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شكروتقدير

الة واجتياد, والص   د  ور بعد ج  الن  ىذا العمل ليرى  إلنجازرادة ذي منحني العزيمة واإلحمد هللا ال  ال

 والتسميم, وبعد:الة فضل الص  سيدنا دمحم عميو أ نبياء والمرسمينخاتم األ الم عمىوالس  
 

معة القدس, وأخص بالذكر كمية العموم التربوية؛ لما تقدمو من جيد اى جفإني أتقدم بجزيل الشكر إل
 وعطاء ألبنائيا الطمبة.

 
الخالص, التي  دشكر المشرفة عمى ىذا العمل الدكتورة بعاأن أ ومن دواعي سروري وعظيم امتناني

 وبفضل دعميا ونصحيا كان ىذا العمل.
 

 لجنة المناقشة لتفضميم بالموافقة عمى مناقشة الرسالة. ألعضاءكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
 بدوه من مالحظات قيمة.اسة لما أالدر أدوات وكذلك الشكر موصول لمسادة محكمي 

 
ياسين طو, لما يسيتان في مدرستي عمار بن ياسر و إلى الييئتان التدر  أتقدم بالشكر الجزيل خيرا  وأ
  موه من تسييالت إلتمام ىذا العمل المتواضع.قد

 
 
 
 







النجاردمحمالباحثة:إيناس
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 الملخص

 
وتي في تنمية ميارة القراءة ىدفت ىذه الد   راسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية الوعي الص 

ف الث الث األساسي في مادة ُلغتنا  الجميمة, وبيان إذا كان الجيرية واالستيعاب القرائي لدى طمبة الص 
 ىذا األثر يختمف باختالف طريقة الت دريس والجنس والت فاعل بينيما.

 
ف الث الث األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية  وتكون مجتمع الد راسة من جميع طمبة الص 

( 0220غ عددىم )( والبال2012/2012الت ربية والت عميم وسط الخميل, المنتظمين في العام الدراسي )
( طالبا  وطالبة من مدرستي 122)لد راسة عمى عينة قصدية مكونة من طالبا  وطالبة, وقد تم تطبيق ا

 ة, وتم  ياسين طو األساسية لمبنات وعمار بن ياسر األساسية لمبنين, موزعين عمى أربع شعب دراسي  
( طالبا  وطالبة درست باستخدام استراتيجية 22تعيين شعبتين لتمثال المجموعة التجريبية وعددىا )

وتي, وشعبتين تمثال المجموعة الضابطة وعددىا ) ( طالبا  وطالبة درست بالطريقة 22الوعي الص 
 االعتيادية. 

 
تبارا  لمقراءة الجيرية وبطاقة جريبي, وأعدت اخولتحقيق أىداف الد راسة استخدمت الباحثة المنيج الت  

 دليال  وأعدت الباحثة  حقق من صدقيما وثباتيما,الت   م  وقد ت  مالحظة, واختبارا   لالستيعاب القرائي, 
ولتحميل البيانات تم استخراج المتوسطات وتي.دريس وفق استراتيجية الوعي الص  يوضح كيفية الت  لممعمم 

( (Two Way ANCOVAار تحميل التغاير الثنائي اختب تخدامواس المعيارية, واالنحرافات الحسابية
 مبة في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية واختبار االستيعاب القرائي.لمقارنة متوسطات عالمات الط  

 تية:  تائج اآلراسة الن  وقد أظيرت الد  
 

في اختبار تنمية ساسي الث األف الث  بين متوسطات عالمات طمبة الص   وجود فروق دالة إحصائيا  
عدم وجود فروق دالة و جريبية, دريس ولصالح المجموعة الت  ت  عزى لطريقة الميارة القراءة الجيرية تُ 

في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية  ساسيالث األف الث  بين متوسطات عالمات طمبة الص   إحصائيا  
الث ف الث  بين متوسطات عالمات طمبة الص   وجود فروق دالة احصائيا   عزى لمتغير الجنس.األساسي تُ 

دريس والجنس, وكانت الفروق عزى لمتفاعل بين طريقة الت  في اختبار القراءة الجيرية لطمبة تُ  ساسياأل
 جريبية.لصالح الذكور في المجموعة الت  

 
عالمات  بين متوسطات حصائيا  وجود فروق دالة إتائج أما بالنسبة لالستيعاب القرائي فقد أظيرت الن  

دريس ولصالح المجموعة عزى لطريقة الت  تُ اختبار االستيعاب القرائي  في ساسيالث األف الث  طمبة الص  



 د
 

في  ساسيالث األف الث  بين متوسطات عالمات طمبة الص   حصائيا  ة إعدم وجود فروق دالو  جريبية,الت  
بين متوسطات  حصائيا  إ دالة فروق  وجود عدم, و عزى لمتغير الجنساختبار االستيعاب القرائي تُ 

دريس لمتفاعل بين طريقة الت   عزى تُ  القرائي االستيعاب اختبار في ساسيالث األف الث  عالمات طمبة الص  
 والجنس.

 
وتي في تدريس المغة العربية, وبناء عمى النتائج أوصت الباحثة   بتوظيف استراتيجية الوعي الص 

وعقد دورات تدريبية وورش عمل , واعتمادىا كأساس في عممية الت عميم من بداية مراحل الت عميم األولى
ف وتي في تدريس عمى استخدام استراتيجية الوعي الص  وف العادية لمعممي غرف المصادر ومعممي الص 

 .المغة العربية
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The Effect Of Using Phonological Awareness Strategy For The 
Development Of Oral Reading Skill And Reading Comprehension. 

 
Prepared by: Inas Mohammed AL-Najjar.  
Supervisor: Dr. Buad Al Khales. 
 
Abstract 
 
The study aimed at investigating The effects of using phonological 
awareness strategy for the development of oral reading skill and reading 
comprehension. The study population consisted of the completely third 
graders in the public schools in the district Hebron for the school year 
2017/2018 (N.5880). students (142) male and female was participate in this 
study from Yasin Taha School For Girls and Ammar bin Yasser School for 
Boys. The sample consisted of students in four sections: students in two 
sections represented the experimental group (N.64) and were taught 
phonological awareness strategy. Students in the other two sections 
represented the control group (N.78) and they were taught in the usual 
method. To achieve the study goals, the researcher created a test for Oral 
reading skill, and Reading comprehension. The validation and reliability of 
the test was examined. For data analysis the, (Two Way ANCOVA), were 
calculated. 
 
The study showed several results, the most important one is the existence of 
between the averages of marks between the experimental group and the 
control group for the benefit of the experimental group. Thus, it can be 
concluded that the phonological awareness strategy used in teaching the 
experimental group was more effective than the usual method. However, 
there were no significant statistical differences between the two genders, 



 و
 

there is no interaction between the phonological awareness strategy and the 
gender of the students. 
 
Based on these results, the study recommends to integrate the  phonological 
awareness strategy in teaching, and to provide training courses for in-
service Arabic teachers in order to help them teach using this strategy. 
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 الفصل األول
  أىميتياو ة راسمشكمة الدّ 
  
 المقدمة 1.1

 
 يدكر ما كايصاؿ اآلخريف أفكار فيـ مف الفرد يتمكف خالليا مف, الخبرات كتبادؿ متفاىـل أداة غةالمّ تعد 
 فيالمستكي عمى الحياة تنظيـ في ككظيفتيا, المجتمع حياة في المغة تمعبو ذؼالّ  لمدكر كنظرا  . ذىنو في
 ىذا كباعث ربية؛كالتّ  المغػة عمماء باىتماـ ريسياتد كأساليب المغة حظيت فقد كالجماعي, الفردؼ
 تبمكرت متعددة تعريفات ليا فكضعكا. كتنميتيا الخبرة كتككيف المعرفة تحصيلل كسيمة غةالمّ  أف االىتماـ
 .كاىتماماتيـ اختصاصاتيـ مف
 

عادات كما يتبعيا مف االختالؼ بال ,يعيشكف في بيئات مختمفة أف المسمميف اليكـ مفغـ كعمى الرّ 
ف كجعميا لغة القرآالميف قاليد كاألنظمة, فإف لغة كاحدة تجمعيـ اصطفاىا هللا عف كل لغات العكالتّ 

اس كافة عمى اختالؼ ألسنتيـ لى النّ ـ, المكجو إذؼ يحكؼ في ثناياه تعاليـ كشرائع اإلسالالكريـ, الّ 
ـ   ِلُتْنِذرَ  يًّاَعَربِ  ُقْرآن ا ِإَلْيؾَ  َأْكَحْيَنا ككذلؾكألكانيـ, كأزمانيـ. "  َرْيبَ  اَل  اْلَجْمعِ  َيْكـَ  َكُتْنِذرَ  َحْكَلَيا َكَمفْ  القرػ  ُأ

ِعيرِ  ِفي َكَفِريق   اْلَجن ةِ  ِفي َفِريق   ِفيوِ  المغة العربية شرفا  كتعظيما  بأف يصفيا زاد (. ك 7آية" )الشكرػ: الس 
: الشعراء) "ِبِمَساٍف َعَرِبيٍّ مُِّبيفٍ :" العزيز وكتاب في تعالى هللا قاؿهللا جل شأنو بالكضكح كاإلبانة, كما 

 قدرة ذات العربية غةالم تعتبر كذلؾ. األداء كقكة األسمكب كجماؿ فعالم فخامة جمعت فيي ؛(295آية
 ذلؾ عمى كشاىد األخرػ  المعرفة كأنكاع كالحكمة العمـ مف جديد كل كاستيعاب الّصعاب تذليل عمى
 (.1998 ,باؼ) (3آية: فصمت") َيْعَمُمكفَ  لَِّقْكـٍ  َعَرِبيًّا ُقْرآن ا آَياُتوُ  َمْت ُفصِّ  ِكَتاب  :" تعالى قكلو
 
 فكيرالتّ  في كاستخدمكه القدـ, نذمُ  العرب عميو اتفق ذؼالّ  كتيالّص  مزؼ الرّ  ظاـالنّ  ىي العربية فالمغة
 اإلسالمية, العربية محضػارةل حافظػة  ككانت  ,كاصلكالتّ  تصاؿاال في أيضا   كاستخدمكه فاىـ,كالتّ  عبيركالتّ 
 كلغة اإلسالـ, قبل العربي اإلبداع لغة فيي العصكر, مػر عمػى كذاكرتيػا األجياؿ, ببف يتياكراك 
 عمى القدرة كأكسبيا لمعالميف رسالة اإلسالـ حمميا المعجػزة, المبدعػة كىػي بعده, اإلليي اإلعجاز
 حاضػػرنا تصػػل ذخائرنػػا, كمسػػتكدع ىكيتنا, لعربيةا غػػةكالمّ (. 2005 ,كالكائمي الدليمي) بميغالتّ 

 يزيد. أك قرنا   عشر سبعة عمػػى خالليػػا مػػف كنطػػل بماضينا,
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, فإتقاف مياراتيا  غة العربيةمّ كمما يزيد ال أىمية أف ىناؾ عالقة كطيدة بينيا كبيف غيرىا مف العمـك
قدـ في كثير مف ؛ يؤدؼ إلى إحراز التّ - الكتابةاالستماع, كالتحدث, كالقراءة, ك  –األساسية األربعة 
بسرعة,  غة يفيـ ما يقرأي تعتمد في تحصيميا عمى القراءة كالفيـ, فالطالب المتمكف مف المّ العمكـ, التّ 
 (.1996شحاتة, ( األخرػ  لماـ بما يقرأ مف العمكـا عمى االفيساعده ىذ

 
لمطمبة كخصيصا  طمبة  تعميميا عمى المدارس ركزت تيالّ  راسيةالدّ  الميارات أىـ مف القراءة تعدإذ 

 تتكقف إذ الالحقة عميميةالتّ  ممراحلل تأسيسيةمرحمة  االبتدائية المرحمة تعتبر حيث, المرحمة االبتدائية
 شخصيتيـ جكانب لتنمية الالزمة عميميةالتّ  كالخبرات المعرفية لمميارات الّطمبة اكتساب عممية عمييا
 مكؾالسّ  أنماط الّطالب يكتسب المرحمة ىذه ففي كالجسمية, كالكجدانية المعرفيةك  العقمية المختمفة؛
 القراءة ميارة كيكتسب المغكؼ  البالطّ  نمك فييا يزدىر تيالّ  المرحمة كىي لإلنساف, الالزمة فكيركالتّ 
 الجسر ألنيا ؛بتدائيةاال المرحمة في أساسية مادة القراءةإذ تعتبر . عبيركالتّ  الفيـ عمى تساعده تيالّ 

ذا, األخرػ  المكاد جاح فيالنّ  مف تمكف منيا, الّطالب تمكف كمتى األخرػ, المكاد لدراسة المكصل  كا 
 .(1985,المال) عامة بصفة عمـالتّ  كعممية المدرسة نحك اتجاىاتو عمى سمبا   فسيؤثر اكتسابيا في فشل
 

 تشكل بكرالمُ  عميـالتّ  مرحمة باتت حتػى ,بكرعميـ المُ ربكية المعاصرة أىمية التّ راسات التّ كقد أثبتت الدّ 
 فػي عظيـ أثػر مػف المرحمػة لتمػؾ مػا تبيف بعػدما كذلػؾ ,الّطمبة لػدػ عميـالتّ  مراحػل ببف جكىرية مرحمة
 فػي جميا   المرحمػة تمػؾ أثػر يبدك حيث فػل,الطّ  شخصية لتككيف معػا   تتضػافر تػيالّ  الجكانػب مختمػف
 فػي إيجابي دكر الجكانبىذه  تؤدؼ إذ غكية,كالمّ  كالعقمية, كالميارية نفعالية,كاال ماعيةجتاال الجكانػب
 أفضػل مػف المغػكؼ  الجانػب كلعػل حيح,الّص  بالشػكل نمػكه كاسػتمرار فػل,الطّ  لشخصية ميـالسّ  شكيلالتّ 
 الرئيسة االتصػاؿ كسيمةغة حيث تعتبر المّ فػل؛ الطّ  شخصية فػي المباشػر أثػره حيث مػف الجكانػب تمػؾ
 مجػاؿ فػي ثبػت إذا مبكػرة, سػف منػذ المغكية الميارات يمتمؾ أف الفرد كعمى كالجماعات, األفراد ببف
 .(2005 كالبركات, البطاينة) غكيةالمّ  قدراتو عمىيرتكز  عميميةالتّ  المكاقف في الفرد تقدـ أف عميـالتّ 
 
 يحث إذ العزيز, الكتاب في إلييا الكريـ القرآف تكجيو كبير, شأف مف ليا كما القراءة أىمية يؤكد كمما
ْنَسافَ  َخَمقَ ( 1) َخَمقَ  ال ِذؼ َربِّؾَ  ِباْسـِ  اْقَرأْ " :تعالى قكلو في القراءة عمى المسمميف  اْقَرأْ  2)) َعَمقٍ  ِمفْ  اإْلِ
 (.3-1اآلية  :" )العمقِباْلَقَمـِ  َعم ـَ  ال ِذؼ( 3) اأْلَْكَرـُ  َكَربُّؾَ 
 

 غةالمّ  اكتساب أدكات مف كأداة, المغكؼ  شاطالنّ  مجاالت بيف األىـ المجاؿ فيي خاصة أىمية كلمقراءة
 ـىُ  القراءة يجيدكف  ذيفكالّ , أشير تتعدػ ال زمنية مدة في القراءة كمكاد كالمعمكمات المعرفة فيو تتزايد
 .(2005, كآخركف  ةنياطالب) الغاية بمغ فقد القراءة أجاد كمف, المقركء يفيمكف  ذيفالّ 
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 القارغ  يتمقاىا تيالّ  مكزالرّ  تفػسير تػشمل عقمية عممية القراءة تأصبح القراءة مفيكـ تطكر ضكء كفي
 المعانيك  خصيةالشّ  الخبرة بيف بطكالرّ  كاستيعابيا المعاني فيـ العممية ىذه كتتطمب عينيو, طريق عف
 لمطمبة القراءة ـيتعم مف األساسي ليدؼا أف (1994) الجرؼ ترػ  الصدد ىذا كفي .(2000 يكنس,)
 ىذه االستيعاب كعممية كاستيعابيا, المقػركءة المػادة معػنى التقاط عمى طالب كل لدػ القدرة تنمية ىك
 .مباشرة مالحظتيا يمكػف كال القارغ, عقل داخل تدكر داخمية عممية
 

القرائي يعتبر  ألف االستيعاب لالستيعاب؛ ءة أف تككف أكال  ( أف األصل في القرا2003كيرػ جاد )
القرائي ىك اليدؼ األسمى  مف  فاالستيعاب ,لى تنميتياالقراءة إ تي ييدؼ تعميـالميارة المحكرية الّ 

 عميمية إليو.تيدؼ العممية التّ لى تحقيقو, كَ ذؼ يسعى المعمـ إالّ  ,القراءة
 
 كالحكـ, حميل,التّ : مثل العقمية, ياتالعمم مف بكثير البالطّ  يقكـ القرائي االستيعاب ميارات خالؿ كمف

 فارتقاء ابتكاراتو, كتبرز آفاقو, كتتسع مكىبتو, كتظير فكره, يسمك الفرد يقرأ ما فبمقدار كاالستنتاج,
 لممقركء كاستثماره نفسو, القراءة أسمكب عمى بل فقط, المقركء كمية عمى يتكقف يعد لـ كثقافتو نسافاإل
 .(2010 الحميد,)
 

ظريات األبحاث العممية األخيرة تغيرات في طرائق تعميـ القراءة في العالـ, بخالؼ النّ كقد أظيرت 
نفسية" حيث أف تطكر القراءة في المراحل  -ابقة مثل نظرية جكدماف "القراءة كمعبة تخميف لغكيةالسّ 

 ةمعرف كتي,الّص  الكعي: مثل أساسية, لغكية -كذىنية لغكية كميارات قدرات عمى يعتمداألكلى 
 فيذه ,(2006 طيبي, عكرتاني) الكممات عمى كالّسريع الّدقيق كالّتعرؼ الّصكتي الّتركيب الحركؼ,
 عمى القدرة تحكيل مف المبتدغ القارغ  تمكف إذ المقركء, الستيعاب ميما   أساسا   تشكل األساسية القدرات
 بعضيا الكممات ربط في نيةالذى قدرتو يستثمر أف لو يتيح ما كىك أكتكماتيكية, قدرة إلى الّرمكز فؾ
 .(Stanovich, 2000) يقرأ ما فيـ في أؼ ببعض,
 

كتي في ل الكعي الّص كتي ذا أىمية بالغة في تعمـ القراءة, كيتمث( أف الكعي الّص 2005كيرػ عبد هللا )
لى كممات, ثـ مقاطع, فأصكات, كمف الطبيعي أف عمى فيـ أف الجممة يمكف تجزئتيا إ فلقدرة الطّ 
 كتي خالؿ سنكات ما قبل المدرسة.ؿ قادركف عمى تطكير الكعي الّص األطفا
 
كتي تعتمد المرح أف تككف األنشطة المستخدمة في تعميـ القراءة كفق الكعي الّص  الضركرؼ  كمف

 . (Yopp & Yopp, 2009) كالتدريب عمى السجعستخداـ األغاني كاأللعاب كالقصص كالمتعة كا
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يا لّضعف في القراءة يرجع إلى القصكر في الكعي الّصكتي كمنّ راسات أف اكقد أظيرت بعض الدّ 
 (.,Hogan et al 2005) كآخركف  كدراسة ىكجاف( 2003دراسة حميدكش )

 
ذؼ تبنى عميو ميارة القراءة كىذه الميارة تسيـ في خمق كعي كتي األساس الرئيس الّ كيمثل الكعي الّص 

ا  عمى طالقة قراءتو كمف ثـ استيعابو يما ينعكس إيجابقاطعيا ككمماتيا مغة كمالب بأصكات المعند الطّ 
راسة لمكشف عف أثر الكعي الّصكتي في تنمية القراءة الجيرية لممقركء. كمف ىنا جاءت ىذه الدّ 

 كاالستيعاب القرائي.
 

 :راسةمشكمة الدّ  2.1
 

معايشتيا لمكاقع ك  سنكات أربع ذغة العربية لممرحمة األساسية منمف خالؿ عمل الباحثة معممة لمادة المّ 
البات في القراءة الجيرية, مف بطء بالقراءة, كالخمط بيف الحظت ضعف الطّ  فمسطيف,الّتعميمي في 

ص المقركء تي أدت إلى ضعف في فيـ النّ الحركؼ المتشابية بالنطق, كغيرىا مف المشاكل؛ الّ 
شاكل؛ فالبد مف استحداث قميدية لـ تتمكف مف تجاكز ىذه المدريس التّ كاستيعابو. كبما أف طرؽ التّ 

استراتيجية جديدة لعميا تساعد بتخطي ىذه العقبات كما يترتب عمييا في المستقبل, حيث تؤكد 
راسات الحديثة في مجاؿ تعميـ القراءة أف اكتساب ميارات القراءة في عمر مبكر, كبمعدؿ كاؼ, الدّ 

الالحقة, فاكتساب ميارات القراءة  تي ينبغي تكافرىا إلجادة القراءة في المراحلمف األساسيات الّ 
عمى المقررات األخرػ. كمف  األساسية يزداد صعكبة كمما تقدـ األطفاؿ في العمر, كىذا يؤثر سمبا  

تي أكدت فاعمية ( الّ  2011ابقة كدراسة )عبد هللا,راسات السّ خالؿ اطالع الباحثة عمى نتائج الدّ 
كتي راءة؛ فيناؾ عالقة متبادلة بيف القراءة كالكعي الّص كتي في تنمية ميارة القاستراتيجية الكعي الّص 
ابقة تؤدؼ إلى نتائج أفضل في اكتساب القراءة, بينما تؤدؼ القراءة إلى كتي السّ فقدرة الكعي الّص 

عند  تككف ذكؼ الخبرة,   استشارةكبعد  .)يعقكبي كآخركف, د.ت( كتيتحسيف كتطكير قدرة الكعي الّص 
 كتي.استراتيجية الكعي الّص  الستخداـ الباحثة تكجيا  

 
 ئيس اآلتي:راسة بالسؤال الرّ وبناء عمى ذلك لخصت الباحثة مشكمة الدّ 

 
وتي في تنمية ميارة القراءة الجيرية واالستيعاب القرائي لدى ما أثر استخدام استراتيجية الوعي الّص 

 الث األساسي؟ف الثّ طمبة الّص 
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 راسة:أىداف الدّ  3.1
 

القراءة الجيرية  ميارة كتي في تنميةقصاء أثر استخداـ استراتيجية الكعي الّص راسة إلى استىدفت الدّ 
ابعة لمديرية كسط في المدارس الحككمية التّ  غتنا الجميمةلُ الث األساسي في مادة ف الثّ لدػ طمبة الّص 
 ا.فاعل بينيمدريس كالجنس كالتّ فيما إذا كاف ىذا األثر يختمف باختالؼ طريقة التّ  الخميل, كبياف

 
كتي في تنمية االستيعاب القرائي راسة إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية الكعي الّص كما سعت الدّ 
ابعة لمديرية كسط في المدارس الحككمية التّ  غتنا الجميمةلُ لث األساسي في مادة اف الثّ لدػ طمبة الّص 

 فاعل بينيما.نس كالتّ دريس كالجالخميل كبياف إذا كاف ىذا األثر يختمف باختالؼ طريقة التّ 
 

 راسة:أسئمة الدّ  4.1
  

 ؤالين اآلتيين:راسة إلى اإلجابة عن السّ حاولت الباحثة من خالل ىذه الدّ 
 

كتي في تنمية ميارة القراءة الجيرية لدػ طمبة ما أثر استخداـ استراتيجية الكعي الّص ؤال األول: السّ 
ابعة لمديرية كسط الخميل؟ دارس الحككمية التّ في الم غتنا الجميمةمادة لُ  الث األساسي فيف الثّ الّص 

 فاعل بينيما؟الجنس كالتّ ك دريس كىل يختمف ىذا األثر باختالؼ طريقة التّ 
 

كتي في تنمية االستيعاب القرائي لدػ طمبة ما أثر استخداـ استراتيجية الكعي الّص اني: ؤال الثّ السّ 
ابعة لمديرية كسط الخميل؟ دارس الحككمية التّ في الم غتنا الجميمةمادة لُ الث األساسي في ف الثّ الّص 

 فاعل بينيما؟دريس كالجنس كالتّ كىل يختمف ىذا األثر باختالؼ طريقة التّ 
 
 الفرضيات: 5.1

 
 راسة الفرضيات اآلتية:انبثقت عن أسئمة الدّ 

 
بيف ةاللال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ الدّ الفرضية األولى: 
غتنا عالمات طمبة الّصف الّثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية في مادة لُ متكسطات 
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فاعل دريس كالجنس كالتّ عزػ لطريقة التّ ابعة لمديرية كسط الخميل, تُ الجميمة في المدارس الحككمية التّ 
 بينيما.
 

بيف  لةالال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكػ الدّ انية: الفرضية الثّ 
غتنا متكسطات عالمات طمبة الّصف الّثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي في مادة لُ 

فاعل دريس كالجنس كالتّ عزػ لطريقة التّ ابعة لمديرية كسط الخميل, تُ الجميمة في المدارس الحككمية التّ 
 بينيما.
 

 راسة:أىمية الدّ  6.1
 
ذؼ تعالجو, مف حيث مكاكبتو لالتجاىات الحديثة في سة مف أىمية المكضكع الّ راف أىمية ىذه الدّ تكمُ 
راسة أثر استخداـ ظرية البنائية. حيث ستبحث ىذه الدّ دريس, كذلؾ باستخداـ استراتيجية تقكـ عمى النّ التّ 

الث ف الثّ كتي في تنمية ميارة القراءة الجيرية كاالستيعاب القرائي لدػ طمبة الّص استراتيجية الكعي الّص 
 األساسي.
 

تسيـ في كتي, كما راسة في إبراز أىمية استراتيجية الكعي الّص تسيـ ىذه الدّ ظرؼ عيد النّ فعمى الّص 
كاالستيعاب القرائي. كستتناكؿ  الجيرية كتي في تنمية ميارة القراءةإبراز تأثير استراتيجية الكعي الّص 

 نيا.رحمة األساسية الدّ مبة كىـ طمبة المراسة شريحة ىامة مف الطّ ىذه الدّ 
 

راسة في تكجيو اىتماـ المختصيف بتطكير المناىج, ككذلؾ قد عيد العممي قد تفيد ىذه الدّ أما عمى الّص 
كتي لتحسيف تفيد مشرفي المرحمة األساسية لتدريب المعمميف عمى كيفية استخداـ استراتيجية الكعي الّص 

كتي بشكل تراتيجية الكعي الّص تعميمية في تطبيق اس دريس, باإلضافة لما تحكيو مف شرح مادةطرؽ التّ 
 .مفصل
 

مف البحكث  راسات العميا إلجراء مزيدا  عيد البحثي فقد تفتح اآلفاؽ أماـ الباحثيف كطمبة الدّ كعمى الّص 
 ربكية حكؿ ىذه االستراتيجية لتتناكؿ متغيرات أخرػ قد تثرؼ البحث العممي.التّ 
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 راسة:حدود الدّ  7.1
 اسة بالحدكد اآلتية:ر تحددت الدّ 
 

ابعة الث األساسي في المدارس الحككمية التّ ف الثّ راسة عمى طمبة الّص الدّ  تقتصر االحد البشرؼ: 
 لمديرية كسط الخميل.

 
 .2017/2018راسي األكؿ مف العاـ الدّ  راسيراسة في الفصل الدّ تـ تطبيق ىذه الدّ ماني: الحد الزّ 
 

ة في مدرسة ياسيف طو األساسية لمبنات كمدرسة عمار بف ياسر راستـ تطبيق ىذه الدّ الحد المكاني: 
 ابعتيف لمديرية كسط الخميل.األساسية لمبنيف التّ 

 
 راسة بالمصطمحات كالمفاىيـ اإلجرائية الكاردة فييا.ىذه الدّ  تحددالحد المفاىيمي: 

 
 راسة:مصطمحات الدّ  8.1

 
 عمى االستماع الجيد لمكالـ المنطكؽ دريس تعتمد ىي طريقة في التّ وتي: استراتيجية الوعي الّص 

طميزة, ال) ماغ كقاعدة صكتية مسمكعةكتثبيتو في الدّ  لمتعرؼ عمى مدػ صحتو لغكيا   كتحميمو ذىنيا  
2014).  
 
مجمكعة مف الخطكات المتتابعة تعتمد عمى تفاعل المتعمـ كقدرتو عمى تعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا: و 
عابيا, كستقـك الباحثة بتصميـ مادة تعميمية كفق استراتيجية الكعي مكز المنطكقة كاستيالرّ  تفسير
 الث األساسي. غتنا الجميمة لمصف الثّ كتي لمادة لُ الّص 
 

 ص, حيث يتمكف بيا الفرد مف فيـتفاعمية بيف القارغ كالنّ  عممية عقمية إدراكيةاالستيعاب القرائي: 
 .(2010)العمكاف كالتل,  رص المكتكب بسيكلة كيسالنّ 
 
دراؾ قصد الكاتب : قدرة الطّ الباحثة إجرائيا بأنيا تعرفوو  الب عمى فيـ كشرح كتحميل المادة المقركءة كا 

سيتـ قياسو بداللة العالمة اّلتي يحصل عمييا الّطالب في اختبار االستيعاب القرائي اّلذؼ ذؼ فييا, كالّ 
 أُعد  ليذه الّدراسة. 
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مز المكتكبة كتكصيميا عبر العيف إلى المخ, كفيميا بالجمع بيف الرّ مكز ىي قراءة الرّ "القراءة الجيرية: 
طق خداـ أعضاء النّ كشكل مجرد كالمعنى المختزف لو في المخ ثـ الجير بيا بإضافة األصكات كاست

 .(2009)القحطاني,  "استخداما صحيحا  
 
كنطقيا بكممات كجمل بسرعة, مكز بأصكاتيا عمى ربط الرّ  مبةقدرة الطّ بأنيا:  تعرفيا الباحثة إجرائيا  و 

 ليذا الغرض. خصيصا  أعدا  سيا مف خالؿ المالحظة كاختبارحيث سيتـ قيا
 

ذيف يدرسكف في المدارس الث األساسي الّ ف الثّ ـ مجمكعة طمبة الّص ىُ  الث األساسي:ف الثّ طمبة الّص 
 اسعة.امنة كالتّ الفمسطينية, كتتراكح أعمارىـ بيف الثّ 
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 انيالفصل الثّ 
 ابقةراسات السّ ظري والدّ طار النّ اإل 1.2
 

مة بمكضكع ابقة ذات الّص راسات السّ ظرؼ, كالدّ طار النّ ف اإلم راسة كال  تناكؿ ىذا الفصل مف الدّ 
القراءة  ةكتي في تنمية ميار جية الكعي الّص حكؿ: أثر استخداـ استراتيتمحكرت تي راسة, كالّ الدّ 

 ساسي.الث األف الثّ طمبة الّص دػ الجيرية كاالستيعاب القرائي ل
 

, كاالستيعاب القرائي, كالكعي اءة الجيريةالقر المغة,  تية:ظرؼ المجاالت اآلطار النّ حيث شمل اإل
 .كتيالّص 
 

 مف األحدث إلى األقدـ.تي اطمعت عمييا الباحثة راسات الّ كقد تـ عرض الدّ 
 

 :المغة 1.1.2
 

َماَكاِت َكاأْلَْرِض َكاْخِتاَلُؼ أَ : "قاؿ تعالى ـْ َكِمْف آَياِتِو َخْمُق الس  ـْ َكَأْلَكاِنُك اٍت آَليَ  لؾذِفي إّف ْلِسَنِتُك
 .(22:اآلية الركـسكرة ) "لِّْمَعاِلِميفَ 
 
 في الفرد أداة فيي ؛رالبش حياة في كبيرة حدػ مخمكقات هللا سبحانو كتعالى كذات أىميةإغة المّ عد تُ 
 ككسيمة الحضارؼ, قدـالتّ  كسائل مف كىي حاجاتو, عف عبيركالتّ  باآلخريف كاالتصاؿ فكيرالتّ 

 لما العالـ؛ لغات بيف الخاصة منزلتيا ليا الكريـ, القرآف ىي لغة يةالعرب كلغتنا ذكؽ,كالتّ  لالستمتاع
 .كصفات خصائص مف تمتمكو
 
نسانية, فييا انتقمت ذ أنيا تقع في بؤرة األحداث اإلإكاصل بيف البشر, دكر رئيس في التّ ممغة ف

قافات نتجتيا الثّ تي أابقة, ككذلؾ اآلداب الّ المعارؼ كاالكتشافات كاالختراعات الخاصة باألجياؿ السّ 
كننا اليكمية اريخ عمى شكل شعر أك قصص أك أساطير, كبالمغة ندير شؤ المختمفة منذ فجر التّ 

 .(2014)الدليمي,  غيرة كالعظيمةالّص 
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باينت آراؤىـ في غة مشقة في كضع تعريف لمغة بشكل دقيق, كقد تكلقد كجد الّدارسكف في عمـ الم
 يـ كاختصاصاتيـ.اىتمامات ىذا األمر؛ كذلؾ الختالؼ

 
لغي كلغات, فيقاؿ ذكر في معجـ الكسيط المغة " أصكات يعبر بيا كل قكـ عف أغراضيـ كتجمع 

  .لغاتيـ: اختالؼ كالميـ, كلغة العرب مف أفصح المغات"سمعت لغايتيـ ك 
 

 .(1999ذا تكمـ" )ابف منظكر, إكأصميا لغكة مف لغا , سماء الناقصة" كالمغة مف األ
 

ده كتمؾ العبارة فعل لساني عبارة المتكمـ عف مقصعمى أنيا "دكف المغة في مقدمتو كعرؼ ابف خم
فال بد أف تصير ممكة متكررة في العضك الفاعل ليا كىك المساف, كىك في كل أمة بحسب 

 (.2004كيش, ا)الدر  اصطالحاتيـ"
 

فسو كيكضح بيا المتكمـ عف نتي يكشف بيا العبارة الّ يا :"أنكذىب سمؾ إلى تعريف المغة عمى 
 .(1998)سمؾ, كممات كالجمل ذات التركيب الخاص", كىي تتميز بالمقاطع كالحركؼ كالمقصده
 

)عاشكر,  "ة مقطعية يعبر بمقتضاىا عف الفكرصكتي كيعرفيا ماكس مكلر "بأنيا تستعمل رمكزا  
  (.2007كالحكامدة ,

 
تي تبن اىا مجتمع  قاليد الضركرية الّ عة مف التّ أنيا "نتاج  اجتماعيٌّ لمَمكة المساف كمجمك  دؼ سكسير كرآىا

 (.1992زكريا, ) "ما؛ ليساعد أفراده عمى ممارسة ىذه المَمكة
 

كعرفت أيضا : " بأنيا نظاـ صكتي يمثل سياقا  اجتماعيا , كثقافيا  لو دالالتو, كرمكزه, كىػك قابػل لمنمك, 
)الشمرؼ كالسامكؾ, " التي يمر بيا المجتمعكالتطكر, كيخضع في ذلؾ لمظركؼ التاريخية, كالحضارية 

2005.) 
 

 .غةكقد عرضت الباحثة ىذه التعريفات لتدلل عمى تعدد اآلراء في تعريف المّ 
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 نشأة المغة:
 

غة مكضكع تناكؿ نظريات كآراء مختمفة؛ فقد بني عمى افتراض كتخميف بني إف مكضكع نشأة المّ 
فالمغة ظاىرة  .ـ االجتماعي لمبشر يساعد عمى ذلؾاف التنظيالبشر. فالمغة لـ تظير مف فراغ, فقد ك
كاىر االجتماعية, فتخمقيا في صكر تمقائية طبيعية, بيد أف اجتماعية تنشأ كما ينشأ غيرىا مف الظّ 
( 2007. كقد عرض عاشكر كالحكامدة )(2004, )كافي غةشأة المّ ىناؾ نظريات متعددة حكؿ ن
 ألشير أربع نظريات كىي:

 
يرػ أنصار ىذه الّنظرية أف الّمغة كحي مف هللا تعالى لإلنساف حيث أليمو بأف : وقيفتّ النظرية 
كقد نادػ , (31دـ األسماء كميا" )البقرة:آكعمـ : "بقكلو تعالىكيستدلكف  سمي األشياء بأسمائيايُ 

تجاج ليل عمى صحة ما نذىب إليو إجماع العمماء عمى االح: "كالدّ فقاؿ ابف فارس بيذه الّنظرية
 بمغػة القكـ فيما يختمفكف فيو أك ما يتفقكف عميو ثـ احتجاجيـ بأشعارىـ".

