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  أهدي هذا اجلهد املتواضع خالصا لوجه اهللا تعاىل



   ت 

   
، أحمــده حمــد العــارفین الحمــد هللا رب العــالمین، الــذي علــم بــالقلم، علــم اإلنســان مــا لــم یعلــم

، وال أملـــك إال أن لفضـــله، فهـــو صـــاحب الفضـــل واالحســـان، والتوفیـــق واالمتنـــانبنعمتــه  والشـــاكرین 
، وأصـــلي وأســلم علــى معلـــم لــى مـــا حبــاني بــه مــن ســـداد وفــالح، وتوفیــق ونجــاحســجد هللا شــكرا، عأ

  . وبعد:.وعلى آله وصحبه الكرام rالبشریة سیدنا محمد 

محاولـــة تجســـید الشـــكر فـــي الكلمـــات، فـــاالعتراف بالفضـــل لذویـــه .. .ٕانهـــا لمحاولـــة صـــعبةو 
وعرفانـا ه أحمـد} وانـاس " {ر " ال یشـكر اهللا مـن ال یشـكر ال: r، انطالقا من قول رسـول اهللا وشكرهم

االمتنـان إلـى الجامعـة االسـالمیة منـارة العلـم والتقـدم ممثلـة  بالجمیـل الـذي طـوق عنقـي أتقـدم بعظـیم
هـذه  إجـراءات إلتمـام تسـهیالت مـن لـي قـدموه ، لمـاالدراسـات العلیـا والعـاملین فیهـا برئیسـها وعمـادة

  الدراسة.

، يوعرفــان بالجمیــل ألســتاذت امتنــاني مــن وتعجــز الكلمــات عــن التعبیــر عمــا أكنــه فــي نفســ
الرنتیســــي اللــــذان قــــادا  محمــــد / محمــــودداود درویــــش حلــــس والمشــــرف الــــدكتورالمشــــرف الــــدكتور/ 

الكثیــر مــن  اني، فقــد كانــا خیــر مرشــد ومعــین لــي إذ منحــلــى نهایتــهخطــواتي حتــى جــاء هــذا البحــث إ
قــدمي علــى طریــق  اوضــع اان ألنهمــجزیــل الشــكر واالمتنــ ا، فلهمــالثمــین صــبرهما وجهــدهما ووقتهمــا

  البحث العلمي.

لیهما بالبنان، فحینمـا تتطلـع إأستاذین یشار  وزاد كرم اهللا علي، فشرفت دراستي بأن یناقشها
اساتذة نتلقى عـنهم ومـن نهجهـم فـن العلـم والبحـث، فإننـا نـراهم دائمـا علـى راس  إلىحیاتنا االنسانیة 
ة تشــكل نموذجــا مــن فســیرتهما البــاهر مجــدي عقــل  والــدكتور/ تمحمــد زقــو /ة، الــدكتورتلــك القلــة النــادر 

  فلهما جزیل الشكر والتقدیر على قبولهما مناقشة هذا البحث.األخالق واألدب 

 بإرشاداتهم شرفوني الذي السادة المحكمین إلى وتقدیري شكري بخالصِ  أتقدم أن یفوتني وال
  السدیدة. الدقیقة، وآرائهم

التعلـیِم بوكالـة الغـوث و  التربیـة دائـرة اإلخـوة فـي إلـى العمیـق وتقـدیري شـكري أوجـه كمـا 
 مـن لـي قـدموه لمـا ؛جبالیـا االبتدائیـة المشـتركة " أ" ومدرسـة ،التعلیمیـة جبالیـا ومنطقـة ،الدولیـة

 یمـن أبـو الجـدیان، والمـدیرة المسـاعدةأ :المدرسـة مـدیر بالـذكرِ  وأخص هذا البحث، تسهیالت إلنجازِ 
  والمعلم عبد الحلیم بطاح. ،، والمعلم بركة عوضة المساعدة وفاء الرفاتيوالمدیر ، نبوغ صیام



   ث 

وال أنســـى أْن أتقـــدَم بالشـــكِر الـــوافِر لكـــلِّ مـــن َتَغبَّـــرْت َقـــَدماُه لقضـــاِء حـــاَجتي ومســـاَعَدتي فـــي 
أشــرف  ینالعزیــز  ینوالصــدیق إنجــاِح رســالتي وأخــصُّ بالــذكِر أختــي الحبیبــة: وفــاء شــوقي ســالم دیــب،

  .وعائد دیاب المبحوح

 التـي الحبیبـة أسـرتي إلـى جهـده وثمـرةَ  شكِره، یوجه جلَّ  أن إال البحث هذا یأبى الختامِ  وفي
 إخـراجِ  فـي من أسهم الجزاء، والشكر لكل خیر اهللا فجزاهم راضیة، بنفس البحث عناء معي تحملت

  . الوجود حیز البحث إلى هذا

ه ، إذ مـا كـان أن یصـل لهـذنـي الـى إنجـازهع أحمـد اهللا أن وفقوفي نهایة هذا العمـل المتواضـ
أهــــل العلــــم، الــــذین أســــهموا بعلمهــــم الــــوافر  ، ثــــم بفضــــل عبــــاده مـــنالمرحلـــة إال بفضــــل اهللا وتوفیقــــه

  .ومعونتهم الصادقة

، فمــا كــان فیــه مــن صــواب فمــن اهللا و قصــورأوهــو كــأي عمــل انســاني ال یخلــو مــن نقــص 
، والحمـد اهللا الـذي تفـرد لنفسـه بالكمـال والشـیطانان فیه من خطا فمـن نفسـي ، وما كعالىسبحانه وت

  وجعل النقص سمة من سمات عباده البشر.

  التوفیق ولي واهللا

                                                                    

  الباحث
  جمدي سامل ديب
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  ملخص الدراسة
لـى الوسـائط المتعـددة فـي معالجـة فاعلیـة توظیـف برنـامج قـائم ع معرفة مـدىهدفت الدراسة 

ولتحقیق ذلك تم تحدید  صعوبات تعلم بعض المهارات القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي،
  :دراسة بطرح السؤال الرئیس التاليمشكلة ال

معالجة صـعوبات تعلـم بعـض المهـارات في الوسائط المتعددة برنامج قائم على فاعلیة ما 
  ؟الصف الثالث األساسي تالمذةلدى القرائیة 

 : الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة وینبثق عن هذا السؤال •
  ؟لدى تالمذة الصف الثالث األساسي ما المهارات القرائیة المراد معالجتها .1
ــى الوســائط المتعــددة البرنــامج صــورة مــا  .2  المهــارات بعــض تعلــم صــعوبات معالجــةفــي القــائم عل

 ؟األساسيالصف الثالث  تالمذة لدى القرائیة
ـــة ودرجـــ هـــل .3 ات أقـــرانهم فـــي یوجـــد اخـــتالف بـــین متوســـطي درجـــات تالمـــذة المجموعـــة التجریبی

 ؟المعرفي للمهارات القرائیة لالختبارفي التطبیق البعدي المجموعة الضابطة 
ـــة ودرجـــ هـــل .4 ات أقـــرانهم فـــي یوجـــد اخـــتالف بـــین متوســـطي درجـــات تالمـــذة المجموعـــة التجریبی

 للمهارات القرائیة؟ المالحظة لبطاقةبیق البعدي في التطالمجموعة الضابطة 
ـــى الوســـائط المتعـــددة فـــي معالجـــة صـــعوبات تعلـــم بعـــض  .5 هـــل توجـــد فاعلیـــة للبرنـــامج القـــائم عل

  المهارات القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي؟
 :ولإلجابة عن هذه األسئلة تم صیاغة فرضیات الدراسة على النحو التالي •
بـــین متوســـطي درجـــات  )α ≥ 0.05داللـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى داللـــة ( ال توجـــد فـــروق ذات .1

تالمـــذة المجموعـــة التجریبیـــة ودرجـــات أقـــرانهم فـــي المجموعـــة الضـــابطة  فـــي التطبیـــق البعـــدي 
 الختبار المعرفي للمهارات القرائیة.ل

بــین متوســطي درجــات ) α ≥ 0.05( داللــة  مســتوى عنــد احصــائیة داللــة ذات فــروق توجــد ال .2
بطاقـة ل ة المجموعة التجریبیة ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبیق البعـديتالمذ

 للمهارات القرائیة.المالحظة 
توجد فاعلیة للبرنامج القائم علـى الوسـائط المتعـددة فـي معالجـة صـعوبات تعلـم بعـض المهـارات  .3

 القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي.
جریبـي، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن تالمـذة الصـف الثالـث األساسـي الباحـث المـنهج الت اتبع

فــي المــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث فــي محافظــة شــمال غــزة، فــي الفصــل الدراســي األول مــن العــام 
قة قصدیة لتطبیق ی) وتم اختیار مدرسة جبالیا االبتدائیة المشتركة "أ" بطر 2016 -2015دراسي (ال



   ح 

الثالــــث وتلمیــــذة مــــن تالمــــذة الصــــف  اً ) تلمیــــذ60نــــة الدراســــة مــــن (حیــــث تألفــــت عی ،ة فیهــــاالدراســــ
 اً تلمیــــذ) 30(كمجموعــــة تجریبیــــة مكونـــة مــــن إحـــداهما :بحیــــث وزعـــت علــــى مجمــــوعتین ،األساســـي

وتمثلــت أدوات ،  وتلمیــذة اً تلمیــذ) 30، وفصــل دراســي آخــر كمجموعــة ضــابطة مكونــة مــن (وتلمیــذة
لكهـا تالمـذة الصـف لمهـارات القرائیـة التـي یجـب أن یمتیتضـمن او : االختبار التشخیصـي الدراسة في

یتضـمن المهـارات القرائیـة التـي أخفـق بهـا التالمـذة فـي االختبـار االختبار المعرفـي ، األساسيالثالث 
ة المالحظة مصحوبة بطاق، والتي تم بناء البرنامج القائم على الوسائط المتعددة تبعا لها التشخیصي

 .باختبار قرائي
، تم معالجة لتي تم تطبیقها على عینة الدراسةاألدوات ا وثباتحقق من صدق وبعد الت

 – معادلة كودر، یة، طریقة التجزئة النصفمعامل االرتباط بیرسون باستخدامالدراسة إحصائیا 
 الفروق بین داللة لحساب  ،لعینین مستقلتین Tر اختباKuder-Richardson21) ( ریتشاردسون
 المجموعتین التجریبیة تالمذة درجات متوسطي بین الفروق على للتعرف لكوذ مستقلتین مجموعتین
  .البرنامج تنفیذ بعد االختبار المعرفي وبطاقة المالحظة على والضابطة

  نتائج التالیة:الأهم الدراسة وقد أظهرت 
ات بــین متوســطي درجــات تالمــذة المجموعــة التجریبیــة ودرجــفــروق ذات داللــة احصــائیة وجــود  .1

لصـالح  الختبـار المعرفـي للمهـارات القرائیـةلالتطبیق البعـدي في المجموعة الضابطة في  أقرانهم
 .المجموعة التجریبیة

بــین متوســطي درجــات تالمــذة المجموعــة التجریبیــة ودرجــات  احصــائیة داللــة ذات فــروق وجــود .2
لصـالح  یـةللمهـارات القرائ  بطاقة المالحظةلأقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي 

 .المجموعة التجریبیة
توجد فاعلیة للبرنامج القائم علـى الوسـائط المتعـددة فـي معالجـة صـعوبات تعلـم بعـض المهـارات  .3

  القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي.
   :بعدة توصیات أهمهاوبناء على ذلك أوصت الدراسة 

 المراحل الدراسیة المختلفة.التركیز من قبل المعلمین على تدریس المهارات القرائیة في  .1
 القرائیة.یمكن من خاللها تدریب التالمذة على معرفة جمیع المهارات   تصمیم برامج ونماذج .2
، وتوظیـــف ، وتنویـــع طرائـــق التـــدریسالتـــدریس تشـــجیع المعلمـــین علـــى تبنـــي أســـالیب حدیثـــة فـــي .3

 .تعلیمیة الحدیثة في عملیة التعلمالوسائل ال
 المهارات القرائیة. لیمتع في وسبةالمح رامجالب ظیفتو  ضرورة .4
 .األساسیة المرحلة مدارس في الحدیثة ملالتع مصادر زةهأج توفیر  .5
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  Abstract  
      This study aims at examining the effectiveness of multimedia based 
program in the treatment of learning difficulties of some reading skills 
among third graders. The major question of the study is what is the 
effectiveness of multimedia based program in the treatment of learning 
difficulties of some reading skills among third graders? 
this question was divided into the following of sub-questions: 

1. What are the reading skills that need treatment in the third grade 
class? 

2. What is the format of the multimedia based program required for 
treating learning difficulties of reading skill of the third graders?  

3. Are there any significant differences between the mean scores of the 
experimental group members and the scores of control group members 
in the cognitive post-test of reading skills? 

4. Are there any significant differences between the mean scores of the 
experimental group members and the scores of control group members 
in the post-application of observation card of reading skills? 

5. Is the multimedia based program effective in the treatment of learning 
difficulties in some reading skills among third graders? 

To answer these questions, the hypotheses of the study were put down as 
follows; 

1. There are no statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) 
between the mean scores of the experimental group members and the 
scores of control group members in the cognitive post-test of reading 
skills. 

2. There are no statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) 
between the mean scores of the experimental group members and the 
scores of control group members in the post-application of 
observation card of reading skills. 

3. The multimedia based program is effective in the treatment of 
learning difficulties in some reading skills among third graders. 
The researcher used the experimental approach, and the population of 

the study consisted of the third grade pupils in the UNRWA schools in the 
northern governorate of the Gaza Strip in the first semester of the scholastic 
year 2015-2016. Jabalia Elementary Co-ed School (A) was deliberately 
selected conduct this study. The study sample consisted of 60 male and 
female pupils of the third grade divided into two groups: an experimental 
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group that consists of (30) male and female pupils, and a control group that 
consists of (30) male and female pupils. The tools of the study were: 
• A diagnostic test that includes reading skills that a pupil must have 

already acquired in the third grade. 
• A cognitive test that includes the reading skills that students failed to 

perform in the diagnostic test and upon which the multimedia based 
program was designed. 

• An observation card along with a reading test. 
After verifying the validity and reliability of the study tools, it was 

applied on the study sample. The study was statistically processed by using 
Pearson's correlation coefficient, Split- Half Reliability, Kuder-Richardson 
formula 21, T-test to determine if two independent sets of data are 
significantly different from each other to identify the differences between the 
mean scores of experimental and control groups in the cognitive test and 
observation card after using the multimedia based program. 
The study drew a number of findings, the most important of which are:  

1. There are statistically significant differences between the mean scores 
of the experimental group members and the scores of control group 
members in the cognitive post-test of reading skills. 

2. There are statistically significant differences between the mean scores 
of the experimental group members and the scores of control group 
members in the post-application of observation card of reading skills. 

3. The multimedia based program is effective in the treatment of 
learning difficulties in some reading skills among third graders. 

The study also suggested a number of recommendations, the most 
important of which are: 

1. Teachers should focus on teaching reading skills in different 
educational stages. 

2. Designing programs and models through which pupils can acquire the 
reading skills. 

3. Encouraging teachers to adopt new teaching methods and styles and to 
employ new teaching methods during the learning process.  

4. It is necessary to employ computer programs in teaching reading 
skills. 

5. Providing the necessary new equipment and learning resources in the 
primary schools.    
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 الفصل األول

  الفصل األول
  خلفية الدراسة

، وأهمیتها، هاأهدافو ، مقدمة الدراسة، ومشكلتها، وفروضها الباحث في هذا الفصلیقدم 
 وحدودها، ومصطلحاتها، وخطواتها. 

  :مقدمة الدراسة
ـــى واألست ، باعتبارهـــا وســـیلة اســـیة فـــي نشـــأة ورقـــي األمـــم وتطورهـــاعـــد اللغـــة الوســـیلة األول

ــى فكــرة أو، صــورة أي تحلیــل ســاطتهابو  یمكــن التــيو  ،التواصــل والفكــر التــي یتواصــل بهــا األفــراد  إل
   .خصائصها أو ،أجزائها

ال ، كیانـه اللغة عنصرا رئیسا من العناصر التي تتحكم في سلوك الفرد فهي جزء مـن تعد"
، فهو یستخدمها كما یستخدم الماء والهواء، وٕان لم یدرك مكنونهـا وأهمیتهـا ،یستطیع االستغناء عنها

فهي لـم تعـد وسـیلة للتفـاهم بیـنهم فقـط ولكنهـا قبـل  ؛فاللغة إذن من القضایا الخطیرة في حیاة البشریة
  .)80 ،79: 1999زقوت، ( "ذلك كله تأكید لوجودهم ورمز لتجمعهم وعنوان لوحدتهم

ولقـــد اســـتأثرت اللغـــة باهتمـــام البـــاحثین والمفكـــرین منـــذ أقـــدم العصـــور فبحثـــوا فـــي نشـــأتها 
وطبیعتهـــا، وظهـــرت عـــدة نظریـــات تفســـر مفهومهـــا ونشـــأتها واكتســـابها باعتبارهـــا وســـیلة الفكـــر التـــي 

ي تعریـف واختلـف البـاحثون القـدامى والمحـدثون مـنهم فـ، یستخدمها اإلنسان دون غیـره مـن الكائنـات
اللغــــة وتحدیــــد مفهومهــــا فعرفهــــا كــــلٌّ حســــب اختصاصــــه واهتمامــــه، مــــن حیــــث المنطــــق أو العلــــوم 

   ). 19: 2011(عید، االجتماعیة أو النفسیة أو غیرها

، وسـجل مطامحـه وأحالمـه، ودیـوان أدبـه، ومسـتودع تراثـه، لذا فان اللغة هي" مرآة الشعب
  .) 23: 2001، ( الضبع"ز كیانه الروحي ي فوق هذا كله رموه، ومفتاح أفكاره وعواطفه

وخصها بمعجزته فهـي لغـة اإلسـالم الخالـد ، واللغة العربیة میزها اهللا سبحانه وتعالى بقرآنه
   .بناء العروبةأولغة 

علـى مواكبـة الحضـارات والتطـورات. العربیة لغة خصـبة فیاضـة كثیـرة العطـاء، قـادرة  وتعد
اللغـة العربیـة مـن " :وقـال ابـن تیمیـة، "بالعربیـة هـو الـدین بعینـه العلـم" :ولقد قال أبو عمر بن العـالء

ومـا ال ، وال یـتم ذلـك دون اللغـة العربیـة، ن والسـنة فـرضآالدین ومعرفتهـا فـرض واجـب فـإن فهـم القـر 
  .) 9 :2010، غنیم( "یتم بالواجب به إال به فهو واجب

عرب منذ القدم، واستخدموه في اللغة العربیة النظام الرمزي الصوتي الذي اتفق علیه ال دتع
  .)60 :2005( الدلیمي والوائلي،التفكیر والتعبیر والتفاهم، واستخدموه أیضًا في االتصال
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والهـــدف مـــن تـــدریس اللغـــة العربیـــة فـــي المرحلـــة األساســـیة إكســـاب التالمـــذة حصـــیلة مـــن 
 :هم المهــارات القرائیــةوٕاكســاب، وتمكیــنهم مــن اإللمــام بالتراكیــب اللغویــة، المفــردات اللغویــة الصــحیحة

  .والسرعة، كالتعرف والفهم القرائي

ن لهــا األولویــة فــي بنــاء الفــرد إإذ  تحظــى بمكانــة رفیعــة بــین فــروع اللغــة العربیــة، والقــراءة
االهتمــام فــي  تحظــى بالنصــیب األوفــر مــنو  والمجتمــع ثقافیــًا ولغویــًا بــل فــي جمیــع میــادین المعرفــة،

نهــا البوابــة الســاحرة التــي تمكــن الفــرد مــن أن یــدخل عــالم  المعرفــة الســنوات األولــى مــن المدرســة، أل
  .)70: 2004 ( طه وقناوي،واألفكار

: قــراءة الكلمــات قــراءة نمــا هــي مجموعــة مــن المهــارات منهــاوالقــراءة لیســت مهــارة واحــدة وإ 
 وذلـك  )مـةالكل آخـر ابعـر اإل حركـة( النحویـة الناحیـة ومـن ،بنیة الكلمـة )( صحیحة من الناحیة الصرفیة

 والسـرعة والتعجـب، كاالسـتفهام، المعنـى بحسـب الصـوت نبـرة وتغیـر الجملـة، مـن موقعهـا بحسـب
 تحقیقهـا، علـى یعملـوا أن جوالمنهـا والمدرسـة للمعلمـین بـد ال التـي تراالمهـا أهـم مـن وهـي ئیـةراالق

 بكثـرة إال تىیتـأ وال المخـل، عراواإلسـ المعیـب الـبطء بـین اً وسـط تكـون بحیـث السـرعة بتقنـین وذلـك
  ). 97، 2000، البجة (كیبتراو  جمل في وتقلیبها الكلمات مشاهدة على األطفال تدریب

، لتعـرف علـى الكلمـة والفهـم القرائـيالقراءة عملیة معقدة متشـبعة تنقسـم الـي مهـارتي اوتعد 
ــى أشــكال الحــروف والكلمــات ومالحظــة أوجــه الشــبه  ــى تعــرف التلمیــذ عل حیــث تتطلــب المهــارة األول
واالخـــتالف بینهمـــا، بینمـــا تتضـــمن مهـــارات الفهـــم القرائـــي عملیـــة اســـتخالص متـــزامن لمهـــارة تعـــرف 

  .) 2009:5، سید( الحظة أوجه الشبه واالختالف بینهماالتلمیذ على أشكال الحروف والكلمات ومال

 بـالعین جهریـة ممارسـة یمـارس عنـدما للغـة الشـفوي بالجانـب یـرتبط لغوي فن القراءة  دوتع
القراءة  ممارسة تمت سواء مكتوبة لرموز ترجمة أنه حیث من للغة الكتابي بالجانب ویرتبط سان،والل

  .)273، 2009 بطرس،( فقط بالعین أو واللسان بالعین

 هـذا المكتوبـة، اللغـة مع التعامل حیث من بینهم فیما یختلفون التالمذة  أن المعروف ومن
 األكثـر القـارئ عـن یختلف المبتدئ فالقارئ، القراءة هارةم في الحالیة مستویاتهم عن ناتج الختالفا

 بهــا ظواالحتفــا المعلومــات، علــى للحصــول الالزمــة راتوالمهــا والمعــارف المفــاهیم حیــث مــن نضــجاً 
  ). 15، 2003، الحیلواني( واستعادتها عند الحاجة

التربویــــة فـــي األوســــاط  كبیــــراً  بحثیــــاً  نشـــاطاً  تفقــــد شــــهد المهــــارات القرائیـــةنظـــرا ألهمیــــة و 
وقـد ، اومعوقاتهـاتها ومسـتوی امـن حیـث مفهومهـ الى دراستهإحیث اتجه العدید من الباحثین ، العربیة

، اوأنهـم یجـدون صـعوبة كبیـرة فیهـ، المهـارات القرائیـةفـي  مـذةكشفت تلك الدراسـات عـن ضـعف التال
التـــدریس  قائـــبســـب ســـلبیة طر ، اوكـــذلك ضـــعف أداء المعلمـــین الـــذین تقـــع علـــیهم مســـؤولیة تعلیمهـــ
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ومــن خــالل عمــل الباحــث معلمــا للمرحلــة االساســیة فــي مدرســة  جبالیــا ،  التــي یعملــون بهــا التقلیدیــة
 األمـرالقرائیـة مهارات الم صعوبات في تعلم یسود بینه التالمذة االبتدائیة المشتركة أ، فقد الحظ أن 

وخاصـة فـي ، ث الدراسـیةفي مختلـف المباحـ تالمذةالذي نتج عنه تدني في مستوى التحصیل لدى ال
أبــو ، )2012عــوض ( دراســة وهــذا مــا أكدتــه بعــض الدراســات العلمیــة التــي أجریــت مثــل، اللغــة العربیــة

  .)2010( النوري، )2010( طعیمة

 شـدیدة صـعوبات مـن یعانون التالمذة  أن إالللمهارات القرائیة  الكبیرة األهمیة وبالرغم من
 لـيإ یعـود حیانـاً أ ةالقرائیـ مهـاراتال صعوبات تعلـم شیوع أن باحثال ویري، ةالقرائی مهاراتتعلم ال في

 أفضل المعلم یختار أن الضروري من نفإ وعلیه، لها تدریسه في المعلم یتبعها التي التدریس طریقة
ـــى تـــؤدي التـــي رائـــقالط  وممتعـــة جدیـــدة طریقـــة ار الباحـــثاختـــ ولهـــذا، المرجـــوة األهـــداف تحقیـــق ال

 فكرة خالل من ،لدیهمبات تعلم بعض المهارات القرائیة ومعالجة صعو  مذةالتال انتباه لجذب ومشوقة
 لـدى معالجة صعوبات تعلم بعـض المهـارات القرائیـة  في المتعددة  الوسائطقائم على  برنامج عدادإ

 مـع والتواصـل الفاعلـة المشـاركة خاللـه مـن التالمـذة یسـتطیع والـذي ،األساسي الثالث الصف تالمذة
  .هاجوالمن المعلم

لعـب دورا جوهریـا فـي إثـراء وی ،ة المعاصـرةالحاسوب وبرامجه أحد االتجاهات التربویـ دویع
ن عصــــر التكنولوجیــــا نعــــیش اآلننــــا أخاصــــة و ، ة أبعــــاد ومــــؤثرات متمیــــزةالتعلــــیم مــــن خــــالل إضــــاف
فالحاسـوب یمثـل قمـة مـا انتجتـه ، فمـن الضـروري أن نواكـب هـذ التطـور، واالنفجار المعرفي والتقنـي

وأدق تفاصــیلها وأصــبح یــؤثر فــي حیــاة االنســان ، فقــد دخــل فــي شــتى منــاحي الحیــاة، تقنیــة الحدیثــةال
التعلیمیة فقـد اسـتحوذ الحاسـوب علـى الشـطر األكبـر  وبالنسبة للعملیة ،بشكل مباشر أو غیر مباشر

یعـــد و  ،) 275 :2010، اشـــتیوة وعلیـــان( مـــن اهتمـــام رجـــال التربیـــة والتعلـــیم مـــن بـــین التقنیـــات الحدیثـــة
 التالمــذة ویوجــه ، كلــل أو عــادة المــواد دون ملــلإیتــیح لهــم  ذالتالمــذة إالحاســوب مدرســا صــبورا مــع 

  ) 24 :2009، قطیط والخریسات (یم الذاتي ویغرس في نفوسهم الثقةنحو التعل

تســـمح للمـــتعلم بـــالتحكم واالقتـــراب مـــن  جدیـــدةوتكنولوجیـــا الوســـائط المتعـــددة ظـــاهرة تقنیـــة 
لوســـائط المتعـــددة باســـتخدام الحاســـب اآللـــي فهـــي تجمـــع بـــین الصـــوت والرســـم والـــنص العدیـــد مـــن ا

  .)133: 2000، والسید (الخلیلوالفیدیو في تستطیع فعلیا توفیر تجربة أكثر واقعیة 

 كانـت هنـا ومـن ، والمسـموعة المرئیـة اإلعـالم وسـائل علـى المتعـددة الوسـائط وتتفـوق
 المنـاهج تطـویر فـي المتعـددة الوسـائطو  المعلومـات جیـاتكنولو  اسـتخدامو  اسـتغالل فـي الضـرورة
 )30: 2003(الخالدي، بها یتمتع ممیزات من له لما الحاسوب باستخدام التعلیمیة
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الحدیثة لتنظیم عملیات الـتعلم ألنـه  الوسائط المتعددةوقد ارتأى الباحث أن یوظف تقنیات 
ت الجدیــدة یعتمــد علــى تنــوع طرائــق عــرض وبمــا أن إدراك وتصــور المعلومــا، یشــكل اتجاهــًا متنامیــاً 

ریة ذلـك أن الرغبـة فـي التعلـیم تـزداد حینمـا تضـاف المـؤثرات البصـ، هذه المعلومات وتقدیمها للمتعلم
   .والسمعیة إلى نظام التعلیم

فقد حـدد الباحـث الـدواعي التـي دفعتـه السـتخدام برنـامج قـائم الوسـائط ، وبناء على ما تقدم
ثـــر الـــتعلم بمـــا یخـــدم أبقـــاء " إ:ومنهـــاعوبات تعلـــم بعـــض المهـــارات القرائیـــة معالجـــة صـــالمتعـــددة فـــي 

جعـل العملیـة التعلیمیـة مشـوقة ورفـع مسـتوى التحصـیل ، و ةمهـارات القرائیـبعـض الفي تعلـم  التالمذة 
ومن هنا تكمن أهمیة القیام ، الوسائط المتعددة"قائم على " برنامج مشوقاً  سلوباً أختار أأن  فكان لزاماً 

الصـــف  تالمـــذةلـــدى  لمعالجـــة صـــعوبات تعلـــم بعـــض المهـــارات القرائیـــة جراء هـــذه الدراســـة وذلـــك بـــإ
طــالع الباحــث علــى إوبعــد ، مهــارات القــراءةفــي صــعوبات الالثالــث األساســي للحــد مــن ظــاهرة شــیوع 

ــف الحاســوب وبرامجــه األدب التربــوي  الحــظ تعــدد الدراســات التربویــة والرســائل العلمیــة حــول  توظی
أن الــتعلم بمســاعدة ) Lundeberg،:1 1995( "بــرج لینــد "وهــذا مــا أكــده، یمیــة فــي تحســین القــراءةالتعل

ــــي عــــالج صــــعوبات تعــــرف الكلمــــة والمهــــارات الصــــوتیة ىالحاســــوب أد وحســــن األداء القرائــــي ، ال
   .والتهجئة

قائمـة علـى لـم تجـر أبحـاث ودراسـات تناولـت توظیـف بـرامج  - علم الباحث -وفي حـدود 
للصـف الثالـث األساسـي فـي معالجة صعوبات تعلم بعـض المهـارات القرائیـة  المتعددة  في  الوسائط
التـي برنامج ال فاعلیة دفع الباحث باتجاه هذا البحث لمعرفة مدى ساسیاً أ وهذا شكل عامالً  .فلسطین

رز تبــومــن هنــا  ،یكــون بدایــة لدراســات أخــرى فــي هــذا المیــدانأن و  جدیــداً  مــن المــأمول أن تقــدم حــالً 
  .أهمیة القیام بهذه الدراسة

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

معالجة صـعوبات تعلـم بعـض المهـارات القرائیـة في الوسائط المتعددة برنامج قائم على فاعلیة ما 
  الصف الثالث األساسي ؟ تالمذةلدى 

  :عیة التالیةوینبثق عن هذا السؤال الرئیس األسئلة الفر  •

  ؟تالمذة الصف الثالث األساسي المهارات القرائیة المراد معالجتها لدىما  .1

 المهـارات بعـض تعلـم صـعوبات معالجـةفي القائم على الوسائط المتعددة البرنامج صورة ما  .2
 ؟الصف الثالث األساسي تالمذة لدى القرائیة
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ریبیــة ودرجــات أقــرانهم فــي یوجــد اخــتالف بــین متوســطي درجــات تالمــذة المجموعــة التج هــل .3
 ؟المعرفي للمهارات القرائیة لالختبارالمجموعة الضابطة  في التطبیق البعدي 

یوجــد اخــتالف بــین متوســطي درجــات تالمــذة المجموعــة التجریبیــة ودرجــات أقــرانهم فــي  هــل .4
 للمهارات القرائیة؟بطاقة المالحظة لالمجموعة الضابطة  في التطبیق البعدي 

ة للبرنــامج القــائم علــى الوســائط المتعــددة فــي معالجــة صــعوبات تعلــم بعــض هــل توجــد فاعلیــ .5
 المهارات القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي؟

  :الدراسةوض فر 
  :تسعى الدراسة الي التحقق من صحة الفروض التالیة •

درجــات  يبــین متوســط )α ≥ 0.05(حصــائیة عنــد مســتوى داللــة إال توجــد فــروق ذات داللــة  .1
ات أقــرانهم فــي المجموعــة الضــابطة  فــي التطبیــق البعــدي المجموعــة التجریبیــة ودرجــ ذةتالمــ

 المعرفي للمهارات القرائیة.لالختبار 

بــین متوســطي درجــات  )α ≥ 0.05(داللــة  مســتوى عنــد حصــائیةإ داللــة ذات فــروق توجــد ال .2
یــق البعــدي التطبتالمــذة المجموعــة التجریبیــة ودرجــات أقــرانهم فــي المجموعــة الضــابطة فــي 

 للمهارات القرائیة. بطاقة المالحظةل

ـــم بعـــض  .3 ـــى الوســـائط المتعـــددة فـــي معالجـــة صـــعوبات تعل ـــائم عل ـــامج الق ـــة للبرن توجـــد فاعلی
 القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي.المهارات 

   :أهداف الدراسة
  :تسعى الدراسة لتحقیق األهداف التالیة •

 .الصف الثالث األساسيتالمذة لدى  د معالجتهاالقرائیة المرامهارات بعض التحدید  .1

ـــتع صـــعوباتیعـــالج  المتعـــددة الوســـائط ىلـــع قـــائم برنـــامج عـــدادوإ  بنـــاء .2 المهـــارات  بعـــض مل
 .األساسي الثالث الصف تالمذة لدى القرائیة

 .ة صعوبات تعلم المهارات القرائیةفي معالج برنامجال الكشف عن فاعلیة .3

   :الدراسة أهمیة
معالجة صعوبات تعلم بعض المهارات القرائیة لدى تالمذة  وهو مهما موضوعا تتناول أنها .1

  الصف الثالث األساسي.
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معالجة صعوبات تعلم بعض المهارات  في الوسائط المتعددة على قائما برنامجا تقدم .2
  القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي.

 في الحاسوب برامج توظیف على ناهجالم وتطویر تخطیط على القائمین انتباه تلفت قد .3
  .األساسي الثالث الصف تالمذة لدى القرائیة المهارات بعض تعلم صعوبات معالجة

 في البصریةو  السمعیة الحاسوب برامج بتوظیف االهتمام ضرورة ليإ المعلمین ترشد قد .4 
  .العربیة اللغة في القراءة مهارات تدریس

 حجرة مناخ تغییر على یقوم فهو ؛ واتجاهاتهم میولهم مع یتناسب برنامجا للتالمذة یقدم .5
 ليإ والضیق بالرتابة للشعور ویقودهم، بالملل الطالب یصیب الذي التقلیدي الدراسة
  .التعلم نحو التالمذة تحفز وسمعیة بصریة مثیرات

 مجال في تتعلق جدیدة بحوث اقتراح في الباحثین تفید مهمة دراسة تكون أن یتوقع .6
  مقررات في الصعوبات عالج في الوسائط المتعددة على ةالقائم الحاسوب برامج خداماست

  أخرى. دراسیة

   :مصطلحات  الدراسة
الذي و  في تدریس المهارات القرائیة مرغوب القدرة على إحداث تأثیر :الوسائط المتعددةفاعلیة  -

ـــى الوســـائط المتعـــددة یتوقـــع أن یحدثـــه البرنـــامج  ي أنمـــاط الـــتعلم الســـمعي الـــذي یراعـــالقـــائم عل
من  ویقاس، ویسمح للتالمذة التفاعل مع النصوص المكتوبة واللغة المنطوقة، البصري والحسي

  .االختبارات القرائیةخالل نتائج 

عاقــات اإل ") 151 :1999 ( اللقــاني والجمــلوتبنــى الباحــث فــي دراســته تعریــف   :صــعوبات الــتعلم - 
ون صعوبة وقد تك، داف المرجوة من العملیة التعلیمیةالتي تحول دون الوصول إلى تحقیق األه

وقــد تكــون مرتبطــة ، أو نفســیة، أو اقتصــادیة، ســواء أكانــت اجتماعیــة، مرتبطــة بالطالــب نفســه
أو المنــــاخ الســـــائد داخـــــل ، أو شخصــــیة المعلـــــم، بعملیــــة الـــــتعلم نفســــها مـــــن أســــالیب التـــــدریس

  المدرسة".

ت التي تحـول دون تحقیـق األهـداف المرجـوة مـن تعلـم عاقااإل :صعوبات تعلم المهارات القرائیة - 
، المعلــــم، وقــــد تكــــون عوامــــل مرتبطــــة بطبیعــــة المهــــارات القرائیــــة ومحتواهــــا، المهــــارات القرائیــــة

  .البیئة المحلیةو ، الوسائل التعلیمیة المستخدمة، طریقة التدریس، المتعلم
ها تالمـــذة  الصـــف الثالــــث مجموعــــة مـــن األشـــكال الســـلوكیة التــــي یمارســـ :المهـــارات القرائیـــة -

قـدرة التالمـذة فـي التعـرف  :األساسي  أثناء تفاعلهم مع النص القرائي، وتبـدو هـذه األشـكال فـي
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ــى الحــروف والرمــوز والكلمــات المكتوبــة وتحویلهــا لرمــوز یســتطیع فهمهــا وكتابتهــا وقراءتهــا  عل
  جهد. وأقل وقت بأسرع بشكل صحیح وسلیم

ــث األساســي - ف المرحلــة األساســیة الــدنیا فــي فلســطین، التــي تبــدأ مــن حــد صــفو أ :الصــف الثال
  .سنوات) 9 – 8( ویتراوح عمر التلمیذ فیه ما بین، الصف األول حتى الرابع األساسي

   :حدود الدراسة
  م.2016م /2015من العام الدراسي  األولجراء الدراسة في الفصل الدراسي إتم :الحد الزماني - 

 الصــف الثالــث األساســي فــي مدرســة تالمــذة  علــى عینــة مــن جــراء الدراســةإتــم  :الحــد المكــاني - 
  .المشتركة أجبالیا االبتدائیة 

 فــي قــائم علــى الوســائط المتعــددة  اقتصــرت هــذه الدراســة علــى توظیــف برنــامج  :الحــد النــوعي - 
" القـراءة الصـامتة" مهارات التعرف والفهم القرائـي ( ت القرائیةمعالجة صعوبات تعلم بعض المهارا

  )." القراءة الجهریةالقرائي"  النطقت مهاراو 

  

  

  

  

  

  



  

  

 اإلطـــــــار 
 النظــــري 

الفصل 
 الثاين

 اللغة.المحور األول: ×

 اللغة العربیة.المحور الثاني: ×

 القراءة ومهاراتها.المحور الثالث: ×

 صعوبات التعلم.المحور الرابع: ×

 الوسائط المتعددة.المحور الخامس: ×
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 الفصل الثاني

  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  
لما كان الهدف من هـذه الدراسـة هـو معرفـة فاعلیـة برنـامج قـائم علـى الوسـائط المتعـددة فـي 

ن هـــذا إ، فـــصـــف الثالـــث األساســـيمعالجـــة صـــعوبات تعلـــم بعـــض المهـــارات القرائیـــة لـــدى تالمـــذة ال
 ووضــع، الصــلبة التــي ینطلــق منهــا الباحــث معتمــدًا فــي إرســاء قواعــد دراســتهالفصــل یمثــل األرض 

، الباحـث، والمتعلقـة بمجـال البحـث ، والدراسات التي تحصل علیهاأسسها على األدبیات، والنظریات
، وقـد تنـاول هـذا الفصـل خمسـة ر تربـويومما یساعد على تعزیز الموضوع وٕاثرائه وتناوله من منظـو 

  محاور رئیسة هي:

  اللغة. :المحور األول ×
  اللغة العربیة. :المحور الثاني ×

  القراءة ومهاراتها. :المحور الثالث ×

  صعوبات التعلم.: المحور الرابع ×
 الوسائط المتعددة.: المحور الخامس ×
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  احملور األول
 اللغة 

  مفهوم اللغة: 
ي نعمة اهللا وه، ، بها یمتاز اإلنسان عن سائر المخلوقات األخرىظاهرة إنسانیة عامةاللغة 

M  M  L  K  J  I  H  G  :تعالى على بني اإلنسان حیث قال تعالى
  Q  P  O   NL  ):فصاح عن مكنون الصدر والفؤاد إال بلغة إفال بیان وال ، )4 -1الرمحن

وبیان حقیقتها وماهیتها فمن القدامى ، قد اختلف العلماء في تعریف اللغةول، تمكن اإلنسان من ذلك
: " أصوات یعبر بها كل قوم عن في كتابه الخصائص ابن جنيا لتعریف اللغة الذین تعرضو 

وتلك العبارة فعل لساني ، ": " عبارة المتكلم عن مقصودفي مقدمته ابن خلدونأغراضهم " وعند 
، ناشئ عن القصد بإفادة الكالم، فالبد أن تصیر ملكة متكررة في العضو الفاعل لها وهي اللسان

"اللغة هي  :في كتابه المزهر في علوم اللغة السیوطياصطالحهم. وعند  بسوهو كل أمة بح
  . وحیاة البشر وحاجاتهم كانت السبب في تكون األلسن على طالقتها" ،األلفاظ الموضوعة للمعاني
وما تشیر إلیه بأن اللغة أصوات وهو ، متقاربة كما یرى في معانیها فالتعریفات الثالثة

، كون رموزا مكتوبة مقروءة فالنطق یأتي أوال ثم یعقبه بعد ذلك تعلم الكتابةت أنالجانب األساس قبل 
 ، لغة تواضعوا وتعارفوا على رموز ومدلوالت تلك اللغة أهل كل أن ىوهي أمر اجتماعي بمعن

اللغة الواحدة قد تتعدد لهجات  أنبل قد تجد  ،أخرىصوات والدالالت تختلف من لغة إلى فاأل
   ). 3 :2015، حلس( ویختلف معناه، ىخر ألف مدلول األلفاظ من لهجة إلى تالناطقین بها ویخ

   :ومن التعریفات الحدیثة •

نظام صوتي رمزي محدد تتفق علیه جماعة من الناس عن " :بأنها )7: 2004( حلس یعرفها -
إلرضاء حاجاتهم وتتوارثه األجیال فیضیف كل جیل ؛ طریق القراءة أو الكتابة أو المشافهة 

  ."رلفه اللغة من وجوه السعة والتطو ما یمكن ان تأإلیها 

تمثل األفكار ) منظومة أو مكتوبة( مجموعة رموز اتفاقیةبأنها: ") 96 :2002( عبد اهللا ویعرفها -
  ". ، وتستخدم في التواصل بین األفراداصطالحي المكتسبة من العالم من خالل نظام

قة أو مكتوبة اتفق علیها مجموعة من " رموز منطو :بأنها) 15: 2002 (أبو الهیجاء یرى و  -
  .لتكون وسیلة اتصالهم وتفاهمهم " البشر
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التي تعبر بها  مجموعة من األصوات واأللفاظ والتراكیب":) 9: 2001( بو مغليأ عرفها كما  -
فهي وسیلة الترابط ، ة، ونستعملها أداة للفهم واالفهام والتفكیر ونشر الثقافاألمة عن أغراضها

   ."بد منها للفرد والمجتمعاالجتماعي ال

ت یفهمها أهل هذه اللغة ، ذات دالالمجموعة من الرموز ":أنها )15 :1998 (محمدویعرفها  -
   ."، أو كتابةأو قراءة ،، أو تحدثااستماعا

إن لم تكن ، وال فائدة منها وسیلة االتصال، ووعاء التفكیرأنها: " )7: 1995 (المقوسيویعرفها  -
  .المرء وحاجته في المجتمع"لغة وظیفیة تربط بین 

  :ومن خالل التعریفات السابقة یمكن استنتاج الحقائق التالیة •

 .اللغة قدرة ذهنیة - 

 .اللغة  رموز وأصوات تعبر عن أفكار ومعان - 

 .األفرادعن طریق تفاعل الحیاتیة  عالقاتهم إلقامةاللغة أداة تواصل بین افراد مجتمع معین  - 

 ومختلفة باختالف المجتمعات.، اسها ظاهرة إنسانیةأس، اللغة تختص بالكائن البشري - 
  ؟ وتختلف التعریفات السابقة: هل اللغة فطریة أم مكتسبة •

ألنهــا أداة التفــاهم ووســیلة التعبیــر ؛یــرى أهــل المعرفــة واالختصــاص الــى أن اللغــة مكتســبة 
 .عما بالنفس بین طوائف الكائنات

نشــأت ، ســیكولوجیة اجتماعیــة مكتســبةاللغــة ظــاهرة انســانیة " :)68: 1999( زقــوت ویــرى 
یمكــن تعلــیم اللغــة االنســانیة لغیــر  حیــث ال، فأكســبته صــفة التفكیــر والنطــق، وتطــورت مــع االنســان

فلــیس للحیوانــات تلــك التقنیــات فــي االتصــال التــي مــن  .وهــذا مــا أثبتتــه  الدراســات التجریبیــة، البشــر
ال تتســم أي أنهـا  ؛هـذه االسـتجابات فطریـة فهـي تمتلـك اسـتجابات محـددة و ، الممكـن أن نسـمیها لغـة
  ."ةبالتبدل والتغیر والمرون

، م لغـة الكـالم منـذ طفولتـهلولدیـه االسـتعداد لـتع اإلنسانیولد " :) 15 :2015( حلسویشیر 
بالكشف عن ممیزات اللغة وٕادراك  فشیئا  ثم یبدأ شیئاً ، وبعد أن تتوافر لدیه عوامل االستعداد الفكري

، خـل محیطـهداو  أسـرته فـرادأوبقیـة ، فها وارتباطها بمن حوله فیستهل حیاتـه مـع والدیـهغایاتها ووظائ
ثــم مــا یــزال ، اكیــب فینقلهــا كــذلكر ثــم یســمع الت، فینقلهــا أوالً ، فیســمع اســتعمال المفــردات فــي معانیهــا

ــذلك یتجــدد فــي كــل لحظــة ــك ملكــ، ومــن كــل مــتكلم، ســماعه ل ــى أن یصــیر ذل  ةواســتعماله یتكــرر إل
للغـــة متطابقــة مــع قــوانین اكتســـاب  اإلنســانوبهــذا تصـــبح عملیــة اكتســاب ، األطفــالیتعلمهــا وهكــذا 

ــف علــى یــتحق أن إال، واالجتماعیــة األســریةالعــادات والتقالیــد  ق هــذه العملیــة واســتمرار حــدوثها یتوق
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كمـــا أن مـــدى نشـــاط هـــذه العملیـــة ، وجـــود القـــدرات الطبیعیـــة الخاصـــة أو مـــا یســـمى بالملكـــة اللغویـــة
طورها وفاعلیتها وأثرها یظل متوقفا على ما یتاح من فرص التواصل واالحتكـاك االجتمـاعي علـى وت

  ."ق التعلیم وما یوجد من استعداد ذهنيائنطاقه الخاص والعام وما یتأتى من طر 
اللغة میزة إنسانیة فطریة، ذلك أنَّ االستعداد للكالم فطري، أمـا اللغـة التـي أن  ویرى الباحث

  .ا الفرد فهي مكتسبة؛ أي متعلمةیتحدَّث به

  وظائف اللغة: 
، فهي تمكـن االنسـان مـن حفـظ تراثـه للتكیف مع بیئته التي یعیش فیها تعد اللغة أداة الفرد

  . السبل كي یوجه جهوده إلى البناء ، وتهیئ لهعین الفرد على ضبط التفكیر ودقتهوت، الثقافي

حتــى أنــه ال یمكــن أن نتصــور حیــاة لهــا  ،التــي تحقــق فكــرة المجتمــع المتماســكواللغــة هــي 
؛ ألن اللغـــة لیســـت ظـــاهرة د  مـــا بـــدون لغـــة یتفـــاهم بهـــا شـــعبهمظـــاهر اجتماعیـــة  صـــحیحة  فـــي بلـــ

وبـرغم كـل ، وتوثیـق الـروابط بـین أفـراده، مـعبل هي كذلك أساس في تكـوین المجت، اجتماعیة فحسب
  .كل وظیفة تكمل غیرها، ألن وظائف متداخلة یصعب الفصل بینهماما قدمته اللغة من 

   :ما یلي) 16-14: 2000( البجة وأهم هذه الوظائف كما حددها •

  الوظیفة االجتماعیة:  •

ــى للغــة، اللغــة أداة التفــاهم والتعبیــر ووســیلة إشــباع الحاجــات والمطالــب -  ، هــذه الوظیفــة األول
 . االنسجام مع غیره من أبناء جنسه فهي تمكن االنسان من

وركیــزة مــن ركــائز النضــال ، دعــائم اســتقالل الشــعوب فهــي إحــدى أنهــا رابــط قــومي للشــعوب - 
 الفكري.

، عالقـاتوتنسـیق ال، فهي وسیلة تنظیم العائالت، وتحضرها اجتماعیا، أنها سبب رقي األمة - 
  .، ونظمها وعاداتها وتقالیدهاوهي ممثلة لحضارة األمة

 .األحادیث والخطب، و ن وذلك عن طریق المحافل والصحافةأنها وسیلة الرعایة والتعاو  - 

فعملــت علــى التوجیــه الــدیني ، اویة وبمــا فیهــا مــن شــرائع وقــوانینأنهــا حملــت الرســاالت الســم -
  .والتهذیب

  الوظیفة الثقافیة:  •

وفــن وأدب حفظتــه اللغــة فــي : ألن مــا أنتجتــه البشــریة مــن علــم ومعرفــة ســجل التــراث العقلــي - 
 .یث توارثته األجیال جیال بعد جیل، حسجالتها
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 : فاللغة هي الوسیلة المرتكز علیها في تربیة المتعلمین وتوجیههم.التعلیم والتحصیلوسیلة  - 
  الوظیفة النفسیة:  •

وانفعاالت وجدانیة وذلـك مـن ، : اللغة تربي في قلب السامع استجابات فكریةقناعإلالتأثیر وا - 
  .دث على إقناع األفراد واستمالتهمخالل قدرة المتح

مع مـن ونسـتمع بمـا نسـ، یع أن نتـذوق الشـعر ونتـأثر بالقصـص: باللغـة نسـتطالتذوق األدبـي - 
  .نوادر وروایات وحكایات

، شباع الحاجات من خالل التعبیر عن المطالب والحاجات باستخدام اللغة فتحققت الحاجةإ - 
 .المشاعر وعمت الطمأنینة في النفسفسكنت 

  :الوظیفة العقلیة   •

ـــرتبط ارتباطـــاالنمـــو الفكـــري  -  ـــالفكر : اللغـــة عامـــل مهـــم ی ـــا ب ـــتم بهـــا ، قوی ـــه التـــي ت وهـــي أدات
 .ملیات العقلیةالع

، دراك األقیســةإبمــا أن الفكــر یرتكــز علــى اللغــة فــي تكــوین عــادات  :تكــوین العــادات العقلیــة - 
شــكالته فــذلك یســاعد االنســان علــى حــل م، وانتــزاع القضــایا المنطقیــة علــى وجههــا الصــحیح

 .والتمییز بین الخیر والشر

ا ثـم إعـادة : اللغة تستخدم لتحلیل الصور الذهنیـة إلـى أجزائهـنیة وتركیبهاتحلیل الصور الذه - 
  .تركیبها وكذلك الفكرة

ــرى الباحــث      ي تفــتح أمــام أن مــن أهــم وظــائف اللغــة أنهــا أداة التعبیــر ولغــة التفكیــر، فهــ وی
ي فــي ، ولهــا دور أساســقــاء بفكــر االنســان وقدرتــه العقلیــةباالرت هم، وهــي تســاالنســان صــفحة أفكــاره

عملیـــات التواصـــل والتفـــاهم بـــین الفـــرد ومجتمعـــه، فـــال یمكـــن للفـــرد أن یتفاعـــل ویمـــارس حیاتــــه إال 
  .باستخدام اللغة

  :أهمیة إثراء الحصیلة اللغویة لدى تالمذة المرحلة األساسیة األولیة
  :وتنوع مستویاتها لدى تالمذة المرحلة األساسیة األولیة یؤدي إلى، إثراء الحصیلة اللغویة

 لما ینطق به ولما یكتبه دراكاً إ أكثر فهما و  مذةجعل التال .1

وله زیادة الخبرات والتجارب والمعارف والمهارات التي یكتسبها الفرد وبالتالي زیادة محص .2
 .الفكري والثقافي والفني لدیه

 .والثقة بالنفس، وبذلك تنمو روح األلفة والجرأة األدبیة، انفتاح الشخصیة على ما یحیط بها .3
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 .ما في التراث من نتاج فكري فهم .4

 .االستمرار في القراءة .5

 .قیق المنافع الشخصیة واالجتماعیةتح .6

  دور المدرسة في إثراء الحصیلة اللغویة:
وٕاذا كــــان لهــــذا ، جمــــیعهم اللغــــة فــــي رحــــاب مدرســــته مــــن معلمــــي المدرســــة مــــذةیتلقــــى التال

یتلقــى مــن هــؤالء المعلمــین اللغــة  االتصــال مــع المعلمــین إیجابیــة كبیــرة فــي تعلــم اللغــة مــن حیــث أنــه
وأن المعلمین كمـا یفتـرض تـأثیراتهم النفسـیة المباشـرة علـى التلمیـذ فـي تلقیـه اللغـة  ،بمستواها المتمیز

وفي التقاطه لمفرداتها وتراكیبها نتیجة لمكانة المعلمین في نفسـه، وألثـر شخصـیاتهم المهیمنـة علیـه، 
ته، والتصاله بزمالئـه إیجابیـات كثیـرة فالطفـل یأخـذ ویعـي ولقدرتهم على توجیهه وٕارشاده إلصالح لغ

مـــن زمالئــــه، یحــــاورهم ویصــــغي إلــــیهم، ویتحــــدث معهـــم، ویســــألهم ویجیــــب عــــن أســــئلتهم ویناقشــــهم 
فیقبـل ویتحـدى ویمـارس معهـم النشـاطات اللغویـة المختلفـة فـي مجـاالت كثیـرة عـن طریــق  ،ویجـادلهم

المفــردات والتراكیــب واألســالیب التــي اكتســبوها مــن مــواد فیلــتقط الكثیــر مــن ،الســماع لهــم ومحاكــاتهم 
اللغــة العربیــة والمــواد المختلفــة ومــن البیئــات التــي یعیشــون فیهــا كــل بحســب أســرته ومحیطــه ونشــأته 

  وموهبته.

في المدرسة یعیش لغته في مجالیها النظري والتطبیقي، ویعیشها بمختلف مظاهرهـا  تلمیذفال
ومن خـالل هـذه المعایشـة یتعلمهـا ویكتسـب  ،المنتقاة والعامیة الدارجة ومستویاتها وأشكالها الفصحى

حصــیلته اللفظیــة ویزدهــا ثــراء، وینمــي مهاراتــه  يلماتهــا وصــیغها وتراكیبهــا ممــا یغنــمجموعــة مــن ك
ــى ظــاهرة ضــعیفة ملموســة لــدى  اللغویــة بجمیــع أشــكالها إال أن التعبیــر باللغــة العربیــة الفصــیحة یبق

بـل یعـود أیضـًا ؛ الوحیـد عـن هـذا الضـعف ؤول المسـوالمدرسة لیست هي ، ساسیةالمرحلة األ مذةتال
ٕالــى أســالیب التعلــیم المتبعــة وٕالــى الكتــاب المدرســي وحتــى و  إلــى البیئــة والظــروف المحیطــة بالمدرســة

  تتمكن المدرسة من إنماء حصیلة التالمیذ اللغویة البد من مراعاة ما یلي:

 فقــد دلــت، فــي صــفوف المرحلــة األولیــةإلــى جانــب اللغــة العربیــة  مزاحمــة اللغــة األجنبیــة الثانیــة - 
ألنه یكتسـب خبـرة مـن ؛الدراسات على أن إتقان الطفل للغة األولى سهل علیه تعلم اللغة الثانیة 

وتؤكد الدراسات أن األطفال الذین یتعلمون اللغة الثانیة قبل إتقان األولى  ،تعلم اللغة بشكل عام
لغــة األولــى والثانیــة معــًا، لــذا فــإن إتقــان اللغــة األولــى قــرار فــي صــالح یعــانون مــن ضــعف مــن ال

 تعلم اللغة الثانیة.
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ن التـدریس بالعامیـة یجعـل إإذ ، االهتمام باللغة بمستواها الفصیح ولیس بمستواها العامي الدارج - 
كـل فال بد إذن مـن اعتمـاد الفصـحى فـي التـدریس وفـي  ،الطفل یعیش ازدواجیة أو فصامًا لغویاً 
 أوجه التخاطب داخل إطار المدرسة.

ســواء مـن الناحیــة السـلوكیة أو التعلیمیــة فالغالــب أن  لمیــذلشخصـیة المعلــم األثـر الواضــح فـي الت - 
ــى المعلــم أن  التلمیــذ یحــاكي معلمــه، وتقلیــده فــي كثیــر مــن تصــرفاته، ویحاكیــه فــي لغتــه لــذا فعل

 .الیبهااستخدام مفردات اللغة وأس یتمتع بالطالقة اللغویة في

ومیـــــولهم واتجاهـــــاتهم ومســـــتویاتهم العقلیـــــة  مـــــذةمـــــن المفتـــــرض أن تراعـــــي المنـــــاهج أدوات التال - 
ثرائیـة تراعـي إوالثقافیة، فإن لم تفعل المناهج ذلك فـال أقـل مـن أن یصـمم المعلمـون موضـوعات 

مــن طاقــات ذة فتختــار الموضــوعات الدراســیة علــى أســاس مــا یمتلــك التالمــ ،مــا أغفلتــه المنــاهج
واالبتعاد عـن النصـوص الطویلـة التـي تـزدحم فیهـا المفـردات والعبـارات الغامضـة ، قلیة وذهنیةع

ن وأوالتراكیــب اللغویــة الغریبــة والنــادرة التــي تتجــاوز طاقــاتهم الذهنیــة وتفــوق مســتویاتهم اللغویــة، 
 .بیة الفصیحة المالئمة لروح العصرعلى ممارسة اللغة العر ذة تشتمل على ما یحفز التالم

 .تشجیع التواصل بین ذوي المستویات اللغویة الواسعة وزمالئهم ممن هم دون ذلك - 

 .تشجیع النشاطات التي تبرز البراعة اللغویة والثقافیة - 

ـــى  أن -  ـــتعلم التالمـــذةاكتســـبها  تصـــبح العناصـــر اللغویـــة التـــي أنیعمـــل المعلـــم عل        عـــن طریـــق ال
 .ناصر مماثلةحیاء عإخرى أو أمنطلقات وبواعث الكتساب عناصر 

حیـة للغـة  إشـاراتممارسة التعبیر اللفظـي بأشـكاله المختلفـة وتعـد  إلىتدعو  اإلجراءاتتلك 
الدراسات العلمیة الحدیثة أن  أكدتوقد  ،إلیهاللغة أو اجتذاب اللغة  إلى التالمذةأو وسائل الجتذاب 

مـه ویسـمعه ویتقنـه مـن األلفـاظ یزداد قدرة على التعبیر كلما تهیأت له الفرص لتطبیق مـا یتعل لتلمیذا
  ).20 -18 :2015، حلس( اللغویة عملیا واألسالیبوالتراكیب 

علـى  هناك نشاطات تعمل على إنعاش الحصیلة اللغویة خاصة إذا كانـتأن  ویرى الباحث
 أنصــاف، كلمــات الســر ،لعبــة الكلمــات المتضــادة ،لعبــة الكلمــات المترادفــة :ألعــاب تربویــة مثــل شــكل

  .الكلمات
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  احملور الثاين
  اللغة العربية 

  مكانة اللغة العربیة:
امتازت اللغة العربیة بأهمیـٍة كبیـرة بـین اللغـات العالمیـة، كیـف ال وهـي أكثـر اللغـات امتـدادًا 

ونظــرًا لســرعة انتشــار اإلســالم ُتعــد مــن أقــدم اللغــات علــى وجــه ، وانتشــارًا فــي معظــم أرجــاء المعمــورة
، وارتبطــــت بحیــــاة المســــلمین إلــــى مــــا قبــــل اإلســــالم بقــــروٍن عدیــــدة األرض؛ إذ تمتــــد جــــذور العربیــــة

 -تعـالىو  سـبحانه -وتكفـل اهللا ، الحضارة فضًال عـن كونهـا لغـة الـدین والعبـادةو  فأصبحت لغة العلم
l  k      j  i  h      [ :تعـــالىاهللا بحفـــظ هـــذه اللغـــة حتـــى یـــرث اهللا األرض ومـــن علیهـــا، قـــال 

  m[  ):قــرآن الكـریم أصــبحت اللغــة العربیـة لغــة عالمیـة، واللغــة األم لــبالد ففــي ظـل ال )9الحجـر
القرآن الكــریم، فقــد اصــطفى اهللا هــذه بــتنبــع مــن نــواٍح عــدة أهمهــا: ارتباطهــا الوثیــق تهــا أهمیو ، كثیــرة

z  y  }   [ لتنــزل بهــا الرســالة الخاتمــةو  اللغــة مــن بــین لغــات العــالم لتكــون لغــة كتابــه العظــیم
  .)2ف:یوس( ]|   {  ~  

المصــدر الثــاني مــن مصــادر  الــذي هــو لغــة الحــدیث النبــوي الشــریفاللغــة العربیــة  كمــا تعــد
التشریع اإلسالمي، وكل مسلم آمن بالرسول وصدق به علیه أن یحـرص علـى تعلـم العربیـة ؛ لینهـل 

لة بـین فهنـاك ارتبـاط وثیـق الصـ، كما أنها لغة الصالة وباقي الشرائع الدینیـة، من منابع السنة الغراء
  ). 34 :1998، والي( اللغة وأركان اإلسالم مما یجعل تعلمها أمراً  واجباً 

ــى امتــداد الــوطن العربــي والعــالم اإلســالمي یتحــدث المالیــین باللغــة العربیــة التــي ترجــع  وعل
حیــث تــذكر بعــض الروایــات أنــه "مــن تكلــم العربیــة ونســي ، مبــدایتها إلــى النبــي إســماعیل علیــه الســال

، وهـي أرقـى السـامیات لفظـًا وسـعة، واللغـة العربیـة لغـة حضـارة عریقـة ضـاربة فـي القـدم .لسان أبیـه"
  ). 5: 1995عالمة، ( وفصاحة "، واشتقاقا، وتركیبا، ومن أرقى لغات العالم داللة

فقد كانت ، ووضعهم في مصافي الشعوب األخرى، وكان للغة العربیة دورها في شهرة أهلها
ونقلـت تـاریخهم ، ذاعـت شـعرهم علـى كـل لسـان أفقـد ، إلى مسـامع اآلخـرین، مرآتهم التي وصلوا بها

ـــاتهم ـــر العصـــور ، ومالحمهـــم وغـــزواتهم وحی ـــى الشـــعوب األخـــرى عب وممـــاتهم وعشـــقهم وبغضـــهم إل
  ). 17:2005، ابو شتات( المتالحقة

 إلـى وسـیلة هـاألن؛ واجباً  دعی هامللتع عيالس فإن العربیة للغة برىالك المكانة هذه على وبناء
  .بها الوجود وسر ،الكون فيالحیاة  علة هي ظمى،ع غایة
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 وسماتها: خصائص اللغة العربیة 
وهـي الخصـائص التــي تصـاحب تعلــیم ، ألي لغـة خصائصـها وضــوابطها الصـوتیة والخطیــة

و تفریط بـأن أوأن أي تحریف في تلك الخصائص ، اللغة وممارستها والتدریب علي اكتساب مهارتها
برز خصائص اللغة العربیة ما أومن  ،الوقوع في الخطأ إلىبالضرورة  یؤديلتزام بها نتسامح في اال

   :یلي
  :سعة مفرداتها .1

، الكلمــات والمفــردات لأصــو خواتهــا الســامیات ثــروة فــي أوســع أتمتــاز اللغــة العربیــة لكونهــا 
هــا عــن ومــن اللغــات التــي اتصــلت ب، لكثــرة روافــدها مــن لهجــات القبائــل أخــرى بأصــولوتزیــد علیهــا 

 أدىوقــد ، إسـالمیةفــي سـعة المفــردات بمـا جـاء بــه مـن ألفــاظ  اإلسـالموزاد  .طریـق التجـارة والبعثــات
ــىهــذا  نــه أســماه الــبعض بــالترادف مــع مــا ظــن أوهــذا مــا  ،ظهــور صــفات متعــددة للشــيء الواحــد إل

(عضـب)  :لـهفالسـیف یقـال ، الواحـد للشيء  كثیراً  أوصفات مختلفة الداللة قلیال  إالمترادف ما هو 
 وأنه قد یصیب العضـل فیطیـر فوصـفه، ن هذا القطع قد یكون بینًا فوصفه بأنه صارمأو ، قاطع ألنه

  ...صام) وأنه قد یقطع ال یبقى فوصفه بتارصم(

وعــدت  ،ســماء لــهأثــم جمــع اللغویــون هــذه الصــفات للســیف واخــتلط بعضــها بــبعض فظنــت 
  الداللة.مترادفة على ما فیها من االختالفات الدقیقة في 

  :نامیةلغة  .2
الحظ العلماء نمو اللغة العربیة بأسالیب متعددة ومن طرائف تنمیـة األلفـاظ والتوسـع اللغـوي 

  :في العربیة
لیـدل  ؛خـرى مـع اتفاقهـا معنـى ومـادة أصـلیة وهیئـة تركیـب لهـا أخـذ صـیغة مـن أوهو  :االشتقاق •

 ) وهیئـــة (كضـــارب مـــن ضـــرب بالثانیـــة علـــى معنـــى األصـــل بزیـــادة مفیـــدة ألجلهـــا اختلـــف حروفـــاً 
وهكـذا ..) .ُمعلـم –معلـوم  -َعِلـم  -ِعلم  -(عالم ن نشتق صیغ متعددة أواألصل الثالثي (علم) یمكن 

 .اللغة العربیة إلثراءكبر المصادر أاالشتقاق من 
رغبـة فـي التوسـع  ؛باسـتعمالأو اسـتعمال ، أو صـیغ بصـیغ، هو مقارنـة كلمـات بكلمـات :القیاس •

وحمــل ، والقیــاس هــو حمــل المجهــول علــى المعلــوم، ظــاهر اللغویــةمفــراد الإعلــى  اللغــوي وحرصــاً 
ذ نقـیس علـى لغـة إفالقیـاس وسـیلة مـن وسـائل نمـو اللغـة العربیـة وتوسـعها ، المنقول على ما نقـل

لمسـایرة الحیـاة المتعـددة بمسـتحدثاتها العلمیـة ؛ لـى اللغـة إلفـاظ اللغـة مـا یسـد حاجتنـا أالعرب من 
 .والحضاریة 
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 .و االختصـــارأو كلمـــة رغبـــة فـــي االختـــزال أحـــرف جملـــة أیقصـــد بـــه تـــألیف كلمـــة مـــن  :النحـــت •
 :ومثـال نحـت كلمـة مـن جملـة .نـافع منـه  شـيءخد من الخشـب أي قشـره وبریـه إلیجـاد أوالنحت 
(حي على الصالة) ومثـال نحـت كلمـة مـن ) وذا قال (بسم اهللا الرحمن الرحیمإیعل) ح(، و(بسمل

و بأشـد منهـا (اضـبطر) للرجـل الشـدید مـن (ضـبط) والنحـت عنـد أغة بمعناها كلمة تدل على صی
 .معظم القدماء سماعي وعده ابن فارس قیاس

جنبیـة سـواء مـا اسـتعمله العـرب الفصـحاء أیقصد به ما دخل اللغة العربیة من مفـردات  :التعریب •
اللغـة العربیـة كثیـرا  وقد عربت، أو استعمله من جاء بعدهم من المولدین، في جاهلیتهم وٕاسالمهم

خـرى التـي اتصـلت بهـا وال سـیما الفارسـیة والرومیـة من الكلمات نقلتها بعد صقلها عن اللغـات األ
 –الــدیباج  –الخــز  –الطبــق  –اإلبریــق  –الكــوز : (ومــن الكلمــات الفارســیة األصــل التــي عربــت للعربیــة

 –القســطاس  –البســتان  – الفــردوس(: وممــا عــرب مــن الرومیــة) الیاســمین –البنفســج  –النــرجس  –الكعــك 
  .القنطار ) –االسطرالب  –البطاقة 

واصــطالحا ، ذا تعــداه وقطعــهإالمجــاز لغــة بمعنــى الجــواز مــن جــاز المكــان بجــوازه : لغــة المجــاز •
تصور المعنى المراد لعالقـة بـین  إلى أنها طریق باعتباراستعمال الكلمة في غیر ما وضعت له 

 :ففي قول جریر، يالمعنیین األصلي والمجاز 
  وم وانتظري امتیاحيلال ةأدا    سأمتاح البحور فجنبیني

ة بــین البحــور قــو أمیــة والعالبنــهــم  أجــواداســتعملها الشــاعر بمعنــى رجــال ) مجــاز( كلمــة البحــور
  .مر ة وبین هؤالء الرجال هي المشابهة في الكیالحقیق

ــة  • تغییــر  :صــطالحااو ، ت عنــهأو أوضــح، تــهبنذا أإمصــدر أعربــت  :عــراب لغــةإلا :اإلعــرابلغ
والعربیــة تفــردت بــین لغــات العــالم بهــذه ، ا النحویــة ضــمن الجملــةهــواخــر الكلمــات بتغییــر وظائفأ

وبعــض ، تینیــةالالخاصــیة مــع شــیوع أنــواع مــن اإلعــراب فــي بعــض اللغــات الهندیــة الجرمانیــة كال
ــــة والحبشــــیة  ــــي العربیــــة یقســــم ن اإلأال إاللغــــات الســــامیة كالعبری ــــعــــراب ف  ،أفعــــال، و أســــماءى إل

  .وحروف

والعـرب ، والتركیـز علـى المعـاني والمبـاني اللغویـة، یجازقمة البالغة عند العرب اإل :اإلیجازلغة  •
، منـــه يءالتـــي ال تخلــو بالغتهــا مــن شــ األمــمأقــدر علــى هــذا النــوع مــن البیـــان مــن غیــرهم مــن 

ائهــا فع شــمولها المعنــى وو مــ واإلشــارة اإلیمــاءحــد  إلــي اإلیجــازفالعبــارة قــد تصــل مــن القصــر فــي 
 بالغرض كالمثل والحكمة.

 أو ما، الصوتي للحبیسات العربیةاللغة العربیة غنیة بأصواتها ففیها النظام  :األصواتلغة  •
  :لىإكن تصنیفها بحسب مخارجها می نسمیها بالحروف الصحاح من ثمانیة وعشرین صوتاً 
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   )و ب  م : (شفویة .1

  ف )( :سنانيأصوت واحد شفوي  .2

  ) ث ذ ط: (سنانصوات من بین األأثة ثال .3

   )ت ط د ض س ز ص( لثویة أسنانیة أصواتسبعة  .4

                 ) ل ر ن( لثویة أصواتثالثة  .5

  ) ش ج ي( ثالثة أصوات غازیة .6

  (ك غ خ )ة یطبق أصواتثالثة  .7

 ق )( صوت لهوى واحد .8

  ) ع ح( صوتان حلقیان .9

 . همزة هـ )( صوتان حنجریان .10

   :هر والهمس كانت كالتاليصنف بحسب الج وٕاذا

 غ ) ع  ي  ج  ن   ر ل   ز  ذ  ظ د  ض  و م   ب( مجهوراً  خمسة عشر صوتاً  .1

  ف ث س ص ت ط ش ك خ ق ح ه همزة )( مهموساً  ثالثة عشر صوتاً  .2
 .والیاء، والواو، والى جانب هذه األصوات الحروف الممدودة باأللف

شمام والغنة واإل واإلدغام ،خر الكلماتواأوأصوات اإلعراب في ، والتنوین، أصوات الشدة .3
 –الحلق  –الجوف ( منطلق هذا الثراء الصوتي وما صاحبه من مخارج الحروف الخمسة من

  الخیشوم).–فتانشال –اللسان 
فقد یقع الخلط والخطأ في نطقها ویشیع ذلك في الحروف المتقاربة خاصة مع صغار السن 

ومن هنا فعلى معلم اللغة  ،درب) –ضرب ( زهب) –ذهب () رثب –رسب ) (سةالس –ثالثة ( :كقولها
مع  صحیحاً  في أدائهم للكلمات والحروف حتى یقلده التالمیذ تقلیداً  نموذجاً أن یكون أالعربیة 

   .) 9 – 6 :2015، ( حلسمخارجها استخدام التدریبات الصوتیة من ةضرور 

ذلك و  ،في مقدمة اللغات  ه من خصائص غدتأن اللغة العربیة وما تتمتع ب ویرى الباحث
، فهي األساس شتى العلومو  فكري في مختلف الفنونو  على كم حضاري طالعاالأنها تتیح لمتعلمها 

االهتمام والعنایة بتعلیمها وممارستها في كل وعلى المعلم  ،معارف األمة اإلسالمیة به الذي تقاس
   نفوس تالمذته. لحب فيبل حب التفاني من أجلها لیتمكن من غرس هذا ا ،ؤون الحیاةش
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  :أهداف تعلیم اللغة العربیة
غة العربیة ویتجسد في أهداف جلیة، یسعى واضعو المنهاج ومنفذوه لتحقیق أهداف تعلیم الل

  تتمثل في جانبین رئیسین:
v األهداف العامة:   

ü  األهــداف العامــة لمنهــاج اللغــة العربیــة لمراحــل التعلــیم العــام كمــا جــاء فــي الخطــوط العریضــة
  :1998 للمنهاج الفلسطیني األول

، لــدین االســالمي عقیــدة ومنهــاج حیــاة، وترســیخ  االعتــزاز باتعمیــق االیمــان بــاهللا عــز وجــل - 
، واعتبـــار القـــران الكـــریم والحـــدیث النبـــوي الشـــریف مصـــدرین رئیســـین لتقـــویم اللســـان العربـــي

  .وتوثیق العالقة العضویة بین العروبة واالسالم
، والتأكید على أنهـا جـزء ال یتجـزأ مـن ن وطنا وشعبا وحضارة وتاریخالسطیتقویة االعتزاز بف - 

أهمیــة الــذود عــن حمــى الــوطن وتعزیــز اإلیمــان ب، الــوطن العربــي الكبیــر واألمــة االســالمیة
  .واجهة كل أشكال الغزو واالستیطان، ومفلسطین، واسترداد ما اغتصب منه

ف ة منـــه فـــي بنـــاء الحاضـــر واستشـــرا؛ لالســـتفادث العربـــي اإلســـالميتوثیـــق االرتبـــاط بـــالترا - 
 .المستقبل

مـــن خـــالل اإلیمـــان بتالقــــي ؛ د اإلنســـاني فــــي الثقافـــات المختلفـــةتحقیـــق التواصـــل مـــع البعـــ - 
، وأن اإلنسـان العربـي الفلسـطیني جـزء ال یتجـزأ مـن عـالم رحـب یـؤثر ویتـأثر بمـا الحضـارات
ارات اإلسـالمیة فـي الحضـوتعزیز ثقته بنفسه من خـالل إدراك الحضـارة العربیـة ، یتجسد فیه

 .العالمیة، وتفعیل هذا القرار
 االهتمام بالحفاظ على البیئة وحمایتها من التلوث. - 
 ناء المجتمع في مجاالت الحیاة المختلفة.بالتفاعل اإلیجابي مع المجتمع، والمشاركة في  - 
انیة بــث روح المواطنــة الصــالحة، وترســیخ القــیم الدیمقراطیــة، عــن طریــق تعزیــز الــوعي بإنســ - 

 .على حقوقه، ونبذ كل أشكال التمییزاإلنسان، وأهمیة المحافظة 
 اكتساب القیم واالتجاهات االیجابیة، والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة واالنتماء. - 
 تنمیة اإلحساس بالجمال، وصقل الذوق، وٕارهاف المشاعر، وتوسیع الخیال. - 
 الفاعل في مجاالت التنمیة المختلفة.  إدراك أهمیة اللغة العربیة الفصیحة ودورها - 
ربــط التعلــیم بحاجــات المجتمــع  اآلتیــة والمســتقبلیة، مــع التركیــز علــى أهمیــة التعلــیم التقنــي،  - 

 والعلم الیدوي والصناعي لدى الجنسین على حد سواء في المجاالت المختلفة.
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 ى البحـــثاالعتمــاد علـــى الـــذات فـــي بحـــث تحصـــیل المعرفــة، مـــن خـــالل تنمیـــة القـــدرات علـــ - 
ستكشــاف والمطالعــة الحــرة، واالســتفادة مــن المصــادر والمراجــع والمعــاجم والموســوعات، االو 

 والدوریات المختلفة.
االعتزاز باللغة العربیة الفصیحة واعتبارها اللغة الرسمیة فـي دولـة فلسـطین، والحـرص علـى  - 

 اة المختلفة.استخدامها في تحصیل المعارف كافة، فضًال عن استخدامها في مناحي الحی
فهي أساس بناء شخصیة األمة،  ،اإلیمان بأن اللغة العربیة الفصیحة تعمل على االستیعاب - 

 ورمز وحدتها.
تعزیز الثقة بقدرة اللغة العربیة الفصـیحة علـى اسـتیعاب العلـوم والمعـارف المعاصـرة وقـدرتها  - 

األفـراد والجماعـات على الوفـاء بمتطلبـات الحضـارة والعلـوم المختلفـة، والتعبیـر عـن حاجـات 
 حاضرًا ومستقبًال.

 بناء المهارات اللغویة وتنمیتها لدى الدارسین، استماعًا، ومحادثة، وقراءة، وكتابة. - 
ة عربیة فصیحة، وٕافهام اآلخرین بلغة عربیـة على فهم المسموع، أو المقروء بلغ تنمیة القدرة - 

 صحیحة نطقًا أو كتابة، وبالسرعة المناسبة.
میـة المواهـب نابة الصحیحة الجمیلة حسب قواعد اإلمالء والخط العربي، وتصقل مهارة الكت - 

 الفنیة في مجال الخط العربي.
  .تنمیة الثروة اللغویة والفكریة - 
 تعزیز المیول والمواهب األدبیة وصقله، وتنمیة التذوق الجمالي؛ وصوًال لالبتكار واإلبداع. - 
 .ة باللغة العربیة الفصیحةالمتوسلاإلفادة من الوسائل السمعیة والبصریة  - 

  .)5 - 3: 1998(الخطوط العربیة العریضة لمنهاج اللغة العربیة وآدابها، 
v األهداف الخاصة:  

ü  األهداف الخاصة لتدریس اللغة العربیة تقتضي مراعاة الخصائص الجسمیة والنفسیة لمرحلـة
  .والتعلیمیة؛ حتى یمكن تحقیق احتیاجاتهم التربویة المذة النمو التي یمر بها الت

  :ویمكن اجمال األهداف التربویة الخاصة لتدریس اللغة العربیة فیما یلي

  .نماء الثروة اللغویة - 

 .تنمیة مهارات البحث واالستقصاء - 

 .ةلیمأصول القراءة الس التالمذةتعوید  - 
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 محاكاة األنماط اللغویة محاكاة سلیمة وتوظیفها توظیفا سلیما. - 

، مــه كیفیــة توظیــف اللغــة فــي التعبیــروتعل، ریــة شــفویا أو كتابیــاالتعبی  تنمیــة قــدرات التالمــذة - 
 والتزامه بأسس الصیاغة الصحیحة.

