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  باللغة العربيةملخص الدراسة
مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف السادس وعالقتـه            هدفت الدراسة إلى تعرف     

 .ن الكريم الوة وحفظ القرآبت
 : الدراسة في السؤال الرئيس التالي  تحددت مشكلة

ن  القـرآ   بتالوة وحفظ  ه عالقت ماوما مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف السادس          " 
 " ؟ الكريم

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
 ؟األساسي  سما مستوى المهارات القرائية لدى طلبة الصف الساد -١
 ؟األساسي  س لدى طلبة الصف السادالكتابية ات ما مستوى المهار -٢
وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ القرآن الكريم ومستوى المهارات القرائية             تهل   -٣

 لدى طلبة الصف السادس ؟
الكتابيـة  وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ القرآن الكريم ومستوى المهارات     تهل   -٤

 ادس ؟لدى طلبة الصف الس
 في مستوى بعـض مهـارات    )α ≤ ٠,٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٥

ن لكريم والطالب غير الحـافظين للقـرآ      ن ا توسط درجات الطالب الحافظين للقرآ    القراءة بين م  
 ؟ الكريم

في مـستوى بعـض مهـارات    ) α ≤ ٠,٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٦
ن لكريم والطالب غير الحـافظين للقـرآ      ن ا وسط درجات الطالب الحافظين للقرآ    تبين م الكتابة  
 ؟ الكريم

في مـستوى بعـض مهـارات    ) α ≤ ٠,٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٧
ن ريم والطالبات غير الحافظات للقرآ    ن الك بات الحافظات للقرآ  بين متوسط درجات الطال    القراءة  
 ؟ الكريم

في مـستوى بعـض مهـارات    ) α ≤ ٠,٠٥(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل توجد فرو -٨
ن ريم والطالبات غير الحافظات للقرآ    ن الك سط درجات الطالبات الحافظات للقرآ     بين متو  الكتابة  
 ؟ الكريم

 :تم صياغة الفرضيات التالية  ولإلجابة عن هذه األسئلة 
 القرائية لدى    القرآن الكريم ومستوى المهارات    وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ       ت .١

 .طلبة الصف السادس 
 الكتابية لدى    توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ القرآن الكريم ومستوى المهارات            . ٢

 .طلبة الصف السادس 
  في مستوى بعض مهارات،  ) ٠,٠٥  ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  . ٣
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 نآ والطالب غير الحـافظين للقـر       ، ن الكريم توسط درجات الطالب الحافظين للقرآ     بين م   ، اءةالقر
  . الكريم

، في مـستوى بعـض مهـارات        ) ٠,٠٥  ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . ٤
   نآوالطالب غيـر الحـافظين للقـر   ، ن الكريم توسط درجات الطالب الحافظين للقرآ   بين م الكتابة ،   

   .الكريم
 القراءة في مستوى بعض مهارات    ، )٠,٠٥  ≤ α( عند مستوى   توجد فروق ذات داللة إحصائية      . ٥
 . ن الكريمآللقر  والطالبات غير الحافظات ، بين متوسط درجات الطالبات الحافظات للقران الكريم،
 هـارات في مـستوى بعـض م    ،   ) ٠,٠٥  ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . ٦

م ، والطالبات غير الحافظات للقـران       بين متوسط درجات الطالبات الحافظات للقران الكري      الكتابة ،   
 .الكريم 

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف               
 للعـام الدراسـي   السادس في المدارس الحكومية ، والمدارس الخاصة في محافظـة خـان يـونس         

طالباً وطالبة من طلبة الصف الـسادس  ) ١٢٠(، حيث تألفت عينة الدراسة من  )   م ٢٠١٠-٢٠٠٩(
طالبـاً وطالبـة    ) ٦٠(طالباً وطالبة من مدارس التعليم العام ، و       ) ٦٠(وقام الباحث بتقسيم العينة إلى      

 طالبـة وتمثلـت أدوات    )٣٠(طالباً و ) ٣٠(من مدارس التعليم الخاص ، بحيث قسمت كل عينة إلى           
 :الدراسة فيما يلي 

اختبار كتابي للتعرف على مدى إتقان طلبة الصف السادس للمهارات الكتابية التـي سـبق وأن                 •
 ٠درسوها 

 التي سـبق وأن     ةبطاقة مالحظة للتعرف على مدى إتقان طلبة الصف السادس للمهارات القرائي           •
 ٠درسوها 

 ، ومن ثم تطبيق االختبار الكتابي وبطاقة المالحظـة علـى             قام الباحث بضبط المتغيرات المستقلة    
عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة ، و بعد التأكد من صدق وثبات االختبار تم التطبيق علـى                  

لعينتين مرتبطتين  ) ت  (طالباً وطالبة ، واستخدم الباحث اختبار       ) ١٢٠(العينة األصلية والمكونة من     
 :يم في تحسين مستوى المهارات القرائية والكتابية وكانت النتائج كالتالي لمعرفة أثر القرآن الكر

 القرائية لدى   د عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ القرآن الكريم ومستوى المهارات           ووج -١
 .طلبة الصف السادس 

ية لدى  د عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ القرآن الكريم ومستوى المهارات الكتاب            ووج -٢
 .طلبة الصف السادس 
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، في مستوى بعـض مهـارات        ) ٠,٠٥  = α( مستوى   عندوجود فروق ذات داللة إحصائية       -٣
الحافظين للقرآن   القراءة ، بين متوسط درجات الطالب الحافظين للقرآن الكريم ، والطالب غير           

 .ن الكريمالطالب الحافظين للقرآولقد كانت الفروق لصالح ،  الكريم 
، في مستوى بعـض مهـارات     ) ٠,٠٥  = α( عند مستوى    فروق ذات داللة إحصائية   وجود    -٤

الطالب غيـر    درجات   متوسطمتوسط درجات الطالب الحافظين للقرآن الكريم ، و        الكتابة ، بين  
 ن الكريمالطالب الحافظين للقرآولقد كانت الفروق لصالح . الحافظين للقرآن الكريم 

، في مستوى بعـض مهـارات    ) ٠,٠٥  = α( عند مستوى   ة  وجود فروق ذات داللة إحصائي      -٥
الطالبـات  متوسط درجـات   القراءة ، بين متوسط درجات الطالبات الحافظات للقران الكريم ، و  

الحافظين للقـران    الطالبات الحافظات     ، ولقد كانت الفروق لصالح     غير الحافظات للقران الكريم   
 .الكريم

 ، في مستوى بعض مهارات ) ٠,٠٥  = α(  مستوى عندوجود فروق ذات داللة إحصائية  -٦
  الطالبات غير  متوسط درجات    الكتابة ، بين متوسط درجات الطالبات الحافظات للقرآن الكريم، و          

 م ن الكري الطالبات الحافظات الحافظين للقرآ ، ولقد كانت الفروق لصالحالحافظات للقرآن الكريم
 :  وقد أوصت الدراسة بما يلي 

  على زيادة حصص التربية اإلسالمية  في األسبوع لتساوي عدد حصص اللغة العربية  العمل •
 .زيادة النصوص القرآنية في مادة القراءة  كتب اللغة العربية  •
 تالوة وحفظ القران الكريم ، وذلك من خـالل تقـديم الحـوافز              علىتشجيع الطلبة المتفوقين     •

 .المعنوية والمادية لهم 
 . علمي التربية اإلسالمية إعداداً متكامالً لكي يؤدوا رسالتهم على أكمل وجه العناية بإعداد م •
 اًضرورة التنسيق بين معلمي اللغة العربية ، ومعلمي التربية اإلسالمية باعتبار المنهجين منهج             •

 .متكامل 
عنـد االنتهـاء مـن      الً  العمل على وضع برنامج يوصل الطالب إلى حفظ القرآن الكريم كام           •

 .الثانوية العامة مرحلة 
ر القرآن الكريم في تنميـة المهـارات        أثتشجيع الباحثين على إجراء دراسات ، وبحوث حول          •

 .القرائية ، والكتابية ، وبعض المهارات األخرى ، وفي جميع المراحل التعليمية 
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Abstract 
This thesis aims to clarify the level of literacy skills to the sixth grade 
students , and it's relationship to reciting and memorizing KORA'N . 

 
The study problem is formed through the following major question :   
 What is clarify the level of literacy skills to the sixth grade 
students , and   it's relationship to reciting and memorizing 
KORA'N ?. 
This question is being branched into multi sub –questions : 
١. what is the level of literacy skills ( related to reading skills )  to the 
sixth grade students  ? 

٢. what is the level of literacy skills ( related to writing skills)  to the 
sixth grade students  ? 
٣. Is there a statistically significant relationship between reading and 
memorize the holy Koran and the level of literacy skills among the sixth 
grade students? 
٤. Is there a statistically significant relationship between reading and 
memorize the holy Koran and the level of writing skills among the sixth 
grade students? 
٥. Are there any statistically significant differences at the level                       
(٠٫٠٥ ≥ α) related to some reading skills  between student's (male) 
scores average to who have memorized Koran from one hand , and 
who haven't from the another ? 
٦. Are there any statistically significant differences at the level                    
(٠٫٠٥ ≥ α) related to some writing skills  between student's (male) 
scores average to who have memorized Koran , and who haven't ? 
٧. Are there any statistically significant differences at the level                  
(٠٫٠٥ ≥ α) related to some reading skills  between student's (female) 
scores average to who have memorized Koran, and who haven't. 
٨. Are there any statistically significant differences at the level                  
(٠٫٠٥ ≥ α) related to some writing skills  between student's (female) 
scores average to who have memorized  Koran, and who haven't ? 

 
To find answers for such questions we form those hypotheses : 
١. There is statistically significant relationship between reading and 
memorize the holy Koran and the level of literacy skills among the sixth 
grade students. 
٢. There is statistically significant relationship between reading and 
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memorize the  holy Koran and the level of writing skills among the sixth 
grade students. 
٣. There are statistically significant differences at the level (٠٫٠٥ ≥ α) 
related to some reading skills  between student's (male) scores 
average to who have memorized Koran  , and who haven't . 
٤. There are statistically significant differences at the level (٠٫٠٥ ≥ α) 
related to some writing skills  between student's (male) scores average 
to who have memorized Koran, and who haven't . 
٥. There are statistically significant differences at the level (٠٫٠٥ ≥ α) 
related to some reading skills between student's (female) scores 
average to who have memorized Koran, and who haven't . 
٦. There are statistically significant differences at the level  (٠٫٠٥ ≥ α) 
related to some writing skills between student's(female) scores average 
to who have memorized  Koran , and who haven't . 

 
Descriptive analytical approach was carried out on a sample of (١٢٠ six 
grade student) male and female , covered   governmental and special 
schools at Khanyounis governorate for the academic year                       
(٢٠١٠-٢٠٠٩) divided equally ٦٠ student to each (٣٠male - ٣٠ female) . 

 
 Searcher functioned the following tools for his study : 
- Writing test to examine their  writing skills which been studied before . 
- Note card to investigate their reading skills that been studied before . 

 
The searcher set the independent variables  , then he implemented 
both writing test and note card on an exploratory sample outside the 
study sample . After confirmation of test validity and reliability , it 
carried out on the original sample(١٢٠ student) .The searcher used (T)  
test on two joined samples to disclose the effect of Koran improving 
level of literacy skills . 

 
The result came as mentioned below : 
١. There is statistically significant relationship between reading and 
memorize the holy Koran and the level of literacy skills among the sixth 
grade students. 
٢. There is statistically significant relationship between reading and 
memorize the  holy Koran and the level of writing skills among the sixth 
grade students. 
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٣.  There are  statistically significant differences at the level  (٠٫٠٥ = α) 
related to some reading skills  between student's(male) scores average 
to who have memorized Koran  , and who haven't .On behalf of who 
memorized Koran . 
٤. There are statistically significant differences at the level  (٠٫٠٥ = α) 
related to some writing skills  between student's(male) scores average 
to who have memorized Koran, and who haven't .On behalf of who 
memorized Koran . 
٥. There are statistically significant differences at the level  (٠٫٠٥ = α) 
related to some reading skills  between student's(female) scores 
average to who have memorized Koran, and who haven't .On behalf of 
who memorized Koran . 
٦. There are statistically significant differences at the level  (٠٫٠٥ = α) 
related to some writing skills  between student's(female) scores 
average to who have memorized  Koran, and who haven't .  On behalf 
of who memorized Koran . 
 
Study Recommendations : 
١. To increase number of Islamic education periods to reach the 
number of Arabic language periods. 
٢. To increase Koran texts reading in Arabic language book.  
٣. To encourage outstanding students at memorizing and well reciting 
Koran by offering concrete and abstract reinforcement . 
٤. Pay more attention while training  Holly Koran teachers up to 
perfectness in order to  achieve their duty perfectly. 
٥. Proper plan to enable each student to memorize Holly Koran 
completely at the end of high school education . 
٦. Encourage researchers to go on more studies about the positive 
effects of holly Koran on literacy skills  and other skills , covering all 
educational stages. 
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 داءــاإله

مصطفى محمد بكير األسطل: إلى روح جدي الشهيد * 
  ...ءهما والدي الكريمين أطال اهللا بقاىإل* 
  ليمهد لي طريق العلم ؛دربي من كإلى من حصد األشوا* 
  ...إلى إخوتي وأخواتي  حفظهم اهللا* 
 إلى كل من قدم روحه لهذا الوطن * 
 إلى كل من يبحث عن المعرفة * 
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 وتقدير شكر
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 )١٩:النمل ( 
شرف خلق اهللا أجمعين ،خاتم المرسلين وإمام المجاهدين بعثـه اهللا رحمـة             أ والسالم على     والصالة

للعالمين وأيده بقرآنه المعجز وكالمه المبين ورضي اهللا عن أصحابه والتابعين ومن اتبـع سـبيلهم                
 ...فاتبع هدى القرآن وصراطه المستقيم إلى يوم الدين وبعد

فضل أتقدم بجزيل الشكر وعظـيم العرفـان واالمتنـان إلـى             ومن باب االعتراف بالفضل ألهل ال     
 بغزة  قلعة العلم والعلماء متمثلة بعمادة الدراسات العليا          -الجامعة اإلسالمية –الصرح العلمي الشامخ    

التي أتاحت لي فرصة االلتحاق ببرنامج الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير والجهود التي بـذلت               
 ٠باحث في جميع مراحل الدراسة جل تسهيل مهمة الأمن 

 داود بن درويش حلس   /  الدكتور ف كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي المشر         
شرف على هذه الدراسة وأمدني بالدعم واألفكار فكان نعم المرشد والموجـه منـذ أن  كـان                  ألذي  ا

ساعدني على السير بخطى ثابتـة  موضوع الدراسة مجرد فكرة إلى أن خرجت إلى حيز الوجود مما     
 .مسترشدا بتوجيهاته وإرشاداته القيمة فجزاه اهللا عني خير الجزاء 

كما وأتقدم بوافر الشكر والتقدير واالمتنان ألعضاء لجنة المناقشة األفاضل الذين شـرفوني بقبـول               
  مناقشة الدراسة  ولدورهم الكبير في إثراء الدراسة من علمهم وخبرتهم

 ٠  حمدان عبد اهللا الصوفي : و الدكتورمحمد شحادة زقوت  : لدكتوراألستاذ ا
 أسـهموا  ن في تحكيم أدوات الدراسة الذي طيباًوالشكر والتقدير إلى السادة المحكمين الذين بذلوا جهداً   

 .نجاز هذا العمل في جميع مراحله فجزاهم اهللا عني خير الجزاء افي 
خـواني وأخـواتي    إفان إلى والدي أمد اهللا في عمرهما والى         وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والعر      

 .نجاز هذه الدراسة اجل أن أتمكن من أالذين تحملوا معي الكثير من 
كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التربية والتعليم بخـان يـونس     

وأسامة النجار األساسية   ،د العزيز األساسية بنين     حمد عب أ:وإدارة المجمع اإلسالمي ومديري مدارس      
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 علـى  ت ومدرسة فاطمة الزهراء بنات  لما قدموه من تسهيالت ، يسر،بنات ومدرسة الصديق  بنين   
 .الباحث إجراء التطبيق الميداني للدراسة 

جـل  المولى عز و   الً والشكر موصول إلى كل من ساهم في إتمام هذه الدراسة ولو بكلمة واحدة سائ             
 ٠ يجزيهم عني خير الجزاء أن

 العلي العظيم رب العرش الكريم  أن أكون قد وفقـت فـي تحقيـق    –عز وجل  – وأخيراً أرجو اهللا    
 نه ولي ذلك والقادر عليهإالهدف المنشود من هذه الدراسة 

 والحمد هللا رب العالمين ،،،
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 حمد رشاد مصطفى االسطل  أ
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 من مهارةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل  ١٠٧
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وم  ستوى الدالل  ة للتع  رف إل  ى    " ت"المتوس  طات واالنحراف  ات المعیاری  ة وقیم  ة     ١١٠
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٥: ١٥ 
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وم  ستوى الدالل  ة للتع  رف إل  ى    " ت"المتوس  طات واالنحراف  ات المعیاری  ة وقیم  ة    
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 الفصل األول
 خلفیة الدراسة

m 
 كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال                 طيباً الحمد هللا حمداً كثيراً   

هللا ، الذي أنزل القرآن الكريم كامالً   الحمد وحده شريك له ، نصر عبده وأعز جنده وهزم األحزاب
،  ، والصالة والسالم على رسول اهللا لماً، من كل عيب سا تناقص أو ارتياب ، خالياً من أي وشامالً

 ، ورضي اهللا عن أصحابه والتابعين ، وكالمه المبين ، وأيده بقرآنه المعجز للعالمين بعثه اهللا رحمة
  :، وبعد ، إلى يوم الدين ، فاتبع هدى القرآن وصراطه المستقيم اتبع سبيلهم ، ومن

ماضـيه  : غيره من الكائنات الحية ، بها يحافظ على     اللغة ظاهرة اجتماعية ، تميز بها اإلنسان عن         ف 
 .ويخطط لمستقبله  وحاضره ، ،

  يعتبر ظاهرة من     ةوضعف طالب المرحلة األساسية فيها خاص      لغتنا األم   اللغة العربية هي    و        
  في حيـاة   الظاهرة إلى أهمية اللغة العربية    وتعود خطورة هذه     الظواهر في مدارسنا الفلسطينية      خطرأ

 .الطالب العلمية والعملية 
ومـا  ،    فاللغة العربية لم تعد مجموعة من األصوات والنغمات  يعبر بها كل إنسان  عن غرضـه                  

 والتعبير عـن    ، وبها يستطيع أن ينمى شخصيته    أصبحت أداة للتعبير عما يفكر به       يجول بخاطره بل    
 ،  واالتجاهـات   ، والمعلومات،  ات  والخبر،  سب المعارف   وبها يستطيع أن يكت   ، وأحاسيسه   ،مشاعره  

 .وأنماط السلوك المختلفة ، والقيم 
بأن اللغة العربية مع ما تحظى به من مكانـة  بـين المـواد               )  ٣: ١٩٨١،  خاطر وآخرون   (ويذكر  

الدراسية في جميع مراحل التعليم  ومع أنها أداة التفكير والحياة ألنها وسيلة االتصال والتفاهم  ونقـل                  
تبـادل المعـارف  والخبـرات       : جيل إلى جيل  وفهم البيئة والسيطرة عليها عن طريق           التراث من   

مع ذلك كله فمـا     والتقاليد   ،  والمثل    ، والقيم،  الشعور   و ،ووسيلة تجميع أبناء الوطن على وحدة الفكر      
 .يزال تحصيل التالميذ فيها دون المستوى المنشود 

ربية كغيرها من اللغات ذات أهمية كبيرة فـي حيـاة            أن اللغة الع   إلى) ١٤ : ١٩٩٧،  محمد  (ويشير  
 .الفرد والمجتمع 

التفوق فـي   و،   لدراسة المواد الدراسية األخرى       أهمية اللغة العربية في أنها من أهم الوسائل        تكمن و
 مما يساهم فـي  بدراسة اللغة العربية ينعكس باإليجاب على المواد األخرى من حيث الفهم واالستيعا         

 .وة اللغوية لدى الطالب ادة الثرزي



 ٣

وتمتاز اللغة العربية عن سائر اللغات بأنها لغة قديمة وأنها حافظت على أصولها اللغويـة مـن دون                  
كسبها هذه الصفة وفي نظامهـا اللغـوي        أ أو تبديل  ولعل نزول القران الكريم باللغة العربية              ، تغير

 ) ١٣ : ٢٠٠٤، النوري وآخرون(        .واإلعراب، االشتقاق : جمعت بين ميزتين أساسيتين هما 
ويهدف تعليم اللغة العربية ـ منذ بداية مرحلة التعليم األساسي ـ إلى تمكـين التلميـذ مـن أدوات      

 والتعبير، ومـساعدته علـى       ، والكتابة،  المعرفة عن طريق تزويده بالمهارات األساسية في القراءة         
، والتدرج في تنمية هذه المهـارات علـى امتـداد            مة، واتجاهاتها السلي   اكتساب عاداتها الصحيحة  

؛ بحيث يصل التلميذ في نهاية هذه المرحلة إلى مستوى يمكنه من استخدام اللغـة                المراحل التعليمية 
، مما يساعده على أن ينهض بالعمل        استخداماً ناجحاً عن طريق االستماع والتحدث والقراءة والكتابة       

 .  الدراسة في المراحل التعليمية التاليةوعلى أن يواصل، الذي يختاره 
  ) ٤٦ : ١٩٩٦يونس واخرون ، ( 

، وأنقى المشاعر اإلنـسانية           وال تزال القراءة أهم الوسائل التي تنقل إلينا ثمرات العقل البشري          
، بيد أن القراءة أعمق بكثير من أن تكون ضم حرف إلى آخـر        التي عرفها عالم الصفحة المطبوعة    

،   من ذلك مقطع أو كلمة، إنها عملية غاية في التعقيد تقوم على أساس تفسير الرموز الكتابية                ليتكون
، ثم يفسر تلك المعاني وفقاً       ، فالقارئ يتأمل الرموز ويربطها بالمعاني      أي الربط بين اللغة والحقائق    

القـارئ الحقـائق التـي    ، فهو يقرأ رموزاً وال يقرأ معاني، وتكون القراءة عملية يبين فيها             لخبراته
، وال بد لهذا البناء من أن يتصل بالخبرات لتفسير تلك الرموز، ومن الخطـأ أن             تكمن وراء الرموز  

، فتلك عملية آلية ال تتضمن صفات القراءة التي          نعتبر تمييز الحروف ومجرد النطق بالكلمات قراءة      
، واالختيـار،    ، والفهـم   والموازنـة ،   ، واإلدراك  تنطوي على كثير من العمليات العقلية كـالربط       

 .، واالبتكار في كثير من األحيان  ، واالستنباط ، والتنظيم ، والتذكر والتقويم
 ). ٧: ١٩٨٦ ، خاطر وآخرون(                                                                   

قـراءة الكلمـات قـراءة      : منها   تا والقراءة ليست مهارة واحدة وإنما هي مجموعة من المهار           
وذلك ) حركة اإلعراب أخر الكلمة     (ومن الناحية النحوية    ) بنية الكلمة (من الناحية الصرفية    صحيحة  

 والـسرعة   ، والتعجـب  ،بحسب موقعها من الجملة وتغير نبرة الصوت بحسب المعنى كاالسـتفهام  
درسة والمنهاج أن يعملوا على تحقيقها وذلك       القرائية وهي من أهم المهارات التي ال بد للمعلمين والم         

بتقنين السرعة بحيث تكون وسطا بين البطء المعيب واإلسراع المخل وال يتأتى هذا إال بكثرة تدريب                
  )  ٢٨٥ : ٢٠٠٠البجة ، ( .األطفال على مشاهدة الكلمات وتقليبها في جمل وتراكيب 

 فـي القـران الكـريم    – سبحانه وتعالى  –زلها اهللا   نأ        وتبرز أهمية القراءة في أنها أول كلمة        
 بأهميتها في حياة الفرد والمجتمع وما زالت القراءة وستبقى          –عز وجل    –وهذا تنويه من اهللا     ) اقرأ(



 ٤

والبقاء على اتـصال    ،  والمعلومات  ،  والوسيلة األساسية لإلحاطة بالمعرفة     ،  والمعرفة  ،  عماد العلم   
رائية المتعددة فأينما كان اإلنسان فانه يستطيع القراءة طالما عمل علـى        مباشر دون وسيط بالمواد الق    

 )٦٣ : ٢٠٠٧،  عاشور والحوامدة(  .ذلك 
ومن ثم فان القـراءة  ، وتعد القراءة أساس التعليم والشخص الذي يقرأ هو الشخص القادر على النمو      

 من عوامـل نموهـا       ضرورياً  من مظاهر الشخصية باعتبارها عامالً      مهماً تحمل في طياتها مظهراً   
 من مفاتيح العلم والمعرفة وتوجهنا نحو األفاق الواسعة التي تنقل           وهي باإلضافة إلى ذلك تعد مفتاحاً     

 بالنسبة للطفل من    ةن تعلم القراء  وعليه فإ ،  وعناصر المشاعر اإلنسانية    ،  إلينا ثمرات الجهد البشري     
 فنحن بحاجة إلى توفير األسس السليمة لتعلم مهـارات          الناحية العقلية واالجتماعية أمر مهم  ومن ثم       

 ) ١٢٥ : ٢٠٠٤ يونس ،( .اعتبار ذلك من الوظائف المدرسية القراءة ب
  إن أعظم ما يعبر به اإلنسان عن أحاسيسه وأفكاره وما يجول بخاطره  هو الكالم بمجموع مفرداته                

رف والخبرات والقيم وعباراته المنطوقة     وهو الوسيلة المفضلة الكتساب المعا    ،  ومعانيه  ،   وألفاظه   ،
اقوي على التعبير مما يجول في خاطره وأفصح في محاولته من الوسائل األخـرى ويلـي العبـارة            

واألحاسيس العبارة المكتوبة والتي هي اقـدر علـى         ،   ر والمشاع ،المنطوقة في اإلفصاح عن الفكر    
 ٠البقاء من العبارة المنطوقة  

   : قوله سبحانه وتعالى لدى البشر ضل ومكانه الكتابةولعل أعظم شاهد على ف
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وهي أداة التواصل بها يتم تدوين جميع المعـارف وحفظهـا مـن            والكتابة معلم من معالم الحضارة      
ومن جيل إلى جيل وهي لغة اإلنتاج األدبي والفكري ومجال اهتمام العلمـاء           ،  الماضي إلى الحاضر    

 )١١٩ :١٩٩٦ السلطان ،( .والمبدعين باعتبارها ظاهرة إنسانية ال يمكن االستغناء عنها 
 ومن خاللهـا     ،  ومعلومات اآلخرين  ، وأفكار  ،  وتجارب  ، تا   وعن طريق الكتابة ينم تسجيل خبر     

يستطيع اإلنسان أن ينقل أفكاره على اختالف العصور كما يستطيع التعرف إلى أفكار غيـره ممـن                 
ن  يعايشونه في نفس الزمان والى جانب ذلك فهي تتجاوز حدود المكان لمعرفة أفكار الـذين يعيـشو               

 تجـارب   في أماكن أخرى  فهي بحفظها لتراث األجيال تساعدنا في بناء صرح الفكر واإلفادة مـن               
 ) ٤٢١ : ٢٠٠٠ البجة ،(.اآلخرين واإلضافة إليها 

 من المهارات األساسية في المرحلة االبتدائية ، التي يجب أنالكتابة تعتبر مهارات القراءة وو    



 ٥

دراسته ، وقد حدد بعض الباحثين لكل مرحلة من مراحل التعلـيم            يكتسبها كل طالب أثناء تدرجه في       
مهارات خاصة ينبغي إكسابها للطالب في الوقت المناسب ألن التأخر في تعلمها يؤثر سلباً على نمـو             
الطالب العلمي في المراحل التالية ، وقد يشعره باإلحباط والفشل والـشعور بـالنقص حـين يواجـه           

لها من قبل ، وعليه فإنه لن يتمكن من التقدم حيث تتراكم المهارات التي لم               معلومات جديدة لم يستعد     
 .يفهمها ولم يتعرف عليها ألن تعلم كل مهارة تعتمد على الكفاية في المهارات األساسية السابقة 

  )    ١٤ : ١٩٨١خاطر وآخرون ،                                                                   (
ورغم ذلك فإن ظاهرة الضعف في تلك المهارات منتشرة في المؤسسات التعليمية المختلفـة ويـشكو                
كثير من المعلمين والموجهين من ضعف الطالب في اللغة العربية ، ويتحدثون عن كثـرة األخطـاء             

علـى  في كتابات طالب المرحلة االبتدائية ، وأنهم يخرجون منها دون أن يصبحوا قـادرين               الكتابية  
الكتابة السليمة إمالئياً أو القراءة الصحيحة وقد أجريت العديد من الدراسات الميدانية في هذا المجـال               

وااليجابيات ومـن ثـم اقتـراح       السلبيات  بهدف تطوير مناهج المهارات األساسية عن طريق تحديد         
دراسات أن الطـالب   وقد أثبتت بعض ال ، لمعالجة الضعف الملحوظ في ضوء النتائجالحلول المناسبة 

 في قـدرتهم علـى       كبيراً المتساويين في العمر الزمني وفي الفقرة الواحدة يختلفون فيما بينهم اختالفاً          
ـ      أالقراءة والكتابة وقد أوضحت الدراسات        مـستويات الطـالب فـي       ىن من العوامل التي تؤثر عل

 .المختلفة   الثقافية ، العقلية ،ة الوجداني، االجتماعية ،  االقتصادية  المرحلة االبتدائية العوامل
 المرحلة االبتدائية وما لها من أهمية كبيرة باعتبارها أساس البناء العلمي ، فهـي المرحلـة       نإوحيث  

التي يتم فيها نقل الطفل من لغة االستعمال اليومي إلى اللغة الثقافية التي يستخدمها في قراءته وكتابته                 
تي بها يرتبط بتراثه الديني والثقافي حيث أنزل القرآن الكـريم بلـسان             ، بل إلى لغة القرآن الكريم ال      

 :عربي مبين ، حيث يقول اهللا سبحانه وتعالى 
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أن يفك النغمات المالئمة بحـسب األحـرف      ئ  من هنا عملية القراءة بشكل عام تصبو إلى تعليم القار         
(  عملية المعالجة هذه     نوإ. جل أن يصل إلى اللفظ السليم للكلمة        أبالكلمة وضمها بحسب تسلسلها من      

هي عملية تفكيرية   )  لألحرف ومن ثم ضمها بشكل تسلسلي        أي فك النغمات حسب األشكال الصورية     
  الصوت أو النغمة المالئمةءمةتحتاج إلى مهارات لغوية كالذاكرة الفعالة اللغوية والمقدرة على مال

 



 ٦

    وهذه العملية تعرف بالمعالجة النغمية بحيث أن هذه الميكانيكيات المتعلقة بعملية . للشكل الحرفي 
  .ةة تبدأ أوال من الوعي للنغمات المكونة لأللفاظ الكالميالمعالجة النغمي

وما اجتمع قوم في بيـت مـن بيـوت اهللا            : ( وأهم من ذلك ، قول رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم             
وحفـتهم المالئكـة   ،  وغشيتهم الرحمـة      ، يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة        

 )٢٥٤٨: ٢٠٠٠،  مسلم(). ن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه وموذكرهم اهللا فيمن عنده 
وبالنسبة للقرآن الكريم فهو كتاب اهللا، أنزله على نبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم، وهـو كـالم اهللا                   
العظيم، ورحمته الواسعة، ومنهجه القويم، تحيا به القلوب والنفوس الحياة الطيبة في الدنيا واآلخـرة،        

رق وأوضح السبل؛ فمن آثاره العظيمة تأثيره في اللغة العربية، التي أصبحت بفضله             يهدي ألقوم الط  
اللغة المقدسة المحفوظة الخالدة، وهيأ لها أسباب العزة والكمال والنمو واالنتشار، حتى أصبحت لغة               
الدين اإلسالمي ألكثر من ألف مليون مسلم، يتقربون بها في تالواتهم وصـلواتهم ودعـواتهم إلـى                 

   )٩٢ :١٩٩٤ المغامسي ،(  .القهم عز وجّل خ
، وبه اكتـسبت لغـة العـرب         ، ورمز وحدة األمة العربية     والقرآن الكريم هو كتاب العربية األكبر     

، متحـدة    بقاءها وحيويتها، وبه صار العرب أمةً واحدةً مؤمنةً موحدةً متآلفة القلوب متجانسة المزاج            
 )٨٥ :١٩٨٨ شحاته وآخرون ،(  .مد العرب علومهم ومعارفهم، ومنه است ، متشابهة البيان اللسان

 :ولذا اعتنى السلف بالبدء بالقرآن الكريم في تربية أوالدهم وتعليمهم ، ويحكي ذلك ابن خلدون فيقول               
اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل الملة ، ودرجوا عليه في جميع أمصارهم ، لما                   "

قلوب من رسوخ اإليمان وعقائده ، من آيات القرآن وبعض متون األحاديث ، وصـار  ال يسبق فيه إلى  
 )١٩: ١٩٨٥،ابن خلدون  (".بني عليه ما يحصل بعد من الملكات القرآن أصل التعليم الذي ين

 ، حيث يهتم  له الوالدان ويحرصان عليـه أشـد             مهمٍ بناءومما ال شك فيه أن التحصيل الدراسي لأل       
جب في هذا ، فالنفوس مجبولة على حب الخير وطلب المزيـد مـن العلـم وبـذل               الحرص ، وال ع   

األسباب في تحصيل المعاش ، وقد استقر لدى الغالبية من الناس أن نيل الشهادة الدراسية من وسـائل       
 إلى حفـظ  ودفعهم الكريم ندهم التالوة الصحيحة آليات القرآتحقيق ذلك الهدف  فلم يهتموا بتعليم أوال 

 . ن الكريم  من القرآأجزاء
وهؤالء قد أخذوا األمر بمقياس مادي بحت ، وهو أن أي أمر يشغل وقت الطالب في غير التحـصيل            

  .الدراسي سيؤثر سلباً في عملية التعليم ومتابعة التحصيل
 وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية التي أجريت ، وجود فرق واضـح بـين طـالب المـدارس           

ن الكريم وذلك من خالل رفع سقف حصص مـادة التربيـة           يحفظون أجزاء من القرآ    اصة والذين الخ
الـذين ال تتعـدى     وبين طالب مدارس التعلـيم العـام        ،  اإلسالمية أسبوعيا ألكثر من ست حصص       



 ٧

  :المجـال  ومن الدراسات التي أجريت في هذا        أربعا أسبوعياً  ثالثا أو حصص مادة التربية اإلسالمية     
ودراسـة  ، )  ٢٠٠٠األغا ، (ودراسة ، ) ٢٠٠٠ار ،  النج( ودراسة  ،  ) ٢٠٠٩اد ،   عبد الجو (دراسة  

 المغامسي ، (ودراسة    ،  ) ١٩٩٥عوض ،   (ودراسة  ،  ) ١٩٩٨محمد ،   (ودراسة  ،  ) ١٩٩٩ صالح ، (
ن الكـريم فـي تحـسين        وقد بينت تلك الدراسات دور القرآ      ) ١٩٩٠ عقيالن ، (ودراسة  ،  ) ١٩٩٤

 الطلبة الحافظين ألجزاء     والكتابية إلى جانب الفرق الواضح بين مستويات         مستوى المهارات القرائية  
 ٠ غير الحافظينن الكريم وبين الطلبة من القرآ

 القرائيـة   تومن المبررات التي دعت إلى مثل هذه الدراسة  أن هناك ضعفا واضحاً  فـي المهـارا                 
، اقتـصادية    من األسباب قـد تكـون     عود إلى عدد    توالكتابية لدى طلبة المرحلة األساسية والتي قد        

خـل قطـاع   ا أجريت دالتي الدراسات السابقة    معظم  وحيث إن    ،ثقافية،  عقلية   ،وجدانية  ،  اجتماعية  
ن الكـريم فـي   سبل عالجه لم تتطرق إلى دور القرآوالكتابي  اهتمت بدراسة الضعف القرائي و   غزة  

 ن الكـريم تـالوةًً  للتعرف على دور القرآع تحسين تلك المهارات ومن هنا جاء االهتمام بهذا الموضو   
 .الكتابي  في عالج الضعف القرائي ووحفظاً

 يكون قد أنهى مرحلة مهمة من حياته التعليمية والتـي           قد اختار الباحث الصف السادس ألن الطالب      و
ـ           ر من خاللها يكون قد أسس للبدء في مرحلة جديدة من التعليم تحتوى على العديد من المهارات األكث

 . وتركيباً تعقيداً
من خالل اطالع الباحث على األدب التربوي ، الحظ تعدد الدراسات التي تناولت الضعف القرائـي                و

تحـسين   يف الكريم نأثر القرآوالكتابي وسبل عالجها ، لكن لم يجد دراسات تهدف إلى التعرف على          
    .المهارات القرائية والكتابية لدى الطلبة 

 فـي   وحفظه ن الكريم من خاللها عالقة تالوة القرآ    يتبين  وضوع مشكلة لدى الباحث     ولقد كون هذا الم   
  .تحسين مهارات القراءة والكتابة

 
   :مشكلة الدراسة

 : التالي  مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسفي ضوء ما تقدم يمكن أن تصاغ
ـ وعالقته ي األساسالسادس ما مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف          ن تالوة القـرآ ب

  ؟  وحفظهالكريم
 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

 ؟ األساسيسما مستوى المهارات القرائية لدى طلبة الصف الساد -١
 ؟ األساسيس لدى طلبة الصف السادالكتابية ما مستوى المهارات  -٢



 ٨

الكريم ومستوى المهارات القرائيـة  وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ القرآن    تهل   -٣
 لدى طلبة الصف السادس ؟

الكتابيـة  وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفظ القرآن الكريم ومستوى المهارات         تهل   -٤
 لدى طلبة الصف السادس ؟

في مـستوى بعـض مهـارات    ) α ≤ ٠,٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٥
ن والطالب غير الحافظين للقرآ   ،  ن الكريم   درجات الطالب الحافظين للقرآ   توسط   بين م   ، القراءة
 الكريم؟

في مـستوى بعـض مهـارات    ) α ≤ ٠,٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٦
ن والطالب غير الحافظين للقرآ   ،  ن الكريم   توسط درجات الطالب الحافظين للقرآ    بين م   ، الكتابة
 الكريم؟

في مـستوى بعـض مهـارات    ) α ≤ ٠,٠٥( داللة إحصائية عند مستوى هل توجد فروق ذات -٧
والطالبات غيـر الحافظـات     ،  ن الكريم   سط درجات الطالبات الحافظات للقرآ     بين متو   ، القراءة
 ن الكريم؟للقرآ

في مـستوى بعـض مهـارات    ) α ≤ ٠,٠٥(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -٨
بـات غيـر الحافظـات     والطال ،ن الكريملبات الحافظات للقرآسط درجات الطا  بين متو  ،الكتابة  

 ن الكريم؟للقرآ
 :فرضيات الدراسة 

 : اختبار صحة الفروض التالية إلىتهدف الدراسة الحالي 
وجد عالق ة ذات دالل ة إح صائیة ب ین ت الوة وحف ظ الق رآن الك ریم وم ستوى المھ ارات القرائی ة ل دى               ت .١

 .طلبة الصف السادس 
ل دى  الكتابی ة  ق ة ذات دالل ة إح صائیة ب ین ت الوة وحف ظ الق رآن الك ریم وم ستوى المھ ارات               وجد عال ت .٢

 .طلبة الصف السادس 
القراءة  في مستوى بعض مهارات    ) ٠,٠٥  ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . ٣

   .الكريم  نآوالطالب غير الحافظين للقر، ن الكريم توسط درجات الطالب الحافظين للقرآبين م
الكتابة في مستوى بعض مهارات      ) ٠,٠٥  ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . ٤

 .الكريم   نآ والطالب غير الحافظين للقر ،ن الكريمتوسط درجات الطالب الحافظين للقرآبين م
القراءة  في مستوى بعض مهارات    ) ٠,٠٥  ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . ٥

 . ن الكريمآ والطالبات غير الحافظات للقر ،ن الكريمسط درجات الطالبات الحافظات للقرآبين متو
الكتابة  في مستوى بعض مهارات    ) ٠,٠٥  ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        . ٦

 .ن الكريم آقر والطالبات غير الحافظات لل ،ن الكريمسط درجات الطالبات الحافظات للقرآبين متو
  



 ٩

  :الدراسةھداف أ
   :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي    
  .التي يجب أن يمتلكها طلبة الصف السادس تحديد المهارات القرائية والكتابية ، .١
عالقة تالوة وحفظ القرآن الكريم في تحسين بعض مهارات القـراءة لـدى طلبـة     التعرف على    .٢

 .الصف السادس األساسي

 تالوة وحفظ القرآن الكريم في تحسين بعض مهارات اإلمالء لـدى طلبـة              ةق عال التعرف على  .٣
 .الصف السادس األساسي 

التعرف على مواطن الضعف في المهارات القرائية والكتابية لـدى طلبـة الـصف الـسادس                 . ٤
 . األساسي

 .التقدم ببعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في تحسين العملية التعليمية التعلمية  . ٥
  :الدراسةأهمية 

 :تكمن أهمية الدارسة فيما يلي  
ن آالقـر  التي تهدف إلى التعـرف علـى دور        -حسب علم الباحث     - هذه الدراسة األولى     دتع.  ١

  .الكريم في تحسين مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف السادس
 القـراءة   سية فـي تنميـة مهـارات      لة األسا  قد تساعد المتخصصين والموجهين ومعلمي المرح       .٢

 . ء لدى طلبة الصف السادس األساسواإلمال
يأخـذ     قد تساعد هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم نحو تطوير التعليم األساسي تطويراً شامالً              .٣

 .العتبار كل عناصره ومخرجاته وال سيما زيادة نصيب القرآن الكريم من الحصص األسبوعيةفي ا
ن الكريم في تحسين مـستوى المهـارات        آثر القر ألمجال أمام بحوث ودراسات أخرى في       فتح ا   .٤

 القرائية  والكتابية 
 :حدود الدراسة 

 .  م٢٠١٠/ ٢٠٠٩تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي :الحد الزماني 
سي في المدارس الحكومية  دس األسا اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف السا       :الحد المكاني   

فظة امحفي   المدارس الخاصة التابعة للمجمع اإلسالمي       بالتابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى جان     
 .خان يونس 

هذه الدراسة على عينة من طلبة الـصف الـسادس األساسـي فـي               تم تطبيق    :الحد المؤسساتي    
  ، للبنـين ) ب(حمد عبد العزيز األساسية     مدرسة ا مدرستين من مدارس التعليم العام الحكومي وهما        
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مدرسـة  : ومدرستين من مدارس التعلـيم الخـاص         ، للبنات) ب(ومدرسة  أسامة النجار األساسية      
 .ومدرسة فاطمة الزهراء النموذجية للبنات ، الصديق النموذجية للبنين  

 
  :مصطلحات الدراسة

  :المهارة* 

يظهر منـه القـدرة   عملي   أو    ، من سلوك لفظي  المتعلم   عن ما يصدر : يعرف الباحث المهارة بأنها     
 . وجودة وكفاءة بفهم وسرعة ودقة  على أداء عمل معين

  :المهارات األساسية * 
 التي يجب أن يكتسبها كل طالب        والخبرات   هي القدرات :   يعرف الباحث المهارات األساسية بأنها      

  .الكتابة  القراءة واتمهار: راسة وهي في هذه الد بقدر معينأثناء تدرجه في دراسته 
  :القراءة  اتمهار* 

الكلمات والجمل ،   و ف أشكال الحرو  معرفةعلى   ب قدرة الطال  :  يعرف الباحث مهارة القراءة بأنها      
  .   ولفظها بصورة صحيحة على تمييز الكلماتوالقدرة

 : الكتابة  اتمهار* 

رسماً سليماً صحيحاً وترتيـب     لب على رسم الكلمات     قدرة الطا  : يعرف الباحث مهارة الكتابة بأنها     
، وكتابة عالمات الترقيم ، وذلك من خالل القـدرة         بصورة صحيحة وكتابتها بحجم مناسب       فالحرو

 .على كتابة عدد من السطور تتضمن فقرات قصيرة 

 :الصف السادس األساسي * 

لتي تبدأ من الصف األول إلى الـصف   من مراحل التعليم ، وا االبتدائية   هو نهاية  صفوف المرحلة      
 .  سنة ١٢-١١السادس ويتراوح أعمار الطلبة في الصف من 

  :مدارس التعليم العام * 
  .في المراحل التعليمية قيق أهداف التعليم العام التي تهدف لتحوالتابعة للحكومة هي المدارس  

 :مدارس التعليم الخاص  * 
  .لمراحل التعليميةفي االتي تهدف لتحقيق أهداف التعليم  وةاص التابعة للمؤسسات الخ هي المدارس
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 اإلطار النظري

 
 : أربعة محاور رئيسية هي علىيحتوي هذا الفصل

 .اللغة العربية -
 .القراءة -
 .الكتابة -
 .القرآن الكريم -

 
 
 
 

 



 ١٢

 الثانيالفصل 
 محـور  القراءة ،  محورعربية، اللغة ال  محور:يتناول الباحث في هذا الفصل أربعة محاور رئيسية هي        

  القرآن الكريم وذلك لبيان أثر القرآن الكريم في تنمية مهارتي القراءة والكتابة بمحورالكتابة ،وختم 

  :اللغة العربية المحور األول 
  :  مفهوم اللغة 

 : لغةً
ـ  ،لغوت أي تكلمت  منةغراضهم وهي فعلأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن  أ اللسن وحدها    لها أص

، وجمعهـا     والهاء عـوض   لغوه أو لغيل أصلها   ي ق .تاوا، كلها الماتها و    ، وثبه  ، وقلة  لغوه ككرة 
 واللغة من لغا فالن عن الصواب وعن الطريق أذا مال عنه قال ابن األعرابـي    . مثل بره وبرى   لغي

:  النطق يقال  لغوواللوا فيه عن لغة هؤالء اآلخرين        بكالم ما  واللغة أخذت من هذا، ألن هؤالء تكلموا      
  . مغ تنأن بأصواتها ي أصواتها والطير تلغ:هذه لغتهم التي يلغون بها أي ينطقون ولغوي الطير

 ). ٢٥،٢٥١ :ابن منظور (                                                                       
  : اصطالحاً

`ô( : وجل قال تعالى   آية من آيات اهللا عز    اللغة   ÏB ur ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä ß, ù= yz ÏNº uq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{ $# ur ß#» n= ÏG ÷z $# ur 

öN à6 ÏG oY Å¡ ø9 r& ö/ ä3 ÏRº uq ø9 r& ur 4 ¨b Î) í Îû y7 Ï9º så ;M» tÉ Uy tûü ÏJ Î=» yè ù= Ïj9(  ) (:وقال تعالى.)٢٢:الرومóO s9 r& @yèøgwU ¼ ã& ©! 

