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Abstract 
Objectives of the study: 

This study aims at identifying the effectiveness of electronic software in 

developing the skills of reading speed and comprehension among fourth grade 

female students. 

Methodology and procedures of the study: 

The study used the experimental method, and the researcher prepared a list of 

reading speed skills, which included (4) main skills, divided into 17 sub-skills, 

and a list of reading comprehension skills which included (3) main skills, 

divided into 15 sub-skills. The researcher also designed an observation card 

for reading speed skills, and a test for reading comprehension skills. 

The study sample:- 

The researcher selected Haifa Primary School in Khan Younis in a deliberate 

manner because of the acceptance of the school principal to implement the 

experiment. Two random groups were selected to apply the experiment to the 

fourth grade female students. The number of female students was 70 randomly 

divided into two groups: the first control group consisted of 35 female student 

while the second experimental group consisted of (35) students. 

Most important findings of the study:- 

There were statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group, and the mean scores of the experimental groups’ students 

in the reading skill observation card, and the post-test of the comprehension 

skills. The electronic program also had a great impact on the development of 

reading speed and comprehension skills. The findings of the study also 

showed that the electronic software is highly effective. 

Most important recommendations of the study: 

The study recommended the importance of employing technology in teaching 

all skills of Arabic language. It is also important to include excitement and 

suspense in the presentation of lessons, as well as paying good attention to the 

continuous evaluation of students’ performance so that male and female 

teachers can discover shortcomings of students and find a remedy. 

Keywords: Electronic Program - Speed Reading Skills - Reading comprehension 

skills 
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 ءادْ ــَـ إِلها

 
 يـــــــــي وسر سعادتـــــــإلى قلب                      

 ــــــيــــــــــأمــ                    

 إلى قدوتي رحمة اهلل عليه                   

 والـــــــدي                   
 ورفيق دربي إلى حبيبي                  

 زوجي محمد                   
 ةــــــــاألحب يــــــــــى إخوانـــــــــــإل                  

 حمدان ومحمد وماهر وأحمد                  

 إلى أخواتي العزيزات                 

 فايزةو ريم              
 األعزاء يـــــــــــــــــــــــــإلى  أبنائ                  

 سارةو دانـــــــا وعمـــر                  
 أهديكم جميعًا بحثي هذا                  
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 ٌر وتقديرٌ شك

 اهتدى وَمنِ  وصحبه، آله وعلى بعَده، نبيَ  ال َمنْ  على والسالمُ  والصالةُ  وحدَه، هلل الحمدُ 
 على البحثِ  هذا إتمامَ  لي يسرت أن على وأشكرك ربي أحمدك...  وبعدُ  الدين يوم إلى بهديه
 .عني به ترضى أن أرجو الذي الوجه

 لما وتوفيقه ولطفه عنايته فلوال العمل هذا يسر أن وامتنانه فضله على وآخراً  أوالً  هلل الحمد
 على باإلشراف لتكرمه عقل سعيد مجدي/ للدكتور وتقدير شكر ورسالة ليكتمل، البحث هذا كان

رشاد وجهد وقت من لي منحه ولما ،هذا البحث  الصورة، بهذه الدراسة هذه لتخرج مستمر، وا 
 هو ما عني يجزيه أن اهلل أدعو أن إال أملك فال يستحقه، مما شيئاً  توفيه أن الكلمات وتعجز
 .له أهل

 لألساتذة موصول   والشكر .بغزة اإلسالمية الجامعة الكبير العلمي صرحوأتقدم بالشكر لل
 كما حسناتهم، ميزان في الجهد هذا يكون أن ةً آمل الدراسة، مناقشة بقبول لتكرمهم األفاضل
 . االسالمية الجامعة في الكرام ألساتذتي والتقدير بالشكر وأتقدم

 ولكل البحث، فكرة مناقشة فترة أثناء آلرائهم الدراسة لزمالء وعرفان شكرٍ  برسالة وأتقدم
ن منزلة   النفس في فلهم األكاديمية االستشارات في والجهد الوقت منحوني من  المقام يسعفِ  لم وا 

 .والشكر والخير للفضل أهل   فهم لذكرهم،

 لمعاونتهم وأسرتي وزوجي أمي إلى بالجميل العرفان بكل أتقدم أن إال يسعني ال وختاماً 
 . والتوفيق الصحة بدوام لهم ةً داعي الدراسة، فترة طوال أجلي من وتضحيتهم الكثير وتحملهم لي،

ليك توكلنا عليك اللهم علما، وزدنا علمتنا بما وانفعنا ينفعنا ما علمنا اللهم   وأنت أنبنا وا 
 الوهاب، أنت إنك رحمة لدنك من لنا وهب هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ال ربنا العظيم، العرش رب

 .العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر
 ة/الباحث

 هالة إسماعيل المصري                                                                   
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة 

 :مقدمةال

، والتربية المعاصرة تهتم داء التالميذ في كافة جوانب النموتسعى التربية إلى تحسين أ

كسابهم مهارات ومفاهيم تساعدهم على تحقيق النجاح  بتنشئتهم وتحسين ميولهم واتجاهاتهم، وا 

 وتكوين الشخصية، وترتبط كافة عمليات التربية بإكساب التالميذ اللغة.

إن هدف تدريس اللغة هو رفع مستوى الكفاية التواصلية عند اللغة عملية تواصل، لذا فو 

التالميذ، واستخدام النظام اللغوي بشكل فعال وصحيح، وعليه فإن اكتساب الكفاية التواصلية 

بناء الخطط ألداء سلوك  (، المظهر المعرفي ويشملSwan, 2009, p. 4يتضمن مظهرين )

قواعد النحو واختيار المفردات، ومراعاة التقاليد  لخطط تشتق من نظام اللغة وهيمناسب، وهذه ا

استخدام هذه الخطط وتحويلها  يشملاالجتماعية التي تحكم هذه الكلمات، والمظهر السلوكي و 

يجب أن يبدأ إلى طالقة أدائية من خالل الممارسات الفعلية للغة، وبالتالي اكتساب اللغة 

وهذا يحقق المفهوم العام للغة على أنها تواصل  ينمي المخزون المعرفي اللغوي، باالستماع الذي

 (.Ma, 2009, pp. 129 - 130األفراد )

، فهي ) االستماع، محادثة، قراءة، كتابة( وتتصدر مهارة االستماع مهارات اللغة األربع

باكورة المهارات اللغوية التي تنمو وتتطور مع اإلنسان منذ اللحظات األولى من نشأته، إذ تزوده 

طلق الذي سيبني عليه تطوره اللغوي والفكري، وقدرته على القراءة والكتابة والتحدث بالمن

 (.431م، ص 2773)الزبيدي وآخرون، 
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وتأتي القراءة كفرع من فروع اللغة العربية، وتبدو أهمية القراءة من حيث إن تعلمها يرتبط     

التالميذ اكتساب المعارف والمعلومات بتعلم كافة المقررات الدراسية، فبدون القراءة يصعب على 

ل، وتعظيمًا للقراءة  في المواد الدراسية األخرى، لذا تعد القراءة ضرورية في مراحل العمر األو 

 ٹٱٹٱُّٱالسبيل الوحيد الكتساب المعرفة نزلت أول آيات القرآن الكريم على رسول اهلل  باعتبارها

 .َّ مل مل مل مل مل مل

والفهم القرائي حيث  ،لى الكلمةإتنقسم إلى مهارتي التعرف  متشعبةوالقراءة عملية معقدة 

ومالحظة أوجه ورسمها، على أشكال الحروف والكلمات  التالميذتتطلب المهارة األولى تعرف 

ص متزامن لمهارة الشبه واالختالف بينها، بينما تتضمن مهارات الفهم القرائي عملية استخال

  (1م، ص2779 أشكال الحروف والكلمات )السيد، تعرف التلميذ

ن إحيث  ،القراءة تحظى بالنصيب األوفر من االهتمام في السنوات األولى من المدرسةو 

النجاح في الدراسة مرتبط بالنجاح في القراءة وال غنى ألي مادة دراسية عن القراءة، وفي هذا 

 .ال تعد قراءة بمفهومها الصحيحأن القراءة بال فهم  (78م، ص2771)جاد  أشارالسياق 

ولقد احتل موضوع القراءة مركزًا مرموقًا في مجال الدراسات التربوية منذ أواخر القرن 

إلى اآلن، وذلك بسبب إجماع المربين المشتغلين بالتعليم على أن القراءة هي  رشالتاسع ع

من مصادر الحصول على المعلومات  %11المدخل الرئيس لرقي الشعوب ورفاهيتها فهي تمثل 

 .(224م، ص2774، )يونس

فالقراءة وسيلة من وسائل إتقان اللغة، واللغة الوسيلة األولى واألساسية في نشأة األمم 

وظهرت العديد من النظريات التي تقوم  ،ولقد استأثرت اللغة اهتمام الباحثين والمفكرين ،رقيهاو 

 على تفسيرها ونشأتها باعتبارها وسيلة الفكر التي يستخدمها اإلنسان دون غيره من الكائنات.



4 
  

نما هي مجموعة من المهارات، منها قراءة الكلمات قراءة  والقراءة ليست مهارة واحدة، وا 

؛ لغوية )حركة اإلعراب آخر الكلمة(حيحة من الناحية المعرفية )بنية الكلمة(، ومن الناحية الص

وذلك بحسب موقعها بالجملة، وتفيد نبرة الصوت بحسب المعني كاالستفهام، والتعجب، والسرعة 

 هاوالمنهاج أن يعملوا على تحقيق ،والمدرسة ،معلمينلل ة من أهم المهارات التي البدالقرائي

، بحيث تكون وسطًا بين البطء المعيب، واإلسراع المخل، وال يأتي وتنميتها، وذلك بتقنين السرعة

وتأليفها في جمل  ونطقها نطقًا سليمًا، على مشاهدة الكلمات، عبر تدريب التالميذهذا إال 

 .(281ص م،2777وتراكيب )البجة، 

ة القرائية مع الفهم القرائي، حيث عبر تكامل السرع يتحقق الهدف من تعليم القراءة إالوال 

إن السرعة القرائية تسهم في رفع الثقة بالنفس لدى التالميذ، وتحفزهم على مزيد من القراءة، 

 واالندماج في الموقف التعليمي.

تنمية مهارات الفهم القرائي تعد هدفًا ساميًا من أهداف تعليم القراءة والنصوص  نكما أ

األدبية وتعلمها، نظرًا ألنه يمثل مهارة مهمة من مهارات القراءة، باعتباره أساسًا لجميع العمليات 

مع  التعاملالقرائية، وعاماًل من العوامل األساسية في السيطرة على فنون اللغة والتمكن منها، و 

 .(219م، ص2779 )الفليت والزيات، مصادر المعرفة األخرى

وتنعكس السرعة القرائية على الفهم القرائي من خالل تحسين سرعة فهم المعاني، وسرعة 

االستنتاج القرائي، وسرعة النقد؛ وهي جوانب من متطلبات األلفية الثالثة، وهذا ما أشار إليه 

 (.211م، ص 2777)يونس، 
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االهتمام بمهارة الفهم، بل  ننسىمهارة السرعة في القراءة، أن هتمام بوال يعني اال

وهو ما يتطلب تفاعاًل نشطًا مع النص المقروء من قبل القارئ فيوظف خلفيته  ،اكتسابهما معاً 

 المعرفية مع المعلومات الواردة في المقروء من خالل اللغة، كما أنها عملية تفكير.

ألولية مفتاح لجميع العلوم، فإذا تمكن التلميذ منها اكتسب القراءة في صفوف المرحلة ا

مهاراتها بكل كفاءة، ويتحسن أدائه التعليمي في بقية المواد الدراسية األخرى الى جانب كونها 

 أداة مهمة في االتصال االجتماع التي تربط الشخص بعالمه وماضيه.

حيث توجد عالقة وثيقة بين القراءة والتفكير، ويساعد الفهم في القراءة تذكير االنتباه إلى 

النقاط البارزة في المقروء والمعرفة بالنشاطات والعمليات الذهنية وأساليب التعلم والتحكم الذاتي 

لهدف الذي ، واالغاية من كل قراءةوبعدها وهو  وأثنائهاالتي يستخدمها التالميذ قبل القراءة 

)عبد  ميذه في مختلف المراحل التعليميةيسعى كل معلم لتنميته بمستوياته المختلفة لدى تال

  (.12 م، ص2771 المجيد،

القراءة السريعة من المهارات التي يرتكز عليها الفهم، لتتعلم أن تقرأ وتفهم ما تحتاج  دتعو 

للجملة بالنظرة الواحدة وهي تعتمد  إليه من معلومات وبيانات، فالسرعة في القراءة هي إدراك

أو صعوبته والطريقة التي تعلم بها التلميذ القراءة الجهرية، ويجب على  ،على سهولة األسلوب

كل معلم أن يعمل على تنمية السرعة في القراءة لتالميذه ليواكبوا االنفجار المعرفي الهائل ولكن 

فهي ال تعتمد على الفهم  ،ن حيث السرعةيجب على المعلم أن يراعي الفروق بين التالميذ م

نما تعتمد على أسباب تخص التالميذ سواء أكانت وراثية ومدى  ،صحية أم ،نفسية أم ،فقط وا 

 تمكنه من مهارات القراءة.
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عديد من الدراسات أظهرت الوعلى الرغم من أهمية السرعة القرائية، والفهم القرائي إال أن 

لقرائية والفهم األساسية في القراءة بشكل عام، والسرعة اوجود ضعف لدى تالميذ المرحلة 

يعاني منها  مشكلة السرعة والفهم القرائي من أكبر المشكالت التي دتعالقرائي بشكل خاص، و 

عند  م( على وجود ضعف في مستوى القراءة2777حيث أكد )األسطل،  العديد من المتعلمين

ورغم ذلك فإن االهتمام بهذه المشكلة ال يزال دون المستوى ، العديد من تالميذ المرحلة األساسية

المأمول فهناك قصور في الدراسات العربية التي تناولت مشكلة السرعة والفهم في القراءة، حيث 

اإللقاء وقليل من المناقشة والعديد من  القائم على في التعليم هو النمط التقليديأن النمط السائد 

 الطرق القديمة.

يعانون من ضعف  –بشكل عام  – الطلبة( أن م2771دراسة عطية )شارت نتائج ولقد أ

الطلبة ( ضعف م2777واضح في فهم ما يقومون بقراءته، فيما أظهرت نتائج دراسة موسى )

وتعتقد الباحثة بأن هذا الضعف يرجع إلى عدم  ،في مهارات الفهم القرائي في المرحلة المتوسطة

في  عدم اطالعهم على األساليب المستخدمةو  ،إعدادهم خالل المرحلة األساسية األولى

 .المستجدات التكنولوجية المرتبطة بمجال التعليم

اآلونة األخيرة استعانت العملية التعليمية بشتى التقنيات الحديثة  بالرغم من ذلك فإنه فيو  

عينة على إحداث مواد تعليمية تتسم بالجدة والتنوع، والتي تميزت عن المواد التعليمية الم

لك من خالل كونها قادرة على إعادة النظر في طرق المعرفة المكتسبة وتوفير ذالتقليدية، و 

ه التقنيات الحديثة علم بمساعدة ذالعوامل التربوية الفاعلة وتطوير نواتج المتعلم وكان من بين ه

  (.2، ص2016لحاسوب، وتكنولوجيا الوسائط المتعددة، والتعلم عن بعد)أبو جزر، ا
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 ربية وتكنولوجيا التعليم الحديثة؛ حيثواحد من أهم مداخل الت ويعد التعلم اإللكتروني 

مستوى االستفادة من  سنانتباه الطلبة، وتح تجذبيوفر وسائط ورسوم وصور ومؤثرات صوتية 

ثارتهم نحو الموضوعات والمحتوى المعلوماتي التي تتضمنه هذه الوسائط  )اشتيوة حواسهم، وا 

 (.211م، ص2777 وعليان،

 ،إلكترونية تسهم في توفير خبرات تفاعلية للتعليم برامجظهرت الحاجة إلى تصميم و 

كسابهممراحل التعليم األولى، خاصة في التالميذوتدريب  المهارات الالزمة للتعامل مع  ، وا 

، إضافة إلى أن البرامج اإللكترونية أظهرت التقنيات التي فرضتها منظومة التعليم اإللكتروني

 (.Jones, 2003, p. 30) فعاليتها في تنمية قدرات التالميذ وجذب انتباههم

وتسهيل طلبة، سهم في جذب انتباه الوالبرنامج اإللكتروني عبارة عن تنظيم مخطط له ي

فاالنتباه وتوظيف الحواس تجعل الطالب أكثر نشاطًا وفاعلية تجاه الحسي،  معملية إدراكه

دروسه، وغالبًا ما تتضمن المثيرات اإللكترونية رسومًا وصور وأشكال تعبر عن مفاهيم 

أدى استخدام برامج  وبهذا ،(41م، ص2773 )عسقول، ومفردات يود المصمم إكسابها للطلبة

الحاسوب اإللكترونية وخاصة في مادة اللغة العربية إلى انتقال الموقف التعليمي من التقليد 

والجمود إلى الفاعلية والحيوية، فمن خالل البرامج اإللكترونية يضفي المعلم على طالبه مزيدًا 

النفور والملل، حيث أن البرامج من التشويق واالنتباه وزيادة الفاعلية والدافعية عليهم بداًل من 

اإللكترونية تخاطب العديد من الحواس ولها دور إيجابي في التحصيل واالتجاه نحو المواد 

 التعليمية وخاصة اللغة العربية وفنونها وهذا ما أكدت عليه العديد من الدراسات.
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 :وأسئلتها مشكلة الدراسة

دة من تكنولوجيا التعليم في تصميم بعض األدبيات التربوية إلى ضرورة االستفاتشير 

برامج توافي شروط المحتوى الدراسي، وتحاكي المناهج الدراسية العادية، وتعزز مشاركة الطلبة، 

وتجذب انتباههم، ومن خالل احتكاك الباحثة ببعض المعلمين والمعلمات فإنها الحظت كثرت 

العديد من الطلبة يستطيع تحريف شكواهم في مجاالت متعددة من أفرع اللغة العربية، حيث إن 

وقراءة الحروف والكلمات والجمل، والعبارات، لكنه ال يستطيع فهم ما يقرأه، وعلى الرغم من 

تلقيه للعديد من المحتوى المتعلق بالقراءة إال أن سرعته في القراءة الزال يشوبها العديد من 

ة البطيئة التي تنعكس على ثقته بنفسه، المشكالت منها القراءة السريعة غير المفهومة، أو القراء

وفي ضوء ذلك فإن الباحثة وجدت أن المشكلة تكمن في طريقة عرض المحتوى وأسلوب 

بسرعة الطلبة وتحسين مستوى الفهم القرائي لديهم، فوجدت  الرتقاءالتدريس، فبحثت عن سبل ل

 إللكتروني طريقة جديرة بالتجربة.أن التعلم ا

ما فعالية برنامج وبناًء على ذلك تنحصر مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس اآلتي:      

 الصف الرابع األساسي بغزة؟ تلميذاتإلكتروني في تنمية مهارتي السرعة والفهم القرائي لدى 

 الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية: وينبثق عن السؤال

 الصف الرابع األساسي بغزة؟ ميذاتتل لدىما مهارات الفهم القرائي المالئمة  .7

 الصف الرابع األساسي بغزة؟ تلميذاتتنميتها لدى  الواجبما مهارات السرعة القرائية  .2

الصــف الرابــع األساســي  تلميــذاتلــدى مــا العالقــة االرتباطيــة بــين الســرعة والفهــم فــي القــراءة  .3

 بغزة؟
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السـرعة والفهـم القرائـي لـدى تلميـذات ما فاعلية البرامج االلكتروني المقترح في تنمية مهارتي  .4

 الصف الرابع األساسي؟

 تلميـذاتبين متوسـطات درجـات  α<7.71عند مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .1

المجموعـة الضـابطة فـي التطبيـق البعــدي  تلميــذاتالمجموعـة التجريبيـة ومتوسـطات درجـات 

 لبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية؟

بــين متوســطات درجــات  α<7.71عنــد مســتوى داللـة  ذات داللـة إحصــائيةهـل توجــد فــروق  .1

المجموعـــة الضـــابطة فـــي  قرينـــاتهن فـــيالمجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـطات درجـــات  تلميـــذات

 التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي؟

 :ةالدراس اتفرضي
( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .7

المجموعة الضابطة في التطبيق البعـدي  تلميذات المجموعة التجريبية ومتوسطات  تلميذات

 لبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية.

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2

المجموعـة الضـابطة فـي التطبيـق  تلميـذاتالمجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  تلميذات

 البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي.

ــــع  .3 ــــذات الصــــف الراب ــــدى تلمي ــــراءة ل ــــي الق ــــين الســــرعة والفهــــم ف ــــة ب ــــة ارتباطي ال توجــــد عالق

 األساسي. 
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 :أهداف الدراسة
 :تيةاألهداف اآلراسة إلى تحقيق تسعى الد

الصــف الرابــع األساســي  تلميــذاتمهــارات الســرعة القرائيــة الواجــب تنميتهــا لــدى  التعــرف إلــى .7

 بغزة.

 غزة.الصف الرابع األساسي ب تلميذاتمهارات الفهم القرائي الواجب تنميتها لدى تحديد  .2

الصـــف الرابـــع  تلميـــذاتإلكترونـــي لتنميـــة مهـــارات الســـرعة والفهـــم القرائـــي لـــدى بنـــاء برنـــامج  .3

 األساسي بغزة.

المجموعــــة التجريبيــــة ومتوســــطات  تلميــــذاتفــــروق بــــين متوســــطات درجــــات ف عــــن الالكشــــ .4

ة مالحظـة مهـارات السـرعة المجموعـة الضـابطة فـي التطبيـق البعـدي لبطاقـ تلميـذات درجات

 القرائية.

المجموعــــة التجريبيــــة ومتوســــطات  تلميــــذاتفــــروق بــــين متوســــطات درجــــات الكشــــف عــــن ال .1

 .التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي المجموعة الضابطة في تلميذاتدرجات 

ـــدى  .1 ـــي ل ـــة مهـــارتي الســـرعة والفهـــم القرائ ـــي فـــي تنمي ـــامج اإللكترون ـــة البرن الكشـــف عـــن فعالي

 تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة.
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 :أهمية الدراسة

 :يأتيمن خالل ما  الحالية تتضح أهمية الدراسة 

معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الرابع األساسي بغزة؛ تفيد نتائج الدراسة الحالية قد  .7

حيث إنها تقدم لهم برنامج لتحسين مستوى السرعة القرائية لدى تالميذهم، ورفع مستوى 

 مهارات الفهم القرائي لديهم.

تفيد نتائج الدراسة الحالية مخططي المناهج الدراسية للمرحلة األساسية؛ حيث إنها تبين قد  .2

تكنولوجيا التعليم في تعزيز العملية التعليمية، وسبل تحسين مستوى السرعة والفهم لهم دور 

القرائي لدى التالميذ، بما يجعلهم قادرين على تضمين المناهج الدراسية موضوعات تعزز 

السرعة القرائية، وتحسن الفهم القرائي، وموضوعات يمكن من خاللها توظيف تكنولوجيا 

 التعليم في تدريسها.

المدارس، حيث  ية المشرفين التربويين، ومديريتفيد نتائج الدراسة الحالمن الممكن أن   .3

طارًا لتصميم البرامج وهذا يفيدهم في تصميم  تعرض عليهم برنامج إلكترونيًا مقترحًا، وا 

وتطوير أنظمة تدريب لتشجيع المعلمين على توظيف تكنولوجيا التعليم وتصميم البرامج 

 اإللكترونية. 

تفيد نتائج الدراسة الحالية الباحثين، والمهتمين بمجاالت تكنولوجيا التعليم واللغة العربية  قد .4

 فتح آفاقاً انيًا يثري المكتبة الفلسطينية وتوأساليب تدريسها؛ حيث إنها تقدم إطارًا نظريًا وميد

ي لدى لدراسات مستقبلية توظف تكنولوجيا التعليم وتسهم في تحسين السرعة والفهم القرائ

 الطلبة.
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  :حدود الدراسة
 تتلخص حدود الدراسة في التالي: 

اقتصرت الدراسة على بناء برنامج إلكتروني وقياس فعاليته في تنمية  :الحد الموضوعي -7

 مهارتي السرعة القرائية والفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بغزة.

أجريت الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  الحد الزماني: -2

 م(.2771/2771)

 مدرسة حيفا األساسية بمحافظة خان يونس.ُطبقت الدراسة في  :الحد المكاني -3

( تلميذة من تلميذات الصف الرابع 17: أجريت الدراسة على عينة بلغت )الحد البشري -4

 لوزارة التربية والتعليم.األساسي بمدرسة حيفا األساسية التابعة 

 :مصطلحات الدراسة
 وتعرف الباحثة المصطلحات إجرائيًا كما يلي:

 :لفعاليةا

مقدار التحسن الذي يطرأ لدى تلميذات الصف الرابع األساسي في : ُتعرف الباحثة الفعالية بأنها"

بعد خضوعهن للبرنامج  المجموعة التجريبية في مهارات السرعة القرائية، ومهارات الفهم القرائي

 اإللكتروني وتقاس من خالل حساب معدل الكسب لبالك.

 :لبرنامج اإللكترونيا

مجموعة من األنشطة، والصور، والرسوم، والمثيرات ": ُتعرف الباحثة البرنامج اإللكتروني بأنه   

والفهم  الحسية والصوتية، وأساليب التقويم المنظمة من أجل تطوير مهارات السرعة القرائية

 .القرائي على أن يزيد من فعالية ومشاركة التالميذ، ويحفزهم ويشجعهم على التعلم الذاتي



73 
  

 مهارات السرعة القرائية:

كافة المهارات المتعلقة بسرعة القراءة، التي  ":عرف الباحثة مهارات السرعة القرائية بأنهاتُ    

لها الدراسة )رسائل بال ساع، ووطني وردت في دروس اللغة العربية الثالث التي طبقت من خال

أغلى، وأحالم اليقظة(، والتي كانت عبارة عن مهارة التهيئة للقراءة، والقراءة األدائية، والسرعة 

في القراءة، واستخدام البصر واأليدي أثناء القراءة، وتقاس من خالل بطاقة مالحظة أعدت 

 خصيصًا للدراسة الحالية.

 مهارات الفهم القرائي:

وتتبع  كافة المهارات التي تتعلق بفهم المحتوى، :ُتعرف الباحثة مهارات الفهم القرائي بأنها   

التي وردت في دروس اللغة العربية الثالث التي طبقت من خاللها الدراسة  تسلسل القروء

)رسائل بال ساع، ووطني أغلى، وأحالم اليقظة(، والتي كانت عبارة عن ثالث مستويات: 

 حرفي، والمستوى االستنتاجي، والمستوى النقدي.المستوى ال

 تالميذ الصف الرابع األساسي:

المرحلة األساسية األولية في فلسطين، والتي تتكون من أربعة  نتالميذ الصف الرابع م    

نوات، وتعرف أيضا ( س77-9(، وتتراوح أعمار التالمذة في هذا الصف من )4-7صفوف )

 بمرحلة التمكين.