 
نظر )سكنر( إلى المغة عمى أنيا عادة مكتسبة مثميا في ذلؾ مثػل العادات األخرػ  :موكنظرية السّ 
 مككيةجكلة, فيي مجمكعة مف العادات السّ فكلة إلى الرّ تي يكتسبيا اإلنساف أثناء نمكه مف الطّ الّ 

 .كما يتعمـ أؼ ميارة سمككية أخرػ  يتعمميا الفرد
 

غة مف خالؿ محاكاتو لما ينطقو فل يكتسب المّ ظرية أف الطّ ىذه النّ  أنصار : يرػ نظرية المحاكاة
فل أكبر عدد إذ يتعمـ الطّ  بيعة كمحاكاة لمظاىرىا المختمفة,كتقميد ألصكات الطّ  المحيطكف بو,ك  اهأبك 

مف خالؿ  كتي كسماع كالـ اآلخريفتي تزداد بنضج الجياز الّص ممكف مف الكممات كالجمل الّ 
 .االتصاؿ المباشر معيػـ

 
غة كشف عما كانػت عميػو أصكات المّ ال كاكتية, فحاكلاحية الّص غة مف النّ المّ إلى  البعض نظر قدك 

  :رت في ثالث مراحل ىيمف مراحل ارتقائيا, فكجدكا أنيا اإلنسانية, في مبدأ نشأتيا, كع
 
  .تي نرمز ليا بحرؼ الميفىي األصكات الّ غة ك ما قبل المّ : كىي مرحمة راخحمة الّص مر 

  .فييا أصكات الميف في المغة اإلنسانيةتي ظيرت : كىي المرحمة الّ مرحمة المد
 )كافي, غة اإلنسانيةاكنة في المّ سّ األصكات ال فييا ظيرتتي كىي المرحمة الّ  :المقاطع مرحمة
2004.) 
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ْلَنا الذِّ ة كاستنادا  لقكلو تعالى: "كبرأؼ الباحث ن ا َلُو َلَحاِفُظكفَ  ْكرَ ِإن ا َنْحُف َنز  أف (, 9آية )الحجر:  "َكاِ 
 لى أف أصبحت لغة القراف الكريـ.الـ إالمغة كبال شؾ كجدت منذ خمق آدـ عميو السّ 

 
 المغة العربية:

 
 .)2آية يكسف:) م ُكـ َتْعِقُمكَف"ِبيًّا َلعَ ن ا أْنَزْلناُه ُقْرآن ا َعرَ " إقاؿ تعالى: 

تي تحتل مكانة عالية عند المسيحييف, كىي غة الّ المتعبد بتالكتو, كىي المّ  ف الكريـ,آغة القر يا لُ إنّ 
تي ىي الّ ك ينية الييكدية في العصكر الكسطى. تي كتبت بيا الكثير مف األعماؿ الفكرية كالدّ المغة الّ 

ة؛ حيث أف الكفاؽ العربي كالتضامف اإلسالمي أدػ إلى تككيف جمعت بيف األمة العربية كاإلسالمي
غة العربية, كالعمل عمى الثقافة العربية اإلسالمية. كمف ىنػا تبدك األىمية الكبرػ لتدعيـ مكانة المّ 

ا  , كنظر في ذلػؾ حمايػة لألمف الثقافي الحضارؼ كلألمة العربية اإلسالمية نشرىا كتعميميا. ألف
 .(2017)الحاليقة,  مف كل عاـ كانكف األكؿ بيا العالـ في الثامف عشر مف لمكانتيا يحتفل

 
  :وظائف المغـة

 
 , كتبميغ األفكار مف المتكمـ إلىعبير عف األحاسيسال شؾ أف كظيفة المغة األساسية ىي التّ 

ف عدة المخاطب, فيي كسيمة لمتفاىـ بيف البشر, كأداة ال غنى عنيا لمتعامل في الحياة, كلمغة كظائ
 نذكر مف بينيا:

 
غباتو, كانفعاالتو, عبير عف أفكاره, كر مغة يتمكف الفرد مف التّ لمف خالؿ اف عبيرية:الوظيفة التّ 
كسيمة نقل, أك تكصيل شيء مف األشياء, فاألحداث المغكية مثيرات تقتضي  مغةفالكمشاعره؛ 

 .(1999امع )أبك مغمي, استجابات, أك ردكد فعػل مػف السّ 
 

يـ مع البعض في جماعة فراد بعضة في ربط األيضركر كسيمة غة عد المّ تُ إذ  االجتماعية: الوظيفة
نيا: ككسيط لالتصاؿ فاعل االجتماعي, معديدة في التّ  تمعب المغة أدكارا  حيث  اجتماعية,
 .(2004, داة لمتعاكف االجتماعي )طعيمةكسيمة لمضبط االجتماعي, ككأاالجتماعي, ك 

 
الحفاظ عمى تراثيا, كنقمو مف مف خالليا مـ غة كسيمة يمكف ألؼ أمة مف األالمّ  :قافيةالوظيفة الثّ 
ذؼ يعبر عميو مة العربية, فيي الجسر الّ ساس بيف أبناء األابط األل بعد جيل. كتعد المغة الرّ جي

تمكنيـ مف نقل  إلى أنيا باإلضافةاألجياؿ مف الماضي إلى الحاضر, كمف الحاضر إلى المستقبل, 
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)عاشكر  ماط تفكيرىـ بقصد االستفادة منياأن خرػ, كاالطالع عمىمـ األار, كتجارب األفكاأل
 .(2007كحكامدة,
 

التي ال  اإلنسانيةالمشاعر, كالعكاطف  الّتعبير عفغة كسيمة مف كسائل ملا عتبر: تفسيةالوظيفة النّ 
يظير ذلؾ في الخطب, ك قناع العقمي, كالتأثير النفسي, لإلفالمغة كسيمة ف, تتغير بتغير األزما

ذكؽ الفني المعتمد عمى الفكر كالفيـ؛ ألف كالمناقشات, كالمناظرات, كما تمثل المغة أقكػ عكامل التّ 
 (.2000)عامر, ا غة إلينعكر الكجداني, كاإلدراؾ العقمي ال ينفصالف فيما تقدمو المّ الشّ 
 

نساف مع البشرية ككي يعيش اإلرضيا الحياة االجتماع ضركرة تف واصل:المغة أداة لالتصال والتّ 
مو كتنظيـ نكاحي نشاطو. كحل مشاك ,كقضاء حاجاتو اليكمية ,البد لو مف االتصاؿ بأفرادىا الجماعة

كخبراتو كمياراتو كتيسر  ومعارفتي تمكنو مف اكتساب ريف, كىي الّ خفالمغة حمقة كصل بيف الفرد كاآل
 خريف,  اآلنساف االتصاؿ مع غة يستطيع اإللمفعف طريق ا ,عيش في مجتمعو المحمي كالعالميلو ال
غيرة كاالتصاؿ بالمجتمع لّص يق القراءة كالكتابة يستطيع الفرد الخركج عف حدكد الجماعة ار ط كعف
 .(2010 )مدككر, الكبير
 

يرتبط الفكر بالمغة أشد ارتباط؛ فيي أداتو في الكصكؿ إلى المدركات كفي القياـ  فكير:أداة التّ 
 يستطيع أف يفكر إذا لـ فاإلنساف ال فكير الفقر في األلفاظات العقمية, كمف معيقات التّ بجميع العممي
بل ىي أداة  لكل مدرؾ, فالمغة ليست مجرد ألفاظ تقاؿ أك تكتب لتسمع أك تقرأ, مناسبا   ا  يجد لفظ
 .(1998)سمؾ,  فكير, ككسيمتوالتّ 
 

يا فتستطيع أف تميز بيف شخص كآخر اس فيما بينتختمف أصكات النّ  :المغة كمميز فردي وطبقي
 و, كمف خالؿ مصطمحات الفرد تميز بيف المثقف كغير المثقف.مف خالؿ صكتو دكف رؤيت

 
 الكظيفية المكاقف حصػر مكانيةإفراد كالجماعات, يتضح غة في حياة األبعد الحديث عف كظيفة المّ 
 :لمغة عمى الّنحك اآلتي

 
 . بالفصحى يكتب ما قراءة: القراءة
 .بالفصحى اآلخريف إلى نقمو اإلنساف يريد ما كتابة: لكتابةا
 .بالفصحى كالحاجات كالمشاعر األفكار عف عبيرالتّ : حدثالتّ 

 .(2002 جابر,) فيمو أجل مف بالفصحى يقاؿ لما اإلصغاء: االستماع
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  ظام المغوي في العربية:النّ 
  
غة كتخضع ليا أصكاتيا ككمماتيا ـ ىذه المّ تي تحكغكؼ ىك مجمكعة القكانيف كالقكاعد الّ ظاـ المّ لنّ ا

فاىـ كتبادؿ الخبرات كعباراتيا كأبناء كل لغة يمتزمكف بقكانينيا كقكاعدىا كأحكاميا ليتمكنكا مف التّ 
بداء عكاطفيـ كأحاسيسيـ كقضاء حكائجي     1999). ,)عػالكؼ  ـ بػسيكلة كيػسركالمعمكمات كا 

مستكيات تربطيـ عالقػة تكاممية كاضحة, يمكف تكضيحيا كما  غة العربية ستةغكؼ في المّ كلمنظاـ المّ 
 :يمي
   

مف شخصيتيا أك نظاميا العاـ أك  لمغة العربية أصكاتيا الخاصة, كىي تمثل جزءا   وتي :المستوى الّص 
تي يتألف منيا البناء المغػكؼ حيث غة ىي أحد المستكيات الّ كتية, كأصكات المّ تمثل شخصيتيا الّص 

كيعنى بدراسة مخارج الحركؼ كصفاتيا, كالمقاطع  ",في عمـ خاص يسمى "عمـ األصكاتكـ تدرس الي
لكل صكت منيا حرؼ يدؿ عميو عند الكتابة, إذ أف كل كممة كتية, كأىـ ما يميز ىػذا المستكػ أف الّص 
 فعيؤدؼ إلى تغيير معنى المّ  كتالّص طق أؼ خطأ في النّ ك مف أجزاء صغرػ ىي األصكات,  تتككف 
 .(2000ة القػدس المفتكحػة, )جامع
 

يعنى  حيث تي ليست بإعراب كال بناء,ىك العمـ الذؼ يعرؼ بو أحكاؿ الكمـ الّ  رفي :المستوى الّص 
أبنية مخصكصة, ككل منيا يأتي  فالكممة تتركب مف األصكات كتتخذ الكممات ىيئة, بالكممة المفردة
يغ كالمجرد كالمزيد كاالشتقاؽ األكزاف كالّص كيدخل فيو , أقساـ الكالـو فيدخل في في صيغ متمايزة,

 (.2000 ,كآخركف  )صبيح ؿ كالقمبرفية كاإلعالؿ كاإلبداكاىر الّص كالظّ 
 

ذؼ يعنى بدراسة نظاـ الجممة كأحكاؿ الكممة مف حيث البناء كاإلعراب كما كىك الّ  :حوي المستوى النّ 
تسكيف أك لزكـ حالة كاحدة  أكجـز  يعرض ليا في حالة تركيبيا كضبطيا مف رفع كنصب أكجر أك

مقررة في كل لغة ضمف "عمـ قكاعد  يذا المستكػ لك , بعد انتظاميا في الجممة كا عرابيا
المبتدأ  :ياكثيرة منّ  وكمكضكعات ,يل كسرهليس مف السّ  معينا   الجمل يقتضي ترتيبا   كتركيب .النحك"

كلذلؾ ال بد مف االجتياد في تعمـ قكاعد  ؛خكاسكابع, النّ لمبني كالمعرب, التّ كالخبر, األفعاؿ الخمسة, ا
 (.2009 ,)الحكامدةاإلعراب, كمحاكلة االلتزاـ بو عند القراءة كالكتابة 

 
كقد  نى مخصكصا  كطريقة في االستعماؿ,غة معكيعني أف لكل كممة مف كممات المّ  اللي:المستوى الدّ 

 مف المفردات حسب ثقافتو ال يدرؾ اإلنساف معاني جميع الكممات, فيك يجمع حصيمة كاسعة
كاحتكاكو بالمغة, كدليل ذلؾ أف قراءة نص قديـ تضع اإلنساف أماـ عدة كممات ال يدرؾ  اطالعو كسعة
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كقد يختمف معنى الكممة باختالؼ البيئة كالميجات المحمية مما يؤدؼ إلى المبس كسكء الفيـ.  معناىا.
ة فتعطي لممفردات دالالت جانبية أطمق عمييا ياسيفسية كاالجتماعية كالسّ قد تتدخل العكامل النّ ك 

 (.1990, ةاللة اليامشية )عمػك الدكتكر أنيس اسـ الدّ 
 

كلدراسة ىذه األساليب  عف المعنى الكاحد بأساليب مختمفة,بالتعبير  غةالمّ  تتميز المستوى البياني:
ة فصيحة الجميل بعبار كالبياف لغة يعني اإليضاح, كاصطالحا  تأدية المعنى  ظير المستكػ البياني,
عارة الالت البالغية كالتشبيو كاالستالدّ . كييتـ ىذا المستكػ بدراسة فس أثرصحيحة ليا في النّ 
  (. 1999)عبد المطيف,  بػاؽكالكناية كالجناس كالطّ 

 
لمعربية نظاـ كتابي خاص, يجرؼ كفق قكاعد معركفة, تراعى فيػو اعتبارات  مالئي:المستوى اإل
كنحكية كداللية, مف ذلؾ أف العربية ال تكتب ما ينطق فقط, بل إنيا قػد تنطق ما  صكتية كصرفية

عبد المطيف, ) قع إعرابي آخرال يكتب, كقد تختمف كتابة الكممة ذاتيا في مكقع إعرابي عف مك 
1999). 
 

 ييف؛ أنو ال يمكف الفصل بيف ىذه المستكيات ؼ ظاـ المغك لى مستكيات النّ كاستنادا  إكترػ الباحثة 
  . طبيقيعمى المستكػ التّ  تتداخل كتكامل في
 

 غة العربية:خصائص الم
 

  كقاـ كمزاياىا, العربية يكطي إلى خصائص المغةلقمقشندؼ كالسّ اكمنيـ تعرض معظـ عمماء المغة 
 باستعراض ىذه الخصائص, كمنيا:( 1985معركؼ )
 

 أصل, مف فرع اقتطاع بو كيقصدُ  ربّية,الع المغة في ادرةالنّ  الخصائص مف االشتقاؽ يعد االشتـقاق:
 فركع منيا تتفرع التي األصمية الماّدة يعتبر أّنو كما ,معنىبالأخرػ مع اتفاقيما  مف صيغة كأخذ
 .كالكممة المعاني
 
 كممة تنتج بحيث البعض, بعضيا مع كدمجيا الكممات بعض مف أكثر أك حرؼ أخذ ىك حت:النّ 
 كممتيف دمجكا إذ لغتيـ, نماء كسائل مف كسيمة   بعيدٍ  زمفٍ  منذ العرب عرفو جديدة, كبصياغة جديدة
 إليو لجأكا قد ك المنحكت, المصطمح في ممحكظا   معنى منيا كل تتضمف كاحدة, كممة في أكثر أك

 .كتبيـ في فصكال   لو كعقدكا لالختصار
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 ال عالماتٍ  أك لفظية   حمية  اىرة ليست كىذه الظّ  ,اإلعراب ظاىرة العربية خصائص كمف عراب:اإل
 العربية المغة عناصر أقكػ  مف يعتبرُ إذ  ,كالمعنى اإلعراب بيف كثيق   ارتباط   ىناؾ إذ معنى, تفيد
 عمييا, تدخل التي العكامل ريتغ بعد لمكممة كيةحالن الحالة رييتغ عف عبارة كىك خصائصيا, كأقكػ 
 .المراد كَفْيـ ات,الذّ  عف عبيركالتّ  الغمكض, كدفع األفكار, كحمل المفاىيـ, نقل في أىمّيتو كتتمّثل
 

, عمى مجيكؿ حمل ىك :القياس  كسائل مف كسيمةكىك  ُنقل, ما عمى المنقكؿ غير كحمل معمـك
ذا. كتكسعيا العربية المغة مكنُ   األمثمة عمى القياس يجيزكا كلـ فيو, يتشددكف  البصريكف  كاف كا 

 كدعكا بذلؾ, المحدثيف بعض أخذ كقد. المسمكع دالكاح المثاؿ عمى أجازكا قد الككفييف فإف القميمة,
 العممية بمستحدثاتيا المتجددة الحياة لمسايرة كسعة قكة المغة لتمنح المسمكع, بالكارد االنتفاع إلى

 يتصرؼ ما أفعاليا مف فميس األفعاؿ, تصريف في طراداالعمماء المغة  الحع كقد .كالحضارية
 كل يتصرؼ تيالّ  األفعاؿ مف المئات الفرنسية في يكجد بينما ,النادر القميل في إال شاذا , تصرفا  
 كتيةالّص  صكرىا تحفع أف يجب ماإنّ  ك قياس, أك لقاعدة يخضع كال بو خاصا   شاذا   تصرفا   منيا
 .كالكتابية
 

 يطمقُ  التي الحالة بالترادؼ يقصدُ  حيث ,العربية المغة مظاىر مفمظيراف ُىما  :والتضاد الترادف
 يفمعني عمى الكاحد المفع داللة عف عبارة فيك األضداد أّما الكاحد, لممعنى ألفػاظ عّدة فييا

  .متضاديف
 

 . راكيبالتّ  كسالمة صانة,كالرّ  بالفصاحة, تتمّيزُ  العربية المغة إفّ  حيث :بيرعالت دقة
 
 .كأبنيتيا العربّية لألكزاف كفقا   تخرجُ  تيالّ  لمكممة تيذيب عممية عف عبارة عريب:التّ 
 

 بالزمف معركفة تكف لـ المفردات مف تيرك ظيرت حيث بالنمك؛ العربية المغة تمتاز :المفردات غزارة
 كتتسـ. معينة داللة شكل لكل مختمفة أشكاؿ ذات كممات ىيئة عمى مبينة مفرداتيا أف كما, الجاىمي
 مع, بو لو القةع ال مكضع في لفع ؿااستعم كىما, كالمجاز االستعارة خالؿ مف باالتساع العربية
 المغة عمى كالمحافظة العصر, تطكرات مكاجية مف العربية المغة مكف مما عميو؛ تدؿ قرينة استخداـ
 .االندثار مف العربية
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الـ فيك أكؿ سماعيل عميو السّ إبي نّ غة العربية بأنيا مكغمة في القدـ, ترجع بدايتيا إلى الكتتميز المّ 
نو " أكؿ مف ا  ك  .غة الياما  ابف أربع عشرة سنة كأف هللا أليمو المّ  مف فتق لسانو بالعربية المبينة كىك

 .(1980 تكمـ بالعربية كنسي لساف أبيو" )الجمحي,
 

  : ةغة العربيّ ميارات المّ 
 

, قة كالكفاءةميز بالسرعة كالدّ ( تتةأك غير صكتي ة)صكتياألداءات الميارة المغكية ىي: مجمكعة مف 
إف اليدؼ األساسي لتعميـ المغة  .(1994)صالح,  ية المنطكقة كالمكتكبةكتتـ بمراعاة القكاعد المغك 
, كىػذا االتصاؿ ال يتعدػ أف يككف ميـلقدرة عمى االتصاؿ المغكؼ السّ العربية ىك إكساب المتعمـ ا
عمى ذلؾ تتككف  كبناء ,(2005 ,كالعزاكؼ  كاتب كقارغ )الياشمي بيف متكمـ كمستمع آخر, بيف

ربية مف أربع ميارات أساسية ىي: ميػارة االستماع, المحادثة, القراءة, كالكتابة, ميارات المغة الع
  :كفيما يمي تكضيح مكجز لتمؾ الميارات
  

   :ميارة االستماع -أوال  
د القدماء ااعتمكمما يؤكد أىمية االستماع  ة,عميميّ ميارة االستماع مف الميارات الميمة في العممية التّ 

باعة, بيل اكتشاؼ الطّ راث مف الماضي إلى الحاضر قُ ت المنطكقة في نقل التّ كاياعمى سماع الرّ 
كيمكف تعريف (, 1998 ,)إسماعيل عبير عنو كنقمو بدقةيستطيع التّ  ا  فالذؼ يسمع الحديث جيد

ا اآلذف عممية إنسانية كاعية مدبرة لغرض معيف ىك اكتساب المعرفة, تستقبل فيي عمى أنو االستماع
, كتحمل فييا األصكات إلى ظاىرىا المنطكؽ, كباطنيا المعنكؼ كتشتق في المجتمعأصكات الناس 

معانييا ما لدػ الفرد مف معارؼ سابقة كسياقات التحدث كالمكقف الذؼ يجرؼ فيو التحدث, كبذلؾ 
ـّ تككف أبنية لممعرفة في الذىف مف خالؿ االستماع , لصكر الذىنّية في الدماغ البشرؼ تككف ا كمف ث
 عاشكر (وأك التركيز عمى معنى المستمع إليال بّد فيو مف اإلنصات كخمكه مف المشتتات الذؼ 
  (.2009,حكامدة ك 
 

   :ميارة المحادثة -ثانيا  
فكؼ عف المشاعر اإلنسانية, كالمكاقف االجتماعية, عبير الشّ القدرة عمى التّ بأنيا  المحادثةُتعرؼ 
ء طق كحسف اإللقاة, مع سالمة النّ ة, أك إبداعيّ ريقة كظيفيّ ة, بطقافيّ ياسية, كاالقتصادية, كالثّ كالسّ 
عما يريد مف رغبات, كما يحس بو مف  ا  لفظي دث يقتضي مف المتكمـ تعبيرا  حكالتّ  .(2010 مدككر,)

حاجات, كما يدكر بخمده مف أفكار, كاإلنساف في حياتو كفي أؼ مرحمة مف مراحل العمر لديو 
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يطرة عما يفكر فيو, كبأحاديثو يستطيع إقناع سامعو, كالسّ  كيعبرغبة في أف يتحدث, لميل كالرّ ا
 (.1979 عميو, كيكسب تأييده كثقتو )سمؾ,

 
  ة:القراء -ثالثا  
مكز التي يتمقاىا القارغ عف طريق عينيو, أنيا "عممية عقمية معقدة تشمل تفسير الرّ القراءة ب يقصد

( 2002)البجة, " ه المعانيرة الشخصية كىذمكز فيـ المعاني, كالربط بيف الخبكتتطمب ىذه الرّ 
مكعة, كىذه األصكات ىي مكز إلى أصكات ميمكسة, أك مسبأنيا عممية تحكيل الرّ أيضا   كتعرؼ
تي تحمل دالالت معينة, ككمما استكعب الفرد حصيمة معينة مف ىذه الكممات ذات لالكممات ا
يمة الكتساب المعارؼ, كالخبرات المتنكعة, الالت, كمما اتسع أفقو, كفيـ ما يدكر حكلو, كىي كسالدّ 

اركو, كذلؾ عامل مع اآلخػريف؛ فإف القراءة تكسع مدمك كالتّ فإذا كانت الحياة تساعد الفػرد عمى النّ 
 (. 1998 ,) إسماعيل بنقمو إلى آفاؽ كاسعة

 
 : الكتابة -رابعا  

كسػيمة ميمة بيف عقل اإلنساف, ك  عبير, كترجمة األفكار التي تعمل فيالكتابة ىي "أداة مف أدكات التّ 
عبير الكتابي كسيمة االتصاؿ بيف الفرد كغيره ممف (, كالتّ 2005) الدليمي كالكائمي,  كاألمـ"األفراد, 

سائل كالمقاالت, كاألخبار, : كتابػة الرّ منية كالمكانية كصكره عديدة منياتفصمو عنيـ المسافات الزّ 
 (. 1995 ,كابيتمخيص ككتابة القصص كالمكضكعات )الرّ 

 
انعكس ذلؾ حيث  غات المختمفة,في تعميـ المّ  األربع ذات أىمية بالغة الباحثة أف ميارات المغةترػ ك 

اقتصرت راسة إال أف ىذه الدّ  ,جدا   كاسعٍ  عمييػا بشكلٍ ركيػز التّ  تـ  عمى المنياج الفمسطيني الحديث ف
   .كتيّص عمى تطكير ميارة القراءة مف خالؿ استراتيجية الكعي ال

 
 مركبات المغة:

 لى خمس مركبات ىي:إأف المغة تقسـ  )د.ت( يرػ يعقكبي كآخركف 
 
 مضمكف المغة: كيتمثل بالقامكس المغكؼ كمركبات المعاني. -1
 .بحث قكانيف صرؼ األسماء كاألفعاؿالمكرفكلكجيا أك عمـ الصرؼ: يصف كي -2
دثة ككيفية ربطيا لتركيب الفكنكلكجيا أك عمـ األصكات: يصف مخزكف أصكات المغة المتح -3

 كممات.
 بناء جممة بسيطة.بيف الكممات مثل قكانيف  الربط عد المغة: عمـ يصف كيبحث قكانيف قكا  -4
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داء أفيدلنا عمى كيفية  قكانيف استعماؿ المغة بالظركؼ المختمفة,في  استعماؿ المغة: كيبحث -5
 محادثة. 

 
 :القراءة 2.1.2
 
يعمل عمى تنميتيا في حياتو, فيي كسيمة ي يكتسبيا الفرد, ك تعتبر القراءة مف أىـ الميارات التُ 

ىداؼ تعميـ المغة العربية بصفة عامة, أ ىـ أ ستغناء عنيا, كما أف القراءة مف اتصاؿ ال يمكف اال
 ككذلؾ ىي ىدؼ خاص لتعميـ المرحمة االبتدائية.

 
ة تحتاج إلى تدريبات خاصة تعد القراءة المصدر األساسي لتعمـ المغة العربية لممتعمـ كىي ميار إذ 

بالتدرج, لـ يسبق لو تعمـ المغة العربية ذؼ بتدغ الكمتنكعة. كينبغي أف تقدـ القراءة لمطالب المُ 
 صكصانطالقا  مف مستكػ الكممة, فالجممة البسيطة ثـ الجممة المركبة ثـ قراءة الفقرة, ثـ قراءة النّ 

 كيمة.الطّ 
 

يتمقاىا القارغ  تيمكز الّ "عممية عقمية معقدة تشمل تفسير الرّ  (1986) عطا ليياإفالقراءة كما يشير 
بط بيف الخبرة الشخصية تتطمب ىذه العممية فيـ المعاني, كما أنيا تتطمب الرّ عف طريق عينو, ك 

 فسية المرتبطة بالقراءة معقدة إلى درجة كبيرة ".المعاني مما يجعل العممية النّ ك 
 
ز المكتكبة كتشمل عمى مك ءة عممية تربط بيف لغة الكالـ كالرّ القرالى أف "إ( 2007) عطية كأشار
 . "اؿ عمى المفعمز الدّ الرّ المعنى ك 
 

 ىما:  أساسييفالقراءة عممية مركبة, تتككف مف جانبيف ف ( أ1998كيرػ يكنس )
 
, كانت حركفا  أالمكتكبة سكاء  مكزفي معرفة الرّ  الجانب الفسيكلكجي: كتتمثل ىذه المرحمة -1

كء الّض  لمنص مع كجكد ضكء كاؼ, فيصل ىذا . كتتـ عف طريق رؤية القارغ ك جمال  أكممات, 
 مز إلى المخ ليتعامل معو.ىذا الرّ  إلى العصب البصرؼ حامال  

 
غكؼ؛ بقصد فيـ لى مدلكلو المّ مز الكتابي إالجانب العقمي: تتمثل ىذه المرحمة في ترجمة الرّ  -2
 غاية مف عممية القراءة .فاعل معو, كىذه المرحمة ىي ال, كالتّ صالنّ 
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 ـ, كال يستطيع إنساف أف يعرؼ ىذهلمقراءة أىميتيا بالنسبة لمعمـك األخرػ, فيي مفتاح ليذه العمك ك 
دبر, كقد حقيق, كالتّ حميل, كالتّ : قراءة الفيـ, كالتّ د القراءة, كنعني بإجادة القراءةالعمكـ إال إذا كاف يجي

 .(1999, )زقكت ا يككف متفكقا  في المكاد األخرػ ة غالبا  مالذؼ يتفكؽ في القراء ّطالبكجد أف ال
 

 ث األداء إلى ثالثة أقسام وىي :يوتنقسم القراءة من ح
 
 : الجيريةالقراءة  - أ

تي ( إلخراج األصكات الّ , الشفتافيت )الحنجرة, المسافصك تتـ القراءة الجيرية بتحريؾ أعضاء التّ 
 عد رؤيتيا كاالنتقاؿ إلى مدلكالتيا, كىي تتطمب جيدا  الكممات أك الجمل ب ترمز إلييا الحركؼ أك

 .(2003, العمايرة)امتة مف القراءة الّص  أكثر كقتا  ك 
 
تي تتميز بصحة ميمة فإننا نقصد تمؾ القراءة الّ حيحة كالسّ عندما نتحدث عف القراءة الجيرية الّص ك 
ة أظافرىـ كخاصة المرحمة منذ نعكم الّطمبة تدريب جبكي, المعنى كتمثيلطق كسالمة األداء النّ 

ميارة  يكتسبكف  طريقيافي ىذا العمر كعف  إليياعمى القراءة ألنيـ محتاجكف ( 4-1) االبتدائية
, كما محركؼ كالكممات كالجمل كالعباراتل ميـالسّ طق رعة المناسبة كالنّ حسف األداء لممقركء, كالسّ 

 .(1999 ) زقكت, ال الكممة ىي األساس في القراءةجعل قراءة الجممة  ينبغي
 :عمى عدة عناصر كىيالجيرية  القراءةكتقـك 
 
 لممادة المقركءة. العيف رؤية -
 ىني لمصكرة المقركءة.اإلدراؾ الذّ  -
 نطق لممادة المقركءة. -
 إدراؾ كفيـ معنى المقركء. -
 .فاعل مع المقركءالتّ  -
 .(2011)سمكت,  لممادة المقركءة ىتمثل المعن -
 
 امتة:القراءة الّص  –ب 
المكاءمة القدرة عمى ك  ,طقدراؾ معاني المادة المقركءة دكف استخداـ أجيزة النّ ا  قدرة عمى فيـ ك ىي ال
ترػ  فالعيف ,فعميا   دكف إخراج أصكاتيا إخراجا   معانييااأللفاظ كفيـ  كتصكر فالعيحركة  فبي

  .(1975, يدفا) كالمساف كالحنجرة فتيفالشّ  تحريؾ ريغمف  ىنيةالذّ األشكاؿ كتنتقل إلى مدلكالتيا 
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كىي تختصر  .رعةفيـ كاالستمتاع بالمادة المقركءة, كالسّ ال حققي فييا رةيكب أىميةامتة الّص  مقراءةلك 
اس في لدػ النّ  استخداما   قراءة األكثر, كىي الكبيرا   اختصارا   الجيريةالقراءة  طمبوتتذؼ ماف الّ الزّ 

كالفيـ مف خالؿ القراءة . رسالة أك بحثأك قصة أك  صحيفة, مف قراءة كتاب أك الحياتيةالمكاقف 
إلى  كسيمةبل  غاية ليست, كمف المعمكـ أف القراءة الجيريةامتة أكثر كأعمق منو في القراءة الّص 

أف تتـ  يجبامتة عمى ميارة القراءة الّص  دريبالتّ فإف  كعميو, ص المقركءالفيـ كمعرفة مضمكف النّ 
, ال دريسالتّ مراحل  جميع, كفي في المنزؿ كالمدرسة يـتنمى لدي, كأف األكلى لمطمبةفي المراحل 
 بخاصة فيك  الجيريةامتة مع القراءة أف تتالـز القراءة الّص  جبيأنو  رغي بعد المرحمة األكلى, سيما
(, 1983 )أبك العزايـ, حصةالجزء األكبر مف ال الجيريةلمقراءة  ككف كي, األكلى األساسيةالمرحمة 

 عمى ثالثة عناصر: امتةكتقكـ القراءة الّص 
 
 إلى المادة المقركءة. فبالعيالنظر  -
 .قراءة الكممات كالجمل -
 .(1998 ,كمخمكؼ احب كالمؤدؼ إلى الفيـ )أبك أصفرلذىني المصالنشاط ا -
 

 ك الطالب كف بنسب متفاكتة, فيي تناسب نمكل عميـالتّ مراحل  جميعامتة تستخدـ في فالقراءة الّص 
 امتة.زاد كقت القراءة الّص  لطالبكمما نما ا, بمعنى طرديةمناسبة 
 
  :قراءة االستماع -ج 
عميـ األساسي المرحمة األكلى مف التّ  طمبةث تربكية تؤكد أىمية تدريب غـ مف ظيكر أبحاعمى الرّ 

حديد عمى ميارة االستماع, كما رصدت لو مياراتو الخاصة بو, كحددت طرائق تدريس عمى كجو التّ 
تقكيمو؛ إال أف ما يدعك لمدىشة أف معظـ ىذه األبحاث تركز عمى تنمية ىذه  ىذا الفف, كأساليب

الميارات فقط, كذلؾ مف خالؿ تدريبات معينة عمى اعتبار أف الغاية ىي تنمية ميارات االستماع 
فقط, كىذه الميارات ال يمكف بأؼ حاؿ مف األحكاؿ اكتسابيا إال بالممارسة المتكررة, كالمحاكاة 

 .(2005 ,ماذج الجيدة مف المتحدثيف الميرة ) العيسكؼ كآخركف منالمقصكدة ل
  

 القراءة الجيرية:
 

مكز المكتكبة كتكصيميا عبر العيف إلى نيا قراءة الرّ أ( القراءة الجيرية ب2009) القحطانيعرؼ 
 بإضافةمز كشكل مجرد كالمعنى المختزف لو في المخ ثـ الجير بيا رّ الالمخ, كفيميا بالجمع بيف 

 .صحيحا   طق استخداما  عضاء النّ أ صكات كاستخداـ ألا
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نطق الكممات بصكت مسمكع  أنيا:ب  إلى تعريف القراءة الجيرية( 2005) كذىب الدليمي كالكائمي
خراج الحركؼ مف مخارجيػا, كسالمة الطقمع مراعاة صحة النّ  بيف القراءة تجمع حيث , كممات كا 

, كالجير بيافيي عنيا بنطق الكممات عبير الشّ , كالتّ لممدلكؿلمرمكز كاإلدراؾ العقمي  عرؼ البصرؼ التّ 
تستغرؽ كقتا قصدىا الكاتب, ك تػي تتطمب ميارات لمصكت كاإللقاء كاإلحساس بالمػشاعر الّ كىي 

 .صكيت مع اإلدراؾ كالفيـطق كالتّ أطكؿ فضال  عف انشغاؿ العيف كالعقل كأجيزة النّ 
 

كنطقيا بكممات كجمل  بأصكاتيامكز عمى ربط الرّ  مبةة الطنيا قدر أجرائيا بإكقد عرفتيا الباحثة 
 ليذا الغرض. ا  خصيص اعدأُ  كاختبارمالحظة بطاقة بسرعة, حيث سيتـ قياسيا مف خالؿ 

 
 مضاعفا  جيدا  ألف القارغ يصرؼ فييا  ؛امتةبالقراءة الّص مقارنة  تعد القراءة الجيرية صعبة األداء 

كسالمة بنية  ,: إخراج الحركؼ مف مخارجيامفع مثلعد التّ إدراكو المعنى قكا  حيث يراعى فكؽ 
لحاجة مى احتياجيا إلى كقت أطكؿ؛ كت زيادة عالكممة كضبط أكاخرىا, كتمثيل المعنى بنغمات الّص 

 اني في ضركرتيا لحياة اإلنساف, كمف ثـ احتمت المركز الثّ يائثناأفي  لمتنفس يتكقف القارغ أف
 (.2014)نصر, 
 

 الجيرية : مزايا القراءة
 لمقراءة الجيرية مزايا عديدة منيا:

 
طق كضبط مخارج الحركؼ عمى صحة النّ  تي تركزحيحة كالّ عمى القراءة الّص  ّطمبةتدريب ال -

 تمثيل المعنى.ميـ ك طق السّ تعد القراءة الجيرية مف أفضل الكسائل إلجادة النّ ذ إكاإللقاء 
تصكير  صل كنقط, كمحاكلةرقيـ, مف فكالتّ عمى صحة األداء كمراعاة عالمات ا ّطمبةتدريب ال -

 .كت لمحاالت االنفعاليةنبرة الّص 
 .القراءة بسرعة لّطمبةتعكيد ا -
 .قة في نفكسيـتبعث الثّ ية الجميكر, كتزيل الخجل ك جاعة في مكاجالجرأة كالشّ  ّطمبةالكسب ت -
دراؾ مكاطف الجمحب القراءة ك لدة الّطمبة تنمي  -  .(2007عات, )أبك الضب ذكؽ الفنياؿ كالتّ ا 
 
 يوب القراءة الجيرية:ع

 مف عيكب القراءة الجيرية:
 
 .األمر اّلذؼ ال يسمح بإشراؾ جميع الّطمبة في القراءة طكيال   تستغرؽ كقتاّ  -
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دراكو.ى ميـ فينصرفكف عف تدبر المعنطق السّ الب بالحرص عمى إتقاف النّ تشغل الطّ  -  كا 
)أبك مغمي كسالمة,  لقراءة مع زمالئيـأثناء ا كاالنشغاؿعب الب إلى المّ لجكء بعض الطّ  -

2011). 
 

 دريب عمى القراءة الجيرية: قواعد التّ 
 ,لجيريةعمى القراءة ا ّطمبةفي تدريب ال يا( قكاعد البد لممعمـ أف يراعي2009كضحت الشخريتي )أ

 نذكر منيا:
 
 .ّطمبةقركء محببا  إلى نفكس الأف يككف المكضكع الم -
 مف حيث الكممات كالمعاني. ّطمبةلمستكيات اأف تراعي المادة المقركءة  -
 , كي ينتقي ما يرغب في قراءتو كليس إجباره عميو.األخرػ  فرصة تمكّطمبة إعطاء ال -
 كعدـ تركيـ يميكف كيمعبكف أثناء حصة القراءة الجيرية. ّطمبةضبط سمكؾ ال -
 تنكيع مكاقف القراءة الجيرية. -
 فقط. غة العربيةراءة فال تقتصر عمى حصة المّ ضركرة العناية في تدريس المكاد األخرػ بالق -
 

 يجب أف يراعي المعمـ أثناء القراءة الجيرية ما يمي :
 
طريق  الجيرية عف ّطمبةـ قراءة اليجب أف يتابع المعم( 4-1) ساسيةالمرحمة األفي الصفكؼ  -

ص دكف النّ  يحفظكف  ّطمبة؛ ألف كثيرا  مف اللمقركءةالتأكد مف كضع أصبع اليد عمى الكممة ا
 .إدراؾ لمكممات

 .كؼ مف مخارجيا األصمية بشكل سميـضركرة انتباه المعمـ إلى إخراج الحر  -
 .التسكيف كضبط الحركؼ مع حركاتيا الكقكؼ عند أماكف الكقف كأماكف -
 .ص إلى ذلؾمثيل القرائي لمنص, إف كاف يحتاج النّ التّ  -
 

 :وات ىيوفق خط (4-1) ي المرحمة األساسيةتدرس القراءة الجيرية ف
 
 مييد :التّ 

لممعمـ  مييد بأنكاع مختمفة,يو كيككف التّ لمدرس كيجمب انتباىيـ إل ّطمبةـ أذىاف الييئ المعمّ كفييا يُ 
يتطرؽ إلى  رس, أكيا, فيك يثير أسئمة أك يعرض شيئا  يدكر حكلو الدّ الحرية في اختيار أؼ نكع منّ 
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ركيز كاإليجاز كالتّ  مييد أف يتسـ بالحيكيةرس, كيشترط في التّ مكقف مثير لو عالقة بمكضكع الدّ 
 رعة .كالسّ 
 

 العرض :
كمف ثـ  بكرة,رس الجديد, كذلؾ بتحديد العنكاف كتسجيمو عمى السّ ـ في ىذه الخطكة الدّ يعرض المعمّ 

لمجمل, كممثال   كاضح كبصكرة معبرة ضابطا   يبدأ المعمـ بقراءة المكضكع قراءة نمكذجية كبصكتٍ 
كتو بحسب المكاقف عمى أف تككف القراءة طبيعية كغير متكمفة, كبعد أف يفرغ مف لممعنى كممكنا  ص
قراءة المكضكع قراءة صامتة تعتمد عمى العينيف كالعقل دكف  ّطمبةة يطمب مف المكذجيّ القراءة النّ 

ى أف يراعي ضركرة فقرة أك أكثر, عم طالببالقراءة الجيرية, كيقرأ كل ىمس أك نطق, ثـ يبدأ 
الب أك جميعيـ المكضكع يبدأ اآلخريف لزميميـ القارغ كنقده, كبعد أف يقرأ معظـ الطّ  ّطمبةالمتابعة 
ما تي تضمنيا المكضكع, ثـ يستغل عبة كالمعاني اليامة الّ ـ بمناقشتيـ في معاني المفردات الّص المعمّ 

 الجيرية. ّطمبةتبقى مف الكقت بقراءة ال
 
 قكيـ :التّ 

قكيـ كيككف التّ  مف أف المعمـ يدرؾ مف خالليا مدػ ما أحرز مف نجاحتكتسب ىذه الخطكة أىميتيا 
إلى  ّطمبةتكجيو ال رس إلى حكار تمثيمي, أكبأسئمة تستكفي األىداؼ, أك تحكيل بعض مكاقف الدّ 

 رسبتمخيص فقرات مختارة مف الدّ  ّطمبةبينيـ, ككذلؾ بتكميف بعض ال إجراء حكار منظـ فيما
 .(2005, ليمي كالكائمي)الدّ 
 
 :جاالت استخدام القراءة الجيريةم
 

ىذه القراءة  تمتد ممارسة , كفي داخل المدرسةءة الجيرية داخل المدرسة كخارجياتمارس القرا
تي تيتـ بحسف األداء األدبية الّ  صكصلتتجاكز حصص القراءة المخصصة ليا إلى دركس النّ 

لى دركس البالغة كالكتابة راسية األخرػ كالمكاد كفي المكاد الدّ  عبير,كالتّ  كجكدة اإللقاء, كا 
 ربية االسالمية.االجتماعية كالتّ 

 مختمفة, تمارس في بعض المكاقف المدرسية منيا قراءة ما جمع عف مكضكع معيف مف مراجعكما 
 .كجيياتعميمات كالتّ الب, كقراءة األحداث الجارية كالتّ قارير أماـ الطّ كقراءة التّ 
 كاألطباء, ى أصحاب الميف كالمحاميف كالكعاظالمجاالت لتصل إل تتعدػ القراءة الجيرية ىذهك 
 .(2002البجة, ) ممارسة القراءة الجيريةفييا تـ عمييـ ذيف يجدكف أنفسيـ في مكاقف يتحالّ 
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 ميارات القراءة الجيرية:
 :تيك اآلحميارات القراءة الجيرية عمى النّ ( 2000عزازػ ) تحدد
 

كتي بيف نطق مييز الّص عرؼ عمى الجممة, التّ عمى الكممة, التّ  عرؼعرؼ: منيا التّ ميارات التّ 
 كتية بالرمكز المكتكبة في سيكلة كيسر.مكز الّص الحركؼ, ربط الرّ 

 
طق مييز في النّ مف حيث المخرج, التّ  صحيحا   صكات نطقا  حيح: منيا نطق األالّص  قطميارات النّ 
 .دقيقا   كاؿ نطقا  كالطّ صكات المفخمة كالمرققة, نطق الحركات القصار بيف األ

 
 ص.ميارات الفيـ: كمنيا القدرة عمى تحميل الكممات, استنتاج المعنى العاـ مف النّ 

 
نكيع في ستفياـ, التّ ساليب المختمفة كاالكتي لألداء الّص داء المعبر: منيا تمثيل األات األميار 
 كتية.بقات الّص الطّ 
 

داء باستمرار دكف تكرار, حسف الكقكؼ عند ة, األمنيا نطق الجمل في صكرة تامالقة: ك ميارات الطّ 
 , تمثيل المعنى.طقتماـ المعنى, جكدة النّ 

 
 صل إلى قائمة بميارات القراءةك التّ تمكنت الباحثة مف  ميارات القراءة الجيرية خالؿ عرض مف 

 القراءة ياراتعداد اختبار مإ ساسي, كاالسترشاد بيا في الث األف الثّ الجيرية المناسبة لطمبة الّص 
 خالؿ استخداـمبة ليذه الميارات كمساعدتيـ عمى اكتسابيا مف ؾ الطّ الكد مف امتأالجيرية؛ كذلؾ لمت
 كتي.استراتيجية الكعي الّص 

 
 :(4-1) ساسيةالمرحمة األ
 

كلو, أىمية خاصة, فيي أكلى مراحل تعميـ الّطفل, كتنمية مي (4-1)راسة األساسية دّ لمرحمة ال
فل لممراحل التالية في تي يرتكز عمييا في إعداد الطساسية ىي القاعدة الّ لمرحمة األكتكجبو خبراتو, فا

النصار, حياتو, كألىمية ىذه المرحمة فقد حظيت باىتماـ التربكييف المختصيف بصياغة أىدافيا )
2004.) 
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تربية التي تقكـ عمييا عممية الىداؼ العامة عمى عدد مف األ اسة التعميـ في فمسطيفيكقد نصت س
 كالتعميـ في ىذه المرحمة الميمة كىي:

 
 صقل شخصية الّطمبة مف جميع النكاحي. .1
 تعزيز الكعي الديني كالكطني لمطمبة. .2
 تعزيز القيـ العميا كالتسامح الّديني لدػ الّطمبة. .3
 اكساب الّطمبة الميارات األساسية لمتكاصل المغكؼ. .4
 تنمية بعض الميارات الحياتية. .5
 بدنية كالسمكؾ الصحي.تنمية الميارات ال .6
 اكساب الطمبة ميارات المغة االنجميزية. .7
 تنمية التذكؽ الجمالي كالفني لدػ الطمبة. .8
 اكتساب الّطمبة لمحقائق كالمفاىيـ األساسية في الرياضيات. .9
 ختمفة.الم نماط التفكيرممارسة الطمبة لعمميات العمـ كأ.10
 .(2016, ة كالتعميـكزارة التربي) اكتشاؼ مكاىب الطمبة كتنميتيا.11
 

 :(4-1)ساسية العقمي والمغوي لطمبة المرحمة األمو خصائص النّ 
 

في إدراؾ األشياء مف حيث مكانيا  مف الناحية العقمية (4-1) ساسيةمة األفل في المرحيبدأ الطّ 
كة كما تتميز ىذه المرحمة بق مف قراءة ككتابة كحساب, كيبدأ فييا تعمـ الميارات األساسيةكلكنيا, 
دكف فيـ, كما يبدأ جانب  تمقائيا   حفظا   ؿكاناشيد كأقفل كل ما يقاؿ لو مف أذ يحفع الطّ الذاكرة, إ

فل بحب . كفي ىذه المرحمة يمتاز الطّ لطفل باالىتماـ بالكاقع كالحقيقةا التخيل بالنمك, كيبدأ
 ئمتوعف كل شيء, كيصر عمى الحصكؿ عمى إجابات شافية ألس بالسؤاؿاالستطالع, كيبدأ 
 .(2004)النصار, 
 

فعاؿ, سماء, ثـ األيتدرج مف نطق األ (4-1)ساسية فل في المرحمة األف الطّ فإ أما عف النمك المغكؼ 
لى تدريب عمى المغة ككيفية فل في ىذه المرحمة إي. كيحتاج الطّ ثـ الضمائر التي تربط المعان

لى تعرؼ الجمل, كتزداد ة لتصل إقراءقدرة الطفل عمى الاستخداميا. كما تتطكر في ىذه المرحمة 
 .(2004)النصار, راءة عند االنتقاؿ مف صف إلى آخرفل في القسرعة الطّ 
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 :القراءة تدريس أىداف
فإّنو يتكقع مف الّطمبة  (,2016)ما أقرتو كزارة التربية كالتعميـ  عمى بناء  القراءة ك  تدريس أىداؼ أما

 :في نياية الّصف الّثالث األساسي ما يأتي
 
 ميمة المصاحبة لمقراءة.العادات السّ اكتساب بعض  -1
 ( كممة قراءة معبرة كبسرعة مناسبة.70-50قراءة نصكص مف ) .2
 استنتاج الفكرة الّرئيسة لمنص. .3
 اكتساب ثركة لغكية مف خالؿ المفردات كالّتراكيب الجديدة. .4
 االقباؿ عمى ُمطالعة ما يناسبيـ مف مجالت كقصص. .5
 اصدار حكما  عمى ما يقرأ. .6
 التفاعل مع ما يقرأ. .7
 

 االستيعاب القرائي: 3.1.2
 

ب ُركا آَياِتِو".  قاؿ تعالى: "ِكَتاب  َأنَزْلَناُه ِإَلْيَؾ ُمَباَرؾ  لَِّيد 
؛ أمر إليي آيات القرآف الكريـتدبر ك  فيـ أفحيث , لقد ظيرت أىمية االستيعاب القرائي منذ األزؿ

 عف نكاىيو. االبتعاد, ك كجلعز  أكامر هللا باتباع, لكريـالعمل بما جاء في القرآف اليتمكف المسمـ 
 

تي الّ  ئيةعممية القراالىـ المكضكعات في مجاؿ القراءة؛ فيك محكر أ حد أيعد االستيعاب القرائي 
ا يمتمؾ قارئ   يعدّ بيـ إلى درجة الكعي كاإلدراؾ, ف يرقىل ؛لمطمبة إلى اكسابو عميميظاـ التّ النّ  يسعى

تي تي تمكنو مف استيعاب المقركء, ضمف المستكيات المتقدمة, الّ لفعمية الكظيفية الّ ميارات القراءة ا
األدؽ لممقركء كالقدرة عمى فيـ ىدؼ الكاتب  االستيعابك  ,تقكده ألف يككف عمى درجة مف الكعي
كقد  ,قرائي عاؿٍ  استيعابا يقرأه في ضكء ما يتسـ بو مف كتحميمو؛ إلصدار أحكاـ مكضكعية عمى م

راسي حصيل الدّ تأثير كبير في التّ  ك, كىك ذيائي لعممية القراءةيف اليدؼ النّ ره بعض الباحثاعتب
 (.2004 يد,)السّ  ةراسيّ رات الدّ جاح في جميع المقر كالنّ 
 

نو عممية عقمية أ( ب2010ل )كالت العمكاففقد عرفو  ,ئيتعددة لالستيعاب القرامكقد كردت تعريفات 
 ص المكتكب بسيكلة كيسر.ص, حيث يتمكف بيا الفرد مف فيـ النّ كالنّ  دراكية تفاعمية بيف القارغ إ

, كالقدرة عمى ص المكتكبلقدرة عمى فيـ معنى النّ نو اأب( Grellet, 1995)جريميت  كما عرفو
  مكاف.اإل كاردة فيو بفاعمية ككفاءة قدراستخالص المعمكمات ال
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دراؾ قصد الكاتب عمى فيـ  مبةقدرة الطّ كعرفتو الباحثة إجرائيا  بأنو  كشرح كتحميل المادة المقركءة كا 
 ذؼ سيعد ليذا الغرض.فييا, كالذؼ سيقاس بناء عمى عالمة االختبار الّ 

 
تي تتضمنيا, شابو بينيا كبيف الميارات الّ مف المستكيات لكحع  التّ  كيتضمف االستيعاب القرائي عددا  

, كلكنيـ اتفقكا عمى أف ددىا كمسمياتيالمستكيات مف حيث عكقد اختمف الباحثكف في تصنيف ىذه ا
االستيعاب القرائي في ثالثة  (1987) فصنفت المال ,ابقالمستكػ الالحق يعتمد عمى المستكػ السّ 

 مستكيات ىي:
 
 ص بشكل عاـ.شير إلى قدرة القارغ عمى استيعاب النّ يُ  المستكػ الحرفي: -1
ظر عما إلى ما يقصده الكاتب بغض النّ  عرؼشير إلى قدرة القارغ عمى التّ يُ فسيرؼ: المستكػ التّ  -2

 يقكؿ .
 ص, كالقدرة عمى تكظيفيا.تي يتضمنيا النّ شير إلى تمثل القارغ لألفكار الّ يُ طبيقي: المستكػ التّ  -3
 

  :القرائي االستيعاب عناصر
 ( كىي:2010ىا عبد البارؼ )أساسية ذكر  عناصر ثالثة رائييتضمف االستيعاب الق

 
خالؿ  عناصر االستيعاب القرائي, فالقارغ ىك الذؼ يمارس القراءة مف القارغ: يعد القارغ أكؿ

 كالمغكية بشكلية, الجيد لقدراتو العقم تفاعمو مع المكضكع, كيتـ ىذا التفاعل مف خالؿ تكظيفو
 .صحيح
 
عمى االستيعاب أك ى إعانة القارغ أثير عمالقرائي مف العناصر شديدة التّ  صص القرائي: يعد النّ النّ 
 .االستيعابذا لبمكغ ىالمعينة  مثيالتالتّ ة ىذا االستيعاب لديو, كلذا يقكـ القارغ ببناء عدد مف إعاق
  
فييا, كيقرأ فييا, تي يحيا جتماعية المحيطة بالقارغ كالّ ياؽ: يقصد بالسياؽ البيئات الثقافية كاالالسّ 
ألحياف إلى اختالؼ البيئات, اما يرجع في بعض القرائي إنّ االستيعاب  اختالؼففييا, كمف ثـ  كيتعمـ
 .قافاتالثّ  كاختالؼ
 
 القػارغ  اسػتيعاب عمػى لتػؤثر بعضػيا مػع تتفاعػل تػيالّ  العكامػل مف بالعديد يتأثر القرائي االستيعاب فإ
 ىػذه أفّ  إالّ  االسػتيعاب عمميػة فػي المػؤثرة العكامػل حػكؿ اآلراء تعػّدد مػف الػّرغـ عمػى. إيجابػا   أك سػمبا  
 :في اآلتي تمخصت جممتيا في اآلراء,
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 ,كدالالتيػا المفػردات كمعػاني الػّنص, داخػل الجمػل بتركيػ بػو قصػديُ  :المقػركء صالػنّ  خصػائص -1
كالجممػة صػكص, النّ مػف قدرتػو عمػى اسػتيعاب  يحسػف ,حػكؼ النّ  كالّنظػاـ المغػة بقكاعػد القػارغ  فمعرفػة

الجمػل  مػف ةصػعكب أكثػر اسػتيعابيا عمميػة تكػكف  مألكفػةاّلتي تحتػكؼ عمػى مفػردات صػعبة أك غيػر 
 (.2010 ,ةكالمناصر  رنص) حتكؼ عمى مفردات مألكفةي تالت

 
 عمى كالقدرة كقكاعدىا, غةالم مف كالّتمكف المعرفية, خمفيةالك  ّذكاء,ال بذلؾ يقصد :القارغ  خصائص -2

كخبػرة يركػزكف عمػى خصػائص  القػراء األصػغر سػنا   كقػد كجػد أفّ  كاالستقصػاء, ,لكالّتحميػ الّتركيػز
القرائػي, كقػد أظيػرت سػتيعاب كدكرىػا فػي اال صبنيػة الػنّ  يػةيعرفػكف أىمّ  ال يـألنّ  ,لبدرجة أق صالنّ 
 أثنػػػػاءالمحتػػػػرفيف ينفػػػػذكف عػػػػادة ميػػػػارة أك أكثػػػػر مػػػػف الميػػػػارات فػػػػكؽ المعرفيػػػػة  اءالقػػػػرّ  أفّ  راسػػػػاتالدّ 

مػػػف  ئيسػػػةرّ ال يفيمػػكف مػػػا يقػػػرؤكف كال يسػػػتطيعكف تمييػػز األفكػػػار ال عاؼالّضػػػ اءالقػػػرّ  بينمػػػاقػػراءتيـ. 
   (. 2003الحيمكاني,) ةاألفكار الفرعيّ 

 
 اسػتيعاب عمػى طالػبال مسػاعدة فػي ميّمة الّتدريس استراتيجية أفّ حيث  استراتيجيات فيـ المقركء: -3

 االسػتيعاب عمميػة لتسػيل تدريسػو طرائػق بتنكيػع المعمػـ ينصػح لػذا عميػو, تعػرض التػي الّنصػكص
 .2014) ليمي,الدّ أفضل )بشكل 

 
 القػراءة :منيػا ,كأىػدؼ متعػددة متنّكعػة ألغػراض صالّنصػك  يقػرؤكف  مبػةفالطّ  :القػراءةاليػدؼ مػف  -4

كالقػراءة  ممتعػة,كالقػراءة ل لالسػتيعاب, كالقػراءة مػا, ميّمػة ألداء كالقػراءة جديػدة, معمكمػات الكتسػاب
 .(2012 ميتي,)السّ  حصيلكالتّ  راسةلمد
 

 عوامل تدني مستوى االستيعاب القرائي:
 القرائياالستيعاب دؼ إلى تدني مستكػ مجمكعة مف العكامل التي تؤ ( 2011جاب هللا كآخركف )أكرد 
 :كىي

 
 .صعكبة المفردات المغكية بالنص المقركء -1
 .فكار المتضمنة بالنص المقركءصعكبة إدراؾ األ -2
 .القرائيعدـ مالئمة سرعة األداء  -3
 .مة الحالة الذىنية عند القراءةعدـ مالئ -4
 .سكء تنظيـ الكقت المخصص لمقراءة -5
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 :لقرائيشروط تنمية االستيعاب ا
 ركط اآلتية: الشّ القرائي ينجح إذا تكافرت فيو ستيعاب أف أسمكب تنمية اال( 2011) يكضح الشيراني

 
 .و في كل ميارةالب إليّ المطمكب كصكؿ الطّ  ارتباطو باألداء -1
الب في الطّ  مك المغكؼ لدػتكظيفو بشكل يتناسب مع طبيعة كل ميارة مف جية, كطبيعة مرحمة النّ  -2

  .تمؾ المرحمة
 .دريسيالب في المكقف التّ ـ كالطّ قيامو عمى فمسفة تربكية تحدد دكر المعمّ  -3
 .ابقةـ كخبراتو السّ مكذج بشخصية المعمّ مزج النّ  -4
 

 مبة, األمربتنمية مياراتو لدػ الطّ  ية االستيعاب القرائي كضركرة االىتماـابق أىميتبيف مف العرض السّ 
ؿ حصص ميارات االستيعاب القرائي خالبد مف تكظيف  ميتو, لذلؾ الفة أساليب تنذؼ يستكجب معر الّ 
ة كىك االرتقاء عميميّ ية التّ شكد في العممّ ف لمكصكؿ إلى اليدؼ المنة في داخل غرفة الّص غة العربيّ المّ 

 .عميميالتّ  مبةبمستكػ الطّ 
 

 وتي )الفونولوجي(:استراتيجية الوعي الّص  4.1.2
 

 وتي:الوعي الّص 
  

أصكات بختص بدراسة كل ما يتعمق يحيث أية لغة مف المغات,  مككناتىك أحد كتي الّص الكعي 
ية, ككيفية إخراج ىذه األصكات, صكات المغك القدرة عمى معرفة أماكف إنتاج األؾ يعني امتالالمغة, ك 
عمى إدراؾ  مع القدرةفاظ الكممات كاألللتككف مع بعضيا صكات تي تتشكل فييا ىذه األكالكيفية الّ 
. كمف األصكات مفردة أك في الكمماتىذه كانت أصكات, سكاء شابو كاالختالؼ بيف ىذه األالتّ 
 نغيـ, تقسيـ الجممة إلىعمى التّ  ةقدر الفل الطّ ؾ يعني امتالكتي حية العممية فإف الكعي الّص االنّ 

لتككيف الكممات طع, كالمقاطع إلى أصكات, إضافة إلى مزج األصكات مقا كممات, كالكممات إلى
في حكؿ خكاص الكممات, معانييا, فالطفل يسعى بشكل تدريجي لتككيف مخزف معر  ختمفةملا
 .(2014 منتصر كآخركف,(ل صكاتيا, كيفية استخداميا في الجمأ
 
لكممات إلى كحدات صغيرة ة, بتقطيع افكيّ القدرة عمى معالجة المغة الشّ  يشير الكعي الّصكتي إلىك 

 .(Lefebure & Hubens, 2006) الكالـ عي بكجكد بنية فكنيمية فيعمى الك  كالقدرة كالمقطع,
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صكات فردية, أالمنطكقة تتككف مف  مةف الكمأب كعينو الأب ( ,1998Bennet)بينيت  كيرػ 
كتمييز  ر,صغأسيـ الكممات إلى كحدات تقك , صكاتالعب بيذه األالتّ  القدرة عمىالفرد  امتالؾك 
 ليا نفس القافية. ةاء كممعطا  صكات الكممة, ك أ
 

تحكـ طريقة نطقنا لمكممات  تيذؼ يشتمل عمى القكاعد الّ جزء مف المغة الّ نو أب يضا  أكيمكف تعريفو 
تي تضبط صحاب المغة, أؼ تمؾ القكاعد الّ أنماط المتعارؼ عمييا بيف ك المقاطع المفظية كفق األأ
كالمقاطع  ألصكاتاقكـ بيا تتي ة الّ كتيّ كتي في ىذه المغة كتحدد نكع المعالجة الّص ظاـ الّص النّ 
 .(2000, كأبك جكدة السرطاكؼ ) تي تتككف منيا الكمماتلمفظية الّ ا
 

 وتي:اكتساب الوعي الّص 
 
بدأ مع فكلة المبكرة, كلف نككف مجازفيف أف قمنا أنيا تبدأ منذ الطّ يكتي ف اكتساب الكعي الّص إ

فمف خالؿ دراسة ليا, أشارت أف  (Coquet, 2007) كككيت ؛ كىذا ما أكدتوالجنيف في بطف أمو
معي لمجنيف متطكر, ( مف الحمل يككف الجياز السّ 20في األسبكع ) في المرحمة الجنينية, كتحديدا  

منيكتيؾ. كىذا ما يفسر ائل األتي تصفى مف خالؿ السّ ما يسمح لمجنيف بمعالجة بعض األصكات الّ 
 مو.أكالسيما صكت  لألصكاتفل انجذاب الطّ 

 
ـ   )القافية(, الكممات مف األخير كتالّص  عمى التعّرؼب فلالطّ  يبدأ الثةالثّ  نةالسّ  فيك   عبتقطي يبدأ ث

  .(,Ezlin 2001) العمر مف الخامسة ةنالسّ  مف انطالقا   المككنة المقاطع كحساب الكممات
 
 ما ,كاألخير األكؿ كتالّص  كحذؼ األصكات, كعد األكؿ, عالمقط حذؼ في فلالطّ  ةقدر  تتجمىك 
 اسعة,التّ  سف في منو مكفيت الكممة مف الكسط كتالّص  حذؼ أّما العمر, مف ابعةكالسّ  ادسةالسّ  بيف
 اكتسابو يعكس ما عشرة, انيةالثّ  السف في إشكالية محل الكممة مف الكسط المقطع حذؼ يبقىك 

 السف. ىذا بعد ما المقطعية المعالجة ليذه المتأخر
 
 المعالجة نكع تبرزه نكعي رتطك  ىكك  محّددة, سنكات عبر يككف  فللطّ ا لدػ كتيّص ال الكعي تطّكر إف

 غرػ الّص  سانيةالم الكحدات إلى )المقاطع(, الكاسعة المسانية الكحدات مف كتبدأ الفكنكلكجية
 .(Plaza & Rymand, 2006( ّصكتيال الكعي بمستكيات عنو ريعبّ  ما كىذا (,ألصكات)ا
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 وتي:مستويات الوعي الّص 
( 2015عبد السالـ ) المتعمميف القياـ بيا كقد حددىا كتي خمس مستكيات عمىلكعي الّص يتضمف ا
 تي:حك اآلعمى النّ 
 
الب  , كبيذا يعي الطّ ة معرفة أف الجمل مككنة مف كمماتمبتقسيـ الجمل إلى كممات: فعمى الطّ  -1

 سمعية صكتية. ف لكل كممة حدكدا  أ, ك األصكات مككنة مف مجمكعة مفأف الكممة 
ذا ا  , ك أصكات ف تقسيميا إلىسيل مأاطع: أف تقسـ الكممات إلى مقاطع سيـ الكممات إلى مقتق -2

داء عمى األ ا  نو يعد مؤشر إطفاؿ تقسيـ الكممات إلى مقاطع فياض األفل في ر تقف الطّ أما 
 كؿ.ف األالقرائي لمطفل في الّص 

تياف بكممات ليا عمى اإلفل حد مجاالت المعب بالمغة, فيك مؤشر عمى قدرة الطّ أنغيـ: ىك التّ  -3
 .جاح في القراءة مستقبال  عمى النّ  غمة يعد مؤشرا  نفس النّ 

كتعد ميارة ىامة لمقارغ  صكات بعضيا ببعض,زج األكتي: ىك القدرة عمى مالمزج الّص  -4
 .المبتدغ

حميل خر مستكيات التّ آصكاتيا ىك أف تقسيـ الكممات إلى إصكاتيا: أتقسيـ الكممات إلى  -5
 الكممة كالقدرة عمى القراءة. بأصكاتفل الؾ عالقة قكية بيف كعي الطّ غكؼ, كىنالمّ 
 

 وتي وعالقتو بالمغة:الوعي الّص 
 
يا حيث أف ىذه الكممات تتككف تي نسمعكتي ميارة معرفية تعنى بالكممات الّ ف ميارة الكعي الّص إ
يزه عف غيره يم خاصا   ك مقطع في المغة صكتا  أ ف لكل حرؼا  صكات مختمفة لتككف جممة, ك أمف 

غة ب المّ طفاؿ لتراكياأل . كما أف معرفةصكصات تتشكل الكممات كالجمل كالنّ صك كعند جمع ىذه األ
تسيل لمطفل ميمة القراءة ت داللة صكات الكممة لتككف كممة ذاأتي تجمع بيا ريقة الّ كالطّ 

فل ميمة القراءة ذات داللة ىي التي تسيل لمط لتككف جمال  ا  ثـ ترتيب ىذه الكممات معالصحيحة, 
 .(2012عيسى, ) كالمعنى المراد مف ىذه القراءة حيحةالّص 
 

تي نسمعيا ات الّ دراؾ أف الكمما  حيحة عف طريق معرفة ك كتي ضركرة لتعمـ القراءة الّص فالكعي الّص 
تي تصدر عف الفرد عند قراءتو ليا حيث يمكف نطق الكممة بأساليب صكات الّ تتككف مف خالؿ األ
حيح طق الّص ذؼ يفتقر إلى النّ فل الّ . كالطّ مفة كل منيا يعكس معنى مختمف تماما  كتشكيالت مخت
عاب القرائي كالقدرة عمى , فينحسر لديو االستيا يفقد معناىا, كيصعب عميو فيميالمكممات عند قراءتي
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كيفية , كاألطفاؿ اّلذيف لدييـ صعكبات في القراءة يفتقركف إلى الكعي بالتراكيب المغكية, كبالقراءة
 .(2007, )الزيات كضع المفردات مع بعضيا البعض

 
 وتي وعالقتو بالقراءة:الوعي الّص 

 
فل فعندما يسمع الطّ  ,كتيساس لمكعي الّص شكل األتفل الكالـ في ذاكرة الطّ  أصكات مخزكف  فإ

د الّتزايغمب يخزنيا بطريقة شمكلية في ذاكرتو طكيمة المدػ, كمع نو عمى األأمرة ف ألكؿالكممات 
مخ  أعمى ذلؾ يبد , كردا  الكممات كتختمط الكممات المتشابية صكتيا  ب توفل تزدحـ ذاكر لمفردات الطّ 
كتي, كبذلؾ تصبح كعي الّص ساس الأ, كذلؾ ىك أصكاتع الكممات إلى مقاطع ك فل في تقطيالطّ 

عالقة بيف ف الإمييز بينيا, كبذلؾ فقدر عمى التّ أفل عف غيرىا كيصبح الطّ  ر انفصاال  كثأالكممات 
فضل منبئ بالقدرة عمى أكتي ىك , فالكعي الّص متبادلة كمتداخمة القةكتي كالقراءة عالكعي الّص 

 .(2013 ,سميماف) ل المدرسةالقراءة خالؿ فترة ما قب
 
, تائج الجيدة في القراءةؿ ذكؼ النّ طفايا عمى أف األتجر أفي دراسة ( 2003)حميدكش  تكدأكقد 

نو أف يؤثر أمف ش كاستعمالو بطريقة عممية ,توفي جميع مستكيا متطكر صكتي يمتازكف بكعي
يسمح  شاطات المغكيةفكية كالنّ مرينات الشّ دريب المنظـ مف التّ التّ كما أف  ,عمى نتائج القراءة يجابيا  إ

لتفادؼ  تنبؤيةالتي تسمح بالحصكؿ عمى قيمة التي يمتمكيا الّطفل,  بالقدرات القرائية بالتنبؤ مبكرا  
 .ع في اضرابات مرتبطة بالقراءة مستقبال  الكقك 
 

 :تيةقاط اآلكتي يمكف استخالص النّ ابق لمفيكـ الكعي الّص كمف خالؿ العرض السّ 
 
 عمـ.كلى في التّ أكتي يعتمد عمى االستماع كخطكة الكعي الّص  -1
 صكات كفكنيمات كمقاطع.أدراؾ مقصكد حكؿ بنية الكممة مف إكتي الكعي الّص  -2
 في مرحمة ما قبل المدرسة. أي يجب أف يبدكتتنمية الكعي الّص  -3
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 الوعي الّصوتي: ستراتيجيةا
 

حكـ تي تتطمب مف القارغ القدرة عمى التّ الميمة الّ  ستراتيجياتاالكتي مف تعد استراتيجية الكعي الّص 
 في تفكيره كمراقبتو قبل القراءة الجيرية كفي أثنائيا كفي بعدىا. 

 
مما  كتية بالرمز,ق بعالقة الكحدة الّص ذؼ يتعمر الجانب اليجائي الّ كتي متطمب لتطكيفالكعي الّص 

 لىإكتي تاج في معالجات الكعي الّص مز المكتكب, فالقراءة تحالرّ عمى عرؼ يمكف المتعمـ مف التّ 
, ثـ التعامل نتاج الشفيي أكال  مييز كاإلتى يتمكف المتعمـ مف التّ ركيب ححميل كالتّ عمى التّ  تدريب المتعمـ
الكاحدة أك ى حساسية المتعمـ لربط الكممات ذات البداية إلالمكتكبة ثانيا , مما يؤدؼ  مكزالرّ مع 

 (.2014)مصطفى,  المتشابية في نيايتيا
 
دريس تعتمد عمى االستماع طريقة في التّ  بأنيا (2014) استراتيجية الكعي الّصكتي هطميز ال عرفت

ماغ كقاعدة كتثبيتو في الدّ  عمى مدػ صحتو لغكيا   لمتعرؼ الجيد لمكالـ المنطكؽ كتحميمو ذىنيا  
 صكتية مسمكعة.

 
مجمكعة مف الخطكات المتتابعة تعتمد عمى تفاعل المتعمـ كقدرتو عمى  يا الباحثة إجرائيا بأنيا:تعرفك 

 .تفسير الّرمكز المنطكقة كاستيعابيا
 

 :الجيرية والقراءة وتيالّص  الوعي استراتيجية
 
 الّطفل امتالؾكيعني ذلؾ  ,لمكالـ كتيةالّص  بالجكانب الكعي القراءة تعممو فيالّطفل  يحتاجو ما فإ
 بيف المتنكعة طابقاتالتّ  تعمـ عميو يجب قارئا   المتعمـ يصبح ككي, الكممات كتعرؼ بالتيجي القدرة
 كتركيب تحميل كعمميات, كالمكتكب المنطكؽ  بيف الّربط تتضمف فالقراءة ,كتيةالّص  كصكرىا الحركؼ
 كتيالّص  الكعي جكىر كىذا, أكثر كأ صكت مف تتشكل لمقاطع كنطق ,كتيةالّص  كحداتلم

.(Chard & Osborn, 1999) 
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 وتي:أىداف استخدام استراتيجية الوعي الّص 
 كتي إلى تحقيق ىدفيف ىما:تيدؼ استراتيجية الكعي الّص 

 

مية القدرة عمى تمييز مبة عمى مالحظة األصكات داخل الكممات, كتنتنمية القدرة لدػ الطّ  -1
 األصكات.

يف الحركؼ كأصكاتيا داخل الكممات, لتككيف جمل ذات بط بمبة عمى الرّ الطّ القدرة لدػ  تنمية -2
 (Joseph & Particia, 2002)داللة. 

 
 وتي:م في استراتيجية الوعي الّص م والمتعمّ دور المعمّ 
 

تي يمارسيا المعمـ كالمتعمـ, كتتمثل ال خطكاتكتي عمى مجمكعة مف الكتقكـ استراتيجية الكعي الّص 
تي كتية, كفيـ العالقات بيف الحركؼ كاألصكات, كتجزئة األصكات الّ في المعرفة بالكحدات الّص 

مكز عمى مستكػ الكممة مف خالؿ المزاكجة بيف عامل مع الرّ تتككف مف الكممة, كالقدرة عمى التّ 
يا كنيايتيا, بالكممة في بدايتيا ككسط كتيجئة, كتصنيف األصكات حسب مكضع الّص طق كالتّ النّ 

 .كانتاجا   تعريض المتعمـ لمغة استماعا  ق كيتحقق ىذا عف طري
 
, يمكف تحديد (2012)كآخركف  ابقة كالسيما دراسة جاب هللاراسات السّ عمى الدّ طالع مف خالؿ االك 

 حك االتي:دكر المعمـ كالمتعمـ عمى النّ 
 

 وتي:لّص م في استراتيجية الوعي ادور المعمّ 
 
 نشطة القراءة.أـ يقدـ المعمّ  -1
 .رسـ الكممات مكضع الدّ ينطق المعمّ  -2
لكل صكت مف كقف كتنغيـ  المميزةكتية مكذج المقتدػ بو لمخصائص الّص ـ النّ يككف المعمّ  -3
 تنكيف.ك 
 ـ ككعيو لما يفعل.مف فيـ المتعمّ  لمتأكدـ المراقب كالقائـ بالمالحظة, يككف المعمّ  -4
 مف فاعمية االستراتيجية. لمتحققائي يداء النّ تقكيـ األ -5
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 وتي:م في استراتيجية الوعي الّص دور المتعمّ 
 
 دريب.يستمع إلى الكممات مكضع التّ  -1
 يحمل الكممات إلى مقاطع. -2
 .ا  يككف كممات مف مقاطع ليا خصائص متشابية نطق -3
 كتية المميزة لكل صكت اقتداء بمعممو.مراعاة الخصائص الّص  -4
 

 وتي:الوعي الّص خطوات استراتيجية 
ابقة مف كضع خطكات التدريس باستخداـ راسات السّ ى الدّ مكنت الباحثة كمف خالؿ االطالع عمت

 حك اآلتي:كتي, ككانت عمى النّ استراتيجية الكعي الّص 
 
 ص عمى عدد مفبحيث يشتمل النّ ـ, ـ عمى طمبتو نصا  يحمل معنى بالنسبة لممتعمّ يعرض المعمّ   -1

 .دريبالكممات مكضع التّ 
 .كالتعبير الشفيي االستيعابمنص؛ كذلؾ لتعزيز ـ مع طمبتو المعنى العاـ ليناقش المعمّ  -2
 ـ لمكممات.كتية, ثـ تكرار المتعمّ دريب, مع نمذجة الخصائص الّص ـ الكممات مكضع التّ ينطق المعمّ  -3
 االستماع لمكممة بصكرتيا المكتكبة. ـالمعمّ  ربطي -4
طق, ثـ يزاكج المعمـ بيف نطق ع التأكيد عمى طريقة النّ ـ الكممات مكضع التدريب, ميذكر المعمّ  -5

 الكممة ككتابتيا.
يقـك الطالب بنطق الكممات مكضع التدريب, كيرافق ذلؾ حديث مع النفس حكؿ الكممة, ثـ يقرأىا  -6

 بصكت عاؿ.
 مط.كممات تقكـ عمى نفس النّ  بإنتاجالب يبدأ الطّ  -7
 لمكممة.الب الخصائص التحميمية كالتركيبية يستنتج الطّ  -8
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 ابقة:راسات السّ الدّ  2.2
تي طبقت في بيئات راسة الّ ابقة ذات العالقة بمكضكع الدّ راسات السّ اطمعت الباحثة عمى عدد مف الدّ 

 عربية كأجنبية كتـ عرضيا في ثالثة محاكر رئيسة كما يمي:
 

 المحور األول: الّدراسات اّلتي تتعمق باستراتيجية الوعي الّصوتي : 1.2.2
 
شط في تحسيف عمـ النّ فاعمية استراتيجية التّ إلى عرؼ التّ ىدفت  دراسة (2017) كالرقاد الطكالبة رتأج
 الباتطالبة مف ط( 60) ىاعمى عينة عدد ث. كقد طبق البحكتي كفيـ المسمكعيارات الكعي الّص م
ية كالثانية األكلى التجريب كتـ اختيار شعبتيف عشكائيا   ,دباماساسي في محافظة ف الخامس األالّص 

ـ  إعداد البحث. كقد  إلجراءتجريبي المنيج ال الباحثتافت كاستخدمالضابطة,  اختباريف لقياس ميارات ت
ظيرت أقد ك  .ابقةراسات السّ ظرؼ كالدّ دب النّ لى األإجكع بعد الرّ كذلؾ كتي كفيـ المسمكع الّص الكعي 
كجكد دريس, ك لى استراتيجية التّ عزػ إتُ  كتيدالة إحصائيا  في اختبار الكعي الّص  ركؽ فتائج كجكد النّ 
 دريس.لى استراتيجية التّ عزػ إدالة إحصائيا  في اختبار فيـ المسمكع تُ  ركؽ ف
 
المحكسبة في تنمية  لعاب المغكيةعرؼ عمى فعالية األلى التّ إىدفت فقد  (2016)دراسة صياـ كفي 

الث في ف الثّ ف طالب الّص م طالبا   (60) عددىا طبق البحث عمى عينةحيث  ,كتيالكعي الّص 
مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة تـ اختيارىـ بشكل عشكائي,  ,يفلى مجمكعتإباليا, كتـ تقسيميـ ج

كقائمة لقياس كعي  داتيف ىما االختبارأاستخدمت الباحثة ك  كتـ اتباع المنيج التجريبي إلجراء البحث,
كية المحكسبة فعالة في تطكير ميارات الكعي لعاب المغف األأظيرت النتائج كقد أ. كتيالب الّص الطّ 
 ساسي.ف الثالث األكتي لدػ طمبة الّص الّص 
 

ـ عمى ميارات الكعي الفكنكلكجي لى قياس فعالية برنامج تدريبي قائإ( 2016دراسة طكسكف ) كسعت
( 30راسة مف )ذكؼ صعكبات القراءة. كتككنت عينة الدّ  طمبةتحسيف ميارة القراءة لدػ ثره عمى أك 

كقد استخدـ المنيج  .القراءة بمنطقة بريدة بالفصيـف صعكبات يممف يعان ةيألساسابالمرحمة طالبة 
الفكنكلكجي كالذؼ  فعالية البرنامج في تحسيف مستكػ الكعي النتائج  أظيرتك  التجريبي إلجراء البحث.

 .ّطالباتتحسف صعكبات القراءة لدػ الثر عمى أكاف بدكره لو 
 

كلية مف فكؼ األكرات معممي القراءة في الّص لى تصإعرؼ التّ  دراسة ىدفت (2015السريع )كأجرػ 
 طمبةب ميارة القراءة لكتي كاكتسانشطة تنمية الكعي الّص أعميـ العاـ لطبيعة العالقة بيف تّ مرحمة ال
( 233)مف دراسة حميمي, كقد تككنت عينة ال. اتبع الباحث المنيج الكصفي التّ ألساسيكؿ اف األالّص 
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مف المدارس التابعة  ( مدرسة ابتدائية اختيرت عشكائيا  89مف ) ساسيكؿ األمـ قراءة لمصف األمع
ؿ عف أداة صيغت بنكدىا عمى نحك يسأ ياض. كلتحقيق اليدؼ صمـ الباحثعميـ بمدينة الرّ إلدارة التّ 

ضكء خبرات كتي باكتساب ميارة القراءة, كمعالجة ذلؾ في مدػ ارتباط كل نشاط في تنمية الكعي الّص 
طمبة كتي في اكتساب الّص نشطة الكعي أ أىميةتائج ظيرت النّ أكقد  ,دريبيةعميمية كالتّ مميف التّ المع
 .كؿ االبتدائي ميارة القراءة راكح بيف الميـ كالميـ جدا  ف األالّص 
 
لى تحسيف ميارات الكعي الفكنكلكجي لألطفاؿ المتأخريف إ فيدفت (2014)كآخركف  ياسيفدراسة  أما
مف خالؿ تنمية المغة االستقبالية كالتعبيرية كعالج عيكب النطق لدييـ. كلتحقيق اليدؼ تـ  لغكيا  

استخداـ مقاييس المغة االستقبالية كالتعبيرية, كمقياس عيكب النطق المصكر, كمقياس الكعي 
يتمتعكف  ممف طفاؿ المتأخريف لغكيا  كطفمة مف األ ( طفال  75دراسة عمى )الفكنكلكجي. كقد طبقت ال

ة االستقبالية لى اختالؼ المغإراسة . كقد تكصمت الدّ في جمعية الرسالة بالدقي مة الحسيةالبالسّ 
عدـ ك باختالؼ التطبيقيف القبمي كالبعدؼ باتجاه البعدؼ,  طفاؿ المتأخريف لغكيا  كالتعبيرية لدػ األ
باختالؼ التطبيقيف البعدؼ كالتتبعي,  طفاؿ المتأخريف لغكيا  ة االستقبالية كالتعبيرية لدػ األاختالؼ المغ

اختالؼ ك باختالؼ التطبيقيف القبمي كالبعدؼ,  طفاؿ المتأخريف لغكيا  طق لدػ األاختالؼ عيكب النّ ك 
باختالؼ التطبيقيف البعدؼ كالتتبعي باتجاه بعدؼ,  طفاؿ المتأخريف لغكيا  طق لدػ األعيكب النّ 
 عدـك أخريف لغكيا باختالؼ التطبيقيف القبمي كالبعدؼ, طفاؿ المتاختالؼ الكعي الفكنكلكجي لدػ األك 

 طفاؿ المتأخريف لغكيا باختالؼ التطبيقيف البعدؼ كالتتبعي.اختالؼ الكعي الفكنكلكجي لدػ األ
 

فيـ كميارات الكعي لى دراسة العالقة بيف القراءة كالإ (,Loudermill 2014) لكدرمل دراسة كسعت
د . كقد حدكتيكمنيا الكعي الّص فيـ القرائي تي تؤثر عمى الميارات الّ كثق مجمكعة مف الد كق ,كتيالّص 
راسة تككنت عينة الدّ ك  كزيع المعرفي.التّ حكية, ك شتقات ىي: العالئقية, النّ ثالث جكانب مف المالباحث 
, كتـ اتباع لى مجكعتيفإتـ تقسيميـ حيث , أركنساسكالية في  ابعف الرّ مف طمبة الّص  طالبا   (60) مف
ككجكد  ,مجمكعتيفداء بيف الرت النتائج اختالفات كبيرة في األظيأك  نيج التجريبي إلجراء البحث.الم

ككجكد فركؽ تنمكية في الجكانب  ,كمعرفة المشتقات في الفيـ الجيد ارتباطات كبيرة بيف فيـ القراءة
ىذه النتائج ك لمشتقات. بيف فيـ القراءة كمعرفة ا ككجكد عالقة  ,ة لممكركفكلكجيا في الفيـ الجيدالثالث
 .المرحمة األساسيةلدػ طمبة زيادة الفيـ  فيكتي الكعي الّص  ثارأ أظيرت
 

مبة عمى بعض ميارات لى تحسيف األداء القرائي كذلؾ بتدريب الطّ إ( 2014عبد الجكاد )دراسة  كىدفت
 ضعاؼ القراءة مفمف  ا  طالب( 30تجريبي لعينة تككنت مف )كتي, كقد تـ استخداـ المنيج الالكعي الّص 
عمى  ؼعدة مقاييس منيا مقياس التعر الباحث . كقد استخدـ بمصر ساسيف الثاني األبة الّص مط
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لمتدريب عمى ميارات  الباحث برنامجا   , كقد أعدالحركؼ المتشابية صكتا  أصكات الحركؼ, كالتمييز 
 جريبية.التّ لصالح المجمكعة  حصائيا  إ. كأظيرت النتائج كجكد فكؽ دالة الكعي الصكتي

 
طق لذكؼ لى تحسيف ميارات تعرؼ الكممة كالفيـ كالنّ إ( 2014ف )ك خر كآعبد الحميد كسعت دراسة 

صعكبات التعمـ, كذلؾ مف خالؿ تطبيق برنامج تدريبي قائـ عمى تجييز المعمكمات لتنمية ميارات 
ذكؼ  طمبةمف  ةطالبا  كطالب( 80) كتي. تككنت عينة الدراسة مفج الّص كتي كاالخراالكعي الّص 
ف الثاني طمبة الّص مف  حية في مستشفيات جامعة عيف شمسالخاضعيف لرعاية الّص  عمـصعكبات التّ 

برنامج  كف عد الباحثأ لينكػ لمقدرات النفس لغكية, ك حيث تـ اختيارىـ بناء عمى نتائج بطارية إ ,ساسياأل
كجكد ظيرت النتائج أ كقدكتي. الّص  عي المفظي كاالخراجية الك تدريبي قائـ عمى تجييز المعمكمات لتنم
 فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية.

 
كتي في معالجة استخداـ استراتيجية الكعي الّص ( إلى الكشف عف أثر 2014كىدفت دراسة الطميزه )

ة. كقد استخدمت الباحثة ف الخامس في مدرسة بنات إذنا األساسيالضعف المغكؼ لدػ طالبات الّص 
ف الخامس األساسي. راسة مف تسع طالبات مف طالبات الّص كنت عينة الدّ تكجرائي. البحث اإل

فية, االستبانة, مقابالت األىالي, كاالختبار القبمي كاستخدمت الباحثة عدة أدكات ىي: المالحظة الّص 
البات في المستكيات المغكية دػ الطّ كد ضعف لغكؼ لكالبعدؼ, كقد أظيرت نتائج االختبار القبمي كج

البات في لدػ الطّ  يرت نتائج االختبار البعدؼ تحسنا  رفي(, بينما أظمالئي, كالّص , اإلتيك )الّص 
 المستكيات المغكية الثالثة.

