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 شكر و تقدير

, الحمد  الذي أعانني فبمغت, ووفقني فأنجزت, لو الحمد كؿ الحمد مف قبؿ ومف بعد
محمد بف عبد ا,  يانًا,بأفصحيـ لسانًا, وأبمغيـ لتسميـ عمى أصدؽ العرب حديثًا, و االصبلة و و 

 أما بعد, ..سبلـ.وأتـ  صبلة,فضؿ أ األخيار, واألطيار, وصحبلو آوعمى 

فموال أف مَف ا عمَي بفضمو , فييأ ظروفًا , وذلؿ صعابًا, وأليـ وىدى , ما ُقدر ليذه الرسالة أف 
ترى النور أو يراىا, ولكف و الحمد فقد يسر ليا أسبابو , وفتح ليا أبوابو , فتحقؽ األمؿ وكـ 

 حسبتو بعيد المناؿ .

الفضؿ إلى أىمو أصحاب تواضع عمى نيايتو أف أنسب الحؽ و ذا الجيد المويسعدني وقد قارب ى
ما يضيؽ عنو المقاـ,  روالتقديالشكر بعد ا أستعيف , فميـ مف الفضؿ الذيف ليـ أديف, وكنت بيـ 

ويقصر في التعبير عنو البياف, ولكنيا إشارات متواضعة لمشاعر عميقة تفيض احترامًا وتقديرًا لما 
 اٍد كريمة.ليـ مف أي

التي نالت رسالتي شرؼ محمد زقوت و فأتقدـ بداية بوافر الشكر واالمتناف إلى أستاذي الدكتور 
تجاربو , وسديد و الدائمة , فقد منحني مف عممو و إشرافو عمييا, وما ىذه الرسالة إال ثمرة توجييات

 ا عني خير الجزاء. البعيد أقرب منااًل, فجزاهمبلحظاتو, ما جعؿ العصي سيبًل, و رأيو, ودقة 

ممثمة بعمادة الدراسات  –الجامعة اإلسبلمية  –ىذا وأزجي شكري وتقديري إلى جامعتي العريقة 
 العميا, وكمية التربية, والقائميف عمييا .

 خميؿ حمادمف الدكتور كما أتقدـ بخالص شكري واحترامي إلى لجنة المناقشة والمتمثمة بكؿ 
ثرائيا بمبلحظاتيما القيمة. لتفضميما بقبوؿ مناقشة الدراسة, إبراىيـ األسطؿوالدكتور   وا 

ويسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى السادة المحكميف لما أعطوني مف فكرىـ, وشاركوني 
 .وعمميـبرأييـ 

 معمماتيا, لما قدموهالتي اختيرت منيا عينة الدراسة و ىذا وأتوجو بالشكر إلى السادة مدراء المدارس 
 مف مساعدة في تطبيؽ أدوات الدراسة.

 ه معيعانو كما أتوجو بخالص مشاعر الود والتقدير واالعتراؼ بالجميؿ إلى زوجي وأبنائي, لما 
 عتذر منيـ.أشكرىـ و أطواؿ إعداد ىذه الرسالة ف



 د
 

نجاز إقتًا, مف قريب أو بعيد, عمى والشكر موصوٌؿ لمف قدـ نصحًا, أو بذؿ جيدًا, أو أمضى و 
 فجزى ا الجميع عني عظيـ الجزاء. رسالة,الىذه 

ف كاف ألىؿ الدار الدنيا عمينا حؽ الشكر, فؤلىؿ دار الحؽ عمينا الدعاء, فبل يفوتني بيذا  وا 
 سبحانو وتعالى أف يغفر ليما, وأف  ةً رحميما ا, فأتوجو متضرع ي  المقاـ, أف أستذكر والدَ 

 ح جناتو.يتغمدىما بواسع رحمتو, وأف يسكنيما فسي

فإف  القصور اوقد يعتريي إجادة,قد يكوف فيو  إنساني,وأخيرًا فإف ىذه الدراسة شأنيا شأف أي عمؿ 
ذا كاف فييا تقصير أو  ضؿ  سبحانو وتوفيقو,كاف فييا إجادة فالف قصور, فيذا ما استطعت إليو وا 

ؿ النقص سمة تستولي , وحسبي أنني اجتيدت, والحمد  الذي تفرد لنفسو بالكماؿ, وجعسبيبل
عمى جممة البشر, وصدؽ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ حيف قاؿ : "مف اجتيد وأخطأ فمو أجر, 

 .ومف اجتيد فأصاب فمو أجراف"

 ( 6676: 6)البخاري, ج 

ليو أنيب   وما توفيقي إال با عميو توكمت وا 
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 ممخص الدراسة

    التعرؼ عمى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي ىدفت ىذه الدراسة, إلى
 لعبلجيا.تصور مقترح و 

 تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:وقد 

 ما التصور المقترح لعبلجيا؟ تبلمذة الصؼ الرابع األساسي ؟ و  ما صعوبات تعمـ القراءة لدى

 فرعية اآلتية:و يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة ال

 ما صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي؟ .0

 ما مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي؟ .0

في مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي   ىؿ يوجد اختبلؼ .4
 تمميذات(؟  –تعزى لمتغير الجنس )تبلميذ 

في مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي  بلؼيوجد اختىؿ  .3
 متدف(؟  –متوسط  –تعزى لممستوى الدراسي العاـ )متفوؽ 

 ما التصور المقترح لعبلج ىذه الصعوبات؟ .5

 ولئلجابة عف ىذه األسئمة تـ صياغة الفرضيات اآلتية :

( في مستوى صعوبات a ≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة  -0
 تمميذات(. – )تبلميذلمتغير الجنس  األساسي تعزىتعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع 

( في مستوى صعوبات a ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة ) -0
 –)متفوؽ ـتعزى لممستوى الدراسي العا تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي

 متدف(. –متوسط 

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي, وتكوف مجتمع الدراسة مف تبلمذة وقد 
الصؼ الرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة الوسطى لمعاـ الدراسي 

( تمميذًا 55نة الدراسة مف )حيث تألفت عي( تمميذًا وتمميذة,5010والبالغ عددىـ ) (,0101–0112)
 %( .0,1بنسبة )لصؼ الرابع األساسي وتمميذة مف تبلمذة ا
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 معممًا  (  35ة العربية لمصؼ الرابع األساسي والبالغ عددىـ ) وكذلؾ مف معممي و معممات المغ
 %(.51, 54) معممة بنسبة( معممًا و 50معممة, مف مجتمع أصمي قوامو )و 

 ما يمي:كتمثمت أدكات الدراسة في

المتخصصيف في مجاؿ طرؽ تدريس المغة والمشرفيف و المعممات سؤاؿ مفتوح لممعمميف و   -
 العربية .

 لتحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي . ةاستبان -

 بطاقة مبلحظة لمتأكد مف ما ورد في االستبانة مف صعوبات . -

ستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة اختبار تشخيصي في القراءة لمتعرؼ عمى م -
 الصؼ الرابع األساسي .

وبعد جمع االستبانات, وبطاقة المبلحظة , وتصحيح االختبار التشخيصي , قامت الباحثة بالتأكد 
اختبار ألفا كرونباخ,  لؾ بتحميؿ نتائج الدراسة مستخدمةً مف صدؽ وثبات أدوات الدراسة, وذ

 . ONE WAY ANOVA))يف األحاديواختبار )ت( , واختبار التبا

 كانت النتائج كالتالي:  

( في مستوى a ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة )  -0  
 – )تبلميذصعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي تعزى لمتغير الجنس 

 تمميذات(.

( في مستوى صعوبات a ≤ 0.05الدالة )  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -0
 –متفوؽ العاـ )القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي تعزى لممستوى الدراسي تعمـ 

 متدف(. –متوسط 

وبناء عمى ىذه النتائج تـ وضع أسس التصور العبلجي المقترح الذي اعتمد في طريقة تدريسو 
أغراض الدراسة , وتـ اختيار األنشطة والوسائؿ  عمى توظيؼ التقويـ التشخيصي لمناسبتو لتحقيؽ
 التعميمية وأدوات تقويـ مناسبة لمتصور المقترح . 
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 يمي:ىذا كأكصت الدراسة بما 

  ,ضرورة إعادة النظر في موضوعات القراءة المقررة عمى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي
 ة منيا بكفاءة و فاعمية.مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشود يمكنيا وتقديميا في إطار

 المغة العربية, والمرحمة األساسية في أثناء زياراتيـ بتعميـ ميارات القراءة  اىتماـ مشرفي
 .وطرؽ عبلج الضعؼ القرائي

  مراعاة النطؽ السميـ لمحروؼ في تعميـ الميارات القرائية, وتمثيؿ الطوؿ المناسب لمحروؼ
 عربية الفصحى.و الحركات, والحرص عمى الحديث بالمغة ال

 الدنيا يتضمف األساليب  ةضرورة إعداد "دليؿ معمـ" في تدريس القراءة في المرحمة األساسي
 المناسبة التي أثبتت الدراسات فاعميتيا في تنمية ميارات القراءة.  
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Abstract 

 

This study aimed to identify the difficulties of learning to read upon fourth-

grade students and imagine a proposal to remedy these.  

the problem of the study Identified through the following question:  

What are the difficulties in reading upon the students of the fourth grade? 

And what the perception of the proposed treatment? 

The following sub-questions branched off from the main question: 

1. What are the difficulties in reading to the students of the fourth 

grade? 

2. What is the level of difficulty in reading to the students of the fourth 

grade? 

3. Is there a difference in the level of difficulty of reading to the 

students of the fourth grade due to the variable sex (male - female)? 

4. Is there a difference in the level of difficulty of reading of the fourth-

grade pupils at primary level due to the academic year (superior - 

average - low)? 

5. What scenario proposed for the treatment of these difficulties? 

 

To answer these questions the following hypotheses has been formulated: 

1 - There is no statistically significant differences at the level of 

function (0.05 ≥ a) in the level of difficulty of reading  to the students of 

the fourth grade due to the variable sex (male - female).  

2 - No statistically significant differences at the level of function (0.05 ≥ 

a) in the level of difficulty of reading of the  fourth-grade students at 

primary level due to the academic year (superior - average - low).    

 

The researcher used in this study, descriptive analytical method, and 

study population consisted of students in fourth grade in the UNRWA 

schools in Al-wusta governorate of the academic year (2009 - 2010), the 

study sample consist of (85) students ,( male and female ) from the 

fourth-grade class of the original community strength (5172) as average 

(1,6%).  

As well as Arabic teachers (male and female ) who teach the fourth 

grade was (45) teachers of the original community strength (52) as 

average (53.86%). 
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The tools of the study are as follows:  

- Questionnaire to identify learning reading difficulties of students in 

the fourth grade.  

- Note card to make sure what stated in the resolution of difficulties. 

- A diagnostic test to identify reading difficulties at the level of 

literacy of students in the fourth grade.  

After collecting the questionnaires, note card, and to checking the 

diagnostic test, the researcher has to check the validity and reliability study 

tools, and analyzing the results of the study by using  alpha Cronbach test, 

test (T), and testing of variance (ONE WAY ANOVA)  

 

The results were as follows:  

  1 - There is no statistically significant differences at the level of function 

(0.05 ≥ a) in the level of difficulty of learning to read to the students of the 

fourth grade due to the variable sex (male  - female). 

2 - There are significant differences at the level of function (0.05 ≥ a) in the 

level of reading difficulties of students in the fourth grade due to the level 

of academic year (superior - average - low) for the benefit of superior.  

Based on these results were laying the foundations for the proposed 

therapeutic concept, which was adopted in the teaching method on the 

employment of diagnostic assessment for suitability for the purposes of the 

study, was the choice of activities and teaching aids and evaluation tools 

that are suitable for the proposed vision. 

This study recommended the following:  

 need to review the reading topics which applied for the students in 

fourth grade, and present it in the right way  to achieve the desired 

educational goals of efficiently and effectively.  

 take into account the proper pronunciation of the letters in teaching 

literacy skills, and the representation of the appropriate length of 

characters and movements, and to make sure to speak in classical 

Arabic. 

 need to prepare "teacher guide" in the teaching reading in the basic 

stage includes the appropriate methods which studies have shown its 

effectiveness in the development of reading skills. 
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 الفصؿ األكؿ
 خمفية الدراسة

وأىدافيا, وأىميتيا و كما تناوؿ حدود  تناوؿ ىذا الفصؿ مقدمة الدراسة, ومشكمتيا, وفرضيتاىا,
 الدراسة, ومصطمحاتيا , وخطواتيا.

 مقدمة الدراسة:

تعد المغة مف العوامؿ اليامة في نشأة األمـ , وتنوع ثقافتيا , فيي مبلزمة لئلنساف منذ نشأتو,     
كونيا تحيا مع اإلنساف وتتطور بتطوره طبقا لمظروؼ البيئية والثقافية التي يحياىا و يتعامؿ معيا 

تعبير عف األفكار ,فيي أداة التفاىـ , ووسيمة االتصاؿ بيف األفراد والمجتمعات  وذلؾ مف خبلؿ ال
 ,واألحاسيس , ونقميا إلى اآلخريف ,إلحداث التفاعؿ بيف األفراد و المجتمعات و العالـ الخارجي

فالمغة ىي الوعاء الذي يحفظ ميراث األمة , وتاريخيا الفكري , والثقافي , والفمسفي , والديني , 
تيا , و نالت حريتيا كانت ومف المعروؼ أف الشعوب واألمـ التي أوجدت كيانيا و أبرزت شخصي

عادة مجدىا , فاألمة تقوى بقوة  أوؿ ما تمجأ إلى المغة باعتبارىا وسيمة األمة , وانبعاث قوتيا , وا 
( , لذلؾ فيي ذاكرة األمة التي تحفظ ميراثيا, كونيا 1290222غتيا وتضعؼ بضعفيا ) زقوت , ل

 تصؿ حاضرىا بماضييا , كما تطؿ بحاضرىا عمى مستقبميا .

الحركة والعطاء, وتتمثؿ مات الكبرى ما مكنيا مف البقاء والنمو و العربية مف الدعا ةولقد امتمكت المغ
معطيات واآلثار ومتصؿ بكؿ قضايا ىذه الدعامات في أنيا لغة فكر عالمي إنساني ضخـ ال

   العزيزـ كبلـ االمجتمع, ذلؾ ىو الفكر اإلسبلمي الذي يتمثؿ في القرآف الكريإلنساف والحياة و ا
 .( 050: 0220) الجندي , 

العربية واختصيا بأف كانت لغة الوحي فنزؿ بيا القرآف ىدى   -جؿ عز و  –قد شرؼ ا و 
لمعالميف ليخرج الناس مف ظممات الكفر و الضبلؿ إلى نور الحؽ المبيف فكاف الرباط األبدي بيف 

تجددة في ية خاصة ضمنت ليا البقاء حية مالمغة العربية وبيف العقيدة , و اكتسبت ىذه المغة  قدس
        تعمميا تمسؾ بيا والحفاظ عمييا والذود عف حياضيا و ألصبح الكؿ العصور واألزماف , و 

 التحدث بيا أمرا واجبا عمى كؿ مسمـ . و 

يقوؿ عمر بف الخطاب: " تعمموا العربية فإنيا مف دينكـ " ويقوؿ أبو منصور الثعالبي : "مف أحب 
تعالى أحب رسولو محمد صمى ا عميو وسمـ ومف أحب الرسوؿ العربي أحب العرب, ومف ا 
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        أحب العرب أحب العربية , ومف أحب العربية عني بيا و ثابر عمييا و صرؼ ىمتو إلييا" 
 .(590224) الثعالبي , 

نفس , وذلؾ لمرونتيا "وىي أدؽ المغات تصويرًا لما يقع تحت الحس. وأوسع تعبيرًا عما يجوؿ في ال
عمى االشتقاؽ وقبوليا لمتيذيب وسعة صدرىا لمتعريب. وقد نزؿ القرآف الكريـ بمسانيا فجعميا أكثر 

شد بنيانا وأقوى استقرارًا, وبفضمو صارت أبعد المغات مدى , وأوسعيا أفقًا, وأقدرىا عمى أرسوخا, و 
واستطاعت في ظؿ عالمية  و اإلنسانية,النيوض بتبعاتيا الحضارية عبر التطور الدائـ الذي تعيش

اإلسبلـ أف تتسع لتحيط بأبعد انطبلقات الفكر, وترتفع حتى تصؿ إلى أدؽ اختبلجات النفس ... 
فميس ىناؾ معنى مف المعاني وال فكرة مف األفكار وال نظرية مف النظريات تعجز المغة العربية عف 

 (.30: 0212المقاطع واضح السمات")سمؾ, تصويرىا باألحرؼ والكممات تصويرًا صحيحًا, حسف 

ومما يزيد المغة العربية أىمية أنيا تؤثر تأثيرا مباشرا في تعمـ بقية المواد الدراسية األخرى, إذ 
 يصعب بدوف إتقاف مياراتيا األساسية إحراز التقدـ المطموب في ىذه المواد, أو السيطرة عمييا

 ( .2490221)شحاتة, 

ف المغة وغيرىا , فقد ثبت بالتجارب والمشاىدات أف تقدـ التبلميذ في المغة ىناؾ عبلقة وطيدة بي
العربية يساعدىـ عمى التقدـ في كثير مف العموـ , التي تعتمد في تحصيميا عمى القراءة والفيـ , 

بسرعة , فيساعده ىذا عمى اإللماـ بما يقرأ مف المواد  يذ المتمكف مف المغة يفيـ ما يقرأفالتمم
 .(53: 0215 ى )إبراىيـ,األخر 

وتعتبر مناىج المغة العربية مف أىـ المناىج الدراسية التي تقدـ لمطمبة , حيث تستمد ىذه األىمية 
مف المغة العربية أداة المتعمـ في التفكير و التواصؿ مع المجتمع , وبيا يؤدي المتعمـ نشاطو 

يني الحديث طريقة الوحدة بدال مف طريقة العربية الفمسط ةالتعميمي ككؿ, في حيف يتبنى منياج المغ
الفروع في التدريس, حيث تحتوى الوحدة الدراسية عمى كافة فروع المغة العربية مف قراءة, ونحو, 
مبلء وتعبير, فيي لغة متكاممة في جميع فروعيا, فبل يمكف االستغناء عف أي  وصرؼ, وخط, وا 

 وصرفية و نحوية فرع مف تمؾ الفروع , كونيا منظومة لغوية وصوتية 

وييدؼ تعميـ المغة العربية , منذ بداية المرحمة األساسية إلى تمكيف الطفؿ مف أدوات المعرفة , عف 
طريؽ تزويده بالمعارؼ األساسية, في القراءة والكتابة واالستماع والتحدث و ومساعدتو عمى 

الميارات, عمى امتداد  اكتساب عاداتيا الصحيحة, واتجاىاتيا السميمة والتدرج في تنمية ىذه
المراحؿ التعميمية, بحيث يصؿ التمميذ إلى مستوى يمكنو مف استخداـ المغة استخدامًا ناجحُا عف 

 .(03: 0253)يونس,  طريؽ التحدث والقراءة والكتابة مما يساعده عمى تواصؿ المراحؿ التعميمية
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(, ءة, الكتابةتماع, المحادثة, القرا)االس وىي ربعاأل وتعتبر القراءة أحد ميارات المغة األساسية 
ولمقراءة مف بيف ىذه الميارات أىمية خاصة فيي المجاؿ األىـ مف بيف مجاالت النشاط المغوي, 

المعمومات ومواد القراءة في مدة زمنية ال تتعدى تساب المغة تتزايد فيو المعرفة و وأداة مف أدوات اك
 موف المقروء, ومف أجاد القراءة فقد بمغ الغاية .أشير, و الذيف يجيدوف القراءة ىـ الذيف يفي

    تدريبيـ عمى تعرؼ الرموز المغوية صورة و صوتا,يمة المدرسة في  تعميـ األطفاؿ و وتكمف م
, ة مف القراءة )البطاينة وآخروفالغاية المرادا ربطا سميما بحيث يحقؽ المعنى و الربط بينيو 

04390115 .) 

العربية , لصمتيا بكؿ فرع , فالتمميذ ال يستطيع أف يتقدـ في أي مادة  ةفالقراءة مف أىـ فروع المغ
القراءة في رأي كثير مف السيطرة عمى ميارات القراءة, و  مف المواد الدراسية, إال إذا استطاع

المفكريف عممية عقمية, تشمؿ تفسير الرموز التي يتمقاىا القارئ عف طريؽ عينيو , و تتطمب الربط 
ة معقدة معاني ىذه الرموز, ومف ىنا كانت العمميات النفسية المرتبطة بالقراءلشخصية و ابيف الخبرة 

 .( 0255, 02, لدرجة كبيرة )أحمد وفييـ

فبيا تنمو معموماتو ويتعرؼ إلى الحقائؽ المجيولة ,  البشري,وتعد القراءة أىـ وسائؿ االتصاؿ 
خصيتو في تكوينو النفسي , وىي مصدر مف مصادر سعادتو وسروره , وعنصر مف عناصر ش

 .وىي خير ما يساعد اإلنساف عمى التغير

وبالرغـ مف أىمية القراءة ووظيفتيا في حياة األفراد و الجماعات , إال أننا نبلحظ قمة اإلقباؿ عمييا 
وضعؼ الناشئة فييا , وتتجمى مظاىر ىذا الضعؼ ومواطف الصعوبة في بعض مواقؼ النشاط 

دراسات إلى أف الطبلب يعانوف مف صعوبات في القراءة أقؿ مف مستوى المغوي .وتشير بعض ال
عمرىـ العقمي بعاـ أو أكثر , وكاف لدييـ ضعؼ في الطبلقة , وفيـ المادة المقروءة , وضعؼ في 
القدرة عمى تحميؿ صعوبات الكممات الجديدة , وضعؼ في التيجئة وتحميؿ الحروؼ و الكممات  

 ( . 035: 0225, يد الكتابة . ) السر طاو واألعداد عند القراءة وعن

ف اختمفت صوره  إف دراسة لواقع التبلميذ و التمميذات في القراءة تثبت أف ىناؾ ضعفا في القراءة وا 
ودواعيو ونسبتو مف طالب آلخر, وىذه ىي الظاىرة الشائعة التي ال يجيميا أي مرب يعمؿ في 

 ة ليا صورىا كما أف ليا أسبابيا  .سمؾ العممية التعميمية التربوية وىذه الظاىر 

التبلميذ يواجيوف  في مدارس محافظة الوسطى, فقد لمست أف ومف خبلؿ عمؿ الباحثة كمعممة
العديد مف الصعوبات في القراءة, األمر الذي نتج عنو تدني مستوى تحصيؿ التبلميذ فييا, وفي 



5 
 

باتجاه البحث في الصعوبات التي مادة المغة العربية بشكؿ عاـ, مما  شكؿ عامبل أساسيا دفع 
 تواجو التبلميذ في القراءة .

وقد اختارت الباحثة الصؼ )الرابع(, ألنو يعد بداية المرحمة االنتقالية مف المرحمة األساسية الدنيا 
نمو السف يبدأ ببناء شخصيتو , ومياراتو, و  سية العميا , وألف التمميذ في ىذهإلى المرحمة األسا

كبر قدر مف الميارات القرائية , فعبلج أخطاء التبلميذ في ىذه اسية وامتبلكو أمعموماتو األس
 .المرحمة سيؤثر باإليجاب في الصفوؼ التالية التي تحتوي عمى ميارات أكثر تعقيدًا وأكثر تركيبًا 

القراءة لدى  تعمـ ومف ىنا تكمف أىمية القياـ بإجراء ىذه الدراسة, وذلؾ بيدؼ تحديد صعوبات
 التغمب عمييا.سطى, مف أجؿ العمؿ عمى تذليميا و ذة الصؼ الرابع األساسي في محافظة الو تبلم

 مشكمة الدراسة :

 تحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي :

 ما صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي ؟ و ما التصور المقترح لعبلجيا ؟ 

 اآلتية:ئمة الفرعية و يتفرع مف السؤاؿ الرئيس األس

 ما صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي ؟ .0

 ما مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي ؟ .0

ىؿ يوجد اختبلؼ في مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع  األساسي  .4
 تمميذات ( ؟  –تعزى لمتغير الجنس ) تبلميذ 

ىؿ يوجد اختبلؼ في مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي  .3
 متدف ( ؟  –متوسط  –تعزى لممستوى الدراسي العاـ ) متفوؽ 

 ما التصور المقترح لعبلج ىذه الصعوبات ؟ .5

 فرضيتا الدراسة:

عوبات ( في مستوى صa ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة )-0
 تمميذات(. – )تبلميذلمتغير الجنس  األساسي تعزىتعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع 
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( في مستوى صعوبات a ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة )-0
 –)متفوؽ  تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي تعزى لممستوى الدراسي العاـ

 ف(.متد –متوسط 

 أىداؼ الدراسة :

مف تبلمذة الصؼ الرابع األساسي تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى صعوبات تعمـ القراءة لدى 
 خبلؿ:

 .لدى تبلميذ وتمميذات الصؼ الرابع األساسي صعوبات تعمـ القراءة تحديد -0    

 ساسي .تحديد مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلميذ وتمميذات الصؼ الرابع األ  -0

 .التمميذاتميذ و معرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ في مستوى صعوبات تعمـ القراءة بيف التبل -4

فروؽ في مستوى صعوبات تعمـ القراءة بيف التبلميذ التمميذات  ؾمعرفة ما إذا كاف ىنا -3
 (.متدف –متوسط  –تعزى لممعدؿ الدراسي العاـ )متفوؽ 

 وبات .وضع تصور مقترح لعبلج ىذه الصع -5

 أىمية الدراسة:

 إف أىمية الدراسة تتمثؿ في النقاط اآلتية:

: تكقع إفادة الفئات اآلتية:  أكال ن

 أو عند وضع خطط  العربية,وذلؾ عند صياغة و تطوير مناىج المغة  :المناىجكاضعي  -
 التبلميذ.برامج مساعدة لرفع مستوى األداء المغوي لدى و 

ة قد تفيد المشرفيف التربوييف في عقد دورات تدريبية فيذه الدراس :التربكييفالمشرفيف  -
 عمييا.بعض طرؽ التغمب القراءة و تعمـ لممعمميف مف أجؿ توعيتيـ بصعوبات 

معممات المغة العربية عف طريؽ التعرؼ عمى و قد تساعد ىذه الدراسة معممي  :المعمميف -
 ءة.لمقرابعض طرؽ التغمب عمى الصعوبات التي يواجيونيا عند تدريسيـ 
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 : ان ثاني

  مدى مواءمتيا لمستويات التبلميذ راءة, و الققد تساعد ىذه الدراسة في تقييـ موضوعات  -
  .فيماً فكمما كانت موضوعات القراءة مبلئمة لمتبلميذ كانت أكثر  أذواقيـ,و 

الدارسيف مف االستفادة مف أدوات ىذه الدراسة في دراسات قد تمكف ىذه الدراسة الباحثيف و  -
 ابية.مشأخرى 

 حدكد الدراسة :

 تقتصر ىذه الدراسة عمى الحدود اآلتية :

 :الحد األكاديمي -

 تحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي . ىاقتصرت ىذه الدراسة عم

 :الحد المكاني -

لمشتممة الغوث الدولية, في محافظة الوسطى, و اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس التابعة لوكالة ا
 عمى شعب الرابع ) ذكور و إناث ( .

 الحد البشرم: -

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة مف تبلمذة الصؼ الرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث 
 وعينة مف معممي المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي. الدولية,

 الحد الزماني: -

 (.0101 –0112الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي )

 مصطمحات الدراسة:

 القراءة:  -

, أي صحيحاً نطقيا نطقا ً عممية تعرؼ الرموز و بأنيا " (014: 0114يعرفيا )الدليمي, والوائمي 
ت معنى االستجابة البصرية لما ىو مكتوب, ثـ النطؽ أي تحويؿ الرموز المطبوعة إلى أصوات ذا
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  وىذه المعاني في الواقع تكوف في ذىف القارئ  منحيا المعاني المناسبة ,ثـ فيـ أي ترجمة الرموز و 
 .ليست الرمز نفسو"و 

و يعرفيا البجة بأنيا "عممية عقمية , انفعالية , تشمؿ تفسير الرموز , و الرسوـ التي يتمقاىا القارئ 
     ,ف طريؽ عينيو, وفيـ المعاني, والربط بيف الخبرة السابقة وىذه المعاني واالستنتاج  والنقدع

 ( . 000:  0110التذوؽ , وحؿ المشكبلت " ) البجة , كـ , و والح

اإلفادة منو, ما ىو مكتوب, ونقده, والتفاعؿ, و فيميا, وتحميؿ رفيا الحسف بأنيا " نطؽ الرموز و عو 
                   المتعة النفسية بالمقروء "و  و في المواقؼ الحيوية,واالنتفاع ب في حؿ المشكبلت,

 (. 04: 0220) الحسف,

: أنيا الوسيمة التي يستطيع القارئ مف خبلليا الوصوؿ إلى المعنى الذي  كتعرفيا الباحثة إجرائيا
كاف المعنى فييا سيبًل ظاىرًا أو رمزيًا غامضًا , أسواء  الحروؼ و الكممات والجمؿ, تقصده تمؾ

القراءة سواء أكانت  وذلؾ يعتمد عمى القارئ وقدرتو القرائية وخمفيتو التعميمية بغض النظر عف نوع
 القراءة جيرية أـ صامتة أـ عمى شكؿ استماع . 

 التعمـ:صعكبات  -

" اإلعاقات التي تحوؿ دوف الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف يعرفيا المقاني و الجمؿ أنيا 
سية, وقد كانت اجتماعية أـ اقتصادية أـ نفأالعممية التعميمية, وقد تكوف مرتبطة بالتمميذ نفسو سواء 

أو المناخ السائد داخؿ  بعممية التعمـ نفسيا, كأساليب التدريس, أو شخصية المعمـ, ةتكوف مرتبط
 ( . 050, 0222) المقاني والجمؿ,   المدرسة"

" مفيوـ يستخدـ لوصؼ مجموعة مف التبلميذ يظيروف انخفاضاً  في ويرى سالـ والفي أنيا
وقع لدييـ وعف معدؿ تحصيؿ أقرانيـ في نفس الوقت التحصيؿ الدراسي عف مستوى التحصيؿ المت

ـ لدييـ صعوبة في ,وىذه المجموعة مف التبلميذ يتميزوف بذكاء عادي أو فوؽ المتوسط إال أني
 (. 31:  0225لعمميات المتصمة بالتعمـ " )سالـ والفي, بعض ا

   القراءة,مرجوة مف تعمـ ىي اإلعاقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ ال إجرائيان:كتعرفيا الباحثة 
  المحيطة.أو البيئة  المتعمـ,أو  المعمـ,أو  القراءة,قد تكوف عوامؿ مرتبطة بطبيعة موضوعات و 
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 األساسي:الصؼ الرابع  -

وىو الصؼ الذي يختتـ بو الحمقة األساسية األولى حيث يمتحؽ بو التبلميذ الذيف تتراوح أعمارىـ ما 
نة الرابعة مف التحاقيـ بمدارس محافظات القطاع التابعة لمحكومة ( سنوات وفي الس01 -2بيف )

 سواء.ووكالة الغوث الدولية عمى حد 

 منيج الدراسة:

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي 

ىو المنيج الذي يدرس ظاىرة أو حدث مف خبلؿ الحصوؿ عمى المعمومات التي تجيب عف "و 
 ( . 54:  0222يا " ) األغا و األستاذ , أسئمة البحث دوف تدخؿ الباحث في

 مجتمع الدراسة :

 يتكوف مجتمع الدراسة مف فئتيف:

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المغة العربية لمصؼ : فئة المعمميف -0
( 50طى, والبالغ عددىـ )الرابع األساسي, والتابعيف لوكالة الغوث الدولية بمحافظة الوس

  معممة .معممًا و 

لغوث تكوف مف جميع تبلمذة الصؼ الرابع األساسي ,التابعيف لوكالة ا: فئة التالميذ -0
(, والبالغ  0101 – 0112المسجميف في العاـ الدراسي ) الدولية بمحافظة الوسطى, و 

 ( مدرسة .   01( تمميذًا وتمميذة , موزعيف عمى )  5010عددىـ ) 

 عينة الدراسة:

لدراسة مف معممي ومعممات المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي تكونت عينة افئة المعمميف : -0
( معممًا و معممة , مف 35) البالغ عددىـالغوث الدولية بمحافظة الوسطى, و التابعيف لوكالة 

 %( مف المجتمع األصمي . 51. 54( معممًا و معممة , بنسبة ) 50أصؿ ) 

مذة الصؼ الرابع األساسي, التابعيف لوكالة مف تبلاحثة عينة الدراسة اختارت البفئة التالميذ : -2
والبالغ  (, 0101 – 0112المسجميف في العاـ الدراسي )لغوث الدولية بمحافظة الوسطى , و ا

%(, منيـ  0,1وتمميذة, بنسبة  ) اً ( تمميذ 5010تمميذة , مف أصؿ ) ( تمميذًا و  55عددىـ ) 
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( تمميذة  مف مدرسة 33ب" لبلجئيف , و) مف مدرسة ذكور النصيرات االبتدائية " اً ( تمميذ30)
 .النصيرات االبتدائية المشتركة " ج " لبلجئيف 

 أدكات الدراسة:

المتخصصيف في مجاؿ طرؽ تدريس المغة سؤاؿ مفتوح لممعمميف والمعممات والمشرفيف و  -
 العربية.

 استبانو لتحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي . -

 بلحظة لمتأكد مف ما ورد في االستبانة مف صعوبات .بطاقة م -

اختبار تشخيصي في القراءة لمتعرؼ عمى مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة  -
 الصؼ الرابع األساسي .

 خطكات الدراسة:

 تسير الدراسة وفقًا لمخطوات اآلتية:

  التعمـ بشكؿ عاـ االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة التي تتعمؽ بصعوبات  -
 موضوع صعوبات تعمـ القراءة بشكؿ خاص.و 

االطبلع عمى محتوى منيج القراءة لمصؼ الرابع األساسي في الفصؿ الدراسي الثاني وفقاً   -
لممنياج الفمسطيني بيدؼ التعرؼ عمى طبيعة مواضيع القراءة المقررة وعبلقتيا بفروع المغة 

 األخرى المقررة عمى نفس الصؼ. 

ع بعض آراء بعض الخبراء و المتخصصيف في تعميـ المغة العربية, وذلؾ بيدؼ استطبل -
 تحديد الميارات القرائية التي تواجو صعوبة في تعمميا.

 إعداد أدكات الدراسة كتشمؿ:
مفتوحًا يطرح عمى معممي المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي والمشرفيف  سؤاالً  -

 العربية.ة والمتخصصيف في مجاؿ طرؽ تدريس المغ
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تصميـ استبانة, تناولت صعوبات تعمـ القراءة, ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف  -
المختصيف في المغة العربية, والمناىج و طرؽ التدريس, إلبداء الرأي فييا, وبعد ذلؾ 

 تطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية لمتأكد مف صدؽ االستبانة .

ورد في االستبانة مف صعوبات ثـ عرضيا عمى  بناء بطاقة مبلحظة لمتأكد مف ما -
 مجموعة مف المتخصصيف المحكميف إلبداء الرأي فييا . 

تصميـ االختبار التشخيصي بحيث يتناوؿ ميارة فيـ المقروء ثـ عرضو عمى المحكميف  -
 إلبداء الرأي فيو .

 الحصوؿ عمى إذف مسبؽ مف وكالة الغوث الدولية . -

 ى عينة استطبلعية مف خارج عينة الدراسة .تجريب االختبار التشخيصي عم -

 تطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة البحث . -

 النتائج.تفسير جمع البيانات وتحميميا إحصائياً  و  -

 البلزمة.المقترحات تقديـ التوصيات و  -
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 الفصل الثاني
 زيــار النظــاإلط

 

 

 المغة.ؿالمحكر األك : 

 المحكر الثاني: المغة العربية. 

 .المحكر الثالث: القراءة 

 .المحكر الرابع: صعكبات التعمـ 
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 الفصؿ الثاني
 ػرمػػػػػار النظػاإلط

تعريؼ المغة بشكؿ عاـ, والمغة العربية بشكؿ خاص عدة محاور: تناولت الباحثة في ىذا الفصؿ 
والصامتة, واالستماع كما تناولت مفيوـ القراءة وأىميتيا, وأىدافيا, وتناولت أيضًا القراءة الجيرية, 

ميزاتيا وعيوبيا, وكذلؾ طرؽ تدريس القراءة لممبتدئيف, وأخيرًا صعوبات موأىمية كؿ واحدة منيا و 
 التعمـ مظاىره وأسبابو, وصعوبات تعمـ فروع المغة العربية وصواًل إلى صعوبات تعمـ القراءة .

 المغة:المحكر األكؿ: 

 قد جاء في المغة تعريفات كثيرة منيا:

ىي األلفاظ الدالة عمى المعاني, وقد جاء في لساف العرب أف المغة ىي أصوات يعبر بيا كؿ قـو "
 (.02: 0111لساف العرب, ) "عف أغراضيـ

يعرؼ عمماء النفس المغة بأنيا: الوسيمة التي يمكف بواسطتيا تحميؿ أي صورة أو فكرة ذىنية إلى و 
ه الصورة مرة أخرى في أذىاننا أو أذىاف غيرنا أجزائيا أو خصائصيا, والتي يمكف بيا تركيب ىذ
 بواسطة تأليؼ كممات و وضعيا في تركيب خاص .

و يعرؼ جوف كارؿ المغة بأنيا: ذلؾ النظاـ المتشكؿ مف األصوات المفظية االتفاقية, وتتابعات ىذه 
التي األصوات التي تستخدـ أو يمكف أف تستخدـ في االتصاؿ المتبادؿ بيف جماعة مف الناس, و 

 يمكف  أف تصؼ وبشكؿ عاـ األشياء واألحداث والعمميات في البيئة اإلنسانية .

   و يعرؼ جوف ديوى المغة بأنيا : وسيمة اتصاؿ بيف أفراد جماعة, تؤلؼ بينيـ عمى صعيد واحد 
 المغة بأنيا : مرآة الفكر. ييعرؼ تشو مسكو 

اعر و الرغبات وىي مكتسبة ذات طبيعة ويرى سابير: أف المغة ىي وسيمة لتبادؿ األفكار و المش
 إنسانية تؤدي وظيفتيا بواسطة نظاـ مف الرموز المنتجة اختياراً  .

التراكيب التي تعبر بيا األمة عف ويعرفيا أبو مغمي أنيا "مجموعة مف األصوات واأللفاظ و 
بط االجتماعي ال لتراأغراضيا, وتستعمميا أداة لمفيـ واإلفياـ, والتفكير, ونشر الثقافة, فيي وسيمة ا

 (. 2: 0111المجتمع " ) أبو مغمي,بد منيا لمفرد و 
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" مجموعة مف الرموز الخاصة, وىذه الرموز محممة باألفكار و المعاني ذات محمد أنيا ويعرفيا
الدالالت المفيومة ألىؿ ىذه المغة, وتمؾ الدالالت ىي عصب عمميات االتصاؿ بيف األفراد 

 (.15: 0225ىذه المغة إلييـ " )محمد,  والمجتمعات الذيف تنسب

" المغة بمفيوميا الحضاري تشمؿ كؿ ما يستجيب لو اإلنساف مف ألفاظ أو رموز ويقوؿ إسماعيؿ إف
 (.1: 0225ارات أو دالالت معينة " )إسماعيؿ,أو إش

تخداـ " ظاىرة إنسانية قواميا التعبير اإلرادي الذي يعتمد عمى اسكما عرفيا ظافر والحمادي أنيا 
مجموعة مف الرموز الصوتية التي تواضعت عمييا جماعة ما استخدامًا يؤدي الدالالت المتواضع 

 ( .02: 0253عمييا " )ظافر, والحمادي, 

فمف ىنا ال يمكف النظر إلى المغة عمى أنيا مجموعة مف الرموز و األصوات المجردة , فالرموز 
مف االعتباط الذي ىو السمة األساسية لمعبلقة  ليا خاصيات محددة تنفي عنيا جزءاً  غير يسير

 المغوية .

وتتطمب  اإلنساني,فيي رموز و أصوات تعبر عف أفكار ومعاٍف كانت نتاجًاً  لمذكاء االجتماعي 
وىذا يتطمب أيضا قصداً  مف  الرسالة,وجود مرسؿ ييدؼ إلى اإلخبار عف شيء و مستقبؿ يتمقى 

 بينيما.داـ الرمز لحدوث عممية التواصؿ المرسؿ ووعياً  مف المستقبؿ باستخ

 فبل يمكف النظر إلى المغة عمى أنيا أداة التواصؿ اإلنساني, فاألساس مشترؾ بيف جميع المغات 
اإلنساف لـ يولد لتعمـ لغة معينة دوف أخرى و لكف خصائص القوـ الذيف يستخدموف أصوات و 

ر وخصوصية في الثقافة , فكاف التنوع ورموز المغة ىي خصائص نوعية تعبر عف مسمؾ في التفكي
 في أصوات و رموز المغات, وىذا قد يفسر تنوع المغات و تعددىا أيضاً  . 

 ويمكف مف خبلؿ التعريفات السابقة استخبلص الحقائؽ اآلتية :

       المفردات بما فييا المعاني و  المغوية,المغة قدرة ذىنية تتكوف مف مجموع المعارؼ  -0
 .قواعد التي تنظميا جميعا ً األصوات و الو 

المغة نظاـ مف الرموز يتميز بأنو صوتي, يتألؼ مف أصوات تنجـ عف جياز النطؽ  -0
نساني في اعتباطي فيقرر اجتماعياً  دوف و نتاج لمجيد اإلجماعي البشري, و البشري , وا 

ضع لقواعد المغة تقرر ضرورة ارتباط أي رمز لغوي بأي معنى معيف, ونظامي ألنو يخ
بداعي قادر عمى التعبير عف أي موقؼ جديد يجابيو اإلنساف .يبو , و ترك  ا 
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أي يتفؽ األفراد الذيف يتكمموف لغة فيما بينيـ عمى أشكاؿ أو  معرفية:المغة اصطبلحية أو  -4
وبيذا يحدث التطابؽ بيف  معينة,رموز معينة تقابؿ محتوى معينًا وتستعمؿ في طرؽ 

 المغة.الشكؿ و المعنى في 

نما ىي أداة تواصؿ بيف أفراد مجتمع معيف لتستقيـ عبلقاتيـ المغة لي -3 ست غاية في ذاتيا, وا 
 ببعض.و تسيير أمور حياتيـ عف طريؽ تفاعؿ األشخاص بعضيـ 

 المغة تمثؿ األفكار المكتسبة عف العالـ . -5

 المغة ليا طبيعة منظمة و توليدية . -1

 المغة أساسيا ظاىرة إنسانية . -1

تطورت ولوجية اجتماعية مكتسبة , نشأت و المغة ظاىرة إنسانية سيك فكما يرى زقوت فإ مف ىنا 
   البشر,مع اإلنساف , فأكسبتو صفة التفكير و النطؽ . حيث ال يمكف تعميـ المغة اإلنسانية لغير 

فميس لمحيوانات تمؾ التقنيات في االتصاؿ التي مف الممكف أف  التجارب.وىذا ما أثبتتو الدراسات و 
فيي تمتمؾ استجابات لتأثيرات بيئية محددة وىذه االستجابات فطرية , أي أنيا ال  نسمييا لغة ,

 ( .   15:  0222) زقوت, المرونة سـ بالتبدؿ والتغير و تت

 كظيفة المغة:

تبذؿ قصارى جيدىا في ىذا السبيؿ. ولـ يكف ىذا االىتماـ و  لغاتيا,تيتـ جميع األمـ بتعميـ 
 لتي تحتميا المغة في حياة المجتمعات واألفراد.حاصبلَ  إال نظراً  لؤلىمية ا

, وما ينشأ في ذىنو مف عواطفو وأحاسيسوبير عف مشاعره و فالمغة بالنسبة لمفرد ىي وسيمتو لمتع
أفكار. ويعد ىذا التعبير مف أظير الفوارؽ بيف اإلنساف وغيره مف األحياء , إذ لوال المغة لبقيت 

لى غيره كي يشاركو فيما يحس يستطيع إيضاحيا أو إيصاليا إ ا الالمشاعر واألفكار رىينة بصاحبي
 بو أو يفكر فيو.

وأفكار, وىي وسيمة  عبير عما يجيش في نفسو مف أحاسيسالمغة ىي التي يتخذىا المرء لمت"
التصاؿ المرء بغيره, وبيذا االتصاؿ يحقؽ ما يصبو إليو مف مآرب, وما يريد مف حاجات, والمغة 

كثيرة لبلنتفاع بأوقات الفراغ عف طريؽ القراءة التي تجعمو يطؿ مف خبلليا عمى تييئ لمفرد فرصًا 
نتاجو الفكري") الركابي,   ( .2: 0225العالـ , فتزيد مف معارفو , وا 
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وتعد المغة أداة المرء لمسيطرة عمى بيئتو التي يعيش فييا, فيي ثمرة مف ثمار التفكير اإلنساني, 
دراؾ  ,لتفكيرية مف تجريدوبيا يقـو العقؿ بالعمميات ا دراؾ, وتحميؿ, واستنتاج , وربط لمعبلقات, وا  وا 

ليا بيف الظواىر, وىي تعيف الفرد عمى ضبط التفكير ودقتو؛ ألف التفكير ال يمكف أف يتـ دوف 
 . معاني التي تنشأ في الذىفاستخداـ األلفاظ الدالة عمى ال

يا, وىي سمة المشاركة و المبادلة في العواطؼ فبالمغة تكتسب الحياة البشرية سمة رائعة مف سمات
واألحاسيس . وبقدر ما تكوف تجربة المرء الشعورية صادقة يكوف تأثيرىا قوياً  في نفوس اآلخريف . 
و المغة وسيمة الفرد لتمبية حاجاتو و تنفيذ رغباتو في المجتمع الذي يحيا فيو , وعف طريقيا يمكنو 

المجتمعات األخرى عمى تجارب اآلخريف وعمى تجارب مجتمعو و االطبلع و و التفاىـ مع بني جنس
قناعيـ العتناؽ مبدأ مف المبادئ  ماضياً  وحاضرًا, وبوساطتيا يمكنو التأثير في عقوؿ اآلخريف وا 

 أو لتجنب أمر مف األمور .

دالة وىي تعيف الفرد عمى ضبط التفكير ودقتو ألف التفكير ال يمكف أف يتـ دوف استخداـ األلفاظ ال 
عف المغات عبارة د المغة ىي كؿ لفظ وضع لمعنى , و عمى المعاني التي تنشأ في الذىف , فنج

الكبلـ تفكير جيري , وكؿ فكرة ال تتجمى في األلفاظ الموضوعة لممعاني , والتفكير كبلـ نفسي , و 
 ألفاظ ال تعد فكرة .

    ضيـ ببعض فيقضوف مطالبيـ , المغة بالنسبة إلى المجتمع " ىي األداة التي تربط أفراده بعو 
االتصاؿ ؼ األمر بالمغة عند حد التفاىـ و يوجيوف نشاطيـ , ويدور بيا التعامؿ بينيـ , وال يقو 

بأفراد المجتمع في الوقت الحاضر , بؿ أنيا الوسيمة لنقؿ التراث مف الماضي إلى الحاضر ومف 
فة عبر األجياؿ , باإلضافة إلى أنيا الحاضر إلى المستقبؿ , فيي الجسر الذي تعبر عميو الثقا

تحتفظ بالتراث و التقاليد االجتماعية جيبلً  بعد جيؿ , إذ أف كؿ كممة تحمؿ في طياتيا خبرات 
بشرية . ولوال لغات األقدميف لما عرفنا شيئاً  عف خبراتيـ , فالمغة تحفظ التراث , وتنقؿ الحضارة , 

       غات األمـ الميتة ميتة مثميا ولو كاف أىميا يروحوفوليذا كانت لغات األمـ الحية مثميا , ول
 .(04 –00:  0251يجيئوف " ) السيد, و 

"والمغة ىي التي تحقؽ فكرة المجتمع المتماسؾ عمى المستوى المحمي , حتى انو ال يمكف أف 
 نتصور حياة ليا مظاىر االجتماع الصحيح في وطف ما بدوف لغة يتفاىـ بيا أىمو ؛ ألف المغة
ليست ظاىرة اجتماعية فحسب , بؿ ىي كذلؾ أساس في تكويف المجتمع , وتوثيؽ الروابط بيف 
أفراده , وىي الخيط الذي يربط بيف أوطاف محمية متعددة بأقوى الروابط , وأمتنيا كما في المغة 

التي  العربية التي تربط بيف الناطقيف بيا عمى مستوى الوطف العربي , وتظميـ جميعًا بظؿ العروبة
تغذييا بغذاء عقمي وروحي متصؿ , والمغة ىي التي تمبي مطالب حياة المجتمع في اخص ما يقـو 
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بو أمره , سواء مف ناحية االتصاؿ , وتبادؿ المنافع المادية , أـ مف النواحي العقمية , والوجدانية , 
 ( .  05: 0220والحضارية " ) ظافر , والحمادي ,

و ليس أدؿ عمى ذلؾ مف أف الكتب ا ارتقت زاد اعتمادىا عمى المغة , ومف المبلحظ أف األمـ كمم
 تنوعاً  في األمـ الراقية منيا في األمـ المتخمفة.لمواد المكتوبة تكوف أكثر كمية و الصحؼ وسائر او 

 ( وظائؼ المغة , فجعؿ لمغة ثماني وظائؼ ىي: 01:  0250صنؼ ) قورة , وقد 

 حيث كانت خافية مستترة عمى عالـ الحس واإلدراؾ الخارجي .تخرج بالفكرة مف ذىف صاحبيا  -0

 تفتح أماـ اإلنساف صفحة أفكاره . -0

 الناس.اإلنساف عمى أفكار غيره مف بتقؼ  -4

 المتميزة.تحقؽ لؤلفكار و المعارؼ كيانًا متميزًا حيف تضعيا في تمؾ القوالب المغوية  -3

 نساف.اإلترتقي بالقدرة العقمية أو الذكاء لدى  -5

 بيا تصور األفكار تصويرًا مبدعًا, وتوضح المعاني في القوالب الفنية مف األلفاظ والعبارات. -1

 يعتمد عمييا المجتمع في تحقيؽ أىدافو .  -1

 حاجة المجتمعات المتطورة والثقافات العريضة, وذيوع التعميـ عمى أوسع نطاؽ .  تقضي -5

في مجاالت وأبواب مختمفة, فيي تساىـ بشكؿ نشيط في بأف وظائؼ المغة تتوزع  كترل الباحثة
طبلؽ  عمميات التفاىـ  والتواصؿ بيف البشر, وليا دور أساسي في صناعة الحضارة اإلنسانية, وا 
عجبلت التقدـ واالرتقاء بيا إلى حاالت أفضؿ, وال يمكف لبني البشر أف يتفاعموا ويمارسوا حياتيـ 

فحاجة البشر إلى المغة كحاجتيـ إلى ضروريات الحياة األخرى, االعتيادية إال باستخداـ المغة, 
فبالمغة يستطيع الفرد أف ينقؿ معمومات جديدة إلى أقرانو , بؿ ينقؿ المعمومات والخبرات إلى 
لى أجزاء متفرقة مف الكرة األرضية , خصوصًا بعد الثورة التكنولوجية اليائمة .  األجياؿ المتعاقبة, وا 

 :المغة العربيةالمحكر الثاني:  

نسانيتيا تجعؿ مف الضروري االىتماـ بتعميـ وتعمـ المغ أىميتيا :  ةإف عالمية الدعوة اإلسبلمية وا 
العربية لمناطقيف بيا والناطقيف بغيرىا مف العرب والمسمميف , فيي باإلضافة إلى أنيا المغة األـ لما 

المغة المقدسة لما يربو عمى ألؼ مميوف  يربو عمى مائة وستيف مميونًا مف المسمميف العرب , فإنيا
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مسمـ في جميع أنحاء األرض .حيث أنيا لغة القرآف الكريـ , وقراءة القرآف وتدبر آياتو أمر 
ىي اقدر المغات التي تعيف المفكر والمتدبر عمى  –بطبيعة الحاؿ  –ضروري لكؿ مسمـ . والعربية 

 ا.فيـ آيات 

يحاءات ضاربة الجذور في أعماؽ المغة العربية وجميع المسمميف يدركوف أف آليات  ا ظبلاًل وا 
وليذا فميس بعجيب أف يخاطب الحؽ سبحانو رسولو صمى ا عميو وسمـ في شأف القرآف 

﴿فيقوؿ:       *             *       ﴾  

 (025 – 024)الشعزاء:  

﴿                       *        

       ﴾  : (. 05 – 01)الزهز 

﴿ *         *                   ﴾  

(4-0)فصلت: 

وعمى ذلؾ فإف تعمـ المغة العربية ليس ميمًا لمناطقيف بيا فقط , بؿ ميـ أيضًا لممسمميف الناطقيف 
 .(  31-35:  0112بغيرىا ) مدكور , 

ىي مف أىـ وسائؿ االرتباط الروحي, وتقوية "لغتنا العربية باإلضافة إلى الوظائؼ السابقة كميا 
, فيي الرابطة األساسية التي جمعت بيف أبناء العروبة ماضياً  وحاضراً المحبة, و توحيد الكممة بيف 

العرب سابقاً  عف طريؽ القرآف الكريـ الذي وحد القبائؿ العربية و صير مشاعرىـ في بوتقة 
الكبلـ العربي المبيف الذي نزؿ بو الروح األميف عمى قمب المفاىيـ و القيـ الجديدة , إذ لوال ذلؾ 

           تأييداً  لدعوتو ودستورًا ألمتو, لكاف العرب بددا" رسوؿ العربي الكريـ آية لنبوتو و ال
  .( 12: 0222)زقوت , 

" المغة العربية ىي كغيرىا مف المغات مجموعة مف الرموز الخاصة بيا, وىذه الرموز محممة 
وتمؾ الدالالت ىي عصب عمميات  المغة,كار, والمعاني ذات الدالالت المفيومة ألىؿ ىذه باألف

   ووجدانيـ" االتصاؿ بيف األفراد, والمجتمعات الذيف تنتسب ىذه المغة إلييـ, وتشكؿ فكرىـ, 
 (.15 :0225 )محمد,
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ستخدـ المغة مؤديًا ىذه " والمغة العربية وحدة متكاممة في أدائيا لوظائفيا , حيث عف اإلنساف حيف ي
التعامؿ مع بني جنسو, فيأخذ  ىالوظائؼ بيا, يحقؽ في واقع األمر حياتو الضرورية التي تقوـ عم

عنيـ بوساطة الحديث والكتابة ما يحممو الحديث مف معنى , ويتضمنو المكتوب مف أفكار, ثـ ىو 
تجابات مختمفة تربطو بمف يعيش طبقًا لما يفيمو مف ىذا وذاؾ يسمؾ سموكًا معينًا , ويستجيب اس

معيـ , وتسمو بتفكيره , وتنيض مع الزمف بمستوى معرفتو , فيؤدي وظيفتو في الحياة بيسر 
 .( 51:  0250وفاعمية " ) قورة , 

 خصائص المغة العربية:

تتميز المغة العربية عف غيرىا مف المغات بخصائص عديدة فيي لغة متميزة مف الناحية الصوتية  
يرجع إلى تعدد مخارج حروفيا و دقة نطؽ ىذه الحروؼ األمر الذي قد يؤدي في أحياف كثيرة وىذا 

 إلى  الخمط و االضطراب في نطقيا . 

نحوية , وعمى الرغـ مما بيف ومة لغوية صوتية , وصرفية و فالعربية الفصحى مكونة مف منظ  -0
بطريقة ميمة وظيفية معينة يؤدييا ىذه األنظمة المغوية مف تكامؿ عضوي إال أف لكؿ نظاـ منيا 

 غير التي تقـو بيا باقي األنظمة .

والمغة العربية لغة غنية بمفرداتيا, حيث إف ظاىرة الترادؼ تعتبر مف الظواىر التي اتصفت بيا  -0
 العربية , فبل تكاد تجد كممة إال وليا مرادؼ داٌؿ عمى معناىا أو عمى ما يقرب منو .

ربية أيضًا قدرتيا عمى التوليد, فيي لغة اشتقاؽ ومع أف ىذه الظاىرة ومما تميزت بو الع -4
أغنى .لقد نسية إال أنيا في العربية أوسع و موجودة في بعض المغات األخرى كاإلنجميزية و الفر 

أتاحت ظاىرة االشتقاؽ لمغة العربية مف االتساع, واإلبداع, والمرونة أف أضحت قادرة عمى مواكبة 
    والحضاري العالمي, ال يعترضيا في التعبير عف ذلؾ عارض , متخذة اإلبانة التطور العممي,

 اإلفصاح طريقا, والتطبيؽ و االستخداـ لغة .و 

ومف الخصائص التي تميزت بيا العربية األصيمة أنيا لغة تزاحميا العامية المصطنعة التي  -3
حتكاؾ, واالمتزاج بيف العرب, دخمت عمييا مف مناٍح عديدة عبر تاريخيا الطويؿ عف طريؽ اال

ما و  وغيرىـ مف فرس, ورـو و أحباش, وقد نما ذلؾ االحتكاؾ, واطرد خبلؿ الحروب الصميبية,
 ,تبعيا في العصر الحديث, فانتقؿ إلييا مف األلفاظ الفرنسية, وااليطالية و اإلنجميزية الشيء الكثير

إلى المغة العربية إال أف الفصحى  وعمى الرغـ مف التحريؼ, والتغير, والتبديؿ الذي تسرب
 استطاعت أف تبقى راسخة قوية , محافظة عمى أصوليا و عروبتيا .



61 
 

ومف أبرز الظواىر التي تميزت بيا المغة العربية ظاىرة اإلعراب وىو نوع مف أنواع اإليجاز  -5
معنى جديداً  الذي اختصت بو العربية, فالحركة اإلعرابية لغة أخرى غير لغة األلفاظ, وىي تؤدي 

يغنى عف اختراع آخر, فبوساطة الحركات اإلعرابية يمكف التمييز بيف المفظ ومدلولو كما يمكف رفع 
 المبس الذي يحبط أحيانًاً  بتمؾ األلفاظ و داللتيا .

ىذه ىي بعض ما تميزت بو المغة العربية مف صفات جعمتيا أقرب المغات إلى الكماؿ بما احتوتو 
وقدرة فائقة عمى التعبير, والتصريؼ, وسعتيا لجميع  والعبارات,األساليب,  مف فكر, وتنوع في

 تراكيبيا.ودقة  أصواتيا,المغات, إضافة إلى جماؿ 

ولعَؿ السر الذي يعزى إليو ذلؾ التميز لمعربية عف غيرىا مف المغات يكمف في ارتباطيا بالقرآف 
فظو عمى مر العصور, واألجياؿ, والذي كاف الكريـ كتاب ا الخالد الذي تكفؿ سبحانو وتعالى بح

لو أعظـ األثر في حفظ العربية ألصواتيا, وتراثيا و استمرار حياتيا منذ أكثر مف أربعة عشر قرنًا, 
وبقاء ىذه الحياة إلى ما شاء ا مستمدة حياتيا مف مصدر الحياة, وىو القرآف الكريـ, ولوال ذلؾ 

غة أثرية كالبلتينية وغيرىا, ولتبوأت الميجات العربية المختمفة كمو ألمست المغة العربية الفصحى ل
مكانيا, ونالت السيادة بداًل منيا. إف ىذا األمر ىو الباعث وراء التمسؾ بالفصحى, والداعي إلى 

ذا كاف لمغة العربية يا, والعوامؿ التي تتحكـ فييا, و دراستيا مستفيضة, ومعرفة قوانين تؤثر عمييا. وا 
ذا كاف ا  ىذه الصفات العديدة و تمؾ األىمية العظيمة لدى الناطقيف بيا عربًا ومسمميف, وا 

سبحانو وتعالى قد شرفيا بنزوؿ القرآف الكريـ بيا عربياً  غير ذي عوج, كاف البد مف الحفاظ 
 .(51-50: 0222عمييا, وحمايتيا مما قد يعترييا مف عبث العابثيف, وأىواء المستيتريف )زقوت, 

 تعميـ المغة العربية:أىداؼ 

يمكف النظر إلى ىذه األىداؼ مف ىداؼ يسعى إلييا واضعو المنياج ومنفذوه و لتعميـ المغة العربية أ
 زاويتيف : أىداؼ عامة وأىداؼ خاصة .

 أكالن : األىداؼ العامة:

وىي أكثر المغات كمااًل وأشرفيا منزلة  العربية باعتبارىاالشعور باالنتماء واالعتزاز بالمغة  -
 وحدتيا.عنواف األمة و مظير 

زيادة ارتباط الطبلب بوطنيـ وما يمثمو مف قيـ اجتماعية وأخبلقية وروحية سامية وتعريفيـ  -
 حضارتو.بتاريخو و 
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تعريؼ الطالب بوطنو العربي وبعالمو اإلسبلمي الكبير وما يعترضو مف مشكبلت وذلؾ مف  -
لعربية مف قراءة ونصوص وتعبير وفيما خبلؿ ما يعرض عميو مف موضوعات في مواد المغة ا

 يدرسو مف مواد ثقافية و عممية أخرى. 

تاريخو وحضارتو التي ورثيا عبر زيادة ارتباط الطالب بعقيدتو وقيمو وعاداتو وتقاليده و  -
األجياؿ, وتكويف  اتجاىات ايجابية نحوىا .وتعديؿ ما يحتاج إلى ذلؾ منيا وتطويرىا بما يخدـ 

 مستقببًل .مجتمعو حاضراً  و 

تعرؼ الطالب إلى معالـ وطنو العربي الجغرافية و التاريخية و الحضارية و نظـ حياتو وعبلقة  -
 مختمفة.ذلؾ كمو بما يسود العالـ مف مظاىر عممية و حياتية 

 :0225لمقوسي, )ا القدرة عمى فيـ المادة المقروءة بجبلء ووضوح وكذلؾ في حالة الحديث -
30 .) 

المتكاممة عمى أساس سميـ مف الثقة بالنفس و القدرة عمى تعمـ األشياء  بناء شخصية الطبلب -
 و إدراكيا واستيعاب المعارؼ والمعمومات وتطويرىا لما فيو خير أمتو و البشرية جمعاء.

 التشبع بالمبادئ االجتماعية والروحية ومبادئ العدالة اإلسبلمية التي يقوـ عمييا حياة المجتمع -
 .( 51: 0114العربي ) إسماعيؿ,

: األىداؼ الخاصة:  ثانيا ن

توعية الطالب بما تمثمو المغة العربية لو باعتبارىا أداة التفكير ووسيمة التعبير واالتصاؿ  -
 اىتماـ.بينو وبيف مجتمعو فيقبؿ عمى تعمميا بقناعة و 

 تذوؽ الطالب المغة العربية ومعرفتو أسرارىا وما بيا مف جماؿ في أساليبيا و معانييا . -

تعميـ الطالب أصوؿ القراءة السميمة بما تحويو المغة العربية مف مفردات و جمؿ وتراكيب ,  -
 وتنمية ميارات القراءة لدييـ .

دفع المتعمـ إلى االطبلع عمى مؤلفات المكتبة , والكشؼ عما يواجيو مف ألفاظ صعبة في  -
 (. 54, 53:  0114معاجـ المغة العربية ) إسماعيؿ , 

لطالب التعبيرية حديثاً  وكتابة, وتعميمو كيفية توظيؼ المغة في التعبير عما تنمية قدرات ا -
خراجيا بصورة سميمة وبأسموب   مبلئـ.يدور في نفسو مف أفكار ومشاعر وا 
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و وما يصوره مف فنونراثو األدبي في عصوره المختمفة وتعريفو بأحوالو و وصؿ الطالب بت -
نسانية و   .جماليةمظاىر اجتماعية وحضارية وا 

 األدباء الذيف ساىموا في إثراء العربية باألعبلـ البارزيف مف المغوييف و تعريؼ الطالب  -

تقانو لميارات أداء ىذ العربية,تنمية قدرات الطالب في شتى فروع المغة  - ه الفروع وا 
جادة التعامؿ مع حديثاُ وكتابة وقراءة و   مياراتيا.استماعاً  وا 

و مالمعاجـ المغوية بما يفضاء في المصادر والمراجع و تعميـ الطالب كيفية البحث واالستقص -
 فنونيا.مو لمعربية و تعمي

التحميؿ في دروس و  لعرضتعويد الطبلب استخداـ أسموب التفكير المنطقي السميـ في ا -
 غيرىا.األدب والنقد والقواعد و النصوص و 

ألدبية           النصوص امف اآليات القرآنية الكريمة , واألحاديث الشريفة و  حفظ مختارات -
 ( .004 -000:   0111) أبو المجد , 

مياـ كثيرة إلكساب المتعمـ ميارات المغة العربية قراءة باف المعمـ تقع عميو أعباء و  كترل الباحثة
وأف  اإلطبلع,و  وذلؾ باف يكوف دومًا قدوة حسنة لتبلميذه بالمعرفة أىدافيا,وتحقيؽ  تعبيرًا,وكتابة و 

  الذاتي.يدربيـ عمى التعمـ الثقة بيف تبلميذه, و الراحة و و يخمؽ جو المحبة 

  كقد تعرض المنياج الفمسطيني في خطكطو العريضة إلى األىداؼ العامة لمنياج المغة العربية
 ىي :كآدابيا ك 

ج حياة, تعميؽ اإليماف با عز وجؿ, وترسيخ االعتزاز بالديف اإلسبلمي عقيدة و منيا -
    الحديث النبوي الشريؼ مصدريف رئيسيف لتقويـ المساف العربيو واعتبار القرآف الكريـ 

 اإلسبلـ.وتوثيؽ العبلقة العضوية بيف العروبة و 

التأكيد عمى أنيا جزء ال وية االعتزاز بفمسطيف : وطنًا وشعباً وحضارًة و تاريخاً  , و تق -
عف حمى  ىمية الذوذيتجزأ مف الوطف العربي الكبير و األمة اإلسبلمية , وتعزيز اإليماف بأ

 اغتصب منو ,ومواجية كؿ أشكاؿ الغزو واالستيطاف . الوطف فمسطيف , واسترداد ما

توثيؽ االرتباط بالتراث العربي اإلسبلمي لبلستفادة منو في بناء الحاضر واستشراؼ  -
 المستقبؿ.
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مف خبلؿ اإليماف بتبلقي  ,د اإلنساني في الثقافات المختمفةتحقيؽ التواصؿ مع البع -
ب يؤثر واإليماف بأف اإلنساف العربي الفمسطيني جزء ال يتجزأ مف عالـ رح الحضارات,

يعزز ثقتو بنفسو مف خبلؿ إدراؾ دور الحضارة العربية اإلسبلمية ويتأثر بما يستجد فيو , و 
 في الحضارات العالمية .

 تمفة .إدراؾ أىمية المغة العربية الفصيحة و دورىا الفاعؿ في مجاالت التنمية المخ -

ورمز  األمة,فيي أساس بناء شخصية  قومية؛اإليماف بأف المغة العربية الفصيحة لغة  -
 وحدتيا.