Èû ÷ü uZ øä tã ÇÑÈ $ ZR$ |¡ Ï9 ur Éú ÷ü tG xÿ x© ur ÇÒÈ çm» oY ÷É yâ yd ur Èû øï yâ ôÚ ¨Z9   . )٩- ٨ :البلد (   )  #$

 وتلـك   هعبارة المتكلم عن مقـصود     " أنها في مقدمته على   تعريف اللغة    إلى "ابن خلدون "وقد ذهب   
 ة تصير ملكة متكررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان، وهو في كل ام             أنفعل لساني فالبد    العبارة  

 .)٤٥٤:ت  ، ابن خلدون ، د(. "تهمحسب اصطالحاب
العبارة التي يكشف بها المتكلم عن نفسه ويوضـح بهـا        " : أنهاعريف اللغة على     ت إلى "كسم"وذهب  

 ." مقصودة، وهي تتميز بالمقاطع والحروف والكلمات والجمل ذات التركيب الخاص
  ).٢٩  :١٩٩٦ ،  سمك(

كيب التي اوالتر، ، واأللفاظ األصواتمجموعة من  " :أنها تعريف اللغة على إلى همبعضوذهب 
 ونشر الثقافة فهي  ، والتفكير ، والتركيب ، للفهمأداةوتستعملها ،  أغراضها عن األمة تعبر بها

  ) ١٧:١٩٩٦ ، الخليفة ، نالحس( . "وسيلة الترابط االجتماعي التي البد منها للفرد والمجتمع 
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فس  في ن  خطورة واألعظم،   اإلنساني للعقل   غموضاً األكثر   اإلنتاجهي  "  اللغة   أن إلى "حلس"وذهب  
 يـستطيع  مضمونا وتعني به الكلمات الدالة على المعاني التـي           أو  ،  تستلزم محتوى  أنهاالوقت كما   

 مثله مثل الحيوانـات     باألشياء يتصل   أن يعبر عنها إذ يمكن لإلنسان       أو أفكاراً يكون   أن بها   اإلنسان
ك يمكنه االتصال بهذه     على ذل  عالوة اإلنسان الرؤية لكن    أو،   الشم   أو،   اللمس   أو ،    بالتذوق األخرى
  ) ١٧:٢٠٠٤حلس ، (  ." تسمية مفاهيمه باللغة وهو وحده لديه القدرة على األشياء

ورموزه، وهـو قابـل   ،  له دالالته    وثقافياً،    اجتماعياً ي يمثل سياقاً  تبأنها نظام صو   " :أيضاًوعرفت  
 "٠مر بها المجتمع  والحضارية التي ي، والتطور، ويخضع في ذلك للظروف التاريخية  ،للنمو

  ).٢٤ :٢٠٠٥والساموك ،_ الشمري ( 
  :خصائص اللغة العربية

 على تفهمها مـن     واإلقبال  ، واأللسنة،   العربية خير اللغات     : في فضل اللغة العربية      "يبعالثال" يقول
 ثـم هـي      ،  والمعـاد   ،  المعاش إصالح في الدين، وسبب     التفقهومفتاح  ،   العلم   أداةإذ هي   ؛  الديانة  

  .الزند للنارو وسائر المناقب كالينبوع للماء،  ،إلحراز الفضائل، واالحتواء على المروءة
 ). ٢٩ :٢٠٠٠عالبي ، ثال(                                                                        

  :أنهاخصائص اللغة العربية على   ،وآخرونخاطر ، (  أجملوقد 
  .يةتالناحية الصولغة متميزة من  -١
 .تتميز بظاهرة الترادف  -٢
 .لغة يرتبط فيها الصوت بالمعنى  -٣
وقبول بعـض الكلمـات     ،   في االشتقاق، واستخدام المصدر الصناعي       المرونةة وتتمثل   نلغة مر  -٤

 .، واالستخدام المجازيللبحث من خالل تعريبها، واستخدامها أو بصورتها التي هي عليها، يلةالدخ
 . الدخيلةا العاميةيهة تنافلغ -٥
  .وإعراب،  اشتقاقلغة  -٦
 .لغة تتغير فيها الدالالت بتغير بنية الكلمة -٧
  . والمدنية  ،رمز لوحده عالم اإلسالم في الثقافة-٨
 ، حيـث    المتميزةعلتها من اللغات    جلغة العربية خصائصها التي تميزت بها عن باقي اللغات بل           ل إن
 جانـب   إلى واإلعراب،  والترادف  ،   اإلعجاز و،    لغة المجاز  أنها ب جان إلىريم  ن الك آ لغة القر  نهاإ

والمـصطلحات العلميـة     ، العربية  غير   يلة جعلها تستوعب األلفاظ الدخ    مما  ؛  لغة غنية بألفاظها   أنها
 . العليا من اللغاترتبةالمعربة كل ذلك جعل العربية في الم

  )التحدث ، القراءة ، الكتابة  اع ،االستم(  :  أربعمهارات اللغة العربيةو
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  لتكـون ؛ الكتابـة أثناء في بة مجموعة من االداءات التي يقوم بها الطل   " تعرف المهارة اللغوية بأنها     
  ) ٩٩:١٩٩٤صالح ، (  ."كتاباتهم دقيقة وصحيحة ومترابطة

ه، وتمكنـه  تمهارات ماد فإتقان المعلم ل،والمتعلم والمهارات من جوانب التعليم الهامة لكل من المعلم         
 التلميـذ علـى إدراك      ة عمله، وتقدير كفاءته، وقدر    أداءمقومات الخاصة في    المن التركيز عليها من     

، مهارات المواد المختلفة التي يدرسها تزوده بحصيلة علمية وخبرة، وتؤكد قدرته علـى اسـتيعاب                
 . )١٢:١٩٨٣ ،إبراهيم(  . تساعده على التفاعل بسهولة في مواقف الحياةو هذه المواد وأداء

 وهـذا   ، المتعلم القدرة على االتصال اللغـوي الـسليم          إكساب لتعليم العربية هو     األساس الهدف   إن
   .ارئ ق بين كاتب وأخر مستمع  و يكون بين متكلمأناالتصال ال يتعدى 

  ) ١٣:٢٠٠٥زاوي ،الهاشمي والع(                                                                
 ، هـي مهـارة االسـتماع        أساسـية  مهارات   أربع على ذلك تتكون مهارات اللغة العربية من         ءوبنا

 :والكتابة ، وفيما يلي توضيح لتلك المهارات ، القراءة ،المحادثة 
 : مهارة االستماع : أوال 

 القدماء على سماع الروايـات  ، ولقد اعتمد  في العملية التعليمية المهمةمهارة االستماع من المهارات   
 أهميـة ، وهـذا يؤكـد        الحاضر قبيل اكتشاف الطباعـة     إلىالمنطوقة في نقل التراث من الماضي       

  )٩٣ :١٩٩٩إسماعيل ،(     . يستطيع التعبير عنه ونقله بدقة ، فالذي يسمع الحديث جيداً االستماع
ويبذله المستمع في متابعـة المـتكلم       ،   عملية عقلية تتطلب جهداً   " ويمكن تعريف االستماع على انه      

 األفكـار  بـين    والقدرة علـى الـربط    ،  األمر واسترجاعها إذا لزم     أفكاره اختزان    و وفهم ما يقوله،  
  ) ١٢٦،١٩٩٨العلي ، (  . "ةالمتعدد

 :مهارة المحادثة :  نياًثا
 ف االجتماعيةوالمواق ، اإلنسانيةالقدرة على التعبير الشفوي عن المشاعر " ويقصد بالمحادثة 

 مع سالمة النطق وحسن إبداعية ، أو  ،واالقتصادية ، والثقافية ، بطريقة وظيفية والسياسية ،،
 )                        ١٥١: ٢٠٠٧مدكور ،( " اإللقاء    

  به من حاجات، وما يدور     سوما يح  عما يريد من رغبات،       لفظياً  يقتضي من المتكلم تعبيراً    والتحدث
 أن وفي أي مرحلة من مراحل العمر لديه الميل والرغبة في             ،  في حياته  واإلنسان ،   أفكار من   بخلده

أييـده  توكـسب  ،  والسيطرة عليـه   ،ويعبر عما يفكر فيه، وبأحاديثه يستطيع إقناع سامعه   ،  يتحدث  
 )٤٩ :١٩٧٩سمك ،(  .وثقته 

 الدراسـي   النفسية للتلميذ في الجو   ألنها بمثابة التهيئة    ؛   كبير من األهمية     والمحادثة تعبر على جانب   
  )١٣٨:١٩٩٨العلي ، (   .وزمالئه ،  والمنهج  ،الجديد ، والتعايش مع المدرسة
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 : القراءة  : ثالثاً
وهذه األصوات هي الكلمات    ،   أو مسموعة     ، القراءة هي عملية تحويل الرموز إلى أصوات مهموسة       

كلما ،  يلة معينة من هذه الكلمات ذات الدالالت         وكلما استوعب الفرد حص     ، التي تحمل دالالت معينة   
لم الخارجي،  اوفهم ما يدور حوله، فهي النافذة المفتوحة على المحيط المحلي للفرد والع           ،  اتسع  افقه    

 والخبرات المتنوعة، فإذا كانت الحياة تساعد الفـرد علـى النمـو              ، وهي وسيلة الكتساب المعارف   
 . واسعة آفاق إلى وذلك بنقله  ،توسع مداركه فإن القراءة ؛والتعامل مع الغير

 )١٦٦ :١٩٩٩إسماعيل ،( 
 أول المولى عز وجل انـزل  أن القراء في حياة الفرد والمجتمع أهميةإن من الدالئل الواضحة على     و

&ù(:وذلك في قوله سبحانه وتعالى فـي سـورة الفلـق          ،   على القراءة    ثن الكريم تح  آ في القر  أيه tç ø% $# 

ÉO óô $$ Î/ y7 În/ uë ì Ï% ©! $# t, n= y{ ÇÊÈ t, n= y{ z̀ » |¡S M} $# ô` ÏB @, n= tã ÇËÈ ù& tç ø% $# y7 ö/ uë ur ãP tç ø. F{ $# ÇÌÈ ì Ï% ©! $# zO ¯= tæ 

ÉO n= s) ø9 $$ Î/ ÇÍÈ zO ¯= tæ z̀ » |¡S M} $# $ tB óO s9 ÷L s> ÷è tÉ ( )٥-١:لق لع ا( .  

 :  ةالكتاب:  رابعاً
 أداءووسـيلة   ،   نـسان األل في عقل     التي تعم  األفكار وترجمة    ،  التعبير أدوات من   أداة"الكتابة هي   
  )١١٩ :٢٠٠٥الدليمي والوائلي ،(  . " واألمم، والجامعات ، األفرادمهمة بين 

وتكـون  ،  المحبوسة في نفـسه     أحاسيسه و،   ومشاعره ،   أفكاره منظم يعبر به الفرد عن       أداء "وهي
  ." عن سبب حكم الناس عليه  فضالً ، على وجهة نظره دليالً وشاهداً

  .)٢٠٠٣،١٩٧١حشيش ،أبو بد الهادي ، ع(
 : أهمية اللغة العربية

 ، وهي المصدر الحي الوثيق لمعرفة القـيم  ن اللغة عبارة عن  العصب النابض لكل نشاط اجتماعي    إ
 .، وبهذا تصبح اللغة  والمفاهيم الحضارية التي تميز مجتمعنا من غيره من المجتمعات ،، والمثل
 ) ٣٤: ٢٠٠١الضبع ، ( ، وتؤثر فيها  هابتتأثر  لحضارة كل مجتمع فهرساً
ووظيفة ،   والوجدان    ،   لها وظيفة نفسية كأداة للتعبير عن النفس      و لتكوين المفاهيم    أداة اللغة  تعد  كما  

  . )٧ : ٢٠٠٠بدير وصادق ، (   .جمالية كوسيلة للتعبير عن التذوق والحس الجمالي
 مقياس لمـدى تقـدم   وأداة الوطن العربي، أبناء بين ةهم الرئيسيوالتفا،  التعبير   أداة اللغة العربية    دتع

ني لدى المجتمع   ي وبذلك تعبر عن مدى التوجه الد       ، ن الكريم آغة القر  ل أنها كما    ،  العربية األمةورقى  
  . ن الكريمآ الفهم الصحيح لمعاني القروأداة، 
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 القياس فـي    واطراد ا ، ه كلم بوفرةر  احدي اللغات السامية التي امتازت بين سائر لغات البش         أنهاكما  
 ، فهي أدق اللغـات تـصويراً   ، ووضوح مخارج حروفها  ، وعذوبة منطقها   ، وتنوع أساليبها   أبنيتها

جعلهـا  فن الكريم بلسانها    آ، وقد نزل القر    ول في النفس  جعما ي  أوسع تعبيراً   و  ، لما يقع تحت الحس   
  . )٤١ : ١٩٧٩ سمك ،(                . اللغاتبعد أ، وبفضله صارت  شد بياناًأ ، وأكثر رسوخاً

، تلك اللغة التي امتازت من بـين    العربيةاألمةواللغة العربية الفصيحة هي الركن األساسي في بناء       
، فقد ارتبطـت بهـذه   واألدبية، وقوتها الفكرية ،  حضارتهاو، لغات العالم بتاريخها الطويل المتصل    

 .دوار تاريخها الطويل القديم والحديث أ في كل  وثيقاًاللغة حياة العروبة ارتباطاً
  ) ١٤،١٣ :ت   ، د ،النعيمي( 

  : أهمها اللغة العربية في عدة نقاطأهميةل مجن  أنمن خالل ما سبق يمكن لنا
 .ن الكريم آ لغة القرأنها -١
   .أخر   إلىونقله من جيل ،  اإلسالمي الوسائل للحفاظ على التراث العربي أهم من أنها -٢
   .واإلسالمي الوطن العربي أبناء الربط بين وأدوات،  وسائل أهممن  أنها -٣
   . عالمياًالمعتمدة اللغات الست إحدى أنهاتصنف على  -٤
 . بها إال وال يمكن التعبير  ، من خاللهاإالال يمكن فهم معاني القران الكريم  -٥

 وظائف اللغة العربية 
  : ة نذكر من بينهاللغة العربية وظائف عد

 :الوظيفة االجتماعية  -١
القـومي  اللـسان   وهي  ،   واإلفهامووسيلة الفهم   ،  والتعبير  ،   التفاهم   أداةفمن الناحية االجتماعية هي     

 ، وهـي مقيـاس       مستقالً اًمتميز برز كياناً فتد بين وسائلها وغاياتها     ح العربية ، ويو   األمةالذي يجمع   
واتجاهاتهـا  ،  وعاداتهـا   ،   حضارتهاو،  ها  قائدمتنا من رقي في ع    أ هإلييعرف به مدى ، ما وصلت       

، وقـضائها   ،   صـحافتها و،   األمـة  إذاعة وأداة،   في حياتهم اليومية     األفراد وهي وسيلة     ، الفكرية
 المغرب ثقافيـا  قوالتواصل بين المشر، وماضينا ،   وعامل قوي في الربط بين حاضرنا         ، ومؤلفاتها

 ) .٢٨ : ٢٠٠٠ عامر ،( .، ثم هي لسان الدعاة المرشدين في كل زمان ومكان اًتاريخيو، وفكرياً، 
  : الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث -٢

مة من األمم الحفاظ على تراثها      أ أليمنذ ظهور الكتابة أصبحت اللغة الوسيلة التي من خاللها يمكن           
ي هف،   العربية   األمة أبناء بين   األساس الرابط    اللغة تعد  أن إلى باإلضافةهذا  .  بعد جيل  ونقله جيالً ،  

باإلضـافة   ،    المستقبل إلىومن الحاضر   ،   الحاضر   إلى من الماضي    األجيالالجسر الذي يعبر عليه     
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 وأنمـاط ،   المختلفة   أفكارهمواالطالع على   ،   األخرى األمم وتجارب   ،أفكارنها تمكنهم من نقل     أإلى  
  ) ٣٩:٢٠٠٧  الحوامدة ،و عاشور(   .ة منهاتهم بقصد االستفاداوعقلي، تفكيرهم 

  : الوظيفة النفسية -٣
، التأثير النفسي، يظهـر ذلـك فـي الخطـب            و  العقلي، اإلقناعمن الناحية النفسية فإن اللغة وسيلة       

 عوامـل   أقوى والجماعات كما تمثل اللغة      األفراد التفاعل بين    ي، وما يقو   ناظراتموال،  ات  قشالمناو
 العقلي ال ينفـصالن فيمـا       واإلدراكالن الشعور الوجداني    ؛  لمعتمد على الفكر والفهم   التذوق الفني ا  

،  لألفكـار ان اللغة في حياة الفرد هي وسيلة نحو التحليـل التـصوري             ف وقبل ذلك    إليناتقدمه اللغة   
الصورة الذهنية على نحو معين يـؤدي  أو ،   الفكرة أجزاءوالصور الذهنية، وهي معتمدة في تركيب       

 إلـى وتحليل الـصور البالغيـة      ،   حوالشرو،  ، وهذا يتضح في التعبير      الفرد قصداً  يقصده هوماًمف
  ) ٢٩:٢٠٠٠عامر ، (    .عناصرها المركبة

  :  لالتصال والتواصلأداةاللغة  -٤
كما يتصل  ،   تصل الفرد بغيره شفوياً   ي طريقهما   فعن ، وأفراد المجتمع  اتصال بين الفرد     أداةاللغة      

المقـروءة ،كالـصحف،   و،  والمرئيـة ،  المـسموعة  اإلذاعـة  هـذه الوسـائل   ، ومـن    ابيـاً به كت 
  ) ٢٢:١٩٨٤  ،الحماديوظافر (  .الخ .....والمجالت،والكتب 

ـ بأفرادهافالبد من االتصال ؛ وال غني له عن الجماعة ،  مدني بطبعه  واإلنسان      م كي يعيش معه
ة ليعرف  تب المكا أو  ،  حياته سواء بالمشافهة   رالستمراي   في هذا االتصال الضرور    هأداتواللغة هي    ،

  ) ٢٩:١٩٩٥وسي ، مقال(   .وواجباتهحقوقه 
  :  التفكير أداة-٥

جميـع  ب المـدركات وفـي القيـام        إلى في الوصول    هأداتفهي  ؛  شد ارتباط   أيرتبط الفكر باللغة        
  لم يجد لفظاً   إذا يفكر   أن ال يستطيع    نسانفاإل األلفاظ ومن معيقات التفكير الفقر في        ، العمليات العقلية 

 لها عالقة بالتفكير، بل     وإنما تقرأ   أو تكتب لتسمع    أو تقال   ألفاظ لكل مدرك فاللغة ليست مجرد       باًسمنا
  ) ٢٩:١٩٩٦ سمك ،( . هؤووعا،  ته ووسيل،  التفكير أداةهي 

 :  ميز فردي وطبقيماللغة ك -٦
 من خالل صوته    وأخر تميز بين شخص     أنا فتستطيع   ا بينه  الناس تختلف فيم   أصوات أنمن المعلوم   
 رقيقـاً  فالشخص الذي يمتلك صوتا   ؛ يحدد وصفه االجتماعي   أن يمكن   اإلنسانوصوت  ،  دون رؤيته   
 . اً في مقابل الشخص الذي يكون صوته خشنلإلعجاب اًيكون مثير

ـ وأخـر يز بين شـخص  ي نستطيع التم  أننا إلى باإلضافة أيضاوتقوى اللغة    يز بـين الطبقـات   يالتم ب
  فهناك الكثير من العوامل التي ،وبالتالي المكانة االجتماعية التي يمتلكها الفرد، االجتماعية المختلفة 
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  . المستوى الثقافي للفردإلىتساعد في هذا التميز تعود في معظمها 
  ) ٤:٢٠٠٧ عاشور والحوامدة ، ( 

  :  التعبيرأداةاللغة  -٧
تمثـل فـي   ت صورها أدنىند الطفل في   ع فهي    ،  في الحياة  تها استخداما ها ظهوراً  وظائف أولى عتبروت

،  والفـرح ،   واأللم،  والنفسية كالجوع   ،   التي تدل على ما يشعر به من الحاالت الجسمية           األصوات
،  الـشيخوخة    إلىم  ثفالشباب  ،   المراهقين   إلىوالغضب وغيرها ثم تتدرج مستويات النضج اللغوي        

  )٢١:١٩٨٤ظافر والحمادي ،(       .مدى الحياةمصاحبة لإلنسان وتظل هذه الوظيفة  ،والكهولة 
 :القراءةالمحور الثاني 

ه  وضمه ، ومن   ه جمع أيضاًبالضم  ) قرءانا   ( الشيء) قرأ( و ضمبال) قرءاناً(و  ) قراءة(الكتاب  )  قرأ(
b¨(عالي ها وقوله تم يجمع بين السور ويض القران ألنهسمي Î) $ uZ øä n= tã ¼ çm yè ÷H sd ¼ çm tR# uä öç è% ur(  

 )٥٢٦: هـ  .٦٦الرازي ، ( .) ١٧:القيامة ( 
 يقولـون وإذا همز هذا البـاب       ( :جاء قوله ) ىقر ( ة فارس ماد  وجاء في معجم مقاييس اللغة البن       

  )٦٢:٢٠٠٢البجة ،(  ) . ما حملت قط أنها، كأنه يراد  الناقة سلىهذه ت قرأ
 : طالحي التعريف االص

وذات شكل هرمي يرتبط بالتفكير بدرجاتـه       ،  عملية عقلية مركبة    بأنها   : "عاشور والحوامدة "ا  يعرفه
تتم بدونها فأما عملية القراءة تماثـل        وال،   كل درجة تفكير تعتمد على ما تحتها         أن بحيث    ، المختلفة

 .تاج  في التعليم فهي تستلزم الفهم والربط واالستنلمعلماجميع العمليات التي يقوم بها 
  )٦٤:٢٠٠٣عاشور والحوامدة ،( 

 أو فهم واستبصار أي تعرف ،  وتعرف : أنها على ةالقراء تعريف إلىوذهب بعض فقهاء التربية 
 مـن   أعمـق  المعاني ، ثم استبصار ، وهـو         إدراكإدراك بصري للرموز المطبوعة ثم فهم ، وهو         

،   العالقـات إدراك أيـضاً  هو إنماي ، ن االستبصار ليس مجرد فهم للمعان     ، أل  التعرف والفهم بكثير  
ة نيمض  دالالت، و   ما وراء السطور من معان خفية      وإدراكصور للنتائج واالحتماالت المتوقعة،     تو

  .وأحكام  ، وما سيترتب على ذلك من قراءات األمور، وتنبؤ  وحسن توقع لما ستكون عليه 
  ).١٧٣-١٧١ : ٢٠٠٧،مدكور  ( 

 العقلي لتعقيد الرتباطها بالنشاطعملية عقلية عالية ا" :  تعريفها بأنهاإلى "عبد الرحمن ومحمد"وذهب 
حدود  زتجاوتوهي ، ، والحالة النفسية  النطقوأداة حاسة النظر إلى إضافة، باإلنسانوالفسيولوجي ، 

ف التعر منها،  متعددة أبعاد، وتقوم على  معانيهاوفهم،  حلها إلى المكتوبة البصري للرموز اإلدراك
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 ة المادحيثياتقدها والربط بين نو،  ، مع الفهم الدقيق لها ، والنطق بها ، والكلمات  الحروفإلى
  )٤٧،٢٠٠٢عبد الرحمن ، محمد (    ."المقروءة 
 الرموز المعنويـة، والنطـق بهـا، ثـم     إدراك تعني  أصبحت:  القراءة   أن إلى "ليمغ أبو"وقد ذهب   

 االسـتجابة  وأخيـراً ، ثم التفاعل مع ما يقرأ ،  م المادة المقروءة    ، وفه أفكار إلىاستيعابها، وترجمتها   
 )١٧:٢٠٠١لي ،أبو مغ(   .لما تمليه هذه الرموز

             يتم فيها ترجمة الرمـوز المكتوبـة        ،  القراءة عملية عضوية نفسية    أن إلى "معروف"في حين ذهب    
ـ ( معان مقروءة    إلى،)  الضوابط ، الحروف     –الحركات  (  ـ )  صـامته    – صوتهم  يتـضح   ةمفهوم

،  القـراءة    أثناء في سلوكه الذي يصدر عنه       وتوظيفه،   يقرأه عند القارئ في التفاعل مع ما        إدراكها
  ) ٨٥:٢٠٠٧معروف ، (  . بعد االنتهاء منهاأو

، والرسوم التـي يتلقاهـا       ، دافعه تشمل تفسير الرموز     عملية انفعالية  " : بأنها "البجة"كذلك يعرفها   
،  واالستنتاج،  وهذه المعاني   ،  ، والربط بين الخبرة السابقة       ، وفهم المعاني   ئ عن طريق عينية   القار

  )٢٢١:٢٠٠٢ة ،بجال(   ."وحل المشكالت ، والذوق ،  التحكموالنقد، و
أي االسـتجابة   ،    صحيحاً عملية تعرف الرموز ونطقها نطقاً     ": أنها على   "وآخرونالدليمى  "ويعرفها  

ثم فهـم   ،   ذات معنى    أصوات إلىثم النطق أي تحويل الرموز المطبوعة       ،  و مكتوب   البصرية لما ه  
، وهذه المعاني في الواقع تكون فـي ذهـن القـارئ            ،  ها المعاني المناسبة    حأي ترجمة الرموز ومن   
  . )١٠٣:٢٠٠٣ وآخرون،الدليمي (   ." وليست في الرمز ذاته
 أصـوات  إلىوتحويل الرموز المطبوعة    ،  ك الرموز   عملية ف  " أنها على   "بدير"وتعرف القراءة عند    

  ) ١٠٦:٢٠٠٦بدير ، (  .  "شكل اللغة المنطوقة المسموعةتتمثلها ل
،  ، وبين القارئ فكريـا وعقليـاً     عملية تفاعل بين الرموز    "  : القراءة أن إلى "عبد الحميد "وقد ذهب   
 وقف عقلي نفسي عاطفي نحو ما يقـرأ      لما يقرأ، ثم تحديد م     هوتذوق،   فهمه   إلىما يؤدي   م ،   وبصرياً

 إلـى  المواقف في الحياة ، حيث تتحول تلك التفاعالت مع المـادة المقـروءة             تلك، ومن ثم توظيف     
  . )١٣٢:٢٠٠٦عبد الحميد ، (  ." سلوكية ، توجه بشكل مباشر خبرات الفرد أنماط

 :أهمية تعلم القراءة 
 التي نزل بها جبريل عليه الـسالم        األولى الكلمة   أنها اً القراءة غذاء الروح والعقل، ويكفيها شرف      تعد  

،  القـراءة    أهمية بالقراءة، وهذا دليل عظيم على       أمرهحينما  ،  على نبينا محمد صلى اهللا علية وسلم        
،  وآخرتـه ،  في حياته اإلنسانوالعلوم التي تنفع ، والخبرات  ،  ودورها الكبير في اكتساب المعارف      

 عنـدما   فاإلنـسان  ثم يكتب ،     أوالً اإلنسانإذ يقرأ   ،لقراءة متقدمه على الكتابة     وتعتبر ا ،على السواء   
 . برسم ذلك كله على صفحات الدفتر  اليد تقوم، وصورا ذهنية ، وكلمات ،  أحرفاًيتقن القراءة 
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 أدوات مـن    وأداة،   من بين مجاالت النـشاط اللغـوي         األهم المجال    إلى أنها  القراءة   أهميةوترجع  
 ومواد القراءة في مدة زمنيـة ال تتعـدى بـضعه           ،   فيه المعلومات    د المعرفة في عالم تتزاي    اكتساب
  .  القراءة فقد بلغ الغايةأجادومن ، ، والذين يجيدون القراءة هم الذين يفهمون المقروءة  أشهر

  . )٣:٢٠٠٥الدليمي والوائلي ، ( 
 ألنهـا  ؛ يمتلكها الفرد في المجتمـع       أنمكن   المهارات التي ي   أهم من   تعد جانب ذلك فإن القراءة      إلى

ومـضاعفة فـرص الخبـرة      ،   الفرد العقليـة     آفاق توسيع   إلىوالسبيل  ،  واالتصال  ،  وسيلة التفاهم   
فهي عامل من عوامل النمو العقلـي واالنفعـالي         ،  ووسيلة من وسائل التذوق واالستماع      ،   اإلنسانية

 جيـل  إلىينتقل من جيل ،  الثقافي واالجتماعي   اإلنسان ث فترا ؛ لها قيمتها االجتماعية   أنكما  ،  للفرد  
تناول كل فرد   م يطبع من كتب تكون في       أو،  وما يكتب   ،  عن طريق ما يدون     ،   فرد   إلىومن فرد   ،  
 يـساعد علـى رفـع       أن التواصل عن طريق المادة المكتوبة يمكن        أنكما  ،  وفي أي وقت يشاء       ،  

وتعميـق العواطـف    ،  الـذوق    على   أيضاًاعية ، ويساعد    ويدعم الروابط االجتم  ،  مستوى المعيشة   
 . )٨٩،٢٠٠٢بدير وصادق ،(  .اإلنسانية

وإذا ما بحث الفـرد  ،  الكامل اإلنسانع صن القراءة تأن) يكونبفرنسيس (ويرى الفيلسوف االنجليزي  
ا مـا  وفي شـبابهم فأحـسنو  ،   قرؤوا في طفولتهم     أنهملوجد  ،  في حياة المتفوقين في تاريخ البشرية       

 .فحققوا األصالة واإلبداع ،  ثم أضافوا إلية من بنات أفكارهم  ، وتمثالً،  فهما، قرؤوه
 . )٣،٢٠٠٥الدليمي والوانلي ، ( 

و هـو التعـرف إلـى       ،  الجانب اآللي   :والقراءة واحدة من أهم المهارات اللغوية األربع لها جانبان          
وجانب حركي ذهني يـؤدي  ، ات وجمل منها  والقدرة على تشكيل كلم  ،وأصواتها  ،  أشكال الحروف   

إذ ، وال يمكن الفصل بحال من األحوال بين الجانبين اآللـي واإلدراكـي    ، إلى فهم المادة المقروءة   
فالقراءة تصبح ببغاويـة    ،  والضعف  ،  تفقد القراءة داللتها وأهميتها إذا اعترى أي جانب منها الوهن           

وال يمكن أن تكون هناك قراءة إذا لم يكـن          ،   أستيعاب ما يقر  وا،  إذا لم يكن القارئ قادرا على فهم        
وهنـا  ،  والجمل    ،  والكلمات  ،  قادرا على ترجمة ما تقع عليه عيناه إلى أصوات مسموعة للحروف            

 لتكون هناك قراءة بالمعنى الدقيق ينطبق ذلك على نوعي القـراءة  ؛ يلتقي الجانبان اإلدراكي واآللي     
فان القـراءة   ،    ن كانت الجهرية تحتاج إلى الجانب الصوتي واإلدراكي معاً        فا،  الجهرية والصامتة   

 .الصامتة تحتاج إلى القدرة على ترجمة المادة المقروءة الى دالالت ومعان 
 )١٧: ٢٠٠٦عبد الحميد ،( 

وهي عملية يراد بها إيجاد الصلة  بـين لغـة الكـالم          ،  والقراءة أسلوب من أساليب النشاط الفكري       
وعلى هـذا  ،   هذه المعاني    يواأللفاظ التي تؤد  ،   وتتألف  لغة الكالم من المعاني        ،  وز الكتابية   والرم



 ٢١

والرمز المكتوب  وقيـل  ،  يؤديه يالمعنى الذهبي واللفظ الذ: األساس فان عناصر القراءة تتكون من   
 لمـا هـو   أي االستجابة  البـصرية ، ونطقها نطقا صحيحا  ، إن القراءة  هي عملية تعرف الرموز  

ثم الفهـم أي ترجمـة      ،   إلى أصوات ذات معنى      ة أي تحويل الرموز المطبوع    ، ثم النطق    ،مكتوب  
وهذه المعاني في الواقع تكون في ذهن القارئ ولـيس          ،  ومنحها المعاني المناسبة    ،  الرموز المدركة   

لقات التعليم فيهـا     وان القراءة في المرحلة األساسية  تختلف في الواقع باختالف  ح           ،   هفي الرمز ذات  
  .فهي في الصف األول األساسي تأخذ منحى خاصا يسميها بعض المربين الهجاء، 

 )١٠٥ : ٢٠٠٥الدليمي والوائلي ، (
والقدر على القراءة من أهم المهارات التي يمكن أن يمتلكها الفرد في المجتمع الحديث باعتبارها أهم                 

ومضاعفة فرص الخبرة اإلنسانية    ،  سيع أفاق الفرد العقلية     والسبيل إلى تو  ،  وسائل التفاهم واالتصال    
واالستمتاع فهي عامل من العوامـل األساسـية فـي النمـو العقلـي       ، ووسيلة من وسائل التذوق  ،  

 )١١ : ٢٠٠٠الحسن ،(          . ليس هذا فقط بل لها أيضا قيمتها االجتماعية  ، واالنفعالي للفرد
،  الثقافية التي تمكن المرء من االطـالع والمعرفـة مثـل اإلذاعـة         وعلى الرغم من تنوع الوسائل    

الن القراءة تفوق كل هذه الوسـائل    ؛  واالنترنت إال انه يحتاج دائما إلى القراءة        ،  والسينما  ،  والتلفاز  
وال ،  والتلفاز  ،  والحرية فال هي تقيده بزمن معين كاإلذاعة        ،  والسرعة  ،  لما تمتاز به من السهولة      ،  
وعن طريقها يتصل الفـرد بغيـره ممـن         ،  وال بجهاز حاسوب كاالنترنت     ،  كان محدد كالسينما    بم

، وبيئة قاصـرة  ، ولوال القراءة لعاش المرء في عزلة عقلية       ،   نتفصله عنهم مسافات الزمان والمكا    
ص إذ القراءة هي المفتاح الذي يدخل بوسـاطته أي شـخ         ،  وال بد من القراءة عند الرغبة في التعلم         

إلى مجاالت العلوم المختلفة وربما أدى جهل المرء بالقراءة أو ضعفه فيها إلى فشله في تلقي العلـوم        
وأبعـدها  ، والقراءة فوق ذلك اقل وسائل الحصول على المعارف كلفـة        ،  فشله في الحياة    ثم  ومن  ،  

الصحافة عن الوقوع في الخطأ وهي وسيلة فذة للنهوض بالمجتمع وربطه بعضه ببعض عن طريق               
والتعليمات وغيرها وهي  وسيلة مهمة كذلك لبـث         ،  واإلرشادات  ،  واللوائح  ،  والكتب  ،  والوسائل  ،  

يمكن تلمس أهمية القراءة في المجتمع إذا تصورنا لـو أن  وروح التفاهم والتقارب بين أفراد المجتمع  
لقراءة في المجتمع أشـبة      فا  ،    الدوائر امتنع موظفوها عن قراءة المعامالت ولو لفترة وجيزة         ىإحد
  )١٨ : ٢٠٠١أبو مغلي ،(  .نحائه أ الكهربائي ينظم بناءه ويحمل النور إلى ربالتيا

بحيث ال تقتصر األهمية على الطالب فقـط بـل    ، في حياة الفرداً مهماًويرى الباحث أن للقراءة دور    
ي بدون القراءة؛ لذا كـان   ال يستطيع العيش بشكل طبيع    حياتهتتعدى  ذلك ، فالفرد في جميع مراحل         

تعلم القراءة مقتبل العمر من الوسائل التي تساعد الفرد على العيش حيـاة طبيعيـة، ومـن خاللهـا               
 .يستطيع اكتساب كافة أنواع العلوم والمعارف التي يحتاجها في حياته 
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  :لم القراءةأهداف تع
عبد الحميد  ( و ) ١٠٦:١٠٥،  ١٩٩٩زقوت  ( و   ) ٨٨-٨٩ :١٩٩١معروف ،   (  من   حيث يرى كلٌ  

 القراءة  أهداف أهم من   أن ) ٦:٢٠٠٥صافي ،   ( و   ) ١٨-١٠ :٢٠٠٠الحسن ،    (  و  )٢٤:٢٠٠٦
   :األتي 

والمعلومـات  ،  القدرة على القراءة االستيعابية الواعية بالسرعة المناسبة واستنباط األفكار العامة      -١
 .لفاظ من مقاصد الجزئية وإدراك  ما بين السطور من معان  وما وراء األ

 إثراء ثروة الطالب اللغوية باكتساب األلفاظ والتراكيب واألنماط اللغوية التي ترد في نـصوص         -٢
 .القراءة 

 . االستفادة من أساليب الكتاب والشعراء ومحاكاة الجيد منها -٣
 .وتنميته بأسلوب لغوي صحيح )  الشفهي والكتابي (  ارتقاء مستوى التعبير -٤
 المجـالت   و  خبرات الطالب المعرفية والعلمية والثقافية  بما يكتسبه من بطـون الكتـب              توسيع -٥

 .والصحف وغيرها من وسائل النشر واإلعالم 
 ٠ عند الطالب لالستمتاع بوقت فراغه بكل ما هو نافع ومفيد مسٍلا جعل القراءة نشاطا محبب-٦
العودة إلى المصادر والمراجع والوثائق      توظيف القراءة في اكتساب المعارف والعلوم  وذلك في           -٧

 .والبحوث والدراسات المختلفة 
  اقصر عند أدائه إلعماله      وأكثر كما بجهد اقل وزمن      من تحقيق مردود أفضل نوعاً     ئ تمكن القار  -٨

  .االنجازوذلك نتيجة لما توفره مهارة القراءة لديه من اختزال في الجهد والوقت مع جودة في 
أداة مراحل التعليم فـالقراءة هـي       لمختلفة في جميع    لب على تعلم المواد الدراسية ا     مساعدة الطا  -٩

الـسيطرة  ن أي إخفاق في محيط به وأ  يصل بين اإلنسان والعالم ال     ي الذ التعليم األساسية وهي الجسر   
  .دي إلى اإلخفاق في الحياة وقد يؤ هذه المهارة سيؤدي إلى اإلخفاق في الحياة المدرسية أوالًىعل
 تأكيد الصلة وتعزيزها بكتاب اهللا وسنة نبيه واالعتزاز بما خلفه لنا اآلباء واألجداد واألسـالف           -١٠

  )٨٩-٨٨ : ١٩٩١معروف ،(                             .من تراث فكري وعلمي وأدبي ولغوي
ما يدفع التالميـذ     غرس القيم والمثل والمبادئ التي يريد المجتمع إكسابها ألفراده والتأثر بها م            -١١

  .إلى اعتناقها والدفاع عنها 
   .تذكر، وتخيل، واستدالل ،واستنباط، ونقد، وتحليل: تنمية القدرات العقلية للمتعلمين من -١٢
 تنمية الميل إلى القراءة  لدى المتعلمين وإكسابهم العادات القرائية البنـاءة مـع مراعـاة آداب               -١٣

 . والمادة والقدرة التذوقية على نقد المقروء  بأفكاره وصوره وأساليبهالقراءة في التعامل مع الكتاب 
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الـشغف بـالقراءة واإلحـساس بالمتعـة        : تكوين بعض االتجاهات  االيجابية لدى الدارسين         -١٤
  .واالحتفاظ بالجميل من الصور  واألساليب في ذاكرة المتعلمين 

   . منها ئانت أم علمية ولغرض القارتطويع القراءة لنوع المادة القرائية  أدبية ك -١٥
 )١٠٦ -١٠٥:  ١٩٩٩ زقوت ،   (

الل  قراءاتـه    إكساب الطالب القدرة على الكتابة اإلبداعية  في مجاالت األدب المختلفة  من خ              -١٦
 .المتنوعة للنتاجات األدبية المتنوعة 

 اإلبـداع فـي    والقدرة علىاالرتقاء بفهم الطالب  وتوسيع مداركه مما يؤهله إلى عمق التفكير          -١٧
  .مجاالت الحياة كافة 

 االرتقاء بسلوك الطالب  من خالل قراءاته لسير العلماء من القـادة والمفكـرين فيتخـذ مـن                   -١٨
 )٢٤ : ٢٠٠٦عبد الحميد ، (                                    .سلوكهم االيجابي قدوة يحتذي بها 

لمعرفة فعن  طريقها يكتـسب   طريق تثقيف العقل واكتساب ابناء شخصية الفرد عن   تسهم في    -١٩ 
المعارف والمفاهيم والحقائق واآلراء  واألفكار و النظريات  التي تحتويها الكتب والنشرات              : القارئ

   .والدوريات
 . المسافات الزمانية أو المكانية  الفرد بغيره ممن تفصله عنهمل وسيلة التصا-٢٠ 
  . على تراث الجنس البشري إطالعهفكار والمعلومات و تزويد الفرد باأل-٢١ 
القراءة وسيلة للنهوض بالمجتمع  وارتباط بعضه ببعض عن طريـق الـصحافة والرسـائل                -٢٢ 

 )١٥-١٤: ٢٠٠٠الحسن ،( .والمؤلفات والنقد والتوجيه ورسم المثل العليا 
معرفة بأنفـسهم ومـن اجـل        جعل األطفال مفكرين باحثين مبتكرين يبحثون عن الحقائق وال         –٢٣ 

منفعتهم مما يساعدهم في المستقبل على الدخول في العالم كمختـرعين ومبـدعين ال كمحـاكين أو                 
   .مقلدين

  . حب األدب واللعب  ودعم القدرة اإلبداعية واالبتكارية باستمرار وحب اللغة -٢٤
 )٦٩ :٢٠٠٥صافي ،(

   )١٦: ٢٠٠٢،  عبادة(.اليول جديدة لدى األطف القراءة لها دور فعال في تكوين اهتمامات وم– ٢٥
كما جاء في الخطوط العريضة لمنهـاج اللغـة         أهداف تعليم القراءة في المرحلة األساسية       

 :العربية في فلسطين 
 : على يتوقع من الطالب في نهاية المرحلة األساسية أن يكون قادراً

 .يحة قراءة نصوص مشكولة وغير مشكولة قراءة جهرية معبرة وصح •
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 .فهم ما يسمع وما يقرأ فهما مجمالً ومفصالً •

 .إدراك البناء العام للنص المقروء مضموناً وأسلوبا •

 .التمكن من تلخيص ما يسمع وما يقرأ بلغتهم الخاصة  •

 .مناقشة ما يقرأ وما يسمع بجرأة وطالقة •

 .متنوعة قراءة صامتة بفهم وبسرعة مناسبة القراءة النصوص  •

وي والحصيلة الفكرية من خالل المقروء والمسموع مما يساعده على التعبيـر            تنمية المعجم اللغ   •
 .السليم شفهيا وكتابيا

 المفردات ودالالتها المختلفة باالستعانة بالمعاجم اللغوية ومـصادر المعلومـات          ياستخراج معان  •
 .األخرى

 .اإلقبال على المطالعة الحرة واقتناء الكتب والمجالت الثقافية  •

 ) ١٩٩٨ ، وآدابهاالخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية                          (          
 : مهارات القراءة

 اإللمام القراءة عبارة عن مجموعة من المهارات التي يجب على القارئ المجيد أنمن المعروف 
  كما ذكرهاياألتة ويمكن حصر تلك المهارات في يحلكي تكون القراءة سليمة صح، بهذه المهارات 

 :البجه 
  ومـن الناحيـة اللغويـة    ، )بنية الكلمـة  ( قراءة الكلمات قراءة صحيحة من الناحية المعرفية         -١
 . وذلك حسب موقعها من الجملة)  الكلمةأخر اإلعراب حركة(
  . كاالستفهام واإلخبار والطلب: تغير نبرة الصوت بحسب المعنى  -٢
 للمعلمين والمدرسة والمنهاج من الحـرص        ال بد    المهارات التي   من أهم  هي: السرعة القرائية    -٣

  . على تحقيقها
 الحـروف  وإخراج التالميذ عادات القراءة الصحيحة ومهاراتها المتمثلة في سالمة النطق  إكساب -٤

 .  ، وفهم المقروءة واالستماع لهاإللقاءخارجها وجودة ممن 
  . واأللفاظ بباألسالي اللغوية األطفال معجمات  إثراء-٥
التعبيـرات الراقيـة والمعـاني    إكسابهم النهوض بالتذوق الجمالي والفني والوجداني عن طريق      -٦

  . البارعة والصور الخالبة
 .القدرة على االستيعاب الكلي للمقروء  -٧
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 القـدرة علـى التـذكر    إلـى  إضافةقدرة المتعلم على التركيز وجودة التلخيص للمادة المقروءة         -٨
  ) ١٦٦ : ٢٠٠٢ البجة ،(                                                            .حصيل والت

  : تلك المهاراتإلىلي ئ الدليمي والواأضافوقد 
 .ده قالتفاعل مع المقروء ون -٩

 )٥:  ٢٠٠٥ ،ي ئلالدليمي والوا(                    القراءة ووضعية القارئ أثناءحركة العين  -١٠
 :  أقسام القراءة

 :رض غمن حيث ال) أ(
 :فقد ذكرها البجة في كتابة 

 .القراءة السريعة المتعجلة  -١
 .قراءة التعرف وتكوين فكرة عامة عن موضوع واسع  -٢
 .القراءة التحصيلية  -٣
 . ةالتجميعيالقراءة  -٤
 . والرياضة الفكرية األدبيةقراءة المتعة  -٥
 .دية القراءة التحليلية النق -٦
 .قراءة التذوق والتفاعل مع الموضوع  -٧
 .القراءة االجتماعية  -٨
  ) ٧٣-٧٢ : ٢٠٠٥، البجة (                                             .القراءة التصحيحية  -٩
 : األداءمن حيث ) ب(
 .القراءة الصامتة  -١
 .رية هالقراءة الج -٢
 .القراءة االستماع  -٣

   : اءة الصامتةالقر : أوالً
ذكر منها بعض التعريفات علـى  ن والخبراء التربويين األدباء القراءة الصامتة عند     اتفقد تتعدد تعريف  
 :لحصر اسبيل المثال ال 

 تكون بالعين فقط ، فهي سرية لـيس فيهـا           : أنها تعريفها على    إلى "ليئمي والوا يالدل"فقد ذهب    -١
ة وعقله فقط   ي القارئ يعتمد فيها على عين     ن أ أخرمعنى  ب شفة ،  أوس وال تحريك لسان     همصوت وال   

 ترتيـب  إلـى ويحرص القارئ فيها أيضا على التأمل الجيد، وحصر الذهن في المقـروء واالنتبـاه          



 ٢٦

 ولكي تكون القراءة الصامتة صـحيحة يجـب علـى           الخارجية االنشغال بالمثيرات    وزاألفكار وتجا 
 )١١٥ : ٢٠٠٥ ،الوائليوالدليمي (  .م والشرود الذهني االستسالأنواعم أي نوع من و يقاأنالقارئ 

 المجردة مـن    ةني المقصود بالنظر  عهي تلك التي يدرك بها القارئ الم      " :"عبد العال "في حين عرفها    
ممكنـة   الهمس وتبدو عملية القراءة الصامتة بهذه الصورة مستحيلة ولكنهـا فـي الواقـع       أوالنطق  

 ، وعلى تكوين عادتها فالقارئ ينظر إلى الجمل  كما ينظـر إلـى   ويتوقف النجاح فيها على التدريب   
صور األشياء ويدرك معنى الجمل المنظورة كما يدرك مدلول الصور فاألساس في القراءة الصامتة              

 ، وهو غير مفيد بنطق الكلمات  بل يلتقط المعاني          القارئ المعنى من الجمل المكتوبة    يستشف   أنإذن  
 النطق باللسان   أو يعود تالميذه عدم تحريك الشفاه       أن، وعلى المدرس      النظرة  تلو ة، ويدركها بالنظر  

  ) ٧١ : ٢٠٠٢عبد العال ، (   .أثناء القراءة الصامتة 
،  شـفة   أوهي قراءة ليس فيها صوت وال همس وال تحريك لسان           " : إلى تعريفها    "الحسن"وقد ذهب   

تقال العين فوق الكلمات والجمل دون االستعانة       يحصل بها القارئ على المعاني واألفكار من خالل ان        
 البصر والعقل هما العنصران الفاعالن في هـذه القـراءة ولـذلك تـسمى     أنبعنصر الصوت ، أي     

 فهـم مـا     إلىالقارئ من االنشغال بنطق الكالم ، وتوجيه كل اهتمامه          تعفي  القراءة البصرية ، فهي     
  )١٧ : ٢٠٠٠ الحسن ،( . يقرأ 

 التعرف على الكلمات والجمل  " : إلى أن القراءة الصامتة المقصود بها"حمن ومحمدعبد الر"وذهب 
  بغير تحريك الشفتين أو الهمس عند القراءة مع مراعاة سرعة الفهم ووفهمها دون النطق بأصواتها

  ) ٤٩:٢٠٠٢عبد الرحمن ومحمد (   . "  ودقته وهي عملية فكرية ال دخل للصوت فيها
 هي تلك القراءة التي تعتمـد علـى   ": فات السابقة يمكن القول أن القراءة الصامتة        ومن خالل التعري  

 الشفتين في   أو استخدام اللسان    إلىالعينين والعقل في الوصول إلى فهم الجمل والكلمات دون الحاجة           
 ." عمق في الفهم واإلدراك  والت ةالدقة والسرعالنطق أو الهمس بهما مما يبعث على 

 : وفوائد القراءة الصامتةأهم مزايا 
 لهـذا يجـب   إنها أسلوب القراءة الطبيعية التي يمارسها اإلنسان في مواقف الحياة المختلفة يومياً    -١

 .تدريب الطالب عليها منذ الصغر 
وتـساعد كـذلك   ، زيادة قدرة الطالب على القراءة والفهم في دروس القراءة وغيرها من المواد            -٢

 . وتزوده بالمعارف الضرورية في حياته ،ع حاجاته بكما أنها تش، لتمعن فيه على تحليل ما يقرأ وا
 العبـارات والتراكيـب     تأمـل ا تتيح لـه     ألنه،   اللغوية والفكرية    حصيلتهوسيلة الطالب لزيادة     -٣

 سر الهدوء الذي يمكنه مني تأنهاوفي ذلك تنمية ثروته اللغوية ، كما ، والتفكير في معانيها وألفاظها 
  .ق األفكار ودراستها وتعمل على توفير جو من الطمأنينة للطالب يمتع
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زيادة سرعة القارئ في القراءة مع إدراكها للمعاني ، ألنها أسرع من القـراءة الجهريـة التـي             -٤
 . اكبر في حالة القراءة الصامتة تتطلب التركيز على الضبط والطالب بذلك يقرأ كماً

 االطالع ن وتعودهم كذلك حس   ،دهم على االعتماد على النفس في الفهم      تشغل التالميذ جميعا وتعو    -٥
 . )٧٨:٢٠٠٢أبو الهيجا ، ( . وفيها مراعاة للفروق الفردية بينهم 

 :  تلك المزاياإلى إسماعيل أضافوقد 
تساعد القراءة الصامتة على سرعة استيعاب الموضوعات بمجرد النظر الى الكلمـات والجمـل          -٦

 . ومعانيها وفهم مدلوالتها
 بل إنها تجلب المتعـة   ، القراءة الصامتة ال تدعو إلى الملل الذي يصاحب القراءة الجهرية عادةً        -٧

 .والسرور 
 . ه تنمي دقة المالحظة لديأنها كما  ، تعود القارئ على التركيز واالنتباه -٨
 .ة الجهرية  النظر في القراءإجهادعضاء النطق من جهة عدم تعطي القارئ الراحة أل -٩

  ) ١١٦ ،١٩٩٩ :إسماعيل ( .تستعمل في الحياة أكثر من القراءة الجهرية  -١٠
  : نه يوجد لها بعض العيوبأ إال تلك المزايا الكثيرة للقراءة الصامتة أنعلى 

 . األخطاءصعوبة تصحيح  -١
 .صعوبة التأكد من حدوث القراءة  -٢
  )  ١٨،٢٠٠الحسن ، (                                           للطالب الضعاف مناسبةغير  -٣
  للمعلم متابعة طالبه يحال تت -٤
  السليم للقراءة األداء للطالب التدريب على تهيئال  -٥
  ) ١١٦،٢٠٠٥، و الوائليالدليمي (                      ال تشجع الطلبة على مواجهة الجماهير -٦

  :إضافةويمكن 
 . سالمة النطق وصحة مخارج الحروف عدم التأكد من -٧
 . اآلخرين أمامتبعث الطالب على الخجل واالنطواء وعدم القدرة على التحدث  -٨
 . وقت كثير إلىحتاج تعملية التقويم فيها  -٩

 .المعنى  تمثل إلىال يمكن االستفادة منها في المواقف التي تحتاج  -١٠
   :  طرق تنمية القراءة الصامتة

 قـراءة صـامته     دروسه يقرأ   أن من الصعب عليه     صغرهالذي يعتاد  القراءة الجهرية في       إن الطفل   
 يعـد القـراءة   أنلذلك علـى المعلـم   ،  ذلك ينسىعلى ذلك مستقبال فإنه سرعان ما     حتى لو دربته    

على كيفية هـذه القـراءة بـشكل    الصامتة غاية في ذاتها في الصفين الثاني والثالث ويدرب التالميذ          
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 يالحظ كيـف يقـرءون      أنبل عليه   ،   ما فهموه من القراءة      حوعليه أال يطالب تالميذه بشر     ،عملي  
 . تحريك الشفاه يفسد القراءة الصامتةأن إلى ينبهم أنم ، وعلية ه يحركوا شفاهأندون 

ـ كونهف،   فالقراءة الصامتة وسيلة وغاية معـا        ه في الصف الثالث والصفوف التي تلي      أما ا وسـيلة   م
 تتعلق بالمـادة المقـروءة      أسئلة يدرب طالبه على فهم ما يقرءون عن طريق          أنالمعلم  تستلزم من   

 تتعلق بالمادة التي    أسئلةثم يطرح عليهم    ،  قراءة صامتة كأن يطلب منهم قراءة الدرس قراءة صامتة          
يخفيهـا  ، ثم   أمامهم يضعها و ة تحمل عبارات معين   أو الفتات ،  وقد يعرض عليهم بطاقات     ،  قرؤوها  

  ) ٩٦ ، ٢٠٠٢ البجة ،( . عن المعنى الذي التقطوه من هذه البطاقة التعبير ويطلب منهم أعينهمعن 
 : التي يمكن من خاللها التدريب على القراءة الصامتةأهم الوسائل 

في حصص القراءة في الكتب المقررة نجعل التالميذ يقرؤون الدرس قراءة صامتة قبل قراءتهم               -١
  .  تستثيرهم على القراءة الصامتةأسئلة أوقدمة مشوقه جهرا والبد لذلك من م

 .عقد مسابقات بين التالميذ في سرعة االلتقاط والفهم  -٢
 .رة خارج الصف ثم مناقشة ذلك ح القصص ، قراءة أوقراءة الكتب ذات الموضوع الواحد  -٣
ـ البطاقات وهي من خير الطرق للتدريب على القراءة الصامتة والبطاقات            -٥  كثيـرة منهـا     واعأن

