحروف المتشابھة رسمًا ومختلفة صوتًا   

 ویتم قراءتھا ثم تثبیتھا على لوحة الجی وب، ث م ی تم ع رض     ،حیث تعرض المعلمة بطاقات الكلمات     

 ویت رك حری ة   ،ید على التالمیذ ساعي البربوساطة وتوزع ،شرائح تحمل عبارات األحاجي واأللغاز 

 ، وی شترك االثن ان ف ي اإلجاب ة    ،التنقل للتالمیذ، یبحث حامل الكلمة عن زمیلھ حامل بطاق ة األحجی ة          

مع مراعاة وضع النقطة في مكانھا المناسب ، )بطاقة الكلمة واألحجیة (:ویخرجان رافعین البطاقتین

   ).٢١٨ :٢٠٠٨،حلس (.على الحرف بشكل  صحیح

  

  :"لملك والحراسا"لعبة 

 ة حیث یقف ثالث،) الواو -الیاء–األلف ( وتھدف ھذه اللعبة إلى التمییز بین أنواع المدود الثالث      

 وھ ي  ، ثم یقوم ساعي البرید بتوزیع رسائل على ح راس المل ك  ،تالمیذ یلبسون تاج الملك بالترتیب    

  .عبارة عن بطاقات تشتمل على كلمات بھا أنواع المدود

   اللعبة بحیث یخرج التلمیذ األول ویقول أنا الملك اسمي مد باأللف أین حراسي؟وتبدأ    

  .التلمیذ الذي یخرج خطأ یتم استبدالھ، فیخرج حراسھ ویصطفون خلفھ

  

  :"القفز"لعبة 

، )تن وین الك سر  *تن وین ال ضم  *تن وین الف تح   (وتھدف ھذه اللعبة إلى التمییز بین أنواع  التنوین          

 أش     كال ھندس    یة عل     ى األرض  ةی     ذ إل    ى الملع     ب، وترس    م المعلم     ة ثالث       حی    ث یخ    رج التالم  

ثم تعرض بطاقات الكلمات واالستماع إلیھا، إذا كان ت الكلم ة تحت وي تن وین     ،  )دائرة  *مثلث*مربع(

 وإذا ، وإذا كان ت الكلم ة تحت وي تن وین ك سر عل یھم القف ز ف ي المثل ث         ،فتح علیھم القفز في المرب ع     

التلمی ذ ال ذي یقف ز خط أ یخ رج م ن اللعب ة        ، ن ضم علیھم القف ز ف ي ال دائرة   كانت الكلمة تحتوي تنوی 

  .ویتم استبدالھ

  

  :"افتح  یا سمسم" لعبة 

  .تھدف ھذه اللعبة إلى التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة   

ات حیث یوزع المعلم بطاقات الكلمات على مجموعة من التالمیذ، یقف ثالثة تالمیذ ال یحملون بطاق    
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م الشمسیة، إذا كان التلمیذ الذي یقف خلف الباب یحمل لیكونوا بدل الباب سمسم، ینادي المعلم بالال

غل ق ی ا   أ وإذا ل م یحم ل الكلم ة ال صحیحة ین ادي      ، شمسیة ین ادي تالمی ذ ال صف اف تح ی ا سم سم          االم

  . یخرج من اللعبةیخطئ في محاولتھمن ، وسمسم

  :المسابقات"لعبة 

  .بة إلى التمییز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقةتھدف ھذه اللع   

حیث ترسم المعلمة ثالث قوائم تكت ب عل ى رأس القائم ة األول ى كلم ة تنتھ ي بت اء مربوط ة، وعل ى             

، رأس القائمة الثانیة كلمة تنتھي بتاء مبسوطة، وعلى رأس القائمة الثالثة كلمة تنتھي بھاء مغلقة  

میذ ال سباق ف ي كتاب ة كلم ات ف ي الق وائم، وف ي ك ل قائم ة یق رأ التلمی ذ الكلم ة الت ي              تطلب من التال و

  .كتبھا، یصفق التالمیذ للفائزین الذین كتبوا أكثر عدد من المفردات

  

  .توظیف الوسائل التعلیمیة في مبحث القراءة

ة المدرس یة  مواد وأدوات توظف جزئیًا أو كلی ًا ف ي التربی     ": تعرف الوسائل التعلیمیة بأنھا   

   ).١٩:  ١٩٨٦حمدان،   (."إلحداث عملیة التعلم

  :وللوسیلة التعلیمیة أھمیة كبیرة تتمثل في

  .تشویق التالمیذ للتعلم واالستمتاع وإذكاء النشاط •

 .ھ في التعلمتلمتعلم وزیادة رغباتنمیة حب االستطالع  •

 .تقویة العالقة وزیادة التفاعل بین المعلم والمتعلم •

 .الجة الكثیر من مشاكل النطقتساعد في مع •

   ).٢١٢،  : ٢٠٠٣سلیمان وآخرون، .(تساعد في جلب العالم الخارجي إلى غرفة الصف •

  

  :الصور والرسومات

 :"ألھمی  ة اس  تخدام الرس  وم ورد ذكرھ  ا ف  ي الق  رآن الك  ریم ف  ي قول  ھ تع  الى               
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         )."  ،١٥٣: اآلیةاألنعام.(   

 أو بواسطة جھاز الحاسوب أو ش رائح ع رض   ،والرسومات یمكن أن تعرض على ورق مقوى    

  . الشفافیات

  :اللوحات التوضیحیة

ق المقوى، وتعد اللوحة وسیلة جیدة في تعلیم وھي إما أن تكون مصنوعة من الخشب، أو الور  

  . الالم الشمسیة، واألخرى تمثل الالم القمریةإحداھما تمثل ین إذ یمكن تمثیل سلت،القراءة

  :السبورات التعلیمیة

  : حیث تفید في المجاالت التالیة،وھي وسیلة تعلیمیة فاعلة في مبحث القراءة    

لتھجئ  ة المف  ردات ال  صعبة، كم  ا ف  ي اللوح  ة     ؛ ی  ةع  رض البطاق  ات الخاص  ة بالمھ  ارات القرائ   •

  .المغناطیسیة، أو الوبریة أو لوحة الجیوب

ص لكل مجموعة َصَخ كما في اللوحة القالبة واللوحة الكھربائیة، إذ ُی،استخدامھا كلعبة تربویة •

 إم ا ع ن طری ق الج رس ف ي      ، ومن ثم الكشف عن اإلجابة ال صحیحة ، على المھارة المطلوبة تدریٌب

 .أو على الجھة الخلفیة في اللوحة القالبة، وحة الكھربائیةالل

  :الوسائل اآللیة

  :جھاز التسجیل

  :ویمكن االستفادة من جھاز التسجیل فیما یلي  

  .االستماع إلى كیفیة نطق بعض المفردات التي تتعلق بالمھارات القرائیة •

  :جھاز الحاسوب التعلیمي

وأس ماء بع ض الحیوان ات لكیفی ة التمیی ز ب ین       وھو وسیلة مجدیة في عرض بعض الرسومات         

  .لفظ الحروف المتشابھة في الصوت والشكل، والتمییز بین نوع الالم

  

 

  :اشتملت الدراسة على األداة التالیة

  :اختبار المھارات القرائیة •
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 الح روف  تم وضع ھذا االختبار، بھدف قیاس مدى تمكن التالمیذ من المھارات القرائیة في          

، ةالمتشابھة في ال صوت والمت شابھة ف ي ال شكل، وال الم الشم سیة وال الم القمری ة، والم دود الثالث               

  .والتنوین بأنواعھ، وھمزتي الوصل والقطع، والتاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة

  :عداد االختبار القرائي متبعة الخطوات التالیةإحیث قامت الباحثة ب  

  .على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بمھارات القراءةاالطالع  -١

، للف صل  االطالع على محتوى كتاب اللغة العربی ة المق رر عل ى تالمی ذ ال صف الثال ث األساس ي         -٢

الدراسي األول والثاني، وتحدید بعض المھارات التي تشكل صعوبة قرائیة لدى تالمیذ الصف الثالث 

الع آراء المشرفین والخبراء التربویین ذات العالقة بالتخصص، واستطالع األساسي، ومن ثم استط

آراء بعض المعلمین ومدراء الم دارس، وبع د تحدی د المھ ارات، ت م بن اء البرن امج، ووض ع أھ داف              

البرنامج، والمحتوى، واألنشطة والخبرات الالزمة، ووسائل التقویم المناسبة، ثم عرض البرن امج        

حكم  ین المتخص  صین لتحكیم  ھ، بع  د ذل  ك ت  م وض  ع االختب  ار القرائ  ي، م  ن      عل  ى مجموع  ة م  ن الم 

محت  وى، وأن  شطة، ووس  ائل تعلیمی  ة، ووس  ائل التق  ویم المناس  بة، وعرض  ھا عل  ى مجموع  ة م  ن        

المحكمین لتحكیم االختبار القرائي، بحیث اشتمل االختبار القرائي على أنشطة تعلیمیة لتنمیة بعض      

موزع ة عل ى س تة أس ئلة، بحی ث ی شتمل ال سؤال األول        ل صف الثال ث،   مھارات القراءة لدى تالمیذ ا   

على إكمال الكلمة بالحرف الناقص بحسب الصورة، ویشتمل ال سؤال الث اني عل ى ت صنیف الكلم ات              

 ت صنیف الكلم ات إل ى ت اء مربوط ة       فیتن اول  أما ال سؤال الثال ث  ،بحسب نوع الالم شمسیة أو قمریة     

ل الراب ع عل ى بی ان ن وع الم د، وال سؤال الخ امس عل ى وض ع          وال سؤا ،  مغلق ة  وتاء مبسوطة وھ اء   

ق راءة الكلم ات واختی ار الكلم ة     فیتن اول   على الكلمات بح سب المث ال، أم ا ال سؤال ال سادس            التنوین

درجة، بواقع درجة واح دة    )٤١(وبذلك تصبح الدرجة الكلیة لالختبار   . المناسبة مما بین القوسین   

، كما ھو متبع في تقدیم دقیقة، بواقع حصة واحدة  )٤٥(ختبار، وھو لكل بند، كما تم تحدید زمن اال

وح  صر النت  ائج وتحدی  دھا،   . وبع  د ذل  ك ت  م ت  صحیح االختب  ار القرائ  ي    . االختب  ارات لھ  ذه المرحل  ة  

   .وتفسیرھا، وتحلیلھا، ومناقشتھا، ووضع التوصیات والمقترحات المناسبة

  

  Validity: صدق االختبار

ع ودة وملك اوي،   ( ".مدى تحقیق االختبار للغرض الذي أع د ألجل ھ     ": بأنھوقد صدق االختبار      

١٩٣: ١٩٩٢.(   



١١٧ 
 

وص  دق ،ص  دق المحكم  ین : ھم  ا،وق  د اس  تخدمت الباحث  ة ط  ریقتین للتأك  د م  ن ص  دق االختب  ار     

  .االتساق الداخلي

  :صدق المحكمین -١

س اللغة حیث قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمین المتخصصین في تدری  

وس عت   ، وطرق التدریس من أساتذة الجامع ات، وبع ض الم شرفین الترب ویین، والمعلم ین             ،العربیة

طریقة تسلسل األسئلة، والمواصفات، و إبداء الرأي في ھذا االختبار من حیث األھداف، إلىالباحثة 

وق د ح صلت     لتالمی ذ ال صف الثال ث األساس ي،      للمھارات القرائی ة المطل وب تنمیتھ ا       مالءمتھومدى  

 ضوئھا قامت بتعدیل تلك الفقرات، وب ذلك  فيالمالحظات البناءة، والتي والباحثة على بعض اآلراء  

  :كما ھو موضح في الجدول التالي، یبقى االختبار في صورتھ النھائیة موزعًا على ستة أسئلة

  

   )٣(جدول رقم

  .أھداف أسئلة االختبار القرائي وعدد مفرداتھیبین 

  

  :دلیل المعلم •

  :تحكیم دلیل المعلم

قامت الباحثة بعرض دلیل المعلم على مجموعة من المحكمین، بھدف إبداء آرائھم في الدلیل           

  :من حیث

 عدد البنود في كل سؤال  من السؤالالھدف مسلسل

 ٥ .یمیز الحروف المتشابھة صوتًا وشكًال -١

 ٥ .یمیز الالم الشمسیة والالم القمریة -٢

 ١٢ . یمیز التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة -٣

 ٤ .ةیمیز أنواع المدود الثالث -٤

 ١٠ . یمیز التنوین بأنواعھ -٥

 ٥ .صل وھمزة القطعیمیز ھمزة الو -٦

 ٤١ .ستة أسئلة المجموع
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األلعاب التعلیمیة، والوسائل التعلیمیة، والبنود االختباریة، والمتطلبات السابقة، واألھداف،  -

  .اإلجراءات واألنشطة التعلیمیة المصاحبة، وأسالیب التقویم المستخدمةو

 .مدى مناسبتھ لمستوى تالمیذ الصف الثالث األساسي -

  ضوء آراء المحكمین، قامت الباحثة بتعدیل ما تراه مناسبًا، بحی ث أص بح ال دلیل ق ابال       وفي

  .للتطبیق

  

 

  : التجربة، وتتمثل فیما یليى المتوقع تأثیرھا علقامت الباحثة بضبط المتغیرات

  :الجنس -١

وب ذلك ت م   ، )د( مدرس ة بی ت ح انون االبتدائی ة الم شتركة       تالمیذ من تم إجراء الدراسة على   

  .ضبط متغیر الجنس، فقد كانت العینة من التالمیذ والتلمیذات

  :البیئة االجتماعیة واالقتصادیة -٢

 اقتصادیة ا ظروفیعیشونمیذ التابعین لعینة الدراسة تبین من كشوف األحوال أن جمیع التال

  ).بیت حانون(واجتماعیة متقاربة

  :المعلم -٣

  . وذلك لضبط متغیر المعلم؛قامت الباحثة بتكلیف معلمة الفصل بتدریس البرنامج المقترح

  : تكافؤ السن -٤

ب الرجوع إل ى ك شوف األح  وال المدرس یة، ت م ح ساب متوس  ط أعم ار تالمی ذ ال صف الثال  ث          

  . تبین تقارب المجموعتین في السن، وقداألساسي في المجموعتین التجریبیة والضابطة

  :تكافؤ التحصیل في اللغة العربیة -٥

 وذلك من خ الل ك شوف عالم ات التالمی ذ     ؛تم التأكد من تكافؤ العینتین التجریبیة والضابطة     

  .الواردة في السجالت المدرسیة

  : البرنامج المقترح

  :تعریف البرنامج

جزء من المنھج یتضمن مجموعة م ن   " :عرف البرنامج بالمعجمات التربویة العربیة بأنھ     ی

ق  دم لمجموع ة معین  ة م ن الدارس  ین لتحقی ق أھ  داف تعلیمی ة خاص  ة ف ي فت  رة       تالخب رات التعلیمی ة،  



١١٩ 
 

 . )١٤: ١٩٩٩علي، .(زمنیة محددة

لتعل  یم   المخط  ط الع  ام ال  ذي یوض  ع ف  ي وق  ت س  ابق عل  ى عملیت  ي ا        :ویع  رف أی  ضًا بأن  ھ  

 ویلخ  ص اإلج  راءات الت  ي تنظمھ  ا المدرس  ة خ  الل م  دة  ،والت  دریس ف  ي مرحل  ة م  ن مراح  ل التعل  یم 

 كما یتضمن الخبرات التعلیمیة التي یجب أن یكت سبھا  ، قد تكون شھرا أو ستة أشھر أو سنة      ،معینة

لجم  ل، اللق  اني ا( .الم  تعلم مرتب  ة ترتیب  ًا یتماش  ى م  ع س  نوات نم  وھم وحاج  اتھم ومط  البھم الخاص  ة 

٧٤: ٢٠٠٣.(   

  

مجموعة من الوحدات المتدرجة، لتحقیق أھداف معینة، من خالل محتوى، وأنشطة، "وھو

   ).١٥: ١٩٩٩صبح، ( "وأسالیب تدریس، وتقویم تمھد كل وحدة للتي تلیھا

خط  ة أو م  سار یت  ضمن حرك  ة إج  راءات وأن  شطة، بحی  ث یت  ضمن البرن  امج     "وھ  و أی  ضًا  

أس    الیبھ، المحت    وى ومبررات    ھ، الطرائ    ق ومعوقاتھ    ا، التق    ویم   األھ    داف وتحدی    دھا، التنظ    یم و 

   ).٨: ٢٠٠٠أبو عطایا، ( ".وإجراءاتھ

 

 :البرنامج وتعرفھ الباحثة 

–بحیث یتضمن مجموعة من الخب رات التعلیمی ة   ،ھو مجموعة من األنشطة المخطط لھا     "

المحتوى و الوسائل بحیث یحتوي مجموعة من األھداف و  ،ویقدم لمجموعة من الدارسین     ،التعلمیة

  ".واألنشطة و التقویم لتحقیق ھدف ما 

  :البرنامج المقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة

تھدف الدراسة الحالیة إلى الكشف عن أثر برنامج مقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة، 

 وبع ض  لدى تالمیذ الصف الثالث األساس ي، وف ي ض وء ذل ك اطلع ت الباحث ة عل ى األدب الترب وي،                

 .البحوث والدراسات السابقة التي تتناول كیفیة بناء البرامج المقترحة وتجریبھا

 :كیفیة إعداد البرنامج

بعد االستعانة باألدب التربوي في مجال تصمیم البرامج التعلیمیة الزاخرة بالعدید من نماذج 

ض  وء تنمی  ة بع  ض   وك  ذلك األدب الترب  وي ف  ي مج  ال التنظیم  ات المختلف  ة للب  رامج ف  ي     ،الت  صمیم

 :مھارات القراءة تم تصمیم برنامج مقترح وفق الخطوات التالیة

 .تحدید عناصر البرنامج -

 .تحدید الصور التنظیمیة لكیفیة عرض عناصر البرنامج -
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 .تحدید األھداف- 

 .تحدید خصائص التالمیذ -

 . وحجم المجموعة، تحدید أعداد التالمیذ-

 .ة الدراسیة تحدید موقع البرنامج من الخط-

  . تحدید مدة البرنامج-

 . تحدید منفذي البرنامج-

  :كتابة وإعداد الدلیل التنفیذي للبرنامج بحیث یشمل- 

 .الموضوعات*

 . استراتیجیات  تدریس القراءة* 

  .المواد واألجھزة* 

  

 

  :راعت الباحثة في أثناء تنفیذ البرنامج الخطوات التالیة

بھ دف تطبی ق الدراس ة فیھ ا،     ) د(اختارت الباحثة مدرسة بیت ح انون االبتدائی ة الم شتركة           -١

