
   

 

.لمقراءةال الفعّ دريس تّ المعممي الّصف األول لمسارات  درجة ممارسة  

The Degree of Practicing Effective Reading Strands by First Grade 

Teachers 

 إعداد

 ىناء محمد أحمد اخميس

 إشراف:

خميفة  جمال الّدكتور :غازي األستاذ  

  التربية استكماًًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير فيىذه الّرسالة  تقّدم

مناىج وطرق الّتدريسلتخصص ا   

المناىج قسم:اإلدارة و   

 كمية:العموم الّتربوية

 جامعة الّشرق األوسط

الثاني  الفصل الّدراسي  

   2015أيار /  



 ب 
 

 

 



 ج 
 

 

 

 

 

 



 د 
 

 

 

 

تقديرــالـــر و الّشك  

يسعدني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر  ىذه الدراسة، أف كفقني ا بإنجاز فبعد    .دع الحمد كالشكر مف قبؿ كمف ب  

غازم جماؿ خميفة الذم كاف نعـ المكجو كالمشرؼ بماقدمو مف تاذم الفاضؿ الدكتكر كاالمتناف إلى أس

رشادات ير الشكر كالتقد كؿ    ،ميف لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالةكبما منحني مف كقتو الث   تكجييات كا 

.أدعك ا أف يبارؾ في عمرؾ  كجيدؾ الدؤكب،  لعطائؾ المتكاصؿ،  

كاألستاذ الدكتكر:محمكد  :األستاذ الدكتكر: "أميف بدر"عمي الكخف، أتقدـ بالشكر ألعضاء لجنة المناقشةك 

فضميـ لقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كستككف مالحظاتيـ محط اىتمامي إلثراء ىذا العمؿ عمى تالحديدم 

 المتكاضع.

رؽ األكسط بكؿ ماقدمكه لنا كما اليفكتني أف أشكر األساتذة األفاضؿ في كمية العمـك التربكية في جامعة الش  

التربية كالتعميـ .كيمة في مجاؿ الغنية كخبراتيـ الط  مف تجاربيـ   

 

 

 

 



 ه 
 

 

داء ــــاإلى  

 أىدم ىذا المجيكد إلى:

.كالدتي ......... التي تحممت أعباء تربيتي   

 كالدم ......... الذم أعطاني الثقة كاألماف.

 زكجي........ الذم كاكب عممي خطكة بخطكة .

 أبنائي ..... محمد، لميس، كايمينا، حماىـ ا ...     

 أخي كأخكاتي....... مف تحمك الحياة معيـ.       

.-رحميـ ا –أعمامي كجدتي .......... الذيف أفتقدىـ   

 

 

 

 

 

 



 و 
 

المحتوياتفيرس   

 الموضوع الصفحة

 العنكاف أ

 تفكيض ب

 قرار لجنة المناقشة ج

 الشكر كالتقدير د

 اإلىداء ىػ

 فيرس المحتكيات  ك

 فيرس الجداكؿ ط

 فيرس المالحؽ م

 الممخص بالمغة العربية  ؾ

 الممخص بالمغة اإلنجميزية ـ

 الفصل األول: 1

 خمفية الدراسة وأىميتيا  

 مقدمة 1

 مشكمة الدراسة 5

 ىدؼ الدراسة كأسئمتيا 6

 أىمية الدراسة  7

7-8  حدكد الدراسة كمحدداتيا  

 مصطمحات الدراسة  8

 



 ز 
 

 الفصل الثاني : 10

  األدب النظري والدراسات السابقة

 أكالن:األدب النظرم 10

 ثانيان: الدراسات السابقة  35

 الفصل الثالث: 46

  الطريقة واإلجراءات

الدراسة منيج 46  

 مجتمع الدراسة كعينتيا 46

 أداة الدراسة 47

 متغيرات الدراسة  49

 اجراءات الدراسة 50

 المعالجة اإلحصائية 50

 الفصل الرابع: 52

 نتائج الدراسة

 نتائج السؤاؿ األكؿ 52

 نتائج السؤاؿ الثاني  60

 الفصل الخامس: 63

  مناقشة النتائج والتوصيات

السؤاؿ األكؿ مناقشة نتائج 63  

 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني   64

 التكصيات 65



 ح 
 

 قائمة المراجع 66

 قائمة المراجع العربية 66

 قائمة المراجع األجنبية 71

 المالحؽ 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ط 
 

 

 فيرس الجداول 

 الرقم المحتوى الصفحة

كدرجة ممارسة معممي الصؼ األكؿ األساسي  رافات المعيارية كالرتبالمتكسطات الحسابية كاالنح 52

المسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة بشكؿ عاـ كلكؿ مجاؿ مف مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلين   

1 

كدرجة ممارسة معممي الصؼ األكؿ األساسي  رافات المعيارية كالرتبالمتكسطات الحسابية كاالنح 53

 لمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة لفقرات مجاؿ الصكتيات مرتبة تنازلينا

2 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة معممي الصؼ األكؿ األساسي  55

تنازلينالمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة لفقرات مجاؿ المفردات مرتبة   

3 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة معممي الصؼ األكؿ األساسي  56

 لمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة لفقرات مجاؿ الكعي الصكتي مرتبة تنازلينا

4 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة معممي الصؼ األكؿ األساسي  58

مرتبة تنازلينا الطالقةلمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة لفقرات مجاؿ   

5 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتب كدرجة ممارسة معممي الصؼ األكؿ األساسي  59

ريس الفعاؿ لمقراءة لفقرات مجاؿ الفيـ القرائي مرتبة تنازلينالمسارات التد  

6 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبار ماف كتني لمعينات المستقمة لمفركؽ في درجة  61

 ممارسة معممي الصؼ األكؿ األساسي لمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة تبعنا لجنس المعمـ 

7 

لمعينات المستقمة لمفركؽ في درجة ممارسة  t-testالحسابية كاالنحرافات المعيارية كاختبارالمتكسطات  62

 معممي الصؼ األكؿ األساسي لمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة تبعنا لحجـ الصؼ

8 

 



 ي 
 

 

 فيرس المالحق 

 رقم الممحق عنوان الممحق الصفحة

المالحظة بطاقة محكمي بأسماء قائمة 74  1 

المالحظةبطاقة  75  2 

 3 نقاط االتفاؽ كاالختالؼ بيف المالحظيف 79

مف جامعة الشرؽ األكسط إلى مديرية تربية  ب تسييؿ الميمةاكت 80

  كتعميـ لكاء القكيسمة

4 

كتاب تسييؿ الميمة مف مديرية تربية لكاء القكيسمة إلى مديرم  81

 المدارس الحككمية في لكاء القكيسمة

5 

 

 

 

 

 

 



 ك 
 

 

ةلمقراءّتدريس الفّعال المعممي الّصف األول لمسارات  درجة ممارسة  

إعداد   

 ىناء محمد أحمد اخميس

 إشراف:

خميفة جمال غازي :األستاذ الّدكتور  

 الممخص
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 t) – (test استخداـ النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية،كاإلحصائي )ت(بك      
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جميػػػػػػػع المجػػػػػػػاالت  ءت درجػػػػػػػة ممارسػػػػػػػة المعممػػػػػػػيف لمسػػػػػػػارات التػػػػػػػدريس الفعػػػػػػػاؿ لمقػػػػػػػراءة فػػػػػػػيجػػػػػػػا - أ
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The Degree of Practicing Effective Reading Strands by First  

Grade Teachers 

Prepared by:  Hanaa  Mohammad  Ekhmais 

Supervised: Prof. Dr.Ghazi Jamal Khaliefeh 

ABSTRACT  

        This Study aimed at invistigating  the degree of practicing effective reading  

strands by first grade teachers. A random sample of (50) first grade teachers 

 was chosen from the public schools at the Qweismeh Directorate.  

     The researcher developed an observation card of (31) items . Its validitiy                      

was assured ,and its reliability was calculated which was (0.80) using Holsti 

formula . 

  Using percentages, means , standard deviations ,t-test for independent   

samples and Mann Witney test.The study showed the following results:   

- The teachers degree of practicing effective reading strands by first grade 

was high in all strands. 



 ن 
 

- There were no significant differences in the practicing degree of effective 

reading strands by the first grade teachers due to their sex and due to 

the class size. 
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 الفصل األول

راسة وأىميتيا خمفية الدّ   

 :مقدمة

 بكممػػػػة )اقػػػػرأ(بػػػػدأت  -صػػػػمى ا عميػػػػو كسػػػػمـ -ت عمػػػػى الرسػػػػكؿ الكػػػػريـ محمػػػػدنزلػػػػ إف  أكؿ آيػػػػة          

ـــق  فػػػي قكلػػػو تعػػػالى" م  ـــْذي خ  ـــك  الق بَّ ـــْم ر  ـــر ْأ ْباْس ـــق   ﴾1﴿اْق م  ـــان   خ  نس  ـــنْ  اإلْْ ـــق   ْم م  رىػػػا عػػػز  كجػػػؿ فػػػي قكلػػػو"﴾ ٢﴿" ع  ـــر ْأ ثػػػـ كر  اْق

ــــر م   ــــك  اأْل ْك بُّ ر   فمػػػػف خالليػػػػا يػػػػتـ تعمػػػػـ المغػػػػة ،  اليكميػػػػةالحيػػػػاة ممػػػػا يؤكػػػػد أىميػػػػة القػػػػراءة فػػػػي  (3:.)العمػػػػؽ﴾3﴿"و 

كالتكنكلػػػػػػػػػكجي ك لضػػػػػػػػػركرتيا فػػػػػػػػػي االتصػػػػػػػػػاؿ كالت كاصػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع ا خػػػػػػػػػريف فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػالـ االنفجػػػػػػػػػار المعرفػػػػػػػػػي 

ممػػػػػػا يتطمػػػػػػب  مػػػػػػف األفػػػػػػراد بشػػػػػػكؿ عػػػػػػاـ كالمعممػػػػػػيف بصػػػػػػكرة خاصػػػػػػة اكتسػػػػػػاب ميػػػػػػارات فػػػػػػي  ، المعمكمػػػػػػاتي

لمػػػػػػا  ، يػػػػػػة تعػػػػػػدد المغػػػػػػات كانتشػػػػػػار العاميػػػػػػةالقػػػػػػراءة كمعرفػػػػػػة اسػػػػػػتراتيجياتيا لمكاج كمػػػػػػدرؾ   كإلنشػػػػػػاء جيػػػػػػؿ  كاع  

تالميػػػػػػذىـ  كالميػػػػػػارات كالكسػػػػػػائؿ التػػػػػػي تنمػػػػػػي قػػػػػػدرات عمػػػػػػى المعممػػػػػػيف امػػػػػػتالؾ الكفايػػػػػػات، لػػػػػػذا يػػػػػػدكر حكلػػػػػػو.

ػػػػػؼ األكؿ األسة بػػػػػدءنا مػػػػػف  مرحمػػػػػة ريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ ك لقرائيػػػػػا الػػػػػذم يعتبػػػػػر أىػػػػػـ  اسػػػػػيالت ركيزعمييػػػػػا فػػػػػي الص 

 مرحمة عمرية لتعم ـ الحركؼ المنطكقة كالمكتكبة. 

قػػػػػػدرة مإدراؾ مسػػػػػػارات القػػػػػػراءة لزيػػػػػػادة مػػػػػػف القرائػػػػػػي، ال بػػػػػػد لممعممػػػػػػيف  ضػػػػػػعؼكلتفػػػػػػادم مشػػػػػػكمة ال           

عميػػػػا بقػػػػدرات  تفػػػػكؽ غيػػػػرىـ مػػػػف  كاكتسػػػػاب ميػػػػارات تفكيػػػػر  يػػػػـ كاإلدراؾ كالػػػػر بط كاالسػػػػتنتاج عمػػػػى الف الط ػػػػالب

مػػػػػػف فاعميػػػػػػة القػػػػػػراءة أال الػػػػػػذيف لػػػػػػـ يػػػػػػتمكف معممػػػػػػكىـ مػػػػػػف تدريسػػػػػػيـ بيػػػػػػذه المسػػػػػػارات التػػػػػػي تزيػػػػػػد  الط ػػػػػػالب

 (Nguyen, 2013)كىي

 اإلدراؾ الفكنيمي(ص  الكعي ال( كتيphonemic awareness)) 

   كتياتالص   Phonics)) 
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   القةالط (Fluency)  

 المفردات Vocabulary))  

  القرائيالفيـ(Comprehension) 

 ،كيتمسػػػػػؾ بيػػػػػاالمسػػػػػارات ىػػػػػك الػػػػػذم يمتمػػػػػؾ ىػػػػػذه الباحثػػػػػة مػػػػػف كجيػػػػػة نظػػػػػر  ف  المعم ػػػػػـ الن ػػػػػاج إ         

كتابػػػػػات  مجػػػػػرد تفكيػػػػػؾ  لرمػػػػػكزفػػػػػالقراءة ليسػػػػػت  ، طالبػػػػػوكيتخػػػػػذىا كسػػػػػيمة لتحسػػػػػيف مسػػػػػتكل القػػػػػراءة عنػػػػػد 

بحيػػػػػػث يسػػػػػػتطيع القػػػػػػارئ إخػػػػػػراج ماك تػػػػػػب  ف، ي فيػػػػػػـ كاسػػػػػػتيعاب كتحميػػػػػػؿ مػػػػػػا يكتبػػػػػػك بػػػػػػؿ ىػػػػػػ؛ ا خػػػػػػريف

كعمػػػػػى المعمػػػػػـ أف يبػػػػػدأ بتعمػػػػػيـ أكثػػػػػر أصػػػػػكات األحػػػػػرؼ . مػػػػػف إضػػػػػافة  كحػػػػػذؼ  كتعػػػػػديؿ    ، بطريقتػػػػػو ىػػػػػك

ػػػػكت بػػػػالحرؼ بحيػػػػث يسػػػػتطيع  ، اسػػػػتخدامنا ة لغيرىػػػػا إعطػػػػاء كممػػػػات مماثمػػػػ الط الػػػػبفيكضػػػػ  عالقػػػػة الص 

يػػػػدرؾ الفػػػػكنيـ المتعمػػػػؽ بالكممػػػػات ممػػػػا يجعمػػػػو يسػػػػتطيع القػػػػراءة بشػػػػكؿ أفضػػػػؿ مػػػػف ك  نغػػػػيـل كالقافيػػػػةل،الت   فػػػػي

 غيره.

عمػػػػػى طالبػػػػػو يحفز  ،كيجػػػػػدر اإلشػػػػػارة ىنػػػػػا إلػػػػػى أف المعمػػػػػـ الػػػػػذم يتصػػػػػؼ بالط القػػػػػة فػػػػػي القػػػػػراءة         

مناسػػػػػبة لمن   كدقػػػػػة    تأتػػػػػأة أك سػػػػػرعة  مفرطػػػػػة  دكف  ،زيػػػػػد مػػػػػف فاعميػػػػػة القػػػػػراءة عنػػػػػدىـمماي،صالقػػػػػراءة بسػػػػػرعة  

فػػػػالمعمـ الػػػػػذم يمتمػػػػػؾ  ،كخػػػػػكؼ  كتػػػػردد لقػػػػػراءة بعػػػػض الكممػػػػػاتمخػػػػػؿ  كغيرىػػػػا مػػػػػف قمػػػػب  كحػػػػػذؼ    أك بػػػػطء

ىػػػػػػػذه المسػػػػػػػارات كيعززىػػػػػػػا بػػػػػػػدكرات تدريبيػػػػػػػة لزيػػػػػػػادة خبرتػػػػػػػو كقدراتػػػػػػػو سػػػػػػػكؼ يضػػػػػػػمف سػػػػػػػيكلة اسػػػػػػػتيعاب 

 ،القػػػػػػراءةفػػػػػػي  الطػػػػػػالببؽ مػػػػػػف مشػػػػػػكالت يكاجييػػػػػػا لمحػػػػػػركؼ كالكممػػػػػػات ،كيتفػػػػػػادل كػػػػػػؿ مػػػػػػا سػػػػػػ طالبػػػػػػو

 بالتػػػػػاليك  ،بداعيػػػػةاإل الكتابػػػػة فػػػػػي الرغبػػػػة كتثيرلػػػػدييـ ،المعػػػػػارؼ اكتسػػػػاب عمػػػػىالطػػػػػالب  تسػػػػاعد لقػػػػراءةكا

   (.1984المغكم)مدككر، إحساسيـ تككيف عمى تساعدىـ

 مػػػػػػف فتزيػػػػػػد كالمعرفػػػػػػة، بػػػػػػالعمـ العقػػػػػػؿ تزكيػػػػػػد فػػػػػػي فاعػػػػػػؿ دكر ليػػػػػػاالباحثػػػػػػة أكػػػػػػدت كمػػػػػػا  فػػػػػػالقراءة       

 فيػػػػي ،معػػػػاف   مػػػػف يحممػػػػو كمػػػػا مكتػػػػكب مػػػػاىك بػػػػيف الػػػػر بط عمػػػػى عقمػػػػو كتػػػػد رب المغػػػػكم الطالػػػػب محصػػػػكؿ
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 المػػػػػتعمـ تجعػػػػػؿ بالتػػػػػالي كمكػػػػػاف، زمػػػػػاف كػػػػػؿ فػػػػػي ا خػػػػػريف مػػػػػع التكاصػػػػػؿ فػػػػػي األكلػػػػػى نسػػػػػافاإل كسػػػػػيمة

 التػػػػػػػي سػػػػػػػتقالليةكاإل عتػػػػػػػزازكاإل بػػػػػػػالفخر يشػػػػػػػعر بحيػػػػػػػث تفكيػػػػػػػره كتنميػػػػػػػة بنفسػػػػػػػو القػػػػػػػرار اتخػػػػػػػاذ قػػػػػػػادرانعمى

مف الصػػػػػػعب إغفػػػػػػاؿ دكر المعمػػػػػػـ  األساسػػػػػػي فػػػػػػي ف،كم يػػػػػػا حياتػػػػػػو أمػػػػػػكر فػػػػػػي  شخصػػػػػػيتو عمػػػػػػى تػػػػػػنعكس

، الطػػػػػػػالبختيػػػػػػػار القصػػػػػػػص الممتعػػػػػػػة اليادفػػػػػػػة التػػػػػػػي تناسػػػػػػػب ميػػػػػػػكؿ با ،عمػػػػػػػى القػػػػػػػراءة إثػػػػػػػارة الد افعيػػػػػػػة

بشػػػػػػػكؿ يجػػػػػػػذب انتبػػػػػػػاىيـ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الت نكيػػػػػػػع فػػػػػػػي نبػػػػػػػرة كقراءتيػػػػػػػا  عػػػػػػػي الفػػػػػػػركؽ الفرديػػػػػػػة بيػػػػػػػنيـ،كترا

ػػػ بتقميػػػد معممػػػػو الػػػذم يعػػػد  قػػػدكة لػػػو بكػػػؿ مػػػا يقػػػكـ بػػػػو  الطالػػػبحتػػػى يقػػػـك تخداـ اإليمػػػاءات كاسػػػ ، كتالص 

نػػػػة فػػػػي ذاكػػػػرة  مػػػػف أقػػػػكاؿ أك أفعػػػػاؿ ت يعػػػػكد إلػػػػى المنػػػػزؿ كلديػػػػو مخػػػػزكف إضػػػػافي مػػػػف ف الطالػػػػببقػػػػى مخز 

أك تحػػػػػبط مػػػػػف  ،المفػػػػػردات، كتقكيتيػػػػػا الكممػػػػػات الجديػػػػػدة التػػػػػي تمعػػػػػب األسػػػػػرة دكرنا فػػػػػاعالن فػػػػػي تنميػػػػػة ىػػػػػذه

ػػػػػػػا فػػػػػػي البيػػػػػػػت لمػػػػػػا يتعممكنػػػػػػػو فػػػػػػيال يمقػػػػػػكف ا عزيمػػػػػػة األبنػػػػػػاء الػػػػػػػذيف كبالتػػػػػػالي سػػػػػػػكؼ  ،المدرسػػػػػػػة ىتمامن

يكاجيػػػػكف مشػػػػكالت مػػػػع أبنػػػػائيـ ىػػػػـ مػػػػف شػػػػك مكىا عنػػػػدىـ نتيجػػػػة إىمػػػػاليـ ليػػػػـ بشػػػػكؿ غيرمباشػػػػر  مقارنػػػػةن 

فينشػػػػػػػأ الطفػػػػػػػؿ  فػػػػػػػي ألسػػػػػػػرة التػػػػػػػي تيػػػػػػػتـ بػػػػػػػالقراءة، كتكفر مػػػػػػػع ا الكتػػػػػػػب كالقصػػػػػػػص كالمجػػػػػػػالت باسػػػػػػػتمرار  

غنية  تدعـ قرا يضمف نجاحو .بيئة     ءتو، كترقى بو إلى مستكلن متقدـ  

بػػػػػػػػع مػػػػػػػػع األطفػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي األسػػػػػػػػر ت  تإلػػػػػػػػى العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف األسػػػػػػػػاليب التػػػػػػػػي ( 2010) كأشػػػػػػػػار كتػػػػػػػػاني      

كالفػػػػػػرص التػػػػػػي تتػػػػػػاح لػػػػػػو  ،كمجػػػػػػالت األطفػػػػػػاؿ،عػػػػػػدد الكتػػػػػػب  لتحفيػػػػػػزىـ عمػػػػػػى تنميػػػػػػة مفػػػػػػرداتيـ منيػػػػػػا:

كعػػػػػػدد سػػػػػػاعات مشػػػػػػاىدة  ،أكتػػػػػػركل لػػػػػو كعػػػػػػدد السػػػػػاعات التػػػػػػي يقػػػػػػرأ فييػػػػػا القصػػػػػػص، لممارسػػػػػة األلعػػػػػػاب

  .كعدد الكبار كرفاؽ الطفؿ الذيف يتصؿ بيـ يكميان  التمفاز،

ػػػػػػؼ تالميػػػػػػذ عمػػػػػػى قػػػػػػتطب   دراسػػػػػػة نتػػػػػػائج (Lacedonia,1999) السػػػػػػيدكنيا أكردو            الث ػػػػػػاني الص 

 بػػػػػػػػػػػيف نسػػػػػػػػػػػبتو مػػػػػػػػػػػاتتراكح اكتسػػػػػػػػػػػبكا قػػػػػػػػػػػد األطفػػػػػػػػػػػاؿ أف أظيػػػػػػػػػػػرت ،نيكزالنػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػي المتكسػػػػػػػػػػػط كالث الػػػػػػػػػػػث

القضػػػػػػاة  أكضػػػػػػ ك  . عمػػػػػػييـ ت قػػػػػػرأ التػػػػػػي لمقصػػػػػػص سػػػػػػماعيـ نتيجػػػػػػة الجديػػػػػػدة المفػػػػػػردات مػػػػػػف%15ك20%
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( أنػػػػػػػو يمكػػػػػػػف تنميػػػػػػػة عمميػػػػػػػة القػػػػػػػراءة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تػػػػػػػدريب األطفػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػى األشػػػػػػػياء 2006كالترتػػػػػػػكرم )

أكلعبػػػػػة  ،بشػػػػػكؿ مبسػػػػػط مػػػػػف خػػػػػالؿ قصػػػػػة أشػػػػػكالياتمفػػػػػة كترديػػػػػد الحػػػػػركؼ كالتمييػػػػػز بػػػػػيف المؤتمفػػػػػة كالمخ

أك إعطائػػػػػػو الكرقػػػػػػة كالقمػػػػػػـ حتػػػػػػى يتعػػػػػػكد  ك قػػػػػػراءة االسػػػػػػـ المكتػػػػػػكب عمػػػػػػى قميصػػػػػػو،أ بػػػػػػيف الط فػػػػػػؿ كأمػػػػػػو،

ا . ف لـ يكتب شيئنا صحيحن  عمى مسؾ القمـ كا 

أف مػػػػػػف أىػػػػػػـ كاجبػػػػػػات المدرسػػػػػػة اإلبتدائيػػػػػػة  (1996)المشػػػػػػار إليػػػػػػو فػػػػػػي نصػػػػػػار عػػػػػػدس ذكػػػػػػرك           

كال يتػػػػػأتى ذلػػػػػؾ لممدرسػػػػػة إال  ،كاإلقبػػػػػاؿ عمييػػػػػا برغبػػػػػة كبشػػػػػغؼ الطػػػػػالبتنميػػػػػة عػػػػػادة القػػػػػراءة فػػػػػي نفػػػػػكس 

 إذا كاف المعمـ فييا ممف يحب القراءة كيزاكليا ليككف بذلؾ قدكة لطمبتو .

فكاف تعدد  ،فبيما يؤدم رسالتو في عمارة األرض ا اإلنساف بالفكر كالم ساف،  زلقد مي              

 :"مصداقنا لقكلو تعالى ، المغات، كاختالؼ األلسف مف أبرز مقكمات الكجكد االجتماعي لإلنسانية جمعاء

ي ات  لَّْمع ا ْمق  السقم او اْت و األ ْرْض و اْخْتالف  أ ْلْسن ْتك ْم و أ ْلو اْنك ْم ْإنق ْفي ذ ْلك  َل  ْمْن آي اْتْو خ  " ْلْمين  و 

: قراءة ىي أعظـ إنجاز ساعد اإلنساف عمى تكسيع ثقافتو كتدريب عقمو عمى الربط بيف فال  .(22)الرـك

ة ال تحدث إال كإنجاز كمي ( فالقراءة الفاعم2006،)سعد. الرمكزالمكتكبة كما تحممو مف معاني كأفكار

  (2009،يتطمب اتقانيا المزاكلة المستمرة عبر مدة طكيمة مف الز مف )الكقفي ، متكامؿ

 بالتخمي كذلؾ  ،ياتعميم طرائؽ في التغييرك ى القراءة نظريات في حكؿت  لم التربكية النتائج أىـ لعؿك        

 ككحدة المغة بتعميـ تكصي التي ( Chaney, 1990, Goodman, 1986)المغة في الكمية الطريقة عف

 ,Stahl, Duffy-Hester & Stahl الصكتية بالطريقة الكمية الطريقة است بدلت ذلؾ، عمى بناءن  .كاحدة

 في كبرل أىميةن  كمستقؿ مباشر بشكؿ القراءة كتعميميا في األساسية الميارات تطكير تكلي التي ((1998

 خالؿ مف ميارة إلى المغكية المعرفة تمؾ بدكف تحكيؿ المقركء فيـ تحقيؽ يمكف ال إذ  األكلى، المراحؿ

  (Ehri,Nunes,Stahl & Willows ,2001) .كالممارسة التمريف
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 نسػػػػػػاف راقينػػػػػػا بفكػػػػػػره،ف الغايػػػػػػات كاألىػػػػػػداؼ التػػػػػػي تجعػػػػػػؿ اإلكسػػػػػػيمة لمعديػػػػػػد مػػػػػػ القػػػػػػراءةد بػػػػػػذلؾ تعػػػػػػك          

قافػػػػػػات مػػػػػػدركنا لمػػػػػػا يػػػػػػدكر حكلػػػػػػو ميمػػػػػػا تعػػػػػػددت المغػػػػػػات كاختمفػػػػػػت الث  ، متطمعنػػػػػػا لثقافػػػػػػات العػػػػػػالـ كحضػػػػػػاراتو

لػػػػػػذا تعػػػػػػددت ميػػػػػػارات تػػػػػػدريس القػػػػػػراءة  ، ،فبمغتػػػػػػو كىكيتػػػػػػو يسػػػػػػتطيع مكاجيػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػا يحػػػػػػدث مػػػػػػف تحػػػػػػديات

ػػػػػػػؼ األكؿ األساسػػػػػػػي بكصػػػػػػػففع ػػػػػػػأىميػػػػػػػا مسػػػػػػػارات تػػػػػػػدريس القػػػػػػػراءة ال ،تلمكاجيػػػػػػػة جميػػػػػػػع المشػػػػػػػكال و اؿ لمص 

تدريسػػػػػػػيـ  يػػػػػػػؿ يمارسػػػػػػػيا المعممػػػػػػػكف فػػػػػػػي غػػػػػػػرؼف ،عميميػػػػػػػة الالحقػػػػػػػةلمسػػػػػػػتكيات الت  نقطػػػػػػػة انطػػػػػػػالؽ لجميػػػػػػػع ا

 ؟المسارات  هيذل ياألساساألكؿ  الص ؼي معممدرجة ممارسة كما  ؼ األكؿ األساسي؟لمص  

 مشكمة الدراسة:

تػػػػػػػدريس ال حظػػػػػػػت غيػػػػػػػاب اسػػػػػػػتخداـ معممػػػػػػػي الصػػػػػػػؼ األكؿ لمسػػػػػػػاراتالمػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ عمػػػػػػػؿ الباحثػػػػػػػة        

ػػػػػػليػػػػػػذه المسػػػػػػارات)ا كضػػػػػػعؼ إدراكيػػػػػػـ ،بصػػػػػػكرة عامػػػػػػةقػػػػػػراءة فػػػػػػي تدريسػػػػػػيـ اليػػػػػػكمي الفع ػػػػػػاؿ لم كتي لكعي الص 

ػػػػػػػ، كنقػػػػػػػص فػػػػػػػي  مقػػػػػػػراءة بشػػػػػػػكؿ خػػػػػػػاص،تدريسػػػػػػػيـ ل عنػػػػػػػد (، كالفيػػػػػػػـ القرائػػػػػػػيالمفػػػػػػػردات ،الط القػػػػػػػة ،كتياتالص 

 كالبػػػػػػػرامج كالتسػػػػػػػجيالت الصػػػػػػػكتية، ،فػػػػػػػي تدريسػػػػػػػيا كالبطاقػػػػػػػات بعػػػػػػػض األدكات كالكسػػػػػػػائؿ المعينػػػػػػػةاسػػػػػػػتخداـ 

ػػػػػكر فػػػػػي السػػػػػنكات األكلػػػػػى مػػػػػف عمػػػػػر التمميػػػػػذ إذىنػػػػػاؾ العديػػػػػد مػػػػػف األخطػػػػػاء التػػػػػي تحػػػػػدث  ،اإلذاعيػػػػػة ،كالص 

ػػػػػػكتية مثػػػػػػؿ:  منتصػػػػػػؼ أك آخػػػػػػر الكممػػػػػػة،حػػػػػػذؼ صػػػػػػكت أك مقطػػػػػػع مػػػػػػف بدايػػػػػػة أك  عنػػػػػػد نطػػػػػػؽ الكحػػػػػػدة الص 

ضافةأك  ،أكاستبداؿ صكت بآخر  . نطؽ الصكت بشكؿ غير صحي  أك تمفة،صكت في أماكف مخ ا 

قػػػػػدرة التالميػػػػػذ عمػػػػػى تعػػػػػرؼ أصػػػػػكات الكممػػػػػات مػػػػػف مأنػػػػػو يمكػػػػػف زيػػػػػادة  (2005كذكػػػػػر مصػػػػػطفى )          

بمػػػػػػػا  أف يشػػػػػػػجع عمػػػػػػػى القػػػػػػػراءة بصػػػػػػػكت عػػػػػػػاؿ   كعمػػػػػػػى المعمػػػػػػػـ كالمعممػػػػػػػة خػػػػػػػالؿ ممارسػػػػػػػة بعػػػػػػػض األلعػػػػػػػاب،

( أنػػػػػو يمكػػػػػف االسػػػػػتعانة بمجمكعػػػػػة 2011كأشػػػػػارعبد البػػػػػارم) . سػػػػػاعدىـ عمػػػػػى رسػػػػػـ الحػػػػػرؼ فػػػػػي مخيمػػػػػتيـي

يػػػػػػػة الكممػػػػػػػة ذات مػػػػػػػف اإلجػػػػػػػراءات لتعمػػػػػػػيـ التالميػػػػػػػذ بنػػػػػػػاء المفػػػػػػػردات المغكيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ إضػػػػػػػافة حػػػػػػػركؼ فػػػػػػػي بدا

نسػػػػػػة فػػػػػػي بدايػػػػػػة الكممػػػػػػة بإعطائػػػػػػو مقطعػػػػػػان أكتكػػػػػػكيف كممػػػػػػات متجا مػػػػػػال ، –صػػػػػػال    :المقطػػػػػػع الكاحػػػػػػد مثػػػػػػؿ
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كيشػػػػػػػير األدب   ،حمػػػػػػـ–ألػػػػػػـ  كتغييػػػػػػر الحػػػػػػرؼ األكؿ مػػػػػػف الكممػػػػػػػة لتػػػػػػدريبيـ عمػػػػػػى االيقػػػػػػاع الصػػػػػػػكتي مثػػػػػػؿ:

كثرة األخطػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي تيجػػػػػػػػي الكممػػػػػػػػات كأبرزىػػػػػػػػا ، إلػػػػػػػػى ضػػػػػػػػعؼ المتعممػػػػػػػػيف فػػػػػػػػي القػػػػػػػػراءةبػػػػػػػػالقراءة المتصػػػػػػػػؿ 

ت تػػػػػػدريس القػػػػػػراءة المعممػػػػػػيف لمسػػػػػػارامقبػػػػػػكؿ فػػػػػػي إدراؾ  يشػػػػػػير إلػػػػػػى مسػػػػػػتكل غيػػػػػػر ممػػػػػػا قػػػػػػد (2009)عطيػػػػػة

أف سػػػػػػكء طػػػػػػرؽ التػػػػػػدريس ىػػػػػػي ( 2005)نفسػػػػػػوى المشػػػػػػار إليػػػػػػو فػػػػػػي مصػػػػػػطف (Stulken)فقػػػػػػد ذكػػػػػػر الفعػػػػػػاؿ،

حيػػػػػػػػث (2010)دراسػػػػػػػة نصػػػػػػػر كمناصػػػػػػػرة  كدتػػػػػػػومػػػػػػػا أ ،كىػػػػػػػذاأسػػػػػػػباب ضػػػػػػػعؼ التالميػػػػػػػذ فػػػػػػػي القػػػػػػػراءة  مػػػػػػػف

معظػػػػػػػػػـ معممػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػي بقمػػػػػػػػة التنكيػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي  أف القضػػػػػػػػػية الكبػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػعؼأكضػػػػػػػػحت 

 استراتيجيات تدريس القراءة .