اســتخدام أســلوب التفكیــر المنطقــي الســلیم فــي العــرض والتحلیــل فــي دروس  التالمــذةتعویــد  - 
 ).88، 87: 1999(زقوت، النصوص، واألدب، والنقد، والقواعد وغیرها 

مما یساعده على ، خطاء اللغویة قراءة وكتابة بعد اكتشافهاعلى تصحیح األ التالمذةتدریب  - 
 النتائج. خالصفهم المقروء، وینمي لدیه القدرة على التلخیص، واست

 .تنمیة القدرة على االستماع الجید - 

القــــدرة علــــى اســــتعمال اللغــــة العربیــــة اســــتعماًال  صــــحیحا " نطقــــا وقــــراءة  التالمــــذةإكســــاب  - 
 وكتابة".

   .) 50: 1999إسماعیل، ( ، والنقد لما یقرأهستخدام اسالیب الحكم، والموازنةى اعل التالمذةتدریب  -

 .على استیعاب األفكار الرئیسیة والجزئیة  للنصوص القرائیة التالمذة تنمیة قدرات - 

واألناشــــید والنصــــوص ، واألحادیــــث الشــــریفة، حفــــظ مختــــارات مــــن اآلیــــات القرآنیــــة الكریمــــة - 
 .األدبیة

 ). 123 ،122: 2000( خلیل، 
للتالمـذة المعلم یقع علیه مهاٍم متعددة في بناء المسـتوى اللغـوي والمعرفـي  بأن ویرى الباحث

والمعرفـة  االطالعز التالمذة على وذلك من خالل تحفی ،المتمثل في اكتساب مهارات اللغة العربیة
  وخلق جو من الثقة والتفاعل اإلیجابي بین تالمذته وتدریبهم على التعلم النشط.

  

  مهارات اللغة العربیة:
 مهارة االستماع: .1

  ).1063، 2005، الزعاط( عملیة معقدة تشتمل تعرف الكالم المسموع وتفسیره ونقده وتذوقه
بـل وألثـره علـى بـاقي  ،وتصدر االسـتماع فنـون اللغـة األربعـة ویحتـل أهمیـة بالغـة لـیس لذاتـه فقـط

أنــه یــؤثر تــأثیرًا بالغــًا فــي تعلــم القــراءة  الفنــون، فاالســتماع أســاس الكتســاب مهــارات التحــدث، كمــا
سط األكبر من أوقات األفراد یقضى ویعد االستماع الفن األكثر ممارسة في الحیاة، فالق ،والكتابة

فـي االســتماع إلــى اآلخـرین فــي المنــزل والمدرســة والشـارع حتــى أوقــات الفـراغ یقضــیها النــاس مــع 
  ).124، 1999(عصر،  مستمعوناإلذاعة والتلفزیون والمسرح وفي كل هذا هم 
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 مهارة االستماع من خالل المهارات الفرعیة التالیة:تتحقق 

 على متابعة المسموع. التالمذةقدرة  - 

 على التركیز.التالمذة قدرة  - 

 على فهم ما یسمع بسرعة تتناسب مع سرعة التحدث. التالمذةقدرة  - 

 شویش.على االلتزام بآداب االستماع والبعد عن التالتالمذة قدرة  - 
 مهارة التحدث: .2

هـــو نقـــل االعتقـــادات والعواطـــف واالتجاهـــات والمعـــاني واألفكـــار واألحـــداث مـــن المتحـــدث إلـــى 
  ).102: 2001مناع، ، (طعیمة اآلخرین

ــى التعبیــر فــي جمــل بســیطة وكاملــة حــول صــور ورســومات  التالمــذةویقصــد بالتحــدث قــدرة  عل
قــدر كــاف مــن القــدرة اللغویــة  من لــدیهالتحــدث یجــب أن یكــو  التالمــذةالــدروس، ولكــي یســتطیع 

ــاألمن یجعلهــ مصــیاغة لغویــة، وأیضــًا یكــون لــدیه ممــن صــیاغة أفكــاره واتمكنــیلكــي   مشــعور ب
  أحد.  مأن ینقده م دون أن یخشواكل ما یدور في ذهنه ونیقول

  ومن المهارات الفرعیة التي تساعد الطفل على امتالك المهارة األساسیة (المحادثة) وهي:

 الطفل على ذكر كلمات منفصلة ویربطها بواو عطف.قدرة  - 

 جملتین. قدرة الطفل على تكوین جمل بسیطة من فعل وفاعل ویستطیع تكوین - 

(عبـد قدرة الطفل على تكوین فقرة من جملة وهي تدل على مستوى عال فـي مجـال النمـو اللغـوي - 
 ).234: 2002الرحمن، ومحمد، 

 مهارة القراءة: .3

ـــارة عـــن مجموعـــ ـــد اإللمـــام بهـــذه القـــراءة عب ـــى القـــارئ المجی ة مـــن المهـــارات التـــي یجـــب عل
   :لكي تكون القراءة سلیمة صحیحة ویمكن حصر تلك المهارات في التالي، المهارات

حركـة ( ، ومـن الناحیـة اللغویـةبنیـة الكلمـة )( لناحیة المعرفیـةمن ا قراءة الكلمات قراءة صحیحة - 
 .لجملةوذلك حسب موقعها من ا) اإلعراب آخر الكلمة

  .: كاالستفهام واالخبار والطلبتغیر نبرة الصوت بحسب المعنى - 

ة والمنهــاج مــن الحــرص : هــي مــن أهــم المهــارات التــي البــد للمعلمــین والمدرســالســرعة القرائیــة - 
 .على تحقیقها
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كسـاب التالمـذة عـادات القـراءة الصـحیحة ومهاراتهـا المتمثلـة فـي سـالمة النطـق إ :سالمة النطق - 
 .ف من مخارجها وجودة اإللقاء، وفهم المقروءوٕاخراج الحرو 

 .إثراء معجم الطفل اللغوي باألسالیب واأللفاظ :الثراء اللغوي - 

عـــن طریـــق إكســـابهم التعبیـــرات الراقیـــة والمعـــاني البارعـــة  التـــذوق الجمـــالي والفنـــي والوجـــداني - 
 والصور الخالبة.

 .الكلي للمقروء ستیعابالاالقدرة على  - 
رة المتعلم على التركیز وجودة التلخیص للمادة المقروءة إضافة إلى القدرة قد :التركیز والتلخیص - 

 .على التذكر والتحصیل
 ). 135، 134 :2012، حماد وآخرون(  التفاعل مع المقروء ونقده :التفاعل والنقد -

  مهارة الكتابة: .4

  أن المهارات الكتابیة تنحصر في ثالث حواس وهي:) 267 – 264 :2002( یرى البجة

: فهي ترى الكلمـات وتالحـظ رسـم الحـرف وترتیبهـا، فترسـم صـورها الصـحیحة فـي الـذهن، ینالع - 
مما یساعد على تذكرها حین یراد كتابتها، ومن أجل ذلك كان الربط بین دروس القـراءة والكتابـة 

 أمرًا ضروریًا. التالمذةبالنسبة لصغار 
علـــى  التالمـــذةیجـــب تـــدریس : فهـــي تســـمع الكلمـــات، وتمیـــز بـــین أصـــوات الحـــروف، ولـــذا األذن - 

ســـماع األصـــوات  وتمییـــز بعضـــها عـــن بعـــض، وٕادراك الفـــروق الدقیقـــة بـــین الحـــروف المتقاربـــة 
المخارج، والسبیل إلى ذلك اإلكثار من التدریب الشفوي على تهجي بعض الكلمات قبل ممارسة 

 كتابتها.
عضـلي، لـذا یجـب أن  : فهي التي تؤدي العمل الكتـابي علـى الـدفاتر وجهـدها فـي ذلـك جهـدالید - 

على االنضباط الیـدوي العضـلي فـي رسـم الحـروف، وكتابـة  مذةیدرب األطفال الصغار من التال
  .لسرعة الكتابیة مع تجیدهااالكلمات حتى یصبح ذلك من عاداتهم، فیفدیهم في 

ثـم یفسـر  ،أن هذه المهارات تتطلب من القارئ أن یتأمل الرموز ویربطها بالمعـاني ویرى الباحث
  .لینتفع بها في المواقف الحیاتیة والمتعة بفهم المقروء ،ویوضح تلك المعاني وفقًا لخبراته وقدراته
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  احملور الثالث
  القراءة 

، )الكتابة –القراءة  –التحدث  –اع االستم(من فنون اللغة العربیة األربعة القراءة هي الفن الثالث 
قدر من المعارف والمعلومات وتهیئتهم لالتصال  كبرأاألطفال  إكسابوهي الفن الذي یساعد على 

، وتثیر لدیهم الرغبة في الكتابة واإلبداع وقدیما قیل " اقرأ ما شئت، سائل المواد الدراسیة األخرىو ب
 اً كما أن لها تأثیر ، فان الكالم من الكالم یولد" والقراءة لها ارتباط كبیر بفنون اللغة، تكتب ما شئت

خرى فمن ال یحسن القراءة ال یستطیع التمكن من المواد الدراسیة األخرى في المواد األ واضحاً 
  .) 41 :2015، حلس( فالقراءة وسیلة تحصیلها

  مفهوم القراءة: 
  :منها للقراءة تعریفات عدة وردت

  القراءة لغة: 

ه نظـرًا وردت كلمة القراءة في لسان العرب بمعنى " قرأ یقرأ قراءة وقرآنـًا: قـرأ الكتـاب: تتبـع كلماتـ
ألن  "القــــراءة"، ویطلــــق القــــرآن الكــــریم علــــى المعرفــــة اســــم  )3564: د. ت، ابــــن منظــــور( ونطقــــًا بهــــا

  رف اإلنسانیة هي قراءة اإلنسان حقائق الوجود.االمع
  وقد جاءت القراءة في مواضع مختلفة في القرآن الكریم منها:

]   O  N  M  L  K[ ):1العلق(.  

]  t  s  r  q  p   o  n  m [ ):98النحل(.  

]      Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ[ ):18-17القیامة(.  

  القراءة اصطالحا: 
"عملیة شفویة تشتمل على تفسیر الرموز المكتوبة وربطها  :بأنها )47 :2009( ماويالع تعرفها  -

وكلمـا أتقــن ممارسـتها بــذلك یـتم تطــویر ، ثـم تفســیر تلـك المعــاني وفـق مثیــرات القـارئ، بالمعـاني
  أدائه القرائي".

الربط بین لغة الكالم والرموز المكتوبة التـي تشـتمل  عملیة"  :بأنها )91: 2007( عطیة ویعرفها -
ــى اللفــظ ــى المعنــى والرمــز الــدال عل إدراك الرمــوز المكتوبــة  :وتــتم آلیــا مــن خــالل عملیتــین، عل

  ".  والترجمة اللفظیة لتك الرموز، بوساطة حاسة البصر
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بأنها: "قدرة الفرد على ترجمة الرمـوز المكتوبـة إلـى معـاٍن، وتوظیفهـا  )163: 2006( الفي رىوی - 
  في الجوانب الحیاتیة المختلفة". فعاالً 

بأنها: "عملیة تعرف الرموز ونطقها نطقًا صحیحًا، أي  )105: 2003( لدیلمي والوائلياویعرفها  - 
المطبوعــة إلــى أصــوات االســتجابة البصــریة لمــا هــو مكتــوب ثــم النطــق بهــا، أي تحویــل الرمــوز 

ــى، ثــم الفهــم أي ترجمــة الرمــوز المدركــة ومنهــا المعــاني المناســبة، وهــذه المعــاني فــي  ذات معن
  الواقع تكون في ذهن القارئ ولیست في الرمز ذاته".

ـــویعرفهـــا  -  بأنهـــا: "عملیـــة عقلیـــة مركبـــة، تســـتلزم الفهـــم والـــربط  )18: 2003( دةعاشـــور والحوام
  واالستنتاج".

تلك العملیـة المعرفیـة التـي تسـتند  یعرف الباحث القراءة بأنها:تعریفات السابقة ومن خالل ال
ـــى الرمـــوز المكتوبـــة والنطـــق بهـــا ، وتســـتلزم فهـــم القـــارئ لمـــا یقـــرأ والتفاعـــل مـــع المـــادة المقـــروءة ،عل

  .في الجوانب الحیاتیة المختلفة واالنتفاع بها

  :تطور مفهوم القراءة
ــى  الحــروف والكلمــات والنطــق بهــا كانــت القــراءة فــي مطلــع هــذا القــ رن ال تتعــدى التعــرف عل

  أي أن مفهوم القراءة كان ینحصر في النواحي الجسمیة المتعلقة بالقراءة فقط.، نطقا سلیما صحیحا
فهـي ، " أن القراءة عملیـة معقـدة تشـبه العملیـات الریاضـیة ثورندیكومع تقدم األبحاث أثبت " 

  .ونحوها تستلزم الفهم والربط واالستنتاج
حیــث رأى أن عملیــة القــراءة تشــتمل ، وهــو النقــد اً ثالثــ اً " لیضــیف عنصــر  جــد  وبوذیــلوجــاء " 

واالستنتاج، كما تشمل في  طق بها صحیحة، وعلى الفهم والربطوالن، على تعرف الحروف والكلمات
المقروءة وأن عنصر التفاعل مع المقروء والنقد، إذ ینبغي لإلنسان أن یحكم على المادة  الوقت نفسه
المــادة الصــالحة لقراءتــه، ولــن یــتمكن مــن ذلــك إال إذا درب علــى رجــه المطــابع یومیــًا تخ یتخیــر ممــا

  النقد الموضوعي السلیم.
ــد  ذكــرو  ــى فهــم واســتیعاب القــارئ لمــا یقــرأ) 164: 2008( عاب ، أن القــراءة أصــبحت تهــدف إل

  .مواجهة مواقف حیاتیة مختلفةواالنتفاع بها في ، والتفاعل مع المادة المقروءة ونقدها
ــــراءة أســــلوبًا مــــن أســــالیب النشــــاط الفكــــري فــــي حــــل ، ومــــع تقــــدم البحــــث العلمــــي واتخــــاذ الق

تبــوأت القــراءة مكانــة كبیــرة علــى أنهــا طریقــة مــن طرائــق البحــث العلمــي یتبعهــا اإلنســان ، المشــكالت
  مشكلة یود أن یجد حًال لها.على لیلقي األضواء 

  قراءة: عوامل تطور مفهوم ال
كانــت القــراءة ال تعنــي أكثــر مــن التعــرف علــى العشــرین فــي بدایــة القــرن  األبحــاث والدراســات:  - أ

لكــن الدراســات واألبحــاث التــي أجریــت فــي العشــرینات مــن هــذا ، الكلمــات والحــروف ونطقهــا
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القرن بدأت تثبت أن القراءة لیست عملیة میكانیكیة مقصورة على التعرف والنطـق، وٕانمـا هـي 
معقـــدة تســـتلزم الفهـــم والتحلیـــل والتفســـیر واالســـتنتاج، وكـــان مـــن نتیجـــة هـــذا أن بـــدأت عملیـــة 

 الدراسات تتركز حول القراءة الصامتة نتیجة االهتمام بالمعنى في القراءة.
؛ إن التقدم العلمي وتطبیقاته النقدیة قد أدى إلى تقدم الطباعة وٕانتاج الكتبالتفجیر المعرفي:   - ب

مــن الكتــب والمطبوعــات والمنشــورات وأصــبحت المطــابع تنــتج یومیــًا  نتیجــة لهــذا ظهــر الكثیــر
 آالف الكتب والمجالت والنشرات في العالم.

مـــن الســـمات البـــارزة فـــي هـــذا العصـــر أیضـــًا تطلـــع  الرغبـــة المتزایـــدة فـــي ممارســـة الحریـــة:  -  ت
 إذ إن كثیــر مــن الشــعوب تــرى أنــه ال، الشــعوب إلــى المزیــد مــن الحریــة والعدالــة االجتماعیــة

فــالوعي الشــعبي هــو الضــمان  ،ســبیل إلــى الوصــول إلــى هــذه الغایــة إال بــوعي الشــعوب نفســها
األكبر للحریة والمسؤولیة، والشعب الواعي هو الشعب الـذي یحسـن القـراءة ویجیـدها فهـو یقـرأ 

 السطور وما بین السطور، أي أنه یقرأ ویفهم ویحلل ویفسر وینقد ویقوم.
البـارزة فـي هـذا العصـر أیضـًا كثـرة الحـروب، فلقـد شـهد القـرن من العالمات انتشار الحروب:   -  ث

الماضي الحربین العالمیتین، وشهد أیضًا حروبًا إقلیمیة كثیرة في جمیع أرجاء األرض، وكـان 
الشــعوب وصــناع قــرارات الحــروب كــانوا  نمــن الممكــن اإلقــالل مــن عــدد هــذه الحــروب لــو أ

ن الحرب. وهذا یتطلـب نوعـًا مـن قـوة التخیـل التـي یدركون النتائج المترتبة على قراراتهم بإعال
تأخذ في االعتبار كثیر من االحتماالت، وقـوة التخیـل هـذه تتطلـب الـربط بـین الحقـائق وٕادراك 

(مـــدكور،  العالقـــات، ولـــن یتـــوفر صـــانع القـــرار إال إذا كـــان قارئـــا واعیـــًا ناقـــدًا لمـــا یـــدور حولـــه
2009 :137 ،138.(  

  :القراءةمما سبق یتضح بأن مفهوم 
ــى ، قــد تطــور عبــر األجیــال فقــد كــان مفهــوم القــراءة فــي بــادئ األمــر یتمثــل فــي التعــرف عل

ثم تطور مفهوم القراءة فأصبح هو التعرف على الرموز ونطقها وترجمـة ، الحروف والكلمات ونطقها
  .هذه الرموز إلى ما تدل علیه من معان وأفكار

  أهمیة القراءة: 
هي الوسیلة التي تعد األكثر أهمیة في تبادل المعرفة بین بني  مما ال شك فیه أن القراءة

  .ًا من متطلباته األساسیة وحاجاتهوأكثرها احتكاكًا بین الشعوب كما أنها توفر لإلنسان كثیر  البشر، 

وأول ما أنزل  rالقراءة هي مفتاح العلم، ویكفینا دلیًال على ذلك أنها أول ما أمر به الرسول  -
Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   [: عالىعلیه كما قال ت

]      \  [  Z   [ :4- 1(العلق.(  
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طالع على جمیع ما یرید معرفته من دون االستعانة بأحد مكن اإلنسان من التعلم بنفسه واإلت -
 في كثیر من األحیان.

  ).66-65: 2005لبجة، (ا القراءة وسیلة أساسیة من وسائل التنشئة االجتماعیة -
  :ألنها من أسباب العلم واهللا یقول؛ أنها سبب لرفعة اإلنسان في هذه الحیاة وفي اآلخرة  -

] Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  ÈÕ    ×  Ö
â    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øã    ç  æ     å  ä[ 

  الفراغ بما ینفع. ها سبب لألنس والترویح عن النفس واستغالل وقتأن ).11المجادلة: (

  أداة ضروریة في اكتساب المعرفة لدى الفرد وعامل هام في تشكیل شخصیته. -

   :أهمیة القراءة بالنسبة للمجتمع) 39 :2003( أبو العنینویذكر 

 .اء للروحمتعة للنفس وغذ - 

 وصداقة فكریة.، قرابة ذهنیة - 

 ونزوع إلى الشر. حمایة ولو وقتیة من األزمات النفسیة وما یتبعها من تدهور روحي - 

 .سیاحة الفكر البشري بین ریاض الحاضر وأطالل الماضي - 

 .تخلق بیننا وبین الكتاب صداقة فكریة ممتعة - 

 تعمل على تنظیم أفكار المجتمع وتقاربهما. - 

 وسیلة هامة من وسائل اتصال المجتمعات مع بعضها البعض. - 
القراءة من أن  :ویرى الباحثواحد.ترفع من المستوى الثقافي لألفراد الذین یشكلون المجتمع ال - 

أكثر مصادر العلم والمعرفة وأوسعها، حیث حرصت األمم المتیقظة على نشر العلم وتسهیل 
أسبابه، وجعلت مفتاح ذلك كله من خالل تشجیع القراءة والعمل على نشرها بین جمیع فئات 

  .المجتمع

  وظائف القراءة:
  اءة یمكن تلخیصها فیما یلي:أن وظائف القر  )81-78: 2012(  صومان  یرى

 الوظیفة المعرفیة: وتتمثل في: .1

 القراءة من أهم الوسائل في تعرف ثمار الحضارة اإلنسانیة في شتى فروع المعرفة. - 
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 تساعد القراءة الفرد على التقدم في التحصیل الدراسي. - 

 تجیب القراءة عن كثیر من تساؤالتنا العلمیة. - 

 فرد.تسهم القراءة في النمو العقلي لل - 
 الوظیفة النفسیة: وتتمثل فیما یأتي: .2

ن تشیع القراءة في الفرد حاجات نفسیة كثیرة، فبها یشبع حاجته لالتصال باآلخری - 
 ومشاركتهم.

تســــاعد القــــراءة اإلنســــان علــــى التكیــــف النفســــي فــــي مواجهــــة الصــــراع وحــــاالت اإلعاقــــة أو  - 
 القصور عن تحقیق األهداف.

 فرد واهتماماته واالستفادة من أوقات الفراغ.تساعد القراءة على تنمیة میول ال -

 الوظیفة االجتماعیة: وتتجلى هذه الوظیفة في: .3

 القراءة تؤدي دورًا أساسیًا في إعداد الفرد للحیاة االجتماعیة. - 

 القراءة وسیلة لنقل تراث المجتمع ألبناء الجیل وٕاحیائه وتنمیته. - 

 في تقارب الفكر في داخل الجماعة. دورللقراءة  - 

  راءة وسیلة لالتصال والتبادل الثقافي بین الشعوب المختلفة.الق - 

    :ن یتحلى بها القارئ لیصبح قارئا جیداً أالصفات التي یجب 
 أن تكون لدى القارئ المهارة والقدرة الكافیة التي تمكنه عن إدراك الكلمات وفهم معناها. -1

فریعهـــا إلـــى عناصــــرها أن یكـــون قـــادرا علـــى تمییـــز أشـــكال الكلمـــات ومعرفـــة عـــدد مقاطعهـــا وت -2
 الصوتیة.

 .أن یكون قادرا على إنماء عدد هذه الكلمات بالقیاس والتحلیل والتركیب -3

 الرموز بمعانیها ومفاهیمها.ربط  -4

 ویأتي بكلمات لها صلة بمعناها ومبناها.، كل كلمة إلى مقاطعها أو أصواتهاتحلیل  -5

، (مصطفىحتى تكون وحدة فكریة ، اوتسلسلهأن یكون لدیه االستعداد في جمع الكلمات وترتیبها  -6
1998: 109 – 110(  
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    :أهداف تعلیم القراءة في المرحلة األساسیة األولیة
للمنهـاج ولیة كما وردت في الخطوط العریضـة ومن األهداف العامة للقراءة في المرحلة األساسیة األ

  .) 19: 1998 الفلسطینیة، والتعلیم التربیة وزارة( الفلسطیني
   :التالمیذ في نهایة هذه المرحلة إتقان مهارات القراءة التالیةیتوقع من 

 .االستماع بیقظة واهتمام إلى قراءة المعلم الجهریة −

 .ونطقها وفق مخارجها الصوتیة نطقا سلیما، تعرف الحروف الهجائیة −

 بأشكالها المختلفة حسب موقعها من الكلمة.، تمییز الحروف الهجائیة −

 .الطویلةتعرف الحركات القصیرة و  −

 والتدریب على نطقها.، والتنوین بأشكاله المختلفة، تعرف السكون والشدة −

 والصور المناسبة لها من ناحیة أخرى.، الربط بین كلمات الدرس وجمله من ناحیة −

 تمییز الكلمات والجمل المتماثلة دون صور وقراءتها. −

 قراءة كلمات الدرس وجمله قراءة سلیمة بنطق صحیح. −
 ما یقرأ من كلمات وجمل دون صور.فهم دالالت  −
 .اكتساب ثروة لغویة في مجاالت مختلفة −
، الجلســـة الصـــحیحة اثنـــاء القـــراءة :المصـــاحبة للقـــراءة مثـــلالســـلیمة اكتســـاب بعـــض العـــادات  −

 .المسافة بین العینین والكتاب والمحافظة على
 .واجتماعیة،وطنیة ،دینیة  :اكتساب بعض االتجاهات والقیم االیجابیة −
، اإلنصــــات الجیـــــد :القــــراءة مثـــــل تســــاب بعــــض المعـــــارف والقــــیم االیجابیــــة أثنـــــاء عملیــــةاك  −

 المحافظة على كتبهم وأدواتهم المدرسیة وغیرها.، المشاركة في النقاش، االستئذان عند الكالم
 .بفهم واستیعاب في زمان یتناسب مع الكم المقروء التدرب على القراءة الصامتة −
 .ع إلیه بجرأة وطالقةمناقشة ما یقرأ وما یسم −
د/ذ * ر/ز * ط / ظ * ع /غ  :مثــــلالمهملــــة  التمییـــز بــــین الحــــروف المعجمــــة ومقابالتهــــا  −

 .قاطع وحروف وتركیبهاالمختلفة في الكتابة إلى م، وكذلك بین الحروف المتشابهة في النطق

 .اإلقبال على قراءة ما یناسبه من مجالت وقصص −

 في الدرس موضوع القراءة.    المعاني واألفكار الرئیسة استخالص −
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  خطوات عملیة القراءة: 
وهـــي القیـــام بمســـح المـــادة القرائیـــة الدراســـیة بشـــكل ســـریع،  :)Survery( االســـتطالع أو المســـح -

 لتكوین فكرة عامة عن الموضوع.

القیــام بتحدیــد عــدد مــن األســئلة والتســاؤالت التــي تتصــل بالموضــوع الــذي  :)Question( الســؤال -
 لجعل قراءتك هادفه المنشود. ستدرسه، وذلك

ــــراءة - ــــى األجــــزاء ذات الصــــلة بأســــئلتك أو أهــــدافك  :)Read( الق القیــــام بقــــراءة المــــادة مركــــزًا عل
 المحددة، واحرص على تحقیق الهدف المنشود.

امـتحن نفسـك وحـاول أن تسـتذكر  ،بعـد االنتهـاء مـن القـراءة ):Recall( االستذكار أو االسـترجاع -
ــك لنفســك ذاتیــًا، و  ــك االســتذكار بصــوت عــال، أو تكتــب المعلومــات التــي توصــلت إلیهــا ذل یمكن

والتــي تــرتبط بهــدف القــراءة وباألمثلــة التــي حــددت، حــاول اســتدعاء كــل التفاصــیل المهمــة ذات 
 العالقة بأهدافك الدراسیة.

هي مراجعة ما تم قراءتـه وكتابتـه ومقارنتـه بمـا هـو منشـود، وٕاعـادة النظـر  :)Review( المراجعة -
للتأكد من مدى مطابقة ما استوعبت وتذكرت بما یجب أن تسـتوعب  ؛ي المادة الدراسیة بسرعةف

ـــذكرها أو أخطـــأت فـــي  ـــذكر، واســـتخراج النقـــاط أو المقـــاطع أو الجوانـــب التـــي أخفقـــت فـــي ت وتت
تحدیدها، والقیام باستدعائها، والقیام بشكل دقیق ومحاولة حفظها وربطهـا فـي اإلطـار الكلـي لمـا 

 ).38: 2005صطفى، (متعلمت

  القراءة: فيالعوامل المؤثرة 
الطبع له تـأثیر قـوي جـدًا علـى الطریقـة التـي نقـرأ بهـا، وهـذا لـیس معروفـًا لجمیـع النـاس،  :الطبع -

ــیس بعمــل آلــة میكانیكیــة مفكــرة،  فــنحن نــدرك ونفهــم األمــور بطریقــة االختیــار والتنظــیم، وهــذا ل
الطریقـة التـي نختـار بهـا حقائقنـا ونـنظم عقولنـا، ولكنه عمـل انسـان لـه آمـال ومخـاوف وطبـاع، و 

 والتي نفكر بها تعتمد على أحكامنا الذاتیة على األشیاء وعلى طباعنا في الحیاة.
وهــو الطریقــة التــي یســتخدمها الكاتــب إلقنــاع القــارئ بــالنص المكتــوب، وبطبــع : أســلوب الكاتــب -

ن یعرف مشاعر وعواطف الكاتب الكاتب العام وبشخصیته الفائضة على النص، وعلى القارئ أ
  .سلوبه، وعند وعیه لذلك سیكون باستطاعته توقع طریقة الكاتب العامة في الكتابةأ من خالل

ون ة تنظـــیم وعـــرض أفكـــارهم، فقـــد یســـتخدمیختلـــف الكتـــاب فـــي طریقـــ: طریقـــة تنظـــیم المكتـــوب -
ل ثــم خاتمــة) أو خطــوات االستقصــاء اآلتیــة: (مشــكلة ثــم مناقشــة ثــم خاتمــة) أو (حقــائق ثــم تحلیــ

ة التـي تواجـه القـارئ والمؤلـف معـًا هـي تنتاج المشـكلة)، والمشـكلة الرئیسـ(حقائق ثم تحلیل ثم اس
 ربط األجزاء لتكوین الكل.
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 -: وتعتمد قدرة القارئ على التركیز على مجموعة من العوامل هي:  (الدافعالقدرة على التركیز -
  استخدام المعرفة المسبقة). -القراءة لفهم المعنى -الةالقراءة الفع -الرغبة في التركیز -االهتمام

فهنــاك حــدود معینــة لقــدرة اســتیعاب القــرد مــن القــراءة كــل یــوم، فالســاعات الطویلــة ال اإلرهــاق:  -
تعطــــي بالضــــرورة قــــدرًا أكبــــر مــــن المعلومــــات المكتســــبة، ألن هنــــاك رفضــــًا ال شــــعوریًا للجهــــد 

 على زیادة الكفاءة في القراءة.االضافي، بینما قد تعمل الساعات القلیلة 

بعـض القُـراء یحـرك أعضــاء نطقـه فـي القـراءة الصــامتة كمـا یفعـل فــي   تحریـك أعضـاء النطــق: -
القــراءة الجهریــة، ولكنــه ال یصــدر أصــواتًا، وهــذه عــادة غیــر محببــة، ألنهــا تبطــئ عملیــة القــراءة 

دف إلــى الحفــظ غیبــًا تهــ تــيتركــز علــى الفهــم، ولكــن فــي القــراءة الالتــي ویجــب الــتخلص منهــا 
 ینصح بتحریك أعضاء النطق.

بعـض القـرَّاء یفضـل سـماع نـوع معـین مـن الموسـیقى، ویبـدو أن الموسـیقى  المعیقات الخارجیـة: -
الكلمــات التــي تشــتمل علیهــا ألن تشــجع علــى التركیــز، أمــا األغــاني فإنهــا تعیــق عملیــة التركیــز، 

الذكریات التي تشـتت الـذهن، ویختلـف القـرَّاء  تشد انتباه القارئ إلى معانیها، وقد تستدعي بعض
أیضًا في الجلسة المریحة لهم، وهي أمـر ذاتـي ال یخضـع لمعـاییر واضـحة، ولـذلك یجـب تـوفیر 

  ).129-124: 2010(مصطفى، لجلسة التي تحقق التركیز للقارئا

  أغراض القراءة:
  :التالیةیجب أن تتجه دروس القراءة إلى تحقیق األغراض 

 على القراءة وسرعته فیها، وجودة نطقه وأدائه وتمثیله للمعنى. التالمذة ةتنمیة قدر  -

یة فیـــه، وتكوینـــه األحكـــام األساســـیة والعرضـــهمـــًا صـــحیحًا، وتمییـــزه بـــین فلألفكـــار  التالمـــذةفهـــم  -
 النقدیة.

 .على تتبع ما یسمع، وفهمه فهمًا صحیحًا، ونقده واالنتفاع به في الحیاة التالمذةتنمیة قدرة  -

 ل المعلومات وتنمیتها وتنسیقها.تحصی -

 الكسب اللغوي، وتنمیة حصیلة التلمیذ من المفردات والتراكیب الجدیدة والعبارات الجمیلة. -

 على التعبیر الصحیح عن معنى ما یقرأ. التالمذةتدریب  -

ي، (الركـابجم واالنتفاع بالمكتبة والفهـارسعلى البحث واستخدم المراجع والمعا التالمذةازدیاد قدرة  -
2005 :85 .( 
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 علـــى أو منهــا القصــوى االســتفادة لتحقیـــق وأصــولها قواعــدها لهــا القـــراءة أن الباحــث ویــرى
 جهـداً  یبـذلون الـذین القـراء مـن فكـم النـاس، مـن كثیـر یجیـده ال وفـن مهارة فالقراءة، ُیقرأ ما فهم األقل
 وتتطـور بـالتعلم تكتسـب مهـارة فـالقراءة جـداً  قلیلـة حصـیلتهم فـإن ذلـك ومـع القراءة، في طویلة وأوقاتاً 

  .عالیاً  تقرأ لما استیعابك یكون ما بقدر عالیة مهارتك تكون ما وبقدر والتمرین، بالممارسة

  أنواع القراءة:  
  تصنف القراءة إلى عدة تصنیفات العتبارات مختلفة منها:

  أوال: تصنیفها من حیث الشكل واألداء.

 ثانیا: تصنیفها من حیث طبیعة الغرض.

لتقدیم هذین الغرضین األداء لمعرفة الصعوبات في و  لدراسة الحالیة تتناول القراءة من حیث الشكلوا
  العالج المناسب.

  األداء.و  أوال: تصنیفها من حیث الشكل
  القراءة الصامتة: -1
 المكتوبــة الرمــوز مــن واألفكــار المعــاني علــى القــارئ فیهــا یحصــل تعـد القــراءة الصــامتة التــي   

 التمتمـة أو، الشـفتین تحریـك ودون خافتـاً  نطقـاً  كـان ولـو النطـق أو، الصـوت بعنصـر انةاالستع دون
 القـراءة" تسـمى ولـذلك، أدائها في الفاعالن العنصران هما والعقل البصر أن أي، والكلمات بالحروف
 اهتمامـه جـل وتوجـه، الكـالم بنطـق االنشـغال مـن القـارئ تعفي المفهوم هذا إطار في وهي" البصریة

  .یقرأ ما فهم لىإ
  تعریفات عدة منها ما یلي: والقراءة الصامتة لها

بأنهــا: " التــي یتلقــى التلمیــذ فیهــا المــادة المقــروءة عــن ) 40: 2011( أبــو مغلــي وســالمة یعرفهــا - 
ــــط، دون إصــــدار أي صــــوت ودون تحریــــك لســــان أو شــــفة، عمادهــــا ســــرعة  ــــق النظــــر فق طری

  والفرعیة". یسةمعاني واألفكار الرئاالستیعاب، وٕادراك ال

" تحویـل الرمــوز المكتوبــة إلـى ألفــاظ مفهومــة مـن القــارئ مــن :بأنهــا )280: 2008( عطیــةویـرى  - 
  أي من دون صوت أو تحریك الشفاه".، دون نطقها

" عملیـــة حـــل الرمـــوز المكتوبـــة وفهـــم مـــدلوالتها  :بأنهـــا) 112 :2007( أبـــو الضـــبعات ویعرفهـــا  - 
ال دخـــل للفـــظ فیهـــا إال إذا رفـــع القـــارئ نبـــرات ، والدقـــة وتتســـم بالســـهولة، بطریقـــة فكریـــة هادئـــة

وتنتقــل بــدورها عبــر ، ووظــف حاســة النظــر توظیفــا مركــزا إذ تنتقــل العــین فــوق الكلمــات، صــوته
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ویـأتي الـرد سـریعا مـن العقـل حـامًال معنـى المـدلوالت المادیـة ، أعصاب العین إلى العقل مباشرة
یــتم ، ق لهــا أن اختزنهــا وبمجــرد النظــر فــوق الكلمــاتوالتــي ســب، أو المعنویــة للكلمــات المكتوبــة

  المعنى اإلجمالي للمقروء". ؤديلكي ت، وترتیبها في الوقت نفسه، تحلیل المعاني
بقولهمـــا أنهـــا: "یقصـــد بهـــا تعـــرف الكلمـــات  )108: 2006( القضـــاة والترتـــوري فــي حـــین یعرفهـــا - 

  أو الهمس عند القراءة".والجمل وفهمها، دون النطق بأصواتها، وبغیر تحریك الشفتین 
معاني المادة المقروءة، بأنها: "قدرة القارئ على فهم وٕادراك  )31: 2006(عبد الحمید كما عرفها - 

إذا امتلـــك القـــارئ القـــدرة علـــى ترجمـــة المقـــروءة إلـــى  كاســـتخدام أجهـــزة النطـــق، ویتـــأتى ذلـــ دون
بالقدرة على القـراءة الجهریـة، دالالت، ومعان، والقراءة الصامتة ال تتحقق إال إذا كانت مسبوقة 

  وما یصاحبها من التعرف على أشكال الحروف وأصواتها.

بأنهـا: "تكـون بـالعین فقـط، فهـي سـریة لـیس فیهـا صـوت  )115: 2005( الدلیمي والـوائلي ویـرى - 
وال همــس وال تحریــك لســان وشــفة، بمعنــى أخــر أن القــارئ یعتمــد فیهــا علــى عینیــه وعقلــه فقــط، 

ا أیضًا علـى التأمـل الجیـد وحصـر الـذهن فـي المقـروء، واالنتبـاه إلـى ترتیـب ویحرص القارئ فیه
األفكــار، وتجــاوز االنشــغال بــالمثیرات الخارجیــة، ولكــي تكــون القــراءة الصــامتة صــحیحة، یجــب 

  على القارئ أن یقاوم أي نوع من أنواع االستسالم، والشرود الذهني".

وال تحریـك لسـان ، راءة لـیس فیهـا صـوت همـس" قـ:بأنهـا) 48 :2004( سلیمان ومحمـد  ویعرفها - 
وتحصــل بانتقــال عــین القــارئ فــوق الكلمــات والجمــل دون ، وال شــفة عمادهــا ســرعة االســتیعاب

  تلكؤ ودون تردد وبإدراك المدلوالت والمعاني واألفكار الرئیسیة والفرعیة ".

النظرة المجــردة مــن بأنهــا: "التــي یــدرك بهــا المعنــى المقصــود بــ )71: 2002( عبــد العــال ویعرفهــا - 
  .النطق أو الهمس

لقراءة الصامتة نشاط لغوي یتم بالعینین دون التعریفات السابقة في أن ا  ویستخلص الباحث    
  .غایته فهم المادة المقروءة، استخدام أجهزة النطق

  أهداف القراءة الصامتة: 

   للقراءة الصامتة أهداف عدة؛ من هذه األهداف ما یلي:

  .)2003:67عاشور والحوامدة ،( ن یستمع بما یقرأ ویستفید منه في الوقت نفسهأتعوید التلمیذ  -

  ). 40 :2001، أبو مغلي وسالمة( تنمیة الرغبة في القراءة وتذوقها -

 ). 96 :2008، العساف وابو لطیفة(  على فهم المقروء واستیعابه مذةزیادة قدرة التال -
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  :قراءة الصامتة فیما یليأهداف ال )61: 2000( مصطفى وعبد الشافي وذكر 

 زیادة سرعة المتعلم في القراءة، مع إدراكه المعاني المقروءة بمعنى اختصار الوقت وحسن الفهم. - 

ــى المعنــى، ة بــالمعنى باعتبــار أن عنصــر الصــو العنایــة البالغــ -  ت مشــتتًا یعــوق ســرعة التركیــز عل
 وااللتفات إلى الخبرات الفنیة التي تتاح للقراءة الصامتة.

 الطریقة الطبیعیة التي یمارسها اإلنسان في مواقف الحیاة الیومیة. وهى - 

 القراءة الصامتة تیسر للقارئ إشباع حاجاته وتنمیة میوله وتزوده بالمعارف الضروریة في حیاته. - 

زیادة حصیلة القارئ اللغویة والفكریة، ألن القراءة الصامتة تتیح للمتعلم تأمـل العبـارات والتراكیـب  - 
ارنات مما ینمي ثروته اللغویة كما أنها تیسر له الهدوء الذي یمكنه من تعمـق األفكـار وعقد المق

 ودراسة العالقات بینها.

ــنفس كمــا تعلمهــم حــب  تالمــذةأنهــا تشــغل  -  ــى الــنفس فــي ال الصــف جمیعــًا وتعــودهم االعتمــاد عل
   .االطالع وفیها مراعاة للفروق الفردیة

 :مي الي تحقیق األهداف التالیةالقراءة الصامتة  تر ویضیف الباحث أن 

  .إكساب التالمذة مهارة القراءة بالعین - 

  .إكساب التالمذة عادة المطالعة الحرة التي تستمر معهم مدى الحیاة - 

                     إكساب التالمذة القدرة على التعبیر والكتابة الفعالة. - 
   :خصائص القراءة الصامتة

وبالتـالي فیهـا نـوع ، عرابهـا أو إخـراج الحـروف إخراجـا صـحیحاإ أو، ال تحتاج إلـى تشـكیل الكلمـة - 
 وألنهـا تسـود فـي جـو هـادئ بعیـد عـن، ألن فیهـا انطالقـا مـن قواعـد اللغـة ؛من المتعـة والسـرور 

 .) 29 :2009، شریف وآخرون( الفوضى وتداخل األصوات

م كـذلك علـى حـب وتعـوده، جمیعـا وتعـودهم االعتمـاد علـى الـنفس فـي الفهـم التالمذة أنها تشغل  -
 ). 88 :2002، أبو الهیجاء( وفیها مراعاة للفروق الفردیة بینهم، االطالع

ــذا فــالقراءة الصــامتة تشــبع هــذا المیــل - ــى التأمــل والخلــوة مــع الــنفس ل ــاس إل    .یمیــل الكثیــر مــن الن
 ) 113 :2007، أبو الضبعات(

إذ یمكــن للقــارئ أن یقــرأ عــدد ، یســتطیع القــارئ التقــاط المعــاني بســرعة أكبــر مــن القــراءة الجهریــة -
 ). 55 – 54 :2006، زاید( صفحات في مدة زمنیة قلیلة
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(العیسـوي  یتم من خالل القراءة الصـامتة اإلعـداد للقـراءة الجهریـة وهـي مریحـة ال تحتـاج إلـى جهـد - 
 )171، 2005، وآخرون

 ).85: 2001(سلیمان وآخرون، تراعي الفروق الفردیة بین تالمیذ الصف الواحد  - 

 ون فترة االنتباه والتركیز فیها طویلة، وتقلل من الملل.تك - 

 ال یوجد فیها إزعاج لآلخرین، لما فیها من صمت وهدوء. - 

  في الفصل. التالمذةتشغل جمیع  - 

  :مواقف تستخدم فیها القراءة الصامتة

 .قراءة الصحف والمجالت - 
 .قراءة القصص والنوادر - 
 .قراءة كتب األدب - 
 .هد لقراءة الدروس قراءة جهریةفي المیدان المدرسي أنها تم - 

  :الصامتة القراءة على التدریب وسائل
ـــة " المطالعـــة "  قـــراءة -  ـــك مـــن خـــالل األســـئلة والتهیئـــة  صـــامتة قـــراءة النصـــوص القرائی ـــراء ذل وٕاث

 المناسبة لذلك.
  .المدرسة خارج واللغوي العقلي التلمیذ م مع مستوىبما یتالء والمجالت القصص قراءة - 
  .المدرسة بما تحتوي من قصص وكتب مفیدة بةمكت في القراءة - 
ــى لتــدریب أســلوباً  اســتخدام البطاقــات -    االبتدائیــة المرحلــة فــي الصــامتة القــراءة صــغار التالمیــذ عل

  .ومنها بطاقة األلغاز وبطاقة التكوین
  خطوات تعلیم القراءة الصامتة في المرحلة األساسیة:

 التالمــذةكلمـات التــي سـیتم قراءتهــا، بحیـث ال یــرى یمهـد المعلــم للـدرس بمناقشــة شـفهیة، تتنــاول ال - 
 هذه الكلمات في أثناء المناقشة.

األشــیاء والصــور، مــع مراعــاة أال تــرتبط بــأي صــوت، وٕانمــا ینظــرون إلــى  التالمــذة تعــرض علــى  - 
الصــورة ثــم الكلمــات المكتوبــة أســفلها، ویفكــرون فــي المعنــى حتــى یــتم الــربط بــین الرمــز ومعنــاه 

 .ةمباشر 
عــض المعلمــین إلــى اســتخدام بطاقــات علــى كــل منهــا جملــة، مثــل "افــتح البــاب" ویعــرض یلجــأ ب - 

 دون قراءتها، ثم یقوم بتنفیذ ما فیها من تعلیمات. التالمذةالمعلم البطاقة على 
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علـى التمییـز بـین البطاقـات، فیعـرض علـیهم بطـاقتین: األولـى: مذته یستطیع المعلم أن یدرب تال - 
، الحوامــدةو  (عاشــور ر واحــدة وینفــذ مــا بهــا مــن تعلیمــات"، لیختــاافــتح البــاب: ""، والثانیــةافــتح الشــباك"

2003 :66.(  
  :الصامتة القراءة معوقات

  .المریحة الهادئة المادیة البیئة توفر عدم - 

  .دونهما أو الشفتین تحریك مع كلمة كلمة المادة قراءة - 

  .ومقاطع كلمات من رأته أن سبق لما العین حركة عودة - 

  .العین علیها تركز التي الكلمة جانبي على التي الكلمات رؤیة على ةالقدر  عدم - 

 .معناها یعرف وال، علیه جدیدة للطالب بالنسبة تعتبر مفردات وجود - 
  :الصامتة القراءة مزایا

  .الطبیعیة الحیاة قراءة  - 

  .التحصیل وزیادة والتركیز الفهم علي القدرة تنمي - 

  .والطاقة دوالجه الزمن حیث من اقتصادیة قراءة هي - 

 الطفـل فیهـا ویتعامـل واالسـتمتاع السـرور تجلـب فهـي ،القـراءة ومصـادر القارئ بین العالقة توطد - 
  .نفسه مع بحریة

 .اآلخرین لشعور احترام فیها - 

  .الجهریة للقراءة اإلعداد طریق هي - 
 عیوب القراءة الصامتة:

  :ال الدراسي منهالى جانب المزایا العدیدة للقراءة الصامتة فإن لها عیوبا في المجإ

 ).30 :2010، علوي( وتمثیل المعاني وجودة اإللقاء، ال تهیئ التالمیذ للتدریب على صحة القراءة - 

 ). 97 :2008، العساف وأبو لطیفة( وقلة تركیزه، تساعد على شرود ذهن التلمیذ - 

، ( زایـدعيأنها قراءة فردیة ال تشجع القراء على الوقوف أمام الجماعـات أو مواجهـة مواقـف اجتمـا - 
2006: 55 .( 

 ). 42 :2001، ( أبو مغليتزیل الخجل والتردد الذي قد یكون عند بعض التالمیذ ال - 
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، الـــدلیمي والـــوائلي( وصـــغار الســـن، وبخاصـــة الضـــعاف فـــي القـــراءة، غیـــر مناســـبة لجمیـــع التالمـــذة - 
2003: 116 .(  

فــة صــة للمعلــم لمعر ال تعطــي فر   أن القــراءة الصــامتة علمــامــن خــالل عملــه م ویــرى الباحــث    
وعلــى ، وفیهــا إهمــال لصــحة النطــق وعــدم العنایــة بــاللفظ، القرائیــةمــواطن الضــعف والقــوة باألخطــاء 

المعلــم أن یبــذل قصــارى جهــده فــي اســتثمار القــراءة الصــامتة فــي مســاعدة تالمذتــه لكــي یطــورا مــن 
  .سرعتهم في القراءة الصامتة

  القراءة الجهریة:  -2
 بــالمفرداتخاللهــا  القــارئینطــق النــوع الثــاني مــن أنــواع القــراءة وفیهــا  القــراءة الجهریــة هــي    

معبـرة عـن المعـاني ، مسـموعة فـي أدائهـا، مضـبوطة فـي حركاتهـا، صـحیحةقـراءة ، والجمل المكتوبـة
  .التي تضمنتها

  وقد قدم المتخصصون العدید من التعاریف لمفهوم القراءة الجهریة، ومنها ما یلي:

القـــراءة التـــي یعتمـــد فیهـــا القـــارئ مـــع رفـــع صـــوته بـــالمقروء بأنهـــا "  )32:2010( طعیمـــةعرفهـــا ی - 
وتشـترك فیهـا العـین واألذن فـي أدائهـا مـع فهـم ، إخراجـا صـحیحا اوٕاخراج الحروف من مخارجهـ

  وٕادراك المقروء. 
بأنهـــا: "هــي قـــدرة التلمیــذ علـــى ترجمــة الرمـــوز المكتوبــة إلـــى  )27: 2006(عبـــد الحمیــد عرفهــاو  -

مــا یقــرأ، وفــي حــال عــدم الفهــم التفاعــل مــع المقــروء  مهــا ویســتوعب المقــروء، ویفهــأصــوات ینطق
  یكون ألغى الهدف من القراءة ".

" نطق الكالم بصوت مسموع حسب قواعد اللغة  :بانها) 116 :2005( الدلیمي والوائلي ویعرفها -
ــى العربیــة مــع مراعــاة النطــق وســالمة الكلمــات، وٕاخــراج الحــروف مــن مخارجهــا، وتمث یــل المعن

ـــإن هـــذه القـــراءة تجمـــع بـــین التعـــرف البصـــري للرمـــوز واإلدراك العقلـــي للمـــدلول  ـــى آخـــر ف بمعن
  والتعبیر الشفهي عنها بنطق الكلمات والجهر بها ".

" هـي التـي ینطـق القـارئ مـن خاللهـا بـالمقروء بصـوت  :) 51 :2004( ومحمـد سـلیمان وعرفها -
  لمقروء ویفهم معناه".مسموع مراعیا أثناء ذلك أن یضبط القارئ ا

أنهـــا: " هـــي التـــي ینطـــق القـــارئ خاللهـــا بـــالمفردات  )50: 2003( عاشـــور والحوامـــدة ویعـــرف -
والجمــل المكتوبــة صــحیحة فــي مخارجهــا، مضــبوطة فــي حركاتهــا، مســموعة فــي أدائهــا، معبــرة 

  المعاني التي تضمنتها ".
تحویل الرموز المكتوبة إلى  :أن القراءة الجهریة الباحثیرى ومن خالل التعریفات السابقة 

  .فیها اً ها عنصر فعال ویشكل محورًا رئیسألفاظ منطوقة وفهم معانیها وتقویمها فالنطق فی
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   :المواقف التي تستخدم فیها القراءة الجهریة

   :بعض المواقف التي تستخدم فیها القراءة الجهریة )69 :1982( إبراهیم حدد 

  .د موقف اتخذه القارئ في إحدى المناقشاتیة لتأیأو مقتطفات من قطع، قراءة القطعة - 

  .القراءة إلفادة الغیر ببعض المعلومات - 

  جلسات.و قراءة استرجاع كأن تقرأ محاضرات  - 

  قراءة الشعر للتمتع بموسیقاها. - 

  ..  .قراءة خبر من األخبار -

  أهداف القراءة الجهریة:

  ). 67 :2011، عید( هودجرأة أدبیة وتنمیة قدراتهم على مواجهة الج التالمذة إكساب −

بهـا وخاصـة اذا  مـذةفي القراءة الجهریة استخدام لحاستي السمع والبصر مما یزید من امتاع التال −
 ). 144 :2009، مدكور( كانت المادة المقروءة شعرا أو نثرا أو قصة أو حوارًا عمیقاً 

 .إكساب التالمذة القدرة على النطق الصحیح والسلیم −

 .الذي یهابون الحدیث ولین الخج تشجیع التالمذة −
   :شروط القراءة الجهریة الجیدة

 .جودة النطق وحسن األداء وٕاخراج األصوات من مخارجها الصحیحة - 

 .تمثیل المعنى - 

 .الوقف المناسب عند عالمات الترقیم - 

 .السرعة المالئمة للفهم واإلفهام - 

  ).30-2005:29، مصطفى( ضبط حركات االعراب -
  فوائد القراءة الجهریة:

  للقراءة الجهریة فوائد عدیدة منها: 

وسیلة مهمة للكشف عن عیوب النطق عند التلمیذ؛ لعالجها فـي الوقـت المناسـب، وتعویـده علـى  - 
 النطق السلیم.

 تحسین النطق عند التالمذة، ویعوده على مخاطبة الجماهیر دون خوف أو خجل. - 
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 بصوت عاٍل ومسموع. تنمیة روح المنافسة في إلقاء الشعر، واألناشید، والمسرحیات - 

 تساعد التالمذة والسامع على إدراك مواطن الجمال في التعبیر. - 

 تعود التالمذة على السرعة المناسبة في القراءة بدون إسراع أو إبطاء في المعنى. - 

 لمستمع.لتساعد في بناء الشخصیة، وٕاعداد القیادات  - 

 . تغییر نبرة الصوت من التالمذة تشد االنتباه وتجذب المستمع - 

           ).40: 2011(أبو مغلي وسالمة، تسعد التالمذة عندما یمدح علیها من المعلم أو األهل  - 
   :مزایا القراءة الجهریة

 .وتمثیل المعنى، وسیلة إلتقان النطق -

 وسیلة للكشف عن عیوب النطق عند الطالب. -

 تساعد على إدراك مواطن الجمال والذوق الفني. -

 فیشعر كل منهما باللذة واالستماع.، تسر القارئ والسامع معانٍ  -

 تعد التالمیذ للمواقف الخطابیة ومواجهة الجماهیر. -
 تعود التالمیذ الشجاعة وتزیل صفة الخجل والوجل وتبعث الثقة في نفوسهم.  -
 .دون إسراع أو إبطاء یخل المعنى، تعود القارئ على السرعة المناسبة في القراءة -
 .وتساعد على التركیز وتجذب المستمع، د االنتباهتغییر نبرة الصوت من القارئ تش -
 .والمسرحیات بصوت عال ومسموع، واألناشید، تنمیة روح المنافسة في إلقاء الشعر -
واألذن اللغویة عند ، القراءة الجهریة الجیدة والمؤثرة والجذابة تنمي عند المستمع حب القراءة -

  .)25: 2008، (أبو موسى المقارنة بین صوتین أو أكثر
  عیوب القراءة الجهریة: 

 .ضیق وقت الحصة الدراسیة األمر الذي ال یعطي فرصة إلشراك جمیع التالمذة  في القراءة -

 .تحرج القارئ الذي ال یجید إخراج بعض الحروف أو یخطئ في ضبط الكلمات - 
 تتطلب جهدا ووقتا لما تمتاز به من مراعاة النطق بالحروف والكلمات بشكل سلیم. - 
 .علم بمن یجید  القراءة في الحصة وٕاهماله للتالمذة  ضعاف  القراءةاهتمام الم - 
  فیها إزعاج وتشویش على اآلخرین. - 
 .)43: 2011 وسالمة، مغلي أبو( طریقة غیر اقتصادیة في التحصیل -
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ـــرى الباحـــث      ـــة تشـــجع التالمـــذة وی ـــر عـــن مشـــاعرهم أن القـــراءة الجهری ـــى التحـــدث والتعبی ، عل
  .، وتعودهم الجرأة، والتحلي بالبالغة والفصاحةكیروٕاعطائهم فرصة للتف

  

    :قراءة االستماع -3
  تعددت تعریفاتها، ومنها:

" العملیة التـي یسـتقبل بهـا االنسـان المعـاني واألفكـار الكامنـة  :بانها) 23 :2010( طاهر یعرفها - 
دث فــي أو المتحــ، وراء مــا یســمعه مــن األلفــاظ والعبــارات التــي ینطــق بهــا القــارئ قــراءة جهریــة

  موضوع ما أو المترجم لبعض الرموز واإلرشادات ترجمة مسموعة ". 

" القـراءة التـي یـتم فیهـا تحصـیل مضـمون موضـوع  :بأنهـا) 100 :2002( أبو الهیجـاءیعرفهـا  -
  ."مقروء من قبل شخص آخر عن طریق السمع

سمع، ویكون بأنها: " قدرة المستمع على فهم وٕادراك ما ی )25: 2006( عبد الحمید كما عرفها - 
ذلك بتمكینه من ترجمة األصوات إلى دالالت، ویحتاج ذلك إلى قـدرة فائقـة علـى التركیـز بعیـدا 

  وتقوم على عنصرین هما: ، "عن الشرود الذهني

 .تلقي الصوت باألذن، وأجهزة السمع المرافقة - 

  .تحملها األصوات المسموعة تيإدراك المعاني ال - 

ها: " قراءة باألذن تصحبها عملیات عقلیة، كما في بأن )86: 2001( سلیمان وآخرون یرى - 
  ".) المتابعةالتنبیه، التركیز، ( الصامتة والجهریة، وعناصر االستماع الناجح

بأنها: " عملیة یعطي فیها المستمع اهتمامًا خاصًا، انتباهًا  )110: 1997( الدراویش وعرفها - 
  هد أو عناء في القراءة ".مقصودًا، لما تتلقاه أذناه من أصوات وال تحتاج إلى ج

عملیة عقلیة یستقبل فیها الفرد  :التعریفات السابقة في أن قراءة االستماع یجمل الباحث     
  .ثم تفسیرها، المعاني واألفكار وراء ما یسمعه من رموز منطوقة وفهمها فهما صحیحا

  أهمیة قراءة االستماع:

لحصول على االستفادة والمنفعة، یفضل إتباع لالستماع أهمیة كبیرة لتالمذة الصفوف األولیة ول
  األمور التالیة: 

 .االستماع تدریب على حسن اإلصغاء، واالنتباه، واالستیعاب، ومتابعة المتكلم، وسرعة الفهم - 

 الطریق الطبیعي لالستقبال الخارجي. - 
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ن (سلیماء كاألسئلة واألجوبة، والمناقشاتهو عماد كثیر من المواقف التي تستدعي اإلصغا - 
  .)87: 2001وآخرون، 

  فوائد قراءة االستماع:

 مواطن الضعف والقوة عند التالمیذ للتعزیز والمعالجة. ةمعرف - 

 معرفة الفروق الفردیة بین التالمیذ من خالل الحدیث أو القراءة لموضوع ما. - 
 سریعة الفهم، مناسبة الستثارة االنتباه والتركیز، والمتابعة لفترة أطول. - 
 بالفائدة على اإلنسان. ت الفراغ، بما یعودناسبة لقضاء وقم - 

 تستخدم في جمیع المراحل الدراسیة والجامعات، ویستفید منها المكفوفین بشكل خاص. - 
  أسالیب التدریب على قراءة االستماع: 

 االستماع إلى قراءة القرآن الكریم. - 

 االستماع إلى نشرات األخبار، والبرامج المختلفة من المذیاع أو التلفاز - 

 الستماع إلى اإلذاعة المدرسیة.ا - 

 حضور ندوات وخطب ومحاضرات وفهم ما یدور فیها. - 

  سرد بعض القصص والحكایات أمام األطفال. - 

  عیوب قراءة االستماع:

 قد تكون مملة في بعض األحیان. - 
 بل على اآلخرین.، ال تجعل التالمذة یعتمدون على أنفسهم - 
 اء.ال تعود التالمذة على جودة النطق وحسن األد - 
  ).85: 2001(سلیمان وآخرون، قد تؤدي إلى عبث التالمذة وشرود الذهن، وعدم التركیز في الحصة - 

  :لالستماع القراءة تدریس طریقة

  .جدیدة المادة تكون بحیث التالمذة/  المعلم قبل من المادة اختیار - 
  .لها اآلخرین إسماع في الشروع قبل المادة قراءة علي للتدرب كاف وقت إتاحة - 
  .بالقراءة الشروع قبل وجّوه الموضوع عن موجزة فكرة دیمتق - 
  .الجیدة الجهریة القراءة طو شر  مراعاة مع المادة قراءة - 

  للموضوع الفهم من التثبت بقصد المقروء مناقشة - 
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  ثانیًا: تصنیفها من حیث طبیعة الغرض:

  یصنف المربون القراءة من حیث الغرض إلى عدة أنواع أهمها:
وتهدف إلـى تـذكر المعلومـات، وحفظهـا، واسـتظهارها، وعلـى القـارئ التریـث  لیة:القراءة التحصی .1

 والتأني واإلعادة والتكرار لتثبیت المعلومات في ذهنه.

وفیهـا یقـوم القـارئ بتجمیـع مصـادر عـدة للموضـوع المـراد تصـفحه واالطـالع  القراءة التجمیعیة: .2
مـن القـارئ مهـارة فـي التصـفح، والقـدرة على المعلومات المتعلقة بموضوعه وتتطلـب هـذه القـراءة 

 على تلخیص وتحلیل الموضوع المراد قراءته.

وتهـدف للوصـول إلـى معلومـات ومعـارف فـي فتـرة زمنیـة قصـیرة وهـي القراءة السریعة العاجلة:  .3
مهمة للدارسین وطلبة العلم بغیـة الحصـول علـى أدلـة سـریعة مثـل: البحـث عـن مصـطلح، قـراءة 

 المفردات في المعاجم. أدلة وفهارس، وكشف عن
وتشـبه هـذه القـراءة إلـى حـد بعیـد قـراءة االسـتمتاع، وهـي  قراءة التذوق والتفاعل مـع الموضـوع: .4

ــى مــا یكتبــه أدیــب بعمــق، فیتفاعــل مــع إنتاجــه لدرجــة التــأثر بشخصــیته  عبــارة عــن االطــالع عل
 ).73-72: 2005(البجة، ومشاركته في رأیه ومشاعره 

قـــراءة اســـتدراك األخطـــاء اللغویـــة، واإلمالئیـــة، واألســـلوبیة والصـــیغ  وهـــيالقـــراءة التصـــحیحیة:  .5
ــى  ــى تصــحیح الخطــأ، كقــراءة المعلــم دفــاتر التالمیــذ، وتحتــاج هــذه القــراءة إل اللفظیــة، وتهــدف إل
جهــد مضـــاعف مــن القـــارئ لكثـــرة التــدقیق فـــي المـــادة المقــروءة، ممـــا یـــنجم عنــه تعـــب أعصـــاب 

 ).32-31: 2008أبو موسى، ( العین، فیؤثر بها مع مرور الزمن

ویقصــد بهــا التعــرف إلــى مــا یحــدث لفئــات المجتمــع مــن مناســبات ســارة أو  :القــراءة االجتماعیــة .6
 ).28-26: 2009شریف، ( أحزان، كقراءة صفحات الوفیات والدعوات

وهي نوع خاص مـن القـراءة المركـزة بحـث یهـتم القـارئ بتقـویم مـا یقـرأ مـن حیـث  القراءة الناقدة: .7
ى، أو السیاق النطقي أو مستوى النوعیة ولتحدید نقاط الضعف والقوة في المـادة القرائیـة، المحتو 

: 2005(مصــطفى، قــد الكتــب واألبحــاث والتقــاریرنوالقــراءة الناقــدة ضــروریة لكــل طالــب مــن أجــل و 
34-36.(  

تباعـدة، وهـي القـراءة التـي یمارسـها القـارئ غالبـًا فـي أوقـات الفـراغ وعلـى فتـرات مقراءة الترفیه:  .8
وهــــي تخلــــو مــــن التفكیــــر والتعقــــد والتعمــــق وال تحتــــاج إلــــى إرهــــاق ذهنــــي، مثــــل: قــــراءة النــــوادر 

 والقصص والطرائف والفكاهات، واألدب.
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عملیة تتنوع فیها العملیات العقلیة التي یمـر بهـا القـارئ، ویتصـل مـن خاللهـا القراءة اإلبداعیة:  .9
 ).17: 1994(شحاتة، روءة بطریق فرید إلى أفكار أصلیة من خالل توظیف األفكار المق

  العامة في تدریس القراءة: الطرائق
یمكن تقسیم طرائق تعلیم القراءة لتدریس المبتدئین إلى طریقتین أساسیتین یتفرع عنهما عـدة 

  طرائق وهاتان الطریقتان هما: الطریق الجزئیة، والطریقة الكلیة.

  أوًال: الطریقة الجزئیة:

أحیانـا (الطریقــة التركیبـة) وهـي تبـدأ بتعلـیم جــزء مـن الكلمـة سـواء كــان  وتسـمى هـذه الطریقـة  
حرفـا أو صـوتًا، فـإذا كـان البـدء بتعلـیم الحـرف سـمیت (الطریقـة الحرفیـة)، وأمـا اذا كـان البـدء بتعلـیم 

  الصوت سمیت (الطریقة الصوتیة).

 الطریقة الحرفیة الهجائیة:  .1

والكتابــة فــي الكتاتیــب أو القــراءة التالمــذة علــیم لقــد اســتخدمت هــذه الطریقــة منــذ القــدم فــي ت    
فهي تبدأ بكتابة الحروف على لوح من الصفیح أو الخشب في شكل مجموعات أو العـودة ، المدارس

یـــرددون حتـــى  التالمـــذةمشـــیرا إلیهـــا حرفـــا حرفـــا وناطقـــا بأســـمائها و ، لهـــا فـــي كتـــاب مبـــادئ القـــراءة
 شــيءاأللــف ال ( یســتعین علــى الحفــظ بــالتلحین مثــلوقــد ، یحفظونهــا وهكــذا تســیر بقیــة المجموعــات

،انتقـل المعلـم  التالمذةفإذا حفظت أشكال الحروف وأسماؤها من قبل ) والباء نقطة من تحتها، علیها
ــى تعلــیم أصــواتها بالحركــات الــثالث ــى تعلــیم مقــاطع تنتهــي بحــرف مــن ) بُ ، بِ ، بَ ( إل ثــم ینتقــل إل

إلـى قـراءة الكلمـات ثـم إلـى قـراءة الجمـل  تالمذتـهینتقـل المعلـم بثـم ) بِـي، ُبـو، َبـا ( حروف المـد مثـل:
ولم یبق إال التدریب والتمرین علـى قـراءة قطـع  ،وبذلك یكون الجزء األكبر من تعلیم القراءة قد انتهى

لتثبیــت مـا تعلمـوا فـي القـراءة مــن ، وكـان تعلـیم الكتابـة یسـیر جنبــا إلـى جنـب مـع تعلـیم القـراءة، أكبـر
واألساس الذي تقوم علیه هذه الطریقة هو أن القراءة  .لیم الخط والهجاء من ناحیة أخرىولتع، ناحیة
أما الفهم فیبدو أنهم ینظرون إلیه على أنه عملیة عقلیة ، القدرة على تعرف الكلمات والنطق بها هي

  یمكن أن یقوم بها المتعلم من تلقاء نفسه متى تعرف الكلمات ونطق بها.

فقد تعلـم عـن طریقهـا الكبـار ، " طریقة قدیمة في التعلیم :بأنها) 106 :1999( زقـوت ویعرفها   
، حیـــث تبـــدأ هـــذه الطریقـــة بـــأن یقـــوم المعلـــم بتعلـــیم أشـــكال الحـــروف وأســـمائها، منـــذ عشـــرات الســـنین

والتالمیـذ ، ثم یشیر إلى هذه الحروف واحدا واحدا وهو یـذكر أسـمائها، فیكتب مجموعة من الحروف
انتقـل إلـى ، وٕاذا فـرغ المعلـم مـن مجموعـة الحـروف، ویكررونها حتى یحفظوها، ماءیرددون هذه األس

  غیرها حتى ینتهي منها جمیعًا ".
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  مزایا الطریقة الحرفیة الهجائیة: 

 ).35: 2010(علوي، ال تكلف المعلم جهدًا، ألن حروفها معروفة لدیه وقد تعود علیها -
  )77: 2011(عید، ستطاعته تهجئتهایتمكن التلمیذ من قراءة كلمات جدیدة، ألن با -

  .طبعیا أمراً  یبدو خطواتها في والتدرج المعلمین على سهلة أنها  - 

  .سریعة ودقیقة نتائج تعطى ألنها التالمذة من قبوالً  حازت  - 

  .القراءة بمفاتیح التالمذة تزود - 

 تساعد الطفل على إخراج الحروف من مخارجها بشكل سلیم وصحیح. - 
  الهجائیة:عیوب الطریق الحرفیة 

 .إلى بطء القراءة یؤدي مما  مجزئة الكلمات لتهجى التلمیذ مجهود توجه أنها - 

قــد یشــعر المــتعلم مــن هــذه الطریقــة بالملــل وینفــر منهــا، لشــعوره بعــدم إشــباعها ألیــة حاجــة مــن  -
 ).70: 2007(عاشور والحوامدة، حاجاته

ن یــأتوا بألفــاظ غربیــة، مــا دامــت إنهــا تــدفع مــؤلفي كتــب القــراءة الــذین یؤلفــون علــى أساســها إلــى أ -
 ).36: 2010(علوي، تشمل الحرف الذین یریدون تدریب الطفل على قراءته

: 1999( زقــوت، تـؤدي هــذه الطریقـة إلــى تضـلیل التالمیــذ الخــتالف أسـماء الحــروف عـن أصــواتها -
107.( 

 ).340: 2000(البجة، یستغرق االنتقال بالتلمیذ من الحروف إلى الكلمات إلى الجمل وقتا طویال -

  .ال القراءة بمعناها الصحیح، علم المبتدئ النطق بالكلماتت - 
 الطریقة الصوتیة:  .2

الجـزء إلـى الكـل، ولكنهـا تختلـف عنهـا  لطریقـة الهجائیـة فـي أنهـا تنطلـق مـنوهي تتفـق مـع ا  
ـــف عنهـــا مـــن حیـــث أن  ـــدم بأصـــواتها ولیســـت بأســـمائها وفـــي هـــذه تختل ـــث إن: الحـــروف تق مـــن حی

أصــواتها ولــیس بأســمائها وفــي هــذا الطریقــة یــتعلم الطالــب الحــروف حســب أصــواتها الحــروف تقــدم ب
وقد  .)71: 2007 ،(عاشور، والحوامدة ب، ت، دون النظر إلى ترتیب الحروف الهجائیة، مثل: أ، ب،

طـــورت هـــذه الطریقـــة تركیـــز اهتمامهـــا علـــى األصـــوات حتـــى عرفـــت بالطریقـــة المقطعیـــة التـــي تقســـم 
عصـفورة) تنقسـم نـب وكلمـة ( -صوتیة مثـل كلمـة (أرنـب) تنقسـم إلـى مقطعـین أرالكلمة إلى مقاطع 

 ،(جـــاب اهللا وآخـــرونرة وهكـــذا علـــى نفـــس المنـــوال فـــي كلمـــات أخـــرى -وفـــ –إلـــى ثالثـــة مقـــاطع عصــــ 
2011 :242-243(. 
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فـــي  الهجائیـــة" تتفـــق مـــع الطریقـــة  :بأنهـــاالطریقـــة الصـــوتیة  ) 108 :1999( زقـــوت  ویعـــرف    
ولكــن االخــتالف بینهمــا هــو أن الحــروف فــي هــذه ، حیــث تبــدأ بــالحروف، تقــوم علیــه األســاس الــذي

وفي هذه الطریقة ینطق التلمیـذ بأصـوات ، الطریقة تقدم إلى التالمذة مصحوبة بأصواتها ال بأسمائها
فهــذه ، ثـم یسـیر تـدریجیا حتـى توصـل الحـروف بعضـها بـبعض، الحـروف التـي تتكـون منهـا الكلمـات

وأن هذا الهدف ال ، ن الهدف من تعلیم القراءة هو تعرف التالمذة للكلمات والنطق بهاالطریقة ترى أ
ولكــن قــدرة التلمیــذ ، یتحقــق إال إذا اســتطاع التلمیــذ التعــرف علــى األصــوات التــي تتركــب منهــا الكلمــة

ن أل، أمـا  أسـماؤها فـال لـزوم لمعرفتهـا، على هذا التركیب تتطلب معرفته بأشكال الحروف وأصواتها
 ."العنایة بتعلم أسماء الحروف یصعب على المتعلم تحلیل الكلمة والنطق بها

  مزایا الطریقة الصوتیة: 

 ).78: 2011(عید،  هذا األسلوب یرضي أولیاء األمور ألن أبنائهم یتمكنون من القراءة بسرعة -
روف إنها تساعد الطفل على الكتابة السلیمة، لسهولة وصل الحروف وفصلها أو استبدال ح -

  ).37: 2010(طاهر، بحروف
 .تالمذة  وتعلمهم شكل الحرف واسمه بعد أن یتقن صوتهلاأنها سهلة على  - 

 .تمكن التالمذة  من تكوین كلمات - 

 .تربط مباشرة بین الصوت والرمز - 
  عیوب الطریقة الصوتیة:

 .القراءة في البطء فتعود باألجزاء وتبدأ، الكلمة وحدة هدم - 

 ).79: 2011(عید، بیحة في النطق كمد الحروف دائماً تترك في التالمذة عادات ق -
الصوت الصحیح لحرف الجیم مثال  طأ في النطق بصوت الحرف نفسه ألنإنها تؤدي إلى خ -

 ).38: 2010(طاهر، هو (ج) بسكون فوقها ولیس (إج) بوضع ألف مكسورة قبلها
على األصوات  تخلو الطریقة من إثارة شوق وشغف المتعلم للقراءة الهتمامها وتركزها -

 ).71: 2007(عاشور والحوامدة، اللغویة

 .بالمعنى تهتم ال - 

 ). 167 :2001، سلیمان وآخرون ( تركز على النطق دون الفهم -
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  ثانیا: الطریقة التحلیلیة (الكلیة):

یطلق على هذه الطریقة اسم الطریقة الكلیة، ألنها تبدأ بتعلیم الكل؛ إذ یتعلم التلمیذ الكلمة     
  ).79: 2011(عید، ثم یحللها إلى أجزائهامركبة 
 .الجملة وطریقة الكلمة طریقة هما طریقتین الطریقة هذه تحت ویندرج

  طریقة الكلمة: .1

"  كلمــة"  المــتعلم علــى المعلــم بعــرض الطریقــة هــذه ،وتبــدأ التحلیلیــة القــراءة طــرق إحــدى وهــي    
یــتم و ، النطـق هـذا المـتعلم ویحـاكى شـكلها، یعـرف ال ولكنــه ومعناهـا لفظهـا یعـرف التـي الكلمـات مـن

 .ذهن المتعلم فيتها حتى تثبت صورتها ئتحلیل الكلمة وتهج

وفي هذه الطریقة ینظر الطفل إلى الكلمة التي ینطق بها المعلم ثم یحاكیها عدة مرات، وبعـد     
بهة ذهنه ثم یعـرض علیـه كلمـات أخـرى مشـا فيذلك یرشده المعلم إلى تحلیلها وتهجئتها حتى تثبت 

  ).39: 2010(طاهر،  لها لیوازن بینها

ــث یبــدأ بتعلــیم الطفــل الكلمــات قبــل      ــى الطفــل كلمــات مختــارة بحی الحــروف، وفیهــا نعــرض عل
ى حروف، وبعد أن یمكن أن یركب منها في المستقبل جمًال قصیرة وسهلة، ثم تحلل هذه الكلمات إل

  .)92: 2002أبو الهیجاء، ( الطالب بسرعة یتقنها نعرض على

حیــث یبــدأ التلمیــذ بــتعلم القــراءة ، وقــل )، انظــر( " طریقــة:بأنهــا) 345 :2000( البجــة  ویعرفهــا    
  .ال بالحرف وال بالمقطع، بالكلمة

  ممیزات طریقة الكلمة:
 مدلول ومعنى. لها ذاتها في وهى الكلمة مع تتعامل .1
 ).80: 2011(عید، تمكن التالمذة من تركیب جمل من عدة كلمات .2
 ).39: 2010(طاهر، طفل للتعلم، وتساعده على سرعة القراءةتشوق ال .3
 .تعلم الطفل الرمز واللفظ والمعنى معا .4
 .تعود المتعلم متابعة المعنى أثناء القراءة .5

  عیوب طریقة الكلمة:

المختلفـة  ،الكلمـات المتشـابهة فـي رسـمها بعـض نطـق فـي األطفـال خطـأ هذه الطریقة إلى تؤدي .1
  .المعنى في
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 لمیذ من قراءة كلمات جدیدة سبق تعلمها.قد یعجز الت .2

 عدم االهتمام بترابط المعاني. .3

 طریقة الجملة: .2

تعـــد هـــذه الطریقـــة تطـــورًا لطریقـــة الكلمـــة وأساســـًا لهـــا، وتقـــوم هـــذه الطریقـــة علـــى اعتبـــار أن 
فالكلمـة بمفردهـا  ،بمعنى أن الوحدة التي لها معنـى هـي الجملـة ولیسـت الكلمـة ،الجملة وحدة المعنى

: 1999(زقـوت،  فـي جملـة هـایفهم منها أكثر من معنى وال یتحدد معناها بدقة إال مـن خـالل إدخالقد 
111(.  