 نظراً لتوفر األجھزة الالزمة إلجراء الدراسة، مما یتطلب جھدًا ؛وقد وقع االختیار على ھذه المدرسة

لمدرس ة  أقل في إجراءات الدراسة، والس تعداد إدارة المدرس ة لتق دیم الت سھیالت الالزم ة، ولك ون ا            

  .تعمل في الفترة الصباحیة، والباحثة تعمل في الفترة المسائیة في مدارس وكالة الغوث الدولیة

إح داھما   : بحیث اشتملت عل ى عینت ین  ،اختارت الباحثة العینة بالطریقة العشوائیة البسیطة     -٢

 ًاذتلمی    )٤٢(وع   ددھم ) ب/٣( واألخ   رى ض  ابطة  ، وتلمی   ذةًاتلمی  ذ  )٤١(وع   ددھم  )أ/٣(تجریبی  ة  

 .تلمیذًا وتلمیذة )٨٣( بحیث یصبح العدد الكلي ألفراد العینة ،وتلمیذة

بع د ح  صول الباحث  ة عل  ى اإلذن م  ن وكال  ة الغ وث الدولی  ة، قام  ت الباحث  ة ب  ضبط متغی  رات     -٣

المعل م، والتح صیل ف  ي اللغ ة العربی  ة،    والبیئ ة االجتماعی ة واالقت  صادیة،   وال  سن، : الدراس ة، وھ ي  

 .میة ألحوال التالمیذمسترشدة بالكشوف الرس

) ٣٠(قامت الباحثة بتطبیق االختبار القرائي على عینة من خارج عینة الدراسة مكونة من   -٤

 . وثبات االختبار، وذلك بھدف إیجاد صدق االتساق الداخلي؛تلمیذ وتلمیذة
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طبقت الباحثة البرنامج المقترح عل ى تالمی ذ العین ة التجریبی ة ف ي ح ین درس أف راد العین ة                -٥

 .وكان مدة تطبیق البرنامج ستة أسابیع، بطة بطریقة التدریس العادیةالضا

 وكان ،طبقت الباحثة االختبار القرائي على أفراد المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة -٦

دقیقة،  )٤٥( وكانت مدة  االختبار ، م٢٠١٠- ٢٠٠٩ذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 .بواقع حصة دراسیة

 الحظت الباحثة من خالل مشاھدتھا لتطبیق البرن امج م شاركة التالمی ذ م شاركة فاعل ة           وقد -٧

 . وخصوصًا أثناء تطبیق األلعاب التربویة،في األنشطة

  

  :تقویم البرنامج

الس  تفادة منھ  ا ف  ي عملی  ة اتخ  اذ  لعملی  ة الح  صول عل  ى المعلوم  ات ": یع  رف التق  ویم بأن  ھ

: ١٩٨٢إب  راھیم وعب  د ال  رازق، ".( ج التعلیم  ي أو الترب  ويالق  رار المناس  ب، فیم  ا یتعل  ق بالبرن  ام

١٦٣.(  

العملیة التي یتم بھا معرفة مدى ما تحقق م ن األھ داف، وم ا ل م یتحق ق،           ":كما یعرف بأنھ  

   ).١٩٥: ١٩٩٠األغا وعبد المنعم،  (."واقتراح ما یلزم تحقیقھ

  

  :ومن أنواع التقویم

  :التقویم القبلي -١

لعملیة التعلیمیة قبل بدئھا، ویھدف إلى تحدید مستوى االستعداد لدى یقوم ھذا التقویم على ا

   ).٣٤٤: ٢٠٠١زیتون، ( . "األفراد المتعلمین، ومستوى البدء

  

  :التقویم التكویني -٢

ما یتم أثناء إعداد البرنامج وتجریبھ، ویفید في معرفة أیة جوانب  ":یعرف ھذا التقویم بأنھ

 لتح  سینھ قب  ل ؛ن  ك م  ن إدخ  ال تع  دیالت معین  ة عل  ى البرن  امج ض  عف ف  ي الخط  ة التعلیمی  ة، مم  ا یمك 

   ).١٧٨: ١٩٨٧جیرولدكمب، ".(استخدامھ على نطاق واسع
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  ):التجمیعي(التقویم الختامي  -٣

 لتقدیر أثر بع د أن اكتم ل   ؛ما یجري في ختام التعامل مع المنھج أو البرنامج   " :یعرف بأنھ 

   ).٢٦١ :١٩٩١عمیرة، ( ".تطبیقھ تقدیرًا شامًال 

  

  :التقویم الذاتي -٤

: ٢٠٠١زیت  ون، ". (یق  وم الطلب  ة بأنف  سھم بتحدی  د وتق  ویم م  ستوى م  ا تعلم  وه  "وھ  و أن 

٣٤٥.(  

الوكی  ل ( ".تق  ویم التلمی  ذ لنف  سھ، أو الموج  ھ لنف  سھ، أو الم  دیر لنف  سھ  " كم  ا یع  رف بأن  ھ  

   ).١٢٠: ٢٠٠١ومحمود، 

  :التغذیة الراجعة

 م ن أج ل م ساعدتھ    ؛ات عن س یر أدائ ھ ب شكل م ستمر    تزوید الفرد بمعلومات أو بیان   "وھي  

   ).٢٥٧: ١٩٩٩الحیلة، (. "على تعدیل ذلك األداء

  

  :التقویم القبلي  - أ

  .ویتمثل في تحدید مستوى التالمیذ قبل البدء بتطبیق البرنامج المقترح

  

  ):البنائي(التقویم التكویني  - ب

تزوی  د المعلم  ة بتغذی  ة  وت  ستخدمھ الباحث  ة أثن  اء تطبی  ق البرن  امج المقت  رح، وذل  ك بھ  دف    

 مما یفیدھا في تحسین عملیتي التعلیم والتعلم بصورة مرحلیة، ومعرفة م دى تق دم التالمی ذ            ؛راجعة

  . في مھارة القراءة

  

  "التقویم الذاتي  - ت

ویتم استخدامھ من خالل تنفیذ األلعاب التربویة الخاصة بالمھارات القرائیة الم راد تنمیتھ ا        

  مما یساعد على تحدید مستوى تعل م ؛اللھا تقدیم التغذیة الراجعة الفوریةإذ یتم من خ   ،  في البرنامج 

، كم ا یمك ن أن ی تم التق ویم ال ذاتي م ن خ الل ت صحیح           ھم، وتحدید نقاط القوة والضعف عن د      التالمیذ

  .التلمیذ للخطأ بنفسھ، على أن تتم متابعة المعلمة للتصحیح فیما بعد
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  ):النھائي( التقویم الختامي  - ث

 على مدى تحقیق للتعرف والحكمیتم ھذا التقویم بعد االنتھاء من تطبیق البرنامج، ویھدف                

البرنامج ألھدافھ، ومن أسالیبھ تطبیق االختبار القرائ ي، لمعرف ة م دى فعالی ة البرن امج ف ي تحقی ق             

  .أھدافھ

  :مواصفات البرنامج المقترح

  :تضمنت مواصفات البرنامج ما یلي            

  .بلغ عدد المھارات القرائیة في البرنامج المقترح ست مھارات -

 بواق  ع ح  صتین ،ع  دد الح  صص الالزم  ة لتحقی  ق األھ  داف اثنت  ا ع  شرة ح  صة، لم  دة س  تة أس  ابیع  -

أس بوعیًا، عل ى أن ھ ذه الخط ة الزمنی ة تت سم بالمرون  ة، بح سب م ا ی ستجد م ن أم ور أثن اء تطبی  ق             

  .البرنامج

، وجھ از الت سجیل،   جھ از الحاس وب  أسلوب األلعاب التربویة، واستخدام یعتمد ھذا البرنامج على      -

  :وفقًا للمراحل التالیة

  :اللقاء األول

  .مرحلة معالجة البنود االختباریة للمتطلبات السابقة -

 :مرحلة التمھید -

 خ الل  یتم فیھا تھیئة التالمیذ نفسیًا وذھنیًا لتقبل المیل للق راءة، وإث ارة التفكی ر، وی تم ذل ك م ن              

 . عرض صور لبعض الحیوانات على جھاز الحاسوب، للتعرف إلى الحروف بحسب الصورة

 :مرحلة العرض -

 وبع  د تنفی  ذ اللعب  ة ی  تم التوق  ف  ،وی  تم فیھ  ا تنفی  ذ اللعب  ة التربوی  ة، بم  شاركة المعلم  ة والتالمی  ذ      

  .حل التالمیذ األمثلةی وبعد ذلك ،للمناقشة حول المھارة المراد تنمیتھا

  

  :رحلة التقویمم

  . ومدى صحتھا من خالل حل األنشطة بشكل صحیح،ویتم فیھا الحكم على مدى تنفیذ األنشطة -

  .ویتم فیھا تصحیح األخطاء القرائیة، ومتابعة األنشطة التعلیمیة التي قام بھا المتعلمون -

ة لكل مھارة قرائیة، وقد راعت الباحثة في بناء محتوى البرنامج المقترح إعداد لعبة تربوی          

بحیث تتن اول رم زًا مح ددًا ی شیر إل ى المھ ارة المطلوب ة، وق د راع ت الباحث ة التنوی ع ف ي اس تخدام                    
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األلعاب من حیث مك ان تنفی ذھا، داخ ل ال صف وخارج ھ، أی ضا ق د یحق ق البرن امج مب دأ التن وع ف ي              

  .األھداف، والمحتوى، واألنشطة، والوسائل التعلیمیة، وأسالیب التقویم

قد ی سھم ھ ذا البرن امج ف ي تنمی ة بع ض المھ ارات القرائی ة ل دى التالمی ذ، كالطالق ة، وح ل                          

  .المشكالت، ویتحقق ذلك من خالل تقویم النشاطات التعلیمیة، والمشاركة، ولعب األدوار

  

 

  .المتوسط الحسابي، االنحرافات المعیاریة -

  :معامل ارتباط بیرسون -
  

  : صدق االتساق الداخلي-٢

قامت الباحثة بإیجاد صدق االتساق الداخلي لالختبار، وذلك بعد تطبیق االختبار عل ى عین ة           

 وتلمیذة، ومن ثم قامت بحساب معامل اتلمیذ) ٣٠(استطالعیة من خارج عینة الدراسة، مكونة من 

الدرجة الكلیة لالختبار، بحیث تراوح ت مع امالت االرتب اط    االرتباط بین كل بعد من أبعاد االختبار، و  

   ).٠٫٩٤(بین 

ب   ین ك   ل فق   رة ،  "pearson"  لبیرس   ون "االرتب   اطوقام   ت الباحث   ة بح   ساب مع   امالت 

 والدرج ة الكلی ة لالختب ار، وكان ت     ، وب ین ك ل س ؤال م ن أس ئلة االختب ار          ،والمجموع الكل ي لل سؤال    

  : النتائج كاآلتي

  )٤(جدول رقم 

  )اإلكمال بالحرف المناسب ( معامالت ارتباط بیرسون لفقرات السؤال األول ن یبی

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانیة األولى رقم الفقرة

 ٠ ٧٥٦. ٠ ٨٥٢. ٠  ٥٧٤. ٠ ٦٧٨. ٠  ٦٨١. معامل االرتباط
  

   )٥(جدول رقم 

  )لالم القمریة الالم الشمسیة وا( معامالت ارتباط بیرسون لفقرات السؤال الثاني یبین 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانیة األولى رقم الفقرة

 ٠ ٨١٧. ٠ ٧٥٩. ٠ ٧١٨. ٠ ٨٠٤. ٠ ٦٥٠. معامل االرتباط
  

  



١٢٥ 
 

  

   )٦(جدول رقم 

  )التاء المربوطة والمبسوطة والھاء المغلقة ( معامالت ارتباط لفقرات السؤال الثالث یبین 

 السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانیة األولى  الفقرة

  ٠ ٨٧٥. ٠ ٨٧٥. ٠٫٧٣٠ ٠٫٨٤٢ ٠٫٧٣٧  ٠  ٧٧٦. معامل االرتباط

  الثاني عشر الحادي عشر العاشرة التاسعة الثامنة السابعة  الفقرة

 ٠ ٧٧٢. ٠ ٩٠٧. ٠ ٨٧٦. ٠  ٩٢٢. ٠ ٨٠٨.  ٠٫٩١٠ معامل االرتباط

   )٧( جدول رقم 

  )القراءة مع بیان نوع المد  ( معامالت ارتباط بیرسون لفقرات السؤال الرابعیبین 

 الرابعة الثالثة الثانیة األولى رقم الفقرة

 ٠  ٧٧٧. ٠    ٧٩٠. ٠ ٨٤٥. ٠ ٧٩٥. معامل االرتباط

  

   )٨(جدول رقم 

  )وضع التنوین على الكلمات ( معامالت ارتباط بیرسون لفقرات السؤال الخامس یبین 

رقم 

  الفقرة

خامسال  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى

  ة

السادس

  ة

  العاشرة  التاسعة  الثامنة  السابعة

معامل 

االرتبا

  ط

٠٫٧٨

٧ 

٠٫٨٠

٤ 

٠٫٧٨

٤ 

٠٫٦٨

٦ 

٠٫٧٦

٠ 

٠٫٨١

٠ 

٠٫٧٢

٩ 

٠٫٦٨

٠ 

٠٫٧٣

٠ 

٠٫٦٩

٣ 

  

    )٩(  جدول رقم 

  )اختیار الكلمة المناسبة مما بین األقواس (معامالت ارتباط بیرسون لفقرات السؤال السادس یبین 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانیة األولى رقم الفقرة

 ٠ ٧٥٨. ٠ ٧٨٣. ٠ ٦٥١. ٠ ٨٠١. ٠ ٦٣٢. معامل االرتباط

  

    )١٠(جدول رقم 

  معامالت ارتباط بیرسون بین كل سؤال والمجموع الكلي ألسئلة االختباریبین 

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول رقم السؤال
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  ٠٫٠١= مستوى الداللة 

 وكذلك كل سؤال مع المجموع ،بالنظر في الجداول السابقة نجد أن جمیع البنود مع أسئلتھا

  .یؤكد االتساق الداخلي بین بنود االختبارھذا  و،الكلي ألسئلة االختبار ذات ارتباط طردي قوي

  

  

 "Reliability :" االختبار ثبات

 أخذ االختبار عدة مرات في امدى االتساق في عالمة الفرد، إذ ":االختبار بأنھویعرف ثبات 

   ).١٩٤: ١٩٩٢عودة وملكاوي، ( ".نفس الظروف

  : باستخدام التجزئة النصفیة:  أوًال

 وذل  ك بإیج  اد معام  ل االرتب  اط  ؛لح  ساب ثب  ات االختب  ار باس  تخدام ق  انون التجزئ  ة الن  صفیة             

امھ إلیجاد معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة بین مجموع الفقرات زوجیة تم استخد، لبیرسون 

  :الرتبة ومجموع الفقرات فردیة الرتبة كما یلي

          ر٢      = ث 

  ر +   ١             

  .ثبات االختبار:    ث :   حیث أن

  ." بیرسون"االرتباطمعامل :                ر   

بین مجموع الفقرات زوجیة الرتبة ومجموع الفقرات فردیة ، " لبیرسون "االرتباطوبحساب معامل 

  ٠٫٩٤   =  ٠٫٨٩  ×٢ = وعلیھ فإن  ث ). ٠٫٨٩= ر  (الرتبة 

٠٫٨٩+  ١  
تعتبر معامل ثب ات عالی ة وھ ذا ی دل     )  ٠٫٩٤=  ث (مما سبق یتضح أن قیمة معامل الثبات 

ج المقترح في تنمی ة بع ض مھ ارات الق راءة     على الوثوق  بھذا االختبار في التعرف إلى أثر البرنام 
  .شمال غزةب –لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولیة 

  

  
   )∝ (" كرونباخ  ألفا"معاملباستخدام :  ثانیًا 

ت م إیج اد مجم وع تب این فق رات      " كرونب اخ ألف ا   "معام ل لحساب معام ل ثب ات االختب ار باس تخدام          
  :باین االختبار الكلي وھي كما یلياالختبار وت

 
∝ = -   ________١   _ -             __________ 
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   مجموع ٢ تباین االختبار الكلي، مجـ ع٢ معامل الثبات، ن عدد بنود االختبار، ع      ∝حیث     
   . تباین بنود االختبار 

 
 

  ٠٫٩٣ =   ______       ٢٧٫١٧٣____ - _ ١______    ٤١__ - = ∝وعلیھ فإن 
     

  
 = ∝( " كرونب  اخ ألف  ا "معام  لمم  ا س  بق نج  د أن قیم  ة معام  ل ثب  ات االختب  ار باس  تخدام        

والتي تعطي الدالة على الوثوق بھذا االختبار في التعرف إلى أثر البرنامج المقت رح      ) ٠٫٩٣
ف  ي م  دارس الغ  وث الدولی  ة   ف  ي تنمی  ة بع  ض مھ  ارات الق  راءة ل  دى طلب  ة الثال  ث األساس  ي      

  .بمحافظة شمال غزة
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٠  

 جـ

٣١٦٫٧٥  
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  .نتائج أسئلة الدراسة •

  
 .مناقشة فرضیة الدراسة •

  

 .توصیات الدراسة •

 

  .مقترحات الدراسة •
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  الفصل الخامس
  

  لتوصیات والمقترحاتنتائج الدراسة وتفسیرھا، وا

  :نتائج أسئلة الدراسة: أوال
یعرض ھذا الفصل أھم نتائج الدراسة التي ت م التوص ل إلیھ ا، بن اًء عل ى المعالج ات اإلح صائیة                 

، كم  ا یق  وم ھ  ذا الف  صل بتحلی  ل ھ  ذه النت  ائج     )spss( الت  ي أجری  ت باس  تخدام البرن  امج اإلح  صائي   

  :قترحات الالزمة، وذلك على النحو التاليوتفسیرھا، ومن ثم تقدیم التوصیات والم

  

  السؤال األول

  : علىنصلإلجابة عن السؤال األول الذي      

ما البرنامج المقترح في تنمیة بع ض مھ ارات الق راءة ل دى تالمی ذ ال صف الثال ث بم دارس وكال ة            "

   .؟" شمال غزةب –الدولیة  الغوث

  

  : إجابة السؤال األول

ى معرفة أثر برنامج مقترح في تنمیة بع ض مھ ارات الق راءة ل دى تالمی ذ           كشفت ھذه الدراسة إل   

ال  صف الثال  ث األساس  ي، وف  ي ض  وء ذل  ك اطلع  ت الباحث  ة عل  ى األدب الترب  وي، وبع  ض البح  وث      

السابقة التي تناولت كیفیة بناء البرامج المقترحة وتجریبھا، ومن ثم قامت بتحدید الخطوات التالیة 