      المعاصرة,المعارؼ الفصيحة عمى استيعاب العموـ و  تعزيز الثقة بقدرة المغة العربية -
والتعبير عف حاجات  المختمفة,العموـ اء بمتطمبات الثقافة والحضارة و قدرتيا عمى الوفو 

 مستقببًل.الجماعات حاضرًا و األفراد و 

 االىتماـ بالحفاظ عمى البيئة, وحمايتيا مف التموث . -

, والمشاركة في وضع الحموؿ لمشاكمو يجابي مع المجتمع, وتفيـ قضاياهالتفاعؿ اإل -
 مية. اليو 

دراؾ دورىا اإليجابي في خدمة المجتمع لمنيوض بو . -  احتراـ األسرة , وا 

مرأة الحيوي الفعاؿ, ومشاركتيا الرجؿ في بناء المجتمع في مجاالت إدراؾ أىمية دور ال -
 المختمفة.الحياة 

القيـ الديمقراطية, عف طريؽ تعزيز الوعي بإنسانية  خوترسي ,الصالحةبث روح المواطنة  -
  التمييز.ونبذ كؿ أشكاؿ  حقوقو,اإلنساف و أىمية المحافظة عمى 

       والحؽ النظاـ,واحتراـ  والتسامح, التعاوف, ؿ:مث اإليجابية,اكتساب القيـ واالتجاىات  -
 الجماعي,والعمؿ  التطوعي,والرفؽ بالحيواف, والعمؿ  االنتماء,ثار و اإليو  العدؿ,و 

 ..العامة.والمحافظة عمى العادات والتقاليد اإليجابية, والمحافظة عمى المرافؽ والممتمكات 

رىاؼ -  المشاعر, وتوسيع الخياؿ . تنمية اإلحساس بالجماؿ , وصقؿ الذوؽ , وا 

   التقني,مع التركيز عمى أىمية التعميـ  المستقبمية,ربط التعميـ بحاجات المجتمع اآلتية و  -
 المختمفة.لدى الجنسيف عؿ حد سواء, في المجاالت  الصناعي,العمؿ اليدوي و و 
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االعتماد عمى الذات في تحصيؿ المعرفة, مف خبلؿ تنمية القدرات عمى البحث  -
ستكشاؼ والمطالعة الحرة, واإلفادة مف المصادر, والمراجع, والمعاجـ, والموسوعات , واال

 والدوريات المختمفة .

   استخداـ التقنيات الحديثة , كالحاسوب , واإلنترنت , وتكنولوجيا المعمومات و المعرفة , -
 الوسائؿ المعينة, ومواكبة التطورات الراىنة والمستقبمية .و 

والحرص عمى  فمسطيف,اعتبارىا المغة الرسمية في دولة ة العربية الفصيحة و عتزاز بالمغاال -
 المختمفة.فضبًل عف استخداميا في مناحي الحياة  كافة,استخداميا في تحصيؿ المعارؼ 

 وكتابة. تنميتيا لدى الدارسيف, استماعًا, ومحادثةً , وقراءة,بناء الميارات المغوية و  -

فياـ اع والمقروء بمغة عربية فصيحة , و تنمية القدرة عمى فيـ المسمو  - آلخريف بمغة عربية ا 
 كتابة , بالسرعة المناسبة .صحيحة نطقًا و 

و تممس مواقع  وتذوقيا, وفيميا, المختمفة,تطوير القدرة عمى قراءة النصوص األدبية  -
 المعاصرة.باإلفادة مف المناىج القديمة و  ونقدىا, وتحميميا, فييا,الجماؿ 

الخط العربي , وتنمية يحة الجميمة حسب قواعد اإلمبلء و لكتابة الصحصقؿ ميارة ا -
 المواىب الفنية في مجاؿ الخط العربي .

بمغة عربية  اآلخريف,التواصؿ مع ية والفكرية لمتمكف مف االتصاؿ و تنمية الثروة المغو  -
 تمقائية.بيسر وسيولة و  فصيحة,

 داللة؛نحوًا و ًء وترقيمًا وصوتًا وصرفًا و إمبل الوظيفية,تمثؿ قواعد المغة العربية وأحكاميا  -
 السميـ.والقدرة عمى التعبير  الصحيح,وصواًل إلى الفيـ 

 تعميؽ القدرة عمى التفكير العممي, والبحث و التحميؿ والنقد مف خبلؿ المغة . -

تنمية التذوؽ الجمالي ؛ وصواًل لبلبتكار تعزيز الميوؿ والمواىب األدبية وصقميا, و  -
 واإلبداع.

 البصرية المتوسمة بالمغة العربية الفصيحة .اإلفادة مف الوسائؿ السمعية و  -

 (  50-03: 0222)الخطوط العريضة لمنياج المغة العربية و آدابيا, 
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 :القراءةالمحكر الثالث: 

وردت كممة القراءة في لساف العرب بمعنى " قرأ يقرأ قراءة و قرآنًا : قرأ الكتاب : تتبع كمماتو نظرًا 
ألف  –القراءة  –(, ويطمؽ القرآف الكريـ عمى المعرفة اسـ 04 :0110لساف العرب,طقًا بيا )ون

 المعرفة اإلنسانية ىي قراءة اإلنساف حقائؽ الوجود .
 وقد جاءت "القراءة" في مواضع مختمفة في القرآف الكريـ منيا : 

﴿         ﴾  ( 0" العلق اآلية " ) 

﴿      ﴾  ( 4" العلق آية " )

﴿                 ﴾  ( 25"النحل آية " ) 

﴿        *         ﴾ ( "05 -01اآلية ) " القياهة 

 ) فالقراءة , والقرآف , والقرء( مصادر" قرأ " ومعانييا واحدة .
 

 القراءة:أىمية 
إذا كاف االستماع يعد رافدًا مف روافد ثقافة اإلنساف, وزيادة خبرتو فإف القراءة تزيد مف أىميتيا عمى 

ري حولو مف مناشط في االستماع في تنمية الخبرة غير المباشرة, فبيا يطمع المرء عمى ما يج
كؿ معينًا ال ينضب مختمؼ مياديف المعرفة, وبيا يتعرؼ تراث أمتو وخبرات األمـ األخرى, مما يش

معالجتيا .ومما يؤكد أىمية القراءة يمده بالخصب والنوع وسعة األفؽ في النظر إلى األمور و 
لتو المحمدية إذ أنو خاطب نبيو تعالى جعمو فاتحة رسابالنسبة إلى الفرد والمجتمع أف ا سبحانو و 

﴿ :المصطفى صمى ا عميو وسمـ قائبلً          *     

 ﴾   فالقراءة ىي سبيؿ اإلنساف لمحصوؿ عمى المعرفة الخالصة لوجو ا .وقد أكد ا ىذا

﴿المفيوـ في قولو:       *        *         ﴾ 

 (5-4)العمؽ:

  التدبر , القراءة التي يفيـ  اإلنساف مف خبلليا نفسوءة المطموبة ىي قراءة التفكير والتحقؽ و القراو 
مجتمع تفاعبًل ايجابيًا التفاعؿ مع الى يتمكف مف السيطرة عمى البيئة و عصره ,حتومجتمعو وبيئتو و 

 بناًء .
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ذا كانت ثمة معاي المتقدمة تتجمى في التقدـ الصناعي ونسبة دخؿ ير لمتفريؽ بيف األمـ المتخمفة و وا 
الفرد أو الوعي الصحي أو غيره مف المعايير , ولقد سئؿ المفكر الفرنسي " فولتير " عمف سيقود 

 ف ويكتبوف ".الجنس البشري فأجاب : " الذيف يعرفوف كيؼ يقرؤو 

تقدمت زاد اعتمادىا عمى المواد المكتوبة اضر نبلحظ أف األمـ كمما ارتقت و وفي عصرنا الح
     وتبوأت القراءة فييا األىمية الكبرى . ولـ يصؿ المفكروف األفذاذ إلى ما وصموا إليو مف إبداع 

دراؾ نتاج إال بطريؽ االطبلع الواسع و القراءة المستوعبة لمظواىر وا  العبلقات فيما بينيا , فيا  وا 
 ىو ذا " أديسوف " يقوؿ : " بالقراءة تعممت كؿ شيء " .

 أف:ويرى المتنبي 

 أعز مكاف في الدني سرج سابح                 وخير جميس في الزماف كتاب 

 وقاؿ أحمد شوقي :

  أنا مف بدؿ بالكتب الصحابا                      لـ أجد لي وافيًا إال الكتاب

 كما يرى الفيمسوؼ االنجميزي " فرانسيس بيكوف " أف القراءة تصنع اإلنساف الكامؿ .

 وقيؿ ألرسطو : كيؼ تحكـ عمى إنساف ؟ فػأجاب : أسألو كـ كتابًا يقرأ وماذا يقرأ .

إف تحديد عممية القراءة, ومفيوميا ليس عممية سيمة, وذلؾ لتعدد وجيات النظر لعممية القراءة 
عني أشياء متعددة بالنسبة لكثير مف الناس. فعالـ النفس يرى أف القراءة مف وجية نظره "فالقراءة ت

عمميات تفكيرية, وعمماء المغة ييتموف بالمعنى ويأخذوف في االعتبار الصفحة المكتوبة عمى أف 
ت عباراتيا ممثمة لمكبلـ, أما عمماء األصوات المغوية فيأخذوف في اعتبارىـ العبلقات بيف األصوا

المغوية والرسـ المكتوب بو, وعمماء االجتماع يدرسوف عممية التفاعؿ بيف القراءة والثقافة, واألديب 
 .( 04: 0211فيما يقرأ ينفعؿ بالصورة الجمالية المسطرة أمامو" )مجاور وآخروف, 

العمماء  التنوع يأتياف وفقًا التجاىاتفي مفاىيـ القراءة وىذا التعدد و وعمى ىذا فإننا نجد تعددًا 
وعمى ىذيف األساسيف نجد  نموىا,ومف ناحية أخرى وفقًا لتطورىا و  ناحية,المشتغميف بالقراءة مف 
 منيا:تعريفات عديدة لمقراءة 
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"ال توجد لعممية القراءة نقطة بدء أو نياية محددتيف , بؿ أنيا عممية ديناميكية قد تبدأ قبؿ أف  
أساس  كؿ عممية تعميمية فالتعثر فييا يؤدي إلى تعثر في  يمتحؽ الطفؿ بالمدرسة , لذا تعد القراءة

 ( . 53:  0111كافة مياديف التعمـ األخرى ".)القضاة و الترتوري , 

قدة تشمؿ تقييـ القارئ لمكممات وعبلقتيا مع بعضيا في الجممة كما يعرفيا البيطار بأنيا " عممية مع
ر بمعطيات داخمية تتصؿ تتأثمختمفة و قمية رفض آخر, وتتداخؿ فييا قدرات عوقبوؿ معنى و 

 (.03: 0111الظروؼ المحيطة بو" )البيطار, امؿ خارجية تتصؿ بالنص المقروء و عو بالقارئ و 

ف القراءة ىي عممية تعرؼ الرموز ونطقيا نطقًا صحيحًا, أي االستجابة البصرية لما ىو " وقيؿ إ
الفيـ أي ترجمة وات ذات معنى , ثـ مكتوب ثـ النطؽ بيا , أي تحويؿ الرموز المطبوعة إلى أص

منيا المعاني المناسبة , وىذه المعاني في الواقع تكوف في ذىف القارئ و ليست الرموز المدركة و 
 ( . 015:  0114في الرمز ذاتو " . ) الديممي و الوائمي , 

توظيفاً  فعاالً  توظيفيا كتوبة إلى معاف , و و يعرفيا الفي بأنيا " قدرة الفرد عمى ترجمة الرموز الم
 ( .  014: 0111في الجوانب الحياتية المختمفة " ) الفي ,

العالـ و  "ال شؾ إف القراءة بأنواعيا ىي النافذة المفتوحة عمى المحيط المحمي لمفرد ويقوؿ إسماعيؿ:
ا مدرسة المعمومات المتنوعة, فإذا كانت الحياة نفسيجي,  وىي وسيمة اكتساب المعارؼ و الخار 

التعامؿ مع الغير فإف القراءة توسع مداركو وتنقمو إلى آفاؽ أرحب وأوسع, الفرد عمى النمو و تساعد 
تمقي خبراتو ومعموماتو عمى التمقيف و مف ىنا كاف الفرؽ كبيرًا بيف الفرد األمي الذي يعتمد في بناء 

ي اكتساب وعقمو فيوظؼ حواسو , وبيف غيره الذي يقرأ و المعمومات شفافية عف طريؽ سماعيا فقط
رف بيف يقاينقد المقروء, و قوـ بعممية التفكير فيما يقرأ  ويحمؿ و الخبرات, حيث يىذه المعمومات و 

 .(011: 0225يفسر ما يحتاج إلى تفسيره" )إسماعيؿ,وجيات النظر المختمفة, و 

غة الكبلـ صمة بيف لغة الكبلـ الكتابية , وتتألؼ لراد بيا إيجاد ال" القراءة عممية يويرى إبراىيـ أف
 .( 51:  0250دي ىذه المعاني" )  إبراىيـ,األلفاظ التي تؤ مف المعاني , و 

 مكتوب,لفظ لغوي ورمز لقراءة عبارة عف معنى في الذىف و ىذا التعريؼ فإف عممية ا وعمى أساس
 القراءة.ويقـو القارئ خبلؿ ذلؾ بعممية توحد بيف ىذه العناصر الثبلثة حتى يتـ مف خبلليا عممية 

العبارات, ربما بصوت مسموع سواء ببغاوية تعني النطؽ باأللفاظ و  "كانت القراءة قديماً ورة يعرفيا قو 
ورة, )ق سواء أحسف السامع مع قراءتو بالمعنى أو لـ يحس بو"ـ القارئ ما يقرأ أو لـ يفيـ , و في

0250 :012.) 
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 أىمية القراءة بالنسبة لمفرد:

االتجاىات والميوؿ وتكويف  الفكر,تساعد عمى تنمية  القراءة غذاء عقمي ونفسي, فيي التي -0
الموضوعات, كما تساعد عمى بناء الشخصية وظيورىا بيف أفراد المجتمع نحو األشياء و 

 .( 000: 0225إسماعيؿ, بمظير مميز فكريًا وثقافيًا ) 

, ولوالىا  وسيمة التصاؿ الفرد بغيره , ممف تفصمو عنيـ المسافات الزمانية أو المكانيةالقراءة  -0
 لظؿ الفرد حبيس بيئة صغيرة محدودة , ولعاش في عزلة جغرافية عقمية .

وربما كاف ضعؼ الدارس في  الدراسية,ومفتاح لجميع المواد  تعميمية,وىي أساس كؿ عممية  -4
 .( 55 :0250إبراىيـ, القراءة أساس إخفاقو في المواد األخرى أو إخفاقو في الحياة )

االستمتاع, وأداة مف أدوات حؿ المشكبلت , فكثير مف القراء يجدوف وىي وسيمة مف وسائؿ   -3
 .( 013:  0212متعة , ويحسوف لذة , حيف يقرؤوف ويطمعوف ) سمؾ , 

ف الوعي بمشاكؿ المجتمع والعمـ يتـ مى الرقي في السمـ االجتماعي , ألتساعد القراءة الفرد ع -5
الطبلع عمى ضيؽ األفؽ الستبلـ اسمي عف طريؽ القراءة , ويفضؿ المجتمع الفرد الواسع ا

 المراتب وأعبلىا . 

 أىمية القراءة بالنسبة لممجتمع :

ترفع مف المستوى لؤلفراد الذيف يشكموف المجتمع الواحد , وىي الوسيمة التي تربط أفكار  -0
 الناس بعضيـ ببعض .

حيث تجد كما تعمؿ عمى تقارب ىذه األفكار ب المجتمع,تعمؿ القراءة عمى تنظيـ أفكار  -0
يعيش أفراده مع بعضيـ البعض  –االتجاىات حتى لو اختمفت اآلراء و  –المجتمع الواحد 

 .( 004 : 0225,اسماعيؿفي انسجاـ وتآلؼ )

 بالنور,ظـ بناءه, وتحمؿ إليو التيار الذي يمده شبو بأسبلؾ كيربية تنالقراءة في المجتمع أ -4
ألنيا ال  الكيربي,ة لتمقي ىذا التيار ومثؿ العاجزيف عف القراءة كمثؿ بقعة ليست مستعد

 (. 52 :0250إبراىيـ:تممؾ ىذه األسبلؾ ) 
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وربط األمـ و الشعوب بعضيا ببعض بما  بالمجتمع,أنيا مف الوسائؿ اليامة لمنيوض  -3
.. فيقوـ القوؿ المكتوب المطبوعات.وسائر  والكتب, والرسائؿ,يقرؤه الناس مف الصحؼ, 

 .(  015:  0212 مقاـ القوؿ المنطوؽ ) سمؾ :

أف لمقراءة أىمية كبرى لئلنساف فيي وسيمتو لمتعمـ والتعميـ وىي وسيمتو الكتساب  ك ترل الباحثة
المعرفة بصفة عامة , كما ىي بعض وسائؿ استمتاعو وترفييو, مف ناحية أخرى تعتبر القراءة مف 

 ةو وذلؾ انطبلقًا مف أف القراءأىـ الميارات المكتسبة التي تحقؽ النجاح والمتعة لكؿ فرد خبلؿ حيات
والمعارؼ المتنوعة, مفتاح أنواع العموـ  يمكمؿ لحياتنا الشخصية والعممية وىىي الجزء ال

واالستفادة مف منجزات المتقدميف والمتأخريف وخبراتيـ, وىي أمر حيوي يصعب االستغناء عنو لمف 
 بدوف القراءة. –ات فضبًل عف األمـ والحضار  –يريد التعمـ , وال يتقدـ األفراد

فالقراءة ىي السبيؿ الوحيد لئلبداع وتكويف المبدعيف والمخترعيف واألدباء و المفكريف, واألمـ القارئة 
 التخمؼ .قرؤوف ىـ األحرار؛ ألف القراءة والمعرفة تطرد الجيؿ والخرافة و ىي األمـ القائدة, والذيف ي

النطؽ بيا صحيحة. وفيمًا و  الكممات,روؼ و تعرؼ الح الحديث:وىكذا أصبحت القراءة بمفيوميا 
 المشكبلت.وموازنة وتفاعبًل مع المقروء ونقدًا لو و أسموبُا مف أساليب حؿ  ربطًا واستنتاجاً و 

 القراءة:أىداؼ تدريس 

 جوانب: ةيمكف الحديث عنيا مف ثبلث لتعميـ القراءة أىداؼ متعددة

 الفكرية:األىداؼ  أكالن:

المعمومات التي تشتمؿ عمييا المادة المقروءة. المتعمـ بالخبرات والمعارؼ و  ولة عف تزويدوىي المسئ
يدفع وكذلؾ غرس القيـ والمثؿ و المبادئ التي يريد المجتمع إكسابيا ألفراده و التأثر بيا مما 

استدالؿ و  تخيؿدرات العقمية لمتبلميذ مف تذكر و تنمية القالتبلميذ إلى اعتناقيا والدفاع عنيا و 
 الخ. ..وتحميؿ.باط و نقد واستن

 الكجدانية:األىداؼ ثانينا:

كسابيـ العادات القرائية البناءة مع مراعاة آداب  وتتمثؿ في تنمية الميؿ إلى القراءة لدى المتعمميف وا 
 أساليبوذوقية عمى نقد المقروء بأفكاره وصوره و المادة القدرة التكتاب و القراءة في التعامؿ مع ال

االحتفاظ و  اإلحساس بالمتعةلدى الدارسيف كالشغؼ بالقراءة و  اىات اإليجابيةتكويف بعض االتجو 
 .بالجميؿ مف الصور واألساليب في ذاكرة التبلميذ
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 السمككية:األىداؼ  ثالثان:

تقاط األفكار الرئيسة الجيرية في السرعة ودقة الفيـ والقراءة الصامتة و وىذه تشمؿ تكويف ميارات ال
وتشمؿ كذلؾ تطويع القراءة لنوع المادة القرائية  سف األداء و تمثؿ المعنى,الطبلقة وحو العامة و 

 أدبية كانت أـ عممية و لغرض القارئ منيا .

القدرة عمى توظيؼ الخبرة القرائية ءة إلى استخداـ الثروة المغوية والقدرة التعبيرية و كذلؾ تيدؼ القرا
 خبرات جديدة نامية مطورة .في مجاالت الحياة المختمفة واستثمارىا في اكتساب 

و قد ذكر المنياج الفمسطيني في خطوطو العريضة أىداؼ تعميـ القراءة في المرحمة التعميمية 
بحيث يتوقع مف التبلميذ في  (,األولى وىي مرحمة التييئة ) مف الصؼ األوؿ إلى الصؼ الرابع 

 نياية ىذه المرحمة:

 معمـ الجيرية .االستماع , بيقظة واىتماـ, إلى قراءة ال -

 سميمًا.تعرؼ الحروؼ اليجائية, ونطقيا وفؽ مخارجيا الصوتية نطقًا  -

 تمييز الحروؼ اليجائية, بأشكاليا المختمفة , حسب موقعيا مف الكممة . -

 تعرؼ الحركات القصيرة و الطويمة . -

 التدرب عمى نطقيا .ة والتنويف بأشكالو المختمفة , و تعرؼ السكوف والشد -

 أخرى.والصور المناسبة ليا مف ناحية  ناحية,ربط بيف كممات الدرس و جممو مف ال -

 قراءتيا .مات والجمؿ المتماثمة دوف صور و تمييز الكم -

 قراءة كممات الدرس و جممو قراءة سميمة بنطؽ صحيح . -

 صور.فيـ دالالت ما يقرا مف كممات و جمؿ دوف  -

 . اكتساب ثروة لغوية في مجاالت مختمفة -

 القراءة,الجمسة الصحيحة في أثناء  مثؿ: لمقراءة,اكتساب بعض العادات السميمة المصاحبة  -
 والكتب.والمحافظة عمى بعد مناسب بيف أعينيـ 

 اجتماعية.القيـ اإليجابية؛ دينية ووطنية و اكتساب بعض االتجاىات و  -
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اإلنصات  مثؿ:عممية القراءة  اكتساب بعض المعارؼ و القيـ و االتجاىات اإليجابية في أثناء -
     أدواتيـ المدرسيةفظة عمى كتبيـ و الجيد, واالستئذاف عند الكبلـ, والمشاركة في النقاش, والمحا

 غيرىا.و 

 التدرب عمى القراءة الصامتة , بفيـ و استيعاب , في زماف يتناسب مع الكـ المقروء . -

 مناقشة ما يقرا وما يستمع إليو بجرأة وطبلقة . -

...... وكذلؾ ش.س /  ظ,ط /  /ذ,د  مثؿ:التمييز بيف الحروؼ المعجمية و مقاببلتيا الميممة  -
 س.ث /  ذ,ظ /  ز,ذ/  مثؿ:المختمفة في الكتابة أو العكس  النطؽ,بيف الحروؼ المتشابية في 

 التدرب عمى تحميؿ الكممات إلى مقاطع وحروؼ وتركيبيا وقراءتيا. -

 ا يناسبيـ مف مجبلت وقصص.اإلقباؿ عمى قراءة م -

 تبييف المعاني و األفكار الرئيسة في الدرس موضوع القراءة.  -

 (.02:  0222)الخطوط العريضة لمنياج المغة العربية 

فالقراءة عماد  المعرفة,لمقراءة أىمية كبرى ال تقؿ عف غيرىا مف وسائؿ العمـ و  فأب تعتقد الباحثةك 
تنتظـ حياة  أفوال يمكف  القراءة.أف تتـ عممية التعمـ و التعميـ بدوف إذ ال يمكف  التعميـ,التعمـ و 

اإلنساف عمى ىذه األرض خير انتظاـ بدوف القراءة , ألنو عف طريؽ القراءة يستطيع اإلنساف أف 
يحمي نفسو مف كافة الصعوبات التي تواجيو , وعف طريؽ القراءة و المراسبلت قد تستقر حياة 

جاالت األعماؿ المختمفة التي يمارسيا في حياتو اليومية سواء كانت الصناعية اإلنساف أيضَا في م
 أو العممية أو التجارية أو غيرىا كثير .  

 تطكر مفيـك القراءة:

حدودىا اإلدراؾ البصري لمرموز المكتوبة, وتعرفيا  ضيقة,كاف مفيوـ القراءة محصورًا في دائرة 
 .( 51, 0250) إبراىيـ :لسميـ األداء د ىو اوالنطؽ بيا , وكاف القارئ الجي

وكاف مفيوـ القراءة بسيطًا في مطمع ىذا القرف إذ لـ يكف يتعدى معرفة الحروؼ والكممات والنطؽ 
 بيا صحيحة , بمعنى أف مفيـو القراءة كاف ينحصر في الجوانب الفسيولوجية فقط . 
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ءة ليست عممية بسيطة كما كاف يظف. ومع تقدـ األبحاث العممية أثبت " ثورنديؾ " أف عممية القرا
معرفة الحروؼ ة إلى تشمؿ باإلضاف اإلنساف فييو إنما ىي عممية معقدة تستمـز جميع شخصية 

 االستنتاج.الفيـ و الربط و صحيحة.و الكممات و النطؽ بيا 

ؿ موجاء " جد وبوذويؿ " ليضيؼ إلى مفيوـ القراءة عنصر النقد , حيث رأى أف عممية القراءة تشت
الربط و االستنتاج , كما صحيحة , وعمى الفيـ و  النطؽ بياعمى تعرؼ الحروؼ والكممات , و 

تشمؿ في الوقت نفسو عنصر التفاعؿ مع المقروء و النقد , إذ ينبغي لئلنساف أف يحكـ عمى المادة 
ف ذلؾ إال المقروءة وأف يتخير مما تخرجو المطابع يوميًا , المادة الصالحة لقراءتو , ولف يتمكف م

 إذا درب عمى النقد الموضوعي السميـ .

ومع تقدـ البحث العممي و اتخاذ القراءة أسموبًا مف أساليب النشاط الفكري في حؿ المشكبلت تبوأت 
القراءة مكانة كبيرة عمى أنيا طريقة مف طرائؽ البحث العممي يتبعيا اإلنساف ليمقي األضواء مشكمة 

 يود أف يجد حبًل ليا .

أف تغير مفيوـ القراءة , مف كونيا غاية في حد ذاتيا إلى كونيا وسيمة , جاء  الباحثة ك ترل
ظيور المنيج منسجمًا مع التطور الذي حققو اإلنساف في مختمؼ مجاالت الحياة , ومف ذلؾ 

تفسير ية رافقو تطور في آلية التفكير و البحث , فالتطور في الحياة المادالعممي في التفكير و 
 ـ , ومف بينيا مفيوـ القراءة إضافة لؤلبحاث التربوية في ىذا المجاؿ .المفاىي

 القراءة:عكامؿ تطكر مفيـك 

في بداية ىذا القرف كانت القراءة ال تعني أكثر مف التعرؼ عمى  :كالدراساتاألبحاث  -0
لكف الدراسات و األبحاث التي أجريت في العشرينات مف ىذا  ونطقيا.الكممات و الحروؼ 

نما القرف  بدأت تثبت أف القراءة ليست عممية ميكانيكية مقصورة عمى التعرؼ والنطؽ , وا 
ىي عممية معقدة تستمـز الفيـ والتحميؿ والتفسير واالستنتاج , وكاف مف نتيجة ىذا أف 

 بدأت الدراسات تتركز حوؿ القراءة الصامتة نتيجة االىتماـ بالمعنى في القراءة .

نتاج : إف التق التفجير المعرفي -0 دـ العممي وتطبيقاتو التقنية قد أدى إلى تقدـ الطباعة وا 
الكتب . ونتيجة ليذا ظير الكثير مف الكتب والمطبوعات والمنشورات ,وأصبحت المطابع 

 تنتج يوميًا آالؼ الكتب والمجبلت والنشرات في العالـ .

أيضًا تتطمع مف السمات البارزة في ىذا العصر  :الحريةالرغبة المتزايدة في ممارسة  -4
إذ إف كثيرًا مف الشعوب ترى أنو ال  االجتماعية.الشعوب إلى المزيد مف الحرية والعدالة 
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وال سبيؿ إلى  االجتماعية.سبيؿ إلى تقدميا ورقييا إال بمزيد مف ممارسة الحرية والعدالة 
الوصوؿ إلى ىذه الغاية إال بوعي الشعوب نفسيا , فالوعي الشعبي ىو الضماف األكبر 

. والشعب الواعي ىو الشعب الذي يحسف القراءة ويجيدىا , فيو يقرأ  ةلمحرية والمسؤولي
السطور ومابيف السطور , أي انو يقرأ ويفيـ ويحمؿ ويفسر وينتقد ويقوـ , ويستطيع أف 

 يتبيف السميف مف الغث .

يد ىذا فمقد ش الحروب,كثرة  أيضًا,مف العبلمات البارزة في ىذا العصر  :الحركبانتشار  -3
وكاف  األرض.وشيد أيضا حروبًا إقميمية كثيرة في جميع أرجاء  العالميتيف,القرف الحربيف 

مف الممكف اإلقبلؿ مف عدد ىذه الحروب لو أف الشعوب وصناع قرارات الحروب كانوا 
وىذا يتطمب نوعاً  مف قوة التخيؿ  الحرب.يدركوف النتائج المترتبة عمى قراراتيـ بإعبلف 

وقوة التخيؿ ىذه تتطمب  االحتماالت.ذ في االعتبار كثيرًا مف الحقائؽ وكثيرا مف التي تأخ
دراؾ  كثيرًا مف الذكاء والوعي لدى صانع القرار , كما تتطمب الربط بيف الحقائؽ وا 
        العبلقات , ولف يتوفر ىذا لصانع القرار إال إذا كاف قارئًا واعيا ناقدًا لما يدور حولو

 .(  045 – 041:  0112) مدكور , 

 قدرات القراءة كمياراتيا:

 قدرات القراءة أكالن:

خمة والمتشابكة التي يخدـ االقراءة ليست قدرة واحدة , بؿ ىي مجموعة مف القدرات والميارات المتد
الميارات و  أف يحدد ىذه القدرات  -وخاصة معمـ القراءة  –بعضيا بعضًا, لذلؾ يجب عمى المعمـ 

التعميمية نحو تحقيؽ اليدؼ المنشود, وليتعرؼ عمى درجة إتقاف ىذه القدرات  ليوجو العممية
والميارات فيعمؿ عمى تنميتيا وتدعيميا "ونمو ىذه القدرات والميارات لدى الطالب يجب أًف يكوف 
نموًا صحيحًا وحقيقيًا؛ حتى نميد لو السبيؿ لكي يستوعب ما يقرأ و يفيمو فيما سميمًا , مما يكوف 

ألثر اإليجابي في تنمية شخصيتو وصقميا؛ ألنو يقرأ, ويدرؾ ما يقرأ, ويصؿ مف خبلؿ قراءتو لو ا
 (.30: 0222السميمة إلى األفكار التي يريد الكاتب أف ينقميا إليو )مصطفى, 

( إلى أف ىناؾ مجموعة مف القدرات التي يجب أف يمتمكيا التمميذ 30 :0222مصطفى ) ويشير
 يمي:ألساسية لمقراءة ويصبح قارئًا جيدًا ومف ىذه القدرات ما حتى يكتسب الميارات ا

 القدرة عمى تفسير الرموز المكتوبة إلى معاف . -0

 القدرة عمى القراءة مع الفيـ . -0
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 القدرة عمى ربط الرموز بمعانييا . -4

 القدرة عمى تمييز أشكاؿ الكممات و معرفة عدد مقاطعيا . -3

 صوات .القدرة عمى تحميؿ الكممة إلى مقاطع و أ -5

 القدرة عمى جمع الكممات و تسمسميا لكي تكوف وحدة فكرية . -1

 القدرة عمى إدراؾ العادات القرائية التي تمكنو مف قراءة نماذج ذات موضوعات متنوعة. -1

يحقؽ اليدؼ المنشود مف  منيا؛عممو عمى أف يكتسبيا ويتمكف وبممارسة التمميذ ليذه القدرات و 
دراؾ الحقائؽ واألفكار, ع مف خبللو الربط بيف المعاني, و ي يستطيالقراءة أال وىو "الفيـ", الذ ا 
 محددة.وتقييـ المقروء في ضوء مقاييس ومعايير  الخطأ,والحكـ عمييا بالصواب, أو 

عمى القدرات التي يجب أف يمتمكيا التمميذ لتحقيؽ أىداؼ تعمـ  (0114عوض, )كما أكدت 
 ومنيا: مياراتيا,القراءة واكتساب 

 عمى القراءة الصامتة . القدرة -0

 القدرة عمى فيـ المادة المقروءة . -0

 القدرة عمى القراءة لحؿ المشكبلت . -4

 القدرة عمى تذكر المادة المقروءة . -3

 القدرة عمى القراءة الدقيقة و تنفيذ المعمومات . -5

 ( . 30:  0114القدرة عمى التصفح )عوض ,  -1

تقاف.فوجود ىذه القدرات لدى التمميذ يساعده عمى امتبل  ؾ ميارات القراءة , وممارستيا بتمكف وا 

 ميارات القراءة  ثانيان:

 –أيضًا  –كما اختمؼ مفيوـ القراءة لدى التربوييف, والتقسيمات ألنواع القراءة , وقدراتيا, اختمفت 
تقسيماتيـ لميارات القراءة التي يجب أف يمـ بيا القارئ؛ وذلؾ ألف تحديدىا و تحميميا أولى خطوات 

يرىا و تنميتيا؛ فالمعمـ بحاجة شديدة إلى معرفة تمؾ الميارات ؛ ليعمؿ عمى توجيو العممية تطو 
التعميمية, و يتعرؼ عمى معدالت نمو التبلميذ في اكتساب و إتقاف تمؾ الميارات؛ حتى "يستطيعوا 
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          استقباؿ و فيـ الرسائؿ التي تحمميا الصفحات إلييـ, أي يستطيعوا امتبلؾ ميارات القراءة
ممارستيا ف وكمما اندمج التبلميذ في العمميات التعميمية المستمرة اليادفة مستخدميف ميارات و 

 (.54: 0223القراءة كمما زادت قدرتيـ عمى القراءة ")سامي رزؽ وآخروف, 

 تشتمؿ عممية القراءة عمى قسميف أساسييف مف الميارات :

باإلضافة إلى النطؽ بيا صحيحة , والكممات و  تشمؿ معرفة الحروؼ: و  ميارات فسيكلكجية-1
حركة العينيف في أثناء القراءة . والجمسة الطبيعية بحيث يكوف الكتاب بعيدًا السرعة في القراءة ,و 

 سنتيمترًا عمى األقؿ . 41عف العيف 

دراؾ الفكرة العامة مف المقروء معانييا,: وتشمؿ ثروة المفردات و ميارات عقمية-2 يو الحكـ عمو  وا 
  نقده.و 

المتمكف مف  القارئ,وقد حاوؿ كثير مف الباحثيف تحديد ميارات القراءة بيدؼ إعداد الطالب 
  منيا:وقد ظيرت عدة تقسيمات ليذه الميارات  ممارستيا,القادر عمى و  القراءة,ميارات 

ر متداخمة , وذكلقراءة كثيرة و ( فقد أشار إلى أف ميارات ا 002- 005: 0220شحاتة  )تقسيـ -0
 أف مف أىـ الميارات التي ركز عمييا التربويوف ما يمي : 

 البارزة.والنقاط  األفكار,تحديد واستخراج - أ
 الثانوية .بيف األفكار الرئيسة و التفريؽ - ب

 التفاصيؿ الداعمة ليا .التفريؽ بيف األفكار الرئيسة , و - ت

 المعمومات.و  األفكار,تصنيؼ - ث

 فيـ العبلقات القائمة بيف األفكار .- ج

 المختصرات.و  الرموز,خداـ است- ح

 تسجيؿ األفكار بعبارات موجزة .- خ

 تنويع السرعة في القراءة بما يناسب الغرض منيا .- د

 تنظيـ المعمومات المكتسبة مف المقروء .- ذ

 ( 53 – 54 :0115 حجازي,) 
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مف إتقاف مجموعة مف  :إف القارئ الجيد البد لو ( حيث ذكر 040: 0225تقسيـ ) رسبلف ,  -0
القراءة الصامتة السمسة الواعية , وىذه الميارات يارات البلزمة لمقراءة الجيرية و المت و االتجاىا

 تشتمؿ عمى :

 اتجاه واع في القراءة . -

 استقبلؿ في تعرؼ الكممات .دقة و  -

 مدى التعرؼ عمى درجة معقولة مف السعة . -

ى ما ىو مع االقتصار في الحركات الرجعية عم السطر, ىحركات تقدمية مف العينيف عم -
 ضروري.

 حركة رجعية دقيقة مف آخر السطر إلى أوؿ السطر الذي يميو . -

 لكممات في األفكار التي تمثميا.مزج الكممات المفردة و مجموعات ا -

 قدرة عمى تفسير ىذه األفكار . -

ة في ضوء التقسيمات ( استخبلص مجموعة مف ميارات القراء51 :0223رزؽ  )وقد استطاع  -4
 القراءة إلى:, فقسـ ميارات غيرىاالسابقة و 

 ميارات التعرؼ عمى الكممة و فيميا .- أ

 الفيـ.ميارات - ب

 المرونة وسرعة الفيـ في القراءة .- ت

تبعًا لمراحؿ  عرضيا؛يمكف  فرعية,وىذه الميارات الرئيسة السابقة يمكف تقسيميا إلى ميارات 
  القراءة:

 التعرؼ:ميارة  -1

 ىي: الميارات,بيذا المعنى تتضمف مجموعة مف و  ليًا,دالني تعرؼ الكممات بصريُا وصوتيًا و وتع

 تعرؼ شكؿ الكممة . -
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 تعرؼ صوت الكممة . -

 تعرؼ معنى الكممة . -

 وىذا يتطمب :

    الكممات,أشكاؿ و  بينيا,التمييز عمى تعرؼ أشكاؿ الحروؼ العربية و تدريب التبلميذ  -
  البصري.ميؿ وىذا يحتاج إلى التح المختمفة,كؿ في مواقعو  بينيا,التمييز و 

تدريب التبلميذ عمى تعرؼ أصوات الحروؼ و التمييز بينيا , خاصة األصوات المتشابية  -
التمييز بينيا , وىذا يحتاج إلى ج , وأيضًا تعرؼ أصوات الكممات و و المتجاورة في المخر 

أيضًا إلى تدريب التبلميذ عمى ربط شكؿ و تنمية القدرة عؿ التفرقة بيف أصوات الحروؼ , 
كممة وصورتيا بالمعنى المبلئـ , وىذا يحتاج إلى تنمية عدة أمور منيا : تنمية الثروة ال

ؼ ليشمؿ في تعرفو عميو , وقد يتسع التعر ستخداـ السياؽ في تحديد المعنى و المغوية , وا
 المجازي .معنى الكممة االشتقاقي والقاموسي و 

 النطؽ:ميارة  -2

 دًا. وفي كممات , وىذا يتطمب :منفر  صحيحًا,النطؽ بصوت الحرؼ نطقًا 

 تدريب التبلميذ عمى نطؽ أصوات الحروؼ بحركاتيا المختمفة . -

المتجاورة في المتشابية في الصوت و  الحروؼ,تدريب التبلميذ عمى نطؽ أصوات  -
 المخارج.

 التشديد مثبًل .و  تدريب التبلميذ عمى نطؽ الكممات في حالة التسكيف -

 بالصوت عف المعنى الذي ينظـ الجممة .تدريب التبلميذ عمى التعبير  -

 الفيـ:ميارة  -3

معنى التمميذ مف معرفة معنى الكممة و  وىي الميارة المستيدفة مف تعميـ القراءة , وتعني تمكيف
كما تعني االحتفاظ  تنظيميا في تتابع منطقي متسمسؿ ,, وربط المعاني بعضيا البعض , و  الجممة

في أنشطة الحياة ,و يتطمب ذلؾ تدريب التبلميذ عمى مجموعة مف استخداميا بالمعاني واألفكار و 
 الميارات وىي :
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 تحديد الفكرة العامة الرئيسة لمنص . -

 تحديد الفكرة الرئيسة لكؿ فقرة .  -

 تحديد األفكار التفصيمية في جمؿ . -

 تحديد الكممات المفتاحية في النص . -

 أفكار.تحديد مابيف السطور مف  -

 عميو . نقد المقروء و الحكـ -

 .( 003 :0110 ,لمقروء في مواقؼ الحياة )الناقةاستخداـ أفكار ا -

بد مف معرفة مستويات الفيـ ولكي يستطيع المعمـ تدريب التبلميذ عمى إتقاف ميارة الفيـ فبل
 مستوى.كؿ  وميارات

 مستكيات الفيـ في القراءة كمياراتو :

لى خمسة مستويات, و يندرج تحت ( مستويات الفيـ القرائي إ003-000: 0111)عبيد, تصنف
كؿ مستوى منيا مجموعة مف الميارات التي تعبر عنيا , وفيما يمي قائمة بتمؾ الميارات, 

 والمستويات: 

 المباشر:مستكل الفيـ  -0

المعمومات, واألحداث فيمًا مباشرًا كما ورد ذكرىا : فيـ الكممات والجمؿ واألفكار و و يقصد بو
 التالية:ميارات صراحة في النص, ويتضمف ال

 تحديد المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ . -0

 الكممة.تحديد مرادؼ  -0

 الكممة.تحديد مضاد  -4

 تحديد أكثر مف معنى لمكممة ) المشترؾ المفظي ( . -3

 تحديد الفكرة العامة ) المحورية ( لمنص . -5
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 تحديد الفكرة الرئيسة لمفقرة . -1

 التفاصيؿ الداعمة لمنص .تحديد األفكار الجزئية و  -1

 إدراؾ الترتيب الزماني . -5

 المكاني.إدراؾ الترتيب  -2

 إدراؾ الترتيب حسب األىمية . -01

 :   مستكل الفيـ االستنتاجي -2

تمتاز ميارات ىذا المستوى بأنيا تعتمد عمى القارئ أكثر مف النص , ذلؾ أف القارئ في ميارات 
ني , مع مبلحظة طريقة في النص مف معمومات , ومعاالمستوى الحرفي يكتفي بأخذ ما ورد 

بنائو , أما في ىذا المستوى , فالقارئ ال يكتفي بذلؾ بؿ يعمؿ عمى إضفاء معاف عرض النص و 
 جديدة عمى النص , مف خبلؿ :

 واالختبلؼ.استنتاج أوجو الشبو  -0

 النتيجة.السبب و  استنتاج عبلقات -0

 دوافعو .استنتاج أغراض الكاتب و  -4

 القيـ الشائعة في النص .االتجاىات و  استنتاج -3

 استنتاج المعاني الضمنية في النص . -5

 :النقدممستكل الفيـ  -3

تقويميا مف حيث جودتيا و  ووظيفيًا, ودالليًا, لغويًا,ويقصد بو إصدار حكـ عمى المادة المقروءة 
 التالية:الميارات  فمضبوطة, ويتضممعايير مناسبة و  ؽ, وقوة تأثيرىا عمى القارئ, وفودقتيا

 الثانوية .التمييز بيف األفكار األساسية و  -0

 بو.التمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع و بيف ما ال يتصؿ  -0

 الرأي .التمييز بيف الحقيقة و  -4



41 
 

 غير المعقوؿ مف األفكار .التمييز بيف المعقوؿ و   -3

 المصادر الثانوية .ر األصمية , و التمييز بيف المصاد -5

 تو في كتابة الموضوع .الحكـ عمى كفاءة المؤلؼ , وأىمي -1

 الحكـ عمى مدى حداثة الرأي المكتوب . -1

 التمييز بيف الفكرة الشائعة , والفكرة المبتكرة في الموضوع . -5

 التذكقي:مستكل الفيـ  -4

ويقصد بو الفيـ القائـ عمى خبرة تأممية جمالية تبدو ؛ في إحساس القاري بما يشعر بو الشاعر أو 
     و التمميذ عف إحساسو بالفكرة, التي يرمي إلييا النص األدبي,الكاتب, وىو سموؾ لغوي يعبر ب

 لمخطة التي رسميا لمتعبير عف ىذه الفكرة  ويتضمف الميارات األساسية التالية :و 

 ترتيب األبيات حسب قوة المعنى . -0

 تحديد مواطف الجماؿ في التعبير . -0

 فيـ مغزاه .تذوؽ األدب الخيالي , و  -4

 في النص األدبي .تحديد الوحدة العضوية  -3

 واحد.أو نصيف شعرييف مف نوع  أدبييف,الموازنة بيف عمميف  -5

 اإلبداعي:مستكل الفيـ  -5

 جديد,اقتراح مسار فكري مف التمميذ ابتكار أفكار جديدة و ويتطمب  الفيـ,يقصد بو مستوى مف و 
يدة غير ولكنو يرى ليا استخدامات جد معمومات,حيث يبدأ التمميذ مما ىو معروؼ مف حقائؽ و 

 ويتضمف الميارات التالية : تقميدية.

 متكررة.أو ترتيب شخصياتيا بصورة  قصة,إعادة ترتيب أحداث  -0

 قصة.اقتراح حموؿ جديدة لمشكبلت وردت في موضوع أو  -0

 التوصؿ إلى توقعات لؤلحداث بناًء عمى فرضيات معينة . -4
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 نتياء مف قراءتيا .التنبؤ باألحداث وحبكة الموضوع و القصة , قبؿ اال -3

 ليا.ما لـ يحدد الكاتب نياية  ما,تحديد نياية لقصة  -5

 .مسرحة النص المقروء و تمثيمو  -1

أف اليدؼ مف تحديد مستويات الفيـ القرائي ىو تسييؿ ميمة المعمـ في إعداد أىداؼ  كترل الباحثة
مى فيـ المادة المقروءة, وفي لمقراءة, وفي استخداـ طرؽ تدريس تساعد عمى تنمية قدرة التبلميذ ع

تحديد نوع الخبرات التي ينبغي أف يقدميا المعمموف لتحسيف قدرة التبلميذ عمى فيـ ما يقرؤوف, 
وصياغة أسئمة القراءة صياغة سميمة تتناسب والنتائج التي يرغب المعمـ في الحصوؿ عمييا ,وأف 

القراءة يعتبر مقياسًا ومعيارًا لمحكـ عمى الفيـ ىو ثمرة القراءة , وأف درجة الفيـ واالستيعاب في 
ذا لـ يتـ الفيـ في  القارئ بالجودة أو غير ذلؾ ,فالقارئ الجيد ىو الذي تقترف قراءتو بالفيـ, وا 
القراءة فقدت القراءة قيمتيا وأصبحت عممية القراءة آلية, وأصبح القارئ الفظًا لرموز و حروؼ ال 

 رى و ال يدرؾ معناىا.يعرؼ معناىا كمف يقرأ كممات لغة أخ

 التعميـ االبتدائي:

"التعميـ االبتدائي ىو ذلؾ النوع مف التعميـ النظامي الذي يأتي في بداية السمـ التعميمي حيث يتمقى 
األطفاؿ تعميميـ مف سف السادسة إلى سف الثانية عشرة و ينطبؽ ىذا التعميـ عمى السواد األعظـ 

ومع ذلؾ فإف بعض المدارس االبتدائية تقصر التعميـ عمى ,لـمف المدارس االبتدائية في دوؿ العا
أربع سنوات مثؿ الكويت و بعضيا اآلخر يمدىا إلى ثماني سنوات كما يحدث في معظـ الواليات 

 .( 05: 0221المتحدة األمريكية ." ) أبو لبدة , 

عالمي لحقوؽ اإلنساف وتعتبر المرحمة االبتدائية إلزامية في جميع دوؿ العالـ تنفيذًا لئلعبلف ال
 الذي ينص عمى أف " لكؿ شخص حؽ في التعميـ "  0231الصادر عف منظمة األمـ المتحدة عاـ 

اإلتحاد الدولي لرعاية الطفؿ ودعا إلى ضرورة تيسير أسباب النمو الطبيعي  عبلفاإلنقح ىذا و قد 
 مف النواحي المادية و الخمقية و الروحية لجميع أطفاؿ العالـ .

 ة المرحمة االبتدائية :أىمي

تستقطب المرحمة األولى مف حياة الطفؿ اىتمامًا خاصًا مف قبؿ المربيف, فقد أشار كثير مف 
 فقاؿ أفبلطوف أف  الفبلسفة منذ القدـ إلى أىمية مرحمة الطفولة في تشكيؿ سموؾ األفراد الراشديف,
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وغض", مؿ كؿ ما ىو صغير خاصة إذا كانت تشفي كؿ عمؿ أىـ جزء عمى اإلطبلؽ و " البداية 
 ميارة ألحؽ باالحتراـ واإلكراـ مف الذيف ينجبونيـ" .ف مف يربي األطفاؿ بجودة و قاؿ أرسطو: " إو 

رعايتو في السنوات لى أىمية تربية الولد و تأديبو و وفي العصور الوسطى نبو اإلماـ الغزالي إ
العقمية كما نادى بذلؾ دراتو الجسمية و قما يناسب سنو و األولى مف حياتو وذلؾ لخير دينو و دنياه ب

 العبلمة عبد الرحمف بف خمدوف . 

   في عصر النيضة دعا الفيمسوؼ و المربي اإلنكميزي جوف لوؾ إلى أىمية التربية الخمقية و 
تكويف الشخصية الحرة لدى األطفاؿ منذ سف مبكرة كما دعا إلى ضرورة تدريسيـ ما يتفؽ مع و 

ذلؾ كاف لجاف جاؾ روسو األثر األكبر في التعامؿ مع الطفؿ ككائف لو ميوليـ و رغباتيـ , وك
أكد عمى ضرورة فتح المجاؿ أماـ الطفؿ لينمو مع , و طبيعتو الخاصة المختمفة عف طبيعة الرجؿ

 الطبيعة بعيدًا عف القيود االجتماعية .

ألثر في توجيو التربية  مع مطمع القرف العشريف كاف ألفكار ديوي فيمسوؼ التربية األمريكي أكبر او 
أجمع خاصة المتعمقة منيا بأثر الخبرة في تطور في الواليات المتحدة األمريكية والعالـ التقدمية 

لنفس التطوري أمثاؿ بياجيو الطفؿ و نموه . و في النصؼ الثاني مف القرف العشريف ظير عمماء ا
 اعتباره محور العممية التعميمية .   العقمي لدى الطفؿ و حيث ركزوا عمى التطور المعرفي و  برونرو 

 مبررات االىتماـ بالتعميـ االبتدائي :

االىتماـ بالتعميـ االبتدائي بحيث أرجع  " مبرراتذكر أبو لبدة في كتابو " منيج المرحمة االبتدائية 
ذلؾ االىتماـ إلى مبادئ و اعتبارات إنسانية و اجتماعية و سياسية و اقتصادية و تربوية وذكر 

   نيا:م

تعتبر المدرسة االبتدائية بمثابة حجر األساس لمنظاـ التربوي بكاممو فإذا صمح ىذا األساس   -0
ف العادات التربوية التي يكتسبيا مة البناء التربوي بكاممو , إذ إكاف لو األثر اإليجابي في سبل

لذاتي ستؤثر الطفؿ في المرحمة األولى مثؿ التفكير السميـ و الخطوات األولى نحو التعمـ ا
 بشكؿ إيجابي عمى سموكو في المراحؿ التالية .

في الطاقة  ترى الدوؿ الحديثة أف االىتماـ بالمرحمة االبتدائية يعتبر نوعًا مف أنواع االستثمار -0
ف تنمية الطاقات و القدرات الصغيرة في المرحمة االبتدائية يؤدي بالتالي إلى البشرية لمدولة.إذ إ

ت المجتمع . ومف ىذا المنطمؽ تعمؿ المدرسة عمى اكتشاؼ المواىب تنمية طاقات و قدرا
 وتنميتيا في ىذه المرحمة و اكتشاؼ نواحي الضعؼ و اإلعاقة ومعالجتيا في الوقت المناسب.
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  التاريخفالمغة والديف و  ,تعتبر المدرسة االبتدائية أىـ وسيمة لنقؿ التراث مف جيؿ إلى جيؿ -4
مكف اكتسابيا بوسائؿ عديدة منيا التنشئة االجتماعية و التعميـ كميا ي التقاليد,العادات و و 

 االبتدائية.النظامي متمثبًل في المدرسة 

لنمو األطفاؿ نموًا سميمًا , ومف ىذا المنطمؽ  ةتييئ المدرسة االبتدائية البيئة الصحية المناسب -3
ه العناية إنشاء تحرص معظـ الدوؿ عمى العناية بيذه البيئة عناية خاصة , ومف مؤشرات ىذ

األبنية المدرسية الصحية واختيار الييئات التدريسية الجيدة , والمناىج المدرسية المناسبة , 
وحيف تقوـ الدولة بذلؾ تكوف قد أخذت بأيدي األطفاؿ نحو النمو الصحيح وفي نفس الوقت 

الخبرات ساعدت األطفاؿ الذيف يفتقروف لمبيئة التربوية الصحية في تعويض ما فاتيـ مف 
 التعميمية األساسية .

تتميز فترة الطفولة وخاصة خبلؿ التحاؽ الطفؿ بالمرحمة االبتدائية بخصائص معينة مثؿ  -5
الخروج مف عالـ الذات أو العالـ الضيؽ إلى العالـ الرحب الذي يحيط بو, وكذلؾ الفضوؿ 

االبتدائية إلى  وحب المعرفة وسيولة الحفظ و التقميد, وكميا خصائص تدعو معممي المدرسة
استثمارىا عمى الوجو األفضؿ, مثؿ توجيو األطفاؿ نحو االستكشاؼ واستغبلؿ حب األطفاؿ 
لمحركة في توجيو نشاطاتيـ الحركية والعقمية وتحميميـ المسؤولية بشكؿ تدريجي, واستغبلؿ 

واع الشريؼ, وحفظ أن يسرعة الحفظ لدييـ في استظيار آيات القرآف الكريـ والحديث النبو 
الحوار في المغة االنجميزية حتى لو لـ يصاحب ذلؾ االستظيار قدر كافي مف الفيـ العميؽ 

 في ىذه المرحمة . 

تعتبر المرحمة االبتدائية الفرصة األولى التي يمتقي خبلليا األطفاؿ بأطفاؿ آخريف ممف ىـ في  -1
بينما يعيش ىؤالء  نفس المرحمة العمرية ومف ىنا فإنيـ يتقاربوف معيـ في خصائص النمو ,

التبلميذ في محيطيـ األسري مع أفراد يتباينوف تباينًا كبيرًا مف حيث العمر واالىتمامات . 
وبطبيعة الحاؿ فإف احتكاؾ األطفاؿ مف ذوي مرحمة عمرية واحدة مع بعضيـ البعض يييئ 

, والتعاوف وحب  الفرصة لنمو أنواع مف السموؾ مثؿ القيادة واالنقياد, والمسؤولية والديمقراطية
 الخير لآلخريف وغير ذلؾ .

أف االىتماـ بالمرحمة االبتدائية ىو اىتماـ عالمي تفرضو شرعة حقوؽ األطفاؿ التي صدرت  -1
    , ومنظمة األمـ المتحدة عاـ (0203), وصادقت عمييا عصبة األمـ عاـ  (0204)عاـ 

ى إلزامية التعميـ ومجانيتو, , ومف ىنا فقد نصت دساتير معظـ الدوؿ وقوانينيا عم (0231)
 والمعمـو أف الحد األدنى مف التعميـ اإللزامي يغطي المرحمة االبتدائية .
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 تعمـ القراءة في المدرسة االبتدائية :

التجارب عمى , فقد دلت البحوث و تكتسب قراءة التمميذ في السنوات األولى أىمية خاصة في حياتو 
ح في تعمـ القراءة في أثناء السنوات الثبلثة األولى؛ ألف األطفاؿ أف التمميذ تتييأ لو أسباب النجا

؛ فتعمـ , يجدوف صعوبة في التعمـالذيف لـ يتعمموا القراءة بكفاءة في أثناء السنوات الثبلثة األولى
التبلميذ القراءة في نياية الصؼ الثالث االبتدائي , ىو المطمب الوحيد األكثر أىمية مف المرحمة 

 ( . 0:  0110ائية ) يونس , االبتد

ليذا إذا ما أردنا أف نغرس في التبلميذ ميبًل دائمًا ورغبة قوية في قراءة ما ىو جديد بالقراءة وفبل بد 
 أساسيف:مف االىتماـ بيدفيف 

وأف يساىـ في أف يستمتعوا في ’ أف يخمؽ برنامج القراءة رغبة لدى التبلميذ في القراءة  -0
 قراءتيـ.

وفي فيـ الناس والمجتمع؛ إذ  العالـ,وفي معرفة  الشخصية,لقراءة الرغبة في نمو أف تحقؽ ا -0
إف التمميذ بعد أف يكتسب ميارات القراءة بمستوى معقوؿ البد أف يكوف لديو دافع وشغؼ 

ثراء   حياتو.بالقراءة لممتعة و اإلفادة وا 

ىج وأساليب تدريس وتوفير مواد ولممدرسة دور بارز في تنمية الميؿ لمقراءة, عف طريؽ تقديميا منا
لتكويف الميؿ,  متنوعة و مشوقة لمقراءة , وتوافر مواد القراءة المشوقة, والتي ىي نقطة البداية

تمثؿ فيما يتمقاه التمميذ عف والديو, وتوفير الكتب و المجبلت ونوعيتيا, كؿ ذلؾ ولؤلسرة دور ميـ ي
الفراغ , وما يتعرض لو التمميذ في المنزؿ مف يؤثر في تنمية الميؿ لمقراءة وكيفية قضاء وقت 

وىناؾ أىمية بالغة في القدرة عمى تحديد المادة  ,وسائؿ االتصاؿ كالتمفاز والراديو والكمبيوتر
المقروءة  المناسبة لكؿ سنة دراسية بقدر ما تكوف المادة المقروءة مبلئمة بقدر ما يكوف إقبالو عمى 

 .( 10: 0111القراءة أكثر)فورة, 

"تعتبر القراءة العامؿ األساسي الذي تقوـ عميو العممية التعميمية كميا, فالقراءة أداة تحصيؿ لممواد 
الدراسية المختمفة, فاالرتباط بينيا وبيف التحصيؿ الدراسي مرتفع, والعجز فييا يبني عميو تخمؼ 

ة الحقيقية ىي المقترنة دراسي, ذلؾ ألنيا األساس في عممية الفيـ التي يقاس بيا التحصيؿ, فالقراء
بالفيـ أو االستيعاب الذي يعتمد عؿ سيولة استخداـ المفاىيـ أو المعاني التي يكتسبيا الطالب, 

 .(15: 0252وعف طريؽ القراءة يستطيع الطالب أف يحقؽ النجاح في حياتو المدرسية)أبو الييجا, 
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لعامة التي يتكقع مف التالميذ كقد تعرض المنياج الفمسطيني في خطكطو العريضة إلى األىداؼ ا
 كىي:امتالكيا في نياية ىذه المرحمة 

 ووطنيـ.لغتيـ و عروبتيـ االعتزاز بدينيـ و  -

 اكتساب قدر مف القيـ اإليجابية والعادات الحميدة . -

 اإلقباؿ عمى المشاركة في األنشطة المنيجية وغير المنيجية . -

 التدرب عمى ميارة االستماع واستيعاب ما يسمع . -

 نطؽ الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة . -

 القراءة بفيـ مادة مشكولة قراءة جيرية صحيحة معبرة . -

 القراءة بفيـ مادة قراءة صامتة بسرعة مناسبة . -

 الكتابة الواضحة الخالية مف األخطاء . -

 مراعاة قواعد خط النسخ في كتاباتيـ . -

 اكتساب ثروة لغوية تمكنيـ مف التعبير. -

 سيمة . التعبير بمغة فصيحة -

    , ات أدبيةمقطوعحفظ آيات قرآنية كريمة قصيرة , وأحاديث نبوية شريفة قصيرة , و  -
 أناشيد وطنية .و 

 محاكاة األنماط المغوية التي تعرض ليـ . -

 (01: 0222)الخطوط العريضة لمنياج المغة العربية, 

 مراحؿ تعميـ القراءة في المدرسة االبتدائية:

عدة تستغرؽ سنوات ما قبؿ المدرسة االبتدائية, وتمتد حتى نياية المرحمة  يمر تعميـ القراءة بمراحؿ
الثانوية, وىذه المراحؿ, ىي: االستعداد لمقراءة, والبدء في تعميـ القراءة, والتوسع في القراءة, 

 األذواؽ والميوؿ.رات والكفايات, وتيذيب العادات و وتوسيع الخبرات وزيادة القد
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 حمة مف مراحؿ تعميـ القراءة الخمس:و فيما يمي عرض لكؿ مر 

 مرحمة االستعداد لمقراءة : -0

تستغرؽ ىذه المرحمة سنوات ما قبؿ المدرسة و السنة األولى االبتدائية, واليدؼ مف ىذه المرحمة 
و يتـ تكويف  لمقراءة.ىو توفير الخبرات والمرونة الكافية التي تنمي عند التبلميذ االستعداد 

ؽ: تنمية القدرة عمى تذكر األشكاؿ والتفكير المجرد وتوسيع خبرة بالبيئة االستعداد عف طري
المحيطة بو, والتمكف مف صياغة الجمؿ البسيطة عف طريؽ تزويده بقدر كبير مف المفردات, 
والتدريب عمى سبلمة النطؽ, وتمييز الشبو والخبلؼ بيف األشكاؿ والصور, والتمييز عمى دقة 

رياض األطفاؿ في أف عمييما دورًا ميمًا , وىذا يظير أىمية دور المنزؿ و يالتمييز البصري والسمع
 .(045: 0220)شحاتة,  في تحقيؽ االستعداد لمقراءة

 مرحمة البدء في تعميـ القراءة : -2

تبدأ ىذه المرحمة في السنة األولى االبتدائية . يتـ في ىذه الرحمة تكويف العادات األساسية في 
 ميارات و القدرات وىي :القراءة , وبعض ال

معرفة أسماء الحروؼ, والربط بيف الكممة والصورة , وتعرؼ الكممات بالصور, والتمييز الصوتي 
بيف نطؽ الحروؼ, والتمييز البصري بيف أشكاؿ الحروؼ, وأف يتعرؼ التمميذ عمى جميع الحروؼ 

خراج الحروؼ م ف مخارجيا الصحيحة, وربط اليجائية في أشكاليا المختمفة وأوضاعيا المختمفة, وا 
الحروؼ بحركاتيا وسكناتيا, وأف يعرؼ الحركات األولية مف الفتحة و الكسرة و السكوف وتكويف 
عادات البحث عف المعاني في أثناء القراءة , و قراءة قطعة مكونة مف سطريف عمى األقؿ, ويتـ 

طع مف لوحات اإلعبلنات, ذلؾ في إطار إكساب التبلميذ الشغؼ بتعمـ القراءة عف طريؽ عرض ق
 وعناويف الصور التي تعمؽ عمى الجدراف ومكتبات الفصوؿ, والكتب و القصص. 

 مرحمة التكسع في القراءة : -3

وتسمى ىذه المرحمة بمرحمة التقدـ في اكتساب العادات األساسية في القراءة, وتمتد ىذه المرحمة 
ؿ في دقة الفيـ  لما يقرأ, واالستقبلؿ في مف الصؼ الثاني إلى الصؼ السادس االبتدائي,وتتمث

تعرؼ الكممات, واالنطبلؽ في القراءة الجيرية , وازدياد السرعة في القراءة, وقراءة القطع األدبية 
 ت, وتنمية البحث عف موارد جديدة.وقطع المعمومات و القصص , وبناء رصيد مف المفردا
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 مرحمة تكسيع الخبرات: -4

الكفايات فأنيا تشمؿ ىذه المرحمة سنوات الدراسة برات وزيادة القدرات و توسيع الخ وأما مرحمة
 اإلعدادية , ويتـ فييا القراءة الواسعة , والتي تزيد مف خبرات القارئ .

 مرحمة تيذيب العادات: -5

و التي تتمثؿ في تيذيب العادات و األذواؽ والميوؿ  –وأما المرحمة األخيرة مف مراحؿ تعمـ القراءة 
ستغرؽ الصفوؼ الثبلثة األولى بالمرحمة الثانوية, وفييا يتـ شمؿ ما تبقى مف مراحؿ التعميـ؛ فتتف –

 .(11 – 11: 0114)فورة,  تنمية العادات والميوؿ و تصفيتيا في أنواع القراءة المختمفة

 التعميـ األساسي:

دائي والتعميـ األساسي بيف مرحمتي التعميـ االبت اً طبلع الباحثة وجدت أف ىناؾ اختبلفمف خبلؿ ا
تد مف الصؼ األوؿ حتى الصؼ الثانية تمو , تد مف الصؼ األوؿ حتى الصؼ الرابعفاألولى تم

ىو صؼ يعد مف تبلمذة الصؼ الرابع األساسي و ولكٍؿ منيا أىدافيا, وألف عينة الدراسة  العاشر
 أىدافيااألساسي و  حثة طرح مرحمة التعميـضمف المرحمتيف االبتدائية واألساسية, ارتأت البا

 خصائص األطفاؿ في ىذه المرحمة . تيا, و مشكبلو 

"يقصد بالتعميـ األساسي, أنو المرحمة التعميمية التي تبدأ مف التحاؽ الطفؿ بالمدرسة االبتدائية في 
سنة , فيتحتـ عمى كؿ  03سنوات وحتى االنتياء مف الدراسة بالمدرسة اإلعدادية في سف  1سف 

دسة أو تجاوزه أف يمتحؽ بالمدرسة االبتدائية, وتيدؼ ىذه المدرسة إلى تعميـ طفؿ بمغ سف السا
ومعرفة القيـ الدينية واألخبلقية والقومية  التبلميذ الميارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب,

 :0224في التبلميذ حتى يشبوا مواطنيف صالحيف قادريف عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع " )منسي, 
00.) 

التعميـ األساسي "ىو ذلؾ التعميـ الذي يؤمف قدر كاؼ مف التعميـ لجميع أبناء الشعب بدوف  
تمييز, ويسمح ليـ ىذه القدر مف التعميـ بمتابعة الدراسة لممرحمة اإلعدادية إذا رغبوا في ذلؾ, أو 

صادية بدخوؿ الحياة العممية بقدر معقوؿ مف الكفاءة تسمح ليـ بالمساىمة بالنشاطات االقت
 (.03 : 0221واالجتماعية لممجتمع ) أبو لبدة, 

 ( وتقسـ ىذه المرحمة إلى قسميف: 01-0مرحمة التعميـ األساسي) اإللزامي( تشمؿ الصفوؼ مف )
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( تشمؿ عمى التبلميذ الذيف  3-0)المرحمة األساسية الدنيا) التييئة( و تشمؿ الصفوؼ األساسية  -
 نوات.( س 01-1تترواح أعمارىـ ما بيف )

( تشمؿ عمى التبلميذ  01-5المرحمة األساسية العميا) التمكيف( وتشمؿ الصفوؼ األساسية)  -
 ( سنة. 05-00الذيف تترواح أعمارىـ ما بيف)

 األىداؼ العامة لمتعميـ األساسي: 

 يستيدؼ التعميـ األساسي ما يمي:

لممواطنة والتي  ةت البلزمتوفير الحد األدنى مف المعمومات و المفاىيـ والميارات واالتجاىا -0
سوؼ يحتاج إلييا كؿ صغير في مجتمعو قبؿ أف يتحمؿ مسؤولياتو الكاممة في مرحمة النضج 

 والرشد .

والتي تمكنو مف  لبلستخداـ,تزويد التبلميذ في فترة التعميـ األساسي بالميارات العممية القابمة  -0
 التنمية.أف يكوف مواطنًا منتجًا في مجتمعو مشاركًا في مياديف 

احتراـ العمؿ اليدوي وممارستو كأساس ضروري لحياة منتجة بسيطة , ويؤكد ىذا اليدؼ  -4
أىمية الربط بيف الفكر والعمؿ باعتبارىا جانبيف رئيسييف متكامميف في الخبرات اإلنسانية 
ىا وبتصحيح الخمؿ في التوازف بينيما بجعؿ العمؿ كالفكر ركيزة لمتربية ومصدرًا رئيسيًا لمحتوا

 وأساليبيا .