  ممیزات طریقة الجملة:

 .)82: 2011(عید،  یتعلم التالمذة القراءة في وقت مبكر .1

 .)40: 2010 طاهر،( الطفل تعلم في الطبیعة مع تتمشى أنها .2

ـــر هـــذه الطریقـــة مشـــوقة للقـــراءة؛ .3 الطالـــب یقـــرأ الجمـــل والكلمـــات التـــي تتصـــل بخبراتـــه ألن  تعتب
 .)73: 2007(عاشور والحوامدة،  وأغراضه وتتالءم مع قدراته واستعداده

، ( زقــوتواالنطــالق فــي القــراءة نتیجــة لفهمهــم للمقــروء، تعــود هــذه الطریقــة التالمــذة علــى الســرعة .4
1999: 111، 112 ( 

 . السرعة في القراءة تالمذةتعود ال .5

  .مهارة تعلم اإلمالء المذةالتتكسب  .6

  عیوب طریقة الجملة:

 .)82: 2011(عید، تنحصر قراءة التالمذة في الحروف التي قاموا بتجریدها  .1

 ).40: 2010(طاهر، أنها تحتاج الكثیر من الوسائل المعینة التي قد ال تتهیأ للمعلم وال للمدرسة  .2

(عاشــــور تــــاب المدرســــي وتطــــویره تتطلــــب مــــن المعلــــم إعــــدادًا خاصــــًا، وقــــدرة علــــى اســــتخدام الك .3
 ).73: 2007والحوامدة، 

  .في دائرة محدودة من الجمل ة المتعلم تحصر خبر  .4
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  ثالثًا: الطریقة التوفیقیة أو التولیفیة: 

  یطلق على هذه الطریقة عدة أسماء منها: 

  ).82: 2001(عبید،  والطریقة التحلیلیة التركیبیة ،والطریقة المزدوجة، ةیالطریقة التوفیق  

ة أو التولیفیــة یعنــي بهــا الطریقــة التــي توفــق بــین الطریقــة التركیبیــة والطریقــة یــوالطریقــة التوفیق  
وتبــدأ هــذه الطریقــة بتقــدیم جمــل مــن واقــع خبــرة  ،التحلیلیــة أي تأخــذ مــن كلتیهمــا  أفضــل مــا فیهمــا

المقـاطع إلـى حـروف ثـم التلمیذ ومن ثم تحلیل هذه الجمل إلى كلمات ثم تحلل الكلمات إلى مقاطع و 
یعـــاد تشـــكیل هـــذه الحـــروف لتكـــوین كلمـــات جدیـــدة كمـــا یقـــوم المعلـــم بتركیـــب جمـــل جدیـــدة مـــن هـــذه 

  ).94: 2002(أبو الهیجاء، الكلمات وهكذا

   :ومن عناصر االزدواج في هذه الطریقة ما یلي

 .طریقة الكلمة )( تقدم للتالمذة وحدات معنویة كاملة للكلمة .1

 طریقة الجملة ).( تتكرر فیها بعض الكلمات، ة سهلةتقدم للتالمذة جمل .2

الطریقـــة ( ونربطهـــا برموزهـــا، لتمییـــز أصـــوات الحـــروف، تعنـــي بتحلیـــل الكلمـــات تحلـــیال صـــوتیا .3
 الصوتیة ).

  .الطریقة الهجائیة )( تقصد إلى معرفة الحروف الهجائیة اسما ورسما .4

بالكلمـات القصـیرة المسـتخدمة فـي  أنهـا تبـدأ، ومما یزید مـن صـالحیة هـذه الطریقـة ونجاحهـا     
اسـتخدام الصـور الملونـة والنمـاذج والحـروف الخشـبیة ،وغیرهـا  مـن وأنهـا تراعـي كثیـر، حیاة التالمذة
  .) 349، 348 :2000، البجة( مما یوفر لهذه الطریقة  عنصر التشویق، من الوسائل

لكــن لكــل منهــا محاســنها  یتبــین أن لــیس هنــاك طریقــة بــذاتها تحتكــر كــل المزایــا، ســبق وممــا     
كــل فضــل ال بــد مــن تجنــب عیــوب كــل طریقــة، والبحــث عــن مزایــا وعیوبهــا، وللبحــث عــن طریقــة أ

ـــى طریقـــة تولیفیـــة تجمـــع بـــین المحاســـن، وتتجنـــب ا لمســـاوئ مـــع مراعـــاة الفـــروق طریقـــة للوصـــول إل
    .الفردیة

  

   :طرائق تدریس القراءة الجهریة لتالمذة الصفوف األولیة

مــع مراعـاة إخـراج الحــروف مـن مخارجهـا، ومراعــاة مواصـفات القــراءة : م النموذجیـةقـراءة المعلــ -
ــى  التالمــذةلیــتمكن  ،الجهریــة مــن إتقــان كــل جــزء مــن أجزائــه، وٕاذا كــان الــدرس طــویًال یقســمه إل

 .أجزاء
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الــدرس قــراءة یحــاكون فیهــا قــراءة المعلــم، ویجــب أن یراعــي  التالمــذةحیــث یقــرأ : قــراءة المحاكــاة -
 مستوى أطفال فصله حینما یحاكون قراءته.المعلم 

ثــم ینــاقش المعلــم لتوضــیح مــا غمــض علــیهم ویــتم التوضــیح  التالمــذةیقــرأ : القــراءة التوضــیحیة -
بواحـــة أو أكثـــر مـــن الطرائـــق التالیـــة كالتمثیــــل لألفعـــال والصـــور الحســـیة، والضـــد، والمرادفــــات 

ا، والشــرح للكلمــات ذوات الــدالالت واالســتخدام فــي جمــل مفیــدة، والتجریــد بــرد الكلمــة إلــى أصــله
 .المعنویة

الـدرس أو الفقـرة لیتــیقن المعلـم مــن إجـادة الطلبـة لهــا وهنـا یركــز  التالمــذةیقـرأ : القـراءة التدریبیــة -
 المعلم على تصحیح األخطاء.

لقراءة الجهریة كأن یطلب قراءة فقـرة معینـة لوهنا یخلق المعلم مواقف طبیعیة  القراءة التطبیقیة: -
علــى فكــرة معینــة أو جملــة تــدور حــول أمــر معــین أو تمثیــل بعــض المواقــف ولعــب األدوار تــدل 

ــى او الجمــع وهكــذا أو اإلجابــة عــنوقــراءة الــدرس بلســان المــتكلم أو الغائــب أو المفــرد أو المث  ن
(مركــز التطــویر  .مــع المقــروءنم علــى الفهــم وتــدرب علــى التفاعــل وتــ، یطرحهــا تثیــر التفكیــرأســئلة 

  ).11: 2001وكالة الغوث الدولیة لالجئین، التربوي ل

مناقشـة معمقـة  : فـي محتویـات الـدرس وتفصـیالتهذةتـتم مناقشـة التالمـ :مرحلة التقـویم الختـامي -
ومنوعة تتناول جمیع جوانب الدرس وترتبط باألهداف المرسومة مسبقًا، وقد یطالب المعلم بحـل 

 تحقیق أهداف الدرس بصورة جیدة.تدریبات أو أسئلة الكتاب، بحیث یطمئن المعلم على 

ممـا  ،تلخیصـًا شـفویًا أو كتابیـًا ألفكـار الـدرس ذته: یطلب المعلم من تالممرحلة تلخیص الدرس -
یعودهم التعبیر واكتساب مهارة التلخیص، وٕان لم یـتمكن المعلـم مـن تنفیـذها نظـرًا لضـیق الوقـت 

  ).115: 1999قوت، (ز فمن الممكن أن یطالب التالمیذ بالقیام بها في منازلهم 

، علـىأللى المهـارة اإ ولى صعوداً على المعلم أن یتدرج بطالبه من المهارة األویرى الباحث   
ممـا سـیؤدي ، لـى خلـل فـي امـتالك المهـارة الالحقـةإن أي خلل في المهارة السابقة یـؤدي بالتـالي أذ إ

ع الفهــم واالســتیعاب وهــي الــى ضــعف شــدید فــي امــتالك المهــارة الكلیــة وهــي االنطــالق فــي القــراءة مــ
  .الهدف النهائي للقراءة
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  مهارات القراءة:
تقســــیماتهم  -أیضــــاً  –اختلفــــت و اختلــــف مفهــــوم القــــراءة لــــدى التربــــویین، وتقســــیماتها، وقــــدراتها، 

لمهـارات القــراءة التــي یجـب أن یلــم بهــا القـارئ؛ وذلــك ألن تحدیــدها وتحلیلهـا أولــى خطــوات تطویرهــا 
حاجــة شــدیدة إلــى معرفــة تلــك المهــارات؛ لیعمــل علــى توجیــه العملیــة التعلیمیــة، وتنمیتهــا؛ فــالمعلم ب

یستطیعوا اسـتقبال وفهـم ى ویتعرف على معدالت نمو التالمذة في اكتساب وٕاتقان تلك المهارات؛ حت
قــروءة إلــیهم، أي یســتطیعوا امــتالك مهــارات القــراءة وممارســتها، مالرســائل التــي تحملهــا الصــفحات ال

مج التالمذة في العملیـات التعلیمیـة المسـتمرة الهادفـة مسـتخدمین مهـارات القـراءة كلمـا زادت وكلما اند
  ).53: 1994(رزق وآخرون، على القراءة قدرتهم 

  مفهوم المهارات القرائیة: 

" قـدرات لغویـة تـدرس بدقـة وٕاتقـان، وتهـدف إلـى التعـرف  :بأنهـا )13: 2011 (الشوبكي تعرفها  
ة، والنطق بها وترجمتها إلى أفكار ومعاٍن تدل علیها، مع مراعاة الفهم والتفاعل على الرموز المكتوب

  معها، لالنتفاع منها في المواقف الحیاتیة والدراسیة المختلفة.
" قــدرة الطالــب علــى معرفــة أشــكال الحــروف والكلمــات  :بأنهــا )10: 2010 (األســطل ویعرفهــا   

  ها بصورة صحیحة ". والجمل، والقدرة على تمییز الكلمات ولفظ
  أن مهارات القراءة تتمثل في:  )264 -262: 2000یونس( وذكر 

أوًال: التعــرف: ویعنــي إدراك الرمــوز ومعرفــة المعنــى الــذي یوصــله فــي الســیاق الــذي یظهــر فیــه، 
  ویشتمل على المهارات التالیة: 

 ربط المعنى المالئم بالرمز المكتوب. - 

 عاني الكلمات، واختیار التعریف الدقیق.استخدام السیاق كوسیلة في تعریف م - 

 القدرة على التحلیل البصري للكلمات من أجل تعرف أجزائها. - 

  القدرة على التفریق بین أصوات الحروف. - 
  ثانیا: الفهم: وهو ربط خبرة القارئ بالرمز المكتوب، وتتضمن المهارات التالیة:  

 القدرة على إعطاء الرمز معناه. - 

 دات األكبر كالعبارة والجملة والفقرة، والقطعة كلها.القدرة على فهم الوح - 

 القدرة على القراءة في وحدات فكریة. - 

 القدرة على فهم الكلمات من السیاق واختیار المعنى المالئم له. - 
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 القدرة على تحصیل معاني الكلمات. - 

 القدرة على اختیار األفكار الرئیسة وفهمها. - 

 كاتب.القدرة على فهم التنظیم الذي اتبعه ال - 

 القدرة على االستنتاج. - 

 القدرة على فهم االتجاهات. - 

 القدرة على تقویم المقروء، ومعرفة األسالیب األدبیة، والنغمة السائدة، وحالة الكاتب وغرضه. - 

 القدرة على االحتفاظ باألفكار. - 

 القدرة على تطبیق األفكار وتفسیرها في ضوء الخبرة السابقة. - 

  ستوى التركیز العقلي للقارئ: وتقسم مهارات الفهم وفقًا لم

ــى الفهــم،    ــث مســتوى القــدرة عل یمكــن صــیاغة مهــارات الفهــم القرائــي بمنظــور آخــر مــن حی
  ومستوى انتباه القارئ، وما یوجهه من تركیز عقلي تجاه المقروء إلى: 

 مستوى الفهم المباشر. .1

 مستوى الفهم االستنتاجي.  .2

 مستوى الفهم الناقد. .3

  مستوى الفهم اإلبداعي. .4
  

   ثالثا: السرعة:

ویشار إلیها بمدى القراءة، والسرعة في القراءة لها قیمتها فـي عالمنـا المعاصـر وینبغـي أن   
  تدرس كمهارة منفصلة.

  فقد حدد مهارات القراءة الجهریة في:  )211: 2003 زهري(و  عطا اهللاأما 

 دقة النطق وٕاخراج الحروف من مخارجها إخراجًا صحیحًا. -

 لمعاني المقروء.التمثیل الصوتي  -

 استخدام عالمات الترقیم أثناء القراءة. -

 تصنیف الكلمات على أساس المترادفات والمضادات. -

  ة بما یتناسب مع اإللقاء. راءتنوع نبرة الصوت أثناء الق -
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  فقد أوردت مهارات القراءة الجهریة في:  )227: 2010( النوريأما 

 تمثیل المعنى. -

 الطالقة. -

 ة.القراءة في جمل تام -

 نطق األصوات نطقًا صحیحًا. -

 قراءة الكلمات بسرعة مناسبة. -

 ضبط الكلمات ضبطًا صحیحًا. -

  المهارات الخاصة بالقراءة الجهریة:  )11: 2008( السلیتيوقد ذكر 

 القدرة على نطق األصوات بالعربیة بدقة ووضوح. - 

 القدرة على الضبط الصرفي للكلمات وٕاعرابها. - 

 م التلعثم.القدرة على االنسیابیة وعد - 

 القدرة على مراعاة النبر والتنغیم المناسبین لألسلوبین والسیاق. - 

  الثقة بالنفس.  - 
مهــارات القــراءة الجهریــة التــي یجــب أن یمتلكهــا تالمیــذ  )167، 166: 2010أبــو طعیمــة( وقــد ذكــر 

  الصف الرابع األساسي وهي: 

 یقرأ الحروف قراءة مشكلة بصورة صحیحة. - 

 شكلة بصورة صحیحة.یقرأ الكلمات قراءة م - 

 یقرأ الجمل قراءة مشكلة بصورة صحیحة. - 

 یقرأ الفقرة جهریة بصورة صحیحة. - 

 ینطق الحروف المتشابهة لفظًا والمختلفة رسمًا. - 

 ینطق الحروف المتشابهة رسمًا والمختلفة لفظًا. - 

 یراعي القراءة بالفصحى ویتجنب العامیة. - 

 ، السكون، الشدة).الفتحة، الكسرة( یمیز بین الحركات على الحروف - 
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 یمیز بین الحركات القصیرة والطویلة. - 

 یقرأ الفقرة بسرعة مناسبة لیس فیها إسراع. - 

 یقرأ أصوات الكلمات دون حذف. - 

 یقرأ أصوات الكلمات دون إبدال. - 

  یقرأ أصوات الكلمات دون تكرار. - 

  أما مهارات القراءة الصامتة فقد حددها في:

 تلفة لفظًا.تمییز الحروف المتشابهة رسمًا المخ - 

 تحلیل الكلمات إلى حروف. - 

 تكوین كلمات جدیدة من حروف معطاة. - 

 تحلیل كملمات معطاة إلى مقاطع. - 

 تكوین كلمات جدیدة من مقاطع معطاة. - 

 التمییز بین أنواع التنوین (فتح، كسر، ضم) قراءة وكتابة. - 

 التمییز بین الحروف الشمسیة والقمریة قراءة وكتابة. - 

 المربوطة والتاء المفتوحة في نهایة الكلمة.التمییز بین التاء  - 

 التمییز بین التاء المربوطة والهاء في نهایة الكلمة. - 

 توظیف أدوات االستفهام توظیفًا صحیحًا. - 

 توظیف أسماء اإلشارة توظیفًا صحیحًا.  - 

 توظیف الضمائر المنفصلة مع األفعال الماضیة. - 

 رف.تمییز أقسام الكالم المختلفة االسم، الفعل، الح - 

 التمییز بین الجملة االسمیة والجملة الفعلیة. - 

 التعبیر عن صورة محددة بجمل مفیدة. - 

 تحدید المفرد والمثنى والجمع من الكلمات. - 

 تحدید مرادف الكلمات. - 

 تحدید الكلمات المضادة. - 
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 التمییز بین أنواع المد. - 

 التعبیر عن فهمه العام لمضمون النص. - 
  

  فقد قسم مهارات المطالعة الصامتة إلى:  )93 ،92: 2011( وآخرون جاب اهللاأما 

  أوًال: مهارات من حیث حجم المقروء وتتمثل في:

 مهارات على مستوى الكلمة:  . أ

 تحدید معاني بعض الكلمات. - 

 بیان العالقة بین كلمتین ونوع هذه العالقة. - 

 تحدید مضاد بعض الكلمات. - 

 القدرة على تصنیف الكلمات في مجموعات متشابهة المعنى. - 

 هارات على مستوى الجملة:م  . ب

 تحدید هدف الجملة وفهم داللتها. - 

 نقد ما تتضمنه الجملة من معاٍن. - 

 ربط الجملة بما یناسبها من معاٍن ونصوص. - 

 إدراك العالقة الصحیحة بین جملتین، ونوع هذه العالقة. - 

 القدرة على تصنیف الجملة وفق ما تنتمي إلیه من مبادئ. - 

 مهارات على مستوى الفقرة:  . ت

 ع عنوان مناسب للفقرة.وض - 

 تحدید ما تهدف إلیه الفقرة. - 

 تقویم الفقرة في ضوء ما تتضمنه من أفكار وآراء. - 

 تحدید األفكار األساسیة بالفقرة. - 

  إدراك ما بین السطور من أفكار ضمنیة غیر معلنة. - 
   مهارات القراءة فیما یلي: )166: 2002البجة ( ویحدد

 .حیة الصرفیة بنیة الكلمة ومن الناحیة النحویةقراءة الكلمات قراءة صحیحة من النا - 
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 حركة اإلعراب آخر الكلمة، وذلك حسب موقعها في الجملة. - 

 تغیر نبرة الصوت بحسب المعنى: كاالستفهام، والتعجب، واألخبار، والطلب. - 

الســرعة القرائیــة وهــي مــن أهــم المهــارات التــي ال بــد للمعلمــین والمدرســة والمنهــاج مــن الحــرص  - 
 قها.على تحقی

إكســاب التالمــذة عــادات القــراءة الصــحیحة ومهاراتهــا المتمثلــة فــي النطــق وٕاخــراج الحــروف مــن  - 
 مخارجها، وجودة اإللقاء، وفهم المقروء واالستمتاع به.

 خلق الرغبة في القراءة في نفوس األطفال وتنمیتها. - 

 القدرة على استیعاب كل المقروء. - 

  ن هما: ة إلى قسمین رئیسیلمهارات القرائیوقد قام الباحث بتقسیم ا

  ).3ملحق رقم ( القراءة الصامتة"التعرف والفهم القرائي "  مهاراتأوًال: 

  .)4ملحق رقم(" القراءة الجهریة "  القرائي مهارات النطقثانیًا: 

  أسالیب تنمیة مهارات القراءة:
یــــرات الوجــــه تــــدریب التالمــــذة علــــى القــــراءة المعبــــرة والممثلــــة للمعنــــى حیــــث حركــــات الیــــد، وتعب .1

 والعینین، وهنا تبرز القراءة النموذجیة للمعلم لیحاكیها الطالب.

فالتلمیذ ال یجید األداء الصحیح إال إذا فهـم ، تدریب التالمذة على القراءة الصامتة واالهتمام بها .2
 النص حق الفهم.

ـــى الشـــجاعة فـــي موقـــف القـــراءة، ومزاولتهـــا أمـــام اآلخـــرین بصـــوت واضـــ .3 ح، تـــدریب التالمـــذة عل
 وتمثیل للمعنى، وأداء مؤثر دون تلجلج أو تلعثم أو خجل.

 تدریب التالمذة على القراءة بسرعة مناسبة، وبصوت مناسب. .4

 معالجة الكلمات الجدیدة، والتي یسمیها البعض  " الكلمات الصعبة " عن طریق:  .5

 معاني األفعال والصور الحسیة. - 

 الكلمات التي تدل على محسوسات. - 

 دل على معنویات (الكرم، البهجة،...)الكلمات التي ت - 

 تدریب التالمذة على قراءة جملة جملة ال كلمة كلمة. .6

 تدریب التالمذة على القدرة على التركیز، والقدرة على تلخیص ما قرأ أمام الناس. .7
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تدریب التالمذة على ترجمة عالمـات التـرقیم إلـى مـا ترمـز إلیـه مـن مشـاعر وأحاسـیس لـیس فـي  .8
 .)93، 97: 2006(عبد الحمید، تى في تعبیرات الوجهالصوت فقط، بل ح

ــى التالمــذة أثنــاء القــراءة ویــرى الباحــث  أن تنمیــة المهــارات القرائیــة یكــون بتركیــز المعلــم عل
النموذجیــة، والنظـــر الصـــحیح للكلمـــة وعـــدم االســـتعجال فـــي القـــراءة وتـــدریبهم علـــى القـــراءة الصـــامتة 

راءة فـــي الفصـــل حتـــى یجعـــل المعلـــم منـــه امتـــدادًا للقـــراءة ومهاراتهـــا، وینبغـــي أن ال ینتهـــي درس القـــ
  .وذلك عن طریق اإلثارة والتشویق التي یصنعها المعلم حول النص المقروء، المنزلیة أو المكتبیة
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  احملور الرابع
  صعوبات التعلم 

  مقدمة
وٕانمــا امتــد ، إن موضــوع صــعوبات الــتعلم لــم یعــد مقتصــرا علــى میــدان التربیــة الخاصــة فقــط

جدا لجمیع العاملین في مجال التربیة وال سیما  مهمةیشمل العملیة التربویة كاملة وأصبحت دراسته ل
المعلـم داخـل الصـف، الـذي یحتـاج لضـبط الصـف، وتوصـیل المعلومـة، مـن خـالل قنـوات قـد تعیقهــا 

  .) 32-31: 2004( بهجات، صعوبة تعلم أو عدة صعوبات لدى الطالب

خر بالمسمیات والمصطلحات التي استخدمت فـي النصـف األول وأدبیات التربیة الخاصة تز 
مــــــن هــــــذا القــــــرن؛ لإلشــــــارة إلــــــى صــــــعوبات الــــــتعلم، ولقــــــد تــــــم االتفــــــاق بــــــین اختصاصــــــي التربیــــــة 

ت قبوال في میـدان على أن مصطلح صعوبات التعلم أكثر المصطلحا  learning Disabilityالخاصة
  ). 166: 1998، الخطیب والحدیدي( التربیة الخاصة

الذین اهتموا بصعوبات التعلم أنه مصطلح یسـتخدم لوصـف التالمیـذ  معظم الباحثینویرى        
ویتمیـزون بـذكاء ، الذین یظهرون انخفاضا في التحصیل الدراسي الفعلي عـن التحصـیل المتوقـع لهـم

متوســـط إال أن لـــدیهم مشـــكالت فـــي بعـــض العملیـــات المتصـــلة بـــالتعلم بعـــد اســـتبعاد التالمیــــذ ذوي 
ــى ان ، ومتعــددي اإلعاقــات، أو المضــطربین انفعالیــا ،أو الجســمیة، اإلعاقــات العقلیــة مــع التأكیــد عل

ذوي صعوبات التعلم یعانون من خلل وظیفي فـي المـخ یـؤدي إلـى عـدم القـدرة علـى مسـایرة زمالئهـم 
هـارات وتظهـر لـدیهم اضـطرابات عدیـدة فـي الـذاكرة واالنتبـاه واإلدراك والم، في نفس الصـف الدراسـي

  .           )111: 2003، ( زیتوناألساسیة

ؤتمر جامعـة الینـوى فـي أبریـل أول مـن أشـار لموضـوع صـعوبات الـتعلم فـي مـ كیـركویعتبر 
م واعتبرهـــا " اضـــطراب فـــي واحـــدة أو أكثـــر مـــن العملیـــات األساســـیة المرتبطـــة بالتحـــدث، أو ١٩٦٣

نتیجــــة اضــــطرابات وظیفیــــة فــــي المــــخ، أو  اللغــــة، أو القــــراءة، أو الكتابــــة، أو الحســــاب، أو التهجــــي
  .)105  :1998الزیات، ( سلوكیة، أو انفعالیة " اضطرابات

أن األطفـــال أصــــحاب الصــــعوبات ال یســــتطیعون االســــتفادة مــــن  )85:1983( الشــــرقاويویـــرى 
ــى مســتوى ، أنشــطة وخبــرات الــتعلم المتاحــة فــي الفصــل الدراســي وخارجــه وال یســتطیعون الوصــول إل

ــًا، والمعــوقین جســمیًا، الــتمكن الــذ ي یمكــن لهــم أن یصــلوا إلیــه، ویســتثني مــن هــؤالء المتخلفــین عقلی
  والمصابین بأمراض وعیوب السمع والبصر.
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 :مفهوم صعوبات التعلم

صـعوبات الـتعلم "هـي اضـطراب ل االتحادیـة االئتالفیـة للجنـة تعریفـاً  )42: 2002( العزةیذكر 
لهــــا عالقــــة فــــي  Difficultiesعلــــي شــــكل صــــعوبات یعــــود إلــــي أســــباب مختلفــــة تظهــــر لــــدي الفــــرد

قــدرات الفــرد فــي مجــاالت اإلصــغاء والقــراءة والكتابــة  Functioning وتوظیــف  Acquiringاكتسـاب
  .Social Skills والریاضیات والمهارات االجتماعیةReasoning والكالم والتعلیل 

من  متجانسة غیر جموعةم " إلى التعلم لصعوبات تعریفه في) 126 :2000( السید ویشیر 
الدراســي العــادي ذوي ذكــاء متوســط أو فــوق المتوســط، یظهــرون اضــطرابًا فــي  الصــفاألفــراد داخــل 

 العملیــات النفســیة األساســیة، والتــي یظهــر أثرهــا مــن خــالل التباعــد الواضــح بــین التحصــیل المتوقــع
مقــــروءة أو المســــموعة، والتحصــــیل الفعلــــي لــــدیهم فــــي المهــــارات األساســــیة لفهــــم واســــتخدام اللغــــة ال

  والمجاالت األكادیمیة األخرى".
ـــى أنهـــا) 204 :2001( الروســـان  هـــایعرف ـــة أو النفســـیة  :عل ـــات العقلی اضـــطراب فـــي العملی

ویظهـر صـداه فـي ، وحـل المشـكلة، وتكـوین المفـاهیم والتـذكر، األساسیة التي تشمل االنتباه واإلدراك
أو ، ساسـاأوما یترتب على ذلـك سـواء فـي المدرسـة ، لحسابوا، عدم القدرة على تعلم القراءة والكتابة

    .من قصور في تعلم المواد الدراسیة المختلفة، فیما بعد
تعریـــف اللجنـــة االستشـــاریة القومیـــة لصـــعوبات الـــتعلم  ) Hamimill,1990,79( هامیمـــلویـــورد 

(NJCLD)Nation Joint Committee on Learning Disabilities " علمـي  علـى أنهـا مصـطلح
یشیر الى مجموعة متجانسة من االضطرابات التي تظهر في شـكل صـعوبات واضـحة فـي اكتسـاب 
واستخدام االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، واالستدالل والحسـاب، وتعـد هـذه الصـعوبات ذاتیـة 

فـي وقد تحـدث ، داخل الفرد یفترض أن تكون نتیجة الضطراب وظیفي في النظام العصبي المركزي
وقــد تظهــر لــدى هــؤالء األفــراد مشــكالت ســلوكیة فیمــا یتعلــق باالنتظــام ، أیــة مرحلــة مــن حیــاة الفــرد

الـذاتي، واإلدراك االجتمـاعي ولكنهــا فـي حــد ذاتهـا ال تسـبب صــعوبات تعلـم، رغــم أن الصـعوبات قــد 
عیـــوب الحـــواس، والتخلـــف العقلـــي، واالضـــطراب االنفعـــالي ( تحـــدث مصـــحوبة بحـــاالت أخـــرى مثـــل

إال أنهـا لیسـت نتیجـة لهـذه الحـاالت ) الكـافي روالـتعلم غیـ، الفـروق الثقافیـة( أو المؤثرات مثـل) حادال
  .أو المؤثرات

ـــــف  ـــــةتعری ـــــة األمریكی ـــــف الفیـــــدرالي( الحكومـــــة االتحادی " إن األطفـــــال ذوي م  1968) التعری
ة األساسیة التي صعوبات التعلم هم الذین یعانون من قصور في واحدة أو أكثر من العملیات النفسی

ویظهــر هــذا فــي نقــص القــدرة علــى االســتماع أو ، تتطلــب فهــم أو اســتخدام اللغــة المكتوبــة والمنطوقــة
ویرجــع هــذا القصــور ، و الكــالم أو القــراءة أو الكتابــة أو التهجئــة أو أداء العملیـات الحســابیةأالتفكیـر 
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وال  ،ر القـراءة أو الحبسـة الكالمیـةعاقة في اإلدراك أو الخلل الـوظیفي الـدماغي البسـیط أو عسـإإلى 
یجوز أن تكون صعوبات التعلم هذه ناتجة عن إعاقـة بصـریة أو سـمعیة أو حركیـة أو تخلـف عقلـي 

  أو اضطرابات انفعالیة أو حرمان بیئي وثقافي واقتصادي "  

إال أنــه اســتمر العمــل بــه فــي جمیــع المؤسســات ، وٕان لــم یســلم هــذا التعریــف مــن االنتقــادات
  ). 77 :1997، الخطیب( یة في الوالیات المتحدة األمریكیة وفي أنحاء كثیرة من العالمالرسم

وهكذا نجد أن عملیة تعریف صـعوبات الـتعلم مـرت بعـدة مراحـل حتـى وصـلت إلـى الصـیغة 
النهائیة التي أجمعت علیها معظم اآلراء، وهي الصیغة التي اعتمدتها الحكومـة االتحادیـة األمریكیـة 

 :2003، زیتـون( )، والذي نادى بحـق الـتعلم لكـل األطفـال 142 – 94( لیها قانون رقموالتي نص ع
112 (.  

وال یوجد لها تعریف ، فمن الصعب تعریف صعوبات التعلم أو وصفها بسهولة یتضح وكما 
بتعـدد النمـاذج  والنظریـات  بـل تعـددت التعریفـات، لطب النفسيواضح في التربیة أو علم النفس أو ا

  ) 11 :1998، عجاج( وتبعا لخبرات وتجارب الباحثین في هذا المجال، لهذا المصطلح المفسرة
عاقـات اإل :) 151 :1999(اللقـاني والجمـل في دراسـته تعریـف صـعوبات الـتعلم وتبنى الباحث

قــد تكــون صـــعوبة ، التــي تحــول دون الوصــول إلــى تحقیــق األهــداف المرجـــوة مــن العملیــة التعلیمیــة
وقـد تكـون مرتبطـة بعملیـة ، أو نفسـیة، أو اقتصادیة، سواء أكانت اجتماعیة ، سهمرتبطة بالطالب نف

   .أو المناخ السائد داخل المدرسة، أو شخصیة المعلم، التعلم نفسها من أسالیب التدریس

  :األسباب المؤدیة  لصعوبات التعلم
، یةولمســـ، وســـمعیة، یضـــع علمـــاء الـــنفس االختصاصـــیون فرضـــیة مفادهـــا أن مســـارات بصـــریة

ــك المنافــذ الحســیة وتــربط بینهــا ىتتلقــ، تــرتبط بمراكــز فــي المــخ، ةوحركیــ ، المعلومــات عــن طریــق تل
فهـــا فـــي مجـــال التفكیـــر والحركـــة ظثـــم تو ، وتضـــفي علیهـــا الداللـــة العلمیـــة فـــي ضـــوء تـــراكم الخبـــرات

ــث نجــد أن أي خلــل فــي مركــز مــن مراكــز المــخ، والوجــدان ــى الوظیفــة ، حی یــنعكس أثــره الســلبي عل
  .) 1999 :كامل( لحسیة المرتبطة بها

  :وأشارت الدراسات إلى أسباب منها

 -%  25( ترى معظم الدراسات التي تناولت صعوبات التعلم أن ما نسبته :عوامل وراثیة جینیة -
، قـد انتقلـت إلـیهم بفعـل الوراثـة، من األطفـال الیـافعین ممـن یعـانون مـن صـعوبات الـتعلم%)  40

وقــد توجــد عنــد العــم ، وات داخــل العائلــة الواحــدة مــن صــعوبات مماثلــةفقــد یعــاني اإلخــوة واألخــ
وتـرى الدراسـات التـي أجریـت علـى العـائالت  ، أو عنـد أبنـائهم وبنـاتهم، أو الخال والخالة، والعمة
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، ( عـــدسفـــي حصـــول مثـــل هـــذه الصـــعوبات المهـــموعلـــى التـــوائم أن العامـــل الـــوراثي هـــو العامـــل 
2000: 42 .(  

یشیر األطباء إلى أهمیة األسباب البیولوجیة لظاهرة صعوبات  لوجیة:عوامل عضویة وبیو  -
وترجع إصابة الدماغ هذه والتي تعني تلف في عصب الخالیا الدماغیة على عدد من ، التعلم

والحصبة ، أو التهاب الخالیا الدماغیة) التسمم( التهاب السحایا :العوامل البیولوجیة أهمها
، أو الوالدة المبكرة أو تعاطي األم للعقاقیر، أو صعوبة الوالدة، ونقص األكسجین، األلمانیة

ومن هنا ظهرت المصطلحات الطبیة التي تدل على األساس البیولوجي لموضوع صعوبات 
من خاللها تؤثر على بعض تي إصابة الدماغ أو إصابة الدماغ البسیطة الوظیفیة وال، التعلم

  ). 209 :2001، الروسان( جوانب النمو العقلي

واألحمـاض األمینیـة ، والعقـاقیر، وهذه العوامل متمثلة في األدویـة عوامل كیمیائیة أو اشعاعیة: -
قد ، فهذه المواد السامة، فقد نجد التلوث البیئي المحیط بالطفل قد یسبب صعوبات تعلم، وغیرها

ــى الغــذاء المتنــاول قــد یســبب  كمــا، أو عبــر المیــاه التــي یشــربها اإلنســان، تتســرب عبــر التربــة إل
كمـا فـي حالـة ، ائیـة أو الذریـةیوكذلك تعرض الطفل لإلشـعاعات الكیم، ضرارا في خالیا الدماغأ

( طیبـة وأبـو والذي قد یعرضـه لمشـكالت تعلیمیـة مسـتقبال، عالجه من بعض األمراض كالسرطان
  )48: 2002، نیان

أو إجبــار ، یمیــةوتتمثــل فــي قلــة فــرص التــدریب ونقــص الخبــرات التعل عوامــل نفســیة ومهاریــة: -
  .بید معینة أو سوء الحالة الصحیةالطفل على الكتابة 

ــة: - ن ضــعف اإلحســاس المبكــر وعــدم تعــرض إحیــث  الحرمــان البیئــي (الحســي) وســوء التغذی
وبعــض الوظــائف العقلیــة ،وأن نقــص التغذیـــة ، یضــعف مــن مدركاتــه، الطفــل للمثیــرات الحســیة

همــا أكبــر العوامــل ، ات األولــى مــن حیــاة الطفــلوالحرمــان البیئــي واالجتمــاعي خاصــة فــي الســنو 
  ). 140 :2003، القاسم( المؤثرة في صعوبات التعلم عند األطفال

  نسبة انتشار صعوبات التعلم:
تختلــف التقـــدیرات حــول أعـــداد أو نســب األطفـــال ذوي الصــعوبات التعلیمیـــة اختالفــًا كبیـــرًا     

ب عـــدم تـــوافر اختبـــارات متفـــق علیهــــا جـــدًا، وذلـــك بســـبب عـــدم وضـــوح التعریـــف مــــن جهـــة، وبســـب
، یعتقــد %)1(للتشــخیص، ففــي حــین یعتقــد بعضــهم أن نســبة حــدوث صــعوبات الــتعلم ال تصــل إلــى 

(الخطیــب،  %)3-%2(، إال أن النســبة المعتمــدة عمومــًا هــي %)20(آخــرون أن النســبة قــد تصــل إلــى 
1997 :80.(  
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   :ن دراسیایمتأخر التعلم وال ئیوبطالخلط بین مفهوم ذوي صعوبات التعلم 
أو ئ الـتعلم یـأن هنـاك مـن یقـع فـي الخلـط مـا بـین ذوي صـعوبات الـتعلم أو بطیرى الباحث 

ولـذلك یمكـن التفریـق بـین  ،والتي تتضمن تشابها ظاهریا بینها ومختلفـة لحـد كبیـر، دراسیا ینالمتأخر 
  هذه الفئات الثالث: 

اإلفــادة مــن خبــرات وأنشــطة الــتعلم  الــذین ال یقــدرون علــى التالمــذةهــم  ذوي صــعوبات الــتعلم: -
وال یسـتطیعون الوصـول إلـى مسـتوى الـتمكن الـذي یمكنـه ، المتاحة في حجرة الدراسة أو خارجها

علــى الــرغم مــن أنهــم یتمتعــون بــذكاء متوســط وال یعــانون مــن إعاقــات جســمیة أو ، الوصــول إلیــه
ومـا ، التحصیل بین ما هو كـائنإال فرقا بین تحصیلهم الدراسي وقدرتهم الحقیقیة على ، انفعالیة

  .) 372 :1999، یحیي( یجب أن یكون

الذین یتمتعون بمستوى ذكاء عادي ویتم اكتشافهم سواء في المدارس  مذةهم التال التعلم: يئیبط - 
وهـــي ، أو فـــي العیـــادات النفســـیة ؛ ألنـــه یجـــد صـــعوبة فـــي تكیـــف نفســـه مـــع المنـــاهج األكادیمیـــة

  ). 176 :1989، عبد المنعم( وغیر قادرة على التعلم، ائيحاالت غیر سویة من الجانب النم
ویعـود ، الذین یعجزون عـن مسـایرة زمالئهـم فـي البیئـة التعلیمیـة مذةهم التال المتأخرون دراسیا: - 

وتظهر على ، الضعف العقلي أو الجسمي أو االجتماعي وغیرها من األسباب أسبابذلك ألحد 
  .ام عن المتوسطهذه الفئة انخفاض في نسبة الذكاء الع

    :الخصائص النفسیة والسلوكیة لذوي صعوبات التعلم
إال أن ، یتفق معظم الباحثین على أن هؤالء األطفـال واألفـراد یتمتعـون بقـدرات عقلیـة عادیـة

وبالنسـبة للتحصـیل األكـادیمي ، ذلك ال یمنع من حدوث مشكالت في التفكیر والذاكرة واالنتباه لـدیهم
ـــدیهم، مـــع أن یعتبـــر جانـــب الضـــع هـــوف ـــدني  االختصاصـــینف ل ـــار محـــدد لت ـــى معی ال یجمعـــون عل

التحصــیل بهــدف تشــخیص صــعوبات الــتعلم، إال أن األدبیــات تنــوه عــادة علــى أن یكــون التــدني فــي 
   .التحصیل بمستوى سنتین دراسیتین كحد أدنى

ت ومــن الممكــن أن یحــدد عــددا مــن الخصــائص النفســیة والســلوكیة التــي یظهرهــا ذوو صــعوبا  
  التعلم: 

 .الحركة الزائدة بسب قلة االنتباه - 

 .إعاقة في االدراك الحركي - 

 عدم االتزان االنفعالي. - 
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 .صعوبات في االتزان العام - 

 لدیه سلوك قسري ال إرادي )( القهریة - 

 .اضطراب في االنتباه - 

 .اضطراب في الذاكرة والتفكیر - 

 .كادیمیة مثل القراءة والكتابة والحسابأمشكالت  - 

 .) 82 :1997، (الخطیب) مشكالت لغویة( ي السمع والكالماضطرابات ف - 

  :الخصائص االجتماعیة واالنفعالیة لألطفال ذوي صعوبات التعلم
إن االهتمـــام بـــالتكیف االنفعـــالي واالجتمـــاعي لألفـــراد ذوي صـــعوبات الـــتعلم ال یقـــل أهمیـــة عـــن 

ــاس ألن النجــاح فــي الحیــاة لــه أبعــاد أكثــر ، االهتمــام بالجانــب األكــادیمي ــث التعامــل مــع الن مــن حی
والمشـاكل االجتماعیـة واالنفعالیـة هـي أكثـر انتشـارا بـین ، وكیفیة الشعور تجاه اآلخرین والقبول مـنهم

ومن الخصائص االجتماعیـة االنفعالیـة التـي ، ذوي صعوبات التعلم من غیرهم من األطفال العادیین
   :یظهرها ذوو صعوبات التعلم

 .تشتت االنتباه - 

 .ائدالنشاط الز  - 

أمــا ، األفــراد ذوو صــعوبات الــتعلم غالبــا مــا یعــزون فشــلهم لعوامــل داخلیــة كالقــدرة والــذكاء( العــزو - 
 وذلك بعكس األفراد العادیین).، نجاحهم فیعزونهم لعوامل خارجیة كالحظ والصدفة

 .صعوبات في الحركات الكبیرة - 

 صعوبات في الحركات الدقیقة. - 

 .الخمول وقلة النشاط - 

 من.نقص الشعور باأل - 

 سهولة االستثارة بالمثیرات البصریة. - 

 .سهولة االستثارة بالمثیرات السمعیة - 

 وهي االعتماد على اآلباء والمعلمین من حیث المساعدة الزائدة )( االعتمادیة - 

 وهي االنفصال عن اآلخرین في أغلب األوقات ألسباب لیست ضمن سیطرة الفرد).( االنسحابیة - 
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 .نقص الدافعیة - 

 .العدوانیة - 

 .قلقال - 

 .ضعف الثقة بالذات - 

 .نقص في القدرة على التعبیر عن المشاعر - 

 .)282 -281: 2006، یحیي( االكتئاب - 

  الخصائص التعلیمیة لألطفال ذوي صعوبات  التعلم: 
 صعوبات في التحصیل الدراسي، ویكون في المواضع التالیة:   •

  .الصعوبات الخاصة بالقراءة - 

  .الصعوبات الخاصة بالكتابة - 

  الخاصة بالحساب. الصعوبات - 

 صعوبات في اإلدراك والحركة، وتتمثل في:    •

  صعوبات في اإلدراك البصري - 

  صعوبات في اإلدراك السمعي  - 

  صعوبات في إدراك الحیز  - 

  .صعوبات في اإلدراك الحركي والتآزر العام   •

 .اضطراب اللغة والكالم - 

 .صعوبات في عملیات التفكیر - 

  .) 241: 2006( یحیي، خصائص سلوكیة - 

    : عراض صعوبات التعلمأ
   :ویمكن حصر هذه األعراض في 

كمـا یكشـف عنـه سـلوك التلمیـذ فـي ، ضعف مستوى الـتمكن فـي المهـارات أو المعلومـات المحـددة - 
  .وكما ینعكس في درجات االختبارات والتدریبات، تفاعله مع مدرسیه وأقرانه
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، بها على صاحب الصعوبة وهذا العرض أیضا من األعراض التي یتعرف، البطء في االكتساب - 
فلـیس كـل بـطء فـي اكتسـاب مهـارة أو مفهـوم أو حـل مشـكلة أو ، وتحتاج إلى دقة في المالحظـة

إنمــا المهــم أن تعــرف فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الــتعلم یكــون ، فهــم قاعــدة مظهــرا لصــعوبة تعلــم
 .یغلب حدوثه كتساباالالبطء وفي أي نشاط من أنشطة 

، وعــدم الیســر أو الســالمة فــي الــتعلم، الضــطرابات فــي ســیر الــتعلمومــن أعــراض صــعوبة الــتعلم ا - 
 .التعرض للذبذبات الشدیدة وارتفاعات وانخفاضات في األداء

وینشأ عن هذا االحسـاس ، اإلحساس بالعجز مصاحب رئیس من مصاحبات الصعوبة في التعلم - 
الوصـول إلیـه كمـا  عند بدایة أي فشل في الوصول إلى مستوى عـام للـتمكن وال یسـتطیع المـتعلم

ویــزداد هــذا اإلحســاس مــع كــل فشــل بــل یكــون هــو ذاتــه مصــدر فشــل لتــأثیره فــي ، وصــل زمــالؤه
وبالقــدرة علــى الــتعلم وبــاألخص القــدرة ، دافعیــة الــتعلم تــأثیرا ســلبیا بانخفــاض درجــة الثقــة بــالنفس

اتـه وهكذا یصبح هذا العرض المصـاحب لصـعوبة الـتعلم هـو ذ، على التحسن وتخطي الصعوبة
  .) 29 :1990، (عثمانى الصعوبة تعقیدا أو تشابكاإلیا مؤد

  :تصنیف صعوبات التعلم
  أوال: صعوبات التعلم النمائیة: 

بهـدف التحصـیل فـي المجـاالت  ؛سیة األولیة التـي یحتاجهـا الطفـلعبارة عن المهارات األسا
ـــى تـــدني فـــي الطالـــب األكـــادیمي تحصـــیل  األكادیمیـــة والدراســـیة، وأن االضـــطرابات فیهـــا ســـیؤدي إل

  .المدرسي

  وتتمثل الصعوبات النمائیة فیما یلي:

 .االنتباه - 

 .الذاكرة - 

 .العجز في العملیات اإلدراكیة - 

 .اضطرابات التفكیر - 

 .اضطرابات اللغة الشفهیة -

-  
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  صعوبات التعلم األكادیمیة:  :ثانیا

ـــواحي ضـــعف التحصـــیل  ـــى الطفـــل خاصـــة فـــي ن وهـــي المشـــكالت المالحظـــة والظـــاهرة عل
  كادیمي وتتمثل في:األ

 .الصعوبات الخاصة بالكتابة - 

 .الصعوبات الخاصة بالقراءة - 

 .الصعوبات الخاصة بالتهجئة والتعبیر الكتابي - 

  .) 239 – 238 :2006، ( یحیيالصعوبات الخاصة بالحساب -

 :بالشكل التالي) 412 :1998( الزیاتوهذا یوضحه   

  

  

  

  

  
  

  أولیة         ثانویة                                                             
  

 

  :تشخیص صعوبات التعلم
مراحـــل التــي یبنـــى علیهــا إعـــداد الیعتبــر تشـــخیص األطفــال ذوي صـــعوبات الــتعلم مـــن أهــم 

، حیـــث أنـــه یحـــدد لنـــا نـــوع الصـــعوبة التـــي یواجههـــا كـــل طفـــل، وتصـــمیم البـــرامج التربویـــة العالجیـــة
فعــادة مــا یشــتبه المعلــم بوجــود صــعوبة فــي ، عالجیــة الخاصــة بهــذا النــوع مــن الصــعوباتوالطریقــة ال

ــتعلم لــدى الطالــب عنــدما یالحــظ لدیــه عجــز عملــي فــي أداء واجباتــه المدرســیة مــع صــعوبة فــي ، ال
أو الضــعف فــي أداء أنــواع مــن الســلوك یقــدر علیهــا ، الــتعلم واكتســاب تفــوق معظــم الطلبــة االخــرین

ویالحظــــه المعلــــم مــــن خــــالل التــــدریبات واالمتحانــــات ، عمــــر، والمســــتوى العقلــــيغیــــره مــــن نفــــس ال
   ). 187: 1997الزراد، خیر ( واألنشطة

 صعوبات التعلم

 صعوبات تعلم نمائیة م أكادیمیةصعوبات تعل

 القراءة التهجئة 

الكالم     –التفكیر  الكتابة الحساب
 اللغة  –الفهم 

االدراك            –االنتباه 
 الذاكرة
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مجموعـة -خفاق في اختیار مجموعة من أدوات القیاس اإل أن:)214: 2000( عبید وترى  
وعـادة ، ئـموالتي تشتمل المدخالت المتعددة سوف یعیق استجابة الطفل بشـكل مال -من االختبارات 

حیـث یقـرر مـا إذا ، فإن الذي یقوم بعملیة التشـخیص والتصـمیم هـو فریـق عمـل متعـدد التخصصـات
  كان الطفل یعاني من صعوبات في التعلم أم ال.

 فردیــة رعایــةمــذة  مــن التال هــؤالء حتاجــهلمــا ی، التشــخیص یهــم المعلــمأن   الباحــث ویــرى    
 لـدیهم، المحـددة الضـعف مـواطن تقلـیصو  تعزیزهـاو  لیهـاع التركیـزو  القـوة نـواحي مـع للتعامـل مناسبة

 أو التعلیمیـــــة االســـــتراتیجیات إلـــــى باإلضـــــافة إلیهـــــا، یحتـــــاجون التـــــي األساســـــیة المهـــــارات لتعلـــــیمهم
  . العقلیة لقدراتهم وفقاً  دراستهم في السیر في تساعدهم سوف التي األسالیب

وهـذه ، ل لدیـه صـعوبات تعلـم أم الهناك ثالثة محكـات یجـب أن تتـوافر قبـل تشـخیص الطفـل، هـو 
  المحكات هي: 

   محك التباین أو التباعد: -1

ویــنص علــى أن الطلبــة الــذین یعــانون مــن صــعوبات فــي مجــال الــتعلم یظهــرون تباعــدا فــي 
  :واحدة من النقطتین التالیتین

الـــذكاء العـــام أو الخـــاص) عـــن مســـتوى التحصـــیل الدراســـي ( تباعـــد فـــي مســـتوى النمـــو العقلـــي - 
والتي تكون ، حیث یكون مستوى التحصیل الدراسي لدیه أقل من مستوى قدراته العقلیة، البللط

 .في حدود متوسط

، القـدرة البصـریة، الذاكرة، االنتباه، الحركة، اللغة :تباعد في نمو بعض الوظائف العضویة مثل - 
ویتــأخر ، ةتنمــو اللغــ :حیــث نجــد الطفــل ینمــو بشــكل عــادي مــثال  ..،.إدراك العالقــات، الحركــة

 .أو في المشي، في اإلدراك البصري
   :محك االستبعاد -2

ــى ــى اســتبعاد الحــاالت التــي ترجــع إل حــاالت ، حســیة، إعاقــة عقلیــة :ویعتمــد هــذا المحــك عل
  حاالت نقص فرص التعلم.، البیئيحاالت الحرمان ، اإلضراب النفسي الشدید

  محك التربیة الخاصة: -3

الـتعلم  أن الطلبـة الـذین یعـانون مـن صـعوبات فـي مجـاالتویعتمـد هـذا المحـك علـى فكـرة   
وتختلـف عـن الطرائـق العادیـة فـي ، یحتاجون إلـى طرائـق خاصـة فـي التعلـیم تتناسـب مـع صـعوباتهم

 ). 133 – 132 :1995، ( السرطاويالتعلم
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  :الصعوبات عن الكشف في ودورها التشخیصیة الختباراتا
 ویتبـین، معینـة مـادة تعلـم في الصعوبات عن للكشف هامة أداة التشخیصیة االختبارات تعد

  :وأغراضها التشخیصیة االختبارات لمفهوم التالي العرض خالل من ذلك
  :التشخیصي االختبار

ــك التشخیصــي باالختبــار یقصــد ــى یعمــل الــذي االمتحــان ذل  والقــوة الضــعف نقــاط تحدیــد عل
 مرحلـــة وبدایـــة تعلیمیـــة مرحلـــة یـــةنها فـــي یـــأتي والـــذي الطلبـــة، مجموعـــات أو لمجموعـــة أو للطالـــب
 المرحلـة إلـى االنتقـال قبـل وٕاجراءاتها عالجها المطلوب المواضیع تحدید خالله من یتم حیث أخرى،

  ). 60:1989، صبري( التالیة التعلیمیة

 القصـور نـواحي مـن ناحیـة عـن تعبـر ما لظاهرة ودراسة تحلیل عملیة"  أنه على یعرف كما
 بـدائل مـن یوجـد قـد ومـا العـالج تحدیـد یمكـن حتـى األسـباب تحدیـد سـتهدفت وهي التالمیذ، أداء في
  ).1999:60 والجمل، اللقاني( المبذول والتربوي التنظیمي الجهد مسار تعدیل أجل من

 تفیـد أنهـا حیث العالجي، بالتعلم المتعلقة القرارات اتخاذ في تساعد التشخیصیة واالختبارات
 علیـــه یبنـــى أن یجـــب الـــذي واألســـاس الحالیـــة، الصـــعوبة أو المشـــكلة نشـــأت كیـــف عـــن الســـؤال فـــي

 التشخیصي االختبار البند في ویفترض المطلوبة، للمهارات الدقیق التحلیل هو التشخیصي االختبار
  ).286 :2007، وآخرون عفانة( تماما محددة مهارة في والضعف القوة جوانب یبین أن الواحد

 صــعوبات عــن الكشــف إلــى المتجهــة التشــخیص لیــةعم فــي أساســیة مراحــل ثــالث تمییــز ویمكــن
  )288: 2007، وآخرون عفانة(: وهي التعلم

  .التعلم في خاصة صعوبات یواجهون الذین التالمیذ تحدید - 

 مـن بنـد لكل التلمیذ استجابة وتحلیل، تشخیصي اختبار باستخدام وذلك تشخیصیة بدراسة القیام - 
  .األساسیة مهاراتال بإحدى الصعوبة ارتبطت إذا وبخاصة بنوده،

 التعلیمیـة المـادة أو التعلیم طرائق إلى التعلم صعوبات بعض تعود فقد – الضعف عوامل تحدید - 
 یواجــه عنــدما وخاصــة بســهولة عنــه الكشــف یمكــن الصــعوبات مــن النــوع وهــذا، الصــعوبة شــدیدة
  .الصعوبة نفس التالمیذ من كبیر عدد

 مهـارة فـي والضـعف القـوة مـواطن تعیـین طریقـه عـن یمكـن التشخیصـي االختبـار فإن وبذلك
  .القراءة مادة وخاصةللغة العربیة ا فروع في ضروریة تعلیمیة وسیلة یعتبر، و ومحددة واحدة فرعیة
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  البرامج التعلیمیة لذوي صعوبات التعلم:
  یمكن للمعلم أن یعلم تالمذته ذوي صعوبات التعلم بثالث طرق: تنافسیة، تعاونیة، فردیة.

  لخصائص األساسیة لكل نوع: وفیما یلي ا

  التعلیم التنافسي: .1

في هذا النوع یتنافس التالمذة مع بعضهم البعض لتحقیق هدف معین، ویمكن تقییمهم على 
أســاس ســرعتهم ووقــتهم فــي إنجــاح العمــل، ولــذلك فــإن بعــض الطــالب یعملــون بجدیــة للوصــول إلــى 

لــون بــنفس الجدیــة العتقــادهم بــأنهم لــن إتمــام المهمــة المعطــاة لهــم، بینمــا نجــد بعــض الطــالب ال یعم
  ینجحوا في ذلك.

  التعلیم التعاوني: .2

في هذا النوع من التعلیم یعمل التالمذة معًا لتحقیق هـدف عـام مشـترك ویـتم تعیـین الطـالب 
علــى أســاس تحصــیل المجمــوع والعمــل بــروح الفریــق، والمصــلحة للمجموعــة كلهــا، وهــذا التعلــیم مفیــد 

، وهــذا التعلـــیم أكثــر فعالیــة مــن النـــوعین ةعلــى إمكانیـــات مختلفــة ومتعــددللمجموعــات التــي تحتــوي 
  المتعلمین المهارات االجتماعیة. التالمذةالسابقین، إضافة إلى أنه ینمي لدى 

  :التعلیم الفردي .3

ویــتم  ،یعمــل التالمــذة لتحقیــق أهــداف وضــعت خصیصــا ولــیس مقارنــة بغیــرهم مــن التالمــذة
وفــي هــذا النــوع مــن التعلــیم یحــاول بعــض التالمــذة تحقیــق ، ة بهــمتعییــنهم علــى اســاس معــاییر خاصــ

  .)243: 2002عزة، (ال اآلخرین لتالمذةنتائج مفیدة لهم شخصیا بغض النظر عن ا

   وما یجب مراعاته خالل العملیة التدریسیة ما یلي:

 إتاحة الفرصة والزمن المالئمین للممارسة المباشرة. −

 لمة.تعمیم المفاهیم والمهارات المتع −

 .تالمذةالتعامل القائم على األخذ في االعتبار نقاط القوة والضعف لدى ال −

 بناء أسس راسخة للمفاهیم والمهارات الریاضیة. −

: 1998(الزیــات، تقــدیم بــرامج لتــدریس الریاضــیات مــع االســتعانة ببــرامج الحاســب اآللــي المالئمــة −

587(. 
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    دور المعلم في عالج صعوبات التعلم:

لــذي یتعامــل مــع صــعوبات الــتعلم أن یعــرف نــوع العــالج الطبــي الــذي یتعاطــاه علــى المعلــم ا
وأن یكون حذرًا  ،، وما لهذا من آثار جانبیة علیه، وأن یحسن مراقبته أثناء تصرفاته وأعمالهالتالمذة

فــال یشــعر أمـــام زمالئــه وبخاصـــة  ،فــي تعاملــه، فیحـــتم مشــاعره وأحاسیســه ویحفـــظ كرامتــه واحترامـــه
نــه مصــاب أو أنــه یعــاني مــن مشــاكل وصــعوبات خاصــة، وفیمــا یلــي خطــوات عامــة بشــكل علنــي أ

الــذین یعـــانون مــن صـــعوبات الـــتعلم أو  التالمـــذةعریضــة علـــى المعلــم أن یراعیهـــا وهــو یتعامـــل مــع 
  : منهاتشتت االنتباه وعدم التركیز و 

  توفیر أفضل بیئة تعلیمیة:  -1

ذوي صـــعوبات  مـــذةاحتیاجـــات التالیجـــب أن یكـــون تصـــمیم غرفـــة الصـــف بشـــكل یتناســـب مـــع 
عـدم التركیـز واالنتبـاه یتطلـب  التالمـذةالتعلم، وبما یتماشى مع نـوع الصـعوبة التـي یعـاني منهـا 

  شیئًا آخر وله احتیاجات غیر تلك التي یتطلبها النشاط الحركي الزائد.
  تزوید الطالب بالتعلیمات الالزمة والواجبات المطلوبة: -2

بالواجبات المطلوبـة علیـه أن یشـفع االتصـال معـه  التالمذةلیماته، ویكلف حین یعطي المعلم تع
وتـوحي بالهـدف الـذي یریـده ویعـزز أقوالـه بمـا ، بحركات العینین وٕاشارة الید التي تدعم ما یقولـه

تدل علیه حركاته من معـاني ودالالت، وأن تكـون هـذه التعلیمـات واإلرشـادات واضـحة ومحـددة 
متــوفرًا بــین تعلیماتــه وٕارشــاداته للطالــب وبــین مــا كــان یتوقعــه منــه مــن  وأن یكــون عامــل الثبــات

  وأن یتأكد من أنه فهم واستوعب هذه التعلیمات. كما علیه، إنجاز له

  تصنیف أنواع السلوك غیر المقبول: -3

یجـــب أن تكـــون قواعـــد النظـــام وأسســـه واضـــحة ومفهومـــة، وأن یتعامـــل فـــي تطبیقهـــا أقـــرب إلـــى 
ه إلـى الضـعف والتــردد، وأن یكـون فـي تعاملــه معـه معلمـًا ومربیــًا ولـیس موبخــًا الثبـات والقـوة منــ

یجابیـًا إومعنفًا ومشجعًا أقرب منه مثبطًا، وأن یكون رد فعله على كل نجـاح وتقـدم مـن الطالـب 
ویتجنـب الحـدة فـي ذلـك والبعـد ، وسریعًا، وأن یحتفظ باتزانه وهدوئه أثنـاء أي نقـاش یجریـه معـه

  ر إحساسه أو یجرح شعوره.عن كل ما یثی

  رفع المعنویات وتقدیر الذات: -4

ومن واجب المعلم أن یكافئ الطالـب علـى تقدمـه ، إن بناء كیان الفرد والمساعدة علیه أمر مهم
علـى أن ال یهمـل مـا یسـتحقه مـن إثابـة ، وٕانجازه وبأسلوب معتدل وبعیـد عـن التطـرف والمغـاالة

 ،رصـة ممكنـة تشـجعه علـى اإلنجـاز وتحفـزه علـى العمـلمهما كانت األسـباب، وأن ینتهـز كـل ف
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وتعـــزز ثقتـــه بنفســـه وبقدراتـــه مهمـــا كانـــت بســـیطة فـــي نظـــر اآلخـــرین، وأن یكـــون علـــى اتصـــال 
وتواصل معه لیستأنف الحوار في كل مـا یعـرض لـه مـن أمـور أو یسـتجد مـن مشـاكل للوصـول 

  ).132: 2003، (جدوعلها تخضع للتجربة واالختبار وٕاعادة النظر بعد ذلك 

  صعوبات التعلم في مجال اللغة العربیة:
ـــراهیمیـــرى   الرســـمیة فـــي المحافـــلجعلـــت إحـــدى اللغـــات "أن اللغـــة العربیـــة  ).48: 1982(إب

المؤتمرات واالجتماعات الدولیة؛ لذا فمن حق اللغة علینا أن نخلص لها ونبـذل الجهـود لرفـع شـأنها و 
ر قسـط مـن العنایـة وأال بلمیدان التعلیمي أن نولیها أكوسیادتها في المجتمع العربي، ومن حقها في ا

نضن علیها بالجهـد والوقـت، ولعـل مـن مظـاهر االحتفـاء باللغـة العربیـة الـوالء لهـا فـي میـدان التعلـیم 
ـــى تـــذلیل هـــذه  ـــى مـــا یكتنـــف هـــذه اللغـــة ویعتریهـــا مـــن صـــعاب، حتـــى نتجـــه إل وضـــرورة التعـــرف عل

ال ســــبیل إلــــى  الواقــــع أن فــــي لغتنــــا بعــــض الصــــعوباتو ، الصــــعوبات وتوجیــــه تعلمهــــا مثمــــرًا میســــراً 
تجاهلهــا، وغــض النظــر عنهــا، مــن هــذه الصــعوبات مــا هــو جــوهري أصــیل، ومنهــا مــا هــو طــارئ 

  دخیل" 

ــوتوقــد أشــار  ." أن اللغــة العربیــة بصــفة خاصــة تحمــل صــعوبات جمــة، ال )74: 1999(زق
مالئـي فیهمـا الصـعوبة الكثیـرة، إلـى جانـب نجدها مجتمعة في لغة أخرى، فالقواعد اللغویة والرسم اإل

  .صعوبتها في القراءة والبالغة وغیرها

فقد تناولت الكثیر من األبحاث والدراسـات موضـوع صـعوبات ، وٕالى جانب  تلك الصعوبات
لــذلك كــان مــن ، وذلــك للكشــف عــن الصــعوبات التــي تعتــري لغتنــا العربیــة ، تعلــم فــروع اللغــة العربیــة

  لى هذه الصعوبات والعمل على تذلیلها.عالصعوبات حتي نستطیع التعرف  علىتعرف الالضروري 

القراءة، وذلك من أجـل الوقـوف علـى مهارات في هذا المقام صعوبات تعلم  ویتناول الباحث
  .هاأسباب الصعوبات التي تعتري تعلم

  صعوبات تعلم القراءة:
ال یســتطیع أن یتقــدم فــي  تلمیــذفال، فـالقراءة مــن أهــم فــروع اللغـة العربیــة ؛ لصــلتها بكــل الفـروع

والقـراءة فـي رأي الكثیـر ، إال إذا اسـتطاع السـیطرة علـى مهـارات القـراءة، أي مادة من المواد الدراسـیة
وتتطلــب ، مــن المفكــرین "عملیــة عقلیــة " تشــمل تفســیر الرمــوز التــي یتلقاهــا القــارئ عــن طریــق عینیــه

ومن هنا كانت العملیات النفسیة المرتبطة بالقراءة  ،الربط بین الخبرة الشخصیة  ومعاني هذه الرموز
  .) 29 :1998، محمد، أحمد( معقدة لدرجة كبیرة
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الـنفس  اءویقترن بمصطلح صعوبات القراءة مصطلح عسر القراءة، والذي عرفـه معجـم علمـ
لهـذا ولـیس ، تعطل القدرة على قراءة ما یقرأ جهـرا او صـمتا أو عـدم القـدرة علـى فهمـه"والتربیة بأنه: 

  ). 12 :2008، حمزة( "التعطل صلة باي عیب من عیوب النطق

  :مظاهر الصعوبات القرائیة
حیـث إن أهـم مـا یمیـزهم هـو ، هناك مظهر للصعوبات القرائیة تظهر بشكل وواضح على التالمـذة

  عسر القراءة بنوعیه:

 .عیوب صوتیة في أصوات الحروف - 

  عیوب في القدرة على إدراك الكلمات ككل. - 
أن صــعوبات القــراءة قــد تأخــذ أشــكاال ) 1987( زیــدان الســرطاويعــن ) 2008( قحطــان الظــاهرر قــد ذكــ

  متعددة منها:

 .الدراسي للطفل لعام أو أكثر عن معدل عمره الزمني لانخفاض معدل التحصی - 

 .عدم التمكن من القراءة الشفهیة بطالقة - 
 ضعف في فهم ما یقرأ. - 
 ت الجدیدة.ضعف في القدرة على تحلیل صوتیات الكلما - 
 عكس الحروف والكلمات والمقاطع عند القراءة. - 
 .عكس الحروف واألرقام عند الكتابة - 
 .صعوبات في التهجئة - 
 .) 39 :2008، الظاهر( ضعف في معدل سرعة القراءة - 

وهناك بعض المظاهر اإلضافیة األخرى التي یجب ذكرها والتي تظهر بوضوح خاصة في الصفوف 
  ى وهي: االبتدائیة الثالثة األول

 .التعرف الخاطئ على الكلمة - 
 القراءة في اتجاه خاطئ.  - 
 الفهم.و  القصور في القدرة األساسیة على االستیعاب - 
 .صعوبة التمییز بین الرموز - 
صــعوبة فــي تتبــع مكــان الوصــول فــي القــراءة، وازدیــاد حیرتــه وارتباكــه عنــد االنتقــال مــن نهایــة  - 

  راءة.السطر إلى بدایة السطر الذي یلیه أثناء الق
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  أسباب صعوبات تعلم القراءة:
ـــرة المتنوعـــة،  ـــى القـــراءة الكثی ـــة وتكـــوین مهاراتهـــا عل ـــان اللغـــة العربی ـــف إتق أن  ویالحـــظیتوق

یعجزون في مراحل التعلیم المختلفة عن االنطالق فیها، كما یالحظ عزوفهم ونفورهم منها،  مذةالتال
عنى، وعدم قدرتهم على تلخیص ما یقرأون، وعجزهم أیضًا عن إدراك المواقف التي ینتهي عندها الم

وعجزهم عن تمثل المعنى في أثناء القـراءة بتنویـع النبـرات، وتلـوین الصـوت، كمـا یالحـظ أیضـًا زهـد 
الطالب في القراءة الحرة، بل هم ینصرفون عن كتب القراءة المدرسیة مالین منها، ویجمع التربویون 

   لعل أبرزها:حالة المتردیة عند التالمیذ على أن ثمة أسبابًا تؤدي إلى مثل هذه ال

 ما یتعلق بالمعلم. - 

 ما یتعلق بالتلمیذ. - 

 ما یتعلق بالكتاب المقرر. - 

  .)414: 2000(البجة، ما یتعلق بطبیعة اللغة العربیة - 
  ما یتعلق بالمعلم: -1

  ومنها: مذةوهي عبارة عن الممارسات الخاطئة التي یقوم بها المعلمون أثناء تدریس التال 

دم إعطاء التالمیذ فـي الصـف األول أنشـطة كافیـة علـى تجریـد الحـروف،  والتحلیـل والتركیـب ع - 
 وقلة اهتمامه بذلك.

فـإن طــول اسـتماع الطــالب ، عـدم التـزام المعلمــین التحـدث باللغـة العربیــة الصـحیحة فــي تـدریبهم - 
 89 :2006، ایـدز ( والتعبیر بأسلوب سلیم، لألسالیب الصحیحة یساعدهم على القراءة بلغة سلیمة

– 90 .( 
أن بعــض المدرســین ال یهتمــون فــي دروس المطالعــة بخلــق الجــو الــذي یبعــث نشــاط التالمیـــذ،  -

 ).136: 1982إبراهیم، ( ویثیر رغبتهم في القراءة

أن بعض المعلمین للغة العربیة یحولون أحیانًا حصص القراءة لتدریس فرع آخر من فروع اللغة  - 
 .)120: 1999(زقوت، نهاج وضیق الوقت العربیة تحت تأثیر ضغط الم

عـــدم اهتمـــام المعلـــم بمعرفـــة مســـتوى الطـــالب اللغـــوي فـــي بدایـــة الســـنة الدراســـیة وقیـــاس قـــدراتهم  -
 ). 82 :2007، ( عاشور والحوامدةالقرائیة

  قلة تنویع األنشطة، وطرائق التدریس الحدیثة أثناء تدریسه موضوعات القراءة. - 
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  ما یتعلق بالتلمیذ: -2

فلـــوحظ أن ، ن صـــحة التلمیـــذ تزیـــد مـــن دافعیـــة نشـــاطه فـــي الـــتعلم والقـــراءةإ  :لـــة الصـــحیةالحا - 
 یتأخر نموهم في القراءة.، التالمیذ ضعاف النظر وضعاف السمع

الیــتم، والســكن غیــر المناســب، والغــذاء غیــر الكــافي، الحالــة االجتماعیــة واالقتصــادیة وتشــمل:  - 
 ).415: 2000(البجة، والفقر، ونسبة األمیة في البیت 

ـــى  األســـباب النفســـیة: -  وهـــي مـــن األمـــور الهامـــة التـــي یجـــب مراعاتهـــا ومتابعتهـــا والحـــرص عل
وتـؤثر فــي  مـذة ومــن الجوانـب النفسـیة التــي یمكـن مالحظتهـا علــى التال، مـذةاكتشـافها لـدى التال

مــا أن تحصــیله القرائــي االنفعــاالت، كــالخوف المفــاجئ والقلــق والتــردد واللجلجــة أثنــاء القــراءة، ك
: 2005( إســـماعیل، االنطـــواء والخجـــل لهمـــا أثرهمـــا الفعـــال فـــي التـــردد وعـــدم اإلقـــدام علـــى القـــراءة

127(.  

إذ مـــن الثابـــت أن الجدیـــد قـــدیما یبنـــى علیـــه ، وضـــحالة خبراتـــه، اللغـــويالتالمـــذة ضـــعف معجـــم  -
 .) 91 :2006، زاید( بالتفاعل والربط

: 1999(زقــوت، د مكتبــة بیتیــة یلجــأ إلیهــا للقــراءةللمكتبــات العامــة وعــدم وجــو التالمــذة ة ر عــدم زیــا -
120(. 

 .دروس القراءة وعدم متابعة المقروء التالمذةإهمال  - 

  في القراءة. التالمذةضعف الدافعیة عند   - 

  ما یتعلق بالكتاب المقرر: -3

وخـط  ذةالوثیقـة بـین درجـة إقبـال التالمـأثبتت الدراسـات العلمیـة العالقـة  ،الجانب الشكلي المادي - 
 قه، وحسن إخراجه.ور الكتاب الجید السلیم من العیوب، وجاذبیة صوره، وأناقة غالفه، وجودة 

وعـــدم مراعاتهـــا ، لهـــا مـــذةوصـــعوبة إدراك التال، خفـــاء األفكـــار فـــي بعـــض موضـــوعات القـــراءة  - 
 .) 121 :1999، زقوت( لمستویاتهم

حظات الكثیـرة التـي یبـدیها ال یجري في الغالب على الكتب المقررة تعدیل، أو تطویر برغم المال - 
 .) 91 :2006، ( زایدالمعلمون المشتغلون في المیدان

، وال تلبـــي حاجـــاتهم المتصـــلة ةذر شـــائقة، وال مثیـــرة لرغبـــة التالمـــبعـــض موضـــوعات الكتـــب غیـــ - 
بحیاتهم الیومیة، كما أن بعض هذه الموضوعات ال تتناسب مع مسـتوى التالمیـذ، بـل هـي فـوق 

  ).416: 2000ة، (البجطاقاتهم العقلیة 
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  :ما یتعلق بطبیعة اللغة العربیة -4

یقرر بعض الباحثین أن اللغة العربیة تعد من اللغات الصـعبة فـي طریقـة كتابتهـا، ورسـم   
مزاحمة اللغة العامیة للغـة الفصـیحة فـي البیـت  واعد نحوها وصرفها، یضاف إلى هذاحروفها وفي ق

ل اإلعــراب الــذي یعــد أهــم الخصــائص التــي تتمیــز بهــا والشــارع ووســائل اإلعــالم، وهــذه العامیــة تهمــ
فیهجـرون لغـتهم ، التالمـذةوبجانـب العامیـة تقـف اللغـات األجنبیـة التـي تـؤثر سـلبًا فـي ، اللغة العربیة

  .)416: 2000(البجة، ویتمسكون باللغة األجنبیة

لغة العربیة في تعلم ال ذةبعض الصعوبات التي تواجه التالم )256 - 255: 1979( سمكوقد أجمل 
  :ليفیما ی

تعــدد صـــور الحــروف وتنوعهـــا، فلكـــل حــرف صـــورة خاصــة فـــي أول الكلمـــة وفــي وســـطها وفـــي  - 
 آخرها.

 تعدد أشكال بعض الحروف في األبجدیة العربیة، مثل الكاف لها ثالثة أشكال. - 
 تشابه كثیر من الحروف الصوتیة في الرسم الخطي تشابهًا یصعب معه التمییز بینها. - 
ت، ( الحــروف فــي األداء الصــوتي ممــا یشــعر بــالخلط بینهــا فــي النطــق ومــن ذلــك تقــارب بعــض - 

 ق، ك ).) (س، ص) (ط
 بعض الحروف تنطق صائتة في كلمات، وتنطق صامتة في سواها.  - 
ـــى الحـــروف فـــي الكتابـــة العربیـــة العادیـــة فـــي الكتـــب  -  الحركـــات وبخاصـــة اإلعرابیـــة ال ترســـم عل

العملیـة، وذلـك یجعـل النطـق بالكلمـات أمـرًا عسـیرًا بالنسـبة وغیرها، مما یكتبه الناس في حیـاتهم 
 للمبتدئین من التالمیذ وأوساط المتعلمین.

ــ -  ــف فیهــا عــدالتنــوین وهــو صــوت ینطــق وال یرســم فــي الكلمــة، ب التــاء  ال یرســم فتحتــین بعــدها أل
 المربوطة.

ـــف بعـــد واو الجماعـــة، والـــواو فـــي -  والـــواو فـــي  )أولئـــك( الحـــروف التـــي تكتـــب وال تلفـــظ مثـــل األل
 (عمرو) وأل الشمسیة...

 الحروف التي تلفظ وال تكتب في الشدة والتنوین. - 
الوقــف، وفیــه یســكن الحــرف المتحــرك ویقلــب تنــوین الفــتح ألفــًا، وتلفــظ التــاء المربوطــة هــاء، إذا  - 

 كان تنوینها بالفتح ال ترسم بعدها ألف.
 شمسیة والقمریة.ال) أل( اتصال الم الجر بالكلمات المبدوءة بأداة التعریف - 

  .) آ( تب برسم خاص فوق اللف هكذاالمدة وهي همزة تلیها ألف ممدودة، تك - 
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    :تشخیص وتقییم صعوبات القراءة
وهي عملیة مهمة ، إن مظاهر الصعوبات القرائیة تعتبر شكال من أشكال التشخیص القرائي

وقــد یســهل ، یص نــاجحإذ أن العــالج یســتند إلیهــا وال یمكــن أن یكــون هنــاك عــالج نــاجح بــال تشــخ
ءة لیســـت عملیــة ســـهلة  إذ هـــي ولكــن البـــد مــن اإلشـــارة أن القــرا، التشــخیص النـــاجح عملیــة العـــالج

فهــل یریــد أن ، وتعتمــد بشــكل أســاس علــى مــا یریــده المقــیم، وأن الضــعف القرائــي لــیس واحــدا، معقــدة
  .)215 :2008، الظاهر(یتعرف قدرة الطفل على القراءة الصحیحة 

أنه یمكن تقویم مهارات القراءة من خـالل أسـالیب التقـویم غیـر )  465 :1998( الزیات فتحيویشیر 
أومـــن خـــالل ، والتقـــویم الوثـــائقي، وتحلیـــل األخطـــاء، اســـتبیان القـــراءة غیـــر الرســـمي :الرســـمیة مثـــل 

   :االختبارات الرسمیة مثل
  .لتحدید المستوى العام للتحصیل القرائي :االختبارات المسحیة - 

: لتـوفیر معلومــات أكثـر عمقـا مـن نـواحي القــوة والضـعف فـي القـراءة لــدى التشخیصـیة االختبـار - 
  .التلمیذ

 :2005، صـالح( : التـي تقـیس مختلـف المجـاالت األكادیمیـة بمـا فیهـا القـراءةاالختبارات الشـاملة -
60 – 61 .(  

  عالج صعوبات القراءة: 
غالل الوقت والجهـد، وبالتـالي یتطلب العالج تخطیطًا مسبقًا، ألن التخطیط یساعد على است

ولكــن یجــب أن تتصــف أي خطــة عالجیــة بالفردیــة، وأن  ،یمكــن أن تحقــق األهــداف بســهولة ویســر
تتناسب مع المتعلم وسماته، وأن تتعلق بالنقـاط المـراد معالجتهـا، ولیسـت بـالعموم وأن تكـون محـددة 

ــیس للمعلــم، وأن تتناســب مــع قدراتــه كمــا یجــب أن  وأن تختــار المــادة المحببــة والمرغوبــة للمــتعلم ول
  .)226: 2008، الظاهر(ة على خطوات من السهل إلى الصعبتكون متسلسل

  ق التي استخدمت في عالج الصعوبات القرائیة: ائومن الطر  

 الطریقة الحسیة الحركیة: .1

وتعتمد على استخدام أكثـر مـن حاسـة  "نالد وهیلین كیلریجریس فر "وقد ابتكر هذه الطریقة 
لیشـــیر كـــل  )VAKT(إلـــى الحركـــة حتـــى ســـمیت الطریقـــة الحركیـــة ویطلـــق علیهـــا اختصـــارًا إضـــافة 

 ،)Visual(یعنــي اســتخدام الحاســة البصــریة  Vحــرف مــن هــذه الحــروق إلــى حاســة معینــة فــالحرف 
والحـرف ، )Kinesthetic(تعنـي الحركـة Kوالحـرف  ،)Auditory(یمثل الحاسـة السـمعیة Aوالحرف 

T  اللمسیةیمثل الحاسة )(Tactua  ،الظاهر)216،227: 2008(.  
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  :Method Fernaled فرینالدطریقة  .2

). وتقـوم طریقـة " VAKTال تختلف هذه الطریقة اختالفًا جوهریًا عن طریقة تعـدد الحـواس (
وفــي هــذه الطریقــة یختــار ، " علــى اســتخدام المــدخل المتعــدد للحــواس أیضــًا فــي عملیــة القــراءةفرینالــد

نطقون الكلمة ویشاهدونها مكتوبة ثم یتتبعونها بأصابعهم، ویكتبونها من الذاكرة التالمیذ المفردات وی
  ).66: 2005، عمیرة(قراءة جهریة للمعلم یقرؤونهاثم یشاهدونها مرة أخرى، ومن ثم 

 الطریقة الصوتیة:  .3

وهــي تعتمــد علــى الوحــدات الصــوتیة أو الحــروف كأســالیب عالجیــة لألطفــال الــذین یعــانون 
  رائیة ومنها:من صعوبات ق

 وتتلخص في:  Monroeطریقة مونرو   . أ

ــث تبــدأ بــالحروف  -  ــى الصــعب حی ــى التمییــز بــین األصــوات وتبــدأ مــن البســیط إل التــدریب عل
 س، ص).( المتقاربة في األصوات وبعدها األصوات األكثر تقاربًا مثل

وات الربط بین الحرف وصوته الشائع ویمكن أن یتبع الحرف في البدایة، ومن ثـم جمـع أصـ - 
 الحروف لیكون الكلمة.