  .  إلعداد البرنامج

  :  برنامج المقترحال

جزء من المنھج یتضمن مجموعة من الخبرات التعلیمی ة، تق دم   : "    یعرف البرنامج المقترح بأنھ  

عل ي،  ". (لمجموعة معینة م ن الدارس ین؛ لتحقی ق أھ داف تعلیمی ة خاص ة ف ي فت رة زمنی ة مح ددة              

١٤: ١٩٩٨.(   

التعل یم والت دریب بطریق ة    مجموع ة م ن الخب رات الت ي ص ممت؛ لغ رض م ن            : "    كما یع رف بأن ھ    

مترابطة، ویتكون من مجموعة م ن الوح دات الدراس یة، وتحت وي ك ل وح دة عل ى عناص ر أساس یة            
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". ، واألن    شطة، والتق    ویم)طرائ    ق وأس    الیب ت    دریس(األھ    داف، والمحت    وى، واألن    شطة : ھ    ي

   ).٧: ٢٠٠٣المشھراوي، (

  :وتعرف الباحثة البرنامج المقترح بأنھ

الت ي اس تخدمتھا الباحث ة كاس تراتیجیات     ،األنشطة المبنیة على األلعاب التربویةمجموعة من        "

وفق نظریات ،واستعداداتھم ،بحیث تراعي حاجات نمو التالمیذ واھتماماتھم ،لتحقیق أھداف معینة 

وی  شتمل البرن  امج عل  ى   ،ونظ  رتھم الحدیث  ة ف  ي التربی  ة  ،ووف  ق آراء الترب  ویین  ،التعل  یم و ال  تعلم  

  ".وأدوات التقویم المناسبة ، األھداف و المحتوى واألنشطة والوسائل مجموعة من

  :وفي ظل بناء البرنامج المقترح حددت الباحثة معاییر البرنامج، وھي

  : معاییر أھداف البرنامج

  .اتساقھا واألھداف التربویة العامة للبرنامج المقترح •

 .محددة وواضحة بالنسبة للمعلم والمتعلم •

 .ت التالمیذ، وتلبیة حاجاتھم، ورغباتھم، ومیولھممالءمتھا لقدرا •

 .قابلیتھا للمالحظة والقیاس •

 .اشتمالھا على جوانب مختلفة للنتاجات التعلیمیة •

 .تأكیدھا على ضرورة األخذ بأسس التعلم ونظریاتھ •

 .مراعاتھا اإلمكانات المادیة المتوفرة في المدرسة •

 

  : معاییر محتوى البرنامج

  . المخطط لھا، والمتعلقة بمھارات القراءة المراد تنمیتھاارتباطھا باألھداف •

 . مناسبتھا للخصائص النمائیة للتالمیذ، ومراعاة حاجاتھم، ومیولھم، ورغباتھم •

 . ارتباطھا بالخبرات السابقة لدى التالمیذ •

 .تحقیق مبدأ التوازن من حیث الشمول والعمق، وبین الجانب النظري والعملي •

 الرأسي بین مبحث القراءة وفروع اللغة العربیة، والتكامل الرأسي بین تحقیق مبدأ التكامل •

 . مبحث القراءة والمواد األخرى
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  :معاییر طرائق التدریس

  ).مھارات القراءة(اتساقھا مع طبیعة المادة التعلیمیة  •

 . استخدامھا للوسائل التعلیمیة المعینة كلما أمكن ذلك •

 . مناسبتھا للبیئة التعلمیة •

 . التالمیذ على التفكیر، والقیام بنشاطات ھادفةحث  •

 .جذبھا انتباه التالمیذ للموضوع المراد تدریسھ •

 . توفیرھا فرصًا لكل من التعلم الفردي والجماعي •

 . تتبع االتجاھات الحدیثة في استخدامھا لعملیة التعلم •

  :معاییر الوسائل التعلیمیة

  . لقرائیةانتمائھا للھدف التعلیمي الخاص بالمھارات ا •

 . مالءمتھا لخصائص التالمیذ  النمائیة •

 . إثارة انتباه التالمیذ •

 . اعتمادھا األسلوب العلمي في صحة المعلومات، ودقة اللغة •

 . مراعاة الخصائص الفنیة للوسیلة، كالوضوح، وجودة األداء، ومناسبتھا لظروف التعلم •

 . الوقت والجھد والمال األمان، والتشویق، والمرونة، واالقتصاد في رتوفر عنص •

 

  : معاییر األنشطة التعلیمیة

  .تحقیقھا للھدف المراد تحقیقھ •

 . مناسبتھا لمستوى التالمیذ •

 . خضوعھا للمالحظة الدقیقة •

 . تنوعھا، بحیث تراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ •

 .تشجیعھا للعمل الفردي والجماعي لدى التالمیذ •

 . رمساھمتھا في تنمیة مھارات التفكی •

 

  :معاییر التقویم

  .ارتباطھ بجمیع عناصر العملیة التعلیمیة •
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 ).المعرفیة، والوجدانیة، والنفس حركیة(شمولھ لمجاالت أھداف التعلم  •

 . استخدام التقویم ألسالیب متنوعة •

 .استمرار التقویم منذ البدء في عملیة التخطیط إلى تقویمھ •

 . أخذه مبدأ التعزیز كدافع في عملیة التعلم •

 . راعاتھ لتنمیة قدرات التالمیذ اإلبداعیةم •

قامت الباحثة ببناء البرنامج المقترح، حیث اعتمدت اإلجراءات العلمیة لبناء البرن امج م ن       

حیث اختیار المھارات بناًء على آراء الخبراء، والمشرفین التربویین، وبعض المعلمین، والمدراء، 

  .یم األساسي، ذات العالقة بموضوع الدراسةوالمتخصصین في تدریس اللغة العربیة، والتعل

 محت  وى البرن  امج عل  ى اس  تراتیجیات مھم  ة وفعال  ة ف  ي تعل  یم األطف  ال بع  ض مھ  ارات  بن  ي

 بحی  ث تك  ون مھم ة الباحث  ة الرئی  سة ت  وفیر خب  رات  تعلیمی  ة، وھ  ي لع  ب تربوی  ة وأن شطة  ،الق راءة 

كل سلیم، وبطریقة متكاملة لتحقیق مباشرة لألطفال تمكنھم من فھم واستیعاب المھارات القرائیة بش

  .األھداف التربویة التي وضعت من أجلھا

ویحت  وي البرن  امج عل  ى لعب  ة تربوی  ة لك  ل مھ  ارة م  ن المھ  ارات الم  راد تنمیتھ  ا ف  ي ھ  ذه       

  .الدراسة

ویحتوي أیضًا على أنشطة تعلیمیة ھادفة، بحیث استخدمت الباحثة األدوات التقنیة الحدیثة      

وعرض   ھ عل    ى  ،الحاس   وب  المت   شابھة ف    ي ال   شكل عل   ى جھ    از    ع   رض بع    ض الح   روف   :مث   ل 

 جھ  از الت  سجیل،  م  ن وت  سمیع الكلم  ات الت  ي تب  دأ ب  الم شم  سیة والم قمری  ة     ،)البوربون  ت(ش  رائح

 لمراعاة صحة لفظ الكلمات مع الالم بشكل ص حیح، وإخ راج الح روف م ن مخارجھ ا، ب شكل س لیم،        

تخدام ص ور ل بعض الحیوان ات، ولف ظ أس مائھا      واستخدمت األلعاب التربویة، ھ ذا باإلض افة إل ى اس         

، حی ث اس تخدمت الباحث ة مجموع ة م ن األلع اب التربوی ة، لتنفی ذ         لفظًا سلیمًا على جھ از الحاس وب      

  : البرنامج، األلعاب ھي

  . للتمییز بین الحروف المتشابھة صوتًا المختلفة رسمًا" التصفیق للكلمة"لعبة  -١

 .ین الحروف المتشابھة رسمًا المختلفة صوتًاللتمییز ب" كلمة تبحث عن نقطة"لعبة  -٢

 ".للتمییز بین أنواع المدود" الملك والحراس"لعبة  -٣

 . للتمییز بین أنواع التنوین" القفز" لعبة  -٤

 . للتمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة" افتح یا سمسم" لعبة  -٥

 



١٣٣ 
 

 .  والھاء المغلقةللتمییز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة" المسابقات"لعبة  -٦
  

  :السؤال الثاني

  : على ما یلينصلإلجابة عن السؤال الثاني، والذي 

ما المھارات القرائیة التي ینبغي تنمیتھا لدى تالمیذ ال صف الثال ث األساس ي ف ي م دارس          "

  .؟"شمال غزة ب–وكالة الغوث الدولیة 

  :إجابة السؤال الثاني

قامت الباحث ة ب االطالع عل ى محت وى كت اب اللغ ة       ولإلجابة عن ھذا السؤال وبناًء على ذلك    

في الفصلین األول الثاني، وفق ًا للمنھ اج الفل سطیني األول،     ، )لغتنا الجمیلة   (،العربیة للصف الثالث  

وح ددت الباحث  ة بع  ض المھ  ارات القرائی  ة الت  ي ت  شكل م  شكلة قرائی  ة ل  دى بع  ض التالمی  ذ ف  ي ھ  ذه   

طالع آراء الخب  راء المتخص  صین وال  سادة الم  شرفین   المرحل  ة، وم  ن ھن  ا س  عت الباحث  ة إل  ى اس  ت    

التربویین في مجال اللغ ة العربی ة، وأخ ذ آراء بع ض المعلم ین، وم دراء الم دارس م ن معلم ي لغ ة                   

عربیة ومعلمي المرحلة االبتدائیة، في تحدید  المھارات األكثر صعوبة في مواجھة التالمیذ في ھذه 

لمھ ارات الت ي تواج ھ التالمی ذ ف ي مبح ث اللغ ة العربی ة ق راءة          المرحلة، وقد تبین للباحثة أن أكثر ا    

  : تمثلت في مجموعة من المھارات، على النحو التالي

  . الحروف المتشابھة في الشكل -

 .الحروف المتشابھة في اللفظ -

 ).مد بالواو * مد بالیاء* مد باأللف ( صعوبة التمییز بین أنواع المدود  -

 ).تنوین كسر* تنوین ضم* تنوین فتح(وین صعوبة التمییز بین أنواع التن -

 .صعوبة التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة  -

 . صعوبة التمییز بین ھمزة الوصل وھمزة القطع -

 . صعوبة التمییز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة -

 

، وما یحتویھ البرنامج  وفي ضوء ذلك أعدت الباحثة البرنامج المناسب للمھارات المذكورة     

من محتوى، وأنشطة، وخبرات، ووسائل تعلیمیة، وأدوات تقویم مناسبة، لتنمیة ھذه المھارات التي 

  . تواجھ صعوبة قرائیة لتالمیذ الصف الثالث األساسي
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  : السؤال الثالث

  :ونص على

ثالث األساسي ما أثر البرنامج المقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف ال

  .في مدارس وكالة الغوث الدولیة بشمال غزة ؟

  

  

  : إجابة السؤال الثالث

  .وللتحقق من إجابة السؤال الثالث تم وضع الفرضیة التالیة

  
بین ) a ≤٠٫٠٥(مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند "  فرضیة الدراسة على أنھ نصت

ال  ذین یدرس  ون البرن  امج المقت  رح ومتوس  ط درج  ات  متوس  ط درج  ات تالمی  ذ المجموع  ة التجریبی  ة 

  .في االختبار القرائي )التقلیدیة(تالمیذ المجموعة الضابطة الذین یدرسون المنھج بالطریقة العادیة 
  

  :فرضیة الدراسةثانیا ـ مناقشة * 

، م  ستوى ال توج  د ف  روق ذات دالل  ة إح  صائیة عن  د     "  فرض  یة الدراس  ة عل  ى أن  ھ    ن  صت

)٠٫٠٥≥ a (  متوس ط درج ات تالمی ذ المجموع ة التجریبی ة ال ذین یدرس ون البرن امج المقت رح          ب ین

في  )التقلیدیة(ومتوسط درجات  تالمیذ المجموعة الضابطة الذین یدرسون المنھج بالطریقة العادیة 

  .االختبار القرائي

  

       )spss(وللتحقق من صحة الفرض یة قام ت الباحث ة باس تخدام ب رامج الحاس وب اإلح صائي         

)stochastic   package  for  social  sciences( ،وھي كالتالي:  

  

  . لحساب داللة الفروق بین مجموعتین مستقلتین غیر مرتبطتین" t.test" " ت"اختبار  •

 وذلك ،للتأكد من صدق االتساق الداخلي لالختبار" Pearson" بیرسون "ارتباطمعامالت  •

 .ختبار بالمجموع الكلي لالختباربإیجاد مدى ارتباط كل سؤال من أسئلة اال

 . إلیجاد ثبات االختبار،"ألفا كرونباخ "معادلة •
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لحساب ثبات االختبار بطریقة التجزئ ة  "spearman  braon" براونسیبرمان"معادلة  •

 .النصفیة

  

  والجدول التالي یوضح صحة الفرضیة

  
  

    )١١( جدول رقم 
  إلیجاد داللة الفروق بین متوسط االحتیاجات في ضوء متغیر الجنس) ت(اختبار

  
  

  

  

  

 العدد المجموعة السؤال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

قیمة ت 

 محسوبةال

قیمة ت 

 الجدولیة
 مستوى الداللة

 ١٫٦٠١٣٩ ٢٫٨٥٧١ ٤٢ الضابطة
 األول

 ٥٤٨٨٣. ٤٫٧٣١٧ ٤١ التجريبية
 دالة عند مستوى داللة ١٫٦٤٥ ٧٫١٦٧

٠٫٠٥  

 ١٫٥٦٥٤٥ ٢٫١٩٠٥ ٤٢ الضابطة
 الثاني

 ٨٣٥٩٣. ٤٫٥٨٥٤ ٤١ التجريبية
١٫٦٤٥ ٨٫٧٢٢ 

  دالة عند مستوى داللة

٠٫٠٥ 

 ٤٫٣٣٢٥٧ ٩٫٠٩٥٢ ٤٢ بطةالضا
 الثالث

 ٢٫٠٧١٠٠ ١١٫٢٤٣٩ ٤١ التجريبية
 دالة عند مستوى داللة ١٫٦٤٥ ٢٫٨٩٣

٠٫٠٥  

 ١٫٤٦٦٠٣ ١٫٥٩٥٢ ٤٢ الضابطة
 الرابع

 ٩٧١٥٥. ٣٫٣٩٠٢ ٤١ التجريبية
 دالة عند مستوى داللة ١٫٦٤٥ ٦٫٥٩٠

٠٫٠٥  

 ٣٫٢١٥٤٥ ٥٫٠٤٧٦ ٤٢ الضابطة
 الخامس

 ١٫٨٧٦٠٤ ٩٫٠٧٣٢ ٤١ التجريبية
 وى داللةدالة عند مست ١٫٦٤٥ ٦٫٩٨٦

٠٫٠٥  

 ١٫٦٥٩٩٧ ١٫٩٧٦٢ ٤٢ الضابطة
 الساد

 ١٫٥٦٤٨٦ ٣٫٥٨٥٤ ٤١ التجريبية
 دالة عند مستوى داللة  ١٫٦٤٥ ٤٫٥٤٥

٠٫٠٥  

١١٫١٩٦٢ ٢٢٫٧٦١٩ ٤٢ الضابطة
المجموع  ٧

 ٥٫٣٤٧٣٣ ٣٦٫٦٠٩٨ ٤١ التجريبية الكلي
 دالة عند مستوى داللة ١٫٦٤٥ ٧٫١٦٢

٠٫٠٥  
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المح  سوبة ف  ي جمی  ع األس  ئلة والمجم  وع الكل  ي  ) ت(یت  ضح م  ن الج  دول ال  سابق أن قیم  ة  

ف رض  ، وعلی ھ ی تم رف ض ال   ٨٣ – ٢ =٨١الجدولیة عن د درج ة حری ة    ) ت(لالختبار أكبر من قیمة 

توجد فروق ذات داللة إح صائیة عن د م ستوى     ":على أنھنص الصفري وقبول الفرض البدیل الذي  

)٠٫٠٥≥a (    ب  ین متوس  ط درج  ات تالمی  ذ المجموع  ة التجریبی  ة ال  ذین یدرس  ون البرن  امج المقت  رح

في ) التقلیدیة(ومتوسط درجات تالمیذ المجموعة الضابطة الذین یدرسون المنھج بالطریقة العادیة  

  .وذلك لصالح المجموعة التجریبیة ذات المتوسط األعلى، "االختبار القرائي

على مدى فاعلیة البرامج في ) ٢٠٠٤(، "النجار" اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة* 

ودراس  ة  ) "٢٠٠١(،"ال سلیطي  " تنمی ة بع ض مھ ارات اللغ ة العربی ة، واتفق  ت أی ضًا م ع دراس ة        

 كیفیة بناء البرامج لعالج الضعف القرائ ي ل دى تالمی ذ المرحل ة األول ى م ن            في) ١٩٩١(، "المال"

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات : التعلیم، كما اتفقت في ظھور النتائج، أال وھي

  . المجموعة التجریبیة وبین أداء المجموعة الضابطة لصالح التجریبیة

 وم دى اس تعدادھم لل تعلم باس تخدام     ، أنشطة البرن امج وقد یعزي ذلك إلى تفاعل التالمیذ مع      

أوق ات تنفی ذ البرن امج     ف ي  أثن اء تواج دھا ف ي غرف ة ال صف       في  األلعاب التربویة، والحظت الباحثة     

 مما ی دلل عل ى أھمی ة وض رورة التنوی ع ف ي       ؛بعد تنفیذ اللعبة التربویة حل التالمیذ لألنشطة    سرعة  

وسرعة تمییزھم للحروف المتشابھة في الشكل  ،میذ ھذه المرحلةالوسائل التعلیمیة المستخدمة لتال

واللفظ على جھاز الحاسوب، ھذا وقد أقبل التالمیذ بشغف على انتظار وق ت تنفی ذ الح صة المق ررة        

  . لتنفیذ البرنامج المقترح

  :ا یليبمویمكن تفسیر نتائج الفرضیة 

  .المحكمونمناسبة البرنامج لمستویات التالمیذ كما أكد السادة * 

مم ا ك ان ل ھ م ن أث ر      ، جذب انتباه التالمیذ إلى محتوى البرنامج المقترح على شكل ألعاب تربوی ة  * 

 .ملموس في الكشف عن مدى قراءة التالمیذ للمھارات بشكل سلیم

 .مشاركة التالمیذ الفاعلة في التعرف إلى قراءة المھارات المراد تنمیتھا* 

ف ي تعل یم التالمی ذ لمھ ارات الق راءة، وج ذب        )اآللیة وغی ر اآللی ة   ( التنویع في استخدام الوسائل  * 