 

 



 
 

 

 

 الفصل الثاني 

  اإلطار النظري
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  لفصل الثانيا
 اإلطار النظري

عرضًا ألدبيات الدراسة، والتي شكلت القاعدة األساسية للدراسة يتناول هذا الفصل 

 :باآلتيالحالية، وُقسم الفصل إلى أربعة محاور رئيسة، وتمثلت 

 .اإللكتروني التعلمالمحور األول:  -

 .المحور الثاني: القراءة -

 المحور الثالث: السرعة القرائية. -

 المحور الرابع: الفهم القرائي. -

 : م اإللكترونيالتعل/ المحور األول

زخم المستحدثات العلمية والتكنولوجية وتطبيقاتها التي شملت جميع مجاالت الحياة  إن    

وميادينها المختلفة ألقى على عاتق التربية مسؤوليات كبرى في إكساب التالميذ وتزويدهم 

التي من خاللها بالمعلومات والمعارف والمهارات واالتجاهات والميول والقيم وطرق التفكير، 

؛ ألن العلم على حد سواء تواجه أمتهمو  ي تواجههمالت كلامشلل ولحلرين على ايجاد يكونوا قاد

، حيث الثقافي والعلمي للفرد والمجتمعوالثقافة أصبحا في وقتنا الحاضر مؤشرين على الوعي 

أصبحت األساليب التقليدية غير كافية إلحداث التغييرات المرجوة، وحل المشكالت المستعصية، 

المتعلم الشاملة القادرة على التعامل مع التطور والحداثة، في حين جاءت  وبناء شخصية

األساليب التعليمية الحديثة تركز على استخدام تكنولوجيا تعليمية ذات مستوى عاٍل، وتسهم في 

 إحداث تغيرات في معرفة التالميذ.
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ة تؤهله للدخول ويعد الحاسوب من الوسائل التكنولوجية المهمة؛ لما يمتلكه من مزايا مذهل

في مجاالت الحياة كافة، إذ يوفر الحركة والصورة والصوت واأللوان، ويعمل على إحداث 

التفاعل مع الطالب، إضافًة إلى السرعة، والدقة، وتنوع المعلومات، والمرونة في االستخدام، 

 والتحكم في عملية العرض، مما يجعله أفضل بكثير من أجهزة عرض المعلومات المختلفة

وللحاسوب خصائص تميزه عن سائر الوسائل األخرى كالتلفاز، واألفالم، واألشرطة، وتتمثل 

بقدرته على توفير الوقت، إذ يختصر التعليم باستخدام الحاسوب الوقت الالزم للتعلم بدرجة أكبر 

ومع  ،من التعليم االعتيادي، كذلك يوفر الحاسوب التفاعل بين المتعلمين مع بعضهم البعض

يجاد مثيرات وتعزيزات للمتعلم، باإلضافة إلى قدرته على زيادة دافعية التالميذ للتعلمالم  .علم، وا 

 :م اإللكترونيمفهوم التعل أواًل/

( 289م، ص2774) سالمعرفه تسمياته فقد  تم اإللكتروني واختلفالتعل تنوعت تعريفات

وأي مكان باستخدام تقنيات المعلومات  ،بأنه منظومة تعليمية لتقديم برامج تعليمية في أي وقت

 (م2773) الراشد عرفهوي" لتوفير بيئة تعليمية متزامنة أو غير متزامنة ؛واالتصاالت التفاعلية

استخدام تقنيات التعليم في عملية التعلم والتعليم، لنتجاوز حدود الفصول التقليدية،  بأنه

 .علميمية غنية ومتعددة لمصادر التواالنطالق لبيئة تعل

ذلك النوع من التعليم القائم  73بأن التعليم االلكتروني( 319م، ص2771) عطار يرىو 

( وفيه تقوم المؤسسة التعليمية بتصميم موقع خاص World Web Wide) اإلنترنتعلى شبكة 

 .يتضمن المحتوى المعلوماتي المراد تدريسه للطلبةبها 
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أحد أشكال التعلم التي  بأنه اإللكترونيالتعلم فرأى  (282م، ص 2773أما عبد العزيز )

تعتمد على إمكانيات وأدوات، وأنظمة، وأجهزة ووسائل وبرامج تكنولوجيا المعلومات وشبكة 

 .مهارةاالنترنت؛ ويمكن استخدامها في تقديم محتوى تعليمي وتوصيله لدرجة اكتساب ال

محتوى علمي عبر ( التعليم اإللكتروني بأنه 224م، ص 2771وعرف الشهري وعبيد )

بما يتيح االستفادة من الوسائط المتعددة  ،وسيط إلكتروني مثل االسطوانة والحاسوب واالنترنت

فيما عرفا بيئة التعلم اإللكتروني بأنها ، والتلميذلتيسير عملية التعلم وزيادة التفاعلية بين المحتوى 

 .ح عرض المحتوى اإللكتروني للطالبمنصة أو حيز يتي

 :أشكال التعليم اإللكتروني ثانيًا/

 كما يلي: لكترونيم اإل( أشكال التعل789م، ص2778) فارسوضح 

م االلكتروني ويقوم هذا النوع على هو أهم أشكال التعل التعليم المتمركز حول المتعلم: -7

النشاط الذاتي للمتعلم ويحرص على تقديم تعلم يتوافق مع قدراته، ويهتم بتحليل الخبرات 

ومعرفة أفضل سبل عرض المحتوى وتقديم أنشطة متنوعة تعتمد على فاعليته السابقة له 

وانتقاء أساليب التشخيص المناسبة له واالهتمام بتوفير الحوافز والفرص لتبادل المعرفة مع 

غيره من المتعلمين، باإلضافة إلى تلبية الفروق الفردية، ويتطلب هذا النمط إتقان المتعلمين 

 صال، والتكيف بفعاليته مع متطلبات العمل في بيئة التعليم االلكتروني.لقواعد وأدوات االت

م االلكتروني ك يسعى التعلالمعرفة جوهر التعلم وهدفه لذل التعليم المتمركز حول المعرفة: -2

هذا النمط  هإلى خلق بيئة معرفية يستطيع المتعلم التكيف معها موظفًا في ذلك كافة ما يتيح

االسترجاع(، إضافة إلى إمكانية التعديل  -التنظيم -الحفظ -) البحث التعليمي من إمكانية

 البنية المعرفية للمتعلم.مع م الءأو إعادة تمثيل المعرفة بحيث تت
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 علم المتمركز حول أساليب التواصل.الت  -3

 : ويقسم هذا النوع إلى

الوقت حتى  علم في نفسمالتواصل المتزامن: وهو النمط الذي يعتمد على تواصل المتعلم وال .أ

 أو مؤتمرات الفيديو  Chatيتم التفاعل المباشر وتبادل الحوار وذلك من خالل الدردشة

Videoconference والفصول االفتراضية Virtual Classroom  أو نظامI 

telephones 

التواصل الالمتزامن: وهو نمط يتمثل في عدم تواجد المتعلم والمعلم وتواصلهما في نفس  .ب

 حيث يتفاعل المتعلم مع المحتوى. on line الوقت

تتعدد وتتنوع أساليب عرض المحتوى في التعليم  التعلم المتمركز حول أساليب العرض: -4

ميديا الكمبيوتر في العرض مع فنيات ذلك جميع إمكانيات ملتيااللكتروني مستغلة في 

نصوص ) العرض من خالل صفحات الويب، حيث يمكن للمتعلم تلقي المعرفة في صورة

فائقة، وعروض تقديمية متنوعة، ووسائط متعددة فائقة، واستخدام بيئات تعليمية قائمة على 

ية المرتدة، وسهولة الحصول على المساعدة أساليب متنوعة وتعدد أشكال التغذاستخدام 

 أثناء التعلم.

م،: ص 2772( و)الشهري،771-774م، ص ص2771 الموسى والمبارك،وصنف كل من )

 إلى نوعين هما:التعليم اإلكتروني ( 281-284م، ص ص2774 و)سالم،( 4-42ص

التعليم االلكتروني المتزامن: وهو التعليم المباشر الذي يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس  -

الوقت لتلقي الدروس عبر الوسائط اإللكترونية، كإجراء النقاش، والمحادثة الفورية، بين 
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معلم عبر غرف المحادثة الفورية أو تلقي الدروس من خالل الطالب أنفسهم وبينهم وبين ال

 الفصول االفتراضية.

التعليم االلكتروني غير المتزامن: وهو التعليم الذي ال يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس  -

الوقت أو في نفس المكان، وفيه يدرس المتعلم المقرر وفق برنامج دراسي مخطط ينتقي فيه 

لتي تتناسب مع ظروفه عن طريق توظيف بعض تقنيات التعليم األوقات واألماكن ا

 االلكتروني مثل البريد االلكتروني، وأشرطة الفيديو ولوحات النقاش االلكترونية.

م اإللكتروني إلى نوعين: تعليم إلكتروني باستخدام التعل مما سبق أن الباحثة واستنتجت

الحاجة لإلنترنت فقط توظيف الوسائط  االنترنت، وتعليم إلكتروني باستخدام الحاسوب دون

  .المتعددة والحاسوب داخل غرفة الصف دون الحاجة لإلنترنت

 مفهوم البرنامج اإللكتروني: ثالثًا/

سلسة من عدة نقاط يتم تصميمها بعناية فائقة بحيث تقود المتعلم إلى اتقان مهارة ما، أو 

 (.11م، ص 2771ومهدي، اكتساب موضوعًا محددًا بأقل وقت وجهد )الخزندار 

والبرنامج التعليمي اإللكتروني عبارة عن مادة تعليمية يتم اعدادها وبرمجتها بواسطة 

تعزيز الحاسوب من أجل تعلمها، وتعتمد عملية اعداد البرمجيات على مبدأ االستجابة وال

 (.97 - 97م، ص ص 2771)قنديل، 

الخبرات التربوية واألنشطة المبرمجة وُيعرف البرنامج اإللكتروني على أنه مجموعة من 

باستخدام الحاسب أو االنترنت أو كالهما، وتحقق أهداف محددة وتنمي مهارات يخططها المعلم 

 (.93م، ص 2779مسبقًا )أبو دية، 
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مجموعة من اإلجراءات التي يتم بها عرض المادة التعليمية على شكل نصوص وهو 

بحيث تضمن تفاعل الطالب، وتعزز التغذية الراجعة ورسوم وصور وأصوات وأفالم وتمرينات، 

 (.287م، ص 2772)العمري، 

 :م اإللكترونيمميزات التعل رابعًا/

يسمح التعلم اإللكتروني بإنشاء بيئة تعليمية تقوم على أنسب الوسائل، وسهولة الوصول. 

، دون الحاجة إلى والمعلمينالتالميذ تميز التعلم اإللكتروني بالقدرة على التواصل المباشر بين يو 

، وذلك باستخدام وسائل االتصال والتواصل اإللكترونّية، مثل البريد واحدةالتواجد في غرفة 

اإللكتروني، وبرامج المحادثة التي تتيح االتصال المرئّي، والمسموع؛ مّما يسّهل عملية الحوار 

 .(New Media Consortium, 2007,p.1) وتبادل اآلراء واألفكار والمعلومات بينهم

 التالميذقدرة للمعلم على إجراء مسح سريع لمعرفة مدى تجاوب  التعلم االلكترونيمنح يو 

مكن المعلم من يلى استيعاب وفهم الموضوعات، كما مع المحتوى التعليمي، ومدى قدرتهم ع

لموجودة استخدام أكثر من وسيلٍة توضيحيٍة، وتعليمية للطالب، مثل استخدام بعض التطبيقات ا

في جولة إلى أحد المواقع وشرح المادة التعليمية من  التالميذعلى اإلنترنت، أو اصطحاب 

م، 2778)الجزار،  خالله بشكٍل مباشر، أو عرض فيديو يوضح المعلومات الواردة في الدرس

 (. 318 - 311ص 

صل فيما إلى مجموعاٍت صغيرة يسهل التوا التالميذعلى تقسيم  كما يتيح للمعلم القدرة

 س المطروحةبينها بالصوت والصورة لعمل إحدى التجارب مثاًل، أو لمناقشة إحدى قضايا الدر 

 .(224 - 223ص ص م، 2771)الشهري وعبيد، 
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بيئة تفاعلية أن التعلم اإللكتروني يوفر  (293-292 م، ص ص2774) سالم كذلك أكد

، ويكسر ) تعليم ذاتي( في تعليم نفسه مجهود المتعلم، ويعتمد على بين المعلم والمتعلم وزمالئه

 حواجز الزمان والمكان، وتتسم البرامج اإللكترونية التعليمية بالسهولة.

قدرة على توسيع بأن التعلم اإللكتروني يتميز بال( 49م، ص2772) الحجي أشاربينما 

الميذ، ويعمل التعه وتنمية القدرات الفكرية لدى يسر تحسين المستوى التعليمي وت، و نطاق التعليم

 ، ويساعد التالميذ على االستقاللية واالعتماد على النفس.تخفيض تكاليف التعليمكذلك على 

بأن التعلم اإللكتروني أصبح مطلبًا وحاجة من حاجات تطوير العمل  ةوترى الباحث

ات ساب القدر التربوي، السيما وأنه يثري المعارف، ويزيد من دافعية التالميذ، ويدفعهم نحو اكت

عرض األفكار ، والحرية في ويمنحهم الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، والمهارات بطرق شيقة

م حرية يراعي التعلم اإللكتروني الفروق الفردية بين التالميذ، ويتيح للمعلومناقشة المواقف، و 

 ، وسبل عالج هذا الضعف.اكتشاف الضعف لديهم

 :م االلكترونيفوائد التعل /خامساً 

اإللكتروني مميزات تفرق بينه وبين التعلم التقليدي، كذلك فإن له فوائد متعددة للتعلم 

فبجوار فوائد التعلم التقليدي فإن التعلم اإللكتروني يفيد في تطوير أساليب المعلم في شرح 

يوفر ثقافة جديدة هي الثقافة أن التعلم اإللكتروني  (291م، ص2774) المس الدروس، وأشار

تركز على معالجة المعرفة وفي هذه الثقافة يستطيع المعلم التحكم في تعلمه عن الرقمية التي 

يتوافق طريق بناء عالمه الخاص به عندما يتفاعل مع البيئات األخرى المتوفرة إلكترونيًا وهو ما 

ثراء التعلم،  مع نظرية التعليم البنائي، ويتيح التعلم لكافة الفئات، ويسهم في تنمية التفكير، وا 

 يسهم في توفير الوقت والجهد، ويخفض تكلفة التعليم، ويراعي الفروق الفردية.و 
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تمتع بقدرات عالية من عتمد على الحاسوب واالنترنت والذي بدوره ييوالتعلم اإللكتروني 

النواحي الفنية ال يمكن توفرها في أي وسيلة تعليمية تقليدية، ويكسر حاجز الخجل لدى التالميذ 

لم اإللكتروني المحاولة والتكرار والخطأ والصواب، ويتقن التالميذ من خالل التعويوفر خاصية 

 .(17 - 19 ص م، ص2771)البشيتي، استخدام الحاسوب واالنترنت  مهارات

( بأن التعلم اإللكتروني يوفر أنظمة 741م، ص 2777وفي السياق ذاته أكد مفلح )

ق يحقتو  ،ونقل التالميذ إلى أدوار جديدة ،الفاعليةو  ،المحاكاة والتقييم الفوري، والرسم التصويري

مبادئ التعلم النشط، ويمتاز التعلم اإللكتروني في رفع مستوى التفاعل من خالل نقل 

 والصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو التي تبدو جذابة للتالميذ. ،النصوص

هو طريقة جديرة بالتجربة، وبالتالي فإن للتعلم اإللكتروني فوائد منبثقة عن مميزاته، و 

 وعلى المدرسة المعاصرة االستفادة من تلك المزايا والفوائد لتفعيل العمل التربوي.

 :م اإللكترونيمعوقات التعل سادسًا/

م، ص 2774) الفاضل تحديات ومعوقات متعددة، حيث ذكر تواجه عملية التعلم اإللكتروني

 :على النحو اآلتيمعوقات عدد من هذه ال( 17

 .في عمليات االتصال وتبادل المعلومات نتيجة معوقات وصول اإلنترنتمعوقات  -7

 .في عمليات التنسيق معوقات -2

؛ حيث إن هناك عدد ال بأس به من تالميذنا في إتاحة الفرص للراغبين بالتعلم معوقات -3

 ال يمتلك الحاسوب واالنترنت في بيته.

 .في استجابة طالبي العلم لهذه المنهجية معوقات -4
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عدم توفر  تتمثل في الموجودة فعليا في مدارسنا، عوقاتتضيف الباحثة مجموعة من المو 

مشكلة انقطاع التيار الكهربائي  تمثلاإلمكانات الالزمة للتعليم اإللكتروني في مدارسنا، أيضًا 

بصورة جيدة في  ذلك على تطبيقهأهم المعوقات التي تواجه التعليم اإللكتروني حيث ال يساعد 

سنا، أيضًا من المعوقات والمشكالت التي قد تواجه التعليم اإللكتروني عدم وجود كادر مدار 

 .تخدام وتطبيق التعليم اإللكترونيمؤهل وذو خبرة في اس

 لتعلم اإللكتروني واللغة العربية:ا سابعًا/

م( وكان الهدف 7917كانت أول تجربة لحوسبة اللغة العربية بجامعة الكويت في عام )

تعليم ألفاظ الحروف العربية، ثم اتجهت البحوث والبرمجيات إلى تعليم موضوعات  من ذلك

 (.22م، ص 2777دروس اللغة العربية )باطاهر، متكاملة من

ومع تطور الحاسوب نفسه، وظهور االنترنت تطورت نظرة الباحثين إلى التعلم اإللكتروني 

 وعرضها بوسائل وطرق أكثر جاذبية.كونه أصبح يمتلك إمكانات هائلة على تخزين المعلومات 

 والحروف الكلمات تعداد في استخدم وقد العربية، اللغة تعليم في التعلم اإللكتروني دخلو 

 والمعاجم ،للمصطلحات بنوًكا اليوم تضم اإللكترونية العربية البرامج وأصبحت الكمي، والتحليل

 . اللغوية والمراجع

 استخدام وأصبح العربية، اللغة مع التعامل على القدرة من عالية درجة للحاسوب وتوفرت

. اللغوية المهارة تحسين ومحاولة ،العمل إلنجاز المتعلم لدى الدافعية يثير واالنترنت الحاسوب

 متوفر هو ما فإن األولى، بداياته في زال ما العربية اللغة تعليم في الحاسوب استخدام أن ومع

 المجال، هذا في للعربية قوًيا حضوًرا سيشهد المستقبل أن إلى يشير العربية اللغوية البرامج من
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م، ص 7999)الهرش،  العربية تعليم في إيجابية بصورة الحاسوب تقنيات توظف وسوف

221). 

 تعليم في اعدتس التي ةالحديث التكنولوجية الوسائل أبرز من التعلم اإللكتروني وأصبح

 الحس وينمي، (والكتابة ،والقراءة ،والمحادثة ،االستماع) األربع العربية اللغة مهارات

 الشائعة، البرامج باستخدام ميوله ويشبع تفكيره، ويثير المتعلم، عند والتجريبي، االستكشافي

 الثقة يكسبه مما بنفسه، ويعالجها، أخطائه إلى للتعرف غنية فرًصا ويوفر المعبرة، والقصص

)أبو  تكنولوجيا استخدام في قدراته ويرفع، اللغوي والنمو، الذاتي التعلم مهارة وينمي والثبات،

 (.89م، ص 2779دية، 

وإلضفاء الفعالية وضمان نجاح التعلم اإللكتروني في اللغة العربية أشار العديد من 

مجموعة من الخصائص في البرامج اإللكترونية ومنها )الفار،  باحثين والمهتمين بضرورة توافرال

م، 2779(؛ و)أبو دية، 32م، ص 2772(؛ و)النجار والهرش وعزاوي، 223م، ص 2777

 (:121م، ص 2772شرادقة والزريقات،  (؛ و)99ص 

 .التالميذ، ومراعاتها لقدراتهم وخبراتهم السابقة من استخدامها سهولة .7

 .التدريبات بين التنقل عملية لتسهل الواضحة التعليمات على أن تحتوي .2

 .المعروضة التعليمية للمادة المتعلم انتباه تجذب بطريقة تصمم أن .3

 .االيجابي والتفاعل المشاركة فرصة للمتعلم البرمجيات تتيح أن .4

 .تتبعها التالميذ على يسهل حتى ،بالمعلومات مزدحمة الشاشة تكون أال .1

 .التعليمية قيمتها تفقدها التي السلبية اآلثار من خالية تكون أن .1

 .اإللكترونية امج التعليميةالبر  في والتطبيقات التدريبات تتنوع أن .1
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 .الطالب تعلم سرعة لقياس توقيًتا مجالبرا حتويي أن .8

 .االنتباه تشد .9

 .الهدف المتعلم تبلغ .77

 .مثيرة تعليمية مواد تقدم .77

 .المتعلم ترشد .72

 .اإلنجاز إلى تقود .73

 .اإلنجاز بتصحيح تتعلق راجعة تغذية توفر .74

مهارات القراءة والسرعة بمساعدة الحاسوب، ما اقترحه ومن مواصفات برامج تنمية    

ستريكالند وزمالءه في مواصفات تعليم القرادة بمساعده الحاسوب: االهتمام بالمعنى لتيسير 

االستيعاب القرائي، استخدام نصوص قرائية متكاملة، استخدام مفردات في جمل ذات معنى، 

ني، معرفة الحدث من التدريبات، اتاحة الفرصة تطبي المهارات المحددة في السياقات ذات المع

 للطالب للتدريس.

 :ابعمهارات القراءة المناسبة للصف الر 

 أن يجيب التلميذ عن أسئلة ليست لها إجابة مباشرة في القطعة المقروءة. -

 أن تزيد مقدرة التلميذ على القراءة الصامتة مع الفهم. -

 أن يجيب على أسئلة تتعلق بتفصيالت محددة. -

 ن تزيد سرعة التلميذ على قراءة الفقرات جهرا مع إدراك المعنى.أ -

 أ تزيد سرعه في كتابة جمل علمية طويلة مألوفة. -

 أن يستطيع سرد أو ذكر أو وصف ما يقرأ بأسلوب من عنده. -
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 أن يستطيع إبداء رأيه فيما يقرأ بوضوح. -

 أن يلخص تلخيصا مناسبا لمستواه اللغوي. -

 .ردة جديدة في سياقها( مف177-417)  وكتابة ما بين أن يتمكن من فهم المقروء -

وتضيف الباحثة ضرورة أن توفر البرامج اإللكترونية أساليب تقويم مرحلية وختامية، وأن تكون 

 .ةطريقة العرض بشكل غير تقليدي

 :القراءة/المحور الثاني
اللغة ظاهرة إنسانية عامة يتماز بها اإلنسان عن سائر المخلوقات، ميزه اهلل تعالى بها حيث:    

 ]٤ – ١الرحمن: [ َّ مليب رت  نب ىب مل ملرب  مل مل مل ٹٱٹٱُّٱ

 اللغة العربية وأهميتها: أواًل/

أصوات لها صفات وألقاب ومخارج، الهدف  من سمات اللغة العربية األصوات، والحروف    

ثارة اإلحساس واللغة  من دراستها النطق الصحيح، والنطق الصحيح له أثره في المعنى، وا 

العربية لغة موسيقية، يتوافق وينسجم جرس حروفها في اللفظة الواحدة، والكلمة إلى الكلمة 

م، 2777للمعنى تأثيرًا )صالح، جملة، والجملة نغمة لها الواقع الطيب على السمع مما يجعل 

 (.71ص 

فاللغة منظومة فكرية استطاعت أن تخط لألمة تراثها الثقافي، وترسم ماضيه وحاضره      

ية مصداقًا لقوله سبحانه ومستقبله، وهي الميزة التي امتاز بها اإلنسان عن سائر الكائنات الح

 مل مل مل مل ململ مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل مل ُّٱوتعالى:

 [.22]الروم:  َّىن  مل مل
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بأنها مجموعة من األصوات واأللفاظ والتراكيب التي تعبر بها األمة عن  مغليوعرفها أبو      

 أغراضها، وتستعملها أداة للفهم واإلفهام والتفكير ونشر الثقافة، فهي وسيلة الترابط االجتماعي ال

 (.71م، ص 2777بد منها للفرد والمجتمع )أبو مغلي، 

 مجتمع أفراد يتعارف والتي معين نظام يحكمها التي الصوتية الرموز من مجموعة واللغة

 بعناصرها واللغة بعضا، بعضهم بين والتفاعل االتصال تحقيق بقصد داللتها؛ ما على

 االجتماعي، والتقدم الرقي مظاهر أبرز من واألفراد المجتمعات حياة في وأغراضها ودورها

 .(227م، ص 2772اللغوي )الخمايسة،  المجتمع أفراد بين والتعبير بالتواصلتسمو  فاللغة

وُتعرف اللغة على أنها مجموعة من األصوات التي تتجمع لتكون كلمات لها معان 

عرفية، وهذه تتجمع لتكون تراكيب وجماًل تعبر عن أحاسيس وأفكار متنوعة، وكل ذلك يتم طبقًا 

دأ بقوانين األصوات ثم الصرف ثم التراكيب وتنتهي بالمعنى لقوانين معينة خاصة بكل لغة تب

 (.31م، ص 2774)مصطفى، 

 والوجدان، النفس، عن للتعبير كأداة نفسية وظيفة ولها المفاهيم لتكوين أداة اللغة تعد كما

 (.1م، ص 2777وصادق،  بدير) الجمالي والحس التذوق عن للتعبير كوسيلة ووظيفة جمالية

 مقياس وأداة العربي، الوطن أبناء بين الرئيسية والتفاهم التعبير، أداة العربية اللغة وتعد

 الديني التوجه مدى عن تعبر وبذلك الكريم، القرآن لغة أنها كما العربية، األمة تقدم ورقى لمدى

 (.71م، ص 2777الكريم )األسطل،  القرآن لمعاني الصحيح الفهم وأداة المجتمع، لدى

هم الراقي، وقالب للفكر الناضج ومعين للتراث الخالد، وأداة للتواصل الحي وهي أداة للتفا

بين األجيال السالفة واألجيال الخالفة، ومن هنا كانت أهمية اللغة عند كل أمة، ألنها قطعة 
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غالية من تاريخها ونبض هي من حاضرها وحياة متجددة تورث الحضارات والعادات، وهي 

كن اإلنسان من حفظ تراثه الثقافي والحضاري وتهيئ له الطريق كي وسيلة لحفظ التراث فهي تم

يوجه جهوده إلى البناء واإلضافة إلى ما سبق أسالفه وتطوير تراثهم في ضوء التصور 

 (.74-73م، ص ص 2777االعتقادي واالجتماعي الذي يؤمن به )أبو عمرة، 

كبيرًا من ثقافته وخبرته ومهاراته وباللغة يتعلم اإلنسان من اآلخرين ويكتسب معارفه وجزًء 

في العمل، وفي العيش في مجتمعه المحلي والعالمي، وهي أسلوب الفرد في التعبير عن أفكاره 

ومشاعره ومشاكله، كما أنها أسلوب من األساليب التي يستعين بها في حل مشاكله واالتصال 

 (.727م، ص 2771)الحمرانية،  باآلخرين

العربية مهمة كونها لغة القرآن، وهي لغة متجددة، تواكب  أن اللغةوترى الباحثة 

التطورات، والحضارات، وتدريس اللغة العربية يعتبر أمرًا هامًا لبناء المجتمع القادر على مواجهة 

 .التحديات، ومشكالت المستقبل

ن كانت اللغات الع     ن كانت المية خاصة بمجتمعات دون أخرى، فإوا  ن اللغة العربية وا 

صة بالعرب إال أنها لغة المسلمين في جميع بقاع العالم، وجب عليهم فهمها لتقصي أمور خا

دينهم وعقيدتهم، ومن هنا كان تكريم اهلل تعالى للعرب ولغتهم بأن جعل منهم رسول العالمين 

، مل مل ملني  ململُّٱ ٹٱٹٱقال تعالي:  وبأن أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين حيث 

 [.2]يوسف:  َّ مل

 لما وصلت مقياساً  وتعتبر وعزتها، العربية األمة منعة أسباب أهم من تعد العربية واللغة

 أنها كما لغتها قوية، وكانت اللغة، على اعتمادها زاد األمة ارتقت فكلما وتقدم، تطور من إليه
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 اإلسالمي الكثيرين للدين جذب تم بواسطتها اإلسالمية، لألمة الدعوة وسائل من فعالة وسيلة

)المصري،  الدين أعداء حجج دحض وفي والحجج، اآلراء تأييد في القول فنون طريق عن

 (.29ص م،2771

التي وهي الفن الثالث من فنون اللغة العربية اللغة العربية،  نونفإحدى القراءة هي كذلك فإن 

، والتي من خاللها يستطيع الطالب أن يعبر وتنميتها شخصية الطالب لها أهمية كبيرة في صقل

عن أفكاره ويتصل مع من حوله، وهي أول كلمة أنزلها اهلل فهذا دليل على أهمية القراءة في 

 [.7]العلق: َّ مل مل مل مل مل مل ٹٱٹٱُّٱحيث حياة الفرد والمجتمع، 

والكتاب،  مهارات القراءة في كيفية توثيق الصلة بين الطفلبتنمية وتهتم التربية المعاصرة 

وتجعله يستفيد ويستمتع بما يقرأ، ، وتجعل الطفل يأخذ منه المعلومات واألفكار التي تنمي قدراته

 آلي.لية التربية القديمة التي كانت تعلم القراءة بشكل آوذلك يختلف مع 

مهارة لغوية دقيقة وعقلية معقدة، وعملية صوتية  وهي، عملية فكرية معقدةالقراءة  وتعتبر

 (.279م، ص2778بجملة من العوامل العقلية والعصبية والنفسية والجسمية )الظاهر،  تتأثر

 :مفهوم القراءة ثانيًا/
القراءة رمز المعرفة، واالنسان ابن قراءته وتجاربه فهي التي تشكل شخصيته وتسهم في       

تستغي عنها اإلنسانية في تحديد ميوله واتجاهاته، والقراءة الفاهمة تفتح االفاق اإلبداعية التي ال 

 البحث عن كنوز الحقيقية ونور السعادة، لذا كانت أول آية نزلت على الرسول صلى اهلل عليه

 1]العلق: [   َّ مل مل مل مل مل مل ٱُّٱ ٹٱٹ

 فعرفها يونستعددت التعريفات التي تناولت القراءة باعتبارها عملية عقلية لغوية، 

قروء وربط ممن خالل التفاعل بين القارئ والنص العمليات المعني بأنها  (241، ص م2777)
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عملية ذهنية " :هاأنب( 732م، ص2777طعيمة )عرفها و ، الخبرة الحالية بالخبرات السابقة

تأملية، تستند إلى عمليات عقلية عليا، إنها نشاط ينبغي أن يحتوي على كل أنمالط التفكير، 

شكالت، وليس مجرد نشاط بصري ينتهي بتعرف وحل الم ،والتعليل ،والتحليل، والحكم ،والتقويم

 .ز المطبوعة، أو فهم دالالتها فقطالرمو 

( إلى أن القراءة تأتى في المرتبة األولى 277م، ص2772الناقة وحافظ ) أشار كل منو 

ة كل فرد، في عملية البناء الثقافي في حيا من الشيوع بعد الحديث واالستماع، وهي بهذا أساس

 تعطيها القراءة ذات أثر كبير في تكوين شخصية الفرد الناضجة المتكاملة.فالمعرفة التي 

"بأنَّها قدرة الفرد على ترجمة الرموز المكتوبة إلى  :( عرَّفها713م، ص 2771الفي )أما 

 معان، وتوظيفها توظيفا فعااًل في الجوانب الحياتية المختلفة".