 :Gillingham Methodطریقة جلنجهام   . ب

إذ یجري أوًال ربط ، وتبدأ هذه الطریقة بتعلم الحرف ثم الكلمة ثم الجملة عن طریق عملیة الربط
الرمـز البصــري مــع اسـم الحــرف، ثــم ربـط الرمــز البصــري مـع صــوت الحــرف، ثـم ربــط إحســاس 

فهــي تــربط  ،صــواتها، كمــا یســمع نفســه عنــد قراءتهــاأعضـاء كــالم الطفــل مــع تســمیة الحــروف وأ
  بین النماذج البصریة، والسمعیة، والحسیة العضلیة.

 لیرك للقراءة العالجیة:  -كیرك –طریقة هیج   . ت
The Hegge – Kirk – lirk Remedical Reading drills   

ى استخدام الطریقة ظهرت هذه الطریقة أساسًا لألطفال المعاقین القابلین للتعلم، والتي یعتمد عل
الصـوتیة بطریقـة منظمـة باسـتخدام الــتعلم المبـرمج ویقسـم كـل تــدریب إلـى أربعـة أقسـام، ویجــري 

فــي القســم األول یتغیــر الحــرف المتحــرك األول مثــل زال، قــال، حــال، وفــي ف ،تغییــر بســیط فیــه
بـع  یـتم تغیـر القسم الثاني یغیر الحرف األخیر مثـل فـار، فـاز، فـاق. وفـي القسـمین الثالـث والرا

  .)231، 229: 2008، الظاهر(ألول واألخیر مثل كتب، فتق، سترالحرف ا

  



  اإلطار النظري
 

79  

 الفصل الثاني

 طریقة تكرار القراءة:  .4

إن عملیــــة إعــــادة القــــراءة تهــــدف إلــــى مــــنح الطالــــب فرصــــة لتكــــرار القــــراءة لتنمیــــة الطالقــــة 
عطاء الطفل الشفهیة. وهذه الطریقة تعتمد على نظام القراءة الصوتیة بطریقة منظمة، وتعتمد على إ

ــى البــدء باســتخدام الحــروف الســاكنة ثــم ا، التغذیــة الراجعــة بعــد تصــحیح اإلجابــة لمتحركــة وتقــوم عل
  .)107: 2000(عبید، وتعلیم أصواتها لألطفال

  في معالجة صعوبات تعلم القراءة.   Method Fernaled فرینالدطریقة  واتبع الباحث

  :ات تعلم القراءة ومهاراتهاأن من الطرق الجیدة لعالج صعوب ویرى الباحث

إعطــاء الفرصــة للتالمــذة لمراجعــة مــا تــم قراءتــه، فهــذا اإلجــراء یســمح لهــم بــالتقویم الــذاتي لــألداء  -
 عند القراءة، یمكن للمعلم من معرفة مدى وسرعة أدائهم للنماذج القرائیة.

ـــى تقســـیم الـــنص المقـــروء لمجموعـــة مـــن األجـــزاء، ویســـجل المعلـــم  ذةتـــدریب التالمـــ - خطـــوات عل
 التمكن من قراءة النموذج الذى أمامه بشكل جید بعد ذلك.

علــى اســتماع لألنشــطة المدرســیة كالمســرحیات، للتعــرف علــى النطــق الصــحیح  مــذةتــدریب التال -
 .من قراءتها بعد ذلكمذة بحروفها بشكل جید، لیتمكن التال ذةللكلمات، وتعریف التالم
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  احملور اخلامس
  عددة الوسائط املت 

  :الحاسوب والوسائط المتعددة
یعیش العالم الیوم ثورة علمیة وتكنولوجیة هائلة تؤثر به في جمیـع أوجـه النشـاط اإلنسـاني 

فمنذ أن بدأت التكنولوجیا الحاسـوبیة بـالظهور خاصـة فـي القـرن الحـالي ونتـائج الحوسـبة والثـورة ، به
لهـــا فـــي جمیـــع نـــواحي الحیـــاة، ومـــع تطـــور  معبـــرة عـــن األثـــر االیجـــابي ،المعلوماتیـــة آخـــذة بازدیـــاد

الحاســـوب وعلومـــه ودخولـــه فـــي معظـــم مجـــاالت الحیـــاة، ظهـــرت تقنیـــات جدیـــدة ســـاهمت فـــي تغییـــر 
  .)31 :2003(خمایسة وعرمان،الطریقة التعلیمیة التقلیدیة المتعارف علیها

الحاسـوب ولقد أصبح العالم اآلن یعتمد على التكنولوجیا بشكل كبیر ال سـیما فیمـا یتعلـق ب
والبــرامج المحوســبة وبــرامج الوســائط المتعــددة، التــي أصــبحت تــدخل بشــكل كبیــر فــي كافــة مجــاالت 

  الحیاة، وفي مجال التعلیم بوجه خاص.

فقــد كــان اهتمــام التربویــون األكبــر هــو البحــث عــن طــرق حدیثــة للتــدریس مــن أجــل تــوفیر 
داء وعطــــاء أفضـــل، ویــــوفر للمـــتعلم إمكانیــــة ممـــا یتــــیح للمعلـــم أ ،البیئـــة التعلیمیــــة الَتعُلمیـــة الحدیثــــة

نجــح وأســرع وأسـهل وكــذلك تنمیــة مهـارات التفكیــر لــدیهم، فلقـد اكتســبت التكنولوجیــا أهمیــة أاسـتیعاب 
ــى أثــر التطــور المســتمر فــي ، متزایــدة مــن أجــل زیــادة معطیــات العملیــة التعلیمیــة وترفیعهــا ــك عل وذل

  نیة.المعارف والزیادة المطردة في الخبرات اإلنسا

وقــــد تمحــــورت نمــــاذج التــــدریس بالبرمجیــــات حــــول فلســــفة التصــــمیمات التعلیمیــــة الحدیثــــة 
ــف ، بالحاســوب مــن خــالل البرمجیــات فلقــد أصــبح دور المعلــم بصــفة عامــة هــو دور المصــمم للموق

التعلیمي القائم على الحاسوب كنظام تعلیمي متمیز، وقل االهتمام بـالعرض والشـرح مـن قبـل المعلـم 
  .)31: 2003(الفار، 

 األساسـیة الوظـائف علـى یتوقـف التـدریس فـي الحدیثـة التكنولوجیـا اسـتخدام یعـد ولـم
 بـدأ فقـد، كثیـرة أشـكال مـع یتكامـل وأصـبح الوظـائف مـن ذلـك وراء مـا إلـى بـل تعـداها ،للكمبیـوتر

 ثـم، التالمـذة  علـى علمیـة مـادة تعـرض الشاشـة علـى مكتوبـة نصـوص بإظهار التدریس بالحاسوب
 عالیة مثل تخزین وسائط ظهور ومع، ثابتة صور أو بالرسوم النصوص تلك اقتران إلى ذلكتطور 

، باالسـتعانة بالحاسـوب المتعـددة بالوسـائط التـدریس أمكـن المدمجـة واألسـطوانات، الفیدیو اسطوانات
 ثابتـة مكتوبـة ورسـوم نصـوص باسـتخدام للتالمـذة المعلومـات عـرض الممكـن مـن أصـبح وبـذلك

  .واأللوان الصوت مع ومتحركة
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فـي  تتمثـل ،وٕاضـافیة أساسـیة مكونـات مجموعـة تشـغیل یعنـي المتعـددة بالوسـائط والتـدریس
 قراءة اإلسطوانة من نتمكن كي، تطبیقیة وبرامج تشغیل وبرامج وتوصیالت وبطاقات حاسوب أجهزة

 ورسـوم وصـور نصـوص( المتعـددة بالوسـائط علمیـة مـادة علیهـا مسـجل CD-ROMالمدمجـة 
 المخـزن بتشـغیل الملـف بالحاسـوب الملحـق )- CD (ROMتشـغیل  جهـاز یقـوم حیـث ،..).وصـوت

 األصوات بمعالجة وكارت الصوت، الصور بمعالجة الفیدیو كارت ویقوم، المدمجة األسطوانة على
، الصـوت إلخـراج والسـماعات، ذلـك كـل لعـرض الحاسـوب شاشـة وتسـتخدم، والموسـیقیة العادیـة
 :قنـدیل( الـتحكم جـراءاتإ ونـوع ودرجـة الوضـوح العـرض سـرعة فـي لـتحكما تطبیقـات بـرامج وبعـض
2001 ،20(  

    :الوسائط المتعددة مفهوم
 "media"وتعنــي متعــددة وكلمــة  "multi"تتكــون مــن كلمــة  "multimedia"فــي اللغــة نجــد أن 

اســتخدام جملــة مــن وســائط االتصــال، مثــل الصــوت والصــورة أو  وتعنــي وســائل أو وســائط، ومعناهــا
(عفانـــة فــیلم فیـــدیو بصــورة مندمجـــة ومتكاملــة مـــن أجـــل تحقیــق الفاعلیـــة فــي عملیـــة التــدریس والتعلـــیم

  .)87: 2005، آخرونو 

وقــد تعــددت تعریفــات الوســائط المتعــددة فقــد عرفهــا الــبعض بأنهــا تكامــل الصــورة والصــوت 
نهـا تكنولوجیـا والرسوم المتحركة والنصوص من خالل برنـامج كمبیـوتر واحـد، كمـا یعرفهـا الـبعض بأ

  .)269: 2004(فهمي، عرض وتخزین واسترجاع وبث المعلومات المعالجة آلیًا 

ــــوال)بینمــــا یــــرى  ــــى " مجموعــــة مــــن  (میشــــال أقن أن مصــــطلح الوســــائط المتعــــددة یشــــیر إل
التكنولوجیـــات التـــي تمســـح بإدمـــاج الكثیـــر مـــن المعطیـــات مـــن مصـــادر مختلفـــة( نصـــوص، صـــور 

  .)19: 2004( العیاضي ورابح، وأصوات)
"التكامل بین أكثر من وسـیلة واحـدة تكمـل :بأنها الوسائط المتعددة المنظمة العربیة وتعرف 

كــل منهمــا األخــرى عنــد العــرض أو التــدریس... ومــن أمثلــة ذلــك (المطبوعــات_ الفیــدیو_ الشــرائح_ 
  ."التسجیالت الصوتیة_ الكمبیوتر_ الشفافیات بأنواعها)

  ائط المتعددة:أما عن تعریفات برمجیات الوس

بعــض التعریفــات لبرمجیــات ) اســتخدام الحاســوب فــي التعلــیم( فــي كتابــه )229: 2002 (الفــار قــد عــدد
  الوسائط المتعددة منها: 

"برمجیـــات الوســـائط المتعـــددة هـــي فئـــة مـــن نظـــم االتصـــال  :Jaitsky تعریـــف جایتســـكي
جاع المعلومــات الموجــودة فــي التفاعلیــة التــي یمكــن اشــتقاقها بواســطة الحاســوب لتخــزین ونقــل واســتر 
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اطــار شــبكة مــن خــالل اللغــة المكتوبــة والمســموعة والموســیقى والرســومات الخطیــة والصــور الثابتــة 
  والصور المتحركة ولقطات الفیدیو".

: "برامج الوسائط المتعددة عبارة عن قاعدة بیانات حاسوبیة تسمح Reeves  تعریف ریفیز
ــى المعلومــات فــي أشــكال مختلفــة تشــمل الــنص المكتــوب والرســومات الخطیــة  للمســتخدم الوصــول إل

ولقطات الفیدیو والصوت ولك من خالل عقد اتصال متشابك بین المعلومات التي تمكن المعلـم مـن 
 استدعاء ما یحتاجه من معلومات".

" بـــرامج الوســـائط المتعـــددة هـــي بـــرامج تمـــزج بـــین الكتابـــات  :Jelbric ف جلبـــریتشیـــتعر 
لعـرض الرسـالة التـي یسـتطیع ،المتحركـة والتسـجیالت الصـوتیة والرسـومات الخطیـة والصور الثابتة و 

  المتعلم أن یتفاعل معها بالحاسوب".
" بــرامج الوســائط المتعــددة هــي مــزیج بــین النصــوص المكتوبــة  :Fjhan  تعریــف فجهــان

دیمها للمتعلم والرسومات واألصوات والموسیقى والرسوم المتحركة والصور الثابتة والمتحركة یمكن تق
  عن طریق الحاسوب".

ــات الســابقةومــن  ــث أنهــا  یالحــظ أنهــا خــالل التعریف اشــتركت جمیعهــا فــي المضــمون، بحی
جمیعا اتفقت على أن الوسائط المتعددة عبارة عن نظم تفاعلیة أعدت بطریقة معینـة، بحیـث یشـتمل 

  إلى الحركة وغیرها. كل منها على عنصر النص المكتوب والرسومات والصور والصوت باإلضافة 

  عناصر الوسائط المتعددة: 
  عناصر الوسائط المتعددة بأنها: )270: 2007 (فهمي  یعدد  •

 النص المكتوب في برامج الوسائط المتعددة. −

 الرسوم والصور الثابتة. −

 الصوت  −

 الرسوم المتحركة. −

 الصورة المتحركة (الفیدیو). −

  على أنها: )88: 2002( الموسى ویعددها  •

وتشــــمل إمكانیــــة عـــرض المخططــــات البیانیـــة والخــــرائط، كــــذلك التعامـــل مــــع الصــــور  :الرســـوم −
 المتحركة والصور الفوتوغرافیة.



  اإلطار النظري
 

83  

 الفصل الثاني

: حیــث یــتم تحویــل األصــوات إلــى إشــارات رقمیــة یمكــن إضــافتها إلــى بــرامج األصــوات المختلفــة −
مـن  الحاسوب، ویمكن إضافة المؤثرات الصوتیة للصور، كذلك یمكـن الـتحكم وتغییـر األصـوات

شكل إلى آخر، وهناك البرامج التي تتعرف علـى الصـوت فـیمكن إدخـال المعلومـات أو البیانـات 
 بالكالم بدًال من الطباعة.

یمكن تخزین كمیة هائلة من النصوص باستخدام األقراص المدمجة، وتـتم االسـتفادة  النصوص: −
 من هذه التقنیة بتخزین الموسوعات الضخمة.

یو متعـــارف علیهـــا منـــذ فتـــرة مـــن الـــزمن إال أنـــه بـــدأ فـــي الفتـــرة األخیـــرة إن تقنیـــة الفیـــد الفیـــدیو: −
 اعتمادها كوسیلة لتسجیل الفیدیو ضمن برامج الوسائط المتعددة.

 أن الوسائط المتعددة من العناصر التالیة: )80: 2003( وآخرونالهرش ویرى 

 الصورة والشكل. −

 الخط. −

 اللون. −
 الصوت. −

  عناصر الوسائط المتعددة تتكون من: أن )243: 2002(زیتون بینما یرى
 نظام المعلومات أو البیانات. −
 أدوات لحمل وحفظ هذه المعلومات. −
 أجهزة تشغیل هذه األدوات. −
 أنظمة االتصال والتي تسمح بالربط بین كل هذه األجزاء. −

ــى االســتیعاب والتــذوق، وتعــین  ویــرى الباحــث أن عناصــر الوســائط المتعــددة تزیــد القــدرة عل
ــى تكــوین االتجاهــات والقــیم كمــا أنهــا تــوفر لدیــه خبــرات حقیقیــة تقــرب واقعــه لدیــه، ممــا ة ذالتالمــ عل

  یؤدي إلى زیادة خبرته فتجعله أكثر استعدادًا للتعلم.

  :أهمیة الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة
ي تعمــل الوســائط المتعــددة علــى تحویــل المؤسســات التعلیمیــة إلــى مراكــز تعلــم معلوماتیــة، أ

 لتالمـذةوهـي تجعـل ا، تجعـل المتعلمـین بـاحثین عـن المعلومـات المتجـددة باسـتخدام التقنیـات الحدیثـة
أكثر وعیا باالستخدامات الواسعة للتكنولوجیا وأهمیتها التعلیمیة، وتبرز أهمیة الوسـائط المتعـددة فـي 

  )164: 2001(إسماعیل، الجوانب التالیة: 
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علومــات مــن حیــث عرضــها فــي أشــكال متنوعــة مــن بینهـــا علــى الــربط بــین الم تالمــذةتســاعد ال −
 النص الكتابي والرسومات والصور ولقطات الفیدیو والمؤثرات الصوتیة.

 تهتم بالتعلیم التعاوني بین الطالب وأعضاء الهیئة التدریسیة. −

 في التفكیر فیما وراء التفكیر. تالمذةتساعد ال −

 بیة التعلم للطالب.استخدام الوسائط المتعددة یؤدي إلى متعة وجاذ −

 إلى االندفاع نحو التعلم. تالمذةتؤدي بال −

 توزع التعلیم بین الطالب والمعلم. −

فــي أشــكال مدمجــة ومنظمــة وبنــاء تفــاعلي  تالمــذةإعطــاء الفرصــة للمعلومــات بــأن تقــدم نفســها لل −
 متالزم.

الغیـر موجـه  تقدم أسالیب تعلم ذاتي متنوعة األشكال للطالب مثـل الـتعلم البرنـامجي باالكتشـاف −
 أو النمذجة والمحاكاة باستخدام المودیالت المحوسبة.

 تحل مشكلة المفاهیم المجردة وطرق تعلمها، فتقدمها كمعلومات واقعیة. −

 باستخدام المعلومات في ضوء أهداف تعلیمیة محددة. تالمذةتسمح لل −

  :أنهامن فوائد الوسائط المتعددة ویرى الباحث 

 طة الدرس.على تنظیم خ المعلمتساعد  −

 الوقت للدرس. توفیرتساعد في  −

 .التالمذةتنمي عنصر المثابرة والنشاط عند  −

  خصائص الوسائط المتعددة:
  تتمتع الوسائط المتعددة بمجموعة من الخصائص أهمها ما یلي:

ویقصـــد بهـــا قـــدرة تحكـــم المـــتعلم فـــي الوســـائط المتعـــددة (الصـــور، الرســـوم، الصـــوت،  الفاعلیـــة: -1
مــــن حیــــث تسلســــل المــــادة  والــــتحكم فیمــــا تعرضــــه البیئــــة التفاعلیــــة، اعــــل معهــــاالفیــــدیو) ثــــم التف

رات بــاألشــكال یزیـد مـن وضــوح مفـاهیم وخ وتتابعهـا، وزمـن عرضــها، وٕامكانیـة االنتقـال بــین هـذه
 .مذةتناسب قدرات التال
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عن طریق جمع أكثر من وسیط لخدمة الموضوع الواحد، حیث یعرض محتوى برنامج  التكامل: -2
المتعددة وٕاحداث تكامل بین ثالث وسائط على األقل، بحیث یؤدي كل وسیط دوره في  الوسائط

 التأثیر على المتعلم.
ــوع: -3 قصــد بــه تــوفیر الوســائط المتعــددة لعــدد مــن المثیــرات التــي تــؤثر فــي حــواس المــتعلم، ی التن

صــور التعامــل مــع الفكــرة الواحــدة فــي الموضــوع نفســه فــي شاشــة واحــدة مــع  التالمــذة ویســتطیع 
 متحركة ونصوص مكتوبة أو مسموعة في وقت واحد.

ــة: -4 ــى أن الوســائط المتعــددة تراعــي الفــروق الفردیــة فــي شخصــیة المتعلمــین الفردی وتجعــل  ،بمعن
 .)247-246: 2008(الهاشمي وٕاسماعیل،   للمتعلم فرصة السیر في تعلمه وفق سرعته
   ):93: 2005 (آخرونعفانة و  ومن خصائص الوسائط المتعددة كما یذكرها

 ال تنفصل الوسائط المتعددة عن قدرات المنهج؛ ألنها جزء متكامل فیه. −
تســـتخدم الوســـائط المتعـــددة فـــي جمیـــع المراحـــل التعلیمیـــة ومـــع جمیـــع المتعلمـــین علـــى اخـــتالف  −

 مستویاتهم العقلیة.
بورة، المعلــم، الســـ (الوســائط المتعــددة تعتبــر الوســائط األساســیة فـــي العملیــة التربویــة وعناصــرها −

  .)الكتاب

  االعتبارات التي یجب مراعاتها عند تصمیم برنامج باستخدام برمجیات الوسائط المتعددة:
یجــب علــى مصــمم بــرامج الوســائط المتعــددة التعلیمیــة االلتــزام بعــدة اعتبــارات عنــد تصــمیمه 

  منها: للبرنامج 
ــ − امج التعلیمــي، فعلیــه تــوفیر مئــات الوســائط المتعــددة ال یعنــي أنــه یجــب تضــمینها جمیعــا بالبرن

 االختیار الدقیق من بینها ما یناسب محتوى المادة التعلیمیة فقط.
ویكــون الهــدف منهــا هــو  ،جمیــع الوســائل المتــوفرة بالبرنــامج یجــب أن تعضــد المحتــوى التعلیمــي −

 توصیل المعلومات إلى الطالب بسهولة وسرعة ودقة.
سـته للبرنـامج حتـى وٕان كانـت تلـك الوسـیلة أو االبتعاد عن كل ما یشـتت انتبـاه الطالـب أثنـاء درا −

 السمة جذابة ومقبولة شكًال.
االبتعاد عن كل ما یسبب الضـیق للطالـب أثنـاء عـرض البرنـامج، فمـثًال إذا كانـت حركـة الـنص  −

 على الشاشة متدفقة من الیمین إلى الیسار وذلك یسبب للطالب الضیق فعلى المتعلم إلغائها.
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البرنـــامج منســـجمة ولیســـت متكـــررة مـــع بعضـــها مـــن حیـــث الحركـــة أن یجعـــل المبـــرمج شاشـــات  −
واالنتقال من شاشة ألخرى وأحجام العناوین والنصوص واأللوان ونوع الخط وغیرها من الوسائل 

 التي یجب تضمینها بالبرنامج.

 أن ال یستخدم المبرمج أكثر من ثالثة أنواع خطوط داخل البرنامج التعلیمي. −

 التناقض بین لون خلفیة الشاشة ولون كتابة النص التعلیمي.أن یعتمد المبرمج على  −

ویفضـــل أن تكـــون  ،یرتــب المبـــرمج مكونـــات الشاشـــة بنظـــام محـــدد یــتم إتباعـــه بجمیـــع الشاشـــات −
 الرسومات أو الصور في بدایة الشاشة ویأتي بعدها النص المعبر عنه لیشرحها.

 لطالب من استیعابها.أن یركز المبرمج على جزئیة واحدة بكل شاشة لكي یتمكن ا −

 أن یحدد المبرمج توقیت عرض األفالم بدقة مع تزامن الحركة مع الصوت. −

 أن یجعل المبرمج أماكن األزرار على الشاشة ثابتة ومحددة. −

الخــروج مــن و  أن یكــون الطالــب قــادرًا علــى عــرض تعلیمــات البرنــامج والرجــوع للشاشــات الســابقة −
  .)179: 2001ل، (إسماعیالبرنامج في أي وقت یرید ذلك

  المتعددة في العملیة التعلیمیة:معوقات استخدام الوسائط 
تمثل مساحات التخزین الكبیرة التي تتطلبهـا بـرامج الوسـائط المتعـددة المشـكلة األساسـیة فـي 

كمــا تتطلــب أن یــتمكن النظــام مــن عــرض نطــاق ، حیــث تتطلــب هــذه البــرامج ذاكــرة كبیــرة، الحاســوب
فالبـد ، كمـا أن معظـم هـذه البـرامج مخزنـة علـى أقـراص مدمجـة، 256ل عـن واسع من األلوان ال یقـ

، وقـد یتطلـب اجهـزة أخـرى، من وجود محرك أقراص ووجـود بطاقـة الفیـدیو وبطاقـة الصـوت الداخلیـة
باإلضــافة إلـى سـرعة المعالجــات فكلمـا كـان الحاســوب ، وهـذا یكـون علـى حســاب البرنـامج المسـتخدم

  ). 90 :2002، الموسى( ت الوسائط المتعددة بسرعة وكفایةسریعا أمكن استخدام تطبیقا

  : أن معوقات استخدام الوسائط المتعددة یمكن تقسیمها إلى) 142 :2004( فرجون  بینما یرى

  كالصعوبات في توفیر االعتمادات المالیة الالزمة إلنتاج البرامج. معوقات مادیة: −

  .ا لم تستخدم في الوقت المناسبتقل قیمة التقنیة أو ال تفید اذ معوقات زمنیة: −

إذ أن اختبــار المــادة أو المشــكلة المــراد حلهــا واإلمكانــات المطلوبــة لهــذا الحــل  جرائیــة:إعوامــل  −
  .تتطلب جهدا علمیا وعملیا

  : یقصد بها المدرسون والطالب حیث أن لكل منهم احتیاجات مختلفة.معوقات بشریة −
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ة وصـیانة األجهـزة ووجـود أكثـر مـن جهـة یعتمـد : االطمئنان على سـالمة األجهـز معوقات علمیة −
  .علیها في توفیر هذه المتطلبات

   :المعوقات التالیة) 21 :2004( مطر ویضیف   •

 .ضیق وقت المعلم لزیادة األعباء المطلوبة منه −

 .تصمیم الوسائط المتعددة بلغة أجنبیة ال یجیدها المعلم −

 .ةعدم تناسب الوسائط المتعددة مع المفردات الدراسی −

قـد یواجـه المتعلمـین بعـض المشـاكل الفنیـة أثنـاء  :ویضیف الباحث إلى ما سبق مـن المعوقـات  
سطوانات المواد المقـررة والمحوسـبة باسـتخدام الوسـائط المتعـددة، ولـذلك یلجـأ المتعلمـون اامهم استخد

  إلى استخدام الطرق التقلیدیة في دراستهم.

  ة:دور المعلم في إطار نظام الوسائط المتعدد
إلى أنه قد تحول المعلـم مـن دور الملقـن أو مصـدر للمعلومـات  )99: 2005 (آخرونعفانة و یشیر 

  إلى موجه ومرشد، ولقد ترتب على ذلك مردودات تربویة مهمة تتمثل في:

 التأكید على التعلیم الذاتي، وجعل المتعلم مستقًال، مفكرًا، مبدعًا. .1

 االهتمام بمشكالت وحاجات الطالب. .2

ر المعلـــم مـــن مصـــدر اإلجابــة عـــن أســـئلة المتعلمـــین إلــى مثیـــر للعلـــم ودافعیـــة المـــتعلم تحــول دو  .3
 لإلجابة.

ـــى عـــرض الوســـائط المتعـــددة المزیـــد مـــن الحریـــة لكـــي یضـــیف  .4 ـــم بصـــفته مشـــرف عل مـــنح المعل
 ویحذف من الوسائط المتعددة بما یناسب ومقتضیات الموقف التدریسي.

المتعلمــــین مــــن جــــانبین: الجانــــب الفــــردي والجانــــب صــــار المــــتعلم یقــــود المناقشــــات بینــــه وبــــین  .5
 الجماعي، بهدف مراعاة الفروق الفردیة.

 یجب على المعلم أن ُیلم باستراتیجیة استخدام الوسائط التعلیمیة المختلفة. .6
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  نتاج المادة التعلیمیة في الوسائط المتعددة:إل التخطیط 

علیمیة باستخدام الوسـائط التعلیمیـة تمـر أن عملیة إنتاج المادة الت )45: 2007 (شقیر وحسنذكر 
  بعدة خطوات هي:

 التخطیط وهو أول خطوة من خطوات إنتاج المادة التعلیمیة ویشتمل على: .1

 التفكیر والتحلیل لعملیة اإلنتاج. −

 العناصر یجب تصورها. −

 الفئة المستهدفة التي ستستخدم من مواد وبرمجیات. −

 الخ...و  م والصوتالنصوص واألفالالمحتوى ومكوناته كالصور و  −

 واجهة البرنامج كیفیة تعامل الفئة المستهدفة معه. −

 المصادر المتوفرة لعملیة التطور. −

 جمع العناصر؛ إلتمام البرنامج أو المنتج. −

 التصمیم واإلنتاج ویشمل: .2

 تصمیم واجهة العرض. −

 التناسق والتناغم في عرض المعلومات. −

 وضع المحتوى داخل التصمیم. −

 كله النهائي.إخراج العمل بش −

مع العلم أن العملیة التعلیمیة تسیر بطریقـة منظمـة ذات تسلسـل واضـح المعـالم، كـان واجبـًا أن   
وانطالقــًا مــن ذلــك قــام الباحــث بوضــع خطــة یكــون التخطــیُط أول خطــوات إنتــاج المــادة التعلیمیــة، 

  : التاليالبرنامج، وكانت على النحو 

ه، ومدى أهمیته، والحاجة إلیه، وتم عرض ذلك في خطـة التفكیر في عنوان البرنامج والغایة من .1
 البرنامج.

ــث األساســي فــي  .2 فــي ضــوء العــرض العــام للبرنــامج كانــت الفئــة المســتهدفة تالمــذة  الصــف الثال
 مدارس وكالة الغوث بمحافظة شمال غزة.

 معرفة المحتوى الذي سیغطیه البرنامج والذي تمثل في بعض المهارات القرائیة. .3
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ر عــام للبرنــامج (واجهتــه، هیكلیتــه، طریقــة عــرض المعلومــات، محتویاتــه، طریقــة تصــمیم تصــو  .4
 تنقل المتعلم خالل البرنامج، تحدید البرنامج المستخدم في بناء البرنامج).

قام الباحث بجمع المعلومات التـي سـیتم تضـمینها فـي البرنـامج وترتیبهـا، ، وبعد إتمام التخطیط  .5
ي عرض المعلومات، واتبع الباحث طریقـة المناقشـة وهـي طـرح وثم إتباع ترتیب منطقي موحد ف

سؤال على المـتعلم ثـم عـرض اإلجابـة بعـد إعطـاء المـتعلم فرصـة كافیـة للتفكیـر، ثـم قـام الباحـث 
الباحـث علـى تضـمین كافـة مسـتویات األهـداف  صبإعداد تمارین وتدریبات لكل درس، كمـا حـر 

ر مقاطع الصوت التي سیتم تضمینها في البرنامج وقام الباحث بتحضی، في التمارین والتدریبات
ووضع المحتـوى داخـل الهیكلیـة ثـم دمـج الرسـومات والصـوت بشـكل  ،ثم تصمیم واجهة البرنامج

  متجانس ومنظم.

  ایجابیات استخدام الوسائط المتعددة:
  لي: المتعددة له ممیزات یمكن إیجازها على النحو التا سائطأن التعلم بالو )20: 2004 (مطریرى 

حیـث تقـدم المعلومـات علـى شـكل نـص أو صـوت أو ، تقدیم المعلومات للمتعلمین بطریقة فاعلة .1
 لیزید من وضوح مفاهیم وخبرات متباینة تناسب قدرات المتعلمین.؛ رسوم ثابتة أو متحركة 

انخــراط المتعلمــین فــي تعلــم أكثــر واقعیــة: فالوســائط تعــرض خبــرات أكثــر واقعیــة مــن الكتــب ممــا  .2
 ن مشاركة المتعلمین وربطهم بالواقع.یزید م

مراعاة الفروق الفردیة: فالوسائط المتعددة خاصة التفاعل منها تعطـي المـتعلم درجـة مـن الـتحكم  .3
 )20: 2001(قندیل، في المعلومات والخبرات بحیث تتعلم حسب سرعته. 

تحتـوي  لتـيفي تكوینات الوسـائط المتعـددة وخاصـة ا ،عرض محتوى المقررات بطریقة قویة جداً  .4
 لقطات فیدیو.

زیادة قدرة المتعلمین على استرجاع المعلومات حیث إن الـتعلم بـأكثر مـن وسـیلة یجعـل الخبـرات  .5
  التعلیمیة تخزن في ذاكرة المتعلم بأكثر من صورة.

  سلبیات استخدام الوسائط المتعددة:
لوسائط المتعددة أن هناك مجموعة من السلبیات التي تؤثر على عمل ا )90: 2002 (الموسىیرى 

  یلخصها في اآلتي:

 مساحة التخزین لبرنامج الوسائط المتعددة كبیرة، فتعتبر مشكلة أساسیة في الحاسوب. .1
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وعـائق یحـول بـین تحقیـق الهـدف ، االستخدام العشوائي للوسائط المتعددة مضیعة للوقـت والجهـد .2
 یط المنظم.وبناء على ذلك قام الباحث عند وضع خطة العمل بالتخط، التربوي لها

كثرة التشعبات الغیـر منتظمـة تـؤدي إلـى ضـیاع المـتعلم وفشـله فـي إكمـال الـدرس ویغـدو الـدرس  .3
 دون فائدة.

صــعوبة تعامــل المتعلمــین ذوي االحتیاجــات الخاصــة مــع بــرامج الوســائط المتعــددة، ألن التعامــل  .4
 مع الوسائط المتعددة یعتمد على بعض الحواس المهمة كالبصر.

ــى أســطوانات البــرامج تكــون  .5 ــى محــرك أقــراص مدمجــة وكــذلك كــارت  CDمخزنــة عل وتحتــاج إل
 الصوت والفیدیو.

ـــى أجهـــزة حاســـوب ســـریعة .6 ـــاج برامجهـــا إل وذات كفـــاءة عالیـــة وٕاذا كـــان  ،الوســـائط المتعـــددة تحت
  الحاسوب بطیئًا شعر المتعلم بالضجر والملل.

 :منهابات تعلم المهارات القرائیة همیة كبیرة في معالجة صعو أویرى الباحث أن للوسائط المتعددة 

 للمـادة وحـبهمذة التالمـ دافعیـة زیـادة فـي یسـاعد المهـارات القرائیـة  تـدریس فيالوسائط  استخدام .1
 أن كمـا والحركیـة، الصـوتیة مثیـراتوال الرسـومات مـنالبـرامج  هـذه تحتویـه لمـا نظـرا  ،الدراسـیة

 القـدرة علـى المعلـم یسـاعد ممـا، لراجعـةا والتغذیـةالمعـززات الفوریـة  تقـدم  رامجالبـ هـذه ضبعـ
 مـن یزیـد ممـا ،ذتـهتالم انضـباط علـىالمحافظـة و  الصـف، إدارة علـى مباشـرة غیـر وبطریقـة

 .یلهم الدراسيتحص

شــكال متنوعــة مــن بینهـــا أتســاعد التالمــذة علــى الــربط بــین المعلومــات مــن حیــث عرضــها فــي  .2
  الرسوم ،الصور وغیرها.، النص الكتابي

  یق االهداف التربویة المختلفة (معرفیة ،وجدانیة، نفس حركیة)تساعد على تحق .3

  تهتم بالتعلیم التعاوني بین التالمذة. .4

  استخدامها یوفر متعة وجاذبیة للتالمذة. .5

  .تزید من دافعیة تعلم التالمذة .6

  سالیب تعلم ذاتیة متنوعة االشكال وحسب قدرات التالمذة المختلفة.أتقدم  .7

  لومات واقعیة.تقدم المفاهیم المجردة كمع .8
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 الدراسات
 السابقة 

الفصل 
 الثالث

 الدراسات التي تناولت القراءة ومهاراتها.المحور األول: 

 

تــي تناولــت صــعوبات الــتعلم الدراســات ال المحــور الثــاني:
 في اللغة العربیة وفروعها.

 

الدراسات التـي تناولـت توظیـف الوسـائط المحور الثالث: 
 المتعددة في العملیة التعلیمیة.
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 الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

 
 بموضـوع عالقـة لهـا، و الباحـث السـابقة التـي اطلـع علیهـا الدراسـات الفصـل هـذا تضـمن

القدیم،  إلى الحدیث منُتعرض  الدراسات السابقة بحیث تلك لترتیب الزمني البعد اختار وقد دراسته،
  : تعرض ر رئیسةثالث محاو إلى  وقد تم تقسیمها

  

  الدراسات التي تناولت القراءة ومهاراتها. األول: المحور ×

  .الدراسات التي تناولت صعوبات التعلم في اللغة العربیة وفروعها  الثاني: المحور ×

 .المتعددة في العملیة التعلیمیةالوسائط الدراسات التي تناولت توظیف المحور الثالث:  ×

  

حیث  من فیه المتضمنة السابقة للدراسات تحلیًال  فیه تناول تعلیقب محور كل الباحث اختتم كما
 بتعلیـق الفصـل الثالـث نهایـة فـي أعقبهـا ثـم ونتائجهـا، عینتهـا أدواتهـا، منهجهـا، دراسـة، لكل الهدف

  الدراسات السابقة. من الحالیة الدراسة استفادة مدى وتوضیح السابقة، الدراسات على عام
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  األول احملور
  الدراسات اليت تناولت القراءة ومهاراا. 

  )2015( بعلوشةدراسة  .1

توظیــف القاعــدة النورانیــة فــي عــالج الضــعف القرائــي لــدى فاعلیــة  إلــىالتعــرف هــدفت الدراســة 
وقسـمت ) طالبـا وطالبـة، 40عینـة بلغـت ( ةالباحثـ تحیـث اختـار  ،طلبة الصف الثالث األساس

ــى عینتــین تجــریبیتین ) طالبــة، وتمثلــت أدوات 20(و ) طالبــا20تكونــت مــن ( الباحثــة العینــة إل
واسـتغرقت التجربـة سـبعة أسـابیع  ،القاعـدة النورانیـة، اختبـار قرائـي، بطاقـة مالحظـةالدراسة فـي 

 .بواقع ثالث حصص

حصـائیا إوجـود فـروق دالـة  :أهمهـا نتـائج عـدة إلـى الدراسـة تطبیـق بعـد ةالباحثـ تتوصل وقد
التجریبیـــة بـــین التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدي لالختبـــار التحصـــیل درجـــات طلبـــة المجمـــوعتین بـــین 

   .القرائي لصالح التطبیق البعدي
 )Phillips )2013 ،دراسة فیلبس .2

والعـرض باسـتخدام السـبورة  ،لیة استخدام طریقة الكلمة المفتاحیةافع إلىلتعرف ا هدفت الدراسة
وتم تطبیـق الدراسـة علـى الصـف للطالب ضعیفي التحصیل،  القراءة تدریس مفردات فيالذكیة 

ـــث ا ـــین ةساســـي فـــي مدرســـألالثال ) 10-8( كاثولیكیـــة، وكانـــت عینـــة الدراســـة خمســـة طـــالب ب
ـــة التقلیدیـــة فـــي القـــراءة ســـنوات  ـــم الطـــالب بالطریق ـــد تعل واســـتغرقت الدراســـة عشـــرة أســـابیع، ولق

فـردات مـع كلمـات وتدریس مفردات المواد االجتماعیة، وأثناء استخدام السبورة الذكیة لعرض الم
ومراجعــة الكلمــات لتعزیــز مفتاحیــة ككلمــة محفــزة، وعــرض صــورة لعــرض المفــردات بالممارســة 

  .التعلم

لقــد أظهــر الطــالب تحســنًا ملحوظــًا فــي  :لــى العدیــد مــن النتــائج أهمهــاإوقــد توصــلت الدراســة 
  درجات االختبار القصیر الكتساب المفردات في القراءة والدراسات االجتماعیة.

  )2012اسة الشهري (در  .3

الوقـــوف علـــى فاعلیـــة برنـــامج قـــائم علـــى اســـتخدام نشـــاطات القـــراءة فـــي تنمیـــة  هـــدفت الدراســـة
ولتحقیـق مـا تهـدف  ،مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحوها لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

) 61مهـا (الدراسة استخدم المنهج شبه التجریبي، حیـث طبقـت الدراسـة علـى عینـة بلـغ حجإلیه 
تم توزیعهم على مجموعتین تجریبیة ، تلمیذا من تالمیذ الصف السادس االبتدائي بمكة المكرمة
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قائمـة ( دوات الدراسـةأ) تلمیـذا  فیمـا تمثلـت 30وضـابطة مكونـة مـن (، ) تلمیـذا31مكونة مـن (
 اختبار الفهم القرائي، مقیاس االتجاه) ،مهارات الفهم القرائي

ــ حصــائیة فــي إوجــود فــروق ذات داللــة  :ى العدیــد مــن النتــائج أهمهــاوقــد توصــلت الدراســة ال
 -المســتوى النقــدي  -المســتوى الحرفــي ( األداء البعــدي لمســتویات الفهــم القرائــي كــل علــى حــدة

المستوى التذوقي) بعد ضبط االداء القبلـي لصـالح  -المستوى االبداعي -المستوى االستنتاجي 
  المجموعة التجریبیة.

  )2012( عوضدراسة  .4

بیـــان فاعلیـــة توظیـــف برنـــامج محوســـب لعـــالج الضـــعف فـــي بعـــض المهـــارات  هـــدفت الدراســـة
وتكــون مجتمـــع ، اتبــع الباحـــث المــنهج التجریبــي ،القرائیــة لــدى تالمیــذ الصـــف الرابــع األساســي

الدراسة من جمیع تالمیذ الصف الرابع األساسي من المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولیـة فـي 
وتــم اختیــار مدرســة ذكــور بیــت االهیــا االبتدائیــة لالجئــین بطریقــة قصــدیة ، ل غــزةمحافظــة شــما

تلمیــذ  )24(ثـم قـام باختیـار فصـل دراسـي كمجموعـة تجریبیـة مكونـة مـن ، لتطبیـق الدراسـة فیهـا
، اختبار تشخیصــــيالدراســــة( فیمــــا تمثلــــت أدوات، تلمیــــذ) 24 (ومجموعــــة ضــــابطة مكونــــة مــــن

   .بطاقة مالحظة)، اختبار معرفي
وجــود فــروق ذات داللـة إحصــائیة بــین  : الــى العدیــد مــن النتــائج أهمهــا الدراســةوقـد توصــلت 

متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیـة وتالمیـذ المجموعـة الضـابطة فـي االختبـار المعرفـي 
  .بعد تطبیق البرنامج لصالح المجموعة التجریبیةللمهارات القرائیة 

  )2011(  الشوبكي دراسة  .5

 مهـارات القـراءة  تنمیـةفـي  مهـارات االسـتماع علـى قائم برنامج فاعلیة معرفة الدراسة   هدفت
البنـائي،  والمـنهج التجریبـي المـنهج الباحثـة واتبعـت بغـزة، األساسـي الرابـع الصـف تلمیـذات لدى

، مالحظـة لمهـارات القـراءة وبطاقـة المقتـرح، البرنـامج الباحثـة أعـدت الدراسـة  أهـداف ولتحقیـق
 المعتمـدة األسـس وفـق للمهـارات تحصـیلیاً  اواختبـار  لمهـارات االسـتماع، بیان اسـتطالعيواسـت

 فـي األساسـي الرابـع الصـف تلمیـذات مـن تلمیـذة (67) من عینة على الدراسة طبقتو ، للقراءة
 )34وعـددها ( تجریبیـة مجمـوعتین علـى وزعـت بحیـث األساسـیة )ب( سـالمة مدرسـة حسـن

   .تلمیذة )33( هاعددو  واألخرى ضابطة تلمیذة
 القـائم علـى البرنـامج فاعلیـة :أهمهـا نتـائج عـدة إلى الدراسة تطبیق بعد الباحثة توصلت وقد

  .الرابع األساسي الصف تلمیذات لدى مهارات القراءة  تنمیة في االستماع مهارات 
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  )2011( دراسة حسن  .6

رات االستیعاب القرائي تفحص أثر استراتیجیة مبنیة على التخیل في تطویر مها الدراسة هدفت
حیـث تألفـت ، التفسیري واالبداعي والتعبیر الكتابي لدى طلبـة الصـف العاشـر فـي دولـة الكویـت

وتوظیـف الحـواس  -التخیـل –استرجاع الخبرات السـابقة " التنبـؤ  :االستراتیجیة من ست مراحل
ســـة اتبــــع ومـــن أجـــل تحقیــــق أهـــداف الدرا "،التوســــع –التلخـــیص  –الـــتقمص ولعـــب األدوار  –

ــث تكونــت عینــة الدراســة مــن شــعبیتین للصــف العاشــر فــي ، الباحــث المــنهج شــبه التجریبــي حی
خــــرى أتجریبیــــة و ، قســــموا الــــى مجمــــوعتین، ) طالبــــا44( مدرســــة عبــــد اهللا العتیبــــي بلــــغ عــــددها

اختبــار مهــارات الفهــم ( ) طالبــا وتمثلــت أدوات الدراســة22وبلــغ تعــداد كــل مجموعــة (، ضــابطة
وأربــــع مهــــارات ، ســــتیعاب القرائــــي التفســــیريالقــــاس فیــــه البحــــث ســــبع مهــــارات ل القرائــــي حیــــث

 وثالث مهارات في التعبیر الكتابي االبداعي ).، لالستیعاب القرائي االبداعي
:  تفــوق طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي وقــد توصــلت الدراســة إلــى العدیــد مــن النتــائج أهمهــا

فــوق طلبــة المجموعــة التجریبیــة فــي مهــارات التعبیــر كمــا أظهــرت ت، مهــارات االســتیعاب القرائــي
  .وذلك بداللة احصائیة واضحة، الكتابي االبداعي

  )2011سلوت ( دراسة  .7
 شكالً  الحروف المتشابهة بین التمییز في التعلیمیة األلعاب توظیف  أثر كشف الدراسة هدفت

 ولتحقیق المنهج التجریبي، الباحثة واتبعت األساسي، الثاني الصف تالمذة لدى نطقاً  المختلفة
 شـكالً  الحـروف المتشـابهة بـین للتمییـز التشخیصـي االختبـار الباحثـة أعـدت الدراسـة  أهـداف

 للتمییـز بـین التعلیمیـة باأللعـاب وبرنـامج، األساسـي الثـاني الصـف لتالمـذة نطقـاً  المختلفـة
لیرشـده  للمعلـم ودلیـل األساسـي، الثـاني الصـف لتالمـذة نطقـاً  المختلفة شكالً  المتشابهة الحروف

 وتكونت ،التعلیمیة األلعاب بأسلوب الثاني للصف الجمیلة لغتنا كتاب دروس تطبیق كیفیة عن
وتلمیـذة مـن تالمـذة  تلمیـذاً )240 (قوامـه مجتمـع مـن وتلمیـذةا تلمیـذ) 80 (مـن عینـة الدراسـة

 عینتـین إلـى العینـة الباحثـة وقسـمت، 2011-2010للعـام الدراسـي  يالصـف الثـاني األساسـ
تلمیـذًا )20(للبنـین:  غـزة شـهداء مدرسـة فـي للتالمیـذ إحـداهما ضـابطتین، وعینتـین تجـریبیتین

الصـباح  األحمـد فهـد مدرسـة فـي للتلمیـذات واألخـرى ضـابطة، عینةا تلمیذ)20(و تجریبیة عینة
 .ضابطة عینة تلمیذة )20(و تجریبیة عینة تلمیذة)20(  :للبنات

 داللـة ذات فـروق وجـود :أهمهـا نتـائج عـدة إلـى الدراسـة قتطبیـ بعـد الباحثـة توصـلت وقـد
لصالح  والضابطة التجریبیة المجموعة تالمذة درجات متوسط داللة بین مستوى عند إحصائیة،

 بعـد المختلفـة نطقـاً  شـكالً  المتشـابهة الحـروف بـین التمییـز اختبـار علـىالمجموعـة التجریبیـة 
  .البرنامج تطبیق
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  ) 2010دراسة النجار ( .8

قیــاس مســتوى القــدرة القرائیــة لــدى تالمیــذ الصــفوف الثالثــة األولــى مــن المرحلــة فت الدراســة هــد
االبتدائیـــة فـــي ضـــوء المعـــاییر القومیـــة لتعلـــیم القـــراءة، واتبـــع الباحـــث المـــنهج الوصـــفي لتحقیـــق 
أهــداف الدراســة أعــد الباحــث اختبــار التعــرف القرائــي، واختبــار الفهــم القرائــي، واختبــار النطــق، 

ــى عینــة مــن (طبقــ ــث االبتــدائي مــن عــدة ا) تلمیــذًا مــن تالمیــذ الصــف الث2297ت الدراســة عل ل
 .لقاهرة، الدقهلیة، دمیاط، سوهاج)محافظات شملت (ا

هنــاك انخفــاض مســتوى فــي :وقــد توصــل الباحــث بعــد تطبیــق الدراســة إلــى عــدة نتــائج أهمهــا
لقرائــي لــدى تالمیــذ عینــة البحــث مســتوى القــدرة علــى التعــرف القرائــي، والفهــم القرائــي، والنطــق ا

%) علــى اختبـار التعــرف القرائــي، واختبــار الفهـم القرائــي، واختبــار النطــق 65عنـد حــد الكفایــة (
  القرائي.

  )2010( طعیمة أبو دراسة  .9

بعـض المهـارات  فـي لعـالج الضـعف القرائیـة العیـادات برنـامج أثـر تعـرفالدراسـة   هـدفت
المـنهج  الباحـث یـونس، واتبـع  خـان فـي محافظـة  األساسـيالرابـع  الصـف تالمیذ لدى القرائیة 

 القـراءة  اختبـار، القرائیـة العیـادة برنـامج الباحـث الدراسـة أعـد أهـداف ولتحقیـق التجریبـي،
 وتلمیذة تلمیذاً 40) (من عینة الدراسة على طبقت .الجهریة مالحظة للقراءة  الصامتة، وبطاقة

 إحـداهما تجـریبیتین عینتـین إلـى العینـة الباحـث مالصـف  الرابـع األساسـي، وقّسـ تالمیـذ مـن
 ألخـرىاو  اً تلمیـذ )20(عـددها وبلـغ األساسـیة للبنـین، الكرمـي الكـریم عبـد مدرسـة فـي للتالمیـذ

 .تلمیذة20) (التلمیذات وبلغ عدد للبنات، األساسیة الدر شجرة مدرسة في للتلمیذات
 داللـة ذات فـروق وجـود :همهـاأ نتـائج عـدة إلـى الدراسـة  تطبیـق بعـد الباحـث توصـل وقـد

اختبـار المهـارات  علـى المجموعـة التجریبیـة تلمیـذاتو  تالمیـذ درجـات متوسـط بـین إحصـائیة
  .البعدي التطبیق لصالح البرنامج، تطبیق وبعد قبل القرائیة 

  )2010دراسة عوض ( .10

ى تالمیـذ تقدیم استراتیجیة جدیدة لعالج الضعف القرائي والكتابي والتحصیلي لدهدفت الدراسة 
الحلقــة الثانیــة مــن التعلــیم األساســي، واتبــع الباحــث المــنهج التجریبــي، ولتحقیــق أهــداف الدارســة 
أعــد الباحــث قائمــة بالمهــارات المطلوبــة فــي القــراءة تحــول إلــى بطاقــة مالحظــة للتقــویم، وقائمــة 

لیین بالمهــــارات المطلوبــــة فــــي الكتابــــة تحــــول إلــــى بطاقــــة مالحظــــة للتقــــویم، واختبــــارین تحصــــی
متكافئین لشهري أكتوبر ودیسمبر في مادة اللغة العربیة، طبقت الدراسـة علـى عینـة مـن تالمیـذ 
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الصــــــــف الثالــــــــث اإلعــــــــدادي الضــــــــعاف دراســــــــیًا (الراســــــــبین) للفصــــــــل الدراســــــــي األول للعــــــــام 
 بالمدرسة اإلعدادیة الحدیثة بإدارة كفر الشیخ التعلیمیة. 2006/2007

: فاعلیـة االسـتراتیجیة المقترحـة دراسـة إلـى عـدة نتـائج أهمهـاوقد توصل الباحث بعد تطبیق ال
في عالج ضعف التالمیذ في المهارات القراءة والمهارات األساسیة للكتابة وفي عالج الضـعف 

 التحصیلي.
 )2009( دراسة الشخریتي .11

التعـرف علـى أثـر برنـامج مقتـرح فـي تنمیـة بعـض مهـارات القـراءة  لـدى تالمیـذ هدفت الدراسة  
ف الثالـــث األساســـي بمـــدارس وكالــة الغـــوث الدولیـــة بشـــمال غــزة، واتبعـــت الباحثـــة المـــنهج الصــ

التجریبي، ولتحقیق أهداف الدراسة أعدت الباحثة البرنامج المقترح، واختبار قرائي لتنمیة بعض 
تلمیـذًا وتلمیـذة مـن تالمیـذ الصـف الثالـث  )83(علـى عینـة مـن  طبقـت الدراسـة، مهارات القراءة

بحیث وزعت على مجمـوعتین تجریبیـة ، في مدرسة بیت حانون االبتدائیة المشتركة د األساسي
  تلمیذًا وتلمیذة. )41(تلمیذًا وتلمیذة، واألخرى ضابطة وعددها )41(وعددها

ــائج أهمهــا ــة بعــد تطبیــق الدراســة إلــى عــدة نت : وجــود فــروق ذات داللــة وقــد توصــلت الباحث
موعـة التجریبیـة الـذین یدرسـون البرنـامج المقتـرح فـي إحصائیة بـین متوسـط درجـات تالمیـذ المج

  عادیة لصالح المجموعة التجریبیة.الذین یدرسون بالطریقة ال والمجموعة الضابطة، القراءة
  )2009( دراسة أبو عكر  .12

بداعیــة عــض مهــارات القــراءة اإلبمعرفــة أثــر برنــامج باأللعــاب التعلیمیــة لتنمیــة هــدفت الدراســة 
قائمـة  :دوات الدراسـة فـيأوتمثلـت ، سـادس األساسـي بمـدارس خـان یـونسلدى تالمیذ الصف ال

برنــامج باأللعــاب لتنمیــة مهــارات ، اختبــار مهــارات القــراءة االبداعیــة، مهــارات القــراءة االبداعیــة
تطبیـــق أدوات الدراســـة قبلیـــا وبعـــدیا علـــى مجموعـــة مـــن تالمیـــذ الصـــف تـــم و  ،القـــراءة االبداعیـــة

  .وضابطة، تجریبیة :) تلمیذا تم تقسیمهم الى مجموعتین70( السادس األساسي قوامها

وجـود فـروق ذات داللـة  :أهمهـا نتـائج عـدة الدراسـة إلـى تطبیـق بعـد الباحـث توصـل وقـد
بــین المجموعــة ، حصــائیة بــین متوســط درجــات التالمیــذ فــي اختبــار مهــارات القــراءة االبداعیــةإ

  .صالح المجموعة التجریبیةالتجریبیة والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي ل

  )2006دراسة العطیات ( .13
معرفــة مــدى تــأثیر برنــامج عالجــي للــتخلص مــن ضــعف القــراءة لــدى تلمیــذ فــي هــدفت الدراســة 

ــث  ــث یعــاني مــن صــعوبة فــي القــراءة وتــدني فــي التحصــیل الدراســي، حی المرحلــة األساســیة حی
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حظـــات حولـــه، وٕاضـــافة إلـــى تمـــت مراقبتـــه وجمـــع البیانـــات الالزمـــة حـــول مشـــكلة وتوثیـــق المال
حیـث كــان یتلقـى فیـه برنامجــًا عالجیـًا تعلیمیــًا  اختبـار قدراتـه القرائیــة خـالل فصـل دراســي كامـل

للــتخلص مــن الضــعف القرائــي وفــق أوقــات محــددة فــي غرفــة المصــادر التابعــة للمدرســة التــي 
 یتلقى بها التلمیذ تعلیمه.

: بـینراسـة بشـقیها التشخیصـي والعالجـي تالدوخالل نتائج االختبارات الكمیـة والنوعیـة لتلـك 
حیـث أظهـرت الدراســة ، أن التلمیـذ یعـاني مـن ضــعف فـي القـراءة وتــدني فـي التحصـیل الدراســي

البرنـــامج فـــي تحســـین القـــدرة القرائیـــة لـــدى  اومـــن خـــالل البرنـــامج العالجـــي المطبـــق فاعلیـــة هـــذ
  وبالتالي ارتفاع في مستوى تحصیله الدراسي.، التلمیذ

  ) 2006أبو جحجوح وآخرون (دراسة  .14

بفلسطین،  لصف الثالث األساسللغتنا الجمیلة معرفة مهارات القراءة في منهاج هدفت الدراسة 
واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي الذي ركـز علـى بحـث المشـكلة المتعلقـة بـالواقع الـراهن 

القـراءة المناسـبة لتالمیـذ الصـف بوصفها وتحلیلها، وقـام الباحثـان ببنـاء اسـتبانة لتحدیـد مهـارات 
) مهارة توزعت على ثالثة مجاالت، وتم اختیـار عینـة 37الثالث األساس، وتكونت العینة من (

) تلمیـــــذًا وتلمیـــــذة، واســـــتخدمت األســـــالیب 200الدراســـــة بطریقـــــة عشـــــوائیة عنقودیـــــة وشـــــملت (
  . )التكرارات والنسب المئویة(اإلحصائیة التالیة: 

ــ ــائج أهمهــا: انوقــد توصــل الباحث المهــارات تناســب تالمیــذ  بعــد تطبیــق الدراســة إلــى عــدة نت
الصف الثالث األسـاس، باإلضـافة إلـى توافرهـا فـي كتـاب اللغـة العربیـة للصـف الثالـث األسـاس 

الثـــاني األساســـیین، واهتمـــام مدرســـي الصـــف الثالـــث األســـاس بتـــدریب و  وامتـــداد لكتـــابي األول
  التالمیذ علیها. 

  ) 2005دراسة الفضلى ( .15

فاعلیــة برنــامج تعلیمــي تحــت عنــوان "حــروف وكلمــات" فــي تنمیــة  إلــىالتعــرف هــدفت الدراســة 
بعــض مهــارات قــراءة الكلمــات لــدى التالمیــذ المتخلفــین عقلیــًا بدرجــة بســیطة فــي الصــف الرابــع 
بمدرســـة التربیـــة الفكریـــة فـــي دولـــة الكویـــت، واتبـــع الباحـــث المـــنهج التجریبـــي، ولتحقیـــق أهـــداف 

لقیـــاس مســـتوى  -إعـــداد الباحـــث -اســـتخدم الباحـــث اختبـــار قـــراءة الحـــروف والكلمـــات  الدراســـة
التالمیذ ذوي التخلف العقلي البسیط في مهارات التعرف على الكلمة وقراءتها، وبرنامج حـروف 
وكلمــات مــن إعــداد الباحــث لتنمیــة مهــارة قــراءة الكلمــات موضــوع الدراســة، طبقــت الدراســة علــى 

ذًا منتظمًا في الدراسة بمدرسة التربیة الفكریة بنین في دولـة الكویـت، حیـث ) تلمی16عینة من (
 في كل مجموعة.) تالمیذ 8جریبیة وضابطة بواقع (یتم تقسیم أفراد العینة إلى مجموعتین ت
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اكتساب التالمیذ فـي المجموعـة  وقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:
ونجـــاحهم فـــي قـــراءة مجموعـــة مـــن الحـــروف ، الكلمـــة وقراءتهـــا إلـــىتعـــرف التجریبیـــة لمهـــارات ال

  %). 88والكلمات التي تم التدریب علیها في البرنامج العالجي بنسبة إتقان تساوي (

 :دراسات المحور األولالتعلیق على 
اســـتعراض الباحـــث لدراســـات المحـــور األول التـــي تناولـــت موضـــوع القـــراءة ومهاراتهـــا یمكـــن  مـــن
   :ص النقاط التالیةاستخال

  :بالنسبة ألهداف الدراسة •

، وضـــرورة االهتمـــام بهـــا، ركـــزت جمیـــع الدراســـات الســـابقة علـــى موضـــوع القـــراءة ومهاراتهـــا - 
 .وقدمت مجموعة من االستراتیجیات لتحسین القدرة على القراءة واكتساب مهاراتها

لـدى التالمـذة ضرورة عـالج الضـعف القرائـي ، اهتمت بعض الدراسات على الهدف األساس - 
ـــل ، )2010بـــو طعیمـــة (أدراســـة ، )2012دراســـة عـــوض ( )، 2015( دراســـة بعلوشـــة :مث

 .)2010عوض (دراسة و 
لیـة اسـتخدام طریقـة الكلمـة اعلـى فع التعـرف إلى) Phillips )2013فیلبس، دراسة  هدفتو  - 

 .للطالب ضعیفي التحصیل القراءة تدریس مفردات فيالمفتاحیة 
المحور على التعـرف علـى فاعلیـة برنـامج لتنمیـة مهـارات القـراءة اهتمت بعض دراسات هذا  - 

 .)2009دراسة الشخریتي (و ، )2011دراسة الشوبكي (، )2012دراسة الشهري ( :مثل
اهتمــت بعــض دراســات هــذا المحــور التعــرف علــى أثــر توظیــف األلعــاب التربویــة فــي تنمیــة  - 

  ).2009عكر (دراسة  أبو و ، )2011سلوت (دراسة  :مهارات القراءة مثل

 :بالنسبة لمنهج الدراسة •

دراســــــــة  :ومنهــــــــا المــــــــنهج التجریبــــــــي مثــــــــل، اســــــــتخدمت بعــــــــض الدراســــــــات عــــــــدة منــــــــاهج - 
دراســــة ابــــو طعیمــــة ، )2011دراســــة ســــلوت (، )2012دراســــة عــــوض (، )2015(بعلوشــــة

 .)2009ودراسة ابو عكر (، )2009دراسة الشخریتي (، )2010(
، )2012دراســـة الشــــهري ( :التجریبـــي مثــــل كمـــا اســـتخدمت بعــــض الدراســـات المــــنهج شـــبه - 

 .)2011ودراسة حسن (

 ).2011دراسة الشوبكي ( :كما استخدمت بعض الدراسات المنهج التجریبي البنائي مثل - 

 ).2010كما استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي كدراسة النجار ( - 
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وآخـــرون  بـــو جحجـــوحأكمـــا اســـتخدمت بعـــض الدراســـات المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي كدراســـة  - 
)2006.( 

 :الدراسةألدوات بالنسبة  •

اتفقــت بعــض دراســات هــذا المحــور فــي اســتخدام األداة وهــو اختبــار تشخیصــي مثــل دراســة  - 
 ).2011دراسة سلوت (و ، )2012عوض (

وفهـــم واتفقـــت كـــذلك بعـــض دراســـات هـــذا المحـــور فـــي اســـتخدام األداة وهـــو اختبـــار القـــراءة  - 
) 2011دراســـة حســـن (، )2012راســـة الشـــهري (د، )2015( بعلوشـــةالمقـــروء مثـــل دراســـة 

 ).2010ودراسة ابو طعیمة (، )2010دراسة النجار (

واتفقــت كــذلك بعــض دراســات هــذا المحــور فــي اســتخدام األداة  وهــو اختبــار القــراءة الجهریــة  - 
 .)2011راسة الشوبكي (دو )، 2012عوض (وبطاقة المالحظة مثل دراسة 

 :الدراسةلعینة بالنسبة  •

دراسـة  )،2015( دراسـة بعلوشـة :اسة الحالیـة علـى الصـف الثالـث األساسـي مثـلركزت الدر  - 
 .)2006دراسة ابو جحجوح وآخرون (و ، )2009دراسة الشخریتي (، )2010جار (الن

، )2012وقـــد ركـــزت بعـــض الدراســـات علـــى الصـــف الرابـــع األساســـي مثـــل دراســـة عـــوض ( - 
 .)2010طعیمة ( أبو ودراسة، )2011دراسة الشوبكي (

دراســة ، )2011دراســة سـلوت ( :حــین ركـزت بعــض الدراسـات علــى الصـف الثــاني مثـلفـي  - 
  .)2012وبعضها ركزت على الصف السادس كدراسة الشهري (، )2007عوض (

 :السابقة والدراسات الحالیة الدراسة بین التشابه أوجه •

 ث معویتفق الباح للدراسة اتكأدو  وبطاقة المالحظة االختبارات الدراسات بعض استخدمت - 
 .الدراسة في األدوات هذه استخدام في الدراسات هذه

 .الدراسات هذه مع یتفق الباحثو  االبتدائیة المرحلة على طبقت الدراسات بعض - 
 :السابقة الدراساتعن  الحالیة الدراسةتمیزت  •

اسـتخدم برنـامج  الباحـث بینمـا القرائیـة المهـارات لتنمیـة مقتـرح برنامج الدراسات أغلب اتبعت - 
   المهارات القرائیة.على الوسائط المتعددة في معالجة صعوبات تعلم بعض  قائم
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  الثاين احملور
 .الدراسات اليت تناولت صعوبات التعلم يف اللغة العربية وفروعها 

 )2013( البرعيدراسة  .1

ــىعــرف الت هــدفت الدراســة ــم القــراءة لــدى طلبــة  إل فاعلیــة برنــامج محوســب لعــالج صــعوبات تعل
كمـا اختـار عینـة مـن ، واتبـع الباحـث فـي هـذه الدراسـة المـنهج التجریبـي، األساسـي الصف الثالث

اختیروا بالطریقـة القصـدیة مـن  مدرسـة ، طالبا) 60( طلبة الصف الثالث األساسي البالغ عددهم
ــــا كمجموعــــة ) 30( و طالبــــا كمجموعــــة تجریبیــــة) 30( ذكــــور الشــــاطئ االبتدائیــــة وقســــموا طالب

وبعد ، اختبار قراءة جهریة، اختبار معرفي، لمستخدمة اختبار تشخیصيضابطة، ومن األدوات ا
حصــــائیة إلوٕاجــــراء المعالجــــات ا، جابــــة أفــــراد العینــــة علــــى االختبــــارإ تطبیــــق اجــــراءات الدراســــة و 

  .الالزمة
: وجود فروق فردیة بین المجموعـة وقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

  .ابطة لصالح المجموعة التجریبیةعة الضالتجریبیة والمجمو 

  )2012( المطیري دراسة .2

معرفة اثر برنامج تدریبي باستخدام التعلم البنائي فـي تنمیـة مهـارات الفهـم القرائـي هدفت الدراسة 
اتبع الباحث المنهج التجریبي في ، لدى ذوي صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائیة بدولة الكویت

اقتصـــرت الدراســـة علـــى عینـــة مـــن تالمیـــذ الصـــف الخـــامس فـــي المرحلـــة حیـــث ، تطبیـــق دراســـته
) طالبا تـم تقسـیمهم الـى  مجمـوعتین 61( والتي بلغ عددها النهائي، االبتدائیة بمحافظة الفروانیة

ــغ عــدد أفرادهــا ــائي وبل خــرى ضــابطة درســت األ) طالبــا و 30( احــدهما درســت بنمــوذج الــتعلم البن
وبنــاء علیــه قــام الباحــث بتصــمیم ، ) طالبــا31( بلــغ عــدد أفرادهــاباألســلوب االعتیــادي المعتــاد و 

ـــر اللغـــوي( أدوات الدراســـة وموادهـــا التـــي تمثلـــت فـــي ـــار الـــذكاء غی اختبـــار الفهـــم القرائـــي و ، اختب
 .برنامج الدراسة القائم على التعلم البنائي )و ، مقیاس التقدیر التشخیصي لصعوبات التعلمو ،

حصـائیة إوجود فروق ذات داللـة  :دراسة إلى عدة نتائج أهمهاوقد توصل الباحث بعد تطبیق ال
  .لقرائي لصالح المجموعة التجریبیةعلى األداء البعدي الختبار مهارات الفهم ا

 )2011دراسة الجوابرة ( .3

فاعلیــة اســتخدام اســتراتیجیة الــتعلم التعــاوني فــي تحســین االســتیعاب  إلــىالتعــرف هــدفت الدراســة 
) 30( حیــث تكونــت عینــة الدراســة مــن، لتلمیــذات ذوات صــعوبات الــتعلمالقرائــي لــدى عینــة مــن ا

تلمیـذة مـن ذوات صـعوبات الـتعلم مـن الصـف الثالــث االبتـدائي تـم اختیـارهن بطریقـة قصـدیة مــن 
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لــى إحیـث تــم توزیـع عینـة الدراسـة بالطریقــة العشـوائیة البسـیطة ، فـي مدینــة جـدة المـدارس األهلیـة
، ) تلمیـــذة درســـن وفـــق اســـتراتیجیة الـــتعلم التعـــاوني15( نـــت مـــنولـــى تجریبیـــة تكو مجمـــوعتین األ

ولتحقیق أهداف الدراسة ، ) طالبة درسن وفق الطریقة االعتیادیة15( والثانیة ضابطة تكونت من
ــــت فــــي ــــار مهــــارات االســــتیعاب القرائــــي( قامــــت الباحثــــة بإعــــداد أدوات الدراســــة التــــي تمثل ، اختب

  والبرنامج التدریبي)
وجود فروق ذات داللـة احصـائیة  :حث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاوقد توصل البا

بین أفراد المجموعة التجریبیة التي استخدمت التعلم التعـاوني والمجموعـة الضـابطة التـي اسـتخدم 
فیهــا الطریقــة التنافســیة فــي تحســین االســتیعاب القرائــي علــى القیــاس البعــدي ولصــالح المجموعــة 

  .التجریبیة

 )2011(حلس والمزین سة درا .4

فـي مـدارس محافظـة  اءة لدى طلبة الصف الرابـع األسـاستشخیص صعوبات القر  هدفت الدراسة
طالبـا ) 80( وقـد بلغـت عینـة الدراسـة، التجریبـي الوصـفي المـنهج انالباحثـ واتبـع، خـان یـونس

ن أدوات ومـ، وطالبـة مـن مدرسـتین أساسـیتین تـم اختیـارهم مـن ذوي المسـتوى األقـل مـن المتوسـط
  .وبطاقة المالحظة للقراءة الجهریة )، اختبار القراءة الصامتة( الدراسة

اعتمـاد الطلبـة علـى التخمـین  :إلـى عـدة نتـائج أهمهـا بعـد تطبیـق الدراسـة انوقد توصل الباحث
أمــا بطاقــة المالحظــة تمثلــت فــي الــبطء فــي التعــرف إلــى الكلمــات ، فــي اختبــار قــراءتهم الصــامتة

 والخطــــأ فــــي قــــراءة الكلمــــات تمثــــل فــــي، وكلمــــة كلمــــة، ون حرفــــا حرفــــاؤ یقــــر  حیــــث كــــان الطلبــــة
مما یدلل على عدم التمكن من الدقة فـي القـراءة وهـو مطلـب أسـاس ) الحذف، اإلبدال، اإلضافة(

  .لإلتقان القرائي
  )2010دقة ( أبو دراسة  .5

 والثالـث نيالصـفوف الثـا طلبـة لـدى القـراءة  صـعوبات انتشـار نسـبة عن الكشف ةالدراس هدفت
 المـنهج واتبعـت الباحثـة والبیـرة، اهللا محافظـة رام مـدارس في الدنیا األساسیة المرحلة في والرابع 

العربیـة لقیـاس  اللغـة فـي تحصـیلي اختبـار الباحثـة أعـدت الدراسـة  أهـداف ولتحقیـق الوصـفي،
الخصـائص   ةقائمـ العقلیـة، القـدرة لقیـاس لفظـي  غیـر اختبـار األساسـیة، المهـارات القرائیـة 

 طبقـت، األساسـیة الصـفوف ومعلمـات معلمـي علـى الـتعلم صـعوبات لـذوي الممیـزة السـلوكیة
 بلغت األساسیة الدنیا المرحلة في والرابع ، والثالث، الثاني الصفوف طلبة من عینة الدراسة على
 .مجتمع الدراسة  من) 10%(یعادل ما وهو وتلمیذة، تلمیذاً   (1385)
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 القـراءة  صـعوبات مظـاهر :أهمهـا نتـائج عـدة إلـى الدراسـة  تطبیـق بعـد الباحثـة توصلت وقد
 بجمـل واإلجابـة المقـروء، واالسـتیعاب، فهـم  :كانـت األساسـیة المرحلـة طلبـة لـدى شـیوعاً  األكثر
 صـوتا، المتشـابهة وقـراءة  الكلمـات التنـوین، حركـات بـین والتمییـز األحـداث، وتسلسـل تامـة،

 ،بالحركات فأكثر حرفین مكونة من كلمات ونطق سلیمة، قراءة تینكلم من مكونة جملة وقراءة 
 فـي) 14 %(و الثاني، في الصف%) 17(هو تعلم صعوبات لدیهم الذین الطلبة نسبة وأن كما

 لـدى أقـل الـتعلم صـعوبات انتشـار نسـبة ، وكانـتالصـف الرابـع فـي )%17(و الثالـث، الصـف
 .الذكور لدى منها اإلناث

  ) 2010( دراسة النوري .6

صعوبات تعلم القراءة  لدى تالمذة الصف الرابع األساسي وتصور  إلىالتعرف الدراسة   هدفت 
مقترح لعالجها، واسـتخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحلیلـي، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة  أعـدت 
الباحثة سـؤال  مفتـوح للمعلمـین والمعلمـات والمشـرفین والمختصـین فـي مجـال طـرق تـدریس اللغـة 

عربیــة، واســتبانة لتحدیــد صــعوبات تعلــم القــراءة  لــدى تالمــذة الصــف الرابــع األساســي، وبطاقــة ال
مالحظــة للتأكــد ممــا ورد فــي االســتبانة مــن صــعوبات، واختبــار تشخیصــي القــراءة  للتعــرف علــى 
مستوى صعوبات تعلـم القـراءة  لـدى تالمـذة الصـف الرابـع  األساسـي. طبقـت الدراسـة علـى عینـة 

تلمیــذًا وتلمیــذة مــن تالمــذة  )85(الصــف الرابــع  األساســي وتألفــت عینــة الدراســة  مــنمــن تالمــذة 
وكــذلك مــن معلمــي ومعلمــات اللغــة العربیــة للصــف الرابــع  األساســي  .الصــف الرابــع  األساســي

  معلمًا ومعلمة.  )52(معلمة من مجتمع أصلي قوامه و  معلماً  )45(والبالغ عددهم 
: ال توجــد فــروق ذات داللــة الدراســة إلــى عــدة نتــائج أهمهــا وقــد توصــلت الباحثــة بعــد تطبیــق

إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة فــي صــعوبات تعلــم القــراءة  لــدى تالمــذة الصــف الرابــع  األساســي 
وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللـة فـي  ،إناث) -ذكور ( تعزى لمتغیر الجنس

الصف الرابع  األساسي تعزى للمستوى الدراسي العام مستوى صعوبات تعلم القراءة  لدى تالمذة 
  (متفوق، متوسط، متدن).

  )2010( بابلي وعواددراسة  .7

استقصاء أثر برنامج تدریبي معرفي في تنمیة مهارات الوعي الصوتي وأثـره علـى  هدفت الدراسة
وقــد  ،تحســین ســرعة القــراءة لــدى طلبــة صــعوبات الــتعلم فــي الصــف الرابــع االبتــدائي بدولــة قطــر

حیـث بلـغ ، اختیرت عینـة الدراسـة بطریقـة قصـدیة مـن مدرسـة بـالل بـن ربـاح المسـتقلة النموذجیـة
تجریبیـة  :) طالبا من ذوي صعوبات التعلم وتم توزیعهم عشوائیا إلى مجموعتین31عدد أفرادها (

على أفراد المجمـوعتین  وطبق ،طالبا) 16) ومجموعة ضابطة وعدد طالبها (15وعدد طالبها (
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واختبــار ســرعة القـــراءة ، ودمــج األصـــوات )، حــذف المقــاطع( ختبــار الــوعي الصــوتي ویتضـــمنا
  .الجهریة ویتكون من نصوص قرائیة سردیة لقیاس سرعة القراءة الجهریة في الدقیقة الواحدة

وجـــود فـــروق ذات داللـــة  :إلـــى عـــدة نتـــائج أهمهـــا بعـــد تطبیـــق الدراســـة انوقـــد توصـــل الباحثـــ
داء الطلبـــة فـــي المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة علـــى اختبـــار الـــوعي إحصـــائیة بـــین متوســـط أ

وذلـك فـي ، واختبـار سـرعة القـراءة الجهریـة، ودمـج األصـوات )، حـذف المقـاطع( الصوتي بفرعیـه
  التطبیق البعدي وكانت الفروق لصالح طلبة المجموعة التجریبیة.

  )2010دراسة حبایب ( .8

القـراءة والكتابـة مـن وجهـة نظـر معلمـي الصـف األول  التعرف إلى صعوبات تعلمهدفت الدراسة 
وقــد طبقــت هــذه الدراســة ، وفــق متغیــرات الجــنس والمؤهــل العلمــي والخبــرة والتخصــص، األساســي

حیـث اختـار الباحـث ، على معلمي ومعلمـات الصـف األول األساسـي فـي مدینـة نـابلس بفلسـطین
وتمثلــت أداة ، ) إنــاث79(و ذكــور )44مــنهم (، ) معلمــا ومعلمـة123عینـة طبقیــة عشــوائیة مــن (

  .التي قام الباحث بتطویرها كأداة لجمع المعلومات) الدراسة في( االستبانة
: أن أبـرز صـعوبات تعلـم القـراءة والكتابـة تتمثـل فـي تعثـر الطفـل وقد توصـلت الدراسـة إلـى   

  .وكثر المحو والضغط على القلم، القراءة والكتابة
  ) 2010( الحوامدةدراسة  .9

، إلى وصف أخطـاء القـراءة الجهریـة وتحلیلهـا لـدى طلبـة الصـف الثالـث األساسـي الدراسة هدفت
، الرمـزي( ودرجـة تمكـنهم مـن أنظمـة اللغـة، وٕاظهار االستراتیجیات القرائیة التي یستخدمها الطلبة

ولتحقیــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث قائمــة تحلیــل األخطــاء ، الــداللي )، التركیبــي، الصــوتي
وقـــد تـــم اختیـــار عینـــة الدراســـة بالطریقـــة العشـــوائیة مـــن طلبـــة الصـــف الثالـــث األساســـي  .ائیـــةالقر 

   .طالبا) 22( حیث بلغ عدد أفراد العینة، باألردن
شیوعا في القراءة الجهریة هي اإلبدال یلیهـا الحـذف أن أكثر األخطاء  :وقد توصلت الدراسة إلى

  ة في األخطاء القرائیة لدى الطلبة تعزى للجنس.توجد فروق ذات داللة احصائی وال ،ثم اإلضافة
  ) 2009( دراسة الفقعاوي .10

مالء لدى طلبة الصـف معرفة مدى فعالیة برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم اإلهدفت الدراسة 
كمــا اســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي ومــن أدوات ، الســابع األساســي فــي محافظــة خــان یــونس

وبعـد ، والبرنـامج المقتـرح، واالختبـار التشخیصـي، نة نصـف المفتوحـةاالستبا :الدراسة المستخدمة
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ـــى االختبـــار واجـــراء ، تطبیـــق إجـــراءات الدراســـة التـــي اســـتمرت لشـــهرین  واجابـــة أفـــراد العینـــة عل
  .المعالجات االحصائیة الالزمة

 وجود فروق فردیة بین المجموعـة :وقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
   .التجریبیة والمجموعة الضابطة تعزى لصالح المجموعة التجریبیة

 

  :دراسات المحور الثانيالتعلیق على 
  :یتضح التالي صعوبات التعلم في اللغة العربیة وفروعها تناولتباستعراض الباحث للدراسات التي 

 :بالنسبة ألهداف الدراسة •

صـعوبات فـي الـتعلم فـي اللغـة العربیـة تتفق معظم الدراسات التـي تـم استعراضـها أنـه یوجـد   - 
وأسباب ، وهذه الصعوبات في التعلم تكون ألسباب مرتبطة بالتلمیذ وطبیعة المادة، وفروعها

 .مرتبطة بالمعلم وطرائق التدریس، وأسباب أخرى متفرقة

صــعوبات الــتعلم فــي اللغــة والكشــف عــن اهتمــت بعــض دراســات هــذا المحــور علــى التعــرف  - 
دراســـة ، )2010بـــو دقـــة (أدراســـة ، )2011دراســـة حلـــس والمـــزین ( :مثـــلالعربیـــة وفروعهـــا 

 .)2010دراسة الحوامدة (و ، )2010دراسة حبایب (، )2010النوري (

فـي عـالج صـعوبات اهتمت بعـض دراسـات هـذا المحـور علـى التعـرف علـى فاعلیـة برنـامج  - 
 ، )2012( المطیــــريدراســــة ، )2013دراســــة البرعــــي (مثــــل:  وفروعهــــاتعلــــم اللغــــة العربیــــة 
 ).2009( الفقعاويدراسة و ، )2010دراسة بابلي وعواد (

 :الدراسة لمنهجبالنسبة  •
دراســــة البرعــــي  :ومنهــــا المــــنهج التجریبــــي مثــــل، اســــتخدمت بعــــض الدراســــات عــــدة منــــاهج - 

 بــــــابلي وعــــــواددراســــــة ، )2011( الجــــــوابرةدراســــــة ، )2012( مطیــــــريدراســـــة ال ، )2013(
 .)2009(الفقعاويدراسة و ، )2010(

ودراسـة حبایـب  ،)2010( أبـو دقـةكما استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصـفي كدراسـة  - 
)2010(. 