 األلغاز بطاقة   و عن سؤال ،   اإلجابة بطاقة   ،و الصحيحة  اإلجابة  بطاقة اختيار  ،وبطاقة تنفيذ التعليمات  
 ) ٤٠:٢٠٠٠لي وسالمة ،مغ أبو(  .قطعة االستيعاب وبطاقة التكميل ،و،

 : استخدامات القراءة الصامتة أهم
 .قراءة المواد الدراسية وتحضيرها وفهمها  -١
 . الرسائل الخاصة قراءة -٢
 .ارئ في الصحف والدوريات والمجالت ققراءة الموضوعات التي يريدها ال -٣
 .قراءة التسلية واالستماع  -٤
 .قراءة الموضوعات الفكرية والثقافية المختلفة  -٥
 .البحث والتنقيب في المكتبات  -٦
 . التي تهم المرء واليافطات اإلعالناتقراءة  -٧
  ) ٨٥،٢٠٠١ ،وآخرون سليمان (  . عبر شاشة التلفاز األجنبيةبعض البرامج قراءة ترجمة  -٨

   :القراءة الجهرية
 :وقد ورد للقراءة عده تعريفات نذكر منها 

نطق الكلمات بصوت مسموع بحـسب قواعـد     " :أنها تعريفها على     إلى "ليمي والوائلي الد"ذهب   -١
وتمثـل  ،  الحروف من مخارجهـا  وإخراجلكلمات اللغة العربية مع مراعاة صحة النطق ، وسالمة ا     
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 فإن هذه القراءة    أخر كلها بمعنى    األساسيالمعاني ويعد هذا النوع من القراءة مالزما لمرحلة التعليم          
 العقلي للمدلول ، والتعبير الشفهي عنها بنطق الكلمات         واإلدراكتجمع بين التعرف البصري للرموز      

 بالمـشاعر التـي     واإلحساس واإللقاءاءة تتطلب مهارات للصوت     والجهر بها ، وعليه فإن هذه القر      
 عن انشغال    فضالً أطولرق وقتا   غ من القراءة الصامتة فهي تست     أصعبتكون   وإنها،  صدها الكاتب   ق

  ) ١١٦:٢٠٠٥الدليمي والوائلي ، ( .  " والفهماإلدراك النطق والتصويت مع وأجهزةالعين والعقل 
نظرة العين ونطـق اللـسان فيـتمكن        ب التي تتم    :" هي  القراءة الجهرية  نأ إلى "عبد العال "وقد ذهب   

وتمثيـل  اإللقـاء  و للنطـق  إجادتهم القراءة ويقف على مدى   أثناء تالميذه   أخطاءالمدرس من معرفه    
  ) ٧٦:٢٠٠٢عبد العال ، (    .  "األداء وجودة األسلوبفيظهر ما في الموضوع من جمال ، المعنى

هي التي ينطـق القـارئ مـن خاللهـا      " :بأنها تعريف القراءة الجهرية إلى "الحسن"في حين ذهب   
 )  ١٨: ٢٠٠٠الحسن ،(  ".بالمقروء بصوت مسموع مع مراعاة ضبط المقروء وفهم معناه 

 الكلمـات والجمـل     بها نطلـق  قصد  ي " :أن القراءة الجهرية     إلى فقد ذهبا    "عبد الرحمن ومحمد  " أما
 ، اإلضـافة  أو الحـذف  أو التكـرار  أو اإلبدالمة النطق ، وعدم  بصوت مسموع بحيث يراعي سال    

  ) ٥٠:٢٠٠٢عبد الرحمن ومحمد ، (  .  "  من القراءة الصامتة الجهرية أصعبوالقراءة 
 :أهم مزايا وفوائد القراءة الجهرية 

 . أفضل الوسائل إلجادة النطق السليم وتمثيل المعنى أهمتعد القراءة الجهرية من  -١
 . المتعة والسرور وغرس روح الجماعة في الطالب الصغارإدخالأسلوب من أساليب هي  -٢
 . اآلخرينتحقق القراءة الجهرية للطالب فرصه التدريب على مواجهة  -٣
  ) ٨٤ : ٢٠٠٢البجة ، ( .   النشاط عند الطالب أوجه الكثير من إلشباع مدعاةالقراءة الجهرية  -٤

 : عيوب القراءة الجهرية
 .ي قابلية الطالب في السرعة على القراءة م القارئ وال تنحريةد من تح -١
 . وإدراكهفينصرفون عن تدبر المعنى ،  النطق السليم إتقانشغل الطالب بالحرص على  ت-٢
  ) ١١٧:٢٠٠٥ ،الدليمي والوائلي (  .  طويالًتستغرق وقتالً -٣
 . جميع الطالب في القراءة  الذي ال يسمح باشتراكاألمرضيق وقت الحصة الدراسية  -٤
 . القراءة مع زمالئهم أثناءعب واالنشغال ل الإلىلجوء بعض الطالب  -٥
 . القراءة أثناء المدرس بمتابعة المقروء والطالب في  إجهاد-٦
 ) ١٠٥،١٠٤:١٩٩٩زقوت ،(    .ازدحام الصف باألعداد الكبيرة من الطالب  -٧

 :  شروط القراءة الجهرية الجيدة
 .ة ح من مخارجها الصحياألصوات وإخراج األداءدة النطق وحسن جو -١
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 .تمثل المعنى  -٢
 .الوقوف المناسب عند عالمات الترقيم  -٣
 . واإلفهامرعة المالئمة للفهم سال -٤
 ) ٣٠: ٢٠٠٥مصطفى ،(                                       . اإلعرابضبط حركات  -٥

 "معروف "كما يضيف 
  .)العرب على تقف على متحرك( الجملة أخر الكلمات عند الوقف في أواخرتسكين  -٦
  ) ٩١ :١٩٩١  ،وف معر(.         بشكل واضح )اكلياتها وجزئياته(رؤية المادة المكتوبة  -٧

   : قواعد التدريب على القراءة الجهرية وأهم وسائل
 ذكرنراعي معلمه بعض القواعد العامة  إذا إالالقراءة الجهرية إتقان ال يمكن للتلميذ التمكن من 

 :تلك القواعد  من
 . نفوس التالميذ إلى باًحب يكون الموضوع المقروء م أن-١
 . تراعي المادة المقروءة مستويات التالميذ من حيث الكلمات والمعاني  أن-٢
 . عليه إجباره دون ي ما يرغب في قراءتهتق كي يناألخرى فرصه تلو التلميذ  إعطاء-٣
 .رية هع مواقف القراءة الجيونت -٤
 . بالقراءة فال تقتصر على حصة اللغة العربية فقط األخرىضرورة العناية في تدريس المواد  -٥

  :منها وفق خطوات األساسيةوتدرس القراءة الجهرية في المرحلة 
 :  التمهيد-١

 ، بأنواع مختلفـة   التمهيد  ويكون هلدرس الجديد ويجلب انتباههم  إلي     هان التالميذ ل  ذ المعلم أ  يهيئوفيها  
 يعرض شيئا ، يدور حوله الدرس ،        أو  ،  أسئلة  وللمعلم الحرية في اختيار أي نوع منها فهو قد يثير           

 يتـسم بالحريـة   أن التمهيـد  موقف مثير له عالقة بموضوع الدرس ، ويشترط فـي  إلى يتطرق  أو
 .والتركيز واإليجاز والسرعة 

 :  العرض-٢
 العنوان وتسجيله على السبورة ومن ثـم        بتحديد   هذه الخطوة الدرس الجديد وذلك       يعرض المعلم في  

 للجمـل  قراءة الموضوع قراءة نموذجية ، وبصوت واضح وبـصورة معبـرة ضـابطاً    بيبدأ المعلم   
 أن تكون القراءة طبيعية وغير متكلفة وبعـد  أن صوته بحسب المواقف على      وملوناً،   للمعنى   وممثالً

ة وتعتمد على العنين والعقـل دون       متءة يطلب من التالميذ قراءة الموضوع قراءة صا       يفرغ من القرا  
  يراعـي  أن علـى    أكثـر  أوثم يبدأ بالقراءة الجهرية للتالميذ ويقرأ كل تلميذ فقرة          ،   نطق   أومس  ه

 جمـيعهم   أو يقرأ معظم التالميـذ      أنوبعد  ،  لزميلهم القارئ ونقده    ضرورة متابعة التالميذ اآلخرين     
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 يبدأ المعلم بمناقشتهم في معاني المفردات الصعبة والمعاني العامة التي تضمنها الموضوع             عووضالم
  .  ما تبقى من الوقت بقراءة التالميذ الجهريةستغل، ثم ي

  : التقويم -٣
 ويكون التقـويم  ، نجاح منأحرز المعلم يدرك من خاللها مدى ما أن من  أهميتهاتكتسب هذه الخطوة    

 إلـى  التالميـذ  هتوجي أو حوار تمثيلي إلى تحويل بعض مواقف الدرس أو،  األهداففي  بأسئلة تستو 
وكذلك بتكليف بعض التالميذ بتلخيص فقرات مختـارة مـن         ،   حوار منظم وهادف فيما بينهم       اءأجر

  )١٤٢،٢٠٠٣الدليمي ، والوائلي ، (  .الدرس 
  : مجاالت استخدام القراءة الجهرية

 ففي داخل المدرسة تمتد ممارسة،   رالكباحياة ة داخل المدرسة وخارجها في تمارس القراءة الجهري
 التي تهتم بحـسن     األدبية دروس النصوص    إلىهذه القراءة لتتجاوز حصص القراءة المخصصة لها        

 تمارس في بعض المواقف المدرسـية       . دروس البالغة والكتابة والتعبير    إلى  واإللقاء والجودة   األداء
 الطـالب وقـراءة     أمـام ا جمع عن موضوع معين من مراجع مختلفة وقراءة التقارير           منها قراءة م  

 إلـى  وتتعدى القراءة الجهرية هـذه المجـاالت لتـصل           .ة والتعليمات والتوجيهات  ي الجار األحداث
 في مواقـف    أنفسهممثلين الذين يجدون    م والمعلمين وال  واألطباء والوعاظ   المهن كالمحامين  أصحاب

  ) ١١٠:٢٠٠٢البجة ،(  .ارسة القراءة الجهرية  عليهم ممميتحت
 : والصامتةأهم الفروق بين القراءة الجهرية والقراءة 

، القراءة الجهرية تتطلب مهارات للصوت الواضع واإللقاء المؤثر واإلحساس بمعاني المقـروء              -١
 .قراءة الصامتة بينما ال يحتاجها القارئ في ال، وهذه أمور تحتاج إلى شيء من المهارة والقدرة 

  .سر القارئ في الصامتةفبينما ي، سر المعلم المقروء لطالبه ف يأنالقراءة الجهرية تتطلب  -٢
 سـرعة واقـل     أكثربينما الصامتة   ،  القراءة الجهرية فيها الكثير من الوقفات وإظهار الحركات          -٣

  ) ٧٤:٢٠٠١ الهيجاء ،أبو(  .    للحركات اًوقفات أو إظهار
 : قراءة االستماع  :ثالثاً

يبـدأ  و،  بقضاء وقت الفـراغ   بأن هذا النوع من القراءة يظهر مرتبطاً      " :"القضاة والترتوري "يعرفها  
، ة  فه النصوص الخرافية والصور الطري    عالط بإقباله على م   األمراهتمام الطفل بهذه القراءة في بادئ       

  ) ٨٠:٢٠٠٦الترتوري ،القضاة و(  ." ثم يزداد هذا االهتمام كلما تقدمت به السن 
نين والقـراءة  ي بـالع قـراءة  كانت القراءة الصامتة إذا" : قراءة االستماع بقوله  "مصطفى"وقد عرف   

 فقط يمكن االعتماد على االستماعباألذن  فإن االستماع قراءة  ، الجهرية تتم بالعينين والشفتين
 حيث يكون الطفل،  نيارحلة االبتدائية الد والفهم في جميع المراحل الدراسية ما عدا المللتلقيكوسيلة 



 ٣٢

 ." كان يسمع قصه إذا إال يحصر انتباهه مدة طويلة أنفال يستطيع ، مياال بفطرته للعب 
  )٣١:٢٠٠٥ مصطفى ،( 

هي العملية التي يستقبل فيهـا اإلنـسان المعـاني      " : بأنها إلى تعريف قراءة االستماع      "البجة"وذهب  
 أو،   يسمعه من األلفاظ والعبارات التي ينطق بها القارئ قـراءة جهريـة              واألفكار الكامنة وراء ما   

وهي في تحقيق   ،   ترجمه لبعض الرموز واإلشارات ترجمة مسموعة        أو،  المتحدث في موضوع ما     
  التشويش أو حسن اإلنصات ومراعاة آداب السمع واالستماع كالبعد عن المقاطعة إلىأهدافها تحتاج 

 )١١٢:٢٠٠٢البجة ،(
هي القراءة التي يتم فيها تحصيل مضمون موضوع مقروء مـن قبـل             " : بأنها " الهيجاء أبو"عرفها  و

 أنـواع وهذا النوع من القراءة وان كان البعض ال يدخلـه ضـمن        ،   عن طريق السمع     أخرشخص  
 وهو يخطـب    لإلمامون  معفالمصلون يست ،   استعماال في الكثير من مواقف الحياة        األكثرالقراءة فهي   

بينما القراءة الصامتة تكون عن     ،   األذنوهذا النوع من القراءة يكون عن طريق         ،   ناس يستمعون وال
  )٩١:٢٠٠١ الهيجاء ،أبو(   ."والقراءة الجهرية تكون عن طريق العين واللسان ، طريق العين 

 : أهمية االستماع
حصل على المعرفـة  نالله فمن خ،  األفراد عظمية في حياة جميع أهمية االستماع   أنمما ال شك فيه     

 : أمور عدة إلىوالمنفعة واالستفادة ويرجع ذلك 
 .الطريق الطبيعي لالستقبال الخارجي  -١
 والمناقـشات   واألجوبـة  كاألسـئلة  واالنتباه   اإلصغاءعماد كثير من المواقف التي تستدعى        هو -٢

 . اإلذاعةد القصص وبرامج ايرإ وواألحاديث
 واالنتباه واالستيعاب وحـصر الـذهن ومتابعـة المـتكلم        اإلصغاءاالستماع تدريب على حسن      -٣

 بالنسبة لتالميذ المراحل الدراسية والجامعية وخـصوصا        األهميةويبدو هذا في غاية     ،  وسرعة الفهم   
  ) ٨٦:٢٠٠١ ،وآخرونان م سلي( . إليهاألن عماد الدراسة لديهم المحاضرات واالستماع ؛ الجامعية 

 : أهداف قراءة االستماع
 . التوجيهات إلىمع ت يتعلم الطالب كيف يس أن-١
 . يتعلم كيف يستمع مع االحتفاظ بأكثر قدر من المعلومات التي سمعها  أن-٢
 . واألصوات والجناس عكالسج اإليقاع أوم غ يدرك الكلمات ذات الن أن-٣
 . يتابع تطور ونمو قصة وهو يستمع  أن-٤
 .وان يستمع لكالمهم دون مقاطعة ،   يتعلم كيف يكون عضوا في جماعة أن-٥
 ) ٩٤:٢٠٠٢ الهيجاء ،أبو(  .ه م يتعلم كيف يحكم على الكالم وينقذه ويقو أن-٦



 ٣٣

 :مزايا قراءة االستماع 
 . اإلذاعة إلىواالستماع ، تلبي حاجات الناس في بعض المواقف كالخطب  -١
  . والقضاء العالي خاصة في مجال التعليماألعمالتناسب بعض  -٢
 . المكفوفون إليهايحتاج  -٣
 وعم وسيلة لتنمية بعض المهارات عند الطلبة كحسن االستماع وسرعة الفهم واستيعاب المسأنها-٤ 
 )٨٥: ٢٠٠١بو الهيجاء ،أ(      .المستمع ألنه ال يحتاج سوى اإلنصات واالستماع توفير وقت  -٥
 ) ٩٤:٢٠٠٠بدير ، صادق ،(    .مواهبه وإشباع الممتع  الفراغ بالمفيدأوقاتتساعد على قضاء  -٦

 :عيوب قراءة االستماع 
 . اإللقاءال تعطي الفرصة الكافية لتعلم صحة النطق وحسن  -١
 .بعض التالميذ يتصفون ببطء الفهم وقد يعجزون عن متابعة المتحدث  -٢
 نـصراف لال مـدعاة من الطالب لسماع حديثه وفي ذلك   مستمعين   يلزم ال  أنال يستطيع المحدث     -٣

 )٨٦: ٢٠٠١ ، الهيجاءأبو(  .سماعة عن 
 . ر النفوأسباب وقد يكون سبب من *
 . وعدم المقدرة على االعتماد على نفسه اآلخرين االعتماد على إلى بالشخصتؤدي  *
 . األحيانقد تشعر المستمع بالملل في بعض  *

 : التدريب على قراءة االستماع طرائق
  :مرحلة التحضير -١

لمـستوى  ل تكون هذه المـادة مناسـبة        أنويشترط  ،  تار المعلم المادة التي سيقدمها لتالميذه       وفيها يخ 
  يكون ملمـاً   أنوعلى المعلم   ،   أدبية اًق طر أو  ،  حقائق علمية  أو،   أخالقية قيماًالعقلي للتالميذ تحمل    

 يهيـئ   أنأي  ،   الصعبة والمواقف الغامـضة      المفردات مادته المختارة فيعرف     ىحتوبم  تاماً  لماماًإ
 . عن أي تساؤل حول هذه المادة جابةلإلنفسه 

 :مرحلة التنفيذ  -٢
، تبدأ هذه المرحلة بتهيئة أذهان التالميذ لدرس االستماع والكشف عن طبيعة المادة موضوع الدرس               

 على  والقدرة،   حولها   األسئلة عن   لإلجابةومواقفها والتهيؤ   حداثها  َأبوتحديد ابرز أهدافها واالستمتاع     
بعد ذلـك  ، والقدرة على استنباط الدروس والعبر المستفادة منها ،   حكايته وإعادةاستظهار المضمون   

دون الكلمات الـصعبة علـى   يوبعد االنتهاء من القراءة ،  متأنيةكله يبدأ المعلم بقراءة المادة بصورة  
 . السبورة



 ٣٤

 : مرحلة المتابعة  -٣
 أسـئلة الدرس يبدأ بمتابعة تالميذه وتقويمهم وذلك بطـرح          ينتهي المعلم من قراءة موضوع       أنبعد  

 التالميـذ تلخـيص   إلىبأسلوبهم والطلب حكايته  أوحول الموضوع وتكليف بعض التالميذ بتلخيصه   
  ) ١١٥:٢٠٠٥الدلمي والوائلي ، ( . من هذا الموضوع يستفيدوها أن الدروس والعبر التي يمكن أهم

 : تدريس القراءة طرائق 
  : التالي طرق تدريس القراءة في أهمخيص يمكن تل

  . أو الهجائية األبجديةالطريقة  -١
 . الطريقة المقطعية  -٢
 . طريقة التعليمية ال -٣
 . طريقة الجملة  -٤
 . التوليفية أوالطريقة التوفيقية  -٥
  . الطريقة الصوتية-٦

 :  الهجائية أو األبجديةالطريقة  : أوال
ـ ،  الـسنين  عشراتلتعليم فقد تعلم عن طريقها الكبار منذ وهي طريقة قديمة في ا      تبـدأ هـذه   ثحي

 إلىثم يشير   ،   مجموعة من الحروف     تب فيك وأسمائها الحروف   أشكال يقوم المعلم لتعليم     بأنالطريقة  
 ويكررونهـا حتـى     األسـماء  والطالب يرددون هذه     هاءأسما وهو يذكر     واحداً هذه الحروف واحداً  

   . غيرها حتى ينتهي منها جميعاًإلى المعلم من مجموعة الحروف انتقل  فرغوإذا، يحفظوها 
  : الهجائية أو األبجديةمزايا الطريقة 

 .  لتدرج خطواتها تتميز هذه الطريقة بالسهولة على المعلمين نظراً -١
 الكلمة  إلى يتدرجون ثم أوالً بقراءة الحرف فيبدؤون بمفاتيح القراءة األطفالتزود هذه الطريقة  -٢
 وقد تعلمـوا    أطفالهم المتعلمين لرؤيتهم    لألطفال األمور أولياء من    وقبوالً تجد هذه الطريقة دعماً    -٣

 )١٠٣: ١٩٩٩زقوت ، (   . كلمة أو  ، حرفاًشيئاً
 علـى  قـادرين ية في ترتيبها مما يجعلهـم  ئ تمكن الطالب من السيطرة على الحروف الهجا     أنها -٤

 ) ٣٤٠: ٢٠٠٠الجبة ، (. اجم اللغوية  مع المعالًبالتعامل مستق
 : األبجديةعيوب الطريقة 

 .  الملل أنفسهم لدى الطالب وتبعث في فعية تقضي على الدا -١
 .عن معان ال عن حروف  يعبر تخالف طبيعة التحدث والتعبير الن الطفل حين يعبر -٢
  . اإلجمالية بصورتها األشياء  العين تدركأنفي حين  باألجزاء تبدأ ألنها األشياءتخالف طبيعة  -٣



 ٣٥

 )١٢٤: ٢٠٠٥،  حوامدة وأبو شرخ(.   الن القراءة هي الفهم ؛تعلم النطق بالكلمات ال القراءة  -٤
 . في عالمها المجهول لمدة طويلة  يدرك وظيفتها ويظلأن الطفل يتعلم بها الحروف دون إن -٥
   .لم صوت الحروف اصغر من اسمه وفي هذا عنت على المتعإن -٦
  . الجمل وقتا طويالًإلى الكلمات إلى الحروف  من سيستغرق االنتقال بالطفل -٧
 .يد هذه الطريقة حرية الطفل وتحد من طالقته في التحدث قت -٨
 : الطريقة الصوتية  - أ

 تبدأ بالحروف ولكـن  أنها حيث  ، الذي تقوم عليهاألساس في األبجديةتتفق هذه الطريقة مع الطريقة    
 بأسـمائها  ال بأصـواتها  التالميذ مصحوبة  إلى الحروف في هذه الطريقة تقدم       أنتالف بينها هو    االخ

 ثم يسير تدريجيا حتى      ،    الحروف التي تتكون منها الكلمات     بأصواتوفي هذه الطريقة ينطق الطفل      
ـ       أنفهذه الطريقة ترى    . يوصل الحروف بعضها ببعض      ذ  الهدف من تعليم القراءة هو تعرف التالمي

، الكلمات والنطق بهـا       تعرف   استطاع التلميذ    إذا إالالكلمات والنطق بها وأن هذا الهدف ال يتحقق         
ولكن قدرة  ، التي تتركب منها الكلمة    األصوات استطاع التلميذ تعرف     إذا إالوان هذا الهدف ال يتحقق      

 فـال لـزوم     اؤهاأسـم  أمـا  ،   وأصواتها  الحروف    بأشكالالتلميذ على هذا التركيب تتطلب معرفته       
 . يصعب على المتعلم تحليل الكلمة والنطق بها الحروف أسماءلمعرفتها الن العناية بتعلم 

  :  الطريقة الصوتية مزايا  -ب
 . األمور أولياء لدى مقبولةتتميز هذه الطريقة بسهولتها والتدرج في خطواتها وتعتبر  -١
 .تربط هذه الطريقة بين الصوت والرمز المكتوب  -٢
 من حاسة في عملية التعلم فحاسة السمع تـساعد علـى سـماع              أكثر  هذه الطريقة    يشترك في  -٣

 .صوت الحرف والعين تراه واليد تكتب 
 ) ١٠٨:١٩٩٩ زقوت ،( . ةالصوتي عليها الناحية تغلب ألنهاتساير طبيعة اللغة العربية  -٤
 قـدرتهم   إلـى مختلفة مما يؤدي     ال وأشكاله تساعد الطلبة على التعرف على صوت الحرف          أنها -٥

  ) ٧١:٢٠٠٧عاشور والحولمدة ، ( اآلليةعلى القراءة 
 : عيوب الطريقة الصوتية

 . االهتمام بالمعنى القراءة وعدم تبدأ بالجزء وتعويد الطفل بطء في  أنها-١
 . مقاطع في عملية التعلم إلى هذه الطريقة تهدم وحدة الكلمة التي تجزئها  إن-٢
 . مثل المد دون حاجة واألداء عادات غير سليمة في النطق األطفالد تترك عن -٣

 ) ١١٩:١٩٩٩زقوت ،( 



 ٣٦

وذلك في الكلمـات المتـشابهة فـي        ،  الضطراب  ايصيب التالميذ الذين يتعلمون بهذه الطريقة        -٤
 أو تعتمد على اختيار كلمـات مـن ذوات الحـرفين            أنهاذلك  ،  ) غاب  ،   تاب   ،باب  (  مثل   أشكالها

 .ثة الثال
  . أخرىثم تعميمها على كلمات ،  مع الكلمات األصواتلطالب يصعب عليه ربط ا نم كثير -٥

  : الطريقة المقطعيةثالثاً
 تعتمد هذه الطريقة على مقاطع الكلمات وتجعل منها وحدات لتعليم القـراءة للمبتـدئين بـدال مـن                 

ة لتعليم الطفل القراءة عن طريق      ولذلك سميت بالطريقة المقطعية وهي محاول     ،   واألصواتالحروف  
وحدات لغوية اكبر من الحرف والصوت ولكنها اقل من الكلمة والطفل بهذه الطريقة يتعلم عددا مـن     

    . جزئيةأوهذا عدت هذه الطريقة تركيبية ل  ،المقاطع ليؤلف بها كلمات
  : مزايا الطريقة المقطعية

 .الجمع بين الطريقة التركيبية والتحليلية  -١
 .تعريف الطالب بحروف العلة  -٢
  .للمدود الطالب إتقانالعمل على  -٣
  . الطالب لنطق الحروف بصورة صحيحة إتقان-٤
 .الجمع بين القراءة والكتابة  -٥

 : عيوب هذه الطريقة
 مقاطع ختارأن  ي  علم  م ال  على    المقاطع ذات المعنى في اللغة العربية قليلة وبناء على هذا فإن            إن -١
 .تدل على معان  ال
  من تعلمهاألولىالفترة  ال يتحمله في  ألنها تلقي علية عبئاً ،هذه الطريقة ثقيلة على الطفل -٢

 يفهـم المقـاطع     أنفإن لم يستطع تذكرها ال يستطيع       ،   يتذكر مقاطع الكلمات     أنالقراءة ألنها تلزمه    
 .الجديدة 

ؤدي تي في النهاية ال     تفردة وهي المقاطع ال    من الكلمة الم   أجزاء هذه الطريقة مركز على      هم  إن -٣
 . والملل السآمةمعنى للطفل فلذلك تبعث فيه 

 ) ٣٤٤:٢٠٠٠البجة ، (   . وأسلوبهاطريقة جزئية في منهجها  -٤
 :طريقة الكلمة  

 تبدأ هذه الطريقة بأن يعرض المعلم على التلميذ كلمة يعرف لفظها ومعناها ولكنه ال يعرف شكلها
 ، تحليلها وكيفية تهجيتها مع تثبيت صورتها في ذهنه إلىويرشده شكلها يطلب منه تعرف وكتابتها و



 ٣٧

 أخـرى  يعطي كلمـة     ذهنه يتأكد المعلم من حفظ التلميذ لهذه الكلمة ومن رسم صورتها في             أنوبعد  
 يتكون عند التلميذ حصيلة من الكلمـات  أن وهكذا وبعد أخرى ثم كلمة  ،طلب منه حفظها وتحليلها   يو
 يتكون لدى التلميذ رصيد كبير من الكلمات        أن في جمل ويطلب منه تعرفها وفهمها وبعد         إدخالهاتم  ي

 . حروفها إلى تحليل الكلمة إلى الشبة واالختالف بينها ينتقل به أوجه قادرا على مالحظة وأصبح
  : مزايا طريقة الكلمة

  مدلولها مستقلة ولهابر تألن كل كلمة تع، االهتمام بالكل وتقديمه على الجزء  -١
  تعلم القراءة أثناء في لغوية المتعلمين ثروة إكساب -٢
 استخدام ما تعلمه التلميذ من كلمات في تكوين جمل في وقت قصير  -٣
 يتعلم التلميذ بهذه الطريقة الرمز واللفظ والمعنى معا  -٤
 تشجع هذه الطريقة التلميذ على تعلم القراءة الرتباطها بالمعنى  -٥
 ٠تساعد هذه الطريقة على سرعه التلميذ في القراءة  -٦

 :العيوب 
 .له تعلمها سبق  التيتعلم بوساطة هذه الطريقة تعرف كلمات جديدة غير مال يستطيع ال -١
 وبخاصة في نطـق الكلمـات     األطفال الخلط واالضطراب عند كثير من       إلىتؤدي هذه الطريقة     -٢

 . معناها المتشابهة في رسمها والمختلفة في
ـ  النه  حروفها نظراً  إلىيل الكلمات   ل القراءة وهو تح   أركان من    هاماً قد يضيع المعلم ركناً    -٣ ر ؤخ ي

 ) ١١٠:١٩٩٩:زقوت (    .يقوم بها الحقاًوهذه المرحلة 
 .يدخل فيها عنصر التخمين بشكل كبير  -٤
 ) ٣٤٦:٢٠٠٠البجة ،(   . غير المألوفة أوة يبرغ عن قراءة الكلمات الاألطفالقد يعجز  -٥

  :   طريقة الجملة
 أن لها ، وتقوم هذه الطريقة علـى اعتبـار        أساساً أو لطريقة الكلمة    تعتبر الطريقة تطوراً  : مفهومها  

 الوحدة التي لها معنى هي الجملة وليس الكلمة ، فالكلمة بمفردها قـد              أنالجملة وحدة المعنى بمعنى     
 وتبدأ هذه الطريقة    ،  في جملة إدخالها   من خالل    إالعناها بدقة    من معنى ، وال يتمدد م      أكثريفهم منه   

 ،  أخـرى هم بمعرفة شكلها وفهم معناها ، ثم عرض جملة          تبعرض جملة كاملة على التالميذ ومطالب     
ثم الكلمـة  ،  كلمات تتألف منها إلى ثم تحليل الجملة  ،  الصعبإلىط  يوهكذا وتتدرج الجمل من البس    

 ) ١١١:١٩٩٩:زقوت (  . حروفها إلى
 



 ٣٨

 :مكن تلخيصها فيما يلي تطريقة الجملة لها مزاياها العديدة والتي 
 . الجزئية األشياء ثم أوالً الكلية األشياء إدراك تسهل تعلم القراءة ألنها تتمشى مع أنها -١
 وتقدم لهم من الجمل والكلمـات مـا         ، التعلم في تستغل دوافع المتعلمين وطاقاتهم وقدراتهم       أنها -٢
 .صل بميولهم وحاجاتهم يت
 . في تعلم القراءةتركز هذه الطريقة على المعنى  -٣
  .  تعود هذه الطريقة المتعلمين على السرعة ، واالنطالق في القراءة نتيجة لفهمهم للمقروء  -٤
الءم مـع  تخبرته وأغراضه وتب مشوقة للقراءة ألن الطالب يقرأ الجمل والكلمات التي تتصل        إنها -٥

 )١١٢: ٢٠٠٧ ،عاشور والحوامدة( . واستعداده قدراته
  على الجزيئات األمر أول التركيز فهي تبدأ بالكليات دون ي نفسأساستقوم هذه الطريقة على  -٦
 .تابية ك في لغته الشفوية واله الطريقة على انطالق الطفل في تحدثه وتعبيرهذهتعمل  -٧
 . بطاقاتالو أ تعلم هذه الطريقة عن طريق الكتاب أنيمكن  -٨
  )٣٤٧ :٢٠٠٠ ، البجة(.   في طريقة الكلمة هيقل الحدس والتخمين فيها عما يالحظ -٩

  : نه لها عيوب منهاأ إالوبالرغم من وجود المزايا 
 . حروفها إلىتعرف الكلمات ، وتحليلها بعدم عنايتها الكافية  -١
لمادة المقروءة على كلمات جديدة لـم        اشتملت ا  إذا في القراءة    االسترسالعدم استطاعة الطالب     -٢

 .يألفوها من قبل 
 لألسس التـي    درك خاصا  وم   إعدادر في استخدامها ومعد     يبخ معلم   إلى هذه الطريقة تحتاج     إن -٣

 )١١٢:١٩٩٩:زقوت ( .إتباعها فيها تقوم عليها هذه الطريقة وللخطوات التي يجب 
 كلمات وحروف مما يجعـل  إلىل  هذه الجمل رسل المعلم في قراءة الجمل ، ويؤجل تحلي     تسيقد   -٤

ومما  حفظ الجملة غيبا ،      إلى يقرأ كل كلمة فيها ، مما يدفعه         أنالطالب يقرأ الجملة ولكنه ال يستطيع       
 )١٧٤: ٢٠٠٧وامدة ،عاشور والح( .يز حروف هذه الكلمات مستقبال ي تمإلىيجعل الطالب يفتقر 
 : التوليفية أوالطريقة التوفيقية 

وأنه ليست  ،   لكل طريقة مزايا وعيوب      أنل االستعراض لطرق تدريس القراءة السابقة تبين        من خال 
 من طريقة   أكثر الجمع بين    إلىهناك طريقة واحدة لها كل المزايا وبالتالي فإن االتجاه الحديث يسعى            

ن لـذلك ارتـأى المختـصو     ،   اإلمكان قدر   مساوئهاترك  يبمعنى انه يأخذ من كل طريقة  مزاياها و        
 جزئية ومن ثم تبلورت فكـرة الطريقـة المتبعـة    أم من كل طريقة سواء كانت كلية    اإلفادةضرورة  

  :  عناصرهاأهم التركيبية التحليلية والتي من أو في التدريس وهي الطريقة المزدوجة حالياً
 .تقدم لألطفال وحدات معنوية كاملة للقراءة  -١



 ٣٩

 .لسابقة مما يزيد من صالحيتها ونجاحها تخلصت من العيوب التي تحققت بالطرق ا -٢
 . الحروف وربطها برموزها أصوات إلى للتعرف  صوتياًمعنية بتحليل الكلمات تحليالً -٣
 .  واسماً رسماًالهجائية مراحلها بمعرفة الحروف إحدىتعني في  -٤
  )   ٧٩:٢٠٠٦زايد ،(  .  تقدم جمال سهله تشترك فيها بعض الكلمات  -٥

 : التالية األمور في األطفالمظاهر الضعف في القراءة عند ويمكن حصر 
عدم قدرة بعض الطالب على قراءة مادة متنوعة من الكتب التي قرأها في هذه المرحلة ، عندما                  -١

 .تقدم بصورة مختلفة عن الصورة التي وردت فيها في كتابهم المدرسي 
 تبدأ الجملة   أين عدم معرفة التلميذ من      إلىا   المعنى ، فقد يكون ذلك راجع      أداءعجز التالميذ عن     -٢

 . تنتهي وأين
 .الصعوبة في قراءة مادة لم ترد في كتبهم المدرسية ، ولو ان جميع المفردات مرت بهم  -٣
 .الصعوبة في فهم المادة الجديدة المقروءة  -٤
  )٢٠٠٧:٨١مدة ، عاشور الحوا(    .الصعوبة في ترجمة المادة المقروءة بلغة التلميذ الخاصة  -٥
 . خفضه في أثناء القراءة الجهرية أولمبالغة في رفع الصوت ا -٧
 ألسباب جسمية كما    أو،   القراءة للعجزة عن قراءة الكلمات الواردة بعدها         أثناءتكرار األلفاظ في     -٨

 . عجزه عن فهم المقروء أو،  نقص في خبراته اللغوية إلى أو، اضطراب حركات العين 
             يقـول  العـزائم على قدر أهل العزم تـأتي  : مثل :  وينشأ عن وضع كلمة مكان أخرى     لاإلبدا -٩
 . ) عزائمتأتي ال القدر أهلم زعلى ع( 

 الكافي للمحتوى الفكري للمادة     ت الحذف وكثير ما يترتب على السرعة في القراءة عدم االلتفا          – ١٠
 )٦٥ ،٢٨ :١٩٧٤،بر وآخرون جا( .بصار ضعف اإلمن المقروءة وقد ينشأ ذلك 

 :أسباب الضعف 
 :األسباب التي تمكن وراء ضعف التالميذ في مادة القراءة يمكن إرجاعها إلى عدة أمور 

 :أسباب مرجعها المعلم  -١
 .عدم اهتمام معلم اللغة العربية بمادة القراءة ، وعدم التعامل معها بالجدية التي تستحقها  - أ

العربية للغة الفصحى في تدريسهم ومن المعروف أن كثرة استماع الطالب           عدم استخدام معلمي     - ب
  .والتراكيب السليمة يؤدي إلى تذوقهم وممارستهم للغة، ولألساليب الصحيحة ، للغة الفصحى 

 فـي  وذلك  لضعفهم،  ال يجيدون التحدث باللغة العربية الفصحى   معلمي اللغة العربية  أن بعض    - ت
  غير متخصص في ولضعف تأهيلهم األكاديمي والمهني  بل قد  يكون بعضهم ، استخدام هذه اللغة 



 ٤٠

 . تدريسها ه إلييسند اللغة العربية و
ير الكتـب المقـروءة وذلـك    غلمطالعة الحرة والقراءة في  اعدم تشجيع المعلمين لطالبهم على       - ث

 .لتنمية حب القراءة لديهم 
  .للمشاركةفي مادة القراءة ال تثير الطالب وال تدفعه  قديمةس ي تدرقاستخدام المعلمين لطرائ - ج
 تساعد الطـالب علـى   أن التي من شأنها األخرىعدم ربط دروس القراءة بفروع اللغة العربية     - ح

 .االهتمام بمادة القراءة 
واالطالع على ما فيها من كتب      ،  ة مكتبة المدرسة    ر زيا إلىبعض المعلمين ال يرشدون طالبهم       - خ

 .هم في القراءة حبيبدة منها ، في تنمية قدراتهم القرائية ، وتلإلفا
 التي الموادوزهدهم في استخدام الفصحى في تدريس ،  للغة العربية األخرىنظرة معلمي المواد -د

 .يقومون بتدريسها 
 حصص القراءة لتدريس فرع أخر من فـروع اللغـة    بعض المعلمين للغة العربية يحولون أحياناً  -ذ

  ) ١٢٠، ١١٨:١٩٩٩زقوت (  .ية تحت تأثير ضغط المنهاج وضيق الوقت العرب
 ، ول على تجريد الحـروف ، والتحليـل  عدم اهتمام المعلم بتدريب التالميذ ابتداء من الصف األ       -ر

 .والتركيب 
 ومن ثم ال يعرف كيف، عدم قدرته على تشخيص العيوب القرائية وصعوبتها وعدم اهتمامه ،  -ز
 .ج يكون العال 

 وقيـاس قـدراتهم    ،  عدم اهتمامه بمعرفة مستوى التالميذ اللغوي في بداية الـسنة الدراسـية              - س
 )٨٢: :٢٠٠٧،عاشور والحوامدة (  .القرائية

 : اب مرجعها الطالب بأس -٢
  هاضعف الصحة العامة  عند الطالب ، كضعف البصر والسمع وغير -١
 وضعف حصيلة اللغوية ،  في القراءة  وزهدهقلة مطالعة الطالب ، -٢
 وعدم متابعته للمقروء ، عدم اهتمام الطالب  بدروس القراءة  -٣
 .ضعف الدوافع لدى الطالب في القراءة  -٤
 ) ١٢٠:١٩٩٩زقوت ، ( . المكتبة المدرسية أوة الطالب للمكتبات العامة ، ارعدم زي -٥
الذكاء العام والقدرة علـى تـذكر صـور         بة  نسمتمثلة في   ) : االستعداد العقلي   ( القدرة العقلية    -٦

 . ، وبالتالي قد يكون التلميذ بطئ التعلم األفكار تتيح سلسلة أو العالقات إدراك على أوالكلمات 
 فـي    تؤثر كثيراً  األمو األب لدى   األمية أو األبوينكفقدان احد   : الحالة االجتماعية واالقتصادية     -٧

  دي لتحالتالميذ لبعض ء الحالة االجتماعية واالقتصادية حافزاًاهتمام التالميذ بالقراءة وقد يكون سو



 ٤١

  )٨٢:٢٠٠٧عاشور والحوامدة ،( . مثل هذه الظروف والتغلب عليها
  :أسباب مرجعها الكتاب المدرسي -٣
 متستهويهبعض موضوعات  القراءة المقروءة على الطالب ال تبعث فيهم الشوق لقراءتها  ،وال                -١

 .وهي بعيدة عن اهتماماتهم وحاجاتهم ، م ورغباتهم   ميولهتالئم، وال 
 الطالب لهـا ، وعـدم مراعاتهـا         إدراك في بعض موضوعات القراءة وصعوبة       األفكارفاء  خ -٢

 .لمستوياتهم 
 .ال يغري الطالب بقراءته ،  إخراج الكتاب الفني الذي يتعلق بطباعته وغالفه وشكله العام  -٣
 التي تساعد الطالب على     األخرى التقويم   وأساليب والتمارين   ألسئلةاخلو بعض كتب القراءة من       -٤

 .معرفة ما حصلوه وتثبت ما فهموه 
 تجرب على عينات من التالميذ وبخاصة فـي الـصفوف   أن بعض الكتب وتقرر دون  عقد توض  -٥

  الدراسية  عن معايشة التالميذ في هذه المرحلةبعيدون هذه الكتب مؤلفون  وضعاالبتدائية العليا وقد 
 هذه الموضوعات ، فوق طاقة التلميذ       أنقد يجد من يدرس بعض الموضوعات في كتب القراءة           -٦

 ) ٨٣-٨٢ :٢٠٠٧عاشور والحوامدة ، ( . ال تتناسب وقدراته العقليةوأنها، العقلية 
 : مقترحات لعالج هذا الضعف

  :  هذا الضعف ما يلي لعالج"المرشد في تدريس اللغة العربية"  في كتابة "زقوت"يقترح 
 .المعنى بتورة  الجمل مأو فرقةتعويد الطالب قراءة الجمل وليس الكلمات المت -١
 والوصل في   موضعه والوقف في    األداءتنمية مهارة القراءة كالسرعة المناسبة والطالقة وحسن         -٢

 .موضعه والتعجب واالستفهام 
 . باقي الطالب وإهمالراءة الجهرية عدم التركيز على بعض العناصر الطالبية في الق -٣
 وغير ذلـك حتـى      وإمالءنحو وتعبير   :  من   األخرىربط دروس القراءة بفروع اللغة العربية        -٤

 .يشعر الطالب بوحدة اللغة وتكاملها وبأهمية القراءة وقيمتها 
شجيعهم على   وت أخطائهم قراءة  الطالب بل القيام بتصويب        ثناءأكم في   هالبعد عن االستهتار والت    -٥

 .تحاشيها 
 ، ممـا  واألفـالم االستعانة ببعض الوسائل التعليمية المناسبة لدرس القراءة كالرسوم والصور ،         -٦

 . الدرس أهدافيسهل تحقيق 
 . الدرس الرئيسية وعدم التسرع في ذلك أفكار في استنتاج أمكناالعتماد على الطالب ما  -٧
 في نبوغ بعـض     أهميةيهم فيها ، عن طريق ما للقراءة من         زيادة تشويق الطالب للقراءة ، وتجب      -٨

   . الحضارة اإلنسانية الذين تركوا بصماتهم في والعلماءالعظماء



 ٤٢

 وحـثهم علـى     األخرىعقد مصالحة لغوية بين معلم اللغة العربية وزمالئه من معلمي المواد             -٩ 
 .استخدام الفصحى في التدريس 

 خارج الصف كاإلذاعـة المدرسـية ،         النشاط اللغوي  ألواني  تشجيع الطالب على االنخراط ف     -١٠
 . وغير ذلك األدبيةوالصحف والمجالت 

يدهم القراءة النموذجيـة الـسليمة      ووتع،   تعليم الطالب    أن وبصيرة يدرك المعلم عن وعي      أن -١١
  ) ١٢٣_١٢٢ : ١٩٩٩زقوت ،  (  .ناه أر وب صإلىيحتاج 

  .ساسياألتجريد الحروف وتحليلها وتركيبها من الصف األول االهتمام بتدريب التالميذ على  -١٢
ن لم يستطع يطلب مـن   إو،   أهح خط ح يص أنالوقوف على أخطاء التالميذ والطلب إلى التلميذ         -١٣

 . على انه المصحح الوحيد  يعتمد دوماًوأالزميلة ذلك ،
 . القراءة أثناء قتنويع الطرائ -١٤
 ة المرحلة الدراسية  للتالميذ ، ورسم خطة عالجية للضعف  فحوص تشخيصية في بدايإجراء -١٥
 وجود ضـعف  إلى عند مالحظة ما يشير األمورمراقبة حالة الطفل الصحية واالتصال بأولياء       -١٦

 . في الصف األمامية السمع مع وضعه في المقاعد أوفي البصر 
 م في القراءة ، او مدى تأخرهم  أبنائهم ومدى تقدمهاء األمور بمستوياتاالهتمام بتعريف أولي -١٧
 .تراعي قدراتهم العقلية والتأليف وفق شروط تراعي ميول ورغبات التالميذ  -١٨
 من التالميذ ويؤخذ برأي المعلمين وتعدل وتطور بنـاء        على فئة    تجرب موضوعات الكتب     أن -١٩

 . على ذلك قبل استعمالها وبعده
 .ل تلميذ ما يروق له   تتنوع موضوعاتها ، بحيث يجد فيها كأن -٢٠
  .درات التالميذ العقلية واللغوية درج في مفرداتها وتراكيبها وموضوعاتها وفق قت تأن -٢١
  ما يترتب عليه  فساد في المعنى إال إصالح دون األولى القراءة مضي ت -٢٢
   نستعجل بالرد عليهوال ليكتشف الخطأ بنفسه إعادتهابعد انتهاء الجملة نطلب منه  -٢٣
  . الخطأ لزميلهم القارئإلصالحيمكن االستعانة ببعض الطالب  -٢٤
  القاعدة إشارة عابرة عن طريق المناقشة إلى من المعلم اإلشارة يحبذالخطأ النحوي والصرفي  -٢٥
 يناقشه المعلـم  فـي       أنقد يخطئ الطالب في لفظ كلمة بسبب جهله في معناها ، وعالج ذلك               -٢٦

 .ه مع إشراك جميع الطالب فيما اخطأ فيه زميلهم معناها حتى يعرف خطأ
 كان الطالب مـن     إذا  ال قيمة له وخصوصاً     كان خطأ الطالب صغيراً    إذاويرى التربويون انه     -٢٧

  )٢٦٩:٢٠٠٥، مصطفى (.  ما يخطئ فال بأس من تجاهل الخطأ وعدم مقاطعته المجيدين ونادراً



 ٤٣

 الكتابة :لثاالمحور الث
 )، التحدث االستماع ، الكتابة ،القراءة ( اللغة العربية تنقسم إلى أربعة أقسام نفنوذكرنا سابقا أن 

 :والكتابة تحمل في المجال اللغوي احدي دالالت ثالث 
 . التعبير عن الفكرة بالكلمة المكتوبة وهو ما يدرس تحت اسم التعبير -١
وهـو مـا يـدرس     (ئية المتعارفة للقواعد اإلمال مطابقاً صحيحاً رسم ما يملى من الكلمات رسماً -٢

  .)تحت اسم اإلمالء
 . فيه وضوح وتنسيق وجمال وهو ما يدرس تحت اسم الخط  رسم الكلمات رسماً-٣

  )٢٩٧: ١٩٨٤ظافر والحمادي  ، ( 
 :تعريف الكتابة في اللغة 

  "خطه : كتبة  وكتابة و وكتاباًكتب الشيء يكتبه كتباً" ) كتب(كما جاء في لسان العرب في مادة * 
  )٦٩٨: ابن منظور ، المجلد االول ، ب ، ت ( 

  :تعريف الكتابة في االصطالح 
ن رسـم   ف: نقوش مخصوصة ذات أصول تعرف بها تأدية الكتابة الصحيحة ويقال لها            " عبارة عن   

 )١١٩ : ١٩٩٦السلطان ، (   ." ، أو علم رسم الحروف فالحرو
 أمـا تـسميتها بكتابـة اإلنـشاء         جسمانيةله  روحانية بآ صناعة  " :ف الكتابة على أنها     يويمكن تعر 

فتخصص لها اإلضافة إلى اإلنشاء الذي هو أصل  موضوعها وهو مصدر انـشأ ينـشئ الـشئ إذا           
  )١٩ : ٢٠٠٠ربيع ، (  ."ابتدأه أو اختراعه على غيرما كان  

رق من خالل أشكال    بأنها إعادة ترميز اللغة المنطوقة في شكل خطي على الو         "  :فها  يكما يمكن تعر  
  وذلـك بغـرض  ،ترتبط بعضها ببعض وفق نظام معروف اصطلح عليه أصحاب اللغة في وقت ما     

  )١٩ : ٢٠٠٢عبد الرحمن و احمد ، (  ."نقل أفكار الكاتب وأرائه ومشاعره إلى اآلخرين 
  ."وبة بأنها فن تسجيل أفكار المرء وأصواته المنطوقة في رموز مكت " :فها أيضا يكما يمكن تعر

  )١٢٠ : ٢٠٠٣الوائلي ، الدليمى و(
 :ويتضح لنا من خالل التعريفات السابقة للكتابة أنها تتمثل فيما يلي 

 . الكتابة عبارة عن نظام له قواعده تثبت من خالله سالمه وصحة الكتابة -١
 . الكتابة وسيلة لالتصال والتواصل -٢
 .ر و األحاسيس   أداة من أدوات التعبير عن األفكار والمشاع-٣
 . وسيلة من وسائل الفهم و اإلفهام -٤
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 . حروف أو رموز مكتوبة -٥
 :أهمية الكتابة 

تعتبر الكتابة مفخرة العقل اإلنساني عبر تاريخ البشرية الطويل فهي أشبه بأضواء كاشفة تنحو هنا و                
ـ      ره وتاريخـه وتراثـه   هناك لتلتقط  صورا معبرة أيما تعبير عن إنتاج العقل البشري المتميز في فك

حيث تمثـل   ،  وحاضره  ،  لذا فهي تعتبر من أعظم اختراعات اإلنسان في ماضيه          ،  الثقافي األصيل   
 . من أسس الحضارات اإلنسانية  راسخاًووعاء االنجاز اإلنساني وأساساً، ذاكرة التاريخ  

وان يقف على   ،  أفكاره  والكتابة وسيلة من وسائل االتصال التي بوساطتها يمكن للتلميذ أن يعبر عن             
، وان يبرز ما لديه من مفهومات ومشاعر ويسجل ما يود تسجيله من حوادث ووقـائع     ،  أفكار غيره   

 في قلب المعنى وعـدم وضـوح         ما يكون الخط الكتابي في اإلمالء وفي عرض الفكرة سبباً          وكثيراً
بار أنها عنـصر أساسـي مـن        لذا تعتبر الكتابة الصحيحة عملية مهمة في التعليم على اعت         ،  الفكرة  