ترجمة لمجموعة من الرموز ذات " :( بأنها77 م، ص2771) وعرفها شيفرد وميتشل

وماتية معينة وهي عملية اتصال تتطلب سلسلة من لالعالقة فيما بينها والمرتبطة بدالالت مع

 "ت مجرد تمرين في حركات العينالمهارات فهي عملية تفكير متكاملة وليس

عملية تربط بين لغة الكالم والرموز : "القراءة بأنها (97م، ص2771) وعرفها عطية

تتم آليًا من خالل و  فظ،وتشتمل على المعنى واللفظ الذي يحمل المعنى والرمز الدال على الل

الترجمة اللفظية لتلك الرموز موز المكتوبة بوساطة حاسة البصر، و الر  إدراكعمليتين، هما: 

 يصدرها الدماغ إلى أعضاء النطق. بوساطة ايعازات
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عملية لغوية يقوم القارئ بواسطتها ببناء : "بأنَّها( 2م، ص2778السليتي )كذلك عرفها 

، االمعنى منها، فيفهمه استخالصمعنى عبر عنه الكاتب بصورة رموز مكتوبة هي األلفاظ، ثم 

 .شؤون حياته ومشكالته ، ويستفيد منه في معالجةا، وينقدها، ويفسرهاويحلله

ى تفسير عملية الشفوية تشتمل علإلى أن القراءة  (41م، ص2778) العماديوأشار 

ثم تفسير تلك المعاني وفق مثيرات القارئ وكلما أتقن  ،الرموز المكتوبة وربطها بالمعاني

 .ا بذلك يتم تطوير أدائه القرائيممارسته

عملية نفسية لغوية يقوم القارئ بوساطتها : "بأنها (81م، ص2777) عرفها السفاسفةو 

استخالص والقراءة في ذلك هي عملية  عبر عنه الكاتب في صورة مكتوبة، بإعادة بناء معنى

أو هي أداة اتصال فكري بين القارئ والكاتب من خالل الرمز ، المعنى من الرمز المكتوب

 المكتوب".

عملية تفاوضية بين القارئ : "( بأنها271م، ص2777علة وآخرون )وعرفها الخزا

لة التوفيق بين اآلراء والكاتب، أي أن القارئ يدخل مع الكاتب في عمليات أخذ وعطاء ومحاو 

 .ت، ليقبل ما قبله ويرفض ما رفضهواالختالفا

 ة:العمليات العقلية الالزمة للقراء ثالثًا/

 تعد القراءة عملية نفسية تتطلب عدداً أشارت معظم التعريفات بأن القراءة عملية عقلية، و 

ومن هذه القدرات  ،العادي التلميذوالحسية الالزمة لظهورها لدى  ،والنفسية ،من العمليات العقلية

القدرة السمعية العادية، والقدرة البصرية العادية، واإلدراك السمعي، واإلدراك البصري، والقدرة 

 .(78-71ص م، ص2779)السعيدي، على التذكر والتفكير واالنتباه والتآزر البصري الحركي 



32 
  

إلى عمليات أساسية السبع ( 72-77 م، ص ص2771) شيفرد وميتشل ولقد أشار

 للقراءة، وجاءت على النحو اآلتي:

 (.القارئ للرموز األبجدية )األحرف: معرفة زيلتميا -7

 العملية الطبيعية للفحص والفهم. :االستيعاب -2

بشكل ضئيل  معتمداً  ،اسي المستخلص من المادة المقروءة: الفهم األسالداخلي التكامل -3

 قة بالقواعد والمفردات اللغوية.ها عالوالتي ليس ل ؛على الخبرات السابقة

ختيار والرفض هذه كلها نشاطات التحليل والنقد والتقدير واال في(:)اإلضا التكامل الخارجي -4

 .برات السابقة للتأثير على المهمةتتطلب من القارئ الرجوع إلى التجارب والخ

 على تخزين المعلومات في الذاكرة.: القدرة االحتفاظ -1

 ى استعادة المعلومات من الذاكرة.القدرة عل :ذكر(االستدعاء )الت -1

 االتصال: يمثل تطبيق المعلومات. -1

وتنوعها، حيث يقوم القارئ وترى الباحثة تعدد وشمول العمليات العقلية الالزمة للقراءة 

والحفظ  ،والتركيز ،من العمليات العقلية خالل مرحلة القراءة تتمثل في االستعدادبمجموعة 

 .والقدرة على االستدعاء

 :ةوظائف القراء رابعًا/

 :لخص فيما يليأن وظائف القراءة تت (87- 18م، ص ص2772يرى جومان )     

لحضارة اإلنسانية ثمار ا لقراءة من أهم الوسائل في تعرفا: الوظيفة المعرفية وتتمثل في -7

، كذلك تجيب التحصيل الدراسيد على التقدم في تساعد القراءة الفر ، و في شتى الفروع

 .القراءة في النمو العقلي للفرد تسهم، و عن الكثير من التساؤالت العلميةالقراءة 
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ة، فمن خاللها يتوفر وسيلة االتصال، نفسيالفرد التشبع القراءة حاجات ة: وظيفة النفسيال -2

فسي في مواجهة تساعد القراءة اإلنسان على التكيف النوالتعبير عن الرأي والمشاعر، كذلك 

 .اقة أو القصور من تحقيق األهدافالصراع وحاالت اإلع

القراءة وسيلة ، و ي اعداد الفرد للحياة االجتماعيةف أساسياً  لقراءة دوراً ل :الوظيفة االجتماعية -3

، وتنقل القراءة أحداث الماضي والحاضر ع ألبناء الجيل واحيائه وتنميتهلنقل تراث المجتم

القادة وبالتالي تلعب دورًا في تصور العادات والتقاليد االجتماعية، للمستقبل ولألجيال 

وتقرب األفكار بين الجماعات، وهي وسيلة اتصال فكري وتبادل ثقافي، خاصة في ظل 

عصر التكنولوجيا، فإن القراءة لصفحات االنترنت والتنقل بينها، يمنح فرصًا للقارئ إلضفاء 

 معارف شتى حول أي موضوع يفضله.

خالل ما سبق يتضح الوظائف العديدة والمهمة للقراءة سواء القراءة في التعليم  من

تية لتطوير النفس، فالقراءة تزيد من المعارف حيث تقوم بوظيفة مهمة االرسمي، أو القراءة الذ

تسهم القراءة في إعداد مواطن اجتماعي مثقف الل التعرف على ما هو جديد، كما و خمن 

 وواعي.

 :ةرات القراءمها خامسًا/

لقارئ المتمكن من حثين تحديد مهارات القراءة بهدف اعداد الطالب احاول كثير من البا

ظهرت عدة تقسيمات لهذه المهارات، حيث قسمها ، وقد مهارات القراءة، والقادر على ممارستها

 :(83م، ص2771ديشانت إلى )عبد السالم ،

 مهارات اإلدراك. -7

 مهارات الفهم الحرفي. -2
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 تعريف الكلمة. مهارات -3

 مهارات تفسير المقروء ونقده. -4

 مهارات الدراسة. -1

وذكر أن من أهم  مهارات القراءة كثيرة ومتداخلة، أن على (م2778شحاتة )وأكد 

 تي ركز عليها التربويون ما يأتي:المهارات ال

 تحديد األفكار واستخراج النقاط البارزة. -7

 ة والثانوية.التفريق بين األفكار الرئيس -2

 التفريق بين األفكار الرئيسة والتفاصيل الداعمة لها. -3

 تصنيف األفكار والمعلومات. -4

 فهم العالقات القائمة بين األفكار. -1

 استخدام الرموز والمختصرات. -1

 تسجيل األفكار بعبارات موجزة. -1

 تنويع السرعة في القراءة بما يالئم الغرض منها. -8

 تنظيم المعلومات المكتسبة من المقروء. -9

 م(: 7994ستخلصت من تقسيمات سامي رزق )التقسيمات السابقة فإنها ا في ضوء

 مهارات القراءة

مهارات التعرف الكاملة: الشكل العام للكلمة، السياق الموجود فيه الكلمة، تحليل  -7

 الكلمة، استخدام المعاجم 
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مهارات الفهم: الفهم هو الهدف من القراءة بالتعرف على الرموز المكتوبة ثم تفسير  -2

 المعاني

 المرونة سرعة القراءة: مدى السرعة في فهم ما يقرأ القارئ طبقا لسرع الفهم أيضا. -3

من هنا تستخلص الباحثة، أن أهم مهارات القراءة هي: السرعة والفهم، وهما الغاية التي 

 نسعى إليها من درس القراءة.

 :ةأهمية القراءسادسًا/

قل المعارف واكتسابها، وأداة االتصال عبر للقراءة أهمية بالغة، فهي الطريق األمثل لن

ؤثرة في داة مأل فكر اإلنسان إلى اإلنسان األخر، وتعد الوسيلة الناجحة التي تنقاألجيال، وهي 

 من عوامل االتزان عامالً تفوق في المواد الدراسية كلها، و لل أداةنها تشكيل شخصية الفرد، كما أ

امل من عوامل احتالل الفرد رؤية نفسه واألفراد، وع كن الفرد من، وذلك أن القراءة تمالنفسي

رورية الكتساب المعاني أداة ضانه، كذلك فإن القراءة مراكز متقدمة في مجتمعه وبين أقر 

وسائل القراءة وسيلة من ، كذلك فإن االستطالعتعتبر من أهم دواعي التفكير وحب الثقافية، و 

 .(11- 11 م، ص ص2771 التنشئة االجتماعية )البجة،

) قف. نقطة.  وتعد طريقة تدريس القراءة في مدارسنا فالقراءة بدون فهم كجسد بال روح،

اجلس(، ال يرجى منها فائدة لذا وجب التدريب على علميات الفهم القرائي لتكسب التلميذ القدرة 

  المقروءة.  عل التحليل والنقد والتقييم ثم اإلبداع واالبتكار في ضوء الفهم الصحيح والدقيق للمادة
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يتبين مما سبق األهمية البالغة للقراءة، حيث تسهم القراءة في إعداد المواطن الصالح و 

المجتمع الذي يكون أفراده من أصحاب الهمة العالية في القراءة واالطالع يكون من و 

 المجتمعات المتقدمة والمتميزة.

 :السرعة القرائية المحور الثالث/
الباحثة في الخوض بالمحور الثالث كان البد للطالع على األهداف المرجوة قبل أن تبدأ        

: مراعاة لمادة لغتنا الجميلة والتي منها من تعلم القراءة للصف الرابع األساسي وفقا لدليل المعلم

تنشيط ذهن الطلبة أثناء ممارسة تعلم القراءة بالمراوحة بين القراءة الصامتة والجهرية ، قيام 

، توظيف لة المثيرة للتفكير لفهم المقروءبتصحيح أخطاء القراءة الجهرية ، توجيه األسئ المعلم

 (. 4،ص2011أسئلة الطلبة في التعامل مع النص )دليل المعلم للصف الرابع األساسي ، 

مواصفات كتاب لغتنا الجميلة بالنسبة لمحتوى القراءة : تقليل عدد كلمات النصوص مع     

كلمة ، واحتوت هذه الدروس على  135-10تراوح عدد كلمات الدرس ما بين زيادة عددها وي

قصص متنوعة لألطفال أغلبها على ألسنة الحيوانات ، تخدم األبعاد الوطنية واالجتماعية 

 .   %35حصص مع المحادثة ووزنها النسبي  4والثقافية والعلمية وغيرها وخصص لها 

 :مفهوم السرعة في القراءة أواًل/
، تضخم المعلومات في عالمنا المعاصرالسرعة في القراءة تجعل الفرد قادرا على مواجهه       

فالقراءة السريعة تعد الهدف األسمى دون العودة لما سبق قراءته بفهم، عظماء القراءة السريعة 

 ، وعند الغرب روزفلت.عند العرب هما االمام الشافعي يرحمه اهلل واالمام ابن حجر العسقالني
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م، 7991حبيب اهلل )يمكن اإلشارة لبعض منها فيعرفها هناك كثير من التعريفات 

، ومستوى ذي يحتاجه القارئ لقراءة نص معينمقدار الوقت ال :"( القراءة السريعة بأنها38ص

 ."فهم القارئ واستيعابه

القدرة على قراءة الكلمات والجمل "بأنها  (727ص م،7998) يعرفها المغاري أيضاً 

 ."والفقرات الكبيرة بسرعة وبطريقة مناسبة متصلة وبسالسة

من الوقت والكم الهائل من المواد القرائية  اإلفادة"بأنها:  م(2773وتعرفها عوض)

 ."المطلوبة داخل مجال الدراسة وخارجها مما يطرح في دور الصحف والمطابع بصورة متدفقة

أسلوب للقراءة تتضاعف به كمية عبارة عن بأنها " (41ص م،2779) عرفها الشرقاويو 

  "المادة المقروءة في وقت معين مع االحتفاظ بكامل االستيعاب

الوقت الذي يستغرقه الطفل الطبيعي ، النمو على أنها " (711م، ص2772وعرفها البجة)

بناء الكلمة في ذهنه، ثم االنتقال إلى الكلمة التي تليها دون أن يترك فترة زمنية  إلعادةالمدرك 

 ت القرائية واالستيعابية األخرى.ملموسة بينهما على أن يأخذ بعين االعتبار المهارا

ى قدرة العين علة القراءة تتأثر بعدة عوامل منها: ( أن سرع71ص م،2771ورأى عيد)

التقاط مدى واسع من الكلمات، واختيار الوقت المناسب للقراءة، والحالة النفسية والمزاجية 

 النص المقروء.القراءة والبعد عن الضوضاء، و للقارئ، ومكان 

وم في على قراءة عدد من الكلمات بشكل واضح مفه رعة القرائية قدرة التالميذمثل الستوت

 فهم ما يقرأ. أقل وقت ممكن، بما يحقق لهم

 



38 
  

 :أهمية السرعة القرائيةثانيًا/

رعة القرائية توفر سرعة القراءة من متطلبات معرفة مفردات جديدة بغزارة وبسرعة، فالس

ث تصبح المقدرة على تعين على غزارة التحصيل بزيادة كم المقروء في نفس المدة حيالوقت، و 

ضخم الثقافة في على مواجهة ت رد قادراً السرعة في القراءة تجعل الفالتحصيل أكبر، كذلك فإن 

 .(71ص، م2779 فضل اهلل،عالمنا المعاصر )

والمعلومات،  ،كلما زادت السرعة القرائية زادت كمية المعارف هالباحثة أن ترىو 

 عليها القارئ في أقل وقت ممكن. لالتي يحص ،والمهارات

 :مهارات السرعة القرائية ثالثًا/

أو الصف الدراسي أو الفئة  ،األساسية للسرعة القرائية مهارات متعددة تتناسب مع المرحلة     

 باآلتي: (17 -48صص  م،2777حددها الراشد )، حيث في مرحلة التمكين العمرية

 مهارة تركيز االنتباه. -7

 مهارة التعرف على الكلمة. -2

 مهارة زيادة المدى القرائي للعين. -3

 تنظيم حركات العين. -4

 على النحو اآلتي: (11-17ص ص، م2771) وضحها عبد الحميدأو 

المقرر قراءته أحد أهم يعتبر التصفح السريع قبل الدخول إلى الجزء  التصفح السريع: -7

ة والفرعية، ذلك يكون بقراءة العناوين الرئيسالطرق ألخذ فكرة مختلفة عن الموضوع، و 

باإلضافة إلى تمرير العين سريعا على األسطر أو بدايات ونهايات الفقرات ، ومحاولة 

 قراءة األمثلة التي عادة ما توجد في وسط الفقرات لفهم فكرة الفقرة.
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، مع امجموعات الكلمات مع محاولة فهم معناهإلى  من خالل النظر سريعاً  حركة العين: -2

 الحذر من توقف العين طويال على كلمة.

وهو لفظ الكلمات ذهنيا أثناء القراءة وتعد هذه العادة أسوأ عادات  تجنب لفظ الكلمات: -3

 ة.تهم يمارسونها ولكن بدرجات متفاوتبطيئ القراءة وغالبي

ا استخدم القارئ أكبر عدد ممكن من حواسه زادت نسبة التركيز كلم استخدام الحواس: -4

 لديه.

يختلف القراء فيما بينهم في فترة التركيز فهناك من يستطيع التركيز لمدة  فترات الراحة: -1

دقيقة أو ساعة كاملة لذا يجب على القارئ أخذ قدر كاف من الراحة قبل معاودة  71-37

 القراءة.

بالمعلومات يقل بمرور الوقت  االحتفاظأثبت علماء النفس أن : تطور الذاكرة واالستدعاء -1

 إذا لم تستخدم المعلومات أو تراجع. خصوصاً 

وبعد دراسة واعية من الباحثة لكتاب اللغة العربية وبعض المهارات المتعلقة بالقراءة 

تالميذ الصف ذاتها، والسرعة القرائية فإنها توصلت إلى المهارات اآلتية للسرعة القرائية لدى 

 .سرعة حركة العينين الرابع:

 القدرة على التصفح السريع. .7

 .و العباراتسرعة التقاط الكلمات أ .2

 .فهم معاني الكلمات .3

 .زيادة المدى البصري .4

 .إنهاء الحمل .1
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 .يز الحروفيتم .1

 .سرعة تعرف الكلمات الجديدة .1

 .سرعة تعرف األسماء .8

 .مدى بقاء المعلومات .9

 .المعلوماتالقدرة على استرجاع  .77

 .القدرة على تركيز االنتباه على الكلمات والحروف .77

 .تنظيم حركات العين .72

 .مهارة التعرف على الكلمة .73

 .زيادة المدى القرائي للعين .74

 .تحديد الهدف والمعلومات التي يريد الحصول عليها .71

 .انتقاء موضوع القراءة .71

 .تحديد مدة القراءة قبل الشروع بقراءة الفقرة .71

 .وت مسموع وواضحقراءة الدرس بص .78

 .قراءة الكلمات مع بعضها في جملة .79

 .إدراك األحداث المهمة من خالل القراءة .27

 .يز األحداث المهمة من األحداث غير المهمةيتم .27

 استيعاب أكبر مجموعة من الكلمات التي يكون لها معنى. .22

 .تحريك اليد من أعلى الصفحة إلى أسفلها .23

 .إصبعهيركز البصر على المنطقة التي أمام  .24
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 .توظيف عالمات الترقيم .21

 .استخدام اليد اليمنى لتقليب األوراق .21

 استخدام أشكال توضيحية وعمل خرائط ذهنية ليعبر عن فهمه. .21

 إدراك المعنى التي تشير إليه الكلمات والجمل. .28

 استنتاج المعنى الضمني للفقرة. .29

لقاء خالل االطالع على مقدمة الكتاب وأمسح المادة المقروءة وذلك من  .37 هداف المؤلف وا 

دراك العالقات  .نظرة سريعة على فصول الكتاب والعناوين وا 

 .استخدام القراءة العينية المنتظمة .37

 .التعايش مع المادة المقروءة .32

 .إتقان أسلوب القراءة المطردة .33

 .تجنب لفظ الكلمات ذهنيًا أثناء القراءة .34

 .تقان التخيل الجيدرة على تحويل الكلمات إلى صورة وا  القد .31

 .عدم تحريك الرأس بشكل أفقي أثناء القراءة .31

 .استخدام جميع الحواس وأهمها العين .31

 .الحرص على فترات الراحة .38

 :مستويات السرعة القرائية رابعًا/

 مستويات السرعة (79-78ص ص، م2772) عبابدةوضح للسرعة القرائية مستويات متعددة 

 كاآلتي:القرائية 



42 
  

تهدف إلى البحث عن معلومة ما بسرعة كاالطالع على العاجلة: و المستوى األول: القراءة  -7

 الكتب وقوائم العناوين واألسماء. فهارس

لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع القراءة لتكوين فكرة عامة؛ وذلك  ثاني:المستوى ال -2

لى تأن ووقفات أحيانا، إذ تحتاج إلى سرعوهي أكثر دقة من القراءة العاجلة  .ة أحيانا وا 

يستخدمه المعلم  تقوم عليهما القراءة السريعة وهو ما أن هناك مستويين الباحثة وتضيف

في مدارسنا وهي القراءة العاجلة وغالبًا ما تكون قراءة صامتة لجميع طالب الفصل، 

الستخالص الفكرة العامة للدرس وأخد فكرة سريعة عن موضوع الدرس، أما المستوى الثاني فهي 

من الدرس ليقوم بتحليلها لطالب بالقراءة لفقرة معينة حيث يطلب المعلم من أحد ا القراءة الجهرية

 ى مستوى القراءة داخل غرفة الفصل.هذا عل

 :أنواع القراءة السريعة خامسًا/

وقراءة  ،: وهي قراءة سريعة جداً قراءة االستطالع فهناك قراءة السريعةتتعدد أنواع ال

: وهي قراءة كار عامة، وقراءة التفحصعن نقاط أو أف : وهي خفيفة وسريعة للبحثالتصفح

 .داء والفهم: وهي قراءة تتسم بسرعة األقراءة المجاراةهناك ، و ومتأنية نسبياً سريعة 

ة أن للقراءة في كتابه أسرار القراءة السريع (14-12ص ص  م،2779) الشرقاوي أشارو 

القراءة العابرة، وقراءة التفحص، و  ،وهي القراءة االستطالعية كالتالي: السريعة خمسة أنواع

 اة وهي القراءة السريعة مع الفهم.، وقراءة المجار وقراءة الدرس

والقراءة االلتقاطية  ،ءة السريعة إلى عدة أنواع: وهي القراءة التصفحيةأيضًا تصنف القرا

 م2779 ،ية )وودأو البحثية، والقراءة الفاحصة أو التحليلية، والقراءة السريعة، والقراءة التصوير 

11-11 .) 
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 :الفهم القرائي/ المحور الرابع

 :مفهوم الفهم القرائي أواًل/

تعددت التعريفات التي تناولت الفهم القرائي من ِقبل المختصين التربويين والمختصين في 

يجادمجال مناهج اللغة العربية، ويشمل الفهم في القراءة الربط الصحيح بين الرمز والمعنى،   وا 

المعنى من السياق، واختيار المعنى المناسب، وتنظيم األفكار المقروءة، وتذكر هذه األفكار 

 (. 211م، ص 2777واستخدامها في بعض األنشطة الحاضرة والمستقبلة )يونس، 

 :الفهم القرائي بأنه (Snow, Catherine,2002,pp 11-14) كاثرين و  واعتبرت سنو

ن خاللها استخالص المعنى وبنائه من خالل تفاعله مع الصفحة العملية التي يستطيع القارئ م"

 ."المكتوبة

"عملية عقلية غير قابلة للمالحظة، أي أنَّها  :( بأنَّه742، صم2773) وعرفه الحيلواني

)أي ضمن نطاق الجهاز  :عملية تفكير، فالقارئ يفهم النص من خالل البناء الداخلي للمعنى

تفاعل مع النص الذي يقرأه، فهو عملية تتطلب من القارئ المعرفي للقارئ( عن طريق ال

 اكتشاف المعنى المطلوب، لتحقيق هدف معين".

( أن الفهم القرائي هو عملية تفكير 232م، ص2773كما يرى كل من شحاتة، النجار )

ية متعددة األبعاد: تفاعل بين القارئ والنص والسياق؛ ومن ثم يعد الفهم القرائي عملية عقلية بنائ

تفاعلية يمارسها القارئ من خالل محتوى قرائي؛ بغية استخالص المعنى العام للموضوع، 

ويستدل على هذه العملية من خالل امتالك القارئ لمجموعة من المؤشرات السلوكية المعبرة 

 (.373م، ص 2777)عبد الباري، 
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إدراك المعنى عملية عقلية تهتم ب ":( الفهم القرائي بأنه711، صم2771ويعرف الفي )

المقدم من الكاتب، وتقويمه، والربط بين التفاصيل المتضمنة في النص المقروء، ثم التنبؤ 

بأهداف الكاتب في ضوء المعارف السابقة التي يمكن من خاللها تمييز معقولية الجمل والفقرات 

 التي يقدمها الكاتب".

عمليات عقلية الدراك ما  " ما يقوم به التلميذ من:( بأنه 37م، ص2771وعرفه عيد ) 

ار يتضمنه النص المقروء من معان وأفكار والتوصل إلى استنتاجات وتذوق النص وتطوير األفك

 .المعروضة"

عملية عقلية يقوم فيها التلميذ بالتفاعل اإليجابي ( بأنه: "719م، ص2778ظ )حافورأى 

، يح بين الرمز ومعناهي الربط الصحمع النص المكتوب مستخدما في ذلك خبراته السابقة ف

يجاد المعنى المناسب من السياق وتنظيم المعاني المتضم  ،نة في النص، وتحديد الحقائقوا 

من ذلك كله بخبرات جديدة يمكن له  واالنتهاء ،وتحديد األفكار وتنظيمها والتمييز بينها ،راءواآل

 في المواقف الحاضرة المستقبلية.استخدامها فيما بعد 

"عملية عقلية بنائية تفاعلية  :( بأنَّه37–37، ص صم2777) عبد الباري هواعتبر 

يمارسها القارئ من خالل محتوى قرائي، بغية استخالصه للمعنى العام للموضوع، ويستدل على 

 هذه العملية من خالل امتالك القارئ لمجموعة من المؤشرات السلوكية المعبرة عن هذا الفهم".

أن الهدف من القراءة الفهم، وتنمية القدرة على الفهم القرائي من مما سبق تبين للباحثة 

 أسمى أهداف تعليم القراءة بل ذروة مهارات القراءة، وأساسيات عملية القراءة. 



41 
  

واستنبطت الباحثة بأن القراءة ليست أحادية الجانب، بل إنها مهارة تضمنت مجموعة 

ير لغوية(، نبدأ بحاسة البصر فالتفكير متكاملة ومتشابكة من مهارات) معرفية، لغوية، غ

 فإعطاء معنى.