 
كتي في لى معرفة أىمية استراتيجية الكعي الّص إىدفت دراسة  (2012)كآخركف جاب هللا أجرػ ك 
كتككنت عينة جريبي, لمنيج التّ . حيت تـ اتباع اطمبة المرحمة األساسيةحسيف القراءة الجيرية لدػ ت

 بناء مجمكعةفي مصر, كما قاـ الباحثكف ب ( طالبا  مف طمبة الّصف الّرابع األساسي30الدراسة مف )
, كبناء قائمة اختبار لمقراءة الجيرية كىي: األساسيابع ف الرّ الّص  طمبةمف األدكات بما يتناسب مع 

 أظيرت النتائج قد . ك طالبلممعمـ, ككتاب لم اد دليال  عدا  يمية لميارات القراءة الجيرية, ك تقدير تحم
 فاعمية االستراتيجية في تنمية ميارة القراءة الجيرية.

 
فاعمية مكاجية مشكمة تدني ميارات القراءة الجيرية, كمستكػ  حاكلتف (2011)عبد هللا أما دراسة 

استراتيجية الكعي  الباحثة ستخدمت. كلتصدؼ ليذه المشكمة اساسيةالمرحمة األ طمبةالذات القرائية لدػ 
ـ  اتباعكتي, ك الّص  بناء قائمة بميارات القراءة الجيرية كاختبار القراءة الجيرية, لتجريبي, ك المنيج ا ت

ف مبة الّص طمف  طالب كطالبة (30دراسة مف )كقائمة بأبعاد فاعمية الذات القرائية. كتألفت عينة ال



42 
 

كتي في تنمية ميارات فاعمية استراتيجية الكعي الّص النتائج , كقد أظيرت في مصر األساسي ابعالرّ 
 القراءة الجيرية كالذات القرائية.

 
كتي ىك جزء ذا كاف الكعي الّص إتحديد ما  واف اليدؼ منكف(Fambro, 2011) فامبرك  دراسة أما

ات كف مف خالليا اكتساب الميار ميية التي فركز البحث عمى الكيحيث ميـ القراءة. ميـ مف تع
عمى العالقة  ضا  أيمالئية كاالنجاز. كركز ارات اإلكاديمية لتحسيف ميارات الطالقة في القراءة كالمياأل

راسة مف طمبة الصف الثالث كتككنت عينت الدّ . , مف خالؿ اتباع دراسة حالةبيف القراءة كاليجاء
فرؽ كبير  ف ىناؾأتائج ظيرت النأك األساسي في مقاطعة جكرجيا الغربية عمى مدار عاـ دراسي كاحد. 

 .درجات اليجاء عند تعميـ الصكتياتفي 
 

عرؼ عمى العالقة بيف الكعي الفكنكلكجي كالفيـ القرائي, لى التّ ( في دراستو إ2011أبك الديار )كسعى 
( 212راسة مف )الدّ  يا  في الكعي الفكنكلكجي. كتككنت عينةككشف الفركؽ بيف الضعاؼ كالفائقيف قرائ

سفرت النتائج . كأفي مصر, كغد اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي رحمة األساسيةمف طمبة الم
لقرائي لدػ شكاؿ كالفيـ اريعة لمحركؼ كاألسمية السّ بيف اختبار التّ  حصائيا  باط داؿ إعف كجكد ارت

 طئا  كثر ببيف اختبارات )حذؼ المقاطع كاألصكات, كأف الذككر أ ا  حصائيالعينة, ككجكد ارتباط داؿ إ
لألشكاؿ(, بينما لكحع أف اإلناث في اختبارات )التسمية السريعة لمحركؼ, اختبار التسمية السريعة 

في: اختبار التسمية  كثر بطئا  أ ف الضعاؼ قرائيا  يـ القرائي مف الذككر, كما لكحع أداء في الفأفضل أ
في  حصائيا  فركؽ دالة إككجكد  , كاختبار التسمية السريعة لمحركؼ مكازنة بالعادييف,لألشكاؿالسريعة 

متكسط الدرجات في )اختبار حذؼ المقاطع كاألصكات, كاختبار دقة قراءة الكممات غير الحقيقية( بيف 
 الضعاؼ كالفائقيف في الفيـ القرائي.

 
ذكؼ  طمبةي الكعي الفكنكلكجي بيف لى التعرؼ عمى الفركؽ فإىدفت دراسة  (2010)ىاشـ كقد أجرػ 
مف طمبة مدرسة طالبا  ( 28) الّدراسةعينة  , كشممتييفالعاد طمبةلمغة التعبيرية كالت تعمـ اصعكبا

مف العادييف  طالبا   (14مكزعة عمى مجمكعتيف )عقبة بف نافع األساسية لمبنيف بمممكة البحريف, 
اء كذلؾ باتباع المنيج التجريبي إلجر  ,ت تعمـ المغة الشفيية التعبيريةمف ذكؼ صعكباطالبا   (14ك)

تـ استخداـ اختبار المصفكفات المتتابعة الممكنة لقياس القدرة العقمية لجكف رافف, البحث. حيث 
كاختبار المسح النيركلكجي السريع لصعكبات التعمـ لمكتي ماجريت, كاختبار تشخيص كتقييـ صعكبات 

سة, كقائمة ترشيحات تعمـ المغة الشفيية التعبيرية, كقائمة تحديد ميارات المغة الشفيية لعينة الدرا
 عتيف في ميارات الكعي الفكنكلكجيبيف المجمك  حصائيا  إدالة ظيرت النتائج كجكد فركؽ أالمعمـ. كقد 
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ؽ في رك ككجكد ف ,لشفيية التعبيريةكانت لصالح العادييف عند مقارنتيـ بذكؼ صعكبات تعمـ المغة ا
 .ستكػ المغة الشفيية التعبيرية لصالح العادييفم
 

كتي في النمك القرائي لمغة إلى الكشف عف دكر الكعي الّص  ((Ying, 2006 ينغ راسةدكما سعت 
كتي تنبئ ارات الكعي الّص يكمغة ثانية, أكضحت النتائج أف م الصينية كمغة أكلى كالمغة اإلنجميزية

فكؼ ّص بالنجاح في القراءة حيت تنبأ الكعي بالقافية بالنجاح في القراءة, كفي المغة اإلنجميزية لدػ ال
كؼ األعمى, كالكعي بالفكنيمات كالقافية يتنبأف فاألكلية, كالكعي بالفكنيمات يتنبأف بالنجاح في الّص 

 ة دكف العميا.يفكؼ األكلبالنجاح في القراءة لمغة الصينية في الّص 
 

كتي في إلى تقصي فاعمية تقييـ الكعي الّص  (,Hogan et al 2005 ) ف ك دراسة ىكجاف كآخر  كىدفت
عرؼ عمى كتي كالتّ بميارة القراءة حيث أف الباحث كفريقو قامكا بفحص ميارة الكعي الّص  التنبؤ

كتي كفؾ رمز الحرؼ كقراءة الكممات بفحص ميارة الكعي الّص  كاكضة ثـ قامالحركؼ في مرحمة الرّ 
 .ابعف الرّ اني ثـ الّص ف الثّ سكاء ذات المعنى أك بدكف معنى حيث تـ تطبيق ىذا االختبار في الّص 

كقد أسفرت  ,في دراسة تتبعية لمقراءة كاالضطرابات المغكية طالبا   (570)تككنت عينة الدراسة مف
ف الثاني لكف فقدت المقدرة كتي في التنبؤ بالقراءة في الّص بعض النتائج عف مقدرة ميارة الكعي الّص 
 ابع .ف الرّ عمى التنبؤ بميارة القراءة في الّص 

 
طفاؿ ذكؼ نتائج جيدة في القراءة, يمتازكف بكعي ( عمى أف األ2003دراسة حميدكش )كما أكدت 

عمى نتائج  ف يؤثر إيجابيا  أاستعمالو بطريقة عممية, مف شأنو فكنكلكجي متطكر في جميع مستكياتو ك 
دريب المنظـ مف باالعتماد عمى التّ  ف نمك الكعي الفكنكلكجي يسمح بالتنبؤ مبكرا  أالقراءة؛ كما تبيف 

تي تسمح بالحصكؿ عمى قيمة تنبؤيو لتفادؼ الكقكع في شاطات المغكية, الّ فكية كالنّ لشّ مرينات االتّ 
؛ مما يستكجب ضركرة تأسيس مدارس تحضيرية, حتى يتييأ اضطرابات مرتبطة بالقراءة مستقبال  

 ألطفالنا التحضير الجيد, قبل الدخكؿ الرسمي لممدرسة, ليصبحكا قراء جيديف.
 
سرعة التسمية كميارة الكعي  لى معرفة دكرإدراسة ىدفت  (,Sunseth 2000)أجرػ سنسث ك 
 (68)عينة البحث مف  تلتيجئة كالمعرفة بالنظاـ الكتابي, كقد تككنكتي في القدرة عمى القراءة كاالّص 
لى إ: األكلى ىدفت راسة طبقت عمى مرحمتيفف الدّ أ , عمما  ساسيالث األف الثّ مف طمبة الّص  طالبا  

الب تـ تشخيصيـ عمى أنيـ كتي عند ثالث مجمكعات مف الطّ التسمية كالكعي الّص معرفة دكر سرعة 
. حيث كتي أك في الميارتيف معا  يعانكف مف اضطراب كاحد سكاء في سرعة التسمية أك الكعي الّص 

لى صعكبة قراءة الكممات غير الحقيقية, إكتي يؤدؼ االضطراب في الكعي الّص  ج أفئأظيرت النتا
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ف أراسة نظاـ الكتابي فقد أظيرت الدّ سمية ذا عالقة بميارة التيجئة, أما بالنسبة لمي التّ بينما البطء ف
مف مشاكل في الكعي  الب الذيف يعانكف طفاؿ الذيف يعانكف مف بطء بالتسمية يعانكف أكثر مف الطّ األ
ذا يؤكد ىك  .ريفخضطرابيف ال تختمف عف اآلالب الذيف يعانكف مف االالطّ نتائج ف أكتي, كما الّص 

راسة فقد تـ نية مف الدّ اكتي في تعمـ المغة المكتكبة. كفي المرحمة الثّ أىمية سرعة التسمية كالكعي الّص 
 كلى.مرحمة متفقة مع نتائج المرحمة األكقد جاءت نتائج ىذه الف, عتيف جديدتيضافة مجمك إ
 

رياض بة كتي لطمالكعي الّص لتحسيف ميارات  ((Flunn & Govis, 2000فالف كجكفز  دراسةىدفت 
طفاؿ في مدرستيف بمدينة ميدكسترف. حيث تـ استخداـ , تككنت العينة مف طالب رياض األطفاؿاأل

ف ىناؾ نقص في بعض الميارات يفتقر أمبة. كقد ظير ت المتدنية لدػ الطّ قكائـ رصد لتحديد الميارا
نامج لتعميـ ميارات ة, كقد تـ تحديد بر مبة عمى تعمـ القراءة كالتيجئعمى قدرة الطّ  ثرت سمبا  أمبة ليا الطّ 
 .كتيالكعي الّص 

 
 راسات التي تتعمق بالقراءة الجيرية:الدّ  2.2.2

 
ا منيبات القراءة التي يعانى صعك اع أنك ى عم ؼعر إلى التّ ( 2015) يومصطفى, ككاف سةدراىدفت 
, ىذيف المستكييف يفب الفركؽ ى عم ؼعر التّ , ك ساسيةألالث مف المرحمة ااني كالثّ فيف الثّ الّص  طمبة

ـ اختيار حة تػالمطرك اختبار الفرضيات  أجل كمفالقراءة,  تعمـبات صعك في  الجنسيف كالفركؽ بيف
ينتمكف إلى ثالث مدارس ابتدائية  طالبا   (33ث )كالثال طالبا   (31)بمغت الثاني  فيفالّص  طمبةعينة مف 

ناث. بعد التأكد مف سالمة مف اإل (34)ك ذكرا   (30)يـ بينيػ تقع بمدينة مستغانـ بغرب الجزائر, مف
عمـ صعكبات تلقياس درجات ك , اسطة اختبار التقدير الفكرؼ لمكظائف المعرفيةقدراتيـ المعرفية بك 

 ,البيئة الجزائرية, كالتأكد مف درجتي صدقو كثباتو ىالقراءة لمدكتكر صالح عميرة عمي بعد تكييفو عم
ارتباط  ملمعا"ت", ك اختبار سابية, كاالنحرافات المعيارية, ك استخدـ الباحثاف المتكسطات الح لقدك 

في  الجنسيف بيف حصائيا  إدالة  فركؽ جد تك إلى النتائج التالية:  صلالتك  كتـنباخ, كرك  معاملبيرسكف ك 
كصعكبة ا, الكممة كدمجيأجزاء  ىعم ؼبة التعر كصعك ا, كقراءتيمات الكم ؼتعر )القراءة  صعكبات تعمـ
 .الذككرلصالح  ( ككانتبة التمييز السمعيكصعك , كالمكتكب كالصكت المنطكؽ  الربط بيف الرمز

 
التعميـ المتمايز في تنمية بعض ميارات  استراتيجيات( إلى تعرؼ فاعمية 2014كسعت دراسة نصر )

في  بمدارس ككالة الغكث الدكلية ساسيف الثاني األالّص  طمبةتابة في المغة العربية لدػ القراءة كالك
ف الّص  طمبة, كتككف مجتمع الدراسة مف في ىذه الدراسة المنيج التجريبي كقد استخدمت الباحثة .رفح
/ 2013)ية في محافظة رفح لمعاـ الدراسي في المدارس التابعة لككالة الغكث الدكل األساسي الثاني
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ف الّص  طالبا  كطالبة مف طمبة( 70, حيث تألفت عينة الدراسة مف )(4479البالغ عددىـ )ك ( 2014
كاألخرػ ضابطة  طالبا  كطالبة (35عددىا )جريبية ك : إحداىما تالثاني, بحيث كزعت عمى مجمكعتيف

الكتابية, ختبار لقياس الميارات القرائية ك راسة في اكتمثمت أدكات الدّ  .طالبّا كطالبة (35عددىا )
كالكتابي عمى عينة مف ثـ طبقت االختبار القرائي احثة بضبط المتغيرات المستقمة, ك كقامت الب

( 10( أسابيع بكاقع )5بعد تنفيذ التجربة التي استغرقت )نة الدراسة, ك استطالعية مف خارج عي
لكتابي, كاستخدمت الباحثة , كقد تـ إخضاع المجمكعتيف لالختبار القرائي كاحصص أسبكعيا  

كانت النتائج ف, ك بيف متكسطي تحصيل المجمكعتي ( لعينتيف مستقمتيف لتعرؼ أثر الفركؽ ت)اختبار
الذيف يدرسكف ت التالميذ المجمكعة التجريبية )حصائية بيف متكسطات درجاإلة كجكد فركؽ ذات دال
( درجات تالميذ المجمكعة الضابطة )الذيف يدرسكف بالتعميـ االعتيادؼمتكسط ( ك بالتعميـ المتمايز

 .لصالح المجمكعة التجريبية
 
في رنامج محكسب لعالج الضعف اف فاعمية تكظيف بىدفت إلى بي ( دراسة2012) عكضأجرػ ك 

مف  طالبا   (48)تجريبي كتككنت عينة الدراسة مف بعض الميارات القرائية. كقد اتبع الباحث المنيج ال
بعض الميارات القرائية يتضمف  تشخيصيا   عد الباحث اختبارا  أ الصف الرابع في بيت الىيا, كقد  طالب

القرائي مصحكبة باختبار صف الرابع, كبطاقة مالحظة لميارات النطق ف يمتمكيا طمبة الأالتي يجب 
 طمبة الصف الرابع. كأظيرت النتائج فعالية البرنامج.عد البرنامج بما يتالءـ أ قرائي, ك 
 

تنمية ميارات معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى ميارات االستماع لإلى  (2011)كي بدراسة شك ىدفت 
جريبي كالمنيج البنائي, ابع األساسي بغزة, كاتبعت الباحثة المنيج التّ الرّ  فالّص طالبات  القراءة لدػ

القراءة, كاستبياف راسة أعدت الباحثة البرنامج المقترح, كبطاقة مالحظة لميارات كلتحقيق أىداؼ الدّ 
ة دراست كفق األسس المعتمدة لمقراءة. طبقت الار تحصيميا  لمميا ت االستماع, كاختبارا  ار استطالعي لميا
مجمكعتيف تجريبية ف الرابع األساسي, بحيث كزعت عمى الّص طالبات طالبة مف ( 67) عمى عينة مف
طالبة. كقد تكصمت الباحثة بعد تطبيق الدراسة إلى ( 33)كأخرػ ضابطة كعددىا ,طالبة (34)كعددىا 

ف الّص طالبات ة لدػ عدة نتائج أىميا: فاعمية البرنامج عمى ميارات االستماع في تنمية ميارات القراء
حصيل في التطبيق البعدؼ االختبار المعرفي في القراءة فاعمية البرنامج في زيادة التّ ك ابع األساسي, الرّ 

فاعمية البرنامج في زيادة التحصيل في التطبيق البعدؼ ك ف الرابع األساسي, لدػ طالبات الّص 
إحصائية  اللةكد فركؽ ذات دكجك ساسي, ف الرابع األلالختبار الميارؼ في القراءة لدػ طالبات الّص 

كالمجمكعة  ف البرنامج المقترح في القراءةبيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية الذيف يدرسك 
الضابطة الذيف يدرسكف بالطريقة العادية في االختبار المعرفي كاالختبار الميارؼ لمقراءة لصالح 

 المجمكعة التجريبية.



46 
 

 
عميمية في التمييز بيف الحركؼ إلى كشف أثر تكظيف األلعاب التّ  (2011) دراسة سمكتسعت 

المختمفة نطقا  لدػ طمبة الصف الثاني األساسي, كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي,  المتشابية شكال  
 كلتحقيق أىداؼ الدراسة أعدت الباحثة اختبار التشخيصي لمتمييز بيف الحركؼ المتشابية شكال  

لطمبة الصف الثاني األساسي. كبرنامج باأللعاب التعميمية لمتمييز بيف الحركؼ  المختمفة نطق ا
, كدليل لممعمـ ليرشده عف كيفية تطبيق دركس كتاب لغتنا الجميمة تشابية شكال المختمفة نطقا  الم

طالب كطالبة مف طمبة  (80)لمصف الثاني بأسمكب األلعاب التعميمية. تككنت عينة الدراسة مف
 فيلمبنػات, كشيداء غزة لمبنيف  في مدرستي فيد األحمد الصباح األساسية األساسياني الصف الث

كقسمت الباحثة العينة إلى أربع مجمكعات, مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعتيف  ,مديرية شرؽ غزة
راسة إلى عدة نتائج أىميا كجكد فركؽ لصالح المجمكعة ضابطة. كقد تكصمت الباحثة بعد تطبيق الدّ 

 المختمفة نطقا  بعد تطبيق البرنامج. ريبية في اختبار التمييز بيف الحركؼ المتشابية شكال  التج
 
ىدفت إلى اختبار إذا ما كانت المقاييس المختمفة لطمبة القراءة دراسة ( Wise, 2005) كايز كأجرػ 

بة لدييـ ف الثاني كىما: طمالشفكية ترتبط بشكل تفريقي مع فيـ القراءة لدػ عينة مف طمبة الّص 
ا كالنص المتصل, صعكبات في طالقة القراءة الشفكية لمكممات الحقيقية كالكممات التي ال معنى لي

( 146) صعكبات في طالقة القراءة الشفكية لنص المتصل فقط. تككنت عينة الدراسة مف كطمبة لدييـ
كانت األكثر قكة في تنبؤ فيـ راسة أف طمبة القراءة الشفكية لمكممة الحقيقية أظيرت نتائج الدّ ك . ا  طالب

راسة القراءة لدػ المجمكعتيف, بما فييـ الطالب ذكؼ قدرات الفيـ الضعيفة كالمتكسطة, كخمصت الدّ 
ف طمبة القراءة الشفكية لمكممة الحقيقية قد تككف الكسيمة األكثر كفاءة في تحديد أية أإلى نتيجة مفادىا: 

 صعكبات محتممة في فيـ القراءة.
 

 بعػض ميػارات القػراءة لػدػ تنميةإلػى معرفػة أثػر برنػامج مقتػرح فػي  )2009اسة الشخريتي )كسعت در 
فػي  ةحثالبا تعبشػماؿ غػزة. كاتب كليةالدّ ة الغػكث لفػي مػدارس ككاي سالػث األساػف الثّ الّص طمبة 
ػي فػي المػدارس األساسػػف الثالػث الّص  طمبةكتكػكف مجتمػع الدراسػة مف  التجريبيراسػة المػنيج الدّ 

( 83ػف )ة مسالدرا عينة فػػتكتأل( 2009ظػػة شػػماؿ غػػزة لمعػػاـ )فػػي محاف الدكليةة الغػػكث التابعة لككال
. طالبة (42كعػػددىا) ابطة, كضطالبة( 41ددىا )كعػ تجريبية مجمكعتيفى مكزعػت ع حيث, بطالبة
المجمكعػة  طمبةمتكسط درجػات  ببف إحصائيةداللة كجكد فركؽ ذات  راسة إلىتكصمت نتائج الدّ  كقد

 .التجريبيةكمتكسط درجات المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة  التجريبية
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ى قياس ميارات ما قبل القراءة, كتككنت ( إل(Morris et al, 2003 مكريس كآخركف  ةدراسكىدفت 
, كتـ في كالية كاركلينا الشمالية ضةك نياية فترة الرّ طفل في بداية ككسط ك ( 102)راسة مف عينة الدّ 
اني األساسي. كقد تـ اختيار ستة أطفاؿ ف الثّ ف األكؿ, كالّص صيل في القراءة في نياية الّص حتقيـ التّ 

ـ ربع ميارات تأ. كتكصمت النتائج الى ا  قلمقراءة لما قبل الركضة لمتنبؤ بالتحصيل في القراءة الح
قراءة بالصف األكؿ كىي: التعرؼ عمى الحرؼ, كمفيكـ الكممة بالنجاح في ال ئتعمميا بالركضة, تنب

في النص, كالتيجئة مف أكؿ الى آخر حرؼ, كالتعرؼ عمى الكممة. كأظيرت النتائج أف التنبؤ الفعاؿ 
يحصل في منتصف مرحمة الركضة, كميمة تيجئة المقاطع الصكتية لمتحصيل في القراءة يمكف أف 
 كف أف تتنبأ في نجاح بداية القراءة.كانت في مقدمة المياـ التي يم

 
ثر استخداـ برنامج مقترح في األلعاب المغكية لعالج إلى معرفة أ) 2003ىدفت دراسة عطا هللا )ك 

في  المنيج الكصفي كالمنيج التجريبػيتـ اتباع . ساسياألف الثالث الّص طمبة القرائػي لدػ الضعف 
فقد تمثػل فػي الدراسة النظرية, أما المنيج التجريبي  بالمنيج الكصفي في يفحيث استع ىذه الّدراسة

كالقبمػي لبطاقػة  المقترح, كالتطبيق البعدؼدكات الدراسة عند تجريب البرنامج أاختيػار مجمكعة مف 
مجمكعػة الدراسة. كتـ  طمبة الج الػضعف القرائػي لػدػالمالحظة, لبياف فاعمية البرنامج المقترح في عػ

ميػارات الذيف يعانكف الضعف القرائػي فػي  ساسيف الثالث األالّص طمبة راسة مف عينة الد اراختي
( ككاف عدد 2002/2003) القػراءة الجيريػة, كتػـ تطبيػق الدراسػة فػي الفػصل الثػاني مػف العػاـ الدراسي

ـ تخدنصفيـ مف البنيف كالنػصف األخر مف البنات, كاسطالبُا كطالبة ( 60) العينة المستخدمة
( لحػساب داللػة الفػركؽ بػيف متكسطات, المعادلة العامة ت) : اختباراألساليب اإلحصائية التالية

لمعامل االرتباط, كتكصمت إلى النتائج التاليػة: تكجػد فػركؽ بػيف المتكسط درجات التالميذ كمتكسط 
نو ال حصائيا, كمرد ذلؾ أيػا غير دالة إدرجات التمميذات في التطبيق البعدؼ لبطاقة المحظػة, إال أن

 .أثر لمجنس في التجربة
 

دريس باسػتخداـ طريقة الػتعمـ التعػاكني فػي تعمػـ عػرؼ فعالية التّ إلى التّ ( 2002)غمكـ كسعت دراسة 
بمممكة البحريف في مادة المغػػة العربية.  ألساسيف الخامس االّص طالبات بعػض ميارات القراءة لػدػ 
أدكات لمدراسة منيا: إعداد بطاقة مالحظة  ـَ في الدراسػة, كما اسػتخدِ  التجريبييج كاتبعػت الباحثة المن

كاختبار قبمي كبعدؼ لست كفايات فرعية في ستة مكضكعات في القراءة الجيرية. كقػد اختارت العينة 
مجمكعتيف األكلػػى , كتـ تقسيميا إلى ساسيمف صفكؼ الخامس األ صفافبطريقة عشكائية كىػي 

االختبػار القمبػي  تطبيقطالبة كتػـ  (30) طالبة كاألخرػ ضابطة كعػددىا (30)ا ية كعددىتجريب
لمكضػكعات القػراءة الجيرية حيث تػػـ تدريس المجمكعػػة التجريبية ستة مكضكعات في القراءة بأسمكب 

 بيق االختبارالمعتادة كقامت بتط التعمـ التعاكني لمدة ثالثة أسابع كالمجمكعػة الضػابطة بالطريقة
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متكسػػط  فبي إحصائيا  ػكد فػػركؽ ذات داللػػة البعػدؼ عمى المجمكعتيف. تكصػػػمت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى كجػ
في االختبار البعدؼ لمميػارات السػتة مجتمعػة  كالتجريبيةالضابطة  المجمكعتيف تمميذاتدرجػػات 

 كلػثالث ميػارات منيػا مأخكذة منفردة.
 
دراسة ىدفت إلى معرفة أثر عممية القراءة في مكاقف التعميـ  (Juel, 1988)جكؿ  أجرػ كما 

( طالبا  كطالبة مف 54كاالستعماؿ المغكؼ عمى االرتقاء بمستكيات الكتابة, كتككنت عينة الدراسة مف )
ـ باستخداطمبة الصف األكؿ كالثاني كالثالث كجميعيـ مف منطقة اقتصادية محدكدة, حيث قاـ الباحث 

لالرتقاء بتعميـ الطمبة كمنيا: اختبارات التركيز عمى كحدات الكالـ, اختبار القدرة األدكات مجمكعة مف 
عمى التمييز بيف الكممات مع ربطيا بالصكرة المعركضة, كاختبار سمعي لمتعرؼ إلى الصكرة 

اختبار الكتابة مف خالؿ المنطكقة, اختبار القراءة البيتية, اختبار اتجاه الطمبة كميكليـ نحك القراءة, 
يا الدراسة أف عممية القراءة كالكتابة , كمف أىـ النتائج التي تكصمت إليالتعبير باستخداـ الصكر

مرتبطتاف بعضيما ببعض, كارتباطيما يزداد كمما ارتقى الطمبة في السمـ التعميمي, كأف ضعف الطمبة 
 يترتب عميو ضعف في التعبير.في القراءة 
 
( إلى معالجة أخطاء القراءة الجيرية كاالستيعاب لعينة مف 1986تاممة كآخركف )عت دراسة حكس

في األردف مف خالؿ كصف ىذه األخطاء, كتفسير أسباب حدكثيا كتقديـ  مرحمة األساسيةتالميذ ال
ناثا  يرتكبكف مختمف أنكاع األخطاء القرائ ية الحمكؿ لتالفييا. كبينت النتائج أف جميع القارئيف ذككرا  كا 
رجاع كتكرار, كما دلت عمى أف أداء القراءة في المغة العربية أفضل منو  ضافة كحذؼ كا  مف إبداؿ كا 

 في المغة االنجميزية لدػ جميع أفراد العينة.
 

 راسات التي تتعمق باالستيعاب القرائي:: الدّ 3.2.2
 

ف " لدػ طمبة الّص ةمكتاب "لغتنا الجمي قرائيةنإلى قياس مستكػ إ (2016) دراسة أبك زكارىدفت 
كاختبار الفيـ  (Test Cloze) كاستخدـ الباحث أداة دراسة شممت عمى اختبار التتمة ,ابع األساسيالرّ 

القرائي القائػـ عمى قائمة ميارات الفيـ القرائي التي تػـ تحكيميا مف قبل المتخصصيف كالخبراء في 
 طالبا  كطالبة مف طمبة الصف (222) مف تككنت عينة الدراسة .مناىج كطرؽ تدريس المغة العربية

ة مكزعيف عمى ست شعب في ست طالب( 122)طالب ك (100) , بكاقعفي غزة الرابع األساسي
نصكص قرائية مف كتاب "لغتنا  (3), أما عينة الدراسة بالنسبة لممكضكعات فقد تككنت مف مدارس

عمى النحك  نتائج الدراسة اءتجاستخدـ الباحث المنيج الكصفي.  الجميمة" لمصف الرابع األساسي
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تقع النصكص القرائية في كتاب "لغتنا الجميمة" لمصف الرابع األساسي في المستكػ اإلحباطي  التالي:
 مف المستكيات االنقرائية, كعدـ كجكد فركؽ في مستكػ االنقرائية تعزػ لمجنس.

 
 الفيـ ميارات تنمية في الرقمية القصص تكظيف أثر عمى التعرؼ إلى (2016كسعت دراسة التترؼ )

 التجريبي, المنيج الباحث اتبع الدراسة أىداؼ كلتحقيقاألساسي.  الثالث الصف طمبة لدػ القرائي
 مدرسةطالب  مف طالبا (47) مف الدراسة عينة تككنت كقد عشكائية, بطريقة العينة اختيرت حيث
 كقد. ضابطةكأخرػ  تجريبية ىماإحدا  مجمكعتيف إلى مقسميف جئيف,لال بتدائيةاال الىيا بيت ذككر
 تكظيف مف يجابياال راألث النتائج أظيرت كقدالقرائي.  الفيـ ميارات اختبار في الدراسة أداة تمثمت
 .ساسياأل الثالث الصف طالب لدػ القرائي الفيـ ميارات تنمية في الرقمية القصص
 
 تنمية عمى القمر تناؿ اتيجيةاستر  استخداـ أثر معرفة إلىىدفت  دراسة( 2015) الصيداكؼ  كأجرػ 
 الباحث اتبع الدراسة أىداؼ كلتحقيق بغزة, ساسياأل ابعالرّ  فالّص  طالبات لدػ القرائي الفيـ ميارات
 إلى كقسمت عشكائية, بطريقة اختيارىف تـطالبة ( 80) مف الدراسة عينة كتككنت التجريبي, المنيج

 الفيـ بميارات قائمة في راسةالدّ  أدكات تمثمت كقد .ضابطةكالثانية  تجريبيةألكلى ا مجمكعتيف,
 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ  كجكد راسةالدّ  نتائج كأظيرت القرائي. الفيـ ميارات كاختبار القرائي,
 كمستكياتو القرائي الفيـ ميارات اختبار في كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طالبات درجات متكسطي
 .لتجريبيةا المجمكعة طالبات لصالح كذلؾ
 

إلى التحقق مف فعالية استراتيجية التعميـ المباشر في تنمية بعض  (2015كىدفت دراسة عبد الحميد )
 ج , كاستخدـ الباحث المنيساسياني األعمـ بالصف الثّ ذكؼ صعكبات التّ  طمبةميارات الفيـ القرائي ل
ذكؼ صعكبات التعمـ, مقسميف ( مف 12) أىداؼ الدراسة, كتككنت عينة الدراسة مف التجريبي لتحقيق
سنكات, كنسبة (8-7)  فكضابطة بالتساكؼ, كتراكحت أعمارىـ جميعا  بيتجريبية  إلى مجمكعتيف
ية, كالبرنامج التدريبي الذؼ يقـك غة العربكأعد الباحث مقياس الفيـ القرائي لم ,(99-93الذكاء بيف )

قسمة إلى مرحمتيف بكاقع جمستيف أسبكعيا  سة مجم( 18)ى عمى التعميـ المباشر كاشتمل البرنامج عم
فركؽ بيف متكسطي أنو تكجد رت النتائج دقيقة, كأظي(59) ( دقيقة إلى 29) مدة الجمسة تتراكح بيف

ذكؼ صعكبات التعمـ عمى  ساسيكالضابطة بالصف الثاني األ المجمكعتيف التجريبية طمبةرتب درجات 
ركؽ بيف البعدؼ لصالح المجمكعة التجريبية, كتكجد فاس غة العربية في القيمقياس الفيـ القرائي لم
ى ذكؼ صعكبات التعمـ عم ساسيالتجريبية بالصف الثاني األالمجمكعة طمبة متكسطي رتب درجات 

 .ي كالبعدؼ لصالح القياس البعدؼمقياس الفيـ القرائي لمغة العربية في القياس القبم
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 مكراأل أكلياء دكر عف الكشفإلى ( 2014Senechal,  & Pagan) كسينشل باجف دراسةكىدفت 
 الصفيف بةطم لدػ كالمفردات قةكالطال القرائي, الفيـ كتنمية تعزيز في الصيفي القراءة برنامج في
 عينة كتككنت الدراسة,أىداؼ  لتحقيق التجريبي جالمني الباحثاف كاتبع ,األساسي كالخامس الثالث
 إلى العينة كقسمت ,األساسي كالخامس الثالث فيفلّص ا بةطم مف كطالبة( طالب 48) مف الدراسة
 رتكأظي أدائي, كاختبار أسبكعيا , كتابراءة ق في سةراالد أدكات تكضابطة. كتمثم تجريبية مجمكعتيف
 لصالح كالضابطة التجريبيةالمجمكعتيف  درجات متكسط بيف إحصائيا   دالة قفرك كجكد سةاالدر  نتائج
لمصفيف  التحصيلف ضعا ةالطمب أمكر أكلياءك إشرا ميةأى إلى النتائج كأشارت التجريبية, المجمكعة

الثالث كالخامس في تعميـ القراءة في البرامج الصيفية, كتأثيره عمى تحسيف ميارات الفيـ القرائي لدييـ, 
 كزيادة تحصل المفردات المغكية.

 
ما كراء المعرفة في  إلى تقصي أثر استراتيجيةىدفت راسة ( د2014عبد الحق )ك  صكماف كأجرػ 

تحسيف ميارات االستيعاب القرائي في المغة العربية لدػ طمبة الّصف العاشر األساسي في مدينة 
كطالبة  ا  ( طالب144ا مف )عّماف مقارنة بالطريقة االعتيادية. تككنت عينة الّدراسة التي اختيرت عشكائي  

كطالبة, كشعبتيف ضابطتيف  ا  طالب (72ف تجريبيتيف كمجمكعيـ )عمى أربع شعب: شعبتي مكزعيف
( طالب ا كطالبة مف طمبة الّصف العاشر. كلتحقيق ىدؼ الّدراسة صمـ الباحثاف أدكات 72كمجمكعيـ )

الّدراسة المتمثمة في: قائمة ميارات االستيعاب القرائي كالمؤشرات السمككية الدالة عمييا, البرنامج 
ئي. أظيرت الّنتائج كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف لصالح التعميمي, اختبار ميارات االستيعاب القرا

المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية ما كراء المعرفة. كما أظيرت الّنتائج كجكد فرؽ 
يعزػ ألثر الجنس كلصالح اإلناث, باإلضافة إلى عدـ كجكد فرؽ ذؼ داللة إحصائية يعزػ ألثر 

لجنس, كقد أكصت الّدراسة بتكظيف استراتيجية ما كراء المعرفة في تعميـ الّتفاعل بيف االستراتيجية كا
 القراءة.
 

إلى تعرؼ فاعمية تدريس القراءة باسػتخداـ استراتيجية التدريس التبادلي  (2011كىدفت دراسة الرشيد )
داـ قاـ الباحث باستخ .ساسيادس األف الػسّ الػّص  بارات االستيعاب القرائي لدػ طػالفي تنمية مي

( مػكزعيف عمى مجمكعتيف ضابطة, كأخرػ 46المنيج شبو التجريبي عمى عينة الدراسة المككنة مف )
تجريبية. كما أعد الباحث قائمة بميارات االستيعاب القرائػي, كأعػد اختبػار في االستيعاب القرائي لقياس 

باسػتخداـ  ساسيف السادس األالّص ىذه الميارات. كما أعد الباحث دلػيال  لممعمػـ لتدريس القراءة لطالب 
 أظيرت النتائج كجكد فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية. كقد استراتيجية التدريس التبادلي.
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الكشف عف أثر  إلىىدفت دراسة  ,Andreassen & Braten) 2010) بارتفأندرسيف ك كأجرػ 
ف الخامس االبتدائي, كاعتمدت التدريس بطريقة العرض المباشر في تنمية الفيـ القرائي لدػ طمبة الص

الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي لتحقيق أىداؼ الدراسة, كتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي 
( مف الطمبة الممتحقيف بخمس 103لقياس ميارات الفيـ القرائي, كطبقت األداة عمى عينة عددىا )

حدػ المدف شرقي النركيج, ككزعت العينة إلى فصكؿ دراسية مختمفة القدرات تبع ثالث مدارس كاقعة بإ
مجمكعتيف تجريبية كضابطة, كأظيرت النتائج فاعمية استخداـ ػ استراتيجية العرض المباشر في تنمية 
ميارات الفيـ القرائي, حيث أثبتت النتائج كجكد فركؽ  دالة إحصائيا  بيف متكسط درجات المجمكعة 

 القرائي, كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية. التجريبية كالضابطة في اختبار الفيـ
 

لدػ  اب القرائيالغرض مف القراءة في االستيعلى استقصاء أثر ( إ2010عمكاف كالتل )الدراسة  كسعت
( طالبة بشكل عشكائي 94) ساسي في محافظة معاف. كلتحقيق ذلؾ تـ اختيارف التاسع األطمبة الّص 

البات نة معاف. كتـ تكزيع الطّ ية التربية كالتعميـ في مدير ساسي في مديف التاسع األمف طالبات الّص 
ت الثانية قرأ كالمجمكعةت النصكص بغرض االستيعاب, إلى ثالث مجمكعات: المجمكعة األكلى قرأ

صكص بيدؼ المتعة. كتـ ت النّ المعمكمات, كالمجمكعة الثالثة قرأعمى  صكص بغرض الحصكؿالنّ 
اب المغة العربية لمصف التاسع صكص المقررة في كتف النّ نصيف نثرييف بشكل عشكائي مر اختيا
( سؤاؿ مف 16ى اختبار في االستيعاب القرائي مككف مف )إخضاع جميع أفراد العينة إلساسي. كتـ األ

سئمة لتقيس االستيعاب بشقيو الحرفي كالضمني. ككشفت كقد صممت ىذه األنكع اختيار مف متعدد. 
ف قرائي لصالح الطالبات المكاتي قرأحصائية في االستيعاب الداللة إئج الدراسة كجكد فركؽ ذات نتا

 النصكص بغرض االستيعاب.
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 ابقة:راسات السّ عقيب عمى الدّ التّ  4.2.2
 

في العممية كتي كأثرىا تي تناكلت استراتيجية الكعي الّص ابقة, الراسات السّ مف خالؿ استعراض نتائج الدّ 
راسات أجمعت عمى أىمية الكعي أجنبية, نالحع أف معظـ الدّ ات عربية أـ راسسكاء أكانت الدّ التعميمية 
استخداـ , حيث أف كفعاال   ىاما   كتي دكرا  لكعي الّص ستراتيجية اف الينت أكب ,الّتدريس كتي فيالّص 

استراتيجية ف , كما أالعممية التعميميةكتي في عممية التدريس يعمل عمى تحسيف الكعي الّص استراتيجية 
عمى لممتعمـ, كما تعمل استراتيجية الكعي الّصكتي  فعاال   في خمق دكرا   كبيرا   معب دكرا  تكتي ي الّص الكع

جابي تأثيره اإليكالذؼ يكمف في لالستراتيجية كر الياـ لى الدّ باإلضافة إىنية لممتعمـ, تطكير القدرات الذّ 
ظيرت نتائج معظـ كما أ ,-ةالعادييف أك عسيرؼ القراء-القراءة مبة عمى تحسيف قدرة الطّ  عمى
كتي في التدريس الكعي الّص  استراتيجية لى استخداـػ إعز حصائية تُ راسات كجكد فركؽ ذات داللة إالدّ 

لمتغيرات كل دراسة, كىذا  راسات في نتائجيا تبعا  كلصالح المجمكعة التجريبية, كقد تباينت ىذه الدّ 
 كتي في التدريس.يثبت الدكر الفعاؿ لتكظيف استراتيجية الكعي الّص 

 
كتي في التدريس ابقة في أف تكظيف استراتيجية الكعي الّص راسات السّ راسة مع معظـ الدّ كتتفق ىذه الدّ 

)السريع,  (,2016, )طكسكف ة الّطمبة عمى القراءة كما بينت الّدراسات اآلتية: ساعد عمى تحسيف قدر 
2015,) Loudermill, 2014) ,)(2014, عبد الجكاد) , (,2012, )جاب هللا(,2014ه, )الطميز 
(, )حميدكش, Hogan, et al, 2005) ,(Ying, 2006), (Fambro, 2011) (,2011)عبد هللا, 
2003,) Sunseth, 2000)) , 
 

 )طكالبة كتي منيا دراسةراسات عمى تنمية الكعي الّص كتي قامت مجمكعة مف الدّ كألىمية الكعي الّص 
)عبد الحميد كآخركف,  كدراسة (,2014)ياسيف,  كدراسة ,(2016, كدراسة )صياـ, (2017, كالرقاد
2014.)   
 