وقواعد السموؾ السميـ النابع مف أخبلقيات  والدينية.تكويف االتجاىات الروحية والخمقية  -3
 المجتمع وقيمو وثقافتو.

االىتماـ بالصحة الجسمية والنفسية واالتجاىات المبلئمة لمتبلميذ وتحقيؽ التوازف واالنسجاـ  -5
 والتعاوف والتكامؿ في محيط األفراد والجماعات .

مية شخصية التمميذ الخبلقة وفكره الناقد بحيث يتمكف مف اإلسياـ في تنمية مجتمعو ووطنو تن -1
 (. 002-005: 0224)حساف, 

 وفيما يمي أىـ المواصفات التي يسعى التعميـ األساسي في تشكيميا لدى شخصية المتعمـ : 

قدر المستطاع وذلؾ عف طريؽ اعتماد التبلميذ ب والعمؿ,في التفكير والقوؿ  يجابية:اإل -
 والمعرفة.عمى أنفسيـ في اكتساب الخبرة 
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إلى الطرؽ  يعف طريؽ استناد تدريس المواد الدراسية في مرحمة التعميـ األساس الكاقعية: -
وذلؾ بأف تدور حوؿ أنشطة ذات صمة بحياتو وبيئاتو,  وعممية,التي تجعؿ دراستيا واقعية 

 رة.األخيال أف تدور حوؿ مواد منفصمة في الصفوؼ 

بتكاري عند التبلميذ في مجاالت اإلنتاج التي عف طريؽ تشجيع النشاط اإل بتكارية:اإل -
 يتدربوف عمييا وفي اليوايات واألنشطة التي يمارسونيا .

وذلؾ مف خبلؿ ما يسيـ بو التمميذ مف أنشطة دراسية وأنشطة حرة مع زمبلئو  التعاكنية: -
 مختمفة داخؿ حجرات الدراسة وخارجيا . وما يقوـ بو التبلميذ مع معممييـ مف مناشط

 : مشكالت التعميـ األساسي في البالد العربية

أظيرت الدراسات التي قامت بيا اليونسكو في الببلد العربية حوؿ مشكبلت التعميـ األساسي أف 
 وىي:ىناؾ تسع مشكبلت تقؼ حجر عثرة أماـ تطور التعميـ وتعميمو 

 المصادر البشرية .  عدـ كفاية الموارد المالية وقمة -0

خاص االتجاه السمبي لدى بعض اآلباء نحو التعميـ بوجو عاـ, وتعميـ البنات والنساء بوجو  -0
 ويتركز ذلؾ في المناطؽ الريفية.

أف عائد العمؿ أفضؿ  –ألسباب اقتصادية  –اعتقاد بعض اآلباء الفقراء وغير المتعمميف  -4
 دخراتيـ.مكما أف تعميـ األبناء قد يضيع  التعميـ,مف 

 نقص البنية األساسية الضرورية لنقؿ السكاف مف المناطؽ األقؿ كثافة عمى مراكز التعميـ. -3

الكوارث سواء ما كاف منيا مف صنع القدر أو مف صنع اإلنساف مما أدى إلى تدمير  -5
 الممتمكات وىجرة السكاف .

لمواطنيف في وندرة إشراؾ ا وتسييرًا,سيطرة الحكومات عمى مقدرات التعميـ تخطيطًا  -1
 التعميـ.سياسيات 

يجاد البدائؿ لتعميـ األطفاؿ  -1 عدـ وجود سياسة محددة لتطوير المؤسسات التربوية الحالية وا 
 والشباب وكبار السف .
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عدـ وجود سياسة رشيدة الستغبلؿ وسائؿ اإلعبلـ لتقـو بدورىا في التعميـ األساسي وبرامج  -5
 األمية.محو 

 لتربوية .ضعؼ آلية التخطيط واإلدارة ا -2

 ( 0220السنة الثالثة  -العدد السابع  –) مجمة التربية 

 مشكالت التعميـ األساسي في فمسطيف:

ولقد واجو التعميـ األساسي في فمسطيف وال مشكبلت التعميـ األساسي في الببلد العربية  تمؾ كانت
فمف الحرماف مف  لمشكبلت نظرًا لمظروؼ السياسية التي تقمبت عمى فمسطيف,يزاؿ العديد مف ا

بو في االنتداب البريطاني, إلى محاربتو والحد منو في  االىتماـالتعميـ في العيد العثماني إلى عدـ 
اءة و الكتابة اإلسرائيمي األمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة األمييف الذي ال يعرفوف القر  االحتبلؿظؿ 

)الضفة وفيما عدا العيديف األردني  ة,ارتفاع التسرب مف المدارس في سف مبكر أو تدني التحصيؿ و 
فإف المشكبلت الموروثة  )قطاع غزة( المذيف شيد فييما التعميـ نموًا ممحوظًا, والمصري الغربية(,

مف الظروؼ السابقة ما زالت تمقي بظبلليا عمى واقع التعميـ في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية 
التعميـ في الوقت و جياز التربية  هشيد فرغـ ما ,ورالتي تحاوؿ إصبلح ما أفسده البشر عبر العص

, إال أنو يوجد ىناؾ العديد خاصًة بعد وضع مناىج فمسطينية جديدةتغيرات ايجابية و  مف الحالي
 قطاع غزة عمى وجو الخصوص,لتعميـ األساسي في فمسطيف عامة و تواجو ا التي مف المشكبلت

 ي النقاط اآلتية:أجممتيا فاولت الباحثة الوقوؼ عمى بعضيا و ح

مستقمتيف بالتبلميذ والمعمميف ىو استخداـ نفس المبنى المدرسي لمدرستيف : و نظاـ الفترتيف -0
ومف عيوب ىذا النظاـ  في البناء الواحد, فالتعميميتيىو ما يعرؼ بنظاـ الدورتيف ء و المدراو 

ت التربوية تدني مستوى النشاطايا التمميذ في المدرسة, و تقميؿ عدد الساعات التي يقضي
الضوضاء مف تبلمذة الفترة المسائية لزمبلئيـ في الفترة ضافة إلى اإلزعاج و المرافقة, إ
 الصباحية.

 يعطؿ جيده .عمؿ المعمـ و  مما يعوؽ ؛كثافة الفصوؿ عف الحدود الممكنة  زيادة -0

 تسرب التبلميذ مف المدرسة قبؿ وصوليـ إلى نياية مرحمة التعميـ األساسي . -4
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األعداد الكبيرة مف حصص التي يدرسيا المعمـ يوميًا و يمي: فالعدد الكبير مف الالعبء التعم -3
لو نتيجة  التبلميذ في الصؼ الواحد. واقتراف ذلؾ كمو مع كثرة مطالب المشرفيف مف المعمـ,

 وعية التعميـ.ىي تدني نو  واحدة ال غير

د سواء بطريؽ مباشر أو يقاوـ التجديالمحافظة ومقاومة التجديد : فيناؾ عدد مف المعمميف  -5
طريؽ غير مباشر, فالتغير يتعارض مع قناعات ترسخت في وجدانو وانعكست في ممارساتو 

 التربوية.

 سوء جودة المباني المدرسية. -1

 تقمص حجـ وجود األنشطة التربوية . -1

 عدـ توفر اإلمكانيات المادية البلزمة لمتعميـ. -5

برى التي تواجو المسيرة التعميمية , الحصار والمشكمة األىـ والتي تعتبر مف المشكبلت الك -2
مف وصوؿ  اقتصادية مما يعيؽ ب عميو مف مشكبلتالذي يتعرض لو قطاع غزة وما يترت

 األثاث المدرسي لمتبلميذ . القرطاسية و 

 يمكف اتخاذ التدابير اآلتية لمتغمب عمى بعض تمؾ المشكالت:ك 

 لتعميـ األساسي عمى األقؿ.حـر عمؿ األطفاؿ في سف االتي توضع التشريعات -0

الخيرية وغير الحكومية ورجاؿ األعماؿ إلى المساىمة في ترميـ لشعبية و دعوة المنظمات ا -0
المدارس الموجودة حاليًا, وكذلؾ في المساىمة في إنشاء مدارس جديدة تتوافر فييا شروط مدرسة 

 .المستقبؿ

جؿ مساعدة التبلميذ عمى تخطي ما قد تعييف مرشديف نفسييف واجتماعييف في المدارس مف أ -4
 يواجيونو مف مشكبلت ال سيما ما تراكـ لدييـ مف رواسب نفسية.

 توعية أولياء األمور بأىمية التعميـ بالنسبة لمفرد والمجتمع. -3

 أىمية دعـ تعميـ الفقراء مف الطبقات المحرومة. -5
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 خصائص طفؿ المرحمة األساسية:

سنة بصفة عامة باتساع األفؽ والقدرة  03سنوات إلى  1فترة مف سف  تتميز مرحمة نمو الطفؿ في
ستقبلؿ ويمكف تقسيـ ىذه عمى تعمـ الميارات األكاديمية األساسية وزيادة قدرة الطفؿ عمى اال

 ىي:أقساـ  ةلى ثبلثالمرحمة إ

 سنوات . 2إلى  1مرحمة الطفولة المتوسطة مف سف - أ

 سنة . 00إلى  2مرحمة الطفولة المتأخرة مف سف - ب

 سنة . 03إلى  00مرحمة مشارؼ المراىقة مف سف - ت

وتمميذ الصؼ الرابع يقع في مرحمة الطفولة المتأخرة و فيما يمي عرض لخصائص النمو في ىذه 
 (. 51 – 51 :0253 وعدس,) توؽ  المرحمة:

 :الخصائص الحسية كالجسدية أكالن:

كوف حاسة الممس لدى أطفاؿ ىذه وت ممحوظًا,تتقدـ حواس الطفؿ في ىذه المرحمة تقدمًا  -0
ويعتمد الطفؿ في ىذه المرحمة عمى حواسو أكثر ما  المراىقيف.المرحمة أقوى منيا لدى 

 معو.يعتمد عمى العمميات العقمية في كشؼ العالـ وفيمو والتكيؼ 

ينمو الجياز العضمي نموًا كبيرًا خبلؿ ىذه المرحمة فتبمغ عضبلت الطفؿ في سف الثانية  -0
 السادسة.ؼ وزنيا وقوتيا في سف عشرة ضع

ويقترح  جميعًا,تتصؿ بظاىرة العضبلت ظاىرة الطفؿ العسر وىي مشكمة تواجو المعمميف  -4
بؿ نحاوؿ تقديـ المساعدة لو لكي  اليمنى,المربوف أف ال نكره الطفؿ عمى استخداـ يده 

 أمكف.يستخدـ اليد اليمنى إف 

 بح التحكـ في األمور الصغيرة سيبًل ممتعًا يتحسف التناسؽ الحركي عند األطفاؿ ولذا يص -3

يتميز النمو الجسدي بالتباطؤ مما يسمح بتوفير طاقة زائدة لمنشاط الجسمي الذي يتسـ  -5
وكذلؾ النشاط الذىني الذي يتسـ بتطمع الطفؿ لفيـ العالـ مف حولو  المتدفقة,بالحيوية 

 وعضبلتو.مستفيدًا مف نمو حواسو 
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 (:عقمي )المعرفيخصائص النمك ال ثانيان:

 يتميز أطفاؿ ىذه المرحمة بالتميؼ لمتعمـ. -0

 الطفؿ.يكوف مدى انتباه الطفؿ قصيرًا ويزيد مدى االنتباه تدريجيًا مع نمو  -0

 والحركية.يعتمد التذكر في ىذه المرحمة عمى الصور البصرية  -4

كبر بكثير تكوف قابمية األطفاؿ لبلستيواء ) تقبؿ فكرة دوف نقد وتحقيؽ منطقي ( كبيرة وأ -3
 المراىقة.مما في مرحمة 

يكوف نمو الذكاء في ىذه المرحمة مضطردًا , إال أف ىناؾ فروقًا فردية واضحة بيف  -5
 األطفاؿ في الذكاء .

 بكتاباتيـ.يحب األطفاؿ الكبلـ وىـ يتكمموف بسيولة أكثر إذا ما قورنت  -1

 يبدأ األطفاؿ في ىذه المرحمة بتطوير مفاىيـ الصواب والخطأ . -1

كما أف جمع األشياء و التنقيب عنيا  جدًا,وف حب االستطبلع في ىذه المرحمة قويًا يك -5
 كبيرة.يقوى بدرجة 

 الكبار.وفي نفس الوقت يحتاجوف إلرشاد  استقبللية,يصبح األطفاؿ في ىذه المرحمة أكثر  -2

 االنفعالي:خصائص النمك  ثالثان:

الي حيث يصبح أكثر تحكمًا في يحرز طفؿ ىذه المرحمة تقدمًا واضحًا في نموه االنفع -0
والعوامؿ التالية قد  تمبيتيا.وأكثر تقببًل لمتأخر في تحقيؽ رغباتو أو حتى عدـ  انفعاالتو,

 الخاصية:تكوف السبب وراء ىذه 

 نمو ذكائو وتفكيره و تخمصو التدريجي مف مركزية الذات .- أ

 ضًا لمغضب الثائر .قؿ تعر ة بيا وأزيادة اعتماد الطفؿ عمى نفسو مما يجعمو أكثر ثق- ب

 نمو عبلقاتو االجتماعية مع الرفاؽ .- ت

الكبار وما يصحب ذلؾ مف تشرب بعض القيـ األخبلقية اليادئة و خاصة  باحتراـاىتمامو - ث
 القدوة.ممف يقوموف بدور 
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قد يتعرض األطفاؿ إلى االنفعاالت الحادة في مواقؼ تأكيد الذات و الدفاع عنيا أو نتيجة  -0
 ية و الصحية الخاصة .بعض الظروؼ البيئ

نسميو  أفوىذا ما يمكف  ,يحتـر األطفاؿ في ىذا السف انفعاالت وعواطؼ اآلخريف -4
 المشاركة الوجدانية . ويكوف ىذا الميؿ قويًا في محيط الجماعة بشكؿ خاص .

يرغب األطفاؿ وبحماس كبير في مساعدة الكبار وبشكؿ خاص المعمـ لمحصوؿ عمى  -3
 فاؿ بتحمؿ المسؤولية . الرضا, كما يستمتع األط

ومف أىـ ىذه  ,تظير بعض الميوؿ لدى األطفاؿ في ىذه المرحمة بدرجات متفاوتة مف القوة -5
 الميوؿ :

 الميؿ لمعمؿ و الحؿ والتركيب .- أ

 الميؿ لمجمع واالقتناء .- ب

 الميؿ لتجواؿ واالستكشاؼ .- ت

 الميؿ لبلطبلع .- ث

 .(001: 0224)عريفج ,الميؿ لمتصنيؼ - ج

 االجتماعي:النمك  خصائص رابعان:

في ىذه المرحمة أكثر تمييزًا في انتقاء أصدقائيـ ويميموف إلى اختيار صديؽ  يصبح األطفاؿ -0
 األصدقاء.دائـ وعدد شبو دائـ مف 

يحب األطفاؿ في ىذه الفترة األلعاب المنظمة في مجموعات صغيرة ولكف اىتماميـ بقوانيف  -0
 نفسيا.الجماعة قد يفوؽ اىتماميـ باأللعاب 

 يبدو التناقض واضحُا في ىذا العمر , كما يكثر التباىي و التبجح والتفاخر . -4

ف سواء في األعماؿ المدرسية أو في ميداف المعب, ىتمامات المختمفة لكؿ مف الجنسيتبدأ اال -3
 وتتأثر ىذه االىتمامات واالختبلفات بالطبقة االجتماعية واالقتصادية .
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اإلناث بشكؿ واضح وقد تظير مشاحنات متعددة بيف  تختمؼ اىتمامات الذكور عف اىتمامات -5
الجنسيف واتيامات وتنافس واضح في اإلنجاز المدرسي في المدارس االبتدائية العميا 

 المختمطة.

 القراءة:أشكاؿ 
 تتخذ القراءة أشكاال متعددة فيي مف حيث األداء : 

 صامتة  -0جيرية                                     -0

 لمقارئ:حيث الغرض العاـ  وىي مف

 قراءة جمع المعمومات . -0القراءة التحصيمية .                        -0

 الترفيو.قراءة  -3     القراءة السريعة الخاطفة .             -4

 االجتماعية.القراءة  -1القراءة التصحيحية .                       -5

 القراءة النقدية التحميمية. -5             قراءة التصفح السريع.         -1

 قراءة التذوؽ. -2

 المقروءة:وىي مف حيث طبيعة المادة 

 تاريخية  -4عممية             -0أدبية                 -0

 الخ.  ..اجتماعية. -5فمسفية               -3

 لمقارئ:وىي مف حيث التييؤ الذىني  

 قراءة لبلستمتاع -0 قراءة لمدرس               -0

 تصنيفيا مف حيث الغرض العاـ لمقارئ :  أكالن:

 منيا:يصنؼ المربوف القراءة مف حيث الغرض منيا عدة أنواع 

و يراد بيا استظيار المعمومات وحفظيا, وليذا فالقارئ في ىذا النوع  القراءة التحصيمية: -1
بطيئة و تتصؼ باألناة و عقد الموازنات محتاج إلى كثرة اإلعادة و التكرار, ومف خصائصيا أنيا 

 بيف المعمومات المتشابية و مختمفة .
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: و فييا يقوـ القارئ بالرجوع  إلى مصادر عدة لجمع ما يحتاج إليو مف قراءة جمع المعمكمات -2
ارة التمخيص مييارة السرعة في تصفح المراجع , و معمومات , وىذا النوع يتطمب مف الدارس م

 أمثاليـ ىـ أكثر الناس احتياجا إلى ىذا النوع مف القراءة.حثيف والعمماء و ولعؿ فئة البا

و تيدؼ إلى معرفة شيء معيف في لمحة مف الزمف كقراءة فيارس  الخاطفة:القراءة السريعة  -3
 ءة ضرورية لمباحثيف و المتعمميف.وىي قرا بأنواعيا,الكتب وقوائـ المؤلفيف و األدلة 

ىذا و : تكويف فكرة عامة عف موضوع كقراءة تقرير أو كتاب جديد ,  عقراءة التصفح السري -4
         النوع تتطمبو حياتنا الراىنة نظرًا لضخامة اإلنتاج اليومي مف المطبوعات في العموـ والفنوف

      كذلؾ بالسرعةأماكف خاصتو الستيعاب الحقائؽ و  , وتمتاز ىذه القراءة بالوقفات فياآلدابو 
 .( 14:  0250) إبراىيـ :,. ألماكف األخرىالفيـ في او 

القصص       النوادر و الرياضة العقمية كقراءة األدب و المتعة األدبية و  قراءة الترفيو: -5
راعي في اختيار التفكير وكد الذىف , لذا يىي قراءة تخمو مف التعمؽ و والفكاىات والطرائؼ, و 

 قد تؤدى عمى فترات متقطعة .لفراغ , و ادة يزاوليا في أوقات االقارئ عمادتيا الخفة, و 

: الغرض منيا الفحص و النقد, وذلؾ كقراءة كتاب أو إنتاج ما  القراءة النقدية التحميمية -6
ليذا ال المتابعة , و بحاجة إلى التروي و لمموازنة بينو وبيف غيره , ولذا القارئ في ىذه القراءة 

التحصيؿ والفيـ افة و الموىبة والنضج واالطبلع و ف الثقيستطيع قراءتيا إال مف حظي بقدر كبير م
 .( 431:  0212)سمؾ , 

القارئ  يتأثر بياحيث  االستمتاع,وىذا النوع أشبو بقراءة  مع المقروء: التفاعؿ قراءة التذكؽ -7
 وجدانية.بشخصية الكاتب ويشاركو فيما يقرؤه لو مشاركة 

ء المغوية و اإلمبلئية و األسموبية و الصيغ ىي قراءة استدراؾ األخطا القراءة التصحيحية : -8
المفظية , وتيدؼ إلى تصحيح الخطأ كقراءة المعمـ دفاتر التبلميذ و الطبعات التجريبية , وتحتاج 
ىذه القراءة إلى جيد مضاعؼ مف القارئ لكثرة التدقيؽ و اإلمعاف في المادة المقروءة , مما ينجـ 

 مع مرور الزمف . عنو تعب أعصاب العيف فيورثيا كبلالً 

: ويقصد بيا التعرؼ إلى ما يحدث لفئات المجتمع مف مناسبات سارة أو القراءة االجتماعية -9
أحزاف كقراءة صفحات الوفيات والدعوات, والغرض منيا المشاركة الوجدانية, وتقديـ الواجب الديني 

 واالجتماعي.
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 لمقارئ:القراءة مف حيث التييؤ الذىني  ثانيان:

: ترتبط ىذه القراءة بمطالب المينة , والواجبات المدنية وغير ذلؾ مف ألواف راءة لمدرسالق -1
النشاط الحيوي, والغرض منيا عممي , يتصؿ بكسب المعمومات واالحتفاظ بجممة مف الحقائؽ , 
و ولذلؾ يتييأ ليا الذىف تييؤًا خاصًا , فنجد في القارئ يقظة وتأمبل وتفرغًا , كما يبدو في مبلمح

عبلئـ الجد واالىتماـ , وتستغرؽ قراءتو وقتا أطوؿ , وتقؼ العيف فوؽ السطور وقفات متكررة 
طويمة أحيانا, ليتـ التحصيؿ واإللماـ , وقد تكوف لمعيف حركات رجعية , لبلستذكار والربط وغير 

 ذالؾ .

 االستمتاع:قراءة  -2

 العممية,وتمحي منيا األغراض  ,ممتعاً  اً ترتبط ىذه القراءة بالرغبة في قضاء وقت الفراغ قضاء سار 
 أمراف:والدافع إلييا 

 الواقعية.في ىذه الحالة يكوف المقروء مف الموضوعات ف االستطبلع,أما حب  -0

 في ىذه الحالة افو, والتماس المتعة والسموى, فوجفأثقالو ما الرغبة في الفرار مف الواقع و وأ -0

 فات.الخراأو مف  الخياؿ,يكوف المقروء مف صنع  -4

  ( 15 – 13 :0250 إبراىيـ,)  

 تصنيفيا مف حيث األداء  ثالثان:

 الصامتة:القراءة 

( بأنيا : "  40:  0111تعرفيا  )عبد الحميد,  قدـ العديد مف التربوييف تعريفات لمقراءة الصامتة,
دراؾ معاني المادة المقروءة, دوف استخداـ أجيزة النطؽ , ويتأتى ذلؾ إذا  قدرة القارئ عمى فيـ وا 

امتمؾ القارئ القدرة عمى ترجمة المقروءة إلى دالالت, ومعاف ,والقراءة الصامتة  ال تتحقؽ إال إذا 
كانت مسبوقة بالقدرة عمى القراءة الجيرية , وما يصاحبيا مف التعرؼ عمى أشكاؿ الحروؼ 

 وأصواتيا , وىي بذلؾ تقوـ عمى ثبلثة عناصر: 

 قروءة .النظر بالعيف إلى المادة الم -0

 قراءة الكممات والجمؿ. -0
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 النشاط الذىني المصاحب والمؤدي إلى الفيـ ". -4

( بقوليما أنيا : " يقصد بيا تعرؼ الكممات والجمؿ 015: 0111ويعرفيا ) القضاة والترتوري, 
 وفيميا, دوف النطؽ بأصواتيا , وبغير تحريؾ الشفتيف أو اليمس عند القراءة " .

( بأنيا : " التي يدرؾ بيا المعنى المقصود بالنظرة المجردة مف  10:  0110, ويعرفيا )عبد العاؿ
النطؽ أو اليمس, وتبدو عممية القراءة الصامتة بيذه الصورة مستحيمة , ولكنيا في الواقع ممكنة, 
ويتوقؼ النجاح فييا عمى التدريب وعمى تكويف عاداتيا , فالقارئ ينظر إلى الجمؿ كما ينظر 

فاألساس في القراءة المنظورة كما يدرؾ مدلوؿ الصور,  اء, ويدرؾ معنى الجمؿصورة األشي
الصامتة إذف أف يستشؼ القارئ المعنى مف الجمؿ المكتوبة , وىو غير مقيد بنطؽ الكممات , بؿ 
يمتقط المعاني , ويدركيا بالنظرة تمو النظرة , وعمى المعمـ أف يعود تبلميذه عدـ تحريؾ الشفاه , أو 

 ؽ بالمساف أثناء القراءة الصامتة " .النط

ليذا النوع مف القراءة أثر في  % مف مواقؼ القراءة األخرى , و  21تشكؿ القراءة الصامتة نحو  "
نمو الطفؿ نفسيًا , حيث تحرره مف الخجؿ و الحرج و بخاصة األطفاؿ الذيف لدييـ عيوب نطقية , 

نقد اآلخريف , كما تؤثر في نموه اجتماعيًا ألف فيي تنفذه مف الشعور بالتعرض لمسخرية  وتحاشي 
بخاصة إذا كانت القراءة في حافمة قديرًا لحرياتيـ وعدـ إزعاجيـ  و فييا احترامًا لشعور اآلخريف و ت

 ( . 23:  0110. ) البجة ,  "أو مكتبة

و ( بأنيا " قراءة ليس فييا صوت وال ىمس وال تحريؾ لساف أ 01:  0111ويعرفيا ) الحسف , 
األفكار مف خبلؿ انتقاؿ العيف فوؽ الكممات و الجمؿ دوف صؿ بيا القارئ عمى المعاني و شفو , يح

      االستعانة بعنصر الصوت , أي أف البصر و العقؿ ىما العنصراف الفاعبلف في ىذه القراءة, 
كؿ اىتمامو توجيو ارئ مف االنشغاؿ بنطؽ الكبلـ , و لذلؾ تسمى القراءة البصرية , فيي تعفي القو 

 ( . 01:  0111إلى فيـ ما يقرأ .) الحسف , 

( بقولو أنيا: " آلتيا العقؿ والعيف فقط, وليس لمقارئ أف ييمس  015: 0221ويعرفيا ) الدراويش, 
 فييا بكممة, أو يحرؾ بيا شفاه ".

 شفاه,( عمى أنيا " قراءة ليست فييا صوت وال ىمس, وال تحريؾ لساف, أو 0220جابر  )فيرى
وتحصؿ بانتقاؿ عيف القارئ فوؽ الكممات والجمؿ دوف تمكؤ ودوف تردد,  االستيعاب,عمادىا سرعة 

 ".وبإدراؾ المدلوالت والمعاني واألفكار الرئيسية و الفرعية 
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ال نيف فقط وليس فييا صوت وال ىمس و ( عمى أنيا " عممية قراءة بالعي0251أبو مغمي  )ويعرفيا
 تحريؾ لمشفتيف "

دراؾ مدلوالتيا في يتـ بيا تفسير الرموز الكتابية و ( عمى أنيا " عممية 0250ة قور  )ويرى غيرىا وا 
 ذىف القارئ دوف صوت وىميمة أو تحريؾ شفة "

التي يدرؾ بيا القارئ المعنى المقصود بالنظرة المجردة مف  " القراءة :أنياكتعرفيا الباحثة إجرائيا 
التي تركز عمى حؿ الرموز  العقؿ,إنيا قراءة العيف و  ة.الشفالنطؽ أو اليمس أو تحريؾ المساف أو 

 وفيـ معانييا بسرعة ودقة "

وقد يعبر عنيا بقراءة العيف ثـ يأتي بعد ذلؾ  صوت,فيطالع التبلميذ الموضوع في صمت دوف  
 دور المعمـ ليختبر طبلبو فيما قرءوه بغية الوقوؼ عمى فيميـ واستيعابيـ.

 أغراضيا:

 في القراءة و تذوقيا . تنمية الرغبةً  -

 بالجماؿ.اإلحساس تربية الذوؽ و  -

 زيادة القدرة عمى الفيـ . -

زيادة السرعة مع اإللماـ بالمقروء تمشيًا مع ضرورات ة القدرة عمى المطالعة الخاطفة و تربي -
 الحياة .

 فكريًا.زيادة قاموس القارئ وتنميتو لغويًا و  -

 دب الرفيع .حفظ ما يستحؽ الحفظ مف ألواف األ -

 الصامتة:مكاقؼ تستخدـ فييا القراءة 

 (13 :0252 إبراىيـ,وىي: )  بعضيا,ويمكف ذكر  المواقؼ,ال يمكف حصر ىذه 

 قراءة الصحؼ لمعرفة األخبار . -

 قراءة الكتب الحديثة التي تعالج أمورًا تثير اىتماـ الرأي العاـ. -

 قراءة كتب األدب لما فييا مف متعة فنية. -
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 صعوبة.أو آراء ينتفع بيا في تذليؿ  قراءة بحوث -

 قراءة القصص والمجبلت والممح والنوادر لمتسمية وترجية أوقات الفراغ . -

 الخ . ..سياسية.اجتماعية أو  اقتصادية أوقراءة مسألة  -

وفي الميداف المدرسي تستخدـ لمتحصيؿ . وتستعمؿ في حصص القراءة في المكتبة . كما  -
 قراءة جيرية في حصة المطالعة .أنيا تميد لقراءة الموضوع 

 :مزايا القراءة الصامتة

 لمقراءة الصامتة مزايا عديدة يمكف تمخيصيا فيما يمي :

 تحقيؽ المتعة القرائية .لطريقة السميمة لتحصيؿ المعارؼ و إنيا ا -0

فيي اقتصادية في اكتساب المعرؼ ألنيا أسرع , إنيا قراءة المستقبؿ الذي يتسـ بالسرعة -0
ة الجيرية وتتيح لمقارئ فرصة قراءة أكبر قدر ممكف في زمف قصير ودوف إرىاؽ مف القراء

 كما يحدث عادة في القراءة الجيرية .

االستمتاع مف القراءة ادر القراءة . فيي أجمب لمسرور و توطد العبلقة بيف القارئ و مص -4
تمضي في جو  الجيرية , ألف فييا انطبلقًا , ويتعامؿ فييا الطفؿ مع نفسو بحرية , ألنيا

 (010: 0222يسوده اليدوء .) زقوت و 

قراءة الحياة الطبيعية , فيي تستخدـ في الحياة أكثر مف القراءة الجيرية .                     -3
 (      030:  0225) إسماعيؿ,

 فييا احتراـ لمشاعر اآلخريف . -5

 توسيع مجالو .تتيح الفرصة لترقية الفيـ , وتذوؽ المقروء , و  -1

 االعتماد عمى نفسو في فيـ المقروء .الطفؿ االطبلع , و عود ت -1

 بعامة.الكبلـ ىي وسيمة إلخفاء عيوب النطؽ و  -5

 ىي طريؽ اإلعداد لمقراءة الجيرية . -2

 (  55: 0110تراعي الفروؽ الفردية بيف تبلميذ الصؼ الواحد ) سميماف و آخروف,  -01
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 الصامتة:عيكب القراءة 

 اء التبلميذ اليجائية .ال تتيح لممعمـ فرصة تعرؼ أخط -0

 ال تساعد التبلميذ عمى التدريب عمى صحة القراءة و سبلمة األداء .                          -0

 ال تتيح لمتبلميذ السيطرة عمى ميارات القراءة كالطبلقة و تمثيؿ األدوار . -4

 ( 404:  0111تساعد عمى شرود الذىف وعدـ التركيز و االنتباه .) البجة , -3

 ىماؿ لصحة النطؽ وعدـ العناية بالمفظ .فييا إ -5

  الحياتية.قراءة فردية ال تساعد األطفاؿ عمى مواجية المواقؼ الكبلمية  -1

 :الصامتةتكجييات لمقراءة 

 منيا:ىناؾ أمور ال بد أف تراعى إلنجاح القراءة الصامتة في المرحمة االبتدائية األولى 

 و يجذبو شكمو و موضوعو .انتقاء المقروء بعناية , بحيث يغري المتعمـ  -0

 المفظ.أف يكوف المقروء خاليًا مف غريب  -0

 أف يتصؼ المقروء بسيولة األسموب و بساطة الفكرة . -4

 الصامتة.المراف المتواصؿ عمى القراءة  -3

 الصامتة.تخصيص كتب إضافية لمقراءة  -5

يقرأ التبلميذ  المعممة بأف \تحديد مسؤولية التبلميذ بعد القراءة الصامتة , فبل يكتفي المعمـ  -1
 , بؿ ال بد مف إشعارىـ أنيـ مسئولوف عف فيـ المقروء .

 :الصامتةأنكاع القراءة 

 القراءة الصامتة التي تسبؽ القراءة الجيرية. -0

 القراءة الصامتة الموجية.- 0

 (52:  0110القراءة الحرة. )سميماف وآخروف,  -4
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 الصامتة:طريقة تدريس القراءة 

متة في صفوؼ المرحمة االبتدائية , فمنيا القراءة الصامتة التي تسبؽ القراءة تتنوع القراءة الصا
الصؼ أو مف كتاب موحد, ومنيا  \الجيرية, ومنيا القراءة الصامتة الموجية مف مكتبة المدرسة 

 القراءة الصامتة الحرة, وفي القراءة الصامتة التي تسبؽ القراءة الجيرية يحسف التالي:

لى القراءة الصامتة مف خبلؿ مقدمة قصيرة مناسبة, تثير حب اإلطبلع, تشويؽ األطفاؿ إ -
 لمقراءة.و تعد الطفؿ إعدادًا نفسيًا 

تكميؼ األطفاؿ بقراءة الدرس قراءة صامتة, وتحديد الوقت المناسب ليا , لتعويدىـ عمى  -
ف لـ ينتو  سرعة القراءة المقترنة بالفيـ, وحاؿ االنتياء منيا يطمب إلييـ إغبلؽ الكتاب وا 

الوقت المحدد, والذيف ال ينيوف القراءة يطمب إلييـ عند انتياء الوقت إغبلؽ كتبيـ, وفي 
 بداية األمر يأخذىـ بالمطؼ و الميف و األناة, ويتدرج معيـ في السرعة قراءة وفيمًا.

 ينبغي أف تكوف األسئمة واضحة ومحددة,ابقًاً  لؤلطفاؿ ليجيبوا عنيا, و توجيو أسئمة معدة س -
وتدور حوؿ النقاط البارزة في الدرس, وال تتناوؿ التفصيبلت الدقيقة, وال تكوف مرتجمة بنت 

 ساعتيا.

 االنتقاؿ بعد ذلؾ إلى القراءة الجيرية حسب الخطوات المتبعة في تدريسيا . -

 والحرة فبل بد مف اختيار الموضوع المناسب لؤلطفاؿ, وتحديد مادة القراءة  وأما في القراءة الموجي
ممة فيما خفي عمييـ المع\زمنيا ) إف كانت ستجري في غرفة الصؼ(, وبعد القراءة يناقشيـ المعمـو 

األفكار, ويسمح ليـ بتوجيو األسئمة التي أثارتيا القراءة في نفوسيـ, فيتحدث مف األلفاظ والعبارات و 
مؽ العناف لؤلطفاؿ بعضيـ عما قرأ, ويمثؿ بعضيـ اآلخر المواقؼ التي تممكتو, وعمى المعمـ أف يط

     ليعبروا عما قرأوا, و فيموا وتمثموا, وما تممكيـ مف مواقؼ , وما تكامؿ قي أذىانيـ مف صور
أخيمة, وال بأس مف التدرج مف العامية إلى المغة السميمة التي تناسب مستوى األطفاؿ, بحيث و 

التقميؿ مف و  ية المادة المقروءة,يتولى المعمـ التوجيو, كما عمى المعمـ أف يتدرج في اإلكثار مف كم
 الوقت المحدد لمقراءة, وذلؾ لتدريب األطفاؿ عمى سرعة القراءة المقترنة بالفيـ واالستيعاب .

عمى المعمـ أف يساعد تبلميذه لكي يطوروا مف سرعتيـ في القراءة الصامتة وذلؾ مف  كترل الباحثة
مناسبة بيف العينيف و الكتاب , المسافة الوس الصحيح , و خبلؿ تكويف عادات جيدة مثؿ وضع الجم

الحركة السميمة لمعيف لزيادة سرعة تنقميا بيف الكممات , فكمما زادت سرعة حركة العيف كمما زادت و 
   سرعة القراءة .
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 القراءة الجيرية :

ىي ( بأنيا : " 01: 0111تعرفيا )عبد الحميد, ف قدـ العديد مف المربيف تعريفات لمقراءة الجيرية ,
قدرة التمميذ عمى ترجمة الرموز المكتوبة  إلى أصوات ينطقيا ويستوعب المقروء, ويفيـ ما يقرأ وفي 

 حاؿ عدـ الفيـ وعدـ التفاعؿ مع المقروء يكوف ألغى اليدؼ مف القراءة " .

( بأنيا:  " نطؽ الكممات والجمؿ بصوت مسموع,بحيث 51: 0110ويعرفيا )عبد الرحمف ومحمد, 
 ة النطؽ, وعدـ اإلبداؿ , أو التكرار , أو الحذؼ , أو اإلضافة " .يراعي سبلم

( بأنيا " ىي التي ينطؽ القارئ مف خبلليا بالمقروء بصوت مسموع, 05: 0111ويعرفيا )الحسف, 
 مع مراعاة ضبط المقروء وفيـ معناه ".

لعيف واستخداـ ( أنيا: " ىي التي يتمقى التمميذ ما يقراه عف طريؽ ا1: 0224ويعرفيا )عمى,  
أعضاء النطؽ جميعيا , فالقراءة الجيرية ينطؽ فييا المقروء, بصوت يسمعو القارئ والمستمع, أي 

 موز الكتابية إلى أصوات منطوقة وأصوات مسموعة".ر أنيا عممية يتـ فييا ترجمة ال

لمكتوبة ( " بأنيا القراءة التي ينطؽ القارئ مف خبلليا بالمفردات و الجمؿ ا0220جابر )فيرى 
 معبرة عف المعاني التي  أدائيا,مسموعة في  حركاتيا,مضبوطة في  مخارجيا,صحيحة في 

 تضمنتيا". 

( بأنيا: "يقرأ التمميذ بصوت مسموع وفي نطؽ واضح صحيح, 330: 02 52ويعرفيا )مجاور,
خراج الحروؼ مف مخارجيا لمكممات  وذلؾ إلكساب التبلميذ صحة النطؽ وسبلمة الكممات وا 

 مطبوعة أو المكتوبة". ال

التعرؼ البصري عمى الرموز الكتابية واإلدراؾ العقمي "( أنيا:1: 0252ويعرفيا )أبو الدرابي, 
ف التعبير عف ىذه المدلوالت والمعاني يتـ بنطؽ الكممات والجير بيا" .  لمدلوالتيا ومعانييا , وا 

لتعرؼ البصري عمى الرموز الكتابية ( فيرى:" أف القراءة الجيرية ىي ا03: 0214أما )عبد العميـ 
  واإلدراؾ العقمي لمدلوالتيا ومعانييا, وأف التعبير عف ىذه المدلوالت والمعاني يتـ بنطؽ الكممات 

 الجير بيا " .و 

إلى اعتماد التعريؼ اإلجرائي التالي لمقراءة الجيرية عمى أنيا " تمؾ العممية  كقد تكصمت الباحثة
بالكممات والجمؿ المكتوبة , صحيحة في مخارجيا مضبوطة في حركاتيا , التي ينطؽ فييا القارئ 
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بصوت مسموع , معبرة عف المعاني التي ضمنتيا , خالية مف األخطاء دوف حذؼ أو إضافة أو 
 إبداؿ أو وقؼ خطأ" .

 النطؽ,و صحة  المغة,مع مراعاة قواعد  مسموع,وىي القراءة التي ينطؽ فييا الكبلـ بصوت 
خراج الحروؼ مف  كممات,الوسبلمة   القراءة.وبيا يبدأ تعميـ  المعنى,وتمثؿ  مخارجيا,وا 

وىذا النوع مف القراءة يشتمؿ عمى ما تشتمؿ عميو القراءة الصامتة مف تعرؼ بصري لمرموز 
دراؾ عقمي لمدلوالتيا ومعانييا , و تزيد عمييا بالتعبير الشفوي عف المدلوالت والمعاني  المكتوبة, وا 

 النطؽ بالكممات و الجير بيا , و لذا فيي أصعب مف القراءة الصامتة . مف خبلؿ

وتحتؿ القراءة الجيرية مكانًا بارزًا في منيج تعميـ القراءة , ذلؾ ألنيا تمارس في المدرسة كما 
 تمارس في حياة الكبار .

 :  ( بعض المواقؼ التي تستخدـ فييا القراءة الجيرية 12: 0250ولقد حدد  ) إبراىيـ ,

 المناقشات.قراءة قطعة, أو مقتطفات مف قطعة لتأيد موقؼ اتخذه القارئ في إحدى  -

 القراءة إلفادة الغير بعض المعمومات  . -

 جمسات.قراءة استرجاع كأف تقرأ محاضر  -

 قراءة الشعر لمتمتع بموسيقاىا . -

 الخ.قراءة خبر مف األخبار ... -

 مزايا القراءة الجيرية :

جادة األداء , وتمثؿ المعنى قاف النطؽ تعتبر أحسف وسيمة إلت -0  ., وا 

 االستمتاع بيا .تنمي عند التبلميذ حب القراءة و  -0

 إكساب التبلميذ اإلحساس المغوي, وتنمية األذف المغوية لدييـ. -4

تستخدـ وسيمة لمكشؼ عف أخطاء التبلميذ في النطؽ , فيي عممية تشخيصية عبلجية ,  -3
 (. 405:  0111لتحدث .) البجة , و اتقَوـ مف خبلليا ميارة القراءة 

عدادىـ لممواقؼ الخطابية , وتنمية القدرة عمى مواجية الجميور. -5  إكساب التبلميذ الجرأة, وا 



65 
 

نماء لروح  -1  الجماعة.تستخدـ وسيمة إمتاع واستمتاع وا 

: 0212تساعد التبلميذ عمى إدراؾ مواطف الجماؿ, والتذوؽ الفني فيما يقرءوف )سمؾ,  -1
011). 

 ذات, ففييا إشباع لكثير مف أوجو النشاط لدى التبلميذ .تحقيؽ ال -5

 تقديـ المتعة و التسمية ليـ .إلشراؾ اآلخريف في المعمومات, و تستخدـ  -2

 .(013:   0222) زقوت , ستخدـ أداة لتعمـ المواد األخرى ت -01

 

 عيكب القراءة الجيرية:

 لجوء التبلميذ لمعبث واالنشغاؿ في أثناء قراءة زمبلئيـ . -0

 الطبلب في أثناء قراءة زميميـ .إجياد المعمـ بمتابعة المقروء و  -0

    ضيؽ وقت الحصة الدراسية األمر الذي ال يسمح بإشراؾ جميع التبلميذ في القراءة.    -4
 .( 011:  0212) سمؾ , 

 استماعيا.مصدر إزعاج لآلخريف مف غير الراغبيف في  -3

     السميـ مما قد يحوؿ بيف التبلميذ  إجياد ذىف القارئ بضبط الكممات ومراعاة النطؽ -5
 الدرس.انسجاميـ و فيميـ لمعاني الجمؿ و التراكيب و األفكار التي يحتوييا و 

أنيا قراءة تؤدى في داخؿ الصؼ , وال يمكف  ممارستيا خارج الصؼ أو المدرسة .       -1
 .( 401:  0111) البجة , 

 

 :شركط القراءة الجيرية

خراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة .داء, وحسف األجودة النطؽ -0  , وا 

 المعنى.تمثيؿ  -0

 السرعة المبلئمة لمفيـ . -4
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 الوقوؼ المناسب عند عبلمات الترقيـ . -3

 الطبلقة . -5

 (. 30 :0111 وسبلمة,ضبط حركات اإلعراب . ) أبو مغمي  -1

 رؤية المادة المكتوبة بكمياتيا وجزئياتيا بشكؿ واضح . -1

 .( 20:  0220الجممة . ) معروؼ ,  قوؼ في آخرتسكيف أواخر الكممات عند الو  -5

 طريقة تدريس القراءة الجيرية :

مف إف رسـ حدود جامعة مانعة لتدريس القراءة بكؿ أنواعيا أمر في غاية الحيطة , لما فيو مف حد 
ورغـ ذلؾ فإف الميارات األساسية التي يقوـ عمييا درس القراءة المعممات  \إبداعات المعمميف 

 تتمثؿ في إجادة المفظ و فيـ المعنى , ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ : الجيرية

 التمييد لمدرس الجديد : -

الدرس إما عف طريؽ المناقشة اليادفة المرتبطة بالدرس أو  فيو يقوـ المعمـ بإثارة الطبلب إلىو 
 س.الدر عف طريؽ إلقاء بعض المعمومات حولو أو سرد قصة معينة أو حادثة ذات عبلقة بموضوع 

وىذه الخطوة ضرورية لجذب انتباه التبلميذ و تشويقيـ لممشاركة في الدرس واستثارة خبراتيـ السابقة 
 حولو.

المعممة أف يستخدـ التمييد المناسب لموضوعو و بالطريقة التي يراىا أكثر مبلئمة /وعمى المعمـ
وكؿ خطوة فبل يسترسؿ كما عميو أف يراعي الزمف في خطواتو بما يناسب  الدرس.لتحقيؽ أىداؼ 

في مرحمة التمييد مثبًل أو العرض استرسااًل يطغى عمى باقي الخطوات وال ينتقص منيا انتقاصًاً  
 ورائيا.يخؿ بتحقيؽ الغرض منيا و يضيع الفائدة المرجوة مف 

  الصامتة:القراءة  -

لدرس قراءة االمعممة فييا مف طبلبو قراءة موضوع  \وىي مرحمة تمي التمييد و يطمب المعمـ 
 اإللماـ بمعناه اإلجمالي .صامتة لتعرؼ أفكاره ومفرداتو و تراكيبو و 
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 البسيطة:المناقشة  -

يكوف اليدؼ منيا معرفة ما ألـ بو الطبلب مف شة تعقب مرحمة القراءة الصامتة و ىذه المناق
    العمؽ  وتتسـ ىذه المناقشة عادة بالسيولة وعدـ الدرس.معمومات و أفكار بعد إطبلعيـ عمى 

بؿ يترؾ ذلؾ كمو دقائقو ز عمى جزئيات الدرس و تفصيبلتو و تتناوؿ األفكار العامة لمدرس وال تركو 
 سيطرتيـ عمى أفكاره الرئيسة ومعانيو .لمراحؿ متأخرة وبعد قراءة الطبلب واستيعابيـ لمدرس و 

 تفسير المفردات الصعبة:

لمفردات الصعبة الغريبة عمييـ التي لـ يدركوا في ىذه الخطوة يقوـ التبلميذ بسؤاؿ المعمـ عف ا
معناىا في أثناء قراءتيـ الصامتة ومف الخطأ أف يحدد المعمـ تمؾ الكممات نيابة عف التبلميذ ألف 

يناقش  المفردات السيمة عمى المعمـ قد ال تكوف كذلؾ عند التبلميذ ولكف مف الممكف لممعمـ أف
دراكيا وذلؾ بعد التي يتوقع عدـ فيـ الطبلب ليا و لمغوية التراكيب االطبلب في بعض المفردات و  ا 

الفراغ مف إجابتو ألسئمة الطمبة ويسجؿ ىذه الكممات ومعانييا عمى  السبورة وقد يطمب مف الطمبة 
 الخ. يا أو عكسيا أو مرادفيا ...استخداميا وتوظيفيا في جمؿ أو اإلتياف بجمع

 المعممة النمكذجية ( \المعمـ  مرحمة القراءة الجيرية األكلى : ) قراءة

يتخمص مف ذلؾ تدريجياً  في المراحؿ في المرحمة االبتدائية غالبًا و  ىذه المرحمة يبدؤىا المعمـ
 كذلؾ لمستوىرجع إلى طبيعة الموضوع القرائي ومدى سيولتو أو صعوبتو و التعميمية البلحقة وىذا ي

 ة .مدى قدرتيـ عمى القراءة الجيرية الصحيحالتبلميذ و 

ويجب عمى المعمـ العناية بقراءتو الجيرية و التي تعد نموذجاً  يحتذى بو التبلميذ بعده في قراءاتيـ 
 السرعة المناسبة ... .الطبلقة و ءتو حسف األداء وتمثيؿ المعنى وصحة النطؽ و بحيث يتمثؿ في قرا

 ) قراءة التالميذ (  المحاكاة:مرحمة قراءة 

المعممة , وىنا يراعي  \يذ الدرس قراءة جيرية يحاكوف بيا قراءة المعمـ وفي ىذه الخطوة يقرأ التبلم
 المعمـ مستوى أطفاؿ فصمو , فقد يحتاج إلى أف يقرأ األطفاؿ الدرس أكثر مف مرة .
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 التكضيحية:مرحمة القراءة 

راكيب التو  المفردات,المعممة لتوضيح ما غمض عمييـ مف  \يقرأ التبلميذ الدرس, ويناقشيـ المعمـ 
يتـ توضيح و  المعنى,ذلؾ ألف قراءة ما ليس مفيوماً  يعمؽ االىتماـ بالمفظ عمى حساب  الجديدة,

 التالية:معاني المفردات والتراكيب الجديدة بواحدة أو أكثر مف الطرائؽ 

 التمثيؿ لؤلفعاؿ و الصور الحسية . -

مف موجودات الفصؿ  اإلراءة , وذلؾ بأف تقرف الكممات بمدلوالتيا إف وجدت سواء أكانت -
 أـ الوسائؿ التي كاف المعمـ أعدىا .

 (.الضد ) العكس  -

 (.المرادؼ ) المعنى المعجمي  -

 االستخداـ في جمؿ مفيدة . -

 ذلؾ برد الكممة إلى أصميا . التجريد , و -

 (.العدؿ  الظمـ,الشرح لمكممات ذوات الدالالت المعنوية )  -

 فيو الكممة أو التركيب .ذكر الحادثة أو القصة أو المثؿ الذي وردت  -

 التدريبية:مرحمة القراءة 

المعممة مف إجادتيـ ليا , وىنا يركز المعمـ عمى \يقرأ الدرس أكبر عدد مف التبلميذ؛ ليتيقف المعمـ
تصحيح أخطاء التبلميذ, وذلؾ مف خبلؿ إرشاد الطفؿ إلى موضع خطئو , ومف ثـ مساعدتو 

 مف الطبلب ليصوبو . ليصحح خطأه بنفسو , فإذا عجز دعا غيره

 التطبيقية:مرحمة القراءة 

وىنا يخمؽ المعمـ مواقؼ طبيعية لمقراءة الجيرية, كأف يطمب مف تمميذ أف يقرا الفقرة التي تدؿ عمى 
فكرة معينة, أو الجممة التي تدور حوؿ أمر معيف, أو تمثيؿ بعض المواقؼ إف كانت صالحة 

المتكممة أو الغائب \حًا لذلؾ, وقراءة الدرس بمساف المتكمـلمتمثيؿ, ولعب األدوار إف كاف النص صال
المعممة, \وىكذا, أو اإلجابة عف أسئمة يطرحيا المعمـ رد أو المثنى أو الجمع ...الغائبة أو المف\

 ولكف أية  أسئمة التي يطرحيا المعمـ ىنا؟ 
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األسئمة التي تثير إنيا األسئمة التي تتطمب إجابات تنـ عف الفيـ الحؽ لمنص المقروء, وىي 
ف عجز التبلميذ عف اإلجابة عنيا, ذلؾ  التفكير, وتدرب التبلميذ عمى التفاعؿ مع المقروء, حتى وا 

ألف ىذه األسئمة لمتدريب, وليست لبلختبار, وفي كثير مف المواقؼ يكوف التدريب عمى التفكير 
ظيار ما فييا مف نقص أو خطأ ىو  أكثر أىمية مف اإلجابة نفسيا, ومناقشة اإلجابات المختمفة, وا 

لى تفاعؿ القارئ مع النص المقروء .  الذي يؤدي إلى التدريب عمى التفكير, وا 

 مرحمة التقكيـ الختامي:

في ىذه المرحمة تتـ مناقشة التبلميذ في محتويات الدرس وتفصيبلتو مناقشة معمقة ومنوعة تتناوؿ 
المعممة إلى مطالبة التبلميذ \وقد يمجأ المعمـ وترتبط باألىداؼ المرسومة مسبقاً جميع جوانب الدرس 

ضافة بعض األسئمة المنوعة المرتبطة بالدرس وتنويعيا حتى يتمكف  بحؿ تماريف الكتاب المدرسي وا 
التبلميذ مف اإلحاطة بكميات الدرس وجزئياتو وحتى يطمئف المعمـ عمى تحقيؽ أىداؼ الدرس 

 بصورة جيدة .

 مرحمة تمخيص الدرس:

المعممة مف تبلميذه تمخيصاً  شفوياً  أو كتابياً  ألفكار الدرس مما \لمرحمة يطمب المعمـفي ىذه ا
ف لـ يتمكف المعمـ المعممة مف تنفيذىا نظراً  لضيؽ \يعودىـ التعبير واكتساب ميارة التمخيص وا 

 .(005-004:  0222)زقوت , الوقت فمف الممكف أف يطالب التبلميذ بالقياـ بيا في منازليـ

 عناصر المشتركة بيف القراءة الصامتة ك الجيرية:ال

 لمقراءة.االستعداد و التييؤ  -0

 فيـ معانييا .الثروة المغوية والقدرة عمى تعرؼ الكممات و  -0

 ربطيا بعضيا ببعض .القدرة عمى استخبلص األفكار و  -4

 الميارات المشتركة بيف كؿ منيما . -3

 لجيرية  لكجدنا :لك أردنا إجراء مقارنة بيف القراءتيف الصامتة ك ا

القراءة الجيرية أصعب مف القراءة الصامتة. إذ أنيا تشتمؿ عمى الميارات التي تتضمنيا  -0
شتمؿ عمى الميارات فيي ت االنفعالية.اإلضافة إلى النواحي التعبيرية و القراءة الصامتة ب

 التعبير عف المقروء ونقؿ األحاسيس إلى اآلخريف.الفسيولوجية والعقمية و 
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ىيوي" بدراسة ية . وقد قاـ المربي األمريكي :"الصامتة أوفر لموقت مف القراءة الجير  القراءة -0
ميدانية لممقارنة بيف الوقت الذي يستغرقو القارئ في أثناء القراءة الجيرية. والوقت الذي 
يستغرقو في أثناء القراءة الصامتة. وذلؾ عمى طمبة الجامعات في مادة المغة اإلنجميزية . 

الزمف الذي يستغرقو القارئ وفؽ القراءة الجيرية يعادؿ مرة ونصؼ المرة أو مرتيف  فوجد أف
 الزمف المستغرؽ وفؽ القراءة الصامتة .

القراءة الصامتة أعوف عمى الفيـ. ذلؾ ألف ذىف اإلنساف في القراءة الجيرية قد يتشتت  -4
القارئ في  النطؽ والفيـ. في حيف أفحروؼ والكممات و بيف عدة جوانب مف تعرؼ ال

 القراءة الصامتة يختصر الكثير مف ىذه الجوانب وينصرؼ ذىنو إلى الفيـ .

القراءة الصامتة أكثر استعمااًل في مواقؼ الحياة ولذلؾ فإف وظيفتيا االجتماعية تفوؽ  -3
الوظيفة االجتماعية لمقراءة الجيرية. وال يفيمف مف ىذا أف العناية بالقراءة الصامتة ينبغي 

نما ينبغي االلتفات إلى القراءة الجيرية في المراحؿ  لعناية بالقراءة الجيرية.أف تفوؽ ا وا 
األولى مف التعميـ كي تذلؿ صعوبات النطؽ ويدرب التبلميذ عمى النطؽ الصحيح واألداء 
السميـ, حتى إذا ما ضمف ذلؾ اتجيت العناية إلى القراءة الصامتة, حيث يرى بعض 

وفي المرحمة  (%,15)جيرية في المراحؿ األولى تصؿ إلى المربيف أف نسبة القراءة ال
, في حيف أف نسبة القراءة الصامتة تكوف (%05), وفي الثانوية (% 51) اإلعدادية تكوف
في المرحمة ( %15)في المرحمة اإلعدادية و( %51) لتصبح( %05) في االبتدائية
 ف يسمع قصة"طيع أف يحصر انتباىو مدة طويمة إال إذا كايست الثانوية ال
 (.40: 0115)مصطفى,

 االستماع:

 مفيكمو:

تحمؿ النظـ التعميمية عمى كاىميا عبئاً  ال يستياف بو في تربية اإلنساف عمى نحو ال يحفظ 
نما في طريقة تزويده بأسموب في الحياة يتغمب ف يو عمى تفاقـ المعرفة مف حولو  فيو المعرفة , وا 

 صة الميارات الذىنية .ىو أسموب الفنوف أو الميارات وبخاو 

تدور عميو قاعات الدروس كميا ستماع أوؿ فف ذىني لغوي عرفتو وتربيت عميو البشرية و واال 
في كؿ مرحمة تعميمية, وىو أساس كؿ الفنوف, وكؿ التربيات العقمية التي تميو بعد ذلؾ في 

 التعميـ معاً .تعمـ و ال
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اكتساب المعرفة, تستقبؿ فييا األذف أصوات فيو: "عممية إنسانية واعية مدبرة لغرض معيف ىو 
األصوات إلى  بخاصة المقصود , وتحؿ فييالمجتمع في مختمؼ حاالت التواصؿ و الناس في ا

سياقات و  ظاىرىا المنطوؽ, وباطنيا المعنوي وتشتؽ معانييا مما لدى الفرد مف معارؼ سابقة
ىي الذىنية في الدماغ البشري و لصور التحدث والموقؼ الذي يجري فيو التحدث, وبذلؾ تكوف ا

إما صورة مسموعة خالصة, أو مسموعة مبصرة معاً ومف ثـ تكوف أبنية لممعرفة في الذىف مف 
خموه مف المشتتات أو التركيز عمى معنى و  خبلؿ االستماع الذي ال بد فيو مف اإلنصات

 (.004 :0222المستمع إليو وىذا القصد األصمي مف عممية االستماع كميا")عسر, 

ومما يدلنا عمى أف لبلستماع أىمية كبيرة في حياتنا ما ورد ذكره في القرآف الكريـ وقد أولى  
يات التي قدميا ا عَز و جَؿ عمى البصر في اآللميارات ما تستحقو مف أىمية حيث ىذه ا

 ﴿يرد فييا ذكرىا معًا                   ﴾ آية(

 , اإلسراء(.41

وىذا األمر يرشدنا إلى أف االستماع يختمؼ عف السماع فالسماع شيء ال إرادي يحدث 
لئلنساف دوف قصد أو تدخؿ أحياناً  كسماع صوت مزامير السيارات أو ضجيج األسواؽ 

التفسير والتركيز والتحميؿ و  الموجو ويكوف مصاحباً  لمفيـ واآلليات ولكف االستماع ذلؾ السماع
 عمى المادة المسموعة وبإرادة المستمع .

 القراءة لالستماع :

  مفيـك القراءة لالستماع :

 يمي:و منيا ما  لبلستماع,قدـ المتخصصوف العديد مف التعريفات لمفيـو القراءة 

دراؾ ما  بأنيا:( 05 :0111 الحميد,تعرفيا )عبد  ويكوف ذلؾ  سمع,ي" قدرة المستمع عمى فيـ وا 
ويحتاج ذلؾ إلى قدرة فائقة عمى التركيز بعيدًا عف  دالالت,بتمكينو مف ترجمة األصوات إلى 

 ىما:وتقـو عمى عنصرييف  الذىني,الشرود 
 تمقي الصوت باألذف, وأجيزة السمع المرافقة . -0
 إدراؾ المعاني التي تحمميا األصوات المسموعة " . -0

قبؿ فييا اإلنساف المعاني ( بأنيا : " العممية التي يست 004 – 000:  0110و يعرفيا )البجة, 
األفكار الكامنة وراء ما يسمعو مف األلفاظ والعبارات التي ينطؽ بيا القارئ قراءة جيرية , أو و 
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المتحدث في موضوع ما , أو ترجمة لبعض الرموز واإلشارات ترجمة مسموعة , وىي في تحقيؽ 
       كالبعد عف المقاطعة  اع,ومراعاة آداب السمع واالستمصات, أىدافيا تحتاج إلى حسف اإلن

 وليس ليذا النوع مف القراءة كتاب معيف". االنشغاؿ عما يقاؿ,و  ش,التشويو 

عمميات عقمية , كما  ا: " قراءة باألذف , تصاحبي( بأنيا51: 0110, سميماف وآخروفويعرفيا ) 
 .", والمتابعة, والتركيز, التنبيوماع الناجحفي الصامتة والجيرية , وعناصر االست

عممية يعطي فييا المستمع اىتمامًا خاصًا, انتباىًا ( بأنيا: "001: 0221الدراويش, ويعرفيا )
 مقصودًا, لما تتمقاه أدناه مف أصوات وال تحتاج إلى جيد أو عناء في القراءة ".

لكافية وراء ما يسمعو يا اإلنساف المعاني و األفكار ا" العممية التي يستقبؿ في و يعرفيا قورة بأنيا
 ( . 040, 0250العبارات التي ينطؽ بيا المتحدث في موضوع ما "  ) قورة , و مف األلفاظ 

ف االستماع إذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعينيف والقراءة الجيرية تتـ بالعينيف و الشفتيف ؛ فإ
الفيـ في جميع مراحؿ الدراسة اد عمى االستماع كوسيمة لمتمقي و تميمكف االعقراءة باألذف فقط , و 

 ما عدا المرحمة االبتدائية الدنيا ,حيث يكوف الطفؿ مياالً  بفطرتو لمعب .

, في حيف يرى آخروف أف ذلؾ توسعا في فيـ يرى بعض المربيف أف االستماع نوع مف أنواع القراءة
, فإف االستماع طريؽ طبيعي لبلستقباؿ , وأيا كاف األمرليامدلوؿ القراءة يتجاوز الحدود المميزة 

عمى الرغـ مف أف الطفؿ في المرحمة االبتدائية األولى مجبوؿ عمى حب المعب و , و الخارجي
ماع لمقصص التي , غير أنو مولع باالست, وال يستطيع حصر ذىنو و انتباىو لما يقرأ عميوالحركة

, ويستمع إليو آخروف, دوف أف يتابعوا باالستماع ىو أف يقرأ شخصالمقصود تناسب مستواه , و 
ف خبلليا يستقبؿ الطفؿ بالنظر ما يقرأ في كتب مماثمة . وال غنى لؤلطفاؿ عف ىذه القراءة , فم

العبارات التي ينطؽ بيا المتكمـ أو القارئ , و امنة وراء ما يسمعو مف األلفاظ و األفكار الكالمعاني و 
ع باإلنصات , والفيـ و إدراؾ المسموع , مع مراعاة آداب االستماع , ومبلحظة نبرات يتـ االستما

الصوت المنبعث , وطريقة األداء المفظي , فالغرض منيا تعويد األطفاؿ حسف اإلصغاء , وحصر 
 الذىف , ومتابعة المتكمـ , وسرعة الفيـ واالستيعاب عف طريؽ السمع فقط .

ياً  فطفؿ ما قبؿ المدرسة النشاط المغوي الذي يمارسو الفرد يوم مف( % 35 ) ويشكؿ االستماع
يفيـ كثيراً  مما يسمع حتى قبؿ أف يتكمـ و بصورة أكثر مما يتوقع الكبار , لذا فإنو يتوجب يسمع و 

بخاصة في دروس القراءة واإلمبلء , و عمينا أف نييئ لو مواقؼ يكوف االستماع فييا أمراً  ضرورياً  
ة في قادراً عمى استعماؿ ميارات االتصاؿ جميعيا , ألف كؿ نشاط لغوي يؤثر بفاعمي ليكوف الطفؿ

ميارة االستماع تتطمب أكثر مف مجرد االستماع, فيي تتطمب انتباىاً  األنشطة المغوية األخرى , و 
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 واعياً  ألصوات التعبير المتحدثة , لمحصوؿ عمى األفكار والمعاني , كما تتطمب رد فعؿ لما يسمع
 ( .استجابة)

 أىمية القراءة لالستماع :

 ىي الطريؽ الطبيعي لبلستقباؿ الخارجي . -0

 تكشؼ عف مواىبيـ المختمفة .ؼ الفروؽ الفردية بيف التبلميذ و تعر  -0

   االنتباه, كاألسئمة واألجوبة والمناقشاتف المواقؼ التي تستدعي اإلصغاء و عماد كثير م -4
 .(040: 0222اعة ) زقوت , األحاديث وسيرة القصص و برامج اإلذو 

 ليا أعظـ أثر في تعميـ المكفوفيف . -3

متابعة المتكمـ وسرعة الستماع تدريب عمى حسف اإلصغاء واالنتباه و حصر الذىف و ا -5
 .( 053 :0212الفيـ )سمؾ, 

التي يسمعيا أوؿ مرة , وعف عف طريقو يستطيع الطفؿ أف يفيـ مدلوؿ العبارات المختمفة  -1
ما تشير إليو مف معاف مركبة                         وفيـ  ف المفاىيـ,طريقو يستطيع تكوي

 .( 401:  0111) البجة , 

 أىداؼ القراءة لالستماع :

 التوجييات.أف يتعمـ التمميذ كيؼ يستمع إلى  -0

 مقاطعة.أف يتعمـ كيؼ يكوف عضواً  في جماعة و أف يستمع لكبلميـ دوف  -0

 األصوات.يقاع كالسجع و الجناس و أف يدرؾ الكممات ذات النغـ أو اإل -4

 يقومو.أف يتعمـ كيؼ يحكـ عمى الكبلـ و ينقده و  -3

 يستمع.أف يتابع تطور أو نمو قصة وىو  -5

 .(  011:  0251) السيد , أف تزداد قدرتو عمى االستنتاج  -1

 أف يدرؾ عبلقات السبب و النتيجة . -1
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 أف يظير وعياً متزايداً  بظبلؿ معاني الكممات .  -5

 القدرة عمى معرفة غرض المتكمـ . أف يكتسب -2

 الرئيسة.أفكاره القدرة عمى معرفة موضوع الحديث و أف يكتسب  – 01

 ( 040: 0251 مغمي,) أبو  

 : لالستماععيكب القراءة 

 األداء.ال تتوافر فييا فرصة تدريب التبلميذ عؿ جودة النطؽ وحسف  -0

 ( 055- 053: 0212بعض التبلميذ يعجزوف عمى مسايرة القارئ .) سمؾ ,  -0

 ال تجعؿ التمميذ يعتمد عمى نفسو , بؿ عمى اآلخريف . -4

 قد تكوف مممة في بعض األحياف . -3

 قد تكوف مدعاة إلى عبث بعض التبلميذ وشرود الذىف , وعدـ التركيز في الحصص. -5

 ( 55:  0110)سميماف وآخروف, 

 :كسائؿ التدريب عمى القراءة  لالستماع

 ف المصحؼ الشريؼ .االستماع إلى تسجيبلت سور م -0

 االستماع إلى تسجيبلت نشرات إخبارية . -0

 االستماع إلى ما يدور في ندوات إذاعية ومتمفزة . -4

 اختيار موضوع مبلئـ لؤلطفاؿ أو قصة مناسبة . -3

 قص حكاية مناسبة مشوقة ثـ إجراء حوار حوؿ موضوعيا . -5

 :دكر المعمـ في تكظيؼ القراءة لالستماع

والكتابة,  القراءة,المغوي, وىي  بيا االتصاؿ  نوف المغة األربعة التي يتـإف االستماع يمثؿ أحد ف
 والتحدث, واالستماع, وحتى يقـو المعمـ بدوره في تعميـ األطفاؿ االستماع يجب عميو أف:
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 وأف ينمي عند األطفاؿ اإلحساس بيذه األىمية. الحياة,يدرؾ أىمية االستماع في  -

وىذا يمكف أف يتأتى  ودقة,تي تتمثؿ في االستماع بانتباه يعي عادات االستماع الجيد و ال -
 خبلؿ:مف 

 إشعار المتحدث باإلقباؿ عميو , والرغبة في االستماع إليو . -0

 التعبير عف المتعة , والتقدير لحديث المتحدث . -0

 تجنب مقاطعة المتحدث . -4

 توجيو أسئمة لممتحدث بعد االنتياء مف التحدث . -3

 اليادئ.الجموس  -5

 يسمع.يما التفكير ف -1

, أو استخداـ أسموب خبلؿ استعماؿ الصور, أو األصواتيييئ األطفاؿ لمنشاط مف  -
  ., أو نشيدًاً  لـ يكونوا سمعوه مف قبؿـ صوتاالمفاجأة في شيء ما أماـ األطفاؿ كإسماعي

 يتجنب االنتباه  المصطنع حتى ال يكشفو األطفاؿ . -

عوه بحيث يتضمف النقاش تحديد ىدؼ يعقب االستماع بمناقشة المستمعيف حوؿ ما استم -
 المتحدث , وتذكر النقاط الميمة في الحديث .