مجموعة من العمليات العقلية التي يقوم بها تالمذة هو وترى الباحثة بأن الفهم القرائي 

الصف الرابع للتفاعل مع موضوعات القراءة المقررة عليهم مستخدمين خبراتهم السابقة الستنتاج 

ى الفهم القرائي من خالل اإلجابات على أسئلة المعنى المتضمن في الموضوعات ويستدل عل

) حرفي، تفسيري، استنتاجي، نقدي، ابداعي،( فينعكس على تمية  االختبار المعد لهذا الغرض

 المهارات الفهم والسرعة القرائية.

 :عناصر الفهم القرائي ثانيًا/

م، 2773النجار، و  يتضمن الفهم القرائي ثالثة عناصر أساسية ذكرها كٍل من )شحاتة

 (.31- 31 ص م، ص2777؛ عبد الباري، 232ص

يعد القارئ أول عناصر الفهم القرائي، فالقارئ هو الذي يمارس القراءة من خالل القارئ:  -9

تفاعله مع الموضوع، ويتم هذا التفاعل من خالل توظيفه الجيد لقدراته العقلية، واللغوية 

 بشكل صحيح.

لعناصر شديدة التأثير على إعانة القارئ على الفهم يعد النص القرائي من ا النص القرائي: -7

 هذا الفهم لديه، ولذا يقوم القارئ ببناء عدد من التمثيالت المعينة لبلوغ هذا الفهم. إعاقةأو 

يقصد بالسياق البيئات الثقافية واالجتماعية المحيطة بالقارئ والتي يحيا فيها، ويقرأ  السياق: -4

فيها، ويتعلم فيها، ومن ثم فاختالف الفهم القرائي إنما يرجع في بعض األحيان إلى 

 اختالف البيئات، واختالف الثقافات.
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 :مستويات ومهارات الفهم القرائي ثالثًا/ 

من  رائي فقد قسمه البعض طبقا لحجم الوحدة المقروءة بدايةتعددت تقسيمات الفهم الق

وحجم  وقسمه البعض اآلخر طبقا لنوع ،الموضوع مرورا بالعبارة والفقرةالكلمة متدرجا حتى 

قسم فريق ثالث الفهم القرائي طبقا لمستوى تحملها الرموز المقروءة، و   التيالرسالة العقلية 

الفهم جها السلوكية مثل الفهم السطحي و والمستدل عليها بنتائالعمليات العقلية غير المحسوسة 

لبعض بل و أضاف ا الفهم الناقد،و  تذكر صراحة  السطور من أفكار لمالتفسيري أو فهم ما بين 

  (.772م، ص2771)مراد،  المفاهيم المقروءةالتطبيق العملي للمعلومات و 

 : الى ثالثة مستويات كما يلى يمستويات الفهم القرائ (516، ص9112) سعد صنفو 

 : تيةى الكلمة ويشمل المهارات اآلمستو  -7

 .تحديد معنى الكلمة وفهم دالالتها .أ

 .تعيين مضاد الكلمة .ب

 .العالقة بين كلمتين دراكإ .ج

 .مجموعات متشابهة المعنى يالقدرة على تصنيف الكلمات ف .د

 : مستوى الجملة ويشمل المهارات التالية  -2

 .دالالتها تحديد هدف الجملة وفهم .أ

 .ه الجملة من معنىتنضمتنقد ما  .ب

 ة.ونصوص متشابه ي،ا من معانربط الجملة بما يناسبه .ج

 دراك العالقة الصحيحة بين جملتين ونوع هذه العالقةإ .د

 فكارأراء و آليه من إ يدرة على تصنيف الجمل وفق ما تنتمالق .ه
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 : مستوى الفقرة ويشمل المهارات التالية -3

 .الفقرةدراك ما تهدف اليه إ .أ

 .وضع عنوان مناسب للفقرة .ب

 .الفقرة فيفكار االساسية دراك األإ .ج

 .راءآفكار و أضوء ما تضمنه من  فيتقويم الفقرة  .د

 إلى ما يأتي:مستوى الفهم  (792 – 796ص  م، ص7117) حافظو الناقة ما صنف ك 

 المباشر:مستويات الفهم  -9

 .لمعنى المناسب للكلمة من السياقتحديد ا .أ

 .الكلمةتحديد مرادف  .ب

 .تحديد مضاد الكلمة .ج

 .أقرب األبيات معنى إلى بيت معيناختيار  .د

 (.من معنى للكلمة )المعنى المشترك تحديد أكثر .ه

 تحديد الفكرة العامة المحورية للنص. .و

 .ة للفقرةتحديد الفكرة الرئيس .ز

 .زئية والتفاصيل الداعمة في النصتحديد األفكار الج .ح

 .دراك الترتيب الزمانيإ .ط

 .تيب المكانيدراك التر إ .ي

 .دراك الترتيب حسب األهميةإ .ك
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 مستوى الفهم االستنتاجي:  -7

 .واالختالفاستنتاج أوجه الشبه  .أ

 استنتاج عالقات السبب بالنتيجة. .ب

 استنتاج أغراض الكاتب ودوافعه. .ج

 .تجاهات والقيم الشائعة في النصاستنتاج اال .د

 .ستنتاج المعاني الضمنية في النصا .ه

 :مستوى الفهم النقدي -4

 .بين األفكار الثانوية واألساسيةالتمييز  .أ

 .التمييز بين الحقيقة والرأي .ب

 .به التميز بين ما يتصل بالموضوع وبين ماال يتصل .ج

 .لفكرة الشائعة والفكرة المبتكرةالتمييز بين ا .د

 .يد مدى منطقية األفكار وتسلسلهاتحد .ه

 .تحديد مدى مصداقية الكاتب .و

 .ومعاصرتهاعلى مدى أصالة المادة الحكم  .ز

 :ى الفهم التذوقي، ومن مهاراتهمستو  -3

 .ترتيب األبيات حسب قوة المعنى .أ

 .إليحائية في الكلمات والتعبيراتإدراك القيمة الجمالية والداللة ا .ب

 .والمزاجية المخيمة على جو النص إدراك الحالة الشعورية .ج
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 :مستوى الفهم اإلبداعي -6

 .بصورة مبتكرة أو ترتيب شخصياتهاإعادة ترتيب أحداث القصة،  .أ

 .ة لمشكالت وردت في موضوع أو قصةاقتراح حلول جديد .ب

 .رضيات معينةالتوصل إلى توقعات لألحداث بناء على ف .ج

 .تهاءنتهاء من قراالقصة قبل اال التنبؤ باألحداث وحبكة الموضوع أو .د

 .ما، لم يحدد الكاتب نهاية لها تحديد نهاية لقصة .ه

 .مسرحة النص المقروء وتمثيله .و

 آخر لمستويات الفهم القرائي هو: تصنيفاً  م(2773، عبد الرحمن) ووضعت

أو : ويعني التقاط المعنى الحرفي الرئيس والمباشر للكلمة فهم المعنى الحرفي للنص -7

، وهو فهم األفكار والمعلومات واألحداث التي ورد ذكرها الجملة، أو الفكرة من السياق

 صراحة أو ضمنا في النص.

وهو الفهم الذي يتطلب من القارئ مزج المحتوى الحرفي للقطعة مع  :الفهم االستنتاجي -2

 معلومات القارئ وحدسه ومخيلته كأساس لما يقوم به من افتراض.

 : وهو اصدار الحكم على الجودة ودقة عرض المادة المقروءة.الفهم الناقد -3

خلفية : وهو االستجابة لمهارة الكاتب في استعراض موضوع أو حبكة و الفهم التذوقي -4

 األحداث.

مستويات، جاءت على النحو  لفهم القرائي إلى أربعةمهارات ا (م2773، مد لطفيحم وقد قسم)

 اآلتي:
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 مهارات الفهم المباشر: وتشمل: .أ

 تحديد معنى الكلمة من السياق. -7

 اشتقاق بعض المفردات من مفردة واحدة. -2

 التمييز بين المفرد والمثنى والجمع. -3

 المفتاحية في النص.تحديد الكلمات  -4

 يساعد في فهمها. صحيحاً  ضبط المفردة ضبطاً  -1

 مهارات الفهم االستنتاجي، ويشمل: .ب

 وضع عنوان مالئم للمقروء. -7

 تحديد الفكرة الرئيسية لكل فقرة. -2

 معرفة األفكار الفرعية لكل فقرة. -3

 دراك المعاني الجزئية في النص المقروء.إ -4

 :مهارات الفهم الناقد، ويشمل .ت

 ة واألفكار الفرعية.بين األفكار الرئيسالتمييز  -7

 يتصل به. التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال -2

 تكوين رأي حول بعض األفكار والقضايا المطروحة. -3

 :وتشمل ،مهارات الفهم التذوقي .ث

 تحيد مواطن الجمال في التعبيرات التي اشتمل عليها النص. -7

 دراك بعض الصور المجازية في النص.إ -2

 التعبيرات اللغوية الجميلة في النص.تحديد  -3
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وهناك تصنيفات أخرى أوردها الباحثون لمستويات فهم المقروء منها تصنيف 

) الحرفي، التفسيري، والرمزي والتطبيقي(، تصنيف  ذو المستويات األربعة BARRETT"باريت"

التفسيري المعرفي، ) -ذو المستويات الثالث  HERBER, RUDDEllكل من "هيربر" و"رادل"

 بو الهيجاء)أ (الستنتاجياالحرفي و ذو المستويين)SMITH والتطبيقي(، تصنيف سميث

 (.732، ص م2773السعدي،و 

القراءة في ثالثة مستويات أطلق عليها قراءة السطور، وقراءة ما  GRAYوضع" جراي "

مستوى بين السطور، وقراءة ما وراء السطور وأطلق عليها آخرون اسم المستوى الحرفي وال

وأطلق عليها غيرهم اسم القراءة الحرفية، والقراءة التفسيرية، والقراءة  ،التفسيري، والمستوى النقدي

 صنفت مهارات الفهم القرائي في ثالثة مستويات أخرى هي:ما ك ،اإلبداعية، والقراءة الناقدة

  .(79، ص2771)العبد هلل، 

وتشمل: تحديد داللة الكلمة، تحديد الفكرة العامة ، مهارات الفهم األساسي للقراءة -7

 قراءة األشكال والرسوم البيانية.للموضوع، تحديد األفكار الجزئية، 

استنتاج المعاني الضمنية، استنتاج معاني : وتشمل مهارات الفهم االستنتاجي أو الضمني -2

المقارنة بين األشياء الكلمات من خالل السياق، استنتاج التنظيم الذي اتبعه الكاتب، 

المتشابهة وغير المتشابهة، التمييز بين األفكار التي اشتمل عليها الموضوع والتي لم 

 يشتمل عليها، تحديد الجمل االفتتاحية.

، وتشمل: اكتشاف وجهة نظر الباحث، التمييز بين الحقيقة والرأي، مهارات الفهم الناقد -3

ديد العالقات بين األسباب والنتائج، تقويم األدلة إبداء الرأي في المقروء والحكم عليه، تح

 والبراهين.
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 م(: 9112) مجاور،  :م التي تناسب تالميذ الصف الرابعمهارات الفه

 فهم المعنى من المحتوي والتركيب -

 تتبع تسلسل المقروء -

 فهم التفاصيل في المقروء -

 فهم األفكار الرئيسة  -

  تحديد الهدف العام من الفهم العام للموضوع -

 استعمال بعض القواميس اللغوية -

 .بالمقروء في مواقف التعبيراالستعانة  -

 كانت كالتالي: ( الفهم القرائي لخمس مستويات711 م، ص2779) ولخص العذيقي

 تمثل فيما يلي:يالمستوى الحرفي: و  -9

 تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق. -

 تعيين مضاد الكلمة. -

 توضيح العالقة بين الجمل. -

 تمثل فيما يلي:يالمستوى االستنتاجي: و  -7

 اختيار عنوان مناسب للموضوع. -

 استنتاج األفكار الرئيسية التي اشتمل عليها الموضوع. -

 بيان غرض الكاتب. -

 استنباط المعاني الضمنية التي لم يصرح بها الكاتب. -
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 تمثل فيما يلي:يالمستوى النقدي: و  -4

 التمييز بين الحقيقة والرأي. -

 مقروء في ضوء الخبرة السابقة.الحكم على ال -

 تكوين رأي حول القضايا واألفكار المطروحة في النص. -

 يتصل بالموضوع وما ال يتصل. االتمييز بين م -

 تمثل فيما يلي:يالمستوى التذوقي: و  -3

 توضيح العاطفة المسيطرة على النص. -

 تحديد الصور الجمالية التي تضمنها النص القرائي. -

 للكلمات والتعبيرات.ذكر الداللة االيحائية  -

 تمثل فيما يلي:ي: و المستوى اإلبداعي -6

 اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في الموضوع. -

 التنبؤ باألحداث بناء على مقدمات معينة. -

في ضوء الكتاب المقرر على تالميذ الصف أما الدراسة الحالية فصنفت مهارات الفهم القرائي 

 كما يلي:الرابع 

 :الحرفي القرائي الفهم مهارات

      .السياق من للكلمة المناسب المعنى تحديد .7

     . الكلمة مضاد تحديد .2

     .(والجمع والمثنى المفرد )األعداد صيغ بين التمييز .3

      .المقروء في الواردة الشخصيات أسماء تحديد .4
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      .المقروء في الواردة واألمكنة األزمنة تحديد .1

 :االستنتاجي القرائي الفهم مهارات

      .المقروء في الرئيسة الفكرة استنتاج .7

     .المقروء لفقرات الفرعية األفكار نتاجاست .2

      .المقروء على المسيطرة العاطفة استنتاج .3

      .المقروء في الواردة الشخصيات صفات استنتاج .4

      .المقروء في الواردة القيم استنتاج .1

     .بالنتيجة السبب عالقات استنتاج .1

 :النقدي القرائي الفهم مهارات

      .المقروء النص في والرأي الحقيقة بين التمييز .7

      .به يتصل ال ما وبين بالموضوع يتصل ما بين التمييز .2

     .المقروء في ورد موقف او شخصية على حكم اصدار .3

   .الكاتب نظر وجهة على النص من االستدالل .4

وبعد التصنيفات العديدة لمهارات الفهم القرائي، ترى الباحثة أنه ينبغي التركيز في مهارات الفهم 

التي تناسب تالميذ المرحلة األساسية، على: األفكار الرئيسية، تحليل تفاصيل في المقروء، 

  والتذوقية واإلبداعية.عانة بالمقروء في مواقف التعبير، التكامل في النواحي النقدية االست
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 :أسس الفهم القرائي رابعًا/

األسس ( 38م، ص2777) أورد حبيب اهلل يعتمد الفهم القرائي على مجموعة من األسس

القارئ مستوى فهم ، و القارئ لقراءة نص معين يحتاجهمراعاة الوقت الذي : األتية للفهم القرائي

 القارئ وتفعيلها للوصول إلى الفهم.استثمار طاقات ، و لتحقيق الهدف من القراءة

 :فيما يلي (784-783ص ص م،2774حددها سالم ) أسس أخرىيعتمد الفهم القرائي على و 

 .لسابقة عن مهارات الفهم القرائيدافعية القارئ المناسبة وخلفيته ا -7

 ، وفهم معناه.الالزمة لتفسير النص باالستراتيجياتوعي القارئ  -2

 .لية التي تمكنه من مراقبة الفهموعي القارئ بالعملية العق -3

 .التعليمية إلى النهاية المرغوبة القدرة على توجيه العملية -4

 توظيف السياق في فهم معنى المقروء. -1

 سرعة القراءة(. مراعاة الوقت الذي يحتاجه القارئ لقراءة نص معين) -1

 .القارئ لتحقيق الهدف من القراءةمستوى فهم  -1

 .ا للوصول إلى الفهمقارئ وتفعيلهاستثمار طاقات ال -8

 :أسسا يقوم عليها الفهم القرائي األسس التالية (79ص م،2771كما اعتبر الدليمي والوائلي )

 .القراءة يحدد المهارة القرائية ف مناهدأ، ألن دف المراد تحقيقه وطبيعتهتحديد اله -7

  .الفهم القرائي، لزيادة قدرته على قارئستراتيجية الفهم المناسبة التي يستخدمها الاتحديد  -2

 .المستوى القرائي للقارئ، وثروته للقارئ، وثروته اللغوية -3
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وتستنتج الباحثة مما سبق مجموعة من األسس كان أهمها تحديد الهدف األساسي 

والرئيس من عملية الفهم القرائي، وتحديد المستوى المناسب للطالب وتحديد االستراتيجية 

 فهم القرائي بنجاح.المناسبة وبذلك يتم تحقيق أهداف ال

 :أهمية الفهم القرائيخامسًا/

شك فيه أن الفهم القرائي يعد البنية األساسية التي من خاللها ينطلق التلميذ إلى  مما ال

، فحالما يتجاوز التلميذ األساسيةفي المرحلة  ، خصوصاً استيعاب المواد التعليمية األخرىتعلم و 

هه في فهم يستطيع بالتالي التغلب على أي مشكلة تواج الصعوبة التي تواجهه في الفهم القرائي

 .(4ص ،م2777 )السليمان، المحتوى الذي يقدم له

، إن من يقرأ تاريخ العلماء، واألدباء"( ذلك بقوله: 219،ص 2777ؤكد يونس)وي

ن أي إنسان ين هؤالء جميعا هي الفهم القرائيوالفالسفة العظام يجد أن الصفة الجامعة ب ، وا 

 ".أو السياسية البد أن يقرأ ويفهم أو االجتماعية ،أن يتصدى للقيادة الفكريةيحاول 

 :كمن في النقاط التاليةأن أهمية الفهم القرائي ت (48ص، م2774ويرى الغلبان)

 .رتقاء بلغتهمللتالميذ اال أنه يضمن -7

 .ويعوده على ابداء الرأي ،يساعد التلميذ على النقد البناء -2

 حل المشكلة ويعينه على فهم حيثياتها.يكسب التلميذ مهارات  -3

 الفهم القرائي عنصر أساسي وهام في نجاح المتعلم في المواد الدراسية المختلفة. -4

 مما يساعد التلميذ على  يربط الخبرات السابقة للتالميذ بالخبرات الحالية والمستقبلية، -1

 التنبؤ.
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ن الفهم القرائي أساس عملية القراءة، فالقراءة بال فهم ال تعد قراءة، فهو وتضيف الباحثة أ

مكانات عقلية  نما هو عملية معقدة تسير في مستويات متباينة تتطلب قدرات وا  ال يحدث فجأة، وا 

عمال العقل.   تحتاج لمزيد من التدريب وا 

 :العالقة بين السرعة والفهم القرائي سادسًا/

، فالطالب يسرع لقراءة بنوعيها الجهرية والصامتةائي يشكالن أساس االسرعة والفهم القر 

 .إذا كان يفهم معنى المقروء، ويتعثر إذا جهل معنى المقروء القراءة الجهرية والصامتة،في 

، ويتفق بالحصول على األفكار والمعلومات وسريع القراءة يتفوق على بطئ القراءة

فا في اتجاه هذه العالقة ، إال أن هناك اختالالقرائيةفهم بالسرعة للعالقة وجود  الباحثون على

ئ السريع ليس ، فالقراءة البطيئة في نظر البعض ليست بالضرورة ضعيفة والقار ودرجتها

 .اً جيد اً قارئأن يكون  بالضرورة 

ويشير وايبترايت أن من الفهم  ،اءة بصورة تلقائية تحسن في الفهمعن سرعة القر  نتجوال ي

ان من ءكر أن السرعة والفهم القرائي ليسا عنصرين منفصلين في عملية القراءة ، لكنهما جز ذ

 .(11م، ص7989 ،قراءة تشير إلى سرعة  في الفهم)أحمدالشيء ذاته حيث سرعة ال

، وسرعتك على حل الشفرة ومعالجة جم فيها عقولنا الرموز إلى أفكارالقراءة هي عملية تتر 

ومن الضروري أن تعرف سرعتك في  ،ستوى فهمكسرعتك في القراءة ومهذه المعلومات هي 

 .ءة وكمية المعلومات التي تستوعبهالقرا

فا في اتجاه هذه العالقة ويتفق الباحثون على عالقة السرعة في القراءة إال أن هناك اختال

عن زيادة وال ينجم رة قراءة ضعيفة، ، فالقراءة البطيئة في نظر البعض ليست بالضرو ودرجتها

 ءة بصورة تلقائية تحسن في الفهم.سرعة القرا
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ن في عملية القراءة، لكنهما من المهم تذكر أن سرعة القراءة والفهم ليسا عنصرين منفصلي

، ويشير الفهم راءة بوضوح إلى سرعة فهم ما يقرأ، تشير سرعة القن من الشيء ذاتهجزأ

 ى جودة فهم ما يقرأ.باإلضافة إل، االستيعاب إلى عملية القراءة ككلو 

الغاية التي يسعى  وهما ،" أهم مهارات القراءةق يتضح أن مهارتي "السرعة والفهممما سب

، تأكد على عملية الفهم في القراءة، معا لللم، والهدف الذي يرمي إليه كل متعإليها كل قارئ

يجب االهتمام بالتدريب على  بال روح، وال ترجى منها فائدة لذلكفهم كجسد  فقراءة بدون

 واالبتكارعمليات الفهم العليا، والتي تكسب التلميذ القدرة على التحليل والنقد والتقديم، ثم اإلبداع 

 في ضوء الفهم الصحيح والدقيق للمادة المقروءة.

 تعقيب عام على اإلطار النظري:ال

ما نقل إليها من علوم  تعد اللغة العربية مهمة ومميزة ألنها استطاعت أن تستوعب كل

أخرى في الفلسفة، والمنطق، والطب، والصيدلة، والكيمياء، والرياضيات، وهذا يجعلنا ندرك 

الطاقة التي تمتلكها اللغة العربية، ومكانتها بين لغات العالم أجمع، فاللغة العربية أمتن اللغات، 

 اقًا.وأوضحها بيانًا، وأذلقها لسانًا، وأمدها رواقًا، وأعذبها مذ

يستطيع  لجميع العلوم األخرى، وال اً ومفتاح فهي تعتبر مدخالً ، لقراءة أهمية كبيرةول

 ،الطالب أن يعرف هذه العلوم إال إذا كان يجيد القراءة، ونعني بإجادة القراءة قراءة الفهم

ا الفرد وبالتالي فإن القراءة عملية عقلية ونفسية وحسية، ويشارك به، والتدبر، والتحقق، والتحليل

يمكنه قراءة نص دون أن يراه، وال يمكن له اكتساب المفردة وقراءتها دون أن  كافة حواسه، فال

 مهارات اجتماعية للتفاعل مع المحيطين. القراءة تتطلب حيث يسمعها من محيطيه،
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والناقدة، وبالتالي ، والفاهمة، والجهرية ،والقراءة عبارة عن أنواع متعددة منها الصامتة

ومهارات تتعلق بالفهم القرائي، ويصعب  ،تتعدد مهاراتها، فهناك مهارات تتعلق بالسرعة القرائية

على المعلمين إحداث التكامل الجيد بين السرعة والفهم، خاصًة مع تزاحم المنهاج الدراسي 

 بالمفردات الجديدة، لذا وجب تطوير أساليب تعليم قادرة على اإليفاء بشروط تعليم القراءة،

كساب التالميذ المهارات المتعلقة بالسرعة والفهم، كون السرعة والفهم مهارات متداخلة إلى حد  وا 

ما، وتنعكس على تحصيل التالميذ في مختلف المواد الدراسية، وبالتالي فإن اإلطار النظري 

 مهد للباحثة القدرة على استكمال الدراسة وتصميم وتطبيق أدواتها.

 



 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 المقدمة:    

قد و   ،عليها الوصولالباحثة من  تمكنتالبحوث والدراسات السابقة التي  يتناول هذا الفصل    

لباحثة على وقد اقتصرت ا، من األحدث لألقدم زمنياللتسلسل ل عرض الدراسات السابقة وفقاً تم 

، وتم تقسيم الدراسات السابقة إلى عن موضوع الدراسةت األجنبية الدراسا بعدالدراسات العربية، ل

 المحاور اآلتية:

 .التعلم اإللكترونيدراسات تناولت  :األولالمحور 

 : دراسات تناول الفهم القرائي.انيالمحور الث

 دراسات تناولت السرعة القرائية والفهم القرائي معًا. :لثالمحور الثا

 :التعلم اإللكتروني دراسات تناولت/المحور األول
 (م7195دراسة ربيع والعمري )

  هدفت الدراسة إلى قياس فعالية برنامج تعليمي مقترح قائم على استخدام كائنات التعلم

صعوبات التعلم القرائية في المرحلة االبتدائية تنمية مهارات الفهم القرائي لدى المتعلمات ذوات ل

بمدينة جدة، واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة حيث تم دراسة 

يار عينة باخت ر التابع ) الفهم القرائي(، وتم( على المتغيكائنات التعلمفاعلية المتغير المستقل )

نتائج  كشفت، وقد امس االبتدائي بمدينة جدةلصف الخمتعلمات من اعشوائية مكونة من 

الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المتعلمات في االختبار 

 القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي.
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 (م7194دراسة إبراهيم )

( في web2.0هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج قائم على الجيل الثاني للويب )

وقد استخدم المنهج التجريبي  ،طالب كلية التربية واتجاههم نحوهتنمية مفاهيم اللغة العربية لدى 

للويب( في المتغيرين البرنامج القائم على الجيل الثاني عالية استخدام المتغير المستقل )لدراسة ف

وتكونت  ،بية بكلية التربيةلمي اللغة العر مفاهيم اللغة العربية واالتجاه( لدى الطالب معالتابعين )

ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحليل مناهج اللغة  ( طالبا معلما،72عينة الدراسة من )

عداد قائمة بمفاهيم اللغة العربية ) ( النحو، الصرف، البالغةالعربية في المرحلة المتوسطة وا 

ب ه على عينة من الطالالمتضمنة فيها ، ثم اعداد اختبار تشخيصي في هذه المفاهيم وتطبيق

بين درجات  "، توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً المعلمين "تخصص اللغة العربية

التطبيق القبلي ودرجات التطبيق البعدي لدى طالب المجموعة التجريبية في كل من اختبار 

 وذلك لصالح التطبيق البعدي. ؛تحصيل مفاهيم اللغة العربية ومقياس االتجاه

 (م7194راسة البرعي )د

فاعلية برنامج محوسب لعالج صعوبات تعلم القراءة لدى  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

، وقد تكونت عينة الدراسة من ، اتبعت الدراسة المنهج التجريبيطلبة الصف الثالث األساسي

طالب ( 37) حيث تكونت من ،ة من تالميذ الصف الثالث األساسي( تلميذًا وتلميذ17)

مجموعة ضابطة وتمثلت أدوات الدراسة في إعداد اختبار  (37و) ،مجموعة تجريبيةبال

واختبار معرفي للمهارات ، ائية التي يجب أن يمتلكها الطلبةتشخيصي يتضمن المهارات القر 

، وتمثلت لمهارة النطق القرائي عند الطلبة، واختبار قراءة بصرية متبوعًا ببطاقة مالحظة القرائية

، ميزت بين مهارات ة الصامتة والجهرية كاًل على حدةلدراسة في تحديد المهارات القرائينتائج ا
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، وجود فروق ذات داللة ير النتائج في ضوء اإلطار النظريالقراءة الصامتة والجهرية وتم تفس

 إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة وكانت الفروق لصالح التجريبية.