 .انتباھھم نحوھا

 .التجدید في نظام البیئة الصفیة أثار حماس التالمیذ لتعلم المھارات القرائیة بدافع قوي* 

تطبیق معلمة الفصل البرنامج المقترح بنف سھا تح ت إش راف الباحث ة ب سبب معرفتھ ا لخ صائص             * 

 .ھاتالمیذ فصل
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 .التنویع بین العمل الفردي والعمل الجماعي أثناء تعلم المھارات القرائیة* 

می  ل التالمی  ذ إل  ى ممارس  ة ألع  اب تربوی  ة أس  ھم ف  ي تعزی  ز الدافعی  ة ل  دیھم ف  ي تعل  یم المھ  ارات      * 

 .القرائیة

خط  وات التفكی  ر (  مراع  اة الباحث  ة أس  س التھج  ي ال  سلیم م  ن عوام  ل ع  ضویة، وأخ  رى فكری  ة   * 

 ).مالمنظ

 توظیف األلعاب التربویة كان لھ أثر ملموس في الكشف ع ن م دى تنمی ة التالمی ذ ف ي المھ ارات        *

 . القرائیة

  

  :توصیات الدراسة: ثالثًا* 

  :بناًء على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة، توصي الباحثة بما یلي

v سة اللغة العربیة قراءة العنایة بتطویر المھارات القرائیة التي تتطلبھا حاجاتنا إلى ممار

  .وكتابة

v   توظیف أسلوب األلعاب التربویة في تعلیم المھارات القرائیة؛ إذ توفر التفاعل اإلیجابي

 .بین المعلم والمتعلم، والمادة التعلیمیة

v             ،العمل على ت وفیر أجھ زة م صادر ال تعلم الحدیث ة ف ي بع ض الم دارس األساس یة ال دنیا

 .تخدامھا وصیانتھا بشكل سلیموتدریب المعلمین على كیفیة اس

v  ی  ذلل م  ن ص  عوبات تعل  م المھ  ارات ا مم  ،التنوی ع ف  ي اس  تخدام الوس  ائل اآللی  ة الحدیث  ة 

 .القرائیة

v    العنای   ة بإع   داد المعل   م وتأھیل   ھ م   ن خ   الل إقام   ة دورات تدریبی   ة؛ لتب   صیرھم بفك   رة

 .البرنامج، وتزویدھم بأسس تدریس المھارات القرائیة وبالنشرات التعلیمیة

v             تطویر اختبارات القراءة بحیث تراعي مستویات التفكیر العلیا، وت وافر عن صر اإلث ارة

 .والتشویق

v وكتابةا وتفكیرا،مراعاة أسس التھجي السلیم في تدریس المھارات القرائیة، نطق ،. 

v   ت شجیعیة، إذ ی دفعھم عل ى القی ام بم ا یكلف ون ب ھ عل ى         ح وافز لمعلم ین األكف اء     اإعطاء   

 .أكمل وجھ
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v اعاة النطق ال سلیم للح روف ف ي تعل یم المھ ارات القرائی ة، وتمثی ل الط ول المناس ب             مر

 . والحرص على الحدیث باللغة العربیة الفصحى،للحروف والحركات

v  ف  ي تھم االمرحل  ة األساس  یة ف  ي أثن  اء زی  ار  م  شرفي  اللغ  ة العربی  ة، وم  شرفي اھتم  ام

 ووض ع سیاس ة تعلیمی ة، تأخ ذ بع ین      ، مھارات القراءة وط رق ع الج ال ضعف القرائ ي         التركیز على 

 .االعتبار تقویم أداء التالمیذ للمھارات القرائیة

v تبصیر أولیاء األمور بمستوى أبنائھم، وإشراكھم في عالج الضعف القرائي. 

v العمل على تجدید نظام البیئة الصفیة لتحقیق األھداف التعلیمیة المرجوة. 

v ستخدمة في مھارات القراءةالحرص على التنویع في أسالیب التقویم الم. 

  

  :مقترحات الدراسة: رابعا*
 التي لم یلتفت إلیھا البحث، والتي قد تف تح المج ال أم ام دراس ات أخ رى ف ي        اتمن المقترح 

  :ھذا المجال ما یلي

v       تع  رف أث  ر إث  راء مھ  ارات الق  راءة بمھ  ارات التفكی  ر عل  ى أداء تالمی  ذ ال  صف الثال  ث

  .األساسي

v   ت القراءة ما وراء المعرفة على تحسین مستوى القراءة، ل دى  تعرف أثر امتالك مھارا

 .تالمیذ الصف الثالث األساسي

v   على تنمیة مھارات ) األلعاب التربویة، واألنشطة التربویة(تعرف أثر منشطات اإلدراك

 .القراءة، لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي

v  القراءةتعرف أثر تطبیق بعض األلعاب التربویة على تنمیة مھارات. 

v فعالیة التعلیم التعاوني في اكتساب تالمیذ الصف الثالث األساسي المھارات القرائیة. 

v           إع داد دراس ة تجریبی ة تتن  اول أث ر األلع اب التربوی ة عل  ى تح صیل التالمی ذ ف ي مراح  ل

 .تعلیمیة مختلفة

v      في ) جھاز التسجیل *جھاز الحاسوب(إعداد دراسة تجریبیة تبین أثر توظیف األجھزة

 .تنمیة بعض مھارات القراءة المختلفة لدى التالمیذ

v    بن  اء برن  امج محوس  ب یخ  تص بتعل  یم تالمی  ذ ال  صف الثال  ث مھ  ارات الق  راءة بمختل  ف

 .أنواعھا
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v تقویم منھج اللغة العربیة في المنھاج الفلسطیني األول للصف الثالث األساسي. 

v القراءة والكتابةإعداد دراسة تبین دور األناشید التعلیمیة في تنمیة مھارتي .  
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  .   المراجع العربیة-أوًال 

  .  المراجع األجنبیة-ثانیًا  
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  مراجع الدراسة
  

  القرآن الكریم
  :المراجع العربیة: أوًال

  : الكتب

ستراتیجیات تخطیط المناھج ا )" ١٩٨٢(إبراھیم، عبد الرحمن، وعبد الرازق،  طاھر .١

   .د.  ب. الدوحة".  وتطویرھا في البالد العربیة

 الطبعة العاشرة".  الموجھ الفني لمدرسي اللغة العربیة )"١٩٦٨( إبراھیم، عبد العلیم  .٢

  .دار المعارف :القاھرة،

  . دار المعرفة الجامعیة،"طرق تدریس اللغة العربیة )" ١٩٩٨(إسماعیل، زكریا  .٣

، الطبعة "التربیة العملیة وطرق التدریس ) "١٩٩٠(  األغا، إحسان، وعبد المنعم، عبد اهللا .٤

  .مكتبة الیازجي:الثانیة، غزة

  .   الطبعة األولى،"تعلیم األطفال المھارات القرائیة والكتابیة)" ٢٠٠٢(البجة، عبد الفتاح  .٥

  .  النسخة األخیرة،"تنمیة المھارات اللغویة للطفل) "٢٠٠٢(بدیر وصادق، كریمان وایمیلي  .٦

دائرة . ، عمان"طرائق تعلیم عامة یمكن توظیفھا في تعلیم المكفوفین )"١٩٨٦(حمد بلقیس، أ .٧

  .  الیونسكو–التربیة والتعلیم  في األونروا 

 تعلم العربیة وآدابھا والصعوبات واألھداف) "١٩٩٤(بوشوك، المصطفى بن عبد اهللا  .٨

  ).٢(—١٤، المجلة العربیة للتربیة  "والوسائل التعلیمیة ومعاییر التقییم

  الطبعة األولى، دار ".صعوبات التعلم النظریة والممارسة )"٢٠٠٥(البطاینة، وآخرون  .٩

  . عمان–المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة 

دار :  ترجمة أحمد خیري كاظم، القاھرة،"تصمیم البرامج التعلیمیة" جیرولدكمب،  .١٠

  . النھضة العربیة

 مكتبة األنجلو –، القاھرة "لنفس التربويعلم ا" ) ١٩٨٠(أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال  .١١

  .المصریة

 مكتبة االنجلو –،  القاھرة  "علم النفس التربوي )" ١٩٩٤(أبو حطب، فؤاد وصادق،  .١٢

  .المصریة

  .الطبعة األولى ،"رؤیة معاصرة في مبادئ التدریس العامة )"٢٠٠٨(،داود،حلس  .١٣
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 ھا وتطبیقاتھا في التعلیممبادئ: وسائل وتكنولوجیا التعلیم) " ١٩٨٦(حمدان، محمد  .١٤

  .دار التربیة الحدیثة:   األردن–، عمان  "والتدریس

للصفوف  تعلیم اللغة العربیة) " ٢٠٠٥( الحوامدة، وأبو شرخ، باسم علي وشاھر ذیاب  .١٥

  .  الطبعة األولى، دار جریر للتوزیع والنشر،"الثالثة،  األولى

، تقدیم محمد ذیاب  "یة وممارسة نظر–التصمیم التعلیمي ) " ١٩٩٩(الحیلة، محمود  .١٦

   . دار المسیرة:   األردن–غزاوي، الطبعة األولى، عمان 

إعداد  المرشد في التدریس، صیاغة أھداف، طرائق تدریس،) " ٢٠٠٢(خلف اهللا، سلیمان  .١٧

  .  األردن– الطبعة األولى، عمان – "دروس نموذجیة

،  "المیذ الصف األول االبتدائيفاعلیة التعلم باللعب لدى ت) "٢٠٠٠(خلیل، قمر أحمد  .١٨

  . ، كلیة التربیة، جامعة دمشق)غیر منشورة(رسالة ماجستیر 

 اللغة العربیة ومھاراتھا في"، )٢٠٠٤(، ومحمد جھاد، محمد رضوان، الدایة والجمل .١٩

  .الطبعة األولى ، "المستوى الجامعي لغیر المتخصصین

  بطء التعلم) "٢٠٠٥ (  والوائلي، طھ علي حسین، وسعاد عبد الكریمالدلیمي .٢٠

  .  عمان–ربد إ، الطبعة األولى، "وصعوباتھ

 اتجاھات حدیثة في )"٢٠٠٥(،وسعاد عبد الكریم، طھ علي حسین،الدلیمي والوائلي  .٢١

  . األردن -إربد".تدریس اللغة العربیة

 –، عمان  "تدریس اللغة العربیة بین المھارة والصعوبة ) " ٢٠٠٦(زاید، فھد خلیل  .٢٢

  . األردن

 الطبعة الثانیة، غزة، ،"المرشد في تدریس اللغة العربیة)"١٩٩٩( زقوت، محمد شحاتة  .٢٣

  . مكتبة األمل للطباعة، والنشر والتوزیع

صدار الرابع، عمان ، الطبعة األولى، اإل "أسالیب تدریس العلوم) "٢٠٠١(زیتون، عایش  .٢٤

  . دار الشروق للنشر والتوزیع:   األردن-

، الطبعة األولى،  دار "تعلیم األطفال  القراءة والكتابة) " ٢٠٠١(سلیمان، نایف وآخرون  .٢٥

   . عمان–النشر 

، الطبعة األولى،  "تعلیم المفاھیم اللغویة والدینیة لدى األطفال" ) ٢٠٠١( الضبع، ثناء  .٢٦

  .  دار الفكر التربوي–القاھرة 
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 دار – القاھرة ،"مناھج تدریس اللغة العربیة بالتعلیم األساسي) " ٢٠٠١(طعیمة، رشدي  .٢٧

  . الفكر التربوي

، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع  "صعوبات التعلم) "٢٠٠٨(الظاھر، قحطان  .٢٨

  . عمان–األردن 

، "لعربیة اأسالیب تدریس اللغة )" ٢٠٠٣(عاشور والحوامدة، راتب قاسم، ومحمد فؤاد  .٢٩

  . الجامعة األردنیة–كلیة العلوم التربویة 

دار النشر .  ، الطبعة األولى "تشجیع عادة القراءة لدى األطفال) " ٢٠٠٢(عبابدة، حسان  .٣٠

  .  عمان–

، الطبعة  "إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة) " ٢٠٠٥(عبد المجید، جمیل طارق  .٣١

  .  األردن– عمان –دار صفاء للنشر والتوزیع . األولى

مادتھا،  لھا النفسیة، تطورھا،القصة في التربیة أصو) "١٩٥٦(عبد المجید، عبد العزیز  .٣٢

  .  مصر- دار المعارف–، الطبعة السابعة "طریقة سردھا

  . عمان–، دار المسیرة "مھارات في اللغة العربیة) " ٢٠٠٣(عبد الھادي، وأبو حشیش  .٣٣

  مفھومھ؛ أدواتھ، أسالیبھ مصححة–البحث العلمي )" ١٩٨٤(عبیدات وآخرون  .٣٤

  . التوزیعدار الفكر للنشر و:  ، عمان"ومنقحة

.  ، الطبعة األولى"الوسائل التعلیمیة في التربیة الخاصة) " ٢٠٠٠(عبید، ماجدة السید  .٣٥

  .  عمان–دار صفاء للنشر والتوزیع 

.   الطبعة األولى،"مصطلحات في المناھج وطرق التدریس  ) " ١٩٩٨(علي، محمد  .٣٦

  .عامر للطباعة والنشر:   جمھوریة مصر العربیة–المنصورة 

   .  الطبعة الثالثة، غزة، مطبعة مقداد،"تخطیط المناھج وتقویمھا ) "١٩٩٦(عزو عفانة،  .٣٧

 أساسیات البحث العلمي في التربیة والعلوم) "١٩٩٢(عودة، أحمد وملكاوي، فتحي  .٣٨

  .مركز بیضون للكمبیوتر.  األردن–ربد إ، الطبعة الثانیة، "اإلنسانیة

 –، الطبعة األولى  " وتعلیمھامھارات االتصال اللغوي) "٢٠٠٨(عطیة، محسن علي  .٣٩

  .  األردن–عمان 

 طرق تدریس اللغة العربیة بمرحلة التعلیم" ) ٢٠٠٥(العیسوي، و آخرون  .٤٠

   . العین– دار الكتاب الجامعي ،الطبعة األولى،"األساسي

  . دار المعارف: ، الطبعة الثالثة، القاھرة "المنھج وعناصره) " ١٩٩١(عمیرة، إبراھیم  .٤١
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 أساسیات البحث العلمي في التربیة والعلوم) " ١٩٩٢(ملكاوي، فتحي عودة أحمد، و .٤٢

  . مركز بیضون للكمبیوتر:   األردن- ربد  إ، الطبعة الثانیة،  "اإلنسانیة

 القراءة وأنواعھا وطرائق تدریسھا في المرحلة االبتدائیة)"١٩٩٨(عویضة،  جمیل .٤٣

  .دناألر-عمان. ، نسخة أولیة،  وكالة الغوث الدولیة"األولى

  .عمان - دار صفاء للنشر و التوزیع "علم النفس التربوي )"٢٠٠٠(مثقال ،جمال ،القاسم  .٤٤

طفل  تنمیة مھارات اللغة العربیة واالستعداد القرائي عند) " ٢٠٠٦( القضاة، والترتوري  .٤٥

  .  األردن– عمان –، الطبعة األولى  "الروضة

المناھج وطرق  ت التربویة للمعرفة فيمعجم المصطلحا") ٢٠٠٣(اللقاني، أحمد والجمل علي -٤٦

   .عالم الكتب للنشر:الطبعة الثالثة، القاھرة، "التدریس

 دار المسیرة للنشر والتوزیع، ،"طرق تدریس اللغة العربیة )"٢٠٠٧(مدكور، علي أحمد -٤٧

  .عمان، األردن

،  "مبكرةالنمو اللغوي وتطویره في مرحلة الطفولة ال) " ٢٠٠٥(مردان، نجم الدین علي -٤٨

  . العین– مكتبة الفالح –الطبعة األولى 

التشخیص  " مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراھقة) ٢٠٠٥(مصطفى، ریاض بدري -٤٩

  . الطبعة األولى ".  والعالج

–دار المسیرة للنشر و التوزیع ،الطبعة األولى  "صعوبات التعلم"، )٢٠٠٢(،سامي ،ملحم -٥٠

  .عمان

   ".خصائص اللغة العربیة وطرائق تدریسھا) " ١٩٩٦( حمود معروف، نایف م-٥١

دار  –  بیروت -، المجلد الخامس عشر "لسان العرب") ٢٠٠٠(ابن منظور، جمال الدین -٥٢

  .صادر

 ".األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة  )" ٢٠٠٣(أبو مغلي، سمیح -٥٣

 الطبعة ،"ق تدریس اللغة العربیةأسالیب وطر) " ٢٠٠٢(أبو الھیجاء،  فؤاد حسن حسین -٥٤

  .الثانیة

مناھج  االتجاھات الحدیثة في تخطیط وتطویر) "٢٠٠١(الوكیل، حلمي ومحمود، حسین -٥٥

  . دار الفكر العربي للطبع والنشر:  ، القاھرة "المرحلة األولى

العربیة  ةالخطوط العریضة لمنھاج اللغ، )١٩٩٩(،الفریق الوطني لمبحث اللغة العربیة وآدابھا-٥٦

  .و آدابھا 
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  : الرسائل العلمیة 

 ".       برنامج مقترح لتنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الروضة) " ١٩٩١(أمین، إیمان -٥٧

 .، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر)غیر منشورة (رسالة ماجستیر 

ال الریاض لبعض أثر استخدام الكمبیوتر في اكتساب أطف )" ٢٠٠٣(أمین، ھبة محمد -٥٨

  .القاھرة-كلیة التربیة، جامعة عین شمس )غیر منشورة(رسالة ماجستیر " . المھارات اللغویة

لطالب  فعالیة استخدام الكمبیوتر في تدریس قواعد اللغة العربیة)" ١٩٩٤(البسیوني، سامیة -٥٩

  .مس، القاھرة، كلیة التربیة، جامعة عین ش)غیر منشورة(رسالة ماجستیر "المرحلة الثانویة

أثر استخدام أسلوب معین للتعلم الذاتي في التدریس على ) " ١٩٨٧(البنغلي، غدنانة، سعید -٦٠

، رسالة  "التحصیل األكادیمي باختالف أنماط الشخصیة وعالقة ذلك باالتجاه نحو التعلم الذاتي

  . ،  جامعة عین شمس، القاھرة)غیر منشورة ( دكتوراة 

أثر برنامج مقترح في تنمیة مھارات األداء اإلمالئي لدى ) "٢٠٠٤( دالجو جو، ألفت محم-٦١

كلیة ) غیر منشورة(رسالة ماجستیر ". طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظات شمال غزة