أنيػػػػػػا جميعػػػػػػان ركػػػػػػزت عمػػػػػػى لػػػػػػكحظ كبمراجعػػػػػػة الد راسػػػػػػات الس ػػػػػػابقة فػػػػػػي البيئػػػػػػة المحمي ػػػػػػة كالعربيػػػػػػة            

كاسػػػػػػػتخداـ طػػػػػػػرؽ بديمػػػػػػػة لتػػػػػػػدريس المفػػػػػػػردات باسػػػػػػػتخداـ  ، (Boyer&Ehri,2011)تنميػػػػػػػة الػػػػػػػكعي الصػػػػػػػكتي

إال أف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػات لػػػػػػـ تبحػػػػػػث  (Fondas,1992)لتحصػػػػػػيؿ القرائػػػػػػي فػػػػػػي المفػػػػػػردات المغكيػػػػػػةالقصػػػػػػص كا

ػػػػػػػؼ األكؿ األساسػػػػػػػيصػػػػػػػالدرجػػػػػػػة ممارسػػػػػػػة مسػػػػػػػارات تػػػػػػػدريس القػػػػػػػراءة فػػػػػػػي فػػػػػػػي   ،فكؼ األكلػػػػػػػى كمنيػػػػػػػا الص 

اشػػػػػػػتراكو فػػػػػػػي دكرات  ـسػػػػػػػكاء مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ إعػػػػػػػداده كمعمػػػػػػػـ أدرجػػػػػػػة الممارسػػػػػػػة لتمػػػػػػػؾ المسػػػػػػػارات خاصػػػػػػػة أف 

كالعنايػػػػػػة بتمػػػػػػؾ المسػػػػػػارات بشػػػػػػكؿل يػػػػػػكمي قػػػػػػد يكػػػػػػكف لػػػػػػو انعكػػػػػػاس إيجػػػػػػابي عمػػػػػػى معالجػػػػػػة أخطػػػػػػاء  ، تدريبيػػػػػػة

  .ي أشارليا الباحثكف كالتربكيكف القراءة كمشكالتيا الت

 :وأسئمتياأىداف الّدراسة 

درجػػػػػة ممارسػػػػػة معممػػػػػي الصػػػػػؼ األكؿ لمسػػػػػارات التػػػػػدريس الفعػػػػػاؿ  عػػػػػرؼ إلػػػػػىىػػػػػدفت ىػػػػػذه الد راسػػػػػة الت         

كتقصػػػػي الفػػػػػركؽ فػػػػي درجػػػػػة ممارسػػػػة تمػػػػػؾ المسػػػػارات فػػػػػي ضػػػػكء عػػػػػدد مػػػػف المتغيػػػػػرات مػػػػف خػػػػػالؿ  ، لمقػػػػراءة

  اإلجابة عف السؤاليف ا تييف :

 ؟لمقراءة  اؿتدريس الفع  اللمسارات معممي الص ؼ األكؿ ا ممارسة مادرجة -1
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ػػػػػػؼ األكؿ  ( فػػػػػػي درجػػػػػػة ممارسػػػػػػة 0.05=∞)ىػػػػػػؿ تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة احصػػػػػػائية  -2 معممػػػػػػي الص 

 ؟كحجـ الصؼ( ،جنس المعمـ تعزل إلى ) اؿ لمقراءةالفع  تدريس اللمسارات 

  أىمية الّدراسة:

  :ىذه الدراسة أطراؼ العممية التعميمية ا تيةتفيد أف  مف المؤمؿ      

معممػػػػػػي تحسػػػػػيف مسػػػػػتكل إلػػػػػػى  كلفػػػػػت انتبػػػػػاىيـ التػػػػػػدريسلفػػػػػت انتبػػػػػاه المعممػػػػػيف القػػػػػػائميف عمػػػػػى عمميػػػػػة  -1

 اؿ لمقراءة .الصؼ األكؿ في التدريس الفع  

ضػػػػػركرة االىتمػػػػػاـ بمسػػػػػارات تػػػػػدريس القػػػػػراءة لمصػػػػػؼ األكؿ األساسػػػػػي فػػػػػي خبػػػػػراء منػػػػػاىج المغػػػػػة العربيػػػػػة  -2

مػػػػف خػػػػالؿ دليػػػػؿ المعمػػػػـ كذلػػػػؾ بتقػػػػديـ المعنػػػػى كاألمثمػػػػة كالكسػػػػائؿ المعينػػػػة التػػػػي تسػػػػاعد فػػػػي تػػػػدريس القػػػػراءة 

 في الص ؼ األكؿ األساسي .

دراسػػػػػػات أخػػػػػػرل حػػػػػػكؿ سػػػػػػتفيد منيػػػػػػا البػػػػػػاحثكف فػػػػػػي إجػػػػػػراء  ة يقػػػػػػد تشػػػػػػكؿ ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة إضػػػػػػافة معرفيػػػػػػ -3

 عميـ األساسي.الت  مراحؿ دراسية مختمفة أكحمقات تدريس القراءة ل مسارات

 :ّدراسةال حدود

            : تنفيذ ىذه الد راسة ضمف الحدكد ا تية تـ   

  .عميميةمنطقة لكاء القكيسمة الت   :الحد المكاني

  .الص ؼ األكؿ األساسي كمعمم :مالبشرالحد 

 .2014/2015 جامعيمعاـ الاني لراسي الث  الفصؿ الد   :الّزمانيالحد 
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 :حددات الّدراسةم

     تحدد تعميـ نتائج الدراسة با تي:       

 ألغراض ىذه الد راسة . الباحثةا يأعدت التي الدراسة ةأداكثبات  دالالت صدؽ 

 .مجتمع الد راسة كالعينة المسحكبة منو 

 مصطمحات الّدراسة 

                     يوجد العديد من مصطمحات الدراسة التي يمكن تعريفيا عمى النحو اَلتي :

. القرائي كالفيـ المفردات،القة،الط   كتيات،الص   كتي،ىي الكعي الص  لمقراءة اؿ تدريس الفع  المسارات  -1  

الصكتية لمغتو األـ في أثناء تعممو تحميؿ المغة عممية ذىنية يستخدـ فييا الطفؿ البنية  :وتيوعي الصّ ال

المكتكبة،كتقاس مف خالؿ تماريف تطمب الى الطفؿ أف يحدد صكتنا معيننا في كممة أك تجزئة الكممة إلى 

(2009)الكقفي، .أصكاتيا أك تككيف كممة مف مجمكعة مف األصكات  

اإلسراع تدريجيانإليصاؿ الحركؼ بعضيا ثـ  النطؽ بأصكات الحركؼ التي تتككف منيا الكممة،":وتياتالصّ 

 (: 198974،)عبد الرحمف كمقابمة ."فينطؽ بالكممة كميا ببعض،

كالفقرات  كقراءة الجمؿ الكممات بسرعة،إلى عرؼ القدرة عمى الت  ب" (465: 1998يات، عرفيا )الز  :القةالطّ 

غة كممات أكجمؿ أكعبارات بصي( أنيا القدرة عمى تككيف 2007كذكر )سعد، ، الطكيمة بطريقة مكصكلة"

مثؿ ذكر أكبر  . بزمف معيف افظي لمفرد مرتبطن حصكؿ الم  معمى ال اكتعد مؤشرن  معينة أكبشركط خاصة،

أف يكتب ثالثة استخدامات لمخشب في دقيقة كاحدة. أك فكاكو الصيفية في دقيقة كاحدة:عدد مف أسماء ال  

 Nguyen,2013)) .القدرة عمى فيـ كاستخداـ الكممات :المفردات
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معرفية ذىنية كاعية يقـك بيا المتعمـ بتكليد خبرة مما يتفاعؿ بو مف مصادر مختمفة مثؿ  :عممية القرائي الفيم 

أك مشاىدة أشكاؿ  ،أك قراءة شيء عنيا ، التي يصادفيا كالتي ترتبط بالخبرة المالحظة الحسية لمظكاىر

مشاىدة فيمـ يعرض بعض ك أ ، أكاالستماع إلى محاضرة،  أكاالشتراؾ في مناقشة عف تمؾ الخبرة،  تكضيحية

 (2004)قطامي، المالم  المرتبطة بتمؾ الخبرة.

 الد رجة التي سيحصؿ عميياىي :  إجرائًيا الالفعّ  المعممين لمسارات تدريس القراءة ممارسةدرجة  -2

ظ مى بطاقة المالحظة التي ستعدىا الباحثة علمصؼ األكؿ الفع اؿ أثناء تدريس القراءة  في المعمـ المالح 

.ليذا الغرض   
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 الفصل الثّـّاني

 األدب الّنظري والّدراسات الّسابقة 

لد راسػػػػػات الس ػػػػػابقة ككػػػػػذلؾ ا،  اؿتػػػػػدريس القػػػػػراءة الفع ػػػػػاإلطػػػػػار الن ظػػػػػرم لتنػػػػػاكؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ تػػػػػـ مػػػػػف خػػػػػالؿ 

مة بمكضكع الد راسة   .كفيمايمي تفصيؿ لذلؾذات الص 

 أوًًل: األدب النـّظري

الميػػػػػػػػؿ  كالعكامػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػػي مكضػػػػػػػػكعات تتعمػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػالقراءة كأىميتيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى األدب الن ظػػػػػػػػرم اشػػػػػػػتمؿ

ػػػػػػػػػكتي،الص   )الكعيمسػػػػػػػػػارات تػػػػػػػػػدريس القػػػػػػػػػراءة الفعػػػػػػػػػاؿك  ، القرائػػػػػػػػػي ،كالفيـ المفػػػػػػػػػردات القة،كتيات،الط  الص 

 .كفيمايمي تكضي  لذلؾ  (القرائي

 :مفيوم القراءة   

 شػػػػػػػريؼ كأبػػػػػػػك ريػػػػػػػاش كالصػػػػػػػافيفيا عر  فقػػػػػػػد ،ات التػػػػػػػي قػػػػػػػدميا الميتمػػػػػػػكف بيػػػػػػػاعريفػػػػػػػلقػػػػػػػد تعػػػػػػػددت الت          

كالرسػػػػػكـ التػػػػػي يتمقاىػػػػػا القػػػػػارئ  ز، دافعيػػػػػة تشػػػػػمؿ تفسػػػػػير الرمػػػػػك  ة،انفعاليػػػػػ ،عمميػػػػػة عقميػػػػػة("أنيػػػػػا 17:2009

لنقػػػػػػد كا  ،كالػػػػػػربط بػػػػػػيف الخبػػػػػػرة السػػػػػػابقة كىػػػػػػذه المعػػػػػػاني كاالسػػػػػػتنتاج ،كفيػػػػػػـ المعػػػػػػاني ، عػػػػػػف طريػػػػػػؽ عينيػػػػػػو

 سػػػػػػػعد المشػػػػػػػار إليػػػػػػػو فػػػػػػػي(عمػػػػػػػي نصػػػػػػػر حمػػػػػػػداف )كيصػػػػػػػفيا  ،"كالحكػػػػػػػـ كالتػػػػػػػذكؽ كحػػػػػػػؿ المشػػػػػػػكالت

عمميػػػػػػػػػة فحػػػػػػػػػص ناقػػػػػػػػػدة تتػػػػػػػػػي  لمقػػػػػػػػػارئ فرصػػػػػػػػػة اكتشػػػػػػػػػاؼ األفكػػػػػػػػػار كالعالقػػػػػػػػػات "عمػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػا (80:2006)

 ."كبناء تصكرات حكؿ مضاميف النص المقركء كمراجعتيا كتقكيميا،

 عمميػػػػػػة ديناميكيػػػػػػة القراءة فعمػػػػػػى أ(2006)كالترتػػػػػػكرم القضػػػػػػاةكأشػػػػػػارعطية كقميصػػػػػػة المػػػػػػذككراف فػػػػػػي        

عثر فييػػػػا يػػػػؤدم إلػػػػى لػػػػذا فيػػػػي أسػػػػاس كػػػػؿ عمميػػػػة تعميميػػػػة، فػػػػالت   قػػػػد تبػػػػدأ قبػػػػؿ أف يمتحػػػػؽ الطفػػػػؿ بالمدرسػػػػة؛

كأنياعمميػػػػػة  القػػػػػة،فيػػػػػرل أنيػػػػػا يجػػػػػب أف تتصػػػػػؼ بالط   (1998)أمػػػػػا الزيػػػػػات  عثػػػػػر فػػػػػي مختمػػػػػؼ الميػػػػػاديف.الت  
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 تتطمػػػػػب اسػػػػػتمرار افعيػػػػػة إذتقػػػػػكـ عمػػػػػى الد   ، صيكل ػػػػػد أكيبنػػػػػي المعنػػػػػى مػػػػػف الػػػػػن  بنائيػػػػػة تراكميػػػػػةعمى القػػػػػارئ أف 

 حسػػػػػف فييػػػػػا تػػػػػدريجينا اعتمػػػػػادان كأنيػػػػػا عمميػػػػػة مسػػػػػتقرة مػػػػػدل الحيػػػػػاة يحػػػػػدث الت   تركيػػػػػز االنتبػػػػػاه خػػػػػالؿ القػػػػػراءة،

كيػػػػػرل حراحشػػػػػة  المعرفػػػػػي مػػػػػف ناحيػػػػػة، كممارسػػػػػتيا بشػػػػػكؿ مسػػػػػتمر مػػػػػف ناحيػػػػػة أخػػػػػرل.ك مػػػػػك العقمػػػػػي عمػػػػػى الن  

 كفيميػػػػػػا بيػػػػػػا، كالنطػػػػػػؽا، كتعرفيػػػػػػ المكتكبػػػػػػة بصػػػػػػريان، مفيػػػػػػـك القػػػػػػراءة تطػػػػػػكر مػػػػػػف إدراؾ الرمػػػػػػكز أف (2007)

كاالسػػػػػتفادة فػػػػػي تطبيػػػػػؽ مػػػػػاكرد فييػػػػػا فػػػػػي  ثػػػػػـ التفاعػػػػػؿ معيػػػػػا، إلػػػػػى أفكػػػػػار كاضػػػػػحة، كترجمتيػػػػػا كاسػػػػػتيعابيا،

 مختمؼ المناشط الحياتية.

عػػػػادة صػػػػػياغة ترجمػػػػػة أفكػػػػار ا خػػػػريف أف القػػػػراءة يتضػػػػ  ممػػػػا تقػػػػػد ـ    مػػػػا تمػػػػػت مػػػػػف خػػػػالؿ فيػػػػػـ كتحميػػػػؿ كا 

كىػػػػي  ،ونفسػػػػتػػػػة بثقزيػػػػد مػػػػف يك  لديػػػػو الخيػػػػاؿ ممػػػػا ينمػػػػي ،حػػػػذؼ بأسػػػػمكب القػػػػارئضػػػػاؼ أكي  قراءتػػػػو بمػػػػا قػػػػد ي  

دريب حتػػػػػى تصػػػػػب  ميػػػػػارة تحتػػػػػاج إلػػػػػى المتابعػػػػػة كالت ػػػػػ، كاصػػػػػؿ مػػػػػع ا خػػػػػريف كفيػػػػػـ العػػػػػالـ المحػػػػػيططريػػػػػؽ لمت  

 عمى درجة عالية مف الد قة.

 :أىمية القراءة 

فقػػػػد ذكػػػػر سػػػػعد   ءة مػػػػف خػػػػالؿ ماأشػػػػار إليػػػػو المتخصصػػػػكف فػػػػي مجػػػػاؿ القػػػػراءة،تتضػػػػ  أىميػػػػة القػػػػرا        

 أنيا تساعدعمى: (2006،)

 احتراـ طرائؽ تفكير ا خريف . -

 مثؿ الجماؿ كالحؽ كالخير. ،طفاؿ المثؿ العمياكتكسب األ ،الخياؿ ةتنمي -

 .من  األطفاؿ الص دؽ مع الذات  -

يحقػػػػػؽ اإلبػػػػػداع  اح كاالسػػػػػتزادة مػػػػػف المعرفػػػػػة بمػػػػػاحػػػػػؿ المشػػػػػكالت كاإلعػػػػػداد األكػػػػػاديمي الػػػػػذم يؤىمػػػػػو لمنجػػػػػ -

 كاإلنتاج الخصب.

ف الحقػػػػػائؽ نجعػػػػػؿ األطفػػػػػاؿ بػػػػػاحثيف مبتكػػػػػريف يبحثػػػػػكف عػػػػػالقػػػػػراءة أف  أف (2009كأشػػػػػار نبيػػػػػاف )          

 بالتػػػػػالي يكػػػػػكف األطفػػػػػاؿ مسػػػػػتقبالن ، حػػػػػب المغػػػػػة التػػػػػي تعتبػػػػػر أسػػػػػمكب تفكيػػػػػر كتكسػػػػػبيـ كالمعػػػػػارؼ بأنفسػػػػػيـ،
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األبػػػػػكاب أمػػػػػاميـ مػػػػػايفت  ب  كمػػػػػاذا يقػػػػػرؤكف؟ ؟ كيػػػػػؼ يقػػػػػرؤكف: ميـيعمػػػػػلػػػػػذا ال بػػػػػد مػػػػػف ت ،مبػػػػػدعيف مبتكػػػػػريف

 أسمكب حياتيـ .كتغيير  ، ضكؿ كاالستطالعنحك الف

 :لمّصفوف الثالث األولى في األردن اف العامة لمقراءة األىد

كالخاصػػػػػػػة فػػػػػػػي المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لمرحمتػػػػػػػي التعمػػػػػػػيـ األىػػػػػػػداؼ العامػػػػػػػة فػػػػػػػي اإلطػػػػػػػار العػػػػػػػاـ  لقػػػػػػػد كرد         

   كما يأتي : كىي كمنيا األىداؼ العامة لمقراءة لمص ؼ األكؿ األساسي ،األساسية كالثانكية

 ( 30يقرأ كمماتنا، كجمالن، كفقرات قصيرة مككنة مف ،)قراءة صحيحة. كممة 

  كفيػػػػػػػـ ،كتطبيؽ،كتحميػػػػػػػؿ ،كاسػػػػػػػتنتاج ،كتقػػػػػػػكيـ يسػػػػػػػتخدـ قدراتػػػػػػػو العقميػػػػػػػة المختمفػػػػػػػة مػػػػػػػف :مالحظػػػػػػػة،

 ،كتفكير ناقد، كتفكير إبداعي بمايتناسب مع مستكاه المعرفي كالنمائي.

 ( كيكظفيا في مكاقؼ حياتية متنكعة . 300يكتسب رصيدنا معجمينا يشتمؿ نحك )كممة 

 .يكتسب معمكمات كمفاىيـ كحقائؽ معرفية كثقافية تتناسب كمستكاه المعرفي كالنمائي 

 .يكتسب عادات القراءة الجيدة 

 . يكتسب قيمنا كاتجاىات إيجابية متنكعة 

 كاألىداؼ العامة لمقراءة لمص ؼ الثاني األساسي ،فيي كمايأتي:   

 ( كفقرات قصيرة مككنة مف،  كممة(،قراءة صحيحة. 60يقرأ كمماتنا، كجمالن

  كتحميؿ،كاسػػػػػػػتنتاج،كتقكيـ،كتفكير يسػػػػػػػتخدـ قدراتػػػػػػػو العقميػػػػػػػة المختمفػػػػػػػة مػػػػػػػف :مالحظػػػػػػػة،كفيـ،كتطبيؽ،

بداعي بمايتناسب مع مستكاه المعرفي كالنمائي.  ناقد كا 

 ( كيكظفيا في مكاقؼ حياتية متنكعة . 400يكتسب رصيدنا معجمينا يشتمؿ نحك )كممة 

 كالنمائي المعرفي كمستكاه تتناسب كثقافية معرفية كحقائؽ كمفاىيـ معمكمات يكتسب. 

 الجيدة القراءة عادات يكتسب. 

 متنكعة إيجابية كاتجاىات قيمنا يكتسب . 
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 األىداؼ العامة لمقراءة لمصؼ الثالث األساسي، كىي كمايأتي:

 ( كفقرات قصيرة مككنة مف ،  كممة(،قراءة صحيحة. 100يقرأ كمماتنا، كجمالن

  يسػػػػػػػتخدـ قدراتػػػػػػػو العقميػػػػػػػة المختمفػػػػػػػة مػػػػػػػف :مالحظػػػػػػػة،كفيـ،كتطبيؽ ،كتحميؿ،كاسػػػػػػػتنتاج،كتقكيـ،كتفكير

بداعي بمايتناسب مع مستكاه المعرفي كالنمائي.  ناقد كا 

 ( كيكظفيا في مكاقؼ حياتية متنكعة . 500يكتسب رصيدنا معجمينا يشتمؿ نحك )كممة 

 كالنمائي المعرفي كمستكاه تتناسب كثقافية معرفية كحقائؽ كمفاىيـ معمكمات يكتسب. 

 الجيدة القراءة عادات يكتسب. 

 متنكعة إيجابية كاتجاىات قيمنا يكتسب . 

 

 : األدوات والوسائل المعينة عمى تعميم القراءة

 ستخدـ في تعميـ القراءة لمصفكؼ األساسية األكلى كسائؿ معينة مثؿ:ي          

 :بطاقػػػػػػات ر، بطاقػػػػػػات تنفيػػػػػػذ األكامػػػػػػ بطاقػػػػػػات أسػػػػػػماء األيػػػػػػاـ، بطاقػػػػػػات أسػػػػػػماء التالميػػػػػػذ، البطاقػػػػػػات

 كاألجكبة. بطاقات األسئمة ترتيب الكممات في جمؿ،

 .لكحات الخبرة 

 ،العيسػػػػػػػػكم .  كالتمفػػػػػػػػاز البػػػػػػػػرامج اإلذاعيػػػػػػػػة، التسػػػػػػػػجيالت الصػػػػػػػػكتية، الكػػػػػػػػرة األرضػػػػػػػػية، الخػػػػػػػػرائط(،  

 (2005:مرسي كالشيزاكم

القصػػػػػػػص  ة ىػػػػػػػي بطاقػػػػػػػاتنػػػػػػػة عمػػػػػػػى القػػػػػػػراءأف مػػػػػػػف الكسػػػػػػػائؿ المعي (1984كأضػػػػػػػاؼ مػػػػػػػدككر)            

كالكتػػػػػػػب  ،حالتالػػػػػػػر   أف   (2007عبابػػػػػػػدة) ذكػػػػػػػر فػػػػػػػي حػػػػػػػيف كبطاقػػػػػػػات القصػػػػػػػة الناقصػػػػػػػة. القصػػػػػػػيرة المجػػػػػػػزأة،

 سائؿ معينة عمى القراءة.الستماع لمقصص كاألناشيد جميعيا ك رة كاالمصك  

 ائي عف طريؽ :القر الكعي  بيئة داعمة لتنمية بناء كيفية (2007)بيف عميكاتك           
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  إقامة مكتبة صفية. -

 استغالؿ المكتبة المدرسية كالمكتبة العامة.-

مػػػػػف خػػػػػالؿ المسػػػػػج ؿ بحيػػػػػث يسػػػػػتمع الطػػػػػالب إلػػػػػى أشػػػػػرطة سػػػػػماع تحتػػػػػكم عمػػػػػى  إقامػػػػػة زاكيػػػػػة لإلصػػػػػغاء:-

 كتسجيالت دينية،بيدؼ تدريب الطالب عمى القراءة السميمة . قراءات أدبية كقصائد مغناه،

 .استغالؿ الحاسكب كاألجيزة االلكتركنية كالت كنكلكجية المرئية كالمسمكعة إلى جانب الكتاب -

 

 العوامل المؤثرة في الميل لمقراءة:

 ؤثر في ميؿ التالميذ لمقراءة عدة عكامؿ منيا :ي        

 إلػػػػػىففػػػػػي الصػػػػػفكؼ األكلػػػػػى يميػػػػػؿ  ، ئيػػػػػةمػػػػػك اختمفػػػػػت ميكلػػػػػو القرامػػػػػا تقػػػػػدـ الفػػػػػرد فػػػػػي الن  كم   :نمػػػػػك القػػػػػراءة -

عنػػػػدما ينتقمػػػػكف  كعن ػػػػبينمػػػػا يقػػػػؿ مػػػػيميـ إلػػػػى ىػػػػذا ال القصػػػػص التػػػػي تجػػػػرم عمػػػػى ألسػػػػنة الحيكانػػػػات كالطيػػػػكر،

                                                                          .إلى صفكؼ عميا

صػػػػػػؼ بػػػػػػالعمؽ كاالتسػػػػػػاع يميػػػػػػؿ األذكيػػػػػػاء إلػػػػػػى قػػػػػػراءة المكضػػػػػػكعات الكاقعيػػػػػػة كالعمميػػػػػػة التػػػػػػي تت  : الػػػػػػذ كاء -

 نكع.كالت  

مػػػػػدل  عميمػػػػػي،الت  مثػػػػػؿ مسػػػػػتكل الكالػػػػػديف  ايجابػػػػػان أك  بان ىنػػػػػاؾ عكامػػػػػؿ تػػػػػؤثر فػػػػػي الميػػػػػؿ لمقػػػػػراءة سػػػػػم األسػػػػػرة: -

كالمسػػػػػػػػتكل االقتصػػػػػػػػادم  ، كمػػػػػػػػدل تػػػػػػػػكافر الكتػػػػػػػػب كالمجػػػػػػػػالت فػػػػػػػػي المنػػػػػػػػزؿ عمػػػػػػػػيـ،اىتمػػػػػػػػاـ األسػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي الت  

 ككيفية قضاء أكقات الفراغ. لألسرة،كاالجتماعي 

 كتػػػػػػكافر مػػػػػػكاد ، ككجػػػػػػكد معممػػػػػػيف أكفػػػػػػاء، نكيػػػػػػع فػػػػػػي أسػػػػػػاليب التػػػػػػدريسمػػػػػػف خػػػػػػالؿ الت   البيئػػػػػػة المدرسػػػػػػية: -

 قرائية شائقة.