 يمـ بالميارات المطموبة في عممية االستماع و المتمثمة في : -

 يقرأ.وىذا يتطمب فيماً  دقيقاً  لما  القارئ,إدراؾ قصد  -0

روفة مف واستنتاج معاني الكممات غير المع المعاني,وتذكر تمؾ  الكممات,إدراؾ معاني  -0
 السماع.السياؽ و المحتوى عند 

دراؾ العبلقات فيما بينيا . -4  فيـ األفكار , وا 

 الرئيسة.معرفة الفكرة  -3

 الحكـ عمى ما تـ االستماع إليو . -5



76 
 

 الرئيسة.مع المحافظة عمى األفكار  سمع,تمخيص ما  -1

 المكوث مستمعاً  لمدة زمنية تناسب عمر المتعمـ . -1

عمميف أف ينتبيوا إلى دور قراءة االستماع في إذكاء المعرفة, أنو يجب عمى الم كترل الباحثة
خضاعيـ إلى تجارب يمتحف  االستماع,وتخصيص حصص لتدريب الطبلب عمى اكتساب ميارة  وا 

 الكتابة.ويقَوـ بيا تحصيميـ تمامًا كما يجري في دروس القراءة و  أداؤىـ,فييا 

ؿ استقباؿ المغة والتثقيؼ وتمقي المعمومات, وال فاالستماع نوع مف أنواع االتصاؿ, ووسيمة مف وسائ
بد إكساب التمميذ ىذه الميارة, وتدريبو عمى متابعة القارئ وفيـ ما يقولو واختزاف أفكاره 

جراء عمميات ربط  واسترجاعيا,  األفكار.وا 

 طريقة تدريس القراءة لالستماع :

 ي:يمالمعممة في القراءة لبلستماع ما /يمكف أف يتبع المعمـ

ولـ يسبؽ لممستمعيف  جديدة,بحيث تكوف المادة  التمميذ,اختيار المادة مف قبؿ المعمـ أو  -
 انتباىيـ.لتجذب  سمعوىا,أف 

إتاحة وقت كاؼٍ  لمتدرب عمى قراءة المادة قبؿ الشروع في إسماع اآلخريف ليا , سواء  -
 ارجو .قد يكوف التدريب داخؿ الصؼ أو خ, و عمماً أو تمميذا ً أكاف القارئ م

ذلؾ إلعداد و  بالقراءة,جوه قبؿ أف يشرع مستمعيف فكرة موجزة عف الموضوع و يقدـ القارئ لم -
 وتشويقيـ. المستمعيف,أذىاف 

تقاف , وتحكـ في درجة ية الجيدة مف أناة و يقرأ القارئ المادة مراعياً  شرائط القراءة الجير  - ا 
 الصوت التي تناسب طبيعة الموضوع .

  قراءتو.د التثبت مف فيـ األطفاؿ لمموضوع التي تمت مناقشة المقروء بقص -

 (401: 0111)البجة, 
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 طرؽ تدريس القراءة لممبتدئيف :

الطريقة لكتابة فيناؾ الطريقة األبجدية و امية لممبتدئيف في تعمـ القراءة و لقد تعددت الطرؽ التعمي
الجممة ويطمؽ عمييا الطريقة الصوتية ويطمؽ عمييا الطريقة الجزئية وىناؾ طريقة الكممة وطريقة 

 الكمية .

 أكالن : الطريقة األبجدية :

( بأنيا : " طريقة قديمة في التعميـ فقد تعمـ عف طريقيا الكبار منذ 011:  0222, زقوتيعرفيا )
أسمائيا فيكتب وـ المعمـ بتعميـ أشكاؿ الحروؼ و عشرات السنيف حيث تبدأ ىذه الطريقة بأف يق

الطبلب يرددوف  واحدًاً  وىو يذكر أسمائيا و  ً ثـ يشير إلى ىذه الحروؼ واحداً  مجموعة مف الحروؼ
ذا فرغ المعمـ مف مجموعة الحروؼ وانتقؿ إلى غيرىا حتى  ىذه األسماء ويكررونيا حتى يحفظوىا وا 
ينتيي منيا جميعًا . وكاف المعمـ يقوـ في بعض األحياف بتحفيظ التبلميذ بعض العبارات الممحنة 

تيا , فإذا ًا موسيقيًا مما يساعد عمى حفظيا مثؿ األلؼ الشيء عمييا . والباء واحدة مف تحتمحين
أسماءىا انتقؿ إلى تعميـ أصواتيا بحركاتيا الثبلث ثـ إلى تعميـ مقاطع حفظوا أشكاؿ الحروؼ و 

 الجمؿ".تنتيي بحرؼ مف حروؼ المد الثبلثة ثـ ينتقؿ بيـ بعد ذلؾ إلى قراءة الكممات ثـ إلى قراءة 

تقوـ ىذه الطريقة عمى أساس , و ويكوف تعميـ الكتابة موازيًا لتعميـ القراءة لتثبيت ما تعممو التبلميذ
النظر إلييا عمى أنيا عممية عقمية ة  عف القدرة عمى تعرؼ الكممات والنطؽ بيا و أف القراءة عبار 

 نطقيا.عندما يتعرؼ الكممات و ي يمكف أف يقـو بيا التمميذ مف تمقاء نفسو

 مزايا الطريقة األبجدية :

 تتميز ىذه الطريقة بالسيولة عمى المعمميف نظرًا لتدرج خطواتيا . -0

 –تجد ىذه الطريقة دعمًا و قبواًل مف أولياء أمور التبلميذ لرؤيتيـ أطفاليـ وقد تعمموا شيئًا  -0
 ( 15 :0250إبراىيـ,) .-حرفًا أو أكثر 

قراءة فيبدءوف بقراءة الحرؼ أواًل ثـ يتدرجوف إلى تزود ىذه الطريقة األطفاؿ بمفاتيح ال -4
 (  011:  0222الكممة وىكذا .) زقوت , 

أنيا تمكف التبلميذ مف السيطرة عمى الحروؼ اليجائية في ترتيبيا , مما يجعميـ قادريف  -3
 ( 431:  0111عمى التعامؿ مستقببًل مع المعاجـ المغوية .) البجة , 
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 عيكب الطريقة األبجدية: 

 رضت ىذه الطريقة لعدة انتقادات منيا:تع

أف األطفاؿ يتعمموف في ىذه الطريقة حروفًا ال معنى ليا مما ال يشجعيـ عمى النشاط  -0
 .(043: 0251والتفاعؿ المطموب في عممية التعمـ ) السيد, 

 أنيا مخالفة لطبيعة األمور مف حيث إف اإلدراؾ الكمي لؤلشياء يسبؽ تعرؼ جزئياتيا . -0

        التعبير الذي يقتضي فيـ المعنىا صعوبة عند األطفاؿ في التحدث و عنيأنو ينشأ  -4
  .التعبير عنو باأللفاظو 

أنيا تربي عند األطفاؿ بطء القراءة الىتماماتيـ بعمميات التيجي لمكممات والجمؿ  -3
 وتجزئتيا.

                  تؤدي ىذه الطريقة إلى تضميؿ األطفاؿ الختبلؼ أسماء الحروؼ عف أصواتيا.         -5

 وفي ىذا تعب عمى المتعمـ. اسمو,إف صوت الحرؼ اصغر مف  -1

           بالتمميذ مف الحروؼ إلى الكممات إلى الجمؿ وقتًا طويبًل. ؿاالنتقا يستغرؽ -1
 ( 431: 0111)البجة, 

 (12 :0250أنيا تعمـ المبتدئ النطؽ بالكممات, ال القراءة بمعناىا الصحيح.)إبراىيـ,  -5

 الطريقة الصكتية: :ثانيان 

" تتفؽ ىذه الطريقة مع الطريقة األبجدية في األساس الذي تقوـ عميو , حيث إنيا تبدأ بالحروؼ 
ولكف االختبلؼ بينيما ىو أف الحروؼ في ىذه الطريقة تقدـ إلى التبلميذ مصحوبة بأصواتيا ال 

منيا الكممات ثـ يسير وفي ىذه الطريقة ينطؽ الطفؿ بأصوات الحروؼ التي تتكوف  ,بأسمائيا
راءة ىو فيذه الطريقة ترى أف اليدؼ مف تعميـ الق’ تدريجيًا حتى يوصؿ الحروؼ بعضيا ببعض

النطؽ بيا وأف ىذا اليدؼ ال يتحقؽ إال إذا استطاع التمميذ تعرؼ تعرؼ التبلميذ الكممات و 
مب معرفتو بأشكاؿ لكف قدرة التمميذ عمى ىذا التركيب تتطوات التي تتركب منيا الكممة و األص

يصعب عمى ىا فبل لزوـ لمعرفتيا ألف العناية بتعمـ أسماء الحروؼ الحروؼ و أصواتيا أما أسماؤ 
 .(015 -011: 0222النطؽ بو " ) زقوت, المتعمـ تحميؿ الكممة و 
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 مزايا الطريقة الصكتية :

 خطواتيا.التدرج في تتميز بسيولتيا و  -0

 تناؿ رضا أولياء األمور. -0

 .(50: 0250الرمز المكتوب) إبراىيـ, يقة ربط مباشر, بيف الصوت و الطر  في ىذه -4

 تساير ىذه الطريقة طبيعة المغة العربية باعتبارىا لغة متميزة مف ناحية صوتية . -3

ى سماع فحاسة السمع تساعد عم ,تشترؾ في ىذه الطريقة أكثر مف حاسة في عممية التعمـ -5
  تكتبو.اليد صوت الحرؼ والعيف تراه و 

التبلميذ عمى التعرؼ عمى صوت الحرؼ وأشكالو المختمفة, مما يؤدي عمى قدرتيـ  تساعد -1
 .(011:  0110عمى القراءة اآللية )سميماف وآخروف , 

 .( 430:  0111أنيا ضرورية ال بد منيا في تعميـ القراءة ) البجة ,  -1

 عيكب الطريقة الصكتية :

 تبدأ باألجزاء و ال تيتـ بالمعنى . -0

 التعمـ.ممة التي تجزئيا إلى مقاطع في عممية تيدـ وحدة الك -0

 داِع.األداء مثؿ استخداـ المد دوف طفاؿ عادات غير سميمة في النطؽ و تترؾ في األ -4

 تعود الطفؿ البطء في القراءة .  -3

األصوات  ىالىتماميا وتركيزىا عم لمقراءة,تخمو الطريقة مف إثارة شوؽ وشغؼ المتعمـ  -5
   األصوات.مميذ االىتماـ الذي يوليو المعمـ ووضع الكتاب ليذه التي ال يولييا الت المغوية,

 ( 10:  0111,  ة) عاشور والحوا مد

 (   011:  0110تركز عمى النطؽ دوف الفيـ . ) سميماف و آخروف ,  -1
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 ثالثان : طريقة الكممة :

كنو ال يعرؼ عمى التمميذ كممة يعرؼ لفظيا  ومعناىا ول " وتبدأ ىذه الطريقة بأف يعرض المعمـ 
تيا مع تثبيت صورتيا في ذىنو كيفية تيجئمنو شكميا ويرشده إلى تحميميا و يطمب شكميا وكتابتيا و 

كممة بعد أف يتأكد المعمـ مف حفظ التمميذ ليذه الكممة ومف رسـ صورتيا في ذىنو يعطي لو , و 
عند التمميذ حصيمة بعد أف يتكوف ا و تحميميا .... ثـ كممة أخرى وىكذا و يطمب منو حفظيأخرى و 

التمميذ رصيد  مف الكممات يتـ إدخاليا في جمؿ و يطمب منو تعرفيا و فيميا , وبعد أف يتكوف لدى
أصبح قادرًا عمى مبلحظة أوجو الشبو واالختبلؼ بينيا ينتقؿ بو إلى تحميؿ كبير مف الكممات و 

 الكممة إلى حروفيا " .

 ( 000:  0222) زقوت , 

 :مزايا طريقة الكممة 

 مدلوؿ.ألف الكممة في ذاتيا كؿ وليا  ما,طريقة كمية إلى حد  -0

 القراءة.إكساب المتعمميف ثروة لغوية في أثناء تعمـ  -0

 قصير.استخداـ ما تعممو التمميذ مف كممات في تكويف جمؿ في وقت  -4

 تساعد عمى السرعة في القراءة ؛ ألف الوحدة فييا كممة أو أكثر وليس حرفًا واحدًا . -3

 معًا.المعنى تمميذ بيذه الطريقة الرمز والمفظ و مـ اليتع -5

 .(50 :0250تساعد ىذه الطريقة عمى سرعة التمميذ في القراءة ) إبراىيـ,  -1

 :عيكب طريقة الكممة

بخاصة في نطؽ ثير مف األطفاؿ و تؤدي ىذه الطريقة إلى الخمط واالضطراب عند ك -0
 الكممات المتشابية في رسميا والمختمفة .

ا نظرًا ألنو يؤخر ىو تحميؿ الكممة إلى حروفيركنًا ىامًا مف أركاف القراءة و  مـقد يضيع المع -0
 يقوـ بيا الحقًا .ىذه المرحمة و 

ال يستطيع المتعمـ بوساطة ىذه الطريقة تعرؼ كممات جديدة غير التي سبؽ لو تعمميا.  -4
 .(54: 0250)إبراىيـ, 
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 كبير.قد يدخؿ فييا عنصر التخميف بشكؿ  -3

وعمى ىذا تكوف الطريقة ) انظر  المعمـ,تمميذ دقيقًا في إدراكو كما يحب قد ال يكوف ال -5
 ( 431:  0111) البجة ,  (.وخمف ( بداًل مف ) انظر وقؿ 

 رابعان : طريقة الجممة :

تعتبر ىذه الطريقة تطورًا لطريقة الكممة و أساسًا ليا , وتقوـ ىذه الطريقة عمى اعتبار أف الجممة 
أف الوحدة التي ليا معنى ىي الجممة و ليست الكممة فالكممة بمفردىا قد يفيـ وحدة المعنى بمعنى 

 منيا أكثر مف معنى وال يتحدد معناىا بدقة إال مف خبلؿ إدخاليا في جممة .

وتبدأ ىذه الطريقة بعرض جممة كاممة عمى التبلميذ و مطالبتيـ بمعرفة شكميا و فيـ معناىا , وبعد 
ـ المعمـ جممة أخرى وىكذا , وتكوف ىذه الجمؿ المعروضة عمى التأكد مف ذلؾ يعرض عميي

التبلميذ مأخوذة مف خبراتيـ ومكونة مف الكممات التي يألفونيا , و تأخذ ىذه الجمؿ في البداية 
األكثر تعقيدًا إلى أف نصؿ بالتمميذ إلى الجمؿ التي إلى الصعب و الشكؿ البسيط السيؿ ثـ تتدرج 

مية و عندما يبلحظ المتعمـ تكرار بعض الكممات في الجمؿ المختمفة تنتقؿ يستخدميا في حياتو اليو 
بو إلى تحميؿ الجممة إلى الكممات التي تتألؼ منيا حيث يتعرؼ الشكؿ العاـ لمكممة ثـ بعد ذلؾ 

 ننتقؿ بو إلى تحميؿ الكممة إلى حروفيا .

لجممة و تنتيياف بتعميـ الحروؼ نبلحظ أف طريقة الكممة و طريقة الجممة تبدءاف بتعمـ الكممة أو ا
 عمى عكس الطريقتيف األبجدية و الصوتية .

 مزايا طريقة الجممة :

 تخميف . و تقدـ لمتبلميذ شيئًا ذا معنى , حيث يفيـ الطفؿ دوف حدس -0

 (  431:  0111تستند عمى استغبلؿ خبرات التبلميذ .) البجة ,  -0

 شفوية و الكتابية .تزيد طبلقة الطفؿ في التعبير و التحدث بمغتو ال -4

أنيا تسيؿ تعمـ القراءة ألنيا تتمشى مع إدراؾ اإلنساف لؤلشياء الكمية أواًل ثـ األشياء  -3
 ( 15: 0251 مغمي:) أبو الجزئية.

       أنيا تستغؿ دوافع المتعمميف و طاقاتيـ و قدراتيـ عمى التعمـ و تقدـ ليـ مف الجمؿ -5
 الكممات ما يتصؿ بميوليـ و حاجاتيـ .و 
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 لممقروء.عود ىذه الطريقة التبلميذ عمى السرعة و االنطبلؽ في القراءة نتيجة لفيميـ ت -1

 تقوـ عمى أساس نفسي ؛ ألنيا تبدأ بالكممات دوف التركيز عمى الجزئيات . -1

 البطاقات.باستطاعة المعمـ أف يعمميا عف طريؽ الكتاب أو  -5

 عيكب طريقة الجممة :

 و تحميميا إلى حروفيا .عدـ عنايتيا الكافية بتعرؼ الكممات  -0

عدـ استطاعة الطبلب االسترساؿ في القراءة إذا اشتممت المادة المقروءة عمى كممات  -0
 قبؿ.جديدة لـ يألفوىا مف 

 ( 53: 0250احتياج ىذه الطريقة إلى الكثير مف الوسائؿ المعينة .) إبراىيـ ,  -4

ادًا خاصًا ومدرؾ لؤلسس أف مدة الطريقة تحتاج إلى معمـ خبير في استخداميا و معدة إعد -3
                             فييا.التي تقـو عمييا ىذه الطريقة و لمخطوات التي يجب إتباعيا 

لى الكثير مف الوسائؿ المعينة, التي ربما ال تتييأ لممعمـ, أو المدرسة ىذه الطريقة تحتاج إ -5
 .(55–51 :0252وبيذا يقؿ أثرىا, وتنعدـ الثقة بيا )عبد الرحمف ومصطفى, 

 التركيبية ( : –أك التكفيقية ) التحميمية  ةالطريقة التك ليفي

مف خبلؿ االستعراض لطرؽ تدريس القراءة السابقة تبيف أنو ليس مف اإلنصاؼ التعصب إلحداىا 
, وبالتالي فإف االتجاه الحديث يسعى إلى الجمع بيف فضؿ إذ لكؿ طريقة مزايا و عيوبعمى أنيا األ
ترؾ مساوئيا قدر اإلمكاف .لذلؾ ارتأى أنو يأخذ مف كؿ طريقة مزاياىا و  قة , بمعنىأكثر مف طري

كانت كمية أـ جزئية , ومف ثـ تبمورت فكرة الطريقة أالمختصوف ضرورة اإلفادة مف كؿ طريقة سواء 
قدـ ىي الطريقة المزدوجة أو التركيبية التحميمية وفي ىذه الطريقة "  يعة حاليًا في التدريس و المتب

تكرر الجممة ثـ طفاؿ كممات أو جمبًل مف خبرتيـ وفي ذلؾ إفادة مف طريقة الكممة و المعمـ إلى األ
وترتبط الحروؼ  أشكاليا العامة حتى تترسخ صورىا في أذىاف األطفاؿالكممات والجمؿ بأصواتيا و 

ات إلى مقاطعيا تية ثـ تحمؿ الجمؿ إلى كمماتيا والكممفي ذلؾ إفادة مف الطريقة الصو برموزىا , و 
في ذلؾ إفادة مف مزايا الطريقة يتـ تعرؼ الحروؼ اسمًا ورسمًا و المقاطع إلى حروفيا بحيث و 

األبجدية وال تتوقؼ الطريقة عند ىذه المرحمة ولكف يستخدـ فييا المتعمـ الحروؼ التي توصؿ إلييا 
 .( 000:  0222في الخطوة السابقة في تركيب كممات جديدة  " ) زقوت " 
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" ومما يزيد مف صبلحية ىذه الطريقة وبنجاحيا ؛ إنيا تبدأ بالكممات القصيرة المستخدمة في حياة 
نيا تراعي النماذج والحروؼ الخشبية, وغيرىا مف كثيرًا استخداـ الصور الممونة و  التبلميذ, وا 

 .( 432:  0111ليذه الطريقة عنصر التشويؽ" ) البجة ,  اً الوسائؿ , مما يوفر عنصر 

تتداخؿ فييا , وال ة تميد كؿ منيا إلى التي بعدىا و ير الطريقة التوفيقية في أربع مراحؿ مترابطتس
ىذه  يستطيع المدرس الوصوؿ إلى الغاية المنشودة مف تنمية قدرة األطفاؿ عمى القراءة إال بتنفيذ

 صحيحاً  . المراحؿ تنفيذاً  كامبلً  و 

 ىي:المراحؿ و 

 راءة :أكال ن : مرحمة التييئة لمق

 أىـ أغراضيا :و 

دراؾ الفوارؽ بينيا .رات األطفاؿ عمى معرفة األصوات و تعيد قد  -0  محاكاتيا , وا 

 المعاني.ـ بطائفة مف األلفاظ و تزويدىاستماعاً وأداء, و  الشفوية,إتقاف األطفاؿ المغة  -0

دراؾ العبلقات بيف األشياء المتشابية أو و  المبلحظة,تعويدىـ دقة  -4  ة.المختمفا 

 الكتابة.أعضائيـ التي يستخدموىا في القراءة و تدريب حواس األطفاؿ و  -3

تمكيف المعمـ مف معرفة ما يكثر دورانو عمى ألسنة األطفاؿ مف ألفاظ ومعاف لينتفع بيا عندما  -5
 التييئة.يختار المفردات التي يعرضيا عمييـ بعد مرحمة 

يمكف لممعمـ أف يبتكر وسائؿ مف ة فيي كثيرة متنوعة و ليذه التييئأما الوسائؿ التي يمكف استغبلليا 
 المغوية.ووسائؿ لمتييئة  الصوتية,وسائؿ لمتييئة  نوعيف:وىذه الوسائؿ عمى  عنده,

ويقضي المعمـ في مرحمة التييئة لمقراءة نحو ثبلثة أسابيع , وينبغي أف ينوع في استخداـ الوسائؿ 
انًاً  متعددة منيا , كما ينبغي أف يستخدـ في الدرس السابقة , فيعرض عمى األطفاؿ كؿ يوـ ألو 

 المغة التي يفيميا األطفاؿ , عمى أف يستعمؿ األلفاظ الفصيحة السيمة , ما أمكنو ذلؾ .
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 ثانيا ن : مرحمة التعريؼ بالكممات ك الجمؿ :

ؿ برموز وىي تعد أوؿ محاولة ألخذ األطفا المزدوجة,وىذه ىي المرحمة الثانية مف مراحؿ الطريقة 
وفي ىذه المرحمة يقوـ المدرس  المنطوقة.والربط بينيا وبيف األصوات واأللفاظ  المكتوبة,الحروؼ 

 نجمميا فيما يمي : المنوعة,عماؿ بطائفة مف األ

 عرض كممات سيمة عمى األطفاؿ . -0

 منفرديف.تدريبيـ عمى النطؽ بيا محاكاة لممدرس أو  -0

 ديد.جإضافة كممة جديدة أو أكثر في كؿ درس  -4

 تكويف جمؿ مف الكممات السابقة , مع تدريب عمى النطؽ بيا . -3

 استخداـ البطاقات و الموحات و نحوىا مف الوسائؿ الحسية المعينة . -5

 عرفوه.تدريب األطفاؿ تدريباً  كافياً  لتثبيت ما  -1

 ير.بشوتمتد ىذه المرحمة إلى ما قبؿ نياية العاـ الدراسي  منظمة,وىذه الخطوات تتـ في خطوات 

: مرحمة التحميؿ ك   التجريد:ثالثا ن

والمقصود بالتجريد  أصوات,و تجزئة الكممة إلى  كممات,المقصود بالتحميؿ ىو تجزئة الجممة إلى و 
       وتختار جمؿ التحميؿ .النطؽ بو منفردا ً صوت الحرؼ المكرر في عدة كممات و ىو اقتطاع 

تعد اؿ و عرفوه و ثبت في أذىانيـ , و األطفكممات التحميؿ و التجريد مما سبؽ أف عرض عمى و 
مرحمة التجريد أىـ خطوات ىذه الطريقة في تعميـ القراءة لممبتدئيف  , فعمييا تتوقؼ قدرة الطفؿ 

 عمى مواجية الكممات الجديدة و قراءتيا .

 و اليدؼ مف ىذه المرحمة ىو أف يدرؾ األطفاؿ أف كؿ كممة أو جممة تتكوف مف أجزاء كثيرة , وأف
 ىذه األجزاء تختمؼ نطقاً  و رسماً  , وذلؾ بتجزئة الكممة أو الجممة إلى عناصرىا .

كامبلً  أف أطفالو قد عرفوا طائفة  لمرحمة إال إذا اطمأف اطمئنانًا وال يستطيع المعمـ أف يبدأ بيذه ا
تت قدرتيـ الكتابة قد أثبف تدريباتيـ السابقة عمى النطؽ و مف الكممات و الجمؿ معرفة تامة , وأ

عمى تمييز الكممات وأصوات الحروؼ ومعرفة األجزاء , وفي الغالب يستطيع المعمـ أف يبدأ ىذه 
 المرحمة قبؿ منتصؼ العاـ الدراسي .
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 التركيب :     ة: مرحمرابعان 

والغرض  معيا,وتسير  التحميؿ,ىي ترتبط بمرحمة و  المزدوجة,حؿ الطريقة اىذه المرحمة آخر مر 
بناء جمؿ, وىذا  ألطفاؿ عمى استخداـ ما عرفوه مف كممات و أصوات وحروؼ فيمنيا تدريب ا
 كممة.بناء جممة, و بناء البناء نوعاف ك

 بناء الجممة :

أو بتأليؼ جممة  كمماتيا,وذلؾ بإعادة تكويف الجممة مف  كممات,ويأتي عقب تحميؿ الجممة إلى 
 جمؿ.وردت في عدة  سابقة,جديدة مف كممات 

 ة :بناء الكمم

فيعمد المدرس مع أطفالو إلى بعض الحروؼ  الحروؼ,ويأتي عقب تجريد مجموعة مف أصوات 
 ليا مدلوليا في أذىاف األطفاؿ. جديدة,أو كممات  السابقة,المجردة, ويكوف منيا إحدى الكممات 

ويمارس الطفؿ الكتابة في ىذه المرحمة, بعد سمسمة مف محاوالتو السابقة, ويتوقع منو في ىذه 
نراه قد كسب كثيرًا مف األخطاء الصارخة, و  بالمرحمة القدرة عمى ضبط يده, وتحسيف كتابتو, وتجن

  الدقيقة.ميارات الكتابة, فيعنى بالنقط, واستقامة السطور ووضوح األجزاء 

 ممحكظات حكؿ تدريس القراءة

ؿ المثاؿ ال عمى سبي-بعد مراجعة العديد مف كتب األدب التربوي التي وقعت عمييا الباحثة 
, الموجو الفني لمدرسي المغة  0222) المرشد في تدريس المغة العربية , زقوت :  –الحصر 

, أصوؿ تدريس العربية بيف  0212, فف تدريس المغة العربية , سمؾ :  0250العربية , إبراىيـ : 
إف معظـ ( ف0222, طرؽ تدريس المغة العربية , إسماعيؿ :  0111النظرية و الممارسة , البجة : 

لى العديد مف األسباب : منيا ما أو ُجؿ ىذه الكتب تطرقت إلى صعوبات تعمـ القراءة وعزتيا إ
اصر نيتعمؽ بالمعمـ , و منيا ما يختص بالتمميذ و بالمنياج و بطرائؽ التدريس وغير ذلؾ مف ع

 العممية التعميمية .

ف  مميف أثناء عممية بعض المع عف ممحوظات حوؿ ممارسات الباحثة سوؼ تفصؿ بالحديثوا 
 , ويمكف تمخيص ىذه الممحوظات فيما يمي :التعميـ
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ذلؾ ألف وضوح اليدؼ المعمـ, يجب أف يكوف اليدؼ مف أي درس واضحاً  في ذىف  -0
يؤدي إلى وضوح الطريقة في األعـ األغمب , وبالتالي إلى تحقيؽ الغاية , أما التشويش 

 عدـ تحقيؽ الفائدة المرجوة .ضى والبمبمة و ـ في اليدؼ فيؤدياف إلى الفو والتعتي

وجوب االستعانة بوسائؿ اإليضاح في دروس القراءة مف صور ومسجبلت وأفبلـ وبطاقات  -0
, إذ في إنجاح دروسو ىيـ إلى األذىاف , ومساعدة المعمـألىميتيا الكبرى في تقريب المفا

 ئو.النشاط في أجواإف وسيمة اإليضاح تثري الدرس وتبعث الحيوية و 

عمى آخر, حيث  أف يوزع وقتو عمى خطوات الدرس بحيث ال يطغي جانب عمى المعمـ -4
ف قسماً  وف في التمييد عمى حساب العرض وايسيب لوحظ أف بعض المعمميف لتقويـ ,وا 

آخر ينتيي بو الوقت في العرض مف غير أف يمجأ إلى التقويـ , مما ال يحقؽ الفائدة 
 المرجوة مف الدرس .

ألنو قد يترتب  أعطى,و العمؿ عمى قياس الذي  الخبرة,مى تجزئة أف يعتمد ع ـيمكف لممعم -3
لذلؾ كاف ال بد مف الوقوؼ عند القدر الذي جزء التالي لو فيـ الجزء األوؿ و عمى فيـ ال

 لو.أعطى ومعرفة مدى فيـ التبلميذ 

تبلميذه عمى  أف يوجو أسئمتو بالفصحى دائماً  وأال يتكمـ إال بيا , وأف يعود عمى المعمـ -5
لغة  أيأف يقتدوا بو ألنو كما يقوؿ عمماء النفس المغوي : إذا أردت أف تعمـ إنساناً  ما 

فعميؾ أف تضعو في حماـ لغة , بحيث يمتص المتعمـ المغة مف خبلؿ األجواء المحيطة 
 إذا كانت ىناؾ ممارسة ليا .

ب بفطنة ذا كاف عميو أف يراقفي الصؼ المراقبة و التوجيو و التقويـ , ول مف مياـ المعمـ -1
التبلميذ بالعامية ,  غالباً  ما تكوف إجاباتوذكاء إجابات التبلميذ وأف يعقب عمييا , و 

بيا وصوالً  إلى  الفصحى بحيث يصقؿ اإلجابات و يأخذ أف يسبغ عمييا ثوب فعمى المعمـ
 األفضؿ .

المختمفيف منيـ أخذاً  أف يعني بو  تبلميذه,أف يراعي الفروؽ الفردية بيف  عمى المعمـ -1
وأف عميو أف يبحث في أسباب  المعوقيف,بأيدييـ إلى مستويات أفضؿ عمى أال ييمؿ 

 تبلفييا.التخمؼ في القراءة كي يعمد إلى 

أحيانا أف ميارات القراءة فسيولوجية و عقمية معاً  . فإذا ىو يتوقؼ  يغيب عف باؿ المعمـ -5
ية , فيقرأ التبلميذ الدرس مرارًا وتكرارًا مف دوف عند الميارات الفسيولوجية و ييمؿ العقم
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الوقوؼ عند المغزى أو اليدؼ أو المعاني .األمر الذي يؤدي إلى الممؿ نتيجة التكرار 
مي القدرة عمى أف يعنى بالجانبيف معًا , وأف ين مف غير ىدؼ , لذا كاف عمى المعمـ اآللي

المؤلفوف بغية تكويف يرمي إلييا  الغايات التياستنباط المعاني واستنتاج المغزى و 
 غرس المفاىيـ .االتجاىات و 

أثناء قراءتو الجيرية أف يعنى بتمويف القراءة بحسب المواقؼ , كي يكوف قدوة  عمى المعمـ -2
ال يمونوف قراءتيـ األمر الذي ال  , إذ مف المبلحظ أف بعض المعمميف لمتبلميذ في قراءتو

 الجيرية . يحقؽ الفائدة المرجوة مف القراءة 

ؽ في التدريب عمى القراءة الصامتة ينبغي أف تتوفر سمات ىذه القراءة مف حيث إطبا -01
 إذ مف المبلحظ أف بعض المعمميف المقروء.القراءة بالعيف فقط مع السرعة وفيـ الشفتيف و 

ذ ىي أقرب إلى القراءة الجيرية مف غير أف ينبيوىـ بيكمفوف تبلمذتيـ  القراءة الصامتة وا 
 أف تمؾ القراءة قراءة صامتة .إلى 

في شرح معاني المفردات ينبغي التأكد مف فيـ التبلميذ لممعنى عف طريؽ تكميفيـ وضع   -00
المفردات في جمؿ. وليست الجمؿ التي يشتمؿ عمييا النص إال نقطة ارتكاز فقط, إذ 

لممعنى في  ينبغي توسيع آفاؽ التبلميذ و مطالبتيـ اإلتياف بجمؿ مف خارج الكتابة تثبيتا ً 
 األذىاف, وتنمية لمثروة المفظية و توسيعاً  .

عمى الميارة المغوية فبل يقيسوف غيرىا , مع أف  لمعمميففي عممية التقويـ يركز بعض ا  -00
لمقراءة أىدافاً  عدة بعضيا يتعمؽ بالمعنى القريب, و بعضيا اآلخر يتعمؽ بالمعنى البعيد 

عدـ االقتصار عمى الجانب المغوي المتمثؿ كمو, و فينبغي قياس ذلؾ  إلى األفكار العامة
 الخ. ة, أو ىمزتي الوصؿ و القطع ...في التنويف أو التاء المربوطة و المفتوح

إلى قراءة االستماع, مع أف ىذا الموف مف القراءة ميـ جدًا  نادرًا ما يمجأ بعض المعمميف  -04
أف يدرب عميو في دروس  ـستقبؿ حياة اإلنساف . فعمى المعمفي اكتساب المعرفة في م

القراءة وأال تكوف الدروس مقتصرة عمى قراءة النصوص أماـ أعيف التبلميذ, عمى تعقب 
 قراءة االستماع مناقشة لبياف مدى فيـ التبلميذ لما استمعوا إليو.

              أف يصطحب تبلميذه إلى مكتبة المدرسة, وأف يضع بيف أيدييـ الكتب  عمى المعمـ -03
المبلئمة لمستوياتيـ , وأف يخصص جوائز ومكافئات لمف يعمدوف متنوعة في موضوعاتيا و ال

عمى قراءة الكتب الخارجية وتمخيصيا في الصؼ بعد ذلؾ, عمى أف تكوف المادة الممخصة 
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مف  باً  بيا , وبقدر ما يتمكف المعمـ, وحفزاً  لمتبلميذ عمى القراءة و تحبيمدار مناقشة تعميماً 
   ؼ بالقراءة في نفوس التبلميذ يعد ناجحاً  .غرس الشغ

 صعكبات التعمـ:: الرابع المحكر

ات واضحة في القدرة عمى التعمـ األطفاؿ الذيف يواجيوف صعوب ىعم صعوبات التعمـ صفة تطمؽ 
 المتوسط.التحصيؿ مع أف قدرتيـ العقمية تقع ضمف المتوسط أو أعمى مف و 

وبات التعمـ " بأنيا إعاقة خفية محيرة , فاألطفاؿ الذيف حيث تصؼ أدبيات التربية الخاصة صع
يعانوف مف ىذه الصعوبات يمتمكوف قدرات تخفى جوانب الضعؼ في أدائيـ, فيـ يسردوف قصصاً  
رائعة بالرغـ مف أنيـ ال يستطيعوف الكتابة, وىـ قد ينجحوف في تأدية ميارات معقدة جداً  رغـ أنيـ 

مظيرىـ أي ات البسيطة, وىـ قد يبدوف عادييف تماماً  وأذكياء ليس في قد يخفقوف في إتباع التعميم
عف األطفاؿ العادييف , إال أف ىؤالء يعانوف مف صعوبات جمة في  شيء يوحي بأنيـ مختمفوف

تعمـ بعض الميارات في المدرسة, فبعضيـ ال يستطيع تعمـ القراءة, وبعضيـ عاجز عف تعمـ 
 أخطاء متكررة و يواجو صعوبات حقيقية في تعمـ الرياضيات .الكتابة, وبعضيـ اآلخر يرتكب 

وألف ىؤالء األطفاؿ ينجحوف في تعمـ بعض الميارات و يخفقوف في تعمـ ميارات أخرى , فإف 
الذكاء , ولذلؾ يشير وىذا التبايف يوجد في التحصيؿ و  لدييـ تبايناً  في القدرات التعميمية ,
التفاوت بيف األداء        سية المميزة لصعوبات التعمـ ىيرئياألخصائيوف إلى أف المشكمة ال

 ( . 10:  0221والقابمية" )الخطيب, 

وحتى أواسط الستينات مف القرف الماضي , لـ تكف صعوبات التعمـ معروفة , ومف ذلؾ الوقت 
شائع االستخداـ , حيث القت الحاجات التربوية الخاصة  اً أصبح مصطمح صعوبات التعمـ مصطمح

 أمكفت ىذه الفئة فئة معروفة ومعرفة وقد في ىذه األياـ . حيث أصبح اً كبير  اً ذه الفئة اىتمامبي
وكذلؾ تمكف العامميف في ميداف صعوبات التعمـ مف تطوير  ليا,التعرؼ عمى األسباب المؤدية 

 تعمـ.وسائؿ و أساليب تعميمية مكيفة ليؤالء األطفاؿ الذيف لدييـ صعوبات 

 مكقعيا بيف فئات التربية الخاصة :تعمـ ك ال معنى  صعكبات

 أىميا:فيما يمي  التعمـ وـ( حاوؿ عدد كبير مف األفراد تعريؼ صعوبات  0214منذ عاـ) 
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 ـ ( . 1967أكال ن : تعريؼ جمعية األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ ) 

و استقرار " إف الطفؿ ذوي صعوبات التعمـ يممؾ قدرة عالية مناسبة , و عمميات حسية مناسبة 
انفعالي  , إال أنو لديو عدد مف الصعوبات الخاصة باإلدراؾ و التكامؿ و العمميات التعبيرية التي 
تؤثر بشدة عمى كفاءتو في التعمـ , و يتضمف ىذا التعريؼ األطفاؿ الذيف يعانوف مف خمؿ وظيفي 

 مـ .في كفاءة المتع اً أساسي اً في الجياز العصبي المركزي و الذي يؤثر تأثير 

 ثانيا ن : تعريؼ ليرنر : ك يتضمف بعديف أساسيف ىما :

البعد الطبي : و يركز ىذا البعد عمى األسباب الفسيولوجية و العضوية لمظاىر صعوبات  –أ 
 التعمـ و التي تتمثؿ في خمؿ الجياز العصبي أو التمؼ الدماغي البسيط .

ية بطريقة منتظمة مما يؤدي إلى عجز البعد التربوي: ويشير إلى عدـ نمو القدرات العقم –ب 
أكاديمي تتمثؿ في القراءة أو الكتابة أو الحساب أو المغة أو التيجئة , و التي ال تعود إلى ضعؼ 
   القدرة العقمية أو السمعية أو البصرية, ويركز ىذا التعريؼ عمى التبايف بيف التحصيؿ األكاديمي

 .( 010 – 010: 0110قدرة الفرد العقمية ) الروساف , و 

 ـ : 1967(  C. E. Cثالثا ن : تعريؼ مجمس األطفاؿ غير العادييف ) 

في واحدة أو أكثر مف  اً إف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ىـ أولئؾ األطفاؿ الذيف يظيروف قصور 
العمميات النفسية األساسية التي تدخؿ في فيـ أو استخداـ المغة المنطوقة أو المكتوبة و التي تظير 

و يعود ذلؾ إلى إعاقة ,ى شكؿ صعوبة في التفكير و الكتابة و القراءة أو التيجئة و الرياضياتعم
كبلمية نمائية أو عسر في القراءة ناتجة عف أذى في  إلدراؾ أو خمؿ دماغي بسيط أو حبسةفي ا

 الدماغ . وىذا ال يتضمف مشاكؿ التعمـ الناتجة عف إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية أو تخمؼ
 عقمي أو اضطرابات انفعالية أو حرماف بيئي.

 ـ . 1968رابعا ن : تعريؼ الحككمة االتحادية األمريكية ) التعريؼ الفيدرالي ( 

إف األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ " ىـ الذيف يعانوف مف قصور في واحدة أو أكثر في العمميات 
بة و المنطوقة , و يظير ىذا في نقص النفسية األساسية التي تتطمب فيـ أو استخداـ المغة المكتو 

القدرة عمى االستماع أو التفكير أو الكبلـ أو القراءة أو الكتابة أو التيجئة أو أداء العمميات 
الحسابية , ويرجع ىذا القصور إلى إعاقة في اإلدراؾ أو الخمؿ الوظيفي الدماغي البسيط أو عسر 

صعوبات التعمـ ىذه ناتجة عف إعاقة بصرية أو  القراءة أو الحبسة الكبلمية وال يجوز أف تكوف
 اقتصادي "نفعالية أو حرماف بيئي و ثقافي و سمعية أو حركية أو تخمؼ عقمي أو اضطرابات ا
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ف لـ يسمـ ى نو استمر العمؿ بو في جميع المؤسسات الرسمية ذا التعريؼ مف االنتقادات , إال أوا 
 ( . 11: ص  0221يرة مف العالـ . ) الخطيب , في الواليات المتحدة األمريكية و في أنحاء كث

ومف ىذه التعريفات نستخمص عددًا مف العناصر التي تضمنتيا التعريفات المتعددة المنشأ و اليدؼ 
 التالي:و يمكف تمخيص ىذه العناصر عمى النحو  الغاية,و 

 األخرى.أف صعوبات التعمـ إعاقة مستقمة كغيرىا مف اإلعاقات  -

اء لمف لدييـ صعوبات التعمـ فوؽ مستوى التخمؼ العقمي و يمتد إلى يقع مستوى الذك -
 المتفوؽ.المستوى العادي و 

 الشديدة.لى التعمـ مف حيث الشدة مف البسيطة إتتدرج صعوبات  -

 والذاكرة, كاالنتباه,قد تظير صعوبات التعمـ في واحدة أو أكثر مف العمميات الفكرية  -
 الشفوية.ة و التفكير و كذلؾ المغ واإلدراؾ,

 تظير مدى حياة الفرد , فميست مقصورة عمى مرحمة الطفولة و الشباب . -

 أنشطة الحياة.ية و النفسية و الميناالجتماعية و عمى النواحي اليامة لحياة الفرد قد تؤثر  -

 والموىوبيف.وقد توجد لدى المتفوقيف  أخرى,قد تكوف مصاحبة ألي إعاقة  -

 اقتصاديًا.و  واجتماعيًا, افيًا,ثققد تظير بيف األوساط المختمفة  -

أو تدني الوضع  الثقافية, تأو االختبلفا المعروفة,ليست نتيجة مباشرة ألي مف اإلعاقات  -
 االقتصادي أو االجتماعي أو الحرماف البيئي أو عدـ وجود فرص لمتعميـ العادي 

 (  05 - 01:   0110) أبو نياف , 

د ليا تعريؼ جال يو التعمـ أو وصفيا بسيولة , و وبات وكما اتضح لنا فمف الصعب تعريؼ صع
     واضح في التربية أو عمـ النفس أو الطب النفسي , بؿ تعددت التعريفات , بتعدد النماذج

تجارب الباحثيف في ىذا المجاؿ )عجاج, فسرة ليذا المصطمح , وتبعًا لخبرات و النظريات المو 
0225 :00). 
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 مفاىيـ أخرل :الخمط بيف مفيـك صعكبات التعمـ ك 

مف خبلؿ إطبلع الباحثة تبيف أف ىناؾ مف يقع في الخمط مابيف صعوبات التعمـ وبعض المفاىيـ 
المتشابية كالتأخر الدراسي , وبطء التعمـ , والضعؼ العقمي , ومشكبلت التعمـ وغيرىا مف 

يرة , ومف ىنا المصطمحات التي تتضمف تشابيًا ظاىريًا فيما بينيا , بينما ىي تختمؼ وبدرجة كب
ترى الباحثة ضرورة إلقاء الضوء عمى بعض تمؾ المصطمحات , فمصطمح  صعوبات التعمـ 
يختمؼ عف مصطمح بطء التعمـ , ذلؾ ألف المصطمح األخير يشير إلى التبلميذ الذيف يتمتعوف 
بمستوى ذكاء عادي ويتـ اكتشافيـ سواء في المدارس ؛ ألنو يجد صعوبة في تكيؼ نفسو مع 

ناىج األكاديمية, أو في العيادات النفسية , وىي حاالت غير سوية مف الجانب النمائي , وغير الم
 ( .   011:  0252قادرة عمى التعمـ . ) عبد المنعـ , 

مصطمح يشير إلى ذلؾ التمميذ الذي يعجز عف مسايرة زمبلئو في  فيي أما حاالت التأخر الدراسي
قمية أو االجتماعية أو النفسية أو الجسمية , كما يشير ىذا المدرسة , لسبب مف أسباب العجز الع

المصطمح إلى انخفاض نسبة الذكاء العاـ عف المتوسط , وبناء عمى ذلؾ فالتأخير الدراسي يمكف 
 أف يكوف خمقيًا , أو وظيفيًا , وكما يمكف أف يكوف وظيفيًا وخمقيًا في الوقت نفسو .

نقص, أو تأخر ,أو توقؼ , أو عدـ اكتماؿ النمو العقمي أما الضعؼ العقمي فيعرؼ بأنو: حالة 
والمعرفي , يولد بيا الفرد أو تحدث لو في سف مبكرة, نتيجة لعوامؿ وراثية أو مرضية أو بيئية تؤثر 
عمى الجياز العصبي, ما يؤدي إلى نقص الذكاء وتتضح آثارىا في ضعؼ مستوى أداء الفرد في 

 .(3: 0114)الفوري,  التعمـ, والتوافؽ النفسيالمجاالت التي ترتبط بالنضج , و 

أنيا " حالة تحٍد تتطمب بحثًا وتحقيقًا بيعرؼ خاطر المشكمة في التعمـ فأما مشكبلت التعمـ: 
 .( 1: 0222")خاطر, 

أنيا "حالة يشعر فييا التبلميذ بأنيـ أماـ موقؼ قد يكوف مجرد سؤاؿ يجيموف ببينما تعرفيا عايش 
في صورة غبوف في معرفة اإلجابة الصحيحة, وقد يصاغ المقرر الدراسي كمو اإلجابة عميو, وير 

تباع طريقة حؿ المشكبلت في تدريسو, وقد يكوف المقرر الدراسي في مشكبلت, مما يعني ضرورة ا
صورة موضوعات , ويتناوؿ المدرس بعضيا بالتدريس بطريقة المشكبلت, ولممدرس دور ىاـ في 

لمستوى نضج التبلميذ, والمرتبطة بالمادة وعرضيا بصورة تثير حماسيـ  اختيار المشكمة المناسبة
 .(50:  0114) عايش,  ورغبتيـ في حميا أو اإلجابة عنيا "
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 الخصائص النفسية ك السمككية  لذكم صعكبات التعمـ :

ؾ ال إال أف ذل عادية,يتفؽ معظـ الباحثيف عمى أف ىؤالء األطفاؿ / األفراد يتمتعوف بقدرات عقمية 
و بالنسبة لمتحصيؿ األكاديمي فيو  لدييـ,يمنع حدوث مشكبلت في التفكير والذاكرة و االنتباه 

مع أف األخصائييف ال يجمعوف عمى معيار محدد لتدني  لدييـ.يعتبر جانب الضعؼ الرئيس 
إال أف األدبيات تنوه عادة عمى أف يكوف التدني في  التعمـ,التحصيؿ بيدؼ تشخيص صعوبات 

 أدنى.حصيؿ بمستوى سنتيف دراسيتيف كحد الت

 صعوبات التعمـ: نفسية و السموكية التي يظيرىا ذووومف الممكف أف نحدد عددًا مف الخصائص ال
 الحركة الزائدة بسبب قمة االنتباه . -0
 إعاقة في اإلدراؾ  الحركي . -0

 عدـ االتزاف  االنفعالي . -4

 صعوبات في االتزاف العاـ . -3

 قسري ال إرادي ( .القيرية ) لديو سموؾ  -5

 االنتباه.اضطراب في  -1

 التفكير.اضطراب في الذاكرة و  -1

 الحساب.مشكبلت أكاديمية مثؿ القراءة و الكتابة و  -5

 اضطرابات في السمع و الكبلـ ) مشكبلت لغوية ( . -2

 (50 :0221) الخطيب, 
 

 الخصائص االجتماعية كاالنفعالية لألطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ:
 

تكيؼ االنفعالي واالجتماعي لؤلفراد ذوي صعوبات التعمـ ال يقؿ أىمية عف االىتماـ إف االىتماـ بال
التعامؿ مع الناس وكيفية بالجانب األكاديمي. ألف النجاح في الحياة لو أبعاد أكثر مف حيث 

االجتماعية واالنفعالية ىي أكثر انتشارًا بيف ذوي  ؿمنيـ, والمشاكتجاه اآلخريف والقبوؿ الشعور 
 العادييف.بات التعمـ مف غيرىـ مف األطفاؿ صعو 

 التعمـ:صعوبات  اعية واالنفعالية التي يظيرىا ذووومف الخصائص االجتم
 تشتت االنتباه . -0
 الزائد.النشاط  -0
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صعوبات التعمـ غالبًا ما يعزوف فشميـ لعوامؿ داخمية كالقدرة والذكاء , أما  العزو ) األفراد ذوو -4
 ية كالحظ والصدفة , وذلؾ بعكس األفراد العادييف ( .خارج ؿنجاحيـ فيعزونو لعوام

 صعوبات في الحركات الكبيرة . -3

 صعوبات في الحركات الدقيقة . -5

 النشاط.الخموؿ وقمة  -1

 نقص الشعور باألمف . -1

 سيولة االستثارة بالمثيرات البصرية . -5

 سيولة االستثارة بالمثيرات السمعية . -2

 باء والمعمميف مف حيث المساعدة الزائدة ( .االعتمادية ) وىي االعتماد عمى اآل - 01
ضمف سيطرة  االنسحابية ) وىي االنفصاؿ عف اآلخريف في اغمب األوقات ألسباب ليست – 00

 الفرد ( .
 نقص الدافعية . – 00
 العدوانية. -04
 القمؽ. -03
 ضعؼ الثقة بالذات . – 05
 نقص في القدرة عمى التعبير عف المشاعر . – 01
 ت في الميارات االجتماعية .صعوبا – 01
 االكتئاب . -05

شاكؿ التي يعاني منيا األفراد ذوو صعوبات يعتبر االكتئاب ىو السمسمة األخيرة في سمسمة الم
 ف الشعور باالكتئاب يتولد نتيجة تراكـ المشاكؿ السابقة وعدـ حميا . التعمـ , حيث إ

 (  050 -050:  0111) يحيى , 

 طفاؿ ذكم صعكبات التعمـ :الخصائص التعميمية لأل

الصعب الحديث عف  مجموعة متجانسة , وبالتالي فمففي التعمـ ليسوا  تالذيف يعانوف مف صعوبا
مف  بيا , وأف أفراد ىذه الفئة ىـ في العادة أناس أسوياء وفمجموعة مف الخصائص التي يتصف

يعاني ىؤالء التبلميذ مف , أو أصحاب ذكاء مرتفع , ومع ذلؾ  حيث القدرات العقمية , عاديوف
أو الكتابة , لكبلـ , أو القراءة , صعوبات واضحة في اكتساب ميارات االستماع واستخداميا , أو ا

أو التيجئة أو في أداء العمميات الحسابية أو إدراؾ تطوير إدراؾ بصري طبيعي . ويمكف تصنيؼ 
 يحيى,)  مجموعات:مف خمس الخصائص الرئيسة لمتبلميذ الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ ض

0111: 031- 030  ) 
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 صعوبات في التحصيؿ الدراسي , ويكوف في المواضيع التالية : -0

 الصعوبات الخاصة بالقراءة .-أ 

 الصعوبات الخاصة بالكتابة .-ب 

 الصعوبات الخاصة بالحساب .-ج 

 صعوبات في اإلدراؾ والحركة , وتتمثؿ في : -0

 صعوبات في اإلدراؾ البصري .-أ 

 اإلدراؾ السمعي .صعوبات في  -ب 

 الحيز.صعوبات في إدراؾ -ج 

 صعوبات في اإلدراؾ الحركي والتآزر العاـ .-د 

 والكبلـ.اضطراب المغة  -4

 صعوبات في عمميات التفكير . -3

 سموكية.خصائص  -5

 العكامؿ الرئيسة التي تسيـ في انخفاض التحصيؿ األكاديمي بيف أطفاؿ المدارس :

 ىما:مف العوامؿ و  يوجد نمطاف أساسياف

 عوامؿ خارجية  -0عوامؿ داخمية                                  -0

 إلى:عوامؿ خارجية ترجع  -0

  العوامؿ البيئية التي تسيـ في انخفاض التحصيؿ وتتضمف العوامؿ الثقافية والظروؼ االجتماعية
ميـ وتتمثؿ التعمـ غير المبلئـ الذي يكبح قدرة الطفؿ عمى التعالتعميـ و االقتصادية ونقص فرص و 

الثقافي الية( في عبارة الحرماف البيئي و ىذه العوامؿ في تعريؼ الحكومة االتحادية األمريكية )الفيدر 
 واالقتصادي و التعميـ غير المبلئـ و نقص فرص التعميـ .
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 الداخمية:العوامؿ -0

 اإلعاقات الحسية لتخمؼ العقمي و تتضمف ىذه الظروؼ اترجع إلى ظروؼ داخؿ الفرد و 
قد أشير إلى العوامؿ الداخمية في تعريؼ , و صعوبات التعمـالضطرابات االنفعالية الشديدة و ا

 الحكومة األمريكية الفيدرالية مف خبلؿ االضطرابات النفسية .

 التعمـ:تصنيؼ فئات صعكبات 

إف ىناؾ ثمة أنماط أو مظاىر في صعوبات التعمـ يمكف مف خبلؿ ىذه المظاىر تصنيؼ 
صفوف بأنيـ عاجزوف يو  أحياناً فالتبلميذ المفرطو النشاط والقابموف لتشتت االنتباه  ,صعوبات التعمـ
     تباع التعميمات قد يحددوف لمنظميف, والذيف يجدوف صعوبة في االتبلميذ غير اعف التعمـ . و 

ة المشكبلت التي تتعمؽ بالذاكرة القصير مـ. والتآزر الضعيؼ و يميزوف باعتبارىـ عاجزيف عف التعو 
الميارات المفظية محدود, وعيوب الكبلـ و التركيز المة المدى, والمشكبلت اإلدراكية و المدى و طوي

القاصرة مف المظاىر التي عزيت إلى صعوبات التعمـ. وقد حددت تعميمات الحكومة االتحادية 
 ىي:أنواع مف المشكبلت  ةاألمريكية ثبلث

 ي عمى االستماع ( .مشكبلت لغوية ) التعبير الشفيي و الفيـ المبن -0

 (.مشكبلت القراءة و الكتابة ) التعبير الكتابي و ميارات القراءة  -0

 (.مشكبلت رياضية ) إجراء العمميات الحسابية و االستدالؿ الرياضي  -4

 (042 – 045 :0111 يحيى, (يتـ تصنيؼ ميداف صعوبات التعمـ ضمف مجموعتيف ىما و 

ة ير إلييا في تعريؼ الحكومة االتحادية بالعمميات النفسي: و التي أش صعكبات التعمـ النمائية  -0
 ىي مشكبلت غير مبلحظة بشكؿ مباشر عمى الطفؿ غالباً  .و 

لمجاالت وىي عبارة عف الميارات األساسية األولية التي يحتاجيا الطفؿ بيدؼ التحصيؿ في ا
طالب األكاديمي أف االضطراب فييا سيؤدي إلى تدني في تحصيؿ الاألكاديمية والدراسية, و 

 المدرسي.

 وتتمثؿ الصعوبات النمائية فيما يمي: 

 االنتباه. .0
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 الذاكرة. .0

 العجز في العمميات اإلدراكية . .4

 اضطرابات التفكير . .3

 اضطرابات المغة الشفيية . .5

 األكاديمية:صعكبات التعمـ  - 2

   يميالظاىرة عمى الطفؿ خاصة في نواحي ضعؼ التحصيؿ األكادوىي المشكبلت المبلحظة و 
 تشمؿ:و 

 الصعوبات الخاصة بالكتابة . .0

 الصعوبات الخاصة بالقراءة . .0

 الصعوبات الخاصة بالتيجئة و التعبير الكتابي . .4

 الصعوبة الخاصة بالحساب .  .3

 المحكات المستخدمة في تحديد األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ :

يجب أف تتوافر قبؿ فيناؾ ثبلثة محكات  ,لتميز صعوبات التعمـ مف حاالت اإلعاقة األخرى
 تشخيص الطفؿ , ىؿ لديو صعوبات تعمـ أـ ال:

عند  تحصيمو الحقيقي: أي وجود فارؽ بيف إمكانيات الطفؿ و محؾ التبايف أك التباعد -0
 فعاؿ.وجود تدريس 

: أي ال يكوف لديو انخفاض في التحصيؿ ناتج عف ظروؼ بيئية أو محؾ االستبعاد -0
 أخرى.اقتصادية أو أي إعاقة 

: أي أف الطفؿ ال يتعمـ بالطرؽ العادية و يحتاج إلى طرؽ خاصة لتربية الخاصةمحؾ ا -4
 لمتعمـ.

 األسباب المؤدية لصعكبات التعمـ :

عممية صعبة و لكف الباحثيف في  التعمـ,سباب المؤدية إلى صعوبات تعتبر عممية التعرؼ إلى األ
  في:تتمثؿ ىذا الميداف يقسموف تمؾ األسباب إلى مجموعة مف األسباب قد 
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 الدماغ.إصابات  -

 االضطرابات االنفعالية . -

 نقص الخبرة. -

كما تقسـ مجموعة أخرى مف الباحثيف أسباب صعوبات التعمـ إلى مجموعات مف العوامؿ المختمفة, 
 يمكف تقسيميا إلى:

 العكامؿ العضكية ك البيكلكجية:  -1

تحدث إصابة الدماغ ىذه عمـ , و التيشير األطباء إلى أىمية األسباب البيولوجية لظاىرة صعوبات 
التي تعني التمؼ في عصب الخبليا الدماغية إلى عدد مف العوامؿ البيولوجية أىميا التياب و 

السحايا , والتسمـ أو التياب الخبليا الدماغية , والحصبة األلمانية و نقص األكسجيف , أو 
, وليذا يعتقد األطباء أف ىذه األسباب قد  صعوبات الوالدة , أو الوالدة المبكرة , أو تعاطي العقاقير

 تؤدي إلى إصابة الخبليا الدماغية .

 العكامؿ الجينية :-2

 تشير الدراسات الحديثة في موضوع أسباب صعوبات التعمـ إلى أثر العوامؿ الجينية الوراثية.

 البيئية:العكامؿ  -3

صعوبات التعمـ, وتتمثؿ في  تعتبر العوامؿ البيئية مف العوامؿ المساعدة في موضوع أسباب
سوء التغذية , أو سوء الحالة الطبية , أو قمة التدريب , أو إجبار ية و نقص الخبرات التعميم

بالطبع البد مف ذكر نقص الخبرات البيئية والحرماف مف الطفؿ عمى الكتابة بيد معينة , و 
 ( . 001 – 012:   0110المثيرات البيئية المناسبة . ) الروساف , 

 نسبة انتشار صعكبات التعمـ :

تختمؼ التقديرات حوؿ أعداد أو نسب األطفاؿ ذوي الصعوبات التعميمية اختبلفًا كبيرًا جدًا, وذلؾ 
بسبب عدـ وضوح التعريؼ مف جية, وبسبب عدـ توافر اختبارات متفؽ عمييا لمتشخيص, ففي 

, يعتقد آخروف أف النسبة (%0)  حيف يعتقد بعضيـ أف نسبة حدوث صعوبات التعمـ ال تصؿ إلى
 .(51 :0221)الخطيب, ( %4-%0) , إال أف النسبة المعتمدة عمومًا ىي (%01)  قد تصؿ إلى
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 : البرامج التعميمية لذكم صعكبات التعمـ

 فردية. تعاونية, تنافسية, طرؽ: لتعمـ بثبلثيمكف لممعمـ أف يعمـ تبلميذه ذوي صعوبات ا

 (  034 :0110 العزة,)  نوع:ؿ فيما يمي الخصائص األساسية لكو 

  التنافسي:التعميـ 

في ىذا النوع يتنافس الطبلب مع بعضيـ البعض لتحقيؽ ىدؼ معيف , ويمكف تقييميـ عمى أساس 
سرعتيـ ووقتيـ في إنجاح العمؿ , ولذلؾ فإف بعض الطبلب يعمموف بجدية لموصوؿ إلى إتماـ 

 يعمموف بنفس الجدية العتقادىـ بأنيـ لف ينجحوا الميمة المعطاة ليـ , بينما نجد بعض الطبلب ال
 في ذلؾ .

 :الفردمالتعميـ 

نيـ عمى ييعمؿ الطبلب لتحقيؽ أىداؼ وضعت خصيصًا وليس مقارنة بغيرىـ مف الطبلب ويتـ تعي
وفي ىذا النوع مف التعميـ يحاوؿ بعض الطبلب تحقيؽ نتائج مفيدة ليـ  بيـ,أساس معايير خاصة 
 اآلخريف.ر عف الطبلب شخصيًا بغض النظ

 :التعاكنيالتعميـ 

في ىذا النوع مف التعميـ يعمؿ الطبلب معًا لتحقيؽ ىدؼ عاـ مشترؾ ويتـ تعييف الطبلب عمى 
أساس تحصيؿ المجموع والعمؿ بروح الفريؽ , والمصمحة لممجموعة كميا, وىذا التعميـ مفيد 

ة مف النوعيف ىذا التعميـ أكثر فعاليلممجموعات التي تحتوي عمى إمكانيات مختمفة ومتعددة, و 
 مي لدى الطبلب المتعمميف الميارات االجتماعية .السابقيف, إضافة إلى أنو ين

 ( 587:  1998كما يجب مراعاتو خالؿ األنشطة التدريسية ما يمي: ) الزيات , 

 المباشرة . ةإتاحة الفرصة والزمف المبلئميف لمممارس -0

 تعممة.المتعميـ المفاىيـ والميارات  -0

 التعامؿ القائـ عمى األخذ في االعتبار نقاط القوة والضعؼ لدى الطبلب . -4

 بناء أسس راسخة لممفاىيـ والميارات الرياضية .  -3
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 المبلئمة.تقديـ برامج متوازنة لتدريس الرياضيات مع االستعانة ببرامج الحاسب اآللي  -5

مج متكامؿ يقوـ عمى الدمج بيف ( أننا لكي نقوـ بإعداد برنا400 – 401: 0111)السيد,  ويرى
 التالية: الخطوات الثبلثةالعبلج والتعويض فإنو يجب أف نضع في االعتبار 

يتـ تقييـ مستويات وطرؽ أداء الوظائؼ النفسية  حيث children analysesتحميؿ الطفؿ  -0
 الطفؿ.لدى 

ف المتطمبات حيث يتـ في الحاسب الكشؼ بدقة بالغة ع task analysesتحميؿ الميمة  -0
 األساسية التي يجب أف تؤخذ في االعتبار لتفعيؿ العمميات النفسية األساسية .

    intergration of children and taskالتكامؿ بيف تحميؿ الطفؿ كتحميؿ الميمة  -4
حيث يتـ المقارنة بيف الوظيفة الخاصة بالعممية النفسية , وذلؾ في ضوء المتطمبات البلزمة 

ة مف العممية المطموبة كي تتـ الميمة المطموب أداؤىا وىو ما يؤكده الزراد أيضا, )الزراد, لبلستفاد
يجب أف تتضمف تدريبًا قائمًا عمى  بحيث ( حيف يشير إلى عبلج صعوبات التعمـ045: 0221

 ف يتـية التي تتدخؿ في عممية التعمـ وأتحميؿ الميمة, وتدريبًا يقـو عمى تحميؿ العمميات النمائ
استخداـ تكنولوجيا التعمـ العبلجي, وتدريبًا يقوـ عمى تحميؿ الميمة التعميمية والعمميات النمائية 

لى جمع نجز ما تقدـ فإننا نكوف في حاجة إمعا, وكذلؾ العبلج الطبيعي عممًا بأنو لكي ن
التعميـ  ووالتدريس أ ةالمعمومات مف ثبلثة مصادر أساسية وىي االختبارات  والمبلحظة اإلكمينيكي

 والتشخيص .