 (م7197) الكندريم و دراسة عبد الرحي

فعالية استراتيجية مقترحة للتعليم بمساعدة الحاسوب في تنمية  إلىالتعرف هدفت الدراسة 

الدراسة على المنهج شبه ، اعتمدت على اتقان مهارات اللغة العربية قدرات الطالب الفائقين

تقسيمها إلى تم من طالب الصف العاشر  ( طالباً 37) وتكونت عينة الدراسة من ،التجريبي

لطالب  اعداد اختبار تحصيلي في مقرر اللغة العربية تمو  ،، واألخرىةتين: تجريبيمجموع

وكذلك توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  ،الصف العاشر بدولة الكويتً 

تحصيلي لصالح المجوعة المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لالختبار ال

 .التجريبية

 (م7199دراسة محمود )

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فعالية برنامج عالجي باستخدام الكمبيوتر في عالج 

مدت الدراسة صعوبات القراءة لدى ذوى العسر القرائي من تالميذ الصف الثالث االبتدائي، واعت

تالميذ الصف الثالث االبتدائي ( تلميذًا من 34، تكونت عينة الدراسة من )على المنهج التجريبي

المتدرج في مراحل التعليم  وتمثلت أدوات البحث في اختبار القراءة الجهرية ،ذوى العسر القرائي

، ومقياس المستوى االجتماعي االقتصادي، ومقياس تقدير الخصائص السلوكية لذوى العام

قراءة لدى تالميذ الصف ، واختبار تشخيص صعوبات الواختبار المسح السريع صعوبات التعلم،

خدام الكمبيوتر من إعداد ، وبرنامج عالجي قائم على استالث االبتدائي ذوى العسر القرائيالث
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وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات مجموعة البحث  عنالنتائج  تالباحثة، أسفر 

لصوتي، في كل من التمييز السمعي، وتعرف أصوات الحروف والتحليل الصوتي والمزج ا

ين، وتعرف الكلمة من خالل وتعرف الالم الشمسية والقمرية، وتعرف المد بأنواعه، وتعرف التنو 

امج وبعده لصالح ، ومتوسط أخطاء النطق لدى أفراد مجموعة البحث قبل تطبيق البرنالسياق

 .التطبيق البعدي

 (م7191دراسة نصار )

ربية بالوسائط المتعددة في تنمية هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تدريس اللغة الع

 المهارات الُلَغويَّة الالزمة لتالميذ الصف الرابع من التعليم األساسي بالجمهورية اليمنية،

تكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف الرابع األساسي و   ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي

بإعداد  الباحثة وقامت ،تجريبية وضابطةيذة موزعين على مجموعتين ( تلميذًا وتلم17عددهم )

، واختبار االداء اللغوي، والسيناريو، واستبانة، وبرمجية ائمة المهارات اللغويةاألدوات التالية: ق

: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المتعددة، وأظهرت نتائج الدراسة الوسائط

ت اللغة العربية بالوسائط المتعددة فتبين بذلك العينة ولصالح المجموعة التجريبية التي درس

فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية المهارات اللغوية الالزمة لتالميذ الصف الرابع من مرحلة 

 .ساسيالتعليم األ
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 (م7111) دية أبو دراسة

 تدريس مهارات بعض لتنمية محوسب برنامج وتجريب بناء إلى الدراسة هذه هدفت

، بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في المعلمات الطالبات لدى العربية اللغة في االستماع

 العلوم قسم طالبات من طالبة( 79)، وتكونت العينة من والتجريبي البنائي المنهج الباحثة اتبعت

 ،المالحظة بطاقة في المتمثلة الدراسة أداة وبناء المحوسب البرنامج بناء تم حيث، التربوية

 تطبيق قبل التمهيد مهارة درجات متوسط بين إحصائًيا دالة فروق وجود النتائج وأظهرت

 بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في المعلمات الطالبات لدى وبعده المحوسب البرنامج

 المثيرات تنويع مهارة درجات متوسط بين إحصائًيا دالة فروق توجد البعدي، التطبيق إلى تعزى

 المعلمات الطالبات لدى وبعده المحوسب البرنامج تطبيق قبل العربية اللغة في االستماع لتدريس

 . البعدي التطبيق لصالح بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في

 (م7111دراسة العطار )

الدراسة إلى معرفة أثر برنامج عالجي بالوسائط المتعددة لعالج بعض صعوبات  تهدف

مبحث الصرف لدى طلبة الصف الثامن األساسي، ولقد استخدم الباحث في هذه الدراسة 

منهجين: المنهج الوصفي الذي يعتمد على وضف الظاهرة و المنهج التجريبي الذي اعتمد على 

عينة البحث من طلبة الصف الثامن األساسي والبالغ عددهم وقد تألفت  وتجريبه،بناء برنامج 

صف المفتوحة  االستبانة ن استخدمت الدراسة أدوات متعددة منها:و  ،وطالبة طالباً  (3841)

وجود فروق بين المجموعة التجريبية  ، وكانت أهم النتائجواالختبار التشخيصي والبرنامج المقترح

 .ة التجريبيةوعوالضابطة لصالح المجم
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 (م7111) وآخرون مفلح دراسة

 في المحوسب والممارسة التدريب نمط استخدام أثر عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 واألناشيد، الموسيقى أسلوبي مع مقارنة الجمع لمهارة األساسي األول الصف طلبة اكتساب

 عينة تكونت حيث ،الدراسة في التجريبي المنهج الباحثون استخدم وقد التقليدية، والطريقة

 التعليمية، البرمجية: الدراسة لتطبيق التالية األدوات بإعداد قامواو  ،طالباً ( 18) من الدراسة

 داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت وقد التحصيلي، واالختبار واألناشيد، الموسيقى ومادة

 التدريب نمط ولصالح الجمع لمهارة األساسي األول الصف طلبة اكتساب في إحصائية

 في إحصائية داللة ذات فروق ووجود واألناشيد، الموسيقى بأسلوب مقارنة المحوسب والممارسة

 مقارنة واألناشيد الموسيقى أسلوب ولصالح الجمع لمهارة األساسي األول الصف طلبة اكتساب

 .التقليدية بالطريقة

 (م7115) المصري دراسة

 التعبير مهارات تنمية في المتعددة بالوسائط برنامج فاعلية معرفة إلى الدراسة هدفت

 استخدم قدو  غزة، شمال بمحافظات األساسي الثامن الصف طالب لدى بها واالحتفاظ الكتابي

 مجموعة مجموعتين إلى الباحث قسمها التي الدراسة عينة، وتكونت التجريبي المنهج الباحث

 اإلعدادية جباليا ذكور مدرسة من ،طالباً ( 794) من تألفت والتي تجريبية، ومجموعة ضابطة،

 الباحث قام ثم اإلبداعي، الكتابي التعبير بمهارات قائمة بإعداد الباحث قام وقد لالجئين،" ج"

 وأنشطته وتنظيمه، ومحتواه، أهدافه،: للبرنامج العام اإلطار تضمن حيث المقترح البرنامج ببناء

 التعبير مهارات لقياس  اختبارا الباحث أعد ثم ،التقويم وأساليب المستخدمة، المتعددة والوسائل

 الصف طالب وهي التجريبية، للمجموعة المتعددة بالوسائط البرنامج تدريس وتم، اإلبداعي
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 الدراسة نتائج وأظهرت الضابطة، للمجموعة المتعددة الوسائط بدون البرنامج تدريس وتم الثامن،

 في حددت التي اإلبداعي الكتابي للتعبير األساسية المهارات تنمية في المتعددة البرنامج فاعلية

 .الدراسة

 :التعليق على دراسات المحور األول

 أهداف الدراسة: -9

اختلفت أهداف دراسات هذا المحور ولكنها اتفقت باستخدام الحاسوب بالتدريس والتعليم 

م( و برنامج قائم على 2771) رياإللكتروني فمنها ما كان برنامج مقترح، كدراسة ربيع والعم

م(، 2773) م(، وبرنامج محوسب كدراسة البرعي2773) الجيل الثاني للويب كدراسة إبراهيم

م( أما  باقي الدراسات 2772) واستراتيجية قائمة على الحاسوب كدراسة عبد الرحيم والكندري

دراسات هذا المحور بدراسة فكانت باستخدام الحاسوب والوسائط المتعددة، وجاء االختالف في 

 المتغير التابع حيث اختلف المتغير التابع لهذه الدراسات، فجاءت دراسة ربيع والعمري

م( لتنمية مفاهيم اللغة العربية، 2773) م( لتنمية  مهارات الفهم القرائي، ودراسة إبراهيم2771)

م(  2772) رحيم والكندريم( لعالج صعوبات تعلم القراءة، ودراسة عبد ال2773ودراسة البرعي)

م( جاءت 2777جاءت لتنمية قدرات الطالب على اتقان مهارات اللغة العربية، ودراسة محمود)

م( لتنمية المهارات اللغوية، ودراسة العطار 2777) لعالج صعوبات القراءة، ودراسة نصار

لجمع، م( إلى اكتساب الطلبة مهارة ا2779) لعالج صعوبات مبحث الصرف، ودراسة مفلح

م( هدفت لتنمية 2779م( لتنمية مهارات االستماع، ودراسة المصري)2779) ودراسة أبو دية

مهارات التعبير الكتابي، ولكن كان هدف الدراسة الحالية التعرف على فعالية برنامج الكتروني 
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م( 2771) لتنمية مهارتي السرعة والفهم والقرائي، وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة ربيع والعمري

 في تنمية مهارات الفهم القرائي.

 :منهج الدراسة -7

م( ومحمود 2773سة إبراهيم )استخدمت معظم الدراسات المنهج التجريبي كدرا

 م(، في حين استخدمت دراسة ربيع والعمري2771م(، المصري)2777) نصار ،م(2777)

بينما استخدمت دراسة المنهج شبه التجريبي،  م(2772)ودراسة عبد الرحيم والكندري ،م(2771)

م( المنهج 2779م( المنهجين الوصفي والتجريبي، واستخدمت دراسة أبو دية)2779العطار)

جريبي وهو البنائي التجريبي، وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج الت

 منهج الدراسة الحالية.

 عينة الدراسة: -4

أهداف كل دراسة، ففي دراسة  ألخرى حسب تنوعت عينة الدراسة من دراسة

م( كانت عينة الدراسة تشمل طلبة الصف الثامن األساسي، بينما دراسة ربيع 2779العطار)

م( كانت العينة المتعلمات ذوات صعوبات التعلم القرائية في المرحلة االبتدائية، 2771والعمري)

م( كانت 2773ة البرعي )م( كانت العينة طالب كلية التربية، ودراس2773أما دراسة إبراهيم)

م( كانت العينة 2772العينة طلبة الصف الثالث األساسي، بينما دراسة عبد الرحيم والكندري)

كانت العينة تالميذ الصف الثالث اإلبتدائي، م( 2777ودراسة محمود) طالب الصف العاشر،

، ودراسة األساسيم( اشتملت العينة على تالميذ الصف الرابع من التعليم 2777ودراسة نصار)

اسة على طلبة الصف األول األساسي، ودراسة أبو م( تكونت عينة الدر 2779مفلح وآخرون) 
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، ودراسة التربوية العلوم قسم طالباتم( كانت العينة الطالبات المعلمات من 2779دية)

 م( كانت العينة طالب الصف الثامن األساسي بمحافظات شمال غزة.2771المصري)

 الدراسة:أدوات  -3

استخدم االختبار هذا المحور من الدراسات  االدوات التي استخدمتها دراسات تعددت

م(، ومنهم من استخدم 2779) م( ودراسة مفلح2772) عبد الرحيم والكندري التحصيلي كدراسة

م( ودراسة 2773)م( ودراسة البرعي2773ابراهيم) االختبار التشخيصي مثل دراسة

م( ومنهم من 2777من استخدم اختبار األداء اللغوي كدراسة نصار) ومنهمم(، 2779العطار)

م( واستخدمت دراسة أبو دية 2779والعطار) ،م(2777استخدم االستبانة كدراستي نصار)

 م( المالحظة، أما الدراسة الحالية استخدمت االختبار والمالحظة كأدوات للدراسة.2779)

 :الدراسة نتائج -6

على األثر اإليجابي لتوظيف الحاسوب بمختلف  المحورأجمعت نتائج ودراسات هذا 

تتفق معه الدراسة يرات كل دراسة حسب هدفها، وهو ما أشكال استخدامه في تنمية المتغ

  .الحالية

القرائية السرعة  لبرنامج الكتروني يختص في مهارة ما تميزت به الدراسة الحالية: تناولها

جمعت الدراسة الحالية في أدواتها بين االختبار  خرى،أالدراسات السابقة تناولت مهارات  أما

 والمالحظة. 
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 :دراسات تناولت الفهم القرائيالمحور الثاني/
 (م7192دراسة األحول )

فاعلية برنامج تدريبي مقترح في القراءة لمعلمي غير اللغة  إلى تعرفالهدفت الدراسة 

مادة اللغة العربية لدى العربية في المرحلة المتوسطة في تنمية مهارات الفهم القرائي في 

( معلمين و 77وتكونت عينة الدراسة من ) د استخدم الباحث المنهج التجريبيوق ،تالميذهم

: قائمة بمهارات الفهم القرائي م الباحث األدوات التاليةف استخدولتحقيق هذا الهد( طالبا، 18)

، اختبار لغة العربية عليهاالالزمة لطالب المرحلة المتوسطة التي ينبغي تدريب معلمي غير ال

، برنامج تدريبي تم تصميمه في ضوء قائمة مهارات لقرائي من نوع االختيار من متعددالفهم ا

ات الفهم ، بهدف تدريب هؤالء المعلمين على مهار ميةم القرائي في صورة جلسات تعليالفه

، ، وأظهرت النتائج النهائية للدراسة فاعلية البرنامج المقترح في تنمية القرائي من خالل موادهم

 .لمعلمين عينة الدراسة بشكل واضحمهارات الفهم القرائي لدى ا

 (م7192دراسة الشديفات والنادي )

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم على تنمية مهارات فهم 

واقتصرت عينة الدراسة  ،بالمستوى اإلبداعي، وقد تم استخدام المنهج شبه التجريبي المقروء

على  تالميذ الصف السادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية، وكانت أداة الراسة متمثلة 

تبار تحصيلي، وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء طالب باخ

الصف السادس على اختبار مهارات فهم المقروء بالمستوى اإلبداعي تعزى إلى طريق تدريس 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات  ،الخرائط المفاهيمية ولصالح المجموعة التجريبية
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بين متوسطات أداء مجموعتي الدراسة لمهارات المستوى اإلبداعي لفهم المقروء  داللة إحصائية

 ست باستخدام الخرائط المفاهيمية.تبعا لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية والتي در 

 (م7192دراسة العدوي )

التعرف إلى كيفية تنمية مستويات ومهارات الفهم القرائي لدى طالب  هدفت الدراسة

واقتصرت واتبع الباحث المنهج التجريبي المرحلة الثانوية باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي، 

عينة الدراسة على طالب الصف األول الثانوي في محافظة القاهرة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

م يات الفهم القرائي المناسبة للصف األول الثانوي، وكذلك بناء اختبار الفهبناء قائمة بمستو 

، وبناء برنامج قائم على استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية القرائي في الصف األول الثانوي

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة الفهم لدى طالب المرحلة الثانويةمستويات 

طات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمدى تحقق احصائيا بين متوس

مهارات مستوى الفهم القرائي  لصالح المجموعة التجريبية ، وكذلك فاعلية البرنامج القائم على 

رائي لدى طالب المرحلة استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مستويات ومهارات الفهم الق

 الثانوية.

 (م7195شيد )دراسة الر 

هدفت الدراسة إلى استقصاء فاعلية استخدام استراتيجيات خريطة الداللة في تنمية 

لتحقيق هدف مهارات الفهم القرائي لنصوص كيميائية واكتساب المفاهيم الكيميائية للتلميذات و 

مها تلميذة تم تقسي (17)وتكونت عينة الدراسة من  ،استخدمت الباحثة المنهج التجريبي الدراسة

وأسفرت نتائج الدراسة عن بناء قائمة بمهارات الفهم القرائي ، إلى مجموعة ضابطة وتجريبية
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لالزمة لتعلم محتوى الكيمياء بمقرر العلوم لدى تلميذات الصف الثالث المتوسط وفاعلية 

 استخدام استراتيجية خريطة الداللة في تنمية مهارات الفهم القرائي لنصوص كيميائية وفاعليتها

 في اكتساب المفاهيم الكيميائية

 (م7195دراسة عياصرة و عاشور )

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر طريقتي القراءة المؤقتة والمتكررة في تحسين مهارة فهم 

دمت الدراسة المنهج شبه ، واستخت الصف السادس األساسي في األردنالمقروء لدى طالبا

يق ذلك ، ولتحقبة من طالبات الصف السادس( طال81وتكونت عينة الدراسة من ) التجريبي

، والنصوص العشرة لتنفيذ طرق التدريس، وكشفت نتائج استعمل الباحثان اختبار فهم المقروء

الدراسة وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات أداء الطالبات أفراد الدراسة على اختبار فهم 

، ووجود فروق دالة إحصائيا لتجريبيتينيس لصالح المجموعتين االمقروء تعزى إلى طريقة التدر 

ريس لصالح بين متوسطات أداء الطالبات أفراد الدراسة لمهارة فهم المقروء تعزى إلى طريق التد

 .مجوعة القراءة المؤقتة

 (م7195دراسة سنجي )

في تنمية مهارات  هدفت الدراسة إلى تعرف فاعلية استخدام استراتيجية التفكير جهرياً 

واستخدم الباحث المنهج التجريبي، ، ات لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةي وفاعلية الذالفهم القرائ

واقتصرت عينة الدراسة على تالميذ الصف الثاني االعدادي بمدارس محافظة القليوبية تم 

( تلميذا وتلميذة، 47دد تالميذها )حيث بلغ ع ،وضابطة إلى مجموعتين: تجريبيةتقسيمها 

، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء ( تلميذًا وتلميذة47وبلغ عددها )المجموعة الضابطة و 
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اختبار الفهم القرائي وتحديد مهارات الفهم القرائي الالزمة لتالميذ الصف الثاني االعدادي واعداد 

، وبناء مقياس فاعلية الذات ية لتالميذ الصف الثاني االعداديقائمة بأبعاد فاعلية الذات القرائ

رائية لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي وخلصت الدراسة إلى بعض النتائج ومنها أن هناك الق

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار 

 وكذلك فاعلية استراتيجية التفكير جهرياً  ؛مهارات الفهم القرائي ككل لصالح المجوعة التجريبية

 دى تالميذ الصف الثاني االعدادي.مية مهارات الفهم القرائي وفاعلية الذات القرائية لفي تن

 (م7195دراسة العبيدي )

عالج بعض صعوبات هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية القلم اإللكتروني القارئ في 

بالصف الثالث ، وتنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة القراءة الجهرية

تطبيق تجربة القلم استخدم الباحث المنهج التجريبي من خالل  ، ولتحقيق هدف الدراسةاالبتدائي

ق صحيحة وذلك للتـأكد من ( تلميذ تم تدريبهم على استخدامه بطري21االلكتروني القارئ على )

، لم يكن له أي فاعلية على التالميذ إلى أن القلم االلكتروني القارئ وخلصت الدراسة، فاعليته

عينة الدراسة في عالج بعض صعوبات القراءة الجهرية وكذلك لم تكن له أي فاعلية في تنمية 

 مهارات الفهم القرائي لديهم .

 (م7195دراسة قحوف وعليان )

 مة على المدخل التكاملي في تنمية مهاراتهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية أنشطة قائ

ي واستخدمت الدراسة المنهج الوصف ،الفهم القرائي واألداء الكتابي لدى طالب التعليم الثانوي

ن ، واقتصرت الدراسة على طالب الصفين الثاني والثالث مالتحليلي والمنهج شبه التجريبي
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اعداد قائمة ببعض اسة قام الباحثان قيق أهداف الدر ، ولتحالتعليم الثانوي الفني الصناعي

مهارات الفهم القرائي واألداء الكتابي الالزم إكسابها لطالب التعليم الثانوي الفني الصناعي قبل 

تخرجهم واختبار لقياس مهارات الفهم القرائي واألداء الكتابي وأنشطة مقترحة قائمة على المدخل 

داء الكتابي وكانت نتيجة الدراسة تؤكد على فاعلية التكاملي لتنمية مهارات الفهم القرائي واأل

 الفهم القرائي واألداء الكتابي. األنشطة في تنمية مهارات

 (م7196) دراسة الحربي

هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب في تنمية مهارات الفهم 

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث  ،خرىأي اللغة العربية الناطقين بلغات القرائي لدى متعلم

المنهج شبه التجريبي وقد تم استخدام التصميم التجريبي لمجموعة الواحدة مع التطبيقين القبلي 

من طالب المستوى الرابع  بمعهد تعليم اللغة لغير  ( طالباً 21والبعدي وبلغ عدد عينة البحث )

وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية وتمثلت  ،رةالناطقين بها بالجامعة االسالمية بالمدينة المنو 

رائي الالزمة لمتعلمي اللغة العربية لغير القفي اعداد استبانة مهارات الفهم أدوات الدراسة 

وجود فروق ذات داللة  وأشارت نتائج الدراسة إلى  ،الناطقين بلغات أخرى في المستوى الرابع

 ق القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.احصائية في مهارات الفهم القرائي بين التطبي

 (م7196دراسة العازمي )

هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الفهم القرائي واستراتيجيات التنظيم 

تالميذ الصف الخامس االبتدائي والتعرف على فاعلية البرنامج التدريبي في  دىالذاتي للتعلم ل

تنمية الفهم القرائي لدى طالب الصف الخامس االبتدائي والتعرف على فاعلية البرنامج التدريبي 
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( تلميذا من 87، وبلغت العينة )ى تالميذ الصف الخامس االبتدائيفي تنمية الفهم القرائي لد

، وتم بناء اختبار التعرف في القراءة واختبار لخامس االبتدائي بدولة الكويتف اتالميذ الص

تراتيجيات التنظيم الذاتي الفهم القرائي ومقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم وبرنامج اس

، وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات التالميذ في اختبار الفهم للتعلم

تراتيجيات ودرجاتهم في االستراتيجيات المعرفية وتنظيم الذات والدرجة الكلية لمقياس اس القرائي

، ووجود فروق دالة احصائيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية قبل التنظيم الذاتي للتعلم

 المعالجة ومتوسط أدائها بعد المعالجة في كل من اختباري استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم

 .توسط أداء التطبيق بعد المعالجةوالفهم القرائي لصالح م

 (م7196دراسة عبد الحميد )

هدفت هذه الدراسة التحقق من فعالية استراتيجية التعليم المباشر في تنمية بعض مهارات 

نقد استخدم الباحث المنهج  ،ت التعلم بالصف الثاني االبتدائيالفهم القرائي للتالميذ ذوي صعوبا

جانستين في متغيرات العمر الزمني، والفهم وقد تضمنت عينة الدراسة مجموعتين مت يبيالتجر 

، والبرنامج التدريبي الذي يقوم قياس الفهم القرائي للغة العربية، وقد أعد الباحث مالقرائي والذكاء

لى مرحلتين بواقع جلستين جلسة مقسمة إ 78على التعليم المباشر واشتمل البرنامج على 

فروق بين متوسطي رتب درجات تالميذ المجموعتين  وجود ، وأظهرت نتائج الدراسةأسبوعياً 

التجريبية والضابطة بالصف الثاني االبتدائي ذوي صعوبات التعلم على مقياس الفهم القرائي 

 لبعدي لصالح المجموعة التجريبية.للغة العربية في القياس ا
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 (م7196) دراسة عبد القادر

أثر استخدام المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة في تدريس إلى سة التعرف هدفت الدرا

القراءة على تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي ومهارات التواصل اللغوي لدى تالميذ الصف 

هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي وتكونت عينة  ، ولتحقيقالثاني اإلعدادي

، وخلصت الدراسة ( تلميذة للمجموعة الضابطة31ة و)لميذة للمجموعة التجريبيت (21الدراسة )

ووجود فروق  ،في اختبار الفهم القرائي االبداعيإلى وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية 

بعاد لصالح المجموعة التجريبية في األ دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 .لالختبار الثالثة

 (م7196) راسة العذيقيد

فعالية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات إلى هدفت الدراسة التعرف 

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج  ،الفهم  القرائي لدى طالب الصف االول الثانوي

من الصف االول  ( طالباً 17حيث طبقت الدراسة على عينة بلغ حجمها ) ،شبه التجريبي

الفهم القرائي المناسبة  الثانوي بمحافظة القنفذة وتمثلت أدوات الدراسة وموادها في قائمة مهارات

وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في التحصيل البعدي في ، للطالب

الفهم التذوقي ومهارات  مهارات الفهم الحرفي ومهارات الفهم االستنتاجي ومهارات الفهم

 . االبداعي
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 (م7196دراسة المطيري )

 DRTAهدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي مقترح قائم على استراتيجية 

وتم تطبيق  ،في تنمية مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحو القراءة لدى بعض المتعلمين الكبار

من المتعلمين المدرجين بـأحد فصول تعليم  ( متعلماً 37الدراسة على عينة عشوائية بلغ قوامها )

الكبار بالرياض ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتطوير أدوات الدراسة للتعرف على واقع 

، وأشارت نتائج الدراسة إلى دالالت وصدق وثبات أدوات الدراسةتعليم القراءة للكبار واستخراج 

حل الدراسة ي تنمية مهارات الفهم القرائي مر دال احصائيا لتلك االستراتيجية فيأن هناك تأث

 تدريبي المقترح في تحقيق أهدافه.، مما أشار إلى فاعلية البرنامج الواالتجاه نحو القراءة

 (م7193ومحمود )وسعيد دراسة ابراهيم 

على استراتيجيات التفكير المتشعب برنامج قائم  هدفت الدراسة إلى التعرف إلى فاعلية

وبعض عادات العقل المنتج لدى طالب الصف األول  ،الفهم القرائي االبداعيلتنمية مهارات 

وتمثلت  ،شبه التجريبيي و الوصفمنهجين: ال الباحثونالدراسة استخدم  ولتحقيق هدفالثانوي 

: قائمة مهارات الفهم القرائي االبداعي المناسبة لطالب الصف االول في دراسة أدوات ال

واختبار الفهم القرائي  ،ول الثانويالعقلية المناسبة لطالب الصف األ الثانوي، وقائمة بالعادات

وبرنامج قائم على نظرية التعلم القائم على الدماغ  ،ومقياس عادات العقل المنتج، االبداعي

وجود  وأشارت نتائج الدراسة إلى ،لتنمية مهارات الفهم القرائي االبداعي وعادات العقل المنتج

 تفوقًا واضحًا في االداء البعدي لصالح المجموعة التجريبية في مهارات الفهم القرائي.
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 (Pagan & Senechal, 2014)دراسة باجن وسينشل 

هدفت الدراسة الكشف عن دور أولياء األمور في برنامج القراءة الصيفي في تعزيز 

لصفين الثالث والخامس االبتدائي، واتبع وتنمية الفهم القرائي، والطالقة والمفردات لدى طلبة ا

( طالبًا وطالبة 48الباحثان المنهج التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )

من طلبة الصفين الثالث والخامس االبتدائي، وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، 

أظهرت نتائج الدراسة وجود و اختبار أدائي، وتمثلت أدوات الدراسة في قراءة كتاب أسبوعيًا، و 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 

التجريبية، وأشارت النتائج إلى أهمية إشراك أولياء أمور الطلبة ضعاف التحصيل للصفين 

ثيره على تحسن مهارات الفهم القرائي الثالث والخامس في تعليم القراءة في البرامج الصيفية، وتأ

 .لديهم، وزيادة تحصيل المفردات اللغوية

  (Johnson‚ 2014)دراسة جوهنسون 

معرفة أثر النشاط التراكمي وعالقات األقران على الفهم القرائي، إلى هدفت الدراسة 

( طالبًا 729ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

( المشاركين في برنامج ما بعد الدراسة في مدرسة حي 1 – 7من طالب المدارس االبتدائية )

اسة في استبانة مقياس النشاط، واختبار الفهم القرائي، وأظهرت الحضرية، وتمثلت أدوات الدر 

نتائج الدراسة وجود أثر دال الستخدام طريقة األقران على الفهم القرائي، وأوصت الدراسة بإجراء 

المزيد من البحوث للتعّرف على الطرق التي تؤثر على الفهم القرائي، مثل المناخ المدرسي، 

 الكفاءة الذاتية وغيره.
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 (م7199دراسة زهران )

فاعلية األنشطة اللغوية القائمة على النظرية البنائية في تنمية  إلىهدفت الدراسة التعرف 

باحثة في هذه الدراسة منهجان ، واستخدمت الئي لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةمهارات الفهم القرا

نة الدراسة على مجموعة : المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، واقتصرت عيوهما

لميذة من مدارس محافظة ( ت17من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وتكونت العينة من )