كالحجػػػػػػػـ  كيكػػػػػػػكف الغػػػػػػػالؼ جػػػػػػػذ اب، بحيػػػػػػػث تكػػػػػػػكف كاضػػػػػػػحة بػػػػػػػألكاف زاىيػػػػػػػة، شػػػػػػػكؿ المػػػػػػػادة كمضػػػػػػػمكنيا: -

 (2009:أبك رياش كالصافيك ،)شريؼ  كر مميئة بالحركة كالحيكية.كالص   كالحركؼ كبيرة، مناسب،
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كالعكامػػػػػػػػؿ  ، منػػػػػػػػيالز  العمر يكجػػػػػػػػد عكامػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػي القػػػػػػػػراءة كػػػػػػػػ (1990)كأضػػػػػػػػاؼ الحسػػػػػػػػف            

 :تتمثؿ با تي جسميةاؾ( كعكامؿ العقمية)الفيـ كاإلدر 

قػػػػػػػػص ، كالرسػػػػػػػػـ باألصػػػػػػػػابع أف يكػػػػػػػػكف بحالػػػػػػػػة جيػػػػػػػػدة كقػػػػػػػػكة حركيػػػػػػػػة منظمػػػػػػػػة تحتاجيػػػػػػػػا العػػػػػػػػيف لمقػػػػػػػػراءة -أ 

 .كنقؿ الصكر المعب بالمعجكف،، الصكر

 .أف يككف صحي  النظر  -ب 

 . أف يككف قادران عمى تمييز أصكات الكممات -ج

 جميعيا عكامؿ تؤثر في التييئة لمقراءة .، الخمؿ في جياز النطؽ -د

 مسارات تدريس القراءة :

بخمسػػػػػػػػػػة (  (Nguyen,2013لقػػػػػػػػػػد اىػػػػػػػػػػتـ المربػػػػػػػػػػكف بمسػػػػػػػػػػارات تػػػػػػػػػػدريس القػػػػػػػػػػراءة فقػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػددىا       

ػػػػػػػالػػػػػػػكعي  :ت ىػػػػػػػيمسػػػػػػػارا ػػػػػػػكتياتالص  كفيمػػػػػػػايمي تكضػػػػػػػي   .،كالفيـ القرائػػػػػػػيالمفػػػػػػػردات ،الطالقة،كتي، الص 

 كما أشار إلييا الباحثكف: لكؿ مسار

 :وتيالوعي الصّ -1

( بالتعرؼ الصكتي كىك إدراؾ الصكت كتمييزه عند االستماع إليو منفصالن أك 2011البارم)عبدفو عر  فقد     

في بعض  مقاطع أك التعرؼ إلى الصكت مف خالؿ جمؿ،كمف أنكاع تدريبات التعرؼ الصكتي،  متصالن،

كقد  ليستمع إلييا المتعمـ مف مقرئ مجيد، ختيار بعض مف آيات القرآف الكريـ، كيمكف اكمماتيا ذلؾ الصكت، 

كأشار عد الدارس عمى التركيز كالتمييز. كتب الصكت المراد تعميمو لمتالميذ في كؿ درس بمكف مختمؼ ليسا

 إلى أف لمكعي الصكتي ثالثة أنكاع أساسية ىي:
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تقسـ إلى مقاطع صكتية معينة فد تككف مقطعان أم أف الكممات   syllables)المقاطع الصكتية )  -1

كممة عصفكرة تتككف مف ثالثة مقاطع ىي فمثالن  ثة مقاطع أك حتى أربعة، كاحدان أكمقطعيف أكثال

 كىكذا. )عص،فك، رة(

 كحرؼ الميـ فكنيمان، فإف حرؼ النكف يمثؿ فكنيمان،  مثؿ كممة نمؿ، phoneme)الكحدات الصكتية )  -2

فمك غيرنا حرؼ النكف في كممة نمؿ إلى حرؼ الراء لتصير الكممة رمؿ صار كحرؼ الالـ فكنيمان، 

 أك كحدة صكتية. حرؼ الراء فكنيمان 

يمكف تقسيميا إلى مقطع فمثالن كممة أبناء،   نكع أكبر مف الفكنيمات كأقؿ مف المقاطع الصكتية:  -3

 كىكذا.  حي ىك )أب( كمقطع ختامي ىك )ناء(،افتتا

ف كحدات أك تككيف كممة م ، مقدرة الطفؿ عمى تحميؿ الكحدات الصكتية التي تتككف منيا الكممةكيعني       

ضافة كتبديؿ كحدات صكتية ك حذؼ ك ، أأك متشابية صكتية مختمفة ء بحيث تقـك المعممة بإجرا  في الكممة.ا 

مف خالؿ االعتماد كساب التالميذ ميارة القراءة إلعمى شكؿ جماعات صغيرة  دقيقة 20تمريف كؿ يكـ لمدة 

 مثؿ األصكات المتشابية في الحرؼ األكؿ :  عمى سمعو كبصره،

 .تعرض الصكرة لمطالب كتطمب أف يمفظ صكت الحرؼ األكؿ مف كؿ صكرة -

 .األصكات الشاذة لمحرؼ األكؿ مف الكممة  -

 (أصكات متشابية في الحرؼ األخير)كرد،يد،أسد -

 لفظ المقاطع الطكيمة )دا دك، دم(  -

(  د ، )د ، المقاطع القصيرة -  دل

 دا( -لفظ المقاطع الطكيمة مقابؿ المقاطع القصيرة )د   -
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 )ماما( التحميؿ لمقاطع -

 تمييز طكؿ الكممة-

 رعد( مشط، سقط،، حذؼ الحرؼ األكؿ منيا يتغير معناىا)ميري  كممات عندما  -

 األحرؼ المتشابية دائرة حكؿالتمييز البصرم بكضع  -

 (2003)نصيرات: تمكيف الحرؼ تمييدان لكتابتو. -

  (phonemeىناؾ عدد مف األخطاء التي تحدث عند نطؽ الكحدة الصكتية)ك      

 حيث يتـ حذؼ صكت أك مقطع مف بداية أكمنتصؼ أك آخر الكممة. ( deletion): الحذؼ -

 .استبداؿ صكت بآخرSubstituion):  اإلبداؿ ) -

 يتـ إضافة صكت أك مقطع لمكممة في أماكف مختمفة   : (Addition )اإلضافة -

ينطػػػػػػؽ الصػػػػػػكت بشػػػػػػكؿ غيػػػػػػر كاضػػػػػػ  كػػػػػػأف يبعػػػػػػد الصػػػػػػكت  :(Diftortion)التشػػػػػػكيو أك عػػػػػػدـ الكضػػػػػػكح -

يسػػػػتخدـ طريقػػػػة غيػػػػر سػػػػميمة فػػػػي عمميػػػػة إخػػػػراج اليػػػػكاء الػػػػالـز إلنتػػػػاج أك ، عػػػػف مكػػػػاف النطػػػػؽ الصػػػػحي  

 (2011:30،الصكت)غانـ

حيػػػػػػث  ،ىػػػػػػك أحػػػػػػد مككنػػػػػػات أم لغػػػػػػة مػػػػػػف المغػػػػػػات ،الػػػػػػكعي الصػػػػػػكتيأف  ( 2010كيؤكػػػػػػد التميمػػػػػػي)             

قػػػػػػدرة عمػػػػػػى معرفػػػػػػة أمػػػػػػاكف إنتػػػػػػاج مامػػػػػػتالؾ ال فيػػػػػػكيعني يخػػػػػػتص بدراسػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بأصػػػػػػكات المغػػػػػػة،

التػػػػػػػي تتشػػػػػػػكؿ فييػػػػػػػا ىػػػػػػػذه األصػػػػػػػكات مػػػػػػػع كالكيفيػػػػػػػة  ككيفيػػػػػػػة إخػػػػػػػراج ىػػػػػػػذه األصػػػػػػػكات، األصػػػػػػػكات المغكيػػػػػػػة،

  مػػػػػػع القػػػػػػدرة عمػػػػػػى إدراؾ التشػػػػػػابو كاالخػػػػػػتالؼ بػػػػػػيف ىػػػػػػذه األصػػػػػػكات. ،لتكػػػػػػكيف الكممػػػػػػات كاأللفػػػػػػاظ ،بعضػػػػػػيا

 كمف عناصره :

 بحيث يدرؾ الطفؿ أف الكممة مككنة مف مجمكعة مف الفكنيمات. :تقسيـ الجمؿ إلى كممات-
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 تقسيـ الكممات إلى مقاطع .  -

تيػػػػاف بكممػػػػات فاإل، لمجػػػػاؿ الصػػػػكتي لمغتػػػػوالػػػػتحكـ بايعتبػػػػر مؤشػػػػرانعمى قػػػػدرة الطفػػػػؿ عمػػػػى التنغػػػػيـ الػػػػذم  -

بط بػػػػػػيف كيسػػػػػػاعد عمػػػػػػى الػػػػػػر   ،ليػػػػػػا نفػػػػػػس النغمػػػػػػة يعتبػػػػػػر مؤشػػػػػػران عمػػػػػػى نجػػػػػػاح الطفػػػػػػؿ فػػػػػػي القػػػػػػراءة مسػػػػػػتقبالن 

 الخصائص كالصفات التي تنظـ ترابط الحركؼ .

 عمى مزج األصكات كربطيا بعضيا ببعض. رةقدمكيعني ال المزج الصكتي:  -

الصكت األكؿ معرفة كنطؽ  كنطؽ أصكات الكممة )كؿ صكت عمى حدة(، إلى أصكاتيا:سيـ الكممات تق -

               .االستماع لودمجر  مفكؿ صكت بشكؿ مفرد فقط  القدرة عمى نطؽ أصكات الكممة،، كمييما أك ،كاألخير

 إلى كممات جديدة،ثـ  تقاف فكنيمات جديدة يؤدم إلى تعمـ مقاطع لفظية جديدة،إأف  (2010)أكرد الريمكنيك 

عبارة عف  أف إنتاج الصكت: (,2009Elizabith)ذكرت اليزابيثك  كعندما تتقف الكممة يؤدم إلى تعمـ الجمؿ .

نيف، كتمفظ الكممات حتى يككف الكالـ كالر   ،كاالىتزاز فس،تنسيؽ بيف مجمكعة مف العمميات الخاصة بخركج الن  

 :نغيـ الصكتي ىي كأف عناصر الت   مفيكمان كفعاالن.

فيػػػػػػػػي تعبػػػػػػػػر عػػػػػػػػف حقيقػػػػػػػػة تحػػػػػػػػدث األشػػػػػػػػخاص  ك)ييمػػػػػػػػس( مثػػػػػػػػؿ كممتػػػػػػػػي )يصػػػػػػػػي ( :مسػػػػػػػػتكل الصػػػػػػػػكت -

 كمستكل الصكت.

كبػػػػػػاختالؼ مضػػػػػػمكف الكػػػػػػالـ )فأصػػػػػػكات األطفػػػػػػاؿ تختمػػػػػػؼ   ،تتغيػػػػػػر بػػػػػػاختالؼ الس ػػػػػػف  طبقػػػػػػة الصػػػػػػكت: -

التػػػػي  االسػػػػتفياميةكالجمػػػػؿ الخبريػػػػة تخػػػػتـ بصػػػػكت يختمػػػػؼ عػػػػف الجمػػػػؿ  فػػػػي طبقتيػػػػا عػػػػف أصػػػػكات البػػػػالغيف،

 تنتيي بطبقة صكت عالية.

 قاسية. غاضبة، ،ىادئة خائفة، كئيبة، ،سار ة :نبرة الصكت -

                                                   وتياتـالصّ  –2

ػػػػػ"         إذ بػػػػػدكف الصػػػػػكت لػػػػػف يكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ  ،كاصػػػػػؿجانػػػػػب مػػػػػف جكانػػػػػب الت  كتيات عمػػػػػى أنيػػػػػا تعػػػػػر ؼ الص 

كالحنجػػػػػرة ىػػػػػي العضػػػػػك األساسػػػػػي الػػػػػذم يبػػػػػدأ منػػػػػو  تكاصػػػػػؿ شػػػػػفكم بػػػػػؿ سيقتصػػػػػر عمػػػػػى الرمػػػػػكز كاإلشػػػػػارات،
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مػػػػػػذيف يتذبػػػػػػذبا عنػػػػػػد فيػػػػػػي التػػػػػػي تحتػػػػػػكم عمػػػػػػى الػػػػػػكتريف الصكتييف)مصػػػػػػدرا الصػػػػػػكت اإلنسػػػػػػاني( ال   الصػػػػػػكت،

كاصػػػػػػؿ يػػػػػػرة تػػػػػػؤثر فػػػػػػي عمميػػػػػػة الت  ة كبغييػػػػػػر بدرجػػػػػػكالصػػػػػػكت اإلنسػػػػػػاني قػػػػػػادر عمػػػػػػى الت   ،مػػػػػػركر تيػػػػػػار اليػػػػػػكاء

ػػػػػ غمػػػػػةفالن   كتقػػػػػكـ األجيػػػػػزة األخػػػػػرل كػػػػػالبمعـك كالفػػػػػـ كاألنػػػػػؼ  كت يختمفػػػػػاف مػػػػػف شػػػػػخص إلػػػػػى آخػػػػػر،كعمػػػػػك الص 

ػػػػػػػػػػ فاه بالحركػػػػػػػػػػة لتشػػػػػػػػػػكيؿ األصػػػػػػػػػػكات سػػػػػػػػػػاف كالش ػػػػػػػػػػكيقػػػػػػػػػػكـ الم   ،كتباإلضػػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػػى الحنجػػػػػػػػػػرة بتعػػػػػػػػػػديؿ الص 

 (10-2011:9،غانـ)"غكيةالم  

ل إلى تغيير إذا أد   كظيفيان  اختالفان  عف بعضيا بعضان تختمؼ أصكات الكالـ ( أف 1982ذكر) بدرم ، ك      
)قاؿ،ساؿ ،صاؿ( نالحظ أف االختالؼ بيف معاني الكممات راجع إلى  :رأ الكممات ا تيةقفي المعنى فحيف ن

ي المعنى غير كظيفيان إذا لـ يؤدم إلى تغيير ف كقد يككف االختالؼ اختالفان  .االختالؼ الكظيفي  في الصكت
 اختالؼ غير كظيفي ألنو لـ يغير في نطؽ النكف .  فيك  ،ينثر ،مثؿ نطؽ صكت النكف في ينبع

ثبكتيا ك أ ات ال تتصؼ باستقرار في صفاتياصك األ أف   ) 2011 (نيرليو في إأنيس المشار كأكرد         
نفسو  (2011نير)في كأكد مختار   عمى حالة كاحدة فيي متغيرة بتغير مكاقعيا مف بنية الكممة أك التركيب.

ك حالتو النفسية أرادة المتكمـ صكات المغة إلأنفسية عضكية فيزيائية تخضع فييا ف العممية الكالمية عممية أ
ف أذلييا إكىذا التغير يحدث بصكرة غير كاعية التفطف   .لصكتنتاج اإعضاء التي تشترؾ في كقابمية األ

 .امع ليا كالس  أاطؽ بيا الن  

 الطريقة األبجدية والطريقة الّصوتية لتعميم القراءة.

  :يتـ تعميـ القراءة لممبتدئيف كفؽ طريقتيف 

 الطريقة األبجدية أو اليجائية -أكالن 

عمػػػػى مبػػػػدأ االنتقػػػػاؿ مػػػػف الجػػػػزء إلػػػػى الكػػػػؿ حيػػػػث يقػػػػدـ المعمػػػػـ  الطريقػػػػة اليجائيػػػػة أك األبجديػػػػة تقػػػػكـ         

ثػػػػػـ تقػػػػػديـ  ،ىػػػػػا عػػػػػف ظيػػػػػر قمػػػػػبك كيرددىػػػػػا التالميػػػػػذ حتػػػػػى يحفظ ،أسػػػػػماء الحػػػػػركؼ حسػػػػػب ترتيبيػػػػػا اليجػػػػػائي

بط د المعمػػػػػـ عمػػػػػى الػػػػػر  بحيػػػػػث يشػػػػػد   ،بػػػػػاء:ب  ألػػػػػؼ:ا ، مقركنػػػػػة بأسػػػػػمائيا مثػػػػػؿ: كزىػػػػػامصػػػػػكر الحػػػػػركؼ أك ر 
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بيـ عمػػػػى كتابػػػػة صػػػػكرة الحػػػػرؼ ثػػػػـ يػػػػدر  تثبيتيمػػػػا فػػػػي ذىػػػػف المػػػػتعمـ،جػػػػؿ بػػػػيف اسػػػػـ الحػػػػرؼ كصػػػػكرتو مػػػػف أ

كيطمػػػػب  ،كرسػػػػـ صػػػػكرة الحػػػػرؼ منقطػػػػة  ،كألػػػػكاف جذابػػػػة، ضػػػػ بكرة بخػػػػط كابعػػػػد كتابػػػػة المعمػػػػـ لػػػػو عمػػػػى الس ػػػػ

مػػػػا  .باشػػػػير فػػػػكؽ النقػػػػاط حتػػػػى يتمكنػػػػكا مػػػػف رسػػػػمو دكف االعتمػػػػاد عمػػػػى التنقػػػػيطالميػػػػذ المػػػػركر بالط  مػػػػف الت   كا 

لتالميػػػػػػذ بمحاكاتػػػػػػو فػػػػػػي ليقػػػػػػـك ا ،اسػػػػػػات الحػػػػػػرؼ عػػػػػػدة مػػػػػػرات فػػػػػػي الس ػػػػػػطر األكؿكر  أف يكتػػػػػػب المعمػػػػػػـ فػػػػػػي ال

بعػػػػػدىا ينتقػػػػػؿ المعمػػػػػـ إلػػػػػى تعمػػػػػيميـ مقػػػػػاطع الحػػػػػركؼ كضػػػػػميا معػػػػػا تػػػػػدريجيانحتى يتكصػػػػػؿ ، جميػػػػػع األسػػػػػطر

 (2009،)عطية لحركؼ كتككيف كممات قصيرة تمييا جمؿ قصيرة ثـ طكيمة إلى ضـ ا

 الحروف العربية(:)أصوات الطريقة الصوتية -ثانيان 

 عمى يحتكم المعيارية العربية لمغة الصكتي الجياز أف( 2008)ذكر معمكرم المشار إليو في الصايغ     

 ىذه .قصيرةة كثالث ةطكيم ة فكنيماتثالث ،صائتة فكنيمات 6 ك ( consonant ) صامتة فكنيمة 28

 التي كالكسرة، كالضمة الفتحة : الثالث الحركات إلى باإلضافة األلفبائية المنظكمة حركؼ تمثميا الفكنيمات

 مف غيابيا أك لكجكدىا تبعا مجمكعات عدة إلى العربية الحركؼ تقسيـ يمكف كذلؾ . القصيرة الصكائت تمثؿ

 :كىي ة، المحكي الطفؿ لغة

 ظ، ص، ؼ، غ، ش، س، ز، ذ،  خ، ح، ج، ث، :مثؿ االحتكاكية، األصكات تتميز : احتكاكية أصكات -

 الكعي تطكير حيث مف األطفاؿ عمى أسيؿ تككف ما غالبا فيي كلذلؾ منفرد، بشكؿ لفظيا يمكف بأنيا

 .ر ؿ،: كعمى  ف ـ، :ثؿم أيضا، األنفية األصكات عمى ىذا ينطبؽ ا. لصكتي

 يمكف ال بأنيا ؽ، ع، ض، ط، ؾ، د، ت، ب، ء، :مثؿ االنفجارية، األصكات تتميز :انفجارية أصكات -

 األصكات ىذه يمي صائت صكت إصدار إلى عادة الفـ في اليكاء انفجار يؤدم إذ منفردة، لفظياككحدة

 منيـ اظنن  الحركؼ تمؾ تمثميا التي لمفكنيمة الكعي األطفاؿ بعض عمى يصع ب ما كذلؾ  تمقائي، بشكؿ

 .ذ   ب،  : مثؿ امقطعن  تمثؿ أنيا
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 الحديثة، المعيارية العربية المغة في ظ ط، ض، ص،: مثؿ المفخمة، األصكات تتميز  :مفخمة أصكات -

 .)د < ض  ذ، < ظ  ت، < ط  س، < ص  ؿ:مث( تقابميا التي المرققة الفكنيمات مع ان لفظ تتشابو بأنيا

ع بي التشابو ىذا  الحركؼ ىذه أصكات بيف الربط ثـ كمف ىذه، األصكات أزكاج بيف السمعي التمييز ص 

 .كأشكاليا

ثػػػػػػـ يسػػػػػػػرع  فػػػػػػؿ بأصػػػػػػكات الحػػػػػػركؼ التػػػػػػي تتكػػػػػػكف منيػػػػػػا الكممػػػػػػة،الط   فػػػػػػي ىػػػػػػذه الطريقػػػػػػة ينطػػػػػػؽ           

 .(1989:قابمػػػػػػػةحمف،كمفينطػػػػػػػؽ الكممػػػػػػػة كميا)عبػػػػػػػد الر   ،بػػػػػػػبعض حتػػػػػػػى يصػػػػػػػؿ الحػػػػػػػركؼ بعضػػػػػػػيا تػػػػػػػدريجيان،

بتقػػػػػديـ أصػػػػػكات الحػػػػػركؼ حرفػػػػػان حرفػػػػػان مشػػػػػددان عمػػػػػى إخػػػػػراج الحػػػػػركؼ يقػػػػػـك المعمػػػػػـ أف  (2009) عطيػػػػػةكذكر 

بعػػػػػػدىا يػػػػػػربط المعمػػػػػػـ بػػػػػػيف صػػػػػػكت  بترديػػػػػػد ىػػػػػػذه األصػػػػػػكات بعػػػػػػده،لتالميػػػػػػذ عمػػػػػػى أف يقػػػػػػـك ا ،مػػػػػػف مخارجيػػػػػػا

ثػػػػػػػـ يػػػػػػػدربيـ عمػػػػػػػى كتابػػػػػػػة الحػػػػػػػركؼ عمػػػػػػػى السػػػػػػػبكرة كنطقيػػػػػػػا أثنػػػػػػػاء الكتابػػػػػػػة كقراءتيػػػػػػػا  الحػػػػػػػرؼ كصػػػػػػػكرتو،

كأصػػػػػػػكات الحػػػػػػػركؼ  ،د  د   ز   كات الحػػػػػػػركؼ كالحركػػػػػػػات مثػػػػػػؿ:كتػػػػػػػدريبيـ عمػػػػػػى الػػػػػػػربط بػػػػػػػيف أصػػػػػػ ،بأصػػػػػػكاتيا

يبيـ عمػػػػى ضػػػػـ مقػػػػاطع إلػػػػى بعضػػػػيا لتكػػػػكيف كممػػػػات قصػػػػيرة ثػػػػـ تػػػػدر  دك كىكػػػػذا،،كحػػػػركؼ المػػػػد مثػػػػؿ:زا، دا

 كحػػػػػرؼ مثػػػػػؿ: ،حتػػػػػى ينتقػػػػػؿ بيػػػػػـ إلػػػػػى تكػػػػػكيف كممػػػػػات مػػػػػف مقطػػػػػع طكيػػػػػؿ بابػػػػػا ، مػػػػػف مقطعػػػػػيف مثػػػػػؿ مامػػػػػا،

بالتػػػػػالي يسػػػػتطيع ضػػػػػـ الكممػػػػات القصػػػػػيرة إلػػػػى بعضػػػػػيا لتكػػػػكيف جمػػػػػؿ قصػػػػيرة ثػػػػػـ جمػػػػػؿ ك  ،دا،ر لتصػػػػب  دار

 .طكيمة 

مػػػػػػػز قيػػػػػػػاـ الطالػػػػػػػب بثالثػػػػػػػة  (2009)كذكػػػػػػػر الػػػػػػػكقفي       أنػػػػػػػو يتطمػػػػػػػب تعمػػػػػػػيـ العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف الصػػػػػػػكت كالر 

 ارتباطات ىي:

 يعمـ الطالب ربط الحرؼ باسمو كمف ثـ صكتو. بط في القراءة:الر  -

فينطػػػػػػؽ  ،يعمػػػػػػـ الطػػػػػػالب كيػػػػػػؼ يربطػػػػػػكف الصػػػػػػكت الشػػػػػػفكم باسػػػػػػـ الحػػػػػػرؼ بط فػػػػػػي التيجئػػػػػػة الشػػػػػػفكية:الػػػػػػر  -

 ـ الحرؼ المقابؿ لذلؾ الصكت.المعمـ الصكت كيطمب مف الطالب إعطائو اس
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ايقكـ بػػػػػو المعمػػػػػـ مػػػػػف نمذجػػػػػة لمحػػػػػرؼ يػػػػػتعمـ كتابػػػػػة الحػػػػػرؼ مػػػػػف خػػػػػالؿ مػػػػػ الػػػػػر بط فػػػػػي التيجئػػػػػة الكتابيػػػػػة:-

فيقػػػػػػـك الطػػػػػػالب بػػػػػػربط صػػػػػػكت الحػػػػػػرؼ بػػػػػػالحرؼ المكتػػػػػػكب كذلػػػػػػؾ بػػػػػػأف يػػػػػػكجييـ المعمػػػػػػـ أف يكتبػػػػػػكا الحػػػػػػرؼ 

 الذم يعطي الصكت الذم ينطقو.

أننػػػػػػػا فػػػػػػػي تعمػػػػػػػيـ األطفػػػػػػػاؿ صػػػػػػػكت الحػػػػػػػرؼ نعػػػػػػػرض عميػػػػػػػو " (70-2007،69)عميػػػػػػػكاتكأشػػػػػػػار            

كيطمػػػػػب مػػػػػنيـ تكػػػػػرار اسػػػػػـ الحيػػػػػكاف عػػػػػدة مػػػػػرات كبعػػػػػد االلتفػػػػػات إلػػػػػى رمػػػػػزه المكتػػػػػكب  صػػػػػكرة حيػػػػػكاف مػػػػػثالن 

ػػػػثػػػػـ تػػػػدريبي ،يطػػػػالبكف بكتابتػػػػو كنطقػػػػو إلػػػػى أف ينتقػػػػؿ  ارن ككسػػػػ اكضػػػػمن  اـ عمػػػػى نطقػػػػو فػػػػي ضػػػػبطو المختمػػػػؼ فتحن

كيسػػػػتطيع أف يتػػػػدرج بتعمػػػػيـ  ثػػػػـ إلػػػػى ثالثػػػػة أصػػػػكات أك أربعػػػػة، كاحػػػػدتيف فػػػػي مقطػػػػع معيػػػػـ إلػػػػى جمػػػػع صػػػػك 

بعػػػػػدىا ينتقػػػػػؿ  الطريقػػػػػة الصػػػػػكتية فيبػػػػػدأ بػػػػػالحركؼ التػػػػػي تكتػػػػػب منفصػػػػػمة فػػػػػي كمماتيػػػػػا مثػػػػػؿ )أب(،)أـ(،)زرع(

ثػػػػػػـ إلػػػػػػى كممػػػػػػات تتصػػػػػػؿ جميػػػػػػع حركفيػػػػػػا مثػػػػػػؿ  )قػػػػػػرأ( ، )عرؼ(مثػػػػػػؿ ض أحرفيػػػػػػاإلػػػػػػى كممػػػػػػات تتصػػػػػػؿ بػػػػػػبع

ف طالبػػػػػو عمػػػػػى النطػػػػػؽ بأصػػػػػكات بعػػػػػد ذلػػػػػؾ يمػػػػر   الحػػػػركؼ مفتكحػػػػػة كيالحػػػػػظ أف جميػػػػػع ىػػػػػذه )كتػػػػب(،)جمس(

 ."ثـ إلى جمؿ ينتقؿ إلى كممات أكبر الحركؼ المكسكرة أك المضمكمة ثـ

صػػػػػكتية يػػػػػػؤدم  ىػػػػػـ خصػػػػػػائص المغػػػػػة أنيػػػػػا ذات طبيعػػػػػػةأف مػػػػػػف أ"( 208، 2007)  جػػػػػاب ا كذكػػػػػر      

كت االنجميزيػػػػػة حيػػػػػث يػػػػػؤدم الصػػػػػ ا فػػػػػي حػػػػػيف يختمػػػػػؼ ىػػػػػذا األمػػػػػر فػػػػػي المغػػػػػةا كاحػػػػػدن الحػػػػػرؼ الكاحػػػػػد صػػػػػكتن 

 كالصػػػػكت ش يؤديػػػػو حرفػػػػاف ىمػػػػا (Theيؤديػػػػو ثالثػػػػة أحػػػػرؼ ىػػػػي) (ذكالصػػػػكت ) ،الكاحػػػػد أكثػػػػر مػػػػف حػػػػرؼ

(ch )كمػػػػػا فػػػػػي كممػػػػػةchild))( كالصػػػػػكت )ث ( يؤديػػػػػو ثالثػػػػػة أحػػػػػرؼ ىػػػػػيthi) كمػػػػػا فػػػػػي كممػػػػػة(think ) ممػػػػػا

 . "ي نطؽ األصكات العربية ككتابتيا يكلة كاليسر فيكض  الس  

 :ريقتينالطّ فوائد 

مػػػػػف أف الطػػػػػريقتيف  (1990ينػػػػػتج عػػػػػف اسػػػػػتخداـ الطػػػػػريقتيف عػػػػػدة فكائػػػػػد منيػػػػػا مػػػػػا أشػػػػػار إليػػػػػو الحسػػػػػف )     

كمػػػػػا أنيمػػػػػا  الطفػػػػػؿ يػػػػػتعمـ الحػػػػػركؼ كاألصػػػػػكات حرفػػػػػان حرفػػػػػان كصػػػػػكتان صػػػػػكتان. تكسػػػػػب القػػػػػراءة الصػػػػػحيحة ألف  

 جاح في الكتابة اإلمالئية .يؤدياف إلى الن  
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 ؼعمػػػػػى تعػػػػػر  األطفػػػػػاؿ مػػػػػف زيػػػػػادة قػػػػػدرتيـ  فريقتيف تمك ػػػػػأف  اسػػػػػتخداـ الط ػػػػػ (2005)كذكرمصػػػػػطفى          

كاألبقػػػػػار ثػػػػػؿ تقميػػػػػد أصػػػػػكات الحيكانػػػػػات كػػػػػالقطط م ،ممػػػػػات مػػػػػف خػػػػػالؿ ممارسػػػػػة بعػػػػػض األلعػػػػػابأصػػػػػكات الك

ػػػػ، كغيرىػػػػا  امصػػػػدرن  القػػػػراءة كتصػػػػب  نػػػػاب. غػػػػاب، كت كمػػػػا فػػػػي بػػػػاب،أك أف يػػػػذكركا كممػػػػات تبػػػػدأ بػػػػنفس الص 

فػػػػػػي إدخػػػػػػاؿ  ابحيػػػػػث تعمػػػػػػؿ المدرسػػػػػػة كالبيػػػػػت معنػػػػػػ، مػػػػػف مصػػػػػػادر المتعػػػػػػة لألطفػػػػػاؿ فػػػػػػي أسػػػػػػمكبيا كمحتكاىػػػػػػا

ػػػػػ ،فيتركػػػػػكا ليػػػػػـ اختيػػػػػار القصػػػػػص ،السػػػػػركر إلػػػػػى المبتػػػػػدئيف مػػػػػف تأليفػػػػػو أك يقػػػػػـك بتمثيػػػػػؿ  اأكأف يقػػػػػص قصصن

األـ أف كعمػػػػى  فسػػػػير بعنايػػػػة دقيقػػػػة إذا كجػػػػد الطفػػػػؿ صػػػػعكبة فػػػػي ذلػػػػؾ،رح كالت  مػػػػا يحػػػػب مػػػػع تػػػػكجيييـ كالش ػػػػ

تعػػػػػرؼ مػػػػػا إذا كانػػػػػت المعممػػػػػة تشػػػػػجع عمػػػػػى القػػػػػراءة بصػػػػػكت عػػػػػاؿ  حتػػػػػى تسػػػػػاعدىـ عمػػػػػى رسػػػػػـ الحػػػػػرؼ فػػػػػي 

كتحػػػػػػرص  ،حػػػػػػؿ العمريػػػػػػةاكتراعػػػػػػي المر  ،مخيمػػػػػػتيـ، كأف تتأكػػػػػػد مػػػػػػف أف المعممػػػػػػة تكػػػػػػرر القػػػػػػراءة عػػػػػػدة مػػػػػػرات

عنػػػػد كتصػػػػح  األخطػػػػاء  ،عمػػػػى تعمػػػػيـ أطفاليػػػػا الصػػػػكتيات بحيػػػػث ال يكػػػػكف لػػػػدييا مشػػػػكمة بمخػػػػارج الحػػػػركؼ

بػػػػػيف قػػػػػراءة الكتػػػػػب فػػػػػي  اكثيقنػػػػػ اديػػػػػد مػػػػػف الدراسػػػػػات أف ىنػػػػػاؾ ارتباطنػػػػػفقػػػػػد أكػػػػػدت الع لفػػػػػظ األطفػػػػػاؿ لمكممػػػػػات.