   -.التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة

 برنامج مقترح لعالج الضعف القرائي وبعض صعوبات القراءة"  )١٩٩٦(أبو حجاج، أحمد -٦٢

جامعة ).غیر منشورة( رسالة دكتوراة."لدى تالمیذ الصف الخامس من مرحلة التعلیم األساسي

  .طنطا

تأثیر أسلوب الخبرة الدرامیة في تحسین مستوى الكتابیة االمالئیة  ) " ٢٠٠٣(حلس، مھا -٦٣

، كلیة )غیر منشورة (، رسالة ماجستیر "واالتجاه نحوھا، لدى تالمیذ الصف السادس األساسي

  . جامعة عین شمس: التربیة

األول  االستعداد للقراءة قیاسھ وتنمیتھ لدى أطفال الصف) " ١٩٨٦(الحوري، أمة الرازق -٦٤

، كلیة التربیة للبنات، جامعة عین )غیر منشورة (، رسالة دكتوراه  "االبتدائي بالجمھوریة الیمنیة

 . شمس، مصر

منھج اللغة  رح باستخدام األسلوب التكاملي فيبرنامج مقت) "٢٠٠٢(الدخیل، فھد عبد العزیز -٦٥

العربیة وأثره في تحصیل طالب الصف األول المتوسط وإكسابھم للمھارات اللغویة في المملكة 

، كلیة العلوم االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن )غیر منشورة(رسالة دكتوراه  "العربیة السعودیة

 .سعود اإلسالمیة، السعودیة
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 برنامج مقترح لتنمیة مھارات الكتابة الوظیفیة لتالمیذ المرحلة )" ١٩٩٦ (ذیاب، عید-٦٦

 )غیر منشورة( دكتوراه رسالة  ". اإلعدادیة في ضوء الحاجات الفردیة والمتطلبات االجتماعیة

 .كلیة التربیة، جامعة طنطا

 دراسة لبعض العوامل المرتبطة بتأھب الطفل) "١٩٨٧(رضوان، فوقیة، حسن -٦٧

  . ، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق، مصر)غیر منشورة(رسالة دكتوراه "ءةللقرا

برنامج متعدد المداخل لعالج بعض مشكالت تعلم القراءة في ) "٢٠٠١(السلیطي، حمدة -٦٨

جامعة عین ).غیر منشورة  (دكتوراه، رسالة "الصفوف األولى من المرحلة االبتدائیة بدولة قطر

 . شمس

أثر برنامج قائم على استخدام ما وراء المعرفة في تنمیة ) "٢٠٠١(بد اهللا مھا ع. السلیمان-٦٩

غیر (، رسالة ماجستیر "الفھم القرائي لدى تلمیذات صعوبات القراءة في الصف السادس االبتدائي 

 . مجال الدراسات التربویة، جامعة الخلیج العربي). منشورة

 صعوبات تعلم اإلعراب لدى طلبة قسم اللغة برنامج مقترح لعالج) " ٢٠٠١(السیقلي، رجاء -٧٠

  . غزة–الجامعة اإلسالمیة ) غیر منشورة(، رسالة ماجستیر  " غزة-العربیة بالجامعة اإلسالمیة

صعوبات تعلم البالغة لدى طلبة اللغة العربیة في الجامعة  ) "٢٠٠٣(عایش، آمنة محمود -٧١

 .  التربیة، الجامعة اإلسالمیة غزة،  كلیة)غیر منشورة (، رسالة ماجستیر "اإلسالمیة

 العالقة بین دراسة القبول في المدرسة والقدرة على التحصیل" ) ١٩٨٤(عبد الرحمن، داود-٧٢

  .، كلیة التربیة، الجامعة األردنیة)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر  "القرائي والكتابي

الشائعة في المفاھیم الجبریة أثر برنامج مقترح لعالج األخطاء ) "٢٠٠٠( أبو عطایا، أشرف-٧٣

 .غزة، كلیة التربیة)غیر منشورة(رسالة ماجستیر ". لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة

تتبع األخطاء الكتابیة عند طلبة الصفوف االبتدائیة الثالثة األولى  ) "١٩٨٦(أبو عودة، عودة -٧٤

الجامعة : ة التربیة، األردن، كلی)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر "في محافظة عمان العاصمة

 . األردنیة

برنامج مقترح في القراءات اإلضافیة لتنمیة بعض مھارات ) " ٢٠٠٣(الفلیت، جمال كامل -٧٥

،  )غیر منشورة (، رسالة ماجستیر  "التعبیر الكتابي لدى طلبة الصف السابع بمحافظات غزة

 .  غزة–جامعة األزھر 
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فعالیة برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم  )"٢٠٠٣(فورة، ناھض صبحي سعید -٧٦

،  البرنامج المشترك )غیر منشورة ( ، رسالة دكتوراة  "القراءة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة بغزة

 . بین جامعة عین شمس، القاھرة، جامعة األقصى، غزة

یة في اللغة برنامج لتنمیة مھارات بعض فنون الكتابة اإلبداع) " ٢٠٠٠(مسلم، حسن أحمد -٧٧

  . ، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق)غیر منشورة  (دكتوراه، رسالة  "العربیة لطالب المرحلة الثانویة

فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة القدرة على حل المسائل اللفظیة ) " ٢٠٠٣(المشھراوي، عفاف -٧٨

 –، كلیة التربیة )غیر منشورة(، رسالة ماجستیر  "لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

 . الجامعة اإلسالمیة

دراسة تجریبیة لمدى فعالیة برنامج قائم على نظریات تشغیل ) " ١٩٩٤(مطحنة، خالد -٧٩

) غیر منشورة(، رسالة دكتوراة، "المعلومات في عالج صعوبات التعلم لدى األطفال في القراءة

  . كلیة التربیة، جامعة طنطا

م التعاوني ودوره في عالج صعوبات تعلم مھارة القراءة لدى التعل) " ١٩٩٦(یعقوب، علي -٨٠

 . ، جامعة عین شمس)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر  "تالمیذ مرحلة التعلیم األساسي بلیبیا
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  :الدوریات

فعالیة القصص في تنمیة المھارات اللغویة، وبعض  )"٢٠٠٠( أحمد، فائقة ومحمد، إیمان -٨١

،  المؤتمر العلمي الثاني عشر، مناھج التعلیم وتنمیة  " قبل المدرسةعملیات التفكیرعند طفل ما

  . جامعة عین شمس: التفكیر، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس، القاھرة، دار الضیافة

فعالیة برنامج مقترح في تنمیة مھارات التذوق األدبي لدى طالب ) "٢٠٠٣(جاد، محمد لطفي -٨٢

، دراسات في المناھج وطرق التدریس، العدد  " ضوء نظریة النظمالصف األول الثانوي في

  . القاھرة–التسعون، الجمعیة المصریة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس 

دور التكنولوجیا في تنمیة ) " ٢٠٠٤(خلیل، وفورة، عبد الفتاح حماد، وناھض صبحي -٨٣

، المؤتمر العلمي الرابع،  "اع غزةاالستعداد القرائي لدى تالمیذ ریاض األطفال في محافظات قط

  . جامعة عین شمس–للقراءة وتنمیة التفكیر، الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة، كلیة التربیة 

االستعداد  أثر برنامج لتنمیة اإلدراك السمعي والبصري على ) "١٩٩١(شیماء"الدیاسطي -٨٤

  . لطفولة، جامعة عین شمس، مصر، الدراسات العلیا ل "للقراءة والكتابة ألطفال الحضانات

فعالیة برنامج مقترح لتنمیة المھارات اإلمالئیة الالزمة ) " ١٩٩٧(رحاب، عبد الشافي -٨٥

المجلة ". لتالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي لدى طالب كلیة التربیة قسم اللغة العربي

  . زء األول الج–العدد الثاني عشر .  التربویة، كلیة التربیة بسوھاج

 تنمیة المھارات األساسیة إللقاء القصائد الشعریة لدى ) "١٩٩٩(سعد، عبد الحمید زھري -٨٦

 . العدد السابع والخمسون.  ، دراسات في المناھج وطرق التدریس"طالب المرحلة الثانویة 

 فالأثر خبرة ریاض األطفال على االستعداد القرائي لألط)"١٩٨٢(الشیخ حمد، عبد الرحیم-٨٧

، مركز البحوث والتطویر التربوي، جامعة "األردنیین الذین التحقوا بالصف األول االبتدائي 

 .الیرموك

فعالیة استخدام برنامج مقترح لألنشطة التربویة في ) " ١٩٩٨( الضبع، ثناء، وغبیش، ناصر-٨٨

 التدریس، العدد ، دراسات في المناھج وطرق "تنمیة األداء االبتكاري لدى أطفال ما قبل المدرسة

  .الثامن واألربعون

صعوبات التعلم والمتغیرات المتصلة )" ١٩٩٢(عبد الرحیم، أنور وفخرو، حصة عبد الرحمن -٨٩

، ندوة نحو تربیة أفضل لتلمیذ  "بھا كما یدرسھا المعلمون في المرحلة االبتدائیة بدولة قطر

جامعة :  للدراسات والبحوث) ٢(لمجلد المرحلة االبتدائیة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج، ا

   ). ٧٣(ص .  قطر
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االستعداد للقراءة وعالقتھ بالتدعیم األسري والمشاركة ) "١٩٩٧(عبد الرحیم، جوزال -٩٠

، مجلة دراسات نفسیة، رابطة األخصائیین النفسیین  "الوالدیة وأفكار وإدراك طفل الروضة

  .ھرة، مكتبة األنجلو المصریة العدد األول، القا–المجلد السابع . المصریة

أثر برنامج تدریبي الستراتیجیات التعلیم التبادلي على ما ) " ٢٠٠٧ (،محمد عثمان، ماجد -٩١

، مجلة كلیة  "وراء الفھم لدى الطالب ذوي صعوبات الفھم القرائي في الصف الخامس االبتدائي

 . ، مصرالتربیة، العدد األول، المجلد الثالث والعشرون، جامعة أسیوط

برنامج مقترح للتدریب على بعض مجاالت التعبیر ) "٢٠٠٠(عطا اهللا، عبد الحمید زھري -٩٢

، دراسات في المناھج وطرق  "الوظیفي لدى طالب الثانوي التجاري في ضوء احتیاجاتھم المھنیة

 . التدریس، العدد الثالث والستون

غوى لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة  ظاھرة انخفاض المستوى الل ) "١٩٩٣(غزالة، شعبان -٩٣

، التربیة، مجلة لألبحاث التربویة، العدد التاسع والعشرون، كلیة  " أسبابھا وعالجھا–باألزھر 

 . جامعة األزھر: التربیة

معالجة بعض األخطاء الھجائیة لدى تالمیذ الصف السادس ) " ١٩٩٥(غزالة، شعبان -٩٤

ت في المناھج وطرق التدریس، الجمعیة المصریة للمناھج ، مجلة دراسا "االبتدائي بالسعودیة

 . جامعة عین شمس:  مصر الجدیدة، كلیة التربیة–وطرق التدریس 

أثر االختالفات في أنشطة تعلم ) " ٢٠٠٢(محمد، والنصار، محمد سالم، وصالح عبد العزیز -٩٥

 . الرابع، المؤتمر العلمي  "القراءة لدى ریاض األطفال في محافظات قطاع غزة

فعالیة التعلیم اإلتقاني في عالج األخطاء اللغویة المصاحبة لتعلیم ) "١٩٨٦(المرسي،  محمد -٩٦

،  واقع المؤتمر الثامن للجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس،  "القراءة والكتابة للمبتدئین

 .جامعة عین شمس: مناھج المتفوقین دراسیا والمتأخرین،  كلیة التربیة

العالقة بین صعوبات التعلم وبعض المتغیرات الدیموغرافیة لدى ) " ٢٠٠١(بو مرق، جمال أ-٩٧

مجلة البحوث والدراسات التربویة  ".  تالمیذ المرحلة األساسیة العلیا في محافظة الخلیل

  . دار الفكر: ، عمان)٥( الفلسطینیة

 القواعد الوظیفیة والقراءة على أثر برنامج متكامل بین" ) ١٩٩١(المال، بدریة سعید إبراھیم -٩٨

 –، مجلة حولیة  "األدب اللغوي لتلمیذات الصفوف الثالثة األخیرة من المرحلة االبتدائیة بدولة قطر

  .جامعة عین شمس) ٨(كلیة التربیة،  
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، مجلة  "مشكالت الطلبة بطیئي التعلم في المرحلة األساسیة األولى) " ١٩٩٨(منسي، حسن -٩٩

 ).٢(ب المعلم الطال

 طلبة الصف السادس األساسي لمھارة الفھم إتقان مستوى ) "١٩٩٨(یعقوب، حسین - ١٠٠

،  مجلة المعلم  "واالستیعاب القرائي في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولیة في الدول المضیفة

 . األردن–وعمان ) ٢(الطالب، 

 في تنمیة االستعداد للقراءة  دورة التربیة الحركیة" ) ١٩٩٦(حمد أیوسف، صدیقة علي - ١٠١

، مؤتمر جامعة عین شمس عن آفاق جدیدة لطفولة سعیدة، القاھرة، فندق میریدیان، "والكتابة

 . القاھرة، جاردن سیتي



١٥١ 
 

  

  :المراجع األجنبیة: ثانیًا

١٠٢.  Baker ،Isabel ،mulcahy – ernt ،  Patricia (١٩٩٢)  expressive  

writing  events  to improve   reading   comprehension  and   abstact  

thinking  of  non – proficient ،  paper  presented  at  the  annual   

meeting   of  the  national   reading   conference    c ٤٢  and ، san  

Antonio ،  t x ،  December  ٥ -٢. 

   

١٠٣. Colantone ، et. al.(١٩٩٨) Im proving writing MA research project ،

saint Xavier university USA.  ERIC.  ٤٢٠٠٧٧. 

 

١٠٤. Jabbovr ،Georgette (١٩٩٢). I'm proving  the writing skill of ESPC 

medical students: an Experimental Approach. Damascus UNIV ،

Journal_V٨_Nomber (٣٠، ٢٩) 

 

١٠٥. Juel ،Connie (١٩٨٨).  learning to read write: A longitudinal study 

of ٥٤ children from first though fourth Grades journal of educational 

psychology ،(٤) ٨٠ pp.٤٤٧_٤٣٧. 

 

١٠٦. Mcfccly N. (١٩٩٩) A comparative study of writing component of 

the language Arts curricula in Japan (ph. D Disscrtation ،university of 

san Francisco ). D.A.٦٠/١٢، ١p.٤٢٨٨_A. 

 

١٠٧. Shull ،j.(٢٠٠٠) teaching the writing process to lligh school Juniors 

through coopcr Ain learning stratcgies.  PhD Walden university DA١ ،

٠١_٦٢ p.٦٩ Jol ٢٠٠٠ A.      
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  :مواقع االلكترونیة ال

  ،"التفریق بین السمع واالستماع واالنصات  )"٢٠٠٩(،عبد اهللا، الحمیاني .١٠٨

  ٧٢٧٣٨=b?bhb.showthread /b /com .Bniabdullah  

  

  ،"مقترحات عالجیة للضعف القرائي)"٢٠٠٨(،راشد ،محمد ، الشعالن.١٠٩

?php.laki books/com.lakil.www: //Htt  

  

 ".عالج الضعف القرائي ) ٢٠٠٨(،محمد ،فھد . ١١٠

١٩٥=?chwthead php/ almshet com/Http  
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  . البرنامج المقترح •

 . دلیل المعلم •

 . األلعاب التربویة •

 . االختبار القرائي •

  . أسماء السادة المحكمین •
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١(ملحق رقم

  

  . غزة–سالمیة الجامعة اإل

  .عمادة الدراسات العلیا

  .قسم المناھج وأسالیب التدریس

  
  

  تحكیم البرنامج المقترح في تنمیة بعض مھارات القراءة

  

  -------------------------------ة/الفاضل / األستاذ  

  : تحیة طیبة وبعد

 من اھج وأس الیب    تخ صص –تقوم الباحثة بدراسة تجریبی ة؛ لنی ل درج ة الماج ستیر ف ي التربی ة             

أث ر برن امج مقت رح ف ي تنمی ة بع ض مھ ارات الق راءة ل دى تالمی ذ ال صف            " تدریس، وذلك بعنوان    

  .الثالث األساسي، في مدارس وكالة الغوث الدولیة

وقد تطلب ذلك إعداد برنامج مقترح مما قد یسھم ف ي تنمی ة بع ض مھ ارات الق راءة ل دى تالمی ذ            

  .الصف الثالث األساسي

آلرائك م الفاعل ة ومقترح اتكم البن اءة ف ي ھ ذا المج ال؛ یرج ى م ن س یادتكم االط الع عل ى                  ونظرًا    

أھ   داف البرن   امج، وأن   شطتھ وأس   الیب تدری   سھ :  البرن  امج المقت   رح وتحكیم   ھ، وذل   ك م   ن حی  ث  

  .والوسائل المستخدمة فیھ، وأسئلة التقویم، ومدى مالئمتھ لتالمیذ الصف الثالث األساسي

  

  

  تعاونكمشاكرین لكم حسن 

  و تفضلوا بقبول فائق االحترام

  

  : الباحثة

  سوسن الشخریتي 
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  البرنامج المقترح:  أوًال
  

  أھداف البرنامج 
  :األھداف العامة

  .إثارة الرغبة والمیل لتعلم التالمیذ القراءة والشغف بھا •

 .تنمیة بعض مھارات التالمیذ اللغویة وإكسابھم مفردات وتراكیب جدیدة •

 .رات القرائیة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسيتنمیة بعض المھا •

 .غرس بعض القیم اإلیجابیة في نفوس التالمیذ •

  

  

  :األھداف الخاصة

  : تنمیة بعض مھارات التمییز البصري، وتشمل -١

  .یمیز التالمیذ بین بعض الحروف المتشابھة صوتًا المختلفة رسمًا •

 .تلفة صوتًایمیز التالمیذ بین بعض الحروف المتشابھة رسمًا المخ •

  .یتعرف إلى الالم الشمسیة والالم القمریة -٢

 .یمیز بین الالم الشمسیة والالم القمریة -٣

 .یتعرف إلى التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة -٤

 . یمیز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة -٥

 ).مد بالواو * مد الیاء* مد باأللف (یتعرف إلى أنواع المدود الثالث  -٦

 ).الوصل والقطع(یتعرف إلى ھمزتي  -٧

 ).الوصل والقطع(یمیز بین ھمزتي  -٨

  ).تنوین الكسر* تنوین الضم *تنوین الفتح(یمیز بین أشكال التنوین الثالث  -٩
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  .التمییز بین الحروف المتشابھة صوتًا ورسمًا:  المھارة األولى