دريس كفق استراتيجية الكعي ابقة في تحديد خطكات التّ راسات السّ كقد استفادت الباحثة مف الدّ 
 االستيعاب القرائي, كبناء دليل المعمـ.اختبار كتي, كبناء اختبار القراءة الجيرية ك الّص 
 

 تية:ابقة في الجوانب اآلراسات السّ الية عن الدّ راسة الحوقد تميزت الدّ 
 
ابقة كانت تتناكؿ مستكػ كاحد مف مستكيات المغة أك مستكييف عمى األكثر, بينما راسات السّ إف الدّ 

 .رفي, كاإلمالئياللي, كالّص كتي, كالدّ ىي الّص  راسة أربع مستكيات مف مستكيات المغةتناكلت ىذه الدّ 
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التي تجمع بيف القراءة الجيرية  -عمى حد عمـ الباحثة– راسة األكلىالدّ  راسة بأنياكما تميزت الدّ 
 كاالستيعاب القرائي.

 
مادة تعميمية أعدت لتدريس أربع دركس لمادة لغتنا الجميمة لمصف الثالث  راسة قدمتكما أف ىذه الدّ 

ي, حذاء كتي كىي: العصفكرة تبني عّشيا, مكتبتي صديقتاألساسي كفق استراتيجية الكعي الّص 
 الحكيـ, الخّباز.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 الثالفصل الثّ 

جراءاتياطريقة الدّ   راسة وا 

 .راسةمنيج الدّ  1.3

 .راسةمجتمع الدّ  2.3

 .راسةعينة الدّ  3.3

 .راسةأدوات الدّ  4.3

 المادة التعميمية. 5.3

 جراءات تطبيق الّدراسة.إ 6.2

 متغيرات الّدراسة.  7.3

 .راسةتصميم الدّ   8.3

 .حصائيةإلالمعالجة ا  9.3
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 الثالفصل الثّ 
 جراءاتياراسة وا  طريقة الدّ 
 

يتناكؿ ىذا الفصل كصفا  لمطريقة كاإلجراءات مف حيث تحديد المنيج المتبع في الّدراسة, كمجتمع 
الّدراسة كعينتيا, كاألدكات اّلتي أعدتيا الباحثة, كطرؽ الّتحقق مف صدقيا كثباتيا, كاإلجراءات التي 

 ستيا, كالمعالجات اإلحصائية في تحميل البيانات لمكصكؿ إلى الّنتائج.اتبعتيا الباحثة في تطبيق درا
 

 راسة:منيج الدّ  1.3
 

شبو التجريبي؛ الستقصاء أثر استراتيجية الكعي الّصكتي في صميـ المنيج التجريبي كالتاتبعت الباحثة 
سي؛ كذلؾ لمالءمتو الث األساف الثّ تنمية ميارة القراءة الجيرية كاالستيعاب القرائي لدػ طمبة الّص 

 راسات.لمثل ىذا النكع مف الدّ 
 

 راسة:مجتمع الدّ  2.3
 
 لمديرية التابعة الحككمية المدارس في األساسي الثالث فالّص  طمبة جميع مف راسةالدّ  مجتمع تككف 
 عددىـ كالبالغ, 2017/2018 الدراسي العاـ مف األكؿ الدراسي لمفصل الخميل كسط كالتعميـ التربية
, مدرسة( 96) عمى مكزعيف, طالبة( 3013)ك, طالب( 2867) منيـ, كطالبة طالب( 5880)
 التخطيط قسـ لسجالت كفقا   كذلؾ, مختمطة( 5)ك, لإلناث مدرسة( 51)ك, ذككر مدرسة (40)منيا

 .الخميل كسط العالي تعميـالك  تربيةال مديرية في كاإلحصاء
 

 : راسةعينة الدّ  3.3
 

 أربع في منتظميف كطالبة طالبا  ( 142بمغ عددىا )كقد  قصديةاليقة طر الب راسةالدّ  عينةاختارت الباحثة 
 ياسر بف كعمار لمبنات األساسية طو ياسيف مدرستي في األساسي الثالثّ  فالّص  شعب مف شعب
 األكؿ راسيالدّ  لمفصل الخميل كسطالعالي  كالتعميـ التربية لمديرية التابعتاف, لمبنيف األساسية
 أخرػ  كالشعبة, التجريبية المجمكعة لتمثل عشكائيا   مدرسة كل مف شعبة تعييف تـك , ـ2017/2018
 باستخداـ الجميمة لغتنا مادة التجريبية المجمكعة تدريس تـك . الضابطة المجمكعة لتمثل مدرسة كل مف

 . الضابطة المجمكعة تدريس في االعتيادية الطريقة تستخدما بينما, كتيالّص  الكعي استراتيجية
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 قصدية لألسباب اآلتية:الطريقة الالباحثة العينة ب كقد اختارت

 راسة.دارة المدرستيف عمى تطبيق الدّ مكافقة إ -
 الث األساسي.تحتكؼ كل مف المدرستيف عمى شعبتيف لمصف الثّ  -
 مبة.مجاكرة المدرستاف لبعضيما مما يعني كجكد بيئة مشتركة لدػ الطّ  -
 رية الحركة كتقديـ المساعدة بأسرع كقت.قرب المدرستاف عمى الباحثة, مما يتيح لمباحثة ح -
 

مبة الذيف مثمكا المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة لمذككر كاإلناث فيي مكضحة في أما عدد الطّ 
 الجدكؿ اآلتي:

 
 .(: تكزيع عينة الدراسة تبعا  لمجنس )ذككر, إناث( كالمجمكعة )تجريبية, ضابطة(1.3جدكؿ )
 

 سبة المئكيةالن العدد الجنس المجمكعة

 ضابطة
 %57.7 45 ذكر
 %42.3 33 أنثى
 %100.0 78 المجمكع

 تجريبية
 %46.9 30 ذكر
 %53.1 34 أنثى
 %100.0 64 المجمكع

 
 

 :راسةالدّ  أدوات 4.3
 
 تنمية في كتيالّص  الكعي استراتيجية استخداـ أثر الستقصاءأداتيف راسة في ىذه الدّ  الباحثة أعدت
تنمية ميارة  اختبار: اكىم, األساسي الثالث فلّص لطمبة ا القرائي كاالستيعاب يةالجير  القراءة ميارة
 , كفيما يمي كصفا  ليذه األدكات:القرائي الستيعابا تنمية كاختبار, الجيرية القراءة
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 :اختبار القراءة الجيرية 1.4.3
 كفق الخطكات اآلتية:االختبار الباحثة أعدت 
ختبارات المتشابية لدراسات سابقة لالستفادة منيا في بناء فقرات االطالع عمى العديد مف اال -

 االختبار.
صياغة تعميمات االختبار ككضعيا في مقدمة االختبار مع مراعاة كضكحيا كمالءمتيا لمستكػ  -

 الطمبة.
 
 :اختبار القراءة الجيرية صدق

خبرة كاالختصاص مف محكميف مف ذكؼ ال( 10) تـ التأكد مف صدؽ االختبار, مف خالؿ عرضو عمى
أساتذة جامعات كمشرفيف تربكييف كمعمميف لمادة لغتنا الجميمة, كطمب منيـ إبداء الرأؼ بمحتكػ 
االختبار, كانتماء كل فقرة في االختبار مع مستكػ اليدؼ الذؼ يتضمنو, ككضكح الفقرات مف حيث 

كفي ضكء  .(8ممحق ) لمطمبة ياغة كالمغة, كمالءمة فقرات االختبار لممستكػ العمرؼ كالمعرفيالّص 
ضافة ذلؾ, تـ إجراء بعض التعديالت عمى الّص  ياغة المغكية لمفقرات, كما تـ حذؼ بعض الفقرات كا 

 .كقد اتفق معظـ المحكميف عمى مناسبة فقرات االختبارغيرىا, 
 

 :ثبات االختبار
(, حيث test-retestبار )عادة االختطريقة إ راسة الحالية باالختبار في الدّ  تتأكدت الباحثة مف ثبا

عينة استطالعية بمغ راسة طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية مف الطالبات خارج عينة الدّ 
ساسية, كقد اختيركا ساسي في مدرسة فمسطيف األلث األف الثابة مف طالبات الّص ( طال20عددىا )
ف تطبيقو المرة سبكعيف منفسيا بعد مضي أعية عيد تطبيق االختبار عمى العينة االستطال, ثـ أ عشكائيا  
 .األكلى 
 

 االستيعاب القرائي:اختبار  3.4.3
 قامت الباحثة بإعداد االختبار كفق الخطكات اآلتية:

 
تحديد الدركس التي سيتـ تدريسيا كفق استراتيجية الكعي الّصكتي كىي: العصفكرة تبني عّشيا,  -

 الخّباز.يـ, مكتبتي صديقتي, حذاء الحك
 يل محتكػ الدركس حسب مستكيات بمكـ كمعرفة عدد األىداؼ, ثـ التأكد مف صدقو كثباتو.تحم -
 .(3ممحق ) بناء جدكؿ المكاصفات لمعرفة األكزاف النسبية الخاصة بكل درس كبعدد األىداؼ -
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شابية لدراسات سابقة لالستفادة منيا في بناء فقرات ع عمى العديد مف االختبارات الماالطال -
 االختبار.

د تنكعت حد عشر سؤاال , كقا األكلية حيث تككف االختبار مف أصياغة فقرات االختبار بصكرتي -
 كؿ كالثاني.مف متعدد كالتكفيق بيف العمكد األلى اختيار صيغ األسئمة, مف انشائي إ

صياغة تعميمات االختبار ككضعيا في مقدمة االختبار مع مراعاة كضكحيا كمالءمتيا لمستكػ  -
 مبة.الطّ 
 

 :ختبار االستيعاب القرائيق اصد
 صدق المحكمين.  - أ

( محكميف مف ذكؼ الخبرة كاالختصاص مف 10االختبار, مف خالؿ عرضو عمى )تـ التأكد مف صدؽ 
أساتذة جامعات كمشرفيف تربكييف كمعمميف لمادة لغتنا الجميمة, كطمب منيـ إبداء الرأؼ بمحتكػ 

ستكػ اليدؼ الذؼ يتضمنو, ككضكح الفقرات مف حيث االختبار, كانتماء كل فقرة في االختبار مع م
كفي ضكء  (.7) ممحقالتكػ العمرؼ كالمعرفي لمطمبة ياغة كالمغة, كمالءمة فقرات االختبار لممسالّص 

ضافة ياغة المغكية لمفقرات, كما تذلؾ, تـ إجراء بعض التعديالت عمى الّص  ـ حذؼ بعض الفقرات كا 
 .غيرىا
 
 صدق االتساق الداخمي: - ب
اب صدؽ االتساؽ الداخمي تـ حساب معامالت االرتباط بيرسكف, كذلؾ لكل فقرة مف فقرات لحس

اختبار االستيعاب القرائي مع الدرجة الكمية لكل اختبار ككذلؾ بيف الدرجات الكمية القبمية كالبعدية 
 الختبار التحصيل, كذلؾ كما مكضح في الجداكؿ التالية: 

  
 .كالدرجة الكمية القبمي الستيعاب القرائيكل فقرة مف فقرات اختبار ا بيف درجات (: معامالت االرتباط2.3جدكؿ )

 مستكػ الداللة معامل االرتباط الفقرة
Q1 0.84 0.00 
Q2 0.71 0.00 
Q3 0.73 0.00 
Q4 0.77 0.00 
Q5 0.52 0.02 
Q6 0.32 0.17 
Q7 0.73 0.00 
Q8` 0.69 0.00 
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Q9 0.47 0.03 
Q10 0.28 0.23 
Q11 0.79 0.00 

              
 كالدرجة الكمية. البعدؼ ستيعاب القرائيقرات اختبار اال(: معامالت االرتباط بيف درجات كل فقرة مف ف3.3جدكؿ )

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
Q1 0.66 0.00 
Q2 0.60 0.01 
Q3 0.75 c 0.00 
Q4 0.76 0.00 
Q5 0.64 0.00 
Q6 0.62 0.00 
Q7 0.60 0.00 
Q8 0.57 0.01 
Q9 0.03 0.91 
Q10 0.24 0.32 
Q11 0.84 0.00 

 
 االستيعاب القرائي.  (: معامالت االرتباط بيف الدرجات الكمية القبمية كالبعدية الختبار4.3جدكؿ )

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة
 0.00 0.95 .القبمي والبعدياالستيعاب القرائي  اختبار

 

االستيعاب القرائي ىي معامالت صدؽ  تبيف مف الجداكؿ السابقة أف معامالت االرتباط لفقرات اختباري
 .راد العينة الكميةجيدة كتفي بمتطمبات تطبيق االختبار عمى أف

 
 ثبات االختبار:

ث (, حيTest-Retestعادة االختبار )إ راسة الحالية بطريقة تأكدت الباحثة مف ثبات االختبار في الدّ 
راسة عينة استطالعية بمغ طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية مف الطالبات خارج عينة الدّ 

ف الثالث االساسي في مدرسة فمسطيف األساسية, كقد اختيركا ( طالبة مف طالبات الّص 20عددىا )
عشكائيا , ثـ أعيد تطبيق االختبار عمى العينة االستطالعية نفسيا بعد مضي أسبكعيف مف تطبيقو المرة 

 نت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ, ككاباستخداـ طريقة كركنباخ ألفا عامل الثباتاألكلى كحساب م
(5.3:) 
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 .االستيعاب القرائي: معامالت الثبات الختبار (5.3جدكؿ )
 معامل الثبات االختبار

 0.85 االستيعاب القرائي القبمي
 0.80 االستيعاب القرائي البعدؼ

ىذا %, ك 80كجميعيا أكبر أك يساكؼ  يتضح مف الجدكؿ السابق أف قيمة معامالت الثبات مرتفعة
 اسة الحالية.ر يشير إلى معامل ثبات مناسب كيفي بأغراض الدّ 

 
 المادة التعميمية: 5:3

أعدت الباحثة دليل لممادة التعميمية كفق استراتيجية الكعي الّصكتي, كتتمخص ىذه اإلجراءات فيما 
 يمي:
 
 اختيار أربع دركس مف مادة لغتنا الجميمة لمصف الثالث األساسي. -
احثة في تحميميا عمى ىـر تحميل المحتكػ الدركس بتحديد األىداؼ العامة كالخاصة, كاعتمدت الب -

 (.2ممحق )الق, تحميل, تركيب, تقكيـ( بمكـ )المعرفة, الفيـ, تطبي
 الكعي الّصكتي.استراتيجية ابقة التي تناكلت راسات السّ الدّ االطالع عمى األدب التربكؼ ك  -
تصميـ الّدليل الذؼ تضمف اطار نظرؼ يعرؼ باستراتيجية الكعي الّصكتي, كتصميـ الدركس مف  -

جراءات التدريس كالكسائل التعميمية خال ؿ تحديد األىداؼ السمككية العامة كالخاصة لكل درس, كا 
 (.1ممحق )الكالتقكيـ )دليل المعمـ( 

 
 راسة:إجراءات تطبيق الدّ  6.3
 راسة قامت الباحثة باتباع الخطكات اآلتية:لتنفيذ الدّ 

جامعة القدس مكجية إلى كزارة  راسات العميا فيالحصكؿ عمى كتاب تسييل الميمة مف قسـ الدّ  -
 .(5ممحق )ال التربية كالتعميـ؛ لمحصكؿ عمى الخطكط العريضة لممنياج

الحصكؿ عمى كتاب تسييل ميمة مكجو مف كزارة التربية كالتعميـ مكجية إلى مديرية تربية كالتعميـ  -
 .(6) العالي كسط الخميل

عميـ العالي كسط الخميل الى مديرؼ الحصكؿ عمى كتابي تسييل ميمة مف مديرية التربية كالت -
 المدرستيف التي جرػ تطبيق الرسالة فييا.

كتي راسات السابقة المتعمقة بمكضكع استراتيجية الكعي الّص االطالع عمى األدب التربكؼ كالدّ  -
 راسة.بيدؼ االستفادة منيا في تصميـ المادة التعميمية كأدكات الدّ 



61 
 

 كتي.تيجية الكعي الّص ركس التي ستطبق كفق استرااختيار الدّ  -
 تحميل محتكػ الدركس المختارة مف خالؿ تحديد األىداؼ العامة كالخاصة لمدركس. -
 عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكؼ الخبرة كاالختصاص. دكات بعرضياالتحقق مف صدؽ األ -
 التحقق مف ثبات االختباريف كذلؾ بتطبيقيما عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة كمف خارج -

 عينة الدراسة.
إعداد الدليل الخاص بالمعمـ الذؼ يتضمف مذكرات تدريس باستخداـ استراتيجية الكعي الصكتي,  -

ي, كالجدكؿ الزمني لتنفيذىا, كاألىداؼ كتكالذؼ تضمف اطار نظرؼ يعرؼ باستراتيجية الكعي الّص 
 لتعميمية كالتقكيـ.جراءات التدريس كالكسائل امككية لكل درس كا  ىداؼ السّ العامة لمدركس, كاأل

لمحكميف مف ذكؼ الخبرة مف صدؽ المادة التعميمية بعرضيا عمى مجمكعة مف االتحقق  -
 .كاالختصاص

 اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية, كتعييف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بطريقة عشكائية. -
اءات معيما, حيث ركز كتي مف خالؿ لقالكعي الّص استراتيجية تدريب المعمميف عمى تدريس كفق  -

 التدريب عمى ما كرد في المادة التعميمية التي تـ تصميميا.
 تطبيق االختبار القبمي عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بداية التجربة. -
كتي, كتدريس المجمكعة الضابطة كفق تدريس المجمكعة التجريبية كفق استراتيجية الكعي الّص  -

 الطريقة االعتيادية.
 مكر طكاؿ مدة التطبيق.بعة الباحثة لسير األمتا -
 التطبيق البعدؼ عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد انتياء التجربة. -
 جمع البيانات كمعالجتيا إحصائيا الستخراج النتائج كتفسيرىا. -
 عي.ر النتائج كنقاشيا بشكل عممي كمكضك تفسي -
 التكصيات كالمقترحات.ب الخركج -
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 راسة:يرات الدّ متغ 7.3

 
 :أوال : المتغيرات المستقمة

 طريقة التدريس كىي بمستكييف ) استراتيجية الكعي الصكتي, االعتيادية(. -1
 جنس المتعمـ كلو مستكياف )ذكر, أنثى(. -2

 
 ثانيا : المتغيرات التابعة:

ار القراءة القراءة الجيرية: كتـ قياسو مف خالؿ الدرجة )العالمة( التي حصل عمييا الطمبة في اختب -1
 الجيرية.

االستيعاب القرائي: كتـ قياسو مف خالؿ الدرجة )العالمة( التي حصل عمييا الطمبة في اختبار  -2
 االستيعاب القرائي.

 
 راسة:تصميم الدّ  8.3

اعتمدت الباحثة التصميـ شبو التجريبي لممجمكعتيف )تجريبية, ضابطة( بقياس فبمي كبعدؼ, كتـ 
 , كتعييف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بطريقة عشكائية.)المتاحة( يةقصدالطريقة الاختيار العينة ب

 
 كيمكف التعبير عف تصميـ الدراسة كما يمي:

 
Q1.المجمكعة التجريبية : 
Q2.المجمكعة الضابطة : 
O1اختبار القراءة القبمي :. 

 :O2اختبار االستيعاب البعدؼ. 
Xلكعي الصكتي.: المعالجة التجريبية كتشير إلى استراتيجية ا 

O3.اختبار القراءة البعدؼ : 
O4.اختبار االستيعاب البعدؼ : 
 
 
 

O1  O2   X   O3 O4     Q1 

O1  O2        O3 O4     Q2 
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 حصائية:المعالجة اإل 9.3
 

جمعت ,عند المستكػ  راسة كالتحقق مف صدؽ الفرضياتلإلجابة عف اسئمة الدّ 
ة , كذلؾ لحساب المتكسطات الحسابي( (SPSSحصائيةـ برنامج الرـز اإلالبينات كعكلجت باستخدا

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى اختبار تنمية ميارة القراءة كاالنحرافات المعيارية لعالمات 
( (Two Way ANCOVAتحميل التغاير الثنائي كاستخدـ الجيرية كاختبار االستيعاب القرائي, 
 تيعاب القرائي.مبة في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية كاختبار االسلمقارنة متكسطات عالمات الطّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 ابعالفصل الرّ 

 راسةعرض نتائج الدّ 

 تائج المتعمقة بالسؤال األول.النّ  1.4

 تائج المتعمقة بالسؤال الثاني.النّ  2.4

 راسة.تمخيص نتائج الدّ   3.4
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 ابعالفصل الرّ 
 عرض نتائج الدراسة:

 
 استخداـ  راسة, التي ىدفت إلى استقصاء أثريتناكؿ ىذا الفصل عرضا  لمنتائج التي تكصمت إلييا الد

ف الثالث كتي في تنمية ميارة القراءة الجيرية كاالستيعاب القرائي لطمبة الّص الكعي الّص  استراتيجية
األساسي, ككذلؾ معرفة ما إذا كاف ىذا األثر يختمف باختالؼ الجنس كطريقة التدريس كالتفاعل 

 بينيما.
 ىذا الفصل تبعا  لممتغيرات التابعة منا يمي: كفيما يأتي عرضا  لمنتائج في

 
 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول. 1.4

 
السؤال األول : ما أثر استخدام استراتيجية الوعي الّصوتي في تنمية ميارة القراءة الجيرية لدى 

ديرية وسط الخميل؟ طمبة الصف الثالث األساسي في المغة العربية  في المدارس الحكومية التابعة لم
 وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس و الجنس والتفاعل بينيما؟

 
 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ سكؼ يتـ اختبار الفرضية التالية:

 
( بين الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

لث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية في المغة متوسطات عالمات طمبة الصف الثا
العربية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل, تعزى لطريقة التدريس والجنس 

 والتفاعل بينيما.
 

 كيتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:
 

 مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند :األولىالفرضية الفرعية 
متوسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية في  بين

 المغة العربية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل تعزى لطريقة التدريس.
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 مستوى داللة ت داللة إحصائية عندال توجد فروق ذاانية: الفرضية الفرعية الث
بين متوسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية في 

 المغة العربية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل تعزى لمجنس.
 

 لةداللة إحصائية عند مستوى الدال ال توجد فروق ذات  :الفرضية الفرعية الثالثة
بين متوسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية في 
المغة العربية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل تعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس 

 والجنس.
 

سابية كاالنحرافات المعيارية القبمية بداية كقبل فحص الفرضيات السابقة, تـ حساب المتكسطات الح
كالبعدية لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية كذلؾ حسب 

 ( ىذه المتكسطات كاالنحرافات المعيارية.1.4الجنس كطريقة التدريس)المجمكعة(, كيبيف الجدكؿ )
 

المعيارية القبمية كالبعدية لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في  (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات1.4جدكؿ )
.اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية, حسب الجنس كطريقة التدريس)المجمكعة(  

 
 بعدي قبمي المقياس الجنس طريقة التدريس)المجموعة(

 ضابطة

 ذكر
 45 45 العدد

 31.53 30.98 الوسط الحسابي
ي االنحراف المعيار   16.05 15.09 

 أنثى
 33 33 العدد

 37.64 37.97 الوسط الحسابي
 14.08 14.39 االنحراف المعياري 

 المجموع
 78 78 العدد

 34.12 33.94 الوسط الحسابي
 14.89 15.67 االنحراف المعياري 

 تجريبية

 ذكر
 30 30 العدد

 45.47 33.40 الوسط الحسابي
 7.51 14.15 االنحراف المعياري 

 أنثى
 34 34 العدد

 43.65 34.53 الوسط الحسابي
 9.60 11.51 االنحراف المعياري 
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 المجموع
 64 64 العدد

 44.50 34.00 الوسط الحسابي
 8.66 12.73 االنحراف المعياري 

 المجموع

 ذكر
 75 75 العدد

 37.11 31.95 الوسط الحسابي
 14.31 15.27 االنحراف المعياري 

 أنثى
 67 67 العدد

 40.69 36.22 الوسط الحسابي
 12.30 13.03 االنحراف المعياري 

 المجموع
 142 142 العدد

 38.80 33.96 الوسط الحسابي
 13.47 14.37 االنحراف المعياري 

 
 ( عدـ كجكد فركؽ ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات طمبة1.4يالحع مف الجدكؿ السابق )

الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية القبمي حسب طريقة التدريس 
(, بينما يالحع 36.22, أنثى=31.95)ذكر= ( كالجنس34, تجريبية=33.94)المجمكعة( )ضابطة=

كجكد فركؽ ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية 
( 44.5, تجريبية=34.12)ضابطة= رة القراءة الجيرية البعدؼ حسب طريقة التدريس)المجمكعة(ميا

كال يالحع كجكد فركؽ ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في 
(, كلمعرفة ما 40.69, أنثى=37.11)ذكر= اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية البعدؼ حسب الجنس

ذا كانت ىناؾ فركؽ في المتكسطات الحسابية لدرجات الطمبة ذات داللػة إحصائيػة عنػػد مستػكػ إ
(0.05=α  تـ استخداـ اختبار تحميل التغاير الثنائي )(Two Way ANCOVA) , ككانت النتائج

 .(2.4)كما في الجدكؿ
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ص الفركؽ في متكسطات عالمات طمبة الصف الثالث لفح (Two Way ANCOVA)(: نتائج تحميل التغاير الثنائي2.4جدكؿ )
 .األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية حسب الجنس ك طريقة التدريس)المجمكعة( كالتفاعل بينيما

 
 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 متوسط المربعات الحرية

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 1032.710 18581.088 1 18581.088 التحصيل القبمي
 0.000 207.955 3741.646 1 3741.646 طريقة التدريس)المجموعة(

 0.114 2.531 45.540 1 45.540 الجنس
 0.031 4.764 85.717 1 85.717 طريقة التدريس)المجموعة(×الجنس

   17.993 137 2464.980 الخطأ
    141 25599.077 الدرجة الكمية المصححة

 
ع مف نتائج الجدكؿ السابق كجكد عالقة دالة إحصائيا لمعالمات القبمية لطمبة الصف الثالث يالح

األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية كبيف العالمات البعدية لطمبة الصف الثالث األساسي 
(, كىذا ػ الداللة , مستك 1032.710في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية )ؼ=

 .ANCOVAاختبار تشخيصي ضركرؼ يعطي مؤشر عمى صحة استخداـ أسمكب 
 

 الفرضية الفرعية األولى: الفروق حسب طريقة التدريس)المجموعة(:
 

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة مقابل 2.4كيالحع مف نتائج تحميل التغاير الثنائي في الجدكؿ السابق)
( كىي دالة إحصائيا أؼ أف مستكػ الداللة 207.955) بمغت )المجمكعة( طريقة التدريس متغير

)المجمكعة(  مما يدؿ عمى كجكد فركؽ حسب طريقة التدريس( أقل مف مستكػ 0.000المقابل ليا )
كبالتالي يستنتج رفض الفرضية الفرعية األكلى, كمف أجل دراسة ىذه الفركؽ تـ استخداـ اختبار 

حسب متغير طريقة التدريس)المجمكعة(, كالجدكؿ التالي  ( لممقارنات الثنائية البعديةSidakسايداؾ )
 يكضح نتائج ىذا االختبار:

 
 .( لممقارنات الثنائية البعدية حسب متغير طريقة التدريس)المجمكعة(Sidakنتائج اختبار سايداؾ )(: 3.4الجدكؿ)
 

الفروق في  الفئات المتغير
 الحسابية متوسطاتال

 مستوى الداللة

 0.000 10.386 ضابطة تجريبية مجموعة(طريقة التدريس)ال
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كيالحع مف نتائج الجدكؿ السابق كمف نتائج جدكؿ األكساط الحسابية المعدلة بأف الفركؽ في 
متكسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية حسب طريقة 

( مقابل المجمكعة 555444) بكسط حسابي )المجمكعة( كانت لصالح المجمكعة التجريبية التدريس
لممجمكعة التجريبية القراءة الجيرية (, كبالتالي يتضح بأف ميارة 155343الضابطة بكسط حسابي)

الحسابية المعدلة كاألخطاء المتكسطات أعمى مف المجمكعة الضابطة. كالجدكؿ التالي يكضح 
 )المجمكعة(. المعيارية حسب طريقة التدريس

 
لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية  متكسطاتال (:4.4الجدكؿ)

 .حسب متغير طريقة التدريس)المجمكعة( تنمية ميارة القراءة الجيرية
 
 
 
 
 
 

 الفرضية الفرعية الثانية :الفروق حسب الجنس:
 

 أف قيمة )ؼ( المحسكبة مقابل متغير( 2.4) يالحع مف نتائج تحميل التغاير في الجدكؿ السابق
( أكبر مف 0.114) ( كىي غير دالة إحصائيا أؼ أف مستكػ الداللة المقابل ليا2.531) بمغت الجنس
مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ حسب الجنس كبالتالي يستنتج قبكؿ الفرضية  مستكػ 

الفرعية الثانية. كالجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية حسب الجنس 
متكسط عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية حيث يالحع بأف 

 (.38.786) ( كمتكسط الذككر39.943إلناث )ا
 

لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار كاألخطاء المعيارية  المعدلة الحسابية لمتكسطاتا(: 5.4الجدكؿ)
 .حسب متغير الجنس تنمية ميارة القراءة الجيرية

 

الحسابية متوسطات ال العدد الجنس
 األخطاء المعيارية المعدلة

 0.502 39.943 75 ذكر
 0.521 38.786 67 أنثى

طريقة 
 متوسطاتال العدد التدريس)المجموعة(

 األخطاء المعيارية الحسابية المعدلة

 0.486 34.171 78 ضابطة
 0.531 44.557 64 جريبيةت
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 الفرضية الفرعية الثالثة: الفروق حسب التفاعل بين الجنس و طريقة التدريس)المجموعة(:
 

كطريقة الجنس ف قيمة )ؼ( المحسكبة لمتفاعل بيف كيالحع مف نتائج تحميل التغاير الثنائي أ
( 0.031) كػ الداللة المقابل ليا( كىي دالة إحصائيا أؼ أف مست4.764) التدريس)المجمكعة( بمغت

 مما يدؿ عمى كجكد فركؽ حسب التفاعل بيف الجنس كطريقة التدريس أقل مف مستكػ 
 لمتكسطاتكيالحع مف نتائج جدكؿ ا )المجمكعة( كبالتالي يستنتج رفض الفرضية الفرعية الثالثة.
 (545.54) التجريبية بكسط حسابيالحسابية المعدلة بأف الفركؽ كانت لصالح ذككر المجمكعة 

ف بيالقراءة الجيرية ميارة الفرؽ في (, كبالتالي يتضح بأف 43.188)رنة بإناث المجمكعة التجريبية مقا
, مما التجريبية ةبيف إناث المجمكعالقراءة الجيرية ميارة الفرؽ في التجريبية أعمى مف  ةذككر المجمكع

ة استفادكا مف االستراتيجية أكثر مف اإلناث مما أدػ إلى كجكد يعني أف الذككر في المجمكعة التجريبي
الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية حسب المتكسطات كالجدكؿ التالي يكضح . فركؽ لصالح الذككر

 الجنس.ل بيف طريقة التدريس)المجمكعة( ك التفاع
 
مات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار لعالالحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية المتكسطات  (:6.4لجدكؿ)ا

 .كالجنس حسب التفاعل بيف طريقة التدريس)المجمكعة( تنمية ميارة القراءة الجيرية
 

 
وتي في تنمية ميارة القراءة الجيرية يوجد أثر الستخدام استراتيجية الوعي الّص تج مما سبق بأنو ويستن

ف الثالث األساسي في المغة العربية  في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل, لدى طمبة الّص 
ط, وال يختمف ىذا األثر وأن ىذا األثر يختمف باختالف طريقة التدريس والتفاعل بينيا وبين الجنس فق

 باختالف الجنس وحده.
 
 
 
 
 

طريقة 
 التدريس)المجموعة(

 متوسطاتال العدد الجنس
 الحسابية المعدلة

 األخطاء المعيارية

 تجريبية
 0.775 45.925 30 ذكر
 0.728 43.188 34 أنثى
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 النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال الثاني. 2.4
وتي في تنمية االستيعاب القرائي لدى طمبة : ما أثر استخدام استراتيجية الوعي الّص السؤال الثاني

ديرية وسط الخميل؟ وىل ف الثالث األساسي في المغة العربية  في المدارس الحكومية التابعة لمالّص 
 الجنس والتفاعل بينيما؟ا األثر باختالف طريقة التدريس و يختمف ىذ
 

 لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ سكؼ يتـ اختبار الفرضية التالية:
 

 بين اللة احصائية عند مستوى الداللةالفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات د
األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي في المغة متوسطات عالمات طمبة الصف الثالث 

العربية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل, تعزى لطريقة التدريس والجنس 
 والتفاعل بينيما.

 
 كيتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية:

 
( بين الداللة ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  :الفرضية الفرعية الرابعة

متوسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي في المغة 
 العربية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل تعزى لطريقة التدريس.

 
( اللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د :رضية الفرعية الخامسةالف

بين متوسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي في المغة 
 العربية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل تعزى لمجنس.

 
( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :دسةالفرضية الفرعية السا

بين متوسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي في المغة 
العربية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط الخميل تعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس 

 والجنس.
 

نحرافات المعيارية القبمية بداية كقبل فحص الفرضيات السابقة, تـ حساب المتكسطات الحسابية كاال
كالبعدية لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي كذلؾ حسب 

 ( ىذه المتكسطات كاالنحرافات المعيارية.7.4)المجمكعة(, كيبيف الجدكؿ ) الجنس كطريقة التدريس
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بمية كالبعدية لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الق7.4جدكؿ )
 اختبار تنمية االستيعاب القرائي, حسب الجنس كطريقة التدريس)المجمكعة(.

 
 بعدي قبمي المقياس الجنس طريقة التدريس)المجموعة(

 ضابطة

 ذكر
 45 45 العدد

 15.71 12.84 الوسط الحسابي
 9.85 8.61 االنحراف المعياري 

 أنثى
 33 33 العدد

 25.21 21.12 الوسط الحسابي
 10.07 10.01 االنحراف المعياري 

 المجموع
 78 78 العدد

 19.73 16.35 الوسط الحسابي
 10.95 10.05 االنحراف المعياري 

 تجريبية

 ذكر
 30 30 العدد

 29.63 15.47 الوسط الحسابي
 7.92 8.28 االنحراف المعياري 

 أنثى
 34 34 العدد

 29.88 14.29 الوسط الحسابي
 9.04 8.62 االنحراف المعياري 

 المجموع
 64 64 العدد

 29.77 14.84 الوسط الحسابي
 8.46 8.42 االنحراف المعياري 

 المجموع

 ذكر
 75 75 العدد

 21.28 13.89 الوسط الحسابي
 11.38 8.52 االنحراف المعياري 

 أنثى
 67 67 العدد

 27.58 17.66 الوسط الحسابي
 9.77 9.88 االنحراف المعياري 

 المجموع
 142 142 العدد

 24.25 15.67 الوسط الحسابي
 11.07 9.35 االنحراف المعياري 
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( عدـ كجكد فركؽ ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات طمبة 7.4يالحع مف الجدكؿ السابق )
بار تنمية االستيعاب القرائي القبمي حسب طريقة التدريس )المجمكعة( الصف الثالث األساسي في اخت

(, بينما يالحع كجكد 17.66, أنثى=13.89)ذكر= ( كالجنس14.84, تجريبية=16.35)ضابطة=
فركؽ ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية 

( 29.77, تجريبية=19.73)ضابطة= يقة التدريس)المجمكعة(االستيعاب القرائي البعدؼ حسب طر 
يالحع كجكد فركؽ ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في ك 

(, كلمعرفة ما إذا 27.58, أنثى=21.28)ذكر= اختبار تنمية االستيعاب القرائي البعدؼ حسب الجنس
ات داللػة إحصائيػة عنػػد ة لدرجات الطمبة ذكانت ىناؾ فركؽ في المتكسطات الحسابي

, ككانت (Two Way ANCOVA)استخداـ اختبار تحميل التغاير الثنائي تـ  مستػكػ 
 .(8.4)النتائج كما في الجدكؿ

 
 ص الفركؽ في متكسطات عالمات طمبةلفح (Two Way ANCOVA)(: نتائج تحميل التغاير الثنائي8.4)جدكؿ

 طريقة التدريس)المجمكعة( كالتفاعل بينيما.ة االستيعاب القرائي حسب الجنس ك األساسي في اختبار تنمي الصف الثالث
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

قيمة ف  متوسط المربعات
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.000 263.418 7913.542 1 7913.542 التحصيل القبمي
 0.000 140.005 4206.002 1 4206.002 طريقة التدريس)المجموعة(

 0.053 3.802 114.224 1 114.224 الجنس
 0.532 0.392 11.776 1 11.776 طريقة التدريس)المجموعة(×الجنس

   30.042 137 4115.714 الخطأ
    141 17288.873 الدرجة الكمية المصححة

 
معالمات القبمية لطمبة الصف الثالث يالحع مف نتائج الجدكؿ السابق كجكد عالقة دالة إحصائيا ل

األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي كبيف العالمات البعدية لطمبة الصف الثالث األساسي في 
(, كىذا اختبار , مستكػ الداللة=263.418اختبار تنمية االستيعاب القرائي )ؼ=

 .ANCOVA تشخيصي ضركرؼ يعطي مؤشر عمى صحة استخداـ أسمكب
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 )المجموعة(: الفرضية الفرعية الرابعة: الفروق حسب طريقة التدريس
 

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة مقابل 8.4كيالحع مف نتائج تحميل التغاير الثنائي في الجدكؿ السابق)
( كىي دالة إحصائيا أؼ أف مستكػ الداللة المقابل 140.005بمغت) طريقة التدريس)المجمكعة( متغير
مما يدؿ عمى كجكد فركؽ حسب طريقة  مف مستكػ  ( أقل0.000) ليا

التدريس)المجمكعة( كبالتالي يستنتج رفض الفرضية الفرعية الرابعة, كمف أجل دراسة ىذه الفركؽ تـ 
)المجمكعة(,  ( لممقارنات الثنائية البعدية حسب متغير طريقة التدريسSidak) استخداـ اختبار سايداؾ

 ؿ التالي يكضح نتائج ىذا االختبار:كالجدك 
 

 .( لممقارنات الثنائية البعدية حسب متغير طريقة التدريس)المجمكعة(Sidakنتائج اختبار سايداؾ )(:9.4الجدكؿ)
 

 الفروق في الفئات المتغير
 مستوى الداللة الحسابية المتوسطات

 0.000 11.086 ضابطة تجريبية طريقة التدريس)المجموعة(
 

الحسابية المعدلة بأف الفركؽ في المتكسطات  ئج الجدكؿ السابق كمف نتائج جدكؿمف نتا كيالحع
متكسطات عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي حسب طريقة 

( مقابل المجمكعة 30.429التدريس)المجمكعة( كانت لصالح المجمكعة التجريبية بكسط حسابي)
لممجمكعة التجريبية أعمى  (, كبالتالي يتضح بأف االستيعاب القرائي3.5151سط حسابي)الضابطة بك 

مف المجمكعة الضابطة. كالجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية حسب 
 طريقة التدريس)المجمكعة(.