 (  132:  2003دكر المعمـ في عالج صعكبات التعمـ: ) جدكع كعصاـ , 

عمى المعمـ الذي يتعامؿ مع صعوبات التعمـ أف يعرؼ نوع العبلج الطبي الذي يتعاطاه الطالب , 
ي تعاممو ف يحسف مراقبتو أثناء تصرفاتو وأعمالو وأف يكوف حذرًا ف, وأوما ليذا مف آثار جانبية عميو

ر أماـ زمبلئو وبخاصة بشكؿ عمني , فيحتـر مشاعره وأحاسيسو ويحفظ كرامتو واحترامو فبل يشع
عامة عريضة عمى  كؿ وصعوبات خاصة , وفيما يمي خطواتنو مصاب أو أنو يعاني مف مشاأ

ه وعدـ المعمـ أف يراعييا وىو يتعامؿ مع األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ أو تشتت االنتبا
 التركيز وىي :
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                               تكفير أفضؿ بيئة تعميمية :                                                                                                     -1

 تعمـ,اليجب أف يكوف تصميـ غرفة الصؼ بشكؿ يتناسب مع احتياجات التبلميذ ذوي صعوبات 
وبما يتماشى مع نوع الصعوبة التي يعاني منيا التمميذ عدـ التركيز واالنتباه يتطمب شيئًا آخر ولو 

 الزائد.احتياجات غير تمؾ التي يتطمبيا النشاط الحركي 

 المطمكبة:تزكيد الطالب بالتعميمات الالزمة كالكاجبات  -2

المطموبة عميو أف يشفع االتصاؿ معو حيف يعطي المعمـ تعميماتو , ويكمؼ الطالب بالواجبات 
شارة اليد التي تدعـ ما يقولو وتوحي باليدؼ الذي يريده ويعزز أقوالو بما تدؿ  بحركات العينيف وا 
عميو حركاتو مف معاني ودالالت , وأف تكوف ىذه التعميمات واإلرشادات واضحة ومحددة وأف يكوف 

رشاداتو ل طالب وبيف ما كاف يتوقعو منو مف إنجاز لو كما عميو معامؿ الثبات متوفرًا بيف تعميماتو وا 
 ف يتأكد مف أنو فيـ واستوعب ىذه التعميمات ., وأ

 تصنيؼ أنكاع السمكؾ غير المقبكؿ : -3

قرب إلى ة , وأف يكوف المعمـ في تطبيقيا أيجب أف تكوف قواعد النظاـ وأسسو واضحة ومفيوم
ًا وليس موبخًا ومعنفًا ف يكوف في تعاممو معو معممًا ومربيالثبات والقوة منو إلى الضعؼ والتردد , وأ

مف الطالب ايجابيًا وسريعًا ,  قرب منو مثبطُا , وأف يكوف رد فعمو عمى كؿ نجاح وتقدـومشجعًا أ
البعد عف كؿ ما يثير يجريو معو ويتجنب الحدة في ذلؾ و ف يحتفظ باتزانو وىدوئو أثناء أي نقاش وأ

 .  إحساسو أو يجرح شعوره

                        رفع المعنكيات كتقدير الذات :                                                                                                  -4

عمـ أف يكافئ الطالب عمى تقدمو إف بناء كياف الفرد والمساعدة عميو أمر ىاـ ومف واجب الم
معتدؿ وبعيد عف التطرؼ والمغاالة عمى أف ال ييمؿ ما يستحقو مف إثابة ميما نجازه وبأسموب وا  

كانت األسباب  , وأف ينتيز كؿ فرصة ممكنة تشجعو عمى اإلنجاز وتحفزه عمى العمؿ وتعزز ثقتو 
أف يكوف عمى اتصاؿ وتواصؿ معو و بنفسو وبقدراتو ميما كانت بسيطة في نظر اآلخريف , 

ما يعرض لو مف أمور أو يستجد مف مشاكؿ لموصوؿ ليا تخضع لمتجربة ليستأنؼ الحوار في كؿ 
عادة النظر بعد ذلؾ .  واالختبار وا 

أف طرائؽ التدريس التي يستخدميا معمـ ذوي صعوبات التعمـ تختمؼ قميبًل عف تمؾ  كترل الباحثة
الصعوبة  المستخدمة في غرفة الصؼ العادي, حيث تكوف ىذه الطرؽ أكثر مرونة و تتنوع لتناسب

    المراد معالجتيا, و أف يستخدـ المعمـ وسائؿ تعميمية و طرؽ تدريس تعتمد عمى وسائؿ سمعية 
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التعمـ المختمفة لدى التبلميذ, وذلؾ  تبصرية محسوسة, وتتنوع الوسائؿ والطرؽ لتراعي استراتجياو 
, إذ كؿ ىذا يعيؽ عممية  القمؽؿ وتشتت االنتباه, أو باإلحباط والتوتر و حتى ال يصاب التمميذ بالمم

 التعمـ لدى التمميذ و بالتالي يؤدي بو إلى الفشؿ .

 صعكبات التعمـ في مجاؿ المغة العربية :

تمؾ المغات التي امتازت مف بيف سائر لغات البشر بوفرة  السامية," المغة العربية إحدى المغات 
..والمغة حروفيا.ووضوح مخارج  طقيا,منوتنوع أساليبيا وعذوبة  أبنيتيا,كمميا واطراد القياس في 

العربية تفوقيا جميعيا في كؿ ذلؾ , لتصونيا زمف جاىميتيا قرونًا سحيقة في جزيرة العرب , 
وتقدميا في السنف الفطري الذي نشأت عميو آمنة مف االمتزاج بمغة فاتح أو ليجة مغير ,حتى ظف 

, ألنيا لغة فطرية  مد مف حكماء أىمياالكثيروف مف الباحثيف أنيا وليدة مواضعة واصطبلح متع
 (.30:  0212بؿ ىي أصميا " )سمؾ ,  تدريجية ... وىي مف أقدـ المغات ...

المغات الرسمية في المحافؿ و المؤتمرات  ىإحد‘المغة العربية جعمت  فإبراىيـ "أويرى 
رفع شأنيا وسيادتيا واالجتماعات الدولية ؛ لذا فمف حؽ المغة عمينا أف نخمص ليا ونبذؿ الجيود ل

كبر قسط مف العناية وأال نضف في الميداف التعميمي أف نولييا أ , ومف حقيافي المجتمع العربي
في ميداف التعميـ وضرورة  حتفاء بالمغة العربية الوالء ليا, ولعؿ مف مظاىر االعمييا بالجيد والوقت

لى تذليؿ ىذه الصعوبات تجو إ, حتى نغة ويعترييا مف صعابالتعرؼ عمى ما يكتنؼ ىذه الم
, , ال سبيؿ إلى تجاىمياوتوجيو تعمميا تعميمًا مثمرًا ميسرًا والواقع أف في لغتنا بعض الصعوبات

إبراىيـ " )ا ىو طارئ دخيؿ, ومنيا م, مف ىذه الصعوبات ما ىو جوىري أصيؿوغض النظر عنيا
,0250 :35 ). 

ال نجدىا مجتمعة في لغة  ,خاصة تحمؿ صعوبات جمةأف المغة العربية بصفة وقد أكد زقوت "
  جانب صعوبتيا في القراءة  لى, إفييما الصعوبة الكثيرة ي, فالقواعد المغوية والرسـ اإلمبلئأخرى

 .(13: 0222, زقوت)غة وغيرىا الببلو 

جؿ ذلؾ مف ألمغة العربية عمى حدة , و وستتناوؿ الباحثة في ىذا المقاـ دراسة كؿ فرع مف فروع ا
 في الكتابة ةمف تمؾ الفروع , والمتمثم لصعوبات التي تعتري تعمـ كؿ فرعأسباب ا ىالوقوؼ عم
, والببلغة, وصواًل وقواعد النحو والصرؼوص , والنصاألدب , التعبير, و , والخط العربيواإلمبلء

 إلى صعوبات تعمـ القراءة.
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 كاإلمالء:ـ الكتابة صعكبات تعم :أكالن  

ال الكتابة لما استطعنا الحفاظ عمى تراثنا الثقافي والحضاري , فمو القراءة وجياف لعممة واحدةو  الكتابة
التراث الذي يزخر بشتى صنوؼ المعرفة ,والذي انتقؿ إلينا بواسطة الكممة المكتوبة , لذلؾ  ,ىذا

المدرسة , وحتى كانت صحة الكتابة وسبلمتيا أمرا الزما لممتعمميف منذ المراحؿ األولى اللتحاقيـ ب
قبؿ ذلؾ إف أمكف , ألنو يتوقؼ عميو مدى فيميـ واستيعابيـ ألصوؿ القراءة والكتابة التي تعد 

 .( 005:0222المفتاح األساسي في شتى المياديف )زقوت ,

حمد "  ما يتعمؽ بالطفؿ نفسو كنمو لكتابة كما يراىا "عبد الرحيـ و أومف أسباب صعوبات تعمـ ا
البلزمة لمقراءة والكتابة كالقبض عمى القمـ, ضعؼ السمع والبصر , عدـ التمييز القدرات الطبية 

قبالو عمى الكتابة في اىتماـ  بيف األصوات المتقاربة المخارج ,رغبة الطفؿ نفسو في التعمـ , وا 
وشغؼ , وىذا يتطمب مف المدرس إثارة دافعية االستطبلع عنده , وتعزيزه وىو أساس رغبة 

 .(54:0212واحمد, ـعميـ عادة )عبد الرحيالطبلب في الت

ويرى بعض المربيف مثؿ "سمؾ" أف المعمـ البد أف يقوـ بتذليؿ الصعوبات الكتابية التي تعترض 
أعضاء الكتابة عندىـ , وتعميميـ كيؼ يحركوف  اية تعميميـ , وذلؾ بمحاولة تنميةاألطفاؿ في بد

شكاؿ والسطوح بعضيا عف بعض , ثـ االنتقاؿ ييـ أذرعيـ عند القياـ بيا وتدريبيـ عمى تمييز األ
إلى حروؼ محفورة عمى قطع الخشب , أو المعدف وتعويدىـ أف يمروا عمييا بأصابعيـ ,أو بأداة 
مناسبة يمسكونيا بأيدييـ كما تمسؾ األقبلـ حتى يعرفوا كيؼ يرسموف أشكاؿ الحروؼ , وكيؼ 

 .(005:0212سمؾ ,)الحركات التي تؤدي إلى كتابتيا  يقوموف بجميع

ولمتغمب عمى صعوبات الكتابة واإلمبلء يرى "البجة" أف ميارة القراءة متطمب يجب أف يقـو المعمـ 
بتنفيذه قبؿ أف يخطو المعمـ أي خطوة في التعميـ بتعميـ اإلمبلء , فقد ثبت أف ىناؾ ارتباطًا وثيقًا 

 .بيف ضعؼ التبلميذ في اإلمبلء , وضعفيـ في القراءة"

أمر ضروري إذا ما عرفنا أف التمميذ  اأيضا: " التركيز عمى فيـ الكممات والجمؿ, وىذويرى 
يصعب عميو أف يتقف كتابة كممة, أو جممة لـ تصبح مف مفردات معجمو المغوي, ولـ يتمكف مف 
توظيفيا في محادثتو أو إنشائو. وبناء عمى ىذا فإف المعمـ مطالب بعدـ اإلكثار مف كتابة كممات 

  .( 335:  0111لفيا التمميذ, وال تتفؽ مع متطمباتو اليومية" )البجة, لـ يأ

أنو يجب عمى المعمـ أف يقوـ بتعميـ القراءة قبؿ تعميـ اإلمبلء, فالتمميذ يصعب عميو  كترل الباحثة
كتابة كممة ال يعرؼ قراءتيا أو فيـ معناىا, فعمى المعمـ عدـ اإلكثار مف كممات لـ يألفيا التبلميذ 
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وعميو أيضًا أال يطيؿ المادة الكتابية ويأخذىـ بالتدرج مسايرًا نموىـ  تتفؽ مع متطمباتيـ اليومية , الو 
 العضمي .

 : صعكبات تعمـ الخط العربي ثانيان 

تتفؽ جميع الدراسات السابقة والمختصوف في مجاؿ تدريس المغة العربية عمى أىمية ودور الخط 
 في المجاؿ التعميمي .

اثناف في إدراؾ ما لمخط مف مكانة مرموقة في المجاؿ التعميمي التربوي... وىو مف  " ليس يختمؼ
لواـز الحياة المتحضرة, ومظير مف مظاىر الفنوف الجميمة الراقية التي تشحذ المواىب, وترقى 

 .ذواؽ, وتيذب المشاعر, وترىؼ األحاسيس, وتغرى بالجماؿ, وتعود دقة التنسيؽباأل

 (542:  0212)سمؾ , 

نو أيضا دافع قوي مف دوافع تنمية الرغبة ف أىمية الخط في جماؿ الكتابة , فإيقوؿ "زقوت" بالرغـ م
نو يعود التمميذ الدقة والنظاـ والنظافة , ويربي فييـ ممكة لقراءة واالطبلع , باإلضافة إلى أفي ا

ساعد التبلميذ عمى الحكـ والنقد والتقويـ السميـ , ويعودىـ الصبر , كما انو ينمي الذوؽ , وي
السيطرة عمى حركات اليد والتحكـ في الكتابة والتنسيؽ بيف األلفاظ والمفردات في الجممة العربية . 

 .(045,0222)زقوت,

أف تتخمى عنو العناية فترة مف الزمف , وأف يبتمى بسمسمة مف  –مع األسؼ  –" قدر لمخط العربي 
نو , فنشأ جيؿ مف التبلميذ يتسـ وره وضعؼ شأكانت مف أىـ أسباب تدىالتي  ةالمحف القاسي

برداءة الخط واالستيانة بو , والتيويف مف شأنو إلى حد اإلىماؿ والزراية . وكاف لذلؾ نتيجتو 
الطبيعية, إذ أصبحت كتابات التبلميذ في الكراسات وفي أوراؽ االمتحانات موضع السخط والتذمر 

بة أبنائيـ مف التشويو والقبح والفساد, ومجافاة الذوؽ والشكوى, وضج أولياء األمور لما يروف كتا
 (. 410 -410: 0251والجماؿ ". ) إبراىيـ, 

" فالصمة قوية بيف تعميـ الكتابة وتحسينيا , ولذلؾ يجب أف يكوف خط المعمـ في المدرسة  
تدريس الخط  لمامًا جيدًا بأساليبلوضوح والجودة , وأف يكوف مممًا إاالبتدائية عمى درجة جيدة مف ا

, ومما يساعد في التدريب عمى تدريس الخط , وتجويده أف حروفو خطوط وأشكاؿ يمكف أف تكتب, 
أو مف الخيوط وترسـ عمى  الموح أو عمى الورؽ ,كما يمكف أف تكتب مف حبات األرز والرمؿ , 

 .(351:  0111) البحة , وغيرىا " 
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ميذ مف أف يكتبوا بسرعة معقولة بخط واضح تسيؿ "ويمكف تحديد الغاية مف الخط بأنيا تمكيف التبل
قراءتو, وفيو مسحة مف الجماؿ, أما السرعة فتكوف بتمريف اليد واالسترساؿ واالنطبلؽ في غير 

 .(415:0251إفراط حتى ال تذىب السرعة بجماؿ الخط " )إبراىيـ, 

طوط التبلميذ وتكويف وقد وضع " سمؾ " بعض الوسائؿ الفعالة التي يكوف ليا تأثير في تحسيف خ
 عادة الكتابة الجيدة لدييـ ومف تمؾ الوسائؿ: 

" ينبغي أف يراعي المدرس التؤدة والتأني في كتابتو النموذج الخطي السميـ لمكممة الخاطئة عمى 
السبورة مع تنبيو التبلميذ إلى مبلحظة حركات يده في أثناء الكتابة , إذا كاف رديء الخط فبل باس 

ف كتابتو وبعرض نموذج عمى التبلميذ يكوف قد أعده مف قبؿ عمى إحدى البطاقات باستعاضتو ع
الكبيرة مستعينًا بسواه في ذلؾ , ليعرضو عمييـ في مكاف ظاىر بحيث يرونو جميعًا , ويقوـ ىو 

 .( 554:  0212بالتوجيو النظري مستعينًا بيذا النموذج " )سمؾ , 

لى إىماؿ تدريس الخط مف قبؿ المعمميف وتحويمو إلى أف صعوبات تعمـ الخط ترجع إ كترل الباحثة
عمؿ شكمي يكمؿ بو فراغ الحصة , وتخصص لو درجات قميمة , وىذا ما يحمؿ التمميذ عمى أف ال 

, وقد يكوف عدـ إتقاف بعض المعمميف الخط يبذؿ شيئًا مف العناية أو الجيد في تجويد خطو
 ببًا آخر مف أسباب صعوبات تعمـ الخط .وسوء كتاباتيـ س

 :ن صعكبات تعمـ التعبير :ثالثان  

السميمة, والتصوير الجميؿ, واألسموب العذب , ولف يتسنى إلنساف  ر" التعبير ىو مستودع األفكا
أف يعبر عف حاجاتو المختمفة ما لـ يكف ممتمكًا وسائؿ التعبير الصحيح بنوعيو الشفوي والتحريري, 

فإذا تفوؽ التمميذ في تعبيره  راسي في المجاؿ المغوي وفي غيره,الجيد مف أسس التفوؽ الد والتعبير
تفوؽ في دراستو المغوية , وفي حياتو الدراسية , بؿ تفوؽ فيما بعده في الحياة العممية , والعجز 

        اعيعف التعبير لو اثر كبير في إخفاؽ التبلميذ , وفقد الثقة بالنفس , وتأخر نموىـ االجتم
 .(0: 0110)الزىراني,  الفكري , كما يترتب عميو فوات الفرص , وضياع الفائدةو 

مف الطبلب يواجيوف صعوبة في تعمـ التعبير وىذا  اً فالمبلحظ  أف كثير  رغـ مف أىمية التعبير,الوب
ر أثناء حصص التعبير واالمتحانات وغيرىا , مف عدـ فيـ جوانب وعناص ـما تدؿ عميو كتابتي

, وعدـ الترتيب المنطقي لؤلفكار , وشيوع األخطاء اإلمبلئية , والتخبط في استخداـ  عالموضو 
  لمعالـ األساسية في كتب التعبيرعبلمات الترقيـ , وغيرىا مف األمور التي تشوه ا
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ويرى "عدس"أف الصعوبة في التعبير تتمثؿ في: عدـ القدرة عمى العثور عمى الكممة المناسبة مف 
المعنى المبني, وبناء الجممة مف كممات متناسقة في معناىا ومبناىا, ومنيا أيضا صعوبة حيث 

ومف ثـ تربط ىذه الفقرات في  في أفكارىا, ةبناء الفقرة مف جمؿ مترابطة في معناىا ومتسمسم
قدرة عمى التتابع واالستطراد في الحديث عف الموضوع متكامؿ يتصؼ بوحدة الموضوع , وعدـ 

ال ييتدي إلى الكممة التي يبحث عنيا, ولكنة قد ال يستطيع استعادتيا ليستخدميا في شئ معيف 
جممة مفيدة , ومف الصعوبات أيضا عدـ القدرة عمى استرجاع بعض الكممات , ليعيد استخداميا 

 .(51:0225مف جديد حيف يحتاجيا لمتفاىـ مع الغير واالتصاؿ بو)عدس,

مؾ " ينبغي أف يعمؿ المدرس عمى أف يكوف لدى تبلميذه فكرة ولمتغمب عمى تمؾ المشكبلت يرى" س
واضحة عما يطالبوف بالتعبير عنو , ذلؾ بتمكينيـ مف تحصيؿ شيء بأنفسيـ ما كتب فيو , 
رشادىـ إلى المصدر التي يرجعوف إليو لئلطبلع عميو فييا واالستفادة منيا .... ومما الشؾ فيو  وا 

, فظي وأسموبي, وبمحصوؿ فكري ثقافيدىـ بمحصوؿ لغوي لأف إطبلع التبلميذ مف خير ما يزو 
 فيصبحوف أقدر عمى التعبير ومعالجة الموضوع , واالسترساؿ فيو . 

 (  325: 0212)سمؾ ,

ويرى " البجة " أف " استغبلؿ الميؿ الغريزي لدى األطفاؿ عمى الخياؿ , وتعزيزه , وفسح المجاؿ لو 
 تدريب عمى التعبير " حيث يمـز , ألنيا وسيمة مف وسائؿ ال

 (  315:  0111) البجة , 

 مف أىـ الخصائص التي تظير عمى كتابات التبلميذ الذيف لدييـ صعوبات تعمـأف  كترل الباحثة
جد ىؤالء لمستخدمة, فيقصر المقاالت, وقمة األفكار وعدـ ترابطيا وضعؼ المفردات ا في التعبير

ر الرئيسة ترتيبيا ترتيبًا منطقيًا, وتحديد األفكاد األفكار و ابة وتوليالتبلميذ صعوبة في التخطيط لمكت
د يسيـ في الحد مف صعوبات تعمـ التعبير بة قتعتقد الباحثة بأف إثارة موضوعات الكتاو المساندة .و 

الصور واألفبلـ التي تثير لدى التبلميذ كتابة و  فيقدـ المعمـ عدد مف المواقؼ والرحبلت والتجارب
, تجاربوقؼ بخمفية التمميذ و معينة, باإلضافة إلى مراعاة ارتباط ىذه المواموضوعات أو قصص 

   فعممية اختيار الموضوع يشكؿ دافعًا قويًا لمكتابة, ولتوليد عدد أكبر مف األفكار والمعاني.

 ان : صعكبات تعمـ األدب كالنصكصرابع

حد يستطيع أف ينكر ذلؾ أة في تعمـ النصوص األدبية , وال مما ال شؾ فيو أف ىناؾ صعوبات جم
,باإلضافة إلى شكوى الكثير مف الطبلب مف حفظ تمؾ النصوص , فالطالب الذي ال يقدر عمى 
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فيـ النصوص مف الصعب عميو حفظيا ," وال شؾ أنيا ظاىرة خطيرة بميغة الضرر, إذا تغاضينا 
ب, ال ينتفعوف بما عنيا , ولـ نبادر بعبلجيا , ترتب عمييا في المستقبؿ تخريج أفواج مف الطبل

مروا بو مف دراسات أدبية , وال يحسنوف إنشاء الكبلـ البميغ الذي يعتمد في أكثر صوره عمى وفرة 
األداء الجيد, والنطؽ السميـ , وال  –كذلؾ  –المحفوظ , وسعة المحصوؿ األدبي , وال يحسنوف 

 يحسوف شيئًا مف المتعة الفنية , التي يوحى بيا جماؿ األدب".

 (021: 0252راىيـ, )إب

" وما مف شؾ في أف حفظ النصوص األدبية يعيف عمى تكويف الحاسة الفنية التي تتذوؽ األدب ,  
ويوسع خياؿ التبلميذ, وينمي عندىـ القدرة عمى النطؽ الجيد والصحيح , واإلنساف في مواقفو في 

, لشريؼ , والشعر البميغث النبوي االحياة يحتاج إلى االستشياد بآيات الذكر الحكيـ , والحدي
 .(52:  0212والبياف الساحر" )أحمد , 

ويرى ) زقوت ( " أننا بحاجة إلى نصوص جيدة لمحفظ يرى فييا الطالب  أنيا تستحؽ أف تحفظ 
لقربيا منو وتعبيرىا عف مشاعره , وصمتيا بحياتو , ولما تحتويو مف تصوير جيد وتعبير صادؽ 

ره , وباإلضافة لذلؾ فإف تبلميذنا بحاجة إلى مف يرشدىـ إلى فيقبؿ عمى حفظيا طائعًا غير مك
أفضؿ الطرؽ لحفظ النصوص وما لو مف فوائد جمة في نبوغ األدباء , وبروز العظماء وتقدـ 
العمماء , وال باس بتعزيز الطمبة الذيف يحفظوف بتقديـ الجوائز ليـ و التنويو بيـ , لحمؿ غيرىـ 

 .(051: 0222) زقوت,  عمى االقتداء بيـ ومجاراتيـ"

فنية التي تبحر أف لؤلدب مكانة خاصة عف بقية فروع المغة األخرى بسبب طبيعتو ال كترل الباحثة
, فيجب أف يتميز النص األدبي المقدـ لمتبلميذ بعنصري في عالـ الخياؿ والرسـ الفني واإلبداعي

ات النصوص التي تغني التمميذ بالمفرد, فتختار وأف يتـ اختياره وفقًا لبحث عمميالتشويؽ واإلثارة , 
ضرورة التحديد المسبؽ لمنص أف عمى المعمـ  ترى الباحثةو مف جية أخرى,  ب, وباألساليمف جية

الفكرة العامة  إدراؾالمراد تدريسو, وتزويد التبلميذ بعدد مف األسئمة المفتاحية والتي تساعدىـ عمى 
وتقسيـ النص عند الشرح إلى وحدات  شة في التدريس,عمى طريقة الحوار والمناق دواإلعتمالمدرس, 

  أو فقرات, والتركيز عمى فيـ النص أواًل ثـ تذوقو.
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 صعكبات تعمـ النحك كالصرؼ خامسان:

كتفاء بأحدىما حدىما عف اآلخر, أو االارتباطا شديدا فبل يمكف استغناء أارتبط النحو بالصرؼ 
حد يع أرؼ يمتمؾ قواعد ونظريات وأسسا ال يستطف كبل مف النحو الصدوف اآلخر, نظرًا أل

 الضياع.القوؿ بعدـ أىميتيا في الحفاظ عمى لغتنا مف  و, أتجاىميا

جادتيا دوف اإللماـ بقواعدىايقوؿ " زقوت " : "إ التي –النحوية والصرفية -نو ال يمكف تعمـ العربية,وا 
 .(012,0222تكفؿ عصمة المساف , وصحة األداء , وسبلمة الكتابة ")زقوت,

وترجع صعوبات تعميـ النحو والصرؼ ألسباب عدة منيا ما تعود إلى المادة الدراسية مثؿ ازدحاـ 
ة التي ال يحتاجيا التمميذ وال تفيده في قراءتو وكتابتو وتعبيره يالمنيج بالمباحث النحوية غير الوظيف

 بقية الفروع األخرى لمغة . ,إضافة إلى تجزئة المادة المغوية , وتدريس كؿ فرع منيا منفصبل عف

أف اإلسراؼ في اإلعراب التقديري والمحمي, وتجميؿ الكبلـ مف الضمائر  ويرى ظافر والحمادي"
لى اقتحاـ الميجات العربية بخصائصيا المتباينة في قواعد لمقدرة المبرر لو, ىذا باإلضافة إا

 .حدة "النحو, مما أدى إلى اختبلؼ األقواؿ في المسألة النحوية الوا

 ( 054:  0253) ظافر والحمادي ,  

ومف أسباب الصعوبة أيضا كما يقوؿ "شحاتو" كثرة األوجو اإلعرابية المختمفة, والتعاريؼ المتعددة 
والشواىد والنوادر, والمصطمحات مما يثقؿ كاىؿ الطالب ويجيد ذىنو, كذلؾ ترتيب القواعد 

ا العمماء األفذاذ, فيي مف إعداد الكبار وفرضت عمى بوضعيا الحالي وأمثمتيا المتوازنة التي قاـ بي
 .(031:0225ولذا فيي ال تناسبيـ مما قد يجعميـ ينصرفوف عف دراستيا. )شحاتة, ,الصغار

ويرى "زقوت" إف انخفاض المستوى المغوي والنحوي لبعض المعمميف ىو أىـ المشاكؿ التي تقابؿ 
معات ومعظـ المعاىد يقبؿ مف الطبلب أصحاب السمؾ التعميمي عامة , فنظاـ القبوؿ في الجا

المجموع الضعيؼ فيستمر الطالب في الدراسة وىو كاره لدراستو , ألنو يدرس تخصصا ال يحبو وال 
يرغبو ,  الف مجموع درجاتو في الثانوية العامة ىو الذي أىمو لذلؾ , مما يؤدي إلى قصور وتدني 

 .(015:0221)زقوت, قد الشئ ال يعطيومستوى الخريجيف في مجاؿ المغة العربية وفا

لو صمة يتخير المعمـ مف النحو ماحو الوظيفية أي في تعميـ النحو نضرورة االتجاه كترل الباحثة :
جو التبلميذ في الحياة العامة أو التي يستخدمونيا, واستغبلؿ الدافعية لدى اوثيقة باألساليب التي تو 

أف يمكف لممعمـ ىنا عمى تعمـ النحو والصرؼ, وتفيمو, و  لدافعية تساعدهىذه ا أفالمتعمـ, والشؾ 
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حو قائمة عمى "حؿ المشكبلت" فاألخطاء التي يحدثيا التبلميذ في كتاباتيـ, يجعؿ الدراسة في الن
أف  أف تكوف مشكبلت لمدراسة مع التبلميذ, وىكذا يمكف أو التي يخطئوف فييا في قراءاتيـ يمكف

ليوجد لدييـ الدافع الذي يجعؿ عممية التعمـ مقبولة  حو أسموب معيفحماسة التبلميذ ن المعمـ يثير
 أفضرورة الربط بيف النحو وكؿ نشاط لغوي, بمعنى أف النحو ال بد بلدييـ, وكذلؾ ترى الباحثة 

مـ مف الزلؿ, مف الخطأ وتقويـ الق يكوف في كؿ حديث وفي كؿ موقؼ كتابي , فيو تقويـ المساف
اعدة في درس النحو, ثـ يجيز ليـ نقضيا عمـ في أخذ تبلميذه بتطبيؽ القالمومف الخطأ أف ينجح 

تبلميذه بااللتزاـ بضبط الكممات ـ الجيد ىو الذي يأخذ عمى نفسو و المعمي درس القراءة مثبًل, و ف
 النحوب ما يتعممو في درس حضبطًا صحيحًا, ومراعاة تطبيؽ القواعد في كؿ الدروس, بحيث ينس

    دراسية األخرى.   عمى كؿ المواد ال

 صعكبات تعمـ البالغة  سادسان:

اشتير العرب منذ العصر الجاىمي بفطرتيـ السميمة وطبعيـ األصيؿ وبالفصاحة والببلغة , كما 
اشتيروا بالبعد عف حشو الكبلـ أو تنافر حروفو أو كمماتو , كيؼ ال وىـ أرباب البياف , ومالكو 

 أعنة الفصاحة والببلغة .

أىمية كبيرة يكتسبيا الطمبة بعد تدريسيـ ليا , فتعمـ الببلغة يكسب صناعة األدب واألداء  ولمببلغة
 .(010:0212الرفيع , إذ تشكؿ الجانب الموضوعي في عممية النقد )سمؾ,

والببلغة مف الجانب التعميمي تنمي التذوؽ الفني لؤلدب لدى الطبلب , فالنص األدبي بالنسبة 
 .(03:0220اليا)عامر,لمببلغة عشيا ومرتع جم

رائيـ إلى اآلخريف آيسيؿ نقؿ أفكارىـ, و  سميماً  فالببلغة تمكف التبلميذ مف استخداـ المغة استخداماً 
باإلضافة إلى استمتاع التبلميذ بألواف األدب المختمفة مف نصوص, وقصص, وتمثيميات, وما بيا 

 .(055,0222)زقوت, مف روعة وبياف

ة فطرية في الكبلـ, نممح صورىا وألوانيا في األحاديث العادية , بؿ في ويرى إبراىيـ " أف الببلغ
ينطؽ ويسمع في كؿ يوـ عشرات مف  –متعممًا كاف أو غير متعمـ  –لغة األطفاؿ , وكؿ مف 

التراكيب , فييا التشبيو واالستعارة والكناية, وفييا األمر والنيي واالستفياـ , وغير ذلؾ مف ألواف 
بيذه الجمؿ والتراكيب نحقؽ كثيرًا مف الغايات في حياتنا ومعامبلتنا , إذف فميست  الببلغة , ونحف

االستعماالت الببلغية مقصورة عمى لغة األدب بؿ يكسبيا كؿ إنساف فيما يكسبو مف مواد النمو 
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المغوي, عف طريؽ السماع والمحاكاة, واالختبلط بالمجتمع واالرتباط بو, والتفاىـ معو")إبراىيـ , 
0250  :412  ). 

أف تدريس الببلغة يتـ بطريقة اإللقاء المباشر القائـ عمى القياس, إذ يمقي المعمـ  الباحثة:ترم ك 
غير أف مف األفضؿ أف يكوف األساس الذي يقوـ عميو  القواعد الببلغية ثـ يعززىا ببعض األمثمة,

جعميا وسائؿ ي الجمالية, و ما فييا مف النواح استنباطص األدبية و تدريس الببلغة ىو عرض النصو 
دراؾ مظاىر الجماؿ في الكبلـ البميغ, وذلؾ بتبصير التبلميذ بحاؿ  تعمؿ في تكويف الذوؽ األدبي وا 
النص مف نواحي القوة والجماؿ, واشتراكيـ في تحميمو ومف ذلؾ يمموف بالمصطمحات الببلغية, 

بلغية, وخير ما يتدرب عميو التبلميذ يتمرف التبلميذ تمرينًا كافيًا عمى الصور الب أفوكذلؾ يجب 
آيات مف القرآف الكريـ فيو كتاب الببلغة األـ, واألحاديث النبوية الشريفة, ومختارات مف عيوف 

 الشعر, ومختارات مف جيد الشعر.

ومف خبلؿ العرض لبعض الصعوبات التي تعتري تعمـ فروع المغة العربية, ترى الباحثة أف 
, التعبير, و واإلمبلء, والخط العربي الكتابة يا الطمبة في تمؾ الفروع مفالصعوبات التي يعاني من

 تعود مجتمعة إلى كؿ مف:, والببلغة, وقواعد النحو والصرؼوص, والنصاألدب 

التمميذ : وذلؾ مف خبلؿ ضعؼ صحتو العامة كضعؼ البصر والسمع  , وكذلؾ ضعؼ الدافعية 
ية والحالة االجتماعية واالقتصادية لو , مما يؤثر عمى قدرتو والرغبة في التعمـ , وقدرة التمميذ العقم

 عمى التعمـ .

  .المعمـ وطريقة التدريس

 المادة المقررة مف حيث الصعوبة والسيولة.

والجانب  ,التسمسؿ في عرض المادة التعميميةالكتاب المدرسي: مف حيث التنظيـ والمحتوى و 
 الشكمي والمادي لمكتاب .

بيئة األسرية, والبيئة المدرسية, والمجتمع الذي يعيش فيو التبلميذ مف تأثيره وال ننسى دور ال
المباشر في سموكيات المتعمميف مف استخداـ المغة العامية بداًل مف الفصحى, وعدـ متابعة التبلميذ 

 ية, وغير ذلؾ.البيتفي أعماليـ 
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ـ فروع المغة العربية ,ومنيا وىذا ما أشارت إليو الكثير مف الدراسات التي تناولت صعوبات تعم
   ( , ودراسة 0114( , ودراسة ) عايش ,  0113( , ودراسة ) حرب ,  0113دراسة ) زقوت , 

 ( . 0111) السيقمي , 

 سابعان : صعكبات تعمـ القراءة 

ىو مرتكز أساسي لمدرسة في الصفوؼ االبتدائية , و إف القراءة نشاط ىاـ لمطفؿ عند دخولو إلى ا
تعتبر القراءة أحد يا إلى العميا . و ية الطفؿ في التعمـ و التدرج في الصفوؼ مف الدنالستمرار 

يجب أف يحدث التوازف ماع و االستة باإلضافة إلى ميارات الكتابة والتحدث و الميارات الخاصة بالمغ
 الفرد.أثناء نمو الميارات حتى ال تختؿ المغة عند 

 الذي عرفو ) فريرسوف ( بأنو :ر القراءة , و ت القراءة مصطمح عسو يقترف بمصطمح صعوبا

 " عجز جزئي في القدرة عمى القراءة أو فيـ ما يقوـ بقراءتو الفرد قراءة صامتة أو جيرية " .

 تعد الصعوبات القرائية مف أكثر الحاالت انتشاراً  بيف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ . و 

 مظاىر الصعكبات القرائية :

ف أىـ ما يميزىـ كؿ جمي وواضح عمى األطفاؿ , حيث إالقرائية تظير بشىناؾ مظاىر لمصعوبات 
 ىو عسر القراءة بنوعيو :

بالتالي يعاني كممات و بحيث يعجز الطفؿ عف قراءة ال الحروؼ,عيوب صوتية في أصوات - أ
 اليجاء.مف عدـ القدرة عمى 

كأنيـ  فيـ ينطقوف الكممات في كؿ مرة ككؿ,عيوب في القدرة عمى إدراؾ الكممات - ب
 مرة.يواجيونيا ألوؿ 

 مثؿ:فقداف الطفؿ القدرات الخاصة بالقراءة  ىيتـ تحديد تمؾ المظاىر اعتماداً  عمو 

 تفسير رموز الكممات .  -

 واحدة.النطؽ بالكممات كوحدة  -

 فيـ معاني الكممات . -
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 توفر المفردات البلزمة لمقراءة . -

ف ىر ) األخطاء ( التي يتميز بيا األطفاؿ الذي( بعض المظا 0225 , يو لقد حدد )  السر طاو 
  ىي:يعانوف مف صعوبات في القراءة و 

 منيا.الحذؼ لكممات كاممة أو ألجزاء  -0

 اإلدخاؿ لكممات غير موجودة في النص أصبلً  . -0

 اإلبداؿ لمكممات داخؿ النص بكممات أخرى مف خارجو . -4

 فيـ كممات صعبة بعدىا .التكرار لكممات أو جمؿ , و خاصة حيف تصاد -3

 يقرأىا.حذؼ أو إضافة أصوات إلى الكممة التي  -5

 عكسية.حيث يقرأ الطالب الكممة بطريقة  العكسية,األخطاء  -1

  قراءتيا.و حذؼ الكممات التي ال يستطيعوف  الصحيحة,غير يعة و القراءة السر  -1

 ( الكممات .القراءة البطيئة جداً  بيدؼ إدراؾ و تفسير رموز ) حروؼ  -5

 نقص الفيـ الناتج عف التركيز عمى نطؽ الكممات فقط . -2

التي تظير بوضوح خاصة في إلضافية األخرى التي يجب ذكرىا و و ىناؾ بعض المظاىر ا
 ىي:فوؼ االبتدائية الثبلثة األولى و الص

 التعرؼ الخاطئ عمى الكممة ك تشمؿ :  -1

 عمى المعنى .الفشؿ في استخداـ سياؽ الكبلـ لمتعرؼ  –أ 

 عدـ كفاية التحميؿ البصري لمكممات . -ب

 الصوتية لمكممة .صور المعرفة بالعناصر البنائية والبصرية و ق -ج

 قصور القدرة عمى المزج السمعي و البصري . –د 

 الكممة.حيث تحدث أخطاء في بداية أو وسط أو نياية  المكاني:تزايد الخمط  -ر
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 شمؿ :القراءة في اتجاه خاطئ ك ت -2

 الخمط في ترتيب الكممات في الجممة . -أ

 تبديؿ مواضع الكممات في الجممة . -ب

 انتقاؿ العيف بشكؿ خاطئ عمى السطر الواحد . -ج

  تشمؿ:القصكر في القدرة األساسية عمى االستيعاب ك الفيـ ك  -3

 عدـ القدرة عمى القراءة في وحدات فكرية متصمة و ذات معنى . –أ 

 معنى الجممة .عدـ فيـ  -ب

 القصور في إدراؾ تنظيـ الفقرة . -ج

 القصور في التذوؽ األدبي . -د

 صعكبة التمييز بيف الرمكز ك تشمؿ :  -4

 الحركات الطويمة ) حروؼ العمة ( .القصيرة ) التشكيؿ ( و  التميز بيف الحركات -أ

 تمييز الحروؼ المشددة و غيرىا . -ب

 ة و القمرية .تمييز الفرؽ بيف البلـ الشمسي -ج

 التمييز بيف األصوات المتشابية لمحروؼ مثؿ ) س , ش ( .  -د

 التنويف.تمييز  -ر

 التاء المربوطة والتاء المبسوطة .التمييز بيف الياء و  -ز

 تمييز ىمزات الوصؿ والقطع .  –و 
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ف نياية ازدياد حيرتو كارتباكو عند االنتقاؿ متتبع مكاف الكصكؿ في القراءة, ك  صعكبة في -5
 القراءة.السطر إلى بداية السطر الذم يميو أثناء 

     أف ذوي الصعوبات التعميمية يختمفوف في عدة مجاالت عف التبلميذ األسوياء , كترل الباحثة
التي تقدـ  استراتجيات تعميمية تختمؼ عف تمؾيعني أنيـ يحتاجوف إلى أساليب وتقنيات و  ىذاو 

ذا أو  ,لزمبلئيـ مف األسوياء ريد ليذه الفئة أف تحقؽ تقدمًا في النظاـ التربوي , يجب أف ننمي ا 
تخطيط لمتعميـ أف أف يؤخذ بالحسباف عند الو  ,نظاـ المغوي المكتوبقدراتيـ عمى اإللماـ بتعقيدات ال

 المواد المستخدمة تدور حوؿ نقاط القوة الموجودة لدى ىذه الفئة .   تكوف الطرائؽ و 

 اءة :أسباب صعكبات تعمـ القر 

يتوقؼ إتقاف المغة العربية , وتكويف مياراتيا عمى القراءة الكثيرة المتنوعة ,  ولكننا نمحظ أف 
التبلميذ يعجزوف في مراحؿ التعميـ المختمفة عف االنطبلؽ فييا , كما يبلحظ عزوفيـ ونفورىـ منيا 

عمى تمخيص ما  , وعدـ قدرتيـ , وعجزىـ أيضا عف إدراؾ المواقؼ التي ينتيي عندىا المعنى
وف , وعجزىـ عف تمثؿ المعنى في أثناء القراءة بتنويع النبرات , وتمويف الصوت , كما يبلحظ يقرأ

أيضًا زىد الطبلب في القراءة الحرة , بؿ ىـ ينصرفوف عف كتب القراءة المدرسية ماليف منيا , 
 ية عند التبلميذ لعؿ أبرزىا :أف ثمة أسبابًا تؤدي إلى مثؿ ىذه الحالة المتردعمى ويجمع التربويوف 

 ما يتعمؽ بالمعمـ . -0

 ما يتعمؽ بالتمميذ . -0

 ما يتعمؽ بالكتاب المقرر. -4

 ما يتعمؽ بطبيعة المغة العربية . -3

 ( 303:  0111) البجة ,  

 ما يتعمؽ بالمعمـ  :أكالن 

 ا :وىي عبارة عف الممارسات الخاطئة التي يقـو بيا المعمموف في أثناء تدريس التبلميذ ومني

وقمة اىتمامو  الحروؼ,عدـ تدريب التبلميذ في الصؼ األوؿ تدريبًا كامبًل عمى تجريد  -0
 بذلؾ.
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 قمة اىتماـ المعمـ بتدريب التبلميذ في الصؼ األوؿ عمى التحميؿ والتركيب . -0

 تجاىؿ المعمـ تصحيح أخطاء التبلميذ القرائية في أثناء التدريس , وعدـ رصده ليا . -4

 التبلميذ,ييتموف في دروس المطالعة بخمؽ الجو الذي يبعث نشاط  أف بعض المدرسيف ال -3
 (  041 :0250 إبراىيـ,)  القراءة.ويثير رغبتيـ في 

 قمة تنويعو األنشطة , والطرائؽ المساعدة في أثناء تدريسو القراءة . -5

عدـ ربط دروس القراءة بفروع المغة العربية األخرى التي مف شأنيا أف تساعد الطبلب عمى  -1
 القراءة.االىتماـ بمادة 

أف بعض المعمميف لمغة العربية يحولوف أحيانا حصص القراءة لتدريس فرع آخر مف فروع  -1
 .(001: 0222المغة العربية تحت تأثير ضغط المنياج وضيؽ الوقت) زقوت, 

 اكتفاء المعمـ بالمادة المقروءة , وعدـ إعطاء التبلميذ مادة إثرائية قرائية .  -5

 ى مدى االستعداد القرائي , والمحصوؿ المغوي لمتبلميذ في الصؼ األوؿ عدـ وقوفو عم -2

 تدريسيـ.عدـ التزاـ المعمميف التحدث بالمغة العربية الصحيحة في -01

 خالؿ:كيمكف عالج تمؾ الصعكبات مف 

 بذؿ المزيد مف االىتماـ والتدريب عمى تجريد الحروؼ في أثناء التحميؿ والتركيب. -0

 .( 301: 0111تحدث بالغة العربية السميمة )البجة, التزاـ المعمـ ال -0

 المعنى.أف يعود الطبلب قراءة الجمؿ وليس الكممات المتفرقة أو الجمؿ مبتورة  -4

مبلء وغير ذلؾ حتى  -3 ربط دروس القراءة بفروع المغة العربية األخرى مف نحو وتعبير وا 
 .(000: 0222)زقوت, يشعر الطبلب بوحدة المغة وتكامميا وبأىمية القراءة وقيمتيا 

وتضاعؼ فائدتيـ مف  التبلميذ,التي تبعث نشاط  الشيقة,أف يستخدـ في التدريس الطرؽ  -5
 الدرس.

أف يعقد بيف التبلميذ مسابقات في القراءة الحرة عمى أف  –مستعينًا بالمدرسة  –وعميو  -1
  .(041: 0250مجيديف جوائز قيمة ) إبراىيـ, يخصص لم
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ية عمى التبلميذ لموقوؼ عمى حاالتيـ الصحية والتعرؼ إلى ضرورة إجراء فحوص تشخيص -1
 جوانب الخمؿ الجسمي والنفسي , ووضع خطط لمعالجة ذلؾ .

 ثانيان : ما يتعمؽ بالتمميذ

وىناؾ  حصصيا,وينصرفوف عف  القراءة,مف الحقائؽ المسمـ بيا أف كثيرًا مف التبلميذ ال يجيدوف 
 أسباب ليذه الظاىرة منيا:

 ؿ الجسمية, ومنيا: العوام  -0

 العامة,بصحتو  –في غالب األحياف  –الصحة العامة: إذ ترتبط قدرة التمميذ عمى القراءة  -
والمشاركة  المدرسة,والمواظبة عمى الحضور إلى  القراءة,فالتمميذ الصحيح الجسـ يستطيع مواصمة 

 نصيبو مف النمو والتقدـ.والتمميذ العميؿ يتأخر ويقؿ  القراءة,في مياديف النشاط التي تتطمب 

 القراءة.يتأخر نموىـ في  النظر,قوة اإلبصار: لوحظ أف التبلميذ ضعاؼ  -

قوة السمع: فضعاؼ السمع ال ينتفعوف كثيرًا بالقراءة الجيرية واالستماع , وليذا يتأخروف عف  -
 .(045: 0252زمبلئيـ ) إبراىيـ: 

تـ , والسكف غير المناسب , والغذاء غير الكافي الحالة االجتماعية واالقتصادية وتشمؿ : الي -0
 .(305:  0111والفقر , ونسبة األمية في البيت ) البجة, 

األسباب النفسية: وىي مف األمور اليامة التي يجب مراعاتيا ومتابعتيا والحرص عمى  -4
ر في تحصيمو اكتشافيا لدى التبلميذ, ومف الجوانب النفسية التي يمكف مبلحظتيا عمى التمميذ وتؤث

القرائي االنفعاالت, كالخوؼ المفاجئ والقمؽ والتردد والمجمجة أثناء القراءة , كما أف االنطواء 
 والخجؿ ليما أثرىما الفعاؿ في التردد وعدـ اإلقداـ عمى القراءة .

 (001: 0211)إسماعيؿ, 

 المغوية.قمة مطالعة الطالب وزىده في القراءة وضعؼ حصيمتو  -3

 . القراءة وعدـ متابعتو لممقروءماـ الطالب بدروس عدـ اىت -5

 ضعؼ الدافع لدى الطالب في القراءة . -1
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:  0222عدـ زيارة الطالب لممكتبات العامة وعدـ وجود مكتبة بيتية يمجأ إلييا لمقراءة )زقوت,  -1
001 ). 

 كيمكف عالج تمؾ الصعكبات مف خالؿ:

لياء األمور لمعالجة ما يشير إلى وجود خمؿ واالتصاؿ بأو  لؤلطفاؿ,رصد الحالة الصحية  -0
 .األطفاؿمع ترتيب أوضاع خاصة لمثؿ ىؤالء  األطفاؿ,عضوي لدى 

التعاوف بيف المدرسة واألىالي , لتعريؼ أولياء األمور بمستويات أبنائيـ ومساعدة  -0
 المتأخريف منيـ .

 الثان : ما يتعمؽ بالكتاب المقررث

العبلقة الوثيقة بيف درجة إقباؿ التبلميذ, وخط  ةدراسات العمميالجانب الشكمي المادي: أثبتت ال -
 الكتاب الجيد السميـ مف العيوب, وجاذبية صوره, وأناقة غبلفو, وجودة ورقو, وحسف إخراجو .

التأليؼ : ويقصد بو إسناد تأليؼ الكتب المقررة إلى غير المختصيف, وقميمي الخبرة في ىذا  -
تباع أسموب المسا  بقات في تأليفيا .الميداف, وا 

التعديؿ والتطوير: ال يجري في الغالب عمى الكتب المقررة تعديؿ, أو تطوير برغـ المبلحظات  -
 الكثيرة التي يبذليا المعمموف المشتغموف في الميداف.

الموضوعات: بعض موضوعات الكتب غير شائقة , وال مثيرة لرغبة التبلميذ , وال تمبي  -
اسب مع مستوى تتنليومية, كما أف بعض ىذه الموضوعات ال حاجاتيـ المتصمة بحياتيـ ا

 .( 301:  0111التبلميذ , بؿ ىي فوؽ طاقاتيـ العقمية )البجة, 

 كيمكف عالج تمؾ الصعكبات مف خالؿ:

  المقررة.وخبره لتأليؼ الكتب  الميداف,جرب  مؤىؿ,ضرورة أف يفرز فريؽ  -0

 لو.يروؽ ضرورة تنوع موضوعات الكتاب بحيث يجد كؿ طفؿ ما  -0

ثـ مطالبة المعمميف  الطبلب,وذلؾ بتدريسو لعينة مف  المقرر,إجراء تجارب عمى الكتاب  -4
 والتعديؿ.بغية التطوير  عميو,ومبلحظاتيـ  آرائيـ,بإبداء 

 مشوقًا.وجعمو جذابًا  لمكتاب,ضرورة االعتناء بالشكؿ المادي  -3
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 رابعان : ما يتعمؽ بطبيعة المغة العربية 

ثيف أف المغة العربية تعد مف المغات الصعبة في طريقة كتابتيا , ورسـ حروفيا يقرر بعض الباح
وفي قواعد نحوىا وصرفيا , يضاؼ إلى ىذا , مزاحمة المغة العامية لمغة الفصيحة في البيت 
والشارع ووسائؿ اإلعبلـ , وىذه العامية تيمؿ اإلعراب الذي يعد أىـ الخصائص التي تتميز بيا 

. وبجانب العامية تقؼ المغات األجنبية التي تؤثر سمبًا في الطبلب , فييجروف لغتيـ  المغة العربية
 .(301:  0111ويتمسكوف بالمغة األجنبية)البجة, 

 يأتي:وقد أجمؿ ) سمؾ ( بعض الصعوبات التي تواجو التبلميذ في تعمـ المغة العربية فيما 

وؿ الكممة وفي وسطيا وفي تعدد صور الحروؼ وتنوعيا, فمكؿ حرؼ صورة خاصة في أ -0
 آخرىا .

 تعدد أشكاؿ بعض الحروؼ في األبجدية العربية , مثؿ الكاؼ ليا ثبلثة أشكاؿ . -0

 بينيا.تشابو كثير مف الحروؼ الصوتية في الرسـ الخطي تشابيًا يصعب معو التمييز  -4

تقارب بعض الحروؼ في األداء الصوتي مما يشعر بالخمط بينيا في النطؽ ومف ذلؾ     -3
 (.ؾ  ؽ,ص ( )  س,ط ( )  ت,) 

 بعض الحروؼ تنطؽ صائتة في كممات , وتنطؽ صامتة في سواىا . -5

الحركات وبخاصة اإلعرابية ال ترسـ عمى الحروؼ في الكتابة العربية العادية في الكتب  -1
وذلؾ يجعؿ النطؽ بالكممات أمرًا عسيرًا  العممية,مما يكتبو الناس في حياتيـ  وغيرىا,

 المتعمميف.بتدئيف مف التبلميذ وأوساط بالنسبة لمم

بؿ يرسـ فتحتيف بعدىا ألؼ فييا عدى التاء  الكممة,التنويف وىو صوت ينطؽ وال يرسـ في  -1
 المربوطة.

والواو في ) أولئؾ ( والواو في  الجماعة,الحروؼ التي تكتب وال تمفظ مثؿ األلؼ بعد واو  -5
 ..الشمسية.) عمرو ( و أؿ 

 والتنويف.تكتب في الشدة  الحروؼ التي تمفظ وال -2
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الوقؼ , وفيو يسكف الحرؼ المتحرؾ ويقمب تنويف الفتح ألفًا, وتمفظ التاء المربوطة ىاء, – 01
 إذا كاف تنوينيا بالفتح ال ترسـ بعدىا ألؼ .

 والقمرية.اتصاؿ الـ الجر بالكممات المبدوءة بأداة التعريؼ ) أؿ ( الشمسية  -00

 ألؼ ممدودة , تكتب برسـ خاص فوؽ المؼ ىكذا ) آ ( .المدة وىي ىمزة تمييا  -00

 (  051 – 055:  0252) سمؾ , 

 كيمكف عالج تمؾ الصعكبات مف خالؿ:

 التحدث بالمغة الفصيحة داخؿ غرفة الصؼ , وتدريب الطبلب عمى ذلؾ . -0

عمى المسئوليف عف برامج اإلذاعة والتمفزيوف ىجر المغات المحمية , والتحدث بالمغة  -0
 ية الفصيحة.العرب

 تكرار التدريب عمى نطؽ الحروؼ, وكتابتيا بأوضاعيا المختمفة . -4

 اإلكثار مف قراءة النصوص األدبية الرفيعة . -3

 ( 305 – 301:  0111) البجة , 

أو طريقة أو برنامج محدد لتعميـ القراءة يناسب جميع مف  ستراتيجيوأنو ال يوجد ا ترل الباحثةك 
 قراءة , لذا فعمى المعمـ أف يختار األسموب المناسب حسب المشكمة يواجيوف صعوبات في تعمـ ال

  موجياً إذ يستطيع المعمـ كونو مرشدًا و  العمري ؛كؿ تمميذ ومستواه العقمي و  قدراتودرجة حدتيا و 
    قائدًا تربويًا أف يساعد التبلميذ عمى التغمب عمى ىذه الصعوبات مف خبلؿ تحديد الصعوباتو 

         األنشطة المناسبة مع مراعاة الفروؽ الفردية ابيا واقتراح األساليب و عمى أسبوالتعرؼ 
 الخصائص النمائية لمتبلميذ . و 

 كسائؿ ترغيب التالميذ في القراءة 

وأىدافيا إال إذا استطاع أف يحبب التمميذ في القراءة  ح المدرس في تحقيؽ أغراض القراءةلف ينج
 ومسرتو.بيا وشغؼ بيا أقبؿ عمييا ووجد فييا متعتو فإنو إذا أح إلييا,وينمي ميولو 

 فتصبح عادة لو وتؤدي ميمتيا في النيوض بو وتحقؽ غايتيا المرموقة في نموه المغوي والثقافي 
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 ومف وسائؿ الترغيب في القراءة ما يأتي :

أف تقدـ لمتبلميذ مادة شائقة مما في الكتب والمجبلت والبطاقات بحيث تتناسب مع ميوليـ  -0
 الخاصة , ورغباتيـ الشخصية وحاجاتيـ االجتماعية .

أف تكوف المادة التي تقدـ إلييـ لقراءتيا في الكتب وغيرىا مناسبة لمستواىـ العقمي  -0
دراؾ مرامييا بدوف مشقة  ـوالتحصيمي ودرجة نضجي واستعداداتيـ حتى يستطيعوا فيميا وا 

 فيغرموف بقراءتيا واإلقباؿ عمييا .

حاجات التبلميذ النفسية الشخصية األساسية وال سيما الحاجة إلى األمف  مراعاة الربط بيف -4
وبيف دروس القراءة حتى يدركوا أف القراءة بالنسبة إلييـ عممية حيوية فيي وسيمتيـ لفيـ ما 

 وعتو الكتب في مكنونيا مف غوامض وأسرار رمز إلييا بالكتابة .

لدراسي وتوفير القراءة المفيدة بحيث تكوف تشجيع القراءة الحرة الخارجة عف حدود المنيج ا -3
 ميسورة.متعددة متنوعة سيمة 

عناية المدرس بالطريقة التي يعالج بيا دروس القراءة في الحصص المخصصة ليا وذلؾ  -5
 بحياتيـ ومسايرةبأف يحسف اختيار الموضوعات التي يقرؤىا التبلميذ بحيث تكوف متصمة 

أفكارىا وأسموبيا مع توضيحيا بالصور  ليـ فيبلئمة لقواىـ ومواىبيـ ومثيرة ألشواقيـ وم
 والرسـو الجذابة.

 مف وسائؿ الترغيب بالقراءة زيادة التعاوف بيف مدرس المغة العربية ومدرسي المواد األخرى. -1

استغبلؿ ميؿ التبلميذ عمى الجمع واالقتناء وتنميتو عف طريؽ تشجيعيـ عمى اقتناء الكتب  -1
 وقراءتيا.ؤىـ إياىا باعثًا عمى تخيرىا فمسوؼ يكوف اقتنا وجمعيا,

استغبلؿ مظاىر التطور االجتماعي والثقافي لترغيب التبلميذ في القراءة فإف كثيرًا مف  -5
الميف وأعماؿ الحياة العامة يتوقؼ نجاح المرء فييا عمى ما عنده مف حصائؿ القراءة 

 وقدرتو عمييا وفيمو لما يتناولو فييا .

إلى ترغيب التبلميذ في القراءة تقديـ الكتب القرائية العممية  ومف الوسائؿ التي تؤدي -2
البسيطة المرتبطة بعصرىـ , حتى ينشئوا وىـ مدركوف لواقع الحياة وما يجري حوليـ مف 

نجازات عممية ىامة   .أحداث وا 
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واالىتماـ باستخداـ  خاصة,العناية بالكتاب المدرسي بصفة عامة وكتاب القراءة بصفة -01
واتخاذ كؿ الوسائؿ الممكنة لجعؿ المكتبة خير  البصرية,يضاح والمعينات السمعية و وسائؿ اإل

 القراءة.خادـ لعممية 

ومف وسائؿ الترغيب في القراءة إنشاء ) نادي الكتاب ( بالمدرسة بحيث يكوف لكؿ تمميذ  -00
 إليو.حؽ االنضماـ 

مف كتاب أو قصة, ثـ يقؼ عند  ومف الوسائؿ أيضًا أف يقرأ المدرس أماـ التبلميذ جزءاً  -00
نقطة مثيرة ويطمب مف التبلميذ أف يتموا قراءة ما بدأ بو معيـ, وعميو أف يحسف إرشادىـ 

 الفردية.وتوجيييـ في أثناء القراءة 

 (444- 403:  0252)سمؾ , 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 

  عمى كجو الخصكص. المحكر األكؿ: الدراسات التي تناكلت القراءة 

  الدراسات التي تناكلت صعكبات تعمـ المكاد المختمفة.الثانيالمحكر : 
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 لثالفصؿ الثا
 الدراسات السابقة

الباحثة في ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة التي أجريت في البيئة المحمية والعربية  تتناول
  .والتي ليا عبلقة بموضوع البحث واألجنبية,

واليدؼ األساسي منيا  موضوعيا,الباحثة عددًا منيا مبينة  توردألىمية ىذه الدراسات, أونظرًا 
ووصفًا لمعينة واألدوات المستخدمة فييا, وأىـ النتائج التي توصمت إلييا, وتعقيب عمى دراسات كؿ 

 منيا.ومدى إفادة الباحثة  الحالي,محور, باإلضافة إلى تعقيب عاـ عمييا, ومكانة البحث 

 الزمني.الباحثة أىـ ىذه الدراسات وفؽ ترتيبيا  تستعرضا واىذ

 وقامت الباحثة بتقسيـ الدراسات إلى محوريف :

 الخصوص.: الدراسات التي تناولت القراءة عمى وجو المحكر األكؿ

 .الدراسات التي تناولت صعوبات تعمـ المواد المختمفة :الثانيالمحكر 

 ت القراءة عمى كجو الخصكصالدراسات التي تناكل :المحكر األكؿ

 (2010دراسة أبك طعيمة ) -1

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج بالعيادات القرائية, في عبلج بعض الميارات القرائية 
 ,لدى تبلميذ الرابع األساسي في محافظة خاف يونس, وتمثمت أدوات الدراسة في :

ي بعض الميارات القرائية لدى تبلميذ برنامج العيادة القرائية, الذي وضع لعبلج الضعؼ ف -
 الصؼ الرابع األساسي .

 اختبار قرائي, لتشخيص الضعؼ في الميارات القرائية لدى تبلميذ الصؼ الرابع األساسي. -

بطاقة مبلحظة لمقراءة الجيرية لتشخيص الضعؼ في الميارات القرائية الجيرية لدى تبلميذ  -
 الصؼ الرابع األساسي .

 



163 
 

احث في ىذه الدراسة, المنيج التجريبي, وتكوف مجتمع الدراسة مف تبلميذ استخدـ البوقد 
 – 0112في المدارس الحكومية في محافظة خاف يونس لمعاـ الدراسي) يالصؼ الرابع األساس

( تمميذًا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الرابع 31ـ(, حيث تألفت عينة الدراسة مف )0101
عينتيف تجريبيتيف, إحداىا لمتبلميذ في مدرسة عبد الكريـ , وقسـ الباحث العينة إلى ياألساس

( تمميذًا, واألخرى لمتمميذات في مدرسة شجرة الدر 01لمبنيف , وبمغ عددىا ) ةالكرمي األساسي
ىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه ( تمميذًة , ومف أ01لتمميذات )األساسية لمبنات , وبمغ عدد ا

 الدراسة :

لة إحصائية, بيف متوسطات درجات تبلميذ وتمميذات المجموعة التجريبية وجود فروؽ ذات دال
 عمى اختبار الميارات القرائية , قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح التطبيؽ البعدي.

لى مجموعة مف التوصيات أىميا : العمؿ عمى إنشاء عيادات قرائية, وقد خمص الباحث إ
 يذ جميع المراحؿ التعميمية . لعبلج ضعؼ الميارات القرائية لدى تبلم

 ( 2009عكر ) دراسة أبك -2

لى معرفة أثر برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية ىدفت ىذه الدراسة إ
 لدى تبلميذ السادس األساسي بمدارس خاف يونس , وتمثمت أدوات الدراسة في :

 بلميذ الصؼ السادس األساسي .قائمة ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لت -

 اختبار ميارات القراءة اإلبداعية لتبلميذ الصؼ السادس األساسي . -

 برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية . -

وبتطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا وبعديًا عمى مجموعة مف تبلميذ الصؼ السادس األساسي قواميا   
 ميا إلى مجموعتيف: تجريبية , وضابطة .( تمميذا تـ تقسي11)

توصمت الدراسة إلى نتائج أىميا: توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات التبلميذ في و 
اختبار ميارات القراءة اإلبداعية, بيف المجموعة التجريبية, والمجموعة الضابطة في التطبيؽ 

بضرورة تدريب المعمميف عمى استخداـ البعدي لصالح المجموعة التجريبية, وقد أوصت الدراسة 
األلعاب التعميمية في التدريس, سواء في موضوعات القراءة أـ غيرىا مف المواد األكاديمية األخرى, 

 مع ربط الموضوعات التي تقدـ لمتبلميذ بميوليـ القرائية المختمفة, وخاصة القراءة اإلبداعية .



164 
 

 ( 2009دراسة الشخريتي ) -3

لى معرفة أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات القراءة لدى تبلميذ الصؼ ىدفت ىذه الدراسة إ
 بشماؿ غزة . –الثالث األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية 

اختبار قرائي يكشؼ عف الضعؼ الموجود عند التبلميذ, وبنت الباحثة  عدادإومف أدوات الباحثة 
لعاب التربوية, واستخدمت المنيج عمى استخداـ األ اً مبني لتنمية الميارات القرائية, اً مقترح اً برنامج

التجريبي, وتكوف مجتمع الدراسة مف تبلميذ الصؼ الثالث األساسي في المدارس التابعة لوكالة 
( تمميذًا 54ـ, وتألفت عينة الدراسة مف )0112الغوث الدولية في محافظة شماؿ غزة لمعاـ الدراسي 

الث األساسي في مدرسة بيت حانوف االبتدائية, بحيث وزعت عمى وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الث
( تمميذًا 30( تمميذًا وتمميذة, واألخرى ضابطة, وعددىا )30مجموعتيف: إحداىما تجريبية وعددىا )

 وتمميذة .

 ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة :

لمجموعة التجريبية )الذيف يدرسوف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات تبلميذ ا
البرنامج المقترح(, ومتوسط درجات تبلميذ المجموعة الضابطة )الذيف يدرسوف المنيج المدرسي 

 بالطريقة العادية(, لصالح المجموعة التجريبية . 

وقد خمصت الباحثة إلى مجموعة مف التوصيات أىميا : ضرورة توظيؼ األلعاب التربوية في تعميـ 
ات القرائية, والعمؿ عمى توفير أجيزة مصادر التعمـ الحديثة في بعض المدارس األساسية الميار 

 الدنيا وتدريب المعمميف عمى كيفية استخداميا وصيانتيا بشكؿ سميـ.

 (2009دراسة العماكم ) -4

ثر استخداـ طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة عمى تنمية دفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أى
تفكير التأممي لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي بمدارس خاف يونس وىي مدرسة معف ومدرسة ال

( والمجموعة  014القرارة , ومدرسة بني سييبل , تكونت عينة الدراسة مف المجموعة التجريبية ) 
 ( , وطبقت عمييـ أداة الدراسة المتمثمة في اختبار التفكير التأممي والذي تكوف 011الضابطة ) 

 –ووضع حموؿ مقترحة  –( فقرة موزعة عمى خمس ميارات وىي ) المبلحظة والتأمؿ  43مف ) 
الكشؼ عف المغالطات ( , ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :  –واالستنتاج  –التفسير 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية , وأوصت الدراسة إلى االستفادة مف 
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طريقة لعب األدوار في مختمؼ فروع المغة العربية , والتركيز عمى وضع مناىج وأساليب تدريس 
 حديثة ومبتكرة تعمؿ عمى تنمية التفكير التأممي .