ــــي كدراســــة  -  ــــوري كمــــا اســــتخدمت بعــــض الدراســــات المــــنهج الوصــــفي التحلیل ، )2010( الن
 ).2010دراسة الحوامدة (و 

 دراســـة حلــــس والمــــزین كمـــا اســــتخدمت بعـــض الدراســــات المـــنهج الوصــــفي التجریبـــي مثــــل: - 
)2011.( 
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 :الدراسةألدوات بالنسبة  •

 دراســة النــوري :اتفقــت بعــض دراســات هــذا المحــور فــي اســتخدام األداة وهــي االســتبانة مثــل - 
 .)2009دراسة الفقعاوي (و ، )2010)، دراسة حبایب (2010(

 بعــض دراســات هــذا المحــور فــي اســتخدام األداة وهــو اختبــار تشخیصــي مثــلكــذلك  اتفقـت و  - 
 .)2009( الفقعاوياسة در ، و )2013دراسة البرعي (

 :الدراسةلعینة بالنسبة  •

دراسـة ، )2013دراسـة البرعـي ( :ركزت الدراسـة الحالیـة علـى الصـف الثالـث األساسـي مثـل - 
 .)2010( الحوامدة ودراسة ، )2011( الجوابرة

ــــى الصــــف الرابــــع األساســــي مثــــل دراســــة  -  ــــس والمــــزینوقــــد ركــــزت بعــــض الدراســــات عل  حل
 .)2010( النوريودراسة ، )2010(  بابلي وعواددراسة ، )2011(

، ) 2010( أبــو دقــةدراســة  :مثــل الصــفوف األولیــة فــي حــین ركــزت بعــض الدراســات علــى  - 
 الفقعـــــاوي مثـــــل دراســـــة العلیـــــا وفوبعضـــــها ركـــــزت علـــــى الصـــــف، )2010( حبایـــــب دراســـــة

)2009.( 
 :السابقة والدراسات الحالیة الدراسة بین التشابه أوجه •

 ویتفق الباحث مع للدراسة اتكأدو  وبطاقة المالحظة الختباراتا الدراسات بعض استخدمت - 
 .الدراسة في اتاألدو  هذه في استخدام الدراسات هذه

 .الدراسات هذه مع الباحث یتفقو  الصف الثالث األساسي  على طبقت الدراسات بعض - 
 :السابقة الدراساتعن  الحالیة الدراسةتمیزت  •

عــرف والكشــف عــن صــعوبات الــتعلم فــي اللغــة اهتمــت بعــض دراســات هــذا المحــور علــى الت - 
، القرائیــة معالجــة صــعوبات تعلــم بعــض المهــاراتاهــتم فــي  الباحــث بینمــاالعربیــة وفروعهــا 

وهـــذا یعطـــي الدراســـة شـــیئا مـــن الصـــدق والموضـــوعیة والتمیـــز لتناولهـــا موضـــوع مـــن أكثـــر 
  .المواضیع المقلقة للمعلمین وأولیاء األمور والطلبة
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  احملور الثالث
 .الدراسات اليت تناولت توظيف الوسائط املتعددة يف العملية التعليمية 

 

  )2009( دراسة العطار .1

معرفـــة  أثـــر برنـــامج عالجـــي بالوســـائط المتعـــددة لعـــالج بعـــض صـــعوبات تعلـــم هـــدفت الدراســـة 
ولقــد اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة ، مبحــث الصــرف  لــدى  طلبــة الصــف الثــامن األساســي

ــى  وصــف  الظــاهرة المــنهج :منهجــین والمــنهج التجریبــي الــذي اعتمــد ، الوصــفي الــذي یعتمــد عل
والبـالغ عــددهم ، كمـا اختــار عینـة مـن طلبــة الصـف الثـامن األساســي، علـى بنـاء برنــامج وتجریبـه

االختبــــــار ، االســــــتبانة نصــــــف المفتوحــــــة :ومــــــن األدوات المســــــتخدمة، ) طالبــــــا وطالبــــــة3845(
، جـــراءات الدراســـة والتـــي اســـتمرت ثمانیـــة أســـابیعإعـــد تطبیـــق وب، البرنـــامج المقتـــرح، التشخیصـــي

  .وٕاجراء المعالجات االحصائیة الالزمة، جابة أفراد العینة على االختبارإ و 

: وجود فروق فردیة بین المجموعـة وقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج أهمها
  .بیةالتجریبیة والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجری

  )2007( دراسة أبو شقیر وحسن .2

مــادة ي فاعلیــة برنــامج بالوســائط المتعــددة علــى مســتوى التحصــیل فــ إلــىالتعــرف هــدفت الدراســة 
ولتحقیـق أهـداف البحـث اسـتخدم ، التكنولوجیا لدى طلبـة الصـف التاسـع األساسـي فـي مدینـة غـزة

سة قـام الباحثـان بتصـمیم اختبـار ولتحقیق هدف الدرا، والمنهج التجریبي، الباحثان المنهج البنائي
ــى عینــة قصــدیة مكونــة مــن ( ) طالبــة مــن الصــف التاســع األساســي مــن 54التحصــیل وطبــق عل

 .مدرسة السیدة خدیجة الخیریة بدیر البلح
وجـــود فـــروق ذات داللـــة  :بعـــد تطبیـــق الدراســـة إلـــى عـــدة نتـــائج أهمهـــا انوقـــد توصـــل الباحثـــ

مجموعـــة الضـــابطة ومتوســـط تحصـــیل الطلبـــة فـــي إحصـــائیة بـــین متوســـط تحصـــیل الطلبـــة فـــي ال
  المجموعة التجریبیة في اختبار التحصیل لصالح المجموعة التجریبیة.

  )2006أبو زایدة ( دراسة .3

 والـوعي الصـحیة المفـاهیم تنمیـة علـى المتعـددة بالوسـائط برنـامج فعالیـة معرفـة الدراسـة هـدفت
 تقسیمها تم طالب )60(من الدراسة عینة تكونت وقد، بغزة السادس الصف طالب لدى الصحي

، الدراسـة فـي التجریبـي المـنهج الباحـث اسـتخدم حیـث، ضـابطة وأخـرى تجریبیـة مجموعـة إلـى
 التـي للمفـاهیم فقرة) 28 (من مكون تحصیلي اختبار األولى، أداتین من الدراسة أدوات وتكونت
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 مكـون الصـحي الـوعي سلقیـا اتجـاه مقیـاس والثانیـة، الدراسـة موضـوع الوحـدة مـن اسـتخرجها تـم
 المتوسـطات مثـل النتـائج لتحلیـل اإلحصـائیة األسـالیب الباحـث اسـتخدم وقـد، فقـرة )20(مـن

 واختبـار بیرسـون االرتبـاط ومعـامالت، المجموعـات بـین الفـروق لقیـاس واالنحرافـات الحسـابیة
  .األدوات صدق من للتأكد وسیبرمان

 التجریبیـة المجموعة طالب تفوق ائج أهمهابعد تطبیق الدراسة إلى عدة نت وقد توصل الباحث
 التجریبیة المجموعة طالب تفوق الصحیة، المفاهیم اختبار في الضابطة المجموعة طالب على
  .المتعددة الوسائط برامج وفاعلیة ،الصحي الوعي مقیاس في الضابطة المجموعة طالب على

 )2006( ورد أبو دراسة .4

 مهارة واكتساب التدریس في المتعددة الوسائط برمجیات ماستخدا أثر إلى تعرفال الدراسة هدفت
 عینـة وتكونـت، التكنولوجیـا مـادة نحـو واالتجـاه األساسـي العاشـر الصـف طالبـات لـدى البرمجـة
 مجموعة استخدم نهأ أي، طالبة) 30(منها صف كل قصدیة بطریقة اختیرتا شعبتین من الدراسة
 تكونـت وقـد، للدراسـة كمـنهج التجریبـي المـنهج الباحـث اسـتخدم فقـد، تجریبیـة ومجموعة ضابطة
 وقد، التكنولوجیا نحو لالتجاه ومقیاس، التكنولوجیة المهارات الكتساب اختبار من الدراسة أدوات

 حجـم إلیجـاد یتـاإ مربع ومعادلة، T.Test اختبار في المتمثلة اإلحصائیة المعالجات استخدمت
 .للبرمجیة التأثیر

 الوسائط برمجیات استخدام فاعلیة بیق الدراسة إلى عدة نتائج أهمهابعد تط وقد توصل الباحث
 اتجـاه وجـود، الضـابطة المجموعـة طالبـات علـى التجریبیـة المجموعـة طالبـات وتفـوق، المتعـددة

  .الضابطة المجموعة طالبات من أكثر التجریبیة المجموعة طالبات من التكنولوجیا مادة نحو
  )2005دراسة صالح ( .5

التعــرف إلـــى مـــدى فعالیـــة برنــامج حاســـوبي قـــائم علــى الوســـائط المتعـــددة لتنبیـــه ســـة هـــدفت الدرا
ـــة المنهجـــین  ـــد اســـتخدمت الباحث ـــاض فـــي محافظـــة غـــزة، ولق ـــدى أطفـــال الری االســـتعداد للقـــراءة ل

) طفًال وطفلة من أطفال ریاض األطفـال، تـم 60الوصفي والتجریبي، وتكونت عینة البحث من (
) طفـــــًال وطفلـــــة تعرضـــــوا لبرنـــــامج 30لمجموعـــــة التجریبیـــــة قوامهــــا (تقســــیمهم إلـــــى مجمـــــوعتین ا

) طفـًال وطفلـة لـم 30االستعداد للقراءة القائم على الوسـائط المتعـددة، ومجموعـة ضـابطة قوامهـا (
وبعــــد التأكــــد مــــن تكــــافؤ  ،) ســــنوات6-5تعرضــــوا للبرنــــامج تتــــراوح أعمــــارهم الزمنیــــة مــــا بــــین (ی

  البرنامج الذي أعدته على أطفال المجموعة التجریبیة. المجموعتین قامت الباحثة بتطبیق

ــا ــائج أهمه ــى عــدة نت ــق الدراســة إل ــد تطبی ــد توصــل الباحــث بع فعالیــة البرنــامج الحاســوبي  :وق
حیث توجد فـروق ذات ، المقترح في تنمیة االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض في محافظة غزة
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جموعـــة الضـــابطة ودرجــات أطفـــال المجموعـــة داللــة إحصـــائیة بــین متوســـطي درجـــات أطفــال الم
  التجریبیة في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنامج لصالح أطفال المجموعة التجریبیة. 

كما أوضحت الدراسة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطي درجـات أطفـال المجموعـة 
مـــن الـــذكور فـــي اختبـــار االســـتعداد التجریبیـــة مـــن اإلنـــاث ودرجـــات أطفـــال المجموعـــة التجریبیـــة 

  للقراءة بعد تطبیق البرنامج لصالح اإلناث.
  ) 2004دراسة طه وقناوي ( .6

أثر برنامج قرائي مقترح یستخدم الوسائط المتعـددة فـي تنمیـة مهـارات  إلىالتعرف هدفت الدراسة 
األساسیة نحو درس القراءة اإلبداعیة لدى تالمیذ المرحلة األساسیة، وتنمیة میول تالمیذ المرحلة 

ــث وصــف الظــاهرة كمــا هــي فیمــا یخــص میــول  القــراءة، واتبــع الباحــث المــنهج الوصــفي مــن حی
التلمیذات نحو القراءة، والمـنهج التجریبـي مـن حیـث التصـمیم  التجریبـي للبحـث ذي المجمـوعتین 

سـید خیـر ( التجریبیة والضـابطة، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة أعـد الباحـث اختبـار التفكیـر اإلبـداعي
إعـداد البـاحثین )، اختبـار المیـول نحـو ( اهللا)، اختیار القراءة اإلبداعیـة وبرنـامج القـراءة اإلبداعیـة

) تلمیـذًا وتلمیـذة مـن 71نـة مـن (و فؤاد أبو حطـب). طبقـت هـذه الدراسـة عینـة مك( المواد الدراسیة
یــة بــالجیزة، مقســمة تالمیــذ الصــف الخــامس األساســي بمــدارس فضــل الحدیثــة بــإدارة الهــرم التعلیم

ـــى ( ) تلمیـــذًا 37) تلمیـــذًا وتلمیـــذة یمثلـــون المجموعـــة الضـــابطة، وأخـــرى تجریبیـــة وعـــددها (34إل
كما تم التطبیق على عینة من التلمیـذات بالصـف الخـامس األساسـي فـي مدرسـة الظفـرة ، وتلمیذة

المجموعـة الضـابطة  ) تلمیـذة،66العلیا للبنات ببدع زاید في المنطقة العربیة بأبي ظبـي وقـدرها (
  ) تلمیذًا.33) تلمیذة وأخرى تجریبیة وعددها (33وعددها (

وجـود فـروق بـین المجمـوعتین   بعد تطبیق الدارسة إلى عدة نتائج اهمهـا: انوقد توصل الباحث
  الضابطة والتجریبیة في مهارات القراءة اإلبداعیة لصالح المجموعة التجریبیة.

  )2004دراسة مطر ( .7

اســتخدام برنــامج بالوســائل المتعــددة فــي تنمیــة مهــارات التجویــد أثــر  إلــىالتعــرف ة هــدفت الدراســ
واســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي علــى عینــة مــن ثــالث ، لــدى طــالب الجامعــة اإلســالمیة بغــزة

تعلمت إحـداهما مهـارة التجویـد باسـتخدام برنـامج الوسـائل ، ) طالب لكل مجموعة20مجموعات (
وتعلمـت الثانیـة مهـارة التجویـد باسـتخدام الفیـدیو، بینمـا تعلمـت األخیـرة ، معلـمالمتعددة بمساعدة ال

 .مهارة التجوید بالطریقة التقلیدیة
وجــود فــروق تعــزى لطریقــة   :وقــد توصــل الباحــث بعــد تطبیــق الدراســة إلــى عــدة نتــائج أهمهــا

ود فــروق تعــزى وعــدم وجــ، التــدریس لصــالح اســتخدام الفیــدیو والوســائط المتعــددة بمســاعدة المعلــم
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ــى طریقــة اســتخدام الوســائل المتعــددة بمســاعدة المعلــم مقارنــة بطریقــة اســتخدام الفیــدیو وعــدم  ، إل
  وجود فروق تعزى إلى طریقة استخدام الفیدیو مقارنة بالطریقة التقلیدیة.

  )Khayat and Keshtkar )2004   ،وكیشتكار الخیاطدراسة  .8

 األسـنان تجـوف توضـیح فـي التفاعلیـة المتعـددة الوسـائط بـرامج فاعلیة تقییم الدراسة هذه هدفت
 طـب كلیـة طلبـة مـن طالبـاً   )62 (مـن الدراسـة عینـة تكونـت وقـد ،التقلیدیـة بالطریقـة بالمقارنـة
 (مـن منهـا واحـدة كل تتكون بحیث، وضابطة تجریبیة لمجموعتین العینة تقسیم تم وقد، األسنان

 اتجاهـات لتحدیـد اسـتبانةتالیـة( ال األدوات مـن لكـ دراسـته فـي الباحـث اسـتخدم وقـد طالـب )31
 (24) ،الطلبـة اكتسـبها التـي التدریبیـة والمهارات العلمي التحصیل لقیاس نهائي امتحان ،الطلبة
  ).الفصل خلال الطلبة تحصیل لمعرفة سؤاالً 

 إحصائیاً  دالة فروق وجود عدم :همهاأبعد تطبیق الدارسة إلى عدة نتائج  انوقد توصل الباحث
  .التجاهاتهم بالنسبة وكذلك المجموعتین في الطلبة تحصیل بین

  )Rangbar  )2003، رنجبر  دراسة .9

 بالمقارنة التمریض مهارات على المتعددة بالوسائط التدریس أثر إلىالتعرف  الدراسة هذه هدفت
 وقـد، البحـث فـي التجریبـي األسلوب الباحث استخدم وقد، ذلك في التقلیدیة الطریقة استخدام مع

 وقد، إیران في شیراز جامعة في التمریض كلیة طالب من طالباً  )80( من الدراسة عینة تكونت
  .المتعلمین رضى لقیاس استبانة، تحصیلي اختبار، مالحظة بطاقة من الدراسة أدوات تكونت

 فـي إحصـائیاً  دالـة فـروق وجـود :وقد توصل الباحث بعد تطبیق الدراسة إلى عـدة نتـائج أهمهـا
 فـي التجریبیـة المجموعـة لـدى ورغبـة ارتیـاحو  التجریبیـة المجموعـة لصـالح التحصـیلي ختبـاراال

  .التقلیدیة بالطریقة مقارنة التعلم في المتعددة الوسائط استخدام
  ) Dunn )2002 دون،دراسة  .10

برنـامج تـدریس بمسـاعدة إجـراء مقارنـة بـین أسـلوب التـدریس بـالطریق التقلیدیـة، والهدفت الدراسة 
القـراءة لطلبـة مـن حیـث فاعلیـة كـل منهمـا فـي تنمیـة مهـارة لوسـائط المتعـددة اوبي قـائم علـى حاسـ

الدراســـة مـــن مجمـــوعتین:  فـــي هـــذه المهـــارة. وتألفـــت عینـــة  الـــذین یعـــانون ضـــعفاً  األول الثـــانوي
التعلیمیـــة بواســــطة الحاســــوب  المــــادةدرســــوا  طالبــــًا وطالبـــة) 78(مجموعـــة تجریبیــــة مكونـــة مــــن 

   ذاتها بالطریقة التقلیدیة.درسوا المادة  طالبًا وطالبة )63( مكونة منبطة ومجموعة ضا
: تفــوق المجموعــة التجریبیــة التــي درســت بوســاطة عــدة نتــائج أهمهــا وقــد توصــلت الدراســة إلــى

  الحاسوب.
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  ) Castell, Lepair, Amon& Schwarz )2000كاستیل ولیبیروآمون واسكوارز، دراسة .11

فحص ثالثة برامج كمبیوتر في تـدریس مهـارات الهجـاء والقـراءة لـدى  ىإلالتعرف هدفت الدراسة 
وتكونـــت أدوات الدراســـة مـــن اختبـــار تشخیصـــي فـــي  ،األطفـــال ذوي صـــعوبات الـــتعلم فـــي ألمانیـــا

طبقـت  ،الهجاء، واختبـار القـراءة لزیـورخ، اختبـار وتسـلر لـذكاء األطفـال والمقـابالت واالسـتفتاءات
ء والقراءة أثنـاء جا) طفًال وطفلة، وتم تدریبهم على مهارات اله16(الدراسة على عینة مكونة من 

  عملیة التعلم لمدة ألف دقیقة خالل شهر.
تحسین أداء األطفـال فـي نطـق : بعد تطبیق الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ونوقد توصل الباحث

 ، وتحسین الكتابة لدیهم من خالل برامج الكمبیوتر.فالحرو 

 )2000( دوالسی الخلیل دراسة .12

 مهارات بعض وتنمیة الدراسي التحصیل على المتعددة الوسائط فاعلیة معرفة إلى الدراسة هدفت
 بمدینـة المتوسـط األول الصـف طالبـات لـدى الجغرافیـا مـادة فـي األرضـیة الكـره نمـاذج اسـتخدام
، المتوسـط األول الصـف مـن فصـلین مـن طالبـة )30( مـن الدراسـة عینـة تكونـت وقـد،  الریـاض

 كمنهج التجریبي المنهج الباحث استخدم حیث، ضابطة ومجموعة تجریبیة لمجموعة قسما یثح
 وقد، بعدي وكاختبار قبلي كاختبار طبق تحصیلي اختبار من الدراسة ادوات وتكونت ، للدراسة
 المعیـاري واالنحـراف الحسـابي المتوسـط فـي متمثلـة اإلحصـائیة األسـالیب الدراسـة فـي اسـتخدم
 T.Test .واختبار

 الوسـائط اسـتخدام فاعلیـة :همهـاأبعـد تطبیـق الدارسـة إلـى عـدة نتـائج  انوقـد توصـل الباحثـ
  .الجغرافیا مادة في المهارات بعض تنمیة في فاعلیتها وكذلك التحصیل، على المتعددة

 :دراسات المحور الثالثالتعلیق على 
توظیــف الحاســوب ضـوع خــالل اسـتعراض الباحــث لدراسـات المحــور الثالــث التـي تناولــت مو مـن 

   :یمكن استخالص النقاط التالیة والوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة
  :بالنسبة ألهداف الدراسة •

توظیـــف الحاســـوب والوســـائط المتعـــددة فـــي العملیـــة ركـــزت جمیـــع الدراســـات الســـابقة علـــى  - 
 .الثالثوكان هذا وجه االتفاق بین هذه الدراسة ودراسات المحور ، التعلیمیة 

ومعرفـة  ،ببناء البرامج المحوسبة القائمة على الوسائط المتعـددةدراسات هذا المحور اهتمت  - 
ــــتعلم  كاســــتیل  ودراســــة  ،)2009( العطــــار: دراســــة مثــــل أثرهــــا فــــي معالجــــة صــــعوبات ال

 ).2002( ولیبیروآمون واسكوارز
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المهـــارات ومعرفـــة أثرهـــا فـــي تنمیـــة ، اهتمـــت دراســـات هـــذا المحـــور ببنـــاء البـــرامج المحوســـبة - 
 .)2002دراسة دون (و  ،)2004دراسة طه وقناوي (، )2005دراسة صالح ( :القرائیة مثل

رفـة أثرهـا علـى مسـتوى التحصـیل ومع، اهتمت دراسات هذا المحـور ببنـاء البـرامج المحوسـبة - 
 ). 2005ودراسة صالح (، )2007دراسة أبو شقیر وحسن ( مثل:

 :الدراسة لمنهجبالنسبة  •

 أبـــو زایـــدةدراســـة  :ج التجریبـــي مثـــلومنهـــا المـــنه، راســـات عـــدة منـــاهجاســـتخدمت بعـــض الد - 
 .)2003( رنجبردراسة و ، )2004( مطردراسة  ، )2006( دراسة أبو وردة، )2006(

دراســـة أبـــو شـــقیر وحســـن  :كمـــا اســـتخدمت بعـــض الدراســـات المـــنهج التجریبـــي البنـــائي مثـــل - 
)2007(. 

، )2009( العطــــاركدراســــة  ریبــــي التج كمــــا اســــتخدمت بعــــض الدراســــات المــــنهج الوصــــفي - 
 .)2004ودراسة طه وقناوي (، )2005( صالحدراسة 

 :الدراسةألدوات بالنسبة  •

تنوعــــت أدوات الدراســــة بتنــــوع أهــــدافها وموضــــوعاتها مــــا بــــین اختبــــارات قرائیــــة واختبــــارات 
 تحصیلیة واستبانة ومقاییس اتجاه.

دراســة  اختبــار تشخیصــي مثــلاتفقــت بعــض دراســات هــذا المحــور فــي اســتخدام األداة وهــو  - 
 .)2009( العطار

مثــل  اختبــار تحصــیليواتفقــت كــذلك بعــض دراســات هــذا المحــور فــي اســتخدام األداة وهــو  - 
 وكیشــتكار الخیــاطودراســة ، )2005(أبــو شــقیر وحســن دراســة ، )2006( أبــو زایــدة دراســة

)2004(. 

قــة المالحظــة مثــل واتفقــت كــذلك بعــض دراســات هــذا المحــور فــي اســتخدام األداة  وهــو بطا - 
 .)2003( رنجبر دراسةو ، )2005(صالح دراسة 

واتفقـــت بعـــض دراســـات هـــذا المحـــور فـــي اســـتخدام األداة وهـــو اســـتبانة مثـــل دراســـة العطـــار  - 
 .)2003ودراسة رنجبر (، )2004( وكیشتكار الخیاط)، دراسة 2009(

دراسـة اه مثـل  واتفقت كذلك بعض دراسات هذا المحور في استخدام األداة وهـو مقیـاس اتجـ - 
 ).2006(ودراسة أبو ورد، )2006أبو زایدة (
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 :الدراسةلعینة بالنسبة  •

كاســــــتیل ولیبیروآمــــــون  مثــــــل دراســــــة صــــــغار التالمــــــذة  ركــــــزت بعــــــض الدراســــــات علــــــى  - 
 ).2005وبعضها ركزت على ریاض األطفال  كدراسة صالح (، )2000(واسكوارز

والســابع والثــامن  والســادس الخــامس( حــین ركــزت بعــض الدراســات علــى الصــفوف العلیــا فــي - 
 دراســــة ابــــو زایــــدة ، )2007(أبــــو شــــقیردراســــة ، )2009(العطــــار دراســــة  :مثــــل) والتاســــع

وبعضـــها ركـــزت علـــى ، )2005ودراســـة طـــه وقنـــاوي () 2006( دراســـة أبـــو ورد، )2006(
 الخیــــاطودراســــة  )2004دراســــة مطــــر () 2009ة أبــــو دیــــة(المرحلــــة الجامعیــــة مثــــل دراســــ

 ). 2004( وكیشتكار

  :السابقة الدراساتعن  الحالیة الدراسةتمیزت  •

علــى الــرغم مــن وجــود دراســات متنوعــة فــي توظیــف الوســائط المتعــددة فــي العملیــة التعلیمیــة  - 
دراســات تناولــت توظیــف الوســائط المتعــددة فــي   – علــم الباحــث –فإنــه ال یوجــد فــي حــدود 

ــث األساســي فــي معالجــة صــعوبات تعلــم بعــض المهــارات القرائیــة لــدى تال مــذة الصــف الثال
 فلسطین.

ویمكـن یحتـوي علـى الصـوت والصـورة القرائیـة و  تصمیم البرنامج وصـول مباشـر للمهـارات   - 
 تشغیل البرنامج عبر الویب.
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  :التعلیق العام على الدراسات السابقة
 :یتبین للباحث ما یلي المحاور كل في السابقة الدراسات  استعراض  بعد

عنایــة خاصــة بتــدریس القــراءة فــي المرحلــة االبتدائیــة بشــكل الدراســات الســابقة عظــم لي متــو  - 
عــام، وفــي الصــفوف األولیــة بشــكل خــاص، لمــا لـــه مــن أهمیــة بالغــة فــي تیســیر ســبل الــتعلم 

أوضــحت و تلفــة، وفــي تطــویر مهــارة القــراءة التــي یحتاجهــا الفــرد فــي كــل شــؤون حیاتــه، مخال
ـــم و  الدراســـات الســـابقة وجـــود ضـــعف ـــدى التالمـــذةفـــي  صـــعوبات تعل ـــة  ل  ،المهـــارات القرائی

واســتخدمت هــذه الدراسـات العدیــد مــن ، وحاولـت دراســات عدیـدة تشــخیص المشــكلة وعالجهـا
مســــــبقا للخــــــروج بنتــــــائج هــــــداف المحــــــددة األ إلــــــى  المنــــــاهج واألدوات والعینــــــات للوصــــــول

التعلیمي بأكمله من معلم لي النظام إرجعت الكثیر من هذه الدراسات المشكلة وأ، وتوصیات
  ق تدریس القراءة واالمالء وغیرها من أسباب تعددت.ائوطالب ومنهج وطر 

فـي تـدریس المباحـث المختلفـة  الحاسوب والوسائط المتعددة وقد اتضح للباحث أن استخدام  - 
وكثیـــر مـــن الدراســـات ، مهــم فـــي زیـــادة تحصـــیل التالمـــذة وأثبـــت ذلـــك فـــي الدراســـات الســـابقة

 .على الطرائق التقلیدیة في رفع مستوى التالمذةوبرامجه الحاسوب  أثبتت تفوق

لدراســة الحالیــة وطریقــة المعالجــة دوات اأالدراســات الســابقة الباحــث فــي تصــمیم  توســاعد - 
ــــاتإلا ــــل المعطی ــــة تحلی ــــرتبط بمســــتوى ، حصــــائیة وكیفی ــــي ت ــــرات الت ــــان أهــــم المتغی ــــي بی وف

ال أنهـا إلدراسة مع كثیر من الدراسات السـابقة رغم اتفاق هذه ا، صعوبات المهارات القرائیة 
تنفــرد فــي كونهــا دراســة تتعلــق بمعالجــة صــعوبات تعلــم بعــض المهــارات القرائیــة  باســتخدام 

  برنامج محوسب قائم على الوسائط المتعددة.

جمعت الدراسات السابقة على أهمیة القراءة ،وتطـویر مهـارات القـراءة ،وعـالج الضـعف ألقد  - 
وعلــى ذلــك قامــت الدراســة الحالیــة مــن هــذا ، تالمــذة  المرحلــة االبتدائیــة خاصــة القرائــي لــدى

  المنطلق.

    :استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة بما یلي
  .تحدید وبناء اإلطار النظري للدراسة - 

  .المعرفيواالختبار ، بطاقة المالحظة، يإعداد أدوات الدراسة ممثال باالختبار التشخیص - 

  .على األسالیب االحصائیة المناسبة وتفسیر نتائجها  عاالطال - 

  .ومراعاة المعاییر الالزم توافرها لبناء البرنامج المناسب، تصمیم البرامج المحوسبة - 
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  الطريقة واإلجراءات

تناول هذا الفصل طریقة وٕاجراءات البحث التـي اتبعهـا الباحـث لإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة، 
ختبار فروضها، ثم الحدیث عن منهج البحث المتبع في الدراسـة، ووصـف لمجتمـع وعینـة الدراسـة وا

وضــبط ، أداة الدراســة، واســتخراج صــدقها وثباتهــا، واتســاقها الــداخلي وأســلوب اختبارهــا، وبیــان بنــاء
ـــى كیفیـــة تنفیـــذ الدراســـة وٕاجرائهـــا، والمعالجـــة اإلحصـــائیة التـــ ي المتغیـــرات، كمـــا یحتـــوي الفصـــل عل

  استخدمت في تحلیل البیانات.

  منهج الدراسة: :أوال
اتبـــع الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج التجریبـــي؛ وهـــو المـــنهج الـــذي یـــتم فیـــه الـــتحكم فـــي 
المتغیـرات المـؤثرة فـي ظــاهرة مـا، باسـتثناء متغیــر واحـد یقـوم الباحـث بتطویعــه وتغییـره بهـدف تحدیــد 

. حیــــث أخضــــع الباحــــث المتغیــــر )217: 2005لحــــم، (موقیــــاس تــــأثیره علــــى الظــــاهرة موضــــع الدراســــة
المستقل في هذه الدراسة وهو استخدام برنامج قائم على الوسائط المتعددة للتجربة؛ لقیـاس أثـره علـى 
ـــث  المتغیـــر التـــابع وهـــو معالجـــة صـــعوبات تعلـــم بعـــض المهـــارات القرائیـــة لـــدى تالمـــذة الصـــف الثال

  األساسي.

تبـاع أسـلوب ار مالئمة للموضوع قیـد الدراسـة، حیـث تـم ن المنهج التجریبي هو األكثإحیث 
تصــمیم المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة المتكــافئتین، بحیــث تتعــرض المجموعــة التجریبیــة تدریســًا 
باســـتخدام برنـــامج الوســـائط المتعـــددة الـــذي أعـــده الباحـــث، بینمـــا تتلقـــى المجموعـــة الضـــابطة تدریســـًا 

  بالطریقة االعتیادیة.

  الدراسة:ع مجتم :ثانیا

تألف مجتمع الدراسة من تالمذة الصف الثالـث األساسـي  فـي المـدارس التابعـة لوكالـة الغـوث       
) تلمیـــذا وتلمیـــذة فـــي الفصـــل الدراســـي 2544والبـــالغ عـــددهم (، منطقـــة جبالیـــا التعلیمیـــةالدولیـــة فـــي 

تعلــیم فــي وكالــة التربیــة والحســب االحصــائیات مــن دائــرة   2016-2015األول مــن العــام الدراســي 
     الدولیة.الغوث 

  مجتمع الدراسة توزیعیبین ) 4:1( جدول

  المجموع الكلي  عدد التلمیذات     عدد التالمیذ
      1310  1234  2544  
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  عینة الدراسة: :ثالثا
 :العینة االستطالعیة  . أ

ممـــن ســـبق لهـــم دراســـة  وتلمیـــذة اً ) تلمیـــذ30تـــم اختیـــار عینـــة عشـــوائیة اســـتطالعیة قوامهـــا (
وتـــم تطبیـــق األدوات المســـتخدمة فـــي هـــذه الدراســـة علـــى هـــذه العینـــة بهـــدف التحقـــق مـــن ، المهـــارات

وذلـــك مــن خــالل حســاب صــدقها وثباتهــا بـــالطرق ، صــالحیتها للتطبیــق علــى أفــراد العینــة المیدانیــة
  االحصائیة.

 :" التشخیصیةالعینة االستطالعیة الثانیة "   . ب

) تلمیــــذ وتلمیــــذة مــــن تالمــــذة الصــــف الثالــــث 200تــــم اختیــــار عینــــة عشــــوائیة مكونــــة مــــن (
وذلـك ، األساسي من مجتمع الدراسة األصلي من مـدارس وكالـة الغـوث الدولیـة بمحافظـة شـمال غـزة

  للكشف عن الصعوبات القرائیة.
  ) توزیع عینة الدراسة لتشخیص الصعوبات في بعض المهارات القرائیة4:2(جدول 

  عدد التالمذة  المدرسة      الرقم
  60  مدرسة جبالیا االبتدائیة المشتركة أ       1

  70  مدرسة القدس االبتدائیة المشتركة       2

  70  االبتدائیة المشتركةحفصة  مدرسة   3

  200  المجموع

  :العینة المیدانیة  . ت

) تلمیــذًا وتلمیــذة مــن تالمــذة الصــف الثالــث األساســي بمدرســة 60تكونــت عینــة الدراســة مــن(
نظــرًا  ) حیــث تـم اختیــار المدرسـة قصــدیاً 2016-2015مشـتركة(أ) للعــام الدراسـي(جبالیـا االبتدائیــة ال

 ،بشكل كبیـرة مـع الطلبـة البـاحثین، وجود إدارة مدرسیة متعاونة للتعلیموقوع المدرسة في بیئة محفزة ل
؛ فتكــون ینفــذ دراســته بنفســهوهــذا بــدوره یجعــل الباحــث  كــون الباحــث یعمــل معلمــًا فــي هــذه المدرســةو 

اختیار صفین منهما بطریقة عشوائیة وتم تعیین إحداهما عشوائیًا كمجموعة ، وتم ئج أكثر صدقاً النتا
تجریبیـــة تـــدرس باســـتخدام برنـــامج الوســـائط المتعـــددة، والمجموعـــة األخـــرى ضـــابطة تـــدرس بالطریقـــة 

  ) یوضح أفراد العینة:4: 3االعتیادیة، وجدول رقم (
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 الضابطةو  جموعة التجریبیة) عدد أفراد عینة الدراسة للم4:3(جدول 

 البرنامج القائم على الوسائط المتعددة: بناء  :مواد الدراسة

 في معالجة صعوبات تعلم   عددةقائم على الوسائط المت برنامج فاعلیة بیان إلى الدراسة هدفت
 یدرسـون الـذین ذةالتالمـ مـع مقارنـة األساسـي، الثالـث الصـف لـدى تالمـذة القرائیـة المهـارات بعـض

 .بالطریقة التقلیدیة القرائیة المهارات

 :التالیة المصادر على البرنامج بناء في الباحث اعتمد وقد

 .السابقة والدراسات البحوث -

 ن.آراء التربویین المحدثی -

 .العربیة اللغة تعلیم في الحدیثة االتجاهات -

 .األساسي التعلیم مرحلة في التالمذة  خصائص -

 .المحوسبة القائمة على الوسائط المتعددة التعلیمیة البرامج بناء خصائص -

 :القائم على الوسائط المتعددة البرنامج إعداد مبررات

 .بقةسا مراحل في مذة التال له یتعرض لم إذ الموضوع حداثة -

 .اإلسهام في زیادة خبرة التالمذة في المهارات القرائیة  -

 .للقراءة وشغفاً  حباً  أكثر لجعلهم، استثارة اهتمام التالمذة -

القرائیة  المهارات لتلك تدریسه في المعلم یواجهها قد التي للمشكالت حالً  البرنامج یكون قد  -
 .الوقت قلة صول،الف ازدحام، مذةالتال بین الفردیة الفروق مراعاة :مثل

  .الصعوبات القرائیة لمعالجة حدیثة طرق واتباع إثراء إلى التعلیمیة المناهج حاجة -
  : التالي النحو على وكانت البرنامج، خطة بوضع الباحث قام ذلك من وانطالقاً 

 خطـة فـي ذلـك عـرض وتم إلیه، والحاجة أهمیته، ومدى منه، والغایة البرنامج عنوان في التفكیر .1
  .رنامجالب

  النسبة المئویة  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة  المدرسة

  30  30  جبالیا االبتدائیة المشتركة (أ)
100%  

  60  المجموع
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ــث الصــف  تالمــذة المســتهدفة الفئــة كانــت للبرنــامج العــام العــرض ضــوء فــي .2  فــي األساســي الثال
  .غزة شمال بمحافظة الغوث وكالة مدارس

  .القرائیة المهارات بعض في تمثل والذي البرنامج سیغطیه الذي المحتوى معرفة .3

  تنقل طریقة محتویاته، المعلومات، عرض طریقة هیكلیته، واجهته،( للبرنامج عام تصور تصمیم .4
  ).البرنامج بناء في المستخدم البرنامج تحدید البرنامج، خالل المتعلم

 وترتیبهــا، البرنـامج فـي تضـمینها ســیتم التـي المعلومـات بجمـع الباحــث قـام، التخطـیط إتمـام وبعـد. 5
 طرح وهي قشةالمنا طریقة الباحث واتبع المعلومات، عرض في موحد منطقي ترتیب إتباع وثم

 الباحـث قـام ثـم للتفكیـر، كافیـة فرصـة المـتعلم إعطـاء بعـد اإلجابة عرض ثم المتعلم على سؤال
 األهـداف مسـتویات كافـة تضـمین على الباحث حرص كما درس، لكل وتدریبات تمارین بإعداد

 فـــي تضـــمینها ســـیتم التـــي الصـــوت مقـــاطع بتحضـــیر الباحـــث وقـــام، والتـــدریبات التمـــارین فـــي
 الرســــومات دمــــج ثــــم الهیكلیــــة داخــــل المحتــــوى ووضــــع، البرنــــامج واجهــــة تصــــمیم ثــــم مجالبرنــــا

  .ومنظم متجانس بشكل والصوت

  المحوسب البرنامج إعداد مراحل
  :والتصمیم اإلعداد مرحلة ×

  :التالیة الخطوات البرنامج إعداد عملیة وتضمنت
  :البرنامج أهداف تحدید :أوال

   :األهداف العامة

 رات القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي.معالجة بعض المها .1

 زیادة الرغبة والمیل للقراءة. .2

 :األهداف الخاصة

  یمیز بین الالم الشمسیة والالم القمریة.  .1

 التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقة.یمیز بین  .2

 .تنوین الفتح والضم والكسر تمییزا صحیحایمیز بین  .3

 .الثالثة تمییزا صحیحا بین حروف المدیمیز بین  .4

 .بین المفرد والمثنى والجمع تمییزا صحیحایمیز بین  .5
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 .بین همزتي القطع والوصل تمییزا صحیحایمیز بین  .6

 یوظف اسماء االشارة توظیفا صحیحا. .7

 یوظف اسماء أدوات االستفهام توظیفا صحیحا. .8

 .یوظف األسماء الموصولة توظیفا صحیحا .9

 .عن صور محددة بجمل مفیدة یعبر .10

 .كلمات لیكون جمال ذات معنى یرتب .11

 .المفردات في جمل مفیدة یوظف .12

 .التراكیب اللغویة في جمل مفیدة یوظف .13

 یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة. .14

 .یفسر معاني مفردات الكلمات .15

 یحدد مضاد الكلمات. .16

  یجیب عن األسئلة إجابة فاهمة لنص معطى. .17
  :البرنامج محتوى تحدید: ثانیاً 

 الشخصـیة الخبـرة إلـى باإلضـافة سلفاً  المحددة المهارات ضوء في البرنامج محتوى تحدید تم
 وكالـة مـدارس فـي والحاسوب العربیة اللغة ومدرسي موجهي من استطالعها تم التي والخبرة للباحث
  .الدولیة الغوث

 :القائم على الوسائط المتعددة البرنامج محتوى

 .البرنامج خاللالتالمذة  تنقل طریقة محتویاته، لومات،المع عرض طریقة هیكلیته، واجهته، -1

 .القبلي)( التمهیدي التقویم -2

 .أو التكویني البنائي التقویم -3

 .الختامي التقویم -4

 .الفوریة الراجعة التغذیة -5

   المهـارات مـن مهـارة كـل تشـمل بحیـث مهـارات، شـكل علـى البرنـامج محتـوى تنظـیم وتـم   
   واألنشطة والتمهید المقترحة، التعلمیة التعلیمیة والوسائل )حقیقهات المراد(  األهداف السلوكیة على
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 ومن السهل إلى الصعب.، المراعاة في تنظیمه من البسیط إلى المركب تم كما .التقویم وأسالیب

 :البرنامج لتنفیذ تستخدما التي التدریس واستراتیجیات طرق :مرحلة التنفیذ ثالثا:

بما یتناسب مع قدرات التالمذة ، ریس المستخدمة في البرنامجقد نّوع الباحث من طرائق التد
ــى تحســن ، ویراعــي الفــروق الفردیــة بیــنهم، وبمــا یحقــق األهــداف المرغــوب فیهــا ویشــجع التالمــذة عل

  .والوسائل التعلیمیة المساعدة، أدائهم بالقراءة  من خالل مجموعة من التدریبات العالجیة

 :المحوسب البرنامج تنفیذ في اآلتیة التدریسیة األسالیب بتوظیف الباحث قام وقد

 .التوضیحیة األمثلة ضرب  - 

 .والحوار المناقشة  - 
 :البرنامج تنفیذ في الموظفة المقترحة التعلمیة التعلیمیة والمواد واألجهزة الوسائل :رابعاً 

 اراختی وعند .منها وتحد الصعوبات تذلل أن شأنها من التعلمیة التعلیمیة الوسائل تنوع إن
  :مراعاة تم واألجهزة الوسائل هذه

 .التقویم وأسالیب والمحتوى باألهداف الوسائل ارتباط - 

 .المدرسة أسوار خارج القرائیة المهارات بتنمیةمذة للتال المجال إتاحة - 

 .البرنامج أهداف تحقیق في مباشر بشكل اإلسهام - 

 :اآلتیة والوسائل المواد البرنامج تضمن وقد

 CDأقراص مدمجة  - 

 العرض شاشة على الحاسوب خالل من البرنامج محتویات عرض مع یتناسب LCD زجها - 

حیث  .به البرنامج بتنفیذ الباحث قام التي الحاسوب مختبر خالل من وذلك الحاسوب أجهزة - 
 مع عددها یتناسب والتي المطلوبة، المواصفات ذات األجهزة من عدد على المختبر یحتوي

 .الدراسة عینة مذةعدد التال

 .(Net op school )سكول أب نت بكةش - 

 :البرنامج لفعالیات الزماني الحد :خامساً 

جبالیا االبتدائیة  بمدرسة األساسي الثالث الصف من العینة تالمیذ البرنامج استهدف
 أسبوعیاً  حصص ثالث بواقع البرنامج تدریس تم حیث 2016-2015للعام الدراسي المشتركة (أ)  

 بحسب بالمرونة، الخطة هذه تتسم أن على حصة، لكل ) دقیقة45ولمدة( أسابیع،خمسة  مدار على
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عن  القرائیة المهارات بعض الصعوبات في لعالج وذلك البرنامج، تطبیق أثناء أمور من یستجد ما
 .القائم على الوسائط المتعددة المحوسب البرنامج طریق
 :البرنامج في التقویم أسالیب :مرحلة التقویم  :سادسا

 :في منها الفائدة تكمن حیث التعلمیة التعلیمیة العملیة في هام إجراء التقویم عملیة تعتبر

 .األهداف تحقق مدى حول جعةار  بتغذیة التالمذة  تزوید -

 .تنویعها وامكانیة التدریس أسلوب على الحكم في المعلم تفید -

 :التالیة التقویم أسالیب الباحث استخدم وقد

  .القبلي التقویم - 

  .لتكوینيا التقویم - 

 .الختامي التقویم - 

 :الختبارین التالمذة یخضع الدراسة فترة انتهاء بعد كذلك

 ." القراءة الصامتة" القرائي والفهم التعرف مهارات في اختبار - 

 " القراءة الجهریة ". القرائي النطق مهارات في اختبار - 

 :الراجعة والتغذیة التعزیز طرق :سابعا

 مرئیًا، أو صوتیاً  كان سواء التعزیز طرق في التنوع امجالبرن هذا في الباحث راعى وقد
 .مذةللتال المستمرة الراجعة التغذیة تقدیم إلى یهدف التعزیز في وسائل والتنوع

   :البرنامج یتضمنها أن ینبغي التي األسئلة أنواع تحدیدمرحلة  :ثامنا

ومراعاتها  لألسئلة لسلیمةا الصیاغة من التأكد مع الفعالة، المشاركة على ذةالتالم لحث وذلك
  .لألهداف
   :السیناریو كتابة مرحلةتاسعًا: 

 .تعلیمیة ومواقف تفصیلیة إجراءات إلى العریضة الخطوط ترجمة بها یتم التي المرحلة وهي

   :البرمجیة إنتاجعاشرًا: مرحلة 

 كبرنامج التدریبات تصمیم في Adobe FlashCs5 فالش برمجیات الباحث استخدم قد
 .الصوت تحریر برامج أحد واستخدام الصور، وتعدیل لتحریر برنامج واستخدامرئیس 
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 :یلي ما القائم على الوسائط المتعددة المحوسب البرنامج إنتاج عند الباحث عىار  ولقد

 .دراستها یرید الذي المهارة اختیار للتالمذة الفرصة ٕاعطاء، و البرنامج مع التعامل سهولة - 
  .التعزیز أسالیب في التنوعو  قدراته وفق التعلم للتالمذة اإلتاحة - 

   :والتطویر التقویم مرحلةحادي عشر: 

 المحكمین من مجموعة على عرضه تم األولیة، بصورته البرنامج إنتاج من االنتهاء بعد
 النفس وعلم الحاسوب وبرمجة التدریس وتصمیم التعلیم تكنولوجیا في والخبراء المتخصصین

 بناء تعدیلها یتم حیث المطلوبة، األهداف تحقیق على وقدرته مالئمته من التأكد من أجل التربوي،
 إبداء منهم وطلب المعد البرنامج من بنسخة منهم كل زود ولقد المختصین، آراء الخبراء على
 التحسینات وعمل والبرمجیة، اللغویة األخطاء لتالفي مرات عدة البرنامج تجریب تم وقد، الرأي

 من تالمذة )5من( تتكون صغیرة عینة على تجریبه تم كما التجریب، خالل من تبرز الالزمة التي
 .األساسي الصف الثالث

 :للبرنامج النهائیة الصورة

قبل  من ذاتیاً  البرنامج تطبیق جراء ظهرت التي والمالحظات المحكمین، آراء ضوء في
 األخطاء بعد تصحیح:ثلم البرنامج على التعدیالت بعد إجراء تم الصغیرة العینة الباحث، على

 .علیها المكتوب الخط للون مناسبة تكن لم التي الخلفیات بعد تعدیل، و واللغویة البرمجیة

  :المعلم دلیل إعداد إجراءات
 :التالیة اإلجراءات )13رقم( ملحق المعلم دلیل تضمن

 .الدلیل مقدمة •

 .)القرائیة المهارات( التعلم محتوى •

 .المحددة المهارات أهداف •

 .االختباریة والبنود األساسیة طلباتالمت •

 .المقترحة التعلمیة التعلیمیة الوسائل •

 .واألنشطة اإلجراءات •

  .)ونتائجه أدواته،( التقویم أسالیب •

  .القرائیة المهارات لتدریس الزمنیة الخطة •
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  أدوات الدراسة  :رابعا
   :اشتملت هذه الدراسة على األدوات التالیة

  أوًال: االختبار التشخیصي
إعـــداد اختبـــار تشخیصـــي یقـــیس مهـــارات القـــراءة األساســـیة لـــدى تالمـــذة الصـــف الثالـــث  تـــم

  األساسي، وقیاس مدى امتالكهم لتلك المهارات.

وقد تم تحدید تلك المهارات من خالل ورشة عمل قام بها الباحث مع معلمي الصف الثالث 
  د المهارات القرائیة.األساسي، وكذلك دراسة المراجع واألدب التربوي، التي اعتنت بتحدی

  وقام الباحث بتصنیف المهارات القرائیة تحت محوریین رئیسین هما:

 ) 3( ملحق رقم ."القراءة الصامتة"  مهارات التعرف والفهم القرائي •

 ) 4. ملحق رقم( "القراءة الجهریة "  القرائيالنطق مهارات  •

ý صیاغة فقرات االختبار:   

   :تلقد صیغت فقرات االختبار بحیث كان

، ممثلــة للمحتــوى واألهــداف، واضــحة وخالیــة مــن الغمــوض، صــحیحة علمیــا، ســلیمة لغویــا
واعتمــد الباحــث فــي صــیاغة األســئلة علــى التنویــع مــن أســئلة موضــوعیة ، مناســبة لمســتوى التالمــذة 

  .وأخرى مقالیة مقننة

منـاهج وتم عرض االختبار على مجموعة من األساتذة المتخصصین مـن هیئـة التـدریس بقسـم ال
ــى بعــض مــوجهي ، وطرائــق التــدریس فــي الجامعــات الفلســطینیة بمحافظــات غــزة كمــا تــم عرضــه عل

   :اللغة العربیة من وكالة الغوث وعدد من مدرسي اللغة العربیة للتأكد من

  صالحیة أسئلة االختبار لقیاس مهارات القراءة التي وضعت من أجلها. -

 سالمة الصیاغة اللغویة لالختبار. -

 تعلیمات االختبار. مدى وضوح -

وحذف ، وقد أبدى بعض المحكمین بعض الملحوظات بشأن إضافة بعض المفردات
  بعضها وتعدیل البعض األخر.

وبذلك ، وبالتشاور مع الدكتور المشرف على األطروحة، وقد التزم الباحث بتلك الملحوظات
  ).5الحا للتطبیق ملحق رقم (أصبح االختبار ص
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ـــة االســـتط ـــام بالتجرب ـــارالقی ـــى عینـــة  االختبـــاروقـــد قـــام الباحـــث بتطبیـــق  :العیة لالختب عل
مــن خــارج عینــة ) أ( وتلمیــذة مــن مدرســة جبالیــا االبتدائیــة المشــتركة اً تلمیــذ) 30( اســتطالعیة قوامهــا

  صالحیة االختبار للتطبیق. :وذلك بهدفالدراسة 
  .تحدید الصعوبات القرائیة التي یخفقون بها -

 .إجابة االختبار عند تطبیقه على عینة البحث زمن الذي تستغرقهالتحدید  -

ý تحدید زمن االختبار:  

قد تم حساب  متوسط الوقت الذي استغرقه أبطأ ثالثة ، في ضوء التجربة االستطالعیة
فكان ، ) دقیقة35( والوقت الذي استغرقه أسرع ثالثة تالمذة في اإلجابة، دقیقة) 50( تالمذة

  .) دقیقة45المتوسط ما یقارب (
 االختبـاروقـد قـام الباحـث بتطبیـق  :یام بالتجربـة االسـتطالعیة الثانیـة " االستكشـافیة " لالختبـارالق

 تلمیذ وتلمیذة) 200( من تالمذة الصف الثالث األساسي، وقوامها استكشافیة على عینة استطالعیة
  :وذلك بهدف

ذلك لبناء البرنامج تحدید الصعوبات القرائیة التي أخفق بها تالمذة الصف الثالث األساسي، و  −
  .المحوسب بهدف معالجة الصعوبات القرائیة

ý تصحیح االختبار:   

یــتم احتســاب درجــة المفحــوص علــى االختبــار بجمــع درجاتــه علــى كــل ســؤال وجمــع درجاتــه 
ـــوافر مهـــارات القـــراءة لـــدى تالمـــذة الصـــف الثالـــث  ـــى جمیـــع المهـــارات لحســـاب الدرجـــة الكلیـــة لت عل

اقــل وتعبـر الدرجـة المنخفضـة ، درجـة) 70 – 0ى االختبـار ككـل بـین (األساسـي وتتـراوح الدرجـة علـ
فیمـا تعبـر ، المهـارات القرائیـة لـدى تالمـذة الصـف الثالـث األساسـي وجود صعوبة في عن) 40من (

عن تمكن التالمذة في المهـارات القرائیـة لـدى تالمـذة الصـف الثالـث ) 60أكثر من (الدرجة المرتفعة 
  .األساسي

   :إعداد الباحث): (بار المعرفي في مهارات القراءةثانیا: االخت

عتمـدها الباحـث فـي دراسـته تمـت االسـتفادة مـن فقـرات ابعد التوصل للمهارات الرئیسـة التـي 
وتضـــمن هـــذا االختبـــار أهـــم المهـــارات القرائیـــة ، االختبـــار التشخیصـــي فـــي إعـــداد االختبـــار المعرفـــي

  .) مهارة17وتكون االختبار من (، ساسيالمراد معالجتها لدى تالمذة الصف الثالث األ
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   :خطوات بناء االختبار

ý :إعداد فقرات االختبار 

  .والجدول التالي یبین توزیع أسئلة االختبار المعرفي على مهارات التعرف والفهم القرائي
 توزیع أسئلة االختبار المعرفي على مهارات التعرف والفهم القرائي)  4:4 ( جدول

 األسئلةعدد  رمهارات االختبا  م

 4  الفهم واالستیعاب 1

 2  تحدید مضاد الكلمات 2

 2 تفسیر معاني مفردات الكلمات 3

 3 التمییز بین تنوین الفتح والضم والكسر 4

  2 بحرف قمري المعرفة المعرفة وتبدأ بحرف شمسي والكلماتالكلمات  التمییز بین 5

 3 اء )الواو واأللف والی( التمییز بین أنواع المدود 6

 3 تحدید المفرد والمثنى والجمع 7

 2 التمییز بین همزتي الوصل والقطع 8

 3 التمییز بین التاء المبسوطة والتاء المربوطة والهاء المغلقة 9

 2 ترتیب كلمات لیكون جمال ذات معنى 10

 2 توظیف المفردات في جمل مفیدة 11

 2 توظیف التراكیب اللغویة في جمل مفیدة 12

 4 یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة 13

 1  یعبر عن صورة محددة بجمل مفیدة 14

 3 توظیف أسماء اإلشارة  15

 1  توظیف األسماء الموصولة 16

 1  توظیف أدوات االستفهام 17
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ý المفردات ونوع االختبار مواصفات تحدید: 

 التالمذة مستوى لمعرفة یستخدم والذي به، الخاص االختبار بناء في الباحث یبدأ أن قبل
البرعي  اختبار :منها القرائیة االختبارات بعض على باالطالع قام القرائیة، بعض المهارات في

  )2009( ، واختبار الشخریتي(2010) طعیمة اختبار )،2012عوض ( اختبار )،2013(

   :قد راعى الباحث عند وضع اختبار المهارات القرائیة المعرفي ما یلي

  اعي الدقة اللغویة والعلمیة.تر  -

  محددة وواضحة وخالیة من الغموض. -

  ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قیاسها. -

 مناسبة لمستوى قدرات التالمذة. -

  :قام الباحث بمراجعتها في ضوء ما یلي، بعد االنتهاء من صیاغة فقرات االختبار وٕاجاباتها المحتملة

 ذات شكل متنوع لتركیز انتباه التالمذة.راعى الباحث في عرض المفردات أن تكون  -

  .راعى الباحث عند إعداد المحتوى الفقرات ان تكون صحیحة لغویا -

ý :صیاغة تعلیمات االختبار 

بعــد تحدیــد عــدد الفقــرات وصــیاغتها قــام الباحــث بوضــع تعلیمــات االختبــار التــي تهــدف إلــى 
حیـث ، نـد صـیاغة هـذه التعلیمـاتمـع مراعـاة السـهولة والوضـوح ع، شرح فكـرة اإلجابـة عـن االختبـار

   :راعى الباحث تعلیمات االختبار التالیة

  .االسم الصف واسم المدرسة :بیانات خاصة بالتالمذة وهي -

  تعلیمات خاصة بوصف االختبار. -

 .تعلیمات خاصة باإلجابة عن جمیع األسئلة في المكان المناسب -

ý الصورة األولیة لالختبار: 

تبار المعرفي في إطار المهارات القرائیة في صورته األولیة في ضوء ما سبق تم إعداد االخ
وبعـــد كتابــة فقـــرات االختبـــار تــم عرضـــه علــى لجنـــة مــن المحكمـــین وذلـــك ) فقــرة 40( فاشــتمل علـــى

   :الستطالع آرائهم حول مدى

  مناسبة فقرات االختبار للمهارات القرائیة. -

  مناسبة الفقرات لمستوى تالمذة الصف الثالث األساسي. -
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  اسبة زمن االختبار لفقراته.من -

 .شمولیة وتنوع فقرات االختبار -

 :وفي ضوء آراء ومالحظات المحكمین قام الباحث بإجراء التعدیالت التي اقترحها المحكمون وهي

  إعادة صیاغة بعض الفقرات. -

 إعادة ترتیب بعض الفقرات. -

 17موزعـة علـى  ) سؤال40( وبذلك أصبح االختبار المعرفي في صورته النهائیة یتكون من
  ).7مهارة. ملحق رقم (

ý  :تجربة االختبار 

وتلمیـذة  اً تلمیـذ) 30( بعد إعداد االختبار قام الباحث بتطبیقـه علـى عینـة اسـتطالعیة قوامهـا
وذلك لتحلیل النتائج واستخراج الصدق والثبات وكذلك معامـل ، سبق لهم دراسة المهارات القرائیةمن 

التـي یختلـف ، ستیضـاح بعـض البنـود أو البـدائل المبهمـة أو الغامضـةوال، الصعوبة والتمییـز للفقـرات
  .فیها األفراد في تفسیرها وفهمها

ý تحدید زمن االختبار: 

) 45زمن المناســب لتطبیــق االختبـــار (فــي ضــوء التجربــة االســتطالعیة وجـــد الباحــث أن الــ
 – 40( تساوي تقریباستطالعیة دقیقة ؛ وذلك ألن متوسط المدة الزمنیة التي استغرقها أفراد العینة اال

  دقیقة.) 50

ý تصحیح االختبار: 

 حددت درجة واحدة لكل فقرة وبذلك تكون الدرجـة التـي حصـل علیهـا التالمـذة محصـورة بـین
  فقرة.) 40( حیث تكون االختبار في صورته النهائیة من، درجة) 40 –صفر (

ý االختبار أسئلة إجابات تحلیل:  

 نتائج تحلیل تم االستطالعیة العینة تالمذة علىمعرفي ال ختباراال تطبیق تم أن بعد
  :على التعرف بهدف االختبار أسئلة على التالمذة إجابات
ü االختبار أسئلة من سؤال كل صعوبة معامل.  

ü االختبار أسئلة من سؤال كل تمییز معامل.  
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، التالمذة مجموع من%  27 ضمت علیا مجموعة مجموعتین لىالتالمذة إ تقسیم تم وقد
 من%  27 ضمت دنیا ومجموعة االختبار، في الدرجات أعلى على حصلوا الذین التالمذة وهم

 كل في التالمذة  عدد بلغ وقد االختبار، في الدرجات أدنى على حصلوا الذین تالمذةال مجموع
  .8 مجموعة

  المعرفي:حساب معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار 

 :الصعوبة معامل .1

 درجة حساب من الهدف وكان خاطئة، إجابة السؤال على أجابوا لمن بةبالنس ویقاس
 تزید أو 0.20 عن صعوبتها درجة تقل التي الفقرات حذف هو االختبار لفقرات الصعوبة،

  :التالیة بالمعادلة ویحسب 0.80عن
عدد التالمذة الذین أجابوا عن المفردة إجابة خاطئة

عدد التالمذة الكلي =    معامل الصعوبة 

  )169: 2008(أبو دقة، 

  التمییز:معامل  .2

 وقــدرتها بیــنهم، الفردیــة الفــروق حیــث مــن التالمــذة  بــین التمییــز علــى الفقــرة قــدرة بــه یقصــد
لفقــرات  التمییــز معامــل حســاب مــن الهــدف وكــان. الــدنیا والفئــة العلیــا الفئــة بــین التمییــز علــى أیضــاً 

 ویحســـب ضـــعیفة، تعتبـــر ألنهـــا 0.20 عـــن هـــاتمییز  معامـــل یقـــل التـــي الفقـــرات حـــذف هـــو االختبـــار
  :التالیة بالمعادلة

  ك) ÷ 2ن – 1(م) = (ن زیمعامل التمی

  )172: 2008(أبو دقة، 

    : عدد اإلجابات الصحیحة في الفئة العلیا.1ن •

  عدد اإلجابات الصحیحة في الفئة الدنیا. :2ن •

 المجموعتین. إحدى أفرادعدد  ك: •
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  وبة ومعامالت التمییز لكل فقرة من فقرات معامالت الصع) 4:5( جدول رقم
  والدرجة الكلیة لفقراته:، المعرفياالختبار 

 التمییز الصعوبة  السؤال

1  0.50 0.75 

2  0.69 0.63 

3 0.56 0.63 

4 0.56 0.38 

5 0.63 0.75 

6 0.38 0.50 

7 0.31 0.63 

8 0.50 0.75 

9 0.75 0.50 

10 0.63 0.75 

11 0.63 0.75 

12 0.44 0.63 

13 0.63 0.50 

14 0.69 0.63 

15 0.63 0.75 

16 0.25 0.50 

17 0.50 0.75 

18 0.50 0.75 

19 0.56 0.63 

20 0.31 0.63 

21 0.31 0.63 

22 0.75 0.50 
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 التمییز الصعوبة  السؤال

23 0.69 0.63 

24 0.38 0.50 

25 0.75 0.50 

26 0.69 0.63 

27 0.63 0.50 

28 0.38 0.75 

29 0.69 0.63 

30 0.63 0.75 

31 0.75 0.50 

32 0.56 0.38 

33 0.75 0.50 

34 0.38 0.75 

35 0.44 0.63 

36 0.69 0.63 

37 0.69 0.63 

38 0.63 0.75 

39 0.50 0.50 

40 0.56 0.38 

 فقـــــرات االختبـــــار تتـــــراوح بـــــین جمیـــــع) أن درجـــــات صـــــعوبة 4:5یتبـــــین مـــــن جـــــدول رقـــــم (
ممـــــــــا یشـــــــــیر أن ، ) 0.75 -0.38بـــــــــین (كمـــــــــا تتـــــــــراوح درجـــــــــات التمییـــــــــز ، ) 0.75 - 0.25(

ن أحیـــــث  جمیـــــع فقـــــرات االختبـــــار تقـــــع ضـــــمن المســـــتوى المقبـــــول لمعـــــامالت الصـــــعوبة والتمییـــــز،
، )172: 2008(أبـــــو دقـــــة، ) 0.20الفقـــــرات الضـــــعیفة هـــــي التـــــي یكـــــون معامـــــل تمییزهـــــا أقـــــل مـــــن (

ــــــــول یتــــــــراوح بــــــــین ( )296: 2005(ملحــــــــم ویشــــــــیر  ــــــــأن معامــــــــل الصــــــــعوبة المقب )، 0.75-0.25ب
وكلمـــــــا ارتفـــــــع معامـــــــل التمییـــــــز عـــــــن ذلـــــــك كلمـــــــا كـــــــان  0.20ومعامـــــــل التمییـــــــز ال یقـــــــل عـــــــن 
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) یتضــــــــــح أن جمیــــــــــع 4:4، ومــــــــــن خــــــــــالل جــــــــــدول رقــــــــــم ()172: 1998(الزیــــــــــود وعلیــــــــــان، أفضــــــــــل
ـــــذي حـــــدده الباحـــــث،  ـــــة ضـــــمن المـــــدى ال ـــــرات مقبول ـــــز للفق ممـــــا یـــــدلل معـــــامالت الصـــــعوبة والتمیی

  على أن االختبار جید.

ý صدق االختبار:   

یقصـــد بصـــدق االختبـــار بأنـــه " مـــدى تحقیـــق االختبـــار للغـــرض الـــذي وضـــع ألجلـــه " وقـــد 
صـــدق االتســــاق ، صـــدق المحكمـــین :همـــا، اســـتخدم الباحـــث طـــریقتین للتأكـــد مـــن صـــدق االختبـــار

  الداخلي.

   :صدق المحكمین -1

مـن صـدق االختبـار عـن یقصد به أن یقیس االختبار ما وضع لقیاسه ؛ وقد تحقـق الباحـث 
ریــق عــرض االختبــار فــي صــورته األولیــة علــى مجموعــة مــن المتخصصــین فــي المنــاهج وطرائــق ط

، ومعلمــین ممــن یعملــون فــي مجــال التــدریس فــي مــدراس محافظــة شــمال غــزة، ومشــرفین، التــدریس
ـــار ـــداء آرائهـــم وملحوظـــاتهم حـــول مناســـبة فقـــرات االختب ـــاموا بإب ـــث ق وكـــذلك وضـــوح صـــیاغتها ، حی

  اللغویة. 

   :تساق الداخليصدق اال  -2

ویقصد به " قـوة االرتبـاط بـین درجـات كـل مـن مسـتویات األهـداف ودرجـة االختبـار الكلـي " 
جرى التحقق من صـدق االتسـاق الـداخلي لالختبـار بتطبیـق االختبـار علـى عینـة اسـتطالعیة مكونـة 

االرتبـاط  واكتفـى الباحـث بحسـاب معـامالت، مـن خـارج أفـراد عینـة الدراسـة، ) تلمیذ وتلمیذة30من (
وتــم حســاب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین درجــات كــل ، بــین درجــة كــل مهــارة والدرجــة الكلیــة لالختبــار

وذلـك باسـتخدام البرنـامج ، مهارة من االختبار المعرفي  مع الدرجة الكلیـة لالختبـار الـذي تنتمـي إلیـه
  :والجدول التالي یوضح ذلك) spss( اإلحصائي
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  كل مهارة من االختبار المعرفي مع الدرجة الكلیة لالختبارارتباط درجة ) 4:6(جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط مهارات االختبار  م

 0.001 0.819**  الفهم واالستیعاب 1

 0.001 0.728**  تفسیر معاني مفردات الكلمات 2

 0.001 0.650**  تحدید مضاد الكلمات 3

 0.001 0.862** ربوطة والهاء المغلقةالتمییز بین التاء المبسوطة والتاء الم 4

 0.001 0.703** التمییز بین تنوین الفتح والضم والكسر 5

6 
التمییز بین الكلمات المعرفة وتبدأ بحرف قمري والكلمات 

 المعرفة وتبدأ بحرف شمسي
**0.758 0.001 

 0.001 0.830**  الواو واأللف والیاء )( التمییز بین أنواع المدود 7

 0.007 0.485** المفرد والمثنى والجمع تحدید 8

 0.001 0.629** التمییز بین همزتي الوصل والقطع 9

 0.001 0.720** ترتیب كلمات لیكون جمال ذات معنى 10

 0.003 0.519** توظیف المفردات في جمل مفیدة 11

 0.001 0.830** توظیف التراكیب اللغویة في جمل مفیدة 12

 0.013 0.449* ى من عدة جمل غیر مرتبةیكون فقرة ذات معن 13

 0.001 0.760**  یعبر عن صورة محددة بجمل مفیدة 14

 0.001 0.565** توظیف أسماء اإلشارة 15

 0.013 0.448**  توظیف أدوات االستفهام 16

 0.001 0.587** توظیف األسماء الموصولة 17

  0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (28**ر الجدولیة عند درجة حریة (

 0.361) = 0.05) وعند مستوى داللة (28*ر الجدولیة عند درجة حریة (

مهــارة حققــت ارتباطــات دالــة مــع ) 17( یتبــین مــن الجــدول الســابق أن جمیــع مهــارات االختبــار المعرفــي
  ).0.05 (و )0.01(الدرجة الكلیة لالختبار عند مستوى داللة 
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ý  المعرفي: ختباراالثبات  

 من خالل الطرق التالیة:المعرفي ختبار الل الثبات لتم حساب معام

 طریقة التجزئة النصفیة: .1

 معامـــل بإیجـــاد، وذلــك النصـــفیة التجزئــة طریقـــة باســـتخدام االختبــار ثبـــات باحســ تـــم حیــث
 كانـت وقـد، المعرفـي ختبـارالل األسـئلة الزوجیـة ودرجـات الفردیـة األسئلة درجات بین بیرسون ارتباط

ثــم  جــرى تعــدیل طــول االختبــار باســتخدام ، )0.845ط بــین النصــفین تســاوي (قیمــة معامــل االرتبــا

( :وذلـــــك باســـــتخدام المعادلـــــة التالیـــــة ،ســـــیبرمان بـــــروانمعادلـــــة 
1

2
+R
R () حیـــــثRهـــــو معامـــــل ( 

    ) معامل الثبات قبل وبعد التعدیل.4:7یوضح الجدول رقم (و  )،481: 2010(أبو عالم، االرتباط
  

  وفًقا لطریقة التجزئة النصفیةالقراءة المعرفي  مهاراتمعامل الثبات الختبار : )4:7م (جدول رق

  معامل الثبات بعد التصحیح  معامل الثبات قبل التصحیح  الفقراتعدد   البیان

  0.910 0.845 40  االختبار المعرفي

بلغ  أن قیمة معامل الثبات وفقا لطریقة التجزئة النصفیة الجدول السابقیتبین من 
  وهي تعتبر قیمة مرتفعة تدلل على قوة االختبار وثباته. ،(0.910)

  ):Kuder-Richardson  21( ریتشاردسون –معادلة كودر طریقة  .2

تعتمد هذه المعادلة على و ، ختباراالمعامل ثبات  إیجادتستخدم هذه المعادلة في حیث 
ك على عدد فقراته، فكلما كان عدد على فقرات االختبار ككل، وكذل التالمذةدرجة تباین استجابات 

الفقرات قلیًال انخفض تجانس االختبار، وٕاذا كان عددها كبیرًا ارتفع تجانس االختبار، ولهذا یفضل 
، فأكثر فقرة )20(فقراتها  یكون عدداستخدام معادلة كودر ریتشاردسون في حالة االختبارات التي 

  :والمعادلة هي

ن  نث  =  
م  ن   م     

ع      م  −      

  .على االختبار التالمیذ= تباین درجات  2ع :حیث إن

  .على االختبار التالمیذم   = متوسط درجات            

  .ن   = عدد فقرات االختبار     
  )203: 2009(المنیزل، 
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، )0.921( لالختبار ككل 21ریتشارد سون -وبالتعویض في المعادلة تنتج قیمة كودر
في صورته  وبذلك یكون االختبار المعرفيوهي نسبة مرتفعة تدلل على قوة االختبار وثباته، 

  .)7ملحق رقم (النهائیة 
  

  بطاقة مالحظة لمهارات النطق القرائي:ثالثا: 
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطالع 

عن طریق المقابالت الشخصیة ذات الطابع غیر الرسمي صین في التربیة المتخصرأي عینة من 
  :التالیةوفق الخطوات  بطاقة المالحظةقام الباحث ببناء 

 تحدید المهارات الرئیسیة التي شملتها بطاقة المالحظة. -

 .)8) فقرات وبعد التعدیل أصبحت (10والتي شملت ( في صورتها األولیة إعداد البطاقة -

 .تة على المشرف من أجل اختیار مدي مالئمتها لجمع البیاناعرض البطاق -

 تعدیل البطاقة بشكل أولي حسب ما یراه المشرف. -

 .من المحكمین التربویین مجموعةعلى  البطاقةعرض  -

متوسطة، كبیرة،  ،جدارباعي (كبیرة  ویتم تقدیر أداء أفراد العینة من قبل المالحظ وفقًا لتدرج -
احتساب درجة أداء ویتم  ) 1، 2، 3، 4، 5( ح الخیارات بالدرجاتوتصح) قلیلة جداقلیلة، 

درجات تقدیر مهارات التالمذة على فقرات البطاقة ككل للحصول على الدرجة التالمذة بجمع 
ویتم احتساب الدرجة الكلیة للتالمذة بجمع درجاته على جمیع  .المهاري في القراءةلألداء الكلیة 

  ) درجة.40- 8( لى بطاقة مالحظة األداء بین المهارات وتتراوح الدرجة ع

ý  البطاقةصدق:  

  قام الباحث بتقنین فقرات بطاقة المالحظة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي:
  صدق المحكمین: -1

مجـال على مجموعة من أساتذة جامعیین من المتخصصین فـي  بطاقة المالحظةتم عرض 
وذلـك  ،)12ملحق رقـم( ذین حكموا االختبار المعرفيالمناهج وطرق التدریس ومعلمي اللغة العربیة ال

، وكذلك وضوح صیاغاتها اللغویـة، وفـي ضـوء تلـك اآلراء تـم البطاقةناسبة فقرات للتحقق من مدى م
  التعدیالت على بطاقة المالحظة.بعض  إجراء
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 :تعدیلها ومن أبر المهارات التي تم

 قـراءة الطویلـة بحركاتهـا  الحـروف قـراءةتصـبح  ل، قراءة مقاطع من الحروف قراءة جهریة بصورة سلیمة -
 .سلیمة بصورة جهریة

  .سلیمة جهریة قراءة  الجمل قراءة، لتصبح سلیمة جهریة قراءة كلمات ثالثة من مكونة جملة قراءة -

  :ومن أبرز المهارات التي حذفت

  .والعامیة اللفظیة وتجنب بالفصحى القراءة مراعاة - القراءة أثناء الصحیحة الوقف بمواضع االلتزام -

  :صدق االتساق الداخلي -2

عینة العلى  هابتطبیق لبطاقة المالحظةجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي       
والدرجة  بطاقةوتم حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجات كل فقرة من فقرات ال، ستطالعیةاال

  یوضح ذلك: )4:8( ) والجدولSPSS( إلیه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي  للبطاقةالكلیة 
  للبطاقةمع الدرجة الكلیة  مالحظة بطاقةمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات : )4:8جدول (

معامل   الفقرات  م.
  مستوى الداللة  االرتباط

 0.01دالة عند  0.885  قراءة الحروف الهجائیة بأصواتها قراءة جهریة بصورة سلیمة.  1

 0.01دالة عند  0.905  .طویلة قراءة جهریة بصورة سلیمةقراءة الحروف  بحركاتها ال  2

 0.01دالة عند  0.930  .سلیمة بصورة جهریة قراءة الكلمات قراءة  3

 0.01دالة عند  0.954  .سلیمة جهریة قراءة  الجمل قراءة  4

 0.01دالة عند  0.961  .السلیم الضبط مراعیا جهریة قراءة الفقرة قراءة  5

 0.01دالة عند  0.903  .عة مناسبة بصورة سلیمةالفقرة بسر  قراءة  6

 0.01دالة عند  0.836  .المقروءة المعاني عن الصوتي التعبیر  7

 0.01دالة عند  0.943  یقرأ الكلمات دون حذف أو تكرار أو إبدال.  8

  0.361) = 0.05) وعند مستوى داللة (28ر الجدولیة عند درجة حریة (قیمة  

    0.463 ) =0.01) وعند مستوى داللة (28رجة حریة (ر الجدولیة عند د قیمة 

یتضح من الجدول السابق أن جمیع بنود بطاقة المالحظة في القراءة حققت ارتباطات دالة مع الدرجة 
  ).0.01( الكلیة للبطاقة عند مستوى داللة
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ý البطاقة ثبات: Test Reliability 

وذلك باستخدام ثالث طرق هي طریقة یة أفراد العینة االستطالعتم تقدیر ثبات البطاقة على 
   .ومعادلة هولستي خكرو نباالتجزئة النصفیة ومعامل ألفا 

  أوالً: طریقة التجزئة النصفیة:

س معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة، حیث تم تجزئة الفقرات إلى اقام الباحث بقی
والفقرات الزوجیة وهي ، ألولنصفین، واعتبر األسئلة ذات األرقام الفردیة هي فقرات النصف ا

فقرات النصف الثاني، ثم حساب معامل ارتباط بیرسون بین النصف األول من بطاقة المالحظة 
براون لحساب معامل  سیبرمان)، ثم استخدام معادلة 0.895والنصف الثاني من البطاقة فكان (

البطاقة تتمتع بدرجة ما سبق ان م)، ویتضح 0.945ثبات البطاقة الكلي فحصل على معامل ثبات(
  ثبات جیدة.