 
مات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار لعالالحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية  متكسطاتال (:10.4الجدكؿ)

 .حسب متغير طريقة التدريس)المجمكعة( تنمية االستيعاب القرائي
 
 

 
 
 
 
 

طريقة 
المتوسطات  العدد التدريس)المجموعة(

 األخطاء المعيارية الحسابية المعدلة

 0.632 19.343 78 ضابطة
 0.688 30.429 64 تجريبية
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 لفروق حسب الجنس:الفرضية الفرعية الخامسة: ا
 

 الجنس ( أف قيمة )ؼ( المحسكبة مقابل متغير8.4يالحع مف نتائج تحميل التغاير في الجدكؿ السابق)
( أكبر مف مستكػ 0.053( كىي غير دالة إحصائيا أؼ أف مستكػ الداللة المقابل ليا)3.802بمغت)

نتج قبكؿ الفرضية الفرعية يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ حسب الجنس كبالتالي يست مما 
الخامسة. كالجدكؿ التالي يكضح األكساط الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية حسب الجنس حيث 

متكسط عالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي اإلناث يالحع بأف 
 (.23.961( كمتكسط الذككر)25.811)
 

لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار كاألخطاء المعيارية  المعدلة الحسابية تلمتكسطاا(: 11.4الجدكؿ)
 .حسب متغير الجنس تنمية االستيعاب القرائي

 

الحسابية المتوسطات  العدد الجنس
 األخطاء المعيارية المعدلة

 0.651 23.961 75 ذكر
 0.678 25.811 67 أنثى

 
 حسب التفاعل بين الجنس و طريقة التدريس)المجموعة(: الفرضية الفرعية الثالثة: الفروق 

 
كطريقة الجنس كيالحع مف نتائج تحميل التغاير الثنائي أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمتفاعل بيف 

( كىي غير دالة إحصائيا أؼ أف مستكػ الداللة المقابل 0.392التدريس)المجمكعة( بمغت)
دؿ عمى عدـ كجكد فركؽ حسب التفاعل بيف ي مما أقل مف مستكػ ( 0.532ليا)

كيالحع مف  )المجمكعة( كبالتالي يستنتج قبكؿ الفرضية الفرعية السادسة. الجنس كطريقة التدريس
 ةيف ذككر المجمكعب االستيعاب القرائيالفرؽ في الحسابية المعدلة بأف  لمتكسطاتنتائج جدكؿ ا
كالجدكؿ التالي يكضح التجريبية.  ةبيف إناث المجمكع االستيعاب القرائيالفرؽ في قريب مف  التجريبية
)المجمكعة(  ل بيف طريقة التدريسالحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية حسب التفاع لمتكسطاتا
 .الجنسك 
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لعالمات طمبة الصف الثالث األساسي في اختبار الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية  متكسطاتال (:12.4الجدكؿ)
.)المجمكعة( حسب التفاعل بيف الجنس ك طريقة التدريس االستيعاب القرائي تنمية  

 

 
وتي في تنمية االستيعاب القرائي عي الّص استراتيجية الو لتوظيف يوجد أثر ويستنتج مما سبق بأنو 

لدى طمبة الصف الثالث األساسي في المغة العربية  في المدارس الحكومية التابعة لمديرية وسط 
أو التفاعل  الخميل, وأن ىذا األثر يختمف باختالف طريقة التدريس فقط وال يختمف باختالف الجنس

 الجنس.بين طريقة التدريس و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طريقة 
المتوسطات  العدد الجنس التدريس)المجموعة(

 األخطاء المعيارية الحسابية المعدلة

 تجريبية
 1.001 29.806 30 ذكر
 0.943 31.053 34 أنثى
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 ممخص نتائج الّدراسة:
 
كجكد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات عالمات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار تنمية -1

ميارة القراءة الجيرية لطمبة الّصف الثالث األساسي ُتعزػ لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة 
 التجريبية.
 
مات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات عال-2

 ف الثالث األساسي ُتعزػ لمتغير الجنس.تنمية ميارة القراءة الجيرية لطمبة الّص 
 
كجكد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات عالمات المجمكعة التجريبية في اختبار القراءة الجيرية -3

قة التدريس كالجنس, ككانت الفركؽ لصالح ف الثالث األساسي ُتعزػ لمتفاعل بيف طريلطمبة الّص 
 الذككر في المجمكعة التجريبية.

 
كجكد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات عالمات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار -4

 ساسي ُتعزػ لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية.األف الثالث االستيعاب القرائي لطمبة الّص 
 
فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات عالمات المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار  عدـ كجكد-5

 ساسي ُتعزػ لمتغير الجنس.األف الثالث االستيعاب القرائي لطمبة الّص 
 
عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا  بيف متكسطات عالمات المجمكعة التجريبية في اختبار االستيعاب -6

 ساسي ُتعزػ لمتفاعل بيف طريقة التدريس كالجنس.األث ف الثالالقرائي لطمبة الّص 
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 الفصل الخامس

 وصياتتائج والتّ مناقشة النّ 
 

 تائج المتعمقة بالسؤال األول.مناقشة النّ  1.5

 تائج المتعمقة بالسؤال الثاني.مناقشة النّ  2.5

 وصيات والمقترحات.التّ  3.4
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 الفصل الخامس:

 وصياتتائج والتّ مناقشة النّ 
 

 اقشة النتائجمن 1.1
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول. 1.1.5
 الثالث الصف طمبة لدى الجيرية القراءة ميارة تنمية في وتيالّص  الوعي استراتيجية استخدام أثر ما

 يختمف وىل الخميل؟ وسط لمديرية ابعةالتّ  الحكومية المدارس فيمادة ُلغتنا الجميمة  في األساسي
 بينيما؟ فاعلوالتّ  والجنس دريسالتّ  طريقة فباختال األثر ىذا
 

أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط عالمات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية ُتعزػ لمتغير طريقة التدريس, فقد كانت عالمات االختبار 

طريقة الكعي الّصكتي عالية مقارنة بالطمبة الذيف درسكا بالطريقة البعدؼ لمطمبة الذيف تـ تدريسيـ ب
, لمطمبة ناجحة في تنمية ميارة القراءة الجيرية كتيف استراتيجية الكعي الّص يدؿ أ االعتيادية, كىذا
 مبة عمى تطكير قدراتيـ القرائية.حيث ساعدت الطّ 

 
 نتائج دراسة كل مف:  كتتفق ىذه النتيجة مع

 
مبة عمى بعض ميارات داء القرائي كذلؾ بتدريب الطّ أللى تحسيف اتي ىدفت إالّ  (2014, )عبد الجكاد
 مكعة التجريبية.ذات داللة إحصائية لصالح المج ظيرت النتائج كجكد فركؽ كتي, كقد أالكعي الّص 

 
ي ة الكعي الّصكتىمية استراتيجياّلتي ىدفت إلى معرفة أ  (2012)جاب هللا, اتفقت مع نتائج دراسة ك 

كتي في ظيرت النتائج فاعمية استراتيجية الكعي الّص حيث أ, ة الجيرية لدػ الّطمبةسيف القراءفي تح
 .تنمية ميارة القراءة الجيرية

 
ميارات القراءة الجيرية كمستكػ  ية تدنيلت مكاجحاك  تيالّ  (2011, عبد هللا)كما كاتفقت مع دراسة 

كتي في النتائج فاعمية استراتيجية الكعي الّص أثبتت , ك ساسيةطمبة المرحمة األالقرائية لدػ  اتفاعمية الذّ 
 .ات القرائيةتنمية ميارات القراءة الجيرية كالذّ 
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مبة عمى تنمية ميارة القراءة كتي ساعدت الطّ كتعزك الباحثة السبب إلى أف استراتيجية الكعي الّص 
ي مع المستكػ الّصكتي في لب التعامل الكاعألف الكعي الّصكتي يتطمب مف الّطاالجيرية؛ ذلؾ 

كتي لمكممات كبالتالي االنتباه العب أك التغيير في المستكػ الّص الكالـ, كما يتطمب قدرة عقمية عمى التّ 
الب المقدرة عمى التركيز عمى األصكات إلى البناء الّصكتي في المغة المنطكقة, مما يعني امتالؾ الطّ 

قاطع داخل الكممة متعددة المقاطع. كخالؿ استخداـ في الكممات خالؿ الجممة, كالتركيز عمى الم
كتية, كالكعي إلى مككناتيا مبة عمى تقطيع الكممات إلى مقاطعيا الّص االستراتيجية تـ تدريب الطّ 

كفرت لمتركيز عمى الكممات كقراءتيا قراءة جيرية سميمة. فقد كتية, مما زاد مف قدرتيـ الكاعية الّص 
تحميل الكممات الجديدة مف خالؿ تركيب الحركؼ مع بعضيا البعض أك االستراتيجية فرصة لمطالب ل

الجديدة كتيجئة حركفيا  في قراءة الكمماتدقة الؿ االستبداؿ, كىذا أكسب الطمبة مقدرة لغكية ك مف خ
ـ فؾ العقمية, حيث أصبح بإمكاني كانت تستنزؼ معظـ طاقتيـ تيبالترتيب بدال  مف التيجئة البطيئة الّ 

 . الؿ المركنة العقمية التي اكتسبكىابسرعة أكبر مف خ ماترمكز الكم
 

 يـ امتالككيعني ذلؾ  ,لمكالـ كتيةالّص  بالجكانب الكعي القراءة ـتعممي في مبةالطّ  يحتاجو ما فحيث إ
مختمفة يتكلد لدينا قراء يميزكف بيف الحركؼ ال كبيذا ,الكمماتعمى التيجئة كتبصر  القدرة

 طابقاتالتّ  تعمـ عميو يجب قارئا   المتعمـ يصبح ككيتية كصكرىا الّصك  كيطابقكنيـ بيف الحركؼ
 كعمميات, كالمكتكب المنطكؽ  بيف الّربط تتضمف فالقراءة, كتيةالّص  كصكرىا الحركؼ بيف المتنكعة
 الكعي جكىر كىذا, أكثر كأ صكت مف تتشكل لمقاطع كنطق ,كتيةالّص  لمكحدات كتركيب تحميل
 .كتيالّص 
 

نشطة التي نيا كانت غنية باألتي كفرت بيئة جاذبة لمطمبة؛ حيث أك راتيجية الكعي الّص كما أف است
غاؿ حكاسيـ أثناء شمعبكف كيصفقكف كيغنكف, مما أدػ إلى إ؛ كذلؾ ألنيـ كانكا يساىمت بمنع تشتتيـ

 يـ استجابت سرعة فسر, مما ي( سنكات9-6مف )راسية, كىذا ينسجـ مع خصائص الطمبة الدّ  الحصص
ظيارىـ ليا تعرضكا التي لّصكتيةاكاألنشطة  تدريباتلم  المدػ عمى استمراره المتكقع التحسف يذال كا 
 .البعيد
 

كبالتالي فإف االستراتيجية قدمت  تطمب التدريب كالممارسة المستمرة,تكما أف ميارة القراءة الجيرية 
الذيف  ى تميزىـ عف نظرائيـأدػ إللمتدريب عمى القراءة مما  لمطمبة الذيف درسكا كفقيا مجاال  كافرا  

 درسكا بالطريقة االعتيادية.
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التي ة كاإلنقرائيبالقدرات القرائية  سمح بالتنبؤ مبكرا  ينات الشفكية كالنشاطات المغكية تالتمر حيث أف ىذه 
 فل.يمتمكيا الطّ 

 
ا, حيث أتقنيا كتي كانت سيمة التنفيذ كذلؾ لبساطة خطكاتيكترػ الباحثة أف استراتيجية الكعي الّص 

 مبة كأصبحكا يتنافسكف في تطبيقيا.الطّ 
 

حصائية بيف متكسطات عالمات المجمكعتيف لنتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إكما أظيرت ا
عزػ لمتغير الجنس, فمتكسط عالمات لمذككر يقارب التجريبية كالضابطة في اختبار القراءة الجيرية تُ 

 ة التجريبية.متكسط العالمات لإلناث في المجمكع
 

, كالمشاركة التي تكفرت أثناء تطبيق البحث كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف التشابو في البيئة التعميمية
الفعمية لمطمبة في المكقف التعميمي في جك يسكده الديمقراطية, حيث كاف الذككر كاإلناث يتمقكف 

 .يـؽ بينتحت نفس الشركط كالظركؼ مما أدػ إلى عدـ كجكد فرك ذاتو التعميـ 
 

ناث التجريبية  لة إحصائية بيف عالمات ذككر المجمكعةكما تبيف مف النتائج كجكد فركؽ ذات دال كا 
عزػ لمتفاعل بيف طريقة التدريس كالجنس, ككانت في اختبار القراءة الجيرية تّ المجمكعة التجريبية 

 الفركؽ لصالح الذككر في المجمكعة التجريبية.
 

 اني.المتعمقة بالسؤال الثّ تائج مناقشة النّ  2.1.5
 
 الثالثّ  فالّص  طمبة لدى القرائي االستيعاب تنمية في وتيالّص  الوعي استراتيجية استخدام أثر ما

 يختمف وىل الخميل؟ وسط لمديرية التابعة الحكومية المدارس فيمادة ُلغتنا الجميمة  في األساسي
 نيما؟بي والتفاعل والجنس التدريس طريقة باختالف األثر ىذا
 

( لعالمات الطمبة في اختبار (Two Way ANCOVAأظيرت نتائج اختبار تحميل التغاير الثنائي 
االستيعاب القرائي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح 

كتي ي الّص المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة, مما يشير إلى فاعمية استراتيجية الكع
 عمى تنمية االستيعاب القرائي لدػ طمبة الصف الثالث األساسي.
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كتي قد حصمكا عمى عالمات تفكؽ عالمات الطمبة إذ تبيف أف الطمبة الذيف درسكا بطريقة الكعي الّص 
ناجحة في تنمية االستيعاب كتي ف استراتيجية الكعي الّص الطريقة االعتيادية, كىذا يدؿ أالذيف درسكا ب

 .يقرائال
 

 كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل مف:
 
قراءة كالفيـ كميارات ى دراسة العالقة بيف التي ىدفت إلال (loudermill, 2014) لكدرمل دراسة

ثر كمعرفة المشتقات مما يعني كجكد أ ظيرت النتائج كجكد عالقة بيف فيـ القراءةتي, كأك الكعي الّص 
 .لتسييل زيادة الفيـ في صفكؼ المرحمة األساسيةكتي عمى تكفير التعميـ في الكعي الّص 

 
ى تحسيف ميارات تعرؼ الكممة كالفيـ تي ىدفت إلالّ  (2014)عبد الحميد كآخركف, كتتفق مع دراسة 
حصائية لصالح المجمكعة رت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إظيعكبات التعمـ, كأكالنطق لذكؼ ص
 التجريبية.
 

التي ىدفت إلى الّتعرؼ عمى العالقة بيف الكعي الفكنكلكجي كالفيـ  (2011كدراسة )أبك الديار, 
حصائيا في متكسط الدرجات في )اختبار حذؼ المقاطع كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إ القرائي,

 كاألصكات, كاختبار دقة قراءة الكممات غير الحقيقية( بيف الضعاؼ كالفائقيف في الفيـ القرائي.
 
طالقة  لكعي الصكتي أسيـ في إكساب الطمبةه النتيجة إلى أف استخداـ استراتيجية اتعزك الباحثة ىذك 

في  العقمي الذؼ كاف يستنفذه الطمبة كمركنة كسرعة في القراءة؛ مما أدػ إلى تكفير الكثير مف الجيد
عض ستيعاب مرتبطاف ببعضيما البعمى العمميات العقمية, حيث أف القراءة كاال ـز, كسيطرتيفؾ الرمك 
 سينجح بالثانية. ا نجح الطالب بكاحدة فتمقائيا  فإذ
 

مبة في معرفة داللة كما ترػ الباحثة إلى أف ىذه النتيجة جاءت كرد فعل طبيعي بعد تطكر قدرة الطّ 
الحركؼ في الكممات, كداللة الكممات في الجمل؛ كذلؾ بفعل عمميات التدريب الذىنية التي قامت 

. كما أف الحركؼ كالكممات كالجمل حتى يتـ تؤكد الدكر الفاعل لمطمبة , كالذؼعمييا االستراتيجية
إدراكيا يجب أف تتعرض لعممية سمع كاعية, ثـ تحميل عقمي منطقي ثـ تخرج الصكرة المنطكقة 
كالمكتكبة لو بشكل مقبكؿ كبفيـ كاضح, كبذلؾ ال تككف اإلجابات عشكائية تخضع لممحاكلة كالخطأ 

 ع العالمات بالصدفة كليس بالفيـ.الذؼ ينجـ عنيا ارتفا
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مف أصكات مخت, كالتدريب عمى نطق يرلمغكية مف تدريب عمى فيـ كالتعبتنكع التدريبات ا حيث أف
 التمدخ يجادإ فيساىـ الّصكتي دراؾ اإلميارات  ختمفكتية متنكعة, مع تنمية مالمغة داخل بنيات ص

 ثابتةرجات لغكية سميمة ك مخبناء  فيمكماتية علمعاجمة املا الؿغكية ثرية كمتكاممة ساعدت مف خل
ذاكرة  فييا ككثافتيا عمل عمى تثبيت قكؼ عتبار حجـ التدريبات كتنكعاال في األخذء, مع ااألد
 .دػ البعيدلمعمى انيا طمكب إتقالما لّصكتيةيارات المتمف اخاؿ مطفاأل
 

التجريبية كالضابطة تعزػ  عتيفكما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف المجمك 
ا مع استراتيجية الكعي كاالناث كضعكا في بيئة صفية متشابية, كتفاعمك . فالذككر الجنسلمتغير 
 نشطتيا. كا الرغبة في المشاركة في تنفيذ أبدالّصكتي, كأ

 
لتسمية أف الذككر أكثر بطئا  في اختبارات )ا( حيث 2011كىذا ال يتفق مع نتائج دراسة ابك الديار )

السريعة لمحركؼ, اختبار التسمية السريعة لألشكاؿ(, بينما لكحع أف اإلناث أفضل أداء في الفيـ 
 .القرائي مف الذككر

 
ناث ك  التجريبية ذككر المجمكعة بيف احصائية داللة ذات فركؽ  كجكد عدـ النتائج أظيرت كما ا 

ناث تفاعمكا مع الطريقة كر كاإلس, فالذكمتفاعل بيف طريقة التدريس كالجنل عزػ تُ  المجمكعة التجريبية
 .بشكل متشابو الرغبة في المشاركة فييا ابدك كأ
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 وصيات والمقترحاتالتّ   3.5
 في ضكء النتائج التي تكصمت ليا الدراسة تكصي الباحثة بما يمي:

 
, كذلؾ (4-1) عربية في المرحمة األساسيةتكظيف استراتيجية الكعي الّصكتي في تدريس المغة ال -1

 المغة العربية.ألىمية ىذه االستراتيجية في تعزيز الطمبة كدفعيـ نحك تعمـ 
 
فكؼ العادية في تخصص عقد دكرات تدريبية ككرش عمل لمعممي غرؼ المصادر كمعممي الّص  -2

كتي في تدريس المغة الكعي الّص  استراتيجية ية؛ بيدؼ تدريبيـ عمى كيفية استخداـالمغة العرب
 .العربية

 
رات أخرػ تتناكؿ فاعمية استراتيجية الكعي الصكتي في مكاد كمتغيالتي جراء المزيد مف الدراسات إ -3

 كفي مراحل التعميـ المختمفة. مثل: التربية االسالمية,
 
كتي في تعميـ المغة العربية, كاعتمادىا كأساس في عممية التعميـ الكعي الّص استراتيجية استخداـ  -4

ـ األكلى, ليتعمـ الطالب الربط بيف المنطكؽ كالمكتكب, كليتعمـ التركيز عمى مف بداية مراحل التعمي
 ما يسمع بصكرة كاعية.

 
العربية لممرحمة األساسية  كتي في مناىج المغةنشطة كتدريبات الكعي الّص االلتفات إلى إدراج أ -5
(1-4). 

 
ذا ؛ ألنيا أ(4-1ة الجيرية في المرحمة األساسية )ضركرة االىتماـ بالقراء -6 ساس تعمـ القراءة, كا 

 تمكف منيا الطالب فسكؼ يتمكف مف الميارات العميا مثل: الفيـ كاالستيعاب, كالنقد, كالتذكؽ.
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 أوال : المراجع العربية.

 ثانيا : المراجع األجنبية.

 ثالثا : المواقع االلكترونية.
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 العربية:المراجع أوال : 
 

 القرآف الكريـ.
 
 

دليل المعمم إلى تعميم وتعمم ميارتي (. 1998أبك أصفر, رزؽ رمضاف, مخمكؼ, محمكد دمحم. )
 , كزارة التربية قسـ االختبارات, األردف.القراءة والّتمييز بأسموب الّتقويم اّلتشخيصي

 
ائي لدػ عينة مف تالميذ المرحمة (. الكعي الفكنكلكجي كعالقتو بالفيـ القر 2011أبك الديار, مسعد. )

 , مصر.المجمة المصرية لمدراسات النفسيةاالبتدائية. 
 

, مستوى انقرائية كتاب لغتنا الجميمة لدى طمبة الصف الرابع االساسي(. 2016أبك زكار, دمحم. )
 رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسالمية, غزة.

 
 , دار الفكر, األردف. طرق تدريس المغة العربية (.2007أبك الضبعات, زكريا إسماعيل. )

 
 عالـ الكتب, القاىرة.القراءة الصامتة السريعة, (. 1983ابك العزايـ, اسماعيل. )

 
, دار المجدالكؼ لمنشر كالتكزيع, األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية(. 1999أبك مغمي, سميح. )

 عماف.
 

, دار البداية, عماف, تعميم األطفال القراءة والكتابة(. 2011ع. )أبك مغمي, سميح كسالمة, عبد الحاف
 األردف. 
 
, زيع, مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتك المرشد الفني لتدريس المغة العربية(. 1998سماعيل, زكريا. )إ

 عماف, األردف.
 

ادر, , دار ص1, ط15(. لساف العرب. الجزء1999ابف منظكر, أبك الفضل جماؿ الديف دمحم. )
 بيركت.
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 . 1998, عالـ الكتب, 2, تحقيق أحمد مختار عمر, طأسس عمم المغةباؼ, ماريك. 

 
, دار الفكر لمطباعة كالنشر تعميم األطفال الميارات القرائية والكتابية(. 2002البجة, عبد الفتاح. )

 األردف.عماف, كالتكزيع, 
 

صعوبات التعمم (. 2005. )بيد كالراشداف, مالؾالحطاطبة, عبد المجيد كالسبايمة, عك أسامة , البطاينة
 , دار السيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة, عماف.1, طالنظرية والممارسة

 
(. اىتمامات القراءة كمعكقاتيا لدػ تالميذ الصفكؼ األساسية 2005لبطاينة, ربا كالبركات, عمي. )ا

مجمة العموم التربوية والنفسية, األردف,   الثالثة األكلى في مديريات التربية كالتعميـ في منطقة شماؿ
 .133-107(, 3)6, جامعة البحريف

 
القرائي لدى الفيم  ثر توظيف القصص الرقمية في تنمية مياراتأ .(2016) .التترؼ, دمحم عمي سميـ
 سالمية, غزة. ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإل , رسالةساسيطالب الصف الثالث األ

 
أسسو واجراءاتو  :تعميم القراءة والكتابة(. 2011. )د البارؼ, ماىر كمكاكؼ, سيدكعب جاب هللا, عمي

 , دار السيرة لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.التربوية
 

فاعمية  (.2012. )كعبد البارؼ, ماىر كمكاكؼ, شعباف كسيد, فيمي كعبد هللا, مركة جاب هللا, عمي
بعض ميارات القراءة الجيرية لدػ تالميذ المرحمة التدريب عمى أنشطة الكعي الصكتي في تنمية 

 .99-132 (,96) 23 ,مجمة كمية التربية بنيايا, االبتدائية. كمية التربية, جامعة بن
 
فكر , دار ال1, طتدريس المغة العربية مفاىيم نظرية وتطبيقات عممية(. 2002حمد. )أ, كليد جابر

 ردف, عماف.لمطباعة كالنشر كالتكزيع, األ
 
رائي لتالميذ فعالية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض ميارات الفيـ الق (.2003د, دمحم لطفي. )جا

 .47-17, 22, العدد مجمة القراءة والمعرفة, جامعة عيف شمسالثاني االعدادؼ, 
 

 , المطبعة العربية الحديثة, القدس, فمسطيف.1 المغة العربية(.  2000جامعة القدس المفتكحة. )
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تحميل أخطاء التعرف عمى الرموز المكتوبة لدى تمميذات الّصفوف (. 1994ريما سعد. ) الجرؼ,
 , رسالة الماجستير غير منشكرة, مكتبة الممؾ فيد.األول والثاني والثالث بالمممكة العربية والسعودية

 
نانية . تحقيق فكزؼ عطرؼ, الجزء األكؿ, الدار المبطبقات فحول الشعراء(. 1980الجمحي, دمحم. )
 لمكتاب, بيركت.

 
(. تحميل كتقكيـ أخطاء القراءة كاالستيعاب 1986. )جكدات, ضرار كالعيسكؼ, خالدحتاممة, ابراىيـ ك 

 الككيت.(, 10) 3 المجمة التربوية,ردف. تالميذ المرحمة االبتدائية في األل
   

القراءة االبداعية  فاعمية برنامج قائم عمى القصة في تنمية بعض ميارات(. 2010الحميد, حسف. )
. رسالة ماجستير غير منشكرة. جامعة أـ القرػ, مكة المكرمة, لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط

 .المممكة العربية السعكدية
 

االطفال الجيدي  دراسة الوعي الفونولوجي ضمن نشاط تعمم القراءة عند(. 2003) حميدكش, سميمة.
 ائر.. جامعة الجز القراءة عن السنة الرابعة

 
(. كصف أخطاء القراءة الجيرية كتحميميا لدػ طمبة الصف الثالث األساسي 2009الحكامدة, دمحم. )

-109(, 2) 6, المجمة األردنية في العموم التربويةفي محافظة أربد كعالقتيا ببعض المتغيرات. 
127. 
 

 لككيت.. مكتبة الفالح, اتدريس وتقييم ميارات القراءة .(2003الحيمكاني, ياسر. )
 

, فـن تـدريس ميـارات المغـة العربيـة فـي المرحمـة األساسية(. 2004حمد. )أ كدالدراكيش, محم
 األردف.

 
 األردف.اربد, , عالـ الكتب الحديث, استراتيجيات التدريس في المغة العربية .(2014الدليمي, طو )

 
, تدريس المغة العربية حديثة فياتجاىات (. 2005الدليمي, طو عمي كالكائمي, سعاد عبد الكريـ. )

 , عالـ الكتب الحديثة, اربد.1ط
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في تنمية  فاعمية تدريس القراءة باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي(. 2011الرشيد, ابراىيـ. )
, جامعة االماـ دمحم بف سعكد ميارات االستيعاب القرائي لدى طالب الصف السادس االبتدائي

 ستير غير منشكرة, السعكدية.االسالمية, رسالة ماج
 

 , دار الفكر المعاصر, دمشق. طرق تدريس المغة العربية(. 1995الركابي, جكدت. )
 

 ., مكتبة األمل, فمسطيف2, طالمرشد في تدريس المغة العربية(. 1999زقكت, دمحم شحادة. )
 

كالنشر كالتكزيع,  , المؤسسة الجامعية لمدراسات1ط بحوث ألسنية عربية,(. 1992زكريا, ميشاؿ. )
 بيركت.
 

, دار صعوبات التعمم, األسس النظرية والتشخيصية والعالجية(. 2007فتحي مصطفى. ) الزيات,
 النشر لمجامعات, القاىرة.

 
, سمسمة اصدارات اضطرابات المغة والكالم(. 2000. )كائل ,أبك جكدةالسرطاكؼ, عبد العزيز ك 

 بية السعكدية.أكاديمية التربية الخاصة. المممكة العر 
 

(. تصكرات معممي القراءة في الصفكؼ األكلية لطبيعة العالقة بيف أنشطة 2015السريع, عبد هللا. )
مجمة العموم التربوية, تنمية الكعي الصكتي كاكتساب ميارة القراءة, جامعة الممؾ سعكد. السعكدية. 

27 (3 ,)429-459. 
 

. عالـ القراءة الناقدة: المؤشرات, األنشطة, التقويمالتدريس التبادلي و  .(2012السميتي, فراس. )
 الكتب الحديث, اربد, األردف.

 
برنامج مقترح مبني عمى ميارات الوعي الصوتي في تنمية بعض (. 2013سميماف, عصاـ. )

 , رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة اسيكط, مصر.ميارات القراءة لدى تالميذ المرحمة االعدادية
 

المتشابية شكال   لعاب التعميمية في التمييز بين الحروفأثر توظيف األ (. 2011. )سمكت, فاتف
, رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسالمية. المختمفة نطقا  لدى طمبة الصف الثاني األساسي

 غزة.
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, ةيممماطيا العأنالمغوية وانطباعاتيا المسمكية و فن تدريس التربية (. 1979سمؾ, دمحم صالح. )
 .نجمك المصرية, القاىرة, مكتبة األ1ط
 

, دار لتربية المغوية وانطباعاتيا المسمكية وأنماطيا العمميةافن تدريس (. 1998سمؾ, دمحم صالح. )
 الفكر العربي, القاىرة.

 
 . دار طالس, دمشق.في طرائق تدريس المغة العربية(. 2004السيد, محمكد )

 
 , الدار المصرية المبنانية, القاىرة.3, طالقراءات األطف(. 1996شحاتة, حسف. )

 
أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات القراءة لدى تالميذ (. 2009الشخريتي, سكسف شاىيف. )

, رسالة ماجستير غير منشكرة, الّصف الّثالث األساسي في مدارس وكالة الغوث الّدولية شمال غزة
 الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطيف.

 
 . . دار كائل لمنشرمناىج المغة العربية وطرق تدرسيا(. 2005, ىدػ كالسامكؾ, سعدكف. )الشمرؼ 
 

األول االبتدائي من أساليب تنمية مستوى تمكن معممي الصف (. 2011الشيراني, خميل دمحم . )
كة ,  رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة أـ القرػ, مكة المكرمة, المممميارات القراءة لدى تالميذىم

 .العربية السعكدية
 

القراءة لدى  فاعمية برنامج قائم عمى ميارات االستماع لتمية ميارات(. 2011شكبكي, ميا. )
 سالمية, غزة., الجامعة اإلتمميذات الصف الرابع االساسي بغزة

 
الكتابية لدى طالب  األنشطة المغوية وأثرىا عمى تنمية بعض الميارات(. 1994صالح, ىدػ دمحم. )

 , مصر.التربية , جامعة عيف شمس, كميةغير منشكرة , رسالة ماجستيرول الثانوي ف األ الص
 

المدخل إلى دراسة (. 2000. )ك حماد, أحمد ك عبد الجبار, سعكد كجرار, مأمكف  صبيح, ابراىيـ
 , دار مكتبة الحامد لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف.المغة العربية
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تحسين ميارات  ر استراتيجية ما وراء المعرفة فيأث(. 2014)صكماف, أحمد كعبد الحق, زىرية. 
, جامعة ساسي في مدينة عماناأل االستيعاب القرائي في المغة العربية لدى طمبة الصف العاشر

 االسراء, العمـك التربكية.
 

, رسالة ماجستير فعالية األلعاب المغوية المحوسبة في تنمية الوعي الصوتي(. 2016صياـ, نبكغ. )
 غير منشكرة, الجامعة االسالمية, غزة.  

 
ميارات الفيم  اثر استخدام استراتيجية تنال القمر عمى تنمية(. 2015خالد ياسيف. ) ,الصيداكؼ 

, رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة االسالمية, غزة, القرائي لدى تمميذات الصف الرابع االساسي
 فمسطيف.
 

دار الفكر , 1, طالمغوية: مستوياتيا, تدريسيا, صعوباتياالميارات (. 2004طعيمة, رشدؼ. )
 العربي, القاىرة.

 
الضعف المغوي لدى  ثر استخدام استراتيجية الوعي الصوتي في معالجةأ(. 2014سائدة. ) ه,الطميز 

,  بحث إجرائي غير منشكر, جامعة القدس, طالبات الصف الخامس في مدرسة بنات إذنا األساسية
 .أبكديس, فمسطيف

 
(. فاعمية استراتيجية التعمـ النشط في تحسيف ميارات الكعي 2017) الرقاد, مي.الطكالبة, منار ك 

مجمة القراءة ردف, صف الخامس في محافظة مادبا في األالصكتي كفيـ المسمكع لدػ طمبة ال
 . 123 -144 ,184, مصر, العدد والمعرفة
 

سيف مستكػ الكعي الفكنكلكجي كاثره عمى تحسيف (. فاعمية برنامج تدريبي لتح2016طكسكف, عبير. )
, 45, العددمجمة االرشاد النفسي, مستكػ القراءة لدػ تالميذ ذكؼ صعكبات التعمـ, جامعة الدماـ

177-222. 
 

. 2. طأساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق(. 2007عاشكر, راتب كالحكامدة, دمحم. )
 ع كالطباعة, عماف.دار المسيرة لمنشر كالتكزي
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فنون المغة العربية وأساليب تدريسيا بين النظرية (. 2009عاشكر, راتب كالحكامدة, دمحم. )
 . عالـ الكتب الحديث, اربد.والتطبيق
 

, عالـ 2, طاالسالمية طرق التدريس الخاصة بالمغة العربية والتربية(. 2000عامر, فخر الديف. )
 .الكتب لمطباعة كالنشر, القاىرة

 
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع, عماف., استراتيجيات فيم المقروء .(2010عبد البارؼ, ماىر )

 
أثر استخدام بعض ميارات الوعي الصوتي في تحسين األداء القرائي (. 2014عبد الجكاد, أسامة. )

جامعة . رسالة ماجستير غير منشكرة, لدى عينة من تالميذ الصف الثاني االبتدائي ضعاف القراءة
 الفيكـ, مصر. 

 
(. فعالية استراتيجية التعميـ المباشر في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي 2015عبد الحميد, أيمف. )

 238-199(, 8) 2, مجمة التربية الخاصة والتأىيللمتالميذ ذكؼ صعكبات التعمـ في مصر, 
 

(. برنامج تدريبي قائـ عمى 2014. )شعباف, تياني كصبرؼ, كماؿ كالسيد, منىعبد الحميد, جابر ك 
تجييز المعمكمات لتنمية الكعي المفظي كاإلخراج الصكتي كأثره في تحسيف ميارات السرعة كالطالقة 

-415(, 2) 22, مجمة العموم التربويةلذكؼ صعكبات التعمـ بالحمقة األكلى مف التعمـ األساسي. 
439. 
 

, لمتغمب عمى الصعوبات التعممية المحددةبرامج عالجية فردية (. 2015عبد السالـ, حمادة. )
 المؤسسة البحرينية لمتربية الخاصة.

 
 , مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع, األردف.الميسر في المغة العربية(. 1999عبد المطيف, دمحم. )

 
السمبية  فاعمية برنامج تدريبي ألطفال الروضة في الحد من بعض اآلثار(. 2005عبدهللا, عادؿ. )

 . المؤتمر العممي الثالثبة عمى قصور مياراتيم قبل األكاديمية كمؤشر لصعوبات التعممالمترت
 .1)اإلنماء النفسي كالتربكؼ لإلنساف العربي في ضكء جكدة الحياة(, كمية التربية جامعة الزقازيق,ج 
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اءة الجيرية القر  وتي في تنمية مياراتالوعي الّص  استراتيجيةأثر استخدام (. 2011عبد هللا, مركة. )
 ير غير منشكرة, جامعة بنيا, مصر., رسالة ماجستوفاعمية الذات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 
فاعمية المسرح التعميمي في تنمية ميارات القراءة الجيرية لدى تالميذ  (.2000عزازػ, سمكػ. )

 لزقازيق, مصر., رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة االحمقة الثانية من التعميم األساسي
 

, مكتبة النيضة المصرية, طرق تدريس المغة العربية والتربية الدينية(. 1986عطا, ابراىيـ دمحم. )
 القاىرة.
 

(. برنػامج مقتػرح فػي األلعػاب المغكيػة لعالج الضعف القرائي لدػ 2003عطػا هللا, عبػد الحميػد. )
, 25, كمية التربية, جامعة عيف شػمس, العدد عرفةمجمة القراءة والمطالب الصف الثالث االبتػدائي, 

103-128. 
 

المناىج  , دار1, طتدريس المغة العربية في ضوء الكفايات األدائية(. 2007عطية, محسف عمي. )
 .لمنشر كالتكزيع, عماف, األردف

 
زيع, ار الكندؼ لمنشر كالتك , د1, طالمغة العربية؛ دراسة نظرية وتطبيقيو(. 1999. )عالكؼ نزيو
 .عماف, األردف

 
مجمة جامعة  ,ثر الغرض مف القراءة في االستيعاب القرائيأ(. 2010حمد كالتل, شادية. )العمكاف, أ

 .404-367(, 3) 26, دمشق
 

ر الكندرؼ لمنشر كالتكزيع, عماف, , دا1, طالمغة العربية الثقافة الحديثة(. 1990. )عمكة, جمعة
 األردف.
 

, مشكالت القراءة في المغة العربية أنواعيا أسبابيا الحمول المقترحة ليا (.2003العمايرة, أحمد. ) 
 األردف.عماف, األكنركا, اليكنسيكك, دائرة التربية كالتعميـ لككالة الغكث الّدكلية, 

 
المجمة العربية جراءات التدخل المبكر لمكقاية مف الفشل في القراءة, (. إ2006. )سناء عكرتاني,

 .178 -147, 8العدد ,لمتربية الخاصة
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القرائية لدى  فاعمية برنامج محوسب لعالج الضعف في بعض الميارات(. 2012عكض, بركة. )
 , رسالة ماجستير غير منشكرة, الجامعة اإلسالمية, غزة.الصف الرابع االساسي

 
كعي (. فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية ال2012. )ؼ عيسى, يسر 

المجمة التربوية الدولية  الفكنكلكجي كأثره عمى الذاكرة السمعية لدػ التالميذ ذكؼ العسر القرائي.
 .126-108(, 1) 6, جامعة الممؾ سعكد, المتخصصة لتربية الخاصة

 
طرق تدريس المغة العربية لمرحمة (. 2005. )مكسى, دمحم كالشيزاكؼ, عبد الغفارك العيسكؼ, جماؿ 

 اإلمارات المتحدة.العيف, , دار الكتاب الجامعي, اسياألس التعميم
 

, الياـ. ) (. فعالية التدريس باستخداـ طريقة التعمـ التعاكني في تعمـ بعض ميارات القراءة 2002غمـك
 (, 1)4,مجمة العموم التربوية والنفسيةلدػ تمميذات الصف الخامس االبتدائي بمممكة البحريف, 

260-261. 
 
 , دار الكتاب المبناني.3, طصول التدريسالعامة وأ رائد التربية(. 1975يد. )عبد الحم ,فايد
 

 ., عماف, دار صنعاءأساسيات صعوبات التعمم(. 2000اؿ مصطفى. )مجالقاسـ, 
 

(. فعالية برنامج مقترح لتنمية ميارات القراءة الجيرية لدى تالميذ ذوي 2009القحطاني, عمي. )
 ة ماجستير غير منشكرة, جامعة الممؾ سعكد., رسالالتخمف العقمي البسيط

 
, دار المسيرة لمطباعة كالنشر 2, ططرق تدريس المغة العربية(. 2010حمد. )مدككر, عمي أ
 كالتكزيع, عماف.

 
 . دار المسيرة, عماف, األردف.4ط ميارات المغة العربية.(. 2014مصطفى, عبد هللا. )

 
. ), منصكرؼ كافية, مصطفى صعكبات تعمـ القراءة لدػ تالميذ السنتيف الثانية  (.2015ابف عرـك
 .31-17, 14, العدددراسات نفسية تربويةكالثالثة, 
 

 , دار النفائس. لبناف.1. طخصائص العربية وطرائق تدريسيا(. 1985معركؼ, نايف. )
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رية القراءة الجي برنامج مقترح لتنمية وعالج بعض مظاىر التأخر في(. 1985المال, بدرية سعيد. )
, رسالة ماجستير غير منشكرة, جامعة لدى تمميذات الّصف الّرابع من المرحمة االبتدائية بدولة قطر

 عيف شمس كمية التربية.
 

 , عالـ الكتب, الرياض.التأخر في القراءة الجيرية تشخيصو وعالجو(. 1987المال, بدرية. )
(. الكعي الفكنكلكجي لدػ األطفاؿ 2014منتصر, مسعكدة كالشايب, دمحم الساسي كالعيس, إسماعيل. )

مجمة العموم االنسانية . عسيرؼ القراءة معطيات ميدانية مف بعض تالميذ المرحمة االبتدائية
 .35-25, 15. العدد واالجتماعية

 
. جامعة الممؾ سعكد, تعميم األطفال القراءة: دور االسرة والمدرسة(. 2004النصار, صالح. )
 ية.المممكة العربية السعكد

 
األكلى  ي معممي المغة العربية في الصفكؼمدػ كع .(2010نصر, حمداف كمناصرة, يكسف. )
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 .283-296, 79العدد, العربية األردني
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(. الفركؽ في الكعي الفكنكلكجي بيف ذكؼ صعكبات تعمـ المغة التعبيرية 2010ىاشـ, عبد العظيـ. )

 .245 -382, 67مجمة كمية التربية بالزقازيق, لعادييف مف تالميذ المرحمة االبتدائية. كا
 

, 1, طمنظور واقعي تدريس ميارات االستماع من(. 2005الياشمي, عبد الرحمف كالعزاكؼ, فائزة. )
 .اىج لمنشر كالتكزيع, عماف, األردفدار المن
 

 المكتبة الكقفية. ,9, طعمم المغة(. 2004كافي, عمي عبد الكاحد. )
 

(. الخطكط العريضة لممنياج الفمسطيني, راـ هللا, 2016كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية. )
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http://platform.almanhal.com/Reader/Article/79846
http://platform.almanhal.com/Reader/Article/79846


97 
 

 ثانيا : المراجع األجنبية
 

Andreasesen, R & Braten, I. (2010). Implementation and effect of explicit 
reading comprehension instruction in fifth- grade classrooms. Learning and 
Instruction, 20, 1 – 18. 
 
Bennett, l. (1998). teaching Phonologic Awareness With an emphasis 
on Linkage to Reading ph.D. Simon, Fraser University. 
 