 )٢٧٧ : ١٩٨١خاطر وآخرون ،(  .عناصر الثقافة وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبير عنها 
وتمثل الكتابة القوانين واألصول و األعراف اللغوية ، الن اللغة المنطوقة تمثل لغـة الحـديث ومـا      

ب فإنها تمثل اللغة المستقرة و تحمل       أما اللغة المكتوبة في األغل    ،  يواكب سيرتها من تطور و تحول       
 وهي لغة اإلنتاج األدبي والفكـري ومجـال اهتمـام       ،السمات األصيلة المتوارثة كما يجب أن تكون      

 )١٥ : ١٩٩٣المفتوحة ، ( .العلماء و المبدعين 
 رسولنا محمد صلي اهللا عليه وسلم لتدل علي         قران الكريم ومن أول أيه نزلت على      وقد جاءت آيات ال   

&ù" :فقال جل جالله مخاطبا سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم           ،  مية وفضل الكتابة    أه tç ø% $# ÉO óô $$ Î/ y7 În/ uë 

ì Ï% ©! $# t, n= y{ ÇÊÈ t, n= y{ z̀ » |¡S M} $# ô` ÏB @, n= tã ÇËÈ ù& tç ø% $# y7 ö/ uë ur ãP tç ø. F{ $# ÇÌÈ ì Ï% ©! $# zO ¯= tæ ÉO n= s) ø9 $$ Î/ ÇÍÈ 

zO ¯= tæ z̀ » |¡S M} $# $ tB óO s9 ÷L s> ÷ètÉ  "  .) ٥: ١،سورة العلق( 

  ":ثم جاء قسم المولى عز وجل بأدوات الكتابة فقال في حق القلم والذي يعتبر أداة الكتابة الرئيسية
 

úc" 4 ÉO n= s) ø9 $# ur $ tB ur tbr ãç äÜ ó¡ oÑ ÇÊÈ  " .) ١ أيه، سورة القلم( 

ëq " :ر الطو سورأيضا بالكتاب فقال في     اهللا عز وجل    اقسم  قد  و íÜ9 $# ur ÇÊÈ 5=» tF Ï. ur 9ëq äÜ ó¡ ¨B ÇËÈ í Îû 

5e- uë 9ëq à±Y ¨B ÇÌÈ "  . )٣ : ١ ، سورة الطور(  
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، ومنذ بداية اإلسالم والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقدر أهمية القراءة والكتابة في بنـاء المجتمـع                  
صـبيان المـسلمين    مـن   فكان صلى اهللا عليه وسلم يطلق سراح األسير في بدر مقابل تعليم عشرة              

 فالكتابة هي الوسيلة الوحيدة لتقريب       ، د كان اقرب الناس إلى نفس الرسول كتاب الوحي        وق،  الكتابة  
 )٢٢ : ١٩٨٠جمعة ، .(الكتابة وسيلة الذيوع واالنتشاركالم اهللا والقران الكريم واألحاديث الشريفة ف

 بل إن    ، ربوية في العملية الت    أساسياً  أصبح تعليم الكتابة وتعليمها يمثل عنصراً       ، وبسبب هذه األهمية  
ولعل تدريب التالميذ علـى الكتابـة       ،  القراءة والكتابة هما الوظيفتان األساسيتان للمدرسة االبتدائية        

  :ةالصحيحة في إطار العمل المدرسي يتركز في العناية بأمور ثالث
 . قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة إمالئياً* 
 . الهإجادة الخط من خالل تنظيمه و تنسيقه و جم* 
 .قدرته على التعبير عما لدية من أفكار في وضوح ودقة * 

و إال اختلـت    ،    صـحيحاً   على رسم الحـروف رسـماً      وهذا يعني أن التلميذ ينبغي أن يكون قادراً       
عليهـا أهـل    فق   على كتابة الكلمات بالطريقة التي توا      و أن يكون قادراً   ،  الحروف وتعذرت القراءة    
 على اختيار الكلمات ، ووضعها فـي        وان يكون قادراً  ،  ها إلى مدلوالتها    اللغة ، وإال تعذرت ترجمت    

  ) ٤٢٢ : ٢٠٠٠البجة  ، (                       . و إال استحال فهم المعنى واألفكار  ،نظام خاص
 :أهمية الكتابة في نقاط كالتالي  )٥٣ : ٢٠٠٣فضل اهللا ، (ويلخص 

ونقـل المعرفـة    ،  ن ثم فهي أداة اتصال الحاضر بالماضـي         وم،  الكتابة أداة لحفظ التراث ونقله      * 
 .وإيصال الخبرات بين األجيال ، والثقافة إلى المستقبل 

الخط أفضل من اللفـظ،  "  وهي تصل بين القريب والبعيد لذلك يقل   ، تسجيل واإلثبات للالكتابة أداة   * 
 "اللفظ يعلم الحاضر بينما الخط  يعلم الحاضر والغائب 

على الكتابة جانب أساسي من جوانب محو أمية المواطن ، وبالتالي فهي جزء أساسي مـن              القدرة  * 
 .المواطنة السليمة 

 يـستطيع المـتعلم      ومنتظمـاً  اً وواضح ذا كان صحيحاً  إلتعليم ، فالمكتوب    الكتابة أداة من أدوات ا    * 
ل ويعبر عن قدراته     ب  ، تحصيله بسهولة وبالكتابة يعرض المتعلم ما تعلمه ويكشف عن مدى فهمه له           

الحكـم  علـى مـستوى       ومواهبه في مجاالت كثيرة من تتطلب التعبير الكتابي ومن خالله يمكـن             
وعلى إمكاناتهم المعرفية من خالل تقـويم إجابـاتهم المكتوبـة وأعمـالهم     ،   ولغوياًالمتعلمين فكرياً 

 .التحريرية
قة االختيار والترتيب وحسن التنـسيق      د، و تعلم الكتابة وممارستها يعود الفرد على أعمال الرواية         * 

 .والتفكير المنظم 
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الكتابة وسيلة االتصال اإلنساني ، يعبر بها الفرد لآلخرين عما لديه ويتعرف عبر كتابات اآلخرين               * 
  .هخباره و مشاعرأما لديهم ، فهي أداة اإلنسان لنقل معلوماته وأفكاره و إلى 
 التي ال يتيسر فيها الكالم      قففي النفس و الخاطر خاصة في الموا      الكتابة وسيلة التعبير عما يدور      * 

 .أو القدرة على المواجهة، أو لعدم الرغبة ، لبعد المكان 
وبذلك يحقـق  ، وينفس عما يجول بخاطره ، ويعبر عن مشاعره ، بالكتابة  يخرج  الفرد مكنوناته    * 

 .لنفسه راحة نفسيه وطمأنينة قلبيه 
و التفـاهم   ،  حيث أنها تسهم في تكوين الرأي العام وتقارب وجهات النظر           ،  عي  للكتابة اثر اجتما  * 

 .وبالتالي تقوي الروابط بين أفراد المجتمع الواحد، وتوحد الرؤى واألفكار ، بين األفراد 
 المهارات الكتابية

  :أينتنقسم المهارات الكتابية إلى جز
 . من الكتابةاً رئيسمهارات تعد جزءاً* 
 . مرافقه مهارات* 
 :ة  المهارات الرئيسأوالً
فإذا زاد على هـذا  ،   مقروءاًواقل مستوى للكتابة الجميلة أن يكون الخط واضحاً      ،  الكتابة الجميلة   * 

 .ليل  قالحد فهو اإلبداع الذي يعرف بالكتابة الجميلة وهو ما يتميز به عدد 
وهو يطلـق  ، سليم  بطها بالنطق ال  القدرة على نقل الكلمات بصورتها الصحيحة دون تحريف مع ر         * 

نطق ، وال يكون تحت إرشـاد        النسخ في أن الثاني ال يقرن بال       ويميز عن ،  " منقول  اإلمالء ال " عليه  
بطريقـة إظهـار     ومنه اإلمالء المنظور وهو إمالء وسطي حيث يـتم           نالمدرس وتوجيهه المباشري  

ومنه اإلمالء االختباري الذي يعـد       ،   تقدماًإخفائها وهي خطوه أكثر من سابقتها       أو الكلمة و  ،  الجملة  
 .محطة للتدريب المستمر على الكتابة وهي مرحلة تكتمل مع نهاية المرحلة األساسية األولى 

، والتـاء  ، والـصاد  ، والسين ، والظاء ، ل  المختلفة كتابة مثل الذا   كتابه الحروف المتشابهة نطقاً   * 
 ليم كتابة هذه الحروف بالتركيز على الجانب الكتابي مقروناً        حيث يتم تع  ،  والضاد  ،  والدال  ،  الطاء  و

 .بالنطق دون تعليل أو تفسير 
، والثـاء   ،  والتـاء   ،  والبـاء   ،  والزاي  ،  كتابه الحروف المتشابهة كتابة المختلفة نطقا مثل الراء         * 

 .والشين ، والسين 
واأللـف  ، والتـاء المربوطـة   ، طوقة وكتابة الهاء المن، والتاء المبسوطة ، كتابه التاء المربوطة    * 

 .واأللف الملساء  اليائية
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بحيث ال يكفي كتابه الحرف بـشكل       ،   من نقطة البداية     كتابة كل حرف من حروف العربية مبتدئاً      * 
 .بل عليه كتابة من بدايته إلى نهايته ، سليم 

 .صل كتابة همزة القطع في مواطنها الصحيحة مع مراعاة عدم ربطهما بهمزة الو* 
 .تعويد التالميذ على كتابة عالمات الترقيم ووضعها في موضعها السليم * 

 :للكتابة المهارات المرافقة : ثانياً
ها وعلى ممارستها بـشكل سـليم   ن يعودهم عليبد للمعلم أن يدرب طالبه عليها وأوتلك المهارات ال   

 :هي 
ين عينيه والدفتر الـذي يكتـب فيـه         بحيث يكون ما ب   ،   ةصحيحجلوس التلميذ عند الكتابة جلسة      * 

  .ثالثين سنتيمتراً
 اليمين وعلى المعلـم أن يحـاول         صحيحة وذلك بان يجعله بين أصابع يده       اإلمساك بالقلم بطريقة  * 

 . التلميذ على الكتابة باليد اليسرى حث 
 .أن يتعود الطالب الكتابة على خط أفقي سليم * 
 أال يكون ذلك على حساب صحة الكتابة وهـذه الـسرعة            على،  كتب الطالب بسرعة مقبولة     يأن  * 

 .تتحصل عن طريق تعويد التالميذ وتدربيهم على التركيز والمتابعة واإلكثار من ذلك 
  )٢٦٤ : ٢٠٠٢البجة  ، ( 

 :أهداف تعلم الكتابة 
 .التدريب على كتابة الكلمات بشكل صحيح وتثبيت صورتها في الذهن * 
 .صوره صحيحة بيسمع التدريب على كتابة ما * 
 .تزيد من حصيلة الطفل من المعلومات والمعارف * 
 )١٤٨  :١٩٨٩مصطفى ، بد الرحمن وع( .توسيع الخبرات واغناء الثروة اللغوية * 
 .قوه المالحظة و دقتها* 
 .حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل * 
 ٠ل في خاطرهالقدرة على التعبير عما يجو* 

 :مراحل تعلم الكتابة 
 :يمكن تحديد مراحل تعلم الكتابة بما يلي 

 حروف قبل تكامل معانيها في ذهنه التي تنتهي برسم الطفل لل، ولة التهيئة واالستعداد للكتابة مرح-١
 ٠ مرحلة تعلم الكتابة إلى جانب القراءة -٢
  )٢٧٨ : ٢٠٠٢البجة  ، (  . مرحلة تحسين الكتابة وتجويد الخط -٣
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 :حل العمرية بما يلي اويمكن تقسيم الكتابة على وفق المر
 ) ويطلق عليها مرحلة ما قبل التخطيط  ( مرحلة السنة األولى والثانية -١

حيـث   ،لية لكتابـة الطفـل     أو الصور اآل   ،وهي مرحلة يطلق عليها اسم مرحلة الرسم التصويري       
 ،دران في المنازل المنطلق األول لـتعلمهم الكتابـة  تعتبر فيها شخبطة  األطفال على األبواب والج       

إلى عالم الوقع في محاولة مـنهم   خراج الصور العقلية    وذلك لكونهم يعبرون بها عن رغباتهم في إ       
 )١٢٩ : ١٩٨٩عبد الرحمن و مصطفى ، (   .لتفسير تلك الشخبطة لآلخرين من حولهم 

 :أهم سمات تلك المرحلة 
 .يده اإلمساك  بها أو إصبع يده استخدام أي أداة تستطيع * 
 . الخربشات بالعشوائية والعفوية دون تحديد مالمح محددة لها أيتتصف هذه الكتابة * 
 .عدم مقدرة الطفل على اإلمساك والتحكم في القلم لذلك تنتج تلك الخربشات * 
 .ر منه سننا ويرجع ذلك إلى دافع الخبرة من غيره من األطفال األكب،آلخرينلالطفل تقليد  * 
 ) ويطلق عليها مرحلة التخطيط التلقائي ( مرحلة السنة الثالثة والرابعة  -٢

 وسبب ذلك إما أن الطفل يكون راغبا فـي          ،يبدأ الطفل في بداية هذه المرحلة بالتخطيط غير المنتظم        
بر حيث تكون التخطيطات في اتجاهات متباينة تع      ، أو يأتي ذلك عن طريق المصادفة        ،محاكاة الكبار 

ثم يتطور التخطيط التقليدي غير المنظم عند الطفل ليصبح         ،  عن بعض األحاسيس العقلية و الجسمية       
 .سية أو أفقية أو مائلة ا بغض النظر عن كون هذه الخطوط رأمنظم

 :ويمكن أن يمثل تعبير الطفل في هذه المرحلة معنيين  
 . ما لآلخرين ةرغبة الطفل في نقل خبر* 
  )٢٧٩ :  ٢٠٠٢البجة ، ( .  لدى الصغير تعبير الرمزيظهور البداية * 

 :اهم سمات تلك المرحلة 
 .الوصول إلى التوافق الحركي من أعضاء الجسم و اليد * 
 .ظهور تخطيطات مقيدة ومقصودة تتبع حركة اليد * 
 ظهور تخطيطات  متجانسة وغير متجانسة* 
 .حروف أسفل الكلمات المكتوبةتبدأ تنمو لديه مهارة التقليد والمحاكاة كنسخ ال* 
 ) : سنوات ٥ -٤(  مرحلة المحاكاة عن بعد -٣

مثل الكلمة المكتوبة  مكتوبة على مسافة بعيدة نوعا ما، في هذه المرحلة ينسخ الطفل نموذجا لكلمة
 انه يتخلل هذا التقليد  بعض األخطاء لكنهى بطاقة  معلقة على الحائط  إال أو عل،على السبورة



 ٤٩

 وهى مهارة أساسيه  في تعلم القراءة والكتابـة          ،ى النموذج المكتوب  إلنتقال نظر الطفل من و    يتطلب ا 
كما يتطلب مجهودا لتحليل عناصر اللفظ المكتوبة ونسخ الصور المعلقة لكل عنصر مـن عناصـر                

 )١٣٢: ١٩٨٩،عبد الرحمن ومصطفى(    .  اللفظ المكتوبة مع المحافظة على ترتيب كل العناصر
 :سنوات  )٧ - ٥ ( ة في المدرسةالكتاب

  ويفترض أن يكون الطفل قد، والتحاقهم بالصف األول،تبدأ هذه المرحلة مع دخول األطفال المدارس
،ومع هذا فان علماء التربية   النضج العقلي والجسمي وقد أصبح على قدر من،أنهى المراحل السابقة

 )٢٨٤: ٢٠٠٢جة ،الب(       . كفترة للتهيئةة أسابيعينصحون دائما أن يخصص مدة ال تقل عن ثالث
 : العوامل التي تسبق تعلم الكتابة *
  :تنميه العضالت الصغرى  *

ال بعد وصول عضالت اليد مـستوى معـين مـن النمـو     ا الكتابة ال يمكن أن يتقنها الطفل نإحيث  
 رف بحيث يتمكن من خالها من اإلمساك بالقلم وسهوله تحريكه حسب شكل الح،والنضج

  :تنميه التأثر البصري واليدوي*
 فعن طريق العين ينظر الطفل للكلمات والحروف وأشكال تلك الكلمات والتمييز بين تلك الكلمات

 :تنمية الدافعية * 
 وهنـا يجـب إشـعار    ، بالدافعية نحو الكتابة  نفسياً     اً وثيق اًحيث أن تعليم الطفل الكتابة مرتبط ارتباط      

 .مفيد وضروري و ذو أهمية كبيرة الطفل بان الكتابة عمل 
 :فهم تشكيالت الحروف والخطوط * 

 يشبه حرف األلـف بـالعمود       نأك ، من خالل ربط تلك الحروف بأشكال محسوسة لدى الطفل         وذلك
 .الخ ---والياء بالصحن تحته نقطة 

 :اختيار اليد المفضلة للكتابة عند الطفل * 
 من استخدام الطفـل لليـد       نزعاجاال وعدم   ،حكم عليه  وعدم التسرع في ال    ،وينصح هنا بترك الطفل   

  وإال ترك الطفل يستخدم اليد اليسرى، استخدام اليد اليمنى إذا أمكن ذلك حثه العمل على، بلاليسرى
 :مشكالت الكتابة العربية * 

 :يواجه التالميذ صعوبات كثيرة ومتعددة عند الكتابة العربية منها 
 :الشكل * 

 قصيرة باعتبارها حروفاً صامتة) الفتحة ،الضمة، الكسرة (  الحركات القصار  استخدام ويقصد به
 وتكاد هذه المشكلة تكون المصدر األول من مصادر الصعوبة وهو بها إالالمد ال يضبط نطق الكلمة 



 ٥٠

 .ما يعانيه طالب العلم والمعرفة حين يريدون ضبط بعض الكلمات بالشكل 
 :قواعد اإلمالء * 
 :برز هذه الصعوباتأ إن تدراسات التي تناولت قواعد اإلمالء واستنتجكثير من ال* 
 تنطق وال تكتب كما إن هناك حروف تكتب          إذ إن هناك حروفاً    ، الفرق بين رسم الحرف وصوته     -١

 .)طاها(التي تنطق ) طه(وال تنطق وهو عدم التوافق بين اللغتين المنطوقة والمكتوبة مثل
 .لنحو والصرف ارتباط قواعد اإلمالء با-٢
 . كثرة قواعد اإلمالء واالستثناءات فيها-٣
 حتى إن الباحث ال يستطيع أن يدري الصواب منها أو أيهما أكثـر              – تعدد الرسم لصيغة واحده      -٤

 : مع قواعد الرسم اإلمالئي ومن أمثلته واطراداً وتداوالًشيوعاً
ف صور الحرف بـاختالف موضـعه   اختال. واألوجه الثالثة صحيحة ) يقرؤن ،يقرأون ، يقرءون  (

 )٧١: ٢٠٠٤حلس ، ( .في الجملة
 .ويقصد به النقط ، ومن الجدير بالذكر هنا أن نصف حروف الهجاء باالعجام :عجام اإل* 
 :استخدام الصوائت القصار * 

يـز بـين الحـرف    يإلى عدم قدرة التلميذ علـى التم    )  الكسرة   ، الضمة   ،الفتحة  ( فقد أدى استخدام    
  ٤٢٦: ٢٠٠٠البجة ، (      .أوقعهم في لبس فأصبحوا يكتبون الصوائت ممدودة مما  والحركات

  : اإلعراب* 
ن االسـم المعـرب يرفـع       إ إذ   ،هو تغيير حركات أواخر الكلمات على وفق وظيفتها في التركيـب          

 وقـد   ، والفعل المعرب ينصب ويرفع ويجزم وقد تكون عالمة اإلعراب الحركـات           ،وينصب ويجر 
جراء اإلعراب كما هو الحال فـي الفعـل       وقد تحذف بعض الحروف من وسط الكلمة       ،لنفيتكون با 

 .األجوف ، وهذا يشكل صعوبة لدى المتعلم لعدم درايته بها 
 :وصل الحروف وفصلها * 

فهي عبارة  ) إال  (  ومن أمثلة ذلك     ى من مالمح الحرف تتالش    اًفي حالة وصل الحروف نجد أن كثير      
الثانية ولكن إذا قلت نجح الطالب إال       " ال  "  فأدغمت في الم     الم التي قبل نونها     الشرطية) ن  إ( عن  
 .االستثنائية  وهي كلمة واحده فقط " إال "  فهي طالباً

 .اختالف هجاء المصحف عن الهجاء العادي * 
                                            )١١ – ١٠ : ١٩٩٩ياقوت ، ( .   التي تبدأ بالذال أو الزاي الخلط بين الكلمات* 

 :كما يلي لتعلم الكتابة وهي اًن هناك طرقإ ف،كما هناك طرق لتعلم القراءة:طرق تعلم الكتابة 



 ٥١

 :الطريقة التحليلية* 
وتعتمد هذه الطريقة على ربط الكلمات المكتوبة باألشياء        ) دكرولي  ( وقد نادى بهذه الطريقة المربى      

  .المحسوسة لهذه الكلمات
 -:بأربع مراحل ) دكرولي ( ويمر تعلم الكتابة عند 

 : المرحلة األولى -١
( مثل  .في هذه المرحلة يلقي المعلم على التالميذ بعض األوامر المتصلة بأشياء حسية من مدركاتهم               

ضع التفاحة في الطبق ، فينفذها األطفال ثم تكتب هذه األوامر على لوحة خاصة بخط كبير وتعلـق                  
 ) .تالميذ في الصف أمام ال

 : المرحلة الثانية -٢
 وما يكتبه المعلم على السبورة      ،على اللوحات بين ما كتب    ة   المقارن في هذه المرحلة ينتقل الطفل إلى     

 ومن ثم يكتـب     ، عليها في صندوق   أن يضع الطفل اللوحات المكتوب    ومثال ذلك   . من هذه الكلمات    
 .ج تلك اللوحة من الصندوق  ومن ثم يستخر،السبورة  الكلمات على ىحدإ

 :  المرحلة الثالثة-٣
 بحيث يبدأ المعلم فـي      ،في هذه المرحلة يطلب من التالميذ كتابة ما يشاهد من أثناء درس المالحظة            

 ومـن ثـم     ،بحيث يقوم المعلم بكتابة الكلمات المراد تعلمها على السبورة        ، تعليم األطفال الكتابة غيباً   
يقوم بمحوها ويطلب مـنهم كتابتهـا   ، ومن ثم لى تلك الكلمات لفترة وجيزةيطلب من التالميذ النظر إ 

  التالميذ من كتابتها بشكل صحيح وم بتكرار ذلك عده مرات حتى تمكنيق على أن . من ذاكرتهمغيباً
 : المرحلة الرابعة -٤

تدرب عليها إلـى     لي وفة لديه والمرتبطة بحياته وواقعه     من الجمل المعر   دداًميذ ع لهنا يعطي المعلم الت   
 ة من الجمل التي تحتوي على كلمات ناقصة الحـروف أو جمـل ناقـص              اًجانب إعطاء التلميذ عدد   

 . حتى يكتمل المعنى أو الكلمات الناقصة من نده ،الناقصة ويطلب من تكمله تلك الحروف ،الكلمات
حيث ال يمكن تعليم ، بتعتمد على الربط بين الكتابة والقراءة) دكرولي ( ةوخالصة القول إن طريق

 .السليم لها   والتطبيق، أو الكلمة، إال بعد تعلم قراءة تلك الجمل، أو كلمةكتابة جملة، 
 :الطريقة التركيبية * 

 مثـل القـراءة علـى       .بحيث تعتمد على تعليم الكتابة    ) منتسوري  ( وقد نادت بهذه الطريقة المربية      
ن قدرة الطفل على وضع الحروف التي تتكـون          بأ ذلك) منتسوري  ( تحليلية وتبرر   عكس الطريقة ال  

(  و تـتلخص طريقـة       . الكلمـة  هكبر من قدرته على قراءة وفهم هـذ       أمنها الكلمات بجانب بعضها     



 ٥٢

في أن يقوم المعلم بكتابة بعض األسماء واألشياء المألوفة  لدى التالميذ علـى بطاقـات           ) منتسوري  
 ويطلب منهم قراءة هـذه الحـروف   ، لهذه الحروف ثم يتعرف الطالب على النطق السليم،بخط كبير 

صول إلى نطق الكلمـة كاملـة ومعرفـة     ولل ثم االنتقال إلى قراءة تلك الحروف بشكل سريع          ،يبطئ
 وبعد ذلك توجد الكلمة تحت األشياء التي تدل عليها وبعد  إتقان الكلمة  ينتقل إلـى قـراءة                     .معناها

 .الجمل بنفس الطريقة 
 والطريقة التحليلية في تعلم الكتابـة  أن الدمج بين  على الطريقتين يمكن القول      ومن خالل التعرف  * 

يساعد الطفل على االرتقاء بالمستوى التعليمي له؛ ألن الطريقتين تعمـالن علـى             الطريقة التركيبية   
 . تكملة العملية التعليمية 

 ن الكريمآالقر :الثالث المحور 
 ،كـالغفران )فُعـالن (ن القران الكريم مصدر علـى وزن         يرى بعض العلماء  أ     :المعنى اللغوي    •

 ثم نقـل    ،  بمعنى تال يتلو تالوة     ، والشكران فهو مهموز الالم من قرأ يقرأ  قراءة وقراناً          ،والرجحان
في عرف الشرع  من هذا  المعنى وجعل علَماً على مقروء معين وهو من بـاب تـسمية المفعـول             

ـ        üw õ8" :ه تعـالى  بالمصدر وقد ورد بهذا المعنى في قول Ìhç pt éB ¾ Ïm Î/ y7 tR$ |¡ Ï9 ü@ yf ÷è tG Ï9 ÿ¾ Ïm Î/ ÇÊÏÈ ¨b Î) 

$ uZ øä n= tã ¼ çm yè ÷H sd ¼ çm tR# uä öç è% ur ÇÊÐÈ # så Î* sù çm» tR ù& tç s% ôì Î7 ¨? $$ sù ¼ çm tR# uä öç è% ". )١٨-١٦:سورة القيامة( 

كـان  ":نه قال أما يفيد هذا المعنى عن ابن عباس         في سبب    - رضي اهللا عنهما   -  وقد روى الشيخان  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  يعالج في التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت                   

õ8ال  ":  يريـد أن يحفظـه فـأنزل اهللا     ،منه Ìhç pt éB ¾ Ïm Î/ y7 tR$ |¡ Ï9 ü@ yf ÷è tG Ï9 ÿ¾ Ïm Î/ ÇÊÏÈ ¨b Î) $ uZ øä n= tã ¼ çm yè ÷H sd 

¼ çm tR# uä öç è% ur ÇÊÐÈ # så Î* sù çm» tR ù& tç s% ôì Î7 ¨? $$ sù ¼ çm tR# uä öç è%  " إذا أتاه جبريـل    – صلى اهللا عليه وسلم      -فكان النبي 

 عبـاس   ابن ن ع األثر فهذا كما وعد اهللا تعالى      أفإذا ذهب قر   " استمع  "طرق وفي لفظ    أعليه السالم   
  )١٧ :١٩٩٤والحسن،  القرعاوي (.   ء ووضوح على المعنى المذكوريدل بجال

 بـاألقالم    كونه مـدوناً   باأللسن كما روعي في تسميته كتاباً       لواً كونه مت  ناًآوقد روعي في تسميته قر    
  )١٢: ١٩٨٥دراز ،(  .فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه 

كالم اهللا المعجز المنزل على سيدنا محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم          " ن هو   آالقر:المعنى الشرعي   
  ." لمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس والمتعبد بتالوته وابالتواتر المنقول 

  )١٨: ١٩٩٤القرعاوي والحسن ،     ( 



 ٥٣

 :ن الكريم آتالوة القر
ن الكـريم والـسنة     آ  وهذا ما نادى به القر      ،ن الكريم بأهمية بالغة في حياة الفرد      آ تحظى تالوة القر  

  يتلـون     قوم في بيت من بيـوت      ما اجتمع ": النبوية المطهرة  حيث قال النبي صلى اهللا عليه وسلم           
 )٢٥٤٨: ٢٠٠٠مسلم ،(. "  إال نزلت عليهم  السكينة ،كتاب اهللا  ويتدارسونه فيما بينهم

 :  معنى التالوة 
والوصل في مواطنهـا وإخـراج       من نواحي الضبط  الدقيق والوقف        أداء سليماً ن الكريم   آأداء القر "

سن الصوت ودون أدنـى     حوتزيينه ب مثيل المعنى    وت ،يق قواعد التجويد  ب وتط ،الحروف من مخارجها  
  ) ١٧٩: ١٩٨٧الحمادي ،(  . "تكليف

 :  أهداف التالوة و الحفظ
 الحركات والسكنات ونطق الحروف من مخارجهـا        طمن حيث ضب  إتقان قراءة كتاب اهللا تعالى       •

 ٠والقراءة التصويرية للمعنى 
 ٠تفهم معنى كتاب اهللا والتأثر به  •

  ) ٤٨: ١٩٨٥الهاشمي ،(  ٠ النفسي طمئنانالخشوع القلبي واال •
 : ن الكريم واللغة العربية آالقر

  أوحى به إلى خاتم النبيين والرسل نبينـا محمـد صـلى اهللا    ،القران الكريم كالم اهللا سبحانه وتعالى  
 ٠ في كل مكان وزمان  لإلنسانية كافة ومنهاجاً وتشريعاً، وعبادة، وعقيدة،عليه وسلم هداية

  ، والمنزلـة الرفيعـة    ، والثـواب الجزيـل    ،د اهللا سبحانه وتعالى حملة كتابه باألجر العظيم       ولقد وع 
b¨" :قال تعالى٠والسعادة في الدنيا واآلخرة Î) tûï Ï% ©! $# öcq è= ÷G tÉ |=» tG Ï. «! $# (#q ãB$ s% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# (#q à)xÿRr&ur 

$ £J ÏB öN ßg» uZ ø% yó uë # ué Å  Zp uä ÏR üx tã ur öcq ã_ öç tÉ Zo tç» pg ÏB ` ©9 uëq ç7 s? ÇËÒÈ óO ßg uä Ïjù uq ãã Ï9 öN èd uëq ã_é& N èd yâÉ Ìì tÉ ur Ï̀iB 

ÿ¾ Ï& Î# ôÒ sù 4 ¼ çm ¯R Î) Öëq àÿ xî Öëq à6 x© ÇÌÉÈ  . " ) ٣٠-٢٩:فاطر(  

 )٢٥٣٦ :٢٠٠٠،البخاري( "ن وعلمه آخيركم من تعلم القر " :وقال صلى اهللا عليه وسلم
 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه       –نه قال   هللا ابن مسعود رضي اهللا ع     اوقد روى الترميذي عند ابن عبد       

 ولكـن   الم حـرف   والحسنة بعشر أمثالها  ال أقول        من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة         " :وسلم
 )١٩٦: ١٩٨٥،ذي ترمال(   ." لف حرف و الم حرف وميم حرف أ

 ،رد والجماعة النفسية لكل متطلبات الحياة اإلنسانية وحاجات الف ووافياًن الكريم شامالًآوقد جاء  القر



 ٥٤

$  ":  قال تعالى   . والسياسية ، واالقتصادية ، واالجتماعية ،والعقلية tB ur ` ÏB 7p / !# yä í Îû ÇÚ öë F{ $# üw ur 9é Èµ ¯» sÛ 
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ÇÌÑÈ" )  وقال تعـالى    )٣٨:األنعام:"$ uZ ø9 ¨ì tR ur öÅ øã n= tã |=» tG Å3 ø9 $# $ YZ» uã ö; Ï? Èe@ ä3 Ïj9 &ä óÓ x« ì Yâ èd ur Zp yJ ôm uë ur 

3ì ué ô³ ç0 ur tûü ÏJ Î= ó¡ ßJ ù= Ï9 ÇÑÒÈ " )٨٩:النحل( 

  ، وبالغتـه ، ونظمـه ، وبيانـه ، وأسلوبه، وأحكامه،لكل البشر في تشريعه    ن الكريم معجزاً  آجاء القر 
 وما اشتمل عليه من أخبار  لما حدث وما سيحدث لإلنسانية منـذ أن خلـق اهللا                  .فه ومعار ،وعلومه

 ) ٢٥:هـ١٣٩٧،البليهي(  .الخلق إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها
 )١٧:هـ١٤٠٨قطب ،( .ن له داللته ومكانته من التأثيرآوكل حرف في هذا القر

 فصح األلفاظ في أحسن الـنظم متـضمناً        بأنه جاء بأ   ،الكريم نآوذكر السيوطي في بيان إعجاز القر     
 وإرشاده إلى محاسـن     ، ودعائه إلى طاعته   ، وتنزيهه في صفاته   ،من توحيد اهللا تعالى   ،صح المعاني   أ

 )١٨ :١٩٧٤،السيوطي ( .  وزجر عن مساوئها ،األخالق
ن آا من علم  إال ونظر أهلـه فـي القـر            بأنه م  ،ن الكريم سبب العلوم كلها    آأن القر " وذكر الرافعي   

  )٦٦:هـ١٣٨٩،الرافعي ( . "الكريم واخذوا منه مادة علمهم 
لسبك متـين   فإذا هو محكم الرد دقيق ا،ن الكريم تقرؤه من أوله إلى أخرهآإن القر " :قانيويقول الزر 

  ))١٩٩٥:٥٣،الزرقاني(  . "األسلوب قوي االتصال 
 حيـث كـان نـزول       ،وكتب لها الخلود  اللغة العربية البقاء والنماء والحفظ      لقد أعطى القران الكريم     

 حاسـمة فـي تـاريخ        بداية لمرحلة جديدة     ؛ن الكريم على النبي األمين صلى اهللا عليه وسلم          آالقر
 وبتأثير منه سرى فـي اللغـة        ، وضروب بيانه  ،ن الكريم آكا عطاء اللغة العربية بقيم القر     البشرية فز 

 فقد اتـسع نثرهـا الفنـي    ،التعبيري بطريقة فذة  مكنها من األداء؛العربية نمط جديد لم تألفه من قبل     
عـن أسـجاع ال      بعد أن كان  في الجاهلية عبارة         ، والمشاعر ، والخلجات ، والخواطر ،ألدق األفكار 

 ناً بغير العربية ؟آن ؟ وهل عرف العالم قرآ بال قر فهل عرف العالم إسالماً.غناء فيها وال طائل
 أمر لم يعرف لغيـر      – كارتباط اإلسالم  باللغة العربية       –ا  كتاب سماوي منزل بلغة بعينه    إن ارتباط   
 المظهر اللغوي للمعجـزة   أن كان هو   ،فاخر اللسان العربي  تغير تلك اللغة وقد كان من        ول ،هذا الدين 
 )١٢٦ : ١٩٧٩المبارك ،  ( .نآالخالدة المتجلية في القراإللهية 

  ولكنهم أفادوا من االهتداء به،لكريمن اآعن معارضة القر_  رغم فصاحتهم –ولقد عجزت العرب 



 ٥٥

بت العربيـة الـشرف والقداسـة        وكما اكتس  . وإحكام الصياغة  ، وترقية المعاني  ،في تجويد األساليب  
 ٠ وترتاد آفاقاً سامية في التصوير والتعبير، استطاعت أن تتطور في ظله،ن الكريمآبالقر

 حيث أن اهللا عز وجل اختار هـذه اللغـة           ،ةن واللغة عالقة تبادلي   آويرى البعض أن العالقة بين القر     
 ،ولما فيها من المرونة واالتساع    ،  طاقة فذة في التعبير والبيان     لما فيها من     ؛لتكون وعاء كتابه العزيز   

 ، وأغناها  في المفردات    ، والتصريف ، والنحت ، وأقواها على االشتقاق   ،قدر اللغات على األداء   أوهي  
 )٥٦: ١٩٨٢الجندي ،( . واألوزان،والصيغ

            وهـو مـا فـي      أولهمـا طريـق مباشـر        :ن الكريم مـن طـريقين     آلقد تأثرت اللغة العربية بالقر    
            . والتأسـي بـه   ،حملهـم علـى محاكاتـه      ممـا    ،أسـاليب و ،غـراض أ و ،ن من ألفاظ ومعان   آالقر

ن اسـلم أولئـك           ر لهم االختالط بغيرهم من األمم حي       يس  الكريم   نآوالثاني غير مباشر وهو أن القر     
 )١٢: ١٩٦٩الباقوري ،(  .ثروا في اللغة العربية وتأثروا بهاأاألعاجم و

 :  ة في اللغة العربيثر خاصأ ومأثر عان الكريم آكان للقروقد 
  :األثر العام* 
 . وحفظهاةبقاء اللغ -١
 .د لهجاتها وزوال ما بها من تناكريوحت -٢

 .ك التي دخلها اإلسالمجعلها لغة رسمية في جميع الممال -٣

  :األثر الخاص*

 لفاظ أعذبها حتىاألن من آ وتنقيتها من حواشي الكالم حيث تخير القر،تهذيب ألفاظ اللغة -١
 ٠لكأنها الماء سالسة والنسيم رقة     
 :خذ العرب يتغنون بها في أشعارهم مثل أاستحداث معان جديدة  -٢

  إذا افتخروا بقيس أو تميم***     أبي  اإلسالم ال أب لي سواه   
 ، التغني:لطريقها مث غير غراض القديمة طريقاً وسلك باأل، جديدة للغةن أغراضاًآاحدث القر -٣

 ومدح  ، القبائل المنافسة  ىباالنتصار عل  من الفخر     جيوش الفرس والروم بدالً    ىباالنتصار عل والفخر  
ـ        كذلك . وتمجيد الشهادة في سبيل اهللا       ،شجاعة المسلمين  إلـى  ر  أتحولت الخطابة من حض على الث

 )٢٨: ١٩٦٩الباقوري ،(   .حث على الجهاد في سبيل اهللا
 وذلك ألنهم  مطالبون بحفظ آيات       ،هتمام من قبل المسلمين غير العرب      وقد حظيت اللغة العربية باال    

اليوم باللغـة   كثير من المسلمين      ويعتز .ن الكريم آ وبفهم القر  ،في صالتهم من كتاب اهللا يتعبدون بها      
بلـغ تقديـسهم    أن   ؛لغة العربية ومجاهدتهم في تعلمها    بالاألفارقة  تمسك المسلمين    ومن شدة    ؛العربية



 ٥٦

ـ مطروحـاً   يروا الحـرف العربـي       أن نفوسهم من    تأنف للغة العربية مبلغاً   دون أن   األرض ىعل
 .يلتقطوه

 :ن في اللغة العربية أثر القرآ 
ن الكريم عمل على تقوية اللغـة العربيـة          لغة القرآن، إلى أن القرآ      في كتابه  "عبد الجليل " لقد أشار   

 . واألساليب الرفيعة ، والتراكيب الكثيرة، واأللفاظ الجزلة،ورفعتها بما منحها من المعاني الغزيرة
   )٥٧١: هـ ١٤٠١عبد الرحيم ،(                                                              

إنما هـو    إن ثمرة هذا الفن      " :ن الكريم  في علم البيان     في مقدمته عن أثر القرآ    " ن خلدون   اب"ويقول  
 مقتـضيات األحـوال   جازه في وفاء الداللة منه بجميـع  ن إعكريم؛ ألن الفي فهم اإلعجاز من القرآ  

ة يختص باأللفاظ فـي انتقائهـا وجـود   تب الكالم مع الكمال، فيما      وهى أعلى مرا   ،منطوقة ومفهومة 
  )٥٥٢ :١٩٧٨خلدون ،(. وصفها وتركيبها

هـو أسـمى   يم ن الكـر ؛ بأن أسلوب القرآن الكريم في الميدان األدبي  إلى أثر القرآ   "السالمي"ويشير  
 ويربي الملكات األدبية    ل الميدان األدبي وروعته وإبداعه،    أسلوب فهو يمد العقل اإلنساني بمعالم جما      

  )٢٦٨ : ١٩٨٠السالمي ، ( ٠الكتاب والنقاد   وأهل البيان و،والعلمية لدى العلماء
  : ن الكريمعلى قارئ القرآ إن من اآلثار التعليمية التربوية التي تعود 

  .تعلم القراءة الصحيحة من حسن النطق -١
 .مراعاة مخارج الحروف  -٢

@È" :  لقوله تعالى امتثاالًالفهم والتدبر لما يقرأ -٣ Ïo? uë ur tb# uä öç à) ø9 $# ¸xã Ï? öç s? ".  )٣:لمزمل ا(  

ن الكـريم   على فهم القرآنه يكون عوناًإأي اقرأه على تمهل، ف": يةتفسير هذه اآل  يقول ابن كثير في    
 )٥٦٢:ابن كثير (  . )وتدبره

ني في أدائها ليكـون     أأي تبين حروفها والت    ":ويؤكد ابن حجر العسقالني في باب الترتيل في القراءة        
 )٩: ١٩٨٦ي ،العسقالن( ."أوعى إلى فهم معانيها 

 وإخـراج كـل     ،ي وهو القراءة باطمئنان مع تدبر المعـان       ،نوالترتيل هو أفضل مراتب قراءة القرآ     
  .تباع أحكام التجويد ا و،حرف من مخرجه

 والسعادة في الـدنيا  ، والمنزلة الرفيعة،إن من الفوائد الجمة التي يجنيها حمله كتاب اهللا األجر العظيم   
 ٠ والفكرية واللفظية  ، وزيادة الثروة اللغوية،النطق الصحيح: لغوية مثل وفوائد علمية و،واآلخرة
 : من الفوائد الجمة التي يجنيها حمله كتاب اهللا ما يلي " ب الدينانو"  وذكر 

  .الفوز بسعادة الدارين -١



 ٥٧

 ٠ وأتقن للقراءة، واضبط،ن الكريم أسرع بديهة؛  لذلك تجد الحافظ للقرآ شحذ الذاكرة والذهن -٢

 يتفوقون على زمالئهم في كثير من المجاالت        ؛ن الكريم العلم فالطالب الذين يحفظون القرآ    سعة   -٣
 ٠العلمية حتى في الرياضيات والطب رغم تفاوتهم في السن والذكاء

 ٠السمت الحسن والسلوك القويم  -٤

  )٣٦ : ١٤٠٩نواب الدين ،(       . وإخراج الحروف من مخارجها،الفصاحة والنطق السليم -٥

 :ية التي تنتج من حفظ وتالوة القرآن الكريم عدد من اآلثار التربوشار النحالوي إلى وقد أ
 ، لما اشتمل عليه من العبر     ، واألخالق الفاضلة  ،ن الكريم المسلم على الحياة المستقيمة     يربي القرآ  -١

b¨" :  قال تعالى، والتشريع،والحكم Î) # xã» yd tb# uä öç à) ø9 $# ì Ïâ ök uâ Ó ÉL ¯= Ï9 öÜ Ïf ãP uq ø%r& çéÅe³ u;ãÉ ur tûü ÏZÏB÷s ßJ ø9$# 

tûï Ï% ©! $# tbq è= yJ ÷è tÉ ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# ¨b r& öN çl m; # \ç ô_ r& # Zéç Î6 x." .  ) ٩:اإلسراء( 

وعـدم قبـول   ، واالستقراء، والقياس، واالستنتاج، والتدبر،والتفكرتربية ذهن المسلم على التأمل       -٢
 . أو علم،شيء بغير حجة

القلـب  ، أو الحكم والتعلـيم وتثبيـت       عدم التسرع في الفهم   وتربية المسلم على التروي والتأني،       -٣
$" :بالتدرج في الفهم  قـال تعـالى        ZR# uä öç è% ur çm» oY ø% tç sù ¼ çn r& tç ø) tG Ï9 í n? tã Ä¨$ ¨Z9 $# 4í n? tã ;] õ3 ãB çm» oY ø9 ¨ì tR ur 

WxÉ Íî\ s?"  . ) ١٠٦:اإلسراء (  

üw õ8" : وقال تعالى Ìhç pt éB ¾ Ïm Î/ y7 tR$ |¡ Ï9 ü@ yf ÷è tG Ï9 ÿ¾ Ïm Î/" .  ) ١٦:القيامة(  

 فهو بإعجازه وفصاحته  يطبع قلب المـسلم علـى حـسن              ؛تعويد اللسان على الفصاحة والبيان     -٤
ــالى ــال تع ــان ق ôâ" :البي s) s9 ur ãN n= ÷è tR óO ßg ¯R r& öcq ä9q à) tÉ $ yJ ¯R Î) ¼ çm ßJ Ïk= yè ãÉ Öç t± o0 3 Üc$ |¡ Ïj9 ì Ï% ©! $# 

öcr ßâ Ås ù= ãÉ Ïm øä s9 Î) @ë ÏJ yf ôã r& # xã» yd ur îb$ |¡ Ï9 ?Ü Î1 tç tã êúü Î7 ïB ".   ) ١٠٣:النحل(  

 والمـشاعر قـال   ، وترقيق القلب، ورهبة، ورغبة ، وخشوع ، الربانية من خوف   ف تربية العواط  -٥
ــالى !ª" :تعـــ $# tA ¨ì tR z̀ |¡ ôm r& Ï]É Ïâ pt ø: $# $ Y6» tG Ï. $ Yg Î6» t± tF ïB uí ÎT$ sW ¨B îç Ïè t± ø) s? çm ÷Z ÏB ßäq è= ã_ tûï Ï% ©! $# 

öc öq t± øÉ sÜ öN åk ®5 uë §N èO ßû, Î# s? öN èd ßäq è= ã_ öN ßg ç/q è=è%ur 4ín<Î) Ìç ø. Ïå «!$# 4 y7Ï9ºså ìyâèd «!$# ìÏâökuâ ¾Ïm Î/ t̀B 

âä !$ t± oÑ 4 ` tB ur È@ Î= ôÒ ãÉ ª! $# $ yJ sù ¼ çm s9 ô` ÏB >ä$ yd" .   )٢٣:الزمر(  



 ٥٨

 ،المـشي  والقصد فـي  البصر، وغض   الصوت، خفض   :تربية المسلم على اآلداب السلوكية مثل      -٦
  )٨٧-٨٣:  هــ ١٣٩٩ي ،النحالو( . والتواضع للمسلمين

 : الطلبة وحفظه في التحصيل الدراسي لدى من الكرياآلثار التربوية لتالوة القرآ
نها  التي من شـأ    ،ثار والفوائد العظيمة  ينجم عنه العديد من اآل     الطلبةن الكريم من قبل      إن حفظ القرآ  

 بـه  ى وما تتغـذ ،ألجر العظيم إلى جانب ما يناله من الثواب وا    ،أن تعين الطالب في الحياة الدراسية     
 :حصر تلك الفوائد في عدة نقاطويمكن ، روحه من اإليمان الصادق

&ù " : حيث قـال تعـالى   والسعي إليه، وعلى طلب العلم   ،ن الكريم يحث على العلم     القرآ نإ • tç ø% $# ÉO óô $$ Î/ 

y7 În/ uë ì Ï% ©! $# t, n= y{ ÇÊÈ t, n= y{ z̀ » |¡S M} $# ô` ÏB @, n= tã ÇËÈ ù& tç ø% $# y7 ö/ uë ur ãP tç ø. F{ $# ÇÌÈ ì Ï% ©! $# zO ¯= tæ ÉO n= s) ø9 $$ Î/ 

ÇÍÈ zO ¯= tæ z̀ » |¡S M} $# $ tB óO s9 ÷L s> ÷è tÉ ".) تعالىوقال   ) ٥-١ :العلق": ö@ è% ö@ yd ì Èq tG ó¡ oÑ tûï Ï% ©! $# tbq çH s> ôè tÉ 

tûï Ï% ©! $# ur üw tbq ßJ n= ôè tÉ 3 $ yJ ¯R Î) ãç ©. xã tG tÉ (#q ä9 'r é& É=» t7 ø9 F{  )٩:الزمر (       ." #$

 يلتمس بـه    من سلك طريقاً   " : سمعت رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم يقول         : قال ء الدردا  وعن أبي 
، وان  رضا لطالـب العلـم     من طرق الجنة ، وان المالئكة لتضع أجنحتها           به طريقاً   سهل اهللا  ؛علماً

ـ ، وانطالب العلم ليستغفر له من في السماء واألرض حتى الحيتان في الماء    د  فضل العالم على العاب
األنبياء لم يورثوا دينـارا وال درهمـا         إن   ، إن العلماء ورثة األنبياء    ، سائر النجوم  ىكفضل القمر عل  
 )٦٥٠٨ الحديث : هـ١٣٧٥ابن حنبل ،"(  بحظ وافر أخذ هخذأ فمن ،وإنما ورثوا العلم

 ةد وزيـا ،فهذه اآليات واألحاديث تكون لدى الطالب الدافعية لتعلم والتفوق في التحـصيل الدراسـي            
 . الجهد والنشاط من اجل تحقيق ذلك

r÷ " : حيث قال تعالى   ، وتفهم كما أمر اهللا سبحانه وتعالى بتأنٍ     ن الكريم   إن ترتيل القرآ   • r& ÷ä Îó Ïm øã n= tã 

È@ Ïo? uë ur tb# uä öç à) ø9 $# ¸xã Ï? öç s?" )  ٣:المزمل  (  

 . دراسيال على رفع تحصيل الطالب  وفهم ما يقرأ، مما يعمل ،يزيد من إتقان القراءة •

 مما يساعد في إتقان اللغـة  ، يزيد من الثروة اللغوية لدى الطالب      ؛ن الكريم وتالوته  آإن حفظ القر   •
 ٠ مما ينعكس باإليجاب على التحصيل الدراسي ،العربية بكافة فروعها

 .طالب عمليات عقلية عليا  ينمي لدى ال؛ن الكريم ودراسته وتدبر معانيه إن حفظ القرآ •

  . الطالبى يعمل على تنمية الحفظ وسرعة البديهة لدلكريم وتالوته؛آن اإن حفظ القر •



 ٥٩

 يعمـل   النطق السليم والتحدث بطالقة ممـا      ينمي لدى الطالب     ؛ن الكريم وتالوته   إن حفظ القرآ   •
 . يزيد من التحصيل الدراسيوعلى كسر حاجز الخجل من التالميذ 

 وذلك من   ،ة الكتابة ويزيد من إتقانه لها      ينمي لدى الطالب مهار    ؛ن الكريم وتالوته   إن حفظ القرآ   •
  . مما يزيد من التحصيل الدراسي لديه،ن الكريم التعرف على رسم الكلمات في القرآخالل

 ممـا   ، يزيد لدى الطالب الثقة بالنفس والشعور بالكفاءة والفاعلية        ؛ن الكريم وتالوته  إن حفظ القرآ   •
  . باإليجاب على التحصيل الدراسي لدى الطالبسينعك

 :ثر القرآن الكريم في تنمية مهارات القراءة والكتابة أ
لمهـارات  حيث أن العديد من الدراسات التي أجريت كانت تهدف إلـى تنميـة و تطـوير منـاهج ا       