فعنػػػػدما تكػػػػكف البيئػػػػػة غنيػػػػة بالكتػػػػب سػػػػكؼ يػػػػػزداد  ،كتعمػػػػػـ مفػػػػاىيـ الكتابػػػػة ،كتطػػػػكر ميػػػػارات النطػػػػؽ ،المنػػػػزؿ

 .في تطكير ميارات القراءة عمى القراءة، باإلضافة إلى قراءة الكالديف ألبنائيـ تسيـ األطفاؿ  إقباؿ

أنػػػػػػػػو يمكػػػػػػػػف تحديػػػػػػػػد البػػػػػػػػدايات الصػػػػػػػػكتية لمكممػػػػػػػػات مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ شػػػػػػػػريط  (2003الطحػػػػػػػػاف )كأشػػػػػػػػار        

كػػػػػأف يسػػػػػتمع الطفػػػػػؿ إلػػػػػى  الكممػػػػػات التػػػػػي تبػػػػػدأ بحػػػػػركؼ صػػػػػكتية معينػػػػػة،ؿ عميػػػػػو عػػػػػدد مػػػػػف كاسػػػػػيت مسػػػػػج  

تقػػػػكؿ لػػػػو مػػػػاالحرؼ  نعػػػػـ،إذا قػػػػاؿ  ىػػػػؿ سػػػػمعت الكممػػػػة جيػػػػدان؟ؿ: ـ تقػػػػكؿ المعممػػػػة لمطفػػػػمػػػػرتيف ثػػػػ )دب( كممػػػػة

ػػػػػكذكر  ؟.الػػػػػذم تبػػػػػدأ بػػػػػو الكممػػػػػة التػػػػػي سػػػػػمعتيا كتية المختمفػػػػػة مػػػػػف أنػػػػػو يمكػػػػػف تحديػػػػػد الكممػػػػػة ذات البدايػػػػػة الص 

 سػػػػم ة( سػػػػيـ، ،ثػػػػكر، سػػػػكر )التاليػػػػةالكممػػػػات بػػػػيف عػػػػدد مػػػػف الكممػػػػات الصػػػػكتية المتشػػػػابية كػػػػأف يسػػػػتمع إلػػػػى 

يسػػػػػتمع الطفػػػػػؿ إلػػػػػى كممػػػػػات متشػػػػػابية فػػػػػي  كيمكػػػػػف كػػػػػذلؾ أف .كيحػػػػػدد الكممػػػػػة التػػػػػي تبػػػػػدأ بصػػػػػكت مختمػػػػػؼ

 (قمػػػػػاش قمػػػػػـ ، قفص، قػػػػػرد،مثػػػػػؿ) ككممػػػػػات غيػػػػػر متشػػػػػابية فػػػػػي نطػػػػػؽ الحػػػػػرؼ األكؿ، نطػػػػػؽ الحػػػػػرؼ األكؿ،

 .قمـ( فيقكؿ)قفص،، ينطؽ فييا الحرؼ األكؿ بنفس الطريقةطمب منو ذكر الكممات التي ثـ ي  
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 ركيبية : ريقة التّ مزايا الطّ 

 (عددان مف المزايا لمطريقة التركيبية،أىميا:1984،128)لقد ذكر مدككر    

كمػػػػػػػف الس ػػػػػػػيؿ  فػػػػػػػي عػػػػػػػددىا فػػػػػػػالحركؼ اليجائيػػػػػػػة محػػػػػػػدكدة ،مشػػػػػػػقة كبيػػػػػػػرة لبسػػػػػػػاطتيائ ال تكمػػػػػػػؼ المبتػػػػػػػد-

 .  بط بيف أصكاتياحفظيا كالر  

  .يحدث االنتقاؿ فييا مف الجزء إلى الكؿ بما يتفؽ مع المنطؽ -

 عرؼ عمى جميع الكممات .كأصكاتيا يستطيع الت  ـ الحركؼ فإذا تعم   تكفر الكقت كالجيد: -

ركيبيػػػػػة أنيػػػػػا حػػػػػازت قبػػػػػكالن ريقػػػػػة الت  أف مػػػػػف مزايػػػػػا الط   (1989) آخػػػػػركففػػػػػي حػػػػػيف يػػػػػرل عبػػػػػد الػػػػػرحمف ك         

د ك  ،لطفػػػػػؿ حرفػػػػػان أك أكثػػػػػرفكػػػػػؿ يػػػػػـك يعػػػػػرؼ ا ألنيػػػػػا تعطػػػػػي نتػػػػػائج سػػػػػريعة، ،لػػػػػدل أكليػػػػػاء األمػػػػػكر أنيػػػػػا تػػػػػزك 

الحػػػػػركؼ قػػػػػد تعممكىػػػػػا  ألف ،الحػػػػػركؼ ،فيسػػػػػيؿ عمػػػػػييـ النطػػػػػؽ بأيػػػػػة كممػػػػػةكىػػػػػي  األطفػػػػػاؿ بمفػػػػػاتي  القػػػػػراءة،

 .كىي طريقة تربط بيف الصكت كالرمز المكتكب مف قبؿ،

 :وتياتتعمم الصّ وسائل 

 كتيات، منيا :       ىناؾ كسائؿ يمكف بكاسطتيا تعمـ الص      

 كتب األغاني كاألناشيد-1

 الكممات التي تتشابو في حركفيا-2

 .األسرة أك األصدقاء كتشجيع الطفؿ عمى قراءتيا بصكت عاؿ   سماء أفرادقائمة بأ-3

غػػػػػذائي اسػػػػـ منػػػػػتج أك  أك الفتػػػػة إعالنيػػػػػة،  ،مثػػػػػؿ عنػػػػػكاف فػػػػي جريػػػػػدة  ،قػػػػراءة أشػػػػػياء جديػػػػدة بشػػػػػكؿ يػػػػكمي-4

 (2005)مصطفى:
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 :كتيةييئة الص  أف مف كسائؿ الت   "(2007،114)كذكر حراحشة            

   دار مات تنتيي بنفس الحرؼ مثؿ طار،كتدريبيـ عمى كم مييز بيف األضداد،تدريب األطفاؿ عمى الت 

 األسرة)سػػػػػيارة حصػػػػػاف، حيػػػػػة كغيرىػػػػػا ممػػػػػا يحػػػػػيط بالمدرسػػػػػة أكمحاكػػػػػاة كتقميػػػػػد أصػػػػػكات الكائنػػػػػات ال 

 . ("ديؾ... ساعة،

 :الّطالقة -3

                ". جيػػػػػػد كبػػػػػػدكف كسالسػػػػػػة كسػػػػػػرعة بسػػػػػػيكلة الكػػػػػػالـ تػػػػػػدفؽ أنيػػػػػػا( " 2010،286) يمػػػػػػكنيالر   عرفيػػػػػػا    

 :السريعة القراءة في المستخدمة التقنيات كمف

 حرؼ كؿ عمى التركيز دكف  الكممات فيـ . 

 العبارات بعض قراءة عند صكت إصدار دكف الشفتيف تحريؾ . 

 المقاطع بعض عمى السريع المركر أك العبارات بعض عمى أقؿ كقت قضاء . 

 :كىي الط القة نتيجة تحدث التي التغيرات إلى( 2010)كحمك كذكرعبده        

   كتنكعيا المفاىيـ عدد ازدياد. 

  المغكية التراكيب قكاعد إتقاف في ازدياد. 

  تعقيدنا كأكثر أطكؿ جمؿ إنتاج عمى الطفؿ قدرة في ازدياد . 

  المفردات عدد في ازدياد  . 

 معػػػػػػػدؿ أف( " 40:2006نايػػػػػػػؿ،)فػػػػػػػي إليػػػػػػػو المشػػػػػػػار العيسػػػػػػػكم دراسػػػػػػػة نتػػػػػػػائج أىػػػػػػػـ مػػػػػػػف ككػػػػػػػاف         

 مػػػػػف) اإليقػػػػػاع كمراعػػػػػاة بػػػػػالنفس ثقػػػػػة عػػػػػف ينبػػػػػ  تكقػػػػػؼ دكف مت صػػػػػؿ بشػػػػػكؿ كالت حػػػػػدث كالط القػػػػػة الس ػػػػػرعة
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 اليخػػػػػؿ تكقفػػػػػان  الت حػػػػػدث أثنػػػػػاء كالت كقػػػػػؼ بسػػػػػيكلة، حديثػػػػػو متابعػػػػػة يمكػػػػػف بحيػػػػػث( كالػػػػػبطء الس ػػػػػرعة حيػػػػػث

 ".الس رعة نتيجة إبداليا أك الكممات بعض حركؼ إسقاط عدـ مراعاة مع بالمعنى،

 :مايمي الط القة اضطرابات مظاىر مف أف( 2010 الريمكني) كذكر       

 العادية غير االنفعالية الجسدية المظاىر مف نكع يصاحبيا الكالـ في الزائدة السرعة . 

 عػػػػػددان  نطقػػػػػو فػػػػػي يتػػػػػردد أك الكممػػػػػة مػػػػػف األكؿ الحػػػػػرؼ المتحػػػػػدث تكػػػػػرار كتعنػػػػػي: الكػػػػػالـ فػػػػػي التأتػػػػػأة 

   المرات مف

 كتػػػػػػػؤدم مػػػػػػػا، أكجممػػػػػػػة كممػػػػػػػة بعػػػػػػػد الكػػػػػػػالـ عػػػػػػػف المتحػػػػػػػدث يقػػػػػػػؼ بحيػػػػػػػث: الكػػػػػػػالـ أثنػػػػػػػاء الكقػػػػػػػكؼ 

 .  ا خريف تجاه الذات عف التعبير في صعكبات إلى الكالـ اضطرابات

 عمػػػػػػػى تعتمػػػػػػػد( السػػػػػػػريع الفيػػػػػػػـ مػػػػػػػع الس ػػػػػػػريعة القػػػػػػػراءة) المجػػػػػػػاراة قػػػػػػػراءة أف  ( 2008) كأشػػػػػػػارعبابدة       

 كالت طبيػػػػػػػػػؽ الت ػػػػػػػػػدريب إلػػػػػػػػػى تحتػػػػػػػػػاج فيػػػػػػػػػي المختمفػػػػػػػػػة، الن صػػػػػػػػػكص قػػػػػػػػػراءة عمػػػػػػػػػى المقػػػػػػػػػدرة أم المركنػػػػػػػػػة،

 أك المدرسػػػػػػػػية كتػػػػػػػػبيـ فػػػػػػػي الن صػػػػػػػػكص قػػػػػػػراءة خػػػػػػػػالؿ مػػػػػػػػف عمييػػػػػػػا الت الميػػػػػػػػذ تػػػػػػػدريب يمكػػػػػػػػف باسػػػػػػػتمرار،

 يػػػػػػنقص فيكمػػػػػػان  كيكمػػػػػػان  لمقػػػػػػراءة، مناسػػػػػػبان  كقتػػػػػػان  المعمػػػػػػـ يعػػػػػػي ف بػػػػػػأف كذلػػػػػػؾ خارجيػػػػػػة، بنصػػػػػػكص االسػػػػػػتعانة

 الز منيػػػػػػة المػػػػػػدة تسػػػػػػجيؿ كيمكػػػػػػف كالمسػػػػػػتكل، الكػػػػػػـ حيػػػػػػث مػػػػػػف متشػػػػػػابية نصػػػػػػكص لقػػػػػػراءة المقػػػػػػررة المػػػػػػدة

 كػػػػػانكا ممػػػػػا أقػػػػػؿ بفتػػػػػرة سػػػػػينجزكنيا التػػػػػي سػػػػػرعتيـ مالحظػػػػػة عمػػػػػى نشػػػػػجعيـ بحيػػػػػث الخارجيػػػػػة لقػػػػػراءاتيـ

 كذكػػػػر.  الطالػػػػب يقػػػػرأه مػػػػا فيػػػػـ عمػػػػى الت ركيػػػػز مػػػػف ىنػػػػا بػػػػد كال القػػػػراءة، فػػػػي طكيػػػػؿ كقػػػػت مػػػػف يحتاجكنػػػػو

 شاشػػػػات عمػػػػى يظيػػػػر مػػػػا قػػػػراءة طريػػػػؽ عػػػػف كالخاطفػػػػة الس ػػػػريعة القػػػػراءة عمػػػػى الطفػػػػؿ تػػػػدريب يمكػػػػف أنػػػػو

 الس ػػػػػرعة )الطالقػػػػػة ميػػػػػارة أف كمػػػػػا.كالمجػػػػػالت الكتػػػػػب محتكيػػػػػات الت جاريػػػػػة،كقكائـ المحػػػػػاؿ كقػػػػػراءة التمفػػػػػاز،

 كىػػػػذا أقػػػؿ، كقػػػت فػػػػي المعمكمػػػات مصػػػادر مػػػػف ممكػػػف عػػػدد أكبػػػػر قػػػراءة مػػػف الطالػػػػب تمك ػػػف( القػػػراءة فػػػي

 . الميارة ىذه الطفؿ إلكساب كالمكتبة كالمدرسة األسرة بيف المشترؾ بالت عاكف إال يحدث ال
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 لػػػػػػػػػػدل كالتمعػػػػػػػػػػثـ التأتػػػػػػػػػػأة حػػػػػػػػػػاالت مػػػػػػػػػػع لمتعامػػػػػػػػػػؿ اإلرشػػػػػػػػػػادات بعػػػػػػػػػػض( 2010 الريمػػػػػػػػػػكني) كأكرد      

 :منيا األطفاؿ

 أك الصػػػػػػؼ داخػػػػػػؿ سػػػػػػكاء المتمعػػػػػػثـ الطالػػػػػػب عمػػػػػػى الطػػػػػػالب يطمقيػػػػػػا ألقػػػػػػاب أك سػػػػػػخرية أم يمنػػػػػػع أف 

 . تامة كبسرية انفراد عمى معيـ يتعامؿ كأف خارجو،

 ينطقيػػػػػػا أف منػػػػػػو أمػػػػػػال بيػػػػػػا تمعػػػػػػثـ التػػػػػػي الكممػػػػػػة يكػػػػػػرر أف الطالػػػػػػب مػػػػػػف يطمػػػػػػب أال المعمػػػػػػـ عمػػػػػػى 

 . بطالقة

  الكالـ ضغكط كتزيؿ مريحة تككف أكثر استعممت كمما معان  القراءة أك الجماعية القراءة. 

 ؿ الشرح  . المتمعثـ الطالب بحؽ جرمان تعتبر  بالتفصيؿ أكاإلجابة طكيمة لمدة أكالقراءة المطك 

 اصبعو يرفع أكعندما نيايتيا أك الحصة بداية في المتمعثـ الطالب المعمـ يسأؿ أف يفضؿ. 

 

 

 المفردات -4

ػػػػػت المغػػػػػة العربيػػػػػة ( أف  2009ذكػػػػػر ىػػػػػالؿ )     دكف سػػػػػكاىا مػػػػػف المغػػػػػات بزيػػػػػادة مػػػػػادة ألفاظيػػػػػا  خ ص 

( ق، اثنػػػػػى (175المتػػػػػكفى سػػػػػنة أحمػػػػػدفقػػػػػد بمغػػػػػت كمماتيػػػػػا كمػػػػػا ذكػػػػػر الخميػػػػػؿ بػػػػػف  ،المغكيػػػػػة ككثرتيػػػػػا

يػػػػا تشػػػػتمؿ عمػػػػى األلفػػػػاظ المشػػػػتركة نكمػػػػا أ عشػػػػر ألػػػػؼ ألػػػػؼ)أم اثنػػػػى عشػػػػر مميػػػػكف مػػػػف الكممػػػػات(.

، كمنيػػػا مايػػػدؿ عمػػػى  التػػػي تعنػػػي تعػػػدد المعػػػاني لمفػػػظ الكاحػػػد فمػػػف ألفاظيػػػا مايػػػدؿ عمػػػى ثالثػػػة معػػػاف 

الثػػػػػػػػكف معنػػػػػػػػى فمفػػػػػػػػظ )العػػػػػػػػيف ( مػػػػػػػػثالن لػػػػػػػػو خمسػػػػػػػػة كث  ،أربعػػػػػػػػة أكخمسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػؾ

 .لو سبعة كعشركف معنى كىكذا كلفظ)الخاؿ(
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كتػػػػػب القػػػػػراءة المفػػػػػردات الجديػػػػػدة كتكرارىػػػػػا بطريقػػػػػة  مػػػػػف األسػػػػػس التػػػػػي ينبغػػػػػي أف تراعػػػػػى فػػػػػيك "            

فػػػػػي بحيػػػػػث التزيػػػػػد الكممػػػػػات الجديػػػػػدة  كالقصػػػػػص، كبمػػػػػا يسػػػػػاعد عمػػػػػى فيػػػػػـ الجمػػػػػؿ المركبػػػػػة تكفػػػػػؿ تثبيتيػػػػػا،

مػػػػرة بعػػػػد تقػػػػديميا ألكؿ مػػػػرة  15عػػػػف ف تتكػػػػرر ىػػػػذه الكممػػػػات بمػػػػا اليقػػػػؿ كأ ،الصػػػػفحة عػػػػف كممتػػػػيف أك ثالثػػػػة

عػػػػػف المعنػػػػػى كاالىتمػػػػػاـ دة بمػػػػػا يفػػػػػكؽ طاقػػػػػة التالميػػػػػذ يصػػػػػرفو مػػػػػع مراعػػػػػاة أف اإلكثػػػػػار مػػػػػف الكممػػػػػات الجديػػػػػ،

كيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب مراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكربحيث يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرؾ التمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ المعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى باالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعانة  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.

دة بػػػػػػػنص  2008عبابػػػػػػػدة)ر كيشػػػػػػػي .(1984:143،)مػػػػػػػدككر"بالصػػػػػػػكر ( أف قػػػػػػػراءة القصػػػػػػػص المصػػػػػػػك رة المػػػػػػػزك 

 يشػػػػيرك تكصػػػػؿ الطفػػػػؿ لفيػػػػـ جيػػػػد لمقصػػػػة ،كتضػػػػيؼ كممػػػػات كمعػػػػاف  جديػػػػدة إلػػػػى قامكسػػػػو الم غػػػػكم.  ،قصػػػػير  

ب المفػػػػػػػػردات مػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ األحاديػػػػػػػػث كاأللعػػػػػػػػاب إلػػػػػػػػى أف الطفػػػػػػػػؿ يكتػػػػػػػػ"(1989)آخػػػػػػػػركف عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف ك 

كعمػػػػػػى المعمػػػػػػـ أف يزيػػػػػػد مػػػػػػف حصػػػػػػيمة ، مػػػػػػذياع كالتمفػػػػػػازكاالسػػػػػػتماع إلػػػػػػى القصػػػػػػص كاألغػػػػػػاني كاألناشػػػػػػيد كال

 وككػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػي تكصػػػػؿ إلييػػػػا العيسػػػػكم المشػػػػار إليػػػػ"التمميػػػػذ المغكيػػػػة مػػػػف المفػػػػردات كالتراكيػػػػب 

تحديػػػػػػػد  تعنػػػػػػػي تعػػػػػػػرؼ معػػػػػػاني الكممػػػػػػػات )بعيػػػػػػػدان عػػػػػػػف السػػػػػػػياؽ (،" :المفػػػػػػػرداتأف  ( 38: 2006،نايػػػػػػػؿ)فػػػػػػي 

 ".كتحديد المقابالت ،كتحديد المرادفات الكممة مف خالؿ السياؽ(،المعاني السياقية لمكممات )معنى 

 : أىمية المفردات في حياة الطفل

بمػػػػػا تتضػػػػػمنو ىػػػػػا كىػػػػػي عماد  ،لمقكمػػػػػات األساسػػػػػية لمغػػػػػةالمفػػػػػردات مػػػػػف اأف  (2010أشػػػػػار كتػػػػػاني)        

المفػػػػردات لػػػػدل األطفػػػػاؿ كر كأف البنػػػػاء الػػػػدقيؽ لممفػػػػردات يمعػػػػب دكران أساسػػػػيان فػػػػي تط ػػػػ .مػػػػف مفػػػػاىيـ كمعػػػػاني

كمػػػػا أف تحسػػػػيف نكعيػػػػة ىػػػػذه المفػػػػردات يسػػػػاعد الطفػػػػؿ لػػػػيس فقػػػػط فػػػػي مجػػػػاؿ دراسػػػػتو بػػػػؿ يتعػػػػداه إلػػػػى مجػػػػاؿ 

كتػػػػػأتي أىميػػػػػة المفػػػػػردات مػػػػػف ككنيػػػػػا كسػػػػػيمة   .العالقػػػػػات االجتماعيػػػػػة التػػػػػي تعتبػػػػػر ضػػػػػركرية فػػػػػي المجتمػػػػػع

ردات كجيػػػػة المفػػػػ إذ تغيػػػػر ألفػػػػراد.نمػػػػك المػػػػدركات الحسػػػػية كالقػػػػدرات العقميػػػػة كمسػػػػتكل النضػػػػج العقمػػػػي لػػػػدل ا
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كيػػػػػدرؾ العالقػػػػػات بػػػػػيف األشػػػػػياء فكممػػػػػا  ،نحػػػػػك األشػػػػػياء كاألفكػػػػػار كالمجتمػػػػػع كالعػػػػػالـ كتنمػػػػػي معرفتػػػػػو ـىنظػػػػػر 

 .كاف مدل إدراكو لممفاىيـ أكبر كاف حجـ مفرداتو أكبر

 أىمية تعميـ المفردات المغكية فيمايمي : "(:34-201133البارم)عبدكأكض          

حيػػػػػث أف المفػػػػػردات المغكيػػػػػة ىػػػػػي المفتػػػػػاح  ،المفػػػػػردات جانػػػػػب ميػػػػػـ مػػػػػف جكانػػػػػب اكتسػػػػػاب المغػػػػػةتعمػػػػػيـ  -

 الحقيقي لعممية التعميـ كالتعمـ فال تعمـ دكف لغة كال لغة دكف مفردات .

 . الب عمى حسف التعبيرمعاكنة الط -

 تساعد المتعمـ في فيـ ا خريف كالتكاصؿ معيـ بفاعمية. -

 كير.تنمي لدل الطالب ميارات التف -

 تكطد العالقات األسرية كاالجتماعية بيف أعضاء المجتمع الكاحد. -

 كسيمة لمتعبير عف الحاجات كالرغبات كالميكؿ. -

 "تنمية الذكؽ كالبالغة لدل مستخدـ المغة. -

أف ىنػػػػػػػػاؾ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف البػػػػػػػػرامج الحاسػػػػػػػػكبية التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػاعد فػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػـ  (2010)شػػػػػػػػتات  كذكػػػػػػػػرت     

ػػػػػػكر ػػػػػػكت كعرضػػػػػػيا بشػػػػػػكؿ ألعػػػػػػاب تعميميػػػػػػة المفػػػػػػردات عػػػػػػف طريػػػػػػؽ ربطيػػػػػػا بالص  أكتظيػػػػػػر الكممػػػػػػة  ،كالص 

 كمػػػػا يكجػػػػد برنػػػػامج لمتػػػػدريب األبجػػػػدم،  ،إعػػػػادة كتابتيػػػػا المػػػػتعمـ عمػػػػى الشاشػػػػة كتختفػػػػي ثػػػػـ الط مػػػػب مػػػػف

المػػػػػتعمـ كيعرضػػػػػيا عمػػػػػى الشاشػػػػػة كيطمػػػػػب مػػػػػف  اعشػػػػػكائين يختػػػػػار الحاسػػػػػكب عػػػػػددان مػػػػػف الكممػػػػػات  حيػػػػػث

  كحة المفاتي .عمى ل ترتيبيا باستخداـ األسيـ المكجكدة

 ىناؾ ثالثة مككنات أساسية لبناء المفردات المغكية. أف (2011البارم)عبدبيف ك       
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ػػػػػدل -1 ثػػػػػـ تنشػػػػػيط ، لممفػػػػػردات التػػػػػي يػػػػػراد تعمميػػػػػا أف ينتبػػػػػو الطػػػػػالب أكالن  فػػػػػال بػػػػػد  :Resonate))ل الص 

المفػػػػػردات سػػػػػتقباؿ بتخػػػػػزيف المفػػػػػردات المغكيػػػػػة كاالمػػػػػدخالت الحسػػػػػية تمييػػػػػدان لتنشػػػػػيط المػػػػػ  البشػػػػػرم 

عمػػػػػى أف تكػػػػػكف نقطػػػػػة االنطػػػػػالؽ إلثػػػػػارة اىتمػػػػػاـ الطػػػػػالب تبػػػػػدأ بتعمػػػػػيميـ المفػػػػػردات التػػػػػي  ،الجديػػػػػدة

كيعممػػػػكف عقػػػػكليـ فيمػػػػا يحقػػػػؽ  ،كمػػػػا يمكػػػػف أف تكػػػػكف أكبػػػػر مػػػػف قػػػػدراتيـ حتػػػػى ينتبيػػػػكف ليػػػػا ،تيميػػػػـ

 اليدؼ منيا .

تغذيػػػػػػػة الراجعػػػػػػػة كتقػػػػػػػديـ ال ،يجػػػػػػػب عمػػػػػػػى المعممػػػػػػػيف تعزيػػػػػػػز تعمػػػػػػػـ المفػػػػػػػردات :Reinforce)عزيػػػػػػز)الت   -2

 لمطالب في الكقت المناسب حتى يسيـ في تقدميا.

عمػػػػػػى المعمػػػػػػـ أف يقػػػػػػـك بتكػػػػػػرار المفػػػػػػردات التػػػػػػي تقػػػػػػدـ لمطػػػػػػالب حتػػػػػػى يؤكػػػػػػد  Rehearse):كػػػػػػرار)الت   -3

 ،كسػػػػػرعة اسػػػػػتدعائيا ،انتقاليػػػػػا مػػػػػف الػػػػػذاكرة قصػػػػػيرة األمػػػػػد إلػػػػػى طكيمػػػػػة األمػػػػػد بحيػػػػػث تتسػػػػػـ بالبقػػػػػاء

  كالتقميؿ مف فرصة نسيانيا.

ا صحيحان مف أنو مف الميـ االىتماـ بمفردات المغة كفيميا فيمن  (2010الكيالني )أشارت  في حيف       

كىذا يحدث بسيكلة في الصفكؼ األكلى حيف تيتـ المناىج المدرسية  خالؿ االعتمادعمى فيـ السياؽ المقدـ،

ذا لـ يعتد الطفؿ  ،معنى مف السياؽالمعد ة جيدان أف اليستقبؿ الطالب أكثر مف بضع مفردات جديدة لفيـ ال كا 

المفردات الجديدة بالتدرج مف األبسط إلى األعقد فسكؼ  ىذه الميارة عند تزكيده بالقصص المتسمسمة بتقديـ

 .المعنى مف السياؽ  فيـ كيصب  مف الصعكبة بمكاف تنمية ميارة تصب  مفرداتو ضحمة،

 

   : فيم القرائيال -5     

يعر ؼ الفيـ القرائي بالمقدرة عمى استخالص أك اشتقاؽ المعاني مف الن ص مكضكع القراءة، كيعتمد         

 عمى عناصر أك مككنات أساسية ىي :
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 حيث يختمؼ معدؿ إقبالو عمى القراءة باختالؼ ميكلو كاتجاىاتو كقدراتو العقمية كتفضيالتو القرائية.  القارئ:-

لكاف كالت نسيؽ األتؤثر طبيعة المادة مف حيث الكضكح كالت نظيـ كطريقة الط باعة ك  :الن ص مكضكع القراءة-

                                                                                      .عمى االىتماـ بالقراءة

ية بيدؼ الت حصيؿ العممي كفيـ فالقراءة في مجمة بيدؼ الت سمية تختمؼ عف القراءة في كتب عمم : الس ياؽ -

 (1998الت فاصيؿ الد قيقة )الز يات،

 فػي كاألىػـ األساسػية القػدرة ىػي المقػركء فيػـ عمػى القػدرةأف  (Stanovich,1986)"ستانكفيتشكذكر 

 فيـ في أساسيا دكرنا المقركء فيـ عمى القدرة تمعب إذ عاـ، بشكؿ لمتمميذ المدرسي األكاديمي التحصيؿ

 المقػركء فيػـ عمى القدرة التمميذ يطكر أف الميـ مف لذلؾ غيرىما.ك  كالتاري  كالعمكـ األخرل المكاضيع

 ينتقػؿ أف المفػركض مػف إذ الرابػع، الصػؼ فػي ذلػؾ يكػكف مػا عػادة( المناسػب الكقػتي فػ جيػد بشػكؿ

ال ،)الػتعمـ أجؿ مف القراءة مرحمة إلى القراءة تعمـ مرحمة مف الصؼ ىذا في التمميذ  تحصػيمو أعيػؽ كا 

 ىػذا السنيف مركر مع أكبر زمالئو كبيف بينو الفجكة يجعؿ مما أخرل، بعد سنة األخرل المكاضيع في

  .ةالقراءفي  ماثيك عامؿ" Mathew Effects in Reading يسمى ما

قػػػػدرة الفػػػػرد عمػػػػى فيػػػػـ الكممػػػػات كالجمػػػػؿ مػػػػع (" 2007،36كالفيػػػػـ القرائػػػػي كمػػػػا عرفػػػػو جػػػػاب ا )    

 . "كأف يطمب مف الفرد تحديد مرادؼ الكممة أكعكسيا ،الصحي  لكؿ منيااالستعماؿ 

 (2006:)مدككر،كيتضمف مسار الفيـ ميارات فرعية ىي             

 ؼ األفكار األساسيةر  تع - 

 تسمسؿ األحداث تذكر -

 اتباع الت عميمات كاإلرشادات  -

 الت نبؤ بالنتائج. -

 المستترة.فيـ المعاني المتضمنة أك  -
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 .الحكـ عمى صدؽ أك كذب ما ي قرأ -

 مشكالت تعميم القراءة

كضػػػػػة إلػػػػػى الجامعػػػػػة فػػػػػي       ىنػػػػػاؾ عػػػػػد ة مشػػػػػكالت يكاجييػػػػػا المعممػػػػػكف فػػػػػي جميػػػػػع مراحػػػػػؿ التعمػػػػػيـ مػػػػػف الر 

 أىميا  : ،القراءة

 بياف أنكاع الفكائد الشخصية كاالجتماعية التي يجب الحصكؿ عمييا مف القراءة. -

 مـز لمقراءة مف ضركب الفيـ كاالستعدادات كالميارات.تحديد ما ي -

 بياف أنكاع التكجييات التي يحتاج إلييا القارئ في اإللماـ بالمعنى كفي حؿ المشكالت. -

 مالحظة قدرة القارئ عمى الفيـ كاالستجابة لما يقرأ. -

 (2005بياف أسباب الخطأ أك القصكر في فيـ المقركء.)مصطفى، -

 كمنيا: شكالت تعميـ القراءة مظاىر ضعؼ المتعمميف في القراءة،كمف م "       

 كثرة األخطاء في تيجي الكممات كنطقيا. -

 تجاكز بعض الكممات كالسطكر كعدـ قراءتيا -

 نطؽ كممات غير مكجكدة في النص. - 

 الخمط بيف أصكات الحركؼ. -

 ضعؼ المقدرة عمى فيـ المقركء. -

 (2009:49.)عطية،"الصكتي عف معاني المقركءضعؼ المقدرة عمى التعبير  -
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 اءةمستويات الفيم في القر  

 يكجد خمسة مستكيات لمفيـ في القراءة ىي:       

فػػػػي مرحمػػػػة النظػػػػرة الشػػػػاممة فيمي ػػػػز   20-10المسػػػػتكل األكؿ مػػػػف المقػػػػدرة عمػػػػى الفيػػػػـ، كتكػػػػكف بنسػػػػبة  -

يجيػػػػب عػػػػف سػػػػؤاؿ أكاثنػػػػيف مػػػػف عشػػػػرة أسػػػػئمة حػػػػكؿ المػػػػادة   ،الطالػػػػب الكممػػػػات المفػػػػردة كالمفػػػػاىيـ المنفصػػػػمة

 بشكؿ صحي .

كيسػػػػػجؿ مػػػػػا  ،يميػػػػػز المفػػػػػاىيـ كالحقػػػػػائؽ كاألفكػػػػػار الرئيسػػػػػة المسػػػػػتكل الثػػػػػاني مػػػػػف المقػػػػػدرة عمػػػػػى الفيػػػػػـ: -

 مف المقدرة عمى الفيـ. 40-20نسبتو مف 

حيػػػث  ،60-40بتو مػػػفإلػػػى مػػػا نسػػػ ترتفػػػع القػػػدرة عمػػػى الفيػػػـ :قػػػدرة عمػػػى الفيػػػـالمسػػػتكل الثالػػػث مػػػف الم -

 يمتقط األفكار الر ئيسة كالمكاضيع األساسية.

يصػػػػػب  أكثػػػػػر كأسػػػػػرع فػػػػػي القػػػػػراءة عمػػػػػى تمييػػػػػز المكاضػػػػػيع  :المسػػػػػتكل الرابػػػػػع مػػػػػف المقػػػػػدرة عمػػػػػى الفيػػػػػـ -

 .80-60كتككف المقدرة عمى الفيـ قد كصمت إلى نسبة  ،األساسية كاألفكار

اءة بشػػػػػػكؿ سػػػػػػريع كمػػػػػػري  إذ يسػػػػػػتطيع الطالػػػػػػب كالقػػػػػػر  .المسػػػػػػتكل الخػػػػػػامس مػػػػػػف المقػػػػػػدرة عمػػػػػػى الفيػػػػػػـ -

 80كتككف نسػػػػػػػػبة القػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى الفيػػػػػػػػػـ ،اسػػػػػػػػتيعاب جميػػػػػػػػع المعمكمػػػػػػػػػات المطمكبػػػػػػػػة لمنجػػػػػػػػاح فػػػػػػػػػي االختبػػػػػػػػار

 (171-2009:170فأكثر)شريؼ،كآخركف،

 ( خمس خطوات لزيادة الفيم :2005ويقترح مصطفى )     

المػػػػادة الدراسػػػػية بشػػػػكؿ سػػػػريع لتكػػػػكيف فكػػػػرة ( كيتمثػػػػؿ بالقيػػػػاـ بمسػػػػ  surveyاالسػػػػتطالع أك المسػػػػ  ) -

 عامة عف المكضكع.

 ( بتحديد عدد مف األسئمة لجعؿ القراءة ىادفة .questionالس ؤاؿ) -
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 ( كذلؾ بقراءة المادة مع التركيز عمى األجزاء ذات الصمة باألسئمة .readالقراءة ) -

ارئ نفسػػػػػػػو بمحاكلػػػػػػػة قػػػػػػػالاءة يمػػػػػػػتحف ( كذلػػػػػػػؾ بعػػػػػػػد االنتيػػػػػػػاء مػػػػػػػف القػػػػػػػر recallاالسػػػػػػػترجاع ) أك االسػػػػػػػتذكار-

، المعمكمات التي تكصؿ إلييا بصكت استذكار  كتابتيا.أك  عاؿ 

فػػػػػػػي  قػػػػػػػاط التػػػػػػػي أخفػػػػػػػؽكاسػػػػػػػتخراج الن   ،( كتتطمػػػػػػػب إعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر فػػػػػػػي المػػػػػػػادة بسػػػػػػػرعةreviewالمراجعػػػػػػػة)-

 تذكرىا .