 (2007دراسة عثماف ) -5

التعمـ التبادلي عمى ما وراء  تىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي الستراتجيا
ب ذوي صعوبات الفيـ القرائي في الصؼ الخامس االبتدائي , وقد تكونت عينة الفيـ لدى الطبل
( طالبًا مف الذكور مف ذوي صعوبات الفيـ القرائي , وجميعيـ مف تبلميذ الصؼ 12الدراسة مف) 

 31الخامس االبتدائي , وقد قسمت العينة عشوائيًا إلى مجموعتيف : األولى تجريبية وتكونت مف ) 
( طالبًا , وتمثمت أدوات الدراسة في )اختبار الفيـ  02الثانية ضابطة وتكونت مف ) ( طالبًا , و 

بينيو لمذكاء (  –القرائي ( إعداد ) خيري المغاري ( , ) اختبار التعرؼ القرائي ومقياس ستانفورد 
 إعداد ) محمد عبد السبلـ ولويس كامؿ ممكية ( , ) ومقياس ما وراء الفيـ ( , إعداد الباحث )
والبرنامج التدريبي الستراتيجيات التعميـ التبادلي ( إعداد الباحث , وتـ التدريس عمى البرنامج خبلؿ 
ثبلث عشرة جمسة بمعدؿ ثبلث جمسات أسبوعيا , وتمثمت نتائج الدراسة في تحسف مستوى ما وراء 

ة التجريبية , ولـ الفيـ , وكذلؾ الفيـ القرائي لدى الطبلب ذوي صعوبات الفيـ القرائي في المجموع
 . دى نظرائيـ في المجموعة الضابطةيظير ىذا التحسف ل

 (2006دراسة أبك جحجكح كآخركف ) -6

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ميارات القراءة في منياج لغتنا الجميمة لمصؼ الثالث األساسي 
المتعمقة بالواقع بفمسطيف . واتبع الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي الذي ركز عمى بحث المشكمة 

وقاـ الباحثاف ببناء استبانة لتحديد ميارات القراءة المناسبة لتبلميذ الصؼ  ,الراىف بوصفيا وتحميميا
مجاالت ,وتـ اختيار عينة  ة( ميارة توزعت عمى ثبلث 41الثالث األساسي , وتكونت العينة مف ) 

, واستخدمت األساليب اإلحصائية  ( تمميذ وتمميذة011الدراسة بطريؽ عشوائية عنقودية وشممت ) 
التالية : التكرارات , والنسب المئوية , ومما توصمت إليو الدراسة النتائج التالية  : الميارات تناسب 
تبلميذ الصؼ الثالث األساسي , باإلضافة إلى توافرىا في كتاب المغة العربية لمصؼ الثالث 

سييف , واىتماـ مدرسي الصؼ الثالث بتدريب التبلميذ األساسي وامتدادًا لكتابي األوؿ والثاني األسا
 عمييا
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 (2005دراسة منصكر ) -7

 الصؼ الثاني تبلميذ لدى القراءة نحو اإليجابية االتجاىات لتنمية برنامج إعداد إلى الدراسة ىذه ىدفت

في  البرنامج تطبيؽ أثر قياس ثـ ومف عمييـ, القصص المعمميف قراءة أسموب باستخداـ االبتدائي
 .القراءة نحو التبلميذ اتجاىات

 النشاطات المساندة مف عدداً  وضمنو عممية, أسس عمى القصص قراءة برنامج ببناء الباحث قاـ وقد

 أثر تطبيؽ ولمعرفة .القصص استعارة عمى التبلميذ وتشجيع الفصؿ داخؿ لمقراءة ركف إنشاء :مثؿ

 :الغرض ليذا أداتيف باحثال أعد القراءة نحو التبلميذ اتجاىات عمى البرنامج

التبلميذ  اتجاه قياس في الستخدامو وذلؾ القراءة؛ نحو األولية الصفوؼ تبلميذ اتجاىات مقياس .0
 .وبعده البرنامج تطبيؽ قبؿ القراءة نحو

الثقافي  والمستوى القراءة برنامج تأثير بيف العبلقة لمعرفة لؤلسرة؛ الثقافي المستوى استمارة .0
 .لؤلسرة

 سمطاف األمير مجمع في االبتدائي الثاني الصؼ تبلميذ مف عينة عمى البرنامج تطبيؽ وبعد

 أثر ذا كاف التبلميذ عمى القصص قراءة أسموب استخداـ أف إلى الباحث توصؿ بالرياض التعميمي

 بيف فروؽ وجود عف )ت)  اختبار كشؼ حيث القراءة؛ نحو اإليجابية اتجاىاتيـ تنمية في كبير

 .البعدي التطبيؽ لصالح وذلؾ القراءة, نحو االتجاه لمقياس و البعدي ميالقب التطبيقيف

 عمى القصص بقراءة االبتدائية المرحمة معممو يقـو أف .:أىميا التوصيات, مف عدداً  الباحث قدـو  

 قراءة برنامج دمجالدراسي و  العاـ خبلؿ يومي المرحمة وبشكؿ ىذه صفوؼ جميع في تبلميذىـ

 .األولية الصفوؼ في والكتابة القراءة ةماد منيج في القصص

 ( 2004دراسة محمد ) -8

لى التعرؼ عمى فعالية استراتيجيات تدريسية مقترحة في تنمية بعض ميارات ىدفت ىذه الدراسة إ
 ستراتيجية طرح األسئمةراتيجيات : ا, وقد تضمنت تمؾ االست ةالقراءة لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادي

ستراتيجية التحويؿ . وتـ استخداـ المنيج التجريبي في ىذه الدراسة القرائي وا, واستراتيجية التنبؤ 
,وتـ اختيار عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي بإحدى مدينتي سما لوط بمحافظة 
المنيا , وأسفرت النتائج عف فعالية االستراتجيات التدريسية المقترحة في تنمية بعض ميارات القراءة 

 تكارية .االب
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 (2003دراسة عطا اهلل ) -9

ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ البرنامج المقترح في األلعاب المغوية لعبلج الضعؼ  تىدف
القرائي لدى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي . استخدمت في ىذه الدراسة المنيج الوصفي والمنيج 

النظرية , أما المنيج التجريبي فقد تمثؿ  التجريبي , حيث استعانت في المنيج الوصفي في الدراسة
في اختيار مجموعة مف أدوات الدراسة عف تجريب البرنامج المقترح , والتطبيؽ البعدي والقبمي 
والبعدي لبطاقة المبلحظة , لبياف فاعمية البرنامج المقترح في عبلج الضعؼ القرائي لدى تبلميذ 

مف تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي الذيف يعانوف مجموعة الدراسة . وتـ اختيار عينة الدراسة 
الضعؼ القرائي في ميارات القراءة الجيرية , وتـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ 

وتمميذة نصفيـ مف البنيف  اً ( تمميذ11عدد العينة المستخدمة ) ( وكاف 0114 – 0110الدراسي ) 
لحساب داللة  –ت  –يب اإلحصائية التالية : اختبار والنصؼ اآلخر مف البنات , واستخدـ األسال

نتائج التالية : توجد الفروؽ بيف المتوسطات , المعادلة العامة لمعامؿ االرتباط , وتوصمت إلى ال
متوسط درجات التبلميذ ومتوسط درجات التمميذات في التطبيؽ البعدي لبطاقة المبلحظة فروؽ بيف 

 ومرد ذلؾ أنو ال أثر لمجنس في التجربة ., إال أنيا غير دالة إحصائيًا ,

 ( 2003دراسة فكرة ) -10

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح لعبلج بعض صعوبات تعمـ القراءة لدى 
تبلميذ المرحمة االبتدائية بغزة , ولتنفيذ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي , واقتصرت ىذه 

تبلميذ الصؼ السادس ممف لدييـ صعوبات تعمـ القراءة , لتطبيؽ  الدراسة عمى مجموعة مف
( , أما أدوات الدراسة فقد كانت : اختبار القراءة  0114 – 0110البرنامج العبلجي عمييـ لعاـ ) 

التشخيصي وبطاقة مبلحظة لتحديد أىـ صعوبات  تعمـ القراءة الجيرية , وقد كانت عينة الدراسة 
ذًا وتمميذة , وقد دلت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ( تممي 41مكونة مف ) 

بيف متوسطات درجات التبلميذ قبؿ وبعد التطبيؽ لصالح التطبيؽ البعدي , وىذا يعني فعالية 
البرنامج المقترح , وقد خمص الباحث إلى مجموعة مف التوصيات أىميا : ضرورة االىتماـ 

 صعوبات في القراءة وضرورة تأىيؿ المعمميف الذيف يدرسونيـ . بالطبلب الذيف يعانوف مف 
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 ( 2002دراسة العسكم ) -11

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجيو القراءة الجيرية الزوجية المتزامنة في عبلج 
 جمعت الدراسة بيفوقد ضعؼ القراءة وتحسيف الفيـ القرائي لدى طبلب الصؼ الثالث األساسي 

المنيج الوصفي والمنيج التجريبي , واستخدـ الباحث األدوات اآلتية : اختبار ذكاء غير المغوي , 
اختبار تشخيصي , واختبار لقياس مستوى الفيـ القرائي, دليؿ المعمـ , وتـ اختيار العينة مف 

 الصؼ الثالث األساسي بطريقة عشوائية متماثمتيف في العدد تقريبًا ومف بيئة واحدة .

واستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية : التكرارات , المتوسط, النسب المئوية , حساب نسب 
, معامبلت االرتباط , وتوصؿ عمى النتائج التالية :  -ت  –االتفاؽ بيف المبلحظيف , اختبار 

 توجد عبلقة ارتباطيو موجية دالة بيف كؿ مف القدرة عمى القراءة الجيرية , والفيـ القرائي .

 (2002راسة الدخيؿ )د -12

التكاممي  بىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ أثر برنامج مقترح في المغة العربية باستخداـ األسمو 
عمى التحصيؿ المعرفي , واكتساب ميارات القراءة الجيرية والكتابة الوظيفية لتبلميذ الصؼ األوؿ 

االختبار ومقياس أداء التبلميذ  المتوسط , واستخدـ الباحث المنيج التجريبي , ومف أدوات الباحث
لميارات القراءة الجيرية , ومقياس أداء التبلميذ لميارات الكتابة الوظيفية , وقاـ الباحث بتطبيؽ 
البرنامج عمى عينتيف , المجموعة التجريبية والضابطة , وخمص الباحث إلى مجموعة مف النتائج 

وتبلميذ  ةتبلميذ المجموعة التجريبي وىي : ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ
المجموعة الضابطة في مادة القراءة عند مستوى التذكر , والفيـ , والتطبيؽ , ووجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية بيف اكتساب تبلميذ المجموعة التجريبية وتبلميذ المجموعة الضابطة لميارات القراءة 

 الجيرية لصالح المجموعة التجريبية . 

توصيات التي خرج بيا الباحث فيي : االىتماـ بوضع خطة متكاممة تغطي سنوات التعميـ أما ال
األساسي , بحيث توزع عمييا الميارات المغوية وتحقؽ مف خبلؿ منيج لغوي متكامؿ , يراعي فيو 

 تحقيؽ معيار االستمرارية والتتابع .

 ( 2001دراسة السميطي ) -13

تعدد المداخؿ لعبلج الضعؼ في ميارة القراءة لدى تمميذات ىدفت ىذه الدراسة إلى إعداد برنامج م
( 50الصفوؼ الثبلثة األولى في ميارتي التعرؼ والنطؽ وعبلجيا , وتكونت عينة الدراسة مف )

تمميذة مف تمميذات الصؼ الثالث االبتدائي , تـ اختيارىف مف ثبلث مدارس مف مدارس البنات 
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( تمميذة مف 40الدراسة مف مجموعة تجريبية عددىا ) االبتدائية بدولة قطر , وتكونت عينة
( تمميذة, وقامت الباحثة بإعداد 01التمميذات المتأخرات في القراءة , ومجموعة ضابطة بمغ عددىا )

اختبار لمقراءة لتحديد جوانب الضعؼ في ميارتي التعرؼ والنطؽ في القراءة, وقامت بتصميـ 
فرت النتائج عف: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء برنامج عبلجي لمشكبلت القراءة , وأس

( لصالح 15تمميذات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار القراءة البعدي عند مستوى )
تمميذات المجموعة التجريبية ؛ مما يدؿ عمى التأثير اإليجابي لمبرنامج , ومساعدتو لمتمميذات في 

نيف منيا , وحدوث تحسف في أداء تمميذات المجموعة التجريبية ) التغمب عمى المشكبلت التي يعا
 مجموعات ( في اختبار القراءة التشخيصي البعدي. –فرادى 

 ( 2001دراسة بدير ) -14

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ في درجات اختبار االستعداد لمقراءة لطفؿ ما قبؿ المدرسة باستخداـ 
استخداـ الخبرات المباشرة, حيث تكونت عينة الدراسة مف الكمبيوتر كمساعد في عممية التعمـ و 

(  04( طفبًل وطفمة , والثانية ) 04( طفبًل وطفمة , وزعت عمى مجموعتيف, مثمت األولى )31)
طفبًل وطفمة مف مدرسة شبرا التجريبية بالقاىرة , واستخدمت الباحثة األدوات التالية : اختبار 

وف , واختبار االستعداد لمقراءة , مؤشرات الحالة االقتصادية المصفوفات المتتابعة لدافف المم
واالجتماعية والثقافية , وبرنامج المعمـ لتعميـ الحروؼ والكممات , وبطاقات مصورة باقتراف الكممات 

عمى  ؿوالحروؼ , وأظيرت نتائج الدراسة انو : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء األطفا
د لمقراءة قبؿ المدرسة قبؿ استخداـ الكمبيوتر , وتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية اختبار االستعدا

لصالح المجموعة التجريبية مستخدميف الكمبيوتر عمى االختبارات الفرعية لبلستعداد لمقراءة , وتوجد 
 فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح برنامج الحروؼ والكممات باستخداـ الكمبيوتر .    

 (2001ة )دراسة عالكن -15

واستيعابيـ في  يىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مستوى تحصيؿ تبلميذ الصؼ الرابع األساس
فيـ المادة المقروءة بالمغة العربية ,استخدـ الباحث المنيج الوصفي  تكوف مجتمع الدراسة مف 

ي محافظة تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدولية ف
نابمس, شريطة أف يكوف المعمـ أو المعممة مف حممة درجة الدبموـ أو ما يعادليا في تخصص المغة 

( شعبة دراسية, 21( تمميذًا وتمميذة , موزعيف عمى )4501العربية, وبذلؾ فقد جاء تعداد المجتمع )
مة مناصفة بيف ( شعبة صفية مف مدارس الوكالة والحكو 00أما عينة الدراسة فقد تكونت مف )

( تمميذة , أي 030( تمميذًا و)041( تمميذًا و تمميذة, )351الذكور واإلناث والتي اشتممت عمى )
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%( مف مجتمع الدراسة تقريبًا , صمـ الباحث اختبارًا تحصيميًا أعدت فقراتو 04بنسبة تقدر ب )
ة , وقد أظيرت النتائج لقياس مستوى تحصيؿ تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في فيـ المادة المقروء

في فيـ  ي: وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيؿ تبلميذ الصؼ الرابع األساس
المادة المقروءة تعزى إلى السمطة المشرفة ولمصمحة تبلميذ المدارس الحكومية عمى نظرائيـ تبلميذ 

لميارات المغوية المختمفة مدارس وكالة الغوث الدولية , وأوصت الدراسة : بضرورة التركيز عمى ا
وبخاصة ميارة إعادة تسمسؿ األحداث في المنياج الفمسطيني الجديد لكوف المنياج يخمو منيا 

 تقريبًا . 

 ( 2000دراسة خميؿ ) -16

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية التعمـ بالمعب في مادة القراءة لدى تبلميذ الصؼ األوؿ 
التعميمي المعبي المصمـ ليذا الغرض , وقد استخدمت الباحثة المنيج االبتدائي باستخداـ البرنامج 

التجريبي في ىذه الدراسة , حيث قامت باستخداـ عينة قصديو مف تبلميذ الصؼ األوؿ بمدارس 
( تمميذا وتمميذة , بحيث كاف عدد تبلميذ المجموعة 15دمشؽ الرسمية , وقد بمغ عدد أفراد العينة )

( تمميذا وتمميذة , واستمر 43ذا وتمميذة , وعدد تبلميذ المجموعة الضابطة )( تممي43التجريبية )
حصص في األسبوع الواحد , واستخدمت الباحثة  لمدة )خمسة( أسابيع بواقع ثماني تطبيؽ البرنامج

األدوات التالية : برنامجا مصمما لمتعمـ بالمعب , وبطاقة مبلحظة لكؿ تمميذ , واختبارا قرائيا , 
النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ,  وأظيرت

ومتوسط درجات المجموعة الضابطة , في التطبيؽ البعدي لبلختبار لصالح المجموعة التجريبية , 
 وأوصت الدراسة بما يمي:

 بتدائية.ضرورة استخداـ األلعاب التربوية في تعميـ مادة القراءة لدى تبلميذ الصفوؼ اال

 ( 1999دراسة الفكرم ) -17

لى التعرؼ  عمى ميارات القراءة الصامتة البلزمة لتبلميذ الصؼ األوؿ ىدفت ىذه الدراسة إ
( مف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي وتمميذاتو ,  011اإلعدادي , وقد تكونت عينة الدراسة مف ) 

( تمميذًا وتمميذة , قاـ  01001% ( مف المجتمع األصمي لمدراسة البالغ عددىـ ) 1يمثموف ) 
(  55الباحث بتطبيؽ االختبار الذي أعده عمييـ , أما عينة المعمميف و المعممات فكاف عددىا ) 

( معممًا ومعممة , أما عينة  305% ( مف مجتمع الدراسة البالغ ) 01معممًا ومعممة , ويمثموف ) 
% ( مف  15الموجيات , يمثموف ) ( مف الموجييف و  2الموجييف والموجيات فكاف حجميا ) 

, قاـ الباحث بتطبيؽ  ـ 0222 -0225( موجيًا موجية , لمعاـ الدراسي 03مجتمع الدراسة البالغ )
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وتمثمت أىـ نتائج الدراسة في ضعؼ تبلميذ الصؼ األوؿ  ,ستبانتيف المتيف أعدىما عمييـاال
%( , وىي نسبة أقؿ 11تحصيميـ )اإلعدادي في ميارات القراءة الصامتة ككؿ ؛ فقد وصمت نسبة 
%( , كما كشفت الدراسة عف عدـ 15مف الحد األدنى لئلتقاف الذي حددتو الدراسة الحالية, وىو )

 إتقاف تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي لميارات القراءة الصامتة كؿ ميارة عمى حدة . 

 ( 1997دراسة العبد اهلل ) -18

نامج عبلجي مقترح لتحسيف قدرة الطمبة ذوي ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف تأثير بر 
( تمميذًا وتمميذة 455وتكونت عينة الدراسة مف )رائية في مدارس األغوار الشمالية, الصعوبات الق

 فقسموا إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية, واستخدـ الباحث عدة أدوات بحثية منيا اختبار جوردو 
ءة المقنف , وقائمة مبلحظة , وقد انتيت الدراسة إلى لفرز حاالت ) الديسمكسيا ( , واختيار القرا

%( وكاف ىناؾ تأثير  2.5نتائج منيا أف نسبة الطمبة الذيف يعانوف مف ) الديسمكسيا ( بمغ )
 ايجابي لمبرنامج العبلجي المقترح, وكاف ىذا التأثير أكثر عند الذكور منو عند اإلناث.

 ( 1996دراسة يعقكب ) -19

ي تشخيص صعوبات تعمـ ميارات القراءة الصامتة لدى تبلميذ الصؼ ىدفت ىذه الدراسة إل
( تمميذًا مف تبلميذ  010الخامس مف مرحمة التعميـ األساسي بميبيا , وتكونت عينة الدراسة مف ) 

الصؼ الخامس ) بنيف ( , وعينة المعمميف مف أصحاب الخبرة ما بيف سنتيف وثماني سنوات , 
 وـ . وأصحاب مؤىبلت جامعية ودبم

واستخدـ الباحث أدوات الدراسة ىي : اختبار تشخيص صعوبات تعمـ ميارات القراءة الصامتة , 
واختبار الذكاء المصور إعداد ) أحمد صالح ( , واختبار المصفوفات المتتابعة , وأسفرت النتائج 

الفيـ  عف : وجود تبلميذ يعانوف مف صعوبات تعمـ ميارة التعرؼ ؛ ألف ىناؾ صعوبة في ميارة
( تمميذًا , كما أظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة  010% ( مف مجموع العينة )  30بنسبة ) 

إحصائية بيف متوسط المقياس القبمي لصالح المقياس البعدي , بمعنى أف التعمـ التعاوني يؤدي إلى 
 مجموعة التعاونية. تحسيف أداء التبلميذ مف ذوي الصعوبات في تعمـ ميارات القراءة الصامتة في ال

 التعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ:

مف خبلؿ استعراض الباحثة لدراسات المحور األوؿ التي تناولت موضوع القراءة عمى وجو 
 الخصوص يمكف استخبلص النقاط التالية:
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, وقدمت  اركزت جميع الدراسات السابقة عمى موضوع القراءة , وضرورة االىتماـ بي -
 تراتجيات لتحسيف القدرة عمى القراءة واكتساب مياراتيا .مجموعة مف االس

المنيج التجريبي كاف القاسـ المشترؾ بيف معظـ الدراسات السابقة , وىذا ما يخالؼ  -
 التي استخدمت المنيج الوصفي التحميمي . ةالدراسة الحالي

(, 0113تناولت بعض الدراسات عينة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة )محمد,  -
 ( . 0222ودراسة ) الفوري , 

(      0112ركزت معظـ الدراسات عمى المرحمة األساسية , مثؿ دراسة ) الشخريتي ,  -
 ( .011( , ودراسة ) الدخيؿ ,  0111ودراسة ) عثماف , 

ركزت الدراسة الحالية عمى الصؼ الرابع األساسي , في حيف ركزت بعض الدراسات أيضًا  -
 (.0110(, دراسة )عبلونة ,  0101دراسة )أبو طعيمة,  عمى ىذا الصؼ , مثؿ

(, 0112تتفؽ ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مف حيث مكاف إجرائيا مثؿ دراسة )عكر,  -
( حيث 0110(, ودراسة )عبلونة , 0111(, ودراسة )جحجوح , 0112دراسة ) العماوي , 

( التي 0115ور, أجريت في فمسطيف , بخبلؼ بعض الدراسات األخرى كدراسة )منص
( التي أجريت في القاىرة, ودراسة )السميطي, 0110أجريت في الرياض , ودراسة )بدير, 

 ( التي أجريت في قطر .0110

تتفؽ ىذه الدراسة  مع بعض الدراسات مف حيث اختيارىا لعينة مف التبلميذ وأخري مف   -
 .(  0222( , دراسة ) الفوري ,  0221المعمميف كدراسة ) يعقوب , 

( 0114(, ودراسة )فورة, 0112بينما تختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة  كؿ مف )الشخريتي,  -
 التي أجريت دراساتيـ عمى عينة مف التبلميذ فقط دوف المعمميف .

اعتمدت بعض الدراسات السابقة عمى أدوات لمدراسة مثؿ بطاقة المبلحظة مثؿ دراسة  -
(, 0110خيصي مثؿ دراسة ) الدخيؿ, ( , وبعضيا اعتمد االختبار التش0111)خميؿ, 
( وبعضيا اعتمد االختبار التحصيمي مثؿ دراسة ) عبلونة , 0222)يعقوب,  ودراسة
0110  ). 
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اعتمدت دراسات عمى أدوات دراسة مثؿ االختبار التشخيصي, وبطاقة المبلحظة مثؿ  -
ار (, في حيف اعتمدت الدراسة الحالية أدوات دراسة: االختب0114دراسة )فورة, 

 التشخيصي, االستبانة, وبطاقة المبلحظة .

 مدل إفادة الباحثة مف الدراسات السابقة:

 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في :

 اإلطار النظري ليذه األبحاث والدراسات . -

إف ىذه األبحاث والدراسات , ساعدت الباحثة في تصميـ أدوات الدراسة الحالية , وطريقة  -
 ائية , وكيفية تحميؿ المعطيات .المعالجة اإلحص

 في تحديد أىمية الدراسة الحالية وموقعيا . -

 وفي بياف أىـ المتغيرات التي ترتبط بمستوى صعوبات تعمـ القراءة . -

 وأخيرًا في صياغة مقترحات الدراسة .  -

تجرى  ورغـ اتفاؽ ىذه الدراسة مع العديد مف تمؾ الدراسات إال أنيا تنفرد وتتميز في كونيا دراسة
لممرة األولى في قطاع غزة في موضوع صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع ووضع 

 , ىذا في حدود عمـ الباحثة .بلجياتصور مقترح لع

 .المحكر الثاني: الدراسات التي تناكلت صعكبات التعمـ بشكؿ عاـ

  أكالن:الدراسات العربية

 :(2009دراسة عبد اهلل ) -1

 طمبة لدى الفراغية التحميمية اليندسة تعمـ صعوبات إلى التعرؼ إلى ةالدراس ىذه ىدفت

 .لعبلجيا مقترح تصور ووضع وأسبابيا, العممي عشر الحادي الصؼ

 عينة بمغت حيث عشوائية, بطريقة الدراسة عينة الباحث اختار وقد الوصفي, المنيج الدراسة واتبعت

 الصؼ طمبة وطالبة مف ( طالب001البالغ عددىـ ) الدراسة مجتمع مف وطالبة طالًبا) 051)الدراسة

 .( 0112 –0115مف العاـ ) األوؿ الدراسي الفصؿ في غزة شماؿ محافظة في العممي عشر الحادي
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 فيما يمي: الدراسة أدوات تمثمت وقد

 الحادي الصؼ طمبة لدى توجد التي الحقيقية الصعوبات عمى لموقوؼ وذلؾ التشخيصي, االختبار -

 .مميالع عشر

 اليندسة وحدة دراسة أنيوا الذيف العممي عشر الحادي الصؼ طمبة مف عينة مع الشخصية المقابمة -

 .الوحدة ىذه تعمـ صعوبات وراء الكامنة األسباب إلى التعرؼ بغرض الفراغية التحميمية

 حصائياإل باألسموب الباحث استعاف كما المناسبة, بالطرؽ األدوات ىذه صبلحية مف التحقؽ تـ وقد

 .المئوية والنسبة التكرار أسموب وىو الدراسة ليذه المناسب

 وىي الفراغية التحميمية اليندسة تعمـ صعوبات إلى تؤدي التي األسباب إلى الدراسة توصمت كما

 عف ناجمة وأسباب المدرسي الكتاب عف ناجمة وأسباب  الدراسية المادة طبيعة عف ناجمة أسباب

 الذي العبلجي التصور أسس وضع تـ النتائج ىذه عمى وبناء ,نفسو الطالب فع ناجمة وأسباب المعمـ

 األنشطة اختيار وتـ الدراسة, أغراض لتحقيؽ لمناسبتو التعاوني التعميـ عمى تدريسو طريقة في اعتمد

 أدوات عمى العبلجي التصور في الباحث اعتمد كما العبلجي, لمتصور المناسبة التعميمية والوسائؿ

 بضرورة الباحث أوصى نتائج مف الدراسة عنو أسفرت ما ضوء فعاؿ ,وفي أثر وذات متنوعة تقويـ

 التنويع ضرورة مع الفراغية, التحميمية اليندسة لتعمـ لمطمبة البلزمة األساسية عمى المتطمبات التركيز

 وشامبل . كامبل يًماتقو  الطمبة بتقويـ واالىتماـ العممية, بالحياة المادة وربط األمثمة, عرض والتدرج في

 ( 2009دراسة الفقعاكم ) -2

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية برنامج مقترح لعبلج صعوبات تعمـ اإلمبلء لدى 
باحث المنيج البنائي التجريبي, وتمثؿ , واستخدـ ال سطمبة الصؼ السابع في محافظة خاف يون

ي المدارس التابعة لمديرية التربية والتعميـ طمبة الصؼ السابع األساسي ف مجتمع الدراسة مف
(  041ـ( , وتكونت عينة الدراسة مف ) 0112 – 0115بمحافظة خاف يونس لمعاـ الدراسي )

( طالبة مف 10( طالبًا مف مدرسة عبد الكريـ الكرمي األساسية لمبنيف و )15طالبًا وطالبة, منيـ )
لى مجموعتيف مجموعة تجريبية وتتكوف ت العينة إلمبنات, حيث قسم ةمدرسة دالية الكرمؿ األساسي

( طالبة ومف نتائج 40( طالبًا و)42) ( طالبة, ومجموعة ضابطة تتكوف مف41( طالبًا و)41مف )
الدراسة : توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات تحصيؿ طبلب المجموعة التجريبية 

ة تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث, ومتوسط درجات تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبي
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العربية في الصفوؼ الدراسية األولى وأىمية إعداد  ةوأوصت الدراسة بأىمية العناية بالتمميذ في المغ
 معمـ الصؼ إعدادًا جيدًا في المغة العربية وفي طرؽ تدريسيا .

  :(2006دراسة الحناكم ) -3

 التاسع الصؼ طمبة لدى التكنولوجيا تعمـ صعوبات لعبلج مقترح برنامج تقديـ ىذه الدراسة إلى ىدفت

غزة ,استخدـ الباحث المنيج البنائي التجريبي, وتـ اختيار عينة الدراسة  شماؿ بمدارس األساسي
, بمدارس شماؿ غزة ي( طالبًا و طالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساس10والتي اشتممت عمى )

توى, اختبار تحصيمي, وكانت نتائج الدراسة وجود استخدـ الباحث األدوات التالية: تحميؿ المح
عبلقة دالة إحصائية بيف التحصيؿ و مستوى الصعوبات مف جية والبرنامج المقترح مف جية أخرى 
تعزى لمبرنامج أي أف ىناؾ فاعمية لمبرنامج المقترح في عبلج الصعوبات ,وأوصت الدراسة: 

مرحمة اإلعدادية بحيث يكوف ىناؾ تكامؿ بيف بضرورة إعادة النظر في منيج التكنولوجيا في ال
منياج المرحمة اإلعدادية و مناىج المرحمة االبتدائية, وال تكوف ىذه المناىج مكررة تحمؿ نفس 

 المضموف .

 (2004دراسة زقكت ) -4

محافظة  في التاسع صؼال بةطم لدى يةاألدب النصوص حفظ صعوبات ديتحد إلى الدراسةىدفت ىذه 
عمى  الدراسة عينة واشتممت التحميمي, الوصفي المنيج عمى دراستو في الباحث اعتمد وقدغزة, 

( معممًا و معممة, 50(, وكذلؾ عمى )0113 –0114( مف الطمبة المسجميف لمعاـ الدراسي )341)
ىـ مجموع معممي المغة العربية لمصؼ التاسع في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في 

د الباحث أداتيف لمدراسة ىما عبارة عف استبانتيف األولى خاصة بالمعمـ, محافظة غزة, وقد أع
والثانية خاصة بالتمميذ , وكانت نتائج الدراسة : عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
مؤىؿ المعمـ )دبموـ , بكالوريوس( , أو لمتغير سنوات خبرة المعمـ, بينما دلت عمى وجود فروؽ 

إحصائية في صعوبات حفظ النصوص األدبية تعزى لمتغير جنس الطبلب في بعدي ذات داللة 
الصعوبات التي ترجع إلى النص األدبي و الصعوبات التي ترجع إلى التمميذ , وقد كانت الفروؽ 
لصالح التبلميذ الذكور , وأوصت الدراسة : بضرورة اختيار النصوص األدبية المقدمة لمتبلميذ 

يتـ وضعيا مف قبؿ التربوييف المختصيف , وكذلؾ ضرورة اىتماـ المعمميف  حسب أسس و معايير
لماميـ بالطرؽ و األسالي  و الوسائؿ التعميمية المستخدمة في تدريس النصوص األدبية .  بوا 
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 :(2004دراسة حرب )  -5

صعوبات تعمـ الصرؼ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في  ى تحديدىدفت ىذه الدراسة إل
عينة  شماؿ غزة ,اعتمد الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي, حيث اشتممتمحافظة 

و طالبة مف طبلب الصؼ السادس األساسي, وكذلؾ مف معممي  ( طالب 511الدراسة عمى ) 
( معممًا و معممة في المدارس 55المغة العربية لطمبة الصؼ السادس األساسي, والبالغ عددىـ )

استبانة  عد الباحث ثبلث أدوات لمدراسةأقد ولية في محافظة شماؿ غزة , و الد التابعة لوكالة الغوث
و بطاقة مبلحظة لممعمميف و المعممات, واختبار تحصيمي لمعرفة مستوى الطمبة في مادة الصرؼ, 
وكانت نتائج الدراسة: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب و الطالبات في مادة الصرؼ, 

لطالبات, وأوصت الدراسة بضرورة حث الطمبة عمى االىتماـ بمادة الصرؼ, مع وذلؾ لصالح ا
 بياف فائدة تعمـ الصرؼ, وأىميتو في دراسة المغة العربية , وذلؾ مف قبؿ المعمميف .

  :(2003دراسة عايش ) -6

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد صعوبات تعمـ الببلغة لدى طمبة قسـ المغة العربية بالجامعة 
 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي , و مية  بغزة و برنامج مقترح لعبلجيا , اإلسبل

وكانت أدوات الدراسة استبانة استطبلعية تضمنت المباحث التي سبؽ دراستيا في الببلغة العربية " 
معاني, بياف , بديع " عمى عينة عشوائية مف طمبة قسـ المغة العربية ممف أتموا دراسة مساؽ 

ببلغة في الجامعة اإلسبلمية ,إعداد اختبار تشخيصي في ستة مباحث كشفت نتائج االستبانة ال
االستطبلعية بأنيا األكثر صعوبة , كشفت نتائج االختبار التشخيصي عف ثبلثة مباحث ىي 
األكثر صعوبة و ىي : المؼ و النشر , التجريد , التورية , تـ بناء برنامج عبلجي مقترح يضـ 

الثبلثة " المؼ والنشر , التجريد , التورية " , تـ عقد و رشة عمؿ حضرىا أساتذة مف المباحث 
 المحكميف في الببلغة و التربية ؛ لتقييـ البرنامج المقترح . 

  :(2000دراسة الناقة ) -7

لى التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو الطمبة في كميتي العموـ والتربية في ىدفت ىذه الدراسة إ
الدراسة  وقد أعد الباحث أدواتمياء العامة لممستوى األوؿ في الجامعة اإلسبلمية بغزة تعمـ الكي

كاآلتي: اختار تحصيمي, واستبانة لمتعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو الطمبة في تعمـ الكيمياء مف 
(  10( طالبًا وطالبة مقسمة إلى )013وجية نظر الطمبة والمدرسيف , تكونت عينة الدراسة مف )

( مدرسًا ومدرسة, ومف 00أما عينة الدراسة بالنسبة لممدرسيف تكونت مف ) ,( طالبة20طالبًا و)
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نتائج الدراسة : أف ىناؾ صعوبات تواجو الطمبة في تعمـ الكيمياء مف وجية نظر الطمبة 
 والمدرسيف, وأوصت الدراسة : بإعادة النظر في كتاب الكيمياء العامة المقرر لطمبة السنة األولى

 .في الجامعة اإلسبلمية بحيث يكوف لممدرس دور أساسي في تنظيـ محتوى المادة العممية

 (:2000ي )مذحجدراسة ال -8

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد الصعوبات التي تعاني منيا طالبات كمية التربية بجامعة اإلمارات 
 العربية المتحدة في استخداـ الحاسوب عند عممية التعميـ التعمـ .

( طالبة مف طالبات كمية التربية في الفصؿ الدراسي الثاني مف 045نت عينة الدراسة مف )وتكو 
( فقرة 31(, وقد استخدـ الباحث استبانة مف إعداده تضمنت )0222 – 0225العاـ الجامعي )

 موزعة عمى ثبلثة محاور كالتالي: 

 صعوبات تتعمؽ بدرجة استخداـ ومعرفة الحاسوب . -

 ؿ في مختبرات الحاسوب .صعوبات تتعمؽ بالعم -

 صعوبات تتعمؽ بالعممية التعميمية . -

وأظيرت النتائج أف عدـ توافر األجيزة يشكؿ مشكمة كبيرة لمطالبات , حيث يؤدي إلى عدـ توفر 
فرص مناسبة لمتدرب عمى استخداـ الحاسوب ,وكذلؾ عدـ اتصالو بشبكة اإلنترنت , ىذا باإلضافة 

 العربية . إلى عدـ توافر حاسبات بالمغة

 :(1994دراسة عطية ) -9

لكشؼ عف الصعوبات التي تعيؽ تعمـ تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ىدفت ىذه الدراسة إلى ا
لموضوعات الكسور , والتعرؼ عمى أسبابيا ووضع تصور مقترح لعبلج ىذه الصعوبات , وقد 

حيث قاـ الباحث باستطبلع ( طالبًا وطالبة, 0312أجريت الدراسة في السعودية عمى عينة قواميا )
أراء المعمميف حوؿ الموضوعات التي تمثؿ صعوبة أماـ التبلميذ مف وجية نظرىـ, وقاـ بإعداد 
اختبار تشخيصي مف نوع اختبارات المقاؿ يعطي التمميذ فيو حرية الكتابة وفرصة لتسجيؿ خطوات 

لطبلب وتحميميـ وقد تـ الحؿ , وبيذه الطريقة تمكف الباحث مف التعرؼ إلى مسارات تفكير ا
التوصؿ إلى مجموعة مف الصعوبات أىميا : التعبير عف الكسور بنوعييا وتمثيميا بأشكاؿ ىندسية 
يجاد الكسور المكافئة لمكسر , وتحويؿ الكسور مف صورة إلى أخرى , وقد تـ تحديد أسباب  , وا 

 ىذه الصعوبات ووضع المقترحات لعبلجيا .
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 :(1992دراسة نصر ) -10

ذه الدراسة إلى تشخيص صعوبات التعمـ في مادة الكيمياء لدى عينة مف طبلب المرحمة ىدفت ى
( طالبًا لدييـ صعوبات 001( طالبًا, منيـ )501الثانوية بمدينة القاىرة, وتكونت عينة الدراسة مف )

رة عف ( طالبًا عاديًا, واستخدـ الباحث أداتيف األولى مف إعداده وىي: عبا311في مادة الكيمياء و)
استبانة في أسباب صعوبات التعمـ في مادة الكيمياء كما يدركيا أصحاب الصعوبة, واألداة الثانية 
ىي: اختبار الذكاء المصور مف إعداد )أحمد زكي(, وأشارت نتائج الدراسة أف الطمبة أصحاب 

صعوبات  الصعوبات في تعمـ الكيمياء واجيوا صعوبات في التطبيؽ, تمييا صعوبات في الفيـ, ثـ
في التذكر, وجاءت نتائج استبانة صعوبات التعمـ كما يراىا الطمبة عمى شكؿ مجموعات, األولى: 
أرجعت سبب الصعوبة إلى التمميذ, والثانية: إلى المعمـ الثالثة إلى المنيج الدراسي, والرابعة إلى 

ء ترجع إلى المدرسة األسرة, ورأت المجموعة الخامسة أف أسباب صعوبات التعمـ في مادة الكيميا
 مثؿ كثرة أعداد التبلميذ في الفصؿ الواحد .

 :(1992دراسة رضكاف ) -11

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىـ صعوبات التعمـ الشائعة في القراءة, والكتابة, 
والرياضيات, لدى تبلميذ الصؼ الرابع في الحمقة االبتدائية في التعميـ األساسي في جميورية 

ية, وتحديد أىـ العوامؿ المرتبطة بيذه الصعوبات وتشخيصيا, وتصميـ برنامج لعبلج مصر العرب
ىذه الصعوبات, وتطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح عمى التبلميذ الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ, 

( 11اتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي, واشتممت عينة الدراسة عمى )و 
( تمميذًا وتمميذة مف 41مًا مف معممي المغة العربية و الرياضيات لمصؼ الرابع االبتدائي, و)معم

تبلميذ الصؼ الرابع في بعض مدارس الحمقة االبتدائية لمتعميـ األساسي بمدينة اإلسكندرية. وقد 
مصفوفات طبقت الدراسة األدوات اآلتية : استبياف العوامؿ المرتبطة بصعوبات التعمـ, اختبار ال

المتتابعة في الذكاء, اختبارات تحصيمية في القراءة, والكتابة, والرياضيات اتبعت فيو أسموب 
التدريس الفردي واالستشاري, وكانت أىـ نتائج الدراسة أنو يوجد عوامؿ مرتبطة بصعوبات تعمـ 

نياج الدراسي, وعدـ الثقة بالنفس, والم القراءة, والكتابة, والرياضيات أىميا: اإلحساس بالعجز
 وطبيعة العبلقة بيف المدرس والتمميذ .  
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  :التعقيب عمى دراسات المحكر الثاني مف الدراسات السابقة

 باستعراض الباحثة لمدراسات التي تناولت صعوبات التعمـ بوجو عاـ يتضح  اآلتي:

المواد الدراسية  تتفؽ معظـ الدراسات التي تـ استعراضيا أنو يوجد صعوبات في التعمـ في معظـ -
وىذه الصعوبات في التعمـ تكوف ألسباب مرتبطة بالتمميذ وطبيعة المادة, وأسباب مرتبطة بالمعمـ 
وطريقة التدريس, أسباب مرتبطة بالكتاب المدرسي وطريقة عرضو لمحتوى المادة , وأسباب أخرى 

 متفرقة.  

(, ودراسة 0111اسة )المذجحي, تناولت بعض الدراسات عينة مف طمبة المرحمة الجامعية كدر  -
 (.  0111(, دراسة ) الناقة,  0114)عايش, 

) نصر, ( , دراسة 0112)عبد ا, وبعض الدراسات تناولت عينة مف المرحمة الثانوية كدراسة  -
0220 ). 

  (, ودراسة 0112ومف ىذه الدراسات مف اتخذ عينة مف المرحمة اإلعدادية كدراسة )الفقعاوي و -
  .(0113, ) زقوت

( 0220ومف ىذه الدراسات مف اتخذ عينة دراستو مف المرحمة االبتدائية كدراسة  )رضواف,  -
 حيث اتخذت عينة مف تبلميذ الصؼ الرابع وىي بيذا تتفؽ مع الدراسة الحالية .

تتفؽ ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مف حيث مكاف إجرائيا , مثؿ دراسة كؿ مف ) حرب ,  -
 .( 0111دراسة ) الحناوي , ( , و  0113

( التي أجريت 0223حيث أجريت في فمسطيف بخبلؼ بعض الدراسات األخرى كدراسة )عطية, 
 ( التي أجريت في مصر.  0220في  السعودية و ودراسة ) نصر , 

( التي 0112كما تختمؼ ىذه الدراسة عف بعض الدراسات في منيجيا مثؿ دراسة )الفقعاوي,  -
البنائي التجريبي , بينما اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وىو ما اعتمدت المنيج 

 تتفؽ بو مع العديد مف الدراسات .

كانت معظـ الدراسات تستيدؼ الكشؼ عف الصعوبات , والبعض منيا تناولت األسباب  -
بوضع أسس ( , والقميؿ منيا قاـ  0113والعوامؿ المؤدية ليذه الصعوبات مثؿ دراسة ) حرب , 
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( وىو ما تتفؽ معو ىذه  0112لبرامج مقترحة لعبلج تمؾ الصعوبات مثؿ دراسة ) عبد ا , 
 الدراسة حيث تقـو بوضع تصور عبلجي مقترح لصعوبات تعمـ القراءة .

تتفؽ ىذه الدراسة أيضًا مع بعض الدراسات مف حيث اختيارىا لعينة مف التبلميذ وأخري مف  -
 (.0113(, ودراسة )زقوت,  0113رب, المعمميف كدراسة )ح

( 0112(, ودراسة )الفقعاوي, 0111ي, مذجحبينما تختمؼ ىذه الدراسة عف دراسة كؿ مف ) ال -
  .التي أجريت دراساتيـ عمى عينة مف التبلميذ فقط دوف المعمميف

تنوعت األدوات التي استخدمت في دراسات ىذا المحور , فاستخدمت معظميا االختبارات  -
 لتشخيصية والمقاببلت واالستبانات , بينما استخدمت بعضيا االختبارات التحصيمية.  ا

 تنوعت المعالجات اإلحصائية, وفقًا لطبيعة المشكمة واألدوات المستخدمة فييا وحجـ العينة.  -

 كقد استفادت الباحثة مف خالؿ اطالعيا عمى تمؾ الدراسات:

ي مواد أخرى غير المغة العربية , وىذا التعرؼ عمى بعض جوانب صعوبات التعمـ ف -
 سيساعد الباحثة في فيـ وجود صعوبات في جانب دوف آخر عند تطبيؽ دراستيا .

جراءات تطبيؽ تمؾ الدراسات وتصميـ أدوات الدراسة . -  اإلطبلع عمى خطوات وا 
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 الدراسات األجنبية: -:ثانيا

 fithch (1997 )فتش, دراسة -1

إلى معرفة أثر برنامج عبلجي لمقراءة بمدرسة أساسية صيفية , تنتمي إلى ىدفت ىذه الدراسة 
( قارئا متأخرًا ممف التحقوا بأحد 21مجموعة مدارس أوماىا األمريكية . وتكونت عينة الدراسة مف )

 فصوؿ التقوية , وىـ مف تبلميذ السنة النيائية مف المرحمة االبتدائية .

مج عبلجي يدرس في فصوؿ التقوية لمدة عاـ دراسي كامؿ , واشتممت أدوات الدراسة عمى برنا
( تمميذًا متأخرا في القراءة , وكاف المنيج المقدـ في ىذا الفصؿ منيجًا عاديًا, إال 05ولعينة قواميا )

أف أنشطة القراءة كانت تصؿ إلى درجة أكبر مف المعتاد في المدارس, وانصب االىتماـ عمى 
 حو القراءة .تعديؿ اتجاىات التبلميذ ن

 ََ وأسفرت النتائج عف أف مقارنة نتائج المجموعة التجريبية بمجموعة أخرى مكف المتأخريف قرائيًا
ممف التحقوا بفصوؿ التقوية, أظيرت حدوث تحسف ممحوظ في كؿ مف: التحصيؿ القرائي, وفي 

 زيادة االتجاىات نحو القراءة نتيجة لفصؿ التقوية والخاصة .

 ((brobst 1996دراسة بركبست, -2

ىدفت ىذه الدراسة إلى المقارنة بيف طريقة االستماع لممحاضرة وطريقة القراءة الصامتة لنص نفسو 
وأثرىا في االستيعاب القرائي عمى تبلميذ الجامعة , وقد تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف 

ضابطة بمغ عدد تبلميذىا )  ( تمميذًا وتمميذة , واألخرى 31إحداىما تجريبية بمغ عدد تبلميذىا ) 
( دقيقة ,  01مدتيا )  ة( تمميذًا وتمميذة , بحيث استمعت المجموعة التجريبية إلى محاضر  45

( صفحة .  00وقرأت المجموعة الضابطة موضوع المحاضرة نفسيا عمى شكؿ نص مكوف مف ) 
حيث أعطي التبلميذ وبعد ذلؾ طمب مف المجموعتيف تدويف المبلحظات حوؿ ما استمعوا وقرأوا , 

خمس عشرة دقيقة لمراجعة المبلحظات قبؿ أف يقوموا بتعبئة استبانة تعتمد عمى التذكر الحر 
والنشاط المقالي , وأشارت نتائج الدراسة إلى أف تبلميذ المجموعة التجريبية أخذوا مبلحظات مف 

 المحاضرة أكثر مف تبلميذ المجموعة الضابطة .
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 Chia (1995) دراسة تشايا ,  -3

لى التعرؼ عمى صعوبات التعمـ عند تقديـ موضوع المتجيات في مادة ىدفت ىذه الدراسة إ
لجعؿ تعمـ المتجيات ممتعة وذات مغزى لمطبلب , وتطوير المواد  تالفيزياء, واالستراتجيا

 التعميمية المرتبطة بموضوع المتجيات عند طبلب المستوى األوؿ في سنغافورة .

( طالبًا مف طبلب الكمية , قسمت 23المنيج التجريبي , وقد اشتممت الدراسة عمى )واتبعت الدراسة 
العينة إلى مجموعتيف : مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة , حيث ٌعممت المجموعة التجريبية 
موضوع المتجيات بطريقة التفسير, وألغراض الدراسة طبقت الدراسة اختبارات قبمية وبعدية عمى 

 وقد أسفرت الدراسة عف النتيجة التالية : المجموعتيف , 

أف الطبلب في المجموعة التجريبية التي قد عممت موضوع المتجيات بطريقة التفسير أظيرت 
 االختبارات مف المجموعة الضابطة .  ىتحسف بشكؿ أفضؿ في األداء عم

 Weisenbach (1998)دراسة كايزنياتش ,  -4

تيجية التدريس المباشر مف خبلؿ االستماع في االستيعاب ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر إسترا
( تمميذًا مف منطقة ) انديانا  13القرائي لدى تبلميذ الصؼ الرابع , وتكونت عينة الدراسة مف ) 

األمريكية ( , حيث قسـ أفراد المجموعة إلى تجريبية تمقت ) ثمانية ( دروس في االستماع مف 
ـ تتمؽ المجموعة الضابطة أية دروس في االستماع , وقد تـ خبلؿ معمميف عادييف , في حيف ل

تقسيـ أفراد العينة في المجموعتيف إلى ثبلث مستويات مف القدرة القرائية المتوسطة , والثالث يمثؿ 
ذوي القدرة القرائية المتدنية , ولـ تظير نتائج الدراسة أية فروؽ في استيعاب المجموعتيف تعزى إلى 

كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى ألثر القدرة  طريقة التدريس ,
 القرائية في االستيعاب . 

 Juel ( ,1988 ) جيؿ, دراسة -5

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر عممية القراءة في مواقؼ التعميـ واالستعماؿ المغوي عمى االرتقاء 
( طالبًا وطالبة , تـ اختيارىـ مف صفوؼ 53بمستويات الكتابة , وتكونت عينة الدراسة مف )

( طالبة, جميعيـ 40( طالبًا و)04مختمفة اشتممت الصؼ األوؿ, والثاني, والثالث, والرابع , منيـ )
مف والية تكساس األمريكية مف منطقة ذات مكانة اقتصادية محدودة , ثـ قاـ الباحث بمتابعة ارتقاء 

طبيؽ مجموعة مف اإلجراءات , تمثمت في اختبارات بسيطة  ىؤالء الطمبة في التعميـ , مف خبلؿ ت
 منيا :
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 اختبار التركيز عمى وحدات الكبلـ . -0

اختبار القدرة عمى التمييز بيف الكممات , مف خبلؿ قراءة بعض الكممات , وربطيا بصور  -0
 معروضة  .

 اختبار سمعي لمتعرؼ إلى صورة الكممة المنطوقة . -4

بلؿ تعيف مواد قرائية , يقوـ الطمبة بقراءتيا في البيت ثـ اختبار القراءة البيتية مف خ -3
 مناقشتيـ فيما قرؤوه .

 اختبار اتجاه الطمبة وميوليـ نحو القراءة مف خبلؿ اإلجابة عف بعض األسئمة . -5

اختبار الكتابة مف خبلؿ التعبير باستخداـ الصور, بحيث يطمب مف الطمبة التعبير عف  -1
لتدرج في كتابة قصة كاممة تتعمؽ بالصور المعروضة بعض الصور بجمؿ بسيطة , ثـ ا

 لى ما يمي :, ورصد النتائج , توصمت الدراسة إوبعد جمع البيانات

إف االرتباط بيف عممية القراءة, والكتابة يزداد كمما ارتقى التبلميذ في السمـ التعميمي, إذ بمغت 
%( في حيف 34الثالث ) %(, وفي42%(, وفي الثاني )01النسبة بينيا في الصؼ األوؿ )

 %( في مستوى الصؼ الرابع .50ارتقت إلى )

وأف الضعؼ في القراءة عند بعض الطمبة أدى إلى ضعفيـ في التعبير , إذ لـ يستطيعوا أف 
 يعبروا بشكؿ جيد .

 kitchhings  (1988 )دراسة كتشجنز,  -6

قرائي لتبلميذ الصؼ الرابع ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد المتغيرات التي تؤثر في التحصيؿ ال
األساسي في المدارس العامة في المسيسبي ,وكاف مف بيف المتغيرات العديدة في ىذه الدراسة : 
الخبرة التعميمية , ومستوى شيادة معممي المدرسة االبتدائية , وقد وزع الباحث بالبريد استبانة إلى 

تخرجة مف االستبانة بطريقة االنحدار ( مف المدريف في المنطقة , وعالج المعمومات المس015)
المتعدد , وكشؼ تحميؿ المعمومات عمى وجود أثر ايجابي لمستوى شيادة معممي المدرسة االبتدائية 

 في التحصيؿ القرائي لمصؼ الرابع .
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 Vidrovic   (1988)فدركفؾ,  دراسة-7

رات القراءة , وعبلج صعوبات كاف اليدؼ مف الدراسة تقديـ بعض التدريبات التعميمية , لتنمية ميا
 الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ القراءة . ؿالقراءة لدى األطفا

( طفبًل لدييـ صعوبة تعمـ القراءة , ومف أدوات الباحث استخدـ  05وتكونت عينة الدراسة مف ) 
 .اختبارات تحصيمية في القراءة , لتحديد األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات تعمـ في القراءة 

وأسفرت النتائج عف أف الدقة الشديدة وسرعة االستجابة لؤلوراؽ المكتوبة والمقاطع المفظية أثناء 
تطبيؽ البرنامج , أدت إلى تحسيف ميارات القراءة عند األطفاؿ , والتدريبات المقدمة لـ تؤدي إلى 

لتدريب إلى تحسيف ميارات األطفاؿ في القراءة فحسب , ولكنيا أدت أيضًا إلى انتقاؿ اثر ا
 التحصيؿ في القراءة , وليا فعالية وأثر في تحسف ميارات األطفاؿ في القراءة .

 Atkins  (1986 )دراسة اتكنز, -8

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ نفسي لغوي لممفارقات في القراءة الجيرية والصامتة واالستيعاب 
مميًا إف كانت ىناؾ عممية وعبلقتيـ لتبلميذ الصؼ الخامس, وكاف ىدؼ البحث أف يفحص ع

داخمية معينة لمقراءة الصامتة والجيرية, وشمؿ البحث تحميؿ العمميات والناتج في استيعاب القراءة, 
 تاالستدعاء وحمموقد تـ استخبلص النتائج مف عبلمات امتحاف القراءة البعدي ومف عممية 

ءة الجيرية والحذوفات في امتحاف المفارقات مف خبلؿ التسجيبلت الصوتية لمقراءة الصوتية لمقرا
البعدي, وحذوفات في امتحاف القراءة الصامتة البعدي , وتوصمت الدراسة إلى أف  ةالقراءة الجيري

 ناتج القراءة نفسو سواء في القراءة الجيرية أو في القراءة الصامتة .  

 Alexander( ,1981) اإلكسندر, دراسة-9

رنامج عبلجي لمقراءة عمى مجموعة مف التبلميذ . وتكونت كاف اليدؼ مف الدراسة تحديد أثر ب
عينة الدراسة مف تبلميذ الصفوؼ النيائية بالمرحمة األساسية الصؼ الرابع والخامس , واشتممت 

( تمميذًا ممف كانت قراءتيـ أقؿ 31العينة المستخدمة في البرنامج العبلجي عمى عينة مكونة مف )
 مف المتوقع . 

حث استخدـ مقياس التحصيؿ القرائي , ومقياس مفيوـ الذات, استبياف في األداء ومف أدوات البا
الذىني. وأسفرت النتائج عف أف  ىناؾ تحسنا ممحوظًا قي مستوى التحصيؿ القرائي لممجموعتيف 
في الصؼ الرابع والخامس, كما حدث تحسف ذو داللة إحصائية في االتجاه نحو القراءة لكؿ مف 

الرابع والخامس, كما حدث تحسف كذلؾ في مفيوـ الذات في مجموعة الصؼ مجموعتي الصفيف 
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الخامس, ولـ يحدث مثؿ ىذا التحسف  لمجموعة الصؼ الرابع, كما حدث تحسف في مجاؿ األداء 
 العقمي المعرفي لكؿ مف مجموعتي الصؼ الرابع والخامس.

إلى حدوث تحسف ممحوظ في  كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف البرنامج العبلجي لمقراءة أدى
مستوى التحصيؿ القرائي لمتبلميذ المعالجيف, وفي مفيوـ الذات, واالتجاه نحو القراءة واألداء 

 الذىني. 

 تعقيب عمى الدراسات األجنبية :

اتفقت جميع الدراسات السابقة عمى وجود صعوبات ومشكبلت في تعمـ القراءة سواء أكانت  -0
 ة , أو قراءة لبلستماع .قراءة جيرية ,أو قراءة صامت

 chiaاستخدمت بعض الدراسات عينة مف الطمبة في المرحمة الجامعية , كدراسة ) -2
, بينما تناولت معظـ الدراسات عينة مف تبلميذ (brobst ,1996( , ودراسة )1995,

 (. juel  ,1988( , ودراسة ) fithch ,1997المرحمة االبتدائية , كدراسة )

 weisenbach, كدراسة )دراسات عينة مف تبلميذ الصؼ الرابع األساسيتناولت   -4
, ويتفقاف بذلؾ مع الدراسة الحالية في تناوؿ (kitchhings ,1988, ودراسة )( 1989,

 عينة الدراسة .

(  atkins  ,1986اعتمدت بعض الدراسات عمى المنيج الوصفي التحميمي كدراسة )  -3
 ة الحالية .وىي بذلؾ تتفؽ مع الدراس

   ( ودراسة     chia  ,1995اعتمدت بعض الدراسات عمى المنيج التجريبي كدراسة )  -5
 (weisenbach  ,0252 . ) 

اختمفت معظـ الدراسات السابقة في استخداـ أدوات الدراسة فمنيا مف استخدـ االستبانة    -1
   يمي كدراسة   ( , ومنيا مف استخدـ االختبار التحص kitchings ,1988مثؿ دراسة ) 

 (vidrovic  ,0255 . ) 

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات األجنبية في التعرؼ عمى أسباب صعوبات التعمـ  -1
 بشكؿ عاـ , وصعوبات تعمـ القراءة بشكؿ خاص .
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كذلؾ استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات األجنبية في تصميـ االختبار التشخيصي  -5
 المبلحظة لمعرفة أداءات التبلميذ في ميارة القراءة الجيرية .وأيضًا تصميـ بطاقة 

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات األجنبية , في أنيا اعتمدت عمى اختبار لمقراءة  -2
الصامتة وبطاقة مبلحظة لمقراءة الجيرية , لتحديد بعض مظاىر الضعؼ في الميارات 

 سباب صعوبات تعمـ القراءة .القرائية , وكذلؾ استبانة لممعمميف لتحديد أ

 تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة :

وجدت الباحثة أف ىناؾ عبلقة بيف تمؾ الدراسات ودراستيا الحالية , فبعض الدراسات  -
 تناولت موضوع صعوبات التعمـ المتعمقة بفروع المغة العربية , أو بالمواد األخرى .

اد المختمفة بأف ىذه الصعوبات ترجع إلى أظيرت الدراسات المتعمقة بصعوبات تعمـ المو  -
 المعمـ , التمميذ , الكتاب المدرسي , المادة التعميمية , وأسباب أخرى متفرقة .

أكدت نتائج الدراسات السابقة عمى أىمية عبلج الضعؼ القرائي في القراءة في المراحؿ  -
اقمو , إذا ما ترؾ في األولى مف التعميـ االبتدائي , لخطورة ىذا األمر عمى التبلميذ وتف

 المراحؿ التعميمية المتقدمة .

, وىذا مما يزيد  اءة , بنوعييا الصامتة والجيريةأجمعت الدراسات السابقة عمى أىمية القر  -
 مف أىمية الدراسة الحالية .

أوصت بعض الدراسات بضرورة عمؿ دراسات لتطوير الميارات القرائية  وعبلج الضعؼ  -
في المراحؿ المختمفة خاصة المرحمة االبتدائية األولى وعمى ذلؾ القرائي لدى التبلميذ 

 فالحاجة قائمة إلى الدراسة الحالية .   

 االستفادة مف الدراسات كاألبحاث السابقة :

 استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في النقاط التالية :

 تحديد مشكمة الدراسة .  -

 متغيرات الدراسة .تحديد وبناء إطار نظري يتعمؽ ب -

 بناء استبانة لتحديد أسباب صعوبات القراءة . -
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 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة . -

 تفسير النتائج وتحميميا . -

تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في بحثيا أسباب صعوبات القراءة بحيث  -
 سباب تعود لممادة الدراسية أرجعتيا إلى أسباب تعود لممدرس , وأسباب تعود لمتمميذ , وأ

 تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات التي سبؽ عرضيا فيما يمي :

ركزت الدراسة الحالية عمى تحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي  -
 في مدارس وكالة الغوث الدولية . 

ومات عبارة عف سؤاؿ مفتوح , أدوات لمدراسة وىي : استمارة جمع المعم أعدت الباحثة أربع -
وىي مف ميارات القراءة  –استبانة لممعمميف , اختبار تشخيصي لقياس ميارة فيـ المقروء 

 , بطاقة مبلحظة لقياس ميارات القراءة الجيرية .   -الصامتة 

التي تناولت موضوع صعوبات  –في حدود عمـ الباحثة  –تعتبر الدراسة الحالية الدراسة الثانية 
( , ولكف تميزت الدراسة الحالية عنيا بتحديد الصؼ  0114ـ القراءة , بعد دراسة ) فورة , تعم

الدراسي وىو الصؼ الرابع  وحددت المنطقة التعميمية وىي محافظة الوسطى , في حيف تناولت 
 دراسة فورة تبلميذ المرحمة االبتدائية في فمسطيف وكانت الدراسة تجريبية في حيف تميزت الدراسة

ة كما ىي , وىذا يعطي الدراسة الحالية بأنيا استخدمت المنيج الوصفي التحميمي لوصؼ الظاىر 
مف الصدؽ والموضوعية والتميز لتناوليا موضوع مف أكثر المواضيع المقمقة لمعامميف في  شيئاً 

 السمؾ التعميمي وأولياء األمور أيضًا .
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة كاإلجراءات

ىذا الفصؿ وصفًا لمنيجية الدراسة, واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا, وكذلؾ أداة  ت الباحثة فيتناول
ئلجراءات التي إعدادىا, وصدقيا وثباتيا, كما يتضمف ىذا الفصؿ وصفا لالدراسة المستخدمة وطرؽ 

في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا, وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمدت قامت بيا الباحثة 
 الباحثة عمييا في تحميؿ الدراسة.

 

 :منيجية الدراسة
   والذي يعرؼ بأنويج الوصفي التحميمي لمنا جؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـمف أ

" طريقة في البحث تتناوؿ أحداث وظواىر وممارسات موجودة متاحة لمدراسة والقياس كما ىي دوف 
 , (0111تدخؿ الباحث في مجرياتيا ويستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا ويحمميا" )األغا, 

 مجتمع الدراسة:
 ( 054:  0111نتمي لمجاؿ الدراسة )األغا, ويقصد بالمجتمع كؿ العناصر التي ت

 تكوف مجتمع الدراسة مف فئتيف:
: تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المغة العربية لمصؼ فئة المعمميف -0

( 50الرابع األساسي, والتابعيف لوكالة الغوث الدولية بمحافظة الوسطى, والبالغ عددىـ )
 معممًا و معممة . 

مف جميع تبلمذة الصؼ الرابع األساسي ,التابعيف مجتمع الدراسة تكوف  :فئة التالميذ -0
(, 0101–0112لوكالة الغوث الدولية بمحافظة الوسطى, والمسجميف في العاـ الدراسي )

 ( مدرسة .  01( تمميذًا وتمميذة , موزعيف عمى )5010والبالغ عددىـ )
 

 عينة الدراسة:
ف معممي ومعممات المغة العربية لمصؼ الرابع تكونت عينة الدراسة مفئة المعمميف : -0

( معممًا 35األساسي التابعيف لوكالة الغوث الدولية بمحافظة الوسطى, والبالغ عددىـ )
 %( مف المجتمع األصمي.51, 54( معممًا و معممة, بنسبة )50ومعممة, مف أصؿ )

األساسي, التابعيف  مف تبلمذة الصؼ الرابعنة الدراسة اختارت الباحثة عي فئة التالميذ: -0
(, 0101–0112لوكالة الغوث الدولية بمحافظة الوسطى, والمسجميف في العاـ الدراسي )

مف مدرسة ذكور  اً ( تمميذ30%( منيـ )0,1تمميذة, بنسبة )( تمميذًا و 55والبالغ عددىـ )
تركة مف مدرسة النصيرات االبتدائية المش ( تمميذة33النصيرات االبتدائية "ب" لبلجئيف, و)
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( يوضحاف كيفية توزيع عينة الدراسة مف فئة التبلميذ 0-0رقـ ) فوالوالجد "ج" لبلجئيف.
 حسب الجنس والمستوى الدراسي العاـ .

 (1جدكؿ رقـ )
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 48.24 30 تبلميذ

 51.76 33 تمميذات

 100.00 55 المجموع

 

 
 

 

 

 

 



151 
 

 (2جدكؿ رقـ )
 تكزيع عينة الدراسة حسب متغير المستكل الدراسي العاـ

 النسبة المئوية  التكرار المستكل الدراسي العاـ

 05.0 03 درجة(011متدف )اقؿ مف 
 41.5 40 درجة( 051-011متوسط )

 45.4 41 درجة( 051مرتفع ) أعمى مف 

  10000 85 المجمكع

 
بلزمة إلجراء الدراسة فقد وزعت عمييـ أداة الدراسة وىي عبارة عف جؿ جمع البيانات المف أو 

مف  ظة لمتأكد مف ما ورد في االستبانةالقراءة و بطاقة مبلح تعمـ استبانة لتحديد صعوبات
اختبار قياس ميارة فيـ المقروء لمصؼ الرابع األساسي وذلؾ لمتعرؼ عمى مستوى صعوبات و 

 . الصؼ الرابع األساسيصعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة 

 كصؼ أدكات الدراسة: 

 استبانة تحديد صعكبات تعمـ القراءة لدل تالمذة الصؼ الرابع األساسيأكال: 

 وقد تـ إعداد االستبانة عمى النحو التالي:

 الدراسات النظرية في ىذا المجاؿ .االطبلع عمى األدب التربوي , و  -0
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ؤاؿ المفتوح الذي وجو إلييـ لتحديد أىـ تحميؿ إجابات المعمميف و المعممات عمى الس -0
 ( 0صعوبات تعمـ القراءة التي يواجيونيا , ممحؽ رقـ )

أولية استبانة تحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي بصورة إعداد  -4
 مف أجؿ استخداميا في جمع البيانات والمعمومات.