  :خكرو نباریقة ألفا ثانیاً: ط

، وذلــك خكــرو نبــاوهــي طریقــة ألفــا  اســتخدم الباحــث طریقــة أخــرى مــن طــرق حســاب الثبــات
) ممــا 0.969للبطاقــة (، حیــث حصــل علــى قیمــة معامــل ألفــا بطاقــة المالحظــةإلیجــاد معامــل ثبــات 
  الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسة.تتمتع بدرجة عالیة من یدل على أن البطاقة 

ý :ثبات البطاقة باستخدام معادلة هولستي  

 المالحظة ونتائج العینة ألداء الباحث لها یتوصل التي المالحظة نتائج بین االتفاق مدى به یقصد 
 صصینالمتخ من الخبرة ذوي الزمالء من اثنین الباحث اختار وقد آخر، باحث لها یتوصل التي
 لمهارات في أدائهم االستطالعیة العینة أفراد من خمسة بمالحظة القیام وتم العربیة، اللغة مجال في

  .المالحظة بطاقة في وردت كما القرائي النطق

 :وهي األفراد، عبر الثبات من للتحقق ستيهول معادلة الباحث استخدم وقد

 =معامل االتفاق
  نقاط االتفاق             

 ×100  

 نقاط االتفاق+ نقاط االختالف    

  یوضح ذلك: )4:9(والجدول  فحصل على معامل اتفاق عال ومرضٍ 
  نقاط االتفاق واالختالف في بطاقة المالحظة وفي الدرجة الكلیة للبطاقة: )4:9جدول رقم (

 المهارة
  نقاط

 االتفاق
  نقاط

 االختالف
  نقاط االتفاق

 نقاط االختالف +
 معامل
 االتفاق

 %90.63 32 3  29  الحظة األداء ككلم
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% وهـذا معامـل جیـد ویطلـق علـى  90.63یبین الجدول السابق أن معامالت االتفاق كانت 
یقصـد بـه وصـول المحلـل نفسـه مـع شـخص آخـر عنـد و  هذا النـوع مـن الثبـات باالتسـاق عبـر األفـراد

  .تطبیق إجراءات عملیة التحلیل نفسها، مما یؤكد ثبات األداة
  الدراسة: راتمتغیضبط 

حرص الباحث على ضمانة سالمة نتائج الدراسة من خالل تجنب المتغیرات الدخیلة، فقد قام 
  التالیة: تبضبط تكافؤ المجموعتین التجریبیة، والضابطة، من خالل المتغیرا

 العمر الزمني. -

 التحصیل في مادة اللغة العربیة. -

 التحصیل العام. -

 التجریبیة.و  طةاالختبار القبلي للمجموعتین الضاب -

 التجریبیة.و  بطاقة المالحظة القبلي للمجموعتین الضابطة -

  وفیما یلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتین لكل من المتغیرات السابقة:
  ضبط متغیر العمر الزمني: :أوالً 
وللتأكــــد مــــن ذلــــك قــــام الباحــــث برصــــد أعمــــار العینــــة مــــن خــــالل ســــجالت المدرســــة، وقــــام     

  المستقلتین.ین ) لحساب داللة الفروق بین متوسطات المجموعتTبمعالجتها باختبار (
 بین الفروق إلى للتعرف الداللة ومستوى "ت" وقیمة المعیاریة واالنحرافات المتوسطات: (4:10) رقمجدول 

  العمر الزمني لمتغیر تعزى التي الضابطة والتجریبیة المجموعتین درجات متوسطي

  المتوسط  العدد المجموعة  المتغیر
االنحراف 
  "ت " المعیاري

قیمة 
 الداللة

مستوى 
  الداللة

 العمر
 0.220 8.333 30 تجریبیة

0.165 
 

0.869 
 

غیر دالة 
 0.247 8.343 30 ضابطة اً إحصائی

  α = (2.00≤0.05) وعند مستوى داللة (58قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

    α= (2.66≤0.01داللة ( ) وعند مستوى58قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

) المحســوبة فــي المقارنــة بــین متوســطي المجمــوعتین Tیتضــح مــن الجــدول الســابق أن قیمــة (
) المحســـوبة غیـــر دالـــة إحصـــائیًا عنـــد T) الجدولیـــة، وهـــذا یعنـــي أن قیمـــة (Tكانـــت أصـــغر مـــن قیمـــة (

ة التجریبیـــة مـــع  )؛ أي أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط المجموعـــ0.05مســـتوى (
  ن من حیث العمر الزمني.یمتكافئت ینالمجموعت ینوهذا یدل على أن هات، متوسط المجموعة الضابطة
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  اللغة العربیة:: التحصیل في ثانیاً 

 لضبط واستخرجت الدرجات التجریب بدء ، قبلفي اللغة العربیة مذةالتال درجات رصد تم

 المجموعتین بین على الفروق للتعرف (t)اختبار دام، وتم استخاللغة العربیة في التحصیل متغیر
  :ذلك یوضح) 4:11( التجربة، والجدول في البدء قبل والتجریبیة الضابطة

  
 بین الفروق إلى للتعرف الداللة ومستوى "ت" وقیمة المعیاریة رافاتواالنح المتوسطات: (4:11)جدول  

  في اللغة العربیة التحصیل لمتغیر الضابطة والتجریبیة المجموعتین درجات متوسطي

االنحراف   المتوسط  العدد المجموعة  المتغیر
 المعیاري

قیمة   "ت "
 الداللة

مستوى 
  الداللة

التحصیل في 
 اللغة العربیة

 1.964- 12.954 84.300 30 تجریبیة
 

0.054 
 

غیر دالة 
 8.557 89.867 30 ضابطة اً إحصائی

  α = (2.00≤0.05وعند مستوى داللة ( )58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

    α= (2.66≤0.01) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

) المحسـوبة فـي المقارنـة بـین متوسـطي المجمـوعتین Tیتضح من الجدول السابق أن قیمة (
إحصـائیًا عنـد ) المحسـوبة غیـر دالـة T) الجدولیـة، وهـذا یعنـي أن قیمـة (Tكانـت أصـغر مـن قیمـة (

)؛ أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط المجموعــة التجریبیــة مــع  0.05مســتوى (
وهـذا یـدل علـى أن هاتـان المجموعتـان متكافئتـان مـن حیـث التحصـیل ، متوسط المجموعـة الضـابطة

  . اللغة العربیةفي 

  العام:: التحصیل ثالثاً 

واستخرجت  التجریب بدء الماضي، قبل للعام لعامالتحصیل ا في التالمذة درجات رصد تم
 المجموعتین بین على الفروق للتعرف (t)اختبار ، وتم استخدامالعام التحصیل متغیر لضبط الدرجات

  :ذلك یوضح )4:12( التجربة، والجدول في البدء قبل والتجریبیة الضابطة
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 بین الفروق إلى للتعرف الداللة ومستوى "ت" وقیمة المعیاریة رافاتواالنح المتوسطات: ( 4:12)جدول  
  في العام التحصیل لمتغیر الضابطة والتجریبیة المجموعتین درجات متوسطي

االنحراف   المتوسط  العدد المجموعة  المتغیر
قیمة   "ت " المعیاري

 الداللة
مستوى 
  الداللة

 التحصیل العام
 1.264- 9.591 84.523 30 تجریبیة

 
0.211 

 
غیر دالة 

 9.877 87.700 30 ضابطة اً یإحصائ

  α = (2.00≤0.05) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

    α= (2.66≤0.01) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

) المحسوبة في المقارنة بین متوسطي المجموعتین Tیتضح من الجدول السابق أن قیمة (
) المحسوبة غیر دالة إحصائیًا عند T) الجدولیة، وهذا یعني أن قیمة (Tت أصغر من قیمة (كان

)؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط المجموعة التجریبیة مع  0.05مستوى (
من حیث التحصیل  ینمتكافئت تینن المجموعیوهذا یدل على أن هات، متوسط المجموعة الضابطة

  . العام

  المعرفي:الختبار ل: التطبیق القبلي رابعاً 

 لضبط واستخرجت الدرجات التجریب بدء االختبار القبلي، قبل في تالمیذال درجات رصد تم

 المجموعتین بین على الفروق للتعرف (t)اختبار وتم استخدام .القبلياالختبار  في التحصیل متغیر
  :ذلك یوضح )4:13( دولالتجربة، والج في البدء قبل والتجریبیة الضابطة
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 بین الفروق إلى للتعرف الداللة ومستوى "ت" وقیمة المعیاریة االنحرافاتو  المتوسطات: (4:13)جدول  
  معرفيالختبار اللالتطبیق القبلي في  والتجریبیةالضابطة  المجموعتین درجات متوسطي

 المتوسط العدد العینة المتغیر
االنحراف 
 المعیاري

  قیمة
 )( ت 

الداللة 
 اإلحصائیة

الداللة 
 اإلحصائیة

 الفهم واالستیعاب
 0.186- 1.487 2.167 30 المجموعة التجریبیة

 
0.853 

 
غیر دالة 

 1.278 2.233 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

  تحدید مضاد الكلمات
 0.455 0.868 1.267 30 المجموعة التجریبیة

 
0.651 

 
غیر دالة 

 0.834 1.167 30 الضابطة المجموعة اً إحصائی

تفسیر معاني مفردات 
 الكلمات

 0.478 0.868 0.933 30 المجموعة التجریبیة
 

0.634 
 

غیر دالة 
 0.747 0.833 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

التمییز بین تنوین الفتح 
 والضم والكسر

 0.110 1.098 1.633 30 المجموعة التجریبیة
 

0.913 
 

غیر دالة 
 1.248 1.600 30 المجموعة الضابطة اً ائیإحص

المعرفة  التمییز بین الكلمات
شمسي والكلمات وتبدأ بحرف 

 المعرفة وتبدأ بحرف قمري

 0.694 0.759 0.900 30 المجموعة التجریبیة
 

0.490 
 

غیر دالة 
 0.728 0.767 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

 التمییز بین أنواع المدود
 واأللف والیاء ) الواو(

 0.271 0.973 1.467 30 المجموعة التجریبیة
 

0.787 
 

غیر دالة 
 0.932 1.400 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

تحدید المفرد والمثنى 
 والجمع

 0.611- 1.143 1.267 30 المجموعة التجریبیة
 

0.544 
 

غیر دالة 
 1.383 1.467 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

تمییز بین همزتي ال
 الوصل والقطع

 0.870 0.887 0.800 30 المجموعة التجریبیة
 

0.388 
 

غیر دالة 
 0.894 0.600 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

التمییز بین التاء المبسوطة  
 المربوطة والهاء المغلقة

 0.417- 0.922 1.333 30 المجموعة التجریبیة
 

0.678 
 

غیر دالة 
 0.935 1.433 30 مجموعة الضابطةال اً إحصائی

ترتیب كلمات لیكون جمال 
 ذات معنى

 0.308 0.885 0.900 30 المجموعة التجریبیة
 

0.759 
 

غیر دالة 
 0.791 0.833 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

توظیف المفردات في 
  جمل مفیدة

 0.155 0.868 0.733 30 المجموعة التجریبیة
 

0.877 
 

غیر دالة 
 0.794 0.700 30 المجموعة الضابطة اً حصائیإ
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 المتوسط العدد العینة المتغیر
االنحراف 
 المعیاري

  قیمة
 )( ت 

الداللة 
 اإلحصائیة

الداللة 
 اإلحصائیة

توظیف التراكیب اللغویة 
  في جمل مفیدة

 0.318- 0.805 0.800 30 المجموعة التجریبیة
 

0.752 
 

غیر دالة 
 0.819 0.867 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

یكون فقرة ذات معنى من 
  عدة جمل غیر مرتبة

 0.682 1.375 1.200 30 المجموعة التجریبیة
 

0.498 
 

غیر دالة 
 1.273 0.967 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

یعبر عن صورة محددة 
  بجمل مفیدة

 0.773 1.104 2.233 30 المجموعة التجریبیة
 

0.443 
 

غیر دالة 
 1.232 2.000 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

  توظیف أسماء اإلشارة 
 0.803 0.498 0.400 30 المجموعة التجریبیة

 
0.425 

 
غیر دالة 

 0.466 0.300 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

توظیف األسماء 
  الموصولة

 0.266 0.490 0.367 30 المجموعة التجریبیة
 

0.791 
 

غیر دالة 
 0.479 0.333 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

  توظیف أدوات االستفهام
 0.282- 0.450 0.267 30 المجموعة التجریبیة

 
0.779 

 
غیر دالة 

 0.466 0.300 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

  )40(الدرجة الكلیة
 0.419 8.580 18.667 30 المجموعة التجریبیة

 
0.677 

 
غیر دالة 

 7.416 17.800 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

  α = (2.00≤0.05) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

    α= (2.66≤0.01) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

) المحسـوبة فـي المقارنـة بـین متوسـطي المجمـوعتین Tیتضح من الجدول السابق أن قیمة (
) المحسـوبة غیـر دالـة إحصـائیًا عنـد T) الجدولیـة، وهـذا یعنـي أن قیمـة (Tكانـت أصـغر مـن قیمـة (

)؛ أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط المجموعــة التجریبیــة مــع  0.05(مســتوى 
ن مـن حیـث التحصـیل ین متكـافئتیالمجمـوعت ینوهـذا یـدل علـى أن هـات، متوسط المجموعة الضـابطة
  . في االختبار المعد للدراسة
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  لبطاقة المالحظة:: التطبیق القبلي خامساً 

واستخرجت  التجریب بدء ، قبلالتطبیق يف المالحظةطاقة ب في ذةتالمال درجات رصد تم
 المجموعتین بین على الفروق للتعرف (t)اختبار وتم استخدام .مالحظةال متغیر لضبط الدرجات
  :ذلك یوضح )4:14( التجربة، والجدول في البدء قبل والتجریبیة الضابطة

 بین الفروق إلى للتعرف الداللة ومستوى "ت" وقیمة المعیاریة االنحرافاتو  المتوسطات: ( 4:14)جدول  
  لبطاقة المالحظةالتطبیق القبلي في  والتجریبیةالضابطة  المجموعتین درجات متوسطي

 المتوسط العدد العینة المتغیر
االنحراف 
  المعیاري

  قیمة
 ( ت )

الداللة 
 اإلحصائیة

الداللة 
 اإلحصائیة

الدرجة الكلیة 
 للبطاقة

 0.333 7.440 26.533 30 المجموعة التجریبیة
 

0.741 
 

غیر دالة 
 7.308 25.900 30 المجموعة الضابطة اً إحصائی

  α = (2.00≤0.05) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

    α= (2.66≤0.01) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

) المحسـوبة فـي المقارنـة بـین متوسـطي المجمـوعتین T( یتضح من الجدول السابق أن قیمة
) المحسـوبة غیـر دالـة إحصـائیًا عنـد T) الجدولیـة، وهـذا یعنـي أن قیمـة (Tكانـت أصـغر مـن قیمـة (

)؛ أي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط المجموعــة التجریبیــة مــع  0.05مســتوى (
ن مـن حیـث التحصـیل ین متكـافئتین المجمـوعتین هـاتوهـذا یـدل علـى أ، متوسط المجموعة الضـابطة

  .  في بطاقة المالحظة المعدة للدراسة

 :ـدراسةلاجراءات ا

وذلـك مـن ، دب التربوي والدراسات السابقة التي تتعلق بموضـوع الدراسـة الحالیـةاالطالع على األ .1
 .األساسيأجل التعرف على المهارات القرائیة التي تمثل صعوبة لدى تالمذة الصف الثالث 

وث الدولیـة فـي محافظــة مــدارس تابعـة لوكالـة الغـ ثـالثعـداد وتطبیـق االختبـار التشخیصـي فـي إ .2
، للتعــــرف علــــى المهــــارات التــــي أخفــــق بهــــا التالمــــذة تــــم اختیارهــــا بطریقــــة عشــــوائیةشــــمال غــــزة 

تمثـــل صـــعوبة لـــدى التـــي القرائیـــة مهـــارات أهـــم الللتعـــرف علـــى واســـتطالع رأي بعـــض المعلمـــین 
 .الصف الثالث األساسي تالمذة

  .قصدیة كعینة" أ" المشتركة االبتدائیة جبالیا مدرسة اختیار .3
ـــار .4 ـــا مدرســـة مـــن شـــعبتین اختی ـــة جبالی  اً تلمیـــذ) 60( العشـــوائیة بالطریقـــة"  أ"  المشـــتركة االبتدائی

 .تجریبیة واألخرى ضابطة إحداهما مجموعتین إلى موزعین وتلمیذة
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 بعـــض یتضــمن معرفــي اختبــار ٕاعــدادو ، المتعــددة الوســائط لــىع القــائم المحوســب البرنــامج بنــاء .5
لتوضـیح كیفیـة دلیل المعلـم و  القرائیة للمهارات مالحظة بطاقةو ، معالجتها المراد القرائیة المهارات

 .تنفیذ الدروس

 مجموعـة علـىوبطاقـة المالحظـة ، واالختبـار المعرفـي، البرنامج المحوسب، ودلیـل المعلـم عرض .6
 صـحته مـن للتأكـد والمعلمـین والمشـرفین التدریس قائوطر  المناهج في خصصینوالمت الخبراء من

 .االضافة أو الحذف أو التعدیل أجل من ومناسبته

واجــراء الترتیبــات الالزمــة لتطبیــق الدراســة مــن حیــث موافقــة الســید/ مــدیر ، التوجــه بطلــب رســمي .7
 .برنامج التربیة والتعلیم لوكالة الغوث الدولیة بغزة

 .الدراسة راتمتغی  ضبط .8

  .البرنامج تطبیق وبعد قبل العینة أفراد على االختبار المعرفي تطبیق .9

  .البرنامج تطبیق وبعد قبل العینة أفراد علىبطاقة المالحظة  تطبیق .10

 جمع البیانات وتحلیلها احصائیا بالطرق المناسبة. .11

 التوصل الي نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها. .12

  تائجها وتوصیاتها.عرض ملخص الدراسة وأهم ن .13

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة:

     اســــتخدام برنــــامج رزمــــة التحلیــــل اإلحصــــائي للعلــــوم االجتماعیــــة معالجــــة البیانــــات ب  تتمــــ
)SPSS ،(بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائیة التالیة:   

 .داخليعن صدق االتساق الللكشف  معامل االرتباط بیرسون - 

 للفروق بین متوسط عینتین مستقلتین.) t-test( اختبار - 

 .في معالجة صعوبات تعلم بعض المهارات القرائیة لتحدید حجم تأثیر البرنامج  ηمربع إیتا  - 

 )  للتعرف على ثبات نتائج االختبار.Kuder-Richardson21ریتشاردسون ( – معادلة كودر - 

 .األفراد رعب الثبات لتقدیر :معادلة هولیستي - 

 فروق هي الناتجة الفروق حجم أن من للتأكد لبالك؛ الكسب معامل طریق عن :التأثیر حجم - 
  .الصدفة إلى تعود أنها أم لدراسةاتغیرات م إلى تعود حقیقیة



 
     

     
 

  
  

   
نتائج الدراسة 

 وتفسريها

الفصل 
 اخلامس

 إجابة السؤال األول.×
 إجابة السؤال الثاني.×
مناقشــتها  الثالــث بالســؤالالنتــائج المتعلقــة ×

 .اوتفسیره
 بالســؤال الرابــع مناقشــتهاالنتــائج المتعلقــة ×

 .اوتفسیره
 بالسؤال الخامس مناقشـتهاالنتائج المتعلقة ×

 .اوتفسیره
 .توصیات الدراسة×
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  لفصل اخلامسا
  وتفسريهامناقشتها نتائج الدراسة 

ط المتعددة في معالجة فاعلیة برنامج قائم على الوسائهذه الدراسة الكشف عن  هدفت
، ولتحقیق أهداف صعوبات تعلم بعض المهارات القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي
حیث قام الباحث  الدراسة قام الباحث بعرض مجموعة من اإلجراءات المیدانیة في الفصل الرابع،

التعرف مهارات عرفي في المختبار االوقام بتصمیم ، البرنامج القائم على الوسائط المتعددةبتصمیم 
لقیاس "القراءة الجهریة وبطاقة المالحظة في مهارات النطق القرائي " "القراءة الصامتة والفهم القرائي " 

في سبیل الفصل یتناول اإلجابة على أسئلة الدراسة، والتحقق من الفروض،  وهذا، نامجأثر البر 
على النحو  الدراسات المستقبلیة ذات العالقةتوصیات، واقتراح بعض تقدیم النتائج، و الالوصول إلى 

  التالي:

  

  :السؤال األولاإلجابة المتعلقة ب
مــا المهــارات القرائیــة المــراد معالجتهــا لــدى  ":مــن أســئلة الدراســة علــى األولیــنص الســؤال 

  ؟ تالمذة الصف الثالث األساسي

یـاري والـوزن النسـبي لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المع
الســـتجابات أفـــراد العینـــة علـــى االختبـــار التشخیصـــي لـــبعض المهـــارات القرائیـــة والمتعلـــق بمهـــارات 

وبعـــد التشــاور مـــع ، لـــدى تالمــذة الصـــف الثالــث األساســيالقــراءة الصــامتة " التعــرف والفهــم القرائـــي " 
ومعلمـي ومعلمـات ، دریسوالعدید مـن المتخصصـین فـي المنـاهج وطرائـق التـ، الدراسةالمشرف على 
ـــة ـــم یصـــل إلیهـــا التالمـــذة ، اللغـــة العربی ـــام الباحـــث باستقصـــاء المهـــارات التـــي ل ـــى 50ق % كحـــد أدن

  .) یبین ذلك5:1والجدول رقم (، وصمم في ضوئها البرنامج القائم على الوسائط المتعددة، للنجاح
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  نسبي للمهارات القرائیةالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن ال: )5:1جدول ( 

عدد  مهارات االختبار  م
 الفقرات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

الوزن 
  الترتیب النسبي

شمسي والكلمات  بحرفالمعرفة الكلمات  التمییز بین 1
 قمري حرفب المعرفة

6 1.95  1.20  49.4  1 

 2  48.1  1.09  1.42 3 الواو واأللف والیاء )( التمییز بین أنواع المدود 2

 3 44.5 1.42 1.78 1 توظیف أسماء اإلشارة  3

 4 39.1 1.18 1.56 2  توظیف األسماء الموصولة 4

 5 38.2 0.86 0.75 1 توظیف المفردات في جمل مفیدة 5

 6 35.9 1.48 1.42 2 ترتیب كلمات لیكون جمال ذات معنى 6

 7 35.7 1.53 1.43 3 تحدید المفرد والمثنى والجمع 7

 8 35.5 1.39 1.40 2 تمییز بین همزتي الوصل والقطعال 8

 9  35.2  1.40  1.42 3 الفهم واالستیعاب 9

 10  33.6  0.73  0.65 2  تحدید مضاد الكلمات 10

 11 33.2 1.30 1.33 6 التمییز بین تنوین الفتح والضم والكسر 11

 12 32.6 1.28 1.30 1  توظیف أدوات االستفهام 12

 13 31.2 1.28 1.30 5 اء المبسوطة والتاء المربوطة والهاء المغلقةالتمییز بین الت 13

 14 30.8 0.65 0.60 3 توظیف التراكیب اللغویة في جمل مفیدة 14

 15 29.3 0.68 0.60 1  یعبر عن صورة محددة بجمل مفیدة 15

 16 26.6 1.36 1.34 4 یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة 16

 17  25.8  0.70  0.50 2 مفردات الكلمات تفسیر معاني 17

  )، فقد تم تحدیدها باتباع الخطوات التالیة:4أما مهارات النطق القرائي ملحق رقم (

)، 2012مراجعــة األدب التربــوي والدراســات التــي تناولــت المهــارات القرائیــة مثــل دراســة عــوض ( .1
 ).2010دراسة أبو طعیمة (

  .حلة األساسیة الدنیااالطالع على كتب اللغة العربیة للمر  .2

 .استطالع آراء العدید من المتخصصین والمعلمین .3
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  :وتفسیرها  الثانيالسؤال اإلجابة المتعلقة ب
القائم على الوسائط البرنامج صورة ما  " :من أسئلة الدراسة على نيالثاینص السؤال   
  ؟الثالث األساسي الصف تالمذة لدى القرائیة المهارات بعض تعلم صعوبات معالجةفي المتعددة 

 إجراءات الباحث تناول حیث الرابع، الفصل خالل من السؤال هذا عن اإلجابة تمت
 إجراء ثم وتحكیمها، األولیة الصورة إعداد من بالتفصیل، الحاسوبي إعداد البرنامج وخطوات
 یةاالستطالع التجربة أظهرته ما أو المجال، هذا في المحكمون التي اقترحها سواء التعدیالت

 لتطبیق النهائیة صورته في البرنامج وضع ذلك وبعد البحث، عینة صغیرة غیر عینة على للبرنامج
  ).11رقم ( ملحق البحث تجربة

  

  :وتفسیرها ومناقشتها الثالثالسؤال اإلجابة المتعلقة ب
ــث یــنص الســؤال  ــىالثال یوجــد اخــتالف بــین متوســطي درجــات  هــل " :مــن أســئلة الدراســة عل

وعــة التجریبیــة ودرجــات أقــرانهم فــي المجموعــة الضــابطة فــي التطبیــق البعــدي فــي تالمــذة المجم
  ؟ االختبار المعرفي للمهارات القرائیة

: ال توجـد فـروق ذات داللـة التـالي الصـفري ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصیاغة الفـرض
التجریبیــة ) بــین متوســطي درجــات تالمــذة المجموعــة α ≥ 0.05احصــائیة عنــد مســتوى داللــة (

ودرجــات أقــرانهم فــي المجموعــة الضــابطة  فــي التطبیــق البعــدي فــي االختبــار المعرفــي للمهــارات 
  القرائیة.

، قـــام الباحــــث بحســــاب المتوســـطات الحســــابیة واالنحرافــــات وللتحقـــق مــــن صـــحة هــــذا الفــــرض
للكشف  " T- test Independent sampleاستخدام اختبار "ت" لعینتین مستقلتین " المعیاریة، و 

البعـدي لكـل مـن المجموعـة التجریبیـة سـطي األداء فـي االختبـار المعرفـي عن داللـة الفـروق بـین متو 
  .) یوضح ذلك5:2والمجموعة الضابطة، وجدول رقم (
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والضابطة ومستوى الداللة للمجموعتین التجریبیة "ت"  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة: )5:2جدول (
   في التطبیق البعدي فيلالختبار المعر 

  

االنحراف   المتوسط  العدد المجموعة المهارة
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 الفهم واالستیعاب
 4.295 0.679 3.567 30 تجریبیة بعدي

 
0.001 

 
دالة إحصائیًا 

 1.466 2.300 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

  تحدید مضاد الكلمات
 3.743 0.305 1.900 30 تجریبیة بعدي

 
0.001 

 
دالة إحصائیًا 

 0.718 1.367 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

تفسیر معاني مفردات 
 الكلمات

 4.613 0.461 1.833 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.785 1.067 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

التمییز بین تنوین الفتح 
 والضم والكسر

 3.781 0.551 2.800 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.964 2.033 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

التمییز بین الكلمات 
المعرفة وتبدأ بحرف شمسي 

والكلمات المعرفة وتبدأ 
 بحرف قمري

 0.466 1.700 30 تجریبیة بعدي

4.303 
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.809 0.967 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

التمییز بین أنواع المدود  
 الواو واأللف والیاء 

 7.473 0.479 2.667 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.907 1.267 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

تحدید المفرد والمثنى 
 والجمع

 4.280 0.504 2.567 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.988 1.700 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

التمییز بین همزتي الوصل 
 والقطع

 5.818 0.484 1.800 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.915 0.700 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

التمییز بین التاء المبسوطة 
والتاء المربوطة والهاء 

 ةالمغلق

 0.669 2.633 30 تجریبیة بعدي
5.063 

 
0.001 
 

 دالة إحصائیاً 
 0.850 1.420 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

ترتیب كلمات لیكون جمال 
 ذات معنى

 6.176 0.379 1.833 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.669 0.967 30 ضابطة بعدي 0.01عند 
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االنحراف   المتوسط  العدد المجموعة المهارة
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

توظیف المفردات في جمل 
  مفیدة

 3.491 0.640 1.733 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.828 1.067 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

توظیف التراكیب اللغویة 
  في جمل مفیدة

 4.355 0.551 1.800 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.740 1.067 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

من  ذات معنىفقرة  یكون
  مرتبة عدة جمل غیر

 5.820 1.112 3.067 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 1.236 1.300 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

یعبر عن صورة محددة 
  بجمل مفیدة

 3.366 0.507 0.833 30 تجریبیة بعدي
 

0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 1.020 0.433 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

  توظیف أسماء اإلشارة 
 3.474 0.379 2.867 30 تجریبیة بعدي

 
0.001 

 
ًا دالة إحصائی

 0.504 2.167 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

  توظیف األسماء الموصولة
 5.078 0.183 0.967 30 تجریبیة بعدي

 
0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 0.507 0.467 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

  توظیف أدوات االستفهام
 3.171 0.379 0.833 30 تجریبیة بعدي

 
0.002 

 
دالة إحصائیًا 

 0.507 0.467 30 طة بعديضاب 0.01عند 

  )40( الدرجة الكلیة
 12.586 2.594 35.400 30 تجریبیة بعدي

 
0.001 
 

دالة إحصائیًا 
 5.720 20.967 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

  α = (2.00≤0.05) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

     α= (2.66≤0.01عند مستوى داللة () و58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

  :یتضح من الجدول السابق أن •

في جمیع المهارات والدرجة الكلیة  "قیمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة "ت" الجدولیة 
وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ، )0.01( لالختبار دالة عند مستوى داللة

وبذلك ، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة ، ةالمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابط
  :یرفض الباحث الفرضیة الصفریة ویقبل الفرضیة البدیلة أي أنه
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بین متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجریبیة توجد فروق ذات داللة احصائیة 
للمهارات ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة  في التطبیق البعدي في االختبار المعرفي 

  .لصالح المجموعة التجریبیة القرائیة

فــي  وللتعـرف علـى حجـم أثــر الفـروق بـین المجموعــة التجریبیـة والضـابطة علــى التطبیـق البعـدي •
: 2000، عفانــة( المعادلــة التالیــةكمــا هــو موضــح ب  ηمربــع إیتــا تــم اســتخدام  االختبــار المعرفــي

42(:  η =      +     
  الختبار المعرفي.على اوسائط المتعددة العلى القائم  برنامجال یوضح حجم تأثیر )5:3(ول والجد

للتحقق من فاعلیة البرنامج القائم على الوسائط المتعددة في معالجة "   d"و "η 2 "و قیمة "ت": )5:3جدول (
   "االختبار المعرفيالصعوبات في مهارات التعرف والفهم القرائي " 

جات در   المهارات
 الحریة

مربع  قیمة  قیمة "ت
 η 2 ایتا 

  حجم التأثیر d قیمة

   كبیر 1.128 0.241 4.295 58  الفهم واالستیعاب

   كبیر 0.983 0.195 3.743 58  تحدید مضاد الكلمات

   كبیر 1.211 0.268 4.613 58 تفسیر معاني مفردات الكلمات

   كبیر 0.993 0.198 3.781 58 التمییز بین تنوین الفتح والضم والكسر

بحرف وتبدأ المعرفة  الكلمات التمییز بین
 شمسي والكلمات المعرفة وتبدأ بحرف قمري

  كبیر 1.130 0.242 4.303 58

  كبیر 1.963 0.491 7.473 58 الواو واأللف والیاء)( ع المدودالتمییز بین أنوا

  كبیر 1.124 0.240 4.280 58 تحدید المفرد والمثنى والجمع

   كبیر 1.528 0.369 5.818 58 بین همزتي الوصل والقطعالتمییز 

التمییز بین التاء المبسوطة والتاء المربوطة 
 والهاء المغلقة

   كبیر 1.330 0.307 5.063 58

   كبیر 1.622 0.397 6.176 58 ترتیب كلمات لیكون جمال ذات معنى

   كبیر 0.917 0.174 3.491 58 توظیف المفردات في جمل مفیدة

   كبیر 1.144 0.246 4.355 58 یف التراكیب اللغویة في جمل مفیدةتوظ
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جات در   المهارات
مربع  قیمة  قیمة "ت الحریة

  حجم التأثیر d قیمة η 2 ایتا 

   كبیر 1.528 0.369 5.820 58 یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة

   كبیر 0.884 0.163 3.366 58  یعبر عن صورة محددة بجمل مفیدة

   كبیر 0.912 0.172 3.474 58 توظیف أسماء اإلشارة 

   كبیر 1.334 0.308 5.078 58  لةتوظیف األسماء الموصو 

   كبیر 0.833 0.148 3.171 58  توظیف أدوات االستفهام

  كبیر  3.305 0.732 12.586 58  لالختبار المعرفي الدرجة الكلیة

) وهي كبیرة، الن قیمة 0.732" للدرجة الكلیة بلغت (η 2 یتضح من الجدول أن قیمة "
"η2) 0.20" أكبر من.(  

كان كبیر على جمیع أبعاد  وسائط المتعددة"ر البرنامج القائم على التأثیوهذا یدل أن "
مما یشیر إلى فاعلیة البرنامج ، وعلى الدرجة الكلیة لالختباراالختبار المعرفي للمهارات القرائیة 

القائم على الوسائط المتعددة في معالجة مهارات التعرف والفهم القرائي لدى تالمذة الصف الثالث 
  :عزو الباحث ذلك إلىیو  ، األساسي

أن البرنامج القائم على الوسائط المتعددة المقدم للتالمذة امتلك القدرة المناسبة على جعل  .1
 العملیة التعلیمیة أقرب إلى التالمذة لما یحتویه من عناصر تشویق ومتعة وٕاثارة للتالمذة.

 روق الفردیة بین التالمذة.قدرة البرنامج على تقدیم المهارات بصورة مبسطة ومنظمة مراعیا الف .2

والتغذیة الراجعة الفوریة بعد االنتهاء من ، والتعزیز المباشر والمستمر، التفاعل بین التالمذة .3
 اإلجابة مباشرة.

 كبیر تأثیر له كان ذيوال نامجالبر  تطبیق أثناء اعتمدها التي المختلفة التدریسیة االستراتیجیات .4
معالجة صعوبات تعلم المهارات  في ساهم مما ،لقرائیةالمهارات ا لموضوع التالمذة فهم في

 .القرائیة

  اهتمام اإلدارة المدرسیة بمعرفة مدى تقدم التالمذة أثناء تطبیق البرنامج. .5

  .)2012( ودراسة عوض، )2013( دراسة البرعي ، وهذا ما یتفق مع    
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  :وتفسیرها ومناقشتها الرابعالسؤال اإلجابة المتعلقة ب
هل یوجد اختالف بین متوسطي درجات تالمذة :من أسئلة الدراسة على الرابعال ینص السؤ    

المجموعة التجریبیة ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي على بطاقة 
  المالحظة للمهارات القرائیة؟

ال توجد فروق ذات ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصیاغة الفرض الصفري التالي: 
) بین متوسطي درجات تالمذة المجموعة α ≤ 0.05اللة احصائیة عند مستوى داللة  (د

التجریبیة ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي على بطاقة المالحظة 
  للمهارات القرائیة.

وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض، قــام الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات 
" للكشف  T- test Independent sampleیة، واستخدام اختبار "ت" لعینتین مستقلتین " المعیار 

عن داللة الفروق بین متوسطي األداء في بطاقة المالحظة في التطبیق البعـدي لكـل مـن المجموعـة 
  ) یوضح ذلك.5:4التجریبیة والمجموعة الضابطة، وجدول رقم (

  
ومستوى الداللة للمجموعتین التجریبیة "ت"  ات المعیاریة وقیمةالمتوسطات واالنحراف:  )5:4( رقمجدول 

   في التطبیق البعدي لبطاقة المالحظةوالضابطة 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة  المتغیر
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 مستوى الداللة الداللة

الدرجة الكلیة 
  )40( للبطاقة

 9.034 2.788 37.133 30 تجریبیة بعدي
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 4.477 28.433 30  ضابطة بعدي 0.01

  α = (2.00≤0.05) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

     α= (2.66≤0.01) وعند مستوى داللة (58*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

  :یتضح من الجدول السابق أن

 لبطاقة المالحظة وهيفي الدرجة الكلیة  "یمة "ت" الجدولیة قیمة "ت" المحسوبة أكبر من ق
وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعة ، )0.01( دالة عند مستوى داللة

وبذلك یرفض ، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة ، التجریبیة والمجموعة الضابطة
  :ضیة البدیلة أي أنهالباحث الفرضیة الصفریة ویقبل الفر 
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بین متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجریبیة توجد فروق ذات داللة احصائیة 
ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة  في التطبیق البعدي في االختبار المعرفي للمهارات 

  .لصالح المجموعة التجریبیة القرائیة

یة والضابطة على التطبیق البعدي في وللتعرف على حجم أثر الفروق بین المجموعة التجریب •
  . ηبطاقة المالحظة تم استخدام مربع إیتا 

  .بطاقة المالحظة) یوضح حجم تأثیر البرنامج القائم على الوسائط المتعددة على 5:5والجدول (
  

ي معالجة " للتحقق من فاعلیة البرنامج القائم على الوسائط المتعددة ف  d"و "η 2 "و قیمة "ت": )5:5جدول (
  الصعوبات في مهارات النطق القرائي " بطاقة المالحظة "

درجات   المتغیر
مربع  قیمة  قیمة "ت الحریة

  حجم التأثیر d قیمة η 2 ایتا 

الدرجة الكلیة 
   كبیر 2.372 0.585 9.034 58  للبطاقة

 ) وهـي كبیـرة، الن قیمـة0.585" للدرجـة الكلیـة بلغـت (η 2 یتضـح مـن الجـدول أن قیمـة "
"η2) 0.20" أكبر من.(  

كــان كبیــر علــى الدرجــة الكلیــة  وســائط المتعــددة"تــأثیر البرنــامج القــائم علــى الوهــذا یــدل أن "
لبطاقة المالحظة، مما یشیر إلى فاعلیة البرنـامج القـائم علـى الوسـائط المتعـددة فـي معالجـة مهـارات 

  :ذلك إلى عزو الباحثیو  ، النطق القرائي لدى تالمذة الصف الثالث األساسي
  

 .حیث أنها كانت تخدم مهارات النطق القرائي " القراءة الجهریة "، تنوع أنشطة البرنامج .1

وٕاعـــادة ، توجیـــه الباحـــث للتالمـــذة والتأكیـــد علـــیهم بضـــرورة االســـتماع لألنشـــطة والتـــدریبات جیـــدا .2
 .قراءتها قراءة جهریة سلیمة قبل اإلجابة عنها

الوســائط المتعــددة أدى إلــى تشــجیع التالمــذة علــى حــب توظیــف البرنــامج المحوســب القــائم علــى  .3
كما أن توظیف البرنامج للتسجیل الصوتي أدى إلى جذب انتباه التالمـذة ، واالهتمام بها، القراءة

وهــــذا مـــا یتفـــق مــــع دراســـة البرعــــي ، وتـــذلیل الصـــعوبات فــــي القـــراءة، للمـــادة التعلیمیـــة بســــهولة
 ).2012( ودراسة عوض )،2013(
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  :وتفسیرها الخامس ومناقشتهاالسؤال متعلقة باإلجابة ال
هل توجد فاعلیة للبرنامج القائم على  :على الدراسة أسئلة منالخامس  السؤال ینص   

الوسائط المتعددة في معالجة صعوبات تعلم بعض المهارات القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث 
  األساسي؟

توجد فاعلیـة للبرنـامج القـائم  :التالیة ثیةالبح الفرضیة صیاغة تمهذا السؤال  عن ولإلجابة
الوسائط المتعددة في معالجـة صـعوبات تعلـم بعـض المهـارات القرائیـة لـدى تالمـذة الصـف   على 

  الثالث األساسي.

القـائم علـى الوسـائط  المحوسب البرنامج فاعلیة لمدى ضیتعر  الذيض الفر  هذا من للتحقق
 للمهارات القرائیة ألفراد المعرفي الجانب في Blake الكلب المعدل الكسب نسبة حساب تم المتعددة

 :التالیة المعادلة الباحث استخدم الكسب نسبة ولتقدیر التجریبیة، المجموعة
 القبلي المتوسط - البعدي المتوسط + القبلي المتوسط - البعدي المتوسط = بالك معامل قیمة

  العظمى النهایة              القبلي المتوسط - العظمى النهایة               

 باالختبـار مقارنـة التجریبیـة للمجموعـة البعـدي المعرفـي لالختبـار المعـدل الكسـب فـإن ذلـك وعلـى
  :التالي الجدول في یتضح كما التجریبیة للمجموعة القبلي

   مهارات التعرف والفهم القرائي في لبالك للكسب المعدلة النسبة معامل یبین: )5:6جدول (
  النطق القرائي ومهارات

عدد   المهارات القرائیة 
 الفقرات

  ة نهای 
  عظمى

المتوسط 
 القبلي

المتوسط 
 البعدي

لكسب انسبة 
 % المعدل

 55.68 1.11 3.567 2.167 4 4 الفهم واالستیعاب

 59.02 1.18 1.900 1.267 2 2 تحدید مضاد الكلمات

 64.69 1.29 1.833 0.933 2 2 تفسیر معاني مفردات الكلمات

 62.13 1.24 2.800 1.633 3 3 التمییز بین تنوین الفتح والضم والكسر

التمییز بین المعرفة وتبدأ بحرف شمسي 
 والكلمات المعرفة وتبدأ بحرف قمري

2 2 0.900 1.700 1.13 56.36 

 59.13 1.18 2.667 1.467 3 3 )الواو واأللف والیاء( التمییز بین أنواع المدود

 59.17 1.18 2.567 1.267 3 3 نى والجمعتحدید المفرد والمث
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عدد   المهارات القرائیة 
 الفقرات

  ة نهای 
  عظمى

المتوسط 
 القبلي

المتوسط 
 البعدي

لكسب انسبة 
 % المعدل

 66.67 1.33 1.800 0.800 2 2 التمییز بین همزتي الوصل والقطع

التمییز بین التاء المبسوطة والتاء المربوطة 
 والهاء المغلقة

3 3 1.333 2.633 1.21 60.67 

 65.76 1.32 1.833 0.900 2 2 ترتیب كلمات لیكون جمال ذات معنى

 64.47 1.29 1.733 0.733 2 2 ت في جمل مفیدةتوظیف المفردا

 66.67 1.33 1.800 0.800 2 2 توظیف التراكیب اللغویة في جمل مفیدة

 56.67 1.13 3.067 1.200 4 4 یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة

 57.78 1.2 0.833 0.400 1 1 یعبر عن صورة محددة بجمل مفیدة

 51.86 1.04 2.867 2.233 3 3 توظیف أسماء اإلشارة 

 77.37 1.5 0.967 0.367 1 1 توظیف األسماء الموصولة

 66.97 1.3 0.833 0.267 1 1 توظیف أدوات االستفهام

 60.14 1.2 35.400 18.667 40 40 المعرفي  الختبارالدرجة الكلیة ل

الدرجة الكلیة لمهارات النطق القرائي " بطاقة  
  المالحظة"

8 40 26.533 37.133 1.1 52.61 

 

في معظم أبعاد االختبار وفي ) أن نسبة الكسب المعدل 5:6یتضح من خالل نتائج جدول (
وهى نسبة مقبولة ، وهو الحد الفاصل الذي حدده بالك )1.2(الدرجة الكلیة لالختبار تقترب من 

 ة بدرجة مقبولة فيومن ثم یمكن القول أن البرنامج قد حقق فاعلی، ومناسبة وفقًا لما اقترحه "بالك"
  .معالجة صعوبات التعلم لبعض المهارات القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي

  :التالیة لألسباب النتیجتین ھاتین الباحث ویعزو
ومنظمـة،  مبسـطة بصـورة المهارات القرائیـة تقدیم على القائم على الوسائط المتعددة البرنامج قدرة .1

 .الخاصة الحتیاجاتهم وفقاً  وعرضها ،التالمذة بین الفردیة الفروقویراعي 

 الحاسوب على المتعددة الوسائط باستخدام المبرمجة التعلیمیة المادة عرض طریقة تقوم .2
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 أخـذالتالمـذة  یسـتطیع بحیـث الصـعب إلـى البسـیط مـن متسلسـلو  متـدرج بشـكل المعلومات بتقدیم
 .لدرسا موضوع عن االبتعاد دون الشاشة على المعروضة الملحوظات

 الصفیة الغرفة بعكس لالهتمام والمثیر النشط الصفي خالمنا توفیر على المحوسب البرنامج قدرة .3
 .التقلیدیة

حیـث إنهـا  هـدف كـل حـول متنوعـة تمـارین علـى القـائم علـى الوسـائط المتعـددة البرنـامج احتـواء .4
لـدى  الـتعلم عملیـة فـي یسـاعد ممـا تخدم مهارات التعرف والفهـم القرائـي ومهـارات النطـق القرائـي،

  التالمذة.

 له كان المتعددة الوسائط بواسطة المحوسبة البرمجیة باستخدام التعلم نحو التالمذة اندفاع .5

  .التدریس في الطریقة لحداثة العمل أثناء متعتهمو  سعادتهم في الكبیر األثر

  

  توصیات الدراسة:
وعة من التوصیات ملباحث یوصى بمجبناًء على إجراءات الدراسة وما توصلت إلیه من نتائج فإن ا

  وذلك على النحو التالي:

التعـرف والفهـم ومهارات ، ةعام التركیز من قبل المعلمین على تدریس المهارات القرائیةضرورة  .1
 في المراحل الدراسیة المختلفة. والنطق القرائي 

رات التــي تصــمیم بــرامج ونمــاذج  یمكــن مــن خاللهــا تــدریب التالمــذة علــى معرفــة جمیــع المهــا .2
 .تتعلق بالقراءة

ــى تبنــي أســالیب حدیثــة فــي التــدریس .3 وتنویــع طرائــق التــدریس، وتوظیــف ، تشــجیع المعلمــین عل
 .في عملیة التعلم الوسائط المتعددة والفائقة

 المهارات القرائیة. لیمتع في المحوسبة رامجالب ظیفتو  ضرورة .4

  .ساسیةاأل المرحلة مدارس في الحدیثة ملالتع مصادر زةهأج توفیر .5

 .التقلیدیة قائالطر  من والتخلص المعلمین تدریب في حدیثة قائطر  اللغة العربیةتبني مشرفي  .6

 التعلیمیة البرامج تصمیم مجال في التدریبیة الدورات من العدید التربیة والتعلیم إجراء دائرةتبني  .7
 .ج اللغة العربیةمناه لتطبیق الالزمة اللغة العربیةلمعلمي 
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  اسة:مقترحات الدر 
  :إجراء الدراسات التالیة في ضوء هذه الدراسة فإن الباحث یقترح

 .مهارات الفهم القرائيفاعلیة برنامج عالجي بالوسائط المتعددة لعالج صعوبات  .1

لمراحــل دراســیة  مهــارات االســتماع فــي القصــةفــي تنمیــة  برنــامج الوســائط المتعــددة توظیــف أثـر  .2
 مختلفة.

لى الوسائط المتعددة یتنـاول تعلـیم الحـروف الهجائیـة للمبتـدئین فـي فاعلیة برنامج تعلیمي قائم ع .3
 القراءة.

لمراحل الكتابیة و فاعلیة برنامج عالجي قائم على الوسائط المتعددة في معالجة األخطاء القرائیة  .4
 دراسیة مختلفة.

 تلفة.فاعلیة برنامج قائم على الوسائط المتعددة في تنمیة مهارات التعبیر لمراحل دراسیة مخ .5
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم.المصادر: 

 أوًال: المراجع العربیة.

، الطبعة العاشرة، "الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة: ")1982( عبد العلیم، إبراهیم .1
  دار المعارف. :القاهرة

، لرابعالمجلد ا ،"لسان العرب: "ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم (د ت)، ابن منظور .2
 .دار المعارف :3564مادة قرأ ص 

 "، عمان: دار الفكر.طرق تدریس اللغة العربیة: ")2007زكریا (، أبو الضبعات .3

مستوى إتقان طلبة اللغة العربیة لمهارات التعبیر الكتابي : ")2003( سماهر، أبو العنین .4
  .غزة، سالمیةالجامعة اال، " رسالة ماجستیر، كلیة التربیةفي الجامعة اإلسالمیة بغزة

وٕاعداد دروسها الیومیة ، أسالیب وطرق تدریس اللغة العربیة" :)2002فؤاد (، أبو الهیجاء .5
  دار المناهج للنشر والتوزیع.. :عمان، "، الطبعة الثانیةباألهداف السلوكیة

مهارات القراءة في : ")2006( عبد الفتاح، محمد وحمدان، یحیى وحمدان، أبو جحجوح .6
" المؤتمر العلمي السادس للجمعیة یلة للصف الثالث األساسي بفلسطینممنهج لغتنا الج

  مصر. :)112 – 94( صفحة، المصریة للقراءة والمعرفة

دراسة مسحیة لصعوبات التعلم في القراءة لدى طلبة المرحلة : ")2010( نادیة، أبو دقة .7
جامعة ، ر منشورة )غی( رسالة ماجستیر"، افظة رام اهللا والبیرة في فلسطیناألساسیة في مح

  األردن.، عمان األهلیة
، الطبعة القیاس والتقویم الصفي المفاهیم واإلجراءات لتعلم فعال"): "2008أبو دقة، سناء ( .8

  الثانیة، دار آفاق للنشر والتوزیع، غزة.
 المفاهیم والوعي لتنمیة المتعددة بالوسائط برنامج فعالیة (2006): "حاتم، زایدة أبو .9

 الجامعة ماجستیر، رسالة، "األساسي السادس الصف طلبة لدى لومالع في الصحي
 .غزة، اإلسالمیة

أثر توظیف الحاسوب في تدریس النحو على تحصیل طلبة " :)2005( سمیر، أبو شتات .10
، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر، "ا واالحتفاظ بهاالصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحوه

 .غزة، الجامعة االسالمیة
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أثر برنامج العیادات القرائیة لعالج الضعف في بعض : ")2010( محمد، ةأبو طعیم .11
"، رسالة المهارات القرائیة لدى تالمیذ الصف الرابع األساسي في محافظة خانیونس

 .غزة، الجامعة االسالمیة، ماجستیر، كلیة التربیة

رات القراءة أثر برنامج باأللعاب التعلیمیة في تنمیة بعض مها: ")2009( محمد، أبو عكر .12
"،  رسالة ماجستیر، كلیة اإلبداعیة لدى تالمیذ الصف السادس األساسي بمدارس خانیونس

  .غزة، الجامعة االسالمیة، التربیة

"، دار النشر مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة: ")2010أبو عالم، رجاء ( .13
 للجامعات، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة.

، "، الطبعة الثانیةاألسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة: ")2001( سمیح، أبو مغلي .14
  عمان: مطبعة دار الشعب.

 :عمان، "تعلیم األطفال القراءة والكتابة: ")2011عبد الحافظ (، سمیح وسالمة، أبو مغلي .15
  .دار البدایة

أثر استخدام الدراما على تحسین مستوى بعض المهارات : ")2008لطفي (، أبو موسى .16
الجامعة ، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، "لقرائیة لدى طلبة الصف السابع األساسيا

 .غزة، االسالمیة
أثر برمجیات الوسائط المتعددة في اكتساب مهارة البرمجة " :) 2006( إیهاب، أبو ورد .17

، رسالة ماجستیر، األساسیة واالتجاه نحو مادة التكنولوجیا لدى طالبات الصف العاشر"
 .غزة، اإلسالمیة الجامعة

الدار المصریة  :مصر"، الطفل ومشكال ت القراءة: ")1998( محمد، أحمد وفهیم، أحمد .18
  .اللبنانیة

مستوى المهارات القرائیة والكتابیة لدى طلبة الصف السادس : ")2010( أحمد، األسطل .19
، سالمیةالجامعة اال، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة"، وعالقته بتالوة وحفظ القرآن الكریم

 .غزة
الطبعة الثالثة: دار المعرفة "، طرق تدریس اللغة العربیة: ")2005( زكریا، إسماعیل .20

  الجامعیة.

  دار المعرفة الجامعیة. :االسكندریة"، طرق تدریس اللغة العربیة: ")1999زكریا (، إسماعیل .21
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 :سكندریةاال، "التعلیم تحدیثو  المعلومات تكنولوجیا) :" 2001زاهر(  ،الغریب إسماعیل .22
  .الكتب للنشر عالم

دار  :عمانتكنولوجیا التعلیم النظریة والممارسة"،  : ")2010( ربحي، فوزي وعلیان، اشتیوة .23
 صفاء.

فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة مهارات الوعي الصوتي وأثره على : ")2010( عواد، بابلي .24
مجلة "، سیة بدولة قطرتحسن سرعة القراءة لدى طلبة صعوبات التعلم في المرحلة األسا

 جامعة االسكندریة.، كلیة ریاض األطفال، الطفولة والتربیة
أصول تدریس العربیة بین النظریة والتطبیق والممارسة : ")2000( عبد الفتاح، البجة .25

  دار الفكر. :عمان"، المرحلة األساسیة الدنیا

، الطبعة األولى"، الكتابیةتعلیم األطفال المهارات القرائیة و : ")2002عبد الفتاح (، البجة .26
  .عمان: دار الفكر للطباعة والنشر

دار الكتاب  :عمان"، أسالیب تدریس اللغة العربیة وآدابها: ")2005عبد الفتاح (، البجة .27
  الجامعي.

فاعلیة برنامج محوسب لعالج صعوبات تعلم القراءة لدى طلبة : ")2013( عبد اهللا، البرعي .28
 .غزة، الجامعة االسالمیة، ماجستیر، كلیة التربیة رسالة"، الصف الثالث األساسي

دار المیسرة  :عمان"، تدریس األطفال ذوي صعوبات التعلم: ") 2009( حافظ، بطرس .29
 .للنشر والتوزیع

فاعلیة توظیف القاعدة النورانیة في عالج الضعف : ")2015سلوى حمدان (، بعلوشة .30
الجامعة ، اجستیر، كلیة التربیةرسالة م"، القرائي لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 .غزة، االسالمیة

دار  :عمان"، تعلیم القراءة والكتابة أسسه وٕاجراءاته التربویة: ")2011( وآخرون، جاب اهللا .31
  المسیرة للنشر والتوزیع.

 .دار الیازوري :عمان"، صعوبات التعلم: ") 2003( عصام، جدوع .32

استراتیجیة التعلم التعاوني في تحسین  فاعلیة استخدام: ") 2011( وفاء فواز، الجوابرة .33
بحث منشور ،مجلة  االستیعاب القرائي لدى عینة من التلمیذات ذوات صعوبات التعلم"،

 .مصر :جامعة بنها، 87عدد ، 22مجموعة ، كلیة التربیة
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صعوبات تعلم القراءة والكتابة من وجهة نظر معلمي الصف : ")2010علي (، حبایب .34
  جامعة األزهر. :)1العدد (، )13المجلد(، جامعة األزهر بغزة مجلة"، األول األساسي

أثر استراتیجیة قائمة على التخیل في تحسین مهارات ). 2011( محمد اسماعیل، حسن .35
االستیعاب القرائي التفسیري واالبداعي والتعبیر الكتابي لدى طلبة الصف العاشر في دولة 

  الكویت. :106العدد ، 27 مجموعة، المجلة التربویة، بحث منشور .الكویت

الصعوبات القرائیة لدى تالمذة الصف الرابع : ")2011داود والمزین، خالد( ، حلس .36
  كلیة الزیتونة للعلوم التربویة.، )6العدد (، " مجلة الزیتونةاألساسي وسبل عالجها

دراسة تقویمیة لألخطاء الكتابیة الشائعة لدى تالمیذ الصف : ")2004دواد (، حلس .37
  جامعة الخرطوم، السودان.، دكتورة غیر منشورة رسالة"، السادس

االتجاهات الحدیثة في طرائق تعلیم اللغة العربیة لتالمذة الصفوف : ")2015حلس، داود(  .38
 مكتبة أفاق. :"، غزةاألولیة

مكتبة سمیر  :غزة"، استراتیجیات تدریس اللغة العربیة: ")2012( خلیل وآخرون، حماد .39
  ر.منصور للطباعة والنش

دار الثقافة للنشر  :عمان"، سیكولوجیة عسر القراءة الدیسلكسیا: ")2008( أحمد، حمزة .40
  والتوزیع.

وصف أخطاء القراءة الجهریة وتحلیلها لدى طلبة الصف : ")2010( محمد، الحوامدة .41
المجلة األردنیة في العلوم "، الثالث األساسي في محافظة إربد وعالقتها ببعض المتغیرات

  ).2العدد( ، المجلد السادس ،التربویة
  .مكتبة الفالح :الكویت"، تدریس وتقییم مهارات القراءة: ") 2003( یاسر، الحیلواني .42

على  نفسها تعرض حقیقة" المجتمعو  التكنولوجیاو  "العلوم :)2003( موسى الخالدي، .43
  .اهللا رام ،9 العدد، تربویة رؤى مجلة "،الفلسطینیة العلوم مناهج

مكتبة الفالح  :االمارات)( العین"، مدخل إلى التربیة الخاصة: ")1997( جمال، الخطیب .44
  للنشر والتوزیع.

التدخل المبكر مقدمة في التربیة الخاصة في : ")1998( منى، جمال والحدیدي، الخطیب .45
  دار الفكر للتوزیع والنشر."، الطفولة المبكرة
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یة لتالمیذ الصفین الخامس تصور مقترح في منهج اللغة العرب: ")2000( أبو المجد، خلیل .46
والسداس من المرحلة االبتدائیة بسلطنة عمان في ضوء متغیرات القرن الحادي والعشرون 

 :الجزء األول، العدد الرابع والعشرون، "، مجلة كلیة التربیة وعلم النفس للمتغیرات المستقبلیة
  مكتبة زهراء الشرق.

 الدراسي التحصیل على المتعددة الوسائط فاعلیة" :)2000( جیهان، فوزیة والسید، الخلیل .47
 الصف طالبات لدى الجغرافیا مادة في األرضیة الكره نماذج استخدام بعض مهارات وتنمیة
 ). 62مجلة المناهج وطرائق التدریس العدد( ، الریاض المتوسط بمدینة األول

وسائط المتعددة فعالیة استخدام تكنولوجیا ال: ")2003عبد اهللا (، عرمانو  فیصل، خمایسة   .48
العدد ، المجلد األول، مجلة جامعة الخلیل للبحوث، في تدریس مساق القیاسات الطبیة"

  .الخلیل، الثاني

"، التخلف الدراسي وصعوبات التعلم التشخیصي: ")1997( فیصل محمد، خیر الزراد .49
 دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع. :بیروت، الطبعة الثانیة

"، فن تدریس مهارات اللغة العربیة في المرحلة األساسیة: ")1997( محمد، الدراویش .50
  امرزیان للطباعة والنشر. :القدس :الطبعة الثانیة

 :عمان"، الطرائق العلمیة في تدریس اللغة العربیة: ")2003الدلیمي، طه والوائلي، سعاد ( .51
  .دار الشروق

 :"، أربدتدریس اللغة العربیةاتجاهات حدیثة في : ")2005الدلیمي، طه والوائلي، سعاد ( .52
 عالم الكتب الحدیثة.

"، تطویر تدریس اللغة العربیة والتربیة الدینیة االسالمیة: ")1994( سامي وآخرون، رزق .53
 جامعة األزهر. :القاهرة

  دار الفكر المعاصر. :بیروت"، طرق تدریس اللغة العربیة: ")2005جودت (، الركابي .54

"، وجیة األطفال غیر العادیین مقدمة في التربیة الخاصةسیكول: ")2001فاروق (، الروسان .55
  عمان: دار الفكر للطباعة والنشر.، الطبعة الخامسة

دار  :عمان"، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة والصعوبة: ")2006( فهد، زاید .56
  الیازوري.
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مستویات تقویم أداء تالمیذ المرحلة اإلعدادیة في ضوء ال: ")2005جمال( ، الزعاط .57
المؤتمر العلمي السابع عشر في منهاج التعلیم والمستویات "، المعیاریة لالستماع

  القاهرة. ، جامعة عین شمس، المعیاریة

مكتبة  :غزة، الطبعة الثانیة، المرشد في تدریس اللغة العربیة": ")1999محمد (، زقوت .58
 األمل للنشر والتوزیع.

 :مصر"، األسس النظریة والتشخیصیة والعالجیةصعوبات التعلم : ")1998( فتحي، الزیات .59
  .دار الناشر للجامعات

عالم الكتب للنشر  :القاهرة"، التدریس ذوي االحتیاجات الخاصة: ")2003( كمال، زیتون .60
  والتوزیع.

 :اإلسكندریة ،المعلومات واالتصاالت" عصر في التعلیم تكنولوجیا: ")2002( كمال، زیتون .61
 .التوزیعللنشر و  الكتب عالم دار 

مكتبة ، "، الریاضمبادئ القیاس والتقویم في التربیة: ")1998الزیود، فهمي وعلیان، هشام ( .62
  الرشد للنشر والتوزیع.

خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم من وجهة نظر : ")1995( زیدان، السرطاوي .63
  ).37( العدد، مجلة التربیة المعاصرة"، معلمیهم

ف األلعاب التعلیمیة في التمییز بین الحروف المتشابهة أثر توظی":)2011( فاتن، سلوت .64
، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة ،شكال المختلفة نطقا لدى تالمذة الصف الثاني األساسي"

  .غزة، الجامعة االسالمیة
  عالم الكتب الحدیث. :أربد"، فنون اللغة العربیة: ")2008( فراس، السلیتي .65

  دار النشر. :عمان"، علیم األطفال القراءة والكتابةت: ")2001( نایف وآخرون، سلیمان .66

"، المشرف الفني في أسالیب تدریس اللغة العربیة: ")2004( نایف ومحمد، صالح، سلیمان .67
  دار القدس ودار قندیل للنشر والتوزیع. :عمان

 مكتبة األنجلو المصریة. :القاهرة"، فن التدریس للتربیة اللغویة: ")1979( محمد، سمك .68

أثر استخدام بعض استراتیجیات التدریس العالجیة في : ")2009( أحمد البهي، السید .69
تحسین مستوى الفهم القرائي لدى ذوي صعوبات القراءة من تالمیذ الصف الرابع 

  مصر. :جامعة المنصورة، 13العدد ، مجلة بحوث التربیة النوعیة، بحث منشور"، االبتدائي



  
     

165 

 المصادر والمراجع

"، التعلم تاریخها مفهومها تشخیصها وعالجهاصعوبات : ")2000( عبد الحمید، السید .70
  دار الفكر. :القاهرة

، مجلة دراسات تربویة"، القراءة االبتكاریة لتشكیل الطفل المصري: ")1994( حسن، شحاتة .71
  رابطة التربیة الحدیثة. :القاهرة، المجلد العاشر

ة لدى أثر برنامج مقترح في تنمیة بعض مهارات القراء: ")2009( سوسن، الشخریتي .72
رسالة ماجستیر، ، "تالمیذ الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولیة بشمال غزة

  .غزة، الجامعة االسالمیة، كلیة التربیة
دار االنجلو  :مصر، "، الطبعة الثانیةالتعلم نظریات وتطبیقات: ")1983( أنور، الشرقاوي .73

  المصریة للطباعة والنشر.

 دار الثقافة للنشر والتوزیع. :عمان"، تعلم القراءة السریعة" :)2009( سلیم وآخرون، شریف .74

فاعلیة برنامج بالوسائط المتعددة على مستوى " :)2007( منیر، محمد وحسن، شقیر .75
مجلة الجامعة  ،"التحصیل في مادة التكنولوجیا لدى طلبة الصف التاسع األساسي

  غزة.، العدد األول، المجلد السادس عشر، الدراسات االنسانیة )( اإلسالمیة
فاعلیة برنامج قائم على استخدام نشاطات القراءة في تنمیة  .) 2012( محمد، الشهري .76

 رسالة دكتوراة ،"مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحوها لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي
 .المملكة العربیة السعودیة :كلیة التربیة جامعة أم القرى، غیر منشورة )(

فاعلیة برنامج قائم على مهارات االستماع في تنمیة مهارات : ")2011( مها، يالشوبك .77
الجامعة ، "، رسالة ماجستیر، كلیة التربیةالقراءة لدى تلمیذات الصف الرابع األساسي بغزة

  .غزة، االسالمیة

فاعلیة برنامج حاسوبي قائم على الوسائط المتعددة لتنمیة : ")2005( نجوى، صالح .78
الطفل ( المؤتمر التربوي الثاني"، لقراءة لدى أطفال الریاض في محافظة غزةاالستعداد ل

، الجامعة االسالمیة، كلیة التربیة) الفلسطیني بین تحدیات الواقع وطموحات المستقبل
  نوفمبر.

دور االمتحان التشخیصي في إعداد البرنامج التحضیري للمرحلة : ")1989( خولة، صبري .79
  ).9( العدد، بیة لبحوث التعلیم العاليالمجلة العر "، الجامعیة

  زهران للنشر والطباعة. :األردن"، أسالیب تدریس اللغة العربیة: ")2012( أحمد، صومان .80
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القاهرة: دار الفكر ، تعلیم المفاهیم اللغویة والدینیة لدى األطفال": ")2001الضبع، ثناء ( .81
  العربي.

"، بیة وفقا ألحدث الطرائق التربویةتدریس اللغة العر : ")2010( علوي عبد اهللا، طاهر .82
  دار المسیرة للنشر والتوزیع. :عمان

صعوبات التعلم ت دلیل الوالدین في البیت " :)2002( إبراهیم، نادیة وأبو نیان، طبیة .83
  .الریاض: أكادیمیة التربیة الخاصة، " والمدرسة

"، نظریات وتجاربتدریس العربیة في التعلیم العام : ")2001( محمد، رشدي ومناع، طعیمة .84
  دار الفكر العربي.  :القاهرة

فعالیة برنامج قائم على  ).2004( عبد العظیم محمد، طه، شحاته محروس وقناوي شاكر .85
الوسائط المتعددة في تنمیة مهارات القراءة االبداعیة لدى تالمیذ المرحلة األساسیة 

 مصر.، جامعة حلوان، كلیة التربیةومیولهم نحوها. 

فعالیة برنامج قائم على الوسائط المتعددة في : ")2004( عبد العظیم، وقناويطه، شحاته  .86
، جامعة حلوان، "، كلیة التربیةتنمیة مهارات القراءة االبداعیة للتالمیذ ومیولهم نحوها

  مصر.

دار وائل للنشر  :عمان، الطبعة الثانیة"، صعوبات التعلم: ")2008( قحطان، الظاهر .87
  .والتوزیع

دار جریر  :عمان"، ضعف التحصیل الدراسي أسبابه وعالجه: ")2008( رسمي، عابد .88
  للنشر والتوزیع.

دار  :عمان"، أسالیب تدریس اللغة العربیة: ")2003محمد (، راتب والحوامدة، عاشور .89
  .المسیرة للنشر والتوزیع

أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة : ")2007محمد (، راتب والحوامدة، عاشور .90
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع :عمان ، الطبعة الثانیة، "طبیقوالت

  .دار الصفاء :عمان"، أنشطة ومهارات القراءة: ")2006( هبة، عبد الحمید .91

االستعداد لتعلم القراءة وتنمیته وقیاسه في : ")2002( سعد وزكي، محمد، عبد الرحمن .92
  .مكتبة الفالح :الكویت"، مرحلة ریاض األطفال

  مكتبة غریب. :القاهرة"، طرق تدریس اللغة العربیة" ):2002عبد المنعم ( ،عبد العال .93
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تعلیم اللغة المنهج وتربیة الطفولة المبكرة في المنزل، : ")2002عبد الرحیم (، عبد اهللا .94
  مكتبة الفالح. :الكویت، الطبعة الثانیة"، والمدرسة، والروضة

جغرافیا المرتبطة بمهارات قراءة تقویم صعوبات تعلم ال: ")1989( منصور، عبد المنعم .95
، مجلة دراسات تربویة، جامعة الزقازیق، "دراسة تشخیصیةالخرائط في المدارس الثانویة "

  مصر. :)19( الجزء، )4( المجلد
ودار ، الدار العلمیة :عمان"، تعلیم األطفال ذوي الحاجات الخاصة: ")2000( ماجدة، عبید .96

  .الثقافة للنشر والتوزیع

دار  :عمان"، مناهج وأسالیب تدریس ذوي االحتیاجات الخاصة: ")2001( دةماج، عبید .97
  صفاء للنشر والتوزیع.

  مكتبة األنجلو المصریة. :القاهرة"، صعوبات التعلم: ")1990( سید أحمد، عثمان .98

"، دار الوفاء التشخیص والعالج)( صعوبات القراءة والفهم القرائي: ")1998( خیري، عجاج .99
  للطباعة والنشر.

  دار الفكر للنشر والتوزیع. :عمان، الطبعة الثانیة"، صعوبات التعلم: ")2000( محمد، عدس .100

 :عمان"، مدخل إلى التربیة الخاصة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة: ")2002( سعید، العزة .101
 الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع.

"، میة مهارات اللغة لدى طفل الروضةتن: ")2008( رائد، جمال وأبو لطیفة، العساف .102
  مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع. :عمان

المكتب  :االسكندریة، قضایا في تعلیم اللغة العربیة وتدریسها": ")1999( حسني، عصر .103
  .العربي الحدیث

أثر برنامج عالجي بالوسائط المتعددة لعالج بعض صعوبات تعلم : ")2009( أنور، العطار .104
الجامعة ، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، "صرف لدى طلبة الصف الثامن األساسيمبحث ال
  .غزة، االسالمیة

لــدى طـالــب  برنامج تعلیم عالجي للتخلص من ضعف القراءة: ")2006( باسلة، العطیات .105
  .الجامعة العربیة المفتوحة، كلیة التربیة ")دراسة حالة( فــي الصــف الثـانــي األسـاســـي

  دار الصفاء. :، إربداالستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال": ")2008( محسن، طیةع .106

  دار الشروق. :إربد"، الكافي في تدریس اللغة العربیة: ")2007محسن (، عطیة .107
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 :غزة"، استراتیجیات تدریس الریاضیات في مراحل التعلیم العام: ")2007وآخرون (، عفانة .108
   .مكتبة الطالب الجامعي

، الحاسوب" تدریس أسالیب: ")2005( نصر، الكحلوتو  نائلة ، الخزندارو  عزو، نةعفا .109
  غزة.، التربیة كلیة، الجامعة اإلسالمیة

دار الفكر  :بیروت، "، الطبعة األولىصناعة الكتابة وفن التعبیر):"1995طالل( ، عالمة .110
  اللبناني للطباعة والنشر.

دار  :عمان"، یة وفقا ألحدث الطرائق التربویةتدریس اللغة العرب: ")2010( عبد اهللا، علوي .111
  المسیرة للنشر والتوزیع.

أثر استخدام طریقة لعب األدوار في تدریس القراءة على تنمیة ":)2009جیهان( ، العماوي .112
الجامعة ، كلیة التربیة، رسالة ماجستیرالتفكیر التأملي لدى طلبة الصف الثالث األساسي"، 

  غزة.، االسالمیة
"، صعوبات تعلم القراءة والكتابة التشخیص والعالج: ")2005( ح عليصال، عمیرة .113

  مكتبة الفالح لنشر والتوزیع. :الكویت
فعالیة استراتیجیة مقترحة في عالج الضعف القرائي : ")2010( أحمد عبده، عوض .114

والكتابي والتحصیلي في اللغة العربیة لدى بعض تالمیذ الصف التاسع من التعلیم 
  .مایو، الجزء األول، )73( العدد، جامعة المنصورة، یة التربیةكل"، األساسي

"فاعلیة برنامج محوسب لعالج الضعف في بعض المهارات  :)2012( بركة، عوض .115
الجامعة ، كلیة التربیة، "، رسالة ماجستیراألساسي القرائیة لدى تالمیذ الصف الرابع

 .غزة، االسالمیة

، ها وطرائق تدریسها في المرحلة االبتدائیة األولىالقراءة وأنواع: ")1998جمیل (، عویضة .116
  .وكالة الغوث الدولیة :عمان :النسخة األولیة

 وتطبیقاتها في المتعددة الوسائط: ")2004(  الصادق، رابحو  الدین نصر، العیاضي .117
  .للنشر الجامعي الكتاب دار،  "والتربیة والثقافة اإلعالم

   دار الصفاء. :، عمانارات اللغة العربیة"مدخل إلى تدریس مه: ")2011(زهدي ، عید .118

"، طرق تدریس اللغة العربیة بمرحلة التعلیم األساسي: ")2005( جمال وآخرون، العیسوي .119
  دار الكتاب الجامعي :اإلمارات المتحدة)( العین
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 :قسم اللغة العربیة، كلیة اآلداب، الطبعة الثالثة، علم الكالم الجمیل": ")2010كمال (، غنیم .120
  یمیة اإلبداع.أكاد

  .والنشر الفكر للطباعة دار، "التعلیم في الحاسوب استخدام: ")2002( ابراهیم، الفار .121

  .للطباعة والنشر الفكر دار:عمان، "الحاسوب تدریس طرق: ")2003( ابراهیم، الفار .122

 مكتبة الفالح :الكویت، "والتطبیق التنظیر بین المتعددة الوسائط: ")2004(  خالد، فرجون .123
  .والتوزیع للنشر

الخطوط العریضة لمنهاج اللغة : ")1998( الفریق الوطني لمبحث اللغة العربیة وآدابها .124
وزارة  :االدارة العامة للمناهج، مركز تطویر المناهج"، )12- 1( العربیة وآدابها للصفوف
  التربیة والتعلیم فلسطین.

لمات في تنمیة فاعلیة برنامج تعلیمي تحت عنوان حروف وك: ")2005( خلف، الفضلى .125
بعض مهارات الكلمات لدى التالمیذ المتخلفین عقلیا بدرجة بسیطة في الصف الرابع 

  سبتمبر.، )80( العدد، )20( المجلد، " المجلة التربویةبمدرسة التربیة الفكریة بدولة الكویت

فعالیة برنامج مقترح في عالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى : ")2009جمال (، الفقعاوي .126
، رسالة ماجستیر ،كلیة التربیة"، الصف السابع األساسي في محافظة خان یونس طلبة

  الجامعة االسالمیة ،غزة.
  .للنشر والتوزیع المسیرة دار  :عمان، "لألطفال التعلیمیة المواد: ")2007( عاطف، فهمي .127

  دار الصفاء للنشر والتوزیع. :"، عمانأساسیات صعوبات التعلم: ")2003( جمال، القاسم .128

تنمیة مهارات اللغة العربیة واالستعداد القرائي : ")2006( محمد، القضاة ،محمد  والترتوري .129
  دار الحامد. :"، عمانعند طفل الروضة

 :"، عمانالحاسوب وطرق التدریس والتقویم):"2009( غسان والخریسات، سمیر، قطیط .130
  دار الثقافة للنشر والتوزیع.

 االبتكاریة تحصیل والقدرات في المتعددة بالوسائط التدریس تأثیر: ")2001أحمد (، قندیل .131
 في دراسات مجلة، "االعدادي الثالث الصف تالمیذ لدى المعلومات بتكنولوجیا والوعي
  .كفر الشیخ، طنطا جامعة، والسبعون الثاني العدد، التدریس وطرق المناهج

  جامعة القاهرة.  :مصر"، صعوبات التعلم: ")1999( عبد الوهاب، كامل .132
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"معجم المصطلحات التربویة للمعرفة في المناهج :)1999أحمد والجمل، علي (، اللقاني .134
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  المكتب العربي للمعارف. :مصر، العربیة والعلوم الشرعیة

دار المسیرة  :عمان"، تدریس فنون اللغة العربیة النظریة والتطبیق: ")2009( علي، مدكور .136
  .للنشر والتوزیع

  .الجدد" األولى للمعلمین الدورة":)2011(  الدولیة الغوث لوكالة التربوي التطویر مركز .137

مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراهقة التشخیص : ")2005( ریاض، مصطفى .138
  .دار الصفاء :عمان، "، الطبعة األولىوالعالج

دار المسیرة  :عمان، الطبعة الثالثة"، مهارات اللغة العربیة: ")2010( عبد اهللا، مصطفى .139
  للنشر والتوزیع.

 :القاهرة، طبعة الثانیة" ،الالطفل والقراءة: ")2000( حسین، فهیم وعبد الشافي، مصطفى .140
  الدار المصریة اللبنانیة.