 ف ومن ثم اقتراح الوسائل لمعالجة الـضع     ، عن طريق تشخيص سلبياتها وتحديد ايجابياتها      ،األساسية
 ن الضعف الشائع  أ، بحيث أثبت تلك الدراسات      في عدة دراسات  ا جاء    كم ،الملحوظ في ضوء النتائج   

 فقد تبين مـن نتـائج تلـك         ،خاصة في المرحلة االبتدائية   ميذ في مهارات القراءة والكتابة      لدى التال 
 يختلفون فيما   عبة الواحدة في المجموعة الواحدة وطالب الش     السن التالميذ المتساوين في     الدراسات أن 

إن من أهم العوامل في ذلك       في قدرتهم على القراءة والكتابة وقد بينت الدراسات          اًكبير اختالفاًبينهم  
في المرحلة االبتدائية يعود إلى اختالف العوامل االقتصادية واالجتماعية والعقلية والوجدانية           الضعف  
 في حياة  وجرى تطبيق معظم الدراسات في المرحلة االبتدائية لما لهذه المرحلة من أهمية             ٠والثقافية  

باعتبارها أساس البناء العلمي وهي المرحلة التي يتم فيها نقل الطفـل مـن لغـة االسـتعمال         الطفل  
 ٠اليومي إلى اللغة الثقافية التي يحتاجها في الحياة 

 ن الكـريم يعمـل علـى      لكريم في حياة الفرد نجد أن القرآ      ن ا النظر إلى أهمية تالوة وحفظ القرآ      وب
 :ة األتيتحقيق األمور

 ٠ للنطق السليم تطويع األلسنة -١
  .ن الكريم حسن اإلنصات للتالوة ن من آداب القرآإحسن اإلنصات حيث  تعويد الفرد على  -٢

 .التأني في القراءة وفهم ما يقرأ  -٣

 :نجد منها  التدريس في المرحلة االبتدائية وبالعودة إلى أهداف 
 .إكساب التلميذ مهارات النطق الصحيح •
  . ما يقرأ حسن اإلصغاء وفهم •

  .زيادة الثروة اللغوية وتوسيع الخبرات  •

 .التعبير المنظم لما يقرأ  •

  .ةالقدرة على الكتابة الصحيح •
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ن  تكتسب وتنمو عن طريق تالوة القـرآ       لتعليم في المرحلة االبتدائية   لفجميع هذه المهارات األساسية     
 ، وحفظـة ،ن الكـريم القـرآ وة  وقد أثبتت العديد من الدراسـات أن تـال  . ودراسته، وحفظه ،الكريم

  .من قبل التالميذ في المرحلة االبتدائية تنمي مهاراتهم تعلم القراءة والكتابة،ودراسته
ـ       ،ن الكريم ال تقتصر اإلجادة على التالوة فقط       إن من يجيد تالوة القرآ      ة بل تتعدى إلى اللغـة العربي

ى في غالب األمر علـى      من ترب ن خير من يتحدث بالفصحى في الخطب والدروس هم          أ فنجد   ،كلها
ـ ن ال   في دراسته أن للقـرآ      "المغامسي"، حيث أشار     وحفظاً ،ن الكريم تالوتاً  موائد القرآ  ريم األثـر   ك

 ،ن الكـريم  ، ويالحظ أن الذين يحفظون القـرآ      الكبير في تعلم الطالب القراءة والكتابة وقواعد النحو       
 نجدهم مـن    ،ن الكريم بع للقرآ إلى القراء الس   وبالرجوع   ،يتحدثون بفصاحة وبالغة وفق قواعد النحو     

ن الكـريم لـه   جد أن القرآن  ،ن الكريم مصدر كل خير وأساس كل بر وتقوى  ، وحيث أن القرآ   النحاة
 فنجد أنهم  ينطقون الكالم بكل وضوح ودقة         ، الذين يحفظونه  ذاألثر الواضح في قراءة وكتابه التالمي     

، ويتعلمـون قواعـد     ن الكريم  القرآ تعودهم على رسم  ثر  رفون قواعد اإلمالء من أ     وهم يع  ،وفصاحة
 ،ن الكـريم  ك من خالل الـتالوة المـستمرة للقـرآ         وذل ، من حركات وسكنات ووقوف وفهم     ةالقراء

 )١٧: ١٩٩١المغامسي، ( ." ودراستهم له ،وحفظه
ن الكريم وظائف مهمة في حيـاة كـل تلميـذ مـن     أن لتدريس القرآإلى  ) ١٩٩٥عوض  (وقد أشار   

لتي تعود على من يتلـو       ومن الفوائد ا   اعي، واالجتم ، والعقلي ، والروحي ، والوجداني ،ب النفسي الجان
مما يجعل الحافظ أسرع بديهة واضبط وأتقـن للقـراءة          ،ن شحذ الذاكرة والذه   ،ن الكريم ويحفظ القرآ 
ليها فـي   عن التأني في فهم المعاني وجميع تلك الفوائد نسعى إ فضالً. والعلم والفصاحة  ،وسعة األفق 

 ) ٥٤: ١٩٩٥عوض ،( .تعليم القراءة والكتابة 
 :ويرى الباحث أن

من اإلشكاالت التـي     العديد    يسبب الضعف في مهارتي القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة األساسية        
 أداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي، وعلى مستقبلهم الدراسي األكـاديمي ،ومـن ابـرز       على تؤثر سلباً 

 عدم  مراعاة إخراج   على شكل حذف أو إبدال أو إضافة و       ما كان     مهارة القراءة  مظاهر الضعف في  
 ، والمـضبوطة  ،عدم النطق الصحيح للكلمات المشكولة    إلى جانب    الحروف من مخارجها الصحيحة   

 .  ، وعدم القدرة على تنغيم الصوت حسب األساليب والفواصل والنقاط في الجملة والمنونة
عدم القدرة على كتابة  بعض الحروف التي تقرأ          ،ن من مظاهر الضعف فيها    أما مهارات الكتابة فكا   

ـ         وال تكتب، إلى جانب عدم القدرة       ، وعـدم    اً على كتابة الهمزة بالشكل الصحيح، وكتابة التنوين نون
 .  المدغمة بالشكل الصحيح فالقدرة على كتابة الحرو
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 الضعف وتعمل على الحـد منـه        و يمكن تشخيص هذا الضعف بأساليب وطرق متعددة تكشف هذا         
 كانت تعمل على الحد من الظاهرة لفتـرة  ولكن من المالحظ أن معظم األساليب التي استخدمت سابقاً  

،حيـث    تبيان أثر تالوة وحفظ القرآن الكريم       وهو  من العالج  اً جديد اً، لذا اتبع الباحث أسلوب    دة  ومحد
 ، القرآن المطلوب تالوتهـا وحفظهـا      آياتمية  ك كلما ارتقى الطالب في المستوى الدراسي زادت         نهإ

وهذا يعني أن تستمر عملية العالج إلى أن        مما ينعكس بشكل ايجابي على المستوى التحصيلي لديه ،          
يكمل الطالب جميع المراحل الدراسية ، وبالتالي يمكن القضاء على أغلب مظـاهر الـضعف فـي                 

 .مهارتي القراءة والكتابة 
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 الثالثالفصل 
 دراسات سابقة 

بموضوع الدراسة الحالية فـي  ، ذات العالقة واألجنبيةيتناول هذا الفصل الدراسات والبحوث العربية     
محاولة للوقوف على الجهود المبذولة في دراسة جميع جوانب هذه الظاهرة ومتغيراتهـا المتعـددة،               

من اجل االسـتفادة  عنها،  أسفرت   العالجية والنتائج التي     واألساليب اإجرائه المستخدمة في    واألدوات
 :في تحقيق األهداف التالية 

 .توضيح مشكلة الدراسة الحالية  -
 .تحديد أهم العوامل المرتبطة بمشكلة الدراسة -

 .صياغة فروض الدراسة  -

 . الخاصة بمشكلة الدراسةتالبيانا الالزمة لجمع األدواتتحديد أفضل  -

 ، المرحلة التعليمية ، واهم      ةالهدف ، والمنهج، واألدوات المستخدم    : ض الدراسة من خالل     وتم  عر  
وفيما يلـي عـرض   . النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، ثم التعقيب من قبل الباحث لالستفادة منها      

  :واألبحاثهذه الدراسات 
  )وتناولت تنمية المهارات القرائية(دراسات المحور األول 

  :)م٢٠١٠(راسة أبو طعيمة د* 
ثر برنامج بالعيادات القرائية لعالج الضعف في بعـض المهـارات           هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أ     

  .القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في محافظة خان يونس 
المهـارات  ة الذي وضع لعالج الضعف فـي بعـض           برنامج بالعيادات القرائي    ومن أدوات الدراسة  

  القرائـي،  جانب اختبار قرائي لتشخيص الـضعف      إلى   ،قرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي     ال
 ، استخدم الباحـث المـنهج التجريبـي        وقد ،وبطاقة مالحظة لتشخيص الضعف في القراءة الجهرية      

 وبعد التطبيق أظهرت النتـائج وجـود فـروق ذات     ،تلميذاً وتلميذة ) ٤٠( الدراسة من    وتكونت عينة 
 بين متوسطات درجات التالميذ على اختبار المهارات القرائية قبـل وبعـد تطبيـق                إحصائية داللة

 .لصالح المجموعة التجريبية االختبار 
 والعمـل  ،ائيـة العمل على إنشاء عيادات قرائية  لعالج الضعف في المهارات القر  :  أهم التوصيات   

 .لم الحديثة والعمل على توفير أجهزة مصادر التع ،على إعداد معالجين
  :)م٢٠٠٩(دراسة الشخريتي * 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ الصف                
 الثالث األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في غزة 
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ـ  ،ومن أدوات الباحثة إعداد اختبار قرائي يكشف عن الضعف الموجود عند التالميذ            ت الباحثـة    وبن
، واسـتخدمت المـنهج      لتنمية المهارات القرائية مبني على استخدام األلعاب التربوية        اً مقترح اًبرنامج

وتكون مجتمع الدراسة من تالميذ الصف الثالث األساسي في المـدارس التابعـة لوكالـة           ، التجريبي
 .م ٢٠٠٩الغوث الدولية في محافظة شمال غزة للعام الدراسي 

تلميذا وتلميذة من تالميذ الصف الثالث األساسي في مدرسـة بيـت            ) ٨٣(الدراسة من   وتألفت عينة   
تلميـذا وتلميـذة    ) ٤١(إحداهما تجريبية وعددها    :  بحيث وزعت على مجموعتين      ،حانون االبتدائية 

 .تلميذا وتلميذة ) ٤٢(واألخرى ضابطة وعددها 
 :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

الذين يدرسـون   (  روق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية           وجود ف 
الذين يدرسون المـنهج المدرسـي      ( ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة      ) البرنامج المقترح 
 .لصالح المجموعة التجريبية ) بالطريقة العادية 

 ) :م٢٠٠٨(دراسة أبو موسى * 
عرفة أثر استخدام الدراما على تحسين مستوى بعض المهارات القرائيـة لـدى             هدفت الدراسة إلى م   

 .يونس  طلبة الصف السابع األساسي بمحافظة خان
قائمـة بمهـارات   :  مستخدماً األدوات التالية وهـي       ،حيث اتبع الباحث في دراسته المنهج التجريبي      

وبطاقـة  ) قبلي وبعدي(ار للقراءتين  ، واختبة ومسرحة الدروس المحدد ،القراءتين الصامتة والجهرية  
 .، وخطواته بالطريقة الدرامية ، ودليل معلم لتوضيح آلية التدريسمالحظة

 وتم تقسيمهم إلى مجمـوعتين األولـى تجريبيـة    ، طالباً وطالبة١٢٠حيث تكونت عينة الدراسة من    
  . طالبة ٣٠ طالب و٣٠ طالبة ، والثانية ضابطة وقوامها ٣٠ طالب و٣٠وقوامها 

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين متوسط درجات المجموعة الضابطة والتجريبية الـذين              
، في حين كانت هناك فروق ذات داللة إحـصائية بـين    ريقة العادية في االختبار القبلي    يدرسون بالط 

ة في  متوسط درجات الطالب الذين يدرسون بأسلوب الدراما والطالب الذين يدرسون بالطريقة العادي           
 .االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

 :٢٠٠٣دراسة فورة* 

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي فعالية برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة لـدي                
 .تالميذ المرحلة االبتدائية

  .لتنفيذ الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي

  وبطاقة مالحظة لتحديد أهم صعوبات،اختبار القراءة التشخيصي : فقد كانت أما أدوات الدراسة
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 وتلميذة وقد دلت نتائج الدراسة      اً تلميذ ٣٠ مكونة من    ةتعلم القراءة الجهرية، و قد كانت عينة الدراس       
علي وجود فروق فردية ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التالميذ قبـل وبعـد التطبيـق                 

 :  المقترح ، وقد خلص الباحث إليجبيق البعدي وهذا يعني فعالية البرناملصالح التط
 القـراءة  ضرورة االهتمام بالطالب الذين يعانون من صعوبات في          : مجموعة من التوصيات أهمها   

 . ضرورة تأهيل المعلمين الذين يدرسونهم، 
 ) :م٢٠٠٢ (دراسة الدخيل* 

قترح في اللغة العربية باستخدام األسلوب التكاملي علـي  ثر برنامج م  ذه الدراسة إلي تعرف أ    هدفت ه 
التحصيل المعرفي واكتساب مهارات القراءة الجهرية والكتابـة الوظيفيـة لطـالب الـصف األول               

 :المتوسط واستخدام الباحث المنهج التجريبي كما استخدم األدوات التالية
ء الطالب لمهارات القـراءة الجهريـة   خر تبناه الدخيل ومقياس أدا    آاالختبار وهو من إعداد باحث       -

 .ومقياس أداء الطالب لمهارات الكتابة الوظيفية
ـ              - ص وقام الباحث بتطبيق البرنامج علي عينيتين المجموعة التجريبية والمجموعة الـضابطة وخل

 -:هيالباحث إلي مجموعة من النتائج 

يبية وتالميـذ المجموعـة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تحصيل تالميذ المجموعة التجر           -
الضابطة في مادة القراءة عند مستوي التذكر والفهم والتطبيق ووجود فروق ذات داللة إحـصائية               
بين اكتساب تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة لمهارات القـراءة الجهريـة             

 .لصالح المجموعة التجريبية

 : ي أما التوصيات التي خرج بها الباحث فه
االهتمام بوضع خطة متكاملة تغطي سنوات التعليم األساسي بحيث توزع عليها المهارات اللغويـة               -

 .وتحقق من خالل منهج لغوي متكامل يراعي فيه تحقيق معيار االستمرارية والتتابع
  :)م٢٠٠٢(دراسة رضوان * 

قراءة على تنمية مهاراتهـا     هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اثر استخدام الطريقة الجزئية في تعليم ال           
في الصف األول األساسي بمحافظة غزة واستخدمت المنهج التجريبي الذي يـستخدم التجربـة فـي     
اختبار الفروض والمنهج التحليلي وذلك من خالل تحليل محتوى كتاب القراءة الجزء األول للـصف               

 .األول األساسي 
اختبار المجموعتين التجريبية والضابطة وطبقها      جرىوقام الباحث بتحليل المحتوى لكتاب القراءة وأ      

 وتوصـلت   ،طالب وطالبة من الصف األول األساسي تم اختيارهم عـشوائياً         ) ٢٠٠(على عينة من    
الدراسة إلى أن المجموعة التجريبية من البنين والبنات تفوقت على المجموعة الضابطة في االختبار              
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 ، من خالل عرض الجـداول الدراسـية  لك التفوق جلياً حيث ظهر ذ ،لبعدي الختبار مهارات القراءة   ا
الذين تعلموا القراءة بالطريقة الجزئية المقترحـة والمجموعـة       ) بنات.بنين(وان المجموعة التجريبية    

الذين تعلموا بالطريقة الحالية التقليدية لصالح المجموعة التجريبية الطريقة         ) بنات  . بنين  ( الضابطة  
 .الجزئية المقترحة 

ن الطريقة الجزئية المقترحة أفضل من الطريقة الحالية في تعليم القراءة لـدى تالميـذ               أذا يعني   وه
 .الصف األول األساسي في محافظة غزة 

 ) :م١٩٩٦(دراسة أبو حجاج * 
هدفت هذه الدراسة إلي إعداد برنامج لعالج الضعف القرائي لدي تالميذ الصف الخامس من مرحلة               

 تلميذ من تالميذ الصف الخامس االبتدائي من ثالث         ٢٠٠نت عينة الدراسة من     التعليم األساسي وتكو  
 كـل مجموعـة     تمدارس من محافظة كفر الشيخ ، وتم توزيع التالميذ الضعاف إلي ثالث مجموعا            

 . لمجموعتين مرتبطتين وبناء برنامج عالجي للدراسة)ت(م الباحث اختبار واستخد تلميذا١٥ًشاملة 
 بـين المجموعـة   )=> a ٠,٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستويوأسفرت النتائج عن

الضابطة والمجموعة التجريبية األولي في درجات الكسب في المجموع الكلـي والتعـرف والفهـم               
 . لصالح المجموعة التجريبية األولي

 جريبيـة  بين المجموعة األولـي الت )  => a ٠,٠٥(ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوي
والثانية في درجات الكسب في المجموع الكلي للمجموعة التجريبية الثانية بينما ال توجد فروق دالـة               

  .في التعرف والفهم بين المجموعتين
 للتالميذ  الضعاف بين المجموعـة الـضابطة   )=> ٠,٠٥a (توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوي 

مجموع الكلي والتعرف والفهـم لـصالح المجموعـة     في درجات الكسب في الةوالمجموعة التجريبي 
 .التجريبية األولي

 للتالميذ الضعاف بين المجموعـة التجريبيـة   )  => a ٠,٠٥(توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوي
  ملي والمجموعة التجريبية الثانية في درجات الكسب في المجموع الكلي والتعرف والفهواال

للتالميذ ذوي الـصعوبات بـين المجموعـة    )   => ٠,٠٥a(مستوي إحصائيا عند ة فروق دالوتوجد
الضابطة والمجموعة التجريبية األولي في درجات الكسب في المجمـوع الكلـي والفهـم لـصالح                

 .المجوعة التجريبية األولي بينما ال توجد فروق ذات داللة في التعرف
 ١٩٩٨دراسة يعقوب * 

هيم والمهارات اللغوية كما هدفت إلي تحديـد مـواطن          هدفت هذه الدراسة إلي قياس مستويات المفا      
 الضعف في مهارات الفهم واالستيعاب القرائي التي يجب أن يمتلكه طلبة الصف السادس األساسي
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 .وإعداد الخطط العالجية المناسبة للتصدي لمواطن الضعف التي قد يكشف عنها االختبار
 من الصف السادس األساسي في المدارس       لميذاتمن التالميذ والت  ) ١٠١٠(وتكونت عينة الدراسة من   

  .التابعة لوكالة الغوث الدولية في الدول المضيفة وتم تصميم اختبار تحصيلي في اللغة العربية
لقياس مهارات الفهم واالستيعاب لطلبة الصف السادس األساسي وأوضحت النتائج أن النسبة المئوية             

 : فهم واالستيعاب التي شملها االختبار كما يليلمستوي إتقان الطلبة الفعلي لمهارات ال
 %.٦٠ مفيدة من كلمات مبعثرة تكوين جمل -١
 %.٦٥إنشاء قصة في جمل مبعثرة  -٢

 %.٦٦الفهم بعد قراءة النص األولي  -٣

 %.٥٤اختيار كلمات عكس كلمة محددة في جمل مفيدة  -٤

 %.٦٦اختيار المعني المناسب للكلمات  -٥

 %.٥٨ المعني الفرق بين كلمات متشابهه لفظا في -٦

 %.٤٨التذوق األدبي  -٧

وتبين من ذلك وجود ضعف في المهارات الرئيسية التي شملها االختبار في الفقرات التـي حـصلت           
 %.٦٠علي درجة اقل من 

 ) :م١٩٩٦ (دراسة يعقوب* 
 إلي تشخيص صعوبات تعلم مهارات القراءة الصامتة لدي تالميذ الصف الخامس            ةهدفت هذه الدراس  

 تلميذا من تالميذ الصف الخـامس       ١٧١وتكونت عينة الدراسة من     .لتعليم األساسي بليبيا  من مرحلة ا  
وأصـحاب   ،   وعينة المعلمين من أصحاب الخبرة ما بين سنتين وثمـاني سـنوات            ،   األساسي بنين 

اختبار تشخيص صـعوبات تعلـم       : مؤهالت جامعية ودبلوم واستخدام الباحث أدوات للدراسة وهي       
 واختبار المصفوفات المتتابعة  ) حمد صالح أ(الصامتة واختبار الذكاء المصور إعداد      مهارات القراءة   

وجود تالميذ يعانون من صعوبات تعلم مهارة التعرف الن هناك صعوبة فـي              وأسفرت النتائج عن  .
 :  تلميذا كما أظهرت الدراسة١٧١من مجموع العينة % ٤١مهارة الفهم بنسبة 

 بين متوسط المقياس القبلي والبعدي لصالح المقياس البعدي بمعنـي     وجود فروق ذات داللة إحصائية    
أن التعلم التعاوني يؤدي إلي تحسين أداء التالميذ ذوي صعوبات تعلم مهارات القراءة الصامتة فـي                

 .المجموعة التعاونية
 ) :م١٩٩٢ (رضوان دراسة* 

 الـصف  تالميـذ  لدى الرياضياتو والكتابة القراءة تعليم صعوبات لعالج برنامج إلى الدراسة هدفت
 استبانه واختبار تشخيصي   بإعداد الباحثة وقامت التجريبي المنهج الباحثة واستخدمت األساسي الرابع
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 وتكونـت  والرياضـيات  والكتابة القراءة تعلم صعوبات بعض لعالج وبرنامج مقترح  تحصيلي وأخر
 اًتلميـذ  ٣٠ اختيـار  وتـم  االبتدائي ابعالر الصف تالميذ من وتلميذة تلميذاً )٣٤٥(من الدراسة عينة

 مـدراس  بعـض  مـن  والرياضيات الجهرية والكتابة  القراءة تعلم صعوبات من يعانون وتلميذة ممن 
 والكتابـة  القـراءة  تعلم بصعوبات مرتبطة عوامل وجود إلى الدراسة وتوصلت اإلسكندرية محافظة

 األسـرية  والظروف أبعاد من به يرتبط وما بالنفس الثقة وعدمبالعجز   اإلحساس وهي والرياضيات
 والمـنهج   أبعـاد  من به يرتبط وما والتلميذ المدارس بين والعالقة مختلفة عوامل من به وما يرتبط 

 الرابـع  الـصف  لدى الجهرية القراءة في شائعة تعلم صعوبات وتوجد أبعاد من الدراسي وما يرتبط  
 التفرقـة  وصعوبات القراءة أثناء أحرف ةثالث من األكثر السليم النطق صعوبات في متمثلة االبتدائي

 . المتشابهة الكلمات بين
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبيـة والـضابطة فـي                

 .لبعدي البعدي للقراءة الجهرية لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق ااالختبار 
 ) :م١٩٩١(دراسة أبي النجا * 
 برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات القراءة الـصامتة لـدى تالميـذ              أثر ة معرف إلىدفت الدراسة   ه

الحلقة الثانية من التعليم األساسي ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي في الدراسـة وقـام الباحـث                 
ـ               وعتين بتطبيق اختبار قبلي للقراءة الصامتة على عينة الدراسة وأعاد تطبيق االختبار علـى المجم

 تلميذاً وتلميذة ، مـن  ١٨٠التجريبية والضابطة بعد انتهاء فترة الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة من         
بين تالميذ الصف السابع األساسي من الحلقة الثانية من التعليم األساسـي ، وقـسم التالميـذ إلـى                   

المجموعـة  مجموعتين تجريبية وضابطة وتوصلت الدراسة إلى حدوث تحسن في مستوى تالميـذ             
التجريبية في المهارات التي يقيسها اختبار القراءة الصامتة ، وهي التمييز بـين الـرأي والحقيقـة ،     
وربط السبب بالنتيجة ، وتحديد هدف الكاتب ، واستخالص النتائج من المقـروء ، والتمييـز بـين                  

 .األفكار المرتبطة وغير المرتبطة بالموضوع وإدراك العالقات بين األفكار 
 .وترجع الدراسة هذا التقدم في مهارات القراءة الصامتة إلى برنامج القراءة الصامتة 

  :دراسات المحور الثاني المهارات الكتابية
 )٢٠٠٦(دراسة أبو منديل * 

في تدريس بعض قواعد الكتابة على تحـصيل      اثر فاعلية العاب الحاسوب      هدفت الدراسة إلى معرفة   
  .طلبة الصف الثامن بغزة

 وتصميم العاب حاسوب تساعد فـي تعلـم         ي استخدمها الباحث اختبار إمالئي    ن أدوات الدراسة الت   م
، بحيث وزعت العينـة علـى مجمـوعتين          طالباً وطالبة ) ١٢٠(اإلمالء  وتكونت عينة الدراسة من       
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  وطالبة اًطالب) ٦٠( تجريبية وتكونت من     واألخرى،   وطالبة اًطالب) ٦٠(ضابطة وتكونت من    أحداهما  
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية إلى جانب وجود              ،  

لعاب الحاسوب فـي    أضرورة استخدام   ب إحصائية لصالح اإلناث وأوصت الدراسة       داللةفروق ذات   
 تضمين برامج إعداد المعلمين في الكليـات نظريـات تـصميم   ،  عملية التعليم في المراحل المختلفة      

 .  العاب الحاسوب
 ) :م٢٠٠٤ (دراسة الجوجو* 

ثر برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء اإلمالئي لـدي طالبـات            لي تعرف أ  هدفت هذه الدراسة إ   
 . الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة

مـن   طالبة ٧٣ وتألفت عينة الدراسة من ،استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج البنائي التجريبي     
 في العام الدراسي    ،للبنات)ب(طالبات الصف الخامس األساسي  في مدرسة الرافدين األساسية الدنيا           

 واالخـري   ، طالبة ٣٦ م ، بحيث وزعت علي مجموعتين أحداهما تجريبية وعددها           ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 :  طالبة ، وتمثلت أدوات الدراسة فيما يلي٣٧ضابطة وعددها 

 اإلمالئي والبرنامج المقترح في اإلمالء إضـافة إلـي تطبيـق            رالختبااستبانه المهارات اإلمالئية وا   
بعض األلعاب التعليمية والتقنيات الحديثة في التدريس مثـل جهـاز الحاسـوب والـرأس العلـوي                 

 .وقامت الباحثة بضبط المتغيرات المستقلة ومن ثم طبقت االختبار . والتسجيل
 : وتوصلت الباحثة إلي النتائج التالية

بـين متوسـط درجـات طالبـات     )  ٠,٠٥=> a ( ود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوي وج-
 ومتوسـط  درجـات طالبـات        ،المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن البرنامج المقترح في اإلمـالء        
في االختبار اإلمالئـي البعـدي      .المجموعة الضابطة اللواتي يدرسن المنهج لمدرس بالطريقة العادية       

 .ة التجريبيةلصالح المجموع
 : هذا وأوصت الدراسة بما يلي

 .العناية بتطوير المهارات اإلمالئية التي تتطلبها حاجاتنا إلي ممارسة اللغة العربية قراءة وكتابة
إعداد برنامج تعليمية محوسبة لتعليم المهارات اإلمالئية من خالل  استخدام أسلوب السرد القصصي              

 .واألناشيد واأللعاب التعليمية
 ) :م٢٠٠٣ (دراسة حلس *

هدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن تأثير أسلوب الخبرة الدرامية في تحسين مستوي الكتابة اإلمالئية               
غراض الدراسة  ساسي بمحافظة شمال غزة وتحقيقا أل     واالتجاه نحوها لدي تالميذ الصف السادس األ      

 .ريبيفقد اعتمدت الباحثة علي المنهجين الوصفي  التحليلي وشبه التج
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 وتلميذة من الصف الـسادس األساسـي فـي          اً تلميذ ٧٢فقد اختارت الباحثة عينة قصدية مكونة من        
المشتركة بمحافظة شمال غزة ، واعدت الباحثـة   ) أ( مدرسة عبد الرحمن بن عوف األساسية الدنيا  

يـذ الـصف    اختبارا تشخيصيا  في اإلمالء بهدف التعرف إلي األخطاء اإلمالئية الشائعة لـدي تالم             
 تلميذا بواقع حصتين أسبوعيا علـي مـدار سـتة           ٣٦السادس األساسي وكان كل فصل يتكون من        

 .أسابيع
 : وأظهرت النتائج ما يلي

 هـي   ،و% ٢٥ وجود ضعف واضح في المهارات اإلمالئية التي تجاوزت نسبة الخطـأ فيـه               -   
وف التـي تنطـق وال تكتـب        التنوين وهمزتا القطع والوصل والهزة المتوسطة والمتطرفة والحـر        
 .والحروف التي تكتب وال تنطق والكلمات التي تنتهي بالواو وألف المد

 :وأوصت الدراسة بما يلي
استخدام أسلوب الخبرة الدرامية في تدريس المهارات اإلمالئية وتنمية اتجاهات التالميذ نحو المـواد              

ي فـي مختلـف المـواد الدراسـية     الدراسية وتعاون معلمي المباحث في توظيف األسلوب الـدرام        
  .المثيالت المنهجية وغير المنهجيةواالهتمام بالمسرح المدرسي وتوفير األدوات الالزمة للقيام ب

   :) م٢٠٠١(دراسة رضوان * 
ثر هذا المـنهج  ة الدنيا بمدارس قطاع غزة وبيان أ    هدفت الدراسة إلي بناء منهج في المرحلة األساسي       

 .  الصف السادس في اإلمالءعلي مستوي أداء تالميذ
 البنائي التجريبي كما قام الباحـث بإعـداد مـنهج           جغراض الدراسة المنه  أواستخدم الباحث لتحقيق    

لتعليم اإلمالء اعتمد فيه علي طريقة المناقشة وقام باختيار قطعة إمالئية واختبار إمالئي ومن ثم قام                
 وطالبة من طلبة الصف الـسادس       اً طالب ١٥٢ بتطبيق المنهج المقترح علي عينة عشوائية مكونة من       

 .األساسي
 : وتوصل الباحث إلي النتائج التالية

بين متوسـط درجـات طلبـة       )  ٠,٠٥  ≤ α (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي        -
 ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التحصيل القبلي مما يعنـي تكـافؤ             ةالمجموعة التجريبي 

 .عينتي التجربة

الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعـدي لـه داللـة                 -
  .عة التجريبيةو لصالح المجم)  ٠,٠٥=> a(ى إحصائية عند مستو

 : وأوصي الباحث في دراسته بما يلي
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دريـسها  وضع منهج لتعليم اإلمالء في المرحلة األساسية العليا واالهتمام بمادة اإلمالء وطرائـق ت              
وطرائق تصحيح األخطاء فيها واالهتمام بإعداد المعلمين بشكل عام ومعلمي اللغة العربيـة بـشكل               

لعربية بعامـة ومـادة اإلمـالء       خاص والحرص علي توفير وسائل االتصال الخاصة بفروع اللغة ا         
  .بخاصة

 :) م٢٠٠٠(دراسة مسلم * 
بداعية للغة العربية لـدى طـالب المرحلـة    هدفت الدراسة إلى تنمية مهارات بعض فنون الكتابة اإل    

الثانوية كما هدفت إلى تحديد أهم المهارات النوعية الخاصة بفنون الكتابة اإلبداعية وتحديـد مـدى                
 .توفرها لدى الطالب  ثم بناء منهج تدريبي لتنمية المهارات وقياس فعاليته

عية وأعد اختبارا في فنون الكتابة واختـار        قام الباحث بتحديد المهارات العامة للكتابة اإلبداعية والنو       
عينته بطريقة عشوائية ثالثة فصول من الصف األول الثانوي بمدينـة الزقـازيق بمـصر أحـدهما      

) ٥٦(طالبة والفـصل الثالـث      ) ٥٥(طالبا وفصل تجريبي آخر من الطالبات       ) ٥٣(تجريبي طالب   
 ة ضابطة حيث ال يدرس التعبير في  مجموعطالبا يدرسه مدرس آخر بدون برنامج اعتبرت تجاوزاً

ولم تظهـر   ، أظهرت النتائج فاعلية البرنامج في تنمية المهارات الكتابية اإلبداعية لدى طالب العينة             
النتائج فروقا ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في إتقان المهارات اإلبداعية ولـم تظهـر                

ج والمجموعة الثالثة ولم تتساوى المهارات النوعية فـي          بين المجموعتين  التي درست البرنام      اًفروق
 ) .فن الوصف ، فن التراجم ، فن المقال ( اإلتقان 

                                                                           :)م٢٠٠٠( قاسمسة درا* 
 ياألساس السادس الصف لتالميذ الوظيفي التعبيرالكتابي مهارات بعض تنمية إلى الدراسة هذه هدفت

 التعلم مداخل خالل من المهارات تلك لتنمية برنامج بإعداد الباحث قام السابق الهدف ولتحقيق
 لوظيفي  التعبير مهارات لقياس اختبارا الباحث أعد كما لإلتقان، والتعلم المشكالت، وحل التعاوني،

 اإلعدادية الفرج روض مدرسة من فصول ثالثة لهامث والتي ، الدراسة عينة علىً وبعدياً قبليا طبق ،
 مدخل مجموعة عينة عدد وبلغ الدراسة، مجموعات إلحدى ممثال منها فصل كل ليكون للبنات؛
 قام .)طالبة ٣٤ (  لإلتقان والتعلم )طالبة ٣٢ ( المشكالت حل ومجموعة )طالبة٣٦(التعاوني التعلم

 شهر في وانتهى ،١٩٩٩ /٢ /٨  بتاريخ التدريس أبد بتدريس هذه المجموعات بنفسه حيث الباحث
/١٩٩٩  /٤.  

 الدراسة وأوصت .الوظيفية الكتابة مهارات تنمية في الثالثة المداخل فعالية إلى الدراسة توصلت وقد
 بتدريس وكذلك لتدريسه، المخصص الوقت وزيادة ، الكتابي التعبير لتعليم محدد منهج بوضع

  .التالميذ فيه اختبار قبل جاالتهوم الكتابي التعبير مهارات
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 :) م١٩٩٩( سيدراسة من* 
هدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن مشكالت الطلبة بطيئي التعلم في المرحلة األساسية األولـي وال                
 سيما في القراءة والكتابة وتكونت عينة الدراسة من طلبة وطالبات الصفين الثالث والرابع األساسيين 

ولتحديد فئة بطيئـي الـتعلم      .  طالب وطالبة بطيئي التعلم    ١٠٠د ويبلغ عددهم    في مدارس مدينة ارب   
استخدم الباحث محكات متعددة منها مستويات األعمار ومستوي العالمات وعدد سـنوات الرسـوب              

 .ورأي المعلمين والمرشدين وسالمة الحواس ومحكات أخري
 .لطلبة بطيئي التعلم استخدم الباحث لذلك استبانه من تصميمه للكشف عن مشكالت ا

وأوضحت النتائج أن هناك مشكالت في القراءة والكتابة حيث بلغ المتوسط الحسابي للـضعف فـي                
 وتعود هذه المشكالت إلـي      ٨٩,٣ بينما بلغ المتوسط الحسابي للبطء في الكتابة         ٧٨,٣القراءة حوالي   

تمام المدرسـة والبيـت بهـؤالء       ي الطلبة أو إلي عدم اه      إل عدة عوامل منها ما يعود إلي المنهاج أو       
  الطلبة

 ) :م١٩٩٨( الفلسطينية والتعليم التربية وزارة دراسة* 
 الـسادس  الصف طلبة لدى العربية اللغة فروع في التحصيل مستوى قياس إلى الدراسة هذه هدفت

 راتمها يشمل بحيث العربية اللغة في اختبار إعداد تم السابق الهدف ولتحقيق .فلسطين في األساسي
 تحليل وبعد تجريبية، عينة على االختبار تطبيق تم والقواعد، الكتابية والمهارات القرائي، االستيعاب

 الدراسـة  عينة وبلغت له، النهائية الصيغة إلقرار من المحكمين لجنة على االختبار عرض تم النتائج
 واضح ضعف ظهور الدراسة نتائج من وكان.غزة محافظات مستوى على وطالبة طالبا ) ٤٣٧٩ (

 الطلبـة  نسبة وكانت ،%) ٤٢ ( النجاح نسبة بلغت حيث التعبير، موضوع كتابة في الطلبة أداء في
 نـسبة  وهـي )% ١٩ ( بلغت حيث جدا عالية التعبير موضوع في درجة أي على يحصلوا لم الذين
 مهـارات  لـى ع الطلبة بتدريب الدراسة وأوصت .التعبير كتابة في للطلبة المأساوي الواقع تعكس
 فـي  المتـضمنة  باألفكـار  واهتمـام  .الفقـرة  وتنظيم الترقيم عالمات استخدام من المختلفة التعبير

 على والتركيز التعبير، موضوع بتصحيح االهتمام بزيادة المعلمين الدراسة أوصت كما ، الموضوع
  .الكم ال الكيف

 :) م١٩٩٦(دراسة المرسي * 
 فاعلية التعلم االتقاني في عـالج بعـض األخطـاء اللغويـة             هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي     

  .المصاحبة لتعليم القراءة والكتابة للمبتدئين
فقد عمد الباحث إلي استخدام التصميم التجريبي لتحقيق الغرض من الدراسة حيـث تكونـت عينـة                 

لتوزيـة  ن علي خمسة فصول للصف الثاني االبتدائي بمدرسة عود ا         ي طالبا موزع  ١٣٩الدراسة من   
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 في اإلمارات العربية المتحدة وقد تم انتقاء عينـة مقـصودة            ةاالبتدائية التابعة لمنطقة العين التعليمي    
 ) والكتابةةالمتأخرون دراسيا في القراء(  تلميذا أطلق عليهم١٤١قوامها 

ر اللغوية  ممن يعانون من الظواه   ) العاديون( تلميذا   ٩٨وأطلق علي البقية المتبقية  والذين يبلغ عدده         
 .موضوع الدراسة

 لتحقيق الغرض منها اختبار اإلتقان والذي كان يهدف إلـي  ةومن األدوات التي استخدمت في الدراس     
م الشمـسية والقمريـة والتـاء المفتوحـة         قياس مدي إتقان الطالب للظواهر اللغوية والتنوين والال       

ق من إتقان التالميذ لكل جزئية من       تحق التشخيصية التي تهدف إلي  ال      توالمربوطة والهاء واالختبارا  
 ، نشاطات ورقة تـدريب    ٣ وأوراق النشاط وعددها     ،جزئيات البرنامج وعددها خمسة عشر اختبارا     

وقد تم تطبيق التجربة علي مدار ثالث  حصص أسبوعيا لمدة شهرين ومن ثم قام الباحث بتطبيـق                   
 .االختبار النهائي

 : يةوقد توصلت الدراسة إلي النتائج التال
تقاني في عالج صعوبات التعلم وذلك لوجود فروق جوهرية بين مستويات التالميذ             اإل جنجاح البرنام 

 . البعديقفي التطبيق لصالح التطبي
تقاني في التخلص من الفروق الفردية في المجموعتين وذلك لعدم وجـود داللـة               اإل جفاعلية البرنام 

 .نإحصائية بين متوسطات التالميذ في المجموعتي
 :وأوصت الدراسة بما يلي 

التوسع في التجربة لتشمل جميع المدارس في المراحل التعليمية  كافة في دولة اإلمـارات العربيـة                 
ونقل هذه التجربة إلي الدول العربية  جميعا وذلك بإنشاء غرف  المـصادر التعليميـة أو مراكـز                    

أهدافا وتطبيقـا وإضـافة إلـي تـدريب         تقاني فلسفة و  لخاصة والتوسع في نشر التعليم اإل     التدريس ا 
 .لمعلمين علي تشخيص الصعوبات التعليمية وتطبيق وسائل العالج الكفيلة بالتعامل معهاا

 ) :م ١٩٩٥ (دراسة الشوملي* 
 إلي التعرف إلي أسباب الضعف لدي الطالب في اإلمالء من الصف الثالث إلـي              ة الدراس ههدفت هذ 

 العالجي علي مستوي أداء الطلبة في اإلمالء ولتحقيق الغـرض           السادس ومن ثم قياس اثر البرنامج     
من الدراسة فقد قام الباحث باختيار عينة الدراسة من بين طالب وطالبات المدارس األساسية التابعة               

  .)اربد والرمثا وبني كنانة والكورة(لمديريات تربية 
 الوقـوف  فب القراءة وذلك بهـد حيث قام الباحث بإعداد اختبار كاشف باالستعانة بنصوص من كتا   

شـعبة  ٢٤٧ المشكالت اإلمالئية التي تواجه الطالب بحيث اجري االختبار علي عينة قوامهـا              يعل
للصفوف من الثالث إلي السادس ومن ثم قام بإحصاء األخطاء الواردة في االختبار فـي المـديريات         
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النتـائج والتوصـل إلـي مـواطن        كما قام بعقد اجتماع مع المشرفين لتدارس هذه         ) مجال الدراسة (
الضعف لدي التالميذ وبناءا عليه وضعت خطة عالجية مشتملة علي مفردات المناهج المقررة فـي               

 التعليميـة ، هـذا   لاإلمالء للصفوف عينة الدراسة مستخدما الطريقة االستقرائية وباالستعانة بالوسائ      
زادت أخطاؤهم علي العشرة بمعدل أربـع  وقد تم تطبيق هذه الخطة لمدة أسبوعين علي الطلبة الذين      

ـ            حصص يومياً  ثـر  دي لمعرفـة أ    وقام بزيارات ميدانية لمتابعة العمل ومن ثم قام بإجراء اختبار بع
 .الخطة العالجية علي مستوي أداء الطلبة في اإلمالء

  :  النتائج التاليةإلىت الدراسة لوصتوقد 
 : خطاء متمثلة فيما يليكانت األطة العالجية ، طالب استفادوا من الخإن هناك نسبة كبيرة من ال

فـي  الحركات الطوال والقصار ، التاء المربوطة والمبسوطة والتاء المفتوحة والهاء وكتابة الهمـزة              
 .ل الشمسية والقمريةأول الكلمة ووسطها ونهايتها وأ

 في نسبة اإلفـادة مـن   اًهناك تفاوت، كما أن كلما ارتفع مستوي الطلبة في التعليم قل الخطأ اإلمالئي          
 .تطبيق الخطة العالجية بين مديرية وأخري ومدرسة وأخري

 : هذا وأوصت الدراسة بما يلي
 .االعتراف الفعلي بحصة اإلمالء وذلك بإعداد كتاب خاص باإلمالء

 .تحديد قضايا اإلمالء للمرحلة األساسية بما يناسب قدرات الطلبة وحاجاتهم
 .هلون واالهتمام باألنشطة الالصفيةؤربية متخصصون مأن يقوم بتدريس اللغة الع

  :)م١٩٩٥(دراسة نصر  •
 األساسية من المرحلةاألولى وهي بعنوان تقويم مستويات الكتابة التعبيرية لدى تالميذ نهاية الحلقة 

 .باألردن 
عبيرية الموجهة  ولقد هدفت هذه الدراسة إلي تقويم أداء التالميذ في نهاية الحلقة األولى في الكتابة الت              

  . االبتدائي ، المتوسط ، المتقدم–وفق مستوياتها الثالثة 
ومعرفة نسبة المتقنين لمهارات هذه المستويات ونقص اثر عامل الجنس في ذلـك وتألفـت عينـة                  

تلميذاً وتلميذة ممن انهوا الصف الرابع األساسي بنجاح ولم يمض على دراستهم            ) ١١٦(الدراسة من   
بنات ، تـم اختيـارهم بطريقـة        ) ٤٩٨(بنين و   ) ٦١٨( سوى شهر واحد منهم      في الصف الخامس  

 .عشوائية بسيطة من المدارس األساسية التابعة لمديريات التربية بشمال األردن 
ولقد قام الباحث بإعداد اختبار أدائي في الكتابة التعبيرية يتكون من ثالثين فقرة بواقع عشر فقرات                

تابة الثالثة موضع الدراسة وبعد تطبيق االختبار كانت النتـائج كمـا          لكل مستوى من مستويات الك    
 :يلي 
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 وجود اختالف في متوسطات أداء العينة باختالف مستويات الكتابة ودرجة صعوبتها .١
أظهرت الدراسة وجود انخفاض حاد في أعداد ونسب المتقنين من أفراد العينة فـي ضـوء                 .٢

%) ٣٦(للمستوى االبتدائي الـسهل و    %) ٥٣(ث بلغت   حي) فما فوق % ٨٠(معيار اإلتقان المعتمد    
 للمستوى المتقدم%) ٣٥(للمستوى المتوسط وانخفضت إلى 

) ٠,٠٠١ ( داللـة وجود فروق دالة إحصائيا بين أداء الذكور وأداء اإلنـاث عنـد مـستوى       .٣
 للمستوى المتوسط لصالح الذكور) ٠,٥ ( داللةعند مستوى للمستوى االبتدائي و

 مـن اإلنـاث     ناتالة إحصائيا بين نسبة المتقنين من الذكور ونسبة المتق        عدم وجود فروق د    .٤
 على مهارات المستوى المتقدم من الكتابة 

ولقد أوصى الباحث بضرورة وضع برامج عالجية حول مهارات الكتابة التعبيرية وتطوير مفاهيم             
ها على عمليـات النـسخ      التالميذ نحو الكتابة التعبيرية بحيث ال تقتصر مدركاتهم ومعتقداتهم حول         

  .والرسم اإلمالئي للكلمات بل تتجاوز ذلك لتشمل عمليات التعبير عن األفكار
  :)م١٩٩٤(دراسة صالح * 

وهي بعنوان األنشطة اللغوية وأثرها على تنمية بعض المهارات الكتابية لدى طالب الـصف األول               
ن األنشطة اللغوية والتعبير الكتابي من      الثانوي بمصر ولقد استهدفت الدراسة الوقوف على العالقة بي        

خالل معرفة أثار األنشطة اللغوية على تنمية بعض المهارات الكتابية  ولقد اقتصرت الباحثة علـى                
 :أربع مهارات هي 

باع نظام الفقرة ، مهارة استخدام عالمات الترقيم ، مهـارة        اتمهارات إكمال أركان الجملة ، مهارات       
 .استخدام أدوات الربط 

  كتابة التقارير وكتابة الملخصات :كما اقتصرت على مجالين اثنين من مجاالت الكتابة الوظيفية هما 
ولقد قامت الباحثة ببناء برنامج لألنشطة اللغوية واتبعت طريقـة االكتـشاف الموجـه فـي تنميـة                  

بوعيا لعينـة   المهارات المستهدفة وتدريس البرنامج الذي استغرق مدة أربعة أشهر بواقع حصتين أس           
ضابطة وتجريبية  وبعد تطبيق االختبار الـذي        : ضمت تسعين مفحوصا تم تقسيمهم إلى مجموعتين        

 :قامت الباحثة ببناءة لقياس المهارات توصلت للنتائج التالية 
وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبيـة والـضابطة فـي                .١

  .لبعدي لصالح المجموعة التجريبيةااالختبار ككل في التطبيق 
وجود فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة في اختبـار              .٢

  .الكتابة الحرة في التطبيق ألبعدي لصالح طالب المجموعة التجريبية
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فـي  وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبيـة والـضابطة              ٣.
  ةلبعدي لالختبار لصالح طالب المجموعة التجريبية في نمو المهارات الكتابية كل على حداالتطبيق 

لم تنم المهارات الكتابية نمواً واحدا بل كانت بعض المهارات أكثر نموا من المهارات األخرى وعلى                
توصيات التي خرجـت     وكان من بين ال    . هذا فقد كانت أكثر المهارات نموا هي مهارة اكمال الجملة         

بها الدراسة ضرورة توظيف األنشطة المدرسية توظيفا هادفا لإلفادة منها في تطبيـق مـا يتعلمـه                 
 .الطالب داخل الفصول الدراسية

 
   في تنمية المهارات القرائية والكتابية  دور القرآن الكريم:دراسات المحور الثالث 

 : )م٢٠٠٩( دراسة عبد الجواد* 
 الكـريم   ن التعبير الكتابي لدى الطلبة الحافظين للقرا      تاسة إلى معرفة مستوى مهارا    هدفت  هذه الدر   

 مستوى تلك المهارات بين المجمـوعتين كـذلك         يكامال وغير الحافظين مع معرفة داللة الفروق ف       
حيـث  . هدفت الدراسة إلى معرفة داللة الفروق في مستوى تلك المهارات التي تعزى إلى الجـنس                

ثم قام ببناء أداة تحليل مضمون موضـوعات        )  التحليلي المقارن   (  الوصفي   جحث المنه استخدم البا 
 اعتمد في بنائها على استبانه مهارات التعبير الكتابي والتي اشتملت على ثالثـة أبعـاد                 ثالتعبير حي 

الثالـث  .فقـرات   ) ١٠(فقرات والثاني المهارات األسـلوبية      ) ٦(مهارات تنظيم الموضوع    : األول  
ـ         ،فقرات  ) ٩(هارات نظم الموضوع    م  طالبـاً ) ١٨٦( حيث قام الباحث بتحليل موضوع تعبيـر لـ

وقد أظهرت  نتائج  الدراسة مستوى امتالك الطلبة الحافظين للقران الكريم  العاديين لتلـك                . وطالبة
يين فـي  المهارات  كما أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الحافظين للقران الكريم كامال  على العاد              

الدرجة الكلية  ألداة تحليل الموضوع  وكذلك في كل بعد على حدة  ثم أظهرت نتائج الدراسة وجود                   
لـصالح الطالبـات الحافظـات      ) طالب ،طالبات   (فروق ذات داللة إحصائية  تعزى لمتغير الجنس         

 .للقران الكريم مقارنة بالطالب
 ) :م٢٠٠٠( النجار دراسة* 

 طلبـة  لدى الكتابي التعبير على والقدرة اإلسالمية الثقافة بين العالقة رفةمع إلى الدراسة هذه هدفت
 طلبة من عنقودية عشوائية عينة اختيرت العالقة، تلك ولمعرفة .يونس خان بمحافظة العاشر الصف
 عـددها  بلغ الفلسطينية، والتعليم التربية لوزارة التابعة يونس خان محافظة بمدارس العاشر الصف

 فقـرة  )٥٠( من النهائية صورته في تكون اإلسالمية للثقافة مقياس أعد كما . وطالبة باًطال )٤٧٢(
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 فيهـا  يـؤثر  ال تعبير موضوعات ثالثة كتابة العينة أفرد من طلب متعدد،كما من االختيار نوع من
  .الكتابة جودة على الطالب جنس
 ومـستوى  ، اإلسـالمية  الثقافة مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود  :الدراسة نتائج ومن