 متيا لجمع البيانات.مدى مبلءعرض االستبانة عمى المشرؼ مف أجؿ اختبار  -3

 تعديؿ االستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ. -5

تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح  -1
)ممحؽ رقـ واإلرشا  .(االستبانة قبؿ التعديؿ  1د وتعديؿ وحذؼ ما يمـز

تقسيـ  ولقد تـ,  لبيانات البلزمة لمدراسةتوزيع االستبانة عمى جميع أفراد العينة لجمع ا -1
القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي تعمـ االستبانة إلى ثبلثة محاور تقيس صعوبات 

 االستبانة بعد التعديؿ ( 4) ممحؽ رقـ كما يمي: 

 فقرة 05,  ويتكوف مف صعكبات ترجع إلى المعمـ: يقيس  المحكر األكؿ 

 فقرة. 05,  ويتكوف مف ات ترجع إلى التمميذصعكب: يقيس  المحكر الثاني 

 فقرة 05, ويتكوف مف  صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية: يقيس  المحكر الثالث 

 (4( إجابات حسب جدوؿ رقـ )  4وقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  مكونة مف ) 

 (3جدكؿ رقـ)
 مقياس اإلجابة عمى الفقرات

 ةقميم متكسطة كبيرة    درجة الصعكبة

 1 2 3 الكزف
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 التشخيصيختبار االثانيا: 

) ممحؽ  أعدت الباحثة في بادئ األمر اختبارًا تشخيصيًا يقيس ميارات القراءة الرئيسة لمصؼ الرابع
د بتغير مجموعة مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح واإلرشاوبعد عرضو عمى  (1رقـ 

عداداالختبار كميًا  , وبعد موافقة المشرؼ عمى ذلؾ, تـ إعداد اس ميارة فيـ المقروءاختبار لقي وا 
صعوبات تعمـ القراءة  لدى تبلمذة الصؼ الرابع  يقيس ميارة فيـ المقروء لقياساختبارًا تشخيصيًا 

 (4)ممحؽ رقـ  ( فقرة.41مكونة مف ) ويتكوف ىذا االختبار مف ثبلثة  أقساـ ,األساسي

 :صياغة فقرات االختبار

  -غت فقرات االختبار بحيث كانت:لقد صي

 سميمة لغويًا. .0

 صحيحة عمميًا. .0

 واضحة وخالية مف الغموض. .4

 ممثمة لممحتوى واألىداؼ. .3

 مناسبة لمستوى التبلميذ. .5

تـ عرض االختبار عمى لجنة تحكيـ مكونة مف ذوي االختصاص في التربية وطرؽ التدريس و 
 ( وذلؾ لموقوؼ عمى مدى:0ممحؽ رقـ )

 ختبار لغويًا.سبلمة بنود اال .0

 صحة بنود االختبار عمميًا. .0

 تمثيؿ بنود االختبار لممحتوى. .4

البنود مف حيث الصياغة والسبلمة المغوية ودقة  ت الموافقة عمىعمى المعايير السابقة تم وبناءاً 
 البدائؿ المقترحة .
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 تجريب االختبار:

( 30عينة استطبلعية قواميا ) بعد إعداد االختبار بصورتو األولية طبقت الباحثة االختبار عمى
تمميذة, مف تبلمذة الصؼ الرابع األساسي مف خارج عينة الدراسة وقد أجريت التجربة االستطبلعية 

 لبلختبار بيدؼ : 

 التأكد مف صدؽ االختبار وثباتو .-

 حساب معامبلت الصعوبة و التمييز لفقرات االختبار .-

 ر عند تطبيقو عمى عينة البحث . تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبا-

 تحديد زمف االختبار :

( 31في ضوء التجربة االستطبلعية , وجدت الباحثة أف الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار ىو)
دقيقة, ما يعادؿ حصة دراسية واحدة , وذلؾ ألف متوسط المدة الزمنية التي استغرقتيا أفراد العينة 

  ( دقيقة .31االستطبلعية تساوي )

 تصحيح االختبار: 

تـ تصحيح االختبار بعد استجابة تبلميذ وتمميذات العينة عمى بنود االختبار وذلؾ لتحديد درجة 
واحدة لكؿ فقرة مف الفقرات. وبذلؾ تكوف الدرجة التي يمكف لمتمميذ والتمميذة الحصوؿ عمييا 

 (.41, 1محصورة بيف) 

 ثالثان : بطاقة المالحظة :

 ىي عبارة عف قطعةو  ,ظة لقياس ميارات القراءة الجيريةعداد بطاقة مبلحقامت الباحثة بإ -
االختصاص  ميارات القراءة الجيرية أجمع ذوو )ست( ميارات مفلمقراءة الجيرية, يندرج بعدىا 

 (  5أنيا األىـ لتبلمذة الصؼ الرابع األساسي .) ممحؽ رقـ 

التأكد مف و  المحكميف؛ لتحكيميا, تـ عرض البطاقة في صورتيا المبدئية عمى مجموعة مف -
غة المغوية ليا, والتأكد مف صبلحية القطعة لميارات القراءة التي وضعت مف أجميا, وسبلمة الصيا

تعديميا إذا لـز األمر, وكذلؾ إضافة أو حذؼ أي ميارة إذا مة الميارات المندرجة بعدىا, و مبلء
 .تعديؿ تمت الموافقة دوف حذؼ أو ا و لقدكاف ذلؾ ضروريًا مف وجية نظر المحكميف, ىذ



155 
 

 صدؽ كثبات أدكات الدراسة )االستبانة كبطاقة المالحظة كاالختبار( 

قبؿ توزيعيما عمى عينة الدراسة  ة وبطاقة المبلحظة واالختباراالستبانقامت الباحثة بتقنيف فقرات 
 وذلؾ لمتأكد مف صدقيما وثباتيما كالتالي:

 : صدؽ فقرات االستبانة

 باحثة بالتأكد مف صدؽ االستبانة بطريقتيف:قامت ال

 صدؽ المحكميف: -1

العاـ لبلستبانة وبطاقة المبلحظة واالختبار مف حيث نوع المفردات, وكيفية ويقصد بو المظير 
صياغتيا ومدى نضوجيا, ويشير ىذا النوع مف الصدؽ أيضًا إلى كيفية مناسبة االستبانة وبطاقة 

لذي وضع مف أجميما. حيث قامت الباحثة بعرض االستبانة وبطاقة المبلحظة واالختبار لمغرض ا
المبلحظة واالختبار عمى مجموعة مف المحكميف  تشمؿ مختصيف في التربية وطرؽ التدريس, 

ىـ في دادىـ مف أجمو. حيث أبدى المحكموف آراءلتحديد مدى شمولية الفقرات لميدؼ الذي تـ إع
واالختبار وقد استجابت الباحثة آلراء السادة المحكميف وقامت فقرات  االستبانة وبطاقة المبلحظة 

تـ إعداده, وقد قبمت  بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء مقترحاتيـ بعد تسجيميا في نموذج
%( مف المحكميف, وعدلت إذا وافؽ 51( محكميف أي بنسبة )5الفقرات إذا وافؽ عمييا أكثر مف )

المحكميف ورفضت إذا %( مف 51 -11أي بنسبة تتراوح مف  ) ( مف المحكميف5-1عمييا مف )
%( مف المحكميف, وبذلؾ خرجت 11قؿ مف )( محكميف, أي بنسبة أ1وافؽ عمييا أقؿ مف )

في صورتيـ شبو النيائية ليتـ تطبيقيـ عمى العينة  االستبانة وبطاقة المبلحظة واالختبار
 االستطبلعية .

 ستبانةصدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات اال (2

( 41تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا )
 مفردة, وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو كما يمي. 

 صعكبات ترجع إلى المعمـ: الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر األكؿ

)صعوبات ترجع إلى  يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور األوؿ( 3جدوؿ رقـ )
المعمـ ( والمعدؿ الكمي لفقراتو, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

( rة )( المحسوبة أكبر مف قيمr( وقيمة )1.15قؿ مف )حيث إف مستوى الداللة لكؿ فقرة أ (,1.15)
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)صعوبات ترجع إلى المعمـ(  (, وبذلؾ تعتبر فقرات المحور األوؿ1.410دولية والتي تساوي )الج
 .صادقة لما وضعت لقياسو

 (4جدكؿ رقـ )
معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر األكؿ ) صعكبات ترجع إلى المعمـ( كمعدؿ 

 فقراتو

معامؿ  الفقرة مسمسؿ
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 0.652 ضعؼ تفاعؿ  المعمـ مع التبلميذ 1

 0.000 0.648 القراءة الخطأ لممعمـ وذلؾ مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بضبط الكممات . 2

 0.046 0.367 سرعة المعمـ في قراءتو األولى لمدرس مما يقمؿ الفيـ . 3

 0.008 0.472 وجود بعض الصعوبات في النطؽ عند بعض المعمميف . 3

مستوى حوؿ دوف معرفة  خمفية التبلميذ و أعباء المعمـ مما ي كثرة 5
 0.004 0.509 تفكيرىـ .

 0.001 0.581 عدـ إعطاء المعمـ لمتبلميذ دروس القراءة كاختبارات قرائية تقويمية . 1

 0.031 0.394 عدـ تفعيؿ المعمـ لدور المكتبة المدرسية كدافع لمقراءة الصحيحة . 1

 0.000 0.653 مـ في تشخيص المشكمة عند التمميذ ووضع حؿ ليا .تدني كفايات المع 5

 0.000 0.757 عدـ تعزيز المعمـ لمميارات المغوية الداعمة لمقراءة السميمة . 2

مدرسي المواد ادؿ بيف مدرسي المغة العربية , و عدـ التعاوف المتب 01
 0.004 0.511 األخرى .

 0.000 0.810 ة و المتكررة في القراءة .إغفاؿ المعمـ لعبلج األخطاء الشائع 00

 0.000 0.666 اكتفاء بعض المعمميف بقراءة طالبيف أ و ثبلثة لمفقرة أثناء القراءة . 00

فتقارىـ إلى السميقة ى فئة مف معممي المغة العربية واالضعؼ المغوي لد 04
 0.000 0.750 المغوية السميمة. 

 0.020 0.423 خط المعمـ غير الواضح أحيانَا. 03

 0.000 0.661 نقص كفايات المعمـ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ. 05

 صعكبات ترجع إلى التمميذ: الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثاني

(  يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحور الثاني )صعوبات ترجع إلى 5جدوؿ رقـ )
لفقراتو, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  التمميذ ( والمعدؿ الكمي
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ة كبر مف قيم( المحسوبة أ r) (وقيمة  1.15قؿ مف )قرة أ(,حيث إف مستوى الداللة لكؿ ف 1.15)
(r( الجدولية والتي تساوي )( وبذلؾ تعتبر فقرات المحور الثاني )صعوبات ترجع إلى 1.410

 وضعت لقياسو . التمميذ( صادقة لما

 (5جدكؿ رقـ )
معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني )صعكبات ترجع إلى التمميذ( كمعدؿ 

 فقراتو

معامؿ  الفقرة مسمسؿ
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 عدـ قدرة التمميذ عمى نطؽ األصوات نطقًا صحيح.  0
 0.462 0.010 

 0.027 0.404 إىماؿ عبلمات الترقيـ . 0

 0.000 0.679 عدـ التمكف مف القراءة الصحيحة و الممثمة لممعنى . 4

 0.011 0.439 عدـ امتبلؾ القدرة عمى التمييز بيف األصوات المتقاربة في المخرج . 3

     عدـ امتبلؾ القدرة عمى التفرقة بيف الكممات المتشابية في الشكؿ  5
 0.000 0.686 مختمفة في المعنى .و 

 0.001 0.587 قصور القدرة عمى االستخداـ الوظيفي لمقراءة . 1

 0.018 0.409 العجز عف إتقاف كؿ الميارات المغوية المطموبة . 1

 0.000 0.615 إبداؿ بعض الكممات بأخرى قد تحمؿ بعضًا مف معناىا. 5

 0.001 0.570 قراءة الجمؿ بطريقة سريعة جدًا وغير واضحة .  2

 0.000 0.750 مميذ عمى فيـ المقروء.عدـ قدرة الت 01

 0.000 0.621 وجود مشكبلت عند التمميذ في النطؽ أو السمع أو البصر. 00

 0.011 0.457 ضعؼ ميوؿ التبلميذ نحو القراءة. 00

المختمفة لفظًا مثؿ )ج,ح( يز بيف الحروؼ المتشابية رسمًا و ضعؼ التمي 04
 0.023 0.413 )ت , ث(. 

بيف الحروؼ المتشابية لفظًا والمختمفة رسمًا مثؿ )ؾ, ضعؼ التمييز  03
 0.000 0.597 ؽ( )س , ز (.

 0.022 0.397 العجز عف التحكـ في التنفس أثناء القراءة . 05
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 صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية: الصدؽ الداخمي لفقرات المحكر الثالث
رات المحور الثالث )صعوبات ترجع إلى ( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فق1جدوؿ رقـ )

المادة الدراسية( والمعدؿ الكمي لفقراتو, والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 
كبر مف ( المحسوبة أr( وقيمة) 1.15قؿ مف ),حيث إف مستوى الداللة لكؿ فقرة أ( 1.15داللة )

تعتبر فقرات المحور الثالث )صعوبات ترجع إلى ( وبذلؾ 1.410( الجدولية والتي تساوي)rة)قيم
 المادة الدراسية( صادقة لما وضعت لقياسو.

 (6جدكؿ رقـ )
معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الثالث )صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية( 

 كمعدؿ فقراتو

معامؿ  الفقرة مسمسؿ
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 0.687 لدراسية مقارنًة بعدد الحصص المقررة لمادة المغة العربية. طوؿ المادة ا 0

 0.000 0.718 صعوبة المادة الدراسية بالنسبة لمتبلميذ متوسطي و متدني التحصيؿ . 0

عماؿ الفكر . 4  0.001 0.588 افتقار المادة الدراسية لعنصر اإلثارة و التشويؽ وا 

 0.008 0.475 اءة الطباعة و الورؽ .سوء إخراج الكتاب المدرسي ورد 3

 0.001 0.568 التركيز في الموضوعات عمى الميارات المغوية والنحوية عمى حساب القراءة. 5

 0.000 0.782 التركيز في المادة الدراسية عمى الكـ ال الكيؼ  . 1

 0.025 0.408 التبايف بيف أسئمة الميارة و اليدؼ المخصص ليا . 1

 0.000 0.749 ادفات فبل يستطيع التمميذ حفظيا.كثرة المتر  5

 0.002 0.549 اغتراب المادة الدراسية عف بيئة التمميذ وواقعو.  2

 0.000 0.774 عدـ تمبية المادة الدراسية حاجات التبلميذ وميوليـ. 01

 0.000 0.663 وجود بعض الكممات الصعبة في المفظ عند القراءة في بعض الموضوعات. 00

 0.000 0.726 المواد األخرى .لصمة بيف موضوعات كتاب القراءة و ضعؼ ا 00

 0.030 0.397 النقص في شرح مفردات الكممات الصعبة في الكتاب . 04

 0.000 0.712 تصميـ الكتاب المدرسي .ب المعمـ عف المشاركة في إعداد و تغي 03

 0.002 0.534 الجماؿ والشكؿ.و  عدـ العناية بالصور في الكتاب المدرسي مف حيث المعنى 05

   1.405تساوي  45ودرجة حرية  1.15الجدولية عند مستوى داللة  (r)قيمة 
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 الصدؽ الداخمي لفقرات بطاقة المالحظة

فقرات بطاقة المبلحظة والمعدؿ الكمي ( يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف 1جدوؿ رقـ )
حيث إف مستوى  (,1.15اط المبينة دالة عند مستوى داللة )لفقراتيا, والذي يبيف أف معامبلت االرتب

( الجدولية والتي تساوي) rة)كبر مف قيم( المحسوبة أr) ( وقيمة1.15قؿ مف ) الداللة لكؿ فقرة أ
 .( وبذلؾ تعتبر فقرات بطاقة المبلحظة صادقة لما وضعت لقياسو 1.410

 (7جدكؿ رقـ )
 بطاقة المالحظة كمعدؿ فقراتو معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات

معامؿ  الفقرة مسمسؿ
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 0.843 نطؽ األصوات نطقًا صحيحًا . 0

 0.000 0.868 قراءة الكممات بسرعة مناسبة . 0

 0.000 0.934 القراءة في جمؿ تامة . 4

 0.000 0.671 ضبط الكممات ضبطُا صحيحًا . 3

 0.000 0.834 تمثؿ المعنى . 5

 0.000 0.891 الطبلقة . 1

   1.405تساوي  45ودرجة حرية  1.15الجدولية عند مستوى داللة  (r)قيمة 

 معامؿ الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار

تـ اختيار مجموعتيف مف عينة الدراسة, المجموعة األولى حصمت عمى أعمى العبلمات في 
و تمميذة وسميت  اً ( تمميذ04مف العينة االستطبلعية أي ما يعادؿ )%( 01االختبار وحجميا )

%( مف 01المجموعة العميا, والمجموعة الثانية حصمت عمى أدنى الدرجات في االختبار ونسبتيا )
وتمميذة , وسميت المجموعة الدنيا. وقد تـ إيجاد معامبلت  اً ( تمميذ04عينة الدراسة أي ما يعادؿ )

 لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كالتالي : الصعوبة والتمييز
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 أكال : إيجاد معامؿ الصعكبة

إليجاد معامؿ الصعوبة تـ إيجاد مجموع درجات المجموعة العميا ودرجات المجموعة الدنيا لكؿ فقرة 
 والتعويض بالقانوف التالي:

صَ   قانكف معامؿ الصعكبة
ْ

ع
001 

ص
 

 (004: 0255)أبو ناىية, 

 ف: حيث إ

 : معامؿ الصعوبة ـ ص

 : عدد المفحوصيف الذيف  أجابوا عمى الفقرة بشكؿ صحصح مف     ع ص

 المجموعتيف العميا والدنيا.          

 : العدد الكمي لممفحوصيف الذيف حاولوا اإلجابة عمى الفقرة ) في        ف

 المجموعتيف العميا والدنيا(         

 %(.15% و51ت الصعوبة المرغوبة والمقبولة واقعة بيف )وتفضؿ الباحثة إف تكوف معامبل

 ثانيا : إيجاد معامؿ التمييز

ولكي تتحقؽ الباحثة مف قدرة فقرات االختبار عمى تمييز التبلميذ المتفوقيف مف غير المتفوقيف تـ 
%( مف التبلميذ الحاصميف 01%( مف التبلميذ الحاصميف عمى أعمى الدرجات و)01اختيار أعمى)

ى أدنى الدرجات  في العينة االستطبلعية, وبعد ذلؾ تـ حساب معامؿ التمييز حسب القانوف عم
 :التالي 
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 قانكف معامؿ التمييز:

ثَ

2

1
ْ

دِحعِح
100 


  

 ف: حيث إ

 معامؿ التمييزـ ت:  

 : عدد المفحوصيف الذيف أجابوا عمى الفقرة بشكؿ صحيح مف بيف أفراد المجموعة العميامج ع

 : عدد المفحوصيف الذيف أجابوا عمى الفقرة بشكؿ صحيح مف بيف أفراد المجموعة الدنيادمج 

 .: العدد الكمي لممفحوصيف في المجموعتيف العميا والدنيا   ف

يشير معامؿ التمييز إلى قوة تمييز الفقرة وقدرتيا عمى التمييز بيف المجموعتيف العميا والدنيا, 
( , وعندما تكوف قيمة معامؿ التمييز موجبة فاف 011-( إلى )011+ويتراوح معامؿ التمييز بيف )

وىذا يعني أف عدد المجيبيف مف بيف المتفوقيف ) أفراد المجموعة العميا(  ,الفقرة تأخذ تمييزا موجبا
يفوؽ عدد المجيبيف مف بيف المتأخريف ) أفراد المجموعة الدنيا( أما إذا كاف الفقرة تأخذ تمييزا سالبا 

ذا يعني أف عدد المجيبيف مف بيف أفراد المجموعة الدنيا يفوؽ عدد المجيبيف مف بيف أفراد ف ىفإ
 المجموعة العميا, وىو تمييز في االتجاه الخاطئ .

وكمما كاف معامؿ التمييز مرتفعا كمما كاف أفضؿ ألنو يؤدي إلى زيادة قدرة الفقرة عمى التمييز 
 % ( 01+ ويجب أال يقؿ معامؿ تمييز الفقرة عف )

( أف جميع الفقرات تتميز بمعامؿ صعوبة مقبوؿ  حيث أف معامؿ الصعوبة 1و يبيف جدوؿ رقـ )
ز لكؿ فقرة مف ىذا المجاؿ %( وكذلؾ بمغت قيمة معامؿ التميي15% ( و ) 51لكؿ فقرة يقع بيف ) 

 %( .  01كبر مف) + قيمة  أ
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 (8جدكؿ رقـ )
متمييز لفقرات االختبار صعكبات تعمـ القراءة لدل ل النسب المئكية لمصعكبة كالنسب المئكية

 تالمذة الصؼ الرابع األساسي

 متمييز %النسب المئكية ل مصعكبة %النسب المئكية ل رقـ الفقرة
1 0.6154 0.6154 

2 0.6154 0.4615 

3 0.7308 0.2308 

4 0.6154 0.4615 

5 0.5769 0.3846 

6 0.5385 0.7692 

7 0.7307 0.2307 

8 0.6923 0.4615 

9 0.5385 0.4615 

10 0.7308 0.5385 

11 0.7308 0.3846 

12 0.7308 0.3846 

13 0.5385 0.4615 

14 0.6923 0.3077 

15 0.7308 0.5385 

16 0.6923 0.3077 

17 0.7308 0.5385 

18 0.6538 0.5385 

19 0.6923 0.6154 

20 0.6538 0.3846 

21 0.6538 0.3846 

22 0.6538 0.3846 

23 0.7308 0.5385 

24 0.6538 53.85 

25 0.6923 0.6154 

26 0.7308 0.5385 

27 0.6154 0.4615 

28 0.5385 0.4615 

29 0.6923 0.3077 

30 0.7308 0.5385 
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 :ثبات فقرات االستبانة

التجزئة ىما طريقة  فوقد أجرت الباحثة خطوات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتي
 النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.

 طريقة التجزئة النصفية Split-Half methed تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ :
معامبلت االرتباط  باستخداـ األسئمة الفردية ومعدؿ األسئمة الزوجية لكؿ قسـ وقد تـ تصحيح 

 ( حسب المعادلة التالية:Spearman-Brown methedبراوف لمتصحيح )معادلة ارتباط سبيرماف 

معامؿ الثبات = 
1

2

س

( أف ىناؾ معامؿ ثبات 5حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ )  س

 كبير نسبيا لفقرات االختبار.

 (9جدكؿ رقـ )
  Split-Half methedطريقة التجزئة النصفية 

عدد  عنكاف المحكر المحكر
 الفقرات

بيف  طمعامؿ االرتبا
 نصفي االختبار

معامؿ 
 الثبات

مستكل 
 الداللة

 1.111 0.838 1.100 15 صعكبات ترجع إلى المعمـ األوؿ

 1.111 0.764 1.102 05 صعكبات ترجع إلى التمميذ الثاني

صعكبات ترجع إلى المادة  الثالث
 الدراسية

05 1.132 0.856 1.111 

 0.000 0.8405 0.7249 35 جميع المجاكر 
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 : طريقةالفا كركنباخثانيان 

استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات فقرات االختبار كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد 
 .( أف معامبلت الثبات مرتفعة2يبيف جدوؿ رقـ )

 (10جدكؿ رقـ )
 مثباتلطريقة الفا كركنباخ 

 معامؿ ألفا كركنباخ عدد الفقرات عنكاف المحكر المحكر

 0.857 05 صعكبات ترجع إلى المعمـ وؿاأل

 0.797 05 صعكبات ترجع إلى التمميذ الثاني

 0.874 05 صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية الثالث

  35 0.862 

 ( 21طريقة ريتشارد سكف  لثبات االختبار :(Richardson and Kuder 

(, حيث 00ريقة ريتشاردسوف )استخدمت الباحثة طريقة ثالثة مف طرؽ حساب الثبات باستخداـ ط
( لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقا لممعادلة التالية: 00) تـ الحصوؿ عمى قيمة معادلة ريتشاردسوف

 (011:  0115)ممحـ, 

211س
نع

)َن(َ
2





 

 حيث أف : ـ : متكسط درجات االختبار

 ؾ: عدد الفقرات           

 : تبايف درجات االختبار 2ع     

( وىي قيمة عالية ما 1.5023ككؿ فكاف ) رلبلختبا 00تـ الحصوؿ عمى معامؿ ريتشاردسوفوقد 
 يطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة
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فقرة(  41وبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ وثبات االختبار , و أصبح االختبار في صورتو النيائية )
 (4انظر ممحؽ رقـ ) 

 إجراءات الدراسة :

األخذ بعيف االعتبار اإلجراءات , و االستعدادات التي تساعد عمى نجاح عممية تطبيؽ أدوات تـ 
 الدراسة , ويمكف إجماليا فيما يمي : 

الحصوؿ عمى خطاب رسمي لتسييؿ ميمة الباحث صادر عف عمادة كمية الدراسات العميا  -0
انظر  وث الدولية في غزة,في الجامعة اإلسبلمية إلى دائرة التربية و التعميـ في وكالة الغ

 ( .1ممحؽ رقـ )

الحصوؿ عمى موافقة مف وكالة الغوث الدولية بشأف السماح بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى  -0
 ( .1عينة الدراسة. نفس ممحؽ رقـ )

تمت زيارة مدارس الوكالة األساسية في محافظة الوسطى التي تتواجد فييا عينة الدراسة,  -4
, وتـ تحديد العينة, ومقابمتيا ء بمديرييادراسة فييا, وتـ االلتقاوالتي سيتـ تطبيؽ أدوات ال

 بيدؼ توضيح ىدؼ األدوات و تعميماتيا.

 – 0112قامت الباحثة بتطبيؽ أدوات الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ) -3
 ـ(. 0101

ار التشخيصي, حرصت الباحثة عمى تطبيؽ االستبانة أواًل, ثـ بطاقة المبلحظة, ثـ االختب -5
وذلؾ في بداية اليوـ الدراسي قدر المستطاع .وذلؾ في مدرسة الذكور كما ىو الحاؿ في 

 مدرسة اإلناث . 

 طبقت الباحثة األدوات, وروعي الزمف البلـز لتسميـ أوراؽ اإلجابة . -1

 تصحيح أوراؽ اإلجابة, ورصد النتائج .  -1
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 المعالجات اإلحصائية:

ة  تحديد صعوبات تعمـ القراءة و بطاقة المبلحظة لمتأكد مف ما ورد في تـ  تفريغ وتحميؿ استبان
مف خبلؿ برنامج اختبار قياس ميارة فيـ المقروء لمصؼ الرابع األساسي االستبانة مف صعوبات و 

 (SPSS :اإلحصائي وتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية التالية ) 

 ة .النسب المئوية والتكرارات لمعينات االستطبلعي -0

 اختبار التجزئة النصفية لقياس ثبات المقياس واالختبار . -0

 (00اختبار الثبات لفقرات االختبار  باستخداـ معادلة ) ريتشاردسوف  -4

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات المقياس واالختبار . -3

 معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات لمقياس . -5

 ت االختبار.اختبار السيولة والصعوبة لفقرا -1

 اختبار التميز لفقرات االختبار. -1

 ( لقياس الفروؽ بيف المتوسطات حسب متغير الجنس . tاختبار)  -5

 اختبار تحميؿ التبايف األحادي حسب متغير مستوى التحصيؿ العاـ . -2
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 الفصل اخلامس

 نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها
 

 

  مناقشتيا.ك  النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة 

  الدراسة كمناقشتيا ج المتعمقة بفرضيتيالنتائ. 

  تكصيات الدراسة. 

  مقترحات الدراسة. 

 

 

 

 

 



168 
 

 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كمناقشتيا

تناولت الباحثة في ىذا الفصؿ أىـ نتائج الدراسة التي تـ التوصؿ إلييا, بناء عمى المعالجات 
ومف  (, وتحميؿ ىذه النتائج وتفسيرىا,spssامج اإلحصائي )اإلحصائية التي أجريت باستخداـ البرن

 ثـ وضع التصور المقترح, ومف ثـ انتيى ىذا الفصؿ بتقديـ التوصيات والمقترحات البلزمة. 

 تحميؿ فقرات الدراسة

فقرات االستبانة, وتكوف  ( لتحميؿOne Sample T test( لمعينة الواحدة )Tتـ استخداـ اختبار)
كبر مف ( المحسوبة أtة بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة )يجابيالفقرة إ
كبر ( والوزف النسبي أ1.15أو القيمة االحتمالية أقؿ مف ) (.02( الجدولية  والتي تساوي)t) قيمة
مة %(, وتكوف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قي11.1مف )

(tالمحسوبة أصغر مف قيمة ) (tالجدولية والتي تساوي ) (أو القيمة االحتمالية أقؿ مف 2.0 )
إذا كاف القيمة  %(, وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدة11.1قؿ مف )( والوزف النسبي أ1.15)

 ( .1.15كبر مف )االحتمالية ليا أ
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 ( ى المعمـتحميؿ فقرات المحكر األكؿ )صعكبات ترجع إل

( والذي يبيف آراء أفراد 01( لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار) 
يتبيف أف أعمى ثبلث فقرات  ( المحكر األكؿ )صعكبات ترجع إلى المعمـعينة الدراسة في فقرات 

 ىي كما يمي:

( وىي أكبر  (0.420ى الداللة %( ومستو 69.50)بمغ المتوسط النسبي " 5في الفقرة  رقـ " -0
( مما يدؿ عمى أف " الصعوبات التي ترجع إلى المعمـ ىي  كثرة أعباء المعمـ مما 1.15مف ) 

 مستوى تفكيرىـ " .                                    حوؿ دوف معرفة خمفية التبلميذ و ي

( وىي  1.000توى الداللة ) %(  ومس66.67) بمغ المتوسط النسبي   "  1الفقرة  رقـ " في  -0
عدـ تفعيؿ المعمـ لدور صعوبات التي ترجع إلى المعمـ ىي ( مما يدؿ عمى أف " ال1.15أكبر مف )

     المكتبة المدرسية كدافع لمقراءة الصحيحة " .                                     

( وىي  1.000وى الداللة )  %( ومست66.67) بمغ المتوسط النسبي   "  01في الفقرة  رقـ " -4
عدـ التعاوف المتبادؿ صعوبات التي ترجع إلى المعمـ ىي ( مما يدؿ عمى أف " ال1.15أكبر مف ) 

           مدرسي المواد األخرى " .                  رسي المغة العربية , و بيف مد

 قؿ ثبلث فقرات ىي كما يمي:كما يتبيف أف أ 

   0.011)%(  ومستوى الداللة )  57.25) بمغ المتوسط النسبي   (   03في الفقرة  رقـ ) .0
 خط المعمـ واضح " . ( مما يدؿ عمى أف " 1.15قؿ مف ) وىي أ

( وىي 0.001%(  ومستوى الداللة )  55.07) بمغ المتوسط النسبي   (   3في الفقرة  رقـ ) .0
نطؽ عند بعض ( مما يدؿ عمى أف " عدـ وجود بعض الصعوبات في ال 1.15قؿ مف )ػأ

 المعمميف ." .

(  وىي  0.003%(  ومستوى الداللة ) 53.90) بمغ المتوسط النسبي  ( 0في الفقرة  رقـ )  .4
( مما يدؿ عمى أف " عدـ  وجود قراءة خطأ مف قبؿ المعمـ وذلؾ مف خبلؿ  1.15قؿ مف) أ

 االلتزاـ بضبط الكممات " .

مف  ما يعانيو المعمميف عوبات قد يكوف بسببمف أسباب تمؾ المشكبلت و الصبأف  كترل الباحثة
وغيرىا تصنيفيا , تحميميا , و , ورصد درجات, و يس مف عمؿ سجبلتتدر أعباء إدارية غير أعباء ال
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        مما يجعؿ المعمـ ييتـ فقط بمستوى التبلميذ الدراسي دوف وجود الوقت الكافي لتفقد أحواليـ
 ميوليـ .اىتماماتيـ و و 

بأف صحة القراءة , و سبلمة  يروف –غير المغة العربية  –ي المواد األخرى بعض معمموكذلؾ  
بات حصة القراءة ومطالب النطؽ, و مراعاة إخراج الحروؼ مف مخارجيا الصحيحة , ىي مف متطم

المغة العربية فقط , وىذا ليس مف اختصاصيـ وأنيـ وموادىـ في منأى عف ذلؾ , وكذلؾ  بيا معممو
ىـ ريف بدعوى أنيـ بذلؾ يحرجوف زمبلءمغة العربية لمتعاوف واإلرشاد لممعمميف اآلخال يسعى معممو ال

 يتدخموف بأمورىـ وبأسموب تدريسيـو 

قد يضطر ف بأف المعمـ ال يفعؿ دور المكتبة المدرسية كدافع لمقراءة الصحيحة  تعتقد الباحثة وكذلؾ
لحصص , و المعمـ ممـز بوقت محدد ينيي المعمـ لذلؾ بسبب كبر حجـ المادة الدراسية مقارنة بعدد ا

بو المنياج , مع مراعاة أي تعطيؿ ألي طارئ ,) خاصًة أننا نعيش في بمد غير مستقر أمنيًا بسبب 
االحتبلؿ و جرائمو المتكررة( فيكوف المعمـ في سباؽ بيف الكـ المعرفي في المادة الدراسية وزمف 

ألخذ التبلميذ لممكتبة أو تحفيزىـ عمى القراءة و متابعة تطبيقو خبلؿ الفصؿ الدراسي , فبل وقت لديو 
 قراءاتيـ. 

 كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر األكؿ )صعكبات ترجع إلى المعمـ(
قؿ  مف  الكزف النسبي المحايد %( كىي أ60.98,( ك المتكسط النسبي  يساكم )1.83تساكم )

( الجدكلية كالتي  tقؿ مف قيمة) ( كىي أ 2.620-حسكبة تساكم)( الم t% ( كقيمة) 6606) 
( مما يدؿ عمى  0005قؿ  مف  )أ( كىي  00012تساكم)  ك القيمة االحتمالية( ,  2001-تساكم) 

 عدـ كجكد صعكبات ترجع إلى المعمـ 

معمـ وتأىيمو أف ذلؾ قد يعزى إلى العناية مؤخرًا ) في مدارس وكالة الغوث ( بإعداد ال كترل الباحثة
 مف خبلؿ إقامة دورات تدريبية لمساعدتيـ عمى النمو الميني واألكاديمي المناسب . 

المعمـ ألف االستبانة أجاب  أيضًا أف النتائج أظيرت عدـ وجود صعوبات ترجع إلى كتعتقد الباحثة
ة أنفسيـ وتبرئتيا المعمموف , وأنو لربما بعض المعمميف لـ يمتزموا بالحيادية وانحازوا إلى نصر  عنيا

مف أف تكوف سببًا لصعوبات تعمـ عند التبلميذ, واستبعدوا أي سموكيات قد يمارسيا البعض اعتقادًا 
 يا في العممية التعميمية.نمنيـ بأف ىذا فيو إنقاص مف شأنيـ, ومف الجيود التي يبذلو 
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 (11) جدكؿ رقـ
 ( تحميؿ فقرات المحكر األكؿ )صعكبات ترجع إلى المعمـ

رقم 

 الفقزة
 الفقزة

المتوسط 

 الحسابٌ

 (3)مه

االوحزاف 

 المعَارً

المتوسط 

 الىسبٌ
 tقَمت 

مستوى 

 الداللت

 0.018 2.457- 57.45 0.772 1.72 ػؼف حفبػً  اٌّؼٍُ ِغ اٌخال١ِز 1

اٌمشاءة اٌخطأ ٌٍّؼٍُ ٚرٌه ِٓ خالي  2

 ػذَ االٌخزاَ بؼبؾ اٌىٍّبث .
1.62 0.822 53.90 -3.193 0.003 

شػت اٌّؼٍُ فٟ لشاءحٗ األٌٚٝ ص 3

 ٌٍذسس ِّب ٠مًٍ اٌفُٙ .
1.96 0.690 65.25 -0.423 0.675 

ٚخٛد بؼغ اٌظؼٛببث فٟ إٌطك  4

 ػٕذ بؼغ اٌّؼ١ٍّٓ .
1.65 0.674 55.07 -3.501 0.001 

حٛي دْٚ وثشة أػببء اٌّؼٍُ ِّب ٠ 5

ِضخٜٛ اٌخال١ِز ٚ خٍف١ت ِؼشفت

 حفى١شُ٘ .

2.09 0.717 69.50 0.814 0.420 

ػذَ إػطبء اٌّؼٍُ ٌٍخال١ِز دسٚس  6

 اٌمشاءة وبخخببساث لشائ١ت حم١ّ٠ٛت .
1.80 0.687 60.14 -1.932 0.060 

ػذَ حفؼ١ً اٌّؼٍُ ٌذٚس اٌّىخبت  7

 اٌّذسص١ت وذافغ ٌٍمشاءة اٌظح١حت .
2.00 0.722 66.67 0.000 1.000 

حذٟٔ وفب٠بث اٌّؼٍُ فٟ حشخ١ض  8

 ً ٌٙب .اٌّشىٍت ػٕذ اٌخ١ٍّز ٚٚػغ ح
1.72 0.743 57.45 -2.552 0.014 

ػذَ حؼز٠ز اٌّؼٍُ ٌٍّٙبساث اٌٍغ٠ٛت  9

 اٌذاػّت ٌٍمشاءة اٌض١ٍّت .
1.74 0.642 58.16 -2.728 0.009 

بدي ب١ٓ ِذسصٟ ػذَ اٌخؼبْٚ اٌّخب 10

ِذسصٟ اٌّٛاد اٌٍغت اٌؼشب١ت ,ٚ

 األخشٜ .

2.00 0.752 66.67 0.000 1.000 

األخطبء اٌشبئؼت إغفبي اٌّؼٍُ ٌؼالج  11

 ٚ اٌّخىشسة فٟ اٌمشاءة .
1.91 0.830 63.83 -0.703 0.485 

اوخفبء بؼغ اٌّؼ١ٍّٓ بمشاءة ؽبٌب١ٓ  12

 أ ٚ ثالثت ٌٍفمشة أثٕبء اٌمشاءة .
1.91 0.803 63.83 -0.727 0.471 

اٌؼؼف اٌٍغٛٞ ٌذٜ فئت ِٓ ِؼٍّٟ  13

اٌٍغت اٌؼشب١ت ٚ افخمبسُ٘ إٌٝ اٌض١ٍمت 

 ت . اٌٍغ٠ٛت اٌض١ٍّ

1.77 0.758 58.87 -2.117 0.040 

 0.011 2.662- 57.25 0.720 1.72 خؾ اٌّؼٍُ غ١ش اٌٛاػح أح١بٔبَ. 14

ٔمض وفب٠بث اٌّؼٍُ فٟ ِشاػبة  15

 اٌفشٚق اٌفشد٠ت ب١ٓ اٌخال١ِز.
1.83 0.608 60.87 -1.942 0.058 

المحور األول )صعوباث تزجع إلي  

 المعلم (
1.83 0.446 60.98 -2.620 0.012 
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 تحميؿ فقرات المحكر الثاني )صعكبات ترجع إلى التمميذ(

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 00( لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )tتـ استخداـ اختبار)
يتبيف أف أعمى ثبلث فقرات ىي كما المحكر الثاني )صعكبات ترجع إلى التمميذ(الدراسة في فقرات 

 يمي:

قؿ (  وىي أ0.000%( ومستوى الداللة )81.56)بمغ المتوسط النسبي ( 0ة  رقـ )في الفقر  .0
عدـ قدرة التمميذ  مف الصعكبات  التي ترجع إلى التمميذ ىي( مما يدؿ عمى أف "1.15مف ) 

 ."عمى نطؽ األصوات نطقًا صحيح

وىي (  0.001%(  ومستوى الداللة )78.01)بمغ المتوسط النسبي  ( 01في الفقرة  رقـ ) .0
عدـ قدرة  مف الصعكبات التي ترجع إلى التمميذ ىي( مما يدؿ عمى أف " 1.15قؿ مف )أ

 التمميذ عمى فيـ المقروء " .

قؿ ( وىي أ0.009%( ومستوى الداللة )76.60)بمغ المتوسط النسبي  ( 00في الفقرة  رقـ ) .4
د مشكبلت عند وجو  مف الصعكبات التي ترجع إلى التمميذ ىي ( مما يدؿ عمى أف "1.15مف )

 التمميذ في النطؽ أو السمع أو البصر." .

 قؿ ثبلث فقرات ىي كما يمي:كما يتبيف أف أ

قؿ ( وىي أ0.497%(  ومستوى الداللة )68.79)بمغ المتوسط النسبي ( 1في الفقرة  رقـ ) .0
العجز عف  مف الصعكبات  التي ترجع إلى التمميذ ىي ( مما يدؿ عمى أنو "  1.15مف )

 الميارات المغوية المطموبة" . إتقاف كؿ

ي ( وى0.830%(  ومستوى الداللة )65.96)بمغ المتوسط النسبي   (  2في الفقرة  رقـ )  .0
قراءة الجمؿ  مف الصعكبات  التي ترجع إلى التمميذ ىي( مما يدؿ عمى أنو " 1.15قؿ مف) أ

 بطريقة سريعة جدًا وغير واضحة " .

(  0.351%(  ومستوى الداللة )  63.83) ط النسبي  بمغ المتوس ( 05في الفقرة  رقـ )  .4
مف  مف الصعكبات  التي ترجع إلى التمميذ ىي( مما يدؿ عمى أنو "  1.15وىي أكبر مف )

 العجز عف التحكـ في التنفس أثناء القراءة " .
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كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثاني )صعكبات ترجع إلى 
كبر مف الكزف % ( كىي أ73.09, ( ك المتكسط النسبي  يساكم )2.19ذ( تساكم )  التممي

( t( كىي أكبر مف قيمة)3.741( المحسكبة تساكم )t% ( كقيمة )6606النسبي المحايد ) 
( مما 0005) قؿ مف( كىي أ00001تساكم ) ك القيمة االحتمالية( ,  2001الجدكلية كالتي تساكم) 
 ترجع إلى التمميذ . يدؿ عمى كجكد صعكبات

( , التي أرجعت الصعوبات إلى المعمـ و  0221تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة )أحمد , 
( بحيث  0113المتعمـ والمادة الدراسية, كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ) زقوت , 

 جاءت الصعوبات التي ترجع إلى التمميذ في المرتبة الثانية .

أف الصعوبات التي ترجع إلى التمميذ قد تكوف ناشئة عف عيوب عضوية, أو عوامؿ  رل الباحثةكت
وجدانية, أو عدـ فيـ المعنى, أو عف اإلىماؿ, وبعض ىذه المشكبلت يكوف في استطاعة المعمـ 
عبلجيا, ويجب عمى كؿ معمـ أف يبادر في التصدي لممشكبلت التي تدخؿ في مقدوره عبلجيا, 

أسموب التعزيز الذي يشجع التبلميذ عمى الدراسة, واستخداـ كؿ ما مف شأنو تسييؿ المادة  واستخداـ
حالة الحاالت التي تحتاج إلى أخص ائييف وتبسيطيا لتبلميذه مف وسائؿ تعميمية وطرؽ إيضاح, وا 

 الباحثيف االجتماعييف . لمعبلج سواء كاف لؤلطباء أـ

 (12جدكؿ رقـ)
 ي )صعكبات ترجع إلى التمميذ(تحميؿ فقرات المحكر الثان

رقـ 
 الفقرة الفقرة

المتكسط 
 الحسابي

 (3)مف

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 tقيمة  النسبي

مستكل 
 الداللة

عدـ قدرة التمميذ عمى نطؽ األصوات  1
 0.000 4.691 81.56 0.653 2.45 نطقًا صحيح.

 0.020 2.408 74.47 0.666 2.23 إىماؿ عبلمات الترقيـ . 2

عدـ التمكف مف القراءة الصحيحة  3
 0.049 2.025 73.76 0.720 2.21 والممثمة لممعنى .

عدـ امتبلؾ القدرة عمى التمييز بيف  4
 0.031 2.219 73.76 0.657 2.21 األصوات المتقاربة في المخرج .

عدـ امتبلؾ القدرة عمى التفرقة بيف  5
 0.049 2.025 73.76 0.720 2.21الكممات المتشابية في الشكؿ 
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رقـ 
 الفقرة الفقرة

المتكسط 
 الحسابي

 (3)مف

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 tقيمة  النسبي

مستكل 
 الداللة

 ومختمفة في المعنى.
قصور القدرة عمى االستخداـ  6

 0.037 2.146 73.33 0.625 2.20 الوظيفي لمقراءة.

العجز عف إتقاف كؿ الميارات  7
 0.497 0.684 68.79 0.639 2.06 المغوية المطموبة.

إبداؿ بعض الكممات بأخرى قد  8
 0.243 1.182 70.92 0.741 2.13 تحمؿ بعضًا مف معناىا.

قراءة الجمؿ بطريقة سريعة جدًا  9
 0.830 0.216- 65.96 0.675 1.98 وغير واضحة. 

 0.001 3.491 78.01 0.668 2.34 عدـ قدرة التمميذ عمى فيـ المقروء. 10

وجود مشكبلت عند التمميذ في  11
 0.009 2.725 76.60 0.749 2.30 النطؽ أو السمع أو البصر.

 0.005 2.920 75.89 0.649 2.28 نحو القراءة. ضعؼ ميوؿ التبلميذ 12

ضعؼ التمييز بيف الحروؼ  13
المتشابية رسمًا و المختمفة لفظًا مثؿ 

 ) ج, ح ( ) ت , ث (. 
2.17 0.732 72.34 1.594 0.118 

ضعؼ التمييز بيف الحروؼ  14
المتشابية لفظًا والمختمفة رسمًا مثؿ 

 ) ؾ , ؽ ( ) س , ز (.
2.19 0.798 73.05 1.646 0.107 

العجز عف التحكـ في التنفس أثناء  15
 0.351 0.942- 63.83 0.620 1.91 القراءة .

المحكر الثاني )صعكبات ترجع إلى  
 التمميذ(

2.19 0.353 73.09 3.741 0.001 
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 ( تحميؿ فقرات المحكر الثالث )صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 00احدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )( لمعينة الو tتـ استخداـ اختبار)
ويتبيف أف أعمى ثبلث  ( المحكر الثالث )صعكبات ترجع إلى المادة الدراسيةالدراسة في فقرات 
 فقرات ىي كما يمي:

قؿ ( وىي أ0.000%( ومستوى الداللة )85.11)بمغ المتوسط النسبي  ( 0في الفقرة  رقـ ) .0
نتيحو طوؿ المادة  صعكبات ترجع إلى المادة الدراسيةمما يدؿ عمى أف " توجد  (1.15) مف

 الدراسية مقارنًة بعدد الحصص المقررة لمادة المغة العربية " .

قؿ أ(  وىي 0.001%( ومستوى الداللة )80.85)بمغ المتوسط النسبي ( 1في الفقرة  رقـ ) .0
نتيحو التركيز في  لى المادة الدراسيةصعكبات ترجع إتوجد ( مما يدؿ عمى أف " 1.15مف) 

 المادة الدراسية عمى الكـ ال الكيؼ" .

قؿ ( وىي أ0.001%( ومستوى الداللة ) 79.43) بمغ المتوسط النسبي   ( 0في الفقرة  رقـ ) .4
نتيحو صعوبة المادة  صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية( مما يدؿ عمى أف " توجد 1.15مف) 

 متبلميذ متوسطي و متدني التحصيؿ " .الدراسية بالنسبة ل

 قؿ ثبلث فقرات ىي كما يمي:كما يتبيف أف أ

كبر ( وىي أ0.420%( ومستوى الداللة )63.83)بمغ المتوسط النسبي  ( 1في الفقرة  رقـ ) .0
نتيحو التبايف   صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية( مما يدؿ عمى أف "ال توجد  1.15مف )

 اليدؼ المخصص ليا". بيف أسئمة الميارة و

ؿ ( وىي أق0.008%( ومستوى الداللة )57.45)بمغ المتوسط النسبي  ( 05في الفقرة  رقـ ) .0
نتيحو عدـ العناية  صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية( مما يدؿ عمى أف "ال توجد 1.15مف )

 بالصور في الكتاب المدرسي مف حيث المعنى والجماؿ والشكؿ " .

قؿ ( وىي أ0.000%(  ومستوى الداللة )50.35)بمغ المتوسط النسبي ( 3) في الفقرة  رقـ .4
نتيحو سوء إخراج  صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية(مما يدؿ عمى أف "ال توجد  1.15مف )

 الكتاب المدرسي ورداءة الطباعة و الورؽ " .
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بات ترجع إلى كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المحكر الثالث )صعك 
كبر مف %( كىي أ69.86المتكسط النسبي  يساكم ), ك 2.10) تساكم )  المادة الدراسية(

 قؿ مف قيمةكىي أ 1.625)( المحسكبة تساكم ) t) %( كقيمة6606الكزف النسبي المحايد ) 
(t( الجدكلية كالتي تساكم )ك 2001 , )( كىي أكبر مف 00111تساكم ) القيمة االحتمالية
 . صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية أف كجكد( مما يدؿ عمى  0005)

(, 0114ف نتائج ىذه الدراسة اتفقت مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثؿ دراسة )عايش, إ
 (, والتي أرجعت صعوبات التعمـ إلى طبيعة المادة الدراسية .0113)ودراسة حرب 

ة المقررة عمى تبلمذة الصؼ الرابع أعمى مف وتعزو الباحثة السبب في ذلؾ ؛ أف موضوعات القراء
مستواىـ, وقطع القراءة كبيرة, ومفرداتيا صعبة, مما أشعرىـ بالنقص تجاه تعمـ تمؾ الموضوعات, 

 وعدـ رغبتيـ في تعمميا و االىتماـ بيا و اإلقباؿ عمييا . 

 (13جدكؿ رقـ)
 ( تحميؿ فقرات المحكر الثالث )صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية

رقـ 
 الفقرة الفقرة

المتكسط 
 الحسابي

 (3)مف

االنحراؼ 
المتكسط  المعيارم

 tقيمة  النسبي
مستكل 
 الداللة

طوؿ المادة الدراسية مقارنًة بعدد  1
 0.000 5.807 85.11 0.653 2.55 الحصص المقررة لمادة المغة العربية . 

صعوبة المادة الدراسية بالنسبة لمتبلميذ  2
 0.001 3.420 79.43 0.768 2.38 التحصيؿ .متوسطي و متدني 

افتقار المادة الدراسية لعنصر اإلثارة  3
عماؿ الفكر.  0.022 2.377 75.18 0.736 2.26 والتشويؽ وا 

سوء إخراج الكتاب المدرسي ورداءة  4
 50.35 0.621 1.51 الطباعة و الورؽ .

-
5.402 

0.000 

التركيز في الموضوعات عمى الميارات  5
 0.323 1.000 69.57 0.590 2.09 ية والنحوية عمى حساب القراءة .المغو 

التركيز في المادة الدراسية عمى الكـ ال  6
 0.001 3.644 80.85 0.801 2.43 الكيؼ  .

 63.83 0.717 1.91التبايف بيف أسئمة الميارة و اليدؼ  7
-

0.814 
0.420 
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رقـ 
 الفقرة الفقرة

المتكسط 
 الحسابي

 (3)مف

االنحراؼ 
المتكسط  المعيارم

 tقيمة  النسبي
مستكل 
 الداللة

 المخصص ليا .
ذ كثرة المترادفات فبل يستطيع التممي 8

 0.005 2.964 76.60 0.689 2.30 حفظيا .

اغتراب المادة الدراسية عف بيئة التمميذ  9
 1.000 0.000 66.67 0.808 2.00 وواقعو. 

عدـ تمبية المادة الدراسية حاجات  10
 0.377 0.892 69.57 0.661 2.09 التبلميذ وميوليـ.

وجود بعض الكممات الصعبة في المفظ  11
 1.000 0.000 66.67 0.722 2.00 ض الموضوعات ..عند القراءة في بع

ضعؼ الصمة بيف موضوعات كتاب  12
 0.830 0.216 67.38 0.675 2.02 القراءة و المواد األخرى .

النقص في شرح مفردات الكممات  13
 0.212 1.265 71.63 0.807 2.15 الصعبة في الكتاب .

تغيب المعمـ عف المشاركة في إعداد  14
 0.855 0.184 67.38 0.794 2.02 كتاب المدرسي .وتصميـ ال

عدـ العناية بالصور في الكتاب  15
المدرسي مف حيث المعنى والجماؿ 

 والشكؿ.
1.72 0.682 57.45 

-
2.780 

0.008 

المحكر الثالث )صعكبات ترجع إلى  
 0.111 1.625 69.86 0.405 2.10 المادة الدراسية(
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 ارات القراءة الجيريةبطاقة مالحظة لقياس إتقاف مي

(ميارات القراءة الجيرية مرتبة تصاعديا مف الميارة األكثر صعوبة لدى 04يبيف جدوؿ رقـ )
 التبلميذ إلى الميارة األقؿ صعوبة حسب المتوسط النسبي  كما يمي:

 (  وحصمت عمى الترتيب " األوؿ " 05.52بمغ المتوسط النسبي  لميارة تمثؿ المعنى ) % -0

 ( وحصمت عمى الترتيب " الثاني"01.1النسبي  لميارة الطبلقة )%  بمغ المتوسط -0

( وحصمت عمى الترتيب 01.45بمغ المتوسط النسبي  لميارة  القراءة في جمؿ تامة ) -4
 "الثالث".

( وحصمت عمى الترتيب 40.11بمغ المتوسط النسبي  لميارة نطؽ األصوات نطقًا صحيحًا ) -3
 ."الرابع"

( وحصمت عمى الترتيب " 41.0رة قراءة الكممات بسرعة مناسبة )"بمغ المتوسط النسبي لميا -5
 .الخامس"

( وحصمت عمى الترتيب 31.23بمغ المتوسط النسبي لميارة ضبط الكممات ضبطُا صحيحًا ) -1
 ." السادس"

, ( ك المتكسط 4411كبصفة عامة يتبيف أف المتكسط الحسابي لجميع  الميارات تساكم )  
( t%( كقيمة )60قؿ  مف  الكزف النسبي المحايد )كىي أ%( 82.86النسبي  يساكم)

الجدكلية كالتي تساكم ( t) ( كىي أكبر مف قيمة 844418المحسكبة المطمقة تساكم ) 
( مما يدؿ عمى أف مستكل 0005( كىي أكبر  مف)  00000القيمة االحتمالية تساكم) (, ك 2001)

 الميارات لدل تالمذة الصؼ  الرابع متدنية .

ظيرت نتائج تحميؿ بطاقة المبلحظة الضعؼ الشديد لتبلمذة الصؼ الرابع األساسي في أوقد 
, التي كشفت عف (0114ميارات القراءة الجيرية, وقد انسجمت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )فورة 

وجود ضعؼ لدى التبلميذ في ميارة ضبط أواخر الكممات ضبطًا صحيحًا ,في حيف أظيرت نتائج 
حالية أف أكثر الميارات صعوبة وفي الترتيب األوؿ ميارة تمثؿ المعنى, فيذه الميارة الدراسة ال

صحيحة معبرة عف اختبلؼ ميارة أساسية مف ميارات القراءة الجيرية, وتعني أف يقرأ التمميذ قراءة 
ـ سرد بنفس السرد, ويقدر بنفس التقدير, ويقرأ التعجب بنغمة التعجب, ويؤدي االستفياالمعاني, ي

بميجة االستفياـ, وغير ذلؾ مف تموف الصوت واإلحساس بالمقروء, وىذا يتطمب مف المعمـ أف 
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يضع في اعتباره أنماط األداء التي يدرب التبلميذ عمييا, وأف يحمؿ درس القراءة الجيرية تحميبًل 
عمييا, وعميو أف المغوية التي يجب أف يدرب تبلميذه  بدقيقًا , لغاية القراءة المعبرة, ويحدد األسالي

 يقرأ الدرس قراءة نموذجية تصمح ألف تكوف قدوة صالحة ليحاكييا تبلميذه .

بحيث احتمت المرتبة الثانية فكثير مف التبلميذ ال يمتمكوف  ,وكانت ميارة الطبلقة القرائية متدنية
ائية الجيرية, ىذه الميارة و يقرؤوف قراءة متقطعة متعثرة, فيجب عمى المعمـ تكثيؼ التدريبات القر 

 وتشجيع التبلميذ عمى المحادثات الشفوية والحوار .

وىذا ما لمستو الباحثة أثناء قراءة  ,وميارات القراءة الجيرية كاف ليا نفس الضعؼ عند التبلميذ
 التبلميذ وأظيرتو نتائج الدراسة ولذلؾ عمى المعمـ مراعاة اآلتي:

ممة كممة, وتدريبيـ كذلؾ عمى ما يجب الوقوؼ تدريب التبلميذ عمى القراءة جممة جممة, ال ك -
 عميو مف عبلمات الترقيـ.

تدريب التبلميذ عمى القراءة بسرعة مناسبة, وبصوت مناسب, ومف المبلحظ بأف بعض  -
المعمميف يطمبوف مف تبلميذىـ رفع أصواتيـ بالقراءة إلى حد اإلزعاج مما يؤثر عمى صحتيـ 

 وال سيما حناجرىـ .

السميمة, مف حيث مراعاة الشكؿ الصحيح لمكممات وال سيما  ةعمى القراء تدريب التبلميذ -
 أواخرىا .

تدريب التبلميذ عمى الشجاعة في مواقؼ القراءة ومزاولتيا أماـ اآلخريف بصوت واضح,  -
 وأداء مؤثر دوف تمجمج أو تمعثـ أو تييب وخجؿ .

 تدريب التبلميذ عمى الفيـ وتنظيـ األفكار أثناء القراءة . -

ف يطمب مف تبلميذه التركيز مع المعمـ أثناء القراءة النموذجية, والصبر عمييـ وأخذىـ أ -
 بالميف والرفؽ, وتشجيع مف تقدـ منيـ وتحفيزه .
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 (14جدكؿ رقـ )

 بطاقة مالحظة لقياس إتقاف ميارات القراءة الجيرية

ميارات القراءة  الرقـ
 الجيرية

المتكسط 
 (3الحسابي)مف

االنحراؼ 
 رمالمعيا

المتكسط 
 tقيمة  النسبي

مستكل 
 الداللة

 الترتيب

 1 0.000 20.680- 18.59 0.923 0.93 تمثؿ المعنى . 5

 6 0.000 20.199- 20.00 0.913 1.00 الطبلقة . 6

القراءة في جمؿ  3
 3 0.000 16.478- 26.35 0.941 1.32 تامة .

نطؽ األصوات  1
 نطقًا صحيحًا .

1.55 0.982 31.06 -13.585 0.000 4 

قراءة الكممات  2
 بسرعة مناسبة .

1.81 0.748 36.24 -14.647 0.000 5 

ضبط الكممات  4
 6 0.000 10.080- 40.94 0.872 2.05 ضبطُا صحيحًا.

  0.000 21.132- 28.86 0.679 1.44 جميع الميارات 

 

 أسئمة الدراسة:

 ا التصكر المقترح لعالجيا.مساسي ك ما صعكبات تعمـ القراءة لدل تالمذة الصؼ الرابع األ

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 السؤاؿ األكؿ: ما صعكبات تعمـ القراءة لدل تالمذة الصؼ الرابع األساسي ؟

( والذي يبيف آراء أفراد عينة 05(  لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ )tتـ استخداـ اختبار)
محاور الدراسة, وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسة تساوي الدراسة في 
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%( 11.1كبر  مف  الوزف النسبي المحايد )% ( وىي أ67.98, والوزف النسبي  يساوي ) 2.04 )
(, 0.10( الجدولية والتي تساوي)tقؿ مف قيمة)وىي أ0.815  ) ( المحسوبة تساوي)  tوقيمة)

( مما يدؿ عمى وجود صعوبات تعمـ 1.15كبر  مف)( وىي أ 0.419الية تساوي) والقيمة االحتم
 القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع بصورة متوسطة

وىذا ما أظيرتو نتائج الدراسة  ,بأف وجود صعوبات تعمـ القراءة أمر واقع وممموس ترل الباحثة
(, ودراسة )عايش, 0110ة , الحالية وىي بذلؾ تتفؽ و تنسجـ مع نتائج دراسة كٍؿ مف ) فور 

(  0225(, ودراسة ) الربيعي , 0113( , ودراسة ) حرب,  0113( , ودراسة ) زقوت ,  0114
و المتعمـ  –و الكتاب المدرسي  –, التي أرجعت الصعوبات في التعمـ إلى ) طبيعة المادة الدراسية 

احثة أنو ميما اختمؼ ترتيب و المعمـ ( عمى اختبلؼ بينيـ في ترتيب تمؾ الصعوبات .وترى الب
تمؾ الصعوبات فالنتيجة واحدة , مشكبلت وصعوبات يعاني منيا المتعمـ مسببة الضعؼ القرائي 
الذي لو آثار سيئة عمى القارئ تمتد بو إلى كؿ مياديف المعرفة , وتؤدي بو إلى التخمؼ الدراسي 

 بصفة عامة  .

مـ وبإعداده الميني واألكاديمي ليتمكف مف فمف أجؿ ذلؾ ترى الباحثة أنو يجب النيوض بالمع
معالجة موضوعات القراءة مع تبلميذه و يتخذ الوسائؿ الكفيمة بترغيبيـ في القراءة و اىتماميـ بيا 

 أداًء و فيمًا , وكذلؾ يجب عميو رعاية تبلميذه صحيًا و نفسيًا .

 (15جدكؿ رقـ)
 تحميؿ محاكر الدراسة

رقم 

 المحور
 عىوان المحور

 سط الحسابٌالمتو

 (3)مه

االوحزاف 

 المعَارً

المتوسط 

 الىسبٌ
 tقَمت 

مستوى 

 الداللت

 0.012 2.620- 60.98 0.446 1.83  صعوباث تزجع إلي المعلم 1

 0.001 3.741 73.09 0.353 2.19  صعوباث تزجع إلي التلمَذ 2

صعوباث تزجع إلي المادة  3

  الدراسَت
2.10 0.405 69.86 1.625 0.111 

 0.419 0.815 67.98 0.332 2.04 المحاور جمَع 
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 السؤاؿ الثاني: ما مستكل صعكبات تعمـ القراءة لدل تالمذة الصؼ الرابع؟

ىذا السؤاؿ تـ إيجاد مجموع الدرجات وكذلؾ المتوسط النسبي لكؿ فقرة مف فقرات  لئلجابة عف
وطالبة, ويبيف جدوؿ رقـ  اً طالب( 55االختبار لجميع تبلميذ وتمميذات عينة الدراسة والبالغ عددىـ )

( مجموع درجات الطبلب عمى كؿ فقرة, وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع 01)
%( 11.44ات االختبار يساوي )( والمتوسط النسبي لئلجابات لجميع فقر 57.23الفقرات يساوي )

ة الصؼ الرابع %( مما يعني أف مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذ5كبر مف )وىو أ
 متوسطًا.

وعمى ضوء ىذه النتيجة ترى الباحثة بأف أداء التبلميذ المتوسط عمى ميارات االختبار, إف دؿ عمى 
شيء فإنما يدؿ عمى الضعؼ الذي يعاني منو تبلميذ المرحمة األساسية وبالذات في مستوى فيـ 

صؼ الرابع منيا خاصة , وىذا ال الالمرحمة األساسية عامة و  المقروء بالمغة العربية لدى تبلمذة
ينعكس سمبًا عمى منياج المغة العربية وحسب, بؿ ينسحب عمى مستوى التحصيؿ في سائر 

 المناىج الدراسية . 

( حيث جاءت نتائج تبلميذ دراستو عمى 0110واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة )عبلونة, 
( 0251تفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الكخف, اختبار لفيـ المادة المقروءة بتقدير متوسط, كما ا

%( أي بتقدير معادؿ 5,15حيث ظير متوسط أداء تبلميذه عمى ميارات الفيـ القرائي بنسبة )
( والتي كاف متوسط استيعاب التبلميذ فييا 0220. وكما اتفقت أيضًا مع دراسة )كوكجة, وسطلممت

اء تقدير أداء تبلميذه في اختبار فيـ ( والذي ج0220متوسطًا, وكذلؾ مع دراسة )العايدي, 
 المقروء متوسطًا ىو اآلخر.

منخفضة .  ( حيث جاءت النتيجة0221وبالمقابؿ نجد أنيا اختمفت مع نتيجة دراسة )الجماعيني, 
حد لصعوبات متوسط بحيث ترى الباحثة أنو لربما يكوف أف مستوى اأوضحت نتائج الدراسة بأ

ت بتنفيذ االختبار فييا يقدـ فييا برنامج المعالجة لمتبلميذ متدني األسباب, أف المدارس التي قام
التحصيؿ, ويعرؼ العمؿ العبلجي بأنو "جممة مف اإلجراءات يتـ تنفيذىا لتحسيف أداء الطالب أو 

 .تصحيحو ليصبح قريبًا مف األداء الطبيعي قدر المستطاع " 

التركيز عمى الميارات األساسية في تعميـ ات و دتي المغة العربية والرياضيوتقـو برامج المعالجة لما
ىاتيف المادتيف , وقد يكوف ليذا البرنامج العبلجي خطوات عمى طريؽ صعوبات تعمـ القراءة مما 

 تفاقميا بيف التبلميذ .اىمة في الحد مف نسبة انتشارىا و تقميميا والمس ىساعد عم
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 (16) جدكؿ رقـ

 ك تمميذة( ان تمميذ 85نة )عدد أفراد العي تحميؿ فقرات االختبار

مجمكع الدرجات عمى إجابة  رقـ الفقرة
 (85الفقرة ) مف 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط النسبي 
 لإلجابة

1 74 0.338 87.06 

2 69 0.393 81.18 

3 71 0.373 83.53 

4 58 0.468 68.24 

5 37 0.499 43.53 

6 52 0.490 61.18 

7 56 0.474 65.88 

8 43 0.503 50.59 

9 42 0.503 49.41 

10 46 0.501 54.12 

11 79 0.258 92.94 

12 76 0.310 89.41 

13 68 0.402 80.00 

14 76 0.310 89.41 

15 68 0.402 80.00 

16 70 0.383 82.35 

17 73 0.350 85.88 

18 69 0.393 81.18 

19 57 0.473 67.06 

20 51 0.493 60.00 
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مجمكع الدرجات عمى إجابة  رقـ الفقرة
 (85الفقرة ) مف 

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط النسبي 
 لإلجابة

21 36 0.498 42.35 

22 53 0.485 62.35 

23 30 0.482 35.29 

24 56 0.474 65.88 

25 68 0.395 80.00 

26 56 0.474 65.88 

27 57 0.470 67.06 

28 38 0.501 44.71 

29 44 0.502 51.76 

30 44 0.502 51.76 

المتكسط الحسابي 
 67.33 1.261 57.23 لجميع الفقرات

 
( في مستكل 05.0حصائية عند مستكل الدالة)الفرضية األكلى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إ

 -صعكبات تعمـ القراءة  لدل تالمذة  الصؼ الرابع األساسي تعزل لمتغير الجنس )تالميذ 
 تمميذات(

لمفروؽ في مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
والبيانات مبينة في جدوؿ رقـ  تمميذات (, –عزى لمتغير الجنس )تبلميذ الصؼ الرابع األساسي ت

( t( , وكذلؾ قيمة)1.15( وىي أكبر مف) 1.012( والذي يبيف أف القيمة االحتمالية تساوي)01)
( ,)أي 0.10( الجدولية والتي تساوي )t( وىي أقؿ مف قيمة) 0.011المحسوبة المطمقة تساوي ) 

ال توجد مما يعني قبوؿ الفرضية بمعنى تقع في منطقة قبوؿ الفرضية(  المحسوبة (t)أف قيمة 
( في مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة 05.0فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى)

 تمميذات( -الصؼ الرابع األساسي تعزى لمتغير الجنس ) تبلميذ 
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(, ودراسة 0220فقت مع دراسات عديدة منيا دراسة )الحسف, وبتمؾ النتيجة تكوف ىذه الدراسة قد ات
( والتي لـ تظير بدورىا أثر لمتغير الجنس عمى مستوى التحصيؿ وفيـ واستيعاب 0220)التؿ, 

 المادة المقروءة .
(, 0113كما اختمفت ىذه الدراسة مع دراسات أخرى أظيرت تفوقًا لئلناث مثؿ دراسة )حرب, 

 ( التي أظيرت تفوقًا لمذكور. 0113, واختمفت أيضًا مع دراسة )زقوت, (0110ودراسة )عبلونة, 
بأف ذلؾ يوضح أف صعوبات تعمـ القراءة يعاني منيا التبلميذ والتمميذات عمى حد  كترل الباحثة

و فعبًل ىناؾ صعوبات في تعمـ القراءة نسواء, وال توجد عند مجموعة دوف األخرى, وىذا يؤكد أ
مة دروس القراءة مف حيث احثة ذلؾ إلى عدـ مبلءوالتمميذات. وتعزو الب لدى كؿ مف التبلميذ

ثقاؿ كاىؿ التبلميذ بدرس تمو  الحجـ والمحتوى لمتبلميذ, وعدـ مراعاتيا لمفروؽ الفردية بينيـ, وا 
فقادىـ الرغبة في  اآلخر قبؿ أف يتقف التمميذ ميارات الدرس األوؿ, مما يؤدي إلى إحباط التبلميذ وا 

 عميو. لعمـ وبالتالي القدرة تقبؿ ا
أيضًا أنو قد يكوف أحد األسباب أف المعمموف يخضعوف لدورات واحدة ويشرؼ عمييـ  كترل الباحثة

يحفزىـ عمى تطوير أنفسيـ لرفع كفاياتيـ لمعمؿ فبل جديد يشد انتباه المعمميف و المشرفوف أنفسيـ 
 ذىـ في تعمـ القراءة. عمى المساىمة في عبلج الصعوبات التي قد يواجييا تبلمي

 (17جدكؿ رقـ )
 تمميذات( -( لمفركؽ مستكل صعكبات تعمـ القراءة تعزل لمتغير الجنس )تالميذ tاختبار)

المتكسط  العدد الجنس  االختبار
 الحسابي

االنحراؼ 
 tقيمة  المعيارم

مستكل 
 الداللة

صعكبات تعمـ 
 القراءة

- 7.202 19.220 41 تالميذ
1.267 

0.209 
 6.578 21.114 44 ذاتتممي

 2001" تساكم  83كدرجة حرية " 0005الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة  

( في مستكل 05.0الفرضية الثانية: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالة )
تكل الدراسي العاـ صعكبات تعمـ القراءة لدل تالمذة الصؼ الرابع األساسي تعزل لمتغير المس

 متدف( –متكسط  –)متفكؽ 

 (ONE WAY ANOVA)تحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
لمفروؽ في مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي تعزى لمتغير المستوى 

( والذي يبيف أف 05ة في جدوؿ رقـ ), والبيانات مبينمتدف( –متوسط  –الدراسي العاـ )متفوؽ 
( المحسوبة تساوي F) (, وكذلؾ قيمة1.15قؿ مف )( وىي أ1.111االحتمالية تساوي) القيمة
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المحسوبة  F)أي أف قيمة  (,4.00( الجدولية والتي تساوي )F) كبر مف قيمة( وىي أ011.150)
وؽ ذات داللة إحصائية وجود فر الفرضية بمعنى  مما يعني رفضالفرضية(  تقع في منطقة رفض

( في مستوى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي 05.0) عند مستوى
متدف( لصالح المتفوؽ , ويبيف اختبار)  –متوسط  –تعزى لمتغير المستوى الدراسي العاـ )متفوؽ 

ؿ طبقتيف مف طبقات التحصيؿ الدراسي ( أف الفروؽ بيف ك02) شفيو(  لمفروؽ المتعددة جدوؿ رقـ
 .متدف( –متوسط  –العاـ )متفوؽ 

بحيث كانت الفروؽ بيف مرتفعي التحصيؿ وكٍؿ مف متوسطي ومتدني التحصيؿ لصالح  -
 مرتفعي التحصيؿ .