  الدار المصریة اللبنانیة. :القاهرة"، الطفل والقراءة: ")1998( قصیم، مصطفى .141

أثر برنامج بالوسائل المتعددة في تنمیة مهارات التجوید لدى : ")2004( یوسف، مطر .142
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  مصر. :السكندریةجامعة ا، 12العدد ، 4مجموعة ، مجلة الطفولة والتربیة، منشور

مطبعة  :غزة"، أسالیب تدریس اللغة العربیة والتربیة اإلسالمیة: ")1995( أحمد، المقوسي .144
  .المقداد

"، الطبعة الثانیة، دار القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس: ")2005ملحم، سامي ( .145
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 األساسي التعلیم في المعلومات والحاسوب تقنیة استخدام: ")2002( اهللا عبد، الموسى .147
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، مجلة القراءة والمعرفة، من المرحلة االبتدائیة في ضوء المعاییر القومیة لتعلیم القراءة"
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  )1لحق رقم (م

  نمحكمیالقائمة بأسماء السادة 

  مكان العمل  التخصص  المركز الوظیفي  االسم  م

 سالمیةإلالجامعة ا ق تدریس ائمناهج وطر  أستاذ  عبد المعطي األغا د .أ   .1

 الجامعة اإلسالمیة ق تدریس ائمناهج وطر  أستاذ  د محمد عسقول .أ   .2

  الجامعة االسالمیة  ق تدریسائمناهج وطر   أستاذ  د عزو عفانة .أ   .3

 سالمیةالجامعة اإل ق تدریس ائمناهج وطر  مشاركأستاذ  محمد زقوتد.    .4

 إلسالمیةجامعة اال ق تدریس ائمناهج وطر  أستاذ مشارك محمد أبو شقیرد.    .5

 جامعة األزهر تدریس  ائقمناهج وطر  مشاركأستاذ  راشد أبو صواویند.    .6

  جامعة القدس   مناهج وطرائق تدریس  أستاذ مشارك   انعبد العزیز ریحد.    .7

 الجامعة االسالمیة ق تدریس ائمناهج وطر  أستاذ مساعد د. مجدي عقل   .8

 زهرجامعة األ ق تدریس ائمناهج وطر  أستاذ مساعد جمال الفلیتد.    .9

 جامعة القدس  ق تدریسائمناهج وطر  أستاذ مساعد حاتم ابو سالمد.    .10

 الجامعة اإلسالمیة علم نفس ساعدتاذ مأس ختام السحارد.    .11
 وزارة التربیة والتعلیم اللغة العربیة  عاممدیر  د. خلیل حماد   .12

  وكالة الغوث  اللغة العربیة  تعلیمیة مدیر منطقة  رأفت الهباش .د   .13

 وكالة الغوث تكنولوجیاق تدریس ائمناهج وطر  مشرف تربوي عبد الرحمن قصیعة .د   .14

 وكالة الغوث ق تدریس ائمناهج وطر ماجستیر  مةمعل سوسن الشخریتيأ.    .15

 وكالة الغوث ق تدریس ائمناهج وطر ماجستیر  معلم بركة عوض أ.    .16

 التربیة والتعلیم ق تدریس ائمناهج وطر ماجستیر  معلم فهد واديأ.    .17

 وكالة الغوث ق تدریس ائمناهج وطر ماجستیر  معلم عالء عویضةأ.    .18

 مستقبل فلسطین .م یر مناهج وطرائق تدریسماجست مشرفة سلوى بعلوشة .أ   .19

  میوزارة التربیة والتعل  اللغة العربیةبكالوریوس  معلمة وفاء سالم دیبأ.    .20
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  مكان العمل  التخصص  المركز الوظیفي  االسم  م

 وكالة الغوث بكالوریوس تعلیم أساسي معلم حمزة سلیمانأ.    .21

  وكالة الغوث بكالوریوس تعلیم أساسي معلم عبد الحلیم بطاحأ.    .22

 وكالة الغوث یوس تعلیم أساسيبكالور  معلمة حمادخدیجة أ.    .23

 وكالة الغوث بكالوریوس تعلیم أساسي معلم  عزت صالحة  .أ   .24

 وكالة الغوث بكالوریوس اللغة العربیة معلم  نجوى المدهونأ.    .25
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    )2ملحق رقم (

  بطاقة تحكیم المهارات القرائیة

  
  غــــزة -اإلسالمیة  الجـامعة

  العلــیا تعمادة الـــدراســـا
  كـــــــلیة الــــــــتربیـــة

  التدریس قائوطـر منـاھجالقسم 
 

  الموضوع / تحكیم المهارات القرائیة

  .......................................................... حفظه اهللا ورعاه،،.السید /ة
                                                               

  :قوم الباحث بدراسة تجریبیة لنیل درجة الماجستیر من قسم المناهج وطرق التدریس بعنوانی
فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة يف معاجلة صعوبات تعلم بعض املهارات " 

  "القرائية لدى تالمذة الصف الثالث األساسي 
ضمنها منهاج اللغة العربیة للصف عداد قائمة بأهم المهارات القرائیة التي یتإوقد تطلب ذلك 
ومهارات النطق ، " القراءة الصامتةوتتمثل في مهارتي التعرف والفهم القرائي " ، الثالث األساسي

   ." القراءة الجهریةالقرائي " 

ونظرا  ألهمیة رأیكم وخبرتكم في هذا المجال  نرجو من سیادتكم التكرم باالطالع على هذه 
  .وٕابداء الرأي فیها ، كیمهاوتح، المهارات القرائیة

  شاكرین لكم حسن تعاونكم
  

  الباحث                                                                       

  مجدي شوقي سالم دیب
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  ) 3ملحق (
  في صورتها النهائیة مهارات التعرف والفهم القرائي " القراءة الصامتة " 

  المهارة  م

  ال ومواقع الحروف.التمییز بین أشك  1
  ). ز، س) (ق، ك( مثل رسما المختلفة نطقا المتشابهة الحروف بین التمییز  2
  ). ث، ت) (ح، ج( مثل نطقا المختلفة رسما المتشابهة الحروف بین التمییز  3
  .حروف الى الكلمات تحلیل  4
  .مبعثرة حروف من الكلمات تركیب  5
  .تحلیل الكلمات الى مقاطع  6
  .مقاطع معطاة من الكلمات تركیب  7
  الكلمات المعرفة وتبدأ بحرف شمسي والكلمات المعرفة وتبدا بحرف قمري. بین التمییز  8
  .الكلمة نهایة في المبسوطة والتاء المربوطة التاء بین التمییز  9
  .الكلمة نهایة في المغلقة والهاء المربوطة التاء بین التمییز  10
  ). كسر – فتح – ضم( تنوینال أنواع بین التمییز  11
  ). الیاء، الواو، األلف ( المدود أنواع بین التمییز  12
  .والوصل القطع همزتي بین التمییز  13
  والجمع. والمثنى المفرد بین التمییز  14
  .منتمیة تدریبات على االجابة خالل من صحیحا توظیفا االشارة أسماء توظیف  15
  .المناسب باألسلوب صحیحا یفاتوظ االستفهام ادوات توظیف  16
  .مفیدة جمل في صحیحا توظیفا الكلمات توظیف  17
  .معنى ذات مفیدة جمل في صحیحا توظیفا اللغویة التراكیب توظیف  18
  .تدریبات منتمیة على االجابة خالل صحیحا من توظیفا الموصولة توظیف األسماء  19
  .مبعثرة كلمات من الجمل تركیب  20
  .مرتبة غیر جمل عدة من معنى ذات قرةف تكوین  21
  یعبر عن صورة محددة بجمل مفیدة.  22
  .المعطى القرائي النص لمضمون العام الفهم عن یعبر  23
  .معطى قرائي نص في الواردة المفردات ومعاني دالالت على التعرف  24
  .معطى قرائي نص في الواردة المفردات مضاد على التعرف  25
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  ) 4ملحق (
  .في صورتها النهائیة ات النطق القرائي  " القراءة الجهریة "مهار 

  المهارة  م

  قراءة الحروف الهجائیة بأصواتها قراءة جهریة بصورة سلیمة.  1
  .قراءة الحروف  بحركاتها الطویلة قراءة جهریة بصورة سلیمة  2
  .سلیمة بصورة جهریة قراءة الكلمات قراءة  3
  .سلیمة یةجهر  قراءة  الجمل قراءة  4
  .السلیم الضبط مراعیا جهریة قراءة الفقرة قراءة  5
  .الفقرة بسرعة مناسبة بصورة سلیمة قراءة  6
  .المقروءة المعاني عن الصوتي التعبیر  7
  یقرأ الكلمات دون حذف أو تكرار أو إبدال.  8
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  )5ملحق رقم (

  االختبار التشخیصي في صورته النهائیة  

  
األساسيللصف الثالث  بعض المھارات القرائیةار تشخیصي في اختب  

 
  

  

      

  

  

  

  

  :عزیزي التلمیذ / ة

وهو معد ألغراض ، قیاس بعض المهارات  القرائیة للصف الثالث األساسي ىلإیهدف هذا االختبار 
  ) درجة.70بواقع ( ) سؤاالً 16وهو مكون من ( ولیس له عالقة بدرجتك المدرسیة ، البحث العلمي

  :االلتزام بالتعلیمات التالیة ولذا علیك

  اقرأ /ي األسئلة بدقة قبل البدء في االجابة.

  اتبع /ي تعلیمات كل سؤال.

  أجیب /ي حسب المطلوب من السؤال.

  

  

  

  

 
 اسم التلمیذ/ة...............................................

 
...................................................المدرسة   

 
.....الصف والشعبة........................................  
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 درجات 3                                  :: حّوط حسب ما تسمعه من المعلم السؤال األول

  
  

  

  

  درجات 5   اكمل الكلمات بالحرف المناسب مما بین األقواس::السؤال الثاني
 )ز   - سـ  - صـ (   ...فراء              .في البستان أزهار .1

 ظ  )  - ــذ   - ض( أحب التلمیذ النـ....یف                     .2

 )فـ   -   ـك   -ـ ق(              اشتریت حقیبة و...رة جمیلة.  .3

 )  ثـ -   تـ  - بـ   (   نبني الوطن....العلم والعمل.             .4

 )ت - ظ    - ض(              ...لم االحتالل.رغمسننتصر  .5

  درجات  3                                    :حلل الكلمات التالیة إلى حروفها :السؤال الثالث
  

 درسةالم فلسطین معلم
     

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
   :السؤال الرابع

  درجات 3             :كّون من كل  مجموعة حروف كلمة لها معنى) أ  ( 
   

     یـ  م  ل)         و ن(             أ  س  ف) (             ب) و (س  ح  ا 
   

   ------------------                ----------------- ---               -----------------      
  

 - 1 س ش ص ض

 - 2 بو بي با بم

 - 3    ادقالصّ  یادالصّ  بِّرالص قرالصَّ 
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  درجات  3                                      :حلل الكلمات التالیة إلى مقاطع   ) ب  ( 
  لم                               بیوت                       ألعاب امع  

    
    

  
  

        درجات  4                              :مات مفیدةصل المقاطع لتكّون كل :السؤال الخامس
  ..................التال                          تقال    
  ...................البر                          میذ    
  ..................كتا                           یقة     

  ...................بي     الحد                         
  

  درجات 5                         :أكمل الفراغ باالختیار مما بین القوسین :السؤال السادس

  
  قصه )، قصت   ، قصة ( ............... جمیلة.                          .قرأت .1
  
  فطوره ) ، فطورت ، فطورة( ..........ثم یذهب إلى المدرسة.         .یتناول عمر .2
  
  زیه ) ،   زیة     ، زیت (     ...........الزیتون.                         .أحب .3
  
  مدینت )، مدینه   ، مدینة (      ............القدس.                       .زرت .4
  
 ) رحبه ، رحبة   ، رحبت  (    ..........المعلمة بالتالمیذ.                        .5
  

  درجات     6                        :صنف الكلمات التالیة حسب نوع التنوین :ؤال السابعالس
  

  )  فولٍ *    نارٌ *     ماءٍ *     أمیناً *     نبیلٌ *     َعَلماً (
  تنوین كسر          تنوین فتح                                تنوین ضم           

 --------------------               --------------------            --------------------  

 --------------------                  --------------------             --------------------    
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  درجات  3                          :السؤال الثامن: أكمل الكلمات التالیة بحرف المد المناسب
 

  ي      )     ،     و       ،       (       ا
  

           عفـ... ف                     زمیلـ....                    الُجـ...ع  
     

  درجات  6                   :السؤال التاسع: صنـّف الكلمات حسب المطلوب منك في الجدول
  

  العین  ) ، دیق الص  ، البیت   ، الرجل    ، السماء    ، الفالح (    
  
  
  
  

 

  درجات 5أكمل باختیار المناسب مما یلي:                                    :السؤال العاشر
  هؤالء ) *     هذا *     هذه (                     .نشیط  ولد  ...... .1
  متى   *   أین   *     ماذا )(            ...... یأتي عید الفطر؟        .2
  الذي  *  التي   *   الذین)(            .....بها خالد..سافرت بالسیارة .3
  (أین     *   كم   *    كیف)    ...... حال والدك الیوم ؟               .4
  في     *  من   *    على)(                ..... الدجاج..نأخذ البیض .5

  درجات 3                                         :أكمل حسب المطلوب :حادي عشرالسؤال ال
  

  مفرد                           مثنى                           جمع
  ............                      .كتاب                         

  .......                    ......                       عصفوران  .         
  رجال                         ........    ......                   . 

  

  كلمة تبدأ بحرف شمسي  كلمة تبدأ بحرف قمري
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  درجات 3أكمل  الفراغ باختیار التركیب اللغوي المناسب مما یلي:        :السؤال الثاني عشر

  ذهب مع   )  –قرأ من     –( یعیش في 
  .... المكتبة.الطالب  قصة .......   -1
 ..... أخي إلى السوق.جاء أبي و.........    -2

  ... الصحراء........  .الجمل -3

 رتب كلمات كل سطر لتكون جملة ذات معنى:                   درجتان :السؤال الثالث عشر

  نبني      ، واإلیمان   ، الوطن  ، بالعلم  
     

---------------------------------------------------------- -----            
            
 األسنان   ، والمعجون  ، ننّظف  ، بالفرشاة 

             
  ---------------------------------------------------------------           

  أ) ضع الكلمة التالیة في جمل مفیدة:                             درجتان:السؤال الرابع عشر
  

  -----------------------------------------------  :المدرسة

   .مفیدة ةٍ جملبورة ر عن الصّ عبّ ) ب

 ----------------------------------------------------------  

 

  درجات 4رتب الجمل التالیة مكونا قصة ذات معنى:                   :السؤال الخامس عشر
 

  ر.أسرع محمد وأغلق الّصنبو ) (   
  كان محمد یمشي في فناء المدرسة.) (   
  شاهده المدرس وشكره أمام التالمیذ.) (   
  رأى صنبور الماء مفتوًحا) (   
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  درجات  10           :اقرأ القطعة التالیة ثم أجب األسئلة التي تلیها :السؤال السادس عشر
  

القــراءة،  ىالعلــم، ویهــو  یحــبُّ  .ومالبســه جســمهِ  نظافــةِ  ىعلــ مجتهــد، یحــافظُ  أحمــد تلمیــذٌ 
 ویشــعرُ  والحیوانــاتِ  والطیــورِ  یقــرأ عــن النبــاتِ ، المدرســة فــي مكتبــةِ  أوقاتــهویقضــي أجمــل 

 یكـونَ  أنْ  اسـتحقَ لـذلك و ، هُ ؤ وزمـال ه معلمـهُ حبَّـأَ ، كتابـًا جدیـداً  عندما یهدیـه والـدهُ  بالسعادةِ 
     .المثالي الطالبُ 

  
    :أجب األسئلة التالیة

 ----------------------------------------------------------------  ؟ماذا یحب أحمد   .1

 ----- ----------------------------- ----------------------- ؟یشعر أحمد بالسعادة ىمت  .2
 ------------------------ ------------------------------------نصف أحمد في القطعة ؟ .3
  نظیف )، كسالن، نشیط (  ------------- --- ؟) مجتهد( كلمة  مضاد ما  .4
 ) لیتأمّ ، یحب، یكره(  ---------------- ؟ ) یهوى( كلمة ما مرادف   .5
 ------------ مضاد العلم ما   ------------  مرادف السعادة ما   .6

 
 :استخرج من القطعة

  
   --------- كلمة بها همزة وصل      ،        ---- --------كلمة بها همزة قطع   .7

  
 :في جملة مفیدة "الطالب"ضع كلمة  .8

 
 ---------------------------------------------------------------------------  

  :حلل الكلمة التالیة ثم كون من حروفها كلمة جدیدة بحسب المطلوب  .9
  

  ------------ یغطي الرأس  ---------------------- ---- یشعر
  

  انتهت األسئلة
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   )6ملحق رقم (

  بطاقة تحكیم االختبار المعرفي

                         

   

  غــــزة -اإلسالمیة  الجـامعة
  العلــیا عمادة الـــدراســـات

  كـــــــلیة الــــــــتربیـــة
  التدریس قائوطـر منـاھجالقسم 

 

  الموضوع / تحكیم اختبار معرفي في القراءة

  ................................................... حفظه اهللا ورعاه،،،............................السید /ة

  :ق التدریس بعنوانائیقوم الباحث بدراسة تجریبیة لنیل درجة الماجستیر من قسم المناهج وطر 

فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة يف معاجلة صعوبات تعلم بعض املهارات " 
  "ف الثالث األساسي القرائية لدى تالمذة الص

بعض المهارات األساسیة في التعرف  ، متضمناً معرفیاً  وقد أعد الباحث لهذا الغرض اختباراً 
  .القراءة الصامتة"والفهم القرائي " 

من سیادتكم التكرم باالطالع على أسئلة یة رأیكم وخبرتكم في هذا المجال نرجو ألهم ونظراً 
   -:االختبار وٕابداء الرأي من حیث

ü حیة أسئلة االختبار لقیاس مهارات القراءة التي وضعت من أجلها.صال  
ü .سالمة الصیاغة اللغویة لالختبار 
ü .مدى وضوح تعلیمات االختبار 
ü ومناسبة.، هل األبدال جیدة 
ü .هل تم تغطیة جمیع المهارات  

  شاكرین لكم حسن تعاونكم
  الباحث                                                                                       

  مجدي شوقي سالم دیب
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  )7ملحق رقم (

  االختبار المعرفي في صورته النهائیة  

  

األساسيللصف الثالث  بعض المھارات القرائیةفي  معرفي اختبار  
 

  

  

      

  

  

  

  

  :عزیزي التلمیذ / ة

وهو معد ألغراض ، ألساسيقیاس بعض المهارات  القرائیة للصف الثالث ا ىلإیهدف هذا االختبار 
   ) مهارة.17بواقع ( ) سؤاالً 11وهو مكون من(البحث العلمي، ولیس له عالقة بدرجتك المدرسیة 

  :االلتزام بالتعلیمات التالیة ولذا علیك

  اقرأ /ي األسئلة بدقة قبل البدء في االجابة.

  اتبع /ي تعلیمات كل سؤال.

  أجیب /ي حسب المطلوب من السؤال.

  

  

  

 

 اسم التلمیذ/ة...............................................
 

...................................................المدرسة   
 

.....الصف والشعبة........................................  
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2015 


 

 
      اقرأ القطعة التالیة ثم أجب األسئلة التي تلیها:                               :السؤال األول

وذات یوٍم ذهب لیبحَث عن ، عاش عصفورٌ  صغیٌر مع فراخه في عشّ  هادئ بین أغصاِن شجرةٍ "
وعندما عاد الي العش  وجد غرابًا قد هدم عشه وخطف واحدًا من الفراخ فحزن حزنًا ، طعاِم لصغاره

  ".وصرخ بصوِت عال لن نغادَر عّشنا وسوفَ  نبنیه من جدید، شدیداً 

v األسئلة: 
 )درجة(ل الغراب بعش العصفور؟                                                    ماذا فع .1

............................................................................................... 
 )درجة(                                                         ؟الغراب تصرف في رأیك ما .2

............................................................................................... 
 )درجة(                                      . ....................خرج العصفور یبحث عن .3
 الصغار  ج.                  المسكن    ب.          الطعام                    .أ

)درجة(                         ...................... یدل قول العصفور لن نغادر عشنا على4  

 التنازل عن الوطن  ج.  حب الطعام                  ب.         التمسك بالوطن           .أ
  )درجة(                                                .....................مضاد كلمة حزن .5
 صرخ  ج.                       فرح  ب.            صمت                   .أ

   )درجة(       مضاد كلمة هدم..................                                             .6
 قام     ج.                        ساعدب.                                  بنى . أ 
 )درجة(                                              .....................مرادف كلمة عاد .7
 رجع  ج.                      انطلق  ب.              أخذ                  .أ

   )درجة(                                                  .............. .مرادف كلمة هادئ .8
  مطمئنج.                      منزعجب.                                متكبر .أ
  
 

 

40 
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 درجات) 3(                                                   :استخرج من القطعة السابقة .9
 ..  .................:كلمة منونة  بتنوین ضم  . أ

 ..............:.كلمة منونة بتنوین فتح   . ب
     ..................:كلمة منونة بتنوین كسر  . ت
                                    :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة :السؤال الثاني 

 )درجة(                             تبدأ بحرف قمري................    المعرفة و الكلمة  .1
    الزرافةج.                            هلالسب.                      الجمل  . أ

 )درجة(                              تبدأ بحرف شمسي................ و  المعرفة الكلمة .2
    الذهبج.                           المهندسب.                   الحصان  . أ

 )درجة(                       الكلمة التي تحتوي مد باأللف................             .3
    تمألج.                                بسام ب.                   أحسن  . أ

 )درجة(الكلمة التي تحتوي مد بالیاء................                                     .4
    حیاةج.                                صیام ب.                   نشیط  . أ

 )درجة(الكلمات التالیة تحتوي على مد بالواو ما عدا.............                        .5
 توفیرج.                                   نورب.                  زهور  . أ

  درجات) 3(                                                     :أكمل حسب المطلوب:السؤال الثالث

  ......     .مدرسة :جمعج.      ........معلم  :مثنى.......     ب. .تالمیذ  :مفرد   . أ

  (درجتان)     :صّنف الكلمات التي تحتها خط  في الجمل حسب همزتي الوصل والقطع :السؤال الرابع

  الجملة                                              نوع الهمزة            

 ...........یعتدل الجو.                    ، فصل الشتاء انتهاء بعد .1

  ...........محمد وأغلق صنبور الماء المفتوح.                   أسرع .2
  درجات) 3(                           :ه )، ت، ة ( لكلمة:لاكتب الحرف المناسب السؤال الخامس: 

  ... الشمس.أشرقــ .1
  .الثمر... ناضجة .2
 ترى الفالح كلبًا لیحرس غنمــ...اش .3
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                                    :رتب كلمات كل سطر مكونا جملة مفیدة:سادسالسؤال ال

 )درجة(                                        األسنان ، والمعجون  ، ننّظف  ، بالفرشاة  .4

. ..................................................  
  )درجة(                               على نظافته    ، التلمیذ   ، یحافظ    ، المجتهد  .5

 ................................................... 

                                    :ضع كل كلمة مما یلي في جملة من تعبیرك:بعالسؤال السا

 )درجة(                    ...................................................:النظافة .1

 )درجة(                    ...................................................:الحافلة .2

                                    :ضع التراكیب مما یلي في جملة من تعبیرك:الثامنالسؤال 

 )درجة(               ................................. ..................:یعیش في .1

  )درجة(             .................................................. .:یحافظ على .2

    (أربع درجات)رتب الجمل التالیة مكونا قصة ذات معنى:                                :التاسعالسؤال 

 في مكاٍن بعید لُیراقبه. اختبأ الشرطيُّ )   ( 

ا یستعدُّ لسرقة محل تجاري.)   (   شاهد شرطيٌّ لص 

 قبض علیه الشرطي وساقه إلى مقر الشرطة.)   ( 

  .خرج اللِّص من المحل بالمسروقات )   ( 

  (درجة)                                                :ةمفید ةجملبورة ر عن الصّ عبّ  :العاشرالسؤال 

  
  

...................................................  
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  (ثالث درجات)     أكمل باختیار اسم اإلشارة المناسب مما یلي:                  : رالحادي عشالسؤال 

  هؤالء  )  –هذه    –( هذا 
  

  .......... معلمون مخلصون. .1

 .......... مدرسة واسعة. .2

 ..........تلمیذ مهذب. .3

  )درجتان(         اختر االجابة الصحیحة مما بین القوسین:                     : عشر ثانيؤال الالس

 
  

 الذي  *  الالتي   * اللواتي)( ....... ساعد المحتاج.                .أشرف هو .1
 

  ماذا ) *    أین متى   *   (                      ...... یأتي عید الفطر؟ .2
  
  
  
 

 
كم بالتوفیق والنجاحدعاؤنا ل  
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  )8ملحق رقم (

  بطاقة تحكیم بطاقة المالحظة واختبار النطق القرائي 

 

  غــــزة -اإلسالمیة  الجـامعة 
  العلــیا عمادة الـــدراســـات

  كـــــــلیة الــــــــتربیـــة
  التدریس قائوطـر منـاھجالقسم 

 

  " القراءة الجهریة "لتالمذة في بعض مهارات النطق القرائي تحكیم بطاقة مالحظة أداء ا/  الموضوع
  مصحوبة باختبار قرائي للصف الثالث األساسي

                                         .............................................................................. حفظه اهللا ورعاه،،،.السید /ة
   :ق التدریس بعنوانائبدراسة تجریبیة لنیل درجة الماجستیر من قسم المناهج وطر  یقوم الباحث

فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة يف معاجلة صعوبات تعلم بعض املهارات " 
  "القرائية لدى تالمذة الصف الثالث األساسي 
"  القراءة الجهریةالقرائي "  وقد أعد الباحث لهذا الغرض بطاقة مالحظة، تتضمن بعض مهارات النطق

قراءة الحروف الهجائیة بأصواتها قراءة جهریة   :مصحوبة باختبار قرائي " ویتضمن المهارات التالیة
قراءة الكلمات قراءة جهریة ، قراءة الحروف بحركاتها الطویلة قراءة جهریة بصورة سلیمة، بصورة سلیمة
  قراءة الفقرة قراءة جهریة مراعیا الضبط السلیم.، ةجمل قراءة جهریة سلیمالقراءة ، بصورة سلیمة

ونظرا  ألهمیة رأیكم وخبرتكم في هذا المجال  نرجو من سیادتكم التكرم باالطالع على بطاقة المالحظة 
   - :وٕابداء الرأي من حیث

ü  لقیاس مهارات القراءة التي وضعت من أجلها.بطاقة المالحظة صالحیة  
ü  ة المالحظةلبطاقسالمة الصیاغة اللغویة. 
ü  بطاقة المالحظةمدى وضوح تعلیمات. 

  شاكرین لكم حسن تعاونكم
  الباحث                                                                                     

  مجدي شوقي سالم دیب
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  بطاقة المالحظة واختبار النطق القرائي في صورته النهائیة 

  
  :ت البطاقةتعلیما

  ) في الخانة المناسبة لإلتقان.×توضع عالمة ( .1
  ) درجة40الدرجة النهائیة التي یحصل علیها المتمیز في البطاقة ( .2
) في خانة " غیر متوفرة " وأمام المهارة التي یكـون فیهـا التالمـذة غیـر قـادرین ×توضع عالمة ( .3

   .على استخدامها بأي شكل من األشكال
  .انة " قلیلة " وأمام المهارة التي لم یتجاوز األخطاء فیها مرتین) في خ×توضع عالمة ( .4
  ) في خانة " متوسطة " وأمام المهارة التي لم یتجاوز األخطاء فیها مرة واحدة.×توضع عالمة ( .5
) فــي خانــة " كبیــرة" وأمــام المهــارة التــي لــم یخطــئ فیهــا التالمــذة تــؤدى بشــكل ×توضــع عالمــة ( .6

  متمیز.
 .فق علیه للسرعة المطلوبةیتم تحدید زمن مت .7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 اسم التلمیذ/ة...............................................
 

 ...................................................المدرسة 
 

 .....الصف والشعبة........................................
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  م

  
  

  المهارة

    مستوى االتقان
  مالحظات

  قلیلة جدا  قلیلة  متوسطة  كبیرة  جدا كبیرة

  قراءة الحروف الهجائیة بأصواتها قراءة جهریة بصورة سلیمة.  1
  

            

  .قراءة الحروف بحركاتها الطویلة قراءة جهریة بصورة سلیمة  2
  

            

  .ءة الكلمات قراءة جهریة بصورة سلیمةقرا  3
  

            

  قراءة جهریة سلیمة. الجملقراءة   4
  

            

  قراءة الفقرة قراءة جهریة مراعیا الضبط السلیم.  5
  

            

  قراءة الفقرة بسرعة مناسبة بصورة سلیمة.  6
  

            

  التعبیر الصوتي عن المعاني المقروءة.  7
  

            

  .ذف أو تكرار أو إبدالیقرأ الكلمات دون ح  8
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 اختبار النطق القرائي " القراءة الجهریة " للصف الثالث األساسي

 
 درجات 4             :الحروف الهجائیة بأصواتها قراءة جهریة بصورة سلیمة اقرأ :السؤال األول

 
 

 
 
 
 

  درجات 4 :      بحركاتها الطویلة قراءة جهریة بصورة سلیمة لیةالتا الحروف اقرأ :السؤال الثاني
 

 
 
 
 

 درجات 4            :            قراءة جهریة بصورة سلیمةالتالیة الكلمات اقرأ  :السؤال الثالث
 

 
 
 

 درجات 4:                                  قراءة جهریة سلیمة التالیة جملاقرأ ال :السؤال الرابع
  
 .َأْذَهُب ِإَلى َمْدَرَسِتي ُمَبِكراً  .1
ًة ُمَسلَِّیةً  .2   .َحِفْظُت ُسْوَرًة َقِصیَرةً و  َسِمْعُت ِقصَّ
  .اْلُمْحَتاِجینُأَقدُِّم اْلُمَساَعَدَة ِلْلُفَقَراِء وَ  .3
 .یْأُكُل اَألْوالُد َطَعاَمُهم َكاِمالً  .4

  

 َس  ُش  صِ 
 بْ  كَ  هُـ 
 مِ  لُ  دْ 

 ما صو لي
 جو ني كا
 دي عا ال

 الّطاِئر َسِمَعت أْشَجار
 ِزَراَعتها ُمَذاَكرة ِباْلِعْلمِ 
 ُمْشتاقاً  َأْفَلحَ  َتَعّدى
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 درجات 4               :         الفقرة قراءة جهریة مراعیا الضبط السلیم اقرأ :السؤال الخامس

  
ý " الفقرة " أ 
ُأ، ُمَبكًِّرا َأْصُحو أَنا  .َوُأَصلِّي اْلَفْجرِ  ِلَصَالةِ  َأِبي َمعَ  أْذَهبُ  ثُمَّ  َفأَتَوضَّ
ي والنَّـاسِ  َوَأِبي، ِلَنْفِسي، َتَعاَلى اللَّهَ  وَأْدُعو ُخُشوٍع، ِفي َیَديَّ  أْرَفعُ  أَنا  وأْطلُـبُ  َجِمیًعـا، وُأمِّ

، ُكـلِّ  ِمـنْ  َخْیـٍر، َوَیْحِمَیَنـا ُكـلَّ  َوُیْعِطَیَنـا َحَیاِتَنـا، ِفـي َیْهـِدَیَنا أنْ  ِمْنـه  َطلَـبِ  إلَـى َوُیَوفَِّقَنـا َشـرٍّ
دَ  َیْحَفظَ و  اْلِعْلِم،   .َمَكانٍ  ُكلِّ  َوفي دائًما َوَیْنُصَرُهمْ  ُصُفوَفُهْم، اْلُمْسلمین، َوُیَوحِّ

 
ý " الفقرة "ب 

 ِلَنَجـاِحي إلْسـَعاِدي، َوَیْكـَدحُ  َدائًمـا َیْسـَعى َألنَّـهُ  َعِظـیٌم، َعلَـيَّ  َفَفْضـُلهُ  َوَأْحَترُمـُه، َأبِـي ُأِحـبُّ 
ـي .وَفالِحـي ؛إلَـ َأْهِلـي َأَحـبُّ  َوُأمِّ  ُروِحـي َفَلهـا َوَربَّْتنِـي، َوَولَـَدْتِني ِمْنهـا َحَمَلْتنِـي ِفْلـَذةٌ  َفَأَنـا يَّ
َدْرَب  ِلـي َأضـاَءا َفقَـدْ  َنْفِسـي، َعلَـى َغـالٍ  َعِزیـزٌ  وِكَالُهَمـا َواِلـَديَّ  َأَنـا ُأِحـبُّ  .ِفـَداءً  َوَحَیـاِتي
 .َفاءِ واْلوَ  والدَُّعاءِ  اْلُحبِّ  ُكلُّ  ِمنِّي َفَلُهَما  .َحَیاِتي

 
 
 : ینوع المعلم بین الفقرتین خالل قراءة التالمذة. مهمةمالحظة  •
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    )10ملحق رقم (

  محوسب في بعض المهارات القرائیة بطاقة تحكیم برنامج تعلیمي

 
  غــــزة -اإلسالمیة  الجـامعة

  العلــیا عمادة الـــدراســـات
  كـــــــلیة الــــــــتربیـــة

  التدریس قائوطـر جمنـاھالقسم 
 

  تحكیم برنامج تعلیمي في بعض المهارات القرائیة  للصف الثالث األساسيالموضوع / 
  

  .................................................................... حفظه اهللا ورعاه،،.السید /ة

  :ق التدریس بعنوانائهج وطر یقوم الباحث بدراسة تجریبیة لنیل درجة الماجستیر من قسم المنا    
فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة يف معاجلة صعوبات تعلم بعض املهارات " 

  "القرائية لدى تالمذة الصف الثالث األساسي 
یتضــمن بعــض المهــارات القرائیــة والتــي توصــل إلیهــا الباحــث فــي  تجریبیــاً  وقــد أعــد الباحــث لهــذا برنامجــاً 

  التشخیصي  وخبرة الباحث وآراء المعلمین الخبراء. ضوء نتائج االختبار
مـن سـیادتكم التكـرم بـاالطالع علـى البرنـامج التعلیمـي  میة رأیكم وخبرتكم في هذا المجال نرجـوونظرا  أله

  :وٕابداء الرأي من حیث
ü مناسبة البرنامج لدى تالمذة الصف الثالث األساسي.  
ü لألنشطة سالمة الصیاغة اللغویة. 
ü  رنامج التعلیميالبمدى وضوح. 

 
  شاكرین لكم حسن تعاونكم

  الباحث                                                                                       
  مجدي شوقي سالم دیب
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   )11ملحق رقم (

  في بعض المهارات القرائیة في صورته النهائیة البرنامج التعلیمي 

  أهداف البرنامج ×
   :عامةاألهداف ال 

 معالجة بعض المهارات القرائیة لدى تالمذة الصف الثالث األساسي. .1

 زیادة الرغبة والمیل للقراءة. .2

 تمكین التالمذة من المهارات األساسیة في القراءة. .3

  غرس بعض القیم واالتجاهات اإلیجابیة في نفوس التالمذة. .4
 :األهداف الخاصة 

  یمیز بین الالم الشمسیة والالم القمریة.  .1
 التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقة.یز بین یم .2

 .تنوین الفتح والضم والكسر تمییزا صحیحایمیز بین  .3

 .بین حروف المد الثالثة تمییزا صحیحایمیز بین  .4

 .بین المفرد والمثنى والجمع تمییزا صحیحایمیز بین  .5

 .بین همزتي القطع والوصل تمییزا صحیحایمیز بین  .6

 شارة توظیفا صحیحا.یوظف اسماء اال .7

 یوظف اسماء أدوات االستفهام توظیفا صحیحا. .8

 .یوظف األسماء الموصولة توظیفا صحیحا .9

 .عن صور محددة بجمل مفیدة یعبر .10

 .كلمات لیكون جمال ذات معنى یرتب .11

 .المفردات في جمل مفیدة یوظف .12

 .التراكیب اللغویة في جمل مفیدة یوظف .13

 مرتبة.یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر  .14

 .یفسر معاني مفردات الكلمات .15

 یحدد مضاد الكلمات. .16

 یجیب عن األسئلة إجابة فاهمة لنص معطى. .17
  NET OP SCشبكة ، السبورة الذكیة، LCD جهاز ، جهاز حاسوب :الوسائل التعلیمیة المقترحة
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  )1بطاقة رقم (
  

  : التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة.المهارة
  :الهدف

 ف الالم الشمسیة والالم القمریة.یتعر  .1

   یمیز بین الالم الشمسیة والالم القمریة. .2
 --------------  

    المتطلب األساسي:  
 .یقرأ الحروف التالیة بحركاتها القصیرة .1

 .یقرأ كلمات سبق تعلمها بداللة الصورة .2

    :البند االختباري
  اقرأ الحروف التالیة بحركاتها القصیرة: .1
  بْ    ِح     ُس    َت   
  :اقرأ الكلمات التالیة بداللة الصورة .2

یتون                  ْالمعلم    ْالجمل                  السَّفینة                            الزَّ
  
  

 --------------    
  :تذكر عزیزي التلمیذ/ة أن 

 الالم مع الحروف الشمسیة تكتب وال تلفظ وعدد حروفها " أربعة عشر" حرفًا وهي: •

  ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن •
   

یاد، التفاح   مثل: الصَّ
  

 تلفظ وعدد حروفها " أربعة عشر" حرفًا وهي:و  الالم مع الحروف القمریة تكتب

 أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ك، م، ه، و، ي •

  الكرة، مثل: الموز
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  لتي تلیها:اقرأ الفقرة التالیة ثم أجب عن األسئلة ا النشاط األول:
 

أحمــُد یعــیُش فــي القریــِة، أراَد أحمــُد أن یــزوَر المدینــَة لیشــاهَد العمــاراَت العالیــة، والمصــانَع الضــخمَة، 
والساحاَت الفسیحَة، والشركاَت المتنوعَة والسیاراَت السریعَة فیها، زاَر أحمُد المدینَة وقضى فیهـا وقتـًا 

  ممتعًا.

  

  

  
  

 --------------    
   :األسئلة التالیةأجب عن  :أوال 

  .................................................لماذا أراد أحمد أن یزور المدینة؟  اإلجابة: .1
  ...............................................كیف قضى أحمد وقته في المدینة؟  اإلجابة: .2

 --------------  
  ووازن بین صوت الالم:) ب( ن القائمةوما یقابلها م) أ( ثانیًا: اقرأ كلمات القائمة 

  
  ( ب )  ( أ )
  القریة
  المدینة
  العمارات
  الفسیحة

  الضخمة
  الساحات
  الشركات
  السیارات

 --------------  
  :"أوًال: اقرأ الكلمات التالیة، ثم ضع خطأ تحت الكلمة التي تحوي "أل القمریةالنشاط الثاني: 

  
  الهرم  الفم  النمل  الحر
  الجندي  یفالرِّ   الشباك  القطة
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  ثانیًا: اقرأ الكلمات التالیة، ثم ضع خطًا تحت الكلمة التي تحوي " أل شمسیة ": 

  
  الكیس  الهدى  الصیاد  الدنیا
  الدَّم  الشعر  الجمل  السیارة

 --------------  
جودة فیها تبدأ المو  الكلماتبعض ، أمامك اآلن سلة الكلمات بالصور الدالة علیها: النشاط الثالث: عزیزي التلمیذ

   -بالم شمسیة وبعضها تبدأ بالم قمریة المطلوب منك أن تضع كل نوع في سلة:

  
  سلة الكلمات:   

  
    

  
  

  
  

    
  
  

  سلة الكلمات التي تبدأ بالم شمسیة      سلة الكلمات التي تبدأ بالم قمریة
     
  

      
 
  
  

 المعلم

 الفالح

 الناس

 الطفل

 الجمل

 الصداقة
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  :نًا نوع الالمالنشاط الرابع: أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مبی
  

  التلمیذ )  ،  العسل     ،     الشمس  ،   ( البرامج 
  

  الجملة                                                         نوع الالم  
 ------------ ..........من النحل.                                       .نأخذ .1

  ------------                       ........الدرس.                       .كتب .2

 ------------ شاهدت.........في التلفاز.                                         .3

  ------------    .....من الشرق.                                        .تشرق .4
 --------------  

  المناسب من الجدول التالي: ضع كل كلمة من الكلمات السابقة في مكانها نشاط بیتي:

  
  الرمل  البحر  الواسع  النار  السمك
  الزیتون  النور  الفالح  الشجرة  الجرار

  
  كلمات معرفة تبدأ بحرف شمسي  كلمات معرفة تبدأ بحرف قمري
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    )2بطاقة رقم (  
  

  .لتمییز بین التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقةالمهارة: ا
  :الهدف

  التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقة..یمیز بین 1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  یقرأ الكلمات قراءة جهریة صحیحة. .1
  :البند االختباري

  اقرأ الكلمات التالیة:  .1
  مكتبه  وطنه  جرة  بیت  مدینة

 --------------  
  أجب عن األسئلة التي تلیها:اقرأ الفقرة التالیة ثم  :أوال النشاط األول:

  
انطلقْت الحافلُة في رحلٍة مدرسیٍة إلى أریحا، وتوقفْت الحافلُة ُقْرَب أحِد اْلِبیوِت، شاهد صاحُب 
  البیِت التالمیَذ ینظروَن إلى شجِر الموز، فبادَر إلى ملِء وعاٍء من الموِز وأحضرُه إلیهم لیأكلوه.

  
  

    
  
  

 --------------  
ووازن بین التاء المربوطة والتاء ) و( ج) ب( وما یقابلها من القائمة) أ( كلمات القائمةاقرأ ثانیًا: 

  المبسوطة والهاء المغلقة
  ( ج )  ( ب )  ( أ )
  أحضره  انطلقت  الحافلة
  لیأكلوه  توقفت  رحلة

    البیوت  مدرسیة
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  :نتهي بتاء مربوطةاقرأ الكلمات التالیة، ثم ضع خطًا تحت الكلمة التي تأوًال:  :النشاط الثاني

  
  مدرسة      زهرة      حجرات    بیته       جمیلة

  
  :اقرأ الكلمات التالیة، ثم ضع خطأ تحت الكلمة التي تنتهي بهاء مغلقةثانیًا: 

  
  رحبت    نظافته    معه    فراشة    كتابه         لعبة   
  

  صنف الكلمات التالیة بحسب الجدول التالي: :النشاط الثالث

  
  مكتبة    وطنه    رجعت        بیته       قالت    شجرة 
  

  هاء مغلقة  تاء مبسوطة  تاء مربوطة
      
      
      

  
  ه )، ت، ة ( لكلمة:لاقرأ ثم اكتب الحرف المناسب  :النشاط الرابع

  
  أشرقــ ــــــــ الشمس.

  
  الثمرــــــــــ ناضجة.

  
  كتب أنس درسـ ـــــــــــــ

  
  نمــ ــــــــاشترى الفالح كلبًا لیحرس غ
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  :مغلقة هي بتاء مربوطة، تاء مبسوطة، هاءاقرأ القطعة التالیة ثم استخرج الكلمات التي تنت :النشاط الخامس

  
اشترى فالٌح كلبًا لیحُرَس غنَمه وُیراقُبها طوَل الّنهاِر، ثم یعـوُد بهـا إلـى القریـِة ویحُرُسـها وهـي سـائرٌة، 

شــمُس رِجــع الكلــُب بــالغنِم كعادِتــه، وفجــأةً أدرَك أّن وفــي یــوٍم أخــَذ الفــالُح نعجــًة وخّبأهــا فلّمــا غابــْت ال
  نعجةً ضاعْت، فأخذ یبحُث عن هذه النعجِة حتى وجدَها.

  
  
  
  
  

  
  

  مة:: عزیزي التلمیذ/ة حلل الكلمات التالیة إلى حروفها وبین نوع التاء في نهایة الكلنشاط بیتي

  
  
  
  
  

  هاء مغلقة (ـه)  ت )( تاء مبسوطة  ة )( تاء مربوطة
      
      
      

  نوع التاء في نهایة الكلمة  التحلیل  الكلمة
      كتبت

      السلحفاة
      الحدیقة
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  التمییز بین تنوین الفتح والضم والكسر. المهارة:
  :الهدف

  .تنوین الفتح والضم والكسر تمییزا صحیحا.یمیز بین 1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  ة ومثیالتها.یطابق بین الكلم .1
  :البند االختباري

  طابق بین الكلمة ومثیالتها: .1
  مكتبٍ   مكتباً   مكتبٌ     مكتٍب 
  علمٌ   علماً   علمٍ   علماً 
  ولداً   ولدٍ   ولدٌ   ولدٌ 

 --------------  
  عزیزي التلمیذ/ة 

  ماذا تالحظ على آخر حرف، نعم إنها كسرتان وسموها تنوین كسر مكتبٍ كلمة 
  ى أخر حرف، نعم إنها فتحتان وسموها تنوین فتحماذا تالحظ عل علماً كلمة 
  ماذا تالحظ على أخر حرف، نعم إنها ضمتان وسموها تنوین ضمولٌد كلمة 

 -------------- 

  حوط الكلمة المنونة بتنوین ضم:النشاط األول: 

  
  :الكسر بتنوین نونةالم الكلمة تحت خطاً  ضع: الثاني النشاط

  سیدٍ   معلماً   مسجدٌ   كبیرةً 
  ضیوفٌ   خیراتٍ   كتاباً   حدیقةٍ 

  سعیدٌ   بیتٍ   مدرسةٌ   علماً 
  شجرةً   رجلٌ   سماءً   صناعةٍ 
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  الحظ تنوین الفتح في الكلمات التالیة::: أوالالنشاط الثالث
  

  جزءاً   سماءً   بطةً   صندوقاً 
  

  ضع خطًا تحت الكلمة المنونة بتنوین الفتح:ثانیا: 

  
  سیدٍ   معلمةً   مسجدٌ   كبیراً 
  ةً شجر   عروسٍ   جامعةٌ   هواءً 

  
  صنف الكلمات التالیة بحسب الجدول:النشاط الرابع: 

  

  ذهبیًا )، مدرسًة، صباحٌ ، لعبةٍ ، معلمةٌ ، ( رجٌل، رائعٍ 
  

  تنوین كسر  تنوین فتح  تنوین الضم
      
      
  

  : أكمل الجدول كما هو مطلوب:النشاط الخامس

  
  تنوین فتح  تنوین كسر  تنوین ضم  الكلمة
  كتاباً   كتابٍ   كتابٌ   كتاب
        لدمج

        بلح
        علم

        حدیقة
        ماء
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  : أكمل بحسب المثال:نشاط بیتي

  
  قطةً   قطة    قلماً   قلم

  -------   قریة    -------   كتاب
  -------   حظیرة    -------   صندوق
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    )4بطاقة رقم (  
  التمییز بین حروف المد الثالثة. المهارة:
  :الهدف

  .ف المد الثالثة تمییزا صحیحاحرو  .یمیز بین1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  یقرأ الحروف بحركاتها القصیرة. .1
  :البند االختباري

  والطویلة: القصیرة اقرأ الحروف اآلتیة بحركاتها .1
  كِـ   قِ   طُ   ُس   بَ   جَ 
  كي  قي   طو  سو  با  جا
  

  تلیها:: اقرأ الفقرة التالیة، ثم أجب عن األسئلة التي النشاط األول

العصفوُر طائٌر جمیٌل، یطیُر ویمرُح، ویغرُد بصوتِه الجمیل، یبحُث دائمًا عن الغذاِء إلطعاِم أبناِئه 
الصغار، ویحُب الناُس اصطیاَدُه لوضعِه في قفٍص صغیر، واالستمتاَع بشكلهِ وصوتِه، أما 

  ٍر.العصفور فیحُب أْن یطیَر في السماِء مسرورًا ال أْن یعیَش في قفٍص صغی
  

 --------------  
  أجب عن األسئلة: 

  .................................................لماذا یبحث العصفور عن الغذاء؟ اإلجابة: .1
  ..............................................الناس اصطیاد العصفور؟ اإلجابة: لماذا یحب .2

  .......................................ابة:ضع العصفور داخل القفص؟ اإلجما رأیك في تلمیذ ی
  

  عزیزي التلمیذ/ة تأمل الجدول التالي جیدًا، واقرأ الكلمات والحظ النطق: 
  حركة الحرف السابق لحرف المد  المقطع الممدود  الحرف الممدود  نوع المد  الكلمة
  فتحة  طا  الطاء (ط)  مد باأللف  طائر

  ضمة  ُفو  الفاء(ف)  مد بالواو  العصفور
  كسر  ِمي  المیم (م)  مد بالیاء  جمیل
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  مد باأللف، بالواو، بالیاء )( : اقرأ الكلمات التالیة ثم بین نوع المد:النشاط الثاني

  
  ---------   الزیتون  ---------   السماء
  ---------   فستان  ---------   العید

  ---------   تلمیذ  ---------   مسرور
  

  مد المناسب:أكمل الكلمة بحرف الالنشاط الثالث: 

  
  أفرـــــــــ د  لیمـ ـــــــ ن
  زهــ ــــــــر  جمـ ــــــ ل

  تلمــ ــــــــ ذ  سـ ــــــــــــــ هر
  

  :: صنف الكلمات بحسب نوع المد مستعینا بالصورالنشاط الرابع

  
  أماكن  عصفور  حقیبة  صابون  طبیب  صحراء

  
    

      
  
  

  مد الیاء  مد الواو  مد األلف
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  اقرأ الفقرة التالیة، ثم أجب عن األسئلة التي تلیها:النشاط الخامس: 

  
في أیامي تتفتُح األزهار، وُتزهُر األشجار، وتغرُد الطیور، وتكتسي ، أنا فصُل الجماِل والخضرةِ 

  ویسعدوَن بالرحالِت الجمیلة.، ویرتاُح الناُس من المالبِس الثقیلة، األرَض ثوبًا أخضر
  
  
  
  
  
  

 --------------  
  أجب عن األسئلة: 

ما الفصل الذي تتحدث عنه الفقرة ؟  .1
 .................................................اإلجابة:

ماذا تقول لتلمیذ یقطف أزهار الحدیقة ؟  .2
 ..............................................اإلجابة:

 استخرج من الفقرة كلمات بها: 

  .............،.....................مد باأللف
  ................،...................مد بالیاء
  ................،...................مد بالواو

 --------------  
  

  حدد نوع المد بواسطة اإلجابة::نشاط بیتي

  
 ...........أنا شجرة مباركة ذكرت في القرآن وتأخذوا مني الزیت فمن أكون .1

  المد........... نوع  
 ...........أنا مدینة فلسطینیة أشتهر بصناعة الصابون فمن أكون .2

  ...........نوع المد  
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  ) 5( بطاقة رقم
    المثنى والجمع.و  التمییز بین المفرد المهارة:
  :الهدف

  .المفرد والمثنى والجمع تمییزا صحیحا.یمیز بین 1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  بین الكلمة ومثیالتها.یطابق  .1
  :البند االختباري

  طابق بین الكلمة ومثیالتها: .1
  محالت  محالن  محل  محل 

  مفاتیح  مفتاحان  مفتاح  مفتاحان
  أسالك  سلكان  سلك  أسالك

 --------------  
  :تذكر عزیزي التلمیذ/ة أن 

  تدل على المفرد. محلكلمة 
  

  تدل على المثنى  مفتاحانكلمة 
                                                                                   

  .تدل على الجمعأسالك  كلمة
  :صل بین المفرد والمثنى:النشاط األول

  
  معلم                                             فالحان  

  
      تفاحة                                            عصفوران    

  
  فالح                                             معلمان            
      

  تفاحتان  عصفور                         
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  طابق بین المفرد والجمع:النشاط الثاني: 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 --------------  
  ف الكلمات حسب المفرد والمثنى والجمع وضعها في الجدول:صن:النشاط الثالث

  
  شارعان ) -صغار  –عصفوران  –مدینة  –قائد   –( أطباء 

  
  جمع  مثنى  مفرد

      
      

 --------------  
  النشاط الرابع: اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین:

  
  األطباء ) –الطبیبان  –( الطبیب   رحیم بالمرضى  -------    -1
  شوارع )  –شارعان   –( شارع   واسعان ------ هذان    -2
  التالمیذ ) –التلمیذان  –( التلمیذ   كتبوا الدرس بخط جمیل -------    -3
  العمال ) –العامالن  –( العامل   إلى البیت ------ عاد    -4
  
  
  

  
  كتاب

  
  ولد
  

  شجرة
  

  طبیب

  
  أطباء

  
    أشجار

  
  كتب

  
    أوالد
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  أكمل حسب المثال:النشاط الخامس: 

  
  جمع    مثنى  مفرد
  أشجار    شجرتان  شجرة

  مصانع    --- -----   -------- 
  --------     ساعتان  -------- 

  --------     --------   یوم
  

  صل كل كلمة بما یناسبها:نشاط بیتي: 

  
  مفرد  أقالم

  مثنى  سمكة
  جمع  تلمیذان

  



      
 

214 

 المالحق

 أروي

 أغسل

 التفاح

 اتفقت أقرأ

   

  ) 6( بطاقة رقم
    التمییز بین همزتي القطع والوصل. المهارة:
  :الهدف

  .همزتي القطع والوصل تمییزا صحیحا .یمیز بین1
 -- ------------  
 المتطلب األساسي:  

  یقرأ الكلمات قراءة جهریة صحیحة. .1
  :البند االختباري

  اقرأ الكلمات التالیة، والحظ الفرق:
  اشترى  أدرس  استیقظ  أركض

  

  عرض كلمة أركض، أدرس 
  بم تبدأ هذه الكلمات؟

  ما أول حرف سمعته؟
  نالحظ أن كلمة أركض وأدرس نوع الهمزة " همزة قطع"

  قطع تلفظ في أول الكالم وفي وسطه وآخره.وهمزة ال
  عرض كلمة استیقظ، واشترى  

  بم تبدأ هذه الكلمات؟
  ما أول حرف سمعته؟

  نوع الهمزة " همزة وصل"  نالحظ أن كلمة استیقظ واشترى
  وهمزة الوصل تلفظ في بدایة الكالم وال تلفظ في وسطه.

 --------------  
توي كلمات تبدأ بهمزة قطع باللون األحمر والتي تحتوي كلمات تبدأ لون الدوائر التي تح النشاط األول:

   بهمزة وصل باللون األخضر.

  
  

  
  

  
 استقبال
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  ضع خطأ تحت الكلمة التي تحتوي على همزة قطع: :النشاط الثاني
  

  ذهبت أمل إلى السوق. .1
  أنظف أسناني قبل أن أنام. .2
  ما أغلى عیوننا! .3

 --------------  
   :صنف الكلمات التالیة في الجدول حسب نوع الهمزة  :النشاط الثالث

  
  حذرسم / أمسى / انتبه / أبدأ /اأخذ / ابت

  همزة وصل  همزة قطع
.................................................  .........................................  
.................................................  .........................................  
.................................................  .........................................  

 --------------  
  أمأل الفراغ باختیار الكلمة المناسبة مما بین القوسین ثم صنف الكلمة حسب نوع الهمزة: :النشاط الرابع

  انتهاء )، أنعم، تدام، ( أسرع 

  الجملة                                        نوع الهمزة                   

 ...........یعتدل الجو.                ، بعد......... فصل الشتاء .3

 ......................محمد وأغلق صنبور الماء المفتوح.            .4

 ...........                      الحریق.........إلى وسط الغابة.   .5

 ..........                     ..........اهللا على عباده بنعم كثیرة.                      .6

  :: ضع خطأ تحت الكلمة التي تبدأ بهمزة وصلنشاط بیتي
  

  اشترى باسم األزهار من البائع. -1
  احذر عند عبور الطریق. -2
  ابتعد عن األماكن الخطرة. -3
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  ) 7( اقة رقمبط
    توظیف أسماء اإلشارة. المهارة:
  :الهدف

  یوظف اسماء االشارة توظیفا صحیحا. .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  یقرأ الجمل قراءة جهریة صحیحة. .2
  :البند االختباري

  اقرأ الجمل التالیة قراءة صحیحة:
 مدینة جمیلة. .1

    ولد نشیط. .2
 --------------  

  لیة والحظ أسماء اإلشارة مستعینا بالصورة التي أمامك:اقرأ الجمل التا 
  
   .هذا بیت .1
  .هذه بنت .2
  هذان عصفوران. .3
  هاتان بنتان. .4
  هؤالء أطفال. .5

 --------------  
 :تذكر عزیزي التلمیذ/ة 

  أسماء اإلشارة هي: أسماء تأتي لإلشارة إلى العاقل وغیر العاقل وهي:
  هؤالء )، هاتان، هذان، هذه، ( هذا
  للمفرد المؤنث. :للمفرد المذكر.                                                 هذه :هذا
  

   هاتان: للمثنى المؤنث.                                                           هذان: للمثنى المذكر.
  

   للجمع المؤنث. :هؤالء   هؤالء: للجمع المذكر                                             
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  )هذان ، هاتان، هؤالء، هذه، هذا( ار اسم اإلشارة المناسب مما یلي:یأكمل باخت :النشاط األول

 .بمؤد لطفلا --------  .1

 صادقان. الرجالن --------  .2

 .ةحسن ةالصف --------  .3

 الناس متسامحون. --------  .4

  ممرضتان رحیمتان. -------- .5
  جمل باسم اإلشارة المناسب مما بین القوسین:: أكمل الالنشاط الثاني

  
  هاتان ) –هذه  –( هذا   شیخ عجور. ----------  .1
  هذه ) –هذان  –( هذا   امرأة كبیرة السن. ----------  .2
  هؤالء ) –هاتان  –( هذان   حافلتان سریعتان.----------  .3
  هذان ) –هذا  –( هؤالء   رجالن نشیطان. ----------  .4
  هذان ) –هؤالء  –( هذا   مجتهدون.طالب  ----------  .5

  

  النشاط الثالث: أكمل الجمل باسم إشارة مناسب مستعینا بالصور:

  
 تلمیذ مجتهد.  ---------- .1

  
 طائرة عالیة بالسماء. ---------- .2
 

 كتابان جدیدان. ---------- .3
 

  معلمون عظماء.   ---------- .4

  
  مفیدة: ضع أسماء اإلشارة التالیة في جملنشاط بیتي: 

  هذا: _____________________________.
  

 هذه: _____________________________.
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  ) 8( بطاقة رقم
  توظیف أدوات االستفهام.  المهارة:
  :الهدف

  یوظف أدوات االستفهام توظیفا صحیحا. .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  یقرأ الجمل قراءة جهریة صحیحة. .3
  :ريالبند االختبا

  :اقرأ الجمل التالیة قراءة صحیحة ثم أجب
  كم عدد أفراد أسرتك؟
  متى تسقط األمطار؟

 --------------  
   -اقرأ األمثلة وأجب عن كل مثال مستعینا بالصور: 
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  أدوات االستفهام

  
  
  
  
  
  

    
 --------------  

  
 :ل عن شيء ال نعرفه باستخدام أدوات خاصة مثلاالستفهام نستخدمه لنسأتذكر عزیزي/  

  ما )، أین، متى، لماذا، هل، كم، من، ( ماذا
 ماذا: تستخدم لالستفسار عن المفعول غیر المباشر غیر العاقل. - 

 من: تستخدم لالستفسار الفاعل والمفعول العاقل. - 

 كم: تستخدم لالستفسار عن العدد. - 

 هل: تستخدم لالستفسار عن الحال. - 

 تستخدم لالستفسار عن السبب. لماذا: - 

 .زمانمتى: تستخدم لالستفسار عن ال - 

 أین: تستخدم لالستفسار عن المكان. - 

  ما: تستخدم لالستفسار عن الكلمة العامة لألشیاء. - 
  : اختر أداة االستفهام المناسبة حسب إجابة السؤال في كل جملة مما یلي:النشاط األول

  لماذا ) –أین  –من  –ماذا  –( ما 

  نصلي في المسجد.  ________ نصلي؟__ .1
  كتابنا هو القرآن الكریم.  __________ هو كتابنا؟ .2
  یصلي المسلم لیعبد اهللا.  __________ یصلي المسلم؟ .3
  ذهب أحمد مع أمه.  __________ ذهب مع أمه؟ .4
  یوجد في القدس القبة الصخرة.  __________ یوجد في القدس؟ .5

 كیف

 متى ماذا من

 ھل

 كم لماذا

 أین ما
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  هام المناسبة لكل جملة مما یلي:: اختر أداة االستفالنشاط الثاني

  
 ............. تذهب إلى المدرسة؟ -1

 ............. اسم وطنك؟ -2

 ............. الذي نظف الفصل؟ -3

 ............. لون علم فلسطین؟ -4

  ............. یأتي عید الفطر؟ -5

  أین ). –من  –( لماذا 
  لماذا ). –ما  –( ماذا 
  من ). –أین  –( ماذا 

  هل).  –لماذا  –(ما 
  ماذا ). –متى  –( أین 

  
  ضع عالمة االستفهام المناسبة في الفراغ:النشاط الثالث: 

 ............. تذهب إلى المدرسة؟ -1

 ............. حال والدك الیوم؟ -2

 ............. تصلي الجمعة؟ -3

 ............. كتبت الواجب؟ -4

  ............ سافر والدك؟..5

  لإلجابات التالیة:: كون أسئلة النشاط الرابع

 أصلي الظهر في المسجد. -1

  ....................................................؟
 الصحة بخیر والحمد هللا. -2

  .....................................................؟
 زرت مدینة األلعاب. -3

  ....................................................؟
  رتب كلمات كل سطر ألكون أسلوب االستفهام: :نشاط بیتي

 متى. –هذا  –الفصل  –بدأ  -1

  ..............................................................................؟
 یسعف. –من   -المصابین  -2

..............................................................................    
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   )9قم (بطاقة ر 
  

  توظیف األسماء الموصولة.  المهارة:
  :الهدف

  .یوظف األسماء الموصولة توظیفا صحیحا.1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  یقرأ الجمل قراءة جهریة صحیحة. .1
  :البند االختباري

  اقرأ الجمل التالیة قراءة صحیحة:
  أنا الطالب الذي فاز بالجائزة. .1
  نحن الذین نحمي الوطن. .2
- -------------  

   -اقرأ األمثلة والحظ االسم الموصول مستعینا بالصور: 

  نحب المعلم المخلص الذي یشرح الدروس بإتقان.

  قرأت القصة الجمیلة التي تتحدث عن الحریة.

  طار البلبالن اللذان غردا أعذب األلحان.

   انطلقت السفینتان اللتان تحمالن الركاب.

  حققوا النجاح. احتقل التالمیذ الذین

  ما أروع األمهات الالتي یحسن لألبناء.

  
 --------------  
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 :تذكر عزیزي التلمیذ أن 
  األسماء الموصولة

  
  

 
االسم الموصول هو اسم ال یتم معناه إال بجملة تأتي بعده تسمى صلة  زیزي:تذكر ع 

    :الموصول، واستخداماته
  ستخدامهاالسم الموصول                 ا  

  المفرد المذكر -   الذي - 
  المفردة المؤنثة -   التي - 
  المثنى المذكر -   اللذان - 
  المثنى المؤنث -   اللتان - 
  الجمع المذكر -   الذین - 
  الجمع المؤنث -   الالتي - 

 --------------  
  :ضع خطا تحت األسماء الموصولة في الجمل التالیة :النشاط األول 

  

 .أحب جدتي التي ربتني .1

  برا على الدراسة. نجح التلمیذان اللذان ثا .2
  ما أجمل الحصان الذي لونه أبیض.  .3
  ما أجمل المعلمات الالتي بمدرستنا. .4
  هؤالء المزارعون الذین یهتمون باألرض. .5
  

  : اختر اسم الموصول المناسب لكل جملة مما یلي:النشاط الثاني
  

 یعجبني الالعب......یمارس الریاضة.  .1

 الحصانان......فازا في السباق أصیالن.  .2

 فتاة..... تحضر دروسها مجتهدة.ال .3

 محبوبتان.تجتهدان في دروسهما  ....الطالبتان .4

  شكر المعلم الطالبات..... وقفن بنظام. .5

  الالتي ). –الذي  –( التي 
  الذین ). –اللتان  –( اللذان 
  التي). –الالتي –( الذي 
  الذین ). –اللتان –(الالتي 
  اللذان). –التي  –( الالتي 

 التي اللذان الالتي اللتان الذین الذي
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  اختر اسم الموصول  المناسب مما بین القوسین:لث: النشاط الثا

  
  اللذان ) ، الذین، الالتي  ، الذي   ، ( التي  

 
 الطالب..... یهتم بدروسه متفوق. .1

 أعجبتني الساحة.....یجلس فیها التالمیذ. .2

 ....كرمتهما المدرسة..هذان الطالبان .3

 .....یقومون بواجباتهم..ما أروع المعلمین .4

  .....عالماتهن عالیة..باتكرم الناظر الطال .5
  :أكمل الفراغ باسم موصول  مناسب لیتم معنى الجملة :النشاط الرابع

  
 .......فاز في المسابقة.هذا الطالب .1

 ......فازت في المسابقة..هذه الطالبة .2

 هذان الطالبان.....فازا في المسابقة. .3

 ....فازوا في المسابقة..هؤالء الطالب .4

  في المسابقة.هؤالء الطالبات.......فزن  .5
  

  :أكمل الفراغ باسم الموصول المناسب :نشاط بیتي

  
 ............رسما خارطة فلسطین..هذان الطالبان .1

 ..........ألقت كلمة أوائل الطلبة..لیان .2

  ..........یحضر دروسه.الطالب النشیط .3
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    )10بطاقة رقم (  
  

  .عن صور محددة بجمل مفیدة التعبیرالمهارة: 
  :الهدف

  .عن صور محددة بجمل مفیدة یعبر .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  .كون كلمات لها معنى بداللة الصورةی .1
  :البند االختباري

 :كون كلمات لها معنى بداللة الصورة .1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  س ر أ ى)(                                                         ) ل م ا ن ق (          
  
       .                                ..............                 .................  
 
  
  
  
  
  

                   ) ة م ل ذ ت ي(                                       
                                      .................  
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  :صل بین الصور والكلمة  :النشاط األول

  
  

  حاسوب                          
  
  

                                                                                              أسد                                                                                       
  
  

                              علم                                                                                        
  

  :صل بین الصورة والجملة التي تناسبها :النشاط الثاني

  
  

  .البرتقال مفید لجسم االنسان 
  
  
  
  
  

  .البطة تأكل الحبوب                                                
  
  
  

  .العصفور طائر جمیل  
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   :اذكر المهنة التي تدل علیها كل صورة  بجملة مفیدة :النشاط الثالث

  
  
  
  
  

  ................................................الجملة        
  
  
  
  
  
  

  ................................................الجملة        
  

  
  

  
  
  
  
  

  ................................................الجملة        
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  :عبر عن الصور التالیة في جمل من تعبیرك :النشاط الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .....................................................  :الجملة                    

  
  
  

    
  
  
  
  
  

  .....................................................  :الجملة                   
  
  
  

    
  
  

  .....................................................  :الجملة                
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  :شاهد الصور ثم احِك حكایة :النشاط الخامس

.....................................................  
  

.....................................................  
  

.....................................................  
  

.....................................................  
  

.....................................................  
  

   :ةعبر عن الصورة التالیة بجملة مفید  :نشاط بیتي

  

    
  

  ....................................................:.الجملة
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    )11بطاقة رقم (  
  

  .ترتیب كلمات لیكون جمال ذات معنىالمهارة: 
  :الهدف

  .كلمات لیكون جمال ذات معنى یرتب .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

 یوفق بین الكلمات لتكون جمال مفیدة. .1

  :ختباريالبند اال
  مستعینا بالصور: وفق بین الكلمات لتكون جمال مفیدة   
  
  " أ "                                                     " ب "  

  مشرقة  الطبیب 
  یعالج المرضى          السماء                                            

  صافیة  الشمس
  

  لعمود " أ " بما یناسبها في العمود " بصل العبارة في ا :النشاط األول

  
  " ب "  " أ "   

  
  ذهب المزارع إلى                                                دروسه

  
  مزرعته  یكتب الطالب 

  
  الحدیقة     الجندي یحرس

  
  وطنه     الطفل یلعب في
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  :رتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفیدة :النشاط الثاني

  
  یحرث ، فالحال، األرض

...................................................  
  الشتاء ، في، تسقط ، فصل ، األمطار

...................................................  
  یغرد ، في، العصفور، الصباح

...................................................  
  

  :ل سطر لتكون جملة مفیدةرتب كلمات ك :النشاط الثالث

  
  إلى ، ذهبت، نملة، لتشرب، نهر

.....................................................  
  أكلها، نغسل، والخضراوات، الفواكه، قبل

.....................................................  
  على ، المسلم، یحرص، أداء، الصالة

....................................................  
  

   :كون من الكلمات التالیة  ثالث جمل مفیدة :نشاط بیتي

     
  أرض )، الخیر، القدس، وطني، عاصمة، أحب، فلسطین(                      

........................................................................  
........................................................................  

........................................................................  
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  )12بطاقة رقم (
  

  .توظیف المفردات في جمل مفیدةالمهارة: 
  :الهدف

  .المفردات في جمل مفیدة یوظف .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

 .الكلمة المناسبة واكتبها في الفراغ لتكون جملة مفیدةیختار  .1

  :البند االختباري
    اختر الكلمة المناسبة واكتبها في الفراغ لتكون جملة مفیدة مستعینا بالصور: .1

  الجندي)    ، التعاون     ، الكتاب      ، (    الجمل   
  ............. خیر صدیق

  .............. سفینة الصحراء
  ...........یدافع عن الوطن..

  ............یوفر الوقت والجهد.
 --------------  

اقرأ ثم صل بین الكلمة في العمود " أ " بما یناسبها في العمود  "ب" لتكون جمال   :النشاط األول
   :مفیدة

  
  یأكل                              یصمم البیوت والعمارات بالخرائط الهندسیة

  
  .المسلم بیده الیمنى                            الطائرة

  
  الذباب                           تهبط على مدرج المطار.

  
  المهندس                         ینقل العدوى من المریض إلى السلیم.

  
  



      
 

232 

 المالحق

   :اختر رمز الجملة الصحیحة فیما یلي مستعینا بالصور :النشاط الثاني

  
  ...........................................الطائرة .1
  تطیر في السماء                                        ب. تسبح في البحر   . أ
  تطیر مع السماء .تعیش في البحر                                         د .ج     

  
  ..........................................الطبیب  .2
 یعالج المرضى   .ة                                       بیذهب إلى المدرس  . أ

  یحرس الوطن  .د                                                         یعمل في الحقل  .ج
  

  ...........................................رحبت .3
  الولد بأصدقائه  .ب       المعلم بالتالمیذ                                    .أ     
  الرجل بضیوفه .المدیرة بالزوار                                            د .ج    

  
  ...........................................الشمس  .4

  لها أشكال متعددة  .ب                                   جسم معتم           .أ      
  تظهر لیال من جهة الشرق .د                              شرق من جهة الشرقت .ج      

   :ضع الكلمات التالیة في جمل مفیدة :النشاط الثالث

 ......................................................الصیاد .1

 ........................................................یكتب .2

 .......................................................القدس .3

  .........................................................لعب .4
  :ضع الكلمات التالیة في جمل مفیدة :النشاط الرابع

  ..............................................بمعنى رجع) عاد( كلمة 
  ..............................................بمعنى زار) عاد( كلمة  

   :ضع الكلمات التالیة في جمل مفیدة :نشاط بیتي

  .................................:......................................... الزیتون:.التلمیذ
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   )13بطاقة رقم (
  

  .توظیف التراكیب اللغویة في جمل مفیدة  المهارة:
  :الهدف

  .التراكیب اللغویة في جمل مفیدة یوظف.1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  .ضع الكلمات التالیة في جمل مفیدةی .1
  :البند االختباري

   :ضع الكلمات التالیة في جمل مفیدة
 ...........................................................:الفالح .1

 .........................................................:.یشرب .2

 --------------  
  :وفق بین العمود " أ " ما یناسبه في العمود  " ب " :النشاط األول

  
  ألقى في   .... حقلها في الصباح الباكر........... الفالحة  .1
  راقبت على  ..... سلة المهمالت........ الطالب القمامة .2
  طلب من   ......االمتحان........المعلمة .3
 ذهبت إلى  ... ابنه أن یصلي في المسجد...... األب. .4

  

   :ضع كل تركیب لغوي في مكانه المناسب من الجمل التالیة :لنشاط الثاني ا

  
  یوزع على ) ، یحافظ على ، أنطلق إلى    ، (  شكر على  

  .................. أمن الوطن.الشرطي .1
  ........ حسن تعاونهم........ المعلم التالمیذ .2
  .... الفقراء..........أموال الزكاة.يالغن .3
 .............إلى المدرسة كل یوم..أنا .4
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   :ضع التراكیب اللغویة التالیة في جمل من تعبیرك :النشاط الثالث

  
  .....................................:.نرمي في .1
  ......................................:.نظر إلى .2
  ........................................:.رحب بــ .3
  ........................................:یبتعد عن .4
  

   :حاك التراكیب اللغویة  :النشاط الرابع

  
  .بعد أن أنهي واجباتي أنطلق إلى ساحة البیت أللعب

  ...................................أنطلق إلى.بعد أن
  

  .ذاعة المدرسیةطلب سمیر من المعلم أن یلقي كلمة في اإل
  ................................................من.طلب

  
   :ضع التراكیب اللغویة في جملة مفیدة :نشاط بیتي

  
  ...................................................:.یحافظ على
  ......................................................:تحدث عن
  .......................................................:استمع إلى

  
  
  

    
  
  
  
  



      
 

235 

 المالحق

    )14بطاقة رقم (  
  

  تكوین فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة.المهارة: 
  :الهدف

  یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة. .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

 .دةیرتب الكلمات التالیة لتكون جملة مفی .2

  :البند االختباري
   :رتب الكلمات التالیة لتكون جملة مفیدة .1

  أذهب، إلى، مبكرا، المدرسة      
.........................................................  

 --------------  
   :رتب الجمل التالیة لتكون فقرة ذات معنى مستعینا بالصورة :النشاط األول

  
  .إلفطاریتناول طعام ا) (  
  

  یصحو العامل من نومه مبكرًا.) (  
  

  یعود في المساء مسرورًا. ) (  
  

  یذهب إلى المصنع ویعمل بنشاط.) (  
    

   :رتب الجمل لتكون فقرة ذات معنى :النشاط الثاني

  .شاهد صنبور الماء مفتوحا) (  
   .كان جهاد یمشي في فناء المدرسة) (   
  حسن صنیعه. شاهده المعلم وشكره على) (    
  .توجه إلى صنبور الماء وأغلقه) (    
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  :ثم أعد كتابتها لتكون قصة جمیلة، رتب الجمل لتكون فقرة ذات معنى :النشاط الثالث

  
  .فوقع على األرض بدراجته) (  
  شكر األب الرجل على مساعدته.) (  
  كان محمد یلعب بالدراجة في الشارع.) (   
  با فاتصل باإلسعاف.مر رجل فوجد محمدا مصا) (   
  .في أحد أیام اإلجازة الصیفیة) (   

  
   :أعد كتابة الفقرة مرتبة 

........................................  

........................................  

........................................  

........................................  
  

   :رتب الجمل التالیة لتكون فقرة ذات معنى  :بعالنشاط الرا
  

  .أخذ أحمد الحقیبة إلى قسم الشرطة) (   
  وبعد أیام وجد الضابط صاحب الحقیبة وأعادها إلیه.) (   
  كان أحمد یسیر في الشارع.) (   
  شكر الضابط أحمدا على أمانته.) (   
  فوجد حقیبة فیها نقود.) (   

  
  ل التي تقوم بها عند ذهابك للمدرسة ؟اذكر األعمانشاط بیتي: 

  
................................................  
................................................  
................................................  
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   )15بطاقة رقم (
  

  .تفسیر معاني مفردات الكلمات المهارة:
  :الهدف

  ر معاني مفردات الكلمات.یفس .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  .یكتب مفرد كلمات معطاة .1
  :البند االختباري

   :اكتب مفرد الكلمات التالیة .1
  حدائق         ، مساجد               ، ساحات                ، تالمیذ              

..............            .          ............ .              ....................  
 --------------  

   :صل بین الكلمة ومرادفها :النشاط األول

  
  األماكن                     تفعلون 

  تنظیم                        المركبة
  المرافق                      تعملون
  الحافلة                       ترتیب

  :القطعة التالیة ثم أجب عن األسئلة التي تلیهااقرأ :النشاط الثاني

  
   .ُأشاهُد ُكلَّ صباٍح جدِّي َصالحًا َیبتِسُم وفي َیِدِه ُزهورٌ  :قاَل باِسمٌ 

  ُیَبشُرني َجدِّي َصالٌح بالنجاِح.
  .وأْلَتقي َأْصَحابي، ُأْسِرُع َنْحَو َمْدرَستي

  .َأْشُعُر ِبالَفَرِح والسُّرورِ 
  .َأْرُسُم في َمْدَرَستي، ْلَعبُ أَ ، َأكُتبُ ، َأْقرأُ 
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  :ضع خطا تحت مرادف الكلمات التالیة

  
 ألعب )، أرى، أقرأ ( .........................أشاهدمرادف كلمة   .1

 أتألم)، أسرع، ..........................(  أحس .تعني رأشع كلمة .2

 ) أحب، أقابل، ........................(  أمشي.ألتقيمرادف كلمة  .3

 أصدقائي)، فاسدون، ....................(  أعدائي.أصحابيمرادف كلمة  .4

  
  :اختر مرادف الكلمات التي تحتها خط مما بین القوسین فیما یلي :النشاط الثالث

  
 أسرع )، زار، رجع( أبي صدیقه المریض....................... عاد .1

 صاحب )، أسوأ، ..........................(  أحسن.صدیق خیرالكتاب  .2

 رأیت )، ضربت، .........................(  أكلت.غزالة جمیلة شاهدت .3

 المتعبة)، المملة، ........................(  الممتعة.المسلیة لعبنا األلعاب .4

  
   :استخرج الكلمة المناسبة من الدائرة وضعها أمام الكلمة التي تقاربها في المعني فیما یلي :النشاط الرابع

 
 ...................أنطلق .1

 ..................أركض .2

 یسعدني................. .3

  ....................رحلة .4
  

  :اكتب مرادف الكلمات التالیة :نشاط بیتي

  
  .....................حكایة
  ......................تناول
  ........................عاد

  ...................یشتغل
  

 أجري           نزهة

 یفرحني          أتوجه
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   )16رقم (بطاقة 
  

  .تحدید مضاد الكلمات المهارة:
  :الهدف

  یحدد مضاد الكلمات. .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  .یصل بین الكلمة ومرادفها .1
  :البند االختباري

   :صل بین الكلمة ومرادفها .1
  مهذب               یبادر              یصنع             یهزأ

  
  ب             یسخر            یعملیسرع               مؤد
 --------------    

   :ثم صلها بمضادها، اقرأ الكلمات التالیة  :النشاط األول

  
  خلف                    منخفض

  غبي                      أمام 
  مزعج                    خطأ    

  عالٍ                    هادئ   
  صواب                       ذكي   

   :اختر مضاد الكلمة مما بین القوسین فیما یلي :النشاط الثاني

  
  طویلة )، قصیرة، .....................( كبیرة.صغیرة .1
  ) رجع، خرج، .......................( ذهب.دخل .2
  بارد )، معتدل، .....................( دافئ.ساخن .3
 ) أفضل، أحسن، .....................( أقبح.أجمل .4
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  :اختر مضاد كل كلمة تحتها خط من الصندوق التي یقابلها فیما یلي :النشاط الثالث

  
 (.....................) .عن األمانة ممتعا قرأ أحمد كتابا .1

 (.....................)     .وفاء اللباس المناسب لبست .2

 البیت          (.....................)  جمالَأعجَب نزار  .3

 ...................).ب بعودة ابنه األسیر     (األ حزن .4

 ...................).أبي لیبحث عن الرزق      ( خرج .5

  
   :اقرأ الفقرة ثم استخرج مضاد الكلمات المعطاة من خالل الفقرة التالیة :النشاط الرابع

  
قریبًا  الذي یسكنُ  اللعبِ  من بائعِ  وجمیلةً  جدیدةً  وها لعبةً ، اشترى لها أبُ ولطیفةٌ  صغیرةٌ  بنتٌ  سوسنُ 

على سریرها وتحكي  اللعبةَ  تضعُ  ، وٕاذا نامتْ وهي فرحانةٌ  باللعبةِ  تلعبُ  سوسنُ  أخذتْ  ،من المنزلِ 
  .والحكایاتَ  لها القصَص 

  المضاد من الفقرة  الكلمة  الرقم
    اً بعید  .1
    كبیرة  .2
    قبیحة  .3
    قدیمة  .4
    حزینة            .5

  
   :ضاد الكلمات التالیة في جملة من تعبیركضع م :نشاط بیتي

  
  الجملة  المضاد  الكلمة
      العدو
      ألبس
      سأل

 خلعت

 دخل

 ممالً 

 فرح

 قبح
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  .الفهم واالستیعاب المهارة:
  :الهدف

  یجیب عن األسئلة إجابة فاهمة لنص معطى. .1
 --------------  

 المتطلب األساسي:  

  یجیب شفویا عن بعض األحاجي. .1
    :يالبند االختبار 

  من أنا؟ .1
  شجرة مباركة ورد ذكري في القرآن الكریم، ویصنع من ثماري الزیت.