  :األھداف السلوكیة

  .یة سلیمة وممثلة للمعنىیقرأ مادة الدرس قراءة جھر -١

 .یتعرف إلى الحروف المتشابھة صوتًا ورسمًا -٢

 .یمیز بین الحروف المتشابھة صوتًا ورسمًا -٣

یعطي مؤشرات داللیة على االعتزاز بالعادات والتقالی د واالھتم ام بتربی ة الخی ول، والرف ق            -٤

 .بالحیوان

  :الوسائل التعلیمیة

بطاقات الحروف والكلم ات، جھ از الحاس وب، ال سبورة،          الكتاب المدرسي، اللوحة المغناطیسیة،     

  . طباشیر ملون

  

  : األلعاب التربویة

  .  البحث عن النقطة الضائعة-لعبة التصفیق  للكلمة

  

  :المتطلب األساسي

  . یكتب التلمیذ الحروف الھجائیة بطریقة صحیحة

  ق * ك * ع * غ* ت * ب* أ :  اكتب ما یملى علیك

  : المحتوى
  . الحصان العربي: شرالدرس العا

یعد الحصان العربي من أشھر أنواع الخیول، وأكثرھ ا س رعة ف ي الع الم، فیب دو ف ي ع دوه            

  .كالطائر، وھو جمیل المنظر، ویمتاز بالرشاقة وتناسق شكلھ

إذا تأملتھ جیدًا، ترى أن لھ رأسًا صغیرًا تعلوه أذنان طویلتان منتصبتان، داللة على الق وة،    

ان صافیتان، وھو متوسط الطول، و لھ صدر عریض وبطن مستدیر، وشعر ناعم ولھ عینان واسعت  

یتمیز عن غیره من الخیول بقدرتھ عل ى التحم ل وال صبر عل ى م شاق ال سفر، و ی ستخدم ف ي ص ید                

  . الحیوانات المتوحشة، ألنھ ال یخشاھا؛ كما أن لھ ذاكرة حادة على تذكر األماكن

  ).٩٢:، ج، أكتاب اللغة العربیة، الصف الثالث( 
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 معاني المفردات 

  مرادفھا  الكلمة

  قائمتان  منتصبتان

  جریھ  عدوه

  الباقیة  الخالدة

  یخاف  یخشى

  مخلص  وفي

  

  :األسئلة

  بماذا یمتاز الحصان العربي؟ -١

 ما داللة األذنین الطویلتین؟ -٢

 لماذا یستخدم الحصان العربي في صید الحیوانات المتوحشة؟ -٣

  

  :استخرج من الدرس •

  .--------------، -----------تشابھین في الشكل حرفین م

  .---------------، -----------حرفین متشابھین في اللفظ 

  .---------------- أذنان -----------ھات مفرد الحیوانات 

  

  : صنف الكلمات التالیة بحسب الحرف •

  ).ھشام_شيء _مساء_السالم_سمیرة_الحشرات_ السیاحة _ نشیطة_  مكشوفة _ الفلسطینیة (

  )ش(حرف الشین   )س(حرف السین 
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  :اكتب الحرف المشترك في الكلمات التالیة •

  ).مدرسة _  أجراس– اإلسالم – مسرعة -سوق( 

  

  ). شمال - مشمش– شجرة - الشوارع-الشعب(

  

  

  

  .التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة: المھارة الثانیة

  .لى الالم القمریةالتعرف ع: أوًال

  

  :األھداف السلوكیة

  .یقرأ مادة الدرس قراءة جھریة صحیحة ممثلة للمعنى -١

 .یعبر عن فھمھ لمادة الدرس بإجابتھ شفویًا وكتابیًا -٢

 .یتعرف إلى الالم الشمسیة والالم القمریة -٣

 .یمیز بین الالم الشمسیة والالم القمریة -٤

لمناسبات، ومساعدة الجیران ف ي األف راح   یعطي مؤشرات داللیة على أھمیة المشاركة في ا    -٥

 .واألحزان

  

  :الوسائل التعلیمیة

الكتاب المدرسي،  بطاقات الكلمات، شریط التسجیل، جھاز الت سجیل، مج سمات ل بعض الحیوان ات،       

  . السبورة، طباشیر ملون

  :المتطلب األساسي

  :اكتب ما یملى علیك

  سعد* صعد * ذاكرة * ظریف * سعاد * حصاد

  :المحتوى

  .رحلة إلى طبریا: الدرس الثاني والعشرون
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قررت مدرستنا تنظیم رحلة إلى طبریا، فاستعد الجمیع لذلك الیوم، وحضرنا برنامجًا یشتمل 

  .على فقرات متنوعة من المسابقات واألناشید والطرائف

وفي صباح الخمیس، تجمعنا أمام المدرسة، ثم صعدنا الحافلة بنظام، وأخ ذ ك ل من ا مكان ھ،        

  .كان بصحبتنا بعض المعلمینو

  

  )*.٩٥: كتاب اللغة العربیة الصف الثالث ج، ث(

  
  :األسئلة

  ماذا قررت المدرسة؟ -١
 عالم یشتمل برنامج الرحلة؟ -٢
 كیف صعد الطلبة إلى الحافلة؟ -٣
  

  :ھات
  ---------مفرد المعلمین •
 -----------جمع برنامج •
 -----------جمع حافلة  •
 . ضعھا في جملة من تعبیرك-----------كلمة بھا الم قمریة •
 .ضع خطًا تحت الكلمة التي تبدأ بالم قمریة من الكلمات التالیة •
  )المدرسة* الحریة * الریف * الغیظ * الضیق * القطة * الھرم * النمل * الحر (
  
  :أدخل أل التعریف على الكلمات التالیة، ثم ضع السكون على الالم فیما یلي •

  -------------حبل -٥٣
 --------------ولد -٥٤
 -------------ملك -٥٥
 ------------غذاء -٥٦
  .-------------باب -٥٧

  .ثانیًا مھارة التعرف إلى الالم الشمسیة

  :المحتوى

  .اختیار الصدیق: الدرس السابع عشر

إن  ك ال ت  ستطیع أن تع  یش دون ص  دیق وف  ي، یتمن  ى ل  ك الخی  ر وال  سعادة         : یق  ول الكت  اب 

لن  صائح، ویجل ب ل  ك م ا یح ب لنف  سھ، وھ و ال  ذي     والنج اح، وی دلك عل  ى طری ق الخی  ر، ویق دم ل ك ا     

  . تحترمھ ویحترمك، ویستمع لك وتستمع لھ، ویجب أن نختار الصدیق بناًء على ھذه األخالق

  )٤٤:كتاب اللغة العربیة الصف الثالث، ج، ث(

  



١٦٠ 
 

  :األسئلة

  لماذا ال یستطیع اإلنسان أن یعیش دون صدیق وفي؟ -١

 كیف نختار الصدیق؟ -٢

 قي؟من ھو الصدیق الحقی -٣

  

  :ھات*

  .------------  جمع الكتاب-

  .------------ مضاد الصدیق-

  .  ضعھا في جملة من تعبیرك-------------- كلمة تبدأ بالم شمسیة-

  

  .ضع خطًا تحت الكلمة التي تبدأ بالم شمسیة من الجمل المعطاة •

  .نأخذ العسل من النحل -١

 .نشاھد البرامج في التلفاز -٢

 .ظھر الحق وزھق الباطل -٣

 .لقب حمزة بسید الشھداءی -٤

 .تشرق الشمس من الشرق -٥

  

  .أدخل أل التعریف على الكلمات التالیة، ثم ضع الشدة على الحرف الذي یلي الالم •

  ---------شجرة -٥٨

 ---------صدیق -٥٩

 -----------سلم -٦٠

 -----------نور -٦١

 .---------رسول -٦٢

 

  .مھارة التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة: ثالثًا

اقرأ الكلمات التالیة قراءة جھریة، ثم أضف الالم إلى كل منھ ا، وأع د قراءتھ ا م ن     : التلمیذعزیزي  

  .جدید
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  علم             العلم

  ----جمل             

  -----زفة             

  -------شباب         

  -------أغاني         

  -------طعام          

  

  :  وبین نوعھاعین كل كلمة تحتوي على أل التعریف

  نوع الالم  الكلمة  الجملة

      .قلم البستاني األشجار* 

      .الحجرة نظیفة* 

      .الصدیق وقت الضیق* 

      .تشرق الشمس صباحًا* 

      .المدرس مخلص في عملھ*

  
أمامك اآلن سلة الكلمات، بعض الكلمات الموج ودة فیھ ا تب دأ ب الم شم سیة        : عزیزي التلمیذ  •

  .قمریة،المطلوب منك أن تضع كل نوع في سلتھوبعضھا تبدأ بالم 
  سلة الكلمات

  الفالح     السمك       النار          
  الوطن      القدس    الصبر

  الزرع    المعلم        الصف
  الحقل    التلمیذ       البرد

  
  لتي تبدأ بالم شمسیةسلة الكلمات ا:  سلة الكلمات التي تبدأ بالم قمریة                      مثال: مثال

  --------------                                                          السمك     --------       الفالح
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  .طة والھاء المغلقةالتمییز بین التاء المربوطة والتاء المبسو: المھارة الثالثة

  :األھداف السلوكیة

  .یقرأ مادة الدرس قراءة جھریة صحیحة ممثلة للمعنى -١

 .یتعرف إلى التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة -٢

 .یمیز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة -٣

 . واإلخالص لآلخرینأھمیة الوفاء: غرس بعض القیم اإلیجابیة في نفوس التالمیذ مثل -٤

  

  :الوسائل التعلیمیة

  .  لوحة الجیوب- بطاقات الكلمات– الكتاب المدرسي –السبورة 

  

  :األلعاب التربویة

  .لعبة المسابقات للتمییز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة

  

  :المتطلب األساسي

  :اكتب ما یملى علیك

  الذرة* ع الشمو* ظریف * المدرسة * البیت 

  

  :المحتوى

  .  وفاء كلب: الدرس التاسع عشر

یحكى أن رجال وزوجتھ كانا یقطنان في قریة نائیة، وك ان لھم ا طف ل ص غیر یحبان ھ كثی رًا،           

وقد دربا كلبھما على حراسة البیت أثناء غیابھما، وفي صباح أحد األی ام، خ رج ال زوج یبح ث ع ن              

 جرة الم اء م ن نب ع بعی د، فأش ارت إل ى الكل ب ك ي         الرزق، كما اضطرت الزوجة للخروج؛ لكي تمأل      

یحرس الطفل في المھد الذي في داخل البیت، ففھ م إش ارتھا، وجل س إل ى جان ب المھ د ینظ ر یمین ًا             

ویسارًا، وفجأة أخذ یتسلل إلى المھد ثعبان كبیر، فانقض علیھ الكل ب وج رت بینھم ا معرك ة انتھ ت          

 جعل الدم ی سیل م ن فم ھ، ع ادت األم إل ى البی ت تحم ل ج رة         بمقتل الثعبان بأسنان الكلب القویة مما     

  . الماء على رأسھا فنظرت من بعید إلى المھد، فلم تجد صغیرھا، والحظت الدم یسیل من فم الكلب

  ).٦٤:كتاب اللغة العربیة للصف الثالث ج، ث(
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  مرادفھا  الكلمة

  یسكنان  یقطنان

  بعیدة  نائیة

  یمشي بحذر  یتسلل

  
  

  :األسئلة

  ین كان الرجل وزوجتھ یقطنان؟أ -١

 عالم دربا كلبھما؟ -٢

 لماذا اضطرت الزوجة للخروج؟ -٣

  

  :استخرج من القطعة

  --------كلمة بھا تاء مربوطة -٦٣

 -------كلمة بھا تاء مبسوطة  -٦٤

 .---------كلمة بھا ھاء مغلقة  -٦٥

  

  . اقرأ ثم اكتب الحرف المناسب للكلمة •

  .       الشمس---أشرق

  ة        ناضج---الثمر

  )ه * ت *ة  (        العصافیر            ---غرد

  .---كتب سائد درس

  .---اشترى الفالح كلبًا لیحرس غنم

  . سعاد الدرس---كتب

  
  ).مد بالواو* مد بالیاء* مد باأللف ( التمییز بین أنواع المدود الثالث: المھارة الرابعة

  :األھداف السلوكیة

  .ممثلة للمعنىیقرأ مادة الدرس قراءة جھریة صحیحة  -١

 . یتعرف إلى أنواع المدود الثالث -٢
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 .یمیز بین أنواع المدود الثالث -٣

 .یصنف الكلمات التي بھا حروف ممدودة حسب نوع المد فیھا -٤

  

  :الوسائل التعلیمیة

  .السبورة، طباشیر ملون، بطاقات الكلمات لتنفیذ اللعبة، الكتاب المدرسي، لوحة الجیوب

  :لعاب التربویةاأل

  .لملك والحراسا: لعبة

  

  :المتطلب األساسي

  .صنف الكلمات التالي بحسب الجدول

  . عدوه–  الحدیقة -  سألت – السلحفاة – كتبت -عملھ 

  ھاء مغلقة  تاء مبسوطة  تاء مربوطة

      

      
  

  

  

  :المحتوى

  .العصفور والنار: الدرس الحادي عشر

ور والحیوان  ات، ك  ان یع  یش  ف  ي غاب  ة كثیف  ة األش  جار، بدیع  ة األل  وان، ملیئ  ة ب  أنواع الطی     

وفي ذات یوم شدید الحرارة، .  عصفور لطیف جمیل، اعتاد أن یغرد فوق األغصان، بصوتھ الرنان 

والشمس محرقة، والھواء الفح، شب في الغابة حریق ھائل، فاندلعت أل سنة النی ران، وامت دت إل ى         

اركة بیوتھا في الغابة، حتى تنجو فتسابقت الذئاب واألسود والفیلة والنمور إلى الھرب، ت.  كل مكان

  ).١٠٣:كتاب اللغة العربیة، ج، أ. (بنفسھا

  :األسئلة
  ماذا كان یعیش في الغابة؟ -١
 كیف تصرفت الحیوانات بعد الحریق؟ -٢
 في أي فصل كانت أحداث القصة؟ -٣
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  : استخرج من الفقرة •
  ------- كلمة بھا مد باأللف-
 ------- كلمة بھا مد بالواو-
 --------بالیاء كلمة بھا مد -
  
 .-------------  مضاد امتدت-------مفرد الطیور: ھات •
  

  .صل كل كلمة حسب نوع المد فیھا
  محمود           مد باأللف -١
 ماھر              مد بالیاء -٢
 كبیر               مد بالواو -٣
 
 
  .صنف الكلمات التالیة بحسب نوع المد فیھا •
 )فروع* مكان* النمور * تساعد * عصفور * قریب  * كتاب* سطور * عامل * كریم * أمھات (

   
  مد بالواو  مد بالیاء  مد باأللف

      
      
      
      
      
  

  ).الوصل والقطع ( التمییز بین ھمزتي : المھارة الخامسة

  :األھداف السلوكیة

  .یقرأ مادة الدرس قراءة جھریة صحیحة ممثلة للمعنى -١

 .یتعرف إلى ھمزة الوصل وھمزة القطع -٢

 ).الوصل والقطع(یز بین ھمزتي یم -٣

 .یعبر عن فھمھ لمادة الدرس بإجابتھ عن أسئلة شفویة وكتابیة -٤

  

  :الوسائل التعلیمیة

  . بطاقات الكلمات، اللوحة المغناطیسیة، الكتاب المدرسي، السبورة، طباشیر ملون
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  :األلعاب التربویة

  ).طع للتمییز بین ھمزتي الوصل والق( لعبة البنت الخائفة والتاج 

  

  : المتطلب األساسي

  :اكتب ما یملى  علیك

  .التالمیذ، السبورة، عبیر، الكتاب، السوق، الحیاة

  

  :المحتوى

  .الفصول األربعة:  الدرس الحادي والعشرون

أق رأ  : رأى بسام والده یقرأ الجریدة، فتوجھ إلیھ، وسألھ م اذا تق رأ ی ا وال دي؟ األب         

  .رأت بصوت مرتفع حتى نسمع القصةھال ق: بسام. قصة عن الفصول األربعة

حصل خالف بین الفصول األربعة حول األف ضل منھ ا، فاتفق ت عل ى ال ذھاب           :  األب  

  . كل فصل یتحدث عن نفسھ، وبعد ذلك یصدر الحكم: إلى أمھا السنة، لتحكم بینھا، فقالت السنة

نى ع نكم  كل واحد منكم لھ فضائلھ وخصالھ، فبكم تعود دورة الحیاة، وال غ      :  السنة  

  ).٨٣:كتاب اللغة العربیة، ج، ث. (إلنسان أو حیوان أو نبات

  

  :األسئلة

  ماذا كان یقرأ والد بسام؟ -١

  عالم اختلفت الفصول األربعة؟ -٢

 إلى من احتكمت ؟ -٣

  

  :استخرج من الفقرة •

  .-------------كلمة بھا ھمزة وصل  

  .--------------كلمة بھا ھمزة قطع   

  : الكلمات التالیةضع دائرة حول ھمزة الوصل في •

  اشترك * أیمن * أخالق * انتصر * الشتاء * أعمل 
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  : ضع خطًا تحت ھمزة القطع في الكلمات التالیة •

  أغسل* أداء * التفاحة * االدخار* أحمد * استمر 

  

  . اكتب الكلمة المناسبة كما تسمع من المعلمة •

  ).أنصت.        (إذا تكلم من ھو أكبر منك----------- -١

  ).اقرأ.         (آیة من القرآن الكریم-------توضأ و -٢

  ).انتصر.    (علیھم------- حارب صالح الدین العدو و-٣

  ).أحسن.         (عمال------- إن اهللا ال یضیع أجر من -٤

  ).األھرامات.     (الثالث من عجائب الدنیا السبع--------- -٥

    
  
  

  ).تنوین الكسر* تنوین الضم * تنوین الفتح ( التنوین التمییز بین أنواع : المھارة السادسة

  :األھداف السلوكیة

  .یقرأ مادة الدرس قراءة جھریة صحیحة ممثلة للمعنى -١

 ).كسر* ضم * فتح ( یتعرف إلى أنواع التنوین  -٢

 ).كسر* ضم * فتح (یمیز بین أنواع التنوین  -٣

 .بیًایعبر عن فھمھ لمادة الدرس بإجابتھ عن األسئلة شفویًا وكتا -٤

آداب التح دث م ع اآلخ رین، م ساعدة     :  غرس بعض القیم اإلیجابیة في نفوس التالمی ذ مث ل      -٥

 .من یحتاج إلى مساعدة

  

  :الوسائل التعلیمیة

  . الكتاب المدرسي، بطاقات الكلمات، السبورة، لوحة الجیوب

  

  

  :األلعاب التربویة

  . لعبة القفز في الشكل
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  :المتطلب األساسي