،  ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة اعداد قائمة مهارات الفهم القرائي وكذلك أعدت الدهليقة

إلى وجود فروق ذات ، وتوصلت نتائج الدراسة لفهم القرائي لدى هؤالء التالميذاختبار لقياس ا

داللة إحصائية بين متوسطات درجات تلميذات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

، واتضح فاعلية األنشطة اللغوية القائمة هم القرائي لصالح التطبيق البعديالختبارات مهارات الف

 في تنمية مهارات الفهم القرائي. على النظرية البنائية

 (م7199ن )دراسة شعال 

 هدفت الدراسة التعرف إلى أثر قراءة الصورة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب

واتبعت الدراسة منهجين هما: المنهج الوصفي ويستخدم في عرض  ،الصف األول الثانوي

، والمنهج شبه التجريبي ويستخدم في الدراسة، وبناء القائمة واالختباراالطار النظري لمتغيرات 

اسة على طالب الصف األول واقتصرت عينة الدر  ،تطبيق تجربة الدراسة وتفسير نتائجها

مناسبة لطالب ، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي الالثانوي

، وكان من لقرائي لطالب الصف األول الثانوي، واختبار مهارات الفهم االصف األول الثانوي

، وكذلك البدراسة أن لقراءة الصورة أثر فعال في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطنتائج ال

 .كبيراً حجم تأثير قراءة الصورة على الفهم القرائي 
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 (م7199) دراسة عبد الناصر

أثر فعالية استراتيجيات قائمة على مدخل الذكاءات المتعددة  إلى تعرفالهدفت الدراسة 

لقرائي لدى طالب المرحلة الثانوية األزهرية، واستخدمت الباحثة  منهجين لتنمية مستويات الفهم ا

من مناهج البحث العلمي، وهما المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

واعداد دليل للمعلم لكيفية استخدام استراتيجيات قائمة  ،بناء اختبار لقياس مستويات الفهم القرائي

لذكاءات المتعددة لتدريس االدب العربي لتنمية مستويات الفهم القرائي، وكان من على مدخل ا

في  نتائج الدراسة فعالية استراتيجية قائمة على مدخل الكفاءات المتعددة لتدريس األدب العربي

وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات تنمية مستويات الفهم القرائي، 

التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مستويات الفهم المجموعة 

 قرائي لصالح المجموعة التجريبية.ال

 (م7199دراسة عبد الهادي )

أثر برنامج تدريبي قرائي في مهارات االستذكار ودافعية  إلىهدفت الدراسة التعرف 

دمت ، واستخالميذ الصف السادس االبتدائيدى تاإلنجاز األكاديمي وما وراء الفهم القرائي ل

واقتصرت الدراسة على مجموعة من تالميذ الصف السادس الباحثة المنهج شبه التجريبي، 

تصادي ثقافي متوسط بمدينة االبتدائي الذين ينتمون إلى مدارس ذات مستوى اجتماعي اق

دريبي القرائي في مهارة ، وكان من نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي دال للبرنامج التالطائف

تنظيم الوقت للمذاكرة والمداومة على االستذكار ومراجعة المادة الدراسية وتحسين الدافعية 

وتركيز االنتباه وكذلك وجدت فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة  ،لالستذكار
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لدراسية ووضع هدف أثناء ومراجعة المادة ا ،تنظيم الوقت للمذاكرة والمداومة على االستذكار

 الفهم لصالح المجموعة التجريبية.االستذكار ودافعية اإلنجاز االكاديمية وما وراء 

 التعليق على دراسات المحور الثاني:

 أهداف الدراسة: -9

دراسات هذا المحور على تنمية مهارات الفهم القرائي، ولكن اختلف المتغير  اهتمت

م( استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية مهارات 2771) المستقل لكل منهم فهدفت دراسة العدوي

م( استراتيجية خرائط المفاهيم لتنمية الفهم 2771) الفهم القرائي، وهدفت دراسة الشديفات والنادي

هدفت إلى استخدام برنامج تدريبي لتنمية مهارات الفهم  م(2771) ودراسة األحولالقرائي، 

م( هدفت للتعرف على أثر طريقتي القراءة المؤقتة 2771) القرائي، ودراسة عياصرة وعاشور

م( استراتيجية خريطة الداللة 2771) والمتكررة في تحسين مهارة الفهم القرائي، ودراسة الرشيد

م( معرفة فعالية أنشطة قائمة  على 2771) الفهم القرائي، دراسة قحف وعليان في تنمية مهارات

ي إلى فاعلية القلم اإللكترون( 2771) المدخل التكاملي في تنمية مهارات الفهم القرائي، العبيدي

م( فاعلية استراتيجية التفكير جهريًا في 2771) ، دراسة سنجيفي تنمية مهارات الفهم القرائي

م( فعالية استراتيجية التعليم المباشر في  تنمية 2771رات الفهم القرائي، عبد الحميد )تنمية مها

م( التعرف على أثر المدخل المعرفي األكاديمي في 2771) مهارات الفهم القرائي، عبد القادر

خدام م( فعالية برنامج مقترح باست2771تنمية مهارات الفهم القرائي، ودراسة الشخص والعمري)

م( للتعرف على فعالية 2771) ت الفهم القرائي، ودراسة العذيقياالمفاهيم لتحسين مهار  خرائط

م( 2771) ت الفهم القرائي، ودراسة الحربيااستراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهار 

م( 2771) لقياس فعالية استراتيجية التفكير المتشعب في تنمية مهارات الفهم القرائي، العازمي
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 عن العالقة بين الفهم القرائي واستراتيجيات التنظيم الذاتي، وهدفت دراسة المطيريللكشف 

دراسة باجن ي تنمية مهارات الفهم القرائي، و م( للتحقق من فعالية برنامج تدريبي  ف2771)

هدفت الدراسة الكشف عن دور أولياء األمور في  (Pagan & Senechal, 2014)وسينشل 

 (Johnson‚ 2014)ي في تعزيز وتنمية الفهم القرائي، دراسة جوهنسون برنامج القراءة الصيف

دراسة ابراهيم ومحمود و  النشاط التراكمي وعالقات األقران على الفهم القرائي،هدفت لمعرفة أثر 

( هدفت إلى التعرف إلى فاعلية برنامج قائم  على استراتيجيات التفكير 2774خرون )آو 

( هدفت الدراسة إلى 2773) ، ودراسة أمين وبرغوثم القرائيالمتشعب لتنمية مهارات الفه

بعض مهارات الفهم التحقق من فاعلية برنامج قائم على االستراتيجيات البصرية في تنمية 

( هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي 2777دراسة عبد الهادي ) القرائي، وهدفت

اعلية برنامج فقرائي في مهارات االستذكار ودافعية اإلنجاز األكاديمي وما وراء الفهم القرائي 

دراسة عبد  قائم على االستراتيجيات البصرية في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي، وهدفت 

هدفت الدراسة إلى تعرف أثر فعالية استراتيجيات قائمة على مدخل الذكاءات  (2777) الناصر

(هدفت الدراسة إلى التعرف 2777دراسة زهران ) ية مستويات الفهم القرائين وهدفتالمتعددة لتنم

على فاعلية األنشطة اللغوية القائمة على النظرية البنائية في تنمية مهارات الفهم القرائي، 

( هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر قراءة الصورة في تنمية 2777شعالن )وهدفت دراسة 

مهارات الفهم القرائي، أما الدراسة الحالية هدفت للتعرف على فعالية برنامج الكتروني في تنمية 

 مهارتي السرعة والفهم القرائي.
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 منهج الدراسة:-7

م(، 2771دراسة األحول )استخدمت معظم الدراسات في هذا المحور المنهج التجريبي ك

 ‚Johnson)و،  (Pagan & Senechal, 2014)م(، ودراسة 2771) دراسة الرشيد

م( 2771) م( وعبد القادر2771) ، في حين استخدمت دراسة الشديفات والنادي(2014

براهيم ومحمود2771) م( العذيقي2771) والحربي م( المنهج شبه التجريبي، في 2774) م( وا 

الدراسات المنهج الوصفي التحليلي  بجانب التجريبي مثل دراسة عياصرة استخدمت بعض 

م(، أما الدراسة 2777) م( ودراسة زهران2771) م( ودراسة قحوف وعليان2771) وعاشور

 الحالية فاستخدمت المنهج التجريبي.

 الدراسة: عينة-4

راوحت عينة فت تفاوتت عينة الدراسات السابقة في هذا المحور تبعًا ألهداف كل دراسة

( 17طالبًا أما الدراسة الحالية فكانت عينتها عبارة عن ) (87-27الدراسات السابقة ما بين )

 طالبة.

  الدراسة: دواتأ-3

جمعت معظم الدراسات على استخدام اختبار مهارات الفهم القرائي، ولكن اختلفت دراسة أ

م( 2771) القرائي، ودراسة عبد الحميدم( باستخدام استبانة بجانب اختبار الفهم 2771) الحربي

باستخدام مقياس الفهم القرائي، وفي حين استخدمت الدراسة الحالية اختبار الفهم القرائي وبطاقة 

 مالحظة.
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 الدراسة: نتائج -6

اإليجابي لالستراتيجيات  تبين األثرمن خالل تحليل الدراسات السابقة وعرض نتائجها 

مهارات الفهم القرائي، وهذا ما دفع الباحثة للبحث علن أسلوب  واألساليب المستخدمة في تنمية

  ة مهارات الفهم القرائي.يوطريقة جديدة لتنم

برنامج الكتروني في تنمية  فعاليةما تميزت به الدراسة الحالية في هذا المحور: أنها تناولت 

لرائي وبطاقة مالحظة، مهارتي السرعة والفهم القرائي، جمعت أدوات الدراسة بسن اختبار الفهم ا

 تناولها ألسلوب وطريقة جديدة لتنمية مهارات الفهم القرائي. 

 :دراسات تناولت السرعة القرائية والفهم القرائي معاً / لثالمحور الثا
 ( م7195دراسة عوض والبكر )

هدفت الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي لتنمية مهارات تدريس القراءة للفهم والسرعة 

للطالبات معلمات اللغة العربية يقوم على أسس البنائية وفي ضوء مهارات الفهم القرائي، وكذلك 

لطالبات معلمات اللغة بيان فاعلية البرنامج في تنمية تدريس القراءة للفهم والسرعة لدى ا

يما ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهجين هما : المنهج الوصفي التحليلي وذلك ف، العربية

يتعلق باستقراء االدبيات والبحوث والدراسات السابقة والسيما التي تناولت مهارات الفهم القرائي 

 والسرعة والبنائية وبناء برامج تدريبية لتنمية مهارات التدريس، وكذلك المنهج شبه التجريبي،

 21الثامن ) اللغة العربية بالمستوىواقتصرت عينة الدراسة على مجموعة من الطالبات معلمات 

(، وتمثلت أدوات الدراسة ببناء قائمة التدريب وأتممن فاعليات البرنامجي رغبن في تطالبة والال

عداد البرنامج التدريبي القائم على البنائية والذي يهدف بوجه عام إلى ا  بمهارات الفهم القرائي ، و 

وخلصت نتائج الدراسة إلى ، ى الطالبات معلمات اللغة العربيةتنمية مهارات تدريس القراءة لد
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داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات معلمات اللغة العربية "  اتق ذو وجود فر 

في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي لالختبار المعرفي مما  مجموعة البحث"

 ة الجانب المعرفي لدى المتدربات.يؤكد فعالية البرنامج في تنمي

 (م7193كر )دراسة أبو ع

ارتي السرعة ائي حاسوبي لتنمية مههدفت هذه الدراسة الى تحديد مدى فعالية برنامج قر 

قد طبق الباحث استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، ولهم لدى تالميذ المرحلة االعدادية، و والف

من  ( تلميذاً 71عدادي قوامها )جريبية من تالميذ الصف الثاني اإلالدراسة على مجموعة ت

يد من أدوات ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث العد ،سة خانيونس االعدادية )أ( للبنينمدر 

لسرعة والفهم الدراسة منها قائمة مهارات الفهم القرائي لتالميذ الصف الثاني االعدادي، اختبار ا

ة دراسة يفي، كما أعد الباحث دليل المعلم لتوضيح كي، بطاقة مالحظة األداء القرائيالقرائ

من النتائج من  توصل الباحث للعديدو موضوعات القراءة باستخدام البرنامج الحاسوبي المقترح ، 

، سرعة في القراءةفي تنمية ال متكامالً  أهمها: فعالية البرنامج القرائي الحاسوبي بوصفه نموذجاً 

  .فهم القرائيرات الفعالية البرنامج القرائي الحاسوبي بوصفه نموذجا متكامال في تنمية مهاو 

 (م7199دراسة دراغمة )

فعالية برنامج للقراءة الوظيفية القائم على البنائية في تنمية  إلى تعرفال الدراسة هدفت

واتبعت  مهارات الفهم القرائي والسرعة في القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية في فلسطين،

واختارت عينة الدراسة من طالبات األول الثانوي في الضفة الغربية  الدراسة المنهج التجريبي،

بفلسطين، وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج القائم على البنائية الذي تقدمه الدراسة في تنمية 
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مستويات ومهارات الفهم القرائي )مستوى الفهم الحرفي البسيط، ومستوى الفهم االستنتاجي، 

دى طالبات الصف األول الثانوي، مع وجود عالقة بين الفهم القرائي ومستوى الفهم الناقد( ل

والسرعة في القراءة، بمعنى كلما زاد فهم المقروء كان يقابله اختصار في الوقت المستغرق 

 للقراءة.

 (م7191) دراسة عواد وبابلي

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي معرفي لتنمية مهارات الوعي 

م في المرحلة األساسية بدولة صوتي وأثره على تحسين سرعة القراءة لدى طلبة صعوبات التعلال

في  طالباً  (37وتكونت عينة الدراسة من) ، الدراسة على المنهج شبه التجريبيواعتمدت  ،قطر

، وتم تقسيم العينة بن رباح المستقلة النموذجية بقطرالصف الرابع االبتدائية من مدرسة بالل 

، ولتحقيق اهداف ( طالباً 71، وضابطة شملت )طالباً  (71إلى مجموعتين تجريبية شملت )

، تي لألطفال واختبار سرعة القراءةالدراسة كان من أبرز أدوات الدراسة اختبار الوعي الصو 

وكان من  ،صف الرابع االبتدائيوبرنامج تدريبي معرفي لتنمية مهارة الوعي الصوتي لطلبة ال

الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية على كل من اختبار  أبرز نتائج

الوعي الصوتي واختبار سرعة القراءة بين طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق 

عدم وجود فروق دالة احصائيا في مهارات الوعي الصوتي وسرعة ، و المعرفي البرنامج التدريبي

 بين التطبيقين البعدي والمتابعة.بة المجموعة التجريبية القراءة لدى طل
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 (م7113) دراسة العيسوي

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية تدريس القراءة باستخدام برنامج العروض 

(Power Pointفي تحسين السرعة والفهم القرائي )،  ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث

، واقتصرت الدراسة على  عينة  من معلمات التحليلي وكذلك المنهج التجريبي المنهج الوصفي

اللغة العربية بمراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية وعينة من طالبات كلية الرتبية بجامعة 

ائي بمدرسة الشيماء بمنطقة االمارات العربية المتحدة وعينة من تلميذات الصف الرابع االبتد

لت أدوات الدراسة في بطاقة المالحظة واعداد اختبار تشخيصي لقياس السرعة وتمث ،العين

والفهم في القراءة وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام التكنولوجيا في تعليم القراءة من قبل 

عدة على تفعيل نسبة كبيرة من معلمات اللغة العربية في جميع المراحل التعليمية كأداة مسا

 يمية. العملية التعل

 التعليق على دراسات المحور الثالث:

 أهداف الدراسة:  -9

اختلفت أهداف الدراسات السابقة في هذا المحور من حيث استخدام المتغير المستقل 

دراسة  ولكن أجمعت معظمها على تنمية مهارتي السرعة والفهم القرائي معًا، فهدفت دراسة

 لتنمية مهارات تدريس القراءة للفهم والسرعة، و( إلى بناء برنامج تدريبي م2771عوض والبكر )

( هدفت هذه الدراسة الى تحديد مدى فعالية برنامج قرائي حاسوبي م2774دراسة أبو عكر )

( هدفت تعرف فعالية برنامج للقراءة م2777لتنمية مهارتي السرعة والفهم، دراسة ريما دراغمة )

دراسة عواد  الفهم القرائي والسرعة في القراءة، و الوظيفية القائم على البنائية في تنمية مهارات

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج تدريبي معرفي لتنمية مهارات  (م2777وبابلي)
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( هدفت الدراسة إلى 2774) دراسة العيسوي الوعي الصوتي وأثره على تحسين سرعة القراءة، و

( في تحسين Power Pointنامج العروض )التعرف على فاعلية تدريس القراءة باستخدام بر 

السرعة والفهم القرائي، أما الدراسة الحالية فهدفت للتعرف على فعالية برنامج الكتروني في تنمية 

 مهارتي السرعة والفهم القرائي.

 منهج الدراسة: -7

 استخدمت معظم األبحاث والدراسات المنهج التجريبي، أما دراسة عوض والبكر

المنهج الوصفي التحليلي بجانب المنهج شبه التجريبي، أيضًا استخدمت م( استخدمت 2771)

استخدمت الدراسة الحالية المنهج التجريبي م( المنهج شبه التجريبي، و 2774) ردراسة أبو عك

 لتحقيق أغراض الدراسة.

 الدراسة: عينة -4

فتراوحت عينة تفاوتت عينة الدراسة من دراسة أخرى نظرًا الختالف الهدف من كل دراسة 

 .( تلميذاً 37-71) الدراسة لدراسات هذا المحور ما بين

  الدراسة: واتأد -3

تعددت األدوات واختلفت حسب األهداف المنشودة من كل دراسة معظم دراسات هذا 

م( استخدمت اختبار 2777) المحور استخدمت اختبار السرعة والفهم القرائي، أما دراسة عواد

م( 2774) بار سرعة القراءة، وأيضا استخدمت دراسة العيسويالوعي الصوتي بجانب اخت

بجانب اختبار السرعة والفهم القرائي بطاقة المالحظة، وأما الدراسة الحالية استخدمت اختبار 

 الفهم القرائي وبطاقة المالحظة.
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 الدراسة: نتائج  -6

المستخدمة في جمعت معظم الدراسات على األثر االيجابي والفاعلية للمتغيرات المستقلة أ

دراسات هذا المحور ولذلك كان من أهم دوافع الباحثة استخدام برنامج إلكتروني للتعرف على 

 فعاليته في تنمية مهارتي السرعة والفهم القرائي.

 الكتروني برنامج فعالية الى للتعرف هدفت: المحور هذا في الحالية الدراسة به تميزت ما

 والمالحظة، االختبار وهما الدراسة أداتي بين ودمجها القرائي، والفهم السرعة مهارتي تنمية في

 القرائي والفهم السرعة مهارتي لتنمية جديد برنامج بتصميم تتميز بحيث الموضوع في الحداثة

 :التعقيب العام على الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة أهدافًا متعددة كان أهمها تطوير برامج تعليمية لتحسين مهارات 

وقدرات وتحصيل الطلبة في مختلف فروع اللغة العربية، ولقد الحظت الباحثة بأن تلك البرامج 

ها من كان لها أثرًا كبيرًا في تحسين مهارات االستماع والقراءة والكتابة والتعبير والمحادثة، وغير 

أفرع اللغة العربية، كذلك فإن الدراسات السابقة أسفرت عن وجود بعض من االستراتيجيات 

التعليمية الحديثة التي تسهم في تنمية السرعة والفهم القرائي، وما يلفت االنتباه وجود عددًا منها 

لدراسات السابقة يسهم في تنمية السرعة والفهم القرائي معًا. ولقد استفادت الدراسة الحالية من ا

في جوانب متعددة أهمها تطوير البرامج التعليمية اإللكترونية وسبل إخراجها، واستفادت أيضًا 

ثراء اإلطار النظري  في عرض  للدراسة، واختيار األساليب المثلىفي تصميم أدوات الدراسة، وا 

 المحتوى الدراسي عبر البرنامج اإللكتروني.

وذلك حسب علم  دبرنامج جدي ة في إنها تعتمد علىوتكمن خصوصية الدراسة الحالي

يقوم على مجموعة من األنشطة المنظمة للمحتوى الدراسي في القراءة، وتكمن الباحثة 



97 
  

بتالميذ الصف الرابع، وعدد  تخصوصية الدراسة الحالية في أن عددًا قلياًل من الدراسات اهتم

الدراسة الحالية في أدواتها، قليل طبق أدواته لتحسين مهارات السرعة والفهم القرائي، وتتميز 

)مهارات السرعة القرائية، مهارات الفهم  ثالثة قوائم للقراءة أربعة أدوات تمثلت في باستخدام

 القرائي(، وبطاقة مالحظة، واختبار تحصيلي.

 



 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 جراءات ومنهجية الدراسةاإل
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 الفصل الرابع
 ومنهجية الدراسة اإلجراءات

 المقدمة:

تناول الفصل الرابع منهج الدراسة، وعينة الدراسة، وأدوات الدراسة، والخصائص 

المعالجات اإلحصائية المستخدمة السيكومترية ألدوات الدراسة، وخطوات اعداد الدراسة، وأهم 

 في الدراسة.

 :أواًل: منهج الدراسة

الدراسة المنهج التجريبي، لمناسبته ألهداف الدراسة الحالية؛ حيث يعرف  تستخدما

المنهج التجريبي بأنه تغير متعمد وتحكم في المتغيرات المؤثرة في ظاهرة ما باستثناء متغيرًا 

واحدًا يقوم الباحث بتطويعه وتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره على ظاهرة ما، ولقد استخدمت 

م القبلي والبعدي لمجموعتين مستقلتين، وتم في ضوء ذلك إخضاع المتغير الباحثة التصمي

لمتغير المستقل المستقل للتجربة وقياس أثره على المتغيرات التابعة، حيث تعد طريقة التعلم هي ا

البرنامج اإللكتروني، وتتمثل المتغيرات التابعة بالسرعة القرائية والفهم القرائي.  وتتمثل في 

 ( نموذج تصميم الدراسة:4.7ل رقم )ويوضح الشك
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 (: نموذج تصميم االستبانة3.9شكل)

 الباحثةالمصدر: إعداد                                 

وجدير بالذكر أن التجربة استمرت مدة خمسة أسابيع، وحصلت تلميذات المجموعة 

 التجريبية وتلميذات المجموعة الضابطة على نفس العدد من الحصص الدراسية.

 :عينة الدراسة ثانيًا/

قامت الباحثة باختيار مدرسة حيفا األساسية بمحافظة خان يونس بطريقة قصدية نظرًا 

بداء المعلمات القبول لمساعدة الباحثة، وتم اختيار لقبول مدي رة المدرسة لتطبيق التجربة، وا 

الصف الرابع األساسي، وبلغ عددهن  تلميذاتشعبتين بطريقة عشوائية لتطبيق التجربة من 

( طالبة، والثانية تجريبية 31( طالبة، تم تقسيمهن عشوائيًا إلى مجموعتين األولى ضابطة )17)

 ( طالبة.31بلغت )

 تصميم البرنامج اإللكتروني. ثالثًا/

قامت الباحثة بتصميم البرنامج اإللكتروني وفق خطوات منهجية؛ حيث تم تحديد معايير 

البرنامج اإللكتروني، على أن تكون هذه المعايير منطلقات للباحثة في تصميم البرنامج  لتصميم

اإللكتروني، وذلك باالعتماد على األدبيات والدراسات السابقة، وتم في ضوء هذه المعايير 

التطبيق 
 القبلي

المجموعة 
 الضابطة

 طرق عادية

المجموعة 
 التجريبية

 برنامج إلكتروني
التطبيق 
 البعدي

الفروق 
 والنتائج

 الفعالية
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وتتمثل هذه  ()حلل، صمم، طور، قوم(،ADDIEتصميم المحتوى التعليمي وفقًا لنموذج )

 -:المعايير بما يلي

 .قياسه إمكانية تسهل جيدة صياغة وصياغته الهدف وضوح .7

 .الثقافية والخلفية السن حيث من التعلم لمستوى البرنامج محتوى مناسبة .2

 .والطالبة من جهة أخرى بين البرنامج ومحتوياته من جهة تفاعل هناك يكون أن .3

 إلى السهل من وتدرجها والصوت والخطوط الرسوم خالل من وذلك ؛المتعلم انتباه جذب .4

 .الصعب

 ، وشرح أدوارهن قبل بداية الحصة الدراسية.تلميذاتاالهتمام الجيد بمشاركة ال .1

 .بالرسوم أم بالصور أم بالعبارات سواء للبرامج الراجعة التغذية تنوع .1

اتكالية، وتعتمد  تجعله ال بصورة ولكن، الطالبة استجابة حسب المناسبة المساعدة توفير .1

 .عبر استخدام البرنامجعلى التعلم الذاتي 

 .، ومدى تحقق األهدافالتلميذاتاكتسبته  ما لقياس جزء نهاية لكل المناسب االختبار .8

( من أكثر النماذج سهولة ومرونة في اعداد المحتوى ADDIEحيث ُيعد نموذج )

التعليمي، ويتضمن خمس خطوات؛ وفيما يلي توضيح لهذه الخطوات واإلجراءات التي قامت 

 -الباحثة:بها 

 :المرحلة األولى: مرحلة التحليل

بناء البرنامج اإللكتروني، وشملت هذه المرحلة عدة  مرحلة التحليل هي أولى خطواتتعد  

 خطوات كالتالي:
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وطريقة معالجتها باستخدام البرنامج؛  تحديد المشكلة التعليمية وتقدير الحاجات ) المهارات(، .7

 بالسرعة والفهم القرائي. تلميذاتضعف الجود و حيث تمثلت المشكلة التعليمية في 

الصف الرابع  تلميذاتتحديد الفئة المستهدفة، وخصائصها النمائية، وقدراتها العقلية ) .2

 األساسي(.

 تحديد أهداف البرنامج العامة والخاصة. .3

 ةتمثل المحتوى التعليمي بثالثقد تحديد المحتوى التعليمي المناسب لتصميم البرنامج و  .4

حيث يتضمن كل  ،اليقظة( أحالمو أغلى،  وطنيساع،  بال )رسائل اللغة العربية دروس في

 .حصص للقراءة درس منها على أربع

وكانت عبارة عن مجموعة من  ،تحديد المهام التعليمية الواجب على البرنامج تضمنها .1

على  تلميذاتالتطبيقات الحاسوبية، حيث يحتوي البرنامج على عدة وسائط متعددة تساعد ال

 التفاعل أثناء شرح الدرس.

 في تصميم الدروس.السابقة، واستثمارها  تلميذاتتحديد خبرات ال .1

تحديد نوع البرمجيات التي يمكن استخدامها، والتي تحقق األهداف السلوكية للدروس،  .1

 وأهداف الدراسة الحالية.

نية تطبيقه، وتكلفته تحديد البيئة المحيطة، وتأثيرها في تصميم وتنفيذ البرنامج، ومدى إمكا .8

 مقارنة بالطرق العادية.
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 :المرحلة الثانية: مرحلة التصميم

إنتاج الرسوم والوسائط بذلت جهدا كبيرا في وهي أكثر المراحل أهمية، السيما وأن الباحثة 

في الموقف التعليمي، واتبعت الباحثة عدة خطوات في  ة استدعاءها، واستثمارهاالمناسبة، وطريق

 لة وهي:هذه المرح

 .وخطط إلنتاج البرنامج اإللكترونيتحديد تصور مبدئي  .7

، بناء على خبرة الباحثة في البرنامجتضمنها المفاهيم والموضوعات الواجب أن ي تحديد .2

 .الصف الرابع تلميذاتلمجال تدريس اللغة العربية 

 .البرنامجتضمنها الوسائط التي يجب أن يصوات و األتحديد الرسوم والصور و  .3

 مطابقة األهداف اإلجرائية مع أهداف الدراسة الحالية. .4

تحديد النظرية التي يقوم عليها توظيف البرنامج؛ وجدير بالذكر أن الباحثة اعتمدت في  .1

تصميم البرنامج وتطبيقه على النظرية البنائية؛ حيث تعد النظرية البنائية من أكثر نظريات 

ها؛ خاصًة وأنها ترفع من مستوى مشاركة الطالبة، التعلم التي تساعد الباحثة في تطبيق تجربت

وحاولت الباحثة إضفاء والباحثة،  تلميذاتأنفسهن، وبين ال تلميذاتوتزيد مستوى التفاعل بين ال

 مبادئ التعلم البنائي أثناء تطبيق البرنامج، والتي اشتملت على اآلتي:

 البد أن يتناسب التعلم مع حاجات، واهتمامات األفراد. -

 أن تكون هناك أهداف تعلم متطابقة مع أهداف المتعلمين.يجب  -

يجب أن يتطابق المجال المعرفي والمهام في بيئة التعلم مع المجال المعرفي، والمهام  -

 في البيئة التي يجهزها األفراد.