  
   اقرأ القطعة التالیة، ثم أجب عن األسئلة التي تلیها::النشاط األول

  
َبْحُرنا َجمیٌل، َیْقصُدُه ُزّواٌر َكثیروَن، َیَتَمتَّعوَن ِبَجماِل 

  واِء اْلَعلیل.َلْوِنِه اْلَبدیع، َوَیْنَعموَن ِبَنَسماِت اْلهَ 
هذا َرُجٌل َیصیُد السََّمَك، َوهذِه َطفَلٌة َتْلهو بأْصداِفِه، 

وهؤالِء َأْوالٌد َیْسَبحوَن فیه، َوهذِه قواِرُب َتُشقُّ َأْمواَجُه، 
  َنْحُن ُنَحبُّ اْلَبْحَر.

  
  أجب عن األسئلة التالیة:  
 .................................................بم یتصف بحرنا؟          اإلجابة: - 

 .................................................لماذا یقصد الزوار البحر؟  اإلجابة: - 

 .................................................بماذا تلهو الطفلة؟        اإلجابة: - 

 .................................................أین یسبح األوالد؟        اإلجابة: - 

 .................................................ما واجبنا تجاه البحر؟   اإلجابة: - 
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  اختر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین فیما یلي: :النشاط الثاني
  متشابهون )  - كثیرون       -قلیلون   (                 یقصد البحر زوار .1
  اتساع البحر ) -عمق البحر   -   لون البحر (            الزوار یتمتعون بجمال  .2
  سرعة الریاح ) -نسمات الهواء  - عذوبة الماء ( ینعم الزوار على شاطئ البحر بـ   .3

  استخرج من القطعة ما یلي: :النشاط الثالث

  ..................(تلعب) كلمة تبدأ بحرف قمري.....................     ب. مرادف كلمة  . أ
  ........................................              د. مضاد (نكره).جمع (قارب) ج. 

  .................هاء مغلقة .............         و. كلمة تنتهي.ه. كلمة تنتهي بتاء مربوطة
  :اكتب حسب المطلوب منك :النشاط الرابع 

  .........(السمك)...........  جمع: (رجل).................. 
  (أمواج)....................  مفرد: (أوالد)..................

  مثنى: (طفلة)....................(البحر)......................
وظف كلمة (یسبح) في جملة مفیدة من 

  تعبیرك:.....................................................
من  في جملة) تلهو بـــ( ضع التركیب

  تعبیرك:......................................................
  :أجب عن األسئلة التالیة :النشاط الخامس

 .......................بماذا تشعر وأنت على شاطئ البحر:..............  . أ

 من خلق البحر:..........................................................  . ب

  تجاه خالق البحر:...............................................ما واجبنا   . ت
 : اكتب عن بحر بالدي بثالِث جمٍل مفیدة:نشاط بیتي

 
........................................................ 

........................................................  
........................................................  
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  بطاقة تحكیم دلیل المعلم للبرنامج المحوسب 

 
  غــــزة -اإلسالمیة  الجـامعة

  العلــیا عمادة الـــدراســـات
  كـــــــلیة الــــــــتربیـــة

  التدریس قائوطـر منـاھجالقسم 
 

  ي للصف الثالث األساسيتحكیم دلیل المعلم للبرنامج التعلیم/  الموضوع
     .............................................................................. حفظه اهللا ورعاه،،،.السید /ة

                                        

  :ق التدریس بعنوانائیقوم الباحث بدراسة تجریبیة لنیل درجة الماجستیر من قسم المناهج وطر 
فاعلية برنامج قائم على الوسائط املتعددة يف معاجلة صعوبات تعلم بعض املهارات " 

  "القرائية لدى تالمذة الصف الثالث األساسي 
یبین كیفیة توظیف البرنامج القائم على الوسائط المتعددة ، وقد أعد الباحث لهذا الغرض دلیال للمعلم

 التعلیمي في معالجة المهارات القرائیة.
ألهمیة رأیكم وخبرتكم في هذا المجال  نرجو من سیادتكم التكرم باالطالع على الدلیل  وٕابداء   ونظرا

  :الرأي من حیث
ü  دلیل المعلم للتطبیقصالحیة.  
ü  لدلیل المعلمسالمة الصیاغة اللغویة. 
ü  وتسلسل خطوات دلیل المعلممدى وضوح. 

 

  شاكرین لكم حسن تعاونكم
  الباحث                                                                                       

  مجدي شوقي سالم دیب
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  دلیل المعلم للبرنامج المحوسب في صورته النهائیة 

 

  
ـــــــــــــــــــــــوم   :الی

  

    
  التـــــــــــــاریخ:

  

  

  الصــــــــــــــــــف:
  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یقرأ الفقرة قراءة جهریًة سلیمة. 1
 یعبر عن فهمه لمضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهیة. 2
 یتعرف الالم الشمسیة والالم القمریة. 3
 یمیز بین الالم الشمسیة والالم القمریة تمیزًا صحیحًا. 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 االختباريالبند  المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
یقرأ الحروف بحركاتها  •

 القصیرة.
 

  اقرأ الحروف بحركاتها القصیرة
 مالحظة ْب )  ِح   ُس   ( َت 

  
 صحة
  

 القراءة

 

یقرأ كلمات سبق تعلمها  •
 بداللة الصورة.

  اقرأ الكلمات التالیة بداللة الصورة
  الجمل )   السفینة    المعلم   ( الزیتون 

 الصور من خالل جهاز الحاسوبیتم عرض 

 

   
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  2ه

  
  

یقــوم المعلــم بعــرض بطاقــة تــذكر عزیــزي التلمیــذ بواســطة  تمهیــد:
ــــى جهــــاز وكــــذلك عرضــــها مــــن قبــــل التالمــــ LCDجهــــاز  ذة عل

  الحاسوب وقراءة البطاقة قراءة صامتة.
یقوم المعلم بتوجیه السؤال التالي: مـن خـالل قراءتـك للبطاقـة: مـا 

التمییــز بــین الــالم الشمســیة درســنا الیــوم:  عنــوان درســنا الیــوم؟
  والالم القمریة.

ــــب المعلــــم مــــن التالمــــذة فــــتح النشــــاط األول مــــن البرنــــامج،  یطل
الحاســـوب، ومـــن تـــم قراءتهـــا قـــراءة جهریـــة  واالســـتماع للفقـــرة مـــن

  سلیمة بتوجیه من المعلم ثم اإلجابة عن األسئلة التي تلیها.
  -أوًال: أجب عن األسئلة التالیة:

 لماذا أراد أحمد أن یزور المدینة؟ .1
 كیف قضى أحمد وقته في المدینة؟ .2

یعرض المعلم الفرع الثاني من النشاط المحوسـب األول والمقارنـة 
  ودین.بین العم

یوضــــح المعلــــم أن هنالــــك حروفــــًا تنتمــــي لمجموعــــة الشــــمس  - 
 وهي:

 )ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن(
 وأن هناك حروفًا تنتمي لمجموعة القمر وهي: - 

  )أ، ب، ج، ح، خ، ع، غ، ف، ق، ك، م، ه، و، ي( 
أما الالم القمریـة فعالمـة التشـكیل توضـع دائمـًا علـى الـالم نفسـها 

) مثـال: اْلقریـة، اْلمدینـة، وهكـذا مـع بقیـة حـروف  ْ ( ونوهي السـك
  المجموعة القمریة.

ثم بعد ذلك یوضح المعلم للتالمذة حركة المثال: الحرف التي  −
وهكــذا مــع بقیــة ، الــَر  ، تــأتي بعــد الــالم الشمســیة وهــي الشـــَ  

الـالم الشمسـیة أن نبـین للتالمـذة  حروف المجموعـة الشمسـیة.
 القمریة فتكتب وتلفظ. الالم تكتب وال تلفظ. أما

  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  القراءة
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  

  

  



      
 

246 

 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  3ه
  
  
  
  
  
  
  
  4ه

  
  
  
  
  
  
  
  

اموســهم یطلــب المعلــم مــن التالمــذة بــأن یــذكروا كلمــات مــن ق −
 اللغوي بها الم شمسیة والم قمریة.

یجیـــــــب التالمـــــــذة عـــــــن النشـــــــاط الثـــــــاني(أوًال) مـــــــن البرنـــــــامج  −
المحوســب  اقــرأ الكلمــات التالیــة، ثــم ضــع خطــًا تحــت الكلمــة 

 التي تحتوي على الالم القمریة.
ینتقل التالمذة بعد ذلك إلى النشاط الثاني(ثانیًا) من البرنـامج  −

لتالیــة، ثــم ضــع خطــًا تحــت الكلمــة اقــرأ الكلمــات االمحوســب 
 على الالم الشمسیة. التي تحتوي

یجیـــب التالمـــذة عـــن النشـــاط الثالـــث مـــن البرنـــامج المحوســـب  −
ـــالم شمســـیة فـــي ســـلة  ویقومـــون بوضـــع الكلمـــات التـــي تبـــدأ ب

 والكلمات التي تبدأ بالم قمریة في سلة التابعة لها.
 : التقویم الختامي −

 .بع من خالل البرنامج المحوسبیجیب التالمذة عن النشاط الرا
  ( أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مبینًا نوع الالم )

ضـــع كـــل كلمـــة مـــن الكلمـــات الســـابقة فـــي مكانهـــا  نشـــاط بیتـــي:
  المناسب من الجدول التالي:

الفـالح الشجرة  الجرار    الرمل  البحر  الواسع  النار السمك(
  )الزیتون  النور  

  

كلم    ات معرف    ة تب    دأ بح    رف 
  قمري

لم     ات معرف     ة تب     دأ بح     رف ك
  شمسي

    
    
    
    

  غلق الدرس:
 قارن بین الالم الشمسیة والالم القمریة؟

  
  

  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

  باتاإلجا
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    والتاء المبسوطة والهاء المغلقة تاء المربوطةالتمییز بین ال  الموضوع:

  
  

  :األهداف السلوكیة 
 یقرأ الفقرة قراءة جهریًة سلیمة. 1
 یتعرف إلى التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقة. 2
 .التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقة میز بینی 3
  األمانة. یتبنى قیم واتجاهات مرغوبًا فیها مثل: المشاركة،  4

  
 

  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته

الكلمات قراءة جهریة یقرأ  •
 صحیحة.

 

   
 مالحظة

 

  :اقرأ الكلمات التالیة
  مكتبه )  ( مدینة     بیت      جرة      وطنه  

 یتم عرض الكلمات من خالل جهاز الحاسوب
 صحة

 

  القراءة 
   

  
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  2ه

  
  

  فتحي یا وردة.، تنفیذ لعبة غمضي یا وردةتمهید: 
التـــاء المربوطـــة والتـــاء المبســـوطة التمییـــز بـــین درســـنا الیـــوم: 

  هاء المغلقة.وال
یطلــــب المعلـــــم مـــــن التالمـــــذة فــــتح النشـــــاط األول مـــــن البرنـــــامج، 
واالســـتماع للفقـــرة مـــن الحاســـوب، ومـــن تـــم قراءتهـــا قـــراءة جهریـــة 

  سلیمة بتوجیه من المعلم ثم اإلجابة عن األسئلة التي تلیها.
  -أوًال: أجب عن األسئلة التالیة:

 أین انطلقت الحافلة؟ .1
 ماذا شاهد التالمیذ؟ .2

المعلم الفرع الثاني من النشـاط المحوسـب األول والمقارنـة  یعرض
  بین العمود(أ) و(ب) و(ج).

تنطــق یوضــح المعلــم أن الكلمــات التــي تنتهــي بتــاء مربوطــة  - 
أمثلة على  تنطق تاء في حال الحركةو  هاء في حال السكون

 رحلْة )، الحافلةْ ( التاء المربوطة وهي ساكنة
  .هاءالحظ أنها تنطق في حال السكون  - 
ــى التــاء المربوطــة وهــي محركــة أو منونــة − ، الحافلــةُ ( أمثلــة عل

  .الحظ أنها تنطق في حال الحركة أو التنوین تاء) رحلةٍ 
  تنطق تاء  یوضح المعلم أن الكلمات التي تنتهي بتاء مبسوطة

 البیوُت )، أمثلة:( انطلقتْ  والحركة في حال السكون
مغلقـة تنطـق هـاء یوضح المعلم أن الكلمات التي تنتهي بهـاء  −

 یأكلوُه )، أحضرهْ ( في حالة السكون والحركة أمثلة:
یطلــب المعلــم مــن التالمــذة بــأن یــذكروا كلمــات مــن قاموســهم  −

 اللغوي بها تاء مربوطة ومبسوطة وهاء مغلقة.
یجیــــــب التالمــــــذة عــــــن النشـــــــاط الثــــــاني(أوًال) مــــــن البرنـــــــامج  - 

كلمــة المحوســب  اقــرأ الكلمــات التالیــة، ثــم ضــع خطــًا تحــت ال
  التي تنتهي بتاء مربوطة.

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  القراءة
  
  
  

مالحظة 
صحة 
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  التالمذة
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  3ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ي(ثانیًا) مـن البرنـامج ینتقل التالمذة بعد ذلك إلى النشاط الثان −
اقــرأ الكلمــات التالیــة، ثــم ضــع خطــًا تحــت الكلمــة المحوســب 
  بهاء مغلقة.التي تنتهي 

یجیـــب التالمـــذة عـــن النشـــاط الثالـــث مـــن البرنـــامج المحوســـب  −
 ویقومون بتصنیف الكلمات حسب الجدول المعطى.

علـى   LCDیقوم المعلم بعرض النشاط الرابع بواسطة جهـاز  −
وكــذلك عرضــها مــن قبــل التالمــذة علــى جهــاز  الســبورة الذكیــة

لیــه مــن إالحاســوب وقــراءة الجمــل قــراءة ســلیمة بعــد االســتماع 
الحاسوب ثم یطلب المعلم من التالمذة كتابة الحرف المناسب 

 للكلمة.
 : التقویم الختامي −

ـــم بعـــرض النشـــاط    LCDبواســـطة جهـــاز  الخـــامسیقـــوم المعل
ــى الســبورة الذكیــة وكــذلك عرضــها مــن ق بــل التالمــذة علــى عل

قـراءة سـلیمة بعـد االسـتماع الیـه  فقـرةجهاز الحاسـوب وقـراءة ال
  .من الحاسوب

مناقشــة التالمــذة فــي مضــمون الفقــرة مــن خــالل االجابــة عــن 
  اسئلة النشاط المحوسب الخامس.

حلل الكلمات التالیة إلى حروفها وبین نـوع التـاء فـي  نشاط بیتي:
  نهایة الكلمة.

  غلق الدرس:
  ماذا تعلمنا الیوم؟

ع التاء في نھایة نو  التحلیل  الكلمة
  الكلمة

      كتبت
      السلحفاة
      الحدیقة

      سألت

  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

  باتاإلجا
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي

  

 
 



      
 

250 

 المالحق

 
ـــــــــــــــــــــــوم   :الی

  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    تح والضم والكسرتنوین الفالتمییز بین   الموضوع:

  
  

  :األهداف السلوكیة 
 یتعرف تنوین الفتح والضم والكسر. 1
 تنوین الفتح والضم والكسر. میز بینی 2
 والترتیب في الحل.، النظافة :یتبنى قیما واتجاهات مرغوبا فیها مثل 3

  
 

  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته

یطابق بین الكلمة  •
 ومثیالتها

 

   :طابق بین الكلمة ومثیالتها
 مالحظة

 

  صحة  مكتبٍ  مكتباً  مكتبٌ  مكتبٍ  
  اإلجابات علمٌ  علماً  علمٍ  علماً 
   ولداً  ولدٍ  ولدٌ  ولدٌ 
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  براتاألنشطة والخ  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهید: 

حیــث یكتــب علــى األســماك كلمــات ، ذ المعلــم لعبــة صــید الســمكفــین
ویكلـف أحـد ، بها تنوین فـتح وأخـرى تنـوین ضـم وثالثـة تنـوین كسـر

  .بها تنوین ضم يالتالمذة بصید الكلمات الت
  .رالتمییز بین تنوین الفتح والضم والكسدرسنا الیوم: 

یقـــوم المعلـــم بعـــرض بطاقـــة تـــذكر عزیـــزي التلمیـــذ بواســـطة جهـــاز 
LCD  ـــى جهـــاز الحاســـوب ـــل التالمـــذة عل وكـــذلك عرضـــها مـــن قب

  وقراءة البطاقة قراءة صامتة.
یطلب المعلم مـن التالمـذة بـأن یـذكروا كلمـات مـن قاموسـهم اللغـوي 

  .بها تنوین ضم
 نامج.ویطلب المعلم من التالمذة فتح النشاط األول من البر 

مـن البرنـامج المحوسـب  اقـرأ  األولیجیب التالمذة عن النشاط  - 
  حوط الكلمة المنونة بتنوین ضم.الكلمات التالیة، ثم 

یطلب المعلم مـن التالمـذة بـأن یـذكروا كلمـات مـن قاموسـهم اللغـوي 
  .بها تنوین كسر

ینتقــــل التالمـــــذة بعـــــد ذلـــــك إلـــــى النشـــــاط الثـــــاني مـــــن البرنـــــامج  −
مات التالیة، ثم ضع خطًا تحت الكلمـة التـي اقرأ الكلالمحوسب 

  بها تنوین كسر.
یطلب المعلم مـن التالمـذة بـأن یـذكروا كلمـات مـن قاموسـهم اللغـوي 

  .بها تنوین فتح
ویقـــوم المعلـــم بعـــرض النشـــاط الثالـــث أوال مـــن البرنـــامج لمالحظـــة 

  الفرق
  بین الكلمات المنونة تنوین فتح في الكلمات.

اقـرأ ط الثالـث مـن البرنـامج المحوسـب یجیب التالمذة عن النشـا −
بهـــا تنـــوین الكلمـــات التالیـــة، ثـــم ضـــع خطـــًا تحـــت الكلمـــة التـــي 

 فتح.
  

مالحظة 
مدى 
انتباه 
  التالمذة

       
  
  

مالحظة 
صحة 
  القراءة
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  

مالحظة 
مدى 
انتباه 
  التالمذة
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته
  
  
  
  
  
  
  
  2ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

علـى   LCDیقـوم المعلـم بعـرض النشـاط الرابـع بواسـطة جهـاز  −
الســـبورة الذكیـــة وكـــذلك عرضـــها مـــن قبـــل التالمـــذة علـــى جهـــاز 
الحاسوب وقراءة الكلمات  قراءة سـلیمة بعـد االسـتماع الیهـا مـن 
الحاســوب ثــم یطلــب المعلــم مــن التالمــذة تصــنیف الكلمــات فــي 

 .نوع التنوین الجدول حسب
 : التقویم الختامي −

یجیــب التالمــذة عــن النشــاط الخــامس  مــن البرنــامج المحوســب 
 أكمل الجدول كما هو مطلوب منك.

ثم مناقشة التالمذة في مضمون النشاط من خالل االجابة عـن 
  سئلة النشاط المحوسب الخامس.أ
  

  أكمل حسب المثال: نشاط بیتي:
  

  قطةً   قطة    قلماً   قلم
  -------   قریة    ---- ---   كتاب

  -------   حظیرة    -------   صندوق
  

  غلق الدرس:
  اذكر كلمات بها تنوین فتح؟

  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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  :الیـــــــــــــوم

  

  التــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــف:

  

  الحصــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    حروف المد التمییز بین   الموضوع:

  
  

  :هداف السلوكیةاأل 
 یقرأ الفقرة قراءة جهریًة سلیمة. 1
 یعبر عن فهمه لمضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهیة. 2
 .الیاء )، الواو، األلف( حروف المدیتعرف  3
 یزًا صحیحًا.بتم) الیاء، الواو، األلف( حروف المدیمیز بین  4
  كر اهللا على نعمه.یتبنى قیم واتجاهات مرغوبًا فیها مثل: شُ   5

  
 

  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
یقرأ الحروف بحركاتها  •

 القصیرة.
 

  اقرأ الحروف بحركاتها القصیرة
 مالحظة ) ُط    ِق    كِ    ُس   بَ    جَ ( 

  
 صحة
  

 القراءة

 

الحروف بحركاتها یقرأ  •
 الطویلة

  ركاتها الطویلةالحروف بحاقرأ 
  )جا    با       سو    طو   قي   كي(

 من خالل جهاز الحاسوب الحروفیتم عرض 
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  
  2ه

  
  
  
  
  
  
  3ه

  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهید:
وكــذلك  LCDالمعلــم بعــرض النشــاط األول بواســطة جهــاز  یقــوم

عرضها من قبل التالمذة علـى جهـاز الحاسـوب وقـراءة الفقـرة مـن 
  قبل المعلم قراءة جهریة سلیمة ومعبرة.

ثــــم قراءتهــــا قــــراءة ، یســــتمع التالمیــــذ لقــــراءة الفقــــرة مــــن الحاســــوب
  جهریة سلیمة ومعبرة وفق مستویا مختلفة.

مضمون الفقرة مـن خـالل اإلجابـة عـن أسـئلة مناقشة التالمذة في 
  :النشاط األول

  -أوًال: أجب عن األسئلة التالیة:
 لماذا یبحث العصفور عن الغذاء ؟ .1
 لماذا یحب الناس اصطیاد العصفور؟  .2
  ما رأیك في تلمیذ یضع العصفور داخل القفص؟ .3

  یعرض المعلم الفرع الثاني من النشاط المحوسب األول.
 طائر ویسأل ما الحرف المدود  ؟یعرض المعلم كلمة  - 
 ما المقطع المدود ؟ ما حركة الحرف السابق لحرف المد ؟  •
 ما نوع المد في كلمة طائر ؟  •
 یعرض المعلم كلمة عصفور ویسأل ما الحرف المدود  ؟ - 
 ما المقطع المدود ؟ ما حركة الحرف السابق لحرف المد ؟  •
 ما نوع المد في كلمة عصفور ؟  •
 ة جمیل ویسأل ما الحرف المدود  ؟یعرض المعلم كلم - 
 ما المقطع المدود ؟ ما حركة الحرف السابق لحرف المد ؟  •
 ما نوع المد في كلمة جمیل ؟  •
 یجیب التالمذة عن النشاط الثاني من البرنامج المحوسب  - 

  اقرأ الكلمات التالیة، ثم بین نوع المد ؟ 
  الیاء"، الواو، " مد باأللف

  
  

  
مالحظة 
صحة 
  القراءة
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  4ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یطلــب المعلــم مــن التالمــذة بــأن یــذكروا كلمــات مــن قاموســهم  −
 .مد بالیاء، مد بالواو، اللغوي بها مد باأللف

مـــن البرنـــامج المحوســـب   یجیـــب التالمـــذة عـــن النشـــاط الثالـــث −
، ا( اقرأ الكلمات التالیة، ثم أكمل الكلمة بحـرف المـد المناسـب

 ، ي)و
یطلــب المعلــم مــن التالمــذة قــراءة الكلمــات فــي النشــاط الرابــع  −

 .من البرنامج المحوسب ثم معرفة نوع المد
 مد باأللف صحراء     :مثال −
 : التقویم الختامي −
بعــد االســـتماع ، اءة جهریــة ســـلیمةیقــوم التالمــذة بقـــراءة الفقــرة قـــر  

  إلیها من الحاسوب.
 الیاء.، الواو، یستخرج التالمذة من الفقرة كلمات بها مد باأللف

   نشاط بیتي:
  :حدد نوع المد بواسطة اإلجابة

أنــا شــجرة مباركــة ذكــرت فــي القــرآن وتأخــذوا منــي الزیــت  .3
  ........... نوع المد............فمن أكون

یة أشـــــتهر بصـــــناعة الصـــــابون فمـــــن أنـــــا مدینـــــة فلســـــطین .4
  ...................... نوع المد.أكون

  غلق الدرس:
  ماذا تعلمنا الیوم؟

  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  

  
مالحظة 
صحة 

  باتاإلجا
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    مثنى والجمع المفرد والالتمییز بین   الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یتعرف مفهوم المفرد، المثنى، الجمع. 1
 یطابق بین المفرد والمثنى. 2
 یطابق بین المفرد والجمع. 3
 یمیز بین المفرد والمثنى والجمع لكلمات معطاة. 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
 یطابق بین الكلمة ومثیالتها: •

 
  محالت  محالن  محل  محل

  مفاتیح  مفتاحان  مفتاح  مفتاحان

  أسالك  سلكان  سلك  أسالك

 

  مالحظة
  صحة

 حلال
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  2ه

  
  
  3ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یقوم المعلم بتوضیح مفهوم المفرد، المثنى، الجمع. تمهید:
ویوضــح المعلــم أن المفــرد یــدل علــى شــيء مــذكر أو مؤنــث واحــد 
ســواء كــان شخصــًا أو حیوانــًا أو طیــرًا أو جمــادًا، أمــا المثنــى یــدل 
علـــى شـــیئین مـــذكر أو مؤنـــث مـــع بعضـــهما الـــبعض، أمـــا الجمـــع 

  أو أكثر.فیدل على ثالثة أشیاء 
یعرض المعلم بطاقة تذكر لتوضیح مفهوم المفرد والمثنى والجمع 

  مستعینًا بالصور الدالة.
  یجیب التالمذة النشاط األول من البرنامج المحوسب.

  بین المفرد والمثنى. طابق
  ثم ینتقل التالمذة للنشاط الثاني من البرنامج المحوسب.

  طابق بین المفرد والجمع.
ــــم بعــــر  ــــل یقــــوم المعل ــــث وقــــراءة الكلمــــات مــــن قب ض النشــــاط الثال

التالمــــذة قــــراءة صــــحیحة ثــــم یطلــــب مــــن التالمــــذة اإلجابــــة عــــن 
صــنف الكلمــات حســب المفــرد والمثنــى والجمــع ووضــعها  النشــاط.

  في جدول.
  ثم ینتقل التالمذة إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب.

الجمـل قـراءة اختر االجابة الصحیحة مما بین القوسـین، ثـم قـراءة 
جهریـــة ســـلیمة ومناقشـــة التالمـــذة فـــي الكلمـــات مـــن حیـــث المفـــرد 

  والمثنى والجمع.
یحضـــر المعلـــم كلمـــات مفـــردة فـــي بطاقـــات ویطلـــب مـــن نشـــاط: 

ـــى عـــدد مـــن  التالمـــذة قراءتهـــا قـــراءة ســـلیمة ثـــم یقـــوم بتوزیعهـــا عل
التالمــــذة، ثــــم یحضــــر بطاقــــات الكلمــــات المفــــردة مكتــــوب علیهــــا 

المثنـــى) ویطلـــب مـــن التالمـــذة قراءتهـــا، ویقـــوم (اضـــافات الجمـــع و 
التالمذة بمطابقة الكلمـات المفـردة مـع المثنـى والجمـع بتوجیـه مـن 

  مؤمنین    مثال:  مؤمن  المعلم.
  یسمعان          یسمع          

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  

  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  4ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یطلــب المعلــم مــن التالمــذة بــأن یــذكروا كلمــات مــن قاموســهم  −
 اللغوي تدل على المفرد، والمثنى، والجمع.

یجیــب التالمــذة عــن النشــاط الخــامس مــن البرنــامج المحوســب  −
 أكمل حسب المثال.

 
  جمع  مثنى  مفرد
  أشجار  شجرتان  شجرة

 
 : التقویم الختامي 

  -ل بین الكلمة وجمعها:ص
  مؤمن
  طاولة
  معلم

  معلمون
  مؤمنین
  طاوالت

 
   نشاط بیتي:

  :ل كل كلمة بما یناسبهاص
  

  مفرد  أقالم

  مثنى  سمكة

  جمع  تلمیذان

  

  غلق الدرس:
  ماذا تعلمنا الیوم؟

  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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  :الیـــــــــــــوم

  

  التــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــف:

  

  الحصــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    همزتي القطع والوصل.التمییز بین   الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یتعرف همزتي القطع والوصل. 1
 یفرق بین همزتي القطع والوصل من خالل التلوین. 2
 یصنف الكلمات حسب نوع الهمزة. 3
 عطاة.یمیز بین همزتي القطع والوصل لكلمات م 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
اقرأ الكلمات قراءة جهریة  •

 صحیحة.
 

  اقرأ الكلمات التالیة ووضح الفرق.
  اشترى  أدرس  استیقظ  أركض

 

  مالحظة
  صحة

 قراءةال

 

 

 LCDاز جه -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
  

  

  

  

  



      
 

260 

 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2ه

  تمهید:
 LCDیقـــوم المعلـــم بعـــرض  كلمـــة أركـــض وأدرس بواســـطة جهـــاز 

ـــى جهـــاز الحاســـوب وقـــراءة  وكـــذلك عرضـــها مـــن قبـــل التالمـــذة عل
  الكلمات قراءة سلیمة.

  یقوم المعلم بتوجیه السؤال التالي: 
 بدأ هذه الكلمات؟بم ت - 
 ما أول حرف سمعته؟ - 

نالحــظ أن كلمــة أركــض وأدرس نــوع الهمــزة همــزة قطــع ویقــوم  •
 المعلم بعرض بطاقة مفهوم همزة القطع.

 همزة القطع تلفظ في أول الكالم وفي وسطه وآخره. •
 LCDبواســـطة جهـــاز یقـــوم المعلـــم بعـــرض كلمـــة اســـتیقظ واشـــترى 

ـــى جهـــاز الحاســـوب وقـــراءة  وكـــذلك عرضـــها مـــن قبـــل التالمـــذة عل
  الكلمات قراءة سلیمة.

  یقوم المعلم بتوجیه السؤال التالي: 
  بم تبدأ هذه الكلمات؟ -
  ما أول حرف سمعته؟ -

 وصــلنــوع الهمــزة همــزة  اســتیقظ واشــترىنالحــظ أن كلمــة  •
  .وصلویقوم المعلم بعرض بطاقة مفهوم همزة ال

  وسطه. وال تلفظ فيالكالم  بدایة تلفظ في وصلهمزة ال •
ـــــتح النشـــــاط األول مـــــن البرنـــــامج، ی ـــــم مـــــن التالمـــــذة ف ـــــب المعل طل
م قـــراءة الكلمـــات قـــراءة الســـتماع للنشـــاط مـــن الحاســـوب، ومـــن ثـــوا

  جهریة سلیمة ثم یطلب من التالمذة اإلجابة عن النشاط األول.
لـون الــدوائر التــي تحتـوي كلمــات تبــدأ بهــزة قطـع بلــون أحمــر والتــي 

  أخضر. تحتوي كلمات تبدأ بهمزة وصل بلون
  
  
  

  
  
  

مالحظة 
مدى 
انتباه 
  التالمذة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  االجابات
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  3ه
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  4ه

  
  
  
  

یطلـــب المعلـــم مـــن التالمـــذة بـــأن یـــذكروا كلمـــات مـــن قاموســـهم  −
 اللغوي بها همزة قطع وهمزة وصل.

التالمذة عن النشاط الثاني مـن البرنـامج المحوسـب، اقـرأ یجیب  −
الجمـــل، ثـــم ضـــع خطـــًا تحـــت الكلمـــة التـــي تحتـــوي علـــى همـــزة 

 قطع.
ــــامج  − ــــث مــــن البرن ــــى النشــــاط الثال ــــك إل ینتقــــل التالمــــذة بعــــد ذل

صـنف الكلمـات حسـب نـوع اقرأ الكلمـات التالیـة، ثـم المحوسب 
 .الهمزة

 
 : التقویم الختامي −

  یجیب التالمذة عن النشاط الرابع من خالل البرنامج المحوسب.
  امأل الفراغ باختیار الكلمة المناسبة مما بین القوسین.

  -ضع خطا تحت الكلمة التي تبدأ بهمزة وصل: نشاط بیتي:
  اشترى باسم األزهار من البائع. .1
  احذر عند عبور الطریق. .2
  األماكن الخطرةابتعد عن  .3

  غلق الدرس:
  ماذا تعلمنا من الدرس؟

  حذرأخذ / ابتسم / أمسى / انتبھ / أبدأ /ا

  ھمزة وصل  ھمزة قطع

.........................................  .........................................  

.........................................  .........................................  

.....................................  .....................................  

  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

  باتاإلجا
  

متابعة 
النشاط 
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ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    توظیف أسماء اإلشارة.  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یتعرف أسماء اإلشارة. 1
 یزًا صحیحًا.ییمیز بین أسماء اإلشارة تم 2
 یوظف أسماء اإلشارة توظیفًا صحیحًا. 3
 یتبنى قیم واتجاهات مرغوبًا فیها مثل: النظافة. 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
اقرأ الجمل قراءة جهریة  •

 صحیحة.
 

  .قراءة صحیحة التالیةجمل اقرأ ال
 مدینة جمیلة. .1
 ولٌد نشیط. .2

  مالحظة
  صحة

 قراءةال
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2ه

  تمهید:
جمــل بواســطة یقــوم المعلــم بعــرض  الجمــل والصــورة الدالــة علــى ال

وكـــــذلك عرضـــــها مـــــن قبـــــل التالمـــــذة علـــــى جهـــــاز  LCDجهـــــاز 
  الحاسوب وقراءة الجمل قراءة سلیمة.

  یقوم المعلم بتوجیه السؤال التالي: 
 بم تبدأ هذه الجمل؟ - 
 ماذا تسمى هذه األسماء؟  - 

 الیوم درسنا: توظیف أسماء اإلشارة.
 LCDویقــــوم المعلــــم بعــــرض بطاقــــة تــــذكر بواســــطة جهــــاز   - 

رضــــها مــــن قبــــل التالمــــذة علــــى جهــــاز الحاســــوب وكــــذلك ع
وعــرض مفهــوم أســماء اإلشــارة وهــي أســماء تــأتي لإلشــارة إلــى 

  العاقل وغیر العاقل.
ـــــم یقـــــوم بعـــــرض أســـــماء اإلشـــــارة مـــــع الصـــــور الدالـــــة لهـــــا  -  ث

 وتوضیحها للتالمذة.
 هذه للمفرد المؤنث.    هذا للمفرد المذكر  - 
 هاتان للمثنى المؤنث.    هذان للمثنى المذكر - 
  هؤالء للجمع المؤنث.    هؤالء للجمع المذكر - 

یجیـــب التالمـــذة عـــن النشـــاط األول مـــن البرنـــامج المحوســـب اقـــرأ 
  الجمل ثم أكمل باختیار اسم اإلشارة المناسب: 

  األطفال مؤدبون. --------.1
  الرجالن صادقان. --------.2
  الصفتان حسنتان. --------.3
  الناس متسامحون. --------.4
 ممرضتان رحیمتان. --------.5
 ویقوم المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد. - 
  
  

  
  
  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  االجابات
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  3ه
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ـــذكروا جمـــل مـــن ق − ـــم مـــن التالمـــذة بـــأن ی ـــب المعل اموســـهم یطل
 اللغوي تبدأ بأسماء اإلشارة.

یجیـــب التالمـــذة عـــن النشـــاط الثـــاني مـــن البرنـــامج المحوســـب،  −
 أكمل الجمل، باسم اإلشارة المناسب مما بین القوسین.

ینتقــــل التالمــــذة بعــــد ذلــــك إلــــى النشــــاط الثالــــث مــــن البرنــــامج  −
مســــــتعینًا ، المحوســــــب أكمــــــل الجمــــــل باســــــم اشــــــارة مناســــــب

 بالصور.
 تلمیذ مجتهد.  ---------- .5

  
 طائرة عالیة بالسماء. ---------- .6
 
 كتابان جدیدان. ---------- .7
 

  معلمون عظماء.   ---------- .8

 
  -:ضع أسماء اإلشارة التالیة في جمل مفیدة نشاط بیتي:

  هذا: _____________________________.

  هذه: _____________________________.
  _______.هذان: ___________________

  غلق الدرس:
 ماذا تعلمنا من الدرس؟

  

  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    توظیف أدوات االستفهام  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یتعرف أدوات االستفهام. 1
 تفهام توظیفا صحیحا.یوظف أدوات االس 2
 یمیز أدوات االستفهام  تمییزا صحیحا. 3
 یكون أسئلة إلجابات معطاة. 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
 مالحظة :اقرأ الجمل قراءة صحیحة ثم أجب 

  
 صحة
  

 القراءة

 

یقرأ الجمل قراءة جهریة  •
 صحیحة

  دد أفراد أسرتك؟كم ع
  متى تسقط األمطار؟

 من خالل جهاز الحاسوب الجملیتم عرض 
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2ه

  
  

  تمهید:
وكــذلك عرضــها  LCDبواســطة جهــاز  یقــوم المعلــم بعــرض األمثلــة 

  من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب وقراءة األمثلة قراءة سلیمة.
  ویقوم المعلم بتوجیه األسئلة: من خالل عرض للبطاقات والصور؟

  كیف نرى األشیاء من حولنا؟ •
  كم كتابا قرأت الیوم؟ •
  ماذا رسمت في المدرسة؟ •
  لماذا نشرب الحلیب كل صباح؟ •
  لعصفور؟ما لون هذا ا •
  من الذي أشعل النار ؟ •
  هل اتصلت بصدیقك الیوم ؟ •
  أین تضع كتبك المدرسیة؟ •
  متى تكتب واجباتك؟ •

   :جابات ویطرح السؤال التاليویقوم المعلم بتلقي اإل
  بماذا بدأت جمیع الجمل ؟ ما نوع األسلوب ؟ 

  الیوم سنتعرف على أدوات االستفهام واستخداماتها. 
تــــذكر عزیــــزي التلمیــــذ بواســــطة جهــــاز  یقــــوم المعلــــم بعــــرض بطاقــــة

LCD  ــــى جهــــاز الحاســــوب وكــــذلك عرضــــها مــــن قبــــل التالمــــذة عل
  .وقراءة البطاقة قراءة سلیمة

ــــــامج،  ــــــم مــــــن التالمــــــذة فــــــتح النشــــــاط األول مــــــن البرن ــــــب المعل یطل
واالستماع للنشاط من الحاسـوب، ومـن تـم قـراءة الجمـل قـراءة سـلیمة 

  :نشاط األولبتوجیه من المعلم ثم اإلجابة عن ال
اختر أداة االستفهام المناسبة حسب إجابة السؤال في كـل جملـة ممـا 

  یقوم المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم. یلي.
یطلب المعلم من التالمذة بأن یـذكروا جمـل مـن قاموسـهم اللغـوي  −

  تبدأ بأداة استفهام.

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  
  
  
  

مالحظة 
حة ص

  اإلجابات
  
  
  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  القراءة
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  3ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4ه

  
  
  
  
  
  
  
  

یجیب التالمذة عن النشاط الثاني من البرنـامج المحوسـب  اختـر  −
  :أداة االستفهام المناسبة لكل جملة مما یلي

ـــــث مـــــن البرنـــــامج ینت − ـــــى النشـــــاط الثال ـــــك إل قـــــل التالمـــــذة بعـــــد ذل
 المحوسب ضع عالمة االستفهام المناسبة في الفراغ ؟

  ............. تذهب إلى المدرسة؟ −
  ............. حال والدك الیوم؟ −
  ............. تصلي الجمعة؟ −
  ............. كتبت الواجب؟ −
 ............. سافر والدك؟ −
 : التقویم الختامي −

 .یجیب التالمذة عن النشاط الرابع من خالل البرنامج المحوسب
   :كون أسئلة لإلجابات التالیة

  أصلي الظهر في المسجد.  -1
  ....................................................؟

  الصحة بخیر والحمد هللا.  -2
  .....................................................؟

  مدینة األلعاب.زرت   -3
  ....................................................؟

  رتب كلمات كل سطر ألكون أسلوب االستفهام؟ نشاط بیتي:
  متى. –هذا  –الفصل  –بدأ   -1

  ..........................................................؟
  یسعف. –من   -المصابین   -2

  ..............؟............................................

 ........... تذھب إلى المدرسة؟.. - 6
 ............. اسم وطنك؟ - 7
 ............. الذي نظف الفصل؟ - 8
 ............. لون علم فلسطین؟ - 9

............. ی      أتي عی       د  - 10
  الفطر؟

  أین ). –من  –( لماذا 
  لماذا ). –ما  –( ماذا 
  من ). –أین  –( ماذا 

  ھل).  –لماذا  –(ما 
  ماذا ). –متى  –( أین 

  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

  باتاإلجا
  
  
  
  
  
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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 المالحق

 
 

ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    توظیف األسماء الموصولة  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یتعرف األسماء الموصولة. 1
 یوظف األسماء الموصولة توظیفا صحیحا. 2
 یمیز األسماء الموصولة  تمییزا صحیحا. 3
 حب القراءة :یتبنى قیما واتجاهات مرغوبا فیها مثل 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
 مالحظة :اقرأ الجمل قراءة صحیحة ثم أجب 

  
 صحة
  

 راءةالق

 

یقرأ الجمل قراءة جهریة  •
 صحیحة

  أنا الطالب الذي فاز بالجائزة.
  نحن الذین نحمي الوطن.

 من خالل جهاز الحاسوب الجملیتم عرض 
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  2ه
  

  تمهید:
وكــذلك عرضــها  LCDیقــوم المعلــم بعــرض األمثلــة  بواســطة جهــاز 

  من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب وقراءة األمثلة قراءة سلیمة.
  نحب المعلم المخلص الذي یشرح الدروس بإتقان. −
  رأت القصة الجمیلة التي تتحدث عن الحریة.ق −
  دا أعذب األلحان.ار البلبالن اللذان غر ط −
  انطلقت السفینتان اللتان تحمالن الركاب. −
  ل التالمیذ الذین حققوا النجاح.فحتا −
  ما أروع األمهات الالتي یحسن لألبناء. −

  :السؤال التالي بطرح ویقوم المعلم 
  ماذا نسمي  االسم الذي یفصل الجملة إلى قسمین ؟ 

  ماء الموصولة.یتلقى المعلم االجابات ویوضح للتالمذة بأنها األس
  الیوم سنتعرف على األسماء الموصولة واستخداماتها. 

یقــــوم المعلــــم بعــــرض بطاقــــة تــــذكر عزیــــزي التلمیــــذ بواســــطة جهــــاز 
LCD  ــــى جهــــاز الحاســــوب وكــــذلك عرضــــها مــــن قبــــل التالمــــذة عل

  .وقراءة البطاقة قراءة سلیمة
ویوضــح أن االســم الموصــول هــو اســم ال یــتم معنــاه إال بجملــة تــأتي 

  تسمى صلة الموصول. بعده
  :واستخداماته

 االسم الموصول           استخدامه
   المفرد المذكر  -  الذي  -
 المفردة المؤنثة  -  التي  -
  المثنى المذكر  -  اللذان  -
  المثنى المؤنث  -  اللتان  -

ــــــامج،  ــــــم مــــــن التالمــــــذة فــــــتح النشــــــاط األول مــــــن البرن ــــــب المعل یطل
  .راءة الجمل قراءة سلیمةواالستماع للنشاط من الحاسوب، ومن تم ق

  

مالحظة 
صحة 
  القراءة
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  القراءة
  
  

  

  



      
 

270 

 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته
  
  
  
  
  
  
  3ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بتوجیه من المعلم ثم اإلجابة عن النشاط األول
  تحت األسماء الموصولة في الجمل التالیة. ضع خطا

  یقوم المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم.
 یطلـــب المعلـــم مـــن التالمـــذة بـــأن یـــذكروا جمـــل مـــن قاموســـهم اللغـــوي

 .تحتوي أسماء موصولة
یجیب التالمذة عن النشاط الثاني من البرنـامج المحوسـب  اختـر  −

 لكل جملة مما یلي. اسم الموصول  المناسب 
ـــــث مـــــن البرنـــــامج  − ـــــى النشـــــاط الثال ـــــك إل ینتقـــــل التالمـــــذة بعـــــد ذل

 المحوسب اختر اسم الموصول المناسب مما بین القوسین
 التقویم الختامي:  −

  .یجیب التالمذة عن النشاط الرابع من خالل البرنامج المحوسب
  -أكمل الفراغ باسم موصول مناسب لیتم معنى الجملة:

  .......فاز في المسابقة.بهذا الطال  .1
  ......فازت في المسابقة..هذه الطالبة  .2

  هذان الطالبان.....فازا في المسابقة.  .3
  ....فازوا في المسابقة..هؤالء الطالب  .4
 هؤالء الطالبات.......فزن في المسابقة.  .5

   نشاط بیتي:
  :أكمل الفراغ باسم الموصول المناسب

  ..رسما خارطة فلسطین............هذان الطالبان  .1
  ..........ألقت كلمة أوائل الطلبة..لیان  .2
  ..........یحضر دروسه.الطالب النشیط  .3

  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

  باتاإلجا
  
  
  
  

  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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 المالحق

  

   
   

ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    ر عن صورة محددة بجملة مفیدةالتعبی  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 .یطابق بین الصورة والكلمة 1
 .یطابق بین الصورة والجملة 2
 یعبر عن الصورة بجملة مفیدة. 3
 یعبر عن صور تمثل قصة بأسلوبه الخاص. 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
 كون كلمات لها معنى بداللة الصورة ؟ 

 مالحظة
  

 صحة
  

 القراءة

 

یكون كلمات لها معنى  •
 بداللة الصورة

  ..................( ل م ا ن ق  )
  ..................( س ر أ ى)

  ................( ة م ل ذ ت ي )
 من خالل جهاز الحاسوب الصوریتم عرض 
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته
  
  
  
  
  
  1ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2ه

  
  
  
  

  
  
  
  

  تمهید:
ـــم بعـــرض النشـــاط األول  بواســـطة جهـــاز  وكـــذلك  LCDیقـــوم المعل

ــــى جهــــاز الحاســــوب  ویقــــوم المعلــــم  عرضــــها مــــن قبــــل التالمــــذة عل
  :بمناقشة الصور
  :الصورة األولى

  ماذا تشاهد في الصورة ؟
  كم عدد األلوان في الصورة؟ 

  هل هي عدد زوجي أم فردي ؟ 
  :الصورة الثانیة

  ماذا تشاهد في الصورة؟
  فیما یستخدم جهاز الحاسوب ؟

  بماذا تنصح زمیلك الذي یقضي نهاره على جهاز الحاسوب؟
  :الصورة الثالثة

  ماذا تشاهد في الصورة ؟
  ب؟بماذا یلق

  على ماذا یتغذى؟
ـــــى جهـــــاز  ـــــة عـــــن النشـــــاط عل ـــــم مـــــن التالمـــــذة اإلجاب ویطلـــــب المعل

  الحاسوب.
  یقوم المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم.

یجیــــب التالمــــذة عــــن النشــــاط الثــــاني مــــن البرنــــامج المحوســــب    −
 صل بین الصورة والجملة التي تناسبها. 

وكــــذلك  LCDبواســــطة جهــــاز لثالــــث یقــــوم المعلــــم بعــــرض النشــــاط ا
ــــى جهــــاز الحاســــوب  ویقــــوم المعلــــم  عرضــــها مــــن قبــــل التالمــــذة عل

  :بمناقشة الصور
  ما المهنة التي تدل علیها الصورة األولى؟ −
  عبر عن الصورة بجملة مفیدة؟ −

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  التعبیر
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  
  

  3ه
  
  
  
  
  4ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ما المهنة التي تدل علیها الصورة الثانیة ؟ −
 من یعبر عن الصورة بجملة مفیدة ؟ −
 وكذلك مناقشة الصورة الثالثة والتعبیر عنها في جملة مفیدة؟ −
لرابـــــع  مـــــن البرنـــــامج ینتقـــــل التالمـــــذة بعـــــد ذلـــــك إلـــــى النشـــــاط ا −

ــــتم مناقشــــة الصــــورالمحوســــب  وبت ــــم ی الثالثــــة  وجیــــه مــــن المعل
 .والتعبیر عنها كتابیا بصورة سلیمة

 التقویم الختامي:  −
  .یجیب التالمذة عن النشاط الخامس من خالل البرنامج المحوسب

  -شاهد الصورة ثم احك حكایة:

 
    ....................................................  
    ....................................................  

   نشاط بیتي:
  عبر عن الصورة التالیة بجملة مفیدة ؟

  
  

  
  
  
  

  .....................................:الجملة  

  
مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  

  
مالحظة 
صحة 

  لتعبیرا
  
  
  
  

  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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 المالحق

 
 

ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    ترتیب كلمات لیكون جمال ذات معنى.  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یقرأ الكلمات قراءة جهریة سلیمة. 1
 یرتب كلمات مبعثرة لتكون جمال ذات معنى. 2
 یقرأ الجملة قراءة جهریة سلیمة. 3
 لنظافة یتبنى قیم واتجاهات مرغوبا فیها مثل ا 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
  
  
وفق بین الكلمات لتكون  •

جمال مفیدة مستعینا 
 بالصور

ــــــدة ــــــین الكلمــــــات لتكــــــون جمــــــال مفی ــــــق ب مســــــتعینا  وف
  :بالصور
  مشرقة                           الطبیب

  یعالج المرضى   السماء                        
 الشمس                           صافیة

 مالحظة
  

 صحة
  

 التوصیل

 

  من خالل جهاز الحاسوب الصوریتم عرض  

   
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته
  
  
  
  
  
  
  
  
  1ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2ه

  
  
  

  
  

  تمهید:
  یوضح المعلم للتالمذة بأن الكالم المفید یتكون من جمل لها معنى.

   :مثال
  .ذهب أبي إلى المسجد

یطلــب مــن المعلــم مــن التالمــذة أن یــأتوا بجمــل مفیــدة مــن قاموســهم 
   .اللغوي

ـــم بعـــرض النشـــاط األول  بواســـطة جهـــاز  وكـــذلك  LCDیقـــوم المعل
ة على جهاز الحاسوب  ویطلب  المعلم مـن عرضها من قبل التالمذ

  .التالمذة قراءة الجمل
ـــــى جهـــــاز  ـــــة عـــــن النشـــــاط عل ـــــم مـــــن التالمـــــذة اإلجاب ویطلـــــب المعل

  صل العبارة في العمود " أ" بما یناسبها في العمود "ب" الحاسوب.
  یقوم المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم.

وكـذلك  LCDبواسطة جهـاز الثاني   یقوم المعلم بعرض النشاط - 
ویطلـب المعلـم عرضها من قبل التالمذة علـى جهـاز الحاسـوب  

 من التالمذة قراءة كلمات النشاط الثاني من البرنامج المحوسب 
یجیــــب التالمــــذة عــــن النشــــاط الثــــاني مــــن البرنــــامج المحوســــب    −

ـــة مفیـــدة ـــم یقـــرأ التالمـــذة ، رتـــب كلمـــات كـــل ســـطر لتكـــون جمل ث
 تبة قراءة جهریة سلیمة.الجمل مر 

 رتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفیدة:  :النشاط الثاني −
  یحرث ، الفالح، األرض

...................................................  
  الشتاء ، في، تسقط ، فصل ، األمطار

...................................................  
  رد یغ، في، العصفور، الصباح

...................................................  
  ویقوم المعلم بمتابعة إجابات التالمذة.

  

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  

  
مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  الترتیب
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  
  

  3ه
  
  
  
  
  2ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التالمـــــذة بعـــــد ذلـــــك إلـــــى النشـــــاط الثالـــــث  مـــــن البرنـــــامج ینتقــــل  −
المحوســــب  وبتوجیـــــه مـــــن المعلـــــم یـــــتم مناقشـــــة النشـــــاط وقـــــراءة 
الكلمـــات مـــن قبـــل التالمـــذة  وترتیـــب كلمـــات كـــل ســـطر لیكـــون 

 .جملة مفیدة
 التقویم الختامي:  −

 :رتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفیدة
  إلى ، ذهبت، نملة، لتشرب، نهر

.....................................................  
  أكلها، نغسل، والخضراوات، الفواكه، قبل

.....................................................  
  على ، المسلم، یحرص، أداء، الصالة

.................................................... 
   نشاط بیتي:

  :ثالث جمل مفیدةكون من الكلمات التالیة 
  أرض )، الخیر، القدس، وطني، عاصمة، أحب، فلسطین( 

................................................................  

................................................................  
................................................................  

  

  
مالحظة 
صحة 

  قراءةال
  
  
  
  

  
مالحظة 
صحة 
  الترتیب
  
  
  
  

  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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 المالحق

 
 

ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    توظیف المفردات في جمل مفیدة.  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یقرأ الكلمات قراءة جهریة سلیمة. 1
 یدة توظیفا سلیما.یوظف المفردات في جمل مف 2
 یقرأ الجمل المكونة قراءة جهریة سلیمة. 3
 یتبنى قیم واتجاهات مرغوبا فیها مثل التعبیر عن الرأي 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
  
  
یختار الكلمة  •

المناسبة لتكون 
 جملة مفیدة 

  :لتكون جملة مفیدة اختر الكلمة المناسبة
  الجندي)    ، التعاون     ، الكتاب   ، (  الجمل   

  ............. خیر صدیق
  .............. سفینة الصحراء
  .............یدافع عن الوطن

 ............یوفر الوقت والجهد.

 مالحظة
  

 صحة
  

 اإلكمال

 

  من خالل جهاز الحاسوب الجملیتم عرض  

   
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :التعلیمیةالوسائل  
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  2ه

  
  
  

  
  

  تمهید:
   :ثم یوجه السؤال التالي، یقوم المعلم بعرض كلمة " كتب "
  هل تعني لكم هذه الكلمة شيء؟

بـأن المفـردة لكـي نفهمهـا فهمـا صـحیحا یجـب یوضح المعلم للتالمذة 
  .وضعها في جملة مفیدة

   :مثال
  كتب التلمیذ الدرس.

  .یحاكي التالمذة المثال السابق
  وهكذا. .كتب أخي النشاط البیتي

ـــم بعـــرض النشـــاط األول  بواســـطة جهـــاز  وكـــذلك  LCDیقـــوم المعل
عرضها من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب  ویطلب  المعلم مـن 

  .لتالمذة قراءة الجملا
ـــــى جهـــــاز  ـــــة عـــــن النشـــــاط عل ـــــم مـــــن التالمـــــذة اإلجاب ویطلـــــب المعل

  الحاسوب.
  اقرأ ثم صل العبارة في العمود " أ" بما یناسبها في العمود "ب"
  یقوم المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم.

 وكـذلك LCDبواسطة جهـاز یقوم المعلم بعرض النشاط الثاني   - 
 عرضها من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب  

یجیــــب التالمــــذة عــــن النشــــاط الثــــاني مــــن البرنــــامج المحوســــب    −
 .اختر رمز اإلجابة الصحیحة فیما یلي

   :مثال
  ...........................................الكذب من

 الصفات الحسنة    ب. الصفات السیئة    ج. عادات المسلم  . أ
ــــم ب ــــوم المعل ــــوة لــــدى ویق ــــز نقــــاط الق ــــات التالمــــذة وتعزی متابعــــة إجاب

  .التالمذة ومعالجة الضعف
  
  

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  المحاكاة

  
  
  

  
مالحظة 
صحة 
  التوصیل

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  االختیار

  
  

  

  



      
 

279 

 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  
  
  3ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الـــــث  مـــــن البرنـــــامج ینتقــــل التالمـــــذة بعـــــد ذلـــــك إلـــــى النشـــــاط الث −
المحوســــب  وبتوجیــــه مــــن المعلــــم یــــتم مناقشــــة النشــــاط ویجیــــب 

ضـــع الكلمــات التالیـــة فـــي  .التالمــذة علـــى النشـــاط فــي كراســـاتهم
 .جمل مفیدة

 :مثال −
  المزارع من یحرث األرض.

 یقوم التالمذة بقراءة الجمل المكونة من الكراسات قراءة سلیمة.
 التقویم الختامي:  −

 :لیة في جمل مفیدة حسب المعطىضع الكلمات التا
 بمعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع) عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد( كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  ..............................................؟
بمعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ) عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد( كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  

 ..............................................؟زار
   نشاط بیتي:

  :ضع الكلمات التالیة في جمل مفیدة
  ....  .................................:.التلمیذ
  .......................................:الزیتون

  

  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

  قراءةال
  

مالحظة 
صحة 
  التوظیف

  
  
  
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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 المالحق

 
 

ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    توظیف التراكیب اللغویة  في جمل مفیدة.  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یكون جمال ذات معنى عن طریق  التوصیل. 1
 .یكمل العبارات بالتركیب اللغوي المناسب 2
 .یوظف التراكیب اللغویة في جمل مفیدة 3
 یحاِك التراكیب اللغویة محاكاة صحیحة. 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
  
  
لتالیة في یضع الكلمات ا •

 جمل مفیدة

  :ضع الكلمات التالیة في جمل مفیدة
 ..................................:فصل .1
 ................................:.یلعب .2

 مالحظة
  

 صحة
  

 اإلجابات

 

  من خالل جهاز الحاسوبالكلمات یتم عرض  

   
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  
  
  
  
  1ه

  
  

  
  
  

  2ه
  
  
  

  
  

  تمهید:
یوضـــح المعلـــم للتالمـــذة بـــأن التراكیـــب اللغویـــة عبـــارة عـــن أســـماء أو 

  ذهب مع، خرج إلى، كتب عن :أفعال یلیها حروف مثل
یقـــوم التالمـــذة بوضـــع التراكیـــب الســـابقة فـــي جمـــل مفیـــدة بمســــاعدة 

  .وتوجیه المعلم
   :مثال

  كتب أخي قصة عن حب الوطن 
ـــم بعـــرض النشـــاط األول  بواســـطة جهـــاز  وكـــذلك  LCDیقـــوم المعل

عرضها من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب  ویطلب  المعلم مـن 
  .التالمذة قراءة الجمل

ـــــى جهـــــاز  ـــــة عـــــن النشـــــاط عل ـــــم مـــــن التالمـــــذة اإلجاب ویطلـــــب المعل
  الحاسوب.

  " أ" بما یناسبه في العمود "ب" وفق بین العمود  
  یقوم المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم.

وكـذلك  LCDبواسطة جهـاز یقوم المعلم بعرض النشاط الثاني   - 
 عرضها من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب  

یجیــــب التالمــــذة عــــن النشــــاط الثــــاني مــــن البرنــــامج المحوســــب    −
 في مكانه المناسب من الجمل التالیة. ضع كل تركیب لغوي

 .ثم یقوم التالمذة بقراءة الجمل قراءة جهریة سلیمة ومعبرة −
ـــاط القـــوة لـــدى    ـــز نق ـــات التالمـــذة وتعزی ـــم بمتابعـــة إجاب ویقـــوم المعل

  .التالمذة ومعالجة الضعف
ینتقــــل التالمـــــذة بعـــــد ذلـــــك إلـــــى النشـــــاط الثالـــــث  مـــــن البرنـــــامج  −

م یــــتم مناقشــــة النشــــاط ویجیــــب المحوســــب  وبتوجیــــه مــــن المعلــــ
ضــع التراكیــب التالیــة  فــي  .التالمــذة علــى النشــاط فــي كراســاتهم

 .جمل مفیدة
 .ذهبت األم إلى السوق :ذهبت إلى :مثال −

  

  
مالحظة 
صحة 
  المحاكاة

  
  
  
  
  

  
مالحظة 
صحة 
  التوصیل

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  ئجهنتا  أدواته

  
  
  3ه

  
  
  
  
  
  4ه

  
  
  
  
  
  
  

    :النشاط الثالث
  :ضع التراكیب اللغویة في جمل مفیدة

  .....................................:.نرمي في .5
  ......................................:.نظر إلى .6
  ........................................:.رحب بــ .7
 ........................................:یبتعد عن .8

 التقویم الختامي:  −
  :حاك التراكیب اللغویة

  .بعد أن أنهي واجباتي أنطلق إلى ساحة البیت أللعب
  ...................................أنطلق إلى.بعد أن

  
  .طلب سمیر من المعلم أن یلقي كلمة في اإلذاعة المدرسیة

  ................................................من.طلب
 

   نشاط بیتي:
  :ضع التراكیب اللغویة  التالیة في جمل مفیدة

  ................................................:.یحافظ على
  تحدث عن:....................................................

  ....................................................:استمع إلى
  

  
  

 مالحظة
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  المحاكاة

  
  
  
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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 المالحق

 
 

ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    تكوین فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة.  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة بداللة الصورة. 1
 .یكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غیر مرتبة 2
 یرتب الجمل لیكون فقرة ذات معنى ثم یعید كتابتها بالترتیب. 3
 یتبنى قیم واتجاهات مرغوبا فیها مثل المحافظة على الممتلكات العامة 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
  
  
ب كلمات لیكون یرت •

 جملة مفیدة 

 رتب الكلمات التالیة لتكون جملة مفیدة 
  أذهب، إلى، مبكرا، المدرسة

.................................................. 

 مالحظة
  

 صحة
  

 الترتیب

 

  من خالل جهاز الحاسوبالكلمات یتم عرض  

   
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  1ه
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2ه
  
  

   :یقوم المعلم بطرح السؤال التالي تمهید:
  :ما األعمال التي تقوم بها 

  قبل الحضور إلى المدرسة ؟ :أوال
  قبل الصالة ؟ :ثانیا

كـون مـن عـدة جمـل مترابطـة مـع یوضح المعلم للتالمذة بـأن الفقـرة تت
  ومرتبة ترتیبا متسلسال.، بعضها البعض

ـــم بعـــرض النشـــاط األول  بواســـطة جهـــاز  وكـــذلك  LCDیقـــوم المعل
عرضها من قبل التالمذة علـى جهـاز الحاسـوب  وینـاقش المعلـم مـع 

  .التالمذة الصور الدالة على الفقرة
  ماذا تشاهد في الصورة األولى ؟

  لصور الثانیة  والثالثة ؟ماذا یفعل الرجل في ا
  ما نوع المركبة التي تظهر في الصورة الرابعة ؟

قــــراءة ، یقــــرأ التالمــــذة جمــــل النشــــاط األول مــــن البرنــــامج المحوســــب
ون فقــــرة ذات معنــــى بداللــــة ثــــم یحــــاول ترتیبهــــا لیكــــ، جهریــــة ســــلیمة

  .الصورة
  .یقوم التالمذة بعد ذلك بقراءة الجمل مرتبة على هیئة قصة 

  معلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم.یقوم ال
وكـذلك  LCDبواسطة جهـاز یقوم المعلم بعرض النشاط الثاني   - 

 عرضها من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب  
یجیــــب التالمــــذة عــــن النشــــاط الثــــاني مــــن البرنــــامج المحوســــب    −

 .رتب الجمل لتكون فقرة ذات معنى
  .فتوحاشاهد صنبور الماء م) (  
   .كان جهاد یمشي في فناء المدرسة) (  
  شاهده المعلم وشكره على حسن صنیعه.)  ( 
  .توجه إلى صنبور الماء وأغلقه)  ( 

  .ثم یقوم التالمذة بقراءة الفقرة مرتبة قراءة جهریة سلیمة ومعبرة
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  

  
مالحظة 
صحة 
  الترتیب
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  الترتیب
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  
  
  3ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ینتقل التالمذة بعـد ذلـك إلـى النشـاط الثالـث  مـن البرنـامج المحوسـب  
وبتوجیه من المعلم یتم مناقشة النشاط ویجیب التالمـذة علـى النشـاط 

  .في كراساتهم
    :النشاط الثالث −

  أعد كتابتها لتكون قصة جمیلة ثم، رتب الجمل لتكون فقرة ذات معنى
  .فوقع على األرض بدراجته) (  
  شكر األب الرجل على مساعدته.) (  
  كان محمد یلعب بالدراجة في الشارع.) (   
  مر رجل فوجد محمدا مصابا فاتصل باإلسعاف.) (   
  .في أحد أیام اإلجازة الصیفیة) (   
   :أعد كتابة الفقرة مرتبة 

........................................  
........................................  
........................................  
........................................  

 التقویم الختامي:  −
  :رتب الجمل التالیة لتكون فقرة ذات معنى

  .أخذ أحمد الحقیبة إلى قسم الشرطة) (   
  م وجد الضابط صاحب الحقیبة وأعادها إلیه.وبعد أیا) (   
  كان أحمد یسیر في الشارع.) (   
  شكر الضابط أحمدا على أمانته.) (   
 فوجد حقیبة فیها نقود.) (   

  اذكر األعمال التي تقوم بها عند ذهابك للمدرسة ؟ نشاط بیتي:
.............................................  

..............................................  
..............................................  

  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  الترتیب
  
  
  
  
  

  

مالحظة 
صحة 

  االجابات 

  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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 المالحق

 
 

ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ: 
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    الكلمات تفسیر معاني مفردات  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یتعرف مفهوم المرادف. 1
 یقرأ الفقرة قراءة جهریة سلیمة ومعبرة. 2
 یفسر معاني المفردات تفسیرا صحیحا. 3
 یتبنى قیم واتجاهات مرغوبا فیها مثل حب التفوق والنجاح. 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه اتهأدو 
  
  
 یكتب مفرد الكلمات   •

  :اكتب مفرد الكلمات التالیة
  ..............تالمیذ

  ساحات..............
  مساجد...............
 حدائق..............

 مالحظة
  

 صحة
  

 الترتیب

 

  من خالل جهاز الحاسوبالكلمات یتم عرض  

   
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته

  1ه
  
  
  
  
  
  
  2ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهید:
ـــم للتالمـــذة بـــأن مـــرادف الكلمـــة هـــو معناهـــا ونقـــوم  -  یوضـــح المعل

ألن هنـاك ، بتفسیر معاني الكلمات حتى یسهل علینا استخدامها
 كنها تختلف في المعنى.ول، كلمات تتشابه في الكتابة أحیانا

وكـذلك  LCDیقوم المعلم بعرض النشاط األول  بواسطة جهاز  - 
عرضـــها مـــن قبـــل التالمـــذة علـــى جهـــاز الحاســـوب   صـــل بـــین 

 الكلمة ومرادفها.
وكـذلك  LCDیقوم المعلم بعرض النشاط الثـاني بواسـطة جهـاز  - 

عرضـها مــن قبــل التالمـذة علــى جهــاز الحاسـوب  ویقــرأ التالمــذة 
  .راءة جهریة سلیمة  ویناقش المعلم مع التالمذة الفقرةالفقرة ق

  ماذا تشاهد في الصورة ؟
  ماذا یشاهد باسم كل یوم؟

  بماذا یبشره جده ؟
  ما األعمال التي یقوم بها باسم في المدرسة ؟

  :یجیب التالمذة عن النشاط الثاني
  :ضع خطا تحت مرادف الكلمات التالیة

  ألعب )، أرى، أقرأ ( ...........مرادف كلمة  أشاهد .1
  أتألم)، أسرع، (  أحس..............كلمة أشعر تعني  .2
  أحب )، أقابل، ...........( أمشي.مرادف كلمة ألتقي  .3
  أصدقائي)، فاسدون، أعدائي( .......مرادف كلمة أصحابي  .4

ویطلب المعلم من التالمذة وضع الكلمة في جملة مفیدة حتى یسـهل 
ا مـن خـالل الجملـة التـي وضـعت فیهـا وهكـذا مـع علینا معرفة معناهـ

  .باقي كلمات النشاط الثاني
  یقوم المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم.

  
  
  

  
  
  

مالحظة 
مدى انتباه 

  التالمذة
  
  
  
  
  

  
مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  دواتهأ

  
  
  3ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .مـن البرنـامج المحوسـبمذة بعـد ذلـك إلـى النشـاط الثالـث ینتقل التال
ـــین القوســـین ـــر مـــرادف الكلمـــات التـــي تحتهـــا خـــط ممـــا ب ویقـــرأ  .اخت

ومعرفـة إذا ، التالمذة الجمل قراءة جهریة سلیمة قبـل اإلجابـة وبعـدها
  ما تغیر معنى الجملة أم ال. 

   :النشاط الثالث −
  اختر مرادف الكلمات التي تحتها خط مما بین القوسین

 أسرع )، زار، أبي صدیقه المریض...........( رجع عاد .5

 صاحب )، أسوأ، .........(  أحسن.صدیق خیرالكتاب  .6

 رأیت )، ضربت، ......(  أكلت.غزالة جمیلة شاهدت .7

  المتعبة)، المملة، .....(  الممتعة.المسلیة لعبنا األلعاب .8
 الختامي:  التقویم −

أمـــام الكلمـــة التـــي  وضـــعهااســـتخرج الكلمـــة المناســـبة مـــن الـــدائرة 
 :تقاربها في المعني فیما یلي

 ...................أنطلق .5

  ..................أركض .6

 یسعدني................. .7

  ....................رحلة .8
 

   نشاط بیتي:
  :اكتب مرادف الكلمات التالیة

  .....................حكایة
  ......................تناول
  ........................عاد

  ....................یشتغل
  

  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  

  

مالحظة 
صحة 
  االجابات

  

  

متابعة 
النشاط 
  البیتي

  

  

 أجري           نزهة

 یفرحني          أتوجه
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 المالحق

 
 

ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  الحصـــــــــــــة:  الثالث األساسي
  

  
    تحدید مضاد الكلمات  الموضوع:

  

  :هداف السلوكیةاأل 
 یتعرف مفهوم المضاد. 1
 یحدد مضاد بعض المفردات المعطاة. 2
 یستنتج مضاد المفردات الواردة في الفقرة. 3
 یقرأ الفقرة قراءة جهریة سلیمة. 4

 
  :متطلبات األساسیةال 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
  
  
یصل بین الكلمة  •

 ومرادفها  

   :صل بین الكلمة ومرادفها
  مهذب        یبادر         یصنع             یهزأ

  
 یسرع       مؤدب          یسخر            یعمل

 مالحظة
  

 صحة
  
 الحل

 

  من خالل جهاز الحاسوبالنشاط یتم عرض  

   
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته
  
  
  
  1ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2ه

  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهید:
ونستخدم ، یوضح المعلم للتالمذة بأن مضاد الكلمة هو عكسها - 

وهذا من فصاحة ، مضاد الكلمة لكي یسهل علینا فهم المفردات
 .اللغة العربیة

وكذلك  LCDة جهاز یقوم المعلم بعرض النشاط األول  بواسط - 
عرضها من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب   صل بین 

 الكلمة ومضادها.
 ویقوم المعلم بالمرور بین التالمذة لمتابعة إجابات التالمذة 

وكذلك  LCDیقوم المعلم بعرض النشاط الثاني بواسطة جهاز  -
عرضها من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب ویطلب المعلم 

وضع الكلمة في جملة مفیدة ألننا إذا عرفنا معناها  من التالمذة
 .یسهل علینا معرفة مضادها .من الجملة التي وضعت فیها

  هذا شاي ساخن                هذا شاي بارد   :مثال
  :یجیب التالمذة عن النشاط الثاني - 

  :اختر مضاد الكلمة مما بین القوسین
  طویلة )، قصیرة، .....................( كبیرة.صغیرة .5
  ) رجع، خرج، .......................( ذهب.دخل .6
  بارد )، معتدل، .....................( دافئ.ساخن .7
  أفضل )، أحسن، .....................( أقبح.أجمل .8

  المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم. میقو 
یـأتوا بمضـادها یطلب المعلم من التالمذة بأن یذكروا كلمـات وأن  −

 .من قاموسهم اللغوي
. مـن البرنـامج المحوسـب ینتقل التالمذة بعـد ذلـك إلـى النشـاط الثالـث

اختر مضاد الكلمـات التـي تحتهـا خـط مـن الصـندوق. ویقـرأ التالمـذة 
ومعرفـة إذا مـا تغیـر ، الجمل قراءة جهریة سلیمة قبل اإلجابة وبعـدها

  .معنى الجملة أم ال

  
  
  

مالحظة 
 مدى انتباه
  التالمذة

  
  
  
  
  

  
مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات
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 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  3ه
  

  :النشاط الثالث −
  :اختر مضاد الكلمات التي تحتها خط من الصندوق

 (........).عن األمانة ممتعا قرأ أحمد كتابا .6

 (........)    .لباس المناسبوفاء ال لبست .7

 البیت         (........)  جمالَأعجَب نزار  .8

 ......).األب بعودة ابنه األسیر   ( حزن .9

  ......).أبي لیبحث عن الرزق     ( خرج .10
 التقویم الختامي:  −

اقرأ الفقرة ثم استخرج مضاد الكلمات المعطاة من خالل الفقرة  
  :التالیة

 وجمیلةً  جدیدةً  وها لعبةً ، اشترى لها أبُ ةٌ ولطیف صغیرةٌ  بنتٌ  سوسنُ 
 تلعبُ  سوسنُ  أخذتْ  ،قریبًا من المنزلِ  الذي یسكنُ  اللعبِ  من بائعِ 
على سریرها وتحكي  اللعبةَ  تضعُ  ، وٕاذا نامتْ وهي فرحانةٌ  باللعبةِ 

  .والحكایاتَ  لها القصَص 
  المضاد من الفقرة  الكلمة  الرقم
    بعیداً   .1

    كبیرة  .2

    قبیحة  .3

    قدیمة  .4

    حزینة  .5

   نشاط بیتي:
  :ضع مضاد الكلمات التالیة في جملة من تعبیرك

  
  الجملة  المضاد  الكلمة
      العدو
      ألبس
        سأل

  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  

  

مالحظة 
صحة 
  االجابات

  

  

متابعة 
النشاط 
  البیتي

  
  
  
  

  

 

 خلعت

 دخل

 ممالً 

 فرح
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ـــــــــــــــــــــــوم   :الی
  

  التـــــــــــــاریخ:  
  

  
  الصــــــــــــــــــف:

  

  ة:الحصـــــــــــــ  الثالث األساسي
  

  
    الفهم واالستیعاب  الموضوع:

  

  :األهداف السلوكیة 
 یقرأ الفقرة قراءة جهریة سلیمة وممثلة للمعنى. 1
 یجیب عن األسئلة إجابة شفهیة فاهمة لنص معطى. 2
 یجیب عن األسئلة إجابة كتابیة فاهمة لنص معطى. 3
 شكر اهللا على نعمه. :یتبنى قیم واتجاهات مرغوبا فیها مثل 4

 
  :متطلبات األساسیةلا 

 البند االختباري المتطلب األساسي
 التقویم

 نتائجه أدواته
  
  
یجیب شفویا عن بعض  •

 األحاجي  

 
  من أنا؟

شجرة مباركة ورد ذكري في القرآن الكریم، ویصنع من 
  ثماري الزیت.............

 

 مالحظة
  

 صحة
  
 الحل

 

  من خالل جهاز الحاسوباألحجیة یتم عرض  

   
 

 LCDجهاز  -  سماعات  -جهاز الحاسوب            :الوسائل التعلیمیة 
  
  
  

  

 

 



      
 

293 

 المالحق

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  أدواته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1ه

  
  
  
  

  
  
  2ه

  
  
  
  
  
  
  
  

  تمهید:
یوضح المعلم للتالمذة أن القراءة الفاهمة المتأنیة للنص تساعدك 

 .بة عن األسئلةالفهم باإلجاعلى فهمه والتعبیر عن هذا 
وكذلك  LCDیقوم المعلم بعرض النشاط األول  بواسطة جهاز  - 

عرضها من قبل التالمذة على جهاز الحاسوب   ویقوم المعلم 
بعرض القطعة على الشاشة المكبرة  وقراءتها قراءة جهریة 

 .ومعبرة
یقرأ التالمذة القطعة قراءة جهریة سلیمة ومعبرة بعد االستماع  - 

 من الحاسوب.
 یب التالمذة عن األسئلة إجابة شفویة فاهمة:یج - 
  بم یتصف بحرنا؟          •
  لماذا یقصد الزوار البحر؟   •
  بماذا تلهو الطفلة؟         •
  أین یسبح األوالد؟        •
 ما واجبنا تجاه البحر؟    •
وكذلك  LCDیقوم المعلم بعرض النشاط الثاني بواسطة جهاز  - 

حاسوب ویطلب المعلم عرضها من قبل التالمذة على جهاز ال
 من التالمذة  اإلجابة عن النشاط الثاني 

 :اختر االجابة الصحیة مما بین القوسین - 
 ...........یقصد البحر زوار - 

  متشابهون )  - كثیرون       -قلیلون   (              
   ل...........الزوار یتمتعون بجما - 

  حر )الب اتساع –عمق البحر  - لون البحر(               
 ...............ینعم الزوار على شاطئ البحر بـ - 

  سرعة الریاح ) -نسمات الهواء  - عذوبة الماء (            
  المعلم بالمرور بین التالمذة للتوجیه واإلرشاد ومتابعتهم. میقو 

  
  
  

  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  القراءة
  
  
  

  
مالحظة 
صحة 
  اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابات
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  األنشطة والخبرات  فاألهدا
  التقویم

  نتائجه  أدواته
  

  
  
  
  
  

  
  3ه

  

ینتقل التالمذة بعد ذلك إلى النشاط الثالث  من البرنامج  −
ویتم مناقشة التالمذة في المهارات المخصصة لهذا ، المحوسب

 .النشاط
  :النشاط الثالث −

  :استخرج من القطعة ما یلي
 كلمة تبدأ بحرف قمري...............   .1

  .....................كلمة (تلعب) مرادف .2
  ....................           .جمع (قارب)  .3
  ....................مضاد (نكره) .4
  .............       .كلمة تنتهي بتاء مربوطة .5
  .....................كلمة تنتهي هاء مغلقة .6
، من البرنامج المحوسبالرابع النشاط  التالمذة بعد ذلك  یجیب •

  .تم مناقشة التالمذة في المهارات المخصصة لهذا النشاطوی
 التقویم الختامي:  −

   :أجب عن األسئلة التالیة
 بماذا تشعر وأنت على شاطئ البحر؟  . ث

 من خلق البحر؟  . ج

 ما واجبنا تجاه خالق البحر؟  . ح
   نشاط بیتي:

  اكتب عن بحر بالدي بثالِث جمٍل مفیدة:
....................................  

....................................  
....................................  

  
  

    

  
  
  
  
  
  

مالحظة 
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مالحظة 
صحة 
  االجابات

  

  

متابعة 
النشاط 
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  ) 14( ملحق رقم
  تسهیل مهمة طالب ماجستیر
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  ) 15( ملحق رقم

  صور برمجیة الوسائط المتعددة للمهارات القرائیة 
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  البرنامجصور أثناء تطبیق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االختبار المعرفيصور أثناء تطبیق 
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