ـــيّ و         ـــاي ب ـــافع ((May,1994ن م ـــو بمن ـــود عمي ـــذ تع ـــة لمتالمي ـــم اليومي ـــراءة المعم ـــرة  أن ق ـــد كثي وفوائ

 من أىميا:

 أف المعمـ يتمثؿ سمكؾ القراءة الصحي  ،مما ينعكس ايجابان عمى طالبو.-

كالعديػػػػػد مػػػػػف المفػػػػػردات كالمصػػػػػطمحات أك المفػػػػػاىيـ التػػػػػي  ،يقػػػػػدـ المعمػػػػػـ مػػػػػف خػػػػػالؿ القػػػػػراءة البنػػػػػاء المغػػػػػكم -

نما تظير في شكؿ مكتكب فقط. سمعيان، ـسكاء شفييان أ، لـ تمر عمى األطفاؿ  كا 

يبػػػػػػيف المعمػػػػػػـ لمتالميػػػػػػذ كيػػػػػػؼ يمكػػػػػػف لمقػػػػػػارئ أف يكاصػػػػػػؿ اسػػػػػػتمتاعو بػػػػػػالقراءة كمعرفتػػػػػػو بالمكضػػػػػػكع الكاحػػػػػػد  -

 مف كتب أكمصادر مختمفة.

 يببف المعمـ لمتالميذ كيؼ يتصرؼ القارئ عندما يشعر بالممؿ مف القراءة في المكضكع الكاحد . -

فــــي   ويمكــــن اســــتخدام عــــدد مــــن اًلســــتراتيجيات لحــــل المشــــكمة التــــي قــــد تعيــــق فيــــم المقــــروء        

 : مواقف تعميم القراءة وتتمثل في

ػػػػػػمة، كتحديػػػػػػد الغػػػػػػرض مػػػػػػف القػػػػػػراءة، كالػػػػػػر بط بػػػػػػيف أجػػػػػػزاء الػػػػػػن ص،       اسػػػػػػترجاع المعرفػػػػػػة السػػػػػػابقة ذات الص 

كتحديػػػػػد الكممػػػػػات المفتاحيػػػػػة كالمعمكمػػػػػات الميمػػػػػة، كمحاكلػػػػػة اسػػػػػترجاع مػػػػػا تػػػػػـ فيمػػػػػو أك تمخيصػػػػػو، كمراقبػػػػػة 

ن قص أك التقػػػػػػدـ الحاصػػػػػػؿ فػػػػػػي القػػػػػػراءة، كالتأكػػػػػػد مػػػػػػف المعػػػػػػاني التػػػػػػي تفيػػػػػػدىا بعػػػػػػض الكممػػػػػػات، كتعػػػػػػكيض الػػػػػػ

، كيعمػػػػػػـ الطمبػػػػػة ىػػػػػذه االسػػػػػػتراتيجيات  الث غػػػػػرات المكجػػػػػكدة فػػػػػي الػػػػػػن ص، كتحديػػػػػد المشػػػػػكمة التػػػػػػي تعيػػػػػؽ الفيػػػػػـ

  (. 1996بشكؿ مباشر أك غير مباشر )نصر كالصمادم، 
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 راسات السابقةلدّ ا ثانيًا:    

ػػػػػػػمة لقػػػػػػػد اط معػػػػػػػت الباحثػػػػػػػة عمػػػػػػػى         كفيمػػػػػػػايمي عػػػػػػػرض ة بمكضػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػالد راسػػػػػػػات الس ػػػػػػػابقة ذات الص 

ىـــــــــــــــدفت فقػػػػػػػػػػػػػػػدليػػػػػػػػػػػػػػػذه الد راسػػػػػػػػػػػػػػػات حسػػػػػػػػػػػػػػػب التسمسػػػػػػػػػػػػػػػؿ الز منػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػف األقػػػػػػػػػػػػػػػدـ إلػػػػػػػػػػػػػػػى األحػػػػػػػػػػػػػػػدث .

أثػػػػػػػر تنػػػػػػػاغـ كعػػػػػػػدـ تنػػػػػػػاغـ القػػػػػػػدرات اإلدراكيػػػػػػػة لػػػػػػػدل تالميػػػػػػػذ  إلػػػػػػػى دراسػػػػػػػة ( Wheeler,1983ويمـــــــر)

الصػػػػػؼ الثػػػػػاني ذكم صػػػػػعكبات الػػػػػتعمـ مػػػػػع تعمػػػػػيـ القػػػػػراءة عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف أنػػػػػو  جربػػػػػت بػػػػػدائؿ عديػػػػػدة لكػػػػػؿ 

أف أكثػػػػػر المػػػػػداخؿ فاعميػػػػػة لمتالميػػػػػذ   إال أنيػػػػػا كجػػػػػدت، تمميػػػػػذ عمػػػػػى مػػػػػدار المػػػػػنيج التعميمػػػػػي المقػػػػػدـ لمتالميػػػػػذ

ؿ الصػػػػػكتيات كىكمػػػػػدخؿ سػػػػػمعي يتػػػػػذكر فيػػػػػو التالميػػػػػذ األصػػػػػكات المرتبطػػػػػة ذكم الػػػػػتعمـ السػػػػػمعي ىػػػػػك مػػػػػدخ

فكػػػػػاف مػػػػػف نتػػػػػائج الدراسػػػػػة حصػػػػػكؿ التالميػػػػػذ عمػػػػػى درجػػػػػات مرتفعػػػػػة فػػػػػي  بكػػػػػؿ حػػػػػرؼ مػػػػػف حػػػػػركؼ اليجػػػػػاء.

 قدراتيـ اإلدراكية.المفردات عندما تـ تعميميـ مف خالؿ 

ـــــداس ) دراســـــة وىـــــدفت  لمتالميذالػػػػػذيف المفػػػػػردات لتػػػػػدريس بديمػػػػػة طريقػػػػػة تقػػػػػديـ إلػػػػػى (,1992Fondasفون

 تركزعمػػػػى مكجيػػػػة بمناقشػػػػة المقركنػػػػة القصػػػػص قػػػػراءة أسػػػػمكب باسػػػػتخداـ كذلػػػػؾ القرائػػػػي، العجػػػػز مػػػػف يعػػػػانكف

 ( تمميػػػػػذانمف11مػػػػػف ) تتكػػػػػكف مجمكعػػػػػة عمػػػػػى المقتػػػػػرح البرنػػػػػامج طبػػػػػؽ كبعدالقراءة،كقػػػػػد كأثنػػػػػاء قبػػػػػؿ المفػػػػػردات

 غيرالمألكفػػػػػػػة المفػػػػػػػردات مػػػػػػػف مختػػػػػػارة مجمكعػػػػػػػةفكنػػػػػػػداس  اسػػػػػػتخدمت حيػػػػػػػث االبتػػػػػػػدائي، األكؿ تالميذالصػػػػػػؼ

 كػػػػػؿ بدايػػػػػة كفػػػػػي .المفػػػػػردات بيػػػػػذه معػػػػػرفتيـ مػػػػػدل قيػػػػػاس بيػػػػػدؼ اختبػػػػػاران  ليػػػػػـ كأجػػػػػرت األكؿ، لتالميذالصػػػػػؼ

 التالميػػػػػػذ معرفػػػػػػة مػػػػػػدل بقيػػػػػػاس تقػػػػػػكـ Fondas)فكنػػػػػػداس) كانػػػػػػتك  العشػػػػػػرة لبرنػػػػػػامجا أسػػػػػػابيع مػػػػػػف أسػػػػػػبكعيف

 مػػػػػػف عػػػػػػدد بتنفيػػػػػػذ تقػػػػػػكـ ثػػػػػػـ لتػػػػػػالييف،ا األسػػػػػػبكعيف خػػػػػػالؿ التالميػػػػػػذ سػػػػػػيتعمميا التػػػػػػي المفػػػػػػردات مػػػػػػف بخمػػػػػػس

 إعػػػػػػادة النشػػػػػػاطات تمػػػػػػؾ كتشػػػػػػمؿ، ليػػػػػػا التالميػػػػػػذ اكتسػػػػػػاب مػػػػػػف لمتأكػػػػػػد المفػػػػػػرداتبيػػػػػػذه  المرتبطػػػػػػة النشػػػػػػاطات

 ككضػػػػػػػعياعمى بطاقػػػػػػػات الجديػػػػػػػدةعمى المفػػػػػػػردات ككتابػػػػػػػة األسػػػػػػػبكعيف، خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػرات خمػػػػػػػس القصػػػػػػػة قػػػػػػػراءة

 مفيػػػػػكـ التالميػػػػػذ فيػػػػػو يرسػػػػػـ كقػػػػػت كتخصػػػػػيص الجديػػػػػدة، المفػػػػػردات اسػػػػػتخداـ لتالميػػػػػذعمىا كتشػػػػػجع السػػػػػبكرة،
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 رئيسػػػػػػػان  مصػػػػػػػدران  شػػػػػػػكمت التالميػػػػػػػذ القراءةعمػػػػػػػى أف الدراسػػػػػػػة نتػػػػػػػائج كقػػػػػػػدأظيرت . تعممكىػػػػػػػا التػػػػػػػي المفػػػػػػػردات

 قػػػػػػػد بيػػػػػػػا لمرتبطػػػػػػػةكالنشػػػػػػػاطات ا المفػػػػػػػردات تمػػػػػػػؾ معػػػػػػػاني المعمػػػػػػػـ رحشػػػػػػػ كأف لجديػػػػػػػدة،المفػػػػػػػردات ا الكتسػػػػػػػاب

 .المفردات مقداركبيرمف بتعمـ لمتالميذ سمحت

دراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى عينػػػػػػػة عشػػػػػػػكائية مػػػػػػػف معممػػػػػػػي الصػػػػػػػفكؼ األكليػػػػػػػة فػػػػػػػي مػػػػػػػدارس ب (2000)النصػػػػػػػار كقػػػػػػػاـ   

 ،ق1421المرحمػػػػػػة االبتدائيػػػػػػة فػػػػػػي مدينػػػػػػة الريػػػػػػاض خػػػػػػالؿ الفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػي الثػػػػػػاني مػػػػػػف العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 

اتجاىػػػػػػػات معممػػػػػػػي الصػػػػػػػفكؼ األكليػػػػػػػة )األكؿ كالثػػػػػػػاني كالثالػػػػػػػث( نحػػػػػػػك  ىػػػػػػػدفت ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػى

كالتخصػػػػػػػػص  ،كمػػػػػػػػدل االخػػػػػػػػتالؼ فػػػػػػػػي اتجاىػػػػػػػػاتيـ تبعػػػػػػػػان لمتغيػػػػػػػػرات الصػػػػػػػػؼ الدراسػػػػػػػػي ،القػػػػػػػػراءة لمتالميػػػػػػػػذ

أظيػػػػػػرت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة اتجاىػػػػػػان ايجابيػػػػػػان لمعممػػػػػػي الصػػػػػػفكؼ األكليػػػػػػة نحػػػػػػك القػػػػػػراءة  .،كالخبػػػػػػرة فػػػػػػي التػػػػػػدريس

كمابينػػػػػػت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػةعدـ   (.110مػػػػػػف إجمػػػػػػالي الدرجػػػػػػة الكاممػػػػػػة البالغػػػػػػة  83.25 لمتالميػػػػػػذ بمتكسػػػػػػط )

كسػػػػػنكات الخبػػػػػرة كفػػػػػي ضػػػػػكء  كالتخصػػػػػص، ،كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية لمتغيػػػػػرات الصػػػػػؼ الدراسػػػػػي

ىػػػػػذه النتػػػػػائج أكصػػػػػى الباحػػػػػث الميتمػػػػػيف بالتربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ باإلفػػػػػادة مػػػػػف االتجػػػػػاه اإليجػػػػػابي لممعممػػػػػيف نحػػػػػك 

فػػػػػػػي تفعيػػػػػػػؿ نشػػػػػػػاط القػػػػػػػراءة لمتالميػػػػػػػذ كتضػػػػػػػمينو برنػػػػػػػامج تػػػػػػػدريس القػػػػػػػراءة فػػػػػػػي الصػػػػػػػفكؼ  القػػػػػػػراءة لمتالميػػػػػػػذ

 األكلية.

لتنميػػػػػػة بعػػػػػػض أثػػػػػػر برنػػػػػػامج أنشػػػػػػطة مقترحػػػػػػة إلػػػػػػى تعػػػػػػرؼ ال ىػػػػػػدفتبدراســــــة  (2002برغــــــوث )قــــــام و   

تػػػػػػػـ تطبيػػػػػػػؽ  ميػػػػػػارات االسػػػػػػػتعداد لمقػػػػػػػراءة كالكتابػػػػػػػة لألطفػػػػػػػاؿ ذكم صػػػػػػػعكبات الػػػػػػػتعمـ فػػػػػػػي ريػػػػػػػاض األطفػػػػػػػاؿ،

 كنسػػػػػب ذكػػػػػائيـ متقاربػػػػػة، سػػػػػنكات، (6-4تتػػػػػراكح أعمػػػػػارىـ مػػػػػابيف ) طفػػػػػالن  (22عينػػػػػة مػػػػػف ) البرنػػػػػامج عمػػػػػى

ػػػػػػبرغػػػػػػكث ، اسػػػػػػتخدمت اثػػػػػػة شػػػػػػيكربكاقع ثػػػػػػالث جمسػػػػػػات أسػػػػػػبكعين اسػػػػػػتغرؽ تطبيػػػػػػؽ البرنػػػػػػامج ثال لقياس امقياسن

كػػػػاف  البصػػػػرم.كالتػػػػذكر  التمييػػػػز السػػػػمعي،ميػػػػارات االسػػػػتعداد لمقػػػػراءة كالكتابػػػػة لطفػػػػؿ الركضػػػػة كىػػػػي ميػػػػارة 

نتػػػػػائج الدراسػػػػػة كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف متكسػػػػػطات درجػػػػػات القيػػػػػاس القبمػػػػػي كالبعػػػػػدم مػػػػػف 

صػػػػػػػعكبات الػػػػػػػتعمـ  مؿ ذك اطفػػػػػػػلتطبيػػػػػػػؽ البرنػػػػػػػامج المقتػػػػػػػرح لتنميػػػػػػػة ميػػػػػػػارات االسػػػػػػػتعداد لمقػػػػػػػراءة كالكتابػػػػػػػة لأل
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كتحققػػػػػت مػػػػػف كجػػػػػكد فػػػػػركؽ بػػػػػيف متكسػػػػػطات درجػػػػػات األطفػػػػػاؿ بمرحمػػػػػة الركضػػػػػة لصػػػػػال  القيػػػػػاس البعػػػػػدم .

م صػػػػػػعكبات الػػػػػػتعمـ بمرحمػػػػػػة الركضػػػػػػة قبػػػػػػؿ كبعػػػػػػد تطبيػػػػػػؽ البرنػػػػػػامج المقتػػػػػػرح لتنميػػػػػػة ميػػػػػػارات االسػػػػػػتعداد ذك 

 لمقراءة كميارات االستعداد لمكتابة.

فعاليػػػػػة طػػػػػريقتيف لتعمػػػػػيـ الطػػػػػالب ميػػػػػارات الػػػػػكعي  مػػػػػفدراسػػػػػة ىػػػػػدفت إلػػػػػى التحقػػػػػؽ  Yeh,2003))أجػػػػػرل  

كػػػػػاف غػػػػػرض ىػػػػػذه الدراسػػػػػة تحديػػػػػد مػػػػػا   (، ) تجزئػػػػػة الصػػػػػكت كمزجػػػػػو(، )كالقافيػػػػػة كالجنػػػػػاس الصػػػػػكتي ىمػػػػػا:

أجريػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة فػػػػي أربعػػػػة فصػػػػكؿ دراسػػػػية شػػػػماؿ   ،إذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ اخػػػػتالؼ أكتشػػػػابو بػػػػيف الطػػػػريقتيف

( سػػػػػنكات 6 - 5كمشػػػػػاركيف ،تتػػػػػراكح أعمػػػػػارىـ بػػػػػيف )( طفػػػػػالن 44تػػػػػـ اختيػػػػػار) ،الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة

ـ اختبػػػػػػػػار قبمػػػػػػػػي كاختبػػػػػػػػار بعػػػػػػػػدم كمقػػػػػػػػػابالت جمػػػػػػػػيعيـ مػػػػػػػػف األسػػػػػػػػر ذات الػػػػػػػػدخؿ المػػػػػػػػنخفض،تـ اسػػػػػػػػتخدا

 مػػػػػػػزج الصػػػػػػػكت حذفػػػػػػػو، كمالحظػػػػػػػات لممعممػػػػػػػيف كالطػػػػػػػالب لمعرفػػػػػػػة الممارسػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة الصػػػػػػػفية التاليػػػػػػػة:

بعػػػػػػػد تحميػػػػػػػؿ دقيػػػػػػػؽ مػػػػػػػف المالحظػػػػػػػات الصػػػػػػػفية لفتػػػػػػػرة تسػػػػػػػعة أسػػػػػػػابيع كاتبػػػػػػػاع جميػػػػػػػع  كتجزئتػػػػػػػو. اسػػػػػػػتبدالو،

يػػػػػػارات االنتبػػػػػػاه تزيػػػػػػد مػػػػػػف معرفػػػػػػة الط ػػػػػػالب كػػػػػػاف مػػػػػػف نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة أف م،  المشػػػػػػاركيف تعميمػػػػػػات محػػػػػػددة

كأف تجزئػػػػػة الصػػػػػكت كمزجػػػػػو أكثػػػػػر فعاليػػػػػة فػػػػػي الممارسػػػػػة التعميميػػػػػة الصػػػػػفية مػػػػػف القافيػػػػػة  بػػػػػالكعي الصػػػػػكتي،

 كاقترح الباحث أف تركز الدراسات الحديثة عمى تنمية الكعي الصكتي. .كالجناس

 اتقػػػػػػػاف مػػػػػػػدلإلػػػػػػػى  التعػػػػػػػرؼ (2005)طيبـــــــي والســـــــرطاوي و  ،الغـــــــزو أجراىـــــــا التـــــــيالدراســـــــة  ىـــــــدفت

 مثػػػػػؿ مػػػػػف كالكتابػػػػػة القػػػػػراءة فػػػػػي األساسػػػػػية لمميػػػػػارات اإلمػػػػػارات دكلػػػػػة فػػػػػي األكلػػػػػى االبتدائيػػػػػة تالميذالصػػػػػفكؼ

 كالصػػػػػػػػعكبات الصػػػػػػػػكتي، كالػػػػػػػػكعي األسػػػػػػػػرة ككتابػػػػػػػػة كقػػػػػػػػراءة الكممػػػػػػػػات، كقػػػػػػػػراءة كاالمػػػػػػػػالء، التسػػػػػػػػمية ميػػػػػػػػارة

 كاالنحرافػػػػػػػػات الحسػػػػػػػػابية المتكسػػػػػػػػطات حسػػػػػػػػاب تػػػػػػػػـ اليػػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػػذا كلتحقيػػػػػػػػؽ  .الميػػػػػػػػارات بتمػػػػػػػػؾ المرتبطػػػػػػػػة

 فػػػػػي المتمثمػػػػػة االختبػػػػػارات عمػػػػػى الثالثػػػػػة الصػػػػػفكؼ فػػػػػي التالميػػػػػذ ألداء األحػػػػػادم التبػػػػػايف كتحميػػػػػؿ المعياريػػػػػة

 أداء أف إلػػػػػػى الدراسػػػػػػة تكصػػػػػػمت  الصػػػػػػكتي. كالػػػػػػكعي األحػػػػػػرؼ، ككتابػػػػػػة كقػػػػػػراءة كاالمػػػػػػالء، التسػػػػػػمية ميػػػػػػارات
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 بعػػػػػض فػػػػػي أكمتقاربػػػػػة أعمػػػػػى متفاكتػػػػػة بػػػػػدرجات كػػػػػاف االختبػػػػػارات لجميػػػػػع المتقدمػػػػػة الصػػػػػفكؼ فػػػػػي التالميػػػػػذ

 التالميػػػػػػذ مػػػػػػف تطمػػػػػػب الػػػػػػذم التسػػػػػػمية اختبػػػػػػار فيماعػػػػػػدا الػػػػػػدنيا الصػػػػػػفكؼ فػػػػػػي التالميػػػػػػذ أداء مػػػػػػف الحػػػػػػاالت

 األكؿ أداءتالميذالصػػػػفيف الدراسػػػػةأف ىػػػػذه نتػػػػائج مػػػػف فكػػػػاف ممكػػػػف، كقػػػػت أسػػػػرع فػػػػي صػػػػكرة خمسػػػػيف تسػػػػمية

ػػػػػػؼ بينماكػػػػػػػاف متقاربػػػػػػان، كػػػػػػاف كالثالػػػػػػث  كأظيػػػػػػػرت كالثالػػػػػػث. األكؿ أداءالصػػػػػػفيف مػػػػػػػف أفضػػػػػػؿ الثػػػػػػاني أداءالص 

 اختبػػػػػػػػػارالكعي التالميػػػػػػػػػذعمى أداء فػػػػػػػػػي (0.05مسػػػػػػػػػتكل ) فػػػػػػػػػي داللةاحصػػػػػػػػػائية ذات فػػػػػػػػػركؽ كجػػػػػػػػػكد النتػػػػػػػػػائج

 المغكيػػػػػة قػػػػػدراتيـ لتطػػػػػكرنظػػػػػران  الثالػػػػػث، الصػػػػػؼ لصػػػػػال  فقػػػػػط كالثالػػػػػث األكؿ المسػػػػػتكل بػػػػػيف فيمػػػػػا الصػػػػػكتي

 التطػػػػػػػكر أىميػػػػػػػة ممايؤكػػػػػػػد كالثػػػػػػػاني، األكؿ الصػػػػػػػفيف مػػػػػػػع مقارنػػػػػػػة القػػػػػػػراءة فػػػػػػػي طالقػػػػػػػتيـ كتطػػػػػػػكر كالقرائيػػػػػػػة

 الصكتي. الكعي تنمية في القرائي

دراسػػػػة ىػػػػػدفت إلػػػػػى كضػػػػػع برنػػػػػامج لتنميػػػػػة  (2005وأجـــــرى شـــــحاتة المشـــــار إليـــــو فـــــي المجيـــــدل)

حيػػػػث قػػػػػاـ الباحػػػػث بتصػػػػػميـ برنػػػػامج يتضػػػػػمف  الميػػػػكؿ القرائيػػػػػة لػػػػدل تالميػػػػػذ المرحمػػػػة االبتدائيػػػػػة فػػػػي مصػػػػػر،

عػػػػػػػددا  مػػػػػػػف األنشػػػػػػػطة التػػػػػػػي تنفػػػػػػػذ داخػػػػػػػؿ المكتبػػػػػػػة،كما أعػػػػػػػد أدلػػػػػػػة إرشػػػػػػػادية لكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف المنػػػػػػػزؿ كالمدرسػػػػػػػة 

 كالتمفزيػػػػكف كاإلذاعػػػػة بػػػػيف فييػػػػا دكر كػػػػؿ جيػػػػة فػػػػي عمميػػػػة تنميػػػػة الميػػػػكؿ القرائيػػػػة لػػػػدل تالميػػػػذ ىػػػػذه المرحمػػػػة.

 الدراسػػػػػة،كقػػػػػد كشػػػػػفت نتػػػػػائج  . دؼمقترحػػػػػة تسػػػػػاعد عمػػػػػى تحقيػػػػػؽ ىػػػػػذا اليػػػػػ كمػػػػػا ضػػػػػمنيا تكجييػػػػػات كأنشػػػػػطة

عػػػػف أف البرنػػػػامج أحػػػػدث تنميػػػػة كاضػػػػحة  بعػػػػد تطبيػػػػؽ البرنػػػػامج عمػػػػى عينػػػػة مػػػػف تالميػػػػذ المرحمػػػػة االبتدائيػػػػة،

لػػػػػػذا فقػػػػػػد ركػػػػػػزت الدراسػػػػػػة عمػػػػػػى األثػػػػػػر الفاعػػػػػػؿ  ؛فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ الميػػػػػػكؿ القرائيػػػػػػة لػػػػػػدل تالميػػػػػػذ ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة

كر المدرسػػػػػة فػػػػي ذلػػػػػؾ لمنشػػػػاطات التػػػػي تػػػػػتـ داخػػػػؿ المدرسػػػػػة فػػػػي تنميػػػػػة الميػػػػكؿ القرائيػػػػة، كأكػػػػػدت عمػػػػى أف د

 أكبر مف الدكر الذم يمكف أف يقـك بو المنزؿ ككسائؿ اإلعالـ المختمفة.

تقصػػػػي  مشػػػػػكمة  (2006المشػػػػار إلييػػػػا فػػػػي نايػػػػؿ) ىــــدفت دراســــة عبــــد العزيــــز ســــعيد وآخــــرونو 

كاختػػػػػار عينػػػػػة مػػػػػف تالميػػػػػذ الصػػػػػؼ  ،مػػػػػف المرحمػػػػػة االبتدائيػػػػػة القػػػػػراءة كالكتابػػػػػة فػػػػػي الصػػػػػفكؼ الػػػػػدنيا
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تػػػػػـ ، فػػػػػة فػػػػػي المسػػػػػتكيات فػػػػػي مدينػػػػػة الريػػػػػاضاالبتػػػػػدائي فػػػػػي عشػػػػػر مػػػػػدارس مػػػػػف منػػػػػاطؽ مختماألكؿ 

كمػػػػػديرم المػػػػػدارس  تحديػػػػػد التالميػػػػػذ المتػػػػػأخركف فػػػػػي القػػػػػراءة كالكتابػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ مقابمػػػػػة المعممػػػػػيف،

بمػػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد  كمشػػػػػػػػاىدة التالميػػػػػػػػذ أثنػػػػػػػػاء دركس اليجػػػػػػػػاء، ،،كاالطػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػى السػػػػػػػػجالت المدرسػػػػػػػػية

كقػػػػػػد تكصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى أف غالبيػػػػػػة المعممػػػػػػيف لػػػػػػـ  تمميػػػػػػذان كتمميػػػػػػذة. (96التالميػػػػػػذ المتػػػػػػأخريف )

ارتبػػػػاط العكامػػػػؿ الجسػػػػمية كالصػػػػحية كالبيئػػػػة ك  يدرسػػػػكا طريقػػػػة تػػػػدريس اليجػػػػاء قبػػػػؿ الخدمػػػػة كبعػػػػدىا،

 ية بالضعؼ في القراءة كالكتابة .المنزلية كالمشاكؿ األسر 

 تػػػػدريس فػػػػي كالصػػػػكتية الكميػػػػة الطريقػػػػة نػػػػكاف فاعميػػػػة( بع,1999Smith) ســــميث بيــــاقــــام  دراســــة وفــــي

 فرجينػػػػا كاليػػػػة فػػػػي مػػػػدارس أربػػػػع طػػػػالب طالبػػػػانمف 114شػػػػارؾ المدرسػػػػة، ماقبػػػػؿ مرحمػػػػة فػػػػي لمطػػػػالب القػػػػراءة

 كالبعػػػػػػػػدم، االختبػػػػػػػػارالقبمي ذات التجريبيػػػػػػػػة المجمكعػػػػػػػػة  الباحثػػػػػػػػة اسػػػػػػػػتخدمت إناثػػػػػػػػا. 57ك ذكػػػػػػػػكران  57 مػػػػػػػػنيـ

 المجمكعػػػػػػػػة تمقػػػػػػػػت بينمػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػة، بالطريقػػػػػػػػة طالبػػػػػػػػا لمتػػػػػػػػدريس  (58الضػػػػػػػػابطة ) المجمكعػػػػػػػػة تمقػػػػػػػػت حيػػػػػػػػث

 فػػػػػػػػػػػي دركسػػػػػػػػػػػان  لممجمػػػػػػػػػػػكعتيف البرنػػػػػػػػػػػامج كشػػػػػػػػػػػمؿ الكميػػػػػػػػػػػة، بالطريقػػػػػػػػػػػة لمتػػػػػػػػػػػدريس طالبػػػػػػػػػػػان( 56التجريبيػػػػػػػػػػػة )

اختبػػػػػار  تطبيػػػػػؽ كعنػػػػػد كالمغػػػػػة، االسػػػػػتيعاب كفػػػػػي كممػػػػػات كتشػػػػػكيؿ بػػػػػالكمبيكتر كنشػػػػػاطات مجمكعػػػػػةالحركؼ

 االختبارالبعػػػػػدم نتػػػػػائج كلكػػػػػف المجمػػػػػكعتيف، بػػػػػيف األداء فػػػػػي فركقػػػػػان  ىنػػػػػاؾ تكػػػػػف لػػػػػـ التحصػػػػػيمي( كػػػػػكؾ )ككد

 التجريبيػػػػػػةالتي المجمكعػػػػػة لصػػػػػػال  المجمػػػػػكعتيف نتػػػػػػائج بػػػػػيف إحصػػػػػػائية داللػػػػػة مذ فػػػػػػرؽ كجػػػػػكد إلػػػػػػى أشػػػػػارت

 .التدريس في الكمية الطريقةأنيا أفضؿ مف  عمى يدؿ مما صكتية بطريقة التدريس تمقت

الستكشاؼ الفكائد المحتممة في تدريس المفردات دراسة  ( Biemiller.&Boot 2006وبوت ) يممرأجرت بو 

كالصؼ  ،ىدفت ىذه الدراسة لدراسة نمك معاني الكممات المكتسبة في رياض األطفاؿ لألطفاؿ الصغار.

في المدرسة اسة تمت ىذه الدر  األساسييف مف خالؿ تدريس المفردات في غرفة الصؼ . األكؿ، كالصؼ الثاني

                                                          :بجزأيف تصميـ االختبار القبمي كالبعدم ليذه الدراسةتـ  الكاثكليكية في كندا،
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                 صػػػػػمـ لمنظػػػػػر فػػػػػي التػػػػػأثيرات المحتممػػػػػة فػػػػػي اكتسػػػػػاب المعنػػػػػى مػػػػػف خػػػػػالؿ التعمػػػػػيـ اليػػػػػكمي.  الجػػػػػزء األكؿ: 

 43)طفػػػػػػالن 112تػػػػػـ اختيػػػػػػار عينػػػػػة كعػػػػػددىا  .الكممػػػػػاتالنمػػػػػك المحتمػػػػػؿ لمعػػػػػػاني  أكػػػػػد عمػػػػػػى:  الجػػػػػزء الثػػػػػاني

ػػػػػػػػؼ 37ك مػػػػػػػػف ريػػػػػػػػاض األطفػػػػػػػػاؿ، ػػػػػػػػؼ تمميػػػػػػػػذان  42ك األكؿ، تمميػػػػػػػػذانمف الص  جػػػػػػػػراء إ تػػػػػػػػـ الثػػػػػػػػاني( مػػػػػػػػف الص 

كذلػػػػؾ مػػػػف االختبػػػػارات القبميػػػػة لجميػػػػع المشػػػػاركيف لجمػػػػع المفػػػػردات مػػػػف عػػػػدد مػػػػف القصػػػػص التػػػػي كانػػػػت ت قػػػػرأ 

حصػػػػػػػاء الكصػػػػػػػفي كمعامػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػاط كالنمػػػػػػػكذج المخػػػػػػػػتمط ـ اإلسػػػػػػػتخدا.خػػػػػػػالؿ الجػػػػػػػزء األكؿ مػػػػػػػف الد راسػػػػػػػة

حيػػػػث أظيػػػػرت نتػػػػائج الدراسػػػػة الثانيػػػػة الزيػػػػادة فػػػػي معػػػػاني الكممػػػػات مػػػػف  لتحميػػػػؿ البيانػػػػات التػػػػي تػػػػـ جمعيػػػػا.