 وكذلؾ وجدت فروؽ بيف متوسطي التحصيؿ ومتدني التحصيؿ لصالح متوسطي التحصيؿ. -

لمتفوقيف دراسيًا ىـ أكثر تحصيبًل مف غيرىـ مف التبلميذ منخفضي وىذه النتيجة تبيف أف التبلميذ ا
 (. 0113ومتدني التحصيؿ, وىي بذلؾ تتفؽ مع دراسة )حرب, 

ذلؾ إلى اىتمامات التبلميذ وميوليـ الدراسية تختمؼ باختبلؼ مستواىـ التعميمي,  كتعزك الباحثة
تنافس مع أقرانو عمى مستوى التحصيؿ فالتمميذ المتفوؽ يسعي دائمًا إلى االزدياد والتميز وال

و, األعمى, مما يدفعو إلى تقبؿ العمـ واإلقباؿ عميو, بالرغـ مف وجود بعض الصعوبات التي تعيق
األىؿ , بخبلؼ أقرانيـ مف المعمـ و التغمب عمييا وطمب المساعدة مف ولكنو يسعى جاىدًا لتذليميا و 

لى ما يتعرضوف لو مف دروسيـ, باإلضافة إامًا بمتوسطي و متدني التحصيؿ, الذيف ال يولوف اىتم
صعوبات ومشكبلت مف قمة فيـ وقمة استيعاب المادة الدراسية, وىذا ما أسفرت عنو نتائج عقبات و 

 الدراسة.   
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 (18جدكؿ رقـ )

لقياس الفركؽ في مستكل صعكبات  (One Way ANOVA )نتائج تحميؿ التبايف األحادم 
 متدف( –متكسط  –متغير المستكل الدراسي العاـ )متفكؽ تعمـ القراءة تعزل ل

درجة  مجمكع المربعات مصدر التبايف االختبار
 الحرية

متكسط 
 "F قيمة " المربعات

مستكل 
 الداللة

صعكبات تعمـ 
 القراءة

بيف 
 75199.838 2 150399.676 المجمكعات

176.681 
 

0.000 
 

داخؿ 
 425.626 82 34901.312 المجمكعات

لمجمكعا  185300.988 84  
 4.00تساوي   1.15( و مستوى داللة 50, 0الجدولية  عند درجتي حرية ) Fقيمة 

 (19جدكؿ رقـ )
 اختبار شفيو لمفركؽ المتعددة حسب متغير التحصيؿ الدراسي العاـ

 200متدني) اقؿ مف  الفركؽ
 درجة(

ـ.الحسابي 
=155.13 

 250-200متكسط )
 درجة(

ـ.الحسابي 
=225.71 

متفكؽ )أكثر مف 
 درجة( 250

ـ.الحسابي 
=260.30 

 200متدني) اقؿ مف 
 درجة(
 155.13ـ.الحسابي =

 -70.585* -105.175* 

 250-200متكسط )
درجة( ـ.الحسابي 

=225.71 
70.585*  -34.590* 

 250متفكؽ )أكثر مف 
 درجة(
 260.30ـ.الحسابي =

105.175* 34.590*  
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 لمقترح لعالج ىذه الصعكبات ؟ ما التصكر ا السؤاؿ الخامس:

انطبلقًا مف واقع الدراسة, ونتائجيا التي تشير إلى وجود صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ 
 الرابع, فإف ىناؾ حاجة ماسة إلى بناء تصور مقترح لعبلجيا , ويشتمؿ ىذا التصور عمى: 

 تعريؼ التصور . -

 منطمقات التصور . -

 أىداؼ التصور . -

 عوقات التنفيذ .م -

 نموذج عممي لمتطبيؽ وفؽ التصور المقترح . -

اقتضت طبيعة التطوير التربوي, توظيؼ أساليب التعميـ والتعمـ الفاعمة والحديثة لتحقيؽ نوعية جيدة 
في مخرجات التعميـ و خاصة في الحمقة األولى, كوف ىذه المرحمة أىـ وأخطر المراحؿ التي يمر 

 لمراحؿ عمرية الحقة . بيا التمميذ وتأسيساً 

ولما كاف التقويـ التشخيصي أسموب تعميـ و تعمـ يمبي حاجات التبلميذ التعميمية نظرًا النسجامو مع 
طبيعة الخصائص النمائية التي تميز تبلميذ ىذه المرحمة عف غيرىا مف المراحؿ والنعكاس الفروؽ 

عمى  وف التصور المقترح قائماً حثة أف يكالفردية عمى عممية التعمـ فييا بشكؿ واضح , ارتأت البا
 توظيؼ أسموب التقويـ التشخيصي .

والتقويـ التشخيصي ىو " أسموب تعميـ وتعمـ يتطمب الجمع المنظـ لمعمومات قبمية عف تحصيؿ 
الضعؼ لدييـ , وبناء أنشطة صفية في ضوء نتائج التقويـ تمبي و  التبلميذ ؛ لتحديد مواطف القوة

 التعميمية , و يمر التقويـ التشخيصي في مراحؿ متعددة أىميا :حاجات التبلميذ 
 التخطيط . -
 التعميـ و التعمـ . -

 التسجيؿ . -

 التقرير . -

 ( 0111التقويـ . ) أبو اصفر و آخروف ,  -
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 منطمقات التصكر المقترح :

لى متطور العاـ في المجتمع المحمي و ينبغي مواكبة طرؽ التدريس ل -0 المجتمع العالمي , وا 
 خذ باألسموب العممي في ذلؾ خاصة في تعميـ المغات و القراءة بوجو خاص .األ

ف إعدادىـ إعدادًا جيدًا  -0 إف التبلميذ عنصر ىاـ لحاضر مجتمعنا الفمسطيني و مستقبمو , وا 
   يجب أف ييتـ بو المربوف ًا ينفع نفسو ووطنو , وىذا ىدؼ ساـٍ صالح اً يجعؿ الفرد إنسان

 المسئولوف .و 

كبر في التغمب عمى مستمر , ىو الذي يسيـ بفاعمية أالمخطط اليادؼ الإف العمؿ  -4
 مشكبلت التعمـ وخاصة مشكؿ وصعوبات تعمـ القراءة .

الندوات والدراسات التي أجريت , أكدت عمى ضرورة إف ما توصمت إليو المؤتمرات و  -3
 التغمب عمى صعوبات تعمـ القراءة , ووضع تصورات ومقترحات جديدة لذلؾ .  

 : ىداؼ التصكرأ

 الكتابية .ية في تشخيص المشكبلت القرائية و إيجاد مقاييس التشخيص الكيف -0

 ( 35: 0111,  ف) أبو أصفر وآخرو التركيز عمى عممية تفريد التعميـ . -0

 لى جودة نتاجات التعمـ .تركيز عمى جودة العمميات لموصوؿ إال -4

ميذ في المغة العربية في الحمقة اعتماد قاعدة بيانات لمظاىر األداء المختمفة لدى التبل -3
 األولى .

 اعتبار عممية التعميـ عممية مستمرة . -5

 تبني اتجاىات جديدة وتطوير طرؽ تدريسية جديدة . -1

بناء األنشطة الصفية الفردية أو الجماعية وتشكيؿ المجموعات مع مراعاة الفروؽ الفردية  -1
 تمبية حاجات المتعمميف .  

التطوير حسب طبيعة مدخبلت ات قابمة لمتعديؿ و شكؿ خطو  ىالتخطيط لمدروس عم -5
 الموقؼ التعميمي .
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 ( 04, 0111) ممحـ:استثارة نقاط القوة لدى التبلميذ في تعمـ جديد . -2

 االلتزاـ بتحقيؽ التحسف المستمر .-01

 معكقات تنفيذ التصكر المقترح :

لـ يجربوه بشكؿ عدـ توفر القناعة الكافية لدى المعمميف في توظيؼ ىذا األسموب ألنيـ  -0
 مستقؿ . 

 عدـ توافر التسييبلت المادية البلزمة لتنفيذ أنشطة ىذا األسموب بشكؿ كاٍؼ . -0

 القائـ عمى التمقيف .نظاـ اإلدارة الصفية الصاـر و  -4

 عدـ مراعاة األنشط الصفية حاجات التبلميذ و مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ . -3

صور المقترح يجب عرض محتويات خطة التحضير قبؿ عرض النموذج العممي لمتطبيؽ وفؽ الت
 لحصة صفية حسب أسموب التقويـ التشخيصي : 

 تتكوف خطة التحضير المعدة حسب ىذا األسموب مف العناصر اآلتية :
 األىداؼ التدريسية . -0
 المتطمبات السابقة . -0

 األخطاء المتوقعة . -4

 ميمات تقويمية  )المتطمبات السابقة (. -3

غنائ -5  ية ) المتطمبات السابقة ( .أنشطة عبلجية وا 

 التمييد و الشرح ) عرض الخبرة الجديدة ( . -1

 ميمات تقويمية ) المعرفة الجديدة ( . -1

 أنشطة عبلجية ) المعرفة الجديدة ( . -5

 غنائية لممتميزيف ) المعرفة الجديدة ( أنشطة إ -2

 ( 0111األنشطة العبلجية المقترحة .                     ) أبو أصفر , -01   
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 اإلغنائية مف أىـ خصائص التقويـ التشخيصي اليامة .وىذا وتعتبر النشاطات العبلجية و 

اد مجموعة فعناصر ىذا التقويـ تتمخص في تحميؿ الموضوع وتحديد طريقة تعممو مف خبلؿ إعد
وكذلؾ تحديد األىداؼ التي  نسعى إلى  ,توقع السموؾ المحدد مف التمميذمف األنشطة المنتمية و 

الخبرات التي ستساعد عمى تحقيؽ األىداؼ دة الجديدة و يقيا ومستوياتيا ومف ثـ عرض الماتحق
تعزيز جوانب ؿ معالجة نواحي الضعؼ وتبلفييا و لتوجيو التبلميذ في االتجاه المرغوب مف خبل

ولتسييؿ االستمرار فيو ومف ثـ لنتجاوز حدود المعرفة إلى الفيـ ؛ إلثارة دافعية المتعمـ لمتعميـ و القوة 
انتقاؿ أثر التعمـ , وال يمكف أف يكوف ىذا األسموب ناجحًا إال إذا فيـ المعمموف أسس مشكبلت 
     التعمـ مف حيث ارتباطيا بحاجات المتعمـ الخاصة وأىمية إشباعيا مف خبلؿ تحديد الخبرات 

طويرىا إلحداث المشكبلت التي سيصادفونيا , ويذلؾ سيتمكف المعمـ مف تنويع طرائؽ التعميـ وتو 
 ) قسـ التطوير المدرسي, دائرة التربية والتعميـ, األونروا(تعمـ ذي معنى .

 ( مقترح لمتطبيؽ كفؽ أسمكب التقكيـ التشخيصي  CDنمكذج عممي كنظرم ) درس متمفز عمى 

 المادة المغة العربية 

 الموضوع: التمييز بيف التنويف والنوف الساكنة .

 الصؼ : الرابع األساسي .

 األىداؼ :

 يمييز التمميذ بيف التنويف والنوف الساكنة .  -

 يتقف التمميذ قراءة التنويف و الكممات التي تنتيي بنوف .  -

 التعمـ القبمي :

 قراءة الكممات مع تنويف الفتح . -

 قراءة الكممات مع تنويف الكسر . -

 قراءة الكممات مع تنويف الضـ . -
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 الصعوبات المتوقعة:

 عمى: ميذمعدـ قدرة الت

 قراءة الكممات مع تنويف الفتح . -

 قراءة الكممات مع تنويف الكسر . -

 قراءة الكممات مع تنويف الضـ . -

 أنشطة تقويمية لممتطمبات السابقة :

 يقرأ التمميذ الكممات المنونة قراءة صحيحة . اليدؼ : 

 محتوى النشاط :

 اقرأ الكممات اآلتية :

 كتابًا  , بستاٌف . شجٌر  , ىدوٍء  , شكرًا  , مدرسٍة  ,

 أنشطة عبلجية تقويمية :

 اليدؼ : تنمية القدرة عمى قراءة الكممات المنونة .

 اقرأ الكممات اآلتية : -0

 سماء          سماءٌ 

 حميب        حميباً 

 ممعب       ممعٍب 

 أكمؿ حسب المثاؿ : -0

 عادؿ      عاداًل 

 متعاوف    ........

 .......     قمماً 
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 حريٌص   حريص  

 شمس     ..........

 .......    مسجٌد 

 باب        بابٍ 

 صديؽ    ........

 ........    قصةٍ 

 نشاط إغنائي لممتطمبات السابقة :

 في أثناء تقديـ النشاط العبلجي يقدـ المعمـ لمتبلميذ الذيف لـ يقعوا في أخطاء النشاط التالي :

 بيا مف النجمة :أكمؿ الجمؿ التالية بالكممة التي تناس

 يعمؿ الفبلح بجٍد و..............                     -0

 عمر المختار بطٌؿ .............            -0

 عذب المحتؿ أسرانا تعذيبًا ..............           -4

 عرض الخبرة الجديدة 

 اقرأ الفقرة التالية مع مراعاة صحة نطؽ التنويف والنوف الساكنة .

 رجبًل عاداًل زاىدًا متقشفًا في المسكف و المأكؿ , حسفَ  –صمى ا عميو وسمـ  – كاف محمدٌ 

 المباس , يسير الميؿ في نشر ديف ا , غير طامٍع في دولةٍ  أو سمطاٍف . 

 . أنشطة تقكيمية لممعرفة الجديدة

 ف .يميز التمميذ بيف الكممة التي تنتيي بتنويف , والكممة التي تنتيي بنو  اليدؼ : 

 ضع الكممات التي تنتيي بنوف فيما يمي في الدائرة , والكممات التي تنتيي بتنويف في المربع .

 عممني حب الوطف أف أكوف مجاىدًا .-0

 ع  شدب

 ٔشبؽ  

 شذ٠ذا  
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 عدٌو عاقؿ خيٌر مف صديٍؽ جاىؿ .-0

 إف أردت أف تكوف سعيدًا مد يد العوف لممحتاجيف .-4

 

 

 

 

 أنشطة عالجية لممعرفة الجديدة 

 يقرأ التمميذ الكممات المنتيية بتنويف قراءة سميمة .اليدؼ : أف 

 اقرأ الكممات التالية مع مراعاة صحة نطؽ التنويف . 

 

                    
 

 تفاحٌة                  قممًا                   كتاٍب                 وردًة    

 

 أنشطة إغنائية لممعرفة الجديدة 

 مميذ بكممة واحدة مما بيف القوسيف .يكمؿ الت اليدؼ : 

 أكمؿ بكممة واحدة مما بيف القوسيف :

 عادالف ( –كاف الخميفة ........... في حكمو .              ) عاداًل -0
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 متعاوٌف ( –الصديقاف ............ في العمؿ                  ) متعاوناف -0

 متقنيف ( –) متقٍف           نفخر بمعمـٍ ........... لعممو .           -4

  

 أنشطة عالجية مقترحة لممعرفة الجديدة 

 لنوف الساكنة .يميز التمميذ بيف التنويف وا اليدؼ : 

 اختر الكممة الشاذة مف بيف الكممات التي عمى الشكؿ .-0

  

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 سِؼبْ بضخبْ

 أفٕبْ شدش  

 أرْ

 لفض   ٘ذٚء  

 ح١ٍّزة   ط١فب  

 ػ١ٓ

  



196 
 

 سطوانة كممة تنتيي بتنويف ب في كؿ أتنتيي بنوف أصمية , واكتاكتب في كؿ تفاحة كممة  -0
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 تكصيات الدراسة :

 بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة, توصي الباحثة بما يمي :

  وؼ مراعاة النطؽ السميـ لمحروؼ في تعميـ الميارات القرائية, وتمثيؿ الطوؿ المناسب لمحر
 والحركات, والحرص عمى الحديث بالمغة العربية الفصحى .

  ,ضرورة إعادة النظر في موضوعات القراءة المقررة عمى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي
 وتقديميا في إطار يمكنيا مف تحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشودة منيا بكفاءة وفاعمية .

  سية في أثناء زياراتيـ بتعميـ ميارات القراءة المغة العربية, والمرحمة األسا مشرفياىتماـ
 .وطرؽ عبلج الضعؼ القرائي

 . شراكيـ في عبلج الضعؼ القرائي  تبصير أولياء األمور بمستوى أبنائيـ , وا 

  إعداد معمميف معالجيف في المرحمة األساسية الدنيا , لمعالجة الضعؼ القرائي عند
 ىذه المشكمة . التبلميذ, واختيار الطرؽ السميمة لمتخمص مف

 الدنيا يتضمف  ةضرورة إعداد " دليؿ معمـ " في تدريس القراءة في المرحمة األساسي
 األساليب المناسبة التي أثبتت الدراسات فاعميتيا في تنمية ميارات القراءة .  

  لى األخذ مواكبة طرؽ التدريس لمتطور العاـ في المجتمع المحمي و المجتمع العالمي , وا 
 العممي في ذلؾ, خاصة في تعميـ القراءة . بباألسمو 

  أف يراعى في ترتيب موضوعات الكتاب أف تكوف مترابطة يكمؿ بعضيا البعض في
أسموب مشوؽ لؤلطفاؿ, عمى أف يراعى في ترتيب الموضوعات االعتبارات النفسية 

 ومراحؿ النمو عند األطفاؿ .

  يبة في اسي , لما في ذلؾ مف آثار طأف تكوف عممية التقويـ عممية مستمرة طواؿ العاـ الدر
 الضعؼ لدييـ .معرفة مستويات التبلميذ ونقاط القوة و 

 خبرة لمتعامؿ مع ىؤالء التبلميذ , ذ ذوي صعوبات التعمـ عمى دراية و أف يكوف معمـ التبلمي
 ويستطيع الكشؼ عف أبرز الصعوبات لدييـ .
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 مقترحات الدراسة:

 أماـ دراسات أخرى في ىذا المجاؿ ما يمي : مف المقترحات التي قد تفتح المجاؿ

  إجراء دراسة لبناء برنامج محوسب لعبلج صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع
 األساسي .

 إجراء دراسة لتقويـ موضوعات القراءة المقررة عمى تبلمذة الصؼ الرابع األساسي. 

  ـ القراءة في المراحؿ الدراسية التعرؼ عمى صعوبات تعم إلىإجراء دراسات مماثمة تيدؼ
 المختمفة .

 عبلقتيا بصعوبات التعمـ .تدريس المبلئمة لتعميـ القراءة و البحث في أساليب ال 

  إجراء دراسة لمعرفة أثر توظيؼ الدراما التعميمية عمى تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى
 تبلمذة المرحمة االبتدائية .
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" , الطبعة الثانية,  " األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية(: 1986أبو مغمي, سميح ) .11
 األردف  –مطبعة دار الشعب: عماف 

" مكتبة األنجمو المصرية  حصيميةاالختبارات الت" ( : 1988أبو ناىية , صبلح الديف )  .11
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" , الطيعة األولى ,  " الطفؿ كمشكالت القراءة( : 1988أحمد , أحمد وفييـ , محمد ) .16
 الدار المصرية المبنانية : مصر.

" , الطبعة السادسة ,  " طرؽ تدريس المغة العربية( : 1979حمد , محمد عبد القادر )أ .13
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:"فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات القراءة الكظيفية ( 6113إسماعيؿ, عمي إبراىيـ ) .15
, غير ة, رسالة دكتورابمساعدة الحاسكب كاتجاىات طالب المرحمة الثانكية نحكىا "

 القاىرة , معيد الدراسات التربوية . منشورة , جامعة

", دكر المشرؼ التربكم في فمسطيف في تطكير أداء المعمـ" (: 6111) إحسافاألغا,  .16
بحث مقدـ لممؤتمر العممي الرابع عشر لمجمعية المصرية لممناىج و طرؽ التدريس, مناىج 

 س.التعميـ في ضوء مفيـو األداء , القاىرة , جامعة عيف شم
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 والتوزيع .األولى , دار الفكر لمطباعة والنشر 

, دار ىاألول", الطبعة "صعكبات التعمـ النظرية ك الممارسة(: 6115البطاينة, وآخروف ) .19
 المسيرة لمنشر والتوزيع و الطباعة : عماف .

", القاىرة: عالـ "الضعؼ في القراءة تشخيص كعالجو(: 1984بوند, جاي وآخروف ) .61
 الكتب.

لمقركئية ك الجنس في االستيعاب القرائي " أثر الصكرة القرائية كمستكل االتؿ, شادية :  .61
 ( .  4( , عدد )  8, مجمة أبحاث اليرموؾ , ـ )  لدل طمبة الصؼ الثامف "

" , دار الفكر لى عمـ النفسإ"المدخؿ (: 1996) مد توؽ , محي الديف, عدس, مح .66
 األردف . –لمطباعة والنشر: عماف 

", الطبعة الثالثة, دار الفكر والنشر "أساليب تدريس المغة العربية(: 1991جابر, وليد ) .63
 األردف . –والتوزيع : عماف 

" أثر خبرة المعمميف كتخصصيـ في التحصيؿ القرائي ( :  1991الجماعيني , سميماف )  .64
" , رسالة ماجستير غير منشورة , الجامعة األردنية, لدل طمبة الصؼ األكؿ االبتدائي 

 األردف .   –عماف 

", دار الكتاب المبناني, مكتبة المدرسة,  " الفصحى لغة القرآف: (1996الجندي, أنور ) .65
 بيروت.
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" التدخؿ المبكر مقدمة في التربية الخاصة في الطفكلة ( :  1997الخطيب, منى )  .36
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613 
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 , جامعة األزىر . اإلسالمية "
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" , رسالة ماجستير غير األساسي في محافظة غزة مف كجية نظر المعمميف كالطمبة
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, الجزء ة كآدابيا" : " المكجز في طرائؽ تدريس المغة العربي(1981السيد, محمود أحمد ) .55
 األوؿ, الطبعة األولى, دار العودة : بيروت .

", الطبعة األولى, : " تعميـ المغة العربية بيف النظرية ك التطبيؽ(1996شحاتو, حسف ) .56
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615 
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 الطبعة األولى , دار الصفاء : األردف . المدرستيف االبتدائية ك اإلعدادية "
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 (.657ػ  654( , مكتبة األنجمو المصرية, ص)1لمدكتور أنور الشرقاوي, ج)

" الطبعة األولى,  ـ األطفاؿ ذكم الحاجات الخاصة: "تعمي(6111عبيد, ماجدة السيد ) .74
 األردف . –الدار العممية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع : عماف 

التعميـ التبادلي عمى  تأثر برنامج تدريبي الستراتيجيا( : "6117عثماف, ماجد محمد ) .75
س ما كراء الفيـ الطالبي لدل الطالب ذكم صعكبات الفيـ القرائي في الصؼ الخام
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", مجمة كمية التربية, العدد األوؿ, المجمد الثالث و العشروف , جامعة أسيوط, االبتدائي
 مصر.

", الطبعة صعكبات القراءة ك الفيـ القرائي )التشخيص كالعالج(عجاج, خيري المغازي: " .76
 األولى, دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع .

األولى, دار الفكر لمطباعة والنشر  ", الطبعة"صعكبات التعمـ( : 1998عدس, محمد ) .77
 األردف . –والتوزيع: عماف 

" , دار مجبلوي لمنشر والتوزيع عمـ النفس التطكرم(:" 1993عريفج, سامي) .78
 ,عماف,األردف.

" المدخؿ إلى التربية الخاصة لألطفاؿ ذكم الحاجات ( :  6116زة , سعيد حسني ) عال .79
ى , الدار العممية ودار الثقافة لمنشر و التوزيع : " , الطبعة األولى , الدار األولالخاصة 

 عماف األردف .

في فيـ  ي" مستكل تحصيؿ تالميذ الصؼ الرابع األساس( : 6111عبلونة, عمر ) .81
" , رسالة ماجستير غير منشورة , المادة المقركءة بالمغة العربية في محافظة نابمس 

 جامعة النجاح الوطنية , نابمس , فمسطيف .

أثر استخداـ طريقة لعب األدكار في تدريس القراءة عمى (:" 6119ي, جيياف)العماو  .81
رسالة  تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي بمدارس خانيكنس"

 غزة . -ماجستير غير منشورة , كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية

 1ط" ,  ك تنمية ميكلياءة حديثة في تعميـ القراالتجاىات اال " ( : 6113عوض , فايزة ) .86
 ,القاىرة , إيتراؾ لمطباعة والنشر و التوزيع .

, غزة, 666ػ656( ,5, مجمة األزىر,) فضؿ المغة العربية"(:" 1994عوض, أحمد ) .83
 مطبعة األمؿ التجارية.

" ظاىرة انخفاض المستكل المغكم لدل تالميذ المرحمة ( :  1993غزالة , شعباف )  .84
" , التربية , مجمة لؤلبحاث التربوية , العدد أسبابيا ك عالجيا  –االبتدائية باألزىر 

 السابع و العشروف , كمية التربية : جامعة األزىر .

الخطكط العريض لمنياج ( : "  1999الفريؽ الوطني لمبحث المغة العربية وآدابيا )  .85
ة العامة " مركز تطوير المناىج , اإلدار (  48 -4المغة العربية كآدابيا لمصفكؼ ) 

 لممناىج , وزارة التربية والتعميـ فمسطيف .

فاعمية برنامج مقترح لعالج صعكبات تعمـ اإلمالء لدل طمبة (:"  6119الفقعاوي,جماؿ)  .86
, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية التربية, الصؼ السابع في محافظة خاف يكنس"

 غزة. –الجامعة اإلسبلمية 
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فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات القراءة "  ( : 6117الفميت, جماؿ كامؿ )  .87
,  الناقدة في مجتمع المعرفة ك االتجاىات نحك القراءة لدل طمبة الصؼ العاشر بغزة "

رسالة دكتوراة غير منشورة , معيد البحوث و الدراسات العربية قسـ البحوث و الدراسات 
 التربوية , جامعة الدوؿ العربية .

الطفؿ كميارات التفكير في رياض األطفاؿ ك المدرسة ( : "  1999فييـ , مصطفى )  .88
 " , دار الفكر العربي : القاىرة .االبتدائية رؤية مستقبمية لمتعميـ في الكطف العربي 

" تنمية ميارات المغة العربية كاالستعداد القرائي عند طفؿ ( :  6116القضاة والترتوري )  .89
 األردف .  –, الطبعة األولى : عماف  الركضة "

في تعميـ المغة  ة" دراسات تحميمية ك مكاقؼ تطبيقي( :  1981قورة , جميف سميماف )  .91
 , دار المعارؼ : القاىرة .  العربية ك التربية اإلسالمية "

 " الفيـ في القراءة الصامتة لدل طمبة الثالث اإلعدادم في األردفالكخف , أميف عمي :  .91
 نية , سمسمة العمـو اإلنسانية ." , مجمة دراسات الجامعة األرد

" مستكل االستيعاب الحرفي  ك االستنتاجي لدل ( :  1991كوكجة , ريـ مصطفى )  .96
" , رسالة ماجستير غير منشورة , طمبة الصؼ الرابع االبتدائي في منطقة عماف الكبرل 

 األردف . –الجامعة األردنية , عماف 

" , الطبعة األولى , عالـ الكتب :  التفكير " القراءة كتنمية( :  6116الفي , سعيد )  .93
 القاىرة .

" تدريس المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ( :  1983مجاور , محمد صبلح الديف )  .94
 " , دار القمـ : الكويت .  أسسو كتطبيقاتو 

, القاىرة  " سيككلكجية القراءة  "( :  1966مجاور , محمد صبلح الديف , و آخروف )  .95
 لنيضة العربية ., دار ا

" , دار القمـ  " المنيج المدرسي ,أسسو كتطبيقاتو التربكية( : 1981مجاور , وآخروف ) .96
 لمنشر والتوزيع : الكويت .

" ,  تدريس فنكف المغة العربية النظرية كالتطبيؽ: "  (6119)  مدكور , عمي أحمد .97
 الطبعة األولى , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة .

" مشكالت القراءة مف الطفكلة عمى المراىقة التشخيص ( : 6115, رياض ) مصطفى .98
 , دار الصفاء : عماف . كالعالج "

, القاىرة , مكتبة  ك تقكيـ " –: " ميارات القراءة : قياس ( 1999مصطفى , فييـ ) .99
 الدار العربية لمكتاب .



618 
 

بية اإلسالمية " , " أساليب تدريس المغة العربية ك التر ( : 1995المقوسي , أحمد ) .111
 .مطبعة مقداد : غزة 

تحديد األخطاء الصكتية كالقرائية لدل تمميذات الصؼ األكؿ (:" 0115المقوسي , راوية ) .010
" رسالة ماجستير االبتدائي مف كجية نظر المعمميف بمحافظة غزة في مدارس الحككمة 

 غير منشورة , كمية التربية , جامعة األزىر , غزة .

, دار المسيرة لمنشر القياس ك التقكيـ في التربية كعمـ النفس"(, "6111ممحـ, سامي )  .116
 والتوزيع, عماف.

, دار  " التعميـ األساسي ك إبداع التالميذ "( :  1993منسي , محمود عبد الحميـ )  .113
 المعرفة الجامعية , النسخة األخيرة .

"  ميـ العاـ مداخمو كفنياتو" تعمـ المغة العربية في التع( :  6116الناقة , محمود كامؿ )  .114
 , الجزء األوؿ .

الصعكبات التي تكاجو الطمبة في كميتي العمـك كالتربية في تعمـ (:" 6111الناقة,صبلح) .115
, رسالة ماجستير غير الكيمياء العامة لممستكل األكؿ في الجامعة اإلسالمية بغزة "

 غزة. -منشورة,كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية
خطة عالجية مقترحة لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدل ( : " 0115)وادي, حسيف  .011

" ,) رسالة ماجستير غير منشورة ( , كمية تالمذة الصؼ الرابع األساسي بمحافظة غزة 
 , غزة ػ فمسطيف . رالتربية , جامعة األزى

دار , " البرامج التربكية لألفراد ذكم الحاجات الخاصة " ( : 6116يحيى, خولو أحمد ) .117
 المسيرة لمنشر والتوزيع : عماف .   

مستكل إتقاف طمبة الصؼ السادس األساسي لميارة الفيـ (:" 1998يعقوب , حسيف ) .118
, مجمة  " كاالستيعاب القرائي في المدارس التابعة لككالة الغكث في الدكؿ المضيفة

 ( , عماف , األردف . 6المعمـ الطالب )

التعاكني كدكره في عالج صعكبات تعمـ ميارات   " التعمـ( : 1996يعقوب, عمي )  .119
, رسالة ماجستير غير منشورة , القراءة لدل تالميذ مرحمة التعميـ األساسي بميبيا " 

 جامعة عيف شمس . 

"صعكبات تعمـ ميارات القراءة الصامتة لدل تالميذ الصؼ (:1996يعقوب,عمي)  .111
ماجستير غير منشورة , جامعة عيف , رسالة الخامس مف مرحمة التعميـ األساسي بميبيا"

 شمس.
والنشر:  , دار الثقافة لمطباعة " أساسيات تعميـ المغة العربية "(: 1977فتحي ) ,يونس .111

 القاىرة.
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 (1ممحؽ رقـ )
 قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة

 مكاف العمؿ الدرجة العممية اسـ المحكـ الرقـ

 جامعة األقصى عميد كمية التربية د . نعماف عمكاف -1

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد بقسـ المناىج د . محمد عمكاف -2

 الجامعة اإلسالمية د بقسـ المناىجأستاذ مساع د . داككد حمس  -3

ئب مدير عاـ اإلشراؼ ك التدريب نا د . خميؿ حماد -4
 المناىج ك 

 كزارة التربية كالتعميـ

 جامعة القدس المفتكحة مساعد بقسـ المناىجأستاذ  د . جماؿ الفميت -5

 جامعة القدس المفتكحة  مساعد بقسـ المناىجأستاذ  د . ماجد الزياف  -6

 جامعة القدس المفتكحة  أستاذ مساعد بقسـ المناىج . إياد عبد الجكادد  -7

 جامعة األقصى أستاذ مساعد بقسـ المناىج د . فتحي كمكب  -8

 جامعة األقصى أستاذ مساعد بقسـ المناىج د . ناىض فكرة -9

 مشرؼ المغة العربية أ . محمد أبك ريا   -10
 كالصرؼ النحك ماجستير في

 الدكلية ككالة الغكث

 مشرؼ المغة العربية أ . رأفت اليباش -11
 النحك ك الصرؼفي ماجستير 

 ككالة الغكث الدكلية

 مدير مساعد أ . غانـ أبك شاكيش -12
 بكالكريكس لغة عربية

النصيرات االبتدائية المشتركة " ق 
 " 

 مدير مساعد أ . ناريماف ياسيف  -13
 بكالكريكس لغة عربية

ئية المشتركة " ج النصيرات االبتدا
" 

 معممة لغة عربية أ . سمية شاىيف -14
 بكالكريكس لغة عربية

النصيرات االبتدائية المشتركة " ق 
" 

 معممة لغة عربية أ . آماؿ أبك قادكس -15
 بكالكريكس لغة عربية

النصيرات االبتدائية المشتركة " ج 
 " 
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 (2ممحؽ رقـ )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  ................ المعممة ........... أختي. المعمـ أخي

 السبلـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في المناىج وطرؽ تدريس المغة العربية 
مف كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بعنواف :"صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع 

 ي وتصور مقترح لعبلجيا" المطموب برجاء:األساس

 تحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى ىؤالء التبلمذة مف وجية نظركـ

 ولكـ جزيؿ الشكر

 أسباب أخرى متفرقة : 

...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. 

 الباحثة
 يماف أحمد النكرمإ

صعوبات ترجع إلى المادة  صعوبات ترجع إلى التمميذ صعوبات ترجع إلى المعمـ 
 الدراسية
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 (3ممحؽ رقـ ) 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السيد األستاذ الدكتور : ...................................... حفظو ا .

 تحية طيبة وبعد ,

 الصؼ الرابع األساسي ـ القراءة لدل تالمذةلتحديد صعكبات تعم المكضكع : تحكيـ استبانة

دؼ إلي تحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع تقـو الباحثة بإعداد دراسة تي
 األساسي وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية , مف الجامعة اإلسبلمية بغزة

لتحديد صعوبات القراءة التي توصمت إلييا الباحثة مف  ةومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد استبان
ومف خبلؿ  ,المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي خبلؿ سؤاؿ مفتوح وجو لمعممي ومعممات

 االطبلع عمى الدراسات و البحوث التي أجريت في مجاؿ صعوبات القراءة .

بداء الرأي حوليا مف حيث مدى والمرجو مف سيادتكـ التكـر باال طبلع عمى ىذه االستبانة , وا 
مضموف االستبانة , أو شموؿ االستبانة عمى صعوبات القراءة , واقتراح ما يمكف حذفو مف 

  .اإلضافة إلييا , أو التعديؿ فييا حسب ما ترونو مناسبا لصالح البحث

 

 ولكـ جزيؿ الشكر و التقدير

 

 الباحثة

 إيماف أحمد النكرم
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 العبارات الرقـ      
 ( المجاؿ األكؿ )صعكبات ترجع إلى المعمـ

 تنتمي  بدرجة
 قميمة متكسطة كبيرة

    لمعمـ مع التبلميذضعؼ تفاعؿ  ا -0

    القراءة الخطأ لممعمـ وذلؾ مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بضبط الكممات. -0

    سرعة المعمـ في قراءتو األولى لمدرس مما يقمؿ الفيـ. -4

    وجود بعض الصعوبات في النطؽ عند بعض المعمميف. -3

و مستوى كثرة أعباء المعمـ مما يحوؿ دوف معرفة  خمفية التبلميذ  -5
 تفكيرىـ.

   

عدـ إعطاء المعمـ لمتبلميذ دروس القراءة كاختبارات قرائية  -1
 تقويمية.

   

    عدـ تفعيؿ المعمـ لدور المكتبة المدرسية كدافع لمقراءة الصحيحة . -1

تدني كفايات المعمـ في تشخيص المشكمة عند التمميذ ووضع حؿ  -5
 ليا.

   

    رات المغوية الداعمة لمقراءة السميمة .عدـ تعزيز المعمـ لمميا -2

عدـ التعاوف المتبادؿ بيف مدرسي المغة العربية , و مدرسي المواد  -01
 األخرى .

   

    إغفاؿ المعمـ لعبلج األخطاء الشائعة و المتكررة في القراءة . -00

    . اكتفاء بعض المعمميف بقراءة طالبيف أ و ثبلثة لمفقرة أثناء القراءة -00

الضعؼ المغوي لدى فئة مف معممي المغة العربية و افتقارىـ إلى  -04
 السميقة المغوية السميمة . 

   

    خط المعمـ غير الواضح أحيانَا. -03

    نقص كفايات المعمـ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ. -05
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 العبارات الرقـ      
 ( ى التمميذالمجاؿ الثاني )صعكبات ترجع إل

 تنتمي بدرجة
 قميمة متكسطة كبيرة   

    عدـ قدرة التمميذ عمى نطؽ األصوات نطقًا صحيح.  -0

    إىماؿ عبلمات الترقيـ . -0

    عدـ التمكف مف القراءة الصحيحة و الممثمة لممعنى . -4

عدـ امتبلؾ القدرة عمى التمييز بيف األصوات المتقاربة في  -3
 المخرج .

   

عدـ امتبلؾ القدرة عمى التفرقة بيف الكممات المتشابية في الشكؿ  -5
 و مختمفة في المعنى .

   

    قصور القدرة عمى االستخداـ الوظيفي لمقراءة . -1

    العجز عف إتقاف كؿ الميارات المغوية المطموبة . -1

    إبداؿ بعض الكممات بأخرى قد تحمؿ بعضًا مف معناىا. -5

    قراءة الجمؿ بطريقة سريعة جدًا وغير واضحة .  -2

    عدـ قدرة التمميذ عمى فيـ المقروء. -01

    وجود مشكبلت عند التمميذ في النطؽ أو السمع أو البصر. -00

    ضعؼ ميوؿ التبلميذ نحو القراءة. -00

ضعؼ التمييز بيف الحروؼ المتشابية رسمًا و المختمفة لفظًا  -04
 , ح ( ) ت , ث (. مثؿ ) ج

   

ضعؼ التمييز بيف الحروؼ المتشابية لفظًا والمختمفة رسمًا مثؿ  -03
 ) ؾ , ؽ ( ) س , ز (.

   

    العجز عف التحكـ في التنفس أثناء القراءة . -05
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 العبارات الرقـ      

 ( المجاؿ الثالث )صعكبات ترجع إلى المادة الدراسية

 تنتمي بدرجة

 قميمة سطةمتك  كبيرة

    طوؿ المادة الدراسية مقارنًة بعدد الحصص المقررة لمادة المغة العربية.  -0

    صعوبة المادة الدراسية بالنسبة لمتبلميذ متوسطي ومتدني التحصيؿ. -0

عماؿ الفكر. -4     افتقار المادة الدراسية لعنصر اإلثارة و التشويؽ وا 

    ءة الطباعة والورؽ.سوء إخراج الكتاب المدرسي وردا -3

التركيز في الموضوعات عمى الميارات المغوية والنحوية عمى حساب  -5
 القراءة.

   

    التركيز في المادة الدراسية عمى الكـ ال الكيؼ. -1

    التبايف بيف أسئمة الميارة و اليدؼ المخصص ليا. -1

    كثرة المترادفات فبل يستطيع التمميذ حفظيا . -5

    اغتراب المادة الدراسية عف بيئة التمميذ وواقعو.  -2

    عدـ تمبية المادة الدراسية حاجات التبلميذ وميوليـ. -01

وجود بعض الكممات الصعبة في المفظ عند القراءة في بعض  -00
 الموضوعات.

   

    ضعؼ الصمة بيف موضوعات كتاب القراءة و المواد األخرى. -00

    شرح مفردات الكممات الصعبة في الكتاب.النقص في  -04

    تغيب المعمـ عف المشاركة في إعداد و تصميـ الكتاب المدرسي. -03

عدـ العناية بالصور في الكتاب المدرسي مف حيث المعنى و الجماؿ  -05
 والشكؿ.
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 ( 4ممحؽ رقـ ) 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ............................................. حفظو االسيد  األستاذ  الدكتور ............

 تحية طيبة وبعد,  

 المكضكع : تحكيـ اختبار تشخيصي في القراءة

تقوـ الباحثة بإعداد دراسة تيدؼ إلى التعرؼ إلى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع 
ونظرًا  ي لقياس ميارة فيـ المقروءاألساسي , ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد اختبار تشخيص

ألىمية رأيكـ وخبرتكـ في ىذا المجاؿ , ترجو الباحثة التفضؿ باالطبلع عمى االختبار , و إبداء 
 الرأي حوؿ األمور التالية :

 صبلحية أسئمة االختبار لقياس ميارة القراءة التي وضعت مف أجميا . -

 مناسبة كؿ سؤاؿ لمميارة المستيدفة . -

 تعميمات االختبار .مدى وضوح  -

 إجراء ما ترونو لصالح البحث مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ . -

 

 ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير

 

  

 الباحثة
 إيماف أحمد النكرم
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 اختبار القراءة

 تعميمات االختبار

 ..اسـ التمميذ : ...................................

 ......الصؼ : ...................................

 ...........المدرسة : .............................

 عزيزم التمميذ/ة :

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارة فيـ المقروء لمصؼ الرابع األساسي , وىو معد ألغراض 
 ( سؤااًل .41البحث العممي , وليس لو عبلقة بدرجاتؾ المدرسية وىو مكوف مف )

 مات التالية:ولذا عميؾ االلتزاـ بالتعمي

 اقرأ /ي األسئمة بدقة قبؿ البدء في اإلجابة . -

 اتبع /ي تعميمات كؿ سؤاؿ . -

 أجيب /ي حسب المطموب مف السؤاؿ .  -
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 اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئمة:ػػاألس

 ػخص ا ببلدنا فمسطيف ب -0

 كؿ ما ذكر( -جماؿ بديع        د -جآثار تاريخية     –جو ساحر      ب -)أ

 تنتظر جباؿ فمسطيف : -0

 االنييار( -الدمار           د -الحرية          ج -التقدـ           ب -)أ

 "تبكي الغربة " يدؿ عمى :    -4

 شد االنتباه( -الحزف و االشتياؽ   د -عدـ االكتراث   ج -المرح و السرور    ب -) أ

 بارة " مناظر خبلبة " ىو :معنى " خبلبة " في الع  -3

 نادرة    (      -مؤذية      د -جذابة      ج -شاسعة    ب -)أ

 مضاد " خالدة " في العبارة " وفييا آثار خالدة " ىو :  -5

 متواضعة( -مندثرة      د -مستمرة         ج -باقية         ب -)أ

 

 

بالدٞ خ١ٍّت , خظٙب هللا صبحبٔٗ ٚ حؼبٌٝ بطب١ؼت صبحشة , ٚ ِٕبظش خالبت . أ٠ّٕب حٛخٙج 

ح١ٓ ٚحمٛال , ٚ وأٔٙب ٌٛحت ف١ٕت ِزج ف١ٙب اٌفٕبْ شخٝ األٌٛاْ .وّب أْ سأ٠ج حالال  ٚصٙٛال  ٚبضب

خٛ٘ب ِؼخذي فٟ وً اٌفظٛي , فبٌشّش حب١ٔت , ٚ اٌٙٛاء ػ١ًٍ , ٚ ف١ٙب آثبس حبس٠خ١ت خبٌذة 

حؼبش ػٓ ِبع   ح١ٍذ. ٘زٖ بالدٞ بّؼبٌّٙب اٌض١بح١ت اٌبذ٠ؼت اٌخٟ ححؼٕٙب شٛاؽئ حبىٟ  اٌغشبت, 

حٕخظش اٌفدش اٌدذ٠ذ , ِحشٚصت ِٓ خببي شبِخبث وبٌحبث اٌٛخٖٛ حٕخظش ٚحئٓ ِٓ األٌُ , ٚ 

 اٌؼبئذ٠ٓ . 
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 ة " ىو :مفرد "معالميا "في العبارة "ىذه ببلدي بمعالميا السياحي -1

 ِعمـ       (  -َمعَمـ          د -ُمعِمـ          ج -) أ  عالـ          ب

 العاطفة المتضمنة في النص السابؽ : -1

 .الفرح والسرور -

 .األلـ و الحزف -

 .الحب و الحناف -

 العناويف المناسبة لمنص السابؽ. ضع أكبر عدد مف  -5

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 وضح الجماؿ في العبارة التالية " تحتضنيا شواطئ تبكي الغربة "  -2

...............................................................................................
............................................................................................... 

 أي العبارتيف التاليتيف أفضؿ في رأيؾ ؟ ولماذا ؟  -01

 " تبكي مف األلـ "       "تئف مف األلـ "

...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
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 اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا :

 

 

 

 

 

 

 األسئمة :

 الشيء التي تحبو ليمى ىو : -0

 السباحة ( -القراءة          د -الرياضة     ج -النظافة      ب -) أ

 معنى كممة مجتيدة في عبارة " طالبة مجتيدة " ىي : -0

تحافظ عمى نظافة مبلبسيا                    -روسيا   جمتفوقة في د -تطيع والدييا    ب -) أ
 تعتني بإخوتيا ( -د

 في النص كممة بمعنى" فرحت" ىي : -4

 ُسرت ( -اختارت       د -تحافظ         ج -تحب     ب -) أ

 رتبت ليمى الكتب ......... -3

 في الحقيبة (  -عمى الطاولة  ج -في الخزانة  ج -عمى رفوؼ المكتبة    ب-) أ

 عكس كممة تحافظ بالمعنى ىو .......... -5

 ترعى    (  -ترتب         د -تعتني         ج -ُتيمؿ         ب -) أ

 ضع كممة " ُسرت " في جممة مف تعبيرؾ . -1

............................................................................................... 

 

١ٌٍٝ ؽبٌبت  ِدخٙذة   حُحب اٌمشاءة وث١شا  ,أ٘ذث إ١ٌٙب أُِٙب ِدّٛػت   ِٓ اٌىخب ٚ اٌمظض ٘ذ٠ت  

ٌٙب بّٕبصبت حفٛلٙب فٟ اٌّذسصت ,ص شث ١ٌٍٝ وث١شا  ببٌٙذ٠ت , ثُ سحبج اٌىخب ٚ اٌمظض ػٍٝ 

بس ٚ لشأحٙب فبصخّخؼٛا بٙب اٌّىخبت ,ثُُ اخخبسث لظت ِٕٙب ٚ خٍضج إٌٝ إخٛحٙب اٌظغ سفٛف

 , ثُ أػبدحٙب إٌٝ ِىخبخٙب وٟ ححبفع ػ١ٍٙب . وث١شا  
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 ؽ أشياء كثيرة منيا : نتعمـ مف النص الساب -1

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 ما رأيؾ في ليمى مف خبلؿ فيمؾ لمنص السابؽ ؟ -5

............................................................................................. 

............................................................................................... 

  .لخص النص السابؽ بما ال يزيد عف سطريف  -2

............................................................................................ 

............................................................................................ 

  .منص السابؽاقترح عنوانًا مناسبًا ل -01

......................................................................................... 
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 اقرأ القطعة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا : 

 
 األسئمة : 

 ذكر ثمرة مف ثمار التقدـ العممي.ا -0

............................................................................................... 

 

 ما الذي حمؿ الناس عمى التفكير الدائب ؟ -0

............................................................................................... 

 

 .ىات عدد مف المرادفات لكممة" الدائب "  -4

............................................................................................... 

 

 

  

حمذَ اٌؼٍُ حمذِب  ٘بئال  أرً٘ إٌبس , ٚ حٍُّٙ ػٍٝ اٌخفى١ش اٌذائب فٟ لذسة اٌؼمً 

ػذا ػٍٝ وشف وث١ش ِٓ اٌبششٞ , فبٌخفى١ش اٌٙبدئ ٚ اٌؼًّ اٌّخٛاطً , صب

أصشاس اٌىْٛ اٌخٟ حممج اٌشػب ٌٍؼبٌُ ٚ اٌضؼبدة ألبٕبئٗ , فّب أخًّ ثّشة 

 اٌّؼشفت , فبحشص أْ حىْٛ ِّٓ ٠بحثْٛ ػٓ اٌحم١مت , ٠ٕشذْٚ اٌشلٟ .
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 ( أماـ وجية نظر الكاتب في النص السابؽ √ضع عبلمة ) -3

 يكره اإلنجازات العممية .- أ

 يقمؿ مف شأف اإلنجازات العممية .- ب

 يثني عمى اإلنجازات العممية . -ج

 

 لعبارة "تقدمًا ىائبًل "معنى" ىائبًل " في ا -5

 ضخمًا  ( -قميبًل             ج -كثيرًا               ب -)أ    

      

 ما رأيؾ في كؿ مف : -1 

 عالـ اخترع سبلحًا فتاكًا يدمر البشرية ........................................................

 ..............................................عالـ اخترع عبلجًا لمرضى القمب ...............

 

 في جممة مف تعبيرؾ . "احرص"ضع كممة  -1

............................................................................................... 

 

  .ضع أكبر عدد مف العناويف المناسبة لمنص السابؽ -5

...............................................................................................
............................................................................................... 
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 الفكرة الرئيسة لمنص  -2

............................................................................................... 

 

 أفكار فرعية لمنص السابؽ ةاكتب ثبلث -01

............................................................................................... 

............................................................................................... 

............................................................................................... 
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 ( 5ممحؽ رقـ ) 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السيد األستاذ الدكتور ...................................... حفظو ا  

 تحية طيبة وبعد,

 تحكيـ بطاقة مالحظة لمقراءة الجيريةالمكضكع : 

تقوـ الباحثة بإعداد دراسة بيدؼ  التعرؼ إلى صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع 
األساسي , ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد بطاقة مبلحظة لقياس ميارات القراءة الجيرية , وقد 

 اقتصرت البطاقة عمى قياس الميارات التالية :  

ؽ األصوات نطقا صحيحا , قراءة الكممات بسرعة مناسبة , القراءة في جمؿ تامة , ضبط نط
 الكممات ضبطًا صحيحًا , تمثؿ المعنى , الطبلقة.

ونظرا ألىمية رأيكـ وخبرتكـ في ىذا المجاؿ , ترجو الباحثة التفضؿ باالطبلع عمى البطاقة , 
بداء الرأي حوؿ األمور التالية :  وا 

 ة لميارات القراءة التي وضعت مف أجميا .صبلحية القطع -

 سبلمة الصياغة المغوية لمقطعة . -

 إجراء ما ترونو لصالح البحث مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ . -

 

 ,,,ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير

 

 الباحثة
 إيماف أحمد النكرم
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 اختارت حمامة شجرة وبنت بيف أغصانيا عشًا , خبأتو عف عيوف الناس , وباضت 

 

 , و احتضنت البيض حتى خرجت منو الفراخ , و عاشت آمنة مطمئنة . فيو

 

 مر صياد بقرب الشجرة , وكاف قد أنيكو التعب , بعد أف اجتاز السيوؿ , و تسمؽ  

 

 الجباؿ , مف غير أف يصطاد طريدة واحدة . جمس الصياد تحت الشجرة , وكاف يغفو 

 

 مة مف عشيا , و قالت لمصياد : عـ  مف شدة التعب . وفي ىذه األثناء , خرجت الحما

 

 تبحث أييا الصياد ؟ و لماذا أنت حزيف ؟ ىؿ أصابَؾ مكروه ؟ 

 

 فما كاف مف الصياد إال أف حمؿ بندقيتو , و أطمؽ منيا النار عمى الحمامة , فسقطت 

 

 تتخبط بدميا . وقبؿ أف تمفظ أنفاسيا األخيرة , قالت : " لقد قضيت عمى نفسي بسبب 

 

 تي " .ثرثر 
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 بطاقة مالحظة لقياس إتقاف ميارات القراءة الجيرية

 

 درجة إتقاف الميارة ميارات القراءة الجيرية الرقـ   

4 0 0 1    

0-  

 

 نطؽ األصوات نطقًا صحيحًا .

 

    

     قراءة الكممات بسرعة مناسبة . -0

     القراءة في جمؿ تامة . -4

     . ضبط الكممات ضبطُا صحيحاً  -3

     تمثؿ المعنى . -5

     الطبلقة . -1
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 (6ممحؽ رقـ )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السيد األستاذ الدكتور : ...................................... حفظو ا .

 تحية طيبة وبعد ,

 رابع األساسيالصؼ ال ـ القراءة لدل تالمذةلتحديد صعكبات تعم المكضكع : تحكيـ استبانة

تقـو الباحثة بإعداد دراسة تيدؼ إلي تحديد صعوبات تعمـ القراءة لدى تبلمذة الصؼ الرابع 
 األساسي وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية , مف الجامعة اإلسبلمية بغزة

حثة مف لتحديد صعوبات القراءة التي توصمت إلييا البا ةومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد استبان
ومف خبلؿ  ,خبلؿ سؤاؿ مفتوح وجو لمعممي ومعممات المغة العربية لمصؼ الرابع األساسي

 البحوث التي أجريت في مجاؿ صعوبات القراءة .االطبلع عمى الدراسات و 

بداء الرأي حوليا مف حيث مدى والمرجو مف سيادتكـ التكـر باال طبلع عمى ىذه االستبانة , وا 
, واقتراح ما يمكف حذفو مف مضموف االستبانة , أو اإلضافة عوبات القراءةوؿ االستبانة عمى صشم

  .إلييا , أو التعديؿ فييا حسب ما ترونو مناسبا لصالح البحث

 

 التقديرولكـ جزيؿ الشكر و 

 

 

 الباحثة

 إيماف أحمد النكرم
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 العبارات الرقـ      
 ( المجاؿ األكؿ )صعكبات ترجع إلى المعمـ

 درجةب  تمثؿ صعكبة

 قميمة متكسطة كبيرة
    ضعؼ تفاعؿ  المعمـ مع التبلميذ -0

    لممعمـ وذلؾ مف خبلؿ عدـ االلتزاـ بضبط الكممات . القراءة الخاطئة -0

    سرعة المعمـ في قراءتو األولى لمدرس مما يقمؿ الفيـ . -4

    وجود بعض الصعوبات في النطؽ عند بعض المعمميف. -3

    عباء المعمـ مما يحوؿ دوف معرفة  خمفية التبلميذ و مستوى تفكيرىـ.كثرة أ -5

    عدـ إعطاء المعمـ لمتبلميذ دروس القراءة كاختبارات قرائية تقويمية . -1

    عدـ تفعيؿ المعمـ لدور المكتبة المدرسية كدافع لمقراءة الصحيحة . -1

    ميذ ووضع حؿ ليا .تشخيص المشكمة عند التم عدـ قدرة المعمـ عمى -5

    عدـ تعزيز المعمـ لمميارات المغوية الداعمة لمقراءة السميمة . -2

    مدرسي المواد األخرى.و  عدـ التعاوف المتبادؿ بيف مدرسي المغة العربية, -01

    إغفاؿ المعمـ لعبلج األخطاء الشائعة و المتكررة في القراءة . -00

    و ثبلثة لمفقرة أثناء القراءة .اءة طالبيف أبقر اكتفاء بعض المعمميف  -00

الضعؼ المغوي لدى فئة مف معممي المغة العربية و افتقارىـ إلى السميقة  -04
 المغوية السميمة . 

   

    خط المعمـ غير الواضح أحيانَا. -03

    نقص كفايات المعمـ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ. -05
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 العبارات    الرقـ   
 ( المجاؿ الثاني )صعكبات ترجع إلى التمميذ

 بدرجة تمثؿ صعكبة

 قميمة متكسطة كبيرة
    عدـ قدرة التمميذ عمى نطؽ األصوات نطقًا صحيح.  -0

    إىماؿ عبلمات الترقيـ . -0

    الممثمة لممعنى .عدـ التمكف مف القراءة الصحيحة و  -4

    التمييز بيف األصوات المتقاربة في المخرج . عدـ امتبلؾ القدرة عمى -3

مختمفة يف الكممات المتشابية في الشكؿ و عدـ امتبلؾ القدرة عمى التفرقة ب -5
 في المعنى .

   

    قصور القدرة عمى االستخداـ الوظيفي لمقراءة . -1

    العجز عف إتقاف كؿ الميارات المغوية المطموبة . -1

    مات بأخرى قد تحمؿ بعضًا مف معناىا.إبداؿ بعض الكم -5

وحذؼ الكممات التي ال قراءة الجمؿ بطريقة سريعة جدًا وغير واضحة  -2
 . يستطيع قراءتيا

   

    عدـ قدرة التمميذ عمى فيـ المقروء. -01

    السمع أو البصر.وجود صعوبات تعميمية في النطؽ أو  -00

    .ضعؼ ميوؿ التبلميذ نحو القراءة -00

المختمفة لفظًا مثؿ )ج, ح( و  ضعؼ التمييز بيف الحروؼ المتشابية رسماً  -04
 )ت, ث(. 

   

ضعؼ التمييز بيف الحروؼ المتشابية لفظًا والمختمفة رسمًا مثؿ )ؾ, ؽ(  -03
 ) س , ز (.

   

    التحكـ في التنفس أثناء القراءة . عدـ -05
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 العبارات الرقـ      
 ( عكبات ترجع إلى المادة الدراسيةالمجاؿ الثالث )ص

 بدرجة تمثؿ صعكبة

 قميمة متكسطة كبيرة   
    طوؿ المادة الدراسية مقارنًة بعدد الحصص المقررة لمادة المغة العربية .  -0

    متدني التحصيؿ .و  صعوبة المادة الدراسية بالنسبة لمتبلميذ متوسطي  -0

عماؿ الفكر .اإلثارة و المادة الدراسية لعنصر افتقار  -4     التشويؽ وا 

    سوء إخراج الكتاب المدرسي ورداءة الطباعة والورؽ . -3

التركيز في الموضوعات عمى الميارات المغوية والنحوية عمى حساب  -5
 القراءة.

   

    التركيز في المادة الدراسية عمى الكـ ال الكيؼ. -1

    .اليدؼ والتركيزضع و ممميارة األسئمة ل عدـ مناسبة -1

    كثرة المترادفات فبل يستطيع التمميذ حفظيا . -5

    بيئة التمميذ وواقعو. ب عدـ ربط المادة الدراسية  -2

    عدـ تمبية المادة الدراسية حاجات التبلميذ وميوليـ. -01

عند القراءة في بعض  وجود بعض الكممات الصعبة في المفظ -00
 الموضوعات .

   

    .قمة الصمة بيف موضوعات كتاب القراءة والمواد األخرى -00

    النقص في شرح مفردات الكممات الصعبة في الكتاب . -04

    تصميـ الكتاب المدرسي .ب المعمـ عف المشاركة في إعداد و تغي -03

الجماؿ الكتاب المدرسي مف حيث المعنى و  عدـ العناية بالصور في -05
 والشكؿ.
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 (7محؽ رقـ )م
 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 السيد  األستاذ  الدكتور ......................................................... حفظو ا

 تحية طيبة وبعد,  

 المكضكع : تحكيـ اختبار تشخيصي في القراءة

تبلمذة الصؼ الرابع تقوـ الباحثة بإعداد دراسة تيدؼ إلى التعرؼ إلى صعوبات تعمـ القراءة لدى 
ر تشخيصي لقياس ميارات القراءة الرئيسة, األساسي , ومف متطمبات ىذه الدراسة إعداد اختبا

    ونظرًا ألىمية رأيكـ وخبرتكـ في ىذا المجاؿ , ترجو الباحثة التفضؿ باالطبلع عمى االختبار ,
بداء الرأي حوؿ األمور التالية :و   ا 

 القراءة التي وضعت مف أجميا . مياراتبلحية أسئمة االختبار لقياس ص -

 المستيدفة . لمميارات مناسبة كؿ سؤاؿ -

 مدى وضوح تعميمات االختبار . -

 إجراء ما ترونو لصالح البحث مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ . -

 

 ولكـ جزيؿ الشكر والتقدير

 

  

 الباحثة
 إيماف أحمد النكرم
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 اختبار القراءة

 تعميمات االختبار

 

 ..................................... اسـ التمميذ :

 الصؼ : .........................................

 ...........المدرسة : .............................

 عزيزم التمميذ/ة :

لمصؼ الرابع األساسي , وىو معد ألغراض  ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات القراءة الرئيسة
 ( سؤااًل .41, وليس لو عبلقة بدرجاتؾ المدرسية وىو مكوف مف ) البحث العممي

 ولذا عميؾ االلتزاـ بالتعميمات التالية:

 اقرأ /ي األسئمة بدقة قبؿ البدء في اإلجابة . -

 اتبع /ي تعميمات كؿ سؤاؿ . -

 ي حسب المطوب مف السؤاؿ.أجيب / -
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                                                       ضع دائرة حكؿ الحرؼ الذم تسمعو مف المعمـ: -0
 ز ر ذ د

 

 ف ث ت ب

 

 ض ص ش س

 

 ع خ ح ج

 

 ضع دائرة حكؿ الحرؼ أك المقطع الذم تسمعو مف المعمـ: -2

 ذٍ  ذَ  ذِ  ذٌ 

 

 صا سا سي سو

 

 ؾِ  ؾَ  ؿِ  ؿَ 

 

 ضـ صـ شـ سـ

 

 ضع دائرة حكؿ الكممة التي تسمعيا مف المعمـ: -3

 حاسـ اسـج قاسـ باسـ

 

 منقذ منجد موعد موقد

 

 صابر شاىر ساىر سامر
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 اقرأ كؿ كممة مف الكممات في العمكد األكؿ ثـ صميا مع الصكرة المناسبة في العمكد الثاني: -4

  

 

  شجرة

 

   
 طائرة

 

  

 ساعة
 

 

 

  حقيبة         
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 صؿ بيف الكممات المتماثمة: -5

 مسطرة                             قمـ            

 سمـ   مسطرة                                  

 كرة    سمـ                                    

 لوح     كرة                                    

 قمـ                                           
 

 الكممات التالية: ضع دائرة حكؿ حركؼ المد ) العمة ( ) ا , ك , م ( في -6

 شتاء ماء بناء

 

 موقؼ حوؿ حوت

 

 خميؿ بعيد سعيد 

 

                                         اقرأ العبارات التالية, ثـ صؿ ما في العمكد األكؿ بما يناسبو مف العمكد الثاني:                                                  -7

 
 سينجو مف العقاب                   أحب قيس كرة القدـ  

 

 الصميبيوف الكرؾ                وعـز عمى أف يصبح العبًا مشيوراً  احتؿَ 

 

 نو                          لكف صبلح الديف طردىـأالمص ظف 
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 ( التي تميو: 6-1اقرأ النص التالي ثـ أجب عف األسئمة مف )  -5

 

            أ٘ذث إ١ٌٙب أُِٙب ِدّٛػت   ِٓ اٌىخب ,شاءة وث١شا  ت  ِدخٙذة   حُحب اٌم١ٌٍٝ ؽبٌب

اٌمظض ٘ذ٠ت  ٌٙب بّٕبصبت حفٛلٙب فٟ اٌّذسصت ,ص شث ١ٌٍٝ وث١شا  ببٌٙذ٠ت , ثُ سحبج ٚ

اٌّىخبت, ثُُ اخخبسث لظت ِٕٙب ٚخٍضج إٌٝ إخٛحٙب  اٌىخب ٚ اٌمظض ػٍٝ سفٛف

 إٌٝ ِىخبخٙب وٟ ححبفع ػ١ٍٙب .لشأحٙب فبصخّخؼٛا بٙب وث١شا  , ثُ أػبدحٙب اٌظغبس ٚ

 

 األسئمة :

 الشيء التي تحبو ليمى ىو :. 0

 السباحة ( -القراءة          د -الرياضة     ج -النظافة      ب -) أ

 معنى كممة مجتيدة في عبارة " طالبة مجتيدة " ىي :. 0

               تحافظ عمى نظافة مبلبسيا     -جمتفوقة في دروسيا   -تطيع والدييا  ب -أ )
 تعتني بإخوتيا ( -د

 في النص كممة بمعنى" فرحت" ىي :.4

 ُسرت ( -اختارت       د -تحافظ         ج -تحب     ب -) أ

 رتبت ليمى الكتب ... .3

 في الحقيبة (  -عمى الطاولة  ج -في الخزانة  ج -عمى رفوؼ المكتبة    ب-) أ

 كممة تحافظ بالمعنى ىو ...عكس  .5

 ترعى    (  -ترتب         د -تعتني         ج -ب        ُتيمؿ  -) أ

 العنواف األكثر مناسبة لمنص ىو... .1

 المكتبة ( -الطالبة المجتيدة      د -الطالبة المطيعة    ج -الطالبة النظيفة    ب -) أ
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 صؿ بيف الجممة كالصكرة المناسبة: -9

 

                                                         ماجد ٍعزف

 

 

                                                  أحمد مزٍض 

 

                                                             

                                                           تقوى تزسم

 

 

 

 

 ناسب:اكتب الكممة المناسبة في الفراغ الم-10

 )    موجًا        ,   فوجًا    ,   زوجًا   (          

 شاىدت ............ عاليًا .ذىبت في رحمة إلى البحر و  -0

 اشتريت .............. مف الحماـ الزاجؿ. -2

 .استقبمت ............. مف حجاج بيت ا الحراـ -3

 
 



639 
 

 أكمؿ الكممة بالحرؼ المناسب: -11
 ت ( -) ط          ....ائرة   -1

 ص ( -) س....نارة             -2

 خ ( –يسب....          ) ح  -3

 غ ( –....لـ               ) ع -4

 

 ككف مف الحركؼ اآلتية كممات ليا معنى.-12
 ) ب   ح    ر    ش    س    ـ   (               

...............                   ......................... 

...................                    ................... 

 
                                                  الكممات التالية لتككف جممة تامة: رتب -13

 مف      أتعمـ          حقي          أف 

................................................................. 

 مبتسمة       الصؼ    المعممة      غرفة        دخمت

................................................................. 

 
 ضع خطان تحت الكممة التي تشتمؿ عمى أؿ مع حرؼ شمسي: - 14

 (الرافعات  –الميندس  -الديانات –الوطف  –الزيارات  –الفصوؿ  –الخريطة  –السنة )
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