 ، اإلسـالمية  الثقافـة  فـي  المتفوقات الطالبات بين فروق ظهرت كما ، الكتابي التعبير على القدرة
 لمـستوى  تـرق  لم لكنها ، الطالبات لصالح الكتابي التعبير على القدرة في فيها المتفوقين والذكور
 في وبالتركيز ، المدارس في اإلسالمية بالثقافة االهتمام بزيادة الدراسة وأوصت .اإلحصائية الداللة
 .االختيارية الطريقة على ال ، التعليمية الطريقة على التعبير تعليم عملية

 ) :م٢٠٠٠( األغا دراسة* 
 قطـاع  في الثانوي الثاني الصف طالبات لدى الكتابي التعبير مستوى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 العلميـة،  الثقافة ومستوى ، اإلسالمية الثقافة مستوى :هي تغيراتم بثالث وعالقته بفلسطين، غزة

   .العام والتحصيل
 مـن  طالبـة  )٥٦٣ (شـملت  والتي الدراسة، عينة باختيار الباحثة قامت الدراسة، أهداف ولتحقيق
 ولذلك .يونس خان محافظة في ثانوية مدارس خمس من اختيارها تم الثانوي، الثاني الصف طالبات
 فـي  لتـستخدم  عشر، لمهارات قائمة وأعدت وظيفي، إبداعي، الكتابي التعبير اختبار باحثةال أعدت
 ، الكـريم  القـرآن  : أبعـاد  سـتة  من مكون ، اإلسالمية للثقافة مقياسا أعدت كما الدرجات، تقدير

 األداة . اإلسـالمي  والفكر والنظم والتراجم، والشخصيات ، والسيرة ، والعقيدة ، الشريف والحديث
 :  هي خمسة وأبعادها ، العلمية الثقافة مقياس الثالثة

 .بالمعارف اإللمام -
 .العمل طبيعة فهم -
 .العلم عمليات فهم -
 .العلم أخالقيات -
 .العلمية االتجاهات -
 الترقيم، عالمات واستخدام الخط، ووضوح الكتابة، سالمة :المهارات قائمة تضمنت وقد

 وتكامل األفكار، وترابط األفكار، ووضوح األسلوب، بةومناس الربط، أدوات واستخدام
 .التعبير وجمال الشواهد، واستخدام الفقرات،

 :  التالية النتائج عن الدراسة أسفرت وقد
  % .٥٧,٢ وهو الكتابي التعبير ي فالعينة طالبات درجات متوسط انخفاض- 
 منً وكال الكتابي التعبير توىمس بين)  ٠,٥  (مستوى عند إحصائيا دال إيجابي ارتباط وجود -
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  .العام والتحصيل اإلسالمية الثقافة
 .العلمية الثقافة ومستوى الكتابي التعبير مستوى بين إحصائيا دال ارتباط يوجد ولم - 
 القسمين   كالفي العينة لطالبات الكتابي التعبير مستوى بين إحصائياً دالة فروق توجد لم -
  :)م١٩٩٨(دراسة محمد * 
  مهارات الكتابة العربية لدى تالميذ المدرسة اإلعدادية تنميةي بعنوان فاعلية العلوم الشرعية في وه

حيث استهدفت هذه الدراسة بيان العالقة بين العلوم الشرعية ومهارات الكتابة العربية لـدى تالميـذ              
وعـة التجريبيـة     المجم . طالباً) ٤٠(الصف الثالث اإلعدادي بمصر ولقد تكونت عينة الدراسة من          

طالبا ولقد استخدم الباحث مجموعة آيات وسور من القـرآن          ) ٢٠(طالبا والمجموعة الضابطة  ) ٢٠(
الكريم ومجموعة من القصص الدينية التي تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث شرعية تم تطبيقها على               

غيـر الطريقـة    المجموعة التجريبية في حين لم تخضع المجموعة الضابطة ألي مؤثرات خارجية            
 :التالية  العادية وقد قام الباحث ببناء اختبار لقياس مستويات التالميذ في مهارات فن الكتابة 

 مهارات الرسم اإلمالئي .١
 مهارات الخط العربي .٢
 مهارات الكتابة وفق قواعد النحو والصرف .٣
 مهارات الكتابة في فن األسلوب .٤
 مهارات الكتابة في عرض األفكار .٥

 :تبار توصلت الدراسة إلى النتائج التالية وبعد تطبيق االخ
فاعلية المواد الشرعية في اكتساب تالميذ المرحلة اإلعدادية مهارات فنون اللغة العربية بوجه عام              .١

ومهارات فن الكتابة بوجه خاص حيث أثبتت الدراسة وجود فوارق دالـة إحـصائيا بـين متوسـط          
 .ة تؤكد فاعلية المواد الشرعية درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبي

 .التأكيد على وجود عالقة عضوية بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية وفنونها.٢
وأوصى الباحث بضرورة زيادة محتوى العلوم الشرعية بمحتوى مناهج اللغـة العربيـة وضـرورة     

يم األنشطة اللغوية فـي مرحلـة   تزويد معلم اللغة العربية بقدر كبير من الثقافة اإلسالمية وكذلك تدع  
  . التعليم األساسي بالثقافة اإلسالمية

  :)م١٩٩٥(دراسة عوض * 
ن الكريم على تنمية مهارات القراءة      ر تالوة وحفظ تعلم أجزاء من القرآ       هدفت الدراسة إلى معرفة اث    

 .والكتابة لدى تالميذ التعليم األساسي 
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 مدارس التعليم العالم اإلعدادية والمعاهد األزهريـة ،         طالبة من ) ٤٠٠( وتكونت عينة الدراسة من     
اختبـار مهـارات   – اختبار التعبير الكتابي     –اختبار القراءة الجهرية    " أما أدوات الدراسة  فقد كانت       

وقد أظهرت نتائج   تفوق مجموعة  تلميذات مدراس  تحفيظ القران الكريم علـى      "  التحرير العربي   
في التعبير الكتابي  ، حيث تميزت كتاباتهن بجودة العبارة وسـالمة األسـلوب    تلميذات التعليم العام     

والسيطرة على أفكار الموضوع واالستشهاد بآيات من القران الكريم ، كما اظهرت  نتائج الدراسـة                
تفوق مجموعة  تلميذات مدراس  تحفيظ القران الكريم على تلميذات التعليم العام في القراءة الجهرية                 

  الحروف من مخارجها والسالمة اللغوية إخراج تميزت قراءتهن  بسالمة القراءة والقدرة على حيث
  :)م١٩٩٤(دراسة المغامسي * 

ن الكريم  وبين التحصيل الدراسـي باللغـة         آ هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين حفظ القر        
 الناطقين بها في الجامعة     رللغة العربية لغي  م ا يالعربية  للدارسين الناطقين بغير العربية  في معهد تعل         

 .اإلسالمية 
 وكانت عينة الدراسة من الدارسين الحافظين للقران الكريم  وغير الحـافظين  بالمـستوى الثالـث                 
والرابع بالمعهد ، وتمت المقارنة بين الحافظين وغير الحافظين فـي التحـصيل الدراسـي العـام                   

فروع اللغة العربية  وذلك باسـتخدام اإلحـصاء االسـتداللي            كل فرع من     يوالتحصيل الدراسي ف  
  .واإلحصاء الوصفي

وقد أظهرت  نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الدارسين الحافظين للقران الكـريم             
 :وغير الحافظين لصالح الحافظين للقران الكريم في 

 .المجموع الكلي للدرجات  والتقدير العام  -١
 .)  اإلمالء  – التعبير – القراءة –التدريبات ( درجات لفروع اللغة العربية مجموع ال -٢

 .كل مادة من مواد اللغة العربية  -٣
 :من أهم توصيات الدراسة 

 .دعم و تشجيع مدارس تحفيظ القران الكريم  في جميع العالم اإلسالمي  واألقليات اإلسالمية -١
  .لغير الناطقين بهازيادة االهتمام بتعليم اللغة العربية -٢    
  :)هـ١٩٩٤(دراسة المغامسي * 

 في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ المرحلة         ن هدفت الدراسة إلى  التعرف على اثر القرا       
 ودراسته وإبـراز  ن الكريم وحفظهآاالبتدائية  وذلك بهدف الحث والتشجيع  والترغيب في تالوة القر      

وكانت أدوات الدراسة التي استخدمها الباحث  اختبارات مـن           عند الناشئين    أثاره التربوية والتعليمية  
إعداد الباحث بهدف التعرف على مستويات التالميذ الى جانب الدرجات من واقع سجالت المـدارس        
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 تلميذة  موزعين علـى مدرسـتين مـن          ٦٠ و   اً تلميذ ٦٠تلميذا  ) ١٢٠(وتكونت عينة الدراسة من     
 وقد أظهرت النتـائج  أن تـالوة         ،ن الكريم   فيظ القرآ مدرستين من مدارس تح   مدارس التعليم العام و   

القران الكريم وحفظه ودراسته أسهمت في تنمية مهارات القراءة والكتابـة  لـدى تالميـذ الـصف           
السادس  مما مكن التالميذ في مدراس  تحفيظ القران الكريم من الحصول على درجات أعلـى مـن       

س التعليم العام   كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللـة إحـصائية                متوسط أقرانهم  في مدرا    
بين متوسط درجات تالميذ الصف السادس  من مدارس  تحفيظ القران الكريم  ومتوسـط درجـات                   

ن الكريم  وذلك من خالل اختبارات       لصالح  تالميذ مدارس  تحفيظ القرآ      تالميذ مدارس التعليم العا م      
ن يادة  المنهج المقرر لتالوة القرآ     ضرورة ز بالتي اعدها الباحث  وأوصت الدراسة       القراءة والكتابة     

الكريم  وحفظه  وتجويده في المرحلة االبتدائية  في مدارس التعليم العام  والعمل على ربط المـنهج               
 ن الكريم  للمرحلة االبتدائية  بعلوم القرآالمقرر في القراءة والكتابة 

  :)م١٩٩٠(دراسة عقيالن * 
 هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين مدى حفظ القران الكـريم وتالوتـه وبـين مـستوى األداء                  
لمهارات القراءة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ، وقد صمم الباحث اختبارات لهـذا الغـرض                

كز شـرق   وطبقها على عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدرستين ابتدائيتين تابعتين لمر            
 وقد أظهرت نتائج الدراسة  وجود عالقة ايجابية بين مدى حفظ القران الكـريم                 . الرياض التعليمي 

  من أهم توصيات الدراسة .وتالوته ومستوى أداء التالميذ لمهارتي القراءة الجهرية وفهم المقروء 
 .ن الكريم في المدارس االبتدائية   ضرورة زيادة االهتمام بحفظ القرآ

  :)م١٩٩١(دراسة رسالن * 
ن الكـريم  لطـالب      يس مهارات التجويد في تالوة القـرآ      على اثر تدر  هدفت الدراسة  إلى الوقوف      

بطاقة مالحظة تضمنت مهـارات      :الصف السادس من التعليم األساسي ، وقد كانت أدوات الدراسة           
 وخلص الباحـث  إلـى      أداء أحكام التالوة   وقد طبقت الدراسة على عينة من طلبة الصف السادس             
نطق الحروف نطقا سليما     : اكتساب تالميذ التعليم األساسي مجموعة من المهارات  والتي تمثلت في            

بإخراجها من مخارجها الصحيحة  وإجادة نطق الحروف المفخمة وإجادة نطق الحـروف المرققـة                 
ائهم في اللغة العربية قراءتـاً  ل القمرية و أل الشمسية  والذي  بدورة ينعكس على أدأوالنطق السليم ب 

  .وكتابة
 ) :م١٩٩٠(دراسة كندي * 

لدى طالبات تحفـيظ   التعرف على الفروق في مهارات القراءة والكتابة والحساب  إلى هدفت الدراسة   
  . العادية في الصف الرابع بمكه المكرمةوالمدارسن القرآ
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مهارات القراءة واإلمالء والحساب بـين      ويهدف هذا البحث إلى بيان ذلك الدور بدراسة الفروق في           
  بمكة المكرمة االبتدائي العادية في الصف الرابع االبتدائيةطالبات تحفيظ القرآن الكريم والمدارس 

اختبـار  : واستخدمت الباحثة األدوات التالية لضبط العوامل المؤثرة في تعلم المهـارات األساسـية              
تمارة تقدير الوضع االجتمـاعي الثقـافي ، اسـتمارة جمـع            المصفوفات المتتالية لقياس الذكاء ، اس     

معلومات من ولي األمر عن العوامل الجسمية ، كما طبقت اختبارات التحصيل الموضوعية لتحديـد               
طالبـة  ) ٤٨(الفروق في المهارات األساسية بين طالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم ويبلغ عددهن             

 .طالبة ) ٧٠( عددهن وبين طالبات المدارس العادية ويبلغ
وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعتين في مهارتي القـراءة واإلمـالء لـصالح                

 .طالبات تحفيظ القرآن الكريم ، وال توجد فروق دالة إحصائياً بينهما في الحساب 
ـ     ) ٠,٠٥  ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     ين في بعـض مهـارات اإلمـالء ب

لـصالح   ن الكريم والطالبات الغير حافظات للقران الكـريم       ات الحافظات للقرآ  متوسط درجات الطالب  
 .طالبات تحفيظ القرآن الكريم

 :التعقيب على الدارسات العربية 
 : النقاط التالية إلى اإلشارةفي ضوء استعراض الدارسات العربية يمكن 

هـا  ؤبنا ر للبرامج التعليمية العالجية التـي تـم       أث أظهرت معظم الدراسات العربية السابقة  وجود       •
لعالج الضعف في المهارات القرائية،والكتابية، واستفاد الباحث من هذه الدراسـات فـي بنـاء               

 .برنامج الدراسة الحالية 
ركزت معظم الدراسات العربية على موضوعي القراءة والكتابة واالهتمام بهما ومدى تقدم الـتعلم             •

 .والكتابة بتقدم القراءة 
ودراسـة    ) ٢٠١٠أبـو طعيمـة ،    (ركزت معظم الدراسات على المرحلة األساسية مثل دراسـة           •

 ) .٢٠٠٣فورة،(ودراسة ) ٢٠٠٦العطيات،(ودراسة ) ٢٠٠٩الشخريتي ،(
ركـزت    ، في حـين    ركزت الدراسة الحالية على الصف السادس األساسي من المرحلة األساسية          •

ــل   ــصف مث ــذا ال ــى ه ــات عل ــض الدراس ــةبع ــس ،(  دراس ــة) ٢٠٠٣حل  ( ودراس
 وزارة التربيـة  (ودراسـة   )  ١٩٩٠عقيالن،( ودراسة) ٢٠٠٠قاسم ، ( ودراسة)٢٠٠١رضوان،

 . ) ١٩٩٨يعقوب ، (ودراسة  )١٩٩٨والتعليم الفلسطينية ،
 طريقة حديثة في عالج الضعف في مهـارات  تباعاباختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة        •

 .ن الكريم في تحسين مستوى الطلبة التحصيليآ وهي تبيان اثر القرأالة القراءة والكتاب
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 والكتابـة لي يقيس الضعف في مهـارات القـراءة         ركزت معظم الدراسات العربية على اختبار قب       •
 .واتبعت الدراسة الحالية بناء اختبار يقيس الضعف في مهارتي القراءة والكتابة  

الج مهارة القراءة أو مهارة الكتابة ، في حـين ركـزت            ركزت بعض الدراسات على االهتمام بع      •
 .الدراسة الحالية على مهارتي القراءة والكتابة 

 :الدراسات األجنبية 
 ) : م١٩٩٩(Mefeely ماكفيلي دراسة 

وعالمـات   الثقافـة  منهـا   متعددة بعوامل الكتابة مهارات إتقان عالقة معرفة إلى هدفت هذه الدراسة
 وطلبـة  ، بأمريكا يابانية بمدرسة يدرسون  يابانيين طلبة مقارنة كتابات  علىاسةوتقوم الدر النجاح،

بأمريكا،  وكانت  كاليفورنيا والية جامعة لنظام تابعاً ثانوياً مدرسياً  حرماً)٢٢  (في أمريكان يدرسون
 يـة األكاديم لمهـارات الكتابـة تـضمن النـواحي          اً اختبار : الدراسة التي استخدمها الباحث      أدوات

  . على عرض الموضوعةوالتحليلية  والقدر
 الطلبة اليابانيين اقل  تجانسا  وتعبيرا وذاتية ، وفي الوقـت نفـسه          أن  نتائج الدراسة       أظهرت وقد  

  اإلقناعكثر موضوعية وقدرة على أكثر قدرة على التعبير وأ األمريكان الطلبة أن النتائج أظهرت
بانيين اقل تحصيال في مهارات الكتابة  حيث نجح منهم في اختبـار   الطلبة اليا  أن النتائج   أظهرتكما  

  اتهفي االختبار ذ%  ٦٢ األمريكانفقط  بينما كانت نسبة النجاح لدى الطلبة % ١٤مهارات الكتابة 
                                            ) :م١٩٩٨( juel   جويلدراسة

 قراءة في مواقف التعليم واالستعمال اللغوي على االرتقاءهدفت الدراسة إلى معرفة اثر عملية ال
طالباً وطالبة تم اختيارهم من صفوف مختلفـة  ) ٥٤(بمستويات الكتابة ولقد تكونت عينة الدراسة من     

طالبة وجمـيعهم مـن واليـة       ) ٣١(طالبا و ) ٢٣(شملت الصف األول والثاني والثالث والرابع منهم      
 مكانة اقتصادية محددة ثم قام الباحث بمتابعة ارتقاء هؤالء الطلبـة     تكساس األمريكية من منطقة ذات    

 :في التعليم من خالل تطبيق مجموعة من اإلجراءات تمثلت في اختبارات بسيطة منها 
  .اختبار التركيز على وحدات الكالم .١
اختبار القدرة على التمييز بين الكلمات من خالل قـراءة بعـض الكلمـات وربطهـا بـصورة             .٢

  .ةمعروض
  .اختبار سمعي للتعرف على صورة الكلمة المنطوقة .٣
 فـي البيـت ومـن ثـم         بقراءتهااختبار القراءة البيتية من خالل تعيين مواد قرائية يقوم الطلبة            .٤

  . فيما قرؤوهمناقشتهم
  .اختبار اتجاه الطلبة وميولهم نحو القراءة من خالل اإلجابة عن بعض األسئلة .٥
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تعبير باستخدام الصور بحيث يطلب من الطلبة التعبيـر عـن بعـض       اختبار الكتابة من خالل ال     .٦
  .الصور بجمل بسيطة ثم التدرج في كتابة قصة كاملة تتعلق بالصور المعروضة

 :يلي  وبعد جمع البيانات ورصد النتائج توصلت الدراسة إلى ما
تعليمي اذ بلغت النـسبة     االرتباط بين عملية القراءة والكتابة يزيد كلما ارتقى التالميذ في السلم ال            .١

في حين ارتفعت إلـي     %) ٤٣(وفي الثالث   %) ٣٩(وفي الثاني   %) ٢٧(بينها في الصف األول     
  .في مستوى الصف الرابع%) ٥٢(

إن الضعف في القراءة عند بعض الطلبة أدى إلى ضعفهم في التعبير إذ لم يستطيعوا أن يعبروا                  .٢
  .بشكل جيد

  :)م١٩٩٣( Bordد  دراسة بور
 الهدف منها التعرف على األخطاء الشائعة المرتبطة بالعسر القرائي وقد توصلت الدراسة إلـى     وكان

ن هناك مجموعة من هذه األخطاء الشائعة ومن أبرزها عكس الحروف أو تغيير ترتيبها وحـدوث                أ
 . عيوب تؤدي إلى عسر القراءة ةثالث

 وإذا لـم يقـدم لهـم البـرامج          وهي عيوب صوتية وعيوب إدراكية وعيوب صوتية إدراكية معا ،         
 .العالجية يستمرون عاجزين عن القراءة 

 ) :م١٩٩٢( jabbourجابور دراسة  
هدفت الدراسة إلى اكتشاف العالقة بين مهارتي القراءة والكتابة في اللغة االنجليزيـة وأثرهـا فـي                 

 : التالية تحسين األداء الكتابي للطلبة الخريجين إذ حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة
هل يسهم تعليم القراءة في تحسين القدرة الكتابية للمتعلمين بنفس الطريقة التي يسهم فيها تعلـيم                 .١

 الكتابة ؟
 ؟هل يسهم تعليم الكتابة في تحسين القدرة الكتابية العامة للمتعلمين وأدائهم في الكتابة  .٢

ة الضابطة والمجموعة التجريبيـة     وتمت اإلجابة عن هذه األسئلة بإجراء مقارنة بين نتائج المجموع         
االنجليزيـة مـن اجـل أغـراض        ( بعد اجتيازهم لدورة لغة انجليزية كلغة ثانية أجنبية في مركز           

واستمرت الدورة لمدة ثالثة أشهر وبعد المقارنة بين التطبيق القبلـي والتطبيـق ألبعـدي               ) محدودة
 :لالختبار تم التوصل آلة مجموعة من النتائج منها 

  .راءة تسهم في تحسين القدرة الكتابيةإن الق .١
  .إن هناك تحسناً ما في األداء الكتابي للطالب بعد تقديم مادة إضافية ذات عالقة بالكتابة .٢
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 :وقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها 
  .ن يكون متوازياً مع تعليم القراءةأتعليم الكتابة يجب  .١
ومـن ثـم    ) الحروف والتهجئة   ( ث تكون أولى الخطوات     يجب أن يتم تعليم الكتابة بالتدرج بحي       .٢

 .التدرج إلى تركيب الجمل وكتابة الفقرات وكتابة المقال 
  .ضرورة االهتمام بالواجبات الكتابية البيتية لما لها من قيمة عظمى وكبيرة .٣

 ) :م ١٩٩٢  ( johns  جونزدراسة
 ولتحقيق ذلـك تـم   .الب المرحلة الثانوية  تحديد مهارات الكتابة وتنميتها لدى طإلى هدفت الدراسة  

 كـل  مهـارة حـسن نـسبتها     أهمية وذلك لتحديد  ، قائمة بمهارات الكتابة وطرحها لالستفتاء       إعداد
 وتم تـدريس    ،فأكثر%) ٥٠( تنمية المهارات التي حصلت على       إلى يهدف   اً كما اعد برنامج   .المئوية

 ثم طبق االختبار نفسه بعـد       ، في مهارات الكتابة   البرنامج  لمجموعة من الطالب  بعد تطبيق اختبار        
 . تدريس البرنامج تطبيقا بعدياً

 جاء في مقدمتها معرفة بدايةمهارة ) ٣٧( التعبير الكتابي في من أهم نتائج الدراسة تحديد مهارات
  الفكرة ونهايتها  ومناسبة األلفاظ للمعاني  كما ظهر تحسن واضح على تعبير الطالب الذين درسوا 

 . لبواسطة البرنامج المعد  حيث قلت نسبة األخطاء وكانت المعاني أفض
 :التعقيب على الدراسات األجنبية 

البرامج العالجية لها دور واضح في حدوث تحسن في كل من التحصيل القرائي والكتابي و في                إن   
 .زيادة االتجاهات نحو القراءة واألداء الذهني 

 :سات األجنبية عن أن  وقد أظهرت بعض نتائج الدرا
 .األطفال الذين لديهم صعوبة في القراءة والكتابة لديهم صعوبة في األداء •
 . التعلم ىنفسية وثقافية ،تؤثر في القدرة عل عمليات إلىالصعوبة في التعلم ترجع  •

عادة زيادة في التفاوت بين درجته فـي        سنوات يظهر   ) ٣(التلميذ المتأخر في القراءة بعد مرور        •
 ).١٩٩٧فيتش،(راءة ، والدرجة المتوقعة له فيها مثل دراسة الق

  .أن القراءة تسهم في تحسين الكتابة •

 .االرتباط بين عملية القراءة والكتابة يزيد كلما ارتقى التالميذ في السلم التعليمي  •

ة تقديم مادة إضـافي   د   في مستوى األداء الكتابي للطلبة بع      اًأثبتت بعض الدراسات أن هناك تحسن      •
 .ذات عالقة بالكتابة 
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التدريبات في البرامج العالجية تؤدي إلى تحسين مهارات الطلبة في القراءة وانتقال أثر التـدريب                •
إلى التحصيل في القراءة ولها دور بارز في عالج البطء وعدم الفهـم لـدى التالميـذ أصـحاب                   

 ).١٩٩٧فيتش ،(ودراسة ) ١٩٩٣بودر ،(الضعف في تعلم القراءة  مثل دراسة 

أن مجموعة من الدراسات األجنبية أكدت على فاعلية البرامج العالجية ، ونجحـت فـي تحـسين              •
المستوى القرائي للتالميذ الذين يعانون من ضعف في تعلم القراءة ؟،ولعل الدراسة الحالية تحـاول        

ية والكتابية  أن تكمل الجهود السابقة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالضعف في المهارات القرائ             
 . لطلبة الصف السادس 

 على اختبار للقراءة واختبار للكتابـة   قامتاختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات األجنبية، في أنها    •
 لعـالج   تصوراًالصحيحة ، لتحديد بعض مظاهر الضعف في المهارات القرائية والكتابية، وقدمت            

 .لتعليمية أال وهي الصف السادسب اهذا الضعف في مرحلة هامة جداً من حياة الطال
 :التعليق على الدراسات السابقة 

 : في ضوء الدراسات السابقة التي تم عرضها نالحظ ما يلي 
 في المرحلـة األساسـية       برنامج مقترح يعالج الضعف القرائي والكتابي      هناك دراسات قامت ببناء    •

أبـو  (ودراسـة   ) ٢٠٠٩ريتي،الشخ(ودراسة  ) ٢٠١٠أبو طعيمة ،  (دراسة  : بجميع مراحلها مثل    
 بالصف السادس االساسـي  والتي اهتمتوهناك دراسات تتفق مع الدراسة الحالية      ) ١٩٩٦حجاج ، 

ودراسـة  ) ٢٠٠٠قاسـم ،  (ودراسـة   )٢٠٠١رضـوان ،  (ودراسة  ) ٢٠٠٣حلس ، (دراسة  :مثل  
 )١٩٩٨يعقوب،(ودراسة ) ١٩٩٨وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،( ودراسة ) ١٩٩٠عقيالن،(

أكدت نتائج الدراسات السابقة على أهمية عالج الضعف في مهارتي القراءة والكتابة  في المراحل                •
 ك في المراحل التعليمية لمتقدمة األولى من التعليم لخطورة هذا األمر على التالميذ وتفاقمه، إذا تر

التي تناسـب هـذا      تبين من الدراسات واألبحاث السابقة أن المنهج الوصفي ، من أفضل المناهج              •
النوع من الدراسات،وخاصة في إثبات اثر البرامج المقترحة والمستخدمة، لذلك اسـتخدم الباحـث       

 . المنهج الوصفي في هذا البحث

 .أجمعت الدراسات على أهمية القراءة والكتابة ،وهذا يجعل للبحث أهمية  •

لمهارات القرائية والكتابيـة    أثبتت بعض الدراسات أهمية ودور القرآن الكريم في تحسين مستوى ا           •
 .لدى الطلبة 

، تهدف إلى عالج الضعف في  مهـارات         أوصت بعض الدراسات بضرورة عمل دراسات أخرى       •
 .القراءة والكتابة 
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،   لفتـرة محـددة    اً عالجي اًمن خالل االطالع على الدراسات السابقة نجد أنها كانت تقترح برنامج           •
ن العالج على طول الفترة الدراسية لطلبة، بحيث أن كل          بخالف هذه الدراسة والتي تقترح أن يكو      

 .  وحفظاًةًمرحلة لها قدر محدد من القرآن الكريم تالو

بالنظر إلى الدراسات السابقة ،التي تناولت مهارات القراءة والكتابة ، يتبين لنا أن الدراسة الحاليـة          •
دراسية المختلفة،في محافظات الـوطن ،  في المراحل ال بالعناية الكافية   التي قام بها الباحث لم تحظ       

 وتعتبر هذه الدراسة هي     .على دراسات تناولت هذا الموضوع    _ على حد علمه  _قف الباحث   يإذ لم   
األولى من نوعها التي تناولت الضعف في مهارات القراءة والكتابة وعالج الضعف فيهمـا مـن                

  . في محافظات الوطنخالل تالوة وحفظ القرآن الكريم

 الباحث من الدراسات السابقة ،وتمثلت هذه االستفادة في إعـداد أدوات الدراسـة الحاليـة                استفاد •
 .،ووضع فروض الدراسة ،ومعالجة نتائجها

 الموضـوع  بأهميـة وحيث اهتمت تلك الدراسات بالقراءة والكتابة وطرائق عالجهما،مما يـوحي            •
 والنمو والتطور في هـذا      مق التقد لتحقي،وضرورة اإلضافة إلى الجهود السابقة بالبحث والتجريب،        

 .الطريق
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 الفصل الرابع
 الطریقة واإلجراءات

 
تباعها في هذه الدراسة والتي شملت مـنهج     في هذا الفصل اإلجراءات التي تم ا      يتناول الباحث   
 وبيان بنـاء    ،لوب اختيارها    وأس ، وعينة الدراسة  ،مجتمع الدراسة اسة ووصف   البحث المتبع في الدر   

 وضبط المتغيرات  كما يحتوي علـى كيفيـة   ، واتساقها الداخلي، وثباتها ،أداة الدراسة وإيجاد صدقها   
تنفيذ الدراسة وإجرائها والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات  وفي ما يلي تفـصيل   

 : ذلك 
 :مجتمع الدراسة 

الـذين  ي بمديرية خان يـونس  يع طلبة الصف السادس األساسيتكون مجتمع الدراسة من جم  
 الحكومية في محافظة خان يونس التابعة للسلطة الوطنية الفلـسطينية والبـالغ           سيدرسون في المدار  

    . وطالبة  وفقا إلحصائية وزارة التربية والتعليماًطالب) ٢٩٥١(عددهم 
 غ والتي تهتم بتحفيظ القران الكريم والبـال طلبة الصف السادس الذين يدرسون في المدارس الخاصة   و

ي   في الفصل الدراسي الثـان      . وطالبة ، وفقا إلحصائية وزارة التربية والتعليم         اًطالب) ١٤٧(عددهم  
 . سنة) ١٢ -١١ (الذين تتراوح أعمارهم بين )  ٢٠١٠ -٢٠٠٩(للعام الدراسي 

 )٤: ١(جدول رقم 
 الطالباتيبين توزيع مجتمع الدراسة على الطالب و 

 المجموع الكلي عدد الطالبات عدد الطالب نوع التعليم
 ٢٩٥١ ١٤٦٣ ١٤٨٨ التعليم العام

 ١٤٧ ٤١ ١٠٦ التعليم الخاص
 

 :عينة الدراسة
وتـم اختيـار   ،  والثانية للبنات من مدراس التعليم العام، األولى للذكور:تم اختيار مدرستين أساسيتين  

 والثانية للبنات  من مدراس التعليم الخاص  بطريقـة قـصدية              ، األولى للذكور  :مدرستين أساسيتين 
) ٣٠( طلبة الصف الـسادس األساسـي     طالباً وطالبة من     )١٢٠(اشتملت عينة الدراسة على     بحيث  
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) ٣٠(طالباً من الطالب غير الحـافظين، و      ) ٣٠(، و  ن الكريم   أجزاء من القرآ    طالباً منهم من حفظة   
 من الطالبات غير الحافظـات للعـام        طالبةً) ٣٠(زاء من القران، و    لبعض األج  اتطالبة من الحافظ  

 بحيث كان الطلبة الحافظين يزيد حفظهم عن خمسة أجزاء من القـرآن            ،) ٢٠١٠-٢٠٠٩(الدراسي  
 تتميز بوجـود     وجميع المدارس األربع    .باحكام التالوة     الكريم ، إلى جانب إتقان التالوة الصحيحة        

مي وتسهل عمل  الباحث في تنفيـذ الدراسـة وتـساعده علـى  تخطـي      إدارات  تشجع البحث العل 
 .المعيقات والصعاب

 حيـث تـم    البسيطة  من خالل جدول األرقام       وتم اختيار الطلبة داخل المدرسة بالطريقة العشوائية      
 ومدرسـة  أسـامة النجـار      للبنين،) ب(احمد عبد العزيز األساسية      مدرسة    من   طالباً) ٣٠(اختيار  
طالبة  من مدراس التعليم العام  ، ومدرسة الصديق النموذجية           ) ٣٠(للبنات تم اختيار    ) ب(ية  األساس

طالبة  من   ) ٣٠(طالباً  ومدرسة فاطمة الزهراء النموذجية للبنات تم اختيار          ) ٣٠(للبنين  تم اختيار     
 .مدارس التعليم الخاص 

 )٤: ٢ (جدول رقم
 ةتوزيع عينة الدراسة على العينة التجريبي

 العدد المتبقي المستبعد العدد المسجل المدرسة
 اًطالب ٣٠ ٠ ٣٠ للبنين) ب(احمد عبد العزيز األساسية 

 طالبة ٣٠  ٠ ٣٠ للبنات) ب(أسامة النجار األساسية 
 اًطالب ٣٠ ٠ ٣٠ الصديق النموذجية للبنين  

 طالبة ٣٠ ٠ ٣٠ فاطمة الزهراء النموذجية للبنات
  وطالبةاًلبطا ١٢٠ ٠ ١٢٠ المجموع

 
 :   منهج الدراسة 

بهـدف التعـرف علـى    " المقارن"في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي     استخدم الباحث  
 ن الكـريم،  السادس وعالقته بتالوة وحفظ القرآ    مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف        

السادس ق بين مستوى طلبة الصف      منهج يناسب الدراسة وهذا المنهج يقوم بوصف واقع الفرو        وهو  
 . ن الكريم وأقرانهم من الطلبة غير الحافظينالحافظين لبعض أجزاء القرآ
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 : أداوت الدراسة وإعدادها

ساسي الذين يحفظـون     بطاقة مالحظة للتعرف على مهارة القراءة لدى طلبة الصف السادس األ           -١
 . ن الكريم وغير الحافظينأجزاء من القرآ

ساسـي الـذين   في تحصيلي للتعرف على مهارة اإلمالء لدى طلبة الصف السادس األاختبار معر -٢
  . ن وغير الحافظينيحفظون أجزاء من القرآ

ساسـي الـذين    للتعرف على مهارة القراءة لدى طلبة الـصف الـسادس األ          بطاقة مالحظة   :  أوالً
 : ن الكريم وغير الحافظينيحفظون أجزاء من القرآ

دب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسـة واسـتطالع          بعد االطالع على األ    
عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام          المتخصصين في التربية  رأي عينة من    

 :التالية وفق الخطوات بطاقة المالحظة ببناء الباحث
يوضـح  ) ٢( والملحق رقم    اتفقر) ٨( في صورتها األولية والتي شملت       بطاقة المالحظة إعداد   -

 . في صورتها األوليةالبطاقة

 . تمتها لجمع البياناء علي المشرف من أجل اختيار مدي مالالبطاقةعرض  -

 .راه المشرفي بشكل أولي حسب ما البطاقةتعديل  -

من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تدريس فـي الجامعـة           ) ٢٠( على   البطاقةعرض   -
يبـين  ) ٣(والملحـق رقـم     ،   ديرية التربية والتعليم خان يونس    م،   ألقصىاإلسالمية، وجامعة ا  
 . أعضاء لجنة التحكيم

 بعد صـياغتها النهائيـة   البطاقةبلغ عدد فقرات  بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون  -
للتعـرف علـى مهـارة       درجات) ١٠-١(من  حيث أعطى لكل فقرة وزن مدرج       ،  فقرة  ) ١١(

ن الكـريم وغيـر   ساسي الذين يحفظون أجزاء مـن القـرآ  لبة الصف السادس األالقراءة لدى ط 
 . في صورتها النهائيةالبطاقةيبين ) ٤ ( والملحق رقم الحافظين

 : البطاقةصدق 
 :  كالتاليها وذلك للتأكد من صدقبطاقة المالحظة بتقنين فقرات الباحثقام 
 : صدق المحكمين: أوالً
  متخصـصين،  ي صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين        ف بطاقة المالحظة تم عرض      

، حيث قـاموا     وعدد من مشرفي اللغة العربية       ،ومجموعة من مدرسي اللغة العربية للصف السادس      
، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء       بطاقةالبإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات       

 .فقرة) ١١(بطاقة القرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقراتتلك اآلراء تم استبعاد بعض الف
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  :Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً
 على عينـة اسـتطالعية   ها بتطبيقلبطاقة المالحظة جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي          

وتم حساب معامل ارتبـاط بيرسـون        من خارج أفراد عينة الدراسة،       ا وطالبة طالب) ١٢(مكونة من   
 الذي تنتمي إليـه وذلـك باسـتخدام    بطاقةلل والدرجة الكلية   البطاقةبين درجات كل فقرة من فقرات       

 : وضح ذلكي) ٣( والجدول) SPSS ( البرنامج اإلحصائي 
 )٤: ٣(الجدول 
 للبطاقةمع الدرجة الكلية البطاقة معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 الفقرات .م
عامل م

 مستوى الداللة االرتباط

 ٠,١دالة عند  ٠٫٨٤٣ إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ١

 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٠٥ ) الياء– الواو –األلف (المد بأنواعه ٢

 ٠,١دالة عند  ٠٫٩١٥ ) الكسر– الضم –الفتح (التنوين بأنواعه ٣

 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٣٢ الفواصل والنقاط ٤

 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٤١ يب االستفهام والتعجب وغيرها أسالتنغيم الصوت عند ٥

 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٦٨ مراعاة نطق الكلمات مضبوطة بالشكل ٦

نطق الحروف مضبوطة بالشكل بصورة صحيحة إذا لم تكن  ٧
 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٤١ مضبوطة

 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٢٦ قراءة القران الكريم مع االلتزام بأحكام التالوة ٨

التي دخل عليها الالم والكاف، ) أل(نطق الكلمة المعرفة بـ  ٩
 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٨٢ محذوفة الهمزة

 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٨٠ )زرة(ويقول ) ذرة(قراءة الحرف بصوته الصحيح فقد يقرأ كلمة  ١٠

 ٠,١دالة عند  ٠٫٩٧٩ قراءة الحروف المشددة بشكل صحيح ١١
 ٠,٥٧٦) = ٠,٠٥(ند مستوى داللة وع) ١٠(ر الجدولية عند درجة حرية 

   ٠٫٧٠٨ ) =٠٫٠١(وعند مستوى داللة ) ١٠(ر الجدولیة عند درجة حریة     

ـ   ة للبطاقة الت   ترتبط بالدرجة الكلي   الفقراتيتضح من الجدول السابق أن جميع         اي تنتمي إليه
ع بدرجة عالية مـن     تمتت البطاقةوهذا يؤكد أن    ) ٠,٠١( داللة إحصائية عند مستوى داللة       اارتباطاً ذ 

 .االتساق الداخلي
 : Reliability   البطاقة  ثبات

أفراد العينة االستطالعية    وذلك بعد تطبيقها على      ،البطاقةأجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات       
  .بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
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 : Reliability  ثبات المقياس

د من ثبات المقياس وذلك بعـد تطبيقهـا علـى أفـراد العينـة              أجرى الباحث خطوات التأك    
 .االستطالعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -١
 حيث  ، بطريقة التجزئة النصفية   مقياستم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات ال        

 وذلـك بحـساب     ، وكذلك درجة النصف الثاني من الدرجات      ،للمقياسجة النصف األول    احتسبت در 
معامـل  جتمـان  فوجـد أن        ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة        ،معامل االرتباط بين النصفين   

البطاقـة  وهذا يدل على أن     )  ٠,٩٧٢ (أن معامل الثبات بعد التعديل    و) ٠,٩٧١(  قبل التعديل    الثبات
 . عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةتمتع بدرجةت
 : طريقة ألفا كرونباخ -٢

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفـا كرونبـاخ، وذلـك               
 البطاقةوهذا يدل على أن     )  ٠٫٩٨٥(، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا        المقياسإليجاد معامل ثبات    

 .عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةتمتع بدرجة ت
 : ثبات البطاقة باستخدام معادلة هولستي-٣

قام الباحث بالتأكد من ثبات األداة من خالل ثبات التحليل عبر األفراد ، حيث قـام الباحـث                 
تائج التي توصل إليهـا  بتقيم الطلبة بنفسه وباالستعانة بزميل أخر و قد تم حساب نسب االتفاق بين الن        

 :الباحث مع زميله وذلك باستخدام المعادلة التالية 
               نقاط االتفاق  

 ١٠٠×  ـــــــــــــــــ = معامل االتفاق   
  نقاط االختالف+     نقاط االتفاق  
 

 : یوضح ذلك) ٤(فحصل على معامل اتفاق عال ومرض والجدول 
 )٤: ٤(جدول رقم 

 التفاق واالختالف في الدرجة الكلية للبطاقةنقاط ا

 نقاط المهارة
 االتفاق

 نقاط
 االختالف

 نقاط االتفاق
+ 

 نقاط االختالف

 معامل
 االتفاق

٪ ١١٠ ١٢ ٩٨ المجموع ٨٩٫١ 

 
وهذا معامل جيد ويطلق على هذا النوع من        % ٨٩,١يبين الجدول السابق أن معامالت االتفاق كانت        

  و يقصد به وصول المحلل نفسه مع شخص آخر عند تطبيق.فرادالثبات باالتساق عبر األ
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 .مما يؤكد ثبات األداة ، إجراءات عملية التحليل نفسها
تحصيلي للتعرف على مهارة اإلمالء لدى طلبة الصف الـسادس األساسـي            البناء االختبار   :  ثانياً

                                                                                                                :الذين يحفظون أجزاء من القران وغير الحافظين
ن تعرف عليهـا  ٍأ لقياس تحصيل الطلبة في مهارات اإلمالء  التي سبق للطالب و       اًعد الباحث اختبار  أ    

مهـارة  (ارات التالية  وقد شمل االختبار المهفي الصف السادس والمراحل السابقة، من خالل دراسته    
 مهـارة كتابـة التنـوين ،       مهارة كتابة التاء المربوطة ،    ،   مهارة كتابة الهمزة   ، كتابة الالم الشمسية  

 مهـارة   ، مهارة كتابة الفعل المعتل األخـر بـالواو      ، مهارة كتابة األلف بأنواعها    ، مهارة كتابة المد  
مهارة كتابة دخول حرفي الجر الكاف       مة ،  مهارة كتابة الحروف المدغ     ، كتابة حذف النون لإلضافة   

 بحيث تم وضع هذه المهارات من خالل إجـراء          . ) مهارة الترقيم  والالم على االسم المعرف بال ،     
تحليل مضمون لمنهاج اللغة العربية وحصر ما يحتوي من مهارات اإلمالء،  وفي ضوء عدد مـن                 

 .ب لمهارة اإلمالء االختبارات السابقة التي وضعت لقياس مدى تحصيل الطال
  مبررات تصميم االختبار 

  اختبار يقـيس المهـارات اإلمالئيـة  ويتـصف بالمرونـة             - في حدود علم الباحث      – توافر   ندرة   
 اللغة العربيـة   ل عمل الباحث مع مجموعة من مدرسي      ويناسب الدراسة الحالية ،ومن خال    الة  واألص

 قاموا بإعداد مجموعة من المهـارات اإلمالئيـة         س عكفوا على تصميم االختبار، حيث     للصف الساد 
 ثم قام الباحث  بعرضها على المشرف ، وبعد التعديل           جب أن يمتلكها طلبة الصف السادس ،      والتي ي 

والحذف واإلضافة  ، تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أهل الخبرة واالختـصاص مـن                 
 .  اجل التعديل والحذف واإلضافة

   :الختبارتحديد  أهداف ا  
و االختـصاص فـي      االختبارات التحصيلية من األدوات التي يعتمد عليها  المعلمـون وذو           دتع  -

 إطار العمليـة التعليميـة التعلميـة    للتعرف على مدى ما تم تحقيقه من أهداف  في  العملية التعليمية؛ 
ت  ،فـي تحـسين      واألدوا ، واألسـاليب  ،وكذلك يهدف إلى التعرف إلى مبدأ فعالية بعض الوسائل        ،

 ويهدف هذا االختبار إلى قياس  مدى تمكـن الطلبـة مـن كتابـة بعـض         .مستوى الطلبة المعرفي  
 ن تعرفوا عليها من خالل  دراسة منهاج اللغة العربية ة التي سبق أالمهارات اإلمالئي

 الـذين يدرسـون أربـع      يدرسون في مدراس التعليم العام       قياس الفارق  بين تحصيل الطلبة ممن       -
  في المـدارس الخاصـة       وتحصيل الطلبة الذين يدرسون    صص فقط لمادة التربية اإلسالمية،    ح

  اإلمالئية  ت بعض  المهارالتربية اإلسالمية  في كتابةسبع حصص لمادة ا

 ن الكريم  في تحسين مستوى الطلبة اإلمالئيإلى مدى فعالية  تالوة وحفظ القرآ التعرف  -
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 .ن الكريم في تحسين مستوى تحصيل الطالب مقارنة بالطالباتقرآ قياس الفارق بين مدى تأثير ال -

 : خطوات بناء االختبار -١
 .االطالع على األدب التربوي  والدراسات السابقة المتعلقة  بالمهارات اإلمالئية -
 االطالع على مقرر اإلمالء للصف الخامس والسادس  والخطة المقـررة والمهـارات المناسـبة                -

 .لقدرات الطلبة 

 . حصر المهارات اإلمالئية التي يجب أن يمتلكها الطالب في الصف السادس  -

 . وضع اختبار لقياس هذه المهارات  -

 )٤: ٥(جدول رقم 
 جدول مواصفات لالختبار

 
 الوزن النسبي عدد األسئلة المھارة الرقم

 ٣٫٥٧ ٢ مھارة كتابة الالم الشمسیة: المھارة األولى ١
 ٣٠٫٣٦ ١٧  كتابة الھمزةمھارة: المھارة الثانیة ٢
 ٥٫٣٦ ٣ مھارة كتابة التاء المربوطة: المھارة الثالثة  ٣
 ٥٫٣٦ ٣ مھارة كتابة التنوین: المھارة الرابعة  ٤
 ٣٫٥٧ ٢ مھارة كتابة المد: المھارة الخامسة ٥
 ١٦٫٠٧ ٩ مھارة كتابة األلف بأنواعھا: المھارة السادسة ٦
 ١٫٧٩ ١  الفعل المعتل األخر بالواومھارة كتابة: المھارة السابعة ٧
 ١٫٧٩ ١ مھارة كتابة حذف النون لإلضافة: المھارة الثامنة ٨
 ٧٫١٤ ٤ مھارة كتابة الحروف المدغمة: المھارة التاسعة ٩

مھارة كتابة دخول حرفي الجر الكاف : المھارة العاشرة ١٠
 ٣٫٥٧ ٢ والالم على االسم المعرف بال

 ٢١٫٤٣ ١٢ مھارة الترقیم: ر عشةالمھارة الحادی ١١
 ١٠٠٫٠٠ ٥٦ الدرجة الكلیة لالختبار 

 
   وقد عمد الباحث أثناء وضع االختبار إلى الترابط والتكامل مع الفروع األخرى ،وعنـد صـياغة                

 يقـيس األهـداف التـي    فقرات االختبار راعى الباحث أن تكون الفقرات واضحة ال لبس فيها بحيث 
 .   ي حدود المهارات المطلوبةوان تكون فوضع لقياسها 

 :صياغة فقرات االختبار -٢

 :وقد صيغت بنود االختبار بحيث كانت
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 .تراعي الدقة العلمية واللغوية -
 .محددة وواضحة وخالية من الغموض -
 .ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها -
 .الطالبمناسبة لمستوى  -

 وهذا النـوع  ،)اكتب ما يملى عليك ( من نوع صياغة بنود االختبار أن تكوناعى الباحث عند    وقد ر 
 لقياس التحصيل   مةمالءمن حيث االستخدام وأكثرها     ،من أكثر أنواع االختبارات الموضوعية مرونة     

وكذلك تمت مراعاة القواعد التالية أثناء كتابة فقـرات          .وتشخيصه لمختلف األهداف المرجو تحقيقها    
 :االختبار

  لكتابة الكلمة التي تملى عليه بكل فقرة فراغ مناسب  يوجد - 
 .ترتيب فقرات االختبار من األسهل إلى األصعب  تم - 

 : االختبار وإجاباتها المحتملة، قام الباحث بمراجعتها في ضوء ما يليفقراتبعد االنتهاء من كتابة 
  أن تكون ذات شكل ثابت ضماناً لتركيـز انتبـاه          الفقرات الباحث في عرض     ى راع :الفقراتشكل    -

 .الخ… ، )٤(، )٣(، )٢(، )١( باألرقام لفقرة وبناء عليه فقد أشار الباحث إلى مقدمة االطالب
 .عند إعداد محتوى الفقرات أن تكون صحيحة علمياً ولغوياً الباحثى راع: محتوى الفقرات -

 : وضع تعليمات االختبار-٣

ر التي تهدف إلى شرح فكـرة        وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبا      الفقراتبعد تحديد عدد    
 الباحث عند وضع تعليمات االختبـار مـا         ىاإلجابة على االختبار في أبسط صورة ممكنة وقد راع        

 :يلي
 االسم والجنس واسم المدرسة والصف والتاريخ :   بيانات خاصة بالطالب وهي -
 تعليمات خاصة بوصف االختبار   -

 .  في المكان المناسبتعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة  -
 : الصورة األولية لالختبار -٤

 السادس تشخيصي للتعرف على مهارة اإلمالء لدى طلبة الصففي ضوء ما سبق تم إعداد اختبار 



 ٩٦

 حيـث اشـتمل      في صـورته األوليـة،     األساسي الذين يحفظون أجزاء من القران وغير الحافظين       
 وبعد كتابة فقرات االختبـار تـم        ته األولية، يوضح االختبار في صور   ) ٥(ملحق   ،فقرة  ) ٥٤(على

 : كلٍّ منعرضهما على لجنة من المحكمين وذلك الستطالع آرائهم حول مدى صالحية
 .مدى تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها  -

 .عدد بنود االختبار  -
 .لمحتوىلمدى تغطية فقرات االختبار   -
 . مدى صحة فقرات االختبار لغوياً -
 .طلبة الصف السادس ناسبة فقرات االختبار لمستوى مدى م  -

حيـث قـام   ،  تعديل بعض الفقرات وحذف البعض وإضافة البعض اآلخـر        ن إلى   ووقد أشار المحكم  
يوضح أسماء  ) ٦( والملحق رقم    فقرة) ٥٦ ( من   اليصبح االختبار بعد التحكيم مكون    الباحث بتعديلها،   
 .السادة المحكمين

 :  تجريب االختبار -٥
 طالبـاً  )٣٠(عد إعداد االختبار بصورته األولية طبق الباحث االختبار على عينة استطالعية قوامها          ب

 : بهدفلالختباروقد أجريت التجربة االستطالعية وطالبة 
 .التأكد من صدق االختبار وثباته-١
 .الختبار عند تطبيقه على عينة البحث األساسيةا تحديد الزمن الذي تستغرقه إجابة -٢
 :  تصحيح أسئلة االختبار-٦

حيث بار، قام الباحث بتصحيح االختبار      بعد أن قام طلبة العينة االستطالعية باإلجابة عن أسئلة االخت           
( حددت درجة واحدة لكل فقرة  ، بذلك تكون الدرجة التي حصل عليها الطـالب محـصورة بـين            

 باإلضافة إلى ذلـك      فقرة) ٥٦ (درجة ، حيث تكون االختبار في صورته النهائية من        ) ٥٦ –صفر  
 . الخاطئة كل فقرة من فقرات االختبار جابات اإلتتم حساب عدد تكرارا

 :  تحديد زمن االختبار-٧
طلبـة العينـة   متوسط الحـسابي لـزمن تقـديم       التم حساب زمن تأدية الطلبة لالختبار عن طريق          

دقيقة ) ٣٥( العينة االستطالعية يساوي      متوسط المدة الزمنية التي استغرقها أفراد      االستطالعية فكان 
 :وذلك بتطبيق المعادلة التالية . 