تػػػػػػـ تعميمػػػػػػو معنػػػػػػى  12-8كػػػػػػاف ىنػػػػػػاؾ مػػػػػػا يقػػػػػػارب الػػػػػػذيف أعػػػػػػادكا القػػػػػػراءة بشػػػػػػكؿ شػػػػػػفكم ك قبػػػػػػؿ المشػػػػػػاركيف 

تػػػػػػدريس المفػػػػػػردات لمصػػػػػػغار يػػػػػػدعـ نمكىػػػػػػا أف  Biemiller&Bootبيممػػػػػػر كبػػػػػػكت  أشػػػػػػارتك   .خػػػػػػالؿ أسػػػػػػبكع

كأف نمػػػػػػك المفػػػػػػردات فػػػػػػي  كمعػػػػػػاني الكممػػػػػػات، ،فػػػػػػي المرحمػػػػػػة االبتدائيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تعمػػػػػػيـ جػػػػػػذكر الكممػػػػػػات

 .كزيادة الكعي الصكتي كالفيـ ،ميارات القراءة الفاعمةثر عمى اكتساب المرحمة االبتدائية يؤ 

   Martens,Eckert,Begeny,Lewanjowski,Diogennaro,Montarello,Arbolino)أجرى و 

Fiese,2007) ,Reed,راسة لمعرفة تأثير القراءة بطالقة عمى طالب الصؼ الثاني كالثالث األساسيد.  

في الصؼ  طالبان 72تـ اختيارعينة بسيطة مف  ،ىدفت ىذه الدراسة مقارنة آثار التدرب عمى القراءة بطالقة

لجأ الباحثكف  .سنكات  8-7الثاني كالثالث مف منطقة ابتدائية شماؿ الكاليات المتحدة ،تراكحت أعمارىـ مابيف 

 ،كالكفاءة األكاديمية ،كقراءة المقاطع لكؿ مستكل ،كاختبار معالجة الصكتيات لمس  شامؿ لمستكيات الطالب،

كثمانية أسابيع لممشاركيف في  ،الصؼ الثانياستغرقت ىذه الدراسة سبعة أسابيع لممشاركيف في  .كالتعزيز

  أعطيت نتائج تقييـ االختبار القبمي كالبعدم مف األسبكع األكؿ كاألخير مف فترة التجريب. .الصؼ الثالث

أجرم برنامج القراءة األساسية في خمسة أسابيع مف المشاركيف مف الصؼ الثاني، كفي ستة أسابيع مف 

دقيقة اشتمؿ عمى العناصر  30مف خالؿ شريط فيديك يتضمف برنامجان لمدة المشاركيف في الصؼ الثالث 

دريب بقسمة تقييـ الت -3كممة قراءة صحيحة في دقيقة  ) (100 قراءة -2التقييـ قبؿ التدريب  - 1التالية:
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أظيرت نتائج الدراسة أف .  60مى قيمة الكقت المخصص بالثكاني مضركبان بػػ عدد الكممات الصحيحة ع

مشاركيف في المجمكعة التجريبية قطعكا تحسينات في القراءة بطالقة في نفس اليـك بعد التدريب كتـ االحتفاظ ال

بناءن عمى نتائج الدراسة يكصي الباحثكف أف يعد برنامج لمقراءة بطالقة لتسريع نمك الطالقة  .بيا فترة يكميف

 ند الطالب في فترة قصيرة مف الكقت.ع

 الحاسػػػػكب باسػػػػتخداـ برنػػػػامج فعاليػػػػةإلػػػػى  التعػػػػرؼ (2009والعايــــد )  مطــــر أجراىــــا التــــي الدراســــة ىــــدفتك

 تعمػػػػػػـ صػػػػػػعكبات ذكم لػػػػػػدل المغكيػػػػػػة كالميػػػػػػارات الذاكرةالعاممػػػػػػة عمػػػػػػى كأثػػػػػػره الفكنكلػػػػػػكجي الػػػػػػكعي تنميػػػػػػة فػػػػػػي

 ذكل االبتػػػػػػػدائي الثػػػػػػػاني الصػػػػػػػؼ تالميػػػػػػػذ مػػػػػػػفتمميػػػػػػػذان  ( 32قكاميػػػػػػػا ) عينػػػػػػػة عمػػػػػػػى البحػػػػػػػث ؽطب ػػػػػػػ .القػػػػػػػراءة

 تقسػػػػػػػػػيـ كتػػػػػػػػػـ الطػػػػػػػػػائؼ، محافظػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػتعمـ صػػػػػػػػػعكبات ببػػػػػػػػرامج كالممتحقػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػراءة تعمػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػعكبات

 ثمانيػػػػػػػػة مػػػػػػػنيـتمميػػػػػػػذان  (16كعػػػػػػػددىا ) تجريبيػػػػػػػة األكلػػػػػػػى متسػػػػػػػاكيتيف مجمػػػػػػػكعتيف إلػػػػػػػى عينةالدراسةعشػػػػػػػكائيا

 إنػػػػػػػػاث، ذككركثمانيػػػػػػػػة ثمانيػػػػػػػػة مػػػػػػػػنيـ ان تمميػػػػػػػػذ (16ضػػػػػػػػابطة ) الثانيػػػػػػػػة كالمجمكعػػػػػػػػة إنػػػػػػػػاث كثمانيػػػػػػػػة ذكػػػػػػػػكر،

 مقيػػػػػػػػػػػاس لمذاكرةالعاممػػػػػػػػػػػة، مقيػػػػػػػػػػػاس الفكنكلػػػػػػػػػػػكجي، لمػػػػػػػػػػػكعي مقيػػػػػػػػػػػاس الدراسػػػػػػػػػػػةالحاليةعمى أدكات كاشػػػػػػػػػػػتممت

 لمكعي)الصػػػػػػػػكتي( الحاسػػػػػػػػكب باسػػػػػػػػتخداـ تػػػػػػػػدريبي كبرنػػػػػػػػامج التعبيريػػػػػػػػة(، –المغكيػػػػػػػػة )االسػػػػػػػػتقبالية  لمميػػػػػػػػارات

 دالػػػػػػػة فػػػػػػػركؽ كجػػػػػػػكد إلػػػػػػػى الدراسػػػػػػػة نتػػػػػػػائج كأشػػػػػػػارت إعػػػػػػػدادالباحثيف، كجميعيػػػػػػػامف جمسػػػػػػػة( 30الفكنكلػػػػػػػكجي)

 العاممػػػػػػػػة كالػػػػػػػػذاكرة الفكنكلػػػػػػػػكجي الػػػػػػػػكعي فػػػػػػػػي التجريبيػػػػػػػػة كالمجمكعػػػػػػػػة الضػػػػػػػػابطة المجمكعػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف إحصػػػػػػػػائيا

 القياسػػػػػيف بػػػػيف فػػػػركؽ كجػػػػػكد عػػػػدـ عػػػػف النتػػػػػائج كماأسػػػػفرت التجريبيػػػػة المجمكعػػػػػة لصػػػػال  المغكيػػػػة كالميػػػػارات

 االيجػػػػػابي كأثػػػػػره الفكنكلػػػػػكجي الػػػػػكعي تحسػػػػػيف فػػػػػي أثرالبرنػػػػػامج اسػػػػػتمرارية عمػػػػػى يػػػػػدؿ ممػػػػػا كالتتػػػػػابعي البعػػػػػدم

 الػػػػػػػكعى ميػػػػػػػارات عمػػػػػػػى التػػػػػػػدريب بضػػػػػػػركرة الدارسػػػػػػػة كأكصػػػػػػػت المغكيػػػػػػػة، كالميػػػػػػػارات العاممػػػػػػػة الػػػػػػػذاكرة عمػػػػػػػى

 .كالتعبيرية االستقبالية كالمغة الذاكرة عمى االيجابي ألثره التعمـ صعكبات برامج فى نكلكجىك الف
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ىــــــــر أجــــــــرى كــــــــل مــــــــن بــــــــوير ىػػػػػػػػدفت التعػػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػػى  دراسػػػػػػػػة( ,Boyer,&Ehri 2011)  وا 

  مى ميػػػػػػػػارات الػػػػػػػػكعي الصػػػػػػػػكتي عنػػػػػػػػداألطفاؿ الصػػػػػػػػغار.القػػػػػػػػراءة التعميميػػػػػػػػةعثرممارسػػػػػػػػتيف مػػػػػػػػف ممارسػػػػػػػػات أ

كعمػػػػػػى  كنطػػػػػػؽ األصػػػػػػكاتالحػػػػػػركؼ  فعاليػػػػػػة شػػػػػػرطيف:   مػػػػػػىالت عػػػػػػرؼ ع لغػػػػػػرض مػػػػػػف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػةككػػػػػػاف ا

أجريػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي فصػػػػػػػميف دراسػػػػػػػييف مػػػػػػػف مػػػػػػػدارس ريػػػػػػػاض األطفػػػػػػػاؿ مرحمػػػػػػػة ماقبػػػػػػػؿ المدرسػػػػػػػة  قػػػػػػػدرات

مػػػػػػػف الفئػػػػػػػة   (.ان تمميػػػػػػػذ25كتمميػػػػػػػذة  35تػػػػػػػـ اختيػػػػػػػارىـ عشػػػػػػػكائيا ) تمميػػػػػػػذان  60مػػػػػػػع  .نيكيػػػػػػػكرؾالخاصػػػػػػػة فػػػػػػػي 

باختبػػػػػػػار تصػػػػػػػميـ المجمكعػػػػػػػة الضػػػػػػػابطة  اسػػػػػػػتخدـ .سػػػػػػػنة 4.9كبمتكسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي  ،سػػػػػػػنكات 4-6العمريػػػػػػػة

 كتمقػػػػى المشػػػػارككف فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف ىػػػػذه المجمكعػػػػات ، مػػػػع ثػػػػالث مجمكعػػػػات فػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػةقبمػػػػي كبعػػػػدم

كالفكنيمػػػػػػػات مػػػػػػػع الحػػػػػػػركؼ ،كمقػػػػػػػاطع لمراسػػػػػػػالت تركػػػػػػػز عمػػػػػػػى األحػػػػػػػرؼ الصػػػػػػػكتية تعميمػػػػػػػات مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ا

أمػػػػػا المجمكعػػػػػة الضػػػػػابطة لػػػػػـ تتمػػػػػؽ مثػػػػػؿ ىػػػػػذه  الكممػػػػػات كالفكنيمػػػػػات مػػػػػع صػػػػػكر لمتعبيػػػػػر عنيػػػػػا باإليمػػػػػاءات،

بػػػػػػار البعػػػػػػدم الثػػػػػػاني لجميػػػػػػع المجمكعػػػػػػات بعػػػػػػد سػػػػػػبعة أيػػػػػػاـ مػػػػػػف تقػػػػػػديـ االختبػػػػػػار تكأعطػػػػػػي االخ .التعميمػػػػػػات

(  ANOVA( كتحميػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػايف) ANCOVA)المشػػػػػػػػػػترؾ سػػػػػػػػػػتخداـ تحميػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػايفتػػػػػػػػػػـ ا البعػػػػػػػػػػدم األكؿ.

 (.  tكاختبار )   كالمقارنات البعدية بيف المجمكعات الثالث أكالن،

كمػػػػػف حيػػػػػث فعاليػػػػػة التػػػػػدريس  حرفػػػػػان.26أشػػػػػارت النتػػػػػائج أف المجمكعػػػػػة الضػػػػػابطة تفكقػػػػػت عمػػػػػى تجزئػػػػػة     

كتفكقػػػػت فػػػػي  ،صػػػػكرة كفػػػػكنيـ 13 إلػػػػى التعػػػػرؼعمػػػػى فػػػػي تجزئػػػػة الكممػػػػات كانػػػػت المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة قػػػػادرة 

ػػػػكت أف المجمكعػػػػة الضػػػػابطة لػػػػـ تكػػػػف قػػػػادرة  اإلمػػػػالء كالتيجئػػػػة، كلػػػػكحظ عمػػػػى مسػػػػتكل الكممػػػػة كتػػػػدابير الص 

ىػػػػر أف تفػػػػكؽ المجمكعػػػػػة التجريبيػػػػة عمػػػػى   عمػػػػى شػػػػرح الكممػػػػات بدقػػػػػة. ، الضػػػػػابطةكالحػػػػظ الباحثػػػػاف بػػػػػكير كا 

، كنتيجػػػػػة لػػػػػذلؾ المزيػػػػػد مػػػػػف الػػػػػدكرات التدريبيػػػػػة خػػػػػالؿ فتػػػػػرة الد راسػػػػػة بأكمميػػػػػا  تربمػػػػػا يعػػػػػزل إلػػػػػى أنيػػػػػا تمقػػػػػ

ة لتحديػػػػػػد أفضػػػػػػؿ السػػػػػػبؿ لتعمػػػػػػيـ تجزئػػػػػػة األصػػػػػػكات لمطػػػػػػالب فػػػػػػي صػػػػػػيا بمزيػػػػػػد مػػػػػػف الد راسػػػػػػات المسػػػػػػتقبميأك 

 لمدرسة كتالميذ المدرسة االبتدائية .مرحمة ماقبؿ ا
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( دراسػػػػػػػػػػة لمعرفػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػأثير الصػػػػػػػػػػكتيات عمػػػػػػػػػػى Vadasy&Sanderss,2011صػػػػػػػػػمـ فاداسػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػاندرس)

 تػػػػـ اختيػػػػار المشػػػػاركيف عشػػػػكائيان، ،صػػػػفان مػػػػف المػػػػدارس االبتدائيػػػػة 29جػػػػرت الدراسػػػػة عمػػػػى  ،القػػػػراءة المبكػػػػرة

التجريبيػػػػػػػػة كالضػػػػػػػابطة فػػػػػػػي المفػػػػػػػػردات كشػػػػػػػفت نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػى كجػػػػػػػكد اخػػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػيف المجمػػػػػػػكعتيف 

حيػػػػػث ظيػػػػػرت نتػػػػػائج إيجابيػػػػػة لممجمكعػػػػػة التجريبيػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث زيػػػػػادة متكسػػػػػط قػػػػػراءة  ،كالحػػػػػركؼ كالتيجئػػػػػة

 ة.الكممات مقارنة بالمجمكعة الضابطالحركؼ ك 

كالكقػػػػػكؼ عمػػػػػى  تنميػػػػػة ميػػػػػارات القػػػػػراءةإلػػػػػى تحديػػػػػد أسػػػػػاليب ىػػػػػدفت  دراسػػػػػة ( 2012وأجـــــرى الشـــــيراني ) 

معممػػػػػػػي الصػػػػػػػؼ األكؿ االبتػػػػػػػدائي مػػػػػػػف أسػػػػػػػاليب تنميػػػػػػػة ميػػػػػػػارات القػػػػػػػراءة لػػػػػػػدل تالميػػػػػػػذىـ مسػػػػػػػتكل تمكػػػػػػػف 

ميػػػػػػػارة  كاشػػػػػػػتممت األداةعمػػػػػػػى .اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػث المػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػفي كصػػػػػػػمـ أداة الدراسػػػػػػػة)بطاقة مالحظػػػػػػػة(

كاحتػػػػػكت كػػػػػؿ ميػػػػػارة رئيسػػػػػة عمػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػف الميػػػػػارات  تعػػػػػرؼ المقػػػػػركء كالنطػػػػػؽ بػػػػػو،كميارة فيػػػػػـ المقػػػػػركء(

تحتػػػػػػػػػكم عمػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػاليب لتنميتيػػػػػػػػػا بمػػػػػػػػػغ  ميارة،ككػػػػػػػػػؿ ميػػػػػػػػػارة (19مجمكعيػػػػػػػػػا ) المتفرعػػػػػػػػػة،بمغ

معممػػػػػػان مػػػػػػف معممػػػػػػي الصػػػػػػؼ األكؿ  (41كطبقػػػػػػت األداة عمػػػػػػى عينػػػػػػة مككنػػػػػػة مػػػػػػف ) أسػػػػػػمكبان  (56مجمكعيػػػػػػا )

-1432ي القصػػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػػي األكؿ مػػػػػػػػف العػػػػػػػػاـ تػػػػػػػػب التربيػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػيـ بخمػػػػػػػػيس مشػػػػػػػػيط فػػػػػػػػاالبتػػػػػػػػدائي بمك

 :ث عػػػػػػػددان مػػػػػػػف األسػػػػػػػاليب اإلحصػػػػػػػائية كصػػػػػػػكالن إلػػػػػػػى نتػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػة كىػػػػػػػيكقػػػػػػػد اسػػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػػ ق،1433

كأسػػػػػمكب مربػػػػػع كػػػػػام مػػػػػع تصػػػػػحي   ،كالمتكسػػػػػط الحسػػػػػابي كالنسػػػػػب المئكيػػػػػة كالمتكسػػػػػط المػػػػػرج ، ،التكػػػػػرارات

عػػػػػػدـ كجػػػػػػكد ككػػػػػػاف مػػػػػػف نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة  .لمتكزيعػػػػػػات التطابقيػػػػػػة فيشػػػػػػرمسػػػػػػتكل الداللػػػػػػة باسػػػػػػتخداـ أسػػػػػػمكب 

 لصػػػػػػؼ األكؿ االبتػػػػػػدائيا تمكػػػػػػف معممػػػػػػي بػػػػػػيف المتكسػػػػػػطات الخاصػػػػػػة بمسػػػػػػتكل فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية

إال فػػػػي ثالثػػػػة أسػػػػاليب مػػػػف  ،إلػػػػى المؤىػػػػؿ العممػػػػي ميػػػػارات القػػػػراءة لػػػػدل تالميػػػػذىـ تعػػػػزل مػػػػف أسػػػػاليب تنميػػػػة

يطمػػػػػب  كىػػػػػي أف يسػػػػػمي التالميػػػػػذ الحػػػػػركؼ اليجائيػػػػػة، بػػػػػو، كالنطػػػػػؽأسػػػػػاليب تنميػػػػػة ميػػػػػارة تعػػػػػرؼ المقػػػػػركء 

تكػػػػػػػكيف كممػػػػػػػات ذات معنػػػػػػػى مػػػػػػػف  يقػػػػػػػدـ لمتالميػػػػػػػذ أمثمػػػػػػػة عمػػػػػػػى، الحػػػػػػػركؼ اليجائيػػػػػػػةإلػػػػػػػى التالميػػػػػػػذ تسػػػػػػػمية 

كعػػػػدـ كجػػػػكد  .كىػػػػذا الفػػػػرؽ يعػػػػزل إلػػػػى المؤىػػػػؿ العممػػػػي لصػػػػال  مؤىػػػػؿ البكػػػػالكريكس ،الحػػػػركؼ التػػػػي درسػػػػكىا
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فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية بػػػػػػيف المتكسػػػػػػطات الخاصػػػػػػة بمسػػػػػػتكل تمكػػػػػػف معممػػػػػػي الصػػػػػػؼ األكؿ االبتػػػػػػدائي 

إال فػػػػػػي  ،ميػػػػػػارات القػػػػػػراءة لػػػػػػدل تالميػػػػػػذىـ تعػػػػػػزل إلػػػػػػى سػػػػػػنكات الخدمػػػػػػة فػػػػػػي التػػػػػػدريسمػػػػػػف أسػػػػػػاليب تنميػػػػػػة 

 ثمانية أساليب مف أساليب تنمية ميارة تعرؼ المقركء كالنطؽ بو.

( بدراسػػػػػػػة لمتحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف فكائػػػػػػػد تعمػػػػػػػيـ المفػػػػػػػردات مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ Smeets&Bus,2012) صسػػػػػػػميت كبػػػػػػػ قػػػػػػػاـ

لقػػػػػػػراءة كحػػػػػػػدىـ فػػػػػػػي الصػػػػػػػفكؼ االبتدائيػػػػػػػة القصػػػػػػػص االلكتركنيػػػػػػػة مقارنػػػػػػػة مػػػػػػػع الطػػػػػػػالب الػػػػػػػذيف يتعممػػػػػػػكف ا

،ىػػػػػػػدفت ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة إلػػػػػػػى دراسػػػػػػػة مإذاكانػػػػػػػت األسػػػػػػػئمة جػػػػػػػزءنا ال يتجػػػػػػػزأ فػػػػػػػي الكتػػػػػػػب االلكتركنيػػػػػػػة ،جػػػػػػػرت 

ذكػػػػػكر 11فػػػػػي الركضػػػػػة ) طفػػػػػالن  20كػػػػػاف عػػػػػدد المشػػػػػاركيف  ،الدراسػػػػػة فػػػػػي ىكلنػػػػػدا فػػػػػي مدرسػػػػػتيف ابتػػػػػدائيتيف

اسػػػػػػتخداـ االختبػػػػػػارالقبمي كالبعػػػػػػدم ليػػػػػػذه الدراسػػػػػػة ( سػػػػػػنكات ،تػػػػػػـ 5-4إنػػػػػػاث( تتػػػػػػراكح أعمػػػػػػارىـ مػػػػػػابيف )9،ك

- 1حيػػػػػػث خضػػػػػػع جميػػػػػػع المشػػػػػػاركيف لتعميمػػػػػػات كاحػػػػػػدة بقػػػػػػراءة خمػػػػػػس قصػػػػػػص الكتركنيػػػػػػة بثالثػػػػػػة شػػػػػػركط:

قػػػػػػراءة قصػػػػػػتيف مػػػػػػع أسػػػػػػئمة اختيػػػػػػار مػػػػػػف متعػػػػػػدد  -2قػػػػػػراءة قصػػػػػػة كاحػػػػػػدة دكف أسػػػػػػئمة االختيػػػػػػار مػػػػػػف متعػػػػػػدد،

كػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ نتػػػػائج   .متعػػػػدد بعػػػػد القػػػػراءة قػػػػراءة ثػػػػالث قصػػػػص مػػػػع أسػػػػئمة اختيػػػػار مػػػػف -3 خػػػػالؿ القػػػػراءة،

الدراسػػػػػػةأف أسػػػػػػئمة االختيػػػػػػار مػػػػػػف متعػػػػػػدد خػػػػػػالؿ قػػػػػػراءة القصػػػػػػص تػػػػػػؤدم إلػػػػػػى زيػػػػػػادة نمػػػػػػك المفػػػػػػردات لػػػػػػدل 

 المشاركيف.

دراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف القػػػػػػػراءة  (  KIM,Wagner,&Lopez,2012كلػػػػػػػكبيز ) ،كجنػػػػػػػراجػػػػػػػرل كػػػػػػػيـ ،

مػػػػػف العالقػػػػػة بػػػػػيف القػػػػػراءة بطالقػػػػػة كاالسػػػػػتماع كالفيػػػػػـ  ىػػػػػدفت ىػػػػػذه الدراسػػػػػة لمتحقػػػػػؽ ،بطالقػػػػػة كقػػػػػراءة الفيػػػػػـ

مػػػػػف الطػػػػػالب فػػػػػي الصػػػػػؼ األكؿ كالصػػػػػؼ الثػػػػػاني  كقػػػػػراءة الفيػػػػػـ مػػػػػف مجمكعػػػػػة ،،كالقراءةالصػػػػػامتة كالجيريػػػػػة

ككػػػػػػػاف متكسػػػػػػػط أعمػػػػػػػارىـ  مػػػػػػػف اإلنػػػػػػػاث( 131مػػػػػػػف الػػػػػػػذككر ، ك139طالبػػػػػػػان ) 270،بمػػػػػػػغ عػػػػػػػدد المشػػػػػػػاركيف 

أعطيػػػػػػت  .دقيقػػػػػػة عمػػػػػػى مػػػػػدل دكرتػػػػػػيف 60-50أجريػػػػػػت الدراسػػػػػة عمػػػػػػى مايقػػػػػػارب مػػػػػف .سػػػػػػنكات 8-7مػػػػػابيف 

خمصػػػػػػت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى  ،التقييمػػػػػػات لممشػػػػػػاركيف فػػػػػػي نيايػػػػػػة فصػػػػػػؿ الربيػػػػػػع كطػػػػػػكاؿ الفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػي
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اقتػػػػػػػرح البػػػػػػػاحثكف أف تركػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػات  ،تكسػػػػػػػع المعرفػػػػػػػة القائمػػػػػػػة عمػػػػػػػى تطػػػػػػػكير القػػػػػػػػراءة الناقػػػػػػػدة لألطفػػػػػػػاؿ

   .الفيـ كالقراءة الجيرية بطالقة ة الصامتة معالمستقبمية عمى القراء

 ما يمّيز الّدراسة الحالية

كاسػػػػتخداـ  (2009)لػػػػكعي الصػػػػكتي )مطػػػػر كالعايػػػػديالحػػػػظ مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة أنيػػػػا اىتمػػػػت فػػػػي تنميػػػػة ا

فػػػػػػي  كالتحصػػػػػػيؿ القرائػػػػػػي  ،(Fondas,1992س المفػػػػػػردات باسػػػػػػتخداـ قػػػػػػراءة القصػػػػػػص)طريقػػػػػػة بديمػػػػػػة لتػػػػػػدري

كفاعميػػػػػػػػػػػػػة الطريقػػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػػػكتية بالتػػػػػػػػػػػػػدريس القرائػػػػػػػػػػػػػي   (،Biemiller&Boot,2006المغكيػػػػػػػػػػػػػة )المفػػػػػػػػػػػػردات 

(Smith,1998،)   الصػػػػػػؼ األكؿ  معممػػػػػػي ممارسػػػػػػةكلػػػػػػـ تبحػػػػػػث أم دراسػػػػػػة محميػػػػػػة أك عربيػػػػػػة فػػػػػػي مسػػػػػػتكل

أنػػػػو اليكجػػػػد دراسػػػػة عربيػػػػة فػػػػي حػػػػدكد عمػػػػـ الباحثػػػػة  كيالحػػػػظ   .الفعػػػػاؿ لمقػػػػراءة تػػػػدريسالاألساسػػػػي لمسػػػػارات 

 المفػػػػػػػػردات كالفيػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػكتيات، الطالقػػػػػػػػة، تناكلػػػػػػػػت المسػػػػػػػػارات الخمػػػػػػػػس معػػػػػػػػان)الكعي الصػػػػػػػػكتي،أك أجنبيػػػػػػػػة 

،فػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ركػػػػػػػػػػػػػػػػػز  فقػػػػػػػػػػػػػػػػػط فػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي (Yeh,2003) فقػػػػػػػػػػػػػػػػػد بحػػػػػػػػػػػػػػػػػث (القرائػػػػػػػػػػػػػػػػػي

((Martens,et,al,2007 ك   ،عمػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػراءة بطالقػػػػػػػػػػػة( صػػػػػػػػػػػمـVadasy&Sanderss,2011 دراسػػػػػػػػػػػة )

( بدراسػػػػػة اشػػػػػتممت عمػػػػػى تعػػػػػرؼ المقػػػػػركء 2012الشػػػػػيراني)كقػػػػػاـ   ،لمعرفػػػػػة تػػػػػأثير الصػػػػػكتيات عمػػػػػى القػػػػػراءة

فػػػػػػردات مػػػػػػف خػػػػػػالؿ فقػػػػػػد تحقػػػػػػؽ مػػػػػػف فكائػػػػػػد تعمػػػػػػيـ الم Smeets&Bus,2012)أمػػػػػػا)  ،كالنطػػػػػػؽ بػػػػػػو كفيمػػػػػػو

كىكػػػػذا يالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه الدراسػػػػات أنيػػػػا اىتمػػػػت فػػػػي مسػػػػار أك مسػػػػاريف مػػػػف .  القصػػػػص االلكتركنيػػػػة

تػػػػػدريس ت الخمػػػػػس لمذه الدراسػػػػػة باشػػػػػتماليا المسػػػػػارامسػػػػػارات التػػػػػدريس الفعػػػػػاؿ لمقػػػػػراءة فػػػػػي حػػػػػيف تمي ػػػػػزت ىػػػػػ

 .اؿ لمقراءة الفع  
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 الفصل الثّـالث

 الّطـريقة واإلجراءات 

كعينػػػػػة الدراسػػػػػػة  مجتمػػػػػػع الد راسػػػػػة،ك تنػػػػػاكؿ ىػػػػػذا الفصػػػػػؿ عرضػػػػػػان لمػػػػػنيج البحػػػػػث المسػػػػػتخدـ 

الدراسػػػػػػة كالمعالجػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية عمػػػػػػى النحػػػػػػك  جػػػػػػراءاتكا   كصػػػػػػدؽ األداة كثباتيػػػػػػا، يػػػػػػا،كأدات

 ا تي:                             

 منيج الدراسة:   

 أىداؼ الدراسة.تو لمناسبلدرجة ممارسة المعمميف المنيج الكصفي  ت الباحثةماستخد 

 وعينتيا مجتمع الدراسة

مػػػػػػػػف مديريػػػػػػػػة التربيػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػكاء  معممػػػػػػػػان كمعممػػػػػػػة (160بمػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد أفػػػػػػػػراد مجتمػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػة )    

كمعممػػػػػػػػػة باسػػػػػػػػػتخداـ العينػػػػػػػػػة  معممػػػػػػػػػان  (50تػػػػػػػػػـ اختيػػػػػػػػػار عينػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر احتماليػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػددىا)ك  ،القكيسػػػػػػػػػمة

فػػػػػػي عمميػػػػػػة االختيػػػػػػار كنسػػػػػػبة كتناسػػػػػػب مػػػػػػف مجتمػػػػػػع الدراسػػػػػػة بنػػػػػػاءن  (Quota-Sample) الحصصػػػػػػية

 ،معممػػػػػػػة( 132( معممػػػػػػػان كعػػػػػػػدد اإلنػػػػػػػاث )28عمػػػػػػػى الجػػػػػػػنس حيػػػػػػػث بمػػػػػػػغ عػػػػػػػدد الػػػػػػػذككر فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع )

 .( معممة 41معمميف ك) (9تـ مالحظتو )بالتالي فإف العدد الذم 

 

 



47 
 

 

 الدراسة ةأدا

قػػػػػراءة الفعػػػػػاؿ لمتػػػػػدريس اللمسػػػػػارات كالمعممػػػػػات بإعػػػػػداد بطاقػػػػػة مالحظػػػػػة ممارسػػػػػات المعممػػػػػيف  الباحثػػػػػةقامػػػػػت 

 ،Nguyen,2013)بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األدب النظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقة ) 

 .(2009(،)عطية،2005،)مصطفى

لتشػػػػمؿ عمػػػػى  جػػػػرل تصػػػػميميا ،كضػػػػعت مسػػػػارات القػػػػراءة فػػػػي بطاقػػػػة المالحظػػػػة الخاصػػػػة بالدراسػػػػة الحاليػػػػة

 بطاقػػػػػػة المالحظػػػػػػة،خصػػػػػػائص  إلػػػػػػىكلمتعػػػػػػرؼ   ضػػػػػػعيؼ، ،مقبػػػػػػكؿ جيػػػػػػد، ،جػػػػػػدان جيد ممتػػػػػػاز، تػػػػػػدرج نػػػػػػكعي:

 نفذت الباحثة اإلجرائيف ا تييف المتعمقيف بصدقيا كثباتيا.