  .س كلمات بھا ھمزة وصل، وخمس كلمات بھا ھمزة قطع، ثم اقرأھااكتب في دفترك خم

  

  :المحتوى

  .الطفل المؤدب: الدرس الرابع والعشرون

ی   صف الن   اس الطف   ل الم   ؤدب ال   ذي یت   صرف م   ع اآلخ   رین ب   أدب ولط   ف، ویب   ادر      

فھو . لمساعدتھم، على أنھ طفل مؤدب، ویبدي معظم الناس إعجابھم وحبھم لھ بسبب ھذه الصفات    

، )ش كراً ( دم ألفاظًا مھذبة لطیفة، تسر اآلخرین في حدیثھ معھم، فیقول لمن یصنع لھ معروفًا  یستخ

  ).لو سمحت (وإذا أراد أن یطلب شیئا من شخص آخر یسبق طلبھ بجملة جمیلة تبدأ بـ 

  ).١١٥:كتاب اللغة العربیة، ج، ث(

  

  .معاني المفردات

  مرادفھا  الكلمة

  تفرح  تسر

  مؤدبة  مھذبة

  یسرع  یبادر

  یتعامل  یتصرف

  كلمات  ألفاظًا

  

  :األسئلة

  ماذا نسمي الطفل الذي یتصرف مع اآلخرین بأدب ولطف ؟ -١

 كیف نتصرف في حیاتنا مع اآلخرین ؟ -٢

 ماذا نقول عندما نطلب شیئًا من اآلخرین ؟ -٣

  : استخرج من الفقرة •

  ----------- كلمة بھا تنوین فتح -

  ----------- كلمة بھا تنوین ضم -
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  ----------لمة بھا تنوین كسر  ك-

  : أكمل بحسب المثال
                ورق               ورقًا               ورقٌِ           ورقِِ

  --------        --------         --------     سور              

  --------        --------        ---------                  صورة

  --------        --------       ----------     باب                         

    --------        --------        ----------            مدرسة              
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  .دلیل المعلم:  ثانیًا
  )٢(ملحق رقم 

  
  .وتًاسأعرض علیك اآلن خطة لتحضیر مھارة التمییز بین الحروف المتشابھة رسمًا وص: أوًال

  
 فاألھ      دا

  السلوكیة
الوس            ائل   الخبرات واألنشطة

  التعلیمیة
/ التقویم  

  أدواتھ
  نتائجھ

یق  رأ م  ادة  
ال          درس 
ق            راءة  

جھری          ة  
ممثل             ة 

  .للمعنى

  :تمھید
ع  رض بطاق  ات ل  بعض الح  روف الھجائی  ة عل  ى    

  .التالمیذ ویتم قراءتھا
  . قراءة الفقرة من قبل المعلمة

  .قراءات فردیة من مستویات مختلفة
  : ناقشة شفویةم

عرض بعض الكلمات الموج ودة ف ي الفق رة عل ى       
جھ  از الحاس  وب م  ع ع  رض ص  ور تمث  ل أس  ماء   

  .لبعض الحیوانات لتشویق التالمیذ إلى القراءة
  :تنفیذ اللعبة التربویة

  . التصفیق للكلمة
  . كلمة تبحث عن نقطة

  

بطاق              ات  
  الحروف

  
  
  

بطاق              ات  
  الكلمات

  
  
  

اللوح                ة 
  المغناطیسیة

متابع       ة 
ة ص         ح
  القراءة

  

یتع          رف 
إل                   ى 
الح     روف 
المتشابھة 
في ال شكل   

  .واللفظ
  

یمی  ز ب  ین   
الح     روف 
المتشابھة 
في ال شكل   

  .واللفظ

توض  ح المعلم  ة الف  رق ب  ین الح  روف المت  شابھة  
  .في الشكل واللفظ

  . في الشكل مثل
  ).ش*س*ز*ر*خ*ح*ج(

  :وفي اللفظ مثل
  ).ت*ط*س*ش* ذ*ظ(

ع  رض بطاق  ات للح  روف والكلم  ات م  رة أخ  رى    
على جھ از الحاس وب الت ي تحت وي عل ى ح روف          
مت   شابھة بحی   ث توض   ح ش   كل الح   رف وكلمت   ھ   

  .وصورة تدل علیھ
  :تنفیذ األنشطة الكتابیة

  .مع مرور المعلمة بین التالمیذ للتوجیھ واإلرشاد

  
جھ                   از 

  الحاسوب
  
  

الكت                 اب 
  المدرسي

  
  السبورة

  
طباش             یر  

  ملون

  
متابع       ة 
ص         حة 

  التعرف
  والتمییز

  

  :واجب بیتي  
  :تب ما ھو مطلوب منكاك
  ).خ(اسم فاكھة تبدأ بحرف الخاء -١
 ).ج(اسم فاكھة تبدأ بحرف الجیم -٢
  ).ح(اسم طیر یبدأ بحرف الحاء -٣
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  .دلیل المعلم
 )٣(ملحق رقم 

 .التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة: سأعرض علیك اآلن خطة لتحضیر مھارة: ثانیًا
الوس         ائل   . ةالخبرات واألنشط  األھداف السلوكیة

  التعلیمیة
  /التقویم
  أدواتھ

  نتائجھ

یق  رأ م  ادة ال   درس   
ق         راءة جھری         ة 

  .ممثلة للمعنى

  :تمھید
  .تسرد المعلمة قصة الدرس بأسلوب شیق على مسامع التالمیذ

  .مناقشة حول مضمون القصة
  .قراءة الفقرة من قبل المعلمة

  .قراءات فردیة من مستویات مختلفة
  .فرداتتوضح المعلمة معاني الم

  
ش               ریط 

  التسجیل 
  
  

جھ                 از 
  التسجیل

    

یتع            رف إل            ى  
الح  روف الشم  سیة 

  .والقمریة
  
  
  

یمی              ز ال              الم 
الشم     سیة وال      الم  

  . القمریة

  :توضح المعلمة أن ھناك حروفًا تنتمي لمجموعة القمر مثل
  )م*ل*غ*ع*ق*ف*خ*ح*ج*ب*أ(

وأن ھن            اك حروف             ًا تنتم            ي لمجموع             ة ال             شمس   
  )ط*ض*ص*س*ش*ز*ر*ذ*د*ث*ت(مثل

وم المعلم  ة بإس  ماع التالمی  ذ عل  ى بع  ض كلم  ات عل  ى جھ  از    تق  
التسجیل وتمیز المعلمة بمشاركة التالمیذ كیفیة النطق للكلمات       

  . لكي تتمكن من التمییز بین نوع الالم
ثم بعد ذلك توضح المعلمة للتالمیذ حركة الحرف الذي یأتي بعد 

  . وال توضع على الالم. الالم الشمسیة وھي الشدة
الم القمریة فعالمة التشكیل توضع على ال الم نف سھا وھ ي    أما ال 

  . السكون، مھما كانت حركة الحرف الذي یلي الالم
  . الالم الشمسیة تكتب وال تلفظ: مالحظة

  . أما الالم القمریة تكتب وتلفظ
  ).شمسیة وقمریة(تكرر المعلمة سماع التالمیذ لكلمات أخرى 

حظ ة كیفی ة لف ظ    ثم ی تم ع رض مج سمات ل بعض حیوان ات ومال         
  .الكلمات بشكل سلیم

  
  

بطاق           ات 
  الكلمات

  
  

الكت             اب 
  المدرسي

  
  

  السبورة
  
  
  
  

طباش          یر 
  ملون

  
مج     سمات  
ل              بعض 
  الحیوانات 

    

یعب     ر ع     ن فھم     ھ  
لم         ادة ال         درس   

  .شفویًا وكتابیًا
یعط      ي مؤش      رات 
داللی  ة عل  ى أھمی  ة   
الم                            شاركة 

  . والتعاون

  (      ).تنفیذ األنشطة الموضحة ص 
   :واجب بیتي

  .ھات خمس كلمات تبدأ بالم شمسیة
  .ھات خمس كلمات تبدأ بالم قمریة

اللعب               ة  
  التربویة

    

  



١٧٢ 
 

  . دلیل المعلم 
  )٤(ملحق رقم 

  
س  أعرض علی  ك اآلن خط  ة لمھ  ارة التمیی  ز ب  ین الت  اء المربوط  ة والت  اء المب  سوطة والھ  اء   :  ثالث  ا

  .المغلقة
  

األھ     داف  
  السلوكیة

الوس     ائل   .الخبرات واألنشطة
  .لیمیةالتع

/ التق           ویم
  أدواتھ

  نتائجھ

یق  رأ م  ادة 
ال         درس 
ق            راءة 
جھری         ة 
ممثل            ة 

  .للمعنى
  

یتع         رف 
إل  ى الت  اء  
المربوط  ة 
والت           اء 
المبسوطة 
والھ         اء 

  .المغلقة
  
  
  
  

  : تمھید
  .من خالل طرح أسئلة

  .اذكر أسماء لبعض الحیوانات األلیفة
  ما معنى كلمة ألیف؟

  ھل الكلب حیوان ألیف؟ لماذا؟
س م  ع مراع  اة تمثی  ل المعن  ى  س  رد ق  صة ال  در 

  .أمام التالمیذ بحسب ما یقتضیھ الموقف
ع    رض بطاق    ات لكلم    ات تحت    وي عل    ى ت    اء  

مربوطة وتاء مبسوطة وھاء مغلقة من الفقرة        
  . وقراءتھا

  .قراءة المعلمة الفقرة
  .ثم قراءات فردیة من مستویات مختلفة

توض   ح المعلم   ة الف   رق ب   ین الت   اء المربوط   ة 
  .  والھاء المغلقةوالتاء المبسوطة

  . التاء المربوطة تلفظ عند التسكین ھاء
  . التاء المبسوطة تلفظ عند التسكین تاء

  . والھاء أیضًا تلفظ عند التسكین ھاء
  . لعبة المسابقات:  تنفیذ اللعبة التربویة

  
لوح            ة  

  الجیوب
  
  

اللعب            ة 
  التربویة

  
  
  

بطاق       ات  
  الكلمات

  
  
  

  السبورة 

    

یمی  ز ب  ین  
الت              اء  

ط  ة المربو
والت           اء 
المبسوطة 
والھ         اء 

  .المغلقة

  (      ).تنفیذ األنشطة ص 
  :واجب بیتي

  : اكتب في دفترك
  .خمس كلمات تنتھي بتاء مربوطة

  . خمس كلمات تنتھي بتاء مبسوطة
  .خمس كلمات تنتھي بھاء مغلقة

  
طباش      یر  

  ملون
  

الكت          اب 
  المدرسي

    

   



١٧٣ 
 

  .دلیل المعلم
 )٥(ملحق رقم 

 

م د  * م د بالی اء  * م د ب األلف  ( اآلن خط ة لمھ ارة التمیی ز ب ین أن واع الم دود        سأعرض علی ك    : رابعًا
 ).بالواو

 

األھ          داف 
  السلوكیة

الوس             ائل   الخبرات واألنشطة
  التعلیمیة

  /التقویم
  أدواتھ

  نتائجھ

یق    رأ م    ادة  
ال              درس 
ق                راءة  
جھری              ة 
ممثل                 ة 

  .للمعنى
  
  
  
  
  
  
  
  

یتع  رف إل  ى 
أن                 واع 

  .التنوین

  :تمھید
  .ذكرھاكم فصًال في السنة؟ ا

  . عرض بطاقات المفردات وقراءتھا
  .قراءة الفقرة من قبل المعلمة

  .قراءات فردیة من مستویات مختلفة
  :مناقشة شفویة

  في أي فصل كانت أحداث القصة ؟
  .ماذا فعلت الحیوانات بعد الحریق ؟

توضح المعلمة أنواع التنوین وكیفیة نط ق ك ل          
  . نوع

ن وب ین  ھات من الفقرة كلمة تحتوي على تن وی    
  .نوعھ

تالحظ المعلمة مستوى التالمیذ قبل تنفیذ اللعبة 
  . التربویة

اآلن س   نقوم بتنفی   ذ لعب   ة تربوی   ة جمیل   ة م   ا      
  رأیكم؟

  . لعبة الملك والحراس. تنفیذ اللعبة

  
  

اللعب                   ة  
  التربویة

  
  

بطاق               ات 
  الكلمات

  
  
  

بطاق               ات 
  التیجان

  
اللوح                ة  

  المغناطیسیة

    

یمی    ز ب    ین   
أن                 واع 

  .المدود

  السبورة  (    )األنشطة ص تنفیذ 
طباش              یر 

  ملون

    

یعط                 ي 
مؤش        رات 
داللی   ة ع   ل  
تحم                 ل  

 ةالم    سؤولی
وع                 دم 
ال         سخریة 
م                       ن  

  .اآلخرین

  : تسأل المعلمة التالمیذ
  :كیف تتصرف في المواقف التالیة

  إذا ھدم منزل زمیلك؟
  رأیت الجیران ینظفون الحي؟

الكت                 اب  
  المدرسي

    

  االحتالل: نشاط بیتي  
  .حتوي مد باأللفھات خمس كلمات ت

  . ھات خمس كلمات تحتوي مد بالیاء
  .ھات خمس كلمات تحتوي مد بالواو

      

  
  
  



١٧٤ 
 

  :دلیل المعلم
  )٦(ملحق رقم

  ).الوصل والقطع(سأعرض علیك اآلن خطة لمھارة التمییز بین ھمزتي : خامسًا
األھ                     داف 

  السلوكیة
الوس           ائل    الخبرات واألنشطة

  التعلیمیة
  /التقویم
  أدواتھ

  نتائجھ

یق         رأ م         ادة  
ال    درس ق    راءة 
جھری                        ة 

  .صحیحة

  :تمھید
  .كم فصال في السنة ؟اذكرھا

  في أي فصل نحن اآلن؟
  عرض بطاقات الكلمات الصعبة لتذلیلھا 

  .قراءة الفقرة من قبل المعلمة
  .قراءات فردیة من مستویات مختلفة

  :مناقشة شفویة
  ماذا كان یقرأ والد بسام؟

  عالم اختلفت الفصول األربعة؟
  من احتكمت؟إلى 

ع   رض بطاق   ات لكلم   ات تحت   وي عل   ى  
  . ھمزة وصل وھمزة قطع

  

  
  لعبة التاج

  
بطاق              ات 

  الكلمات
  
  

اللوح               ة 
  المغناطیسیة

    

یتع  رف التالمی  ذ 
إل       ى ھمزت       ي 

  .الوصل والقطع

. ق    راءة البطاق    ات الت    ي ت    م عرض    ھا  
  .وتوضح المعلمة كیفیة كتابة الھمزتین

  أ        أجمل 
  ا        انتصر

  
الكت                اب 

  المدرسي

    

یمیز ب ین ھم زة     
الوص  ل وھم  زة  

  . القطع

  . توضح المعلمة الفرق بین الھمزتین
ھمزة القطع تلفظ في بدای ة الك الم وف ي       
وس   طھ، وتكت   ب عل   ى أل   ف إذا كان   ت     

وتكت   ب ) أ(م  ضمومة أو مفتوح   ة مث  ل   
  ).إ :(تحت األلف إذا كانت مكسورة مثل

وھمزة الوصل ھي التي تنطق في بدایة 
 تنط  ق ف  ي أثن  اء وص  لھ بم  ا  الك  الم، وال

  ).ا : ( قبلھ، وال یرسم فوقھا ھمزة مثل
  لعبة التاج :  تنفیذ اللعبة التربویة

اس  تخرج م  ن الفق  رة كلم  ة تب  دأ بھم  زة   
  . ھمزة قطع.   وصل

  (      ) تنفیذ األنشطة ص 
  :نشاط بیتي

  . ھات عشر كلمات تبدأ بھمزة وصل
  . ھات عشر كلمات تبدأ بھمزة قطع

  
  

  ةالسبور
  

طباش             یر 
  ملون

  
تیج                 ان 

  الكلمات

    

  
  



١٧٥ 
 

  .دلیل المعلم
  )٧(ملحق رقم

  
  . سأعرض علیك اآلن خطة لمھارة التمییز بین أنواع المدود: سادسًا

  ).مد بالواو* مد بالیاء * مد باأللف ( 
  

األھ                     داف 
  السلوكیة

الوس    ائل   الخبرات واألنشطة
  التعلیمیة

  /التقویم
  أدواتھ

  نتائجھ

یق         رأ م         ادة  
راءة ال    درس ق    

جھری    ة ممثل    ة 
  .للمعنى

  
  
  
  
  
  
  

یتع      رف عل      ى 
  .أنواع التنوین

  :تمھید
  . مناقشة حول مضمون الدرس

ع  رض بطاق  ات ل  بعض الكلم  ات الت  ي تواج  ھ    
  .صعوبة قرائیة

  .قراءة الفقرة من قبل المعلمة
  .قراءات فردیة من مستویات مختلفة

  :مناقشة شفویة
ماذا نسمي الطفل الذي یت صرف م ع اآلخ رین      

  ولطف؟بأدب 
  ماذا نقول إذا أردنا طلب شيء من اآلخرین؟

ع  رض بطاق  ات ل  بعض كلم  ات ت  شتمل عل   ى      
  .أنواع المدود وقراءتھا

اس  تخرج م  ن الفق  رة كلم  ات تحت  وي عل  ى م  د  
  . وبین نوعھ

  . لعبة القفز:  اآلن سیتم تنفیذ اللعبة التربویة
  

  
اللعب          ة 

  التربویة
  

بطاق      ات 
  الكلمات

  
  

لوح           ة 
  الجیوب

  
  
  

  السبورة

    

یمیز بین أن واع    
  .التنوین

توض  ح المعلم  ة كیفی  ة لف  ظ التن  وین وكیفی  ة       
  . رسمھ

  ). ٦(تنفیذ األنشطة ص 
  

طباش     یر 
  ملون

    

غ     رس بع     ض  
الق   یم اإلیجابی   ة 
ف        ي نف        وس  

  .التالمیذ

  :كیف تتصرف في المواقف التالیة
  .شاھدت رجًال كبیر السن یرید عبور الشارع

  .رأیت أطفاًال یسخرون من طفل آخر
  

  :اط بیتينش
  .ھات خمس كلمات تحتوي على تنوین فتح
  .ھات خمس كلمات تحتوي على تنوین ضم

  .ھات خمس ملمات تحتوي على تنوین كسر

      

  
  



١٧٦ 
 

  .  التربویةباأللعا:  ثالثًا

  .التمییز بین الحروف المتشابھة صوتًا المختلفة رسمًا: لعبة المھارة األولى

  .التصفیق للكلمة: اسم اللعبة

  .لتمییز بین الحروف المتشابھة صوتًا المختلفة رسمًاا: الھدف

  : إجراءات التنفیذ

  . اطلب من التالمیذ الوقوف على شكل دائرة

  )ظ (كلف التالمیذ بالتصفیق عند سماعھم كلمة تحتوي على حرف 

  . التلمیذ الذي ال یصفق أو یصفق خطأ یخرج من الدائرة، ثم اختیار تلمیذ آخر یحل محلھ: مالحظة