Chard, D, & Osborn, J. (1999). Phonics and word recognition instruction in 
early reading programs: guidelines for accrssibility, learning disabilies 
research and practice, Lawrence Erlbaum association, 14 (2) ,107-117 
 
Coquet, F. (2007). Phonology: complementary notions for the practice 
of speech therapy, RO No. 229, Ortho Press. 
 
Ezlin, E. (2001). Phonological Awareness and Acquisition of 
Psychological Neuro-Psychological Reading, 2nd Congress of America, 
Written Language and Word Lament, 29-30 of October. 
 
Fambro, L. (2011). Phonics Instruction: An Important Part of the 
Reading Curriculum, Unpublished Master‘s thesis, LaGrange, Georgia. 
 
Flynn, A & Govis, A. (2000). Improving Phonemic Awareness 
through Direct Instruction, Unpublished Master‘s Thesis, Saint Xavier 
University, Chicago. 
 
Grellet, f. (1995). Developing Reading Skills: a Practical Guide to Reading 
Comprehension, Cambridge university press. 
 



98 
 

Hogan, T & Catts, H, & Little, T. (2005). The relationship between 
phonological awareness and reading: involvement for the assessment of 
phonological awareness, University of Kansas, Lawrence, Clinical Forum, 
LANGUAGE, SPEECH, AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS , 285-
293. 
 
Joseph, k, Torgesen, & Particia, F, Mathes. (2002). Assessment And 
Instruction in Phonemic  Awareness, Florida Department of Education,  
Bureau of Instructional Support & Community Services. 
 
Juel, C. (1988). The Impact of the Reading Process in the Positions of 
Education and Language Use to Improve the Levels of Writing: A longitudina 
study of 54 children from first through fourth grades, Journal of 
Educational Psychology, 80(4), 437_447. 
 
Lefebure, L & Hubens, M. (2006). Detecting and Segmenting, Two 
Metaphonological Capacities Relating to Learning in Reading, in Glossa, The 
Elementary School Journal, No. 98, (4-20). 
 
Loudermil, Chenell. (2014). An Investigation of The Relationship 
Between Reading Comprehension and Morphologigal Awareness 
Skils, unpublished Doctor Thesis, University Of Arkkansas for Medical 
Scienes. 
 
Meisinger, B & Schwanenflugel, P. (2010). The Relationship Between 
Different Measures of Oral reading Fluency and Reading Comprehension in 
Second-Grade Students Who Evidence Different Oral Reading Fluency 
Difficulties, Language Speech and Hearing Services in Schools, 41(3), 
340-348. 
 



99 
 

Morris, D & Bloodgood, J &  perney, J. (2003). Kindergarten predictors of 
first – and second grade reading achievement. National Louis Universtiy. 
The Elementary School Journal, 2(104), 93-109 
 
Pagan‚ S & Senechal‚ M. (2014). Involving Parents as Ummer Book 
Reading Program to Promote Reading Comprehension, in Fluency, and 
Vocabulary in Grade 3 and Grade 5 Children. Canadian Journal of 
Education‚ 37(2)‚ 1-31. 
 
Rymand, S & Plaza, M. (2006). Dyslexie Developpementale et 
Representation  Sensorimotrice DU Phoneme: LE Systeme ALPhabetique 
NE Represente  PAS Seluent LA Demonsien Sonore DE LA P arole, IN 
Glossa, N°97, PP : 42-70 
 
Stanovich, K.E. (2000). Progress in Understanding Reading: Scientific 
Foundations and new frontiers. New York: The Guilford Press. Treiman, 
R. , Tincoff, R. , Rodriguezm K., Mouzaki, A., Francis, D.J. 
 
Sunseth, k. (2000). the role of naming speed and phonemic awareness 
in reading. Spelling and orthographic knowledge. Unbuplished Doctor of 
philosophy thesis at university of waterloo, ontarion, Canada. 
 
Wise, J. (2010). The growth of Phonological Awareness Response 
to Reading Intervention by Children With Reading Disabilities Who 
Exhibit Typical or Below- Average Language Skills, Unbuplished 
Doctoral Thesis, Georgia State University. 
 
Ying, lm. (2006). Tha role of Phonological Awareness in Native and 
Second Language Reading Development, Unbuplished Doctoral 
Thesis, university of hong kong. 



100 
 

Yopp, K & Yopp, H. (2009). Phonological Awareness Is Child's Play!,  
Journal Young Children on the Web, 64(1),12-18. 
 

 
 

 ثالثا : المواقع االلكترونية
 
 ككـ. , مكضكع.ما ىي المغة العربية(. 2017اليقة, غادة. )الح

http://www.mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7
%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B

1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


101 
 

 
 
 
 

 المالحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 

 
 (:1رقم ) الممحق

 دليل المعمم:
 

 عزيزي المعمم/ عزيزتي المعممة:
ساسي باستخداـ دة لغتنا الجميمة لمصف الثالث األربعة دركس مف ماأتدريس لدليل أعد ىذا ال

 .العصفكرة تبني عّشيا, مكتبتي صديقتي, حذاء الحكيـ, الخّباز كىي: استراتيجية الكعي الصكتي

الجدكؿ  كما يتضمف كخطكاتيا,  يتضمف ىذا الدليل نبذة مختصرة عف استراتيجية الكعي الصكتي,
 ريس مكضكعاتيا.الزمني لتد

ىداؼ السمككية الخاصة بو, كالكسائل التعميمية, كاألنشطة األاليدؼ العاـ ك  كيتضمف كل درس
 الصكتية.

 )استراتيجية الوعي الصوتي(:
 

تعد استراتيجية الكعي الصكتي مف االستراتيجيات الميمة التي تتطمب مف القارغ القدرة عمى التحكـ 
 بعدىا.  كة الجيرية ك أثنائيا القراء في تفكيره كمراقبتو قبل

 
مما  ,يتعمق بعالقة الكحدة الصكتية بالرمز لتطكير الجانب اليجائي الذؼ فالكعي الصكتي متطمب

 لىإتاج في معالجات الكعي الصكتي فالقراءة تح ,الرمز المكتكب عمى ف المتعمـ مف التعرؼمكّ يُ 
, ثـ التعامل نتاج الشفيي أكال  ـ مف التمييز كاإلتى يتمكف المتعمعمى التحميل كالتركيب ح تدريب المتعمـ
ى حساسية المتعمـ لربط الكممات ذات البداية الكاحدة أك إلمكز المكتكبة ثانيا , مما يؤدؼ مع الر 

 المتشابية في نيايتيا.
 

التي يمارسيا المعمـ كالمتعمـ, كتتمثل في  خطكاتكتقكـ استراتيجية الكعي الصكتي عمى مجمكعة مف ال
عرفة بالكحدات الصكتية, كفيـ العالقات بيف الحركؼ كاألصكات, كتجزئة األصكات التي تتككف مف الم

الكممة, كالقدرة عمى التعامل مع الرمكز عمى مستكػ الكممة مف خالؿ المزاكجة بيف النطق كالتيجئة, 
عف يا كنيايتيا, كيتحقق ىذا كتصنيف األصكات حسب مكضع الصكت بالكممة في بدايتيا ككسط

 .كانتاجا   تعريض المتعمـ لمغة استماعا  ق طري
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 خطوات استراتيجية الوعي الصوتي:

 بحيث يشتمل النص عمى عدد مفمعنى بالنسبة لممتعمـ, يعرض المعمـ عمى طمبتو نصا  يحمل  .1
 الكممات مكضع التدريب.

 ب.االستيعاك ؛ كذلؾ لتعزيز الجانب الشفيي معمـ مع طمبتو المعنى العاـ لمنصيناقش ال .2
المتعمـ نطق , ثـ تكرار دريب, مع نمذجة الخصائص الصكتيةينطق المعمـ الكممات مكضع الت .3

 لمكممات.
 بصكرتيا المكتكبة.الكممة المسمكعة  المعمـ ربطي .4
يذكر المعمـ الكممات مكضع التدريب, مع التأكيد عمى طريقة النطق, ثـ يزاكج المعمـ بيف نطق  .5

 الكممة ككتابتيا.
طق الكممات مكضع التدريب, كيرافق ذلؾ حديث مع النفس حكؿ الكممة, ثـ يقرأىا يقـك الطالب بن .6

 بصكت عاؿ.
 كممات تقكـ عمى نفس النمط. بإنتاجيبدأ الطالب  .7
 يستنتج الطالب الخصائص التحميمية كالتركيبية لمكممة. .8

 

 الخطة الزمنية لمدروس:

 عدد الحصص رسموضوع الدّ  رسالدّ 
 10 بني عشيا.العصفكرة ت رس السادسالدّ 
 9 مكتبتي صديقتي. رس السابعالدّ 
 10 حذاء الحكيـ. رس الثامفالدّ 
 9 الخباز. رس التاسعالدّ 

 38  المجموع
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 مالئي.رفي, الداللي, اإلكتي, الّص عداد الدليل عمى كل مف المستكػ: الّص تـ التركيز في إ 
 

لى أصكاتيا كمقاطعيا, كمف ثـ استبداؿ الصكتي مف خالؿ تدريب الطمبة عمى تحميل الكممة إالمستكػ 
أحد األصكات لتككيف كممات جديدة, إذ ال يخمك درس إال كيتـ المجكء إلى المستكػ الصكتي, سكاء في 
معالجة المعمـ لألخطاء الصكتية الناتجة عف ليجة الطمبة, أك مف أجل خمق جك مف المرح بيف 

 الطمبة, معتمدا  عمى التصفيق كالتنغيـ.
 
ػ الصرفي, نظرا  ألىمية ىذا المستكػ فقد تـ التطرؽ إليو مف عدة محاكر منيا: المفرد كالمثنى المستك 

 كالجمع, معتمدا  عمى استراتيجية المناقشة, كالعصف الذىني.
 

المستكػ الداللي إذ ال يحدث فيـ لمنص طالما بقي الطالب جاىال  لمفرداتو فقد تـ التطرؽ إلى ىذا 
سياب, كقد تنكعت استراتيجيات الفيـ مف: الترادؼ كالضد, ك فيـ السياؽ المستكػ مع نكع مف اال

 العاـ, كخريطة المفردات كشبكة المفردات, كربط الكممة بالصكرة المناسبة.
 

المستكػ اإلمالئي  تطرؽ كتاب لغتنا الجميمة إلى التنكيف كالتاء المربكطة كالتاء المبسكطة ك)اؿ( 
 د في تدريسيا عمى الدراما كأداء األدكار كالفيديكىات التعميمية.التعريف كقضايا أخرػ, كسيعتم
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رس السادس: العصفورة تبني عشيا                       ميارة: االستماع )الحرية أغمى(         الدّ 
 .حصة كاحدةالمدة : 

 أف يستمع الطالب لنص االستماع كيتفاعل معو بشكل جيد.اليدف العام: 
 .بطاقات, السبكرة كالطباشير الممكنة, المجسمات, المسجلت والوسائل: األدوا

  المناقشة, العصف الذىني, األككاب الكرتكنية.االستراتيجيات: 
 
 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األىداف
 التييئة:  

يقـك المعمـ بعرض صكر لقفص عصفكر, كصكر لمسجكف 
 ر .. اك قفص كبداخمو عصفك  LCDباستخداـ 

 كيتـ طرح أسئمة حكليا, مثل:
 لماذا نستخدـ القفص؟ 

 كمف يستحق دخكؿ السجف؟
 ))يمكف لممعمـ اضافة أسئمة أخرػ ((

كمف ىنا يتـ الدخكؿ الى عنكاف الدرس كتدكينو عمى السبكرة. 
  -الحرية أغمى–يكتب المعمـ العنكاف بخط كاضح 

 
 نشاط:

, كيطمب مف -مىالحرية أغ -يقرأ المعمـ الجممة قراءة كاضحة
 . -فرادػ ثـ جماعة–طمبتو االقتداء بو بالقراءة 

يمفت المعمـ نظر الطمبة الى العنكاف مف تحديد عدد كممات  
الجممة, حيث يتـ التصفيق لكل كممة, كالسؤاؿ, كـ عدد 

 الكممات؟.
ثـ يعرض بطاقة كممة أغمى يقرأىا كمف ثـ يقرأىا الطمبة, 

المرة األكلى يساعد المعمـ ب –كيطمب منيـ  تقطيع الكممة 
حيث اإلجابة تتككف أغمى مف مقطعيف ىما:  -طمبتو بالتقطيع

 أغ/ لى مع طرؽ الطاكلة لكل مقطع.
يعرض المعمـ لطمبتو فكرة بتغير المقطع األكؿ لمكممة.  

قد يتبادر ألذىاف الطمبة اجابات  -كتككف االجابة: أعمى

 دقائق 5 
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 -أخرػ 
ت األخير لمكممة, ثـ يطمب المعمـ مف طمبتو تغيير الصك 

 كيستمع إلجابات طمبتو.
 

أف يمتـز الطالب 
 بآداب االستماع

 العرض:
يخبر المعمـ طمبتو بأنو حاف كقت االستماع إلى قصتنا, لكف 
قبل االستماع عمينا أف نتذكر أف لالستماع أىمية كبير في 

 التعمـ؛ لذا عمينا االلتزاـ بآداب االستماع, فما ىي ؟
لجمكس المعتدؿ, االنصات كعدـ الحديث, يمكف منيا: ا

 االستعانة ببطاقات مدكف عمييا آداب االستماع.
 االستماع الى المادة السمعية.

 يتـ تكرار النص حسب ما يقتضو المكقف.

 
 المالحظة

  
 دقائق5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أف يعدد الطالب 
الشخصيات الرئيسة 
المكجكدة في 

 النص.

أكد المعمـ مف فيـ طمبتو لمنص بعد االستماع إلى النص, يت
 مف خالؿ المناقشة, كطرح األسئمة مثل:

 إلى ماذا كاف يستمع أحمد؟
 بماذا فكر أحمد؟

 ما ىي خطة أحمد لصيد البمبل؟
 ماذا كاف شعكر أحمد عندما اصطاد البمبل؟

 ماذا حدث لمبمبل؟
 ما سبب تكقف البمبل عف الغناء برأؼ كالد أحمد؟

 
سأؿ المعمـ: ما الكممة التي تكررت مف خالؿ نقاش النص, ي

 كثيرا ؟ مف المتكقع أف يجيب الطمبة أحمد .
 

كيسأؿ طمبتو: عند لفع  لكممة أحمديعرض المعمـ بطاقة 
الكممة ىل تشعر أنؾ تذكر اسـ شخص أك شيء, أـ فعال  

 لحدث ما؟ 
كيطمب مف الطمبة تحديد عدد أصكات الكممة )أ,ح,ـ,د(, 

تصفيق صفقة لكل مقطع, اك الضرب كتقطيعيا )أح/مد( مع ال
 عمى الطاكلة.

 
اجابة أسئمة 
 الكتاب

األكواب 
 الكرتونية
 
 
 
 
 
 
 

مف بطل 
 درسنا؟

 دقائق 5
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يطمب المعمـ مف الطمبة تغيير الصكت األكؿ مف الكممة )دمحم, 
 َفَحِمَد,..(, ثـ تغير الصكت األخير مف الكممة )أحمر, ..

عمى المعمـ أف يمفت نظر الطمبة عمى تغير داللة الكممة في 
أحمر اسـ كل كممة يذكرىا الطمبة. فمثال : أحمد اسـ مذكر, 
 يدؿ عمى لكف, فحمد فعل يدؿ عمى الزمف الماضي.

أف يتعرؼ الطالب 
الى معاني 
 المفردات الجديدة

يقـك المعمـ بخمق حالة مف عدـ االتزاف إزاء بعض مفردات 
 الدرس, مف خالؿ تشكيؾ الطمبة بفيميـ ليا.

صغارؼ كرد في النص كممات لـ أتمكف مف معرفة معناىا, 
 ىل تساعدكني بتعرؼ عمى المقصكد بيا؟

يعرض المعمـ بطاقات لمكممات الجديدة )الفخ, الطعـ, فّر, 
يغرد( كل بطاقة عمى حدػ, مف خالؿ استخداـ دكالب 

 الكممات.
حيث يتـ التكصل الى المعنى مف خالؿ اتباع الخطكات 

 اآلتية:
 الكممة بشكل صحيح. قراءة

 البحث عف مكاف كركد الكممة في النص.
 استنتاج المعنى باالعتماد عمى سياؽ النص.

 مثال :
الفخ: ما ىي الجممة التي كردت بيا الكممة؟ لماذا كضع أحمد 

 الفخ؟
 ربط الكممة بصكرتيا

 يستنتج الطمبة بأف الفخ ىك: أداة صيد
: يطمب المعمـ مف الطمبة ذكر الجممة التي كردت فييا  فر 

 كممة فّر.
 مع تكظيف الكممات بجمل مفيدة.

ما معنى كل 
مف: الفخ, 

 فّر؟

 دقائق 5

أف يستنتج الطالب 
 الفكرة العامة لمنص

يرسـ المعمـ عمى السبكرة دائرة يتفرع  منيا خطكط كيسأؿ 
طمبتو: ماذا استفدنا مف النص؟ ما العبرة مف النص؟ ككل 

مف الطمبة استنتاج الفكرة مف  إجابة تكتب عمى خط. كيتكقع
 النص. 

ما الفكرة مف 
 النص؟

 دقائق3
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أف يقترح الطالب 
نيايات جديدة 
 لمنص الذؼ سمعو

 يسأؿ المعمـ طمبتو:
 ما ىي نياية القصة؟

ىيا نفكر بنيايات أخرػ لمنص.) لمطمبة قدرة عمى كضع 
 نيايات مختمفة(

اقترح نياية 
 أخرػ لمقصة؟
 دقائق 5

 أف يكظف الطالب
التراكيب الجديدة 
 في جمل مفيدة.

 يتـ تكظيف التراكيب كفق الخطكات اآلتية:
 عرض جممة النص أماـ الطمبة.

 صيد البمبل. فيأحمد  فكر
يمفت المعمـ أنظار الطمبة الى الكممات الممكنة, كيكضح ليـ 

 المقصكد بالتراكيب)فعل اك اسـ يتبعو حرؼ(
 اعدة المعمـ.يطمب مف الطمبة انتاج أمثمة مشابو مع مس

 .ثـ يأتي الطمبة باألمثمة لكحدىـ
 نشاط:

يمكن االستعانة بساعي البريد أو بائع الكممات لتوزيع 
 البطاقات عمى الطمبة والقيام بتوظيفيا بجمل مفيدة.

كظف 
التراكيب 

التالية بجمل 
 مفيدة:

فكر في, فرح 
كىك, يضع 
في, سكت 

 عف.

 

أف يتعرؼ الطالب 
إلى أنماط لغكية 

 ئية.كامال

 الشدة:
 يعرض المعمـ بطاقات الكممات التالية: الحّرّية, فّكر, جّيز

 يسأؿ طمبتو: ما الشيء المشترؾ بيف الكممات؟
 ما ىي الشدة؟

 كيف نعرؼ أف ىنا يمزمنا شدة؟
يطمب المعمـ مف طمبتو تقطيع الكممة, بعد سماعيـ ليا بشكل 

 جيد. مثال :
 رَ َفَكَر تقطيعيا ألصكات: َؼ /ْؾ / َؾ / 

 تقطيعيا صكتيا الى مقاطع: َفْؾ/ َكرَ     
 يسأؿ المعمـ طمبتو: كـ صكتا  لدينا؟

 ما الصكت الذؼ تكرر بدكف كجكد قاطع صكتي؟
قد يخطئ الطمبة  -يطمب المعمـ مف طمبتو تركيب الكممة

كبناء عمى اجابات الطمبة  -بالكتابة فتككف إجاباتيـ فككر
 كد الشدة.كشرح المعمـ؛ سيستنتج الطمبة سبب كج

 الشدة حرفاف ليست حرفا  كاحدا  األكؿ ساكف  كالثاني ُمتحرُؾ.

 
ضع الشدة 
عمى الحرؼ 
المناسب في 
الكممات 
 االتية:
 فكر, كزع.

 دقائق 10
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 مع تكرار معنى المفيـك باألداء العممي.
 ؾَ  +ؾ  = ْؾ 

 تكرار األمثمة.
يكتب المعمـ كممة )فر( عمى السبكرة, كيطمب مف طالبيف 
 كضع الشدة عمى الحرؼ الصحيح, مع تعميل كضع الشدة.

انتاج أمثمة شفكية لكممات تحتكؼ يطمب المعمـ مف طمبتو 
عمى الشدة, مع ضركرة تيجئة الكممة كتحميميا صكتيا  الى 

 مقاطع شفكيا, ك كتابة إذا لـز األمر.
 

 الالم القمرية:
 يعرض المعمـ بطاقات لمكممات اآلتية: الحّرّية, البمبل, الفناء.
 يقرأ المعمـ الكممات قراءة جيرية سميمة. كمف ثـ قراءة الطمبة
 يسأؿ المعمـ: ىل قرأنا جميع الحركؼ عند نطقنا لمكممات؟

 ىل لفظت الالـ؟
 ما رأيكـ أف نمفع الكممات بدكف الـ مرة, كمرة بالالـ؟

 مثاؿ:
 الُبمبل: اؿ/ ُبل / ُبل , ُبل/ ُبل

 
 الفعل الماضي:

 تذكير الطمبة بأقسام الكممة.
 -يعرض المعمـ بطاقات لمكمات التالية: فّكر, كاف, رأػ, فرّ 

 .-مع ربط الكممة بمكاف كركدىا في الدرس
كيسأؿ: ىل تدؿ الكممات عمى اسـ شيء ما أـ عمى حدث؟ 

 ىل ما زاؿ يفكر؟ 
إذف لقد انتيى أحمد مف التفكير, كىذا يسمى الفعل الماضي 
 )المطمكب مف الطمبة استنتاج المقصكد بالفعل الماضي(
نفس قافية كمف ثـ يطمب المعمـ مف الطمبة انتاج كممات عمى 
 فّكر. كيككف ذلؾ بتغيير الصكت األكؿ لمكممة
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 الخاتمة:
 تنفيذ لعبة الكممة المفقكدة.

يعرض المعمـ عددا  مف الكممات أماـ الطمبة, حيث يتـ قراءة 
يـ. يخفي الكممات جيدا , ثـ يطمب مف طمبتو إغماض أعين

المعمـ بطاقة . كمف ثـ يطمب مف الطمبة تذكر الكممة 
 المفقكدة.
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 الّدرس الّسادس: العصفورة تبني عشيا     
 عشركف دقيقة.المدة :      المحادثة ميارة:

 عشركف دقيقةالمدة:        القراءةميارة : 
شفكيا كبمغة سميمة, كيقرأ الدرس قراءة تعبيرا  ثة أف يعبر الطالب عف لكحات المحاداليدف العام: 
  جيرية معبرة.

 لكحات المحادثة, السبكرة كالطباشير.األدوات والوسائل: 
 .المناقشةاالستراتيجيات: 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األىداف
 المحادثة: 

 التييئة:
 يدكف المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة.

 ءتو.كيطمب مف طمبتو قرا
 المقصكد بيذا العنكاف؟ما كيسأليـ 

 جابات متكقع أف تككف مف صمب الدرس.إسيجيب الطمبة 
 

 ما عدد كممات العنكاف ؟ مع تحديد كل كممة.
كاستخداـ التصفيق لكل كممة مع تخصيص لكل مجمكعة مف 

 الطمبة كممة كاحدة.
ثـ القياـ بتقطيع الكممات الى مقاطع, حيث يطمب المعمـ مف 

 تقطيع الكممات شفكيا , كتحديد عدد المقاطع بالجممة. طمبتو
 .تبني يركز المعمـ عمى كممة
 مف التي تبني العش؟
 كما جنس العصفكرة؟

 ما رأيكـ بتغير الصكت األكؿ لكممة تبني؟
 يبني.مف المتكقع أف يجيب الطمبة بكممة 

 حينما ننطق يبني, تشعر بأنؾ تخاطب ذكر أـ أنثى؟
 ي ىل تككف الجممة صحيحة؟اذا كضعنا كممة يبن

 ير الكاجب اجراءه؟يما التغ
 العصفكر يبني العش؟!

 
 

االستماع الى 
اجابات الطمبة 
كتصكيب 
 األخطاء.

الحصة  تقسـ
 يف,أالى جز 
األكؿ 
لممحادثة, 
كالثاني 
 لمقراءة.
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أف يعدد الطالب 
عناصر المكحة 

 لغكيا .

 العرض:
طمب منيـ تأمميا يعرض المعمـ  لكحات المحادثة أماـ طمبتو كي

 جيدا.
يطمب المعمـ مف طمبتو ذكر عناصر المكحات. مع التركيز 

 باستماع اجابات الطمبة ذكؼ المستكػ المنخفض.
 

 المفرد والمثنى.
 يمفت المعمـ الى األعداد بالمكحات.

 مثاال :
 كـ بنت بالمكحة األكلى؟
 يجيب الطمبة بنت كاحدة.

 يقكؿ المعمـ بنت كاحدة يعنى مفرد.
 رأيكـ بإضافة )اف( بنيايتيا؟ ما

 .(بنتاف)يجيب الطمبة 
 يسأؿ المعمـ ما العدد الذؼ دلت عميو الكممة؟

يتقبل المعمـ اجابات الطمبة ثـ يعطي -.(اثناف)سيجيب الطمبة 
 .-االجابات الصحيحة
 يعني مثنى. (اثناف) :يقكؿ المعمـ

تدؿ -مف المكحات –يطمب المعمـ مف طمبتو استخراج كممات 
 المفرد, كمف ثـ اشتقاؽ المثنى منيا. عمى

يطمب المعمـ مف طمبتو استخراج كممات تدؿ عمى المثنى, كمف 
 ثـ اشتقاؽ المفرد منيا.

 
 الفعل المضارع:
 ماذا تفعل الفتاة؟

 سيجيب الطمبة تشاىد العصفكرة.
 يدكف المعمـ كممة تشاىد عمى السبكرة.

 يسأؿ المعمـ ماذا تفعل األـ؟
 حدث مع الفتاة.سيجيب الطمبة تت

 
أذكر عناصر 
المكحات التي 
 امامؾ.
 
 
 
 
 

ىات مثاال  
عمى كممة 
عمى كزف 

مف  (بنتاف)
 داخل الصف.
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 يدكف المعمـ كممة تتحدث عمى السبكرة.
كىكذا حتى يخرج المعمـ بعدد مف الكممات المضارعة كيدكنيا 

 عمى السبكرة.
يطمب المعمـ مف طمبتو قراءة الكممات التي تـ كتابتيا عمى 

 السبكرة .
 )تبني, تشاىد, تتحدث, تجمس, تطير, تزقزؽ(

ـ أت, تشعر أنؾ تذكر اسـ يسأؿ المعمـ طمبتو حيف نطق الكمما
 حدث لزمف معيف؟

 متى تبني؟ متى تزقزؽ؟
 جابة ستككف اآلف, يخبر المعمـ الطمبة بأف ىذا يسمى الفعلاإل

 المضارع.
 سيستنتج الطمبة المقصكد بالفعل المضارع.

 يطمب المعمـ مف طمبتو محاكاة الكممات السابقة.
مكحات, ثـ ينتقل الطمبة مع معمميـ الى مناقشة أحداث ال
 كبإمكاف المعمـ استخداـ األسئمة السابرة أثناء المناقشة.

ىات مثاال  
عمى كممات 
لمفعل 

المضارع مف 
 الصف.

أف يستنتج 
الطالب الركابط 
بيف أحداث 
 المكحات.

فت المعمـ نظر الطمبة الى المكحة االكلى كاألخيرة, كيطمب يم
 منيـ ايجاد الفركؽ بيف المكحتيف.

 مف حيث مالبس الفتاة, كمف يجمس داخل العش.
 كمف المتكقع أف يصل الطمبة الى سبب بناء العش.

 -فصل الربيع, مراحل تكاثر الطيكر-يمكف الربط بمادة العمكـ 

ماذا ترتدؼ ل
 الفتاة المالبس
 الشتكية؟
لماذا بنت 
العصفكرة 
 العش؟

 

كف الطالب كّ أف يُ 
جمال  سميمة مف 
 المكحات.

يعطي المعمـ طمبتو مجاال لمتعبير عف المكحات. مع التركيز 
 عمى استخداـ المغة العربية الفصحى.

 سكاء جمال , أك قصة.

لى إاالستماع 
جابات الطمبة إ

كتصكيب 
 األخطاء

 

أف يستنتج 
الطالب الفكرة 

 لعامة لمكحات.ا

 يسأؿ المعمـ: ما سبب بناء العش؟
 ماذا يعتبر العش بالنسبة لمعصفكرة؟
 ماذا يقابل العش بالنسبة لنا؟
 لماذا نحتاج الى البيت؟

ما الفكرة مف 
 المكحات؟
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أف يبدؼ الطالب 
 رأيو بما يشاىد.

 يعطى الطمبة مجاال لمتعبير عف آرائيـ.
ة بقيـ كعبر غير مخطط مف خالؿ آراء الطمبة قد يخرج الطمب

 ليا.
 

 نشاط:
 مسابقة تحميل الكممات:

يكتب المعمـ عمى السبكرة مجمكعة مف الكممات المضارعة التي 
تكصل إلييا الطمبة مف المكحات, تقرأ الكممات جيدا , كمف ثـ 
يطمب المعمـ مف ثالثة طالب القياـ بتحميل الكممات الى 

 ل الصحيح يفكز.أصكاتيا, كالطالب األسرع كصاحب التحمي
سيستنتج الطمبة مف خالؿ الكممات اف الفعل المضارع يبدأ 

 بحركؼ كممة ) نأتي( مثل تبني.

ما القيـ 
المستفادة مف 
 المكحات؟

 

 
أف يقرأ الطالب 
الدرس قراءة 
 جيرية سميمة.

 القراءة:
 يدعك المعمـ طمبتو الى قراءة الدرس.

لى المعنى العاـ إيبدأ بالقراءة الصامتة, التي تيدؼ التعرؼ 
 مدرس, مف خالؿ مناقشة الدرس.ل

يقرأ المعمـ الدرس قراءة جيرية معبرة, كمف ثـ يطمب مف الطمبة 
 المجيديف قراءة الدرس.

أثناء قراءة الطمبة يقف المعمـ عند الكممات الصعبة كيستخدـ 
حيث يقرأ المعمـ الحركؼ كمف ثـ  دمج األصكات سماعيا  
 ة , ثـ ربط الطممة بصكرتيا ككتابة.يدمجيا بنطق الكممة كامم

 يعطى مجاال لمطمبة اآلخريف قراءة الدرس.
 الخاتمة:

 قراءة الكممات مف بطاقات التعميمية مف خالؿ قطار القراءة 
 مع تسجيل صكت الطمبة أثناء القراءة.

 

 
 المالحظة
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 ءة          الدرس السادس: العصفورة تبني عشيا                       ميارة: القرا
 حصص. ثالثالمدة : 

 .ذات معنى أف يقرأ الطالب الدرس قراءة جيرية معبرةاليدف العام: 
 بطاقات, السبكرة كالطباشير الممكنة, الصكر كالمجسماتاألدوات والوسائل: 

  .الدراما فكر زاكج شارؾ, المناقشة, العصف الذىني,االستراتيجيات: 
 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األىداف
 
 

أف يقرأ الطالب 
الدرس قراءة 
 جيرية معبرة.

 
 
 
 

أف يتعرؼ 
الطالب إلى 
معاني المفردات 

 الجديدة

 الحصة األولى: القراءة التفسيرية
 التييئة:

يراجع المعمـ مضمكف الدرس مع طمبتو مف خالؿ المناقشة, 
 كالدراما.

 يطمب المعمـ مف بعض طالبو قراءة الدرس, يمكف رصد عالمة
 القراءة لبعض الطمبة.

 
 العرض:

يشكؾ المعمـ الطمبة بفيمو لعدد مف المفردات إلثارة فضكليـ 
 ليا.

يحدد المعمـ الكممات كيعرضيا أماـ الطمبة مف خالؿ بطاقات, 
 كمنيا: القش, العش, تمتقط.

 يعرض المعمـ صكرا  تمثل معنى الكممات.
 ال : يسأؿ المعمـ عف الجممة التي كردت بيا الكممة, مث

 تجمع القش.
 يربط الطمبة بيف الجممة كالصكرة.

 يسأؿ المعمـ: لماذا جمعت العصفكرة القش؟
 يستنتج الطمبة المقصكد بالقش.

 ؟مـ  ُبنيت بيكتنا :يسأؿ المعمـ
 لماذا بنت العصفكرة العش؟  :كمف ثـ يسأؿ المعمـ

 سيستنتج الطمبة بأف العش ىك اسـ بيت العصفكر.
الطمبة بذكر أسماء حيكانات أخرػ كالطمب  يثير المعمـ تفكير

 
 

 المالحظة.
 
 
 
 
 
 

ما معنى كل 
 مف:

 القش, تمتقط؟
 

ضع كممة 
العش بجممة 
 مفيدة.
 
 
 
 
 

تنفيد التدريب 

 دقائق 10
 
 
 
 
 
 
 
 دقائق 10
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ستعانة بالصكر اإليضاحية ـ بيكتيـ, يمكف اإلسمنيـ ذكر ا
 لمكصكؿ ألسماء البيكت.

 
 نشاط:

 لعبة قف بجانب زميمك:
يقـك المعمـ بتكزيع مجمكعة مف الصكر عمى أربعة طالب, 
كيكزع بطافات تحتكؼ عمى اسماء بيكت الحيكانات عمى أربعة 

ف. كيطمب مف كل طالب يحمل بطاقة أف يقف عند طالب آخري
 الصكرة المناسبة.

يتـ قراءة الكممات جيدا , كيفضل أف يتـ النشاط عمى نغمة 
 مكسيقية.

االكؿ صفحة 
58 

يستنتج  أف
الطالب األفكار 
الكاردة في 
 النص.
 

, كمعرفة معنى المفردات الجديدة, كالقياـ اف مناقشة الدرس
 بتمثيمة؛ ستؤدؼ الى استنتاج االفكار مف الدرس.
 يمكف االستعانة باستراتيجية بفكر, زاكج,  شارؾ.

ما أفكار 
 الدرس؟

 دقائق 5

أف يكظف 
الطالب التراكيب 
الجديدة في جمل 

 .مفيدة

 يعرض المعمـ جممة لتركيب ما, يككف التركيب بمكف مختمف.
يطمب المعمـ مف الطمبة محاكاة النمط السابق بتكظيف 

 التركيب.
 

 نشاط:
يمكن االستعانة بساعي البريد في توزيع البطاقات عمى 

 الطمبة, وتوظيفيا بجمل مفيدة.
 

ضع التراكيب 
بجمل  تيةاآل

مفيدة: تطير 
مف, تسكف 
مع, شاىدت 

ي, تضع ف
 في.

 دقائق 5

أف يجيب الطالب 
عف أسئمة الدرس 

 شفكيُا.
 

 يمكف تحقيق اليدؼ باالستعانة بالصحفي الصغير.
 يمكف لممعمـ اضافة اسئمة أخرػ غير الكاردة في الدرس.

 دقائق5 المالحظة

 دقائق 5 المالحظة  
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 الخاتمة:
 نشاط

تدالن عمى المثنى.  ينيطمب المعمم من الطمبة استخراج كممت
 عمى السبورة. ينيخرج ويكتب الكممتالطالب األسرع 

 يسأل المعمم الطالب : كيف عرفت أنيما مثنى؟
 يطب المعمم من الطمبة ذكر مفرد الكممتين.

 ويسأل معمم: ما الفرق بكتابة المفرد والمثنى؟
 يطمب المعمم من الطمبة ذكر كممات تحمل نفس النمط.

 
 
 
 قرأ الطالبيأف 

الدرس قراءة 
 يرية سميمة.ج
 
 
 

أف يقرأ الطالب 
الدرس قراءة 
 سميمة لغكيا.

 الحصة الثانية: القراءة التفسيرية
 التييئة:

استدعاء الخبرات السابقة عند الطمبة, من قراءة المفردات 
  والتراكيب باستخدام نشاط ما.

لبعض  رصد عالمة القراءة - كمراجعة مضمكنو قراءة الدرس
 .-الطمبة
 

 العرض:
 لنداء:أسموب ا

يقكؿ المعمـ لطمبتو أنو الحع ذكر ياأمي عدة مرات. كيسأليـ 
 لما تكررت؟

مف المتكقع أف يحيب الطمبة ألف سناء أرادت لفت نظر األـ 
 فنادتيا.

 يكضح المعمـ لطمبتو أف ىذه يسمى أسمكب نداء.
 يا + المنادػ

 كيطمب مف طمبتو محاكاتو.
 

 أسموب االستفيام:
 : لماذا, مف.ػيعرض المعمـ بطاقات ل

 كيناقش طمبتو بيا. ماذا كضع بنياية الجممة؟

 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة قراءة 
الطمبة 
المراعية 
السمكب 
النداء 
 كاالستفياـ.
 
 

 دقائق 5
 
 
 
 
 
 
 دقائق 10
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 ماذا نسمي ىذه العالمة؟
 ماذا كانت االجابة؟
تسأؿ عف  منتسأؿ عف سبب. ك لماذا سيستنتج الطمبة أف

 شخص.
 يطمب المعمـ مف الطمبة محاكاة النمط 

عمى الطمبة قراءة الدرس كفق  النبرة الصكتية المناسبة لكل مف 
 اء كاالستفياـ.اسمكب الند

 
 
 
 

 
 
 
 

أف يستخدـ 
الطالب عالمات 
الترقيـ في القراءة 
الصكتية بشكل 

 سميـ.

يقف المعمـ حائرا  اماـ طمبتو كيسأليـ في الدرس رمكز لـ 
 كني لفيميا؟أفيميا, ىل تساعد

 
 النقطتان الرأسيتان:

 يضع المعمـ دائرة عمى الرمكز, كمنيا:
, يسأؿ طمبتو كـ مرة كردت في الدرس؟ ما الكممة التي  :

 سبقتيا؟
ف تكضعاف بعد المفع يف الرأسيتيسيستنتج الطالب أف النقطت

 الداؿ عمى القكؿ مثل سألت, قالت.
لصكت لإليضاح يتـ اعادة قراءة الجممة مع تغيير في نبرة ا

 المقصكد بالنقطتيف الرأسيتيف.
 
 

 النقطة:
 ف.يف الرأسيتييتـ الدخكؿ الييا بنفس اجراءات النقطت

 حتى يستنج الطالب أف النقطة تقع بنياية الجممة تامة المعنى
 

 الخاتمة:
صياغة الدرس باستبداؿ بطل  إعادةيطمب المعمـ مف طمبتو 

لتغيرات الكاجب مف سناء الى دمحم, مع مراعات ا سالدر 
 اجراءىا.
 

 
 
 
 
ع عالمة ض
الترقيـ 

المناسبة في 
الفراغات 
 التالية. 

 
 
 
 دقائق 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دقائق 10
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قرأ الطالب يأف 

الدرس قراءة 
 جيرية سميمة.

 الحصة الثالثة: القراءة الموزعة
 التييئة:

 .مف خالؿ الصحفي الصغير مراجعة مضمكف الدرس
 تمثيل الدرس.

 
 العرض:

, مع قراءة الدرس مف قبل جميع الطمبة؛ لرصد عالمة القراءة
 .طرح االسئمة المتنكعة

 تذكير المعمـ الطمبة بضركرة القراءة المعبرة, السميمة .
 مالحظة: تفعيل قكائـ الرصد في كل حصة.

 
 
 
 
 
 
 المالحظة

 دقيقة 30

 الخاتمة: 
 نشاط

الجمل جيدا  يعرض المعمـ أماـ طمبتو بطاقات لجمل, تقرأ 
كتناقش, كمف ثـ يكزع بطاقات لعالمات ترقيـ, كعمى الطمبة 

 كضع عالمة الترقيـ بجانب الجممة المناسبة.
 يمكف أف يتـ النشاط مف خالؿ المسابقات بيف الطمبة.

 

 دقائق 10 المالحظة
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  حصة كاحدةة : المد  -الدرس السادس: العصفورة تبني عشيا                   التدريبات  
 (, بشكل صحيح.ىك, ىي)الطالب االسـ مع الضميريف أف يصرؼ اليدف العام: 

 , المسجل.اقات, السبكرة كالطباشير الممكنةبطاألدوات والوسائل: 
 .المناقشة, العصف الذىني, الدرامااالستراتيجيات: 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األىداف
 
 
 
 
 
تعرؼ يأف 
 إلى الطالب
الضمائر 
 المنفصمة.

 التمييد:
 . مف خالؿ نشاط قراءة الدرس كمراجعتو
 أقساـ الكممة.

 
 العرض:

استخداـ امثمة مف البيئة الصفية ممكف االستعانة بصكر 
 كمجسمات, كىذا يرافقو االسئمة 
 (.ىك, كىي)يتـ التركيز عمى الضميريف 

 
 
 
 
 

عدد الضمائر 
 المنفصمة.

 دقائق 5
 
 
 
 
 دقائق 10

صرؼ أف ي
الطالب االسـ مع 
الضميريف 
 )ىك,ىي(.

 يعرض المعمـ مثاال :
.           ِىَي كاتَبة  ماِىَرة    ىك كاتب  ماِىر 

يقرأ المعمـ الجمل قراءة صحيحة مع استخداـ النبر عند المقاطع 
 مكضع الدراسة.
 يقرأ الطمبة الجمل.