 أن يتقلص دور المعلم مقارنة بأدوار المتعلم. -
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في المجموعة؛ وذلك من خالل يجب أن يتم تبادل األفكار بين المتعلمين مع أقرانهم  -

 ترسيخ مبدأ المفاوضات االجتماعية.

 تعزيز عملية التغذية الراجعة. -

ولبيئة التعلم البنائي خصائص متعددة، حرصت الباحثة على أخذها بعين االعتبار أثناء تصميم 

 وتطبيق تنفيذ البرنامج، وهذه الخصائص تتمثل بما يلي:

 عارف الجديدة بالمعارف التي بحوزته.أن يكون المتعلم نشطًا في ربط الم -

 فحص الرؤى المتعددة، بهدف جمع تلك الرؤى وتوليفها في رؤية متكاملة. -

 تدعيم التعلم التعاوني، ال التعلم التنافسي. -

 تحكم المتعلم في عملية تعلمه وفي معدلها عند تفاوضه مع أقرانه داخل الفصل. -

عالم الفعلي، وأن يطبق فيها المتعلم ما تقديم بيئات تعلم حقيقية، ترتبط بمشكالت ال -

 تعلمه.

 توفير تمثيليات متعددة للواقع، وفي ذلك يتجنب التمثيل الزائد. -

 التأكيد على بناء المعرفة من إعادة سردها. -

 التأكيد على المهام األصلية في ظل سياقات تربوية مختلفة. -

البنائية التي ترتكز على استبدال الخطوات التدريسية المحددة مسبقًا ببيئات التعلم  -

 المرونة والمشاركة واالبتكار.

لمعرفة في ظل إقرار مبدأ النظرية بيئة التعلم البنائية تدعم التعاون في بناء ا -

 .ةاالجتماعي
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تتغلب بيئة التعلم البنائية على معيقات المتعلمين ومنها: عدم كفاية خبراته السابقة،  -

 ن، االندماج الغير كافي في مواقف التعلم.االهتمام الغير كافي من قبل المتعلمي

والبرنامج ومحتوياته؛ حيث كانت أهم مصادر التعلم هي البيئة تحديد مصادر التعلم،  -

 .، وخبراتهن السابقة، والكتاب المدرسيتلميذاتالمحيطة بال

 إعداد سيناريوهات البرنامج بشكل تفصيلي. -

 مرحلة التطوير: المرحلة الثالثة/

 التطوير بعد تصميم البرنامج، وتتضمن عدة خطوات وهي:تأتي مرحلة 

ل بين البرنامج، والتعلم البنائي؛ وذلك من خالل عرض المادة تحديد طريقة وسيناريو التكام .7

الصف الرابع األساسي( باالعتماد على  تلميذاتالتعليمية )دروس القراءة المقررة على 

 لباحثة بأن يكون هناك دور فعال للمتعلم.مبادئ ومعايير النظرية البنائية، حيث اهتمت ا

 .البرنامجتحديد الجدول الزمني الذي يستغرقه تصميم  .2

 .للبرنامجاإلنتاج الفعلي  .3

 عدة مرات. أدائه من خالل تجربتهاألولية، وتقويم  البرنامج في صورتهإخراج  .4

ى بناء عل هعلى مجموعة من الخبراء في تكنولوجيا التعليم، وتعديل البرنامجعرض  .1

 توصياتهم.

 مرحلة التنفيذ: المرحلة الرابعة/

معلمات اللغة العربية، ألخذ آرائهن حول آلية التنفيذ، قامت الباحثة بعرض البرنامج على 

 تلميذاتوتم مشورة ذوي االختصاص بمجاالت التكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم، ومن ثم تم تهيئة ال

دروس القراءة عبر  تلميذاتلتلقي الدروس عبر البرنامج اإللكتروني، ثم قامت الباحثة بتدريس ال
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أربعة حصص  حيث تضمن العرض ثالث دروس واستغرق كل درس ،البرنامج اإللكتروني

 دراسية.

 مرحلة التقويم: المرحلة الخامسة/

البرنامج، وهي مرحلة تحقق  تحقيق أهداف على لوب وطريقة للحكمأس تعد مرحلة التقويم

التغذية الراجعة، حيث يمكن للباحثة تغيير جزءًا من البرنامج، أو تطويره، ولقد قامت الباحثة 

 البرنامج، وهي على النحو اآلتي: بعدة آليات من أجل تقويم

 .للبرنامج تقييم معايير تتضمن بطاقة تجهيز .7

 .الصف الرابع األساسي تلميذات من عينة على حقيقي تعليمي موقف في البرنامج تجريب .2

 .( حواسيب1؛ بلغ عددها )الحاسوب أجهزة من عينة على البرنامج تجريب .3

 .البرنامج باستخدام مجموعة تدريس .4

 تطبيق أدوات لجمع البيانات والمعلومات حول السرعة والفهم القرائي. .1

 .للنتائج اإلحصائية المعالجة .1

 .وتفسيرها ومناقشتها النتائج تحليل .1

 .االستخدام بشأن قرار خاذات .8

، وخبراتهن السابقة، عند تصميم البرنامج، إضافة إلى مراعاة تلميذاتوتم مراعاة قدرات ال

اإلمكانات المتاحة للمدرسة الفلسطينية خاصة في مدارس المرحلة األساسية، وأن يكون التطبيق 

من حيث مدة وتوقيت التنفيذ، كما اهتمت الباحثة بإعداد  نامج متفق مع خطط الوزارةالفعلي للبر 

الصف الرابع  وتالميذ تلميذاتدليل للمعلم يمكن من خالله تطبيق البرنامج بيسر على 

 األساسي.
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 :أدوات الدراسة رابعًا/

جرى االطالع على األدبيات التربوية السابقة، وبعض البحوث ذات العالقة بمتغيرات 

وذلك لتحديد أفضل األدوات وجمع البيانات بطرق سليمة، وتمثلت أدوات الدراسة الحالية، 

 الدراسة بما يأتي:

 مهارات السرعة القرائية: (/9)

الصف الرابع األساسي، وجرى  تلميذاتأعدت الباحثة قائمة بمهارات السرعة القرائية الالزمة ل

 :التالية في إعدادها لخطواتاتباع مجموعة من ا

 مهارات السرعة القرائية: قائمةمن الهدف  –أ 

 تلميذاتلمهارات الواجب على بتحديد ا هو التوصل إلى القائمة والتي تمثل الهدف األساسي

 الصف الرابع األساسي اكتسابها من خالل دروس اللغة العربية.

 مهارات السرعة القرائية: ادمصادر اعد –ب 

والبحوث ذات العالقة بسرعة القراءة لدى طلبة جرى مراجعة بعض األدبيات التربوية السابقة، 

الصف الرابع األساسي، وتم االعتماد على كتب اللغة العربية للصف الرابع األساسي  تلميذاتو 

 لتحديد قائمة مهارات السرعة القرائية.

 ة لقائمة مهارات السرعة القرائية:الصورة المبدئي –ج 

 ائية على خمس مهارات رئيسة، تفرعت إلىالقر تضمنت القائمة األولية لمهارات السرعة    

 1القراءة األدائية )(، ومهارات مهارات 1التهيئة للقراءة ) : مهاراترة فرعية، كالتالي( مها28)
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(، مهارات 1) (، ومهارات السرعة في القراءةمهارات 1لقراءة طبق األصل )(، مهارات امهارات

 (.مهارات 1القراءة )دي أثناء استخدام البصر واأليمهارات و 

 قائمة مهارات السرعة القرائية: صدق –د 

جرى التحقق من صدق قائمة المهارات من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين،     

وجرى تعديل صياغة  (،9ملحق رقم) ق التدريس،ائوالمختصين باللغة العربية، والمناهج وطر 

ضافة مهارات جديدة ( قائمة 1ويوضح الملحق رقم ) ،المهارات، وحذف بعض المهارات وا 

( قائمة مهارات السرعة 1مهارات السرعة القرائية في صورتها األولية، بينما يوضح الملحق رقم )

 .القرائية في صورتها النهائية

 نهائية:رعة القرائية في صورتها القائمة مهارات الس –ه 

بعد عرض القائمة على المحكمين، ومشورة ذوي االختصاص توصلت الباحثة إلى قائمة    

بمهارات السرعة القرائية، وكانت القائمة في صورتها النهائية عبارة عن أربع مهارات رئيسية، 

 الفرعية، وذلك على النحو اآلتي: وينبثق عنها مجموعة من المهارات

 مهارات فرعية. 4التهيئة: وتتضمن  مهارات 

  مهارات فرعية. 1مهارات القراءة األدائية: وتتضمن 

  مهارات فرعية. 1مهارات السرعة في القراءة: وتتضمن 

 مهارات فرعية. 3واأليدي: وتتضمن  مهارات استخدام البصر 
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 (: قائمة مهارات الفهم القرائي:7)

اطلعت الباحثة على عدد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالفهم القرائي، وقامت بدراسة     

الصف الرابع، وتم مشورة ذوي  تالميذ وتلميذاتواعية للمحتوى الدراسي المقرر على 

الصف  تلميذاتاالختصاص، وأعدت الباحثة قائمة بمهارات الفهم القرائي الواجب تنميتها لدى 

 الرابع األساسي.

 ف من قائمة مهارات الفهم القرائي:الهد –أ 

تهدف قائمة الفهم القرائي التي أعدتها الباحثة إلى الوقوف على المهارات الواجب تنميتها    

الصف الرابع األساسي في مبحث اللغة العربية، واالعتماد على هذه القراءة في  تلميذاتلدى 

 ر المعد خصيصًا للدراسة الحالية.تصميم البرنامج التعليمي، وتضمينها في االختبا

 :مصادر اعداد قائمة مهارات الفهم القرائي –ب 

اعتمدت الباحثة في اعداد قائمة مهارات الفهم القرائي على آراء معلمي اللغة العربية للصف     

الرابع، ومشورة ذوي االختصاص، ومطالعة بعض الدراسات واألدبيات السابقة ذات العالقة، 

 الصف الرابع األساسي. تلميذاتكتاب اللغة العربية المقرر على إضافة إلى 

 ئية لقائمة مهارات الفهم القرائي:الصورة المبد –ج 

( 71عنها ) أربع مهارات رئيسة، انبثق مة مهارات الفهم القرائي منالصورة األولية لقائ تكونت   

ومهارات الفهم القرائي (، مهارات 1م القرائي الحرفي )مهارة فرعية، وهي: مهارات الفه

القرائي (، ومهارات الفهم مهارات 4م القرائي النقدي )(، ومهارات الفهمهارات 1جي )االستنتا

 (.مهارات 3االبداعي )
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 ثبات قائمة مهارات الفهم القرائي:صدق و  –د 

ق ائت الباحثة القائمة على مجموعة من المختصين بمجاالت التربية والمناهج وطر ضعر 

واللغة العربية، وبعض المشرفين التربويين، بهدف كسب الصدق الظاهري للقائمة التدريس، 

( 9والتأكد من ثباتها، وتم تعديل القائمة في ضوء ما أوصى المحكمين، ويوضح الملحق رقم )

( فيوضح قائمة مهارات الفهم القرائي بصورتها 7قائمة بأسماء لجنة التحكيم، أما الملحق رقم )

 ( قائمة مهارات الفهم القرائي في صورتها النهائية.2الملحق رقم ) األولية، ويوضح

 لفهم القرائي في صورتها النهائية:قائمة مهارات ا –ه 

ارة عن الصف الرابع األساسي في صورتها النهائية عب تلميذاتكانت مهارات الفهم القرائي ل

 النحو اآلتي:ارة فرعية وذلك على ( مه71عنها ) ثالث مهارات رئيسة، وانبثق

 (.مهارات 1من )مهارات الفهم القرائي الحرفي: وتتض 

 (.مهارات 1ستنتاجي: وتتضمن )مهارات الفهم القرائي اال 

 (.مهارات 4ي النقدي: وتتضمن )مهارات الفهم القرائ 

 رات السرعة القرائية:(: بطاقة مالحظة مها4)

 ة:ة مالحظة مهارات السرعة القرائيالهدف من اعداد بطاق –أ 

 ات السرعة القرائية هو قياس أداءبطاقة مالحظة مهار  كان الهدف األساسي من إعداد   

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة. في  تلك لمهارات، والوصول إلى تلميذاتال

 

 



774 
  

 حظة مهارات السرعة القرائية:مصادر اعداد بطاقة مال –ب 

كما قامت بمشورة  قرائية في صورتها النهائية،اعتمدت الباحثة على قائمة مهارات السرعة ال   

الصف الرابع في  تلميذاتذوي االختصاص؛ من أجل اعداد بطاقة مالحظة لقياس مهارات 

 السرعة القرائية.

 ة القرائية:صدق بطاقة مالحظة مهارات السرع – د

صدق جرى التحقق من الصورة األولية لبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية، حيث    

 ل عدة طرق وذلك على النحو اآلتي:البطاقة من خال

عرضت بطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية على مجموعة من المختصين  صدق المحكمين:

وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية، وتم تعديلها وتقنين عباراتها وفقًا آلراء لجنة 

 التحكيم.

ة بحساب معامالت االرتباط بين عبارات بطاقة قامت الباحث صدق االتساق الداخلي:

ى التحقق من صدق ة التي تنتمي إليها، كذلك جر ، والدرجة الكلية للمهارة الرئيسالمالحظة

ت ة، وقدرتها على قياس مهارات السرعة القرائية، وذلك من خالل حساب معامالالمهارات الرئيس

بطاقة، وتم هذا األمر من خالل تطبيق بطاقة ة والدرجة الكلية للاالرتباط بين المهارات الرئيس

الصف الخامس بمدرسة حيفا األساسية، وبلغ  تلميذاتالمالحظة على عينة استطالعية من 

 لدراسي، وفيما يلي بيان للنتائج:( طالبة، وذلك لخضوعهم للمحتوى ا38) هاعدد
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 ة والدرجة الكلية لبطاقة المالحظةالرئيستوى الداللة بين المهارات معامالت االرتباط ومس :(3. 9جدول )

  7.478 ( =0.01( وعند مستوى داللة )31**ر الجدولية عند درجة حرية )

 7.321( = 0.05( وعند مستوى داللة )31*ر الجدولية عند درجة حرية )

هذا يدلل على أن المهارات ( أن معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، و 4. 7يتضح من جدول )  

 المالحظة تتمتع بصدق جيد.ة لبطاقة الرئيس

ة التي ة والدرجة الكلية للمهارة الرئيسمعامالت االرتباط ومستوى الداللة بين المهارات الفرعي :(3. 7جدول )

 تنتمي إليها

 مستوى الداللة معامل االرتباط م. مستوى الداللة معامل االرتباط م.

 (0.01دالة عند ) 0.486** 9 (0.05دالة عند ) 0.381* 1

 (0.01دالة عند ) 0.464** 10 (0.05دالة عند ) 0.332* 2

 (0.01دالة عند ) 0.420** 11 (0.05دالة عند ) 0.391* 3

 (0.01دالة عند ) 0.723** 12 (0.01دالة عند ) 0.752** 4

 (0.05دالة عند ) 0.339* 13 (0.01دالة عند ) 0.608** 5

 (0.01عند )دالة  0.666** 14 (0.05دالة عند ) 0.400* 6

 (0.01دالة عند ) 0.532** 15 (0.01دالة عند ) 0.511** 7

  (0.01دالة عند ) 0.549** 8

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارة م.

 (0.01دالة عند ) 0.801** مهارة التهيئة 1

 (0.01دالة عند ) 0.697** مهارة القراءة األدائية 2

 (0.01دالة عند ) 0.658** مهارة السرعة في القراءة 3

 (0.01دالة عند ) 0.667** مهارة استخدام البصر واأليدي 4
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  7.478 ( =0.01( وعند مستوى داللة )31**ر الجدولية عند درجة حرية )

 7.321( = 0.05( وعند مستوى داللة )31*ر الجدولية عند درجة حرية )

معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، وبالتالي فإن ( أن جميع 4. 2يتضح من الجدول )    

 المهارات الفرعية لبطاقة المالحظة تتمتع بصدق اتساق داخلي جيد.

 ة مالحظة مهارات السرعة القرائية:ثبات بطاق -د 

يقصد بالثبات استقرار النتائج، وعدم تغيرها من حين آلخر لو أعيد التطبيق على نفس     

 -من ثبات بطاقة المالحظة من خالل طريقتين، وهما على النحو اآلتي:، وتم التأكد تلميذاتال

في العينة  تلميذاتجرى تقييم ال -:طريقة معامل االستقرار )االتفاق بين المالحظين(

االستطالعية من الباحثة، ومن معلمة متعاونة، وتم رصد نتائج التقييم، ومن ثم حساب نقاط 

(، وذلك Cooperلمعلمة، وتطبيق معادلة االستقرار لوكوبر )االتفاق واالختالف بين الباحثة وا

 على النحو اآلتي:

𝟏𝟎𝟎= معامل االتفاق بين المالحظين  ×
عدد مرات االتفاق

عدد مرات االتفاق+ عدد مرات عدم االتفاق
 

ام معادلة كوبر ( يوضح نقاط االتفاق واالختالف ومعدل الثبات باستخد4. 3والجدول رقم )

 المالحظين:لثبات 

 معامالت الثبات لبطاقة المالحظة بطريقة كوبر :(3. 4جدول )

 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق عدد الفقرات المهارة م.

 %000.0 0 4 4 مهارة التهيئة 1

 %00.00 0 4 5 مهارة القراءة األدائية 2
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( أن معامالت الثبات وفقًا لمعادلة كوبر كانت مرتفعة، وبلغ معامل 4. 3يتضح من جدول )

 (.%88الثبات للدرجة الكلية )

إلى  البطاقة ومهاراتها الرئيسيةتقوم هذه الطريقة على أساس تقسيم طريقة التجزئة النصفية: 

فقرات فردية الرتب، فقرات زوجية الرتب، واحتساب معامل االرتباط بينهما، ومن ثم استخدام 

( وذلك حسب Spearmen- Brown Coefficient) االرتباطمعادلة سبيرمان براون لتصحيح 

المعادلة: 
1

2

R

R  في حال تساوي طرفي االرتباط، أو معادلة جتمان في حال عدم تساوي طرفي

21االرتباط وذلك حسب المعادلة: 
2

2

1

2

2















ع

 (:4. 4النتائج كما في الجدول رقم )، عع

معامالت االرتباط بين الفقرات فردية الرتب والفقرات زوجية الرتب لكل مهارة من مهارات  :(3. 3جدول )

 .حسب طريقة التجزئة النصفيةمالحظة بطاقة ال

 التصحيح معامل االرتباط الفقرات المهارات الرئيسة م.

 0.726 0.570 4 مهارة التهيئة 7

 0.830 0.713 5 مهارة القراءة األدائية 2

 0.757 0.627 5 مهارة السرعة في القراءة 3

 0.794 0.660 3 مهارة استخدام البصر واأليدي 4

 0.868 0.771 71 الدرجة الكلية

 الثباتمعامل  نقاط االختالف نقاط االتفاق عدد الفقرات المهارة م

 %00.00 0 4 5 مهارة السرعة في القراءة 3

 %000 0 3 3 مهارة استخدام البصر واأليدي 4

 %88 2 71 17 الدرجة الكلية
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( يتبين أن معامالت االرتباط دالة إحصائيًا وقوية، 4. 4يتضح من الجدول رقم )

(، وكان 7.837إلى  7.121(، وبعد التصحيح )7.173إلى  7.117وتراوحت ما بين )

(، وجميعها 7.818(، وبعد التصحيح بلغ )7.117االرتباط للدرجة الكلية لبطاقة المالحظة )

 مرتفعة.معدالت 

 :مالحظة مهارات السرعة القرائية آلية تطبيق وتصحيح بطاقة -ه 

جرى تطبيق بطاقة المالحظة من خالل تقييم الباحثة وبعض المعلمات المتعاونات 

( درجات، وذلك 1إلى  7للمهارات، وكان التقييم يتراوح ما بين ) تلميذاتباالتفاق على أداء ال

جادتها للقراءة وتتراوحا ما بين )حسب التوقيت الزمني لقراءة الطا ثانية(  37ثانية إلى  77لبة وا 

 ثواني بين الدرجة والتي تليها. (1بواقع زيادة )

مهارة  71وبناًء على التصحيح السابق فإن أعلى درجة تحصل عليها الطالبة تساوي )

 (.71=  7× مهارة فرعية  71(، وأدنى درجة تساوي )81=  1× فرعية 

 مهارات الفهم القرائي:: اختبار (3)

جرى مراجعة بعض األدبيات التربوية السابقة، وبعض البحوث ذات العالقة بالفهم 

القرائي، ومراجعة الكتاب المدرسي، والمحتوى التعليمي الذي صممت التجربة ألجله، وتم تصميم 

 :اختبار لقياس مهارات الفهم القرائي، وذلك من خالل عدة خطوات
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 اختبار مهارات الفهم القرائي:من  الهدف –أ 

الطلبات في  تمثل الهدف األساسي من اختبار مهارات الفهم القرائي في قياس قدرات

مستويات الفهم القرائي الحرفي؛ الفهم القرائي االستنتاجي، والفهم  ةالفهم القرائي ضمن ثالث

 أسئلة الدراسة الحالية.القرائي النقدي، كذلك يعد االختبار أداة لجمع البيانات واإلجابة عن 

 داد اختبار مهارات الفهم القرائي:مصادر اع –ب 

الصف الرابع األساسي،  تلميذاتاعتمدت الباحثة على كتاب اللغة العربية المقرر على 

أغلى،  ساع، ووطني بال )رسائلوتحديدًا في الوحدات الدراسية التي تهتم بها الدراسة الحالية 

االعتماد على آراء بعض المختصين، كما اعتمدت الباحثة على جدول ، كما تم اليقظة( أحالم

 مواصفات في اعداد االختبار.

وتم مراعاة عدة اعتبارات في تصميم االختبار أهمها احتمال اإلجابة الصحيحة واحد، 

الصف الرابع األساسي، ومراعاة خصائصهن النمائية،  تلميذاتومناسبة االختبار لقدرات 

وخبراتهن السابقة، ومحتوى الدروس التي تم تطبيق التجربة من خاللها، إضافة إلى سالمة 

 االختبار اللغوية، ووضوح عباراته وفقراته.

 فات اختبار مهارات الفهم القرائي:جدول مواص –ج 

الفهم القرائي بناًء على عدة اعتبارات  أعدت الباحثة جدول مواصفات الختبار مهارات

أهمها محتوى الدروس التي تهتم بهم الدراسة، ومستويات الفهم القرائي الواجب تنميتها لدى 

الصف الرابع األساسي، إضافة إلى المهارات الرئيسية والفرعية للفهم القرائي، وكان  تلميذات

 جدول المواصفات على النحو اآلتي:
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 جدول مواصفات اختبار مهارات الفهم القرائي :(3. 6جدول )

 المحتوى

 مهارات الفهم القرائي

 المجموع
 المستوى الحرفي

3333% 

 المستوى االستنتاجي

40% 

 المستوى النقدي

26.6% 

 عدد

 األسئلة

رقم 

 السؤال

 النسبة

 المئوية

 عدد

 األسئلة

رقم 

 السؤال

 النسبة

 المئوية

 عدد

 األسئلة

رقم 

 السؤال

 النسبة

 المئوية

 عدد

 األسئلة

 النسبة

 المئوية

رسائل 

 بال ساع
6 

1.2.3.4

.5.14 
15% 4 

6.7.8.

10 
10% 4 

9.11.

12.1

3 

10% 14 35% 

وطني 

 أغلى
5 

15.16.

17.18.

23 

12.5

% 
6 

19.20

.21.2

2.24.

27 

15% 2 
26.2

5 
5% 13 

32.5

% 

أحالم 

 اليقظة
6 

28.29.

31.32.

36.40 

15% 4 

30.33

.34.3

6 

10% 3 
35.3

7.38 
7.5% 13 

32.5

% 

 17 17 المجموع
42.5

% 
14 14 35% 9 9 22.5% 40 

100

% 
 

 الفهم القرائي في صورته األولية: اختبار مهارات -د 

( فقـرة، وبنـاًء علـى آراء 47قامت الباحثة بتصميم اختبار في مهارات الفهم القرائي، وتكـون مـن )

ضافة فقرات جديدة.المختصين تم حذف أكثر من فقرة، وتعديل بعض الفقرات،   وا 

 :مهارات الفهم القرائي حساب زمن االختبار – ه

، وتـم تطبيـق المعادلـة تلميـذات، وآخـر زمـن تلميذاتجرى رصد الزمن الذي استغرقته أول خمس 

زمن أول خمس طالبات+زمن آخر خمس طالباتزمن االختبار =    -اآلتية:
10
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 ( دقيقة، بناء على المعادلة السابقة.47)وكان زمن االختبار يقارب من حصة دراسية واحدة 

 تبار مهارات الفهم القرائي:صدق اخ – و

يقصد بالصدق مدى قدرة اختبار مهارات الفهم القرائي على قياس ما وضع ألجل قياسه، 

( الصدق بأنه االستدالالت الخاصة التي نخرج بها من 411م، ص 2777ويعرف أبو عالم )

حيث مناسبتها ومعناها وفائدتها، لذا فإن الصدق يبين مدى صالحية استخدام درجات المقياس 

من صدق االختبار من خالل مجموعة من  الباحثةمعينة وقد تأكدت في القيام بتفسيرات 

 -اإلجراءات والخطوات، وذلك على النحو اآلتي:

 صدق المحكمين:

مجال تكنولوجيا جرى عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من المختصين ب 

ة، ومعلمي الصف التدريس، واللغة العربية، وبعض مشرفي التربي وطرائق، والمناهج التعليم

قامت  المحكمونالرابع األساسي، وفي ضوء التعليمات والمقترحات والتعديالت التي اقترحها 

ضافة فقرات جديدة، وتعديل فقرات  الباحثة بإجراء بعض التعديالت من حذف لبعض الفقرات، وا 

 ( فقرة.47أخرى، وكان االختبار بعد التحكيم عبارة عن )

 الختبار مهارات الفهم القرائي:ي صدق االتساق الداخل

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل       

التي تنتمي إليها كل فقرة، وجرى أيضًا حساب  االختبار والدرجة الكلية لالختبار فقرة من فقرات

والدرجة الكلية  ة رئيسةمجموع فقرات االختبار والتي تمثل كل مهار  معامالت االرتباط بين
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وكانت النتائج  ( طالبة،38) ات العينة االستطالعية والتي بلغتلالختبار، وذلك من خالل درج

 على النحو اآلتي:

 معامالت االرتباط ومستوى الداللة بين المهارات الرئيسية والدرجة الكلية لبطاقة المالحظة :(3. 5جدول )

  7.478 ( =0.01( وعند مستوى داللة )31عند درجة حرية )**ر الجدولية 

 7.321( = 0.05( وعند مستوى داللة )31*ر الجدولية عند درجة حرية )

( أن معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، وهذا يدلل على أن 4. 1يتضح من جدول )

، وتقيس ما قوي ليالمهارات الرئيسية الختبار مهارات الفهم القرائي تتمتع بصدق اتساق داخ

 .وضعت ألجله

  

 مستوى الداللة معامل االرتباط فقرات االختبار حسب المهارة م.