 

 المالحظة:صدق بطاقة 

كضػػػػػعت مسػػػػػارات التػػػػػدريس الفعػػػػػاؿ لمقػػػػػراءة التػػػػػي تػػػػػـ التكصػػػػػؿ إلييػػػػػا فػػػػػي بطاقػػػػػة مالحظػػػػػة كالبػػػػػالغ     

فيػػػػػػػػػػـ كال الطالقػػػػػػػػػػة،  ،المفػػػػػػػػػػردات ،:الػػػػػػػػػػكعي الصكتي،الصػػػػػػػػػػكتيات ة ىػػػػػػػػػػيمسػػػػػػػػػػارات رئيسػػػػػػػػػػ (5عػػػػػػػػػػددىا )

 .القرائي

الصػػػػػػفية مظيػػػػػػران سػػػػػػمككيانعمى المالحػػػػػػظ أف يالحظيػػػػػػا فػػػػػػي الغرفػػػػػػة  (31اشػػػػػػتممت تمػػػػػػؾ المسػػػػػػارات عمػػػػػػى)

 كقد تكزعت تمؾ المظاىر السمككية عمى المسارات الخمس عمى النحك ا تي:

 ( فقرات لمسار الكعي الصكتي .8) -

 ( فقرات لمسار الصكتيات.6) -

 ( فقرات لمسار المفردات.6) -
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 ( فقرات لمسار الطالقة. 7 ) -

 الفيـ القرائي .( فقرات 4) -

( فقػػػػػػرة كعرضػػػػػػت عمػػػػػػػى 31ت عمػػػػػػػى )كضػػػػػػعت بطاقػػػػػػة المالحظػػػػػػة بصػػػػػػػكرتيا األكليػػػػػػة التػػػػػػي اشػػػػػػتمم

( محكمػػػػػػيف مػػػػػػف أعضػػػػػػاء ىيئػػػػػػة التػػػػػػدريس فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ 10مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف المحكمػػػػػػيف بمػػػػػػغ عػػػػػػددىـ )

جامعػػػػة الشػػػػرؽ  :كىػػػػيالمنػػػػاىج كطػػػػرؽ التػػػػدريس مػػػػف كميػػػػات التربيػػػػة فػػػػي بعػػػػض الجامعػػػػات األردنيػػػػة 

 كالتعمػػػػػيـ،كمػػػػػف مشػػػػػرفي المغػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي مديريػػػػػة التربيػػػػػة  ،كجامعػػػػػة العمػػػػػـك اإلسػػػػػالمية ،األكسػػػػػط

كذلػػػػػػػؾ لمتأكػػػػػػػد مػػػػػػػف أنيػػػػػػػا تقػػػػػػػيس مػػػػػػػدل اىتمػػػػػػػاـ معممػػػػػػػي الصػػػػػػػؼ األكؿ لمسػػػػػػػارات التػػػػػػػدريس الفعػػػػػػػاؿ 

كطمػػػػػب مػػػػػف المحكمػػػػػيف الحكػػػػػـ عمػػػػػى مػػػػػدل صػػػػػالحية المسػػػػػار مػػػػػف حيػػػػػث درجػػػػػة االنتمػػػػػاء  .لمقػػػػػراءة

 كمدل مناسبة التدريج المتبع لقياس المسار . كالتعديؿ المقترح، ،كدرجة الصالحية،

ضػػػػػػػافاتيـ عمػػػػػػػى بطاقػػػػػػػة المالحظػػػػػػػػة لقػػػػػػػد رصػػػػػػػدت الباحثػػػػػػػة   مالحظػػػػػػػات المحكمػػػػػػػػيف كاقتراحػػػػػػػاتيـ كا 

 كيمكف تمخيص تمؾ المالحظات با تي: ،كأخذتيا بالحسباف

 فصؿ الميارة ا تية إلى ميارتيف:

 يشارؾ التالميذ في تعمـ الكممات كمعانييا. -

 يشارؾ التالميذ في تعمـ الكممات كضدىا. -

 تـ حذؼ الميارة ا تية: 

 كالكتابػػػػػة كالمحادثػػػػػة الشػػػػػفكية العػػػػػركض خػػػػػالؿ مػػػػػف المقػػػػػركء تمخػػػػػيص كيفيػػػػػة عمػػػػػى التالميػػػػػذ يػػػػػد رب -

 جماعيا . أك صغيرة مجمكعات في

بنػػػػػػػػاءن عمػػػػػػػػى مالحظػػػػػػػػات المحكمػػػػػػػػيف  (1ممحػػػػػػػػؽ )كضػػػػػػػػعت بطاقػػػػػػػػة المالحظػػػػػػػػة بصػػػػػػػػكرتيا النيائيػػػػػػػػة 

ضػػػػػافاتيـ مشػػػػػتممة عمػػػػػى التػػػػػدرج النػػػػػكعي المقتػػػػػرح لجمػػػػػع المعمكمػػػػػات حػػػػػكؿ متغيػػػػػرم  ،كاقتراحػػػػػاتيـ كا 

  فقرة  (31مسارات ك) (5)الرئيسةكبمغ عدد مسارات القراءة  ،كحجـ الص ؼ الجنس، ،الدراسة
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 ثبات بطاقة المالحظة

مالحظػػػػة عينػػػػػة اسػػػػتطالعية مػػػػف مجتمػػػػػع تػػػػـ مالحظػػػػة بصػػػػكرتيا النيائيػػػػػة لمتأكػػػػد مػػػػف ثبػػػػات بطاقػػػػػة ال   

 :ا تية Holsti)ثـ حسبت نسبة االتفاؽ باستخداـ أسمكب كمعادلة ىكلستي ) ،الدراسة

    
  

     
  

 = معامؿ الثبات)االتفاؽ(R.Cإذ:

M)التي يتفؽ عمى تقديرىا المالحظيف. = عدد الميارات )الفئات 

N1)التي يالحظيا المالحظ األكؿ. = عدد الميارات )الفئات 

N2)التي يالحظيا المالحظ الثاني . = عدد الميارات )الفئات 

(كبتطبيػػػػػؽ المعادلػػػػػة السػػػػػابقة بمػػػػػغ معامػػػػػؿ الثبػػػػػات 75بمػػػػػغ عػػػػػدد الفقػػػػػرات المتفػػػػػؽ عمييػػػػػا بػػػػػيف البػػػػػاحثيف )

 لمالحظػػػػػػة مسػػػػػػارات التػػػػػػدريس الفعػػػػػػاؿ لمقػػػػػػراءة مػػػػػػف جانػػػػػػب المالحظػػػػػػيف ليػػػػػػا: (0.80الكمػػػػػػي )االتفػػػػػػاؽ()

يكضػػػػػػ  مػػػػػػدل  ( 3كالممحػػػػػػؽ)  اسػػػػػػة.كيعػػػػػػد ىػػػػػػذا الثبػػػػػػات كافيػػػػػػان ألغػػػػػػراض ىػػػػػػذه الدر  المشػػػػػػرؼ كالباحثػػػػػػة،

 االتفاؽ كاالختالؼ بيف المالحظيف عمى مسارات بطاقة المالحظة.

 متغيرات الّدراسة

     تشتمؿ الدراسة عمى المتغيرات التصنيفية ا تية :س

 معممة. ، معمـ :فئتاف كلو جنس المعمـ -1

 .تمميذان  35مفر أكث  ؿ،تمميذان فأق 35 :حجـ الصؼ كلو مستكياف -2
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 إجراءات الدراسة

          اَلتية: نفذت الباحثة الخطوات، ولإلجابة عن أسئمتيا لتحقيق أىداف الدراسة،

 اإلطالع عمى األدب النظرم كالدراسات الس ابقة. 

  الدراسة . إعداد أداة 

 كالعينػػػػػة مػػػػػف معممػػػػػي الصػػػػػؼ األكؿ األساسػػػػػي فػػػػػي مديريػػػػػة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػيـ  تحديػػػػػد مجتمػػػػػع الد راسػػػػػة

 لمكاء القكيسمة .

 الدراسة   التأكد مف صدؽ كثبات أداة 

 الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة الش رؽ األكسط. 

 لتطبيػػػػػػؽ الدراسػػػػػػة فػػػػػػي المػػػػػػدارس  كزارة التربيػػػػػػة كالت عمػػػػػػيـ الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى كتػػػػػػاب تسػػػػػػييؿ ميمػػػػػػة مػػػػػػف

 في لكاء القكيسمة.األساسية 

 عمى عينة الدراسة ةاألدا تطبيؽ. 

 في جداكؿ خاصة . ةرصد البيانات المتحصمة مف تطبيؽ األدا 

 تحميؿ البيانات باستخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة. 

 صدار التكصيات  .عرض النتائج كا 

 المعالجة اإلحصائية

 :الباحثة المعالجات اإلحصائية ا تية استخدمت     

لإلجابػػػػػػػة عػػػػػػػف  المتكسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػػات المعياريػػػػػػػة كالرتػػػػػػػب كدرجػػػػػػػة الممارسػػػػػػػة1-

 السؤاليف األكؿ كالثاني.
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 باستخداـ معادلة ىكلستي. ثبات المالحظةمعامؿ  2-

ار الفػػػػػػػػركؽ فػػػػػػػػي درجػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػػات الختبػػػػػػػػلعينتػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػتقمتيف  t-testاإلحصػػػػػػػػائي "ت"  -3

 الصؼ .الصفية لمسارات تدريس القراءة حسب حجـ 

 ( Non- parametric test)المعممي  كاختبار ( (Mann witneyاختبار ماف كتني -4

 .ت تدريس القراءة حسب متغير الجنسالختبار الفرؽ في درجة الممارسات الصفية لمسارا
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة مف خالؿ اإلجابة عف أسئمتيا، كعمػى  الجزءتضمف ىذا 

 النحك ا تي:

ممارسة معممي الصـف  درجةأوًًل: النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال األول، الذي نصو " ما 

 ؟لمسارات تدريس القراءة الفعال األول

 ، كتـ تحديد الرتبة كدرجةالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريةلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب       

لكؿ مجاؿ مف مجاالت أداة ك ، الفعاؿ لمقراءة تدريسال لمسارات األساسي األكؿ الصؼ معممي ممارسة

 .( ذلؾ1كيظير الجدكؿ )  الدراسة،

 (1الجدول )

التدريس  لمسارات األول الصف معممي ممارسة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتبة ودرجة
 بشكل عام ولكل مجال من مجاًلت اداة الدراسة مرتبة تنازلياً  الفعال لمقراءة

 المجال الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الرتبة
درجة 

 الممارسة

2 
 مرتفعة 1 0.36 4.60 الصوتٌات

3 
 مرتفعة 2 0.43 4.32 المفردات

1 
 مرتفعة 3 0.45 4.13 الصوتًالوعً 

4 
 مرتفعة 4 0.45 4.10 الطالقة

5 
 مرتفعة 5 0.74 3.94 الفهم القرائً

 مرتفعة  0.36 4.22 الدرجة الكمية
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كانت  اؿالفع   القراءة تدريس لمسارات األكؿ الصؼ معممي ممارسةدرجة ( أف 1يالحظ مف الجدكؿ )

(، كجاءت مجاالت أداة 0.36( كانحراؼ معيارم )4.22) لمدرجة الكمية ، إذ بمغ المتكسط الحسابيمرتفعة

(، كجاء في الرتبة 3.94 -4.60، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف )جميعيا بالدرجة المرتفعةالدراسة 

(،  كفي الرتبة الثانية جاء 0.30( كانحراؼ معيارم )4.60، بمتكسط حسابي ) الصوتٌاتاألكلى مجاؿ 

 الطالقةمجاؿ  قبؿ االخيرة(، كجاء في الرتبة 0.43( كانحراؼ معيارم )4.32بمتكسط حسابي ) المفردات

بمتكسط  القرائي الفيـكجاء في الرتبة االخيرة مجاؿ   ،(0.45( كانحراؼ معيارم )4.10بمتكسط حسابي )

 -ى النحك ا تي:عم ، أما بالنسبة لفقرات كؿ مجاؿ فكانت النتائج(0.74( كانحراؼ معيارم )3.94حسابي )

 الصوتياتمجال  -1

 الصؼ معممي ممارسة كدرجةكتـ تحديد الرتبة ، تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية   

 ذلؾ يبيف (2 الجدكؿ )لكؿ فقرة مف فقرات ىذا المجاؿ، ك  الفعاؿ القراءة تدريس لمسارات األكؿ

 (2الجدول ) 

 لمسارات األول الصف معممي ممارسة درجة درجةك المعيارية والرتب المتوسطات الحسابية واًلنحرافات
 مرتبة تنازلياً  لفقرات مجال الصوتيات الفعال القراءة تدريس

 رقـ
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

درجة  الرتبة

 الممارسة

11 

         ٌعلم الّصوتٌات للّتالمٌذ وفق تعلٌمات 
 )حرف،مقطع،كلمة(مثل  الكلمةس تدرٌ 

 الحروف والمقطع فً دار 
 مرتفعة 1 0.20 4.96

14 

ٌساعد الّتالمٌذ على الّتمٌٌز بٌن المقاطع 
القصٌرة مثل: )َد ُد ِد ( والمقاطع الّطوٌلة فً 

 داري –دور  –الكلمات : دار 

 مرتفعة 2 0.24 4.94

10 

ٌطّبق معرفته للحروف وأصواتها من خالل 
)لكلمات فً الكتاب أو القراءة الّصفٌة 

 البطاقات(
 مرتفعة 3 0.58 4.70

9 
ٌعرض على الّتالمٌذ العالقات بٌن مخارج  

 سٌن(  –الحروف وأصواتها)مثل:شٌن 
 مرتفعة 4 0.66 4.66
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13 

ٌساعد الّتالمٌذ الستخدام استراتٌجٌة الّتعرف 
إلى الكلمة.)مثل:إعطاء الكلمة الجدٌدة بلون 

 مغاٌر فً الجملة(
 مرتفعة 5 0.76 4.40

12 
ٌدّرب الّتالمٌذ على األصوات المتشابهة بٌن 

 ناب(     ←كلمات معطاة .)مثل: باب 
 مرتفعة 6 1.05 3.92

 مرتفعة  0.36 4.60 الدرجة الكمية 

 لفقراتلمقراءة  الفعاؿ تدريسال لمسارات األكؿ الصؼ معممي ممارسة درجةأف ( 2) يالحظ مف الجدكؿ       

 (،0.36( كانحراؼ معيارم )4.60)لمدرجة الكمية  ، إذ بمغ المتكسط الحسابيمرتفعة تكان الصكتيات مجاؿ

( 2..3  -0..4كجاءت جميع فقرات ىذا المجاؿ في الدرجة المرتفعة، اذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف )

كتيات ( التي تنص عمى" يعمـ11الفقرة )كجاء في الرتبة األكلى   تدريس تعميمات كفؽ لمت الميذ الص 

( كانحراؼ معيارم 4.96، بمتكسط حسابي )"  دار في كالمقطع الحركؼ مثؿ (،كممة حرؼ،مقطع)الكممة

 المقاطع بيف الت مييز عمى الت الميذ يساعد "التي تنص عمى ( 14ت الفقرة )(،  كفي الرتبة الثانية جاء0.20)

( 4.94بمتكسط حسابي ) دارم " – دكر – دار:  الكممات في الط كيمة كالمقاطع(  دل  د   د  : )مثؿ القصيرة

 عمى الت الميذ يدر ب "التي تنص عمى (12الفقرة )  االخيرةفي الرتبة  ت(، كجاء0.24كانحراؼ معيارم )

( كانحراؼ معيارم 3.92بمتكسط حسابي ) "( ناب ← باب: مثؿ.) معطاة كممات بيف المتشابية األصكات

(1.05). 

 المفرداتمجال  -2

 الصؼ معممي ممارسة كدرجةكتـ تحديد الرتبة ، تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية   

 ذلؾ يبيف (3 الجدكؿ )لكؿ فقرة مف فقرات ىذا المجاؿ، ك  الفعاؿ القراءة تدريس لمسارات  األكؿ
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 (3الجدول ) 

 لمسارات األول الصف معممي ممارسة درجة درجةك المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب
 مرتبة تنازلياً  لفقرات مجال المفردات الالفعّ  القراءة تدريس

 رقـ
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اًلنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 

 الممارسة

20 

ٌعلم الّتالمٌذ الحروف المكّونة للكلمة من 

 حٌث بداٌتها ووسطها ونهاٌتها .مثل:

 )عّمان ، رعد،  َرفع ( 

 مرتفعة 1 0.39 4.88

17 
ٌقرأ الّتالمٌذ الكلمات الجدٌدة التً مّرت  

 مرتفعة 2 0.53 4.64 أصواتها علٌهم 

 مرتفعة 3 0.65 4.50 ٌشارك الّتالمٌذ فً تعلّم الكلمات ومعانٌها 15

 مرتفعة 4 0.81 4.10 ٌشارك التالمٌذ فً تعلم الكلمات وضدها  16

19 
ٌستخدم أنشطة عدٌدة لتعزٌز نمو المفردات  

 مرتفعة 4 0.79 4.10 لدى الّتالمٌذ

18 
ٌطلب من الّتالمٌذ استخدام الكلمات التً  

 مرتفعة 6 0.84 3.70 تعلّموها فً جمل مفٌدة

 
 الدرجة الكمية

 مرتفعة  0.43 4.32

 مجاؿ لفقرات اؿالفع   القراءة تدريس لمسارات األكؿ الصؼ معممي ممارسة درجةأف ( 3) يالحظ مف الجدكؿ

كجاءت  (،0.43( كانحراؼ معيارم )4.32)لمدرجة الكمية ، إذ بمغ المتكسط الحسابي مرتفعة تكان المفردات

كجاء ( 0..3  -4.44جميع فقرات ىذا المجاؿ في الدرجة المرتفعة، اذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف )

نة الت الميذ الحركؼ تنص عمى" يعمـ ( التي20الفقرة )في الرتبة األكلى   ككسطيا بدايتيا حيث مف لمكممة المكك 

(،  كفي الرتبة 0.39( كانحراؼ معيارم )4.88، بمتكسط حسابي )" ( ر فع  رعد، ، عم اف: )مثؿ. كنيايتيا

بمتكسط  " عمييـ أصكاتيا مر ت التي الجديدة الكممات الت الميذ يقرأ "التي تنص عمى ( 17ت الفقرة )الثانية جاء
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 يطمب "التي تنص عمى (18الفقرة )  االخيرةفي الرتبة  ت(، كجاء0.53( كانحراؼ معيارم )4.64حسابي )

( كانحراؼ معيارم 3.70بمتكسط حسابي ) مفيدة " جمؿ في تعم مكىا التي الكممات استخداـ الت الميذ مف

(0.84). 

 الصوتي الوعيمجال  -3

 الصؼ معممي ممارسة كدرجةكتـ تحديد الرتبة ، الحسابية كاالنحرافات المعياريةتـ حساب المتكسطات    

 ذلؾ يبيف (4 الجدكؿ )لكؿ فقرة مف فقرات ىذا المجاؿ، ك  اؿالفع   القراءة تدريس لمسارات األكؿ

 (4الجدول ) 

 لمسارات األول الصف معممي ممارسة درجة درجةك المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب
 مرتبة تنازلياً  الصوتي لفقرات مجال الوعيلمقراءة   الالفعّ  التدريس

 رقـ
المتوسط  الفقرة الفقرة

 الحسابي
اًلنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 

 الممارسة

4 

 ٌحلل الكلمات إلى أصوات فردٌة

 َهـ ،ب َ  َذ، ←مثل: َذَهبَ 
 مرتفعة 1 0.57 4.80

1 

ٌدّرب الّتالمٌذ على األصوات المنفصلة فً  

 مرتفعة 2 0.42 4.78  )سَ َدرَ (ات مثل : الحروف فً كلمة  الكلم

2 
ٌحّدد األصوات الّساكنة فً كلمات مختلفة  

ٌت ،بْنٌت( ٌْ  مرتفعة 2 0.42 4.78 )مثل: ب

3 

ٌطلب من الّتالمٌذ كلمات جدٌدة بعد تدرٌسه  

صوت الحروف فً الكلمات اآلتٌة:  مثل 

 َدَرَس،َزَرَع، َوَزَن 
 مرتفعة 4 0.55 4.68

8 
ٌمزج للّتالمٌذ بٌن األصوات المنفصلة  

 مرتفعة 5 0.74 4.32 مثل)زرع(

5 

ٌدّرب الّتالمٌذ على اإلضافة للّصوت إلٌجاد 

 متوسطة 6 1.07 3.26 ملعب    ←كلمات ذات معنى.مثل: لعب
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6 

ٌدّرب الّتالمٌذ على الحذف للّصوت إلٌجاد  

باب     ←كلمات ذات معنى .)مثل: بابا

 هر ←مهر
 متوسطة 7 1.00 3.22

7 
ٌدّرب الّتالمٌذ على الّتبدٌل للّصوت إلٌجاد  

 متوسطة 8 1.02 3.18 كلمات ذات معنى )مثل: قام، قال،صام( 

 
 الدرجة الكمية

 مرتفعة 3 0.45 4.13

 مجاؿ لفقرات اؿالفع   القراءة تدريس لمسارات األكؿ الصؼ معممي ممارسة درجةأف ( 4) يالحظ مف الجدكؿ

 (،0.45( كانحراؼ معيارم )4.13)لمدرجة الكمية ، إذ بمغ المتكسط الحسابي مرتفعة تكان الصكتي الكعي

( 3.14  -4.40كجاءت جميع فقرات ىذا المجاؿ في الدرجة المرتفعة، اذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف )

  ،ب   ى ػ ذ ، ←ذ ى ب  : فردية مثؿ أصكات إلى الكممات ( التي تنص عمى" يحمؿ4الفقرة )كجاء في الرتبة األكلى 

 "التي تنص عمى ( 1ت الفقرة )(،  كفي الرتبة الثانية جاء0.57( كانحراؼ معيارم )4.80، بمتكسط حسابي )

بمتكسط حسابي  "(  س   ر   د  )  كممة في الحركؼ:  مثؿ الكممات في المنفصمة األصكات عمى الت الميذ يدر ب

 الت الميذ يدر ب "التي تنص عمى (7 الفقرة ) االخيرةفي الرتبة  ت(، كجاء0.42( كانحراؼ معيارم )4.78)

( كانحراؼ 3.18بمتكسط حسابي ) "( قاؿ،صاـ قاـ،: مثؿ) معنى ذات كممات إليجاد لمص كت الت بديؿ عمى

 .(1.02معيارم )

 الطالقةمجال  -4

 الصؼ معممي ممارسة كدرجةكتـ تحديد الرتبة ، تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية   

 ذلؾ يبيف (5 الجدكؿ )لكؿ فقرة مف فقرات ىذا المجاؿ، ك  لمقراءة اؿالفع   تدريسال لمسارات األكؿ
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 (5الجدول ) 

 لمسارات األول الصف معممي ممارسة درجة درجةك المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب
 مرتبة تنازلياً  لفقرات مجال الطالقةلمقراءة  الالفعّ  تدريسال

 رقـ
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اًلنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 

 الممارسة

24 
ٌدّرب التالمٌذ على القراءة بطالقة من  

 خالل التالمٌذ القدوة )الذٌن ٌتقنون القراءة(
 مرتفعة 1 0.77 4.76

23 
ٌشّجع الّتالمٌذ على إعادة القراءة للجملة أو  

 الّنص ألكثر من مّرة.
 مرتفعة 2 0.60 4.74

22 
ا ،أو فً   ًٌ ٌقرأ للّتالمٌذ بطالقة جماع

 مجموعات صغٌرة،أو فردٌاً.
 مرتفعة 3 0.70 4.60

26 
ٌؤكد على قراءة الجملة أوالّنص بطالقة  

 حسب مستوٌات القراءة الخاصة بالّتالمٌذ
 مرتفعة 4 0.76 4.54

21 
 ٌدّرب الّتالمٌذ على الّسرعة فً القراءة 

 المرتبطة بالفهم . 
 مرتفعة 5 0.83 4.28

27 

 زٌستخدم مهارة االستماع فً الّصف لتعزٌ
مهارة فهم المادة المسموعة من خالل 

 أشرطة التسجٌل 
 متوسطة 6 1.32 3.08

25 
ٌدّرب الّتالمٌذعلى القراءة بطالقة باستخدام 

 الّتسجٌالت الّصوتٌة
 متوسطة 7 1.06 2.68

 
 الدرجة الكمية

 مرتفعة  0.45 4.10

 مجاؿ لفقرات اؿ لمقراءةالفع   تدريسال لمسارات األكؿ الصؼ معممي ممارسة درجةأف ( 5) مف الجدكؿيالحظ 

كجاءت  (،0.45( كانحراؼ معيارم )4.10) لمدرجة الكمية ، إذ بمغ المتكسط الحسابيمرتفعة تكان الطالقة

  -0..4جميع فقرات ىذا المجاؿ في الدرجة المرتفعة كالمتكسطة، اذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف )

 خالؿ مف بطالقة القراءة عمى التالميذ ( التي تنص عمى" يدر ب24الفقرة )كجاء في الرتبة األكلى ( 3.14

(،  كفي الرتبة الثانية 0.77كانحراؼ معيارم )( 4.76(، بمتكسط حسابي )القراءة يتقنكف الذيف) القدكة التالميذ

ع "التي تنص عمى ( 23ت الفقرة )جاء  ".مر ة مف ألكثر الن ص أك لمجممة القراءة إعادة عمى الت الميذ يشج 

 "التي تنص عمى (25الفقرة )  االخيرةفي الرتبة  ت(، كجاء0.60( كانحراؼ معيارم )4.74بمتكسط حسابي )
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كتية " الت سجيالت باستخداـ بطالقة قراءةال الت الميذعمى يدر ب ( كانحراؼ معيارم 2.68بمتكسط حسابي ) الص 

(1.06). 

 القرائي الفيممجال  -5

 الصؼ معممي ممارسة كدرجةكتـ تحديد الرتبة ، تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية   

 ذلؾ يبيف (6 الجدكؿ )فقرات ىذا المجاؿ، ك لكؿ فقرة مف  لمقراءة اؿالفع   تدريسال لمسارات األكؿ

 (6الجدول ) 

 لمسارات األول الصف معممي ممارسة درجة درجةك المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب
 مرتبة تنازلياً  القرائي لفقرات مجال الفيمال لمقراءة الفعّ  تدريسال

 رقـ
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اًلنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الممارسة

31 

ٌشارك الّتالمٌذ فً المناقشات وطرح  
األسئلة واإلجابة عنها بشكل دوري جماعٌاً 

 أو فً مجموعات صغٌرة
 مرتفعة 1 0.81 4.46

30 

ٌعمل على إٌجاد عالقات بٌن تالمٌذه من  
خالل قراءة القصص ومتابعة األحداث 

 الٌومٌة.
 مرتفعة 2 1.01 3.86

28 

ٌشّجع الّتالمٌذ على بناء خلفٌة معرفٌة عند  
الّتالمٌذ لٌصبحوا قّراء جٌدٌن فً قراءاتهم 
ٌّة.)مثل:المشاركة فً اإلذاعة  الٌوم
ٌّة،الّرحالت، قراءة القصص  المدرس

 القصٌرة.....(.

 مرتفعة 3 1.02 3.84

29 

ٌستخدم وسائل اتصال مناسبة للقراءة  
بصوت عاٍل لمساعدة الّتالمٌذ على فهم المادة 

 المسموعة.
 متوسطة 4 1.14 3.60

 مرتفعة  0.74 3.94 الدرجة الكمية

 مجاؿ لفقرات لمقراءة  اؿالفع   تدريسال لمسارات األكؿ الصؼ معممي ممارسة درجةأف ( 6) يالحظ مف الجدكؿ

 (،0.74( كانحراؼ معيارم )3.94) لمدرجة الكمية ، إذ بمغ المتكسط الحسابيمرتفعة تكان القرائي الفيـ

كجاءت جميع فقرات ىذا المجاؿ في الدرجة المرتفعة كالمتكسطة، اذ تراكحت المتكسطات الحسابية بيف 
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 كطرح تالمناقشا في الت الميذ ( التي تنص عمى" يشارؾ31الفقرة )كجاء في الرتبة األكلى ( 3.00  -4.40)

( كانحراؼ 4.46، بمتكسط حسابي ) صغيرة مجمكعات في أك جماعيان  دكرم بشكؿ عنيا كاإلجابة األسئمة

 بيف عالقات إيجاد عمى يعمؿ "التي تنص عمى ( 30ت الفقرة )(،  كفي الرتبة الثانية جاء0.81معيارم )

( كانحراؼ معيارم 3.86بمتكسط حسابي ) ".اليكمية األحداث كمتابعة القصص قراءة خالؿ مف تالميذه

يستخدـ كسائؿ اتصاؿ مناسبة لمقراءة  "التي تنص عمى (29الفقرة )  االخيرةفي الرتبة  ت(، كجاء1.01)

 .(1.14( كانحراؼ معيارم )3.60بمتكسط حسابي )لمساعدة التالميذ عمى فيـ المادة المسمكعة"  بصكت عاؿ  

 

 0,0,) إحصائية دًللة ذات فروق توجد ىل ، الذي نصو "الثاني: النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال ثانياً 

 =α  )جـنس المعمـم،  إلـى تعـزىلمقـراءة ال تـدريس الفّعـالممارسة معممـي الصـف األول لمسـارت  في درجة(

  وحجم الصف(؟

 تمت اًلجابة عن ىذا السؤال عمى النحو اَلتي:

 المعمم جنس متغير -1

كما ، اؿ لمقراءة الفع   تدريسال لمسارت األكؿ الصؼ معممي ممارسة رتب لدرجةتـ حساب متكسط ال          

( يبيف  7، كالجدكؿ )المعمـ استخدـ اختبار" ماف كتني"  لعينتيف مستقمتيف لفحص الفركؽ تبعا لمتغير جنستـ 

 .النتائج
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 (7الجدول )
 ممارسة درجة في لمعينات المستقمة لمفروق مان وتني  واًلنحرافات المعيارية واختبارالمتوسطات الحسابية 
 المعمم جنسل تبعاً لمقراءة الفعال  تدريسال لمسارت األساسي األول الصف معممي

 N الجنس 
مجموع 

 الرتب 
الرتب توسطم  Z قيمة   مستوى الداللة 

 الوعً الصوتً

 0.879 0.153 223.50 24.83 9 ذكور

   1051.50 25.65 41 إناث
      

 الصوتٌات

 0.949 0.064 232.00 25.78 9 ذكور

   1043.00 25.44 41 إناث
      

 المفردات

 0.452 0.752 200.00 22.22 9 ذكور

   1075.00 26.22 41 إناث
      

 الطالقة

 0.268 1.108 186.00 20.67 9 ذكور

   1089.00 26.56 41 إناث
      

 الفهم القرائً

 0.184 1.327 177.50 19.72 9 ذكور

   1097.50 26.77 41 إناث
      

 الدرجة الكلٌة

 0.397 0.847 196.00 21.78 9 ذكور

   1079.00 26.32 41 إناث
      

 

(  ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )عدـ ( إلى 7تشير النتائج في الجدكؿ )          

، استنادان إلى قيـ الصؼ لحجـ تبعان لمقراءة  اؿالفع   تدريسال لمسارت األكؿ الصؼ معممي ممارسة درجة في

(Z) ( 0.3(، كبمستكل داللة ).0.44المحسكبة إذ بمغت..) ككذلؾ عدـ كجكد فركؽ في لمدرجة الكمية ،

 )ت( غير دالة احصائيان. مة، إذ كانت قيكافة المجاالت
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 الصف: متغير حجم -

 األساسي األكؿ الصؼ معممي ممارسة تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة          

استخدـ اختبار" ت"  لعينتيف مستقمتيف لفحص الفركؽ تبعا لمتغير كما تـ ، لمقراءة الفعاؿ تدريسال لمسارت

 ( يبيف النتائج.8الصؼ، كالجدكؿ ) حجـ

 (8الجدول )
 ممارسة درجة في لمعينات المستقمة لمفروق   t-testالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واختبار 

 الصف لحجم تبعاً  ال لمقراءةالفعّ  تدريسال لمسارت األول الصف معممي

 العدد الصف حجم المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة ت  المعياري

 الوعي الصوتي
 

 0.200 1.301- 0.47 4.05 27 فاكثر 53

   0.43 4.22 23 53أقل من 

 الصوتيات
 

 0.542 0.614- 0.35 4.57 27 فاكثر 53

   0.37 4.63 23 53أقل من 

 المفردات
 

 0.527 0.637- 0.39 4.28 27 فاكثر 53

   0.48 4.36 23 53أقل من 

 الطالقة
 

 0.511 0.663- 0.46 4.06 27 فاكثر 53

   0.44 4.14 23 53من  أقل

 0.738 0.337- 0.78 3.91 27 فاكثر 53 الفيم القرائي

   0.70 3.98 23 53أقل من 

 الدرجة الكلية
 0.333 0.978- 0.38 4.18 27 فاكثر 53

   0.33 4.28 23 53أقل من 

 في(  ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )عدـ ( إلى  8تشير النتائج في الجدكؿ )  

، استنادان إلى قيـ ت الصؼ لحجـ تبعان  اؿالفع   القراءة تدريس لمسارت األكؿ الصؼ معممي ممارسة درجة

كؽ في كافة ، ككذلؾ عدـ كجكد فر لمدرجة الكمية (0.333(، كبمستكل داللة )4...0-المحسكبة إذ بمغت )

 )ت( غير دالة احصائينا. قيمةالمجاالت، إذ كانت 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

ال لمقراءة واإلحصائي كشفت نتائج الدراسة التي تم فييا استخدام النسب المئوية لمسارات التدريس الفعّ 

((t، :واختبار مان وتني عن مجموعة من النتائج،يمكن مناقشتيا عمى النحو اَلتي 

 المتعمقة بالسؤال األول. أوًًل:مناقشة النتائج

 الفعّ لما درجة ممارسة معممي الصف األول لمسارات التدريس ا لقد نص السؤاؿ األكؿ عمى ا تي:

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية،كتـ تحديد الرتبة ؟لمقراءة

كجاءت  ،بشكؿ عاـ مرتفعةممارسة المعمميف لمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة درجة تنازليان،أظيرت النتائج أف 

جميع مسارات أداة الدراسة بالدرجة المرتفعة ،حيث جاء في الدرجة األكلى مسار الصكتيات كىذا مايتفؽ مع 

 حيث أشار إلى أف مدخؿ الصكتيات أكثر المداخؿ فاعمية لمتالميذ حيث يتذكر فيو (1983دراسة كيمر)

بمايتفؽ مع  المفردات التالميذ األصكات المرتبطة بكؿ حرؼ مف حركؼ اليجاء .كجاء في الرتبة الثانية مسار

مف المفردات نتيجة إعادة القراءة مف  حيث ذكرت أف التالميذ يتعممكف مقداران كبيران  (1992دراسة فكنداس )

رتبة ؿ الكممات إلى أصكات فردية في الجاءت يحمرتبة الثالثة كقد .أما الكعي الصكتي فقد جاء في القبؿ المعمـ

ىراألكلى بالنسبة ليذا المسار ك  ( حيث ركز عمى تعميـ تجزئة األصكات 2011)ىذا مايتفؽ مع دراسة بكير كا 

 ،رتبة الرابعةفي حيف جاء مسار الطالقة في الدرسة كتالميذ المدرسة االبتدائية،لمطالب في مرحمة ماقبؿ الم

،أما مسار تدريب التالميذ عمى القراءة بطالقة باستخداـ التسجيالت الصكتية فقرة  األخيرةرتبة كجاءت في ال

تبذليا كزارة التربية كالتعميـ تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى الجيكد التي رتبة األخيرة. الفيـ القرائي فقد جاء في ال

دكات كالمقاءات التربكية بيف كالن    ،يةالتدريبكرات لتحسيف أداء المعمـ كتطكيره تربكيان عف طريؽ عقد الد  
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كما تعزك الباحثة النتيجة إلى أف المناىج األردنية  ،كبيف المعمميف أنفسيـكالمشرفيف التربكييف ،المعمميف 

المغة العربية لمصؼ األكؿ األساسي بشكؿ يثير انتباه المعمميف كالطالب مف خالؿ الرسكـ  اىتمت بكتب

التدريس الفعاؿ لمقراءة بدرجة األمر الذم جعؿ ممارسة معممي الصؼ األكؿ لمسارات ،كالصكر كالجداكؿ 

 مرتفعة .