  الطالب األخيرزمن إجابة+ لطالب األول زمن إجابة ا=    زمن إجابة االختبار 
                                                         ٢    



 ٩٧

 : معامل التمييز و درجة الصعوبة -٨
االختبار التحصيلي على طلبة العينة االستطالعية تم تحليل نتائج إجابـات الطلبـة             بعد أن تم تطبيق     

 :ذلك بهدف التعرف على على أسئلة االختبار التحصيلي ، و
 . لكل فقرة من فقرات االختبار زمعامل التميي -
 .معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار  -

مـن  %) ٢٧(اتهم في االختبار التحصيلي ، و أخذ    و قد تم ترتيب درجات الطلبة تنازلياً بحسب عالم        
طالباً وطالبة كمجوعـة  ) ٨(طالباً وطالبة كمجموعة عليا ،  و) ٨ ) = (٣٠  x%٢٧(عدد الطلبة ، 

 .دنيا مع العلم بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار
 : معامل التمييز -

تـم حـساب    " .لبة الممتازين والطلبة الـضعاف  بين الطقدرة االختبار على التمييز : " و يقصد به 
      :معامل التمييز حسب المعادلة التالية

                                                         ا الـدني الفئـة  عدد المجيبين بشكل صحيح مـن  –عدد الطلبة المجيبين بشكل صحيح من الفئة العليا       =معامل التمييز   
 دد أفراد الفئة العليا                                عدد أفراد الفئة الدنيا   ع   

) ٥ ( والجـدول  وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقـرات االختبـار،             
 .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
 )٤: ٦(جدول

 الختبارالتمييز لكل فقرة من فقرات ات معامال
 معامالت التمييز م معامالت التمييز م
٠٫٣٨ ٢٩ ٠٫٣٨ ١ 
٠٫٣٨ ٣٠ ٠٫٦٣ ٢ 
٠٫٣٨ ٣١ ٠٫٦٣ ٣ 
٠٫٣٨ ٣٢ ٠٫٣٨ ٤ 
٠٫٥٠ ٣٣ ٠٫٦٣ ٥ 
٠٫٣٨ ٣٤ ٠٫٥٠ ٦ 
٠٫٥٠ ٣٥ ٠٫٥٠ ٧ 
٠٫٢٥ ٣٦ ٠٫٣٨ ٨ 
٠٫٣٨ ٣٧ ٠٫٥٠ ٩ 
٠٫٥٠ ٣٨ ٠٫٣٨ ١٠ 
٠٫٥٠ ٣٩ ٠٫٦٣ ١١ 
٠٫٣٨ ٤٠ ٠٫٦٣ ١٢ 
٠٫٥٠ ٤١ ٠٫٦٣ ١٣ 
٠٫٥٠ ٤٢ ٠٫٥٠ ١٤ 
٠٫٣٨ ٤٣ ٠٫٣٨ ١٥ 



 ٩٨

٠٫٣٨ ٤٤ ٠٫٣٨ ١٦ 
٠٫٣٨ ٤٥ ٠٫٦٣ ١٧ 
٠٫٥٠ ٤٦ ٠٫٥٠ ١٨ 
٠٫٣٨ ٤٧ ٠٫٥٠ ١٩ 
٠٫٥٠ ٤٨ ٠٫٦٣ ٢٠ 
٠٫٣٨ ٤٩ ٠٫٦٣ ٢١ 
٠٫٣٨ ٥٠ ٠٫٦٣ ٢٢ 
٠٫٦٣ ٥١ ٠٫٣٨ ٢٣ 
٠٫٣٨ ٥٢ ٠٫٣٨ ٢٤ 
٠٫٦٣ ٥٣ ٠٫٦٣ ٢٥ 
٠٫٥٠ ٥٤ ٠٫٦٣ ٢٦ 
٠٫٥٠ ٥٥ ٠٫٣٨ ٢٧ 
٠٫٦٣ ٥٦ ٠٫٣٨ ٢٨ 

 ٠٫٤٨ المتوسط الكلي

وهـو متوسـط   ) ٠,٤٨(يتضح من الجدول السابق أن متوسط معامالت التمييز لفقرات االختبار بلغ         
  .ميقع في الحد المقبول حسبما يقرره المختصون في القياس والتقوي

نـسبة  الويقصد به  عن الفقرة  الطلبة الذين أجابوا إجابة خاطئةنسبة" يقصد به   و : معامل الصعوبة    -   
   ".المئوية للراسبين في االختبار

 : وتحسب بالمعادلة التالية
 %١٠٠             xعدد الذين أجابوا إجابة خاطئة             =الصعوبة   معامل 

                                                عدد الذين حاولوا اإلجابة                                                          
) ٧ (والجـدول وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبـار،              

 .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار
 )٤: ٧(جدول

 لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال
 معامالت الصعوبة م الصعوبة معامالت م
٠٫٥٦ ٢٩ ٠٫٥٦ ١ 
٠٫٥٦ ٣٠ ٠٫٦٩ ٢ 
٠٫٥٦ ٣١ ٠٫٦٩ ٣ 
٠٫٤٤ ٣٢ ٠٫٤٤ ٤ 
٠٫٣٨ ٣٣ ٠٫٦٩ ٥ 
٠٫٤٤ ٣٤ ٠٫٦٣ ٦ 



 ٩٩

٠٫٣٨ ٣٥ ٠٫٦٣ ٧ 
٠٫٥٠ ٣٦ ٠٫٥٦ ٨ 
٠٫٤٤ ٣٧ ٠٫٦٣ ٩ 
٠٫٣٨ ٣٨ ٠٫٥٦ ١٠ 
٠٫٣٨ ٣٩ ٠٫٥٦ ١١ 
٠٫٤٤ ٤٠ ٠٫٦٩ ١٢ 
٠٫٣٨ ٤١ ٠٫٥٦ ١٣ 
٠٫٣٨ ٤٢ ٠٫٦٣ ١٤ 
٠٫٥٦ ٤٣ ٠٫٥٦ ١٥ 
٠٫٤٤ ٤٤ ٠٫٦٩ ١٦ 
٠٫٥٦ ٤٥ ٠٫٥٦ ١٧ 
٠٫٣٨ ٤٦ ٠٫٦٣ ١٨ 
٠٫٥٦ ٤٧ ٠٫٥٠ ١٩ 
٠٫٥٠ ٤٨ ٠٫٦٩ ٢٠ 
٠٫٥٦ ٤٩ ٠٫٦٩ ٢١ 
٠٫٥٦ ٥٠ ٠٫٦٩ ٢٢ 
٠٫٤٤ ٥١ ٠٫٤٤ ٢٣ 
٠٫٥٦ ٥٢ ٠٫٤٤ ٢٤ 
٠٫٤٤ ٥٣ ٠٫٣١ ٢٥ 
٠٫٣٨ ٥٤ ٠٫٦٩ ٢٦ 
٠٫٥٠ ٥٥ ٠٫٤٤ ٢٧ 
٠٫٤٤ ٥٦ ٠٫٥٦ ٢٨ 

 ٠٫٥٣ المتوسط الكلي
 

 .وهو متوسط يقع في الحد المقبول ) ٠,٥٣(الصعوبة بلغ يتضح من الجدول السابق أن متوسط معامالت 
 

  :Test Validity :ختبارصدق اال -٩
 " مدى تحقيق االختبار للغرض الذي وضع ألجله "  يقصد بصدق االختبار بأنه 

 )١٩٩٢:١٩٣عودة وملكاوي ، (
التـساق   وقد استخدم الباحث طريقتين للتأكد من صدق االختبار ،هما صدق المحكمـين ، صـدق ا              

 . الداخلي
            : صدق المحكمين: أوالً

ن االختبار الصادق هو االختبار الـذي    إ حيث ،أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه     " يقصد به    
  فـي  االختبـار عـرض   و قد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق          . يقيس ما وضع لقياسه     



 ١٠٠

 المتخصصين في المناهج وطـرق التـدريس        صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من       
ين يعملون فـي سـلك      ومختصممن يعملون في الجامعات الفلسطينية      ومتخصصين  وأصول التربية   

في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظـاتهم حـول مناسـبة             التدريس في المدارس      
وفي ضوء تلك اآلراء تـم      ،  وية، ومدى انتماء الفقرات وكذلك وضوح صياغاتها اللغ       االختبارفقرات  

 .فقرة) ٥٦(  االختباراستبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات
 Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

 "قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف  ودرجة االختبار الكلي " ويقصد به 
 على عينة استطالعية مكونة من      االختبار بتطبيق   ختبارصدق االتساق الداخلي لال   جرى التحقق من    

 من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجـات              طالباًَ وطالبة ) ٣٠(
 الذي تنتمي إليه وذلـك باسـتخدام البرنـامج          لالختبار والدرجة الكلية    ختباركل فقرة من فقرات اال    

  وضح ذلكي التالي والجدول) SPSS ( ي اإلحصائ
 )٤: ٨(جدول 

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار
 مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط م
 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٨٥٤ ٢٩ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٤٦٨ ١

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٧٨ ٣٠ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٤٦ ٢

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٣٩ ٣١ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٨٥ ٣

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٣٧ ٣٢ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٧٤ ٤

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٨٠ ٣٣ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٢٥ ٥

 ٠,٠٥دالة عند  ٠٫٣٨١ ٣٤ ٠,٠٥دالة عند  ٠٫٤٠٥ ٦

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥١٩ ٣٥ ٠,٠٥دالة عند  ٠٫٤٥٦ ٧

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٤٦٧ ٣٦ ٠,٠١دالة عند  ٠.٧٢٢ ٨

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٤٦٧ ٣٧ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٤٧٠ ٩

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٨٤٣ ٣٨ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٦٤ ١٠

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٦٨ ٣٩ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٢٤ ١١

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٤٩ ٤٠ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٩٥ ١٢

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٧٤ ٤١ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦١٧ ١٣

 ٠,٠٥دالة عند  ٠٫٣٧٧ ٤٢ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٦٠ ١٤

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٤٦٧ ٤٣ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٩٧ ١٥

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٧٠ ٤٤ ٠,٠٥دالة عند  ٠٫٣٩٢ ١٦

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٥٨ ٤٥ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٤٧٨ ١٧

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٤٨ ٤٦ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٧٠ ١٨

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٩٤ ٤٧ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٤١٥ ١٩



 ١٠١

 مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط م
 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٤٠ ٤٨ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٣١ ٢٠

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٦٥ ٤٩ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٤٣ ٢١

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٤١ ٥٠ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٩٥ ٢٢

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٠٦ ٥١ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٦٨ ٢٣

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٨٦ ٥٢ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٠٨ ٢٤

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٦٨ ٥٣ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٤٩ ٢٥

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٧٤٨ ٥٤ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٨٥٢ ٢٦

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٧٠ ٥٥ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٦٠٠ ٢٧

 ٠,٠١دالة عند  ٠٫٨١٩ ٥٦ ٠,٠١دالة عند  ٠٫٥٧٩ ٢٨
  ٠٫٣٦١) = ٠٫٠٥(اللة وعند مستوى د) ٢٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 
   ٠٫٤٦٣ ) =٠٫٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

 داللـة   ا ارتباطاً ذ  لالختبارترتبط بالدرجة الكلية    فقرات االختبار   يتضح من الجدول السابق أن جميع       
ن االتـساق  تمتع بدرجة عالية ماالختبار يوهذا يؤكد أن   ) ٠,٠٥،٠,٠١ (إحصائية عند مستوى داللة     

 .الداخلي
  :Test Reliability: االختبار  ثبات -١٠

 إذا أعيد تطبيقه على الطلبـة أنفـسهم           نفسها تقريباً  جاالختبار النتائ ويقصد بثبات االختبار أن يعطي      
 : قد قام الباحث بحساب معامل الثبات بثالث طرق هي و .مرة ثانية

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -١

 بطريقـة التجزئـة النـصفية حيـث         االختبارتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات        
درجـة  وكـذلك   لالختبار والتي تمثل الفقرات ذات األرقام الفرديـة ،        احتسبت درجة النصف األول     

امـل   وذلك بحساب معالنصف الثاني من درجات االختبار والتي تمثل الفقرات ذات األرقام الزوجية       
معامـل  سبيرمان بـراون  فوجـد ان   االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة      

االختبـار  وهذا يدل على أن     )  ٠,٨٩٠ (أن معامل الثبات بعد التعديل    ) ٠,٧٢٣(  قبل التعديل    الثبات
 .تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةي
 : ألفا كرونباخطريقة  -٢

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونبـاخ، وذلـك إليجـاد                 
  وهذا يدل على أن)  ٠٫٩٧٠(، حيث حصلت على قيمة معامل ألفا االختبارمعامل ثبات 



 ١٠٢

 .تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةي االختبار
 : ٢١ ن ریتشارد سو-كودر طریقة -
 

، حی ث ح صل   ختب ار  من طرق حساب الثبات، وذلك إلیجاد معام ل ثب ات اال      ثانیةاستخدم الباحث طریقة    

  :  ختبار ككل طبقًا للمعادلة التالیة لالللدرجة الكلیة ٢١كودر ریتشارد سونعلى قیمة معامل 

 
  ك٢ع = ١   - ٢١ر   )  م–  ك(م 

 
 التباین :  ٢عدد الفقرات             ع: توسط             ك  الم:  م  :  حیث أن 

 
٢١ نكودر ريتشارد شو م ٢ع ك  
٠٫٩٧٠ ٣٥٫٠٣٣ ٢٧٨٫٥٨٥ ٥٦ 

وهي قيمة عالية تطمئن    ) ٠,٩٧٠( لالختبار ككل فكان     ٢١ نفحصل على معامل كودر ريتشارد شو     
 . الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

 ) ٥٦(احث من صدق و ثبات االختبار ، و أصبح االختبار في صـورته النهائيـة                   الب و بذلك تأكد  
  )٧( انظر ملحق رقم . فقرة 

 :المعالجة اإلحصائية 
 : اعتمد الباحث في دراسته على المعالجات اإلحصائية اآلتية

 .معامل االرتباط بيرسون •
 .معامل ألفا كرونباخ •
 .سبيرمان براونمعامل  •
• T. test independent sample.  



 ١٠٣

 

 
 
 


  وتفسريهانتائج الدراسة وحتليلها
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 الفصل الخامس
 تحلیل النتائج وتفسیرھا

 
 :  نتائج الدراسة:أوالً 
تناول هذا الفصل أهم  نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ، بناء على المعالجـات اإلحـصائية                      

وم هـذا الفـصل بتحليـل هـذه النتـائج          كما يق )  spss(التي أجريت باستخدام البرنامج اإلحصائي      
 . ةوتفسيرها  ، ومن تم تقديم التوصيات والمقترحات الالزم

 ومناقشتها وتفسيرها  النتائج المتعلقة بالسؤال األول من أسئلة الدراسة: أوالً
 

ما مستوى المهارات القرائية لـدى طلبـة الـصف          ": السؤال األول من أسئلة الدراسة على       ينص  
 ؟ ساسياأل سالساد

 باالطالع على األدب التربوي المتعلق بالمهـارات القرائيـة             قام الباحث   ولإلجابة عن هذا التساؤل   
 اللغـة العربيـة     معلمـي ومن خالل عمل الباحث في مهنة التدريس عمل الباحث مع مجموعة من             

 قانهاوقع من طالب الصف السادس إت     للصف السادس على رصد مجموعة من المهارات القرائية المت        
ثم قام الباحث بعرضها على المشرف  وبعد الموافقة عليها  تـم عرضـها علـى مجموعـة مـن                     
المتخصصين والخبراء في المناهج وطرق التدريس  من أساتذة الجامعـات والمـشرفين التربـويين         

جل التعـديل    مناسبتها لطلبة الصف السادس  من أ      والعاملين في مهنة التدريس  للتأكد من صحتها  و         
 و الحذف أو اإلضافة وإبداء الراء  حسب ما يرونه مناسباًأ

البالغـة  قة المالحظة على عينة الدراسـة        المحكمين قام الباحث بتطبيق  بطا      بآراء وبعد االستئناس   
طالباً وطالبة موزعين على مدارس التعليم العـام ومـدارس التعلـيم الخـاص وللـصدق                ) ١٢٠(

 حمـدان   الشيخ الفاضل /  في تطبيق بطاقة المالحظة وهم       والموضوعية شاركت لجنة من المختصين    
 واألستاذ الفاضل جمال الفقعاوي مـدرس لغـة عربيـة    ،ماجستير فقهشراب نائب مفتي خان يونس      

ومن ثـم قـام الباحـث    ث  باإلضافة إلى الباحل رياض شبير مدرس تربية إسالمية    واألستاذ الفاض ،
 : وضح ذلكيية، والجدول التالي  التكرارات والمتوسطات والنسب المئوحسابب
 )٥: ١(الجدول  

بطاقة  مهارات من مهارةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
 )١٢٠=ن ( وكذلك ترتيبها المالحظة

مجموع  المهارة
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 ١ ٧٩٫٨٣ ١٫٨٧٩ ٧٫٩٨٣ ٩٥٨  الصحيحةإخراج الحروف من مخارجها .١



 ١٠٥

 ٣ ٧٧٫٥٠ ١٫٧٩٨ ٧٫٧٥٠ ٩٣٠ ) الياء– الواو –األلف (المد بأنواعه .٢

 ٢ ٧٨٫٨٣ ١٫٨٨٤ ٧٫٨٨٣ ٩٤٦ ) الكسر– الضم –الفتح (التنوين بأنواعه .٣

 ٩ ٧١٫٢٥ ١٫٨٥٠ ٧٫١٢٥ ٨٥٥ الفواصل والنقاط .٤

تنغيم الصوت عند أسليب االستفهام  .٥
 ١٠ ٦٩٫٣٣ ٢٫٠٢٠ ٦٫٩٣٣ ٨٣٢ والتعجب وغيرها

 ٧ ٧٢٫٨٣ ١٫٩٩٧ ٧٫٢٨٣ ٨٧٤ مراعاة نطق الكلمات مضبوطة بالشكل .٦

نطق الحروف مضبوطة بالشكل بصورة  .٧
 ١١ ٦٥٫٢٥ ٢٫٠٠٤ ٦٫٥٢٥ ٧٨٣ صحيحة إذا لم تكن مضبوطة

قراءة القران الكريم مع االلتزام بأحكام  .٨
 ٥ ٧٦٫٠٠ ٢٫٤٠٦ ٧٫٦٠٠ ٩١٢ التالوة

تي دخل ال) أل(نطق الكلمة المعرفة بـ  .٩
 ٤ ٧٦٫٢٥ ٢٫٢٤٩ ٧٫٦٢٥ ٩١٥ عليها الالم والكاف، محذوفة الهمزة

قراءة الحرف بصوته الصحيح فقد يقرأ  .١٠
 ٦ ٧٥٫٧٥ ٢٫٤٥٥ ٧٫٥٧٥ ٩٠٩ )زرة(ويقول ) ذرة(كلمة 

 ٨ ٧٢٫٠٨ ٢٫١٩٦ ٧٫٢٠٨ ٨٦٥ قراءة الحروف المشددة بشكل صحيح .١١

  ٧٣٫٨١ ٢١٫٣١١ ٨١٫١٩٢ ٩٧٤٣ الدرجة الكلية للبطاقة

 :ح من الجدول السابق يتض
 بوزن  إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة حصلت على المرتبة األولى        : المهارة األولى  أن   -١

  %)٧٩,٨٣(نسبي قدره 
 حصلت على المرتبـة الثانيـة     )  الكسر – الضم   –الفتح  (التنوين بأنواعه : المهارة الثالثة  ذلك   تلى-٢

  %)٧٨,٨٣(بوزن نسبي قدره 
 بوزن  حصلت على المرتبة الثالثة   )  الياء – الواو   –األلف  (المد بأنواعه : ة الثانية   المهار ذلك    تلى -٣

  %)٧٧,٥٠(نسبي قدره 
التي دخل عليها الالم والكاف، محذوفـة       ) أل(نطق الكلمة المعرفة بـ     : المهارة التاسعة  ذلك    تلى -٤

 %)٧٦,٢٥( بوزن نسبي قدره الهمزة حصلت على المرتبة الرابعة
قراءة القران الكريم مع االلتزام بأحكام التالوة حصلت علـى المرتبـة            : المهارة الثامنة  ذلك    تلى -٥

  %)٧٦,٠٠( بوزن نسبي قدره الخامسة



 ١٠٦

ويقـول  ) ذرة(قراءة الحرف بـصوته الـصحيح فقـد يقـرأ كلمـة            : المهارة العاشرة  ذلك    تلى -٦
  %)٧٥,٧٥( بوزن نسبي قدره حصلت على المرتبة السادسة)زرة(
 مراعاة نطق الكلمات مضبوطة بالشكل حصلت على المرتبة الـسابعة : المهارة السادسةلك   ذ  تلى -٧

  %)٧٢,٨٣(بوزن نسبي قدره 
قراءة الحروف المشددة بشكل صحيح حـصلت علـى المرتبـة      : المهارة الحادية عشر   ذلك    تلى -٨

 %)٧٢,٠٨( بوزن نسبي قدره الثامنة
 بـوزن نـسبي قـدره    قاط حصلت على المرتبة التاسعة   الفواصل والن : المهارة الرابعة  ذلك     تلى  -٩
)٧١,٢٥(%  

يب االستفهام والتعجب وغيرهـا حـصلت       تنغيم الصوت عند أسال   : المهارة الخامسة    ذلك    تلى -١٠
  %)٦٩,٣٣( بوزن نسبي قدره على المرتبة العاشرة

كـن  نطق الحروف مضبوطة بالشكل بـصورة صـحيحة إذا لـم ت           : المهارة السابعة  ذلك    تلى -١١
   %)٦٥,٢٥( بوزن نسبي قدره ةمضبوطة حصلت على المرتبة الحادية عشر

 .%)٧٣,٨١( على وزن نسبي ت حصل فقدأما الدرجة الكلية للبطاقة ككل
  :ات في القراءة الجهرية هي ثالث مهار كما يتبين أن أعلى

نـسبي   بوزن إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة حصلت على المرتبة األولى   :  مهارة في   -١
 %)٧٩,٨٣(قدره 

 بـوزن نـسبي   حصلت على المرتبة الثانية )  الكسر – الضم   –الفتح  (التنوين بأنواعه : مهارة  في   -٢
  %)٧٨,٨٣(قدره 

 بوزن نسبي قـدره     حصلت على المرتبة الثالثة   )  الياء – الواو   –األلف  (المد بأنواعه : مهارة  في   -٣
)٧٧,٥٠(%  

 :ية هي كما يلي كما أن أدنى ثالث مهارات في القراءة الجهر 
 نطق الحروف مضبوطة بالشكل بصورة صحيحة إذا لم تكن مضبوطة : المهارة السابعة  -١   

   %)٦٥,٢٥( بوزن نسبي قدره حصلت على المرتبة الحادية عشر    
 تنغيم الصوت عند أسليب االستفهام والتعجب وغيرها حصلت : المهارة الخامسة   -٢   

  %)٦٩,٣٣( بوزن نسبي قدره على المرتبة العاشرة    
  بوزن نسبيالفواصل والنقاط حصلت على المرتبة التاسعة: المهارة الرابعة  -٣   

 %)٧١,٢٥( قدره     
 :ومناقشتها وتفسيرها  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من أسئلة الدراسة:ثانياً

 لـدى طلبـة الـصف       اإلمالئية ما مستوى المهارات  ": السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على       ينص  
 ؟ ساسياأل سالساد

 ، باالطالع على األدب التربوي المتعلق بالمهارات اإلمالئية   قام الباحثولإلجابة عن هذا التساؤل



 ١٠٧

 اللغـة العربيـة     معلمـي ومن خالل عمل الباحث في مهنة التدريس عمل الباحث مع مجموعة من             
مالئية  المتوقع من طالب الـصف الـسادس         للصف السادس على رصد مجموعة من المهارات اإل       

إتقانها ، ثم قام الباحث بعرضها على المشرف ، وبعد الموافقة عليها  تم عرضها على مجموعة من                  
المتخصصين والخبراء في المناهج وطرق التدريس  من أساتذة الجامعـات والمـشرفين التربـويين         

أو سبتها لطلبة الصف السادس من اجل التعديل        والعاملين في مهنة التدريس  للتأكد من صحتها  ومنا         
 .الحذف أو اإلضافة وإبداء الرأي 

) ١٢٠( المحكمين قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة الدراسـة والبالغـة             بآراء وبعد االستئناس   
طالباً وطالبة موزعين على مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الخاص  ومـن ثـم قـام الباحـث             

 : وضح ذلكيلتكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجدول التالي  احسابب
 )٥: ٢(الجدول 

 )١٢٠=ن ( وكذلك ترتيبها االختبار مهارات من مهارةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

مجموع  المهارة
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 ٢ ٨٧٫٥٠ ٠٫٥٨٣ ١٫٧٥٠ ٢١٠ مهارة كتابة الالم الشمسية: المهارة األولى

 ٨ ٧٠٫٤٩ ٢٫٢٩٠ ١١٫٩٨٣ ١٤٣٨ مهارة كتابة الهمزة: المهارة الثانية

مهارة كتابة التاء : المهارة الثالثة 
 المربوطة

٣ ٨٣٫٦١ ٠٫٨١٠ ٢٫٥٠٨ ٣٠١ 

 ١٠ ٥٨٫٦١ ٠٫٩٢٦ ١٫٧٥٨ ٢١١ مهارة كتابة التنوين: المهارة الرابعة 

 ٩ ٦٥٫٠٠ ٠٫٧٨٤ ١٫٣٠٠ ١٥٦ مهارة كتابة المد: المهارة الخامسة

مهارة كتابة األلف : المهارة السادسة
 بأنواعها

٦ ٧٨٫٣٣ ١٫٥٥٥ ٧٫٠٥٠ ٨٤٦ 

مهارة كتابة الفعل المعتل : المهارة السابعة
 األخر بالواو

٧ ٧٤٫١٧ ٠٫٤٤٠ ٠٫٧٤٢ ٨٩ 

مهارة كتابة حذف النون : المهارة الثامنة
 ١١ ٥٦٫٦٧ ٠٫٤٩٨ ٠٫٥٦٧ ٦٨ لإلضافة

 ٤ ٨٠٫٦٣ ٠٫٩٦٥ ٣٫٢٢٥ ٣٨٧مهارة كتابة الحروف : المهارة التاسعة



 ١٠٨

 المدغمة

مهارة كتابة دخول : المهارة العاشرة
حرفي الجر الكاف والالم على االسم 

 المعرف بال
١ ٨٩٫١٧ ٠٫٤٨٨ ١٫٧٨٣ ٢١٤ 

 ٥ ٨٠٫٤٥ ٢٫٠١٩ ٨٫٨٥٠ ١٠٦٢ مهارة الترقيم: المهارة الحادي عشر

  ٧٤٫١٤ ٦٫٥٧٣ ٤١٫٥١٧ ٤٩٨٢ الدرجة الكلية

 يتضح من الجدول السابق 
  مهارة كتابة دخول حرفي الجر الكاف والالم على االسـم المعـرف بـال             : المهارة العاشرة  أن   -١

  %)٨٩,١٧( بوزن نسبي قدره حصلت على المرتبة األولى
 بـوزن نـسبي      حصلت على المرتبة الثانية    يةمهارة كتابة الالم الشمس   : المهارة األولى  ذلك    تلى -٢

  %)٨٧,٥٠(قدره 
 بـوزن نـسبي   ة حصلت على المرتبة الثالثمهارة كتابة التاء المربوطة: المهارة الثالثة    ذلك    تلى -٣

 %)٨٣,٦١(قدره 
 بـوزن   حصلت على المرتبة الرابعـة     مهارة كتابة الحروف المدغمة   : المهارة التاسعة  ذلك     تلى  -٤

 %)٨٠,٦٣(نسبي قدره 
 بوزن نسبي قـدره      حصلت على المرتبة الخامسة    مهارة الترقيم : المهارة الحادي عشر   ذلك     تلى  -٥
)٨٠,٤٥(%  
 بـوزن   حصلت على المرتبـة الـسادسة      مهارة كتابة األلف بأنواعها   : المهارة السادسة  ذلك    تلى -٦

 %)٧٨,٣٣(نسبي قدره 
  حصلت على المرتبة الـسابعة     معتل األخر بالواو  مهارة كتابة الفعل ال   : المهارة السابعة  ذلك     تلى  -٧

  %)٧٤,١٧(بوزن نسبي قدره 
 بـوزن نـسبي قـدره        حصلت على المرتبة الثامنة    مهارة كتابة الهمزة  : المهارة الثانية  ذلك   تلى -٨
)٧٠,٤٩(%  
 بـوزن نـسبي قـدره      حصلت على المرتبة التاسعة    مهارة كتابة المد  : المهارة الخامسة  ذلك    تلى -٩
)٦٥,٠٠(%  

 بوزن نسبي قدره     حصلت على المرتبة العاشرة    مهارة كتابة التنوين  : المهارة الرابعة    ذلك    تلى -١٠
)٥٨,٦١(%  

  حصلت على المرتبة الحادية عـشر مهارة كتابة حذف النون لإلضافة: المهارة الثامنة ذلك  تلى -١١
  %)٥٦,٦٧(بوزن نسبي قدره 

 .%)٧٤,١٤( وزن نسبي  أما الدرجة الكلية لالختبار ككل حصل على



 ١٠٩

 : كما يتبين أن أعلى  ثالث مهارات في اإلمالء هي كما يلي 
  مهارة كتابة دخول حرفي الجر الكاف والالم على االسم المعرف بال: المهارة العاشرة أن -١

  %)٨٩,١٧( بوزن نسبي قدره      حصلت على المرتبة األولى
  بوزن حصلت على المرتبة الثانيةلالم الشمسيةمهارة كتابة ا: المهارة األولى ذلك   تلى-٢

  %)٨٧,٥٠( نسبي قدره     
  بوزن  حصلت على المرتبة الثالثمهارة كتابة التاء المربوطة: المهارة الثالثة  ذلك  تلى -٣

 %)٨٣,٦١(نسبي قدره      
  :كما أن أدنى ثالث مهارات في اإلمالء هي كما يلي

  حصلت على المرتبة الحاديةابة حذف النون لإلضافةمهارة كت: المهارة الثامنة  -١
 .  %)٥٦,٦٧( بوزن نسبي قدره     عشر

  بوزن نسبي  حصلت على المرتبة العاشرةمهارة كتابة التنوين: المهارة الرابعة   -٢
  %)٥٨,٦١(قدره     
 %)٦٥,٠٠ (قدره  بوزن نسبي حصلت على المرتبة التاسعةمهارة كتابة المد: المهارة الخامسة  -٣
 :ومناقشتها وتفسيرهامن أسئلة الدراسة الثالث مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال : لثاثا

يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تالوة وحفـظ  " : من أسئلة الدراسة على    الثالث  السؤال  ينص  
 القران الكريم ومستوى المهارات القرائية لدى طلبة الصف السادس ؟

يوضح ) ١١(والجدول    معامل ارتباط بيرسون   قام الباحث باستخدام      هذا  السؤال   وللتحقق من صحة  
 :ذلك

 )٥: ٣(جدول 

ن الكريم ومستوى المهارات القرائية لدى طلبة تالوة وحفظ القرآبين  معامل ارتباط بيرسون
 الصف السادس

الدرجة الكلية  المقياس
 للمهارات القرائية

 مستوى الداللة

٠,٠٥دالة عند  ٠٫٢٥٧* عدد األجزاء  
   ٠,٢٥٠  ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٨(ر الجدولية عند درجة حرية 

 ٠,٣٢٥ ) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨(ر الجدولية عند درجة حرية 

     عند مستوى داللةيتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية 

 (α ≤ ٠,٠٥)ن الكريم ومستوى المهارات القرائيـة لـدى طلبـة الـصف     آبين تالوة وحفظ القر
 .السادس



 ١١٠

 :ومناقشتها وتفسيرها  من أسئلة الدراسةالرابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال : رابعاًًًًًًًًًً
تالوة وحفـظ  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين " : من أسئلة الدراسة على     الرابع  السؤال  ينص  
  المهارات الكتابية لدى طلبة الصف السادس ؟ن الكريم ومستوىالقرآ

يوضح ) ١٢(والجدول    معامل ارتباط بيرسون   قام الباحث باستخدام     وللتحقق من صحة هذا  السؤال     
 :ذلك

 )٥: ٤(جدول 

ن الكريم ومستوى المهارات الكتابية لدى طلبة تالوة وحفظ القرآبين  معامل ارتباط بيرسون
 الصف السادس

لكلية الدرجة ا المقياس
 للمهارات الكتابية 

 مستوى الداللة

٠,٠١دالة عند  ٠.٣٧٨** عدد األجزاء  
   ٠,٢٥٠  ) =٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٨(ر الجدولية عند درجة حرية 

 ٠,٣٢٥ ) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨(ر الجدولية عند درجة حرية 

 عند مستوى داللةحصائية يتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إ

(α ≤ ٠,٠١)ن الكريم ومستوى المهارات الكتابيـة لـدى طلبـة الـصف     لقرآ بين تالوة وحفظ ا
 .السادس

 :ومناقشتها وتفسيرها من أسئلة الدراسةالخامس النتائج المتعلقة بالسؤال : خامساًً
ـ        " : من أسئلة الدراسة على     الخامس  السؤال  ينص   صائية عنـد   هل توجد فـروق ذات داللـة إح

توسط درجات الطالب الحـافظين  في مستوى بعض مهارات القراءة بين م) α ≤ ٠,٠٥(مستوى 
 ؟ ن الكريملكريم والطالب غير الحافظين للقرآن اللقرآ

 : بالتحقق من صحة الفرض التالي  قام الباحثولإلجابة عن هذا التساؤل
ستوى بعض مهـارات القـراءة   في م) α ≤ ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .ن الكريمآن الكريم والطالب غير الحافظين للقرتوسط درجات الطالب الحافظين للقرآبين م

 T. test" لعينتـين مـستقلتين   " ت"وللتحقق من صحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار       -
independent sample"  يوضح ذلك) ١٣(والجدول. 

 )٥: ٥(الجدول 
 بينفي البطاقة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"افات المعيارية وقيمة المتوسطات واالنحر



 ١١١

 ن الكريمآن الكريم والطالب غير الحافظين للقرفظين للقرآالطالب الحامتوسطات درجات 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 قيمة الداللة "ت"قيمة  المعياري

مستوى 
 الداللة

قة الدرجة الكلية لبطا ١٢٫١٨٤ ٥٥٫٩٦٧ ٣٠ غير حافظين
 ٧,٥٥١ ٩٧,١٣٣ ٣٠ حافظين المالحظة

٠٫٠٠٠ ١٥٫٧٣٠ 
دالة عند 
٠,٠١ 

 ٢,٠٠) = ≥ α ٠,٠٥( وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
 ٢٫٦٦) = ≥  α ٠٫٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة *

 :ول السابق أن يتضح من الجد
عنـد مـستوى داللـة       للبطاقـة الجدولية في الدرجة الكلية     " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

لكـريم  ن ا الطالب الحـافظين للقـرآ    ، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين           )٠,٠١(
 .ن الكريمين للقرآالطالب الحافظ ، ولقد كانت الفروق لصالح ن الكريموالطالب غير الحافظين للقرآ

  : نتائج هذا الفرض إلى ما يليو الباحثويعز
  .ن الكريم في تحسين مستوى الطالب في المهارات القرائيةأثر تالوة وحفظ القرآ -١
 الطـالب الحـافظين   نن الكريم له األثر الكبير في  إتقان القراءة الصحيحة حيـث إ      حفظ القرآ   -٢

تتمتع بدرجة عالية من الدقة ومراعاة عالمـات الوقـف    ن الكريم كانت قراءتهم       ألجزاء من القرآ  
 الخ  ......والتنوين والمخارج الصحيحة  والقراءة المشكولة

حيث نجد أن عدد حصص     ،ثر زيادة عدد حصص التربية اإلسالمية في تحسين مستوى القراءة         أ  -٣
 أسـبوعيا   التربية اإلسالمية في مدراس التعليم الخاص سبع حصص أسبوعيا مقارنة بأربع حصص           

 ..،حيث أن الزيادة في عدد الحصص كان لصالح التالوة والحفظ لمدراس التعليم العام 

ن الكريم عززت عندهم روح التحدي      ، حيث أن قراءتهم للقرآ    عدم رهبة الطالب  أثناء القراءة         -٤
 .وعدم االرتباك والخوف أثناء القراءة أمام اآلخرين 

المغامسي (ودراسة )٢٠٠٩عبد الجواد، (سات سابقة مثل دراسة     مع عدة درا  وتتفق نتائج هذه الدراسة     
ـ        )١٩٩٠عقيالن ، (ودراسة  ) ١٩٩٤، لح الطلبـة   صاوالتي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية ل

 الحافظين  
 :ومناقشتها وتفسيرها من أسئلة الدراسةالسادس النتائج المتعلقة بالسؤال :  سادساً
هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           " : سة على   من أسئلة الدرا  السادس  السؤال  ينص  

توسط درجات الطـالب الحـافظين   في مستوى بعض مهارات اإلمالء بين م) α ≤ ٠,٠٥(مستوى 
 ن الكريم؟لكريم والطالب غير الحافظين للقرآن اللقرآ

 :  بالتحقق من صحة الفرض التالي  قام الباحثولإلجابة عن هذا التساؤل



 ١١٢

في مستوى بعض مهارات اإلمالء بـين  ) α ≤ ٠,٠٥(لة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذات دال
 .ن الكريمآن الكريم والطالب غير الحافظين للقرتوسط درجات الطالب الحافظين للقرآم

 T. test" لعينتـين مـستقلتين   " ت"وللتحقق من صحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار       -
independent sample"  ذلكيوضح ) ١٤(والجدول . 

 )٥: ٦(الجدول 
بين في االختبار ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 ن الكريملكريم والطالب غير الحافظين للقرآن االطالب الحافظين للقرآمتوسطات درجات 
 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 المعياري

 داللةقيمة ال "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

مهارة : المهارة األولى ٠٫٥٦٣ ١٫٦٠٠ ٣٠ غير حافظين
 ٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣٠ حافظين كتابة الالم الشمسية

٠٫٠٠٠ ٣٫٨٩٠ 
دالة عند 
٠,٠١ 

مهارة : المهارة الثانية ٢٫٢٥١ ١١٫٠٣٣ ٣٠ غير حافظين
 ٢,٠٠٧ ١٢,٨٠٠ ٣٠ حافظين كتابة الهمزة

٠٫٠٠٢ ٣٫٢٠٩ 
دالة عند 
٠,٠١ 

مهارة : المهارة الثالثة  ١٫٠٨٣ ٢٫٠٠٠ ٣٠ غير حافظين
 ٠,٥٠٤ ٢,٥٦٧ ٣٠ حافظين كتابة التاء المربوطة

٠٫٠١٢ ٢٫٥٩٩ 
دالة عند 
٠,٠٥ 

: المهارة الرابعة  ٠٫٧٤٠ ١٫٢٦٧ ٣٠ غير حافظين
 ٠,٨٥٠ ٢,٠٣٣ ٣٠ حافظين مهارة كتابة التنوين

٠٫٠٠٠ ٣٫٧٢٦ 
دالة عند 
٠,٠١ 

: الخامسةالمهارة  ٠٫٨٠٥ ٠٫٨٠٠ ٣٠ غير حافظين
 ٠,٨١٩ ١,٤٦٧ ٣٠ حافظين مهارة كتابة المد

٠٫٠٠٢ ٣٫١٧٩ 
دالة عند 
٠,٠١ 

: المهارة السادسة ١٫٩١٩ ٥٫٨٠٠ ٣٠ غير حافظين
مهارة كتابة األلف 

 ١,٠٦٦ ٧,٠٣٣ ٣٠ حافظين بأنواعها
٠٫٠٠٣ ٣٫٠٧٧ 

دالة عند 
٠,٠١ 
 

مهارة : المهارة السابعة ٠٫٥٠٧ ٠٫٥٣٣ ٣٠ غير حافظين
ابة الفعل المعتل كت

 األخر بالواو
 ٠,٢٥٤ ٠,٩٣٣ ٣٠ حافظين

٠٫٠٠٠ ٣٫٨٦٢ 
دالة عند 
٠,٠١ 
 

مهارة : المهارة الثامنة ٠٫٤٧٩ ٠٫٣٣٣ ٣٠ غير حافظين
كتابة حذف النون 

 لإلضافة
 ٠,٤٧٩ ٠,٦٦٧ ٣٠ حافظين

٠٫٠٠٩ ٢٫٦٩٣ 
دالة عند 
٠,٠١ 
 

دالة عند  ٠٫٠٠٧ ٢٫٧٩٦ ١٫٢١٣ ٢٫٦٦٧ ٣٠ غير حافظينمهارة : المهارة التاسعة



 ١١٣

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 المعياري

 داللةقيمة ال "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

كتابة الحروف 
 المدغمة

 ٠,٧٧٠ ٣,٤٠٠ ٣٠ حافظين
٠,٠١ 

: المهارة العاشرة ٠٫٦٧٥ ١٫٦٠٠ ٣٠ غير حافظين
مهارة كتابة دخول 
حرفي الجر الكاف 
والالم على االسم 

 المعرف بال

 ٠,٢٥٤ ١,٩٣٣ ٣٠ حافظين
٠٫٠١٤ ٢٫٥٣٣ 

دالة عند 
٠,٠٥ 

: المهارة الحادي عشر ١٫٥٣١ ٨٫٠٠٠ ٣٠ غير حافظين
 ١,٦٧٣ ٩,٤٠٠ ٣٠ حافظين مهارة الترقيم

٠٫٠٠١ ٣٫٣٨١ 
دالة عند 
٠,٠١ 

 ٥٫٦٦٠ ٣٥٫٦٣٣ ٣٠ غير حافظين
 الدرجة الكلية

 ٣,٣٨٠ ٤٤,٢٣٣ ٣٠ حافظين
٠٫٠٠٠ ٧٫١٤٥ 

دالة عند 
٠,٠١ 

 ٢,٠٠) = ≥ α ٠,٠٥(  وعند مستوى داللة )٥٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
 ٢٫٦٦) = ≥  α ٠٫٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة *

 :يتضح من الجدول السابق أن 
عنـد  الدرجة الكلية لالختبـار     جميع المهارات و  الجدولية في   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

الطـالب الحـافظين    على وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين         ، وهذا يدل    )٠,٠١(مستوى داللة   
الطالب الحـافظين    ، ولقد كانت الفروق لصالح       ن الكريم لكريم والطالب غير الحافظين للقرآ    للقران ا 

 .ن الكريمللقرآ
  :نتائج هذا الفرض إلى ما يلي ثو الباحويعز

 .هارات الكتابية ن الكريم في تحسين مستوى الطالب في المالوة وحفظ القرآثر تأ -١
 ،ثر القراءة الصحيحة لدى طالب مدارس التعليم الخاص كانت لها األثر االيجابي على الكتابـة              أ -٢

 وإخراجها من مخرجها الصحيحة  سـاعد الطـالب          ،حيث أن نطق الحروف بصورة صحيحة     
 .على إتقان الكتابة بصورة صحيحة 

 الخاص  على إتقان الكتابـة الـسليمة   معرفة طرق التهجي السليمة ساعد طالب مدارس التعليم      -٣
 .من خالل االستماع الجيد للكلمة ثم النطق السليم لها ومن ثم كتابتها 

لك من خالل كثرة القراءة مـن   تكرار صورة الكلمة في ذاكرة طالب مدارس التعليم الخاص وذ     -٤
 ن الكريم مما ساهم في سهولة كتابتها  لديهمالقرآ

 



 ١١٤

المغام سي  (ودراس ة  ) ٢٠٠٩عب د الج واد،  (سة مع عدة دراسات س ابقة مث ل دراس ة       وتتفق نتائج ھذه الدرا       
والت ي أثبت ت وج ود ف روق ذات دالل ة إح صائیة ل صالح الطلب ة         )١٩٩٠عقیالن ،(ودراسة  ) ١٩٩٤،

 الحافظین 
 :ومناقشتها وتفسيرها من أسئلة الدراسةالسابع  النتائج المتعلقة بالسؤال :سابعا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        " : أسئلة الدراسة على    من  السابع  السؤال  ينص  
)٠,٠٥ ≥ α (ن سط درجات الطالبات الحافظات للقـرآ في مستوى بعض مهارات القراءة بين متو

 ن الكريم؟ريم والطالبات غير الحافظات للقرآالك

 : بالتحقق من صحة الفرض التالي  قام الباحثولإلجابة عن هذا التساؤل
في مستوى بعض مهارات القراءة بـين  ) α ≤ ٠,٠٥(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توج
 .ن الكريمريم والطالبات غير الحافظات للقرآن الكسط درجات الطالبات الحافظات للقرآمتو

 T. test" لعينتـين مـستقلتين   " ت"وللتحقق من صحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار       -
independent sample" يوضح ذلك)١٥(والجدول . 

 )٥: ٧(الجدول 
بين في البطاقة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 ن الكريمريم والطالبات غير الحافظات للقرآن الكالطالبات الحافظات للقرآمتوسطات درجات 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 قيمة الداللة "ت"قيمة  يالمعيار

مستوى 
 الداللة

الدرجة الكلية  ١٧٫٥٢٦ ٧٤٫٠٦٧ ٣٠ اتغير حافظ
 ٩,٩٤٣ ٩٧,٦٠٠ ٣٠ اتحافظ لبطاقة المالحظة

٦٫٣٩٧ 
 

٠٫٠٠٠ 
 

دالة عند 
٠,٠١ 
 

 ٢,٠٠) = ≥ α ٠,٠٥( وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
 ٢,٦٦) = ≥  α ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨( حرية الجدولية عند درجة" ت"قيمة *

 :يتضح من الجدول السابق أن 
عنـد مـستوى داللـة    الجدولية في الدرجة الكلية لالختبـار       " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

لكـريم  ن ا  للقـرآ  الطالبات الحافظات ، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين           )٠,٠١(
   الكريمن للقرآالطالبات الحافظات كانت الفروق لصالح قد، ون الكريم للقرآتير الحافظاوالطالبات غ

  : نتائج هذا الفرض إلى ما يليويعزو الباحث 
 ن الكريم في تحسين مستوى الطالبات في المهارات القرائية أثر تالوة وحفظ القرآ -١
 لطالبات الحافظاتيحة حيث أن ا إتقان القراءة الصحىن الكريم له األثر الكبير علحفظ القرآ -٢



 ١١٥

ن الكريم كانت قراءتهن  تتمتع بدرجة عالية من الدقة ومراعاة عالمات الوقف ألجزاء من القرآ
  الخ  ......والتنوين والمخارج الصحيحة  والقراءة المشكولة

حيث نجد أن عدد حصص     ،ثر زيادة عدد حصص التربية اإلسالمية في تحسين مستوى القراءة           أ -٣
ية اإلسالمية في مدراس التعليم الخاص سبع حصص أسـبوعيا مقارنـة بـأربع حـصص       الترب

 .حيث أن الزيادة في عدد الحصص كان لصالح التالوة والحفظ أسبوعيا لمدراس التعليم العام 

ن الكريم عززت عندهن روح التحدي      دم رهبة الطالبات أثناء القراءة ،حيث أن قراءتهن للقرآ        ع  -٤
 وف أثناء القراءة أمام اآلخرين وعدم االرتباك والخ

ودراسـة  ) ٢٠٠٩عبـد الجـواد،   (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع عدة دراسات سابقة مثـل دراسـة             
والتي أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح        )١٩٩٠عقيالن ، (ودراسة  ) ١٩٩٤المغامسي ، (

 الطلبة الحافظين  
 :ومناقشتها وتفسيرها ئلة الدراسةمن أسالثامن  النتائج المتعلقة بالسؤال :ثامنا

مستوى   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند: من أسئلة الدراسة على الثامن السؤال ينص 
)٠,٠٥ ≥ α (سط درجات الطالبات الحافظاتفي مستوى بعض مهارات اإلمالء بين متو 

 ن الكريم؟آن الكريم والطالبات غير الحافظات للقرللقرآ

 : بالتحقق من صحة الفرض التالي  قام الباحثالتساؤلولإلجابة عن هذا 
في مستوى بعض مهارات اإلمالء بـين  ) α ≤ ٠,٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 .ن الكريم والطالبات غير الحافظات للقران الكريمسط درجات الطالبات الحافظات للقرآمتو

 T. test" لعينتـين مـستقلتين   " ت "وللتحقق من صحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار      -
independent sample" يوضح ذلك)١٦(والجدول . 