  .كذا التالمیذ المتبقون ھم الفائزونوھ

  . وھكذا مع باقي الحروف المتشابھة في الصوت المختلفة في الشكل

  

  :الكلمات المقترحة

  ذقن  ظبي

  ثأر  فأر

  دیر  طیر

  درب  ضرب

  
  
  

  . كلمة تبحث عن نقطة: اسم اللعبة

  . التمییز بین الحروف المتشابھة في الشكل ومختلفة في اللفظ:  الھدف

  : ت التنفیذإجراءا

          تعرض المعلمة بطاقات الكلمات، وی تم تثبیتھ ا عل ى لوح ة الجی وب، ث م ی تم ع رض ش رائح               

تحمل عبارات األحاجي واأللغاز، ویطلب من التالمیذ قراءتھا، ثم یقوم ساعي البرید بتوزیعھا على      

  .التالمیذ ویترك حریة الحركة للتالمیذ

زمیل  ھ حام  ل البطاق  ة، وی  شترك االثن  ان ف  ي اإلجاب  ة، ویخرج  ان            یبح ث حام  ل األحجی  ة ع  ن  

م ع مراع اة وض ع النقط ة ف ي مكانھ ا المناس ب، وی تم ق راءة          ) البطاقة واألحجی ة (رافعین البطاقتین   

  . الكلمة بشكل سلیم لتعبر عن بطاقة الشریحة
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  األحجیة  الكلمة

  . فصل تشتد فیھ الحرارة  صیف

  . رتناشخص نفرح عند قدومھ لزیا  صیف

  سائل لونھ أحمر أو أزرق أو أسود نمأل بھ القلم لنكتب   حبر

  . شيء ما نقرأه في الجریدة كل یوم  حبر

  . شيء ما نراه على رأس الثور أو الخروف  فرن

  . مكان نضع فیھ الطعام لینضج  فرن

  
  

  : غلقةالتمییز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء الم: لعبة المھارة الثانیة

  .المسابقات:   اسم اللعبة

  . خمس دقائق:   الزمن

  . خمس تالمیذ:  عدد المشاركین

  

  :  التنفیذتإجراءا

          ترس  م المعلم  ة ث  الث ق  وائم، یكت  ب عل  ى رأس القائم  ة األول  ى كلم  ة تنتھ  ي بت  اء مربوط  ة،     

  .  بھاء مغلقةوالقائمة الثانیة كلمة تنتھي بتاء مبسوطة، والقائمة الثالثة كلمة تنتھي

          تطلب المعلمة من التالمیذ السباق في كتابة كلمات تنتھي مثل كل قائمة، وفي كل مرة یكتب    

  . فیھا كلمة یقوم التالمیذ بقراءتھا

  . یصفق التالمیذ للفائزین الذین یكتبون أكبر عدد من الكلمات

  

    القائمة الثالثةالقائمة األولى             القائمة الثانیة             

      سألت                          عملھ   مدرسة



١٧٨ 
 

  ).مد بالواو * مد بالیاء* مد باأللف ( التمییز بین أنواع المدود :  لعبة المھارة ثالثة

  . الملك والحراس:  اسم اللعبة

  . عشر دقائق: الزمن

  

  : إجراءات التنفیذ

مد باأللف ( لبسون تاج الملك مكتوب علي كل تاج بالترتیب           یقف أمام تالمیذ الفصل تالمیذ ی

  ).مد بالواو*مد بالیاء*

          ثم یقوم ساعي البرید بتوزیع رسائل على حراس الملوك، وھي عبارة ع ن بطاق ات ت شتمل         

  . عل كلمات بھا أنواع المدود

  

   أین حراسي ؟أنا الملك اسمي المد باأللف،: تبدأ اللعبة بحیث یقول التلمیذ األول •

 . یخرج حراس ملك المد باأللف ویصطفوا خلف ملكھم •

 أنا الملك اسمي المد بالیاء، أین حراسي ؟: یخرج التلمیذ الثاني ویقول •

 . یخرج حراس ملك المد بالیاء ویصطفوا خلف ملكھم •

 أنا الملك اسمي المد بالواو، أین حراسي ؟: یخرج التلمیذ الثالث ویقول •

 . د بالواو ویصطفوا خلف ملكھمیخرج حراس ملك الم •

  . التلمیذ الذي یخرج خطأ یتم استبدالھ بتلمیذ آخر: مالحظة

  
  الكلمات المقترحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مد بالواو  مد بالیاء  مد باأللف
  شعوب  طریق  إنسان

  ینبوع  كبیر  كتاب
  محمود  یسیل  برامج

  السوق  المصابیح  متسابق
  فصول  صدیق  غذاء
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  ).الوصل والقطع ( بین ھمزتي ز  التمیی:لعبة المھارة الرابعة

  التاج :  اسم اللعبة

  :  إجراءات التنفیذ

في یوم م ن أی ام ال شتاء الب اردة كان ت تع یش أخت ین ف ي         :             تسرد المعلمة قصة قصیر وھي 

وذات ی وم ُط رق الب اب فخاف ت ك ل منھم ا أن تف تح        ).ھمزة الوصل وھمزة القطع   ( كوخ صغیر، ھما  

رق مرة أخرى، فقامت ھمزة القط ع، وفتح ت الب اب، وعن دما فتح ت ب اب الك وخ، وج دت           الباب، وط 

سأعطیك ھذا التاج تضعیھ على رأسك دائمًا؛ ألنك فتحت لي الباب   : رجًال یقف أمام البیت، وقال لھا     

س أجعلك تلفظ ین ف ي أول الك الم     : ووضع التاج على رأس ھمزة القطع، وھو تاج الھمزة، وقال لھا     

وأختي ھمزة الوصل، ھل س تعطیھا ت اج مثل ي؟    : ، فرحت ھمزة القطع بالتاج، وقالت لھ وفي وسطھ 

  . ال سأتركھا بدون تاج، ولكن سأجعلھا تلفظ في بدایة الكالم وتختفي في وصلھ: قال لھا
  

  . بعد سماع القصة یتم تمثیلھا على شكل لعبة تربویة: مالحظة

  . میذ آخر یحمل بطاقة ھمزة الوصل بدون تاجوتمثیل الھمزة بالتاج على رأس التالمیذ، وتل

  
   

  ).تنوین الكسر*تنوین الضم*تنوین الفتح( التمییز بین أنواع التنوین :  لعبة المھارة الخامسة

  . القفز: اسم اللعبة

  . التمییز بین أنواع التنوین:  الھدف

  . عشر دقائق:  زمن اللعبة

  . عشر تالمیذ:  نعدد الالعبی

  : إجراءات التنفیذ

          یخرج التالمیذ إلى الملعب، وترسم المعلمة ثالث أشكال ھندسیة على األرض، بحی ث تك ون        

األشكال متقاربة على األرض، الشكل األول مربع، والثاني مثلث، والثالث دائرة، ویطلب من التالمیذ 

  . في بطاقةبأن یقفوا بالقرب من األشكال المرسومة وأن یقرأوا الكلمات التي تعرض علیھم 

          إذا كانت الكلمة تحتوي على تنوین  فتح علیھم القفز في المربع، وإذا كانت الكلم ة تحت وي         

على تنوین كسر علیھم القفز في المثلث، وإذا كانت الكلمة تحتوي على تنوین ضم علیھم القفز ف ي     

  . الدائرة

  . الذي یبقى ھو الفائز، ویتم تشجیعھالتلمیذ الذي یقفز خطأ یخرج من اللعبة،  التلمیذ: مالحظة
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  .            وھكذا یمیز التالمیذ بین تنوین الفتح والكسر والضم

  

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

  . التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة:  لعبة المھارة السادسة
  

  . افتح یا سمسم:  اسم اللعبة
  . ةالتمییز بین الالم الشمسیة والالم القمری:  الھدف
  . خمس دقائق:  الزمن

  . ثمانیة تالمیذ:  عدد المشاركین
  . بطاقات الكلمات المقترحة:  الوسائل

  : إجراءات التنفیذ
          ت  وزع المعلم  ة بطاق  ات الكلم  ات عل  ى مجموع  ة م  ن التالمی  ذ، بحی  ث یق  ف ثالث  ة تالمی  ذ ال      

 التي تحتوي على الالم الشم سیة،  یحملون بطاقات لیكونوا بدل الباب سمسم، تنادي المعلمة بالكلمة  
.  اف تح ی ا سم سم   : إذا كان التلمیذ الذي یقف خلف الباب یحمل الكلمة الشم سیة ین ادي تالمی ذ ال صف      

  . أغلق یا سمسم، من یخطئ في محاولتھ یخرج من اللعبة ویتم استبدالھ: وإذا لم یحمل الكلمة ینادي
    

  الكلمات المقترحة
  

  

  ةالالم القمری  الالم الشمسیة

  الحدیقة   السماء

  المعلم  الدیك

  البیت  الشوارع

  األسد  الصوت

  الخیول  الضابط

  
  

تنوین  تنوین فتح
 كسر

  
 تنوین ضم
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٨(ملحق رقم 

  
  .تحكیم اختبار لبعض المھارات القرائیة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي

  

  ------------------------------------------------------ة/ة الفاضل/األستاذ 

  

  تحیة طیبة وبعد، 

تق  وم الباحث  ة بدراس  ة تجریبی  ة لنی  ل درج  ة الماج  ستیر ف  ي التربی  ة  ق  سم المن  اھج وأس  الیب          

أثر برنامج مقترح لتنمیة بعض مھارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي : "التدریس بعنوان

  ".بمدارس وكالة الغوث

؛ في ھذا المجال یرجى من سیادتكم التكرم وتحكیم ونظرًا آلرائكم الفاعلة، ومقترحاتكم البناءة

  :االختبار من حیث

  :مناسبة االختبار لما وضع لھ من حیث تمثیلھ للمھارات القرائیة وتنمیتھا، وھي

  . الحروف المتشابھة صوتًا ورسمًا-١

  . الالم الشمسیة والالم القمریة-٢

  . التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقة-٣

  ). مد بالیاء- مد بالواو-مد باأللف: ( أنواع المدود الثالثة-٤

  ).الوصل والقطع( ھمزتي -٥

  ). كسر- ضم-فتح: ( التنوین بأشكالھ الثالثة-٦

  

  

  شاكرین لكم حسن تعاونكم

  و تفضلوا بقبول فائق االحترام

                                                            

                                                                                              الباحثة                   

                                                                                                         سوسن الشخریتي 

  

  

  

  



١٨٢ 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )٩(ملحق رقم 

  : االختبار القرائي:  خامسًا

  

  .االختبار القرائي للصف الثالث األساسي

  

  :تعلیمات  االختبار

  عزیزتي التلمیذة/عزیزي التلمیذ

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ، 

بین یدیك اختبار قرائي، یھ دف إل ى تنمی ة بع ض المھ ارات القرائی ة ول یس ل ھ أي ت أثیر عل ى                   

  .درجاتك

  : یشتمل علىالسؤال األول

  .   إكمال الحروف للكلمات بحسب الصورة

  :ویشتمل السؤال الثاني على

  .   الالم الشمسیة والالم القمریة

  . تصنف التاء المربوطة والتاء المبسوطة والھاء المغلقةوالسؤال الثالث

  .  بیان نوع المدوالسؤال الرابع على

  : السؤال الخامس فیتناول أما

  . الكلمات بحسب المثال   وضع التنوین على

  : والسؤال السادس یتضمن

  .   قراءة الكلمات، واختیار الكلمة المناسبة مما بین األقواس

  

  

  -----------------:االسم

  ----------------:الصف

  -----------------:الشعبة
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  :السؤال األول

  :ي بالحرف المناسب حسب ما تمثلھ الصورة/أكمل

  ).         ذ –  ظ –  ض –د                  ( رف             ---

  ).              ص -  س - ز -ر ( رافة                              ---

  ).                ت –  ط –  ض –د ( ائرة                              ---

  

  

  

  .                )  غ –  ك  –  ق -ت ( رة                                  ---

                                             

  

                   ).                ب – ث – ت –ف ( وب                            ---
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  :السؤال الثاني

  :ةي الكلمات التي تبدأ بالم شمسیة والكلمات التي تبدأ بالم قمری/ي الجمل التالیة واستخرج/اقرأ

  .الشجرة مثمرة -١

 .رسم الطالب خریطة فلسطین -٢

 .حدیقة المدرسة واسعة -٣

 .شرب سامح الدواء -٤

 .حرث الفالح أرضھ -٥

  

                                                   
                           

  الكلمات التي تبدأ بالم قمریة  تبدأ بالم شمسیةالكلمات التي 
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  :السؤال الثالث

 :ي الكلمات التالیة بحسب الجدول/صنف  - أ

 - تناول  ت - ت  ضعیھ- الكھربائی  ة - جفف  ت- معتم  ة - س  أطفئھ- س  معت - حدیق  ة- معلم  ة - كان  ت-بیت  ھ(

 ).صدیقھ

الكلم     ات الت     ي تنتھ     ي بت     اء  

  مربوطة

 بت     اء الكلم     ات الت     ي تنتھ     ي 

  مبسوطة

  الكلمات التي تنتھي بھاء مغلقة

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  :السؤال الرابع
  ): مد بالواو- مد بالیاء-مد باأللف(ي نوع المد فیھا /ي الكلمات التالیة ثم بین/اقرأ 

  نوع المد  الكلمة

    أصوات

    تغني

    مخلوق

    صدیق

     
  

    



١٨٦ 
 

  :السؤال الخامس
  :ي بحسب المثال/ أكمل 

  تنوین كسر  تنوین فتح  تنوین ضم  كلمةال
  ٍكتاب  ًكتابا  ٌكتاب  كتاب

      ٌمدرسة  مدرسة

  ٍقلم      قلم

      ٌكرسي  كرسي

    ًجمیال    جمیل

  ٍطویل      طویل

  
  
  
  

  :السؤال السادس
  :اختاري الكلمة المناسبة لھا مما بین األقواس/ ي  الجمل التالیة، ثم اختر/اقرأ 

  
  ).تصر،  اعملوا،  اجتھدأخالقھا،  األھرامات،  ان   (

  
  . في دروسك---------یا محمد، :  قال المعلم-١
  
  . حسنة----------  ھذه الفتاة -٢
 
  ". فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون----------وقل  "-٣
 
  . القائد في المعركة----------- -٤
 
  . الثالثة من عجائب الدنیا السبع------------ -٥
  

    
  انتھت األسئلة

  .مع تمنیاتي لكم بالنجاح والتوفیق
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  )١٠(ملحق رقم 
  . صور لعرض بعض المھارات بواسطة جھاز الحاسوب

     :  اقرأ القطعة التالیة  

    الحصان العربي    

یعد الحصان العربي أشھر أنواع الخیول،  وأكثرھا سرعة في العالم،  فیبدو في ع دوه   

إذا تأملت ھ جی دا، ت رى أن ل ھ رأس ًا      ،  وتناس ق ش كلھ  وھو جمی ل المنظ ر، ویمت از بالرش اقة     ،  كالطائر

  .صغیرًا، تعلوه أذنان طویلتان منتصبتان، داللة على القوة

 وھو متوسط الطول، ولھ صدر عریض، وبطن مستدیر، ،ولھ عینان واسعتان صافیتان

  ویستخدم، یتمیز عن غیره من الخیول بقدرتھ على التحمل والصبر على مشاق السفر     ،وشعر ناعم 

  .األماكن  ألنھ ال یخشاھا كما أن لھ ذاكرة حادة في تذكر؛في صید الحیوانات المتوحشة

  

اآلن سأعرض علیكم صورًا لبعض الحیوانات، والمطلوب منك التعرف على أسمائھا، ولفظ   

 .  صل كل كلمة بالحرف الذي تبدأ فیھ، مع الصورة المناسبة:  االسم بشكل سلیم،  ثم بعد ذلك

  
   ضفدع– دیك – ظرف – ذئب – كلب –قلب        

  
  
 ق                   ك • 
  
  ذ                    ظ • 
  
  د                    ض • 
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  ذرة – دب – ظرف – طائرة – خیط –حصان 

  
  

 ح                      خ*   
  
  

  ط                     ظ*   
  
  

   ذد                      *    
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  )١١(ملحق رقم 

 : أسماء السادة المحكمین للدراسة

 
  
  
  
 
  

  التخصص والجامعة  االسم  مسلسل

مدیرة مشروع تطویر الجوانب العملیة لبرنامج المعلم   .  فتحیة اللولو-د   -١

  . في الجامعات الفلسطینیة

   الجامع   ة -رئ   یس ق   سم المن   اھج وط   رق الت   دریس   .  محمد أبو شقیر-د    -٢

  . المیةاإلس

  .  الجامعة اإلسالمیة–أستاذ مساعد بقسم المناھج   .  عبد المعطي األغا-د   -٣

  . مدیر قسم المناھج  بوزارة التربیة والتعلیم  .  خلیل حماد-د   -٤

   الجامعة اإلسالمیة–أستاذ مساعد بقسم المناھج   .  داود حلس-د   -٥

  . األقصى جامعة –رئیس قسم المناھج   .  ماجد الدیب-د   -٦

   الجامعة اإلسالمیة–رئیس قسم التعلیم األساسي   .  محمود الرنتیسي-د   -٧

  . الوسطى– وزارة التربیة والتعلیم –مدیر التعلیم   .  فتحي كلوب-د   -٨

  .  جامعة األقصى–عمید كلیة التربیة   .  جمال الزعانین-د   -٩

  . معة اإلسالمیة الجا–مشرف دائرة التدریب   .  أدھم البعلوجي-أ   -١٠

  .  جامعة األقصى–كلیة التربیة   .  إبراھیم صالحة-أ   -١١

  .  وكالة الغوث الدولیة–مسئول قسم الوسائل   .  جمیل أبو عمشة-أ   -١٢

  . مدیرة مدرسة  .     منیرة وشاح  -١٣

  . معلمة لغة عربیة  .     أمنة مطر  -١٤

  . معلمة لغة عربیة  .     أمال النحال  -١٥

  . معلمة لغة عربیة  .     باسمة الصالحات  -١٦

  . معلمة لغة عربیة  .     عواطف مراد  -١٧

  . معلمة لغة عربیة  .      نادیة مطر  -١٨
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  : اسم مدقق الدراسة لغویًا
  

  التخصص  االسم  مسلسل
  أستاذ لغة عربیة   جھاد نصار-د  -١

  
 
 