 ثانيان: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: 

في  (≤ 0.05ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى)  نص السؤاؿ الثاني عمى ا تي: لقد

 ال لمقراءة تعزى إلى)جنس المعمم وحجمالتدريس الفعّ  درجة ممارسة معممي الصف األول لمسارات

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب متكسط الرتب لدرجة ممارسة معممي الصؼ األكؿ األساسي ؟الصف(

 لعينتيف مستقمتيف تبعان لمتغير جنس المعمـ، ،كما تـ استخداـ اختبار "ماف كتني"لمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات لعينتيف مستقمتيف لفحص الفركؽ تبعان لمتغير حجـ الصؼ.كاختبار "ت" 

 تعزل لمتغير جنس المعمـ كحجـ الصؼ . (≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستكل 

دراستو إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا تعزل ( حيث أظيرت 2000اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة النصار )

لمتغير  (≤ 0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل )تعزك الباحثة ك  . الصؼلمتغير 

ناثنا عمى قدر متشابو مف المسؤكلية التربكية كاألخالقية في درجة الجنس نتيجة  إلى أف المعمميف ذككرنا كا 

لتربية كاإلشراؼ مف قبؿ كزارة اإضافة إلى التشابو في مستكل المتابعة  ،ممارسة مسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة

كتعكد كذلؾ إلى حداثة تطبيؽ مناىج المغة العربية لمصؼ كاإلناث عمى السكاء.كالتعميـ عمى مدارس الذككر 

األكؿ األساسي كما رافقو مف تغييرات عمى مضاميف ىذا المنياج األمر الذم يحد مف التفاكت في األداء 

لمتغير  (≤0.05) فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلعدـ كجكد الباحثة  كتعزك التدريسي بيف الجنسيف.

الذككر النكع االجتماعي ) نتيجة ألف الصؼ األكؿ األساسي في المدارس الحككمية يشمؿحجـ الصؼ 
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ماتميزت  مسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة .إضافة إلى مما ال يجعؿ مف حجـ الصؼ عائقان أماـ أداء (كاإلناث

الت مثيؿ،المسرحية،الت عمـ كر،)لعب الد  عناصر كأساليب ككسائؿ عديدة لمتعمـ لفترة الحالية مف تكافر بو ا

كمراعاة ،ؼ بغض النظر عف حجموفي غرفة الص   األمر الذم يستدعي جذب انتباه التالميذ جميعيـالت عاكني(

بالمعب كالتعمـ مف خالؿ األقراف حيث أصب  الفركؽ الفردية بينيـ مف خالؿ التعمـ التعاكني كاستخداـ التعمـ 

اىتماـ الطالب كيشجعيـ عمى  يقـك بدكر المعمـ الصغير ممايثيربإمكاف الطالب أف يتقمص دكر المعمـ ك 

تدريس مسارات القراءة لمصفكؼ الصغيرة كالكبيرة بشكؿ التعمـ كىذا بدكره يجعؿ مف السيكلة عمى المعمـ 

 .متساك  

 وصيات :التّ 

 تكصي الباحثة با تي: نتائج الدراسة كتفسيرىا،في ضكء 

ثراء مناىج القراءة بيذ - ه المسارات حيث أظيرت استمرار التأكيد عمى مسارات تدريس القراءة الفعاؿ كا 

 درجة عالية في ممارسة تمؾ المسارات. النتائج

بعمؿ راسة كليذا تكصي الد ، أشارت نتائج بعض فقرات تدريس القراءة إلى درجة ممارسة متكسطة -

 كتدريب المعمميف عمى: ، ية لممعمميف دكرات تدريب

 .كيفية استخداـ ميارتي االستماع كالقراءة بطالقة في الغرفة الصفية 

 .استخداـ كسائؿ االتصاؿ المناسبة لفيـ المادة المسمكعة 

متغيرات  تقصي درجة ممارسة المعمميف لمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة في مراحؿ تعميمية أخرل،كمع -

 كالمؤىؿ العممي(. )كسنكات الخبرة، أخرل

دراسة العالقة بيف معرفة معممي الصؼ األكؿ األساسي لمسارات التدريس الفعاؿ لمقراءة كدرجة  -

 لتمؾ المسارات في الغرفة الصفية. ممارستيـ
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 قائمة المراجع

 المراجع العربيةأوًًل: 

 .القرآف الكريـ  -

ـــم (.1982كمػػػاؿ ابػػػراىيـ )  ،بػػػدرم - ـــة عم ـــرمج المغ ـــا الصـــوتي والنظـــام األصـــوات المب ـــى مطبق ـــة عم  المغ

 .الرياض – سعكد الممؾ جامعة المكتبات شؤكف عمادة، 1،طالعربية

برنـــــــامج أنشـــــــطة مقتـــــــرح لتنميـــــــة بعـــــــض ميـــــــارات  (. "2002،)رحػػػػػػػاب صػػػػػػػال  محمػػػػػػػد  برغػػػػػػػكث، -

ـــــاض  ـــــة ري ـــــتعمم بمرحم ـــــة لتطفـــــال ذوي صـــــعوبات ال ـــــراءة والكتاب ـــــالاًلســـــتعداد لمق  أطركحػػػػػة)،"األطف

 جميكرية مصر العربية. ،القاىرة –جامعة عيف شمس  ، (دكتكراة غير منشكرة

 فـــــي فـــــلالـــــوعي الفونولـــــوجي وعالقتـــــو بالعســـــر القرائـــــي لـــــدى الط"(.2010فيػػػػػد حمػػػػاد ،)  التميمػػػػي، -

  كيسي،المغرب:الرباط سجامعة محمد الخامس ال "،)أطركحة دكتكراة (، المدرسة السعودية

جراءاتيــــــا المغويــــــة الميــــــارات تنميــــــة (.2007عمػػػػػػي سػػػػػػعد ) ،جػػػػػػاب ا -  ايتػػػػػػراؾ ،القػػػػػػاىرة،التربويــــــة وا 

 . القاىرة :لمنشر

 الفكػػػػػػرم التصػػػػػػكر: كالكتابػػػػػػة القػػػػػػراءة باكتسػػػػػػا فػػػػػػي أساسػػػػػػية ميػػػػػػارات،)2008(إليػػػػػػانكر الصػػػػػػايغ   حػػػػػػداد، -

 22/4/2015تـ زيارة المكقع بتاري    http://cms.educathon.gov لمفحص

الميــــــارات القرائيــــــة وطــــــرق تدريســــــيا بــــــين النظريــــــة (.2002)، ابػػػػػػراىيـ محمػػػػػػد عمػػػػػػي  حراحشػػػػػػة، -

 دار الخزامى.عماف : ،والتطبيق

 .،عماف:دار الثقافةطرق تعميم األطفال القراءة والكتابة(.1990)،ىشاـ  الحسف، -

-األسباب–اًلنتشار -التربية الخاصة:الفئات )المفاىيم(.2010ىيثـ يكسؼ راشد) ،الريمكني-
جامعة -كمية عجمكف الجامعية(وطرق التعامل التربوية والتعميمية مع ىذه الفئات الخصائص -التصنيفات

.البمقاء التطبيقية   

http://cms.educathon.gov/
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يػػػػػػات،-   ،صــــــعوبات التعمم:األســــــس النظريــــــة والتشخيصــــــية والعالجيــــــة(.1998)،فتحػػػػػػي مصػػػػػػطفى   الز 

 .النشر لمجامعاتدار  القاىرة:

 .االسكندرية:دارالكفاء ،التعمم وأساليب القراءة في الضعف(.2006)، عيسى عمي مراد سعد، -

ــــــي الصــــــفوف ("2010خالدةعبػػػػػػد الػػػػػػرحمف )  ،شػػػػػػتات - ــــــة بوســــــاطة الحاســــــوب ف ــــــة العربي ــــــيم المغ تعم

.مجمػػػػػػػع المغػػػػػػػة 2010تشػػػػػػػريف األكؿ  27كزارة التربيػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػيـ الواقـــــــع والمـــــــ مول :األولـــــــى األربعـــــــة

 .www.majma.org.joالعربية االردني 

ـــــــــــــم (.2009)،سػػػػػػػػػػػػػميـ محمػػػػػػػػػػػػػد،أبكرياش حسػػػػػػػػػػػػػيف محمػػػػػػػػػػػػػد كالصػػػػػػػػػػػػػافي عبػػػػػػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػػػػػػيـ  شػػػػػػػػػػػػػريؼ، - تعم

  .،عماف : دار الثقافةريعةالقراءةالسّ 

مســـــتوى تمكـــــن معممـــــي الصـــــف األول اًلبتـــــدائي (."2012عبػػػػػدا ،)خميػػػػػؿ بػػػػػف محمػػػػػد   ،الشػػػػػيراني -

ـــــذىم مـــــن ـــــدى تالمي ـــــة ميـــــارات القـــــراءة ل مكػػػػػة  -،جامعة أـ القػػػػػرل ماجسػػػػػتير(رسػػػػػالة ")أســـــاليب تنمي

 المممكة العربية السعكدية.، المكرمة

ـــــة المبكـــــرةميـــــا(.2003طػػػػػاىر أحمػػػػػد،)  الطحػػػػػاف، - ـــــي الطفول عمػػػػػاف:دار  ،رات اًلســـــتماع والتحـــــدث ف

 .الفكر

القــــــراءة الســـــريعة عنـــــد األطفــــــال فـــــي ضــــــوء المنـــــاىج العمميــــــة (.2008)،حسػػػػػاف حسػػػػػيف عبابػػػػػدة، -

 .عماف:دار صفاء ،الحديثة

 دارالمسيرة  عماف:، عميم المفردات :النظرية والتطبيقاستراتيجيات ت(. 2011ماىر) عبدالبارم، -

القــــراءة  األطفــــالطــــرق تعمــــيم (.1989)،مقابمػػػػة ،زايػػػػد خالػػػػد مصػػػػطفىك  حسػػػػيف راضػػػػي، ، عبػػػػد الػػػػرحمف -

 .دار الكندم  ،إربد:والكتابة

ــــــروء(.2009محسػػػػػػف عمػػػػػػي ،) عطيػػػػػػة، - ــــــم المق ــــــي في ــــــة ف ــــــاوراء المعرف ،عمػػػػػػاف:دار اســــــتراتيجيات م

 .المناىج

http://www.majma.org.jo/
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ــــال ت(.2007)،محمػػػػد عػػػػدناف عميػػػػكات، - ــــاض األطف ــــة ري ــــراءة لمرحم ــــم الق ــــةعم  ،عمػػػػاف:والمرحمةاًلبتدائي

 .اليازكرم دار

كالشػػػػػػػػػػػػػػػيزاكم عبػػػػػػػػػػػػػػػد الغفػػػػػػػػػػػػػػػػار  محمػػػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػػػػكدجمػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مصطفى،مرسػػػػػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػػػػػد   العيسػػػػػػػػػػػػػػػكم، -

ـــــــة العربيـــــــة بمرحمـــــــة التعمـــــــيم األساســـــــي بـــــــين النظريـــــــة (.2005)،محمػػػػػػػد طـــــــرق تـــــــدريس المغ

 .دار الكتاب الجامعيالعيف:،والتطبيق

عمػػػػػػػاف:دار  ،اضـــــــطرابات النطـــــــق والمغة:أســـــــبابيا طـــــــرق عالجيـــــــا(.2011)،فػػػػػػػداء محمػػػػػػػكد ، غػػػػػػػانـ -

 .الجناف 

مػػػػػدل اتقػػػػػاف تالميػػػػػذ " .(2005)،عكرتػػػػػاني كالسػػػػػرطاكم عبػػػػػد العزيػػػػػزسػػػػػناء ‘عمػػػػػاد محمػػػػػد،طيبي، الغػػػػػزك -

الصػػػػفكؼ االبتدائيػػػػة األكلػػػػػى بدكلػػػػة اإلمػػػػارات العربيػػػػػة المتحػػػػدة لمميػػػػارات األساسػػػػػية فػػػػي القػػػػراءة كالكتابػػػػػة 

-45 (22اإلمػػػػػػارات العربيةالمتحدة،العػػػػػػدد) جامعػػػػػػة،مجمــــــة كميــــــة التربيــــــة."كالصػػػػػػعكبات المرتبطػػػػػػة بيػػػػػػا

64. 

تنميـــــة ميـــــارات المغـــــة واًلســـــتعداد القرائـــــي (.2006)، فرحاف،الترتكرم،محمػػػػػد عػػػػػكضمحمػػػػػد  القضػػػػػاة، -

 .عماف:دار الحامد ،عند طفل الروضة

  .عماف:دار الفكر ،ميارات التدريس الفعال(.2004)، نايفة  قطامي، -

 ، د،ن.تطور لغة األطفال ومفاىيميا(.2010منذر ابراىيـ )  كتاني، -

ــــب لــــتعمم المغــــة ( "2010،)صػػػػفا أمػػػػيف زيػػػػد   الكيالنػػػػي، - األســــموب التعميمــــي وأثــــره فــــي تشــــويق الطال

 27الجامعػػػػة االردنيػػػػة –كميػػػػة العمػػػػـك التربكيػػػػة  العربيــــة فــــي الصــــفوف األربعــــة األولى:الواقــــع والمــــ مول

 .2010تشريف االكؿ 
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أثـــــر قـــــراءة المعممـــــين القصـــــص عمـــــى تالميـــــذ "(.2005)،محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػدا بػػػػػف منصػػػػػكر المجيػػػػػدؿ، -

)رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػػر ".الثــــاني اًلبتــــدائي فـــــي تنميــــة اتجاىــــاتيم اًليجابيــــة نحـــــو القــــراءةالصــــف 

 لمممكة العربية السعكدية.ا -لرياض :امنشكرة(،جامعة الممؾ سعكد

ــــي لتطفــــال (.1983عبػػػػد الػػػػر حيـ عػػػػارؼ) محمػػػػد، - ــــى اًلســــتعداد القرائ ــــال عم ــــرة ريــــاض األطف ــــر خب أث

،الجامعػػػػة )رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػكرة).األول اًلبتــــدائي األردنيــــين الــــذين يمتحقــــون حــــديثًا بالّصــــف

 .األردنية،عماف،األردف

 مكتبة الفالح. الككيت: ،تدريس فنون المغة العربية(.1984)،عمي أحمد  مدككر، -

ـــــة :التشـــــخيص (.2005)،ريػػػػػاض بػػػػػدرم   مصػػػػػطفى، - ـــــى المراىق ـــــة إل ـــــراءة مـــــن الطفول مشـــــكالت الق

 دار صفاء عماف: ،والعالج

 فعاليػػػػػػػة برنػػػػػػػامج اسػػػػػػػتخداـ".(2009،)الفتػػػػػػػاح رجػػػػػػػب عمي،كالعايد،كاصػػػػػػػؼ محمػػػػػػػد سػػػػػػػالمةعبػػػػػػػد  مطػػػػػػػر، -

يػػػػػػارات المغكيػػػػػػة لػػػػػػدل ذكم مالحاسػػػػػػكب فػػػػػػي تنميػػػػػػة الػػػػػػكعي الفكنكلػػػػػػكجي كأثػػػػػػره عمػػػػػػى الػػػػػػذاكرة العاممػػػػػػة كال

ــــؤتمر  "صػػػػعكبات تعمػػػػـ القػػػػراءة . ــــل )الم ــــة والت ىي ــــث لإلعاق ــــدولي الثال ــــيال ــــي ف مجــــال  البحــــث العمم

 .الرياض مركز األميرسمماف ألبحاث اإلعاقة، ،مارس 26-22( اإلعاقة من الفترة

ــــــي المغــــــة :تشخيصــــــو وعالجــــــو(.2006)،جمعػػػػػػة أحمػػػػػػد أحمػػػػػػد نايػػػػػػؿ، - دار  االسػػػػػػكندرية: ،الضــــــعف ف

 الكفاء 

 .أيمة  ،عماف:داراًلجتياد واًلغترابالفكر التربوي بين (.2009)، يحيى محمد  نبياف، -

(."اتجاىػػػػػػػػات معممػػػػػػػػي الصػػػػػػػػفكؼ األكليػػػػػػػػة نحػػػػػػػػك القػػػػػػػػراءة 2000العزيػػػػػػػػز)صػػػػػػػػال  بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد النصػػػػػػػػار،  -

 ،جامعة الممؾ سعكد،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.مركز بحوث كمية التربيةلمتالميذ".
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(."مػػػػػػػػػدل كعػػػػػػػػػي معممػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 2010نصػػػػػػػػػر، حمػػػػػػػػػداف عمي،مناصرة،يكسػػػػػػػػػؼ عثمػػػػػػػػػاف) -

تعميميا،كمػػػػػػػػدل ممارسػػػػػػػػتيـ ليػػػػػػػػا فػػػػػػػػي مكاقػػػػػػػػؼ الصػػػػػػػػفكؼ األكلػػػػػػػػى لمفيػػػػػػػػـك القػػػػػػػػراءة كمبػػػػػػػػادئ تعمميػػػػػػػػا ك 

 التعميـ"،عماف :األردف.

(."مػػػػػػدل كعػػػػػػي طػػػػػػالب المرحمػػػػػػة الثانكيػػػػػػة فػػػػػػي األردف 1996حمػػػػػػداف عمػػػػػػي ،الصػػػػػػمادم،عقمة) ، نصػػػػػػر -

 .مجمــــــة مســــــتقبل التربيــــــةبالعمميػػػػػات الذىنيػػػػػػة المصػػػػػػاحبة السػػػػػتراتيجيات القػػػػػػراءة ألغػػػػػػراض االسػػػػػتيعاب

 .123-97( 7-6)2المجمد.،القاىرة: دار األميف 

ـــــد 2003فتحيػػػػػة)  ،تانصػػػػػير  - ـــــوعي الصـــــوتي عن ـــــة المبكـــــرة (."تطـــــوير ال ـــــة الطفول ـــــل فـــــي مرحم الطف

 كمية كي : بئر السبع -،فمسطيف 

www.Kaye7.org.il/infor/fonolog.doc    3-1-2015تـ زيارة المكقع بتاري 

ـــــم. (2011ىػػػػػادم ) نيػػػػػر، - ـــــي األصـــــوات عم ـــــة وصـــــفية دراســـــات النطق ، عمػػػػػاف: عػػػػػالـ الكتػػػػػب تطبيقي

 الحديث . 

النظريـــــات النســـــقية أبنيـــــة العربيـــــة :دراســـــة فـــــي عمـــــم التشـــــكيل (.2009عبػػػػػد الغفػػػػػار حامػػػػد) ،ىػػػػالؿ -

 القاىرة:دار الكتاب الحديث. ،الصوتي 

 

لمغػػػػػػة العربيػػػػػػة لمرحمتػػػػػػػي  ( اإلطػػػػػػار العػػػػػػاـ كالنتاجػػػػػػػات العامػػػػػػة كالخاصػػػػػػة2013كزارة التربيػػػػػػة كالتعمػػػػػػيـ ،) -

 التعميـ األساسية كالثانكية إدارة المناىج كالكتب المدرسية ،عماف:األردف.

  

 .دار المسيرة عماف: ،صعوبات التعمم النظري والتطبيقي(.2009)،راضي   ،الكقفي -

 
 

http://www.kaye7.org.il/infor/fonolog.doc
http://www.kaye7.org.il/infor/fonolog.doc
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(1ممحق )  
 

 قائمة ب سماء محكمي بطاقة المالحظة
 

العملمكان   الرقم أسماء المحكمين التخصص 
عمكـ الجامعة 

 اإلسالمية العالمية
 تدريسمناىج كطرؽ 

 المغة العربية
"أميف بدر"عمي الكخفأ.د   1 

عبد الجبار البياتي د أ. القيادة كاإلدارة التربكية جامعة الشرؽ األكسط  2 
كطرؽ التدريسالمناىج  جامعة الشرؽ األكسط د جكدت سعادة أ.   3 
 4 أ.د محمكد الحديدم       المناىج كطرؽ التدريس  جامعة الشرؽ األكسط
المناىج كتكنكلكجيا  جامعة الش رؽ األكسط

 الت عميـ
 5 أ.د عبد الحافظ سالمة    

التربية كالتعميـمديرية   6 د ختاـ السحيمات  معمـ صؼ/ةتربكي ةمشرف 
التعميـ الخاصمديرية  لغة عربية/تربكم مشرؼ   7 جبريؿ أبك شاكيش  

/معمـ صؼمشرفة تربكية مديرية التربية كالتعميـ  8 زكية سالمة  
ـ صؼمعممة تربكية مديرية التربية كالتعميـ   9 ايماف عفيشات   / معم
/ معمـ صؼمعممة تربكية مديرية التربية كالتعميـ  10 ايماف المساعفة 
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(2ملحق )  

الّرحٌم الّرحمن هللا سمب  

 قسم المناهج وطرق التدرٌس 

 كلٌة العلوم التربوٌة

 جامعة الشرق األوسط 

الفاضل الدكتور:........................  االستاذ   

 الّسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته...... وبعد 

 اءة"" درجة ممارسة معلمً الّصف األول لمسارات التدرٌس الفعال للقر تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان :

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً التربٌة من جامعة الّشرق األوسط تخصص 

 المناهج وطرق التدرٌس .

وتهدف هذه الّدراسة التعرف إلى درجة ممارسة معلمً الّصف األول لمسارات التدرٌس الفّعال للقراءة 

ء عدد من المتغٌرات من خالل اإلجابة عن ،وتقصً الفروق فً درجة ممارسة تلك المسارات فً ضو

مادرجة ممارسة معلمً الّصف األول األساسً لمسارات تدرٌس القراءة الفّعال؟. - 1 السؤالٌن اآلتٌٌن:  

فً درجة ممارسة معلمً الّصف األول األساسً  (0.5.=∞هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة ) -2

وحجم الّصف(؟، )جنس المعلملمسارات تدرٌس القراءة الفّعال تعزى إلى   

األول األساسً فً لواء القوٌسمةوتستخدم الباحثة المالحظة كأداة لهذه الدراسة وهً موجهة لمعلمً الّصف   

 وتحقٌقاً لهدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد بطاقة المالحظة وتشمل خمسة مسارات لتدرٌس القراءة الفّعال

الفهم القرائً(. الّطالقة، ،المفردات )الوعً الصوتً، الّصوتٌات،  

ولما لرأي سعادتكم من أهمٌة فً إثراء هذه الّدراسة والوصول إلى نتائج دقٌقة فإن الباحثة تتشرف بأن تكون 

 ضمن مجموعة من الباحثٌن والمختصٌن لتحكٌم هذه البطاقة .

حظاتكم ومقترحاتكم حول لذا أرجو من سعادتكم التفّضل بتخصٌص جزء من وقتكم الّثمٌن لإلطالع وإبداء مال

 ماٌلً :

نتماء الفقرات لمسار القراءة .)منتمٌة،غٌر منتمٌة(ا -1  

)صالحة،غٌر صالحة( -2  

مقترحاتكم للحذف أو اإلضافة أو الّتعدٌل. -3  

  

.قدٌركر والتّ وتقبلوا فائق الشّ   

مٌس ـالباحثة:هناء محمد اخ  
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ظةبطاقة المالح  

فأقل   35      فأكثر 35حجم الصف :                                     المعلم/ المعلمة:  جنس    

جٌد  جٌد مقبول ضعٌف
 جداً 

 الوعً الصوتً ممتاز

ٌدّرب الّتالمٌذ على األصوات المنفصلة فً الكلمات  -1       

 مثل : الحروف فً كلمة ) َد َر َس (

ٌت ،بْنٌت(ٌحّدد األصوات الّساكنة فً كلمات مختلفة  -2      ٌْ )مثل: ب  

ٌطلب من الّتالمٌذ كلمات جدٌدة بعد تدرٌسه صوت الحروف فً  -3     

 الكلمات اآلتٌة:  مثل 

َوَزَن   َزَرَع،  َدَرَس،  

ٌحلل الكلمات إلى أصوات فردٌة -4       

ب َ  ،َهـ َذ، ←َذَهبَ   مثل:  

 معنى. ٌدّرب الّتالمٌذ على اإلضافة للّصوت إلٌجاد كلمات ذات-5     

ملعب    ←لعب  مثل:  

 ٌدّرب الّتالمٌذ على الحذف للّصوت إلٌجاد كلمات ذات معنى . -6     

هر ←باب    مهر ←بابا مثل:   

ٌدّرب الّتالمٌذ على الّتبدٌل للّصوت إلٌجاد كلمات ذات معنى  -7     

صام(  قال، ،قام )مثل:   

 

 

مثل)زرع(ٌمزج للّتالمٌذ بٌن األصوات المنفصلة  -8      
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جٌد  جٌد مقبول ضعٌف

 جداً 

 الّصوتٌات ممتاز

ٌعرض على الّتالمٌذ العالقات بٌن مخارج الحروف   -9     

سٌن(  –شٌن  وأصواتها)مثل:  

ٌطّبق معرفته للحروف وأصواتها من خالل القراءة الّصفٌة -.1     

 )لكلمات فً الكتاب أو البطاقات(

 )حرف، للّتالمٌذ وفق تعلٌمات تدرٌس الكلمةٌعلم الّصوتٌات  -11     

مثل الحروف والمقطع فً دار  كلمة( مقطع ،  

 ٌدّرب الّتالمٌذ على األصوات المتشابهة بٌن كلمات معطاة .-12     

ناب(     ←باب   )مثل:  

 )مثل: ٌساعد الّتالمٌذ الستخدام استراتٌجٌة الّتعرف إلى الكلمة.-13     

الجدٌدة بلون مغاٌر فً الجملة(إعطاء الكلمة   

ٌساعد الّتالمٌذ على الّتمٌٌز بٌن المقاطع القصٌرة مثل: )َد ُد ِد (  -14     

داري  -دور  –دار  : والمقاطع الّطوٌلة فً الكلمات  

جٌد  جٌد مقبول ضعٌف
 جداً 

 المفردات ممتاز

ٌشارك الّتالمٌذ فً تعلّم الكلمات ومعانٌها -15       

 

ٌشارك التالمٌذ فً تعلم الكلمات وضدها -16       

ٌقرأ الّتالمٌذ الكلمات الجدٌدة التً مّرت أصواتها علٌهم  -17       

ٌطلب من الّتالمٌذ استخدام الكلمات التً تعلّموها فً جمل  -18     

 مفٌدة

ٌستخدم أنشطة عدٌدة لتعزٌز نمو المفردات لدى الّتالمٌذ -19       

الّتالمٌذ الحروف المكّونة للكلمة من حٌث بداٌتها ٌعلم  -.2     

مثل: .ووسطها ونهاٌتها  
)عّمان ، رعد،  َرفع (   
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جٌد  جٌد مقبول ضعٌف

 جداَ 

 الّطالقة ممتاز

ٌدّرب الّتالمٌذ على الّسرعة فً القراءة  -21       

 المرتبطة بالفهم . 

ا -22      ًٌ  مجموعات صغٌرة،أو فً ، ٌقرأ للّتالمٌذ بطالقة جماع

 أو فردٌاً.

ٌشّجع الّتالمٌذ على إعادة القراءة للجملة أو الّنص ألكثر  -23     

 من مّرة.

ٌدّرب التالمٌذ على القراءة بطالقة من خالل التالمٌذ  -24     

 القدوة )الذٌن ٌتقنون القراءة(

ٌدّرب الّتالمٌذعلى القراءة بطالقة باستخدام الّتسجٌالت  -25     

 الّصوتٌة

ٌؤكد على قراءة الجملة أوالّنص بطالقة حسب مستوٌات  -26     

 القراءة الخاصة بالّتالمٌذ

 

 
مهارة فهم  زٌستخدم مهارة االستماع فً الّصف لتعزٌ-27    

 المادة المسموعة من خالل أشرطة التسجٌل 

 

جٌد  جٌد مقبول ضعٌف

 جداً 

 الفهم القرائي ممتاز

الّتالمٌذ على بناء خلفٌة معرفٌة عند الّتالمٌذ ٌشّجع   -28     

ٌّة. المشاركة  )مثل: لٌصبحوا قّراء جٌدٌن فً قراءاتهم الٌوم
ٌّة، قراءة القصص   الّرحالت، فً اإلذاعة المدرس

 القصٌرة.....(.

ٌستخدم وسائل اتصال مناسبة للقراءة بصوت عاٍل  -29     

المسموعة.لمساعدة الّتالمٌذ على فهم المادة   

ٌعمل على إٌجاد عالقات بٌن تالمٌذه من خالل قراءة  -.3     

 القصص ومتابعة األحداث الٌومٌة.

ٌشارك الّتالمٌذ فً المناقشات وطرح األسئلة واإلجابة  -31     

 عنها بشكل دوري جماعٌاً أو فً مجموعات صغٌرة
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(3ملحق )  

االتفاق واالختالف بين المالحًظيننقاط   

(3المعلم) المجموع (2المعلم )  (1المعلم )   عدد الفقرات   

2       1 
3       2 

3       3 

2       4 
3       5 

3       6 
3       7 

 2       8 

3       9 
2       10 

2       11 
3       12 

2       13 
3       14 

3       15 

2       16 
3       17 

2       18 
2       19 

3       20 

2       21 
3       22 

1       23 
3       24 

2       25 
2       26 

3       27 

2       28 
2       29 

3       30 
1       31 

 المجموع 29 27 19 75

 

.08.=الثبات معامل         = 
    

     
 معامل الثبات 
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(4ممحؽ)  
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(5ممحؽ )  

 