 )٥: ٨(الجدول 
بين في االختبار ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 لكريمن اريم والطالبات غير الحافظات للقرآن الكالطالبات الحافظات للقرآمتوسطات درجات 
 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

: المهارة األولى ٠٫٩٠٠ ١٫٤٦٧ ٣٠ اتغير حافظ
مهارة كتابة الالم 

 الشمسية
 ٠,٢٥٤ ١,٩٣٣ ٣٠ اتحافظ

-٢٫٧٣٥ 
 

٠٫٠٠٨ 
 

دالة عند 
٠,٠١ 
 



 ١١٦

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

: المهارة الثانية ٢٫٥٧٨ ١١٫٢٠٠ ٣٠ ير حافظاتغ
 ١,٦٢٦ ١٢,٩٠٠ ٣٠ حافظات مهارة كتابة الهمزة

-٣٫٠٥٤ 
 

٠٫٠٠٣ 
 

دالة عند 
٠,٠١ 
 

: المهارة الثالثة  ٠٫٨٦١ ٢٫٥٠٠ ٣٠ غير حافظات
مهارة كتابة التاء 

 المربوطة
 ٠,١٨٣ ٢,٩٦٧ ٣٠ حافظات

-٢٫٩٠٤ 
 

٠٫٠٠٥ 
 

دالة عند 
٠,٠١ 
 

: المهارة الرابعة  ١٫٠٠٦ ١٫٥٦٧ ٣٠ حافظاتغير 
 ٠,٨٣٤ ٢,١٦٧ ٣٠ حافظات مهارة كتابة التنوين

-٢٫٥١٥ 
 

٠٫٠١٥ 
 

دالة عند 
٠,٠٥ 
 

: المهارة الخامسة ٠٫٧٤٠ ١٫٢٦٧ ٣٠ غير حافظات
 ٠,٤٧٩ ١,٦٦٧ ٣٠ حافظات مهارة كتابة المد

-٢٫٤٨٥ 
 

٠٫٠١٦ 
 

دالة عند 
٠,٠٥ 
 

: المهارة السادسة ١٫٢٦٤ ٧٫٣٠٠ ٣٠ غير حافظات
مهارة كتابة األلف 

 بأنواعها
 ٠,٨٦٨ ٨,٠٦٧ ٣٠ حافظات

-٢٫٧٣٩ 
 

٠٫٠٠٨ 
 

دالة عند 
٠,٠١ 
 

: المهارة السابعة ٠٫٥٠٤ ٠٫٥٦٧ ٣٠ غير حافظات
مهارة كتابة الفعل 
 المعتل األخر بالواو

 ٠,٢٥٤ ٠,٩٣٣ ٣٠ حافظات
-٣٫٥٥٩ 

 
٠٫٠٠١ 

 

دالة عند 
٠,٠١ 
 

: المهارة الثامنة ٠٫٥٠٩ ٠٫٥٠٠ ٣٠ غير حافظات
مهارة كتابة حذف 

 النون لإلضافة
 ٠,٤٣٠ ٠,٧٦٧ ٣٠ حافظات

-٢٫١٩٣ 
 

٠٫٠٣٢ 
 

دالة عند 
٠,٠٥ 
 

: المهارة التاسعة ٠٫٩٥٠ ٣٫١٦٧ ٣٠ غير حافظات
مهارة كتابة 

 الحروف المدغمة
 ٠,٥٤٧ ٣,٦٦٧ ٣٠ حافظات

-٢٫٤٩٩ 
 

٠٫٠١٥ 
 

دالة عند 
٠,٠٥ 
 

: المهارة العاشرة ٠٫٥٦٣ ١٫٦٠٠ ٣٠ غير حافظات
مهارة كتابة دخول 

الكاف حرفي الجر 
والالم على االسم 

 المعرف بال
 ٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣٠ حافظات

-٣٫٨٩٠ 
 

٠٫٠٠٠ 
 

دالة عند 
٠,٠١ 
 

المهارة الحادي  ٥٫٠٢٥ ٣٠٫٨٣٣ ٣٠ غير حافظات
مهارة : عشر

 الترقيم
 ٣,٠٦٧ ٣٦,٩٠٠ ٣٠ حافظات

-٥٫٦٤٥ 
 

٠٫٠٠٠ 
 

دالة عند 
٠,٠١ 
 



 ١١٧

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة األبعاد
 المعياري

 قيمة الداللة "ت"قيمة 
مستوى 
 الداللة

 الدرجة الكلية ٢٫٤٤٠ ٨٫١٠٠ ٣٠  حافظاتغير
 ١,٦٨٩ ٩,٩٠٠ ٣٠ حافظات 

-٣٫٣٢٢ 
 

٠٫٠٠٢ 
 

دالة عند 
٠,٠١ 
 

 ٢,٠٠) = ≥ α ٠,٠٥( وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
 ٢٫٦٦) = ≥  α ٠٫٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٨(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة *

 :يتضح من الجدول السابق أن 
عنـد  الدرجة الكلية لالختبـار     جميع المهارات و  الجدولية في   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

 الطالبـات الحافظـات   ، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين           )٠,٠١(مستوى داللة   
 الطالبـات  ، ولقـد كانـت الفـروق لـصالح     ن الكريم للقرآلكريم والطالبات غير الحافظات ن ا للقرآ

 .ن الكريم للقرآالحافظات
  : نتائج هذا الفرض إلى ما يليو الباحث ويعز

 .ن الكريم في تحسين مستوى الطالبات في المهارات الكتابية أثر تالوة وحفظ القرآ -١
 ،ثر القراءة الصحيحة لدى طالبات مدارس التعليم الخاص كانت لها األثر االيجابي على الكتابـة  أ -٢

صحيحة وإخراجها من مخرجها الصحيحة  سـاعد الطالبـات          حيث أن نطق الحروف بصورة      
 .على إتقان الكتابة بصورة صحيحة 

على إتقان الكتابـة الـسليمة    طرق التهجي السليمة ساعد طالبات مدارس التعليم الخاص     معرفة  -٣
 . ثم النطق السليم لها ومن ثم كتابتها ،من خالل االستماع الجيد للكلمة

لك من خالل كثرة القراءة من       مدارس التعليم الخاص وذ    كرة طالبات رار صورة الكلمة في ذا     تك -٤
  .ن الكريم مما ساهم في سهولة كتابتها  لديهمالقرآ

ودراسـة  ) ٢٠٠٩عبـد الجـواد،   (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع عدة دراسات سابقة مثـل دراسـة             
ة إحصائية لصالح   والتي أثبتت وجود فروق ذات دالل     )١٩٩٠عقيالن ، (ودراسة  ) ١٩٩٤المغامسي ، (

 .الطلبة الحافظين  
 

 : دراسةتوصیات ال
  
 : یوصي الباحث بما یلي الدراسة على النتائج التي توصلت إلیھا بناًء  

 . في األسبوع لتساوي عدد حصص اللغة العربية   العمل على زيادة حصص التربية اإلسالمية •

ابية في ظل وجود دليل للمعلم يساعد على        العمل على تقديم مواد اثرائية للمهارات القرائية والكت        •
 .تذليل صعوبات تعليم تلك المهارات



 ١١٨

إعداد معلمين معالجين في المرحلة األساسية لمعالجة الضعف القرائي والكتـابي عنـد الطلبـة                •
 . بحيث تراعي دور القرآن الكريم ،واختيار الطرق السليمة للتخلص من هذه االفة 

لى العقبـات التـي     ت أبنائهم وإرشادهم إلى الطرق السليمة للتغلب ع       تبليغ أولياء األمور بمستويا    •
 .هميعاني منهم أبناء

قياس مدى استعدادات الطلبة والعوائق التي تمنعهم من تعلم اللغة العربيـة ومـساعدتهم علـى                 •
 .    من حياتهم التعليميةةتخطي هذه المرحلة الهام

 .للغة العربية زيادة النصوص القرآنية في مادة القراءة  كتب ا •

تشجيع الطلبة المتفوقين في تالوة ، وحفظ القرآن الكريم ، وذلك مـن خـالل تقـديم الحـوافز                    •
 .المعنوية والمادية لهم 

 .  لكي يؤدوا رسالتهم على أكمل وجه  متكامالًالعناية بإعداد معلمي القرآن الكريم إعداداً •

ـ     ضرورة التنسيق بين معلمي اللغة العربية ، ومعلمي ال         •  اًتربية اإلسالمية باعتبار المنهجين منهج
 . متكامالً

عند االنتهاء من مرحلـة    كامالً  العمل على وضع برنامج يوصل الطالب إلى حفظ القرآن الكريم            •
 .الثانوية العامة 

ثر القرآن الكريم فـي تنميـة المهـارات         ن على إجراء دراسات ، وبحوث حول أ       تشجيع الباحثي  •
 .وبعض المهارات األخرى ، وفي جميع المراحل التعليمية القرائية ، والكتابية ، 

  :مقترحات الدراسة
   يرى الباحث أن هذه الدراسة أثارت مجموعة من المقترحات لبعض الدراسات التي يرى الباحث              

 :ما یلي ك  يوھ،المجال اسات أخرى في ھذا قد تفتح المجال أمام درأنها 
 ف  ي تح  سین م  ستوى المھ  ارات القرائی  ة والكتاب  ة ل  دى طلب  ة    معرف  ة أث  ر ت  الوة وحف  ظ الق  رآن الك  ریم   •

  .المرحلة اإلعدادیة  والثانویة 

 . وحفظ القرآن الكریم  في تحسین مستوى الطلبة الجامعیینةثر تالوأإجراء دراسات لمعرفة  •

لل  صف ال  سادس األساس  ي م  ن حی  ث اش  تمالھ عل  ى ع  دد   ) لغتن  ا الجمیل  ة (تق  ویم منھ  اج اللغ  ة العربی  ة   •

 .ھارات القرائیة والكتابیة الموجودة فیھ الم

 . إعداد برنامج لتعلیم الحروف الھجائیة بالطرق المتبعة في المدارس  الدینیة مثل القاعدة النورانیة  •

 .معرفة اثر برنامج بالتعلیم الزمري في اكتساب الطلبة المھارات القرائیة والكتابیة  •

 



 ١١٩

 قائمة املراجع
 :المراجع العربية : أوالً 

 .القرآن الكريم 
  فدار المعار، القاهرة ،   "الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية"  ) :١٩٨٣(براهيم ، عبد العليم إ .١

، اإلسـكندرية ، دار المعرفـة    " طرق تـدريس اللغـة العربيـة     "  ) :١٩٩٩(سماعيل ، زكريا    إ .٢
 .الجامعية 

رائي وبعض صـعوبات القـراءة      برنامج مقترح لعالج الضعف الق    :") ١٩٩٦( حمد  أ،   حجاج بوأ .٣
  .جامعة طنطا ، رسالة دكتوراه ،" لدى تالميذ الصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي

أثر برنامج بالعيادات القرائية لعالج الضعف في بعض المهارات         ") : ٢٠١٠(أبو طعيمة ، محمد      .٤
ة ماجـستير ، كليـة       ، رسال  "القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في محافظة خان يونس         

 . غزة –التربية ، الجامعة اإلسالمية 

مستوى التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثاني الثـانوي فـي       ") : ٢٠٠٢(، حياة زكريا     األغا .٥
، جامعة عين شـمس ، كليـة         ، رسالة ماجستير  " قطاع غزة بفلسطين وعالقته ببعض المتغيرات     

 . رة لآلداب والعلوم التربوية ، القاهتالبنا

، دار   ١ط ،" أساليب تعليم القراءة والكتابـة    :") ٢٠٠٠(أبو مغلي ، سميح و سالمة ، عبد الحافظ         .٦
 .  األردن-عمان ، ةيافا العلمي

، دار يافـا ، عمـان ،        "األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربيـة     ) : " ٢٠٠١(أبو مغلي ، سميح      .٧
 .األردن

 العاب الحاسوب في تدريس بعض قواعد الكتابـة         فاعلية استخدام ") : ٢٠٠٦(أبو منديل ، أيمن      .٨
، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، الجامعـة اإلسـالمية ،            "على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزة     

 . غزة

أثر استخدام الدراما على تحـسين مـستوى بعـض المهـارات            ") : ٢٠٠٨(أبو موسى ، لطفي      .٩
اإلسالمية  ، الجامعة    اجستير ، كلية التربية   ، رسالة م   "القرائية لدى طلبة الصف السابع األساسي     

 .  غزة–

برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الـصامتة لـدى         :") ١٩٩١(أبو النجا ، عبد اهللا عبد النبي         .١٠
 .  ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق"تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 ، الطبعة الثانية  "وطرق تدريس اللغة العربية   أساليب) "٢٠٠٢(ن أبو الهيجاء ، فؤاد حسن حسي .١١



 ١٢٠

 .القاهرة_ دار التراث   ،، تفسير القرآن الكريمابن كثير  .١٢

الجـزء   ، الجزء الثـامن ، " لسان العرب) : "١٩٩٠(بو الفضل جمال الدين محمد      أ ابن منظور ،    .١٣
  . ، بيروت ، دار صادر١الخامس عشر، ط

 . دار المعارف: ، القاهرة " اثر القرآن في اللغة العربية :")١٩٦٩(ن حمد حسأالباقوري ،  .١٤

دار   ،١ط  ،"أصول تدريس العربية بين النظرية والتطبيـق     ") : ٢٠٠٠(البجة ، عبد الفتاح حسن       .١٥
  . األردن –عمان  للطباعة والنشر والتوزيع  ، الفكر

ـ   "قرائية والكتابية   تعليم األطفال المهارات ال   "  : )٢٠٠٢(البجة ، عبد الفتاح      .١٦  للنـشر   ر، دار الفك
 . األردن ، والتوزيع ،عمان

، دار إحيـاء التـراث      "صـحيح البخـاري   ):" ٢٠٠٠(البخاري ، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل          .١٧
 .لبنان:العربي، بيروت

 ،" التعلم االيجابي وصعوبات التعلم رؤية نفـسية تربويـة معاصـرة    ") : ٢٠٠٦(كريمان   بدير ،  .١٨
 .عالم الكتب هرة ،القا مصر ،

  ، النسخة األخيرة "تنمية المهارات اللغوية للطفل"  ) :٢٠٠٢( بدير ، كريمان و صادق ، ايميلي .١٩

عالم الكتب ،    ، ١ط " تنمية المهارات اللغوية للطفل   "  ) :٢٠٠٠(اميلي   كريمان وصادق ،   بدير ،  .٢٠
 .القاهرة

 ، المطابع األهلية ،" في أسماء القـرآن الهدى والبيان :")  هـ١٣٩٧( البليهي ، صالح بن إبراهيم  .٢١
 . الرياض

ترتيب وتصحيح عبد الـرحمن محمـد   " ( سنن الترميـذي ) :"١٩٨٢(الترميذي ،محمد بن عيسى   .٢٢
 .،دار الفكر ، الرياض )عثمان

الطرق الخاصة بتـدريس اللغـة العربيـة وأدب         " ) : ١٩٧٤(جابر ، جابر عبد الحميد وآخرون        .٢٣
  .مصر –والتعليم ، وزارة التربية  "األطفال

              الطبعـة األولـى ، بيـروت دار الكتـاب       " الفـصحى لغـة القـرآن     ) " ١٩٨٢( نور أ الجندي ،  .٢٤
 .اللبناني 

اثر برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء اإلمالئـي لـدى طلبـة             ") : ٢٠٠٤(الجوجو ، الفت     .٢٥
ر منشورة ،كليـة التربيـة ،       رسالة ماجستير غي   ،"ةالصف الخامس األساسي بمحافظة  شمال غز      

 .  غزة–الجامعة اإلسالمية 

الدوليـة   ، الدار العلمية     ١، ط " طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة    ) : " ٢٠٠٠(الحسن ، هشام     .٢٦
 . األردن–،عمان 



 ١٢١

 ،  ١، ط  " طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام      ) : " ١٩٩٦(حسن ، جاسم والخليفة  الحسون ،  .٢٧
  .رشورات جامعة عمر المختامن ليبيا ،

دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية الشائعة لدى تالميذ وتلميذات الـصف           " ):٢٠٠٤ (داودحلس ،  .٢٨
، جامعة   السودان ،   ة غير منشورة  ادراسة دكتور ،  " السادس األساسي في مدارس محافظات غزة     

 .، كلية التربية  الخرطوم

خبرة الدرامية فـي تحـسين مـستوى الكتابـة          تأثير أسلوب ال  ") : ٢٠٠٣(حلس ، مها صادق      .٢٩
جامعة األقصى   كلية التربية ،    ، رسالة ماجستير ،    "اإلمالئية لدى تالميذ الصف السادس األساسي     

 .  غزة–

،  دار المـريخ للطباعـة     ،"أساليب تدريس التربيـة اإلسـالمية       " ) :١٩٨٧(الحمادي ، يوسف     .٣٠
 .الرياض  

 العام   تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم       ") :١٩٨٦( ، محمود رشدي وآخرون    خاطر .٣١
 .   ، إدارة التربية  تونس ، "في الوطن العربي

طرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية فـي        ") : ١٩٨١(خاطر ، محمود رشدي وآخرون       .٣٢
 . القاهرة –دار المعرفة   ،٢ط ،" ضوء االتجاهات التربوية الحديثة

 . ، الطبعة الرابعة" مقدمة ابن خلدون" ،) ١٩٧٨(حمن عبد الر خلدون ، .٣٣

برنامج مقترح باستخدام األسلوب التكاملي في منهج اللغة         ") :٢٠٠٢(الدخيل ، فهد عبد العزيز       .٣٤
العربية وأثرة في تحصيل طالب الصف األول المتوسط وإكسابهم للمهارات اللغوية في المملكـة              

 كلية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود        ، رسالة دكتوراه ،    "العربية السعودية 
 .اإلسالمية ، السعودية

فـن تـدريس مهـارات اللغـة العربيـة فـي المرحلـة                          :"  )١٩٩٧(محمد احمد    الدراويش ،  .٣٥
 . األردن –عمان   ،"األساسية

ائق العلمية فـي    الطر"  ) :٢٠٠٣(سعاد عبد الكريم عباس      الدليمي ، طه علي حسين  والوائلي ،        .٣٦
 . األردن –دار الشروق ،عمان  ،" تدريس اللغة العربية 

عمان ، دار    " اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها    "  ):٢٠٠٥(طه والوائلي ، سعاد      الدليمي ،  .٣٧
  .الشروق للنشر والتوزيع

 .لبنان –بيروت  دار القلم ،  ،"مختار الصحاح"  ):هـ٦٦٠(محمد بن أبي بكر الرازي ، .٣٨



 ١٢٢

 ،، المكتبة التجاريـة     " إعجاز القران والبالغة النبوية    ) :"هـ١٣٨٩ (مصطفى صادق  الرافعي ،  .٣٩
 .مصر

اثر تدريس مهارات التجويد في تالوة القـرآن الكـريم لطـالب            "  :)١٩٩٠(، مصطفى    رسالن .٤٠
 .) ٢٧٦-٢٥٤( ص)١٧(العدد  ، مجلة التربية المعاصرة ،"الصف السادس من التعليم األساسي

منهج لتعليم اإلمالء في المرحلة األساسية  الدنيا بمدارس غـزة           ") : ٢٠٠١( ، عبد اهللا     رضوان .٤١
 .، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة عين شمس"

ـ        ") : ٢٠٠٢(رضوان ، منير محمد      .٤٢  تنميـة   ىأثر استخدام الطريقة الجزئية في تعليم القراءة عل
جامعـة   كليـة التربيـة ،    ، رسالة ماجستير ،"مهاراتها في الصف األول األساسي بمحافظة غزة   

  غزة–األقصى 

برنامج عالج صعوبات تعلم القراءة والكتابة والرياضـيات  لـدى           ") : ١٩٩٢(رضوان ، هويدا     .٤٣
 .، جامعة اإلسكندرية  رسالة دكتوراه  ،"تالميذ الصف الرابع من التعليم األساسي

، الطبعة األولـى ، دار   "فان في علوم القرآنمناهل العر) :"١٩٩٥(رقاني ، محمد عبد العظيم     الز .٤٤
 . بيروت،الكتاب العربي 

الجامعة اإلسـالمية     ، ٢ط  ، "المرشد في تدريس اللغة العربية     ") :١٩٩٩(زقوت ، محمد شحادة      .٤٥
 . غزة –

 . تونس، ،مؤسسات عبد الكريم عبداهللا "اإلعجاز الفني في القرآن) :" ١٩٨٠( عمر، السالمي .٤٦

 ء، دار صـفا ١، ط"أساليب تعليم األطفال القراءة و الكتابة"  ) :٢٠٠١(خرون  سليمان ، نايف وآ    .٤٧
  . األردن–، عمان 

 .ي دار الفكر العرب" فن التدريس للتربية اللغوية ):"١٩٩٨( حمحمد صال ،سمك  .٤٨

الهيئـة   ، تحقيـق أبـو الفـضل ،       " اإلتقان في علوم القرآن    ) :"١٩٧٤(جالل الدين    السيوطي ،  .٤٩
 . ب ، القاهرةالمصرية للكتا

 .، مكتبة الفالح ، الكويت "التربية االسالمية وطرائق تدريسها ": )١٩٨٩(إبراهيم  الشافعي ، .٥٠

، الـدار   ، القـاهرة  ١، ط "تعليم التربية الدينية اإلسالمية") : ١٩٨٨( شحاته حسن سيد وآخرون   .٥١
 .المصرية اللبنانية 

 في تنمية بعض مهارات القراءة لـدى     أثر برنامج مقترح   ": )٢٠٠٩(، سوسن شاهين     الشخريتي .٥٢
 ماجـستير ،  ة، رسال " بشمال غزة–تالميذ الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية     

  . غزة–كلية التربية ، الجامعة االسالمية 



 ١٢٣

، دار وائل    "مناهج اللغة العربية وطرق تدرسها    ): " ٢٠٠٥(سعدون   الشمري ،هدى  والساموك ،     .٥٣
 .للنشر 

ضعف الطالب في اإلمالء من الصف الثالث إلى الـصف الـسادس            ") : ١٩٩٥(لي ، علي    الشوم .٥٤
العلوم اإلنسانية ، المجلد الثاني والعشرين ، العدد الثالـث         :  ،مجلة دراسات السلسة     "وطرق العالج 

 )١٧١- ١٣٨(ص.مطبعة الجامعة األردنية :  األردن –، عمان 

" ر من طريقة  لترغيب طفلك في مدرسته وواجباتـه         أكث"  ) :٢٠٠٥(شيماء حسام الدين     صافي ،  .٥٥
 . األردن –الرواد ،عمان  ، ١ط ،

، مجلة أبحاث اليرموك ، المجلد       "اثر الحاسوب في تعلم التالوة    " ) :١٩٩٩(صالح ، عبد الرحمن      .٥٦
 ) .٦٢(إلى ص  )٤٣(ص) ١٠(السابع عشر ، العدد

لى تنمية بعض المهارات الكتابيـة      األنشطة التربوية وأثرها ع   ) : " ١٩٩٤(هدى محمد    صالح ،  .٥٧
رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عـين شـمس ، كليـة              " لدى طالب الصف األول الثانوي    

 .التربية 

 ، الطبعـة األولـى ،     "  تعليم المفاهيم اللغوية والدينية لدى االطفـال      "  ) :٢٠٠١(ثناء   الضبع ،  .٥٨
  .دار الفكر التربوي –القاهرة 

الريـاض ،    ،١ط ، " التدريس في اللغة العربيـة  " : )١٩٨٤(يوسف  ي ،محمد والحماد  ظافر ،  .٥٩
 .دار المنهج للنشر 

أساليب تدريس اللغـة العربيـة بـين        ") : ٢٠٠٧(محمد فؤاد    ،   ةالحوامد،  عاشور ، راتب قاسم      .٦٠
 .األردن  -عمان  ،ةدار الميسر  ،٢ط ،" والتطبيق ةالنظري

أساليب تدريس اللغة العربيـة بـين       "  ) :٢٠٠٣( ادمحمد فؤ  الحوامدة ،  راتب قاسم ،   عاشور ،  .٦١
 . األردن –عمان  دار المسرة ،  ،"النظرية والتطبيق

 ٢ط  :" طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية      ") : ٢٠٠٢(عامر ، فخر الدين      .٦٢
 . ، القاهرة ، عالم الكتب

 . األردن -ار صفاء د  ،١ط فال ،تشجيع عادة القراءة لدى األط " :)٢٠٠٢(حسان  عبادة ، .٦٣

مستوى مهارات التعبير الكتابي لدى الطلبـة الحـافظين للقـرآن           ":  )٢٠٠٩(عبد الجواد ، إياد      .٦٤
،   ، مجلة الجامعـة اإلسـالمية      "الكريم كامالً وغير الحافظين له بالمرحلة الثانوية بمحافظة غزة        

 ).٧٣٩ -٧٠٧(ص -٦٧٣سلسلة الدراسات اإلنسانية ، المجلد السابع عشر ص



 ١٢٤

أنشطة ومهارات القراءة واالستذكار في المدريتين االبتدائية       ") : ٢٠٠٦(عبد الحميد ، هبه محمد       .٦٥
 .  األردن-عمان ، دار صفاء  ،١ط ،" واإلعدادية

 .المدينة  ، مكتبة ابن القيم ،"كيف تحفظ القرآن الكريم ") :هـ١٤٠٩(عبد الرب ، نواب الدين  .٦٦

االستعداد لتعلم القراءة تنميته وقياسـه فـي        ):" ٢٠٠٢(،إيمان زكي   سعد ومحمد    عبد الرحمن ،   .٦٧
 .مكتبة الفالح ، القاهرة  ،١ط ، "مرحلة رياض األطفال

  األردن   ،مكتبة الرسالة الحديثة   ،" لغة القرآن الكريم ) :"هـ١٤٠١ (عبد الجليل عبد الرحيم ، .٦٨

 . ، مكتبة غريب ، القاهرة "غة العربيةطرق تدريس الل"  ) :٢٠٠٢( عبد المنعم سيد  عبد العال ، .٦٩

  ،١، ط  "مهارات في اللغة والتفكيـر "  ) :٢٠٠٣(عبد الهادي ، نبيل  وأبو حشيش ، عبد العزيز   .٧٠
 .عمان ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة 

، المطابع   ، الطبعة األولى  " فتح الباري بشرح صحيح البخاري     ) :"١٤٢١( ابن حجر  العسقالني ،  .٧١
 .، الرياض هلية األ

دراسة استطالعية للعالقة بين مدى حفظ القـرآن الكـريم          ) :"هـ١٤١١(عقيالن ، محمد موسى      .٧٢
الكتاب السنوي الثالث ، الجمعيـة    ،"ومستوى األداء لمهارات القراءة لدى تالميذ الصف السادس 

 .) ١١٧-١٨٩(،صالرياض: السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، جامعة المالك سعود 

، مكتبـة دار الثقافـة       " المرشد الفني لتدريس اللغة العربيـة     "  ) :١٩٩٨(فيصل حسين    العلي ،  .٧٣
  .للنشر والتوزيع

التعليم التعاوني ودوره في عالج صعوبات تعلم مهارات القراءة لـدى  ") : ١٩٩٦(علي ، يعقوب     .٧٤
 . مسجامعة عين ش ، رسالة ماجستير ،" تالميذ مرحلة التعليم األساسي بليبيا

 أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية       :" )١٩٩٢(فتحي   ، احمد ومكاوي ،    عودة .٧٥
 .مركز بيضون : ية ، اربد ، األردن ، الطبعة الثان" 

أثر القرآن الكريم على تنمية مهارات القـراءة والكتابـة لـدى          ") : ١٩٩٥( عوض ، فايز السيد    .٧٦
،  ، جامعـة حلـوان    ، كلية التربيـة    راسات  تربوية واجتماعية   مجلة د  ، "تالميذ التعليم األساسي  

 .)٤٦٤-٤٣٤(،صالعدد الثاني  ، األول المجلد

الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربيـة  " ) : ١٩٩٩(الفريق الوطني لمبحث اللغة العربية وآدابها    .٧٧
 ." وآدابها 

صعوبات تعلـم القـراءة   فعالية برنامج مقترح لعالج بعض    "  ) : ٢٠٠٣(فورة ، ناهض صبحي      .٧٨
  . غزة–، رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة األقصى  "  االبتدائية بغزةةلدى تالميذ المرحل



 ١٢٥

فعالية استخدام مداخل حديثة في تنمية مهارات التعبير الكتابي         ") : ٢٠٠٠(قاسم ، حازم محمود      .٧٩
 . ، كلية التربية  ، جامعة حلوان راه، رسالة دكتو" لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسي

 . جدة ، مؤسسة المدينة للصحافة ،"واقعنا المعاصر) :"  هـ١٤٠٨ (محمد قطب ، .٨٠

الفروق في مهارات القراءة واإلمـالء والحـساب بـين طالبـات             ":)١٩٩٠( هانم حامد  كندي ،  .٨١
كلية  ، "كة المكرمة مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس العادية في الصف الرابع االبتدائي بم          

 .، السعودية  مكة المكرمة التربية للبنات ،

 . مؤسسة الرسالة: ، بيروت  " نحو وعي لغوي) " ١٩٧٩(مازن المبارك ، .٨٢

فاعلية العلوم الشرعية في تنمية مهارات الكتابة العربية لدى         "  :)١٩٩٨(محمد ، على إسماعيل      .٨٣
 يج وطـرق التـدريس ، العـدد الثـان         دراسـات فـي المنـاه      ، "تالميذ المدرسـة اإلعداديـة    

 ).٢٤١-٢١٤(،صوالخمسون
دار الميسرة للنـشر  : عمان    ، ١ط " طرق تدريس اللغة العربية   "  ) :٢٠٠٧(حمد  أعلي   مدكور ،  .٨٤

 . والتوزيع

فعالية التعلم االتقاني في عالج األخطاء اللغوية المـصاحبة لتعلـيم           ") : ١٩٩٦( المرسي، محمد  .٨٥
 المصرية للمناهج وطـرق التـدريس       ة ، وقائع لمؤتمر الثامن للجمعي     "ينالقراءة والكتابة للمبتدئ  
 ).٩٨- ٦٨(.، جامعة عين شمس والمتأخرين، كلية التربيةمناهج المتفوقين دراسياً

برنامج لتنمية مهارات بعض فنون الكتابة االبداعية فـي اللغـة   " ) : ٢٠٠٢(حمد أمسلم ، حسن   .٨٦
 .جامعة الزقازيق سالة دكتوراه ، كلية التربية ،، ر" العربية لطالب المرحلة الثانوية

 ، دار النفـائس ،  ٤ط  ،خصائص العربية وطرائق تدريـسها    ) :١٩٩١(معروف ، نايف محمود      .٨٧
  .لبنان -بيروت

دور القرآن الكريم في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تالميـذ   ") : ١٩٩١(المغامسي ، سعيد     .٨٨
، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفـسية ، الريـاض ،           " لمنورة االبتدائية بالمدينة ا   ةالمرحل

 . جامعة الملك سعود

العالقة بين حفظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغيـر          : "  )١٩٩٤(المغامسي سعيد بن فالح      .٨٩
ـ       ،  " الناطقين بها    ادي دراسة ميدانية ، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، العـدد الح

 )٣٧٨-٣٥٤(ص .عشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

 . دار المعارف  : ، القاهرة "العبر وديوان المبتدأ والخير  " : )١٩٨٥(مقدمة ابن خلدون  .٩٠

  "تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية أساليب"  ) :١٩٩٥(حمد محمد  أالمقوسي ، .٩١



 ١٢٦

، مجلـة  " يئي التعلم في المرحلة األساسية األولـى      مشكالت الطلبة بط  ") : ١٩٩٨(حسن   منسي ،  .٩٢
 )١١٢-٨٥(،األردن–، عمان ) ٢(الطالب المعلم 

عالقة الثقافة اإلسالمية بالقدرة على التعبير الكتابي  لدى طلبة          "  :)٢٠٠٠( النجار ، بسام عايش    .٩٣
  مية ، غزةالجامعة االسال  ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ،"الصف العاشر بمحافظة خان يونس

 . دمشق ، دار الفكر ،" أصول التربية اإلسالمية") : ١٩٧٩(النحالوي ، عبد الرحمن  .٩٤

تقويم مستويات الكتابة التعبيرية لدى تالميـذ نهايـة الحلقـة           : ") ١٩٩٥(نصر ، حمدان علي      .٩٥
، مجلة مركز البحوث التربويـة بجامعـة قطـر ، الـسنة     " األولى في المرحلة األساسية باألردن 

 .)٣٤٨-٣١٢(،صابعة ، العدد السابع الر

 ، البيرة   ١ج  ، "لغتنا الجميلة للصف السابع األساسي    ") : ٢٠٠٤(محمد جواد وآخرون     النوري ،  .٩٦
 .فلسطين  –رام اهللا  –

 . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت"صحيح مسلم) :" ٢٠٠٠(النيسابوري ،مسلم بن حجاج .٩٧

   ، مؤسـسة الرسـالة ،    "ريس التربيـة اإلسـالمية  طرق تـد " ) : ١٩٨٥(الهاشمي ،عابد توفيق    .٩٨
 .بيروت 

تدريس مهارة االسـتماع مـن منظـور     : "  )٢٠٠٥(الهاشمي ، عبد الرحمن  والعزاوي ، فائزة          .٩٩
 .عمان ، دار المناهج للنشر والتوزيع   ،١، ط  "واقعي

ة لدى طلبة نهاية    مستوى التحصيل في اللغة العربي    ") : ١٩٩٨(وزارة التربية والتعليم الفلسطينية      .١٠٠
   مركز القياس والتقويم ، غزة ،"في فلسطين) الصف السادس األساسي( المرحلة األساسية الدنيا 

مستوى إتقان طلبة الـصف الـسادس األساسـي لمهـارة الفهـم             : ") ١٩٩٨(حسين   يعقوب ،  .١٠١
 مجلة المعلم    ، "واالستيعاب القرائي في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في الدول المضيفة          

 ).١٧٢-١٤٧(،ص األردن -عمان ) ٢( الطالب

التعلم التعاوني ودوره في عالج صعوبات تعلم مهارة القـراءة لـدى            ") : ١٩٩٦(يعقوب ، علي     .١٠٢
 . ، جامعة عين شمس  ، رسالة ماجستير"تالميذ مرحلة التعليم األساسي بليبيا

تعلـيم اللغـة    ":  )١٩٩٦( أحمـد    رشدي،  محمود كامل و طعيمه     ،  فتحي علي و الناقه     ،  يونس   .١٠٣
  ، سعد سمك للطباعة ، القاهرة "العربية أسسه وإجراءاته

 
 
 



 ١٢٧

 :المراجع األجنبية : ثانياًً 
 

١- Jabbour Georgette(١٩٩٢).Im proving the writing skill of ESPC 
medical students: an Experimental Approach. Damascus UNIV  
Journal _V٨_ Nomber (٢٩،٣٠)                                                                                       
٢- Juel,Children(١٩٩٨). Learning to  read write :  A longitu dinal study 
of  ٥٤ children from first though fourth Grades  journal of educational 
psychology,(٤)٨٠ pp.٤٤٧_٤٣٧.                                                                  
                                                                                                                  
٣- Mcfeely N.(١٩٩٩) A  comparative study of writing component of the 
language Arts curricula in Japan (ph.D Disscrtation ,university of san 
Francisco).A.D.١،٦٠/١٢p.٤٢٨٨_A                                                        
 
٤- Johns, M.(١٩٩٢). Communication in writing a rhetorical model for 
developing composition skills ED.D.D.A.I- ٣٦/٨.                             
 
٥- Border , E.A (١٩٨٠) : Developmental dyslexia-a new diagnostic 
approach based on the identification of three sub typcs , journal of 
school health , Vol . ٤٢ .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢٨

 

 

 

 املـالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢٩

 
 



 ١٣٠

 
 



 ١٣١

 )٣(لحق رقم م

 .تحكيم مضمون اختبار بهدف البحث العلمي 
 
 

 حفظه اهللا :............................................. الدكتور الفاضل 
 

 تحية طيبة وبعد ،،،
المنـاهج وطرائـق   _ التربيـة لنيل درجة الماجستير في     الباحث بإجراء دراسة   ميقو        

المهارات القرائية والكتابية لدى طلبـة الـصف الـسادس    مستوى  "التدريس ، وذلك بعنوان  
  "وعالقته بتالوة وحفظ القرآن الكريم 

اإلمالئية  إلى جانب    مهارات  الوعليه يطرح الباحث مجموعة من الفقرات التي تحاول قياس          
  ٠بطاقة مالحظة بهدف التعرف على المهارات القرائية

 ن موبطاقة المالحظةحول هذه الفقرات التكرم بإبداء الرأي  سيادتكم نأرجو م لذا
 : حيث 
 ٠الصياغة اللغوية  .١
 .صالحية الفقرة لقياس ما وضعت لقياسه  .٢

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 
 

 :الباحث                  
  لطاألس ى رشاد مصطفأحمد 

 

 

 

 



 ١٣٢

 )٤(ملحق رقم 


:  المالحظة المهارات التاليةو سوف تتضمن  بطاقة

 
 الدرجة المهارة المراد قياسها م
  ٠) الياء–  الواو –األلف (المد بأنواعه  ١
  ٠)  الكسر- الضم –الفتح (التنوين  بأنواعه  ٢
  ٠الفواصل والنقاط ٣
  ٠تنغيم  الصوت عند أساليب االستفهام والتعجب  وغيرها ٤
  ٠الشكل مراعاة نطق الكلمات مضبوطة ب ٥
  ٠قراءة القرآن الكريم مع االلتزام بأحكام التالوة ٦
التي دخل عليها  الالم والكاف ، ) أل(نطق الكلمة المعرفة بـ  ٧

 ٠محذوفة  الهمزة

 

  ٠إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ٨
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 ١٣٣

 )٥(ملحق رقم 


 : طاقة المالحظة المهارات التالية     و سوف تتضمن  ب

 الدرجة المهارة المراد قياسها م
  ٠إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ١
  ٠) الياء–  الواو –األلف (المد بأنواعه  ٢
  ٠)  الكسر- الضم –الفتح (التنوين  بأنواعه  ٣
  ٠الفواصل والنقاط ٤
  ٠ وغيرهاتنغيم  الصوت عند أساليب االستفهام والتعجب  ٥
  ٠مراعاة نطق الكلمات مضبوطة بالشكل  ٦
 مضبوطة بالشكل  بصورة صحيحة إذا لم تكن فنطق الحرو ٧

 ٠مضبوطة 

 

  ٠قراءة القرآن الكريم مع االلتزام بأحكام التالوة ٨
التي دخل عليها  الالم والكاف ، ) أل(نطق الكلمة المعرفة بـ  ٩

 ٠محذوفة  الهمزة

 

ويقول ) ذرة(  بصوته الصحيح فقد يقرأ كلمةقراءة الحرف ١٠
 ) . زرة(

 

  قراءة الحروف المشددة بشكل صحيح  ١١
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ١٣٤

 )٦(ملحق 
 أسماء السادة المحكمین لبطاقة المالحظة

 الدرجة العلمية مكان العمل   االسم م
 دكتوراه لغة عربية وزارة التربية والتعليم خليل حماد . د ١

 دكتوراه لغة عربية لجامعة اإلسالميةا يوسف عاشور. د ٢
 دكتوراه لغة عربية الجامعة اإلسالمية محمد كالب.د ٣
 دكتوراه لغة عربية الجامعة اإلسالمية أسامة حماد. د ٤
 دكتوراه مناهج تربية إسالمية وكالة الغوث نايف العطار.د ٥

 وطرق تدريس دكتوراه مناهج وكالة الغوث سليمان أبو جراد. د ٦

 وطرق تدريس دكتوراه مناهج جامعة األقصى إياد عبد الجواد. د ٧
 وطرق تدريس دكتوراه مناهج جامعة األقصى د ماجد مطر  ٨
 ماجستير لغة عربية الجامعة اإلسالمية باسم البابلي. أ ٩

  لغة عربيةسبكالوريو مديرية التربية والتعليم بسام صيام . أ ١٠
 ماجستير لغة عربية  التربية والتعليممديرية احمد العبادلة. أ ١١
 ماجستير مناهج وطرق تدريس مديرية التربية والتعليم محمود الفي. أ ١٢
 ماجستير مناهج وطرق تدريس مديرية التربية والتعليم إبراهيم قشطه. أ ١٣
 ماجستير لغة عربية مديرية التربية والتعليم خالد اللحام. أ ١٤
  لغة عربيةسبكالوريو مدرسة هارون الرشيد لعبد الجواد االسط. أ ١٥
  لغة عربيةسبكالوريو مدرسة طارق بن زياد  عبد الحليم السعدوني. أ ١٦
 ماجستير مناهج وطرق تدريس مدرسة هارون الرشيد جمال الفقعاوي. أ ١٧

  لغة عربيةسبكالوريو مدرسة عبد اهللا صيام عبد الحكيم ناصر الدين. أ ١٨
 ماجستير مناهج وطرق تدريس مدرسة بني سهيال و منديلأيمن أب. أ ١٩
  لغة عربيةسبكالوريو مدرسة محمد كامل األغا عماد أبو زرقة . أ ٢٠

 



 ١٣٥

 )٧(ملحق 

 االختبار في صورتھ األولیة
 العبارة م

     .___________   يحثنا اإلسالم على   ١
 . ركن من أركان اإلسالم          ٢
 .المدرسة مبكراً    إلى            ٣
 .  المدير المجتهد            ٤
 .  أبو األنبياء          نبي اهللا ٥
 .  دروسي دون تأخير          ٦
 . الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين      عمر  ٧
 . القيم من علماء المسلمين         ٨
 . كثيرة  _______الغذاء الصحي له  ٩

 . اللبيب ، أقنع سائله            إن  ١٠
 .  في دراستك وال تكسل          كن  ١١
 .   الطلبة عن موعد االمتحان              ١٢
 . الرجل الحكيم الخالف بين المتخاصمين        ١٣
 . معلميها           ترفع األمم الراقية من ١٤
 "غافر                                   " ".   عبادي أني أنا الغفور الرحيم     " قال تعالى  ١٥
 .  بأخيه اإلنسان       ال يجوز لإلنسان أن  ١٦
 . اإلنسان على الكذب             أكره  ١٧
١٨  الوفي يكرم والديه _________  إن. 
 .___________الصدق  ١٩
 . عمالً يفيدك           اجعل لكل  ٢٠
 .  قبل األكل وبعده           ينظف اإلنسان ٢١
 .من  التالميذ           في ____  ______ ألقى  ٢٢
               ._________ حفظت من القرآن أحد عشر  ٢٣
 .   بالكتب النافعة           اشتريت صندوقاً  ٢٤
                           "البقرة  "                         ".   الرسول بما أنزل إليه من ربه             "قال تعالى  ٢٥
 . إلطعام الفقراء             يقيم المحسنون ٢٦
 . جميلة           يشرف المسجد األقصى على  ٢٧
 .   الضفة الغربية       ______اقتلع االحتالل أشجار الزيتون في  ٢٨
 .  الطائر في السماء             ٢٩
                           "اإلسراء"                          ".     ربك أال تعبدوا إال إياه                " قال تعالى  ٣٠
  ٠  اليهود على الحرم اإلبراهيمي في الخليل               ٣١



 ١٣٦

 .  إلى المدرسة             ذهبتْ  ٣٢
 .  اهللا أن ينصر المسلمين                  ٣٣
 . المدرسة المثل األعلى  في األخالق            رب ض ٣٤
 . أوالدكم األخالق الحميدة في الصغر           ٣٥
 . المتفوقين قليلون             التالميذ كثيرون ٣٦
 .  القرآن له أجر عظيم               ٣٧
 .  في الحق                كان الفاروق  ٣٨
                             "النبأ"                    ".                                يتساءلون              " قال تعالى ٣٩
 . يفرحه               يسأل اإلنسان ٤٠
 .  تدرس باجتهاد ترسب               ِ ٤١
   يبحث رجال الشرطة؟                  ٤٢

 
 
 :المات الترقيم ع
 :مة الترقيم المناسبة في الفراغ اكتب عال 

 .المسجد األقصى   ____ثانياً -١
  _____ثبتت في األفئدة مودته ____من حسنت آداب مجالسته  -٢

 ٠_____ن وعلمآخيركم من تعلم القر "____ صلى اهللا عليه وسلم____قال رسول اهللا  -٣

 ٠____هل حفظت القران كامال  -٤

 ٠____ما أعظم خلق اهللا  -٥

 ٠___إن كان معك فضل زاد____ أعط الفقير صدقة  -٦

 .٠  أن يتصدق اإلنسان مما يحب ___ من آيات اإليمان وحسن الخلق  -٧

المسجد الكبير ومسجد السالم ومسجد _____ شاهدت كثيراً من مساجد خان يونس  -٨
 .الصحوة 


 

 

 

 



 ١٣٧

 )٨(ملحق 

  النھائیةالختبار في صورتھ 
 العبارة م

     .___________   يحثنا اإلسالم على   ١
 . ركن من أركان اإلسالم          ٢
 .  إلى المدرسة مبكراً             ٣
 .  المدير المجتهد            ٤
 .  أبو األنبياء          نبي اهللا ٥
 .  دروسي دون تأخير          ٦
 . الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين      عمر  ٧
 .سلمين القيم من علماء الم         ٨
 . كثيرة  _______الغذاء الصحي له  ٩

 . اللبيب ، أقنع سائله            إن  ١٠
 .  في دراستك وال تكسل          كن  ١١
 .   الطلبة عن موعد االمتحان              ١٢
 . الرجل الحكيم الخالف بين المتخاصمين        ١٣
 .يها  معلم          ترفع األمم الراقية من ١٤
 "غافر  "                     ".           عبادي أني أنا الغفور الرحيم     " قال تعالى  ١٥
 .  بأخيه اإلنسان       ال يجوز لإلنسان أن  ١٦
 . اإلنسان على الكذب             أكره  ١٧
١٨  الوفي يكرم والديه _________  إن. 
 .___________الصدق  ١٩
 . عمالً يفيدك           ل لكل اجع ٢٠
 .  قبل األكل وبعده           ينظف اإلنسان ٢١
 .من  التالميذ           في ____  ______ ألقى  ٢٢
               ._________ حفظت من القرآن أحد عشر  ٢٣
 .   بالكتب النافعة           اشتريت صندوقاً  ٢٤
"                           البقرة "            ".           الرسول بما أنزل إليه من ربه             "قال تعالى  ٢٥
 . إلطعام الفقراء             يقيم المحسنون ٢٦
 . جميلة           يشرف المسجد األقصى على  ٢٧
 .   الضفة الغربية       ______اقتلع االحتالل أشجار الزيتون في  ٢٨



 ١٣٨

 .  الطائر في السماء             ٢٩
"                           اإلسراء"          ".              ربك أال تعبدوا إال إياه                " قال تعالى  ٣٠
  ٠  اليهود على الحرم اإلبراهيمي في الخليل               ٣١
 .  إلى المدرسة             ذهبتْ  ٣٢
 .  اهللا أن ينصر المسلمين                  ٣٣
 . المدرسة المثل األعلى  في األخالق            ضرب  ٣٤
 . أوالدكم األخالق الحميدة في الصغر           ٣٥
 . المتفوقين قليلون             التالميذ كثيرون ٣٦
 .  القرآن له أجر عظيم               ٣٧
 .  في الحق                كان الفاروق  ٣٨
"                             النبأ "           ".                                يتساءلون              " قال تعالى ٣٩
 . يفرحه               يسأل اإلنسان ٤٠
 .  تدرس باجتهاد ترسب               ِ ٤١
 ة؟  يبحث رجال الشرط                  ٤٢
              "لرحمنا                                      "_________خلق اإلنسان من صلصال  ٤٣
 .  في شهر رمضان أجر عظيم              ٤٤

 
 

 عالمات الترقيم 
 : اكتب عالمة الترقيم المناسبة في الفراغ 
 .المسجد األقصى   ____ثانياً  -١
 . _____ثبتت في األفئدة مودته ____ته من حسنت آداب مجالس -٢

 ٠_____آن وعلمخيركم من تعلم القر "____ صلى اهللا عليه وسلم____قال رسول اهللا   -٣

 ٠____هل حفظت القران كامال   -٤

 ٠____ما أعظم خلق اهللا   -٥

 ٠___إن كان معك فضل زاد____  أعط الفقير صدقة  -٦

 .٠سان مما يحب   أن يتصدق اإلن___ من آيات اإليمان وحسن الخلق  -٧

 .المسجد الكبير ومسجد السالم ومسجد الصحوة _____  شاهدت كثيراً من مساجد خان يونس  -٨
 

 



 ١٣٩

 )٩(ملحق 

 أسماء السادة المحكمین لبطاقة المالحظة

 الدرجة العلمية مكان العمل   االسم م
 دكتوراه لغة عربية وزارة التربية والتعليم خليل حماد . د ١

 دكتوراه لغة عربية لجامعة اإلسالميةا يوسف عاشور. د ٢
 دكتوراه لغة عربية الجامعة اإلسالمية محمد كالب.د ٣
 دكتوراه لغة عربية الجامعة اإلسالمية أسامة حماد. د ٤
 دكتوراه مناهج تربية إسالمية وكالة الغوث نايف العطار.د ٥

 وطرق تدريس دكتوراه مناهج وكالة الغوث سليمان أبو جراد. د ٦

 وطرق تدريس دكتوراه مناهج جامعة األقصى إياد عبد الجواد. د ٧
 وطرق تدريس دكتوراه مناهج جامعة األقصى د ماجد مطر  ٨
 ماجستير لغة عربية الجامعة اإلسالمية باسم البابلي. أ ٩

  لغة عربيةسبكالوريو مديرية التربية والتعليم بسام صيام . أ ١٠
 ماجستير لغة عربية  التربية والتعليممديرية احمد العبادلة. أ ١١
 ماجستير مناهج وطرق تدريس مديرية التربية والتعليم محمود الفي. أ ١٢
 ماجستير مناهج وطرق تدريس مديرية التربية والتعليم إبراهيم قشطه. أ ١٣
 ماجستير لغة عربية مديرية التربية والتعليم خالد اللحام. أ ١٤
  لغة عربيةسبكالوريو مدرسة هارون الرشيد لعبد الجواد االسط. أ ١٥
  لغة عربيةسبكالوريو مدرسة طارق بن زياد  عبد الحليم السعدوني. أ ١٦
 ماجستير مناهج وطرق تدريس مدرسة هارون الرشيد جمال الفقعاوي. أ ١٧

  لغة عربيةسبكالوريو مدرسة عبد اهللا صيام عبد الحكيم ناصر الدين. أ ١٨
 ماجستير مناهج وطرق تدريس مدرسة بني سهيال و منديلأيمن أب. أ ١٩
  لغة عربيةسبكالوريو مدرسة محمد كامل األغا عماد أبو زرقة . أ ٢٠
 



 ١٤٠

 )١٠(ملحق  
 اإلجابة الصحيحة لالختبار

 اإلجابة الصحيحة م اإلجابة الصحيحة م
 جزءاً ٢٣ الصدق ١
 معبًأ ٢٤ الحج ٢
 آمن ٢٥ اذهب ٣
 مآدب ٢٦ أكرم ٤
 ربا ٢٧ إبراهيم ٥
 قرى ٢٨ أكتب ٦
 عال ٢٩ بن ٧
 وقضى ٣٠ ابن ٨
 استولى ٣١ فوائد ٩
 بشرى ٣٢ سُئل ١٠
 ندعو ٣٣ دؤوباً ١١
 معلمو ٣٤ يتساءل ١٢
 علموا ٣٥ رأب ١٣
 لكن ٣٦ شأن ١٤
 قارئ ٣٧ نبئ ١٥
 جريئاً ٣٨ يهزأ ١٦
 عم ٣٩ تجرؤ ١٧
 عما ٤٠ المرء ١٨
 ِإالّ ٤١ منجاة ١٩
 عمن ٤٢ وقت ٢٠
 كالفخار ٤٣ فمه ٢١
 للعبادة ٤٤ رياض، قصيدةً ،جمٍع ٢٢

 
 : عالمات الترقيم الصحيحة

سيتان   أ النقطتان الر- عالمتا الحصر   - الشرطة   -الفاصلة المنقوطة  - النقطة   -الفاصلة  {
 }  ف الحذةعالم -عالمتا التنصيص  - عالمة التعجب  -عالمة االستفهام  -
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 )١١(ملحق رقم  
 صور تطبیق االختبار 
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