 يتـ مناقشة الجممتيف مف حيث العدد كالجنس.
 :آلتييع الكممات عمى النحك ايقـك الطمبة بتقط

_ ما/ِق/ر    كا/ِت/ب 
 كا/ِت/َب/ة _ ما/ِق/َر/ة  

يطمب مف الطمبة التمييز بيف مقاطع الجممتيف, بمناقشتيـ لعدد 
 المقاطع كاألصكات.

سيستنتج الطمبة أف ىك يتبعو اسـ مذكر, كىي ضمير يتبعو 
 اسـ مؤنث.

الجمل التي يكمف المعمـ طمبتو الرجكع الى درس القراءة كذكر 

أكمل كما في 
 المتاؿ اآلتي:
ىك صديق  
 لممكتبة.
ىي ____ 
 لممكتبة.

 دقيقة 15
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 كردت بيا الضمائر, كمناقشتيا.
 بإنتاج أمثمة مشابية.يكمف الطمبة 
أثناء حل التدريب يستمع الطمبة لنشيد  حل تدريب الكتاب

 .الخاص بالضمائر لترسيخ المفيكـ
 

أف يكتب الطالب 
في الفراغ 
,ىي( بشكل )ىك
 صحيح.

 ينفذ التدريب عف طريق نشاط.
تجيز جمل الدرس بشكل مسبق عمى بطاقات كرتكنية, ثـ 

, يتـ اتباع خطكات )الحجمة( تكضع البطاقات داخل األطكاؽ
 في التنفيذ.
 
 

 الخاتمة:
 تكميف الطمبة بتمثيل النشيد.

 
ضع في 
الفراغ 

 )ىك,ىي( .
 _______
.  حماؿ  قكؼٌّ

 دقائق 10
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  حصة كاحدةالمدة :   -الدرس السادس: العصفورة تبني عشيا                   اإلمالء  
 التعريف. (اؿة )أف تكتب الطالبة إمالء منظكرا  بشكل سميـ, مع مراعاة كتاباليدف العام: 

  .بطاقات, السبكرة كالطباشير الممكنة, فيديك, دفاتراألدوات والوسائل: 
 المناقشة, العصف الذىني, الدراما: االستراتيجيات

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األىداف
 
 
 
 

أف يدخل الطالب 
)اؿ( التعريف 
عمى الكممات 
 المعطاة.

 التمييد:
 تييئة البيئة الصفية لمدرس.

 قراءة الدرس كطرح االسئمة المتنكعة باستخداـ المعمـ الصغير.
 العرض:

 لتعريف.عرض فيديك لقصة عائمة )اؿ( ا
 مناقشة الفيديك.

 عرض المعمـ كممات مثل: عصفكرة , رزاؽ.ي
 يقرأ المعمـ الكممات قراءة نمكذجية, كيطمب مف طمبتو قراءتيا .

 تقطع الكممات.
يضيف المعمـ  )اؿ( التعريف عمى الكممات المعطاة كيقرأ 

 المعمـ الكممات
كيمفت نظر الطمبة عمى نطق األصكات جيدا, كيطمب منيـ 

 يميا.تحم
ينفذ التدريب عف طريق صندكؽ الكممات حيث يسحب طالب 
كممة بدكف )اؿ( يقرأىا جيدا  كيقطعيا لفظا ثـ يضيف )اؿ( 

 التعريف الييا كيقرأىا كيحمميا.
 

 
 
 
 
 (اؿ)أدخل 

التعريف عمى 
, كممة طعاـ
 ثـ اقرأ؟

 دقيقة 20
 
 
 
 

 
أف يكتب الطالب 

مالء  منظكرا إ
 بشكل سميـ.

 الخاتمة:
 فقرة االمالء, كمناقشتيا. قراءة

 تدريب الطمبة عمى بعض الكممات.
تصحيح بعض االخطاء عمى السبكرة بعد تصحيح بعض 

 الدفاتر.

 
جمع الدفاتر 
 كتصحيحيا

 دقيقة. 15
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  حصة كاحدةالمدة :   -الدرس السادس: العصفورة تبني عشيا                   التعبير  
 .المعنى ممات المعطاة في جمل تامةأف يكظف الطالب الكاليدف العام: 

 .اقات, السبكرة كالطباشير الممكنةبطاألدوات والوسائل: 
 خريطة المفردات.المناقشة, االستراتيجيات: 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األىداف
 
 
 
 
 

أف يكظف 
الطالب الكممات 
المعطاة بجمل 
 مفيدة.

 التمييد:
 تييئة البيئة الصفية لمدرس.

 ة الدرس كمراجعتو.قراء
 

 العرض:
 يعرض المعمـ كممات الدرس, يقرأىا كمف ثـ يقرأ طمبتو.

 
 نشاط

 تقطع الكممات الى مقاطع كأصكات.
 كممات جديدة. إلنتاجتستبدؿ أكائل كأكاخر الكممات؛ 

مف خالؿ  يستذكر الطمبة الجمل التي كردت بيا الكممات
 .فردات.استخداـ البطاقات كالصكر لتكضيح المقصكد بالم

 
 
 
 
 

ضع الكممات 
االتية بجمل 
 مفيدة.
 

 

 دقائق 10
 
 
 
 
 دقيقة 20

 الخاتمة: 
اضافة كممات أخرػ كمف خالؿ صندكؽ الكممات عمى الطمبة 

 جمل مفيدة.في تكظيفيا 
 

 دقائق 10 
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  حصة كاحدةالمدة :   -الدرس السادس: العصفورة تبني عشيا                  نغني
 أف يمحف الطالب النشيد بشكل مناسب.: اليدف العام

 .أك لكحة كرتكنية, السبكرة كالطباشير الممكنةجياز العرض األدوات والوسائل: 
 .المناقشة, العصف الذىني, الدرامااالستراتيجيات: 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األىداف
 
 

أف يعبر الطالب 
في يراه  اعم

المكحة بمغة 
 سميمة.
 
 
 
 
 
 
 
يقرأ الطالب أف 

 النشيد ممحنا .

 التمييد:
 قراءة الدرس كمراجعتو.

يعرض المعمـ الصكرة المرفقة مع النشيد, كيقـك بمناقشتيا مف 
 خالؿ طرح أسئمة تثير تفكير الطمبة.

 
يدكف المعمـ عنكاف الدرس عمى السبكرة, يقرأ المعمـ العنكاف 

 كيطمب مف طمبتو قراءتو . 
 عنكاف.يحدد الطمبة عدد كممات ال
 التقطيع كالتمحيف لكل كممة.

 
 العرض:

 االستماع الى النشيد مسجال .
 يقرأ المعمـ النشيد قراءة أكلى مف دكف مؤشر.
 يقرأ المعمـ النشيد ممحنا  مع المؤشر.

 . النشيد بشكل فردؼ قراءة الطمبة
 المتبعة بالنشيد.القافية يمفت المعمـ نظر طمبتو الى 

 
 

 المالحظة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الحظة.الم

 دقائق 10

 
أف يستنتج 

الطالب الفكرة مف 
 النشيد.

 القراءة التفسيرية لمنشيد 
 يناقش المعمـ طمبتو بمضمكف النشيد.
 مف يخاطب الشاعر بالنشيد؟
 ما غذاء العصافير؟

 ِمف َمف تخاؼ العصافير؟

 
ما الفكرة مف 
 النشيد؟

 دقائق 5

أف يتعرؼ 
الطالب الى 

 ألمر:فعل ا
 عرض بطاقات الكممات: تعالي, رفرفي, غني.

حدد فعل 
األمر مف 

 دقائق 10
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بعض األنماط 
 المغكية.

 يقرأ المعمـ الكممات جيدا  مع استخداـ النبر المناسب
 يسأؿ المعمـ:

عند لفع الكممات السابقة ىل تشعر بأنؾ تذكر اسـ شيء ما, 
 أـ حدث؟

 سيستنتج الطمبة المقصكد بفعل األمر.
 .يطمب المعمـ مف طمبتو انتاج كممات جديدة لفعل األمر

 

الكممات 
 اآلتية:

درس, يدرس, 
 ادرس.

 
أف يردد الطالب 
 النشيد ممحنا .

 الخاتمة:
 قراءة النشيد مف قبل الطمبة جماعة .

 اجراء مسابقات بيف الطمبة في قراءة النشيد.
 ترديد النشيد يؤدؼ الى حفظو مف قبل الطمبة.

 
 المالحظة

 دقائق 10
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 (: 2)رقمممحق ال
 تحميل المحتوى 

 
 الّدرس الّسادس: اْلُعصفوَرُة َتبني ُعّشيا.

 ميارة االستماع ) اْلُحّرّيُة أغمى(                 
 الّتعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

أف يتعرؼ الّطالب إلى 
 أنماط لغكية كامالئّية 

ُتعتبر الّشدة في المغة 
 العربية حرفا  

 الحرؼ إلى الشدة شكل أصل ديعك  الّشدة
 .منقكطة غير" ش" اسميا مف األكؿ

الالـ القمرية ُتكتب 
 كُتمفع

 إذا جاء سككف عمى الالـ فيي قمرية الالـ القمرية

  الفعل الماضي 
أف يمتـز الّطالب بآداب 

 االستماع
االلتزاـ بآداب االستماع يؤدؼ إلى  آداب االستماع 

ة اكتساب الطالب لكممات سميم
 صكتيا  

أف يعدد الّطالب 
الّشخصّيات الّرئيسة 
 المكجكدة في الّنص

الّشخصّية الّرئيسة ىي 
 محكر الّنص

الّشخصّيات 
 الّرئيسة

 

أف يتعرؼ الّطالب إلى 
معاني المفردات 
 الجديدة.

  , الفخ, الطُّعـ, فر 
 ُترفرؼ, ُيغرد.

ُكمما زاد مخزكف الّطالب المغكؼ كمما 
 ف جمل سميمة كاف قادرا  عمى تككي

أف يستنتج الّطالب 
األفكار المكجكدة في 

 الّنص

الحرية ال تقدر  
 بثمف

 

أف يقترح الّطالب 
نيايات جديدة لمنص 
 الذؼ سمعو. 

إف استيعاب الّطالب لمقصة سيؤدؼ   
بو إلى تصكر أحداث كنيايات 

 أخرػ.
 فكر في, فرح  أف يكظف الّطالب 
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الّتراكيب الجديدة بجمل 
 مفيدة.

, يضع في, كىك
 سكت عف.

 الّدرس الّسادس: اْلُعصفوَرُة َتبني ُعّشيا.
 المحادثة.ميارة                  
 الّتعميمات المفاىيم الحقائق األىداف
أف يعدد الّطالب 

 عناصر الّمكحات لغكيا  
المفرد ىك ما دّؿ عمى 

 كاحد
  المفرد     

الُمثنى ىك ما دّؿ عمى 
 اثناف 

  المثنى

ل الماضي ىك الفعل الفع
الذؼ حدث كانتيى في 

 الماضي.

  الفعل الماضي 

الفعل المضارع ىك 
الكحيد المعرب مف 

 األفعاؿ

  الفعل المضارع

أف يستنتج الّطالب 
الّركابط المغكية بيف 

 األحداث

الّرابط ما بيف الّسبب 
كالُمسبب لغكيَا ىي 

 الّنتيجة.

 الّسبب
 الُمسبب
 الّنتيجة

الب بفيـ الّمكحة كمما كمما تعمق الطّ 
استنتج الُمسببات بيف عناصر 

 المكحات
أف يستنتج الّطالب 
 الفكرة العامة لمكحات

تبني العصفكرة  
العش؛ لتسكف 
 فيو.

 

أف يستنتج الّطالب 
 عنكانا  مناسبا  لمكحات.

  العّنكاف العّنكاف ُممخص المحتكػ 

أف يككف الّطالب جمال  
 سميمة  مف المكحات

تي تبدأ باسـ الجممة ال
 ىي جممة اسمية

 الجممة نكعاف: جممة اسمية, أك فعمية الجممة االسمية

الجممة التي تبدأ بفعل 
 فيي جممة فعمية,

  الجممة الفعمية

   أف يبدؼ الّطالب رأيو 
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 بما يشاىد.
 

 الّدرس الّسادس: اْلُعصفوَرُة َتبني ُعّشيا.
 ميارة القراءة.                 
 الّتعميمات المفاىيم لحقائقا األىداف

أف يقرأ الّطالب الّنص 
 قراءة لغكية سميمة.

 ىك لممفرد المذكر
 ىي لممفرد المؤنث

ضمائر الغائب 
 )ىك,ىي(

 

أسماء االستفياـ دائما  
 مبنية

  أسمكب االستفياـ

يا, حرؼ نداء لمقريب 
 كالبعيد

  أسمكب النداء

أف يستخدـ الّطالب 
عالمات الّترقيـ في 

لقراءة الّصكتّية بشكٍل ا
 سميـ

تستخدـ النقطتاف 
الرأسيتاف لتدؿ عمى 
 القكؿ كالتحدث

النقطتاف 
 الرأسيتاف
 

تكضع النقطتاف الرأسيتاف بعد المفع 
 الداؿ عمى القكؿ مثل: قاؿ.

النقطة مف عالمات 
 الترقيـ

تكضع النقطة بعد انتياء المعنى, أك  الّنقطة
 نياية الجممة.

 فيـ المقركء
 الّتعميمات المفاىيم الحقائق ىدافاأل

أف يتعرؼ الّطالب إلى 
معاني المفردات 
 الجديدة 

الّترادؼ ىك كجكد معنى 
 مشترؾ لكممتيف 

 الّترادؼ
راقبت, منقار, 
 اليادؼ, الرزاؽ.

 

أف يكظف الطالب 
الّتراكيب الجديدة في 
 جمل مفيدة.

تطير مف, تسكف  
مع, شاىدت في, 
 تضع في.

 

ّطالب أف يستنتج ال
األفكار الكاردة في 

 الّنص.

بناء العش  
 كرعاية الفراخ
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أف يجيب الّطالب عف 
 أسئمة الّدرس شفكيا  

اجابة االسئمة تؤدؼ الى مالحظة   
 مدػ استيعاب الطالب لمنص

 

 الّدرس الّسادس: اْلُعصفوَرُة َتبني ُعّشيا.
 الّتدريبات                  
 ّتعميماتال المفاىيم الحقائق األىداف

أف يصل الّطالب بيف 
 الحيكاف كبيتو.

يعرؼ بيت الفأر 
 بالجحر

تختمف بيكت الحيكانات مف حيكاف  الحيكاف كبيتو
 إلى آخر

أف يصرؼ الّطالب 
االسـ مع الضميريف 

 )ىك,ىما(

)ىك( يدؿ عمى المفرد 
 المدكر

)ىي( تدؿ عمى المفرد 
 المؤنث

 االسـ بعد )ىك( مذكر  ضمائر الغائب
 بعد )ىي( مؤنثاالسـ 

 

 

 الّدرس الّسادس: اْلُعصفوَرُة َتبني ُعّشيا.
 )الكتابة, واالمالء, والّتعبير(                 
 الّتعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

أف يكتب الّطالب ُجمال  
 كفق قكاعد خط الّنسخ

خط الّنسخ مف الخطكط 
 الجميمة.

تسب كمما كتب الطالب أكثر كمما اك خط الّنسخ
 ميارات الخط

أف يدخل الّطالب )اؿ( 
الّتعريف عمى الكممات 

 المعطاة.

الالـ الشّمسية ُتكتب كال 
 تمفع

إذا جاء الحرؼ الكاقع بعد الالـ  الالـ الّشمسية
 ُمشددا  تككف الـ شمسية

الالـ القمرية تكتب 
 كتمفع

إذا جاء سككف عمى الالـ تككف  الالـ القمرية
 قمرية

لب أف يكظف الّطا
الكممات المعطاة في 

 جمٍل تامة.

ال تككف الجممة جممة 
اال اذا كانت تامة 

 المعنى

  الجممة التامة.
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 الّدرس الّسادس: اْلُعصفوَرُة َتبني ُعّشيا.
 )نغني(                 
 الّتعميمات المفاىيم الحقائق األىداف
أف يمحف الّطالب 

 األغنية بشكٍل مناسب.
القافية ىي الحرؼ 

 ألخير في العجز.ا
كمما كاف الّتمحيف كاضحا  كمما أعطى  القافية

 جماال  لمنشيد.
أف يقدر الّطالب عظمة 

 الخالق.
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 (: جدول المواصفات3الممحق رقم )
 مستويات األىدافأوال : 

 مستوى اليدف اليدف الر قم
 : العصفورة تبني عشيا.السادس الدرس
 المعرفة كالتذكر لّطالب إلى أنماط لغكية كامالئّية.أف يتعرؼ ا 1
 المعرفة كالتذكر أف يعدد الّطالب الّشخصّيات الّرئيسة المكجكدة في الّنص. 2
 المعرفة كالتذكر أف يتعرؼ الّطالب إلى معاني المفردات الجديدة. 3
 الفيـ كاالستيعاب أف يستنتج الّطالب األفكار المكجكدة في الّنص. 4
 التركيب أف يقترح الّطالب نيايات جديدة لمنص الذؼ سمعو.  5
 التطبيق أف يكظف الّطالب الّتراكيب الجديدة بجمل مفيدة. 6
 المعرفة كالتذكر أف يعدد الّطالب عناصر الّمكحات لغكيا . 7
 الفيـ كاالستيعاب أف يستنتج الّطالب الّركابط المغكية بيف األحداث. 8
 الفيـ كاالستيعاب لب الفكرة العامة لمكحات.أف يستنتج الّطا 9
 الفيـ كاالستيعاب أف يستنتج الّطالب عنكانا  مناسبا  لمكحات. 10
 التركيب .أف يككف الّطالب جمال  سميمة  مف المكحات 11
 التقكيـ أف يبدؼ الّطالب رأيو بما يشاىد. 12
 التطبيق أف يقرأ الّطالب الّنص قراءة لغكية سميمة. 13
 التطبيق أف يستخدـ الّطالب عالمات الّترقيـ في القراءة الّصكتّية بشكٍل سميـ. 14
 المعرفة كالتذكر أف يتعرؼ الّطالب إلى معاني المفردات الجديدة.  15
 التطبيق أف يكظف الطالب الّتراكيب الجديدة في جمل مفيدة. 16
 كاالستيعاب الفيـ أف يستنتج الّطالب األفكار الكاردة في الّنص. 17
 المعرفة كالتذكر أف يجيب الّطالب عف أسئمة الّدرس شفكيا . 18
 المعرفة كالتذكر أف يصل الّطالب بيف الحيكاف كبيتو. 19
 التطبيق ىما(. أف يصرؼ الّطالب االسـ مع الضميريف )ىك, 20
 المعرفة كالتذكر أف يكتب الّطالب ُجمال  كفق قكاعد خط الّنسخ. 21
 التطبيق خل الّطالب )اؿ( الّتعريف عمى الكممات المعطاة.أف يد 22
 التركيب أف يكظف الّطالب الكممات المعطاة في جمٍل تامة. 23
 التطبيق أف يمحف الّطالب األغنية بشكٍل مناسب. 24
 التقكيـ أف يقدر الّطالب عظمة الخالق. 25
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 جدول المواصفات  الختبار االستيعاب القرائيثانيا : 

 

 ال:أو 

 75مجموع األىداف: 

                                   17التطبيق:               12الفيـ كاالستيعاب:                          28المعرفة كالتذكر: 
 5التقكيـ:                                   13التركيب:

 

 ثانيا:
 100× األىداف الكمي نسبة األىمية لكل مستوى: عدد أىداف المستوى/ عدد 

 

 37.3     100×28/75نسبة أىداؼ المعرفة كالتذكر: 
 16     100×12/75نسبة أىداؼ الفيـ كاالستيعاب: 
 22.6    100× 17/75نسبة أىداؼ التطبيق: 
   17.3  100× 13/75نسبة أىداؼ التركيب: 
 6.6    100× 5/75نسبة أىداؼ التقكيـ: 

 

 ثالثا :
 100× موضوع: عدد حصص الموضوع / مجموع الحصص نسبة األىمية  لكل 

 
 38مجمكع الحصص: 

 26.3    100× 38/ 10عدد حصص الدرس السادس: 
  23.6    100×9/38عدد حصص الدرس السابع:
 26.3    100×   38/  10عدد حصص الدرس الثامف:
 23.6  100×  9/38عدد حصص الدرس التاسع:
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 نسبة االىمية لمستوى اليدف× نسبة االىمية لمموضوع× عدد األسئمة الكمي عدد األسئمة لكل خمية: ثالثا: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع
100%  

 التقويم
6.6% 

 التركيب
17.3% 

 التطبيق
22.6% 

 الفيم واالستيعاب
16% 

 المعرفة والتذكر
37.3% 

 الدرس

10.29 .69 
 

1.8 
 

2.3 
 

العصفكرة تبني عشيا    3.9   1.6
26.3% 

 %23.6مكتبتي صديقتي    3.5    1.5    2.1   1.8   62. 9.52
 %26.3حذاء الحكيـ   3.9 1.6 2.3 1.8 69. 10.29
 %23.6الخباز  3.5 1.5 2.1 1.8 62. 9.52
 %100المجمكع  15 6 9 7 3 40
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 (:4الممحق رقم )
 قائمة أسماء لجنة التحكيم

 
 التخصص والمكان اسم المحكم الرقم
 .دكتكراة في التربية/ جامعة القدس خيرافد. أشرؼ ابك ال 1
 .دكتكراة في التربية/ جامعة القدس د. عمي ابك راس 2
 .دكتكراة في التربية/ جامعة القدس د. غساف سرحاف 3
 .امعة القدس المفتكحةدكتكراة في التربية/ ج د. دمحم شاىيف 4
 .دكتكراة في التربية/ مشرؼ تربكؼ  د. يكسف الطيطي 5
 .ماجستير نحك كصرؼ/ جامعة القدس المفتكحة طباخي حساـ 6
 .ماجستير أساليب تدريس/ مشرفة تربكية سكسف قباجة 7
 اساليب تدريس/ جامعة القدس.ماجستير  عمي األعرج 8
 ماجستير أساليب تدريس/ معممة. سائدة الطميزة  9
 .بكالكريكس لغة عربية/ مشرفة تربكية سمية النجار 10
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 (:5) الممحق رقم
 تسييل الميمة
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 (:6الممحق رقم )
 تسييل الميمة
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 (:7الممحق رقم )
 .اختبار االستيعاب القرائي

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

اسـ الطالب/ة ____________________       المدرسة: ___________________ 
الثالث األساسي.                           الشعبة: ____________________  الصف:  

 

 تعميمات االختبار

سؤاال  مجمكعيا أربعكف  عشرَ  حدَ أيزتي الطالبة يتككف االختبار مف عزيزؼ الطالب عز 
ممطمكب مف كل سؤاؿ.ل ا  ا جميعيا, كفقعنيفقرة. عميؾ االجابة   

 التعميمات :

 قراءة جيدة كمتأنية قبل االجابة. قراءة كل سؤاؿ - 1

 اإلجابة عف جميع فقرات االختبار. -2

    

 دقيقة (. 40مدة االختبار: )

كفي الختاـ تذكركـ الباحثة بأف ىذا االختبار لخدمة البحث العممي, كليس لو عالقة في 
 عمى عالمتؾ في المادة. التأثير
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 ب عما يميو:ثـ أج ,ما يمي قرأاالسؤاؿ األكؿ: 
 

ت ا, وراحَ َلي ة  ي  دَ ال ىَ يا عُ تُ ديقَ ت َص رَ . اشتَ ةَ راءَ القِ  ب  حِ تُ يا, وَ روِس في دُ  ة  د  جِ ممى مُ سَ 
 ىا. زورُ تَ 
ال , فأنا يا عُ  كِ رُ شكُ قالت: أَ ة, وَ ي  دِ الف اليَ ت حين أزالت غِ حِ رِ فَ يا, وَ تِ ديقَ َص ممى بِ ت سَ بَ ح  رَ 
 تي.كتبدي مَ ا معي وشاىِ ا...ىيّ ب. ىيّ تُ الكُ  ب  حِ أُ 
, ةُ رَ صو  المُ  بُ تُ نا الكُ ىا: ىُ دِ يَ ممى بِ ت سَ , أشارَ رفوفَ ب عمى ال  تُ الكُ  ترتيِب ال لِ ت عُ شَ ىِ دُ 
. فقضت ةِ تابِ الكِ وَ  سِمالر   ة ادواتُ يِ اوِ الز   مكَ في تِ , وَ صُص القِ  دُ توجَ  فِّ الر   مى ذاكِ عَ وَ 

 .ُص َص القِ  ةِ راءَ في قِ  عا  متِ مُ  قتا  وِ  تانِ ديقَ الص  

 لمنص؟ ضع عنكانا   -1
___________________________________________________________ 

 ؟اذكر أبطاؿ النص -2
___________________________________________________________ 

 ما ىدية عال لسممى؟ -3
___________________________________________________________ 

 ماذا فعمت الصديقتاف في المكتبة؟ -4
___________________________________________________________ 

 ككف مكقفؾ مف اليدية؟يلك كنت مكاف سممى فماذا س -5
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 يده مف المكتبة؟فما الذؼ نست -6
___________________________________________________________ 
 ضع التركيب التالي بجممة مفيدة: -7
 :ِبػػػ  حبترَ 

__________________________________________________________ 
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كفق بيف الكممات التي تحتيا خط في العمكد األكؿ كبيف الصكرة التي تمثل ضدىا في السؤاؿ الثاني: 
 مكد الثاني.الع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بالكممة المناسبة: تيةأكمل الفراغات األالسؤاؿ الثالث: 

 ) ِىَي _ ّصديقان _ َعرين _ ُمرشدون (

 . دعى  ___________يُ األسد  يتُ بَ -1

 شيطون._ نَ _م ______________ىُ -2

 . ما ____________________ىُ -3

 .ةحَ ناجِ  ةُ ديرَ _______________ مُ  -4

 الضد

 

 

 

 

 الكممة

 .عالية الحرارة كانت

 .سفرىما من وأخي أبي عاد

 حذاءىا. سندريال فقدت

 .ممال وقتا وصديقتي أنا قضيت
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 , كما ىك مطمكب منو.آلتيأكمل الجدكؿ االسؤاؿ الرابع: 
 

 جمع مثنى مفرد
 ___________ جرتانشَ  _____________

 أعشاش ___________ _____________

 ______________ ____________ رخفَ 

 
 

 آلتية:ضع التنكيف عمى الكممات االسؤاؿ الخامس: 

 منونةالكممة  نوع التنوين الكممة

 _____________ تنوين فتح َحقيبة

 _____________ تنوين ضم ِكتاب
 
 
 

 دة عمى الحرؼ الصحيح:ضع الشّ السؤاؿ السادس: 

 شياعُ               -         عمم             
 

 :يأتي فيما الصحيحة جابةاإل حكؿ دائرةأرسـ : السابع السؤاؿ

 :ىي خاطئ بشكل التاء بيا كتبت التي الكممة -1

 معمماة  -ب                            يتبِ   -أ          

 كردة  -د                        سافرت   -ج         
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جد كَ  مكما, فَ يِ بِ  فاعَ النتِ ا طيعَ ستَ يَ يف, فَ تَ ردَ فَ  دَ جِ ف يَ أ ذاءَ الحِ  جدُ يَ ذؼ سَ قير الّ فَ ملِ  حببتُ " أَ  -2
 "نيا أيضا  فيد أنا مِ ستلف أَ , كَ  ُتفيَدهُ فمف  ة  دِ كاحِ  ردة  فَ 
 ص ىي:ن النّ الفكرة المستفادة مِ  

 األنانية -ب              خرين     اآل ساعدةُ مُ  - أ

 . غراض ألصحابياعادة األإ -د              أساس الحياة البغضاء -ج       
-------------------------------------------------------- 

 بزَ الخُ  يَ رمِ , أف تِ نيّ يا بُ  اؾَ يّ إ, ي  يِ الش   بزَ نا الخُ إلطعامِ  ملٍ ال كَ بِ  عملُ يَ  وُ نّ إ: الكالدُ  قاؿَ "  -3
 ياك يا بني, أن ترمي الخبز؟إسموب بجممة: ما نوع األ"  األكلِف عَ  دَ ائِ الزّ 

 نداء -ب                                 أمر  - أ
 .رجاء -د                              تحذير  -ج

---------------------------------------------------- 

 وِ كتِ ِص غرد بِ يُ , كَ عيدا  سَ  جناحيوِ بِ  رفرؼُ يُ   جرةلى الشّ إ لَ مبُ بُ ال ر  , فَ صِ فَ القَ  بابَ  حمدُ أَ  فتحَ  -4
 يك بتصرف أحمد؟ما رأالجميل" 

 جيد -ب                               سيئ    - أ
 القفص. في البمبل بقاءإ عميو د_ كان                     خاطئ      -ج       

-------------------------------------------------------- 

 الناقصة: صكاتأكمل النشيد التالي باأل_ 5
 و ريا__ىُ 
 نا__فَ  وىوب  مَ  فل  طِ 
 ح___اّل فَ  فترِ في الدّ  مُ رسُ يَ 
 

 ن, ن, ن -ب                       ن, ن, ا         - أ
 ن, ن, ح   -د                        َا        , ا  , ا  -ج        
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 , ثـ استخرج ما يطمبو الجدكؿ الذؼ يميو .تياقرأ النص اآلالسؤاؿ الثامف: 
 

, فقال ليما: اطمبا مني ما تريدان, بشرِط أن وقف حسود  وبخيل  أمام أحِد المموك" 

 ."يكون نصيب الثاني منكما ضعفي نصيب األول

 عىمزة قط فعل ماض   اسم مفرد ضمير متصل

__________ ___________ __________ ______________ 
 

 كممات ذات معنى:صكات اآلتية ككف مف األالسؤاؿ التاسع: 
 

 _____________________              , ح, فِ ظ, ا, نُ 

, يَ   _____________________       , ر              ق 
 

 , مستعينا  بالصكرة اآلتية:مفيدة كممات كل سطر؛ لتككيف جملٍ نعيد ترتيب السؤاؿ العاشر: 
 

 
 

 .عصفورة , تطير, راقبت, من, إلى, مكان, سناء, آخر-1

_________________________________________________ 

 عّشيا, جيزت, ثم, فيو, باضت, العصفورة.-2

_________________________________________________ 
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 بجمل مفيدة. تيةعبر عف الصكر اآلالسؤاؿ الحادؼ عشر: 

 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 

   
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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 (:8)رقم الممحق 
 :اختبار القراءة الجيرية

 

 تعميمات األداة:

 ألعمدة الرأسية.( أماـ كل ميارة في المكاف المخصص لذلؾ مف اXتكضع عالمة ) -1
في خانة "معدكمة",  كأماـ الميارة التي يككف فييا الّطالب غير قادر عمى  (X) عالمة تكضع -2

 استخداـ الميارة بأؼ شكل مف األشكاؿ.
 في خانة "قميمة", كأماـ الميارة التي لـ يتجاكز األخطاء فييا إال مرتيف.  (X) عالمة تكضع -3
 أماـ الميارة التي لـ يتجاكز الخطأ فييا مرة  كاحدة.في خانة "متكسطة", ك  (X) عالمة تكضع -4
 في خانة "كبيرة", كأماـ الميارة التي لـ يخطئ فييا الّطالب أبدا . (X) عالمة تكضع -5
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 اسـ الطالب/ة: ................................................................

 الّشعبة:.................................           ..  الّصف:..............................

 مستوى اإلتقان الميارة م
 معدومة قميمة متوسطة كبيرة

     قراءة الحركؼ قراءة جيرية بالحركات. 1
     قراءة المقاطع قراءة جيرية. 2
     قراءة الكممات قراءة جيرية بالحركات. 3
     بالحركات.قراءة الجمل قراءة جيرية  4
     قراءة الفقرة قراءة جيرية معبرة. 5
     نطق الالـ الشمسية كالالـ القمرية. 6
     التمييز بيف أشكاؿ التنكيف )الفتح, الضـ, الكسر(. 7
     التمييز بيف التاء المربكطة كالتاء المبسكطة كالياء بآخر الكممة. 8
     ا يناسب معاني المقركء.تنكيع نبرات الصكت أثناء القراءة بم 9
     مراعاة عالمات الترقيـ أثناء القراءة. 10
     نطق ىمزة القطع كىمزة الكصل. 11
     تنكيع السرعة في القراءة بما يتناسب مع النص. 12
     مراعاة عادات القراءة ) الجمسة, مسؾ الكتاب.... 13
     جل تعرؼ أجزائيا.القدرة عمى التحميل البصرؼ لمكممات مف أ 14
     نطق الحركات الطكيمة كالقصيرة. 15
     القراءة بصكت مسمكع. 16
     نطق الحركؼ دكف حذؼ أك إبداؿ اك تكرار أك إضافة. 17
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 بحركاتيا قراءة جيرية صحيحة.اآلتية  حروفالسؤال األول: اقرأ ال
 

 

 :جيرية قراءة رأ المقاطع األتيةالسؤال الثاني: اق

 يا فا ضا
 ظي جو ال
 ذا كو ري 

 

 قراءة جيرية: ألتيةالسؤال الثالث: اقرأ الكممات ا
 اْلَوَطنْ  َأَكلَ  راِئَعة  
 الّصغارِ  َأْعداءَ  َشِرَبتْ 

 

 قراءة جيرية: تيةالسؤال الرابع: اقرأ الجمل اآل

 َكثيرا . عاَد األُب ِمْن َسَفرِِه ُمْشتاقا  أِلبناِئوِ -1

 .ّرياضَة! َفِيَي ُتَقّوي اْلجْسمَ ما َأجمَل ال-2

 في اْلُمَخيماِت الّصيفّيِة؟ َىْل شاَرْكَت ىذا اْلعامَ -3

 قراءة جيرية: تية: اقرأ الفقرة اآلخامسالّسؤال ال

ذاَت َيوم  َذَىَب جرِة , وَ بيَن َأغصاِن شَ  عاَش ُعصفور  َصغير  َمَع ِفراِخِو في عّش ىادئ  

َوَخَطَف واِحدا   رابا  قد َىَدَم ُعّشوُ غُ إلى اْلُعّش َوَجَد  َطعام  ِلِصغارِِه, َوِعندما عادَ  نيبحث عَ لِ 

ِمْن  َنْبِنَيوُ َوسوَف  ,َلْن ُنغادَر ُعّشنا :ال  ذِبصوت ع خَ َصرَ ديدا , وَ شَ  ِمَن اْلفراِخ  ِفحِزَن ُحزنا  

 .َجديد

 مُ  قِ  جُ  تَ 
 بُ  كِ  ُش  ذَ 
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 فيرس المالحق:
 

 الصفحة المحتوى  الممحق
 102 .معمـدليل ال 1
 126 .تحميل المحتكػ  2
 131 جدكؿ المكاصفات 3
 134 .قائمة أسماء لجنة المحكميف 4
 135 مركز المناىج.كتاب تسييل ميمة مكجو الى  5
 136 .كتاب تسييل ميمة مكجو الى مديرية التربية كالتعميـ كسط الخميل 6
 137 .اختبار االستيعاب القرائي 7
 144 .يريةاختبار القراءة الج 8
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 فيرس الجداول:
 

 الصفحة المحتوى  رقم الجدول
 56 لمجنس كالمجمكعة. تكزيع عينة الدراسة تبعا   1.3
معامالت االرتباط بيف درجات كل فقرة مف فقرات اختبار االستيعاب القرائي  2.3

 القبمي كالدرجة الكمية.
58 

مف فقرات اختبار االستيعاب القرائي  ات كل فقرةجر دمعامالت االرتباط بيف  3.3
 البعدؼ كالدرجة الكمية.

59 

معامالت االرتباط بيف الدرجات الكمية القبمية كالبعدية الختبار االستيعاب  4.3
 القرائي.

59 

 60 .معامالت الثبات الختبار االستيعاب القرائي 5.3
بعدية لعالمات طمبة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية القبمية كال 1.4

الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية, حسب الجنس 
 .كطريقة التدريس

66 

نتائج تحميل التغاير الثنائي لفحص الفركؽ في متكسطات عالمات طمبة  2.4
الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية حسب الجنس 

 س كالتفاعل بينيما.كطريقة التدري

68 

 68 نتائج اختبار سايدؾ لممقارنات الثنائية البعدية حسب متغير طريقة التدريس. 3.4
كاألخطاء المعيارية لعالمات طمبة الصف الثالث  دلةالمتكسطات الحسابية المع 4.4

 التدريس. القراءة الجيرية حسب متغير طريقة األساسي في اختبار تنمية ميارة
69 

المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية لعالمات طمبة الصف الثالث  5.4
 األساسي في اختبار تنمية ميارة القراءة الجيرية حسب متغير الجنس.

69 

 الثالث الصف طمبة لعالمات المعيارية كاألخطاء المعدلة الحسابية المتكسطات 6.4
التفاعل بيف طريقة  حسب يةالجير  القراءة ميارة تنمية اختبار في األساسي

 التدريس كالجنس

70 
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية القبمية كالبعدية لعالمات طمبة  7.4
الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي, حسب متغير 

 الجنس كطريقة التدريس.

72 

متكسطات عالمات طمبة  ركؽ فيتحميل التغاير الثنائي لفحص الفنتائج  8.4
الصف الثالث األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي حسب الجنس 

 كطريقة التدريس كالتفاعل بينيما.

73 

 74 نتائج اختبار سايدؾ لممقارنات الثنائية البعدية حسب متغير طريقة التدريس. 9.4
ات طمبة الصف الثالث المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية لعالم 10.4

 األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي حسب متغير طريقة التدريس.
74 

المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية لعالمات طمبة الصف الثالث  11.4
 األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي حسب متغير الجنس

75 

عدلة كاألخطاء المعيارية لعالمات طمبة الصف الثالث المتكسطات الحسابية الم 12.4
األساسي في اختبار تنمية االستيعاب القرائي حسب التفاعل بيف الجنس 

 كطريقة التدريس.

76 
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 فيرس المحتويات
 

 الصفحة المحتوى 
 أ اإلقرار.

 ب الشكر كالتقدير.
 ج الممخص بالمغة العربية.
 ق ية.الممخص بالمغة االنجميز 

 الفصل األكؿ: مشكمة الدراسة كأىميتيا.
 2 المقدمة.

 5 مشكمة الدراسة.

 6 أىداؼ الدراسة.
 6 أسئمة الدراسة.
 6 الفرضيات.
 7 أىمية الدراسة.
 8 حدكد الدراسة.

 8 مصطمحات الدراسة.
 الفصل الثاني: اإلطار النظرؼ كالّدراسات السابقة.

 11 المغة.
 13 نشأة المغة.

 14 لمغة العربية.ا
 14 كظائف المغة.

 16 النظاـ المغكؼ في العربية.
 17 خصائص المغة العربية.
 19 ميارات المغة العربية.
 20 مركبات المغة.
 21 القراءة.
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 23 القراءة الجيرية.
 25 قكاعد التدريب عمى القراءة الجيرية.
 26 مجاالت استخداـ القراءة الجيرية.

 27 ة الجيرية.ميارات القراء
 27 (.4-1المرحمة األساسية الدنيا )

خصائص النمك العقمي كالمغكؼ لطمبة المرحمة األساسية الدنيا 
(1-4.) 

28 

 29 أىداؼ تدريس القراءة.
 29 االستيعاب القرائي.

 30 عناصر االستيعاب القرائي.
 31 عكامل تدني االستيعاب القرائي.
 32 ي.شركط تنمية االستيعاب القرائ

 32 الكعي الصكتي.
 33 اكتساب الكعي الصكتي.
 34 مستكيات الكعي الصكتي.

 34 الكعي الصكتي كعالقتو بالمغة.
 35 الكعي الصكتي كعالقتو بالقراءة.
 36 استراتيجية الكعي الصكتي.

 36 استراتيجية الكعي الصكتي كالقراءة الجيرية.
 37 .أىداؼ استخداـ استراتيجية الكعي الصكتي

 37 دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية الكعي الصكتي.
 38 خطكات استراتيجية الكعي الصكتي.

 39 الدراسات التي تتعمق باستراتيجية الكعي الصكتي.
 44 الدراسات التي تتعمق بالقراءة الجيرية.
 48 الدراسات التي تتعمق باالستيعاب القرائي.
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 52 ة.التعقيب عمى الدراسات السابق
جراءاتيا.  الفصل الثالث: طريقة الدراسة كا 

 55 منيج الدراسة.
 55 مجتمع الدراسة.
 55 عينة الدراسة.
 56 أدكات الدراسة.

 57 اختبار القراءة الجيرية.
 57 اختبار االستيعاب القرائي.

 60 المادة التعميمية.
 60 إجراءات تطبيق الدراسة.
 62 متغيرات الدراسة.
 62 الدراسة.تصميـ 

 63 المعالجة اإلحصائية.
 الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة.

 65 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ.
 71 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثاني.

 77 ممخص نتائج الدراسة.
 الفصل الخامس: مناقشة النتائج كالتكصيات.

 79 السؤاؿ األكؿ.مناقشة النتائج المتعمقة ب
 81 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني.

 84 التكصيات كالمقترحات.
 86 المراجع العربية.
 97 المراجع األجنبية.
 100 المكاقع االلكتركنية.

 101 المالحق.
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 147 فيرس المالحق.
 148 فيرس الجداكؿ.
 150 فيرس المحتكيات.

 