1 

 القرائي الفهم مهارات فقرات اختبار 

 الحرفي
 (0.01دالة عند ) 0.623**

2 

 القرائي الفهم مهارات فقرات اختبار 

 االستنتاجي
 (0.01دالة عند ) 0.719**

3 

 القرائي الفهم مهارات فقرات اختبار 

 النقدي
 (0.01دالة عند ) 0.787**
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يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار مهارات الفهم القرائي والدرجة الكلية  (3. 2جدول )

 للمهارة التي تنتمي إليها

 م.
معامل 

 االرتباط
 م. مستوى الداللة

معامل 

 االرتباط
 م. مستوى الداللة

معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 (7.77دالة عند ) 0.678** 29 (7.77دالة عند ) 0.592** 15 (7.77دالة عند ) 0.453** 1

 (7.77دالة عند ) 0.428** 30 (7.71دالة عند ) 0.409** 16 (7.77دالة عند ) 0.437** 2

 (7.77دالة عند ) 0.709** 31 (7.71دالة عند ) 0.382* 17 (7.77دالة عند ) 0.434** 3

 (7.77دالة عند ) 0.666** 32 (7.77دالة عند ) 0.633** 18 (7.77عند )دالة  0.626** 4

 (7.71دالة عند ) 0.408* 33 (7.77دالة عند ) 0.701** 19 (7.77دالة عند ) 0.724** 5

 (7.71دالة عند ) 0.411* 34 (7.71دالة عند ) 0.367* 20 (7.77دالة عند ) 0.563** 6

 (7.77دالة عند ) 0.592** 35 (7.77دالة عند ) 0.620** 21 (7.77دالة عند ) 0.679** 7

 (7.77دالة عند ) 0.539** 36 (7.77دالة عند ) 0.479** 22 (7.71دالة عند ) 0.379** 8

 (7.77دالة عند ) 0.457** 37 (7.71دالة عند ) 0.407* 23 (7.77دالة عند ) 0.452** 9

 (7.71دالة عند ) 0.365* 38 (7.77عند )دالة  0.523** 24 (7.77دالة عند ) 0.444** 10

 (7.71دالة عند ) 0.394* 39 (7.77دالة عند ) 0.557** 25 (7.77دالة عند ) 0.603** 11

 (7.77دالة عند ) 0.711** 40 (7.77دالة عند ) 0.560** 26 (7.71دالة عند ) 0.411* 12

 (7.71دالة عند ) 0.394* 27 (7.71دالة عند ) 0.398* 13
 

 (7.77دالة عند ) 0.567** 28 (7.71دالة عند ) 0.392* 14

  7.478 ( =0.01( وعند مستوى داللة )31**ر الجدولية عند درجة حرية )

 7.321( = 0.05( وعند مستوى داللة )31*ر الجدولية عند درجة حرية )
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( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 4. 1يتضح من الجدول رقم )

داخلي ال وعليه فإن االختبار وفقراته يتمتعان بصدق االتساق(، 7.77أو  7.71داللة )

 .هدرة على قياس ما وضعت ألجلمناسب، وأن جميع الفقرات قاال

 القرائي:لة الختبار مهارات الفهم معامالت السهو  – ز

جرى حساب معامل السهولة لكل فقرة من فقرات اختبار مهارات الفهم القرائي عن طريق 

حساب المتوسط الحسابي لإلجابة الصحيحة، ويتم احتساب معامالت السهولة لفقرات االختبار 

م، 2778( )أبو دقة، 0.20( أو تقل عن )0.80بهدف حذف الفقرات التي تزيد سهولتها عن )

 تم حساب معامالت السهولة باستخدام المعادلة التالية:(، و 717ص 

عدد الطلبة الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة
عدد الطلبة الكلي

 

 يز الختبار مهارات الفهم القرائي:ت التميمعامال -ح

يعد الهدف األساسي من حساب معامل التمييز لفقرات أي اختبار هو التعرف على 

والفقرات القوية، وهو يستخدم للحكم على قدرة االختبار في التمييز بين الفقرات الضعيفة 

الذين اكتسبن المهارة، دون غيرهن، ويتم احتساب معامالت التمييز بهدف حذف  تلميذاتال

( أن الفقرات الضعيفة هي التي يكون معامل 712م، ص 2778الضعيف منها، وترى أبو دقة )

باحتساب معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار  لباحثةا(، وقامت 0.20تمييزها أقل من )

 مهارات الفهم القرائي، وللدرجة الكلية بناء على الخطوات التالية:

 ترتيب درجات الطلبة من األعلى إلى األدنى. -7
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( تمثل الدرجات الدنيا. أي %21( تمثل الدرجات العليا، )%21تقسيم الدرجات إلى مجموعتين : ) -2

طالب وطالبة من العينة االستطالعية(، حيث أن إجمالي عدد أفراد العينة  77)ما يعادل 

 ( طالب، وطالبة.37االستطالعية )

 تحديد عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة في كل مجموعة عن كل مفردة على حدة. -3

 تطبيق المعادلة التالية: -4

عدد اإلجابات الصحيحة في  –العليا عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة : معامل التمييز يساوي

 المجموعة الدنيا  

 عدد أفراد إحدى المجموعتين 

 (712م، ص 2778)أبو دقة، 

( معامالت السهولة، ومعامالت التمييز لكافة فقرات اختبار 4. 8حيث يوضح الجدول رقم )

 القرائي والدرجة الكلية لفقراته:مهارات الفهم 

الكلية  بار مهارات الفهم القرائي والدرجةمعامالت السهولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اخت :(3. 2جدول )

 لفقراته

 م.
معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز
 م.

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز
 م.

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز

1 0.59 0.54 15 0.45 0.39 29 0.66 0.64 

2 0.48 0.58 16 0.57 0.54 30 0.52 0.48 

3 0.66 0.35 17 0.34 0.50 31 0.57 0.33 

4 0.39 0.48 18 0.41 0.60 32 0.39 0.49 

5 0.43 0.58 19 0.48 0.38 33 0.58 0.58 

6 0.66 0.65 20 0.66 0.41 34 0.42 0.40 
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 م
معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز
 م

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز
 م

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز

7 0.39 0.60 21 0.36 0.34 35 0.48 0.52 

8 0.45 0.52 22 0.39 0.46 36 0.59 0.58 

9 0.34 0.41 23 0.64 0.44 37 0.34 0.55 

10 0.43 0.55 24 0.52 0.52 38 0.36 0.58 

11 0.61 0.33 25 0.48 0.52 39 0.48 0.40 

12 0.39 0.47 26 0.54 0.54 40 0.66 0.52 

 0.496 متوسط معامالت السهولة 0.63 0.61 27 0.65 0.45 13

 0.505 متوسط معامالت التمييز 0.69 0.64 28 0.46 0.50 14

أن معامالت السهولة لكافة فقرات االختبار كانت مناسبة  (4. 8يتضح من الجدول )

(، وبلغ متوسط معامالت السهولة لكافة فقرات االختبار 7.11إلى  7.34وتراوحت ما بين )

 (، بمعنى أن اختبار مهارات الفهم القرائي يتمتع بمعامالت سهولة مناسبة.7.491)

فقرات االختبار كانت مناسبة، وأن ويتضح من الجدول أيضًا أن معامالت التمييز لكافة 

اختبار مهارات الفهم القرائي يتمتع بقدرة تمييزية مناسبة، وتراوحت معامالت التمييز ما بين 

(، وبلغ متوسط معامالت التمييز لكافة فقرات اختبار مهارات الفهم القرائي 7.19إلى  7.33)

 تمييز جيدة. (، وهذا يدلل على أن االختبار مناسب ويتمتع بقدرة7.171)

 بات اختبار مهارات الفهم القرائي:ث -ط 

يقصد بالثبات استقرار النتائج لو أعيد التطبيق، ولقد استخدمت الباحثة عدة طرق للتحقق 

 -من ثبات اختبار مهارات الفهم القرائي، وذلك على النحو اآلتي:
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 (:Spilt Half Method) طريقة التجزئة النصفية

على أساس إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الفقرات فردية تقوم هذه الطريقة   

الرتب ومعدل الفقرات زوجية الرتب من اختبار مهارات الفهم القرائي، وتصحيح معامل االرتباط 

باستخدام معادلة سبيرمان براون؛ حيث تستخدم في حال تساوي طرفي االرتباط وذلك حسب 

) المعادلة:
1

2

R

R) أو استخدام معادلة جتمان حيث تستخدم في حالة عدة تساوي طرفي ،

21االرتباط، وذلك على النحو اآلتي 
2

2

1

2

2















ع

 :عع

مهارات الفهم القرائي للدرجة الكلية الختبار معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  :(3. 1جدول )

 ومستوياته

 تصحيح االرتباط معامل االرتباط عدد الفقرات االختبار

 0.827 0.714 17 الحرفي القرائي الفهمفقرات 

 0.793 0.657 14 االستنتاجي القرائي الفهم فقرات

 0.870 0.772 9 النقدي القرائي الفهمفقرات 

 0.900 0.030 40 الدرجة الكلية

( أن معامالت االرتباط كانت مرتفعة وقوية، بين الفقرات 4. 9يتضح من الجدول رقم )

(، وبلغ 7.837فردية الرتب، والفقرات زوجية الرتب، حيث بلغ معامل االرتباط للدرجة الكلية )

 (، وهو معدل مرتفع نسبيًا.7.978معامل االرتباط المصحح )
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  (:Kuder-Richardson - 20( )71طريقة كودر ريتشاردسون )

اعتبارات أهمها  ( لعدة27طريقة كودر ريتشاردسون )جرى حساب معدل الثبات باستخدام 

(، 7 - 7( فقرة، إضافة إلى أن طريقة التصحيح تتبع آلية )27أن االختبار كان أكثر من )

 -وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية:

K-R20 = [k/(k-1)][1-(Σpq/s2) 

(، وهو معدل مرتفع %81.24( نحو )27وبلغ معامل الثبات وفقًا لطريقة كودر ريتشاردسون )

 نسبيًا.

 اختبار مهارات الفهم القرائي:حيح تص –ي 

( فقرة، من نوع اختيار من المتعدد، 47كان اختبار مهارات الفهم القرائي عبارة عن )

مستويات تمثل مهارات  ةوجرى التأكد من صدقه وثبات نتائجه، وكان االختبار عبارة عن ثالث

(، واإلجابة 7يحة تساوي )الفهم القرائي، وتم معالجة وتصحيح البيانات وفقًا آللية اإلجابة الصح

 47تساوي ) ة الكلية التي تحصل عليها التلميذة(، وبناًء على ذلك فإن الدرج7الخاطئة تساوي )

، وللمستوى االستنتاجي درجة (71=  7× فقرة  71، وللمستوى الحرفي )درجة (47=  7× فقرة 

واختارت الباحثة  .درجة (9=  7× فقرة  9، وللمستوى النقدي )درجة (74=  7× فقرة  74)

 ألنه يتناسب مع قياس الفهم القرائي للطالبات. هذا النوع من االختبارات 

 :ضبط المتغيرات خامسًا/

، وتقييم البرنامج الذي أعدته جرى ضبط تلميذاتحرصًا من الباحثة على نقل المعرفة لل

سابهن للمهارات يعود ، واكتتلميذاتبعض المتغيرات للتأكد أن التغيرات التي تطرأ على درجات ال



779 
  

ويعزى للبرنامج الذي طبقته، حيث أن الباحثة حددت نفس الدروس للتطبيق على المجموعتين 

لدروس الثالث امل الزمن، حيث كانت فترة تنفيذ االضابطة، والتجريبية، كذلك تم ضبط ع

 حصصالمجموعة الضابطة نفس عدد ال تلميذاتالمجموعة التجريبية و  تلميذاتواحدة، ودرست 

 اآلتي:كدراسية، كذلك قامت الباحثة بضبط متغيرات أخرى قياسيًا، وذلك ( حصة 72)

 ضبط متغير العمر: (/9)

 تلميذاتالمجموعة الضابطة، وأعمار  تلميذاتجرى جمع البيانات المتعلقة بأعمار 

 Independentالمجموعة التجريبية، ثم استخدم اختبار )ت( للفروق بين مجموعتين )

Samples T test ( يوضح النتائج:4.77)(، والجدول 

 تلميذاتالمجموعة الضابطة ومتوسط أعمار  تلميذاتاختبار ت للفروق بين متوسط أعمار  :(3. 91جدول )

 المجموعة التجريبية

 العدد المجموعة البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (Tقيمة )

قيمة 

(Sig.) 

 العمر
 0.801 9.376 35 المجموعة التجريبية

0.367 0.715 

 1.60 9.267 35 المجموعة الضابطة

 (2.11( تساوي )7.77(، مستوى داللة )18* * ت الجدولية عند درجات حرية )

 (2.77( تساوي )7.71(، مستوى داللة )18* ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية كانت أكبر من مستوى .Sig( أن قيمة )4. 77يتضح من الجدول رقم )

(، وكانت قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية، وبالتالي ال توجد 7.71الداللة )

المجموعة  تلميذاتالمجموعة الضابطة، ومتوسط أعمار  تلميذاتفروق بين متوسط أعمار 

 ريبية، وبذلك تم ضبط متغير العمر.التج
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 :لغة العربيةالتحصيل في الضبط متغير  (7)

رصدت الباحثة درجات تلميذات المجموعة الضابطة، ودرجات المجموعة التجريبية في 

اختبارات الفصل الثاني من السنة السابقة في مادة اللغة العربية حيث كان اختبار نهاية الفصل 

 Independent( درجة، وتم استخدام اختبار )ت( للفروق بين مجموعتين مستقلتين )17من )

Samples T test ؛ وذلك للكشف عما إذا كان هناك فروق بين متوسط تحصيل التلميذات)

 ( يوضح النتائج: 4.77في مادة اللغة العربية باختالف المجموعة، والجدول)

( اختبار ت للفروق بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 3. 99جدول )

 اللغة العربيةالمجموعة الضابطة في مادة 

 العدد المجموعة البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (Tقيمة )

قيمة 

(Sig.) 

التحصيل في اللغة 

 العربية

 6.42 32.30 35 المجموعة التجريبية

1.079 0.284 

 8.00 30.42 35 المجموعة الضابطة

 (2.11تساوي )( 7.77(، مستوى داللة )18* * ت الجدولية عند درجات حرية )

 (2.77( تساوي )7.71(، مستوى داللة )18* ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية كانت أكبر من مستوى .Sig( أن قيمة )4. 77يتضح من الجدول رقم )

(، وكانت قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية، وبالتالي ال توجد 7.71الداللة )

تلميذات المجموعة الضابطة، ومتوسط درجات تلميذات المجموعة فروق بين متوسط درجات 

 التجريبية، وبذلك تم ضبط متغير التحصيل في مادة اللغة العربية.

 

 



727 
  

 :التحصيل العامضبط متغير ( 4)

المجموعة الضابطة، ودرجات المجموعة التجريبية  تلميذاتحصلت الباحثة على درجات 

الدراسية التالية: )التربية اإلسالمية،  ي المباحثفي اختبارات الفصل الثاني من السنة السابقة ف

واللغة العربية، والعلوم والحياة، والرياضيات، واللغة االنجليزية، والتنشئة الوطنية(، حيث كان 

، وتم استخدام اختبار )ت( للفروق بين جة لكل مبحث دراسي( در 17هاية الفصل من )اختبار ن

(؛ وذلك للكشف عما إذا كان هناك Independent Samples T testمجموعتين مستقلتين )

 كما هو موضح بالجدول التالي:باختالف المجموعة،  تلميذاتفروق بين متوسط تحصيل ال

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  تلميذات( اختبار ت للفروق بين متوسط درجات 3. 97جدول )

 المجموعة الضابطة في كافة المواد الدراسية

 العدد المجموعة البيان
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (Tقيمة )

قيمة 

(Sig.) 

 التحصيل العام
 46.55 362.814 35 المجموعة التجريبية

0.351 0.727 

 51.62 358.694 35 المجموعة الضابطة

 (2.11( تساوي )7.77(، مستوى داللة )18* * ت الجدولية عند درجات حرية )

 (2.77( تساوي )7.71(، مستوى داللة )18* ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية كانت أكبر من مستوى .Sig( أن قيمة )4. 72يتضح من الجدول رقم )

(، وكانت قيمة )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية، وبالتالي ال توجد 7.71الداللة )

المجموعة  تلميذاتالمجموعة الضابطة، ومتوسط درجات  تلميذاتفروق بين متوسط درجات 

 التجريبية، وبذلك تم ضبط متغير التحصيل العام.
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 :موعتينتكافؤ المج سادسًا/

المجموعة الضابطة، ودرجات  تلميذاتتحققت الباحثة من عدم وجود فروق بين درجات 

المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية،  تلميذات

لك من أجل عزو التغير والتحسن الذي قد يطرأ للبرنامج ذواختبار مهارات الفهم القرائي، و 

 -:كاآلتيالمقترح، 

 ي:(: تكافؤ المجموعتين في مهارات السرعة القرائية في التطبيق القبل9)

 Independentجرى استخدام اختبار )ت( للفروق بين مجموعتين مستقلتين )

Samples T testت السرعة القرائية لدى (؛ وذلك للتحقق من عدم وجود فروق بين مهارا

 -المجموعة التجريبية، وكانت النتائج على النحو اآلتي: تلميذاتالمجموعة الضابطة، و  تلميذات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  تلميذات( اختبار ت للفروق بين متوسط درجات 3. 94جدول )

 القرائية المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لبطاقة مالحظة مهارات السرعة

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (Tقيمة )

قيمة 

(Sig.) 

 مهارة التهيئة
 2.58 9.143 35 المجموعة التجريبية

1.233 0.222 

 1.56 8.514 35 المجموعة الضابطة

مهارة القراءة 

 األدائية

 2.37 12.50 35 المجموعة التجريبية

0.343 0.732 

 3.15 12.26 35 المجموعة الضابطة

مهارة السرعة في 

 القراءة

 2.84 11.89 35 المجموعة التجريبية

1.129 0.263 

 3.29 11.06 35 المجموعة الضابطة
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 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (t)قيمة 

 قيمة 

(sig) 

مهارة استخدام 

 البصر واأليدي

 1.24 5.371 35 التجريبيةالمجموعة 

0.838 0.405 

 1.03 5.143 35 المجموعة الضابطة

 الدرجة الكلية
 4.52 38.886 35 المجموعة التجريبية

1.940 0.058 

 3.70 36.972 35 المجموعة الضابطة

 (2.11( تساوي )7.77(، مستوى داللة )18* * ت الجدولية عند درجات حرية )

 (2.77( تساوي )7.71(، مستوى داللة )18درجات حرية )* ت الجدولية عند 

( االحتمالية كانت أكبر من مستوى .Sig( أن جميع قيم )4. 73يتضح من الجدول رقم )

(، وكانت قيم )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية، وبالتالي ال توجد 7.71الداللة )

المجموعة  تلميذاتالمجموعة الضابطة، ومتوسط درجات  تلميذاتفروق بين متوسط درجات 

 التجريبية، في بطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية التطبيق القبلي.

 في التطبيق القبلي: الفهم القرائي(: تكافؤ المجموعتين في مهارات 7)

 Independentجرى استخدام اختبار )ت( للفروق بين مجموعتين مستقلتين )

Samples T test ؛ وذلك للتحقق من عدم وجود فروق بين مهارات الفهم القرائي لدى)

 -المجموعة التجريبية، وكانت النتائج على النحو اآلتي: تلميذاتالمجموعة الضابطة، و  تلميذات
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المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  تلميذات( اختبار ت للفروق بين متوسط درجات 3. 93جدول )

 في التطبيق القبلي الختبار مهارات الفهم القرائي المجموعة الضابطة

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 (Tقيمة )

قيمة 

(Sig.) 

 المستوى الحرفي
 1.72 6.74 35 المجموعة التجريبية

1.92 0.060 

 1.63 7.5 35 المجموعة الضابطة

المستوى 

 االستنتاجي

 1.29 5.02 35 المجموعة التجريبية

1.17 0.243 

 1.72 4.6 35 المجموعة الضابطة

 المستوى النقدي
 1.34 3.17 35 المجموعة التجريبية

0.593 0.555 

 1.48 3.37 35 المجموعة الضابطة

 الدرجة الكلية
 3.10 15.00 35 المجموعة التجريبية

0.680 0.499 

 3.60 15.50 35 المجموعة الضابطة

 (2.11( تساوي )7.77(، مستوى داللة )18الجدولية عند درجات حرية )* * ت 

 (2.77( تساوي )7.71(، مستوى داللة )18* ت الجدولية عند درجات حرية )

( االحتمالية كانت أكبر من مستوى .Sig( أن جميع قيم )4. 74يتضح من الجدول رقم )

(، وكانت قيم )ت( المحسوبة أقل من قيمة )ت( الجدولية، وبالتالي ال توجد 7.71الداللة )

المجموعة  تلميذاتالمجموعة الضابطة، ومتوسط درجات  تلميذاتفروق بين متوسط درجات 

 التجريبية، في اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي.

 :ب والمعالجات اإلحصائيةاألسالي /خامساَ 

فعالية برنامج إلكتروني في تنمية مهارتي السرعة والفهم تهتم الدراسة الحالية بالكشف عن 

، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج القرائي لدى تالميذ الصف الرابع األساسي بغزة
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 Statistical Package forرزمة التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية  المعروف باسم )

Social Science( وتحديدًا االصدار ،)SPSS – IBM Version 22.0 ولإلجابة على )

التساؤالت، والتحقق من الفروض تم استخدام مجموعة من األساليب والمعالجات اإلحصائية 

 واالختبارات المناسبة وهي:

 .(Frequencies and Percentageالتكرارات والنسب المئوية ) -

 .أدوات الدراسة، والتحقق من الثباتمعامالت االرتباط: للتحقق من صدق  -

: للتعرف إلى ثبات نتائج Kuder-Richardson - 20( 27 ريتشاردسون – كودرمعادلة ) -

 االختبار.

: للتعرف إلى ثبات نتائج اختبار (Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -

 وبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية.مهارات الفهم القرائي 

 معامل االتفاق بين المالحظين: للكشف عن ثبات بطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية. -

معامل السهولة/ الصعوبة: للكشف عن مالئمة االختبار واتفاقه مع طبيعة وخصائص  -

 وقدراتهن. تلميذاتال

 معامل التمييز. -

لى الفروق بين مجموعتين إ(: للتعرف Independent Sample T - Test)اختبار  -

 مستقلتين.

(: للتعرف إلى حجم أثر البرنامج اإللكتروني في تنمية مهارات 2معادلة مربع إيتا ) -

 السرعة والفهم القرائي.

 معدل الكسب لبالك لقياس فاعلية البرنامج اإللكتروني. -



 
 

 

 

 
 

 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرها
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  الفصل الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها

 المقدمة:

تناول الفصل الخامس عرضًا ألهم النتائج، حيث تضمن تحليل البيانات، واختبار 

بعض التوصيات والمقترحات ذات  بة عن أسئلة الدراسة، وعرضالفرضيات بهدف اإلجا

 العالقة.

 الدراسة:اإلجابة عن أسئلة 
قوم الباحثة باإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل تحليل البيانات، والتركيز على تس

 أعلى فقرتين، وتفسير نتائجهما ومقارنتها بالدراسات السابقة.

 :الرئيساإلجابة عن السؤال 

 تلميذاتما فعالية برنامج إلكتروني في تنمية مهارتي السرعة والفهم القرائي لدى 

 الصف الرابع األساسي بغزة؟

 ويتفرع منه العديد من األسئلة وهي كالتالي: 

 اإلجابة عن السؤال األول :
ما مهارات الفهم القرائي المالئمة لدى تلميذات الصف على "ينص السؤال األول   .9

 ؟"الرابع األساسي بغزة

، وبعض البحوث ذات ع على األدب التربويلإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة باالطال

الصف الرابع  تلميذاتدراسة واعية للكتاب المدرسي المقرر على بالسرعة القرائية، وبعد العالقة 

المختصين  تم عرضها علىاألساسي، وفي ضوء ذلك أعدت الباحثة قائمة مهارات أولية، 



728 
  

ائمة في نت القوكا بية، واللغة العربية، وتم تعديلها بعد أخذ مالحظات المحكمينبمجاالت التر 

ارة فرعية، وهي على ( مه71عنها ) صورتها النهائية مكونة من أربع مهارات رئيسة، وانبثق

 النحو اآلتي:

  مهارات فرعية. (4)مهارة التهيئة: وتتضمن 

  مهارات فرعية. (1)مهارات القراءة األدائية: وتتضمن 

  مهارات فرعية. (1)مهارات السرعة في القراءة: وتتضمن 

  مهارات فرعية. (3)مهارات استخدام البصر واأليدي: وتتضمن 

 اإلجابة عن السؤال الثاني:
"ما مهارات السرعة القرائية الواجـب تنميتهـا لـدى تلميـذات على ينص السؤال الثاني    .7

 الصف الرابع األساسي بغزة"؟

لإلجابة عن السؤال الثاني اطلعت الباحثة على مجموعة من الدراسات والبحوث واألدبيات      

التربوية المتعلقة بالفهم القرائي، كما راجعت الباحثة بعض األدبيات المتعلقة بخصائص طلبة 

الصف الرابع األساسي النمائية، وقامت بمشورة ذوي االختصاص، ومطالعة ودراسة واعية 

الصف الرابع األساسي، وفي ضوء ذلك أعدت قائمة أولية  تلميذاتر على للكتاب المقر 

عرضتها على بعض المختصين بمجاالت التربية واللغة العربية، وتوصلت الباحثة إلى قائمة 

رة فرعية، وذلك على النحو ( مها71نهائية لمهارات الفهم القرائي تتضمن ثالث مستويات و)

 اآلتي:

 ( مهارات.1في: وتتضمن )لحر مهارات الفهم القرائي ا 
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 ( مهارات.1تنتاجي: وتتضمن )مهارات الفهم القرائي االس 

  ( مهارات.4النقدي: وتتضمن )مهارات الفهم القرائي 

 اإلجابة عن السؤال الثالث: 
ما العالقة االرتباطية بين السـرعة والفهـم فـي القـراءة لـدى  ينص السؤال الثالث على " .7

 اسي بغزة؟تلميذات الصف الرابع األس

لإلجابة عن السؤال الثالث قامت الباحثة باالطالع على األدبيات المتعلقة بتكنولوجيا 

التعليم، ثم حددت الباحثة معايير اعداد البرامج اإللكترونية لطلبة الصف الرابع األساسي، كذلك 

بتصميم قامت الباحثة بمشورة ذوي االختصاص، ووضعت سيناريو أولي للبرنامج، ثم قامت 

وتطوير البرمجيات الالزمة للباحثة، ثم أعدت موقعًا إلكترونيًا، وتضمن البرنامج مجموعة من 

الصور والرسوم والوسائط الصوتية، وتضمن البرنامج تمارين تتعلق بالسرعة القرائية، وتقييم 

، وحرصت ذاتتلمي، وتمارين تتعلق بالفهم القرائي، وتقييم مباشر ألداء التلميذاتمباشر ألداء ال

، كذلك تضمن البرنامج بعض ويق واإلثارة، وطورت تدريباتالباحثة على إضفاء عناصر التش

بين الجملة والرقم والحرف، وتتدرج التمارين واألنشطة  تلميذاتالتمارين واألنشطة التي تتنقل بال

فاعلها مع المتعلقة بالسرعة القرائية بين البطء إلى السرعة، كذلك فإن الباحثة من خالل ت

عبر الموقع حرصت على اختيار السرعات المناسبة في عرض المحتوى الدراسي،  تلميذاتال

أغلى،  ساع، ووطني بال رسائلوتضمن البرنامج تقويم ختامي لكل درس من الدروس الثالث )

(؛ كما تضمن الموقع بعض األنشطة التي تعزز مبدأ التعلم الذاتي، وكان البرنامج اليقظة أحالم

عتمد على مبادئ النظرية البنائية كون النظرية البنائية تمنح الطالبة حرية في البحث ي

واالستقصاء عن الحقائق واكتساب المفردات الجديدة، والمهارات المتعلقة بالسرعة والفهم القرائي 
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ة . كذلك أعدت الباحثتلميذاتعلى أن تكون الباحثة أو المعلمة مجرد ميسرًا ومحفزًا ومعينًا لل

دلياًل للمعلم يمكن من خالله استخدام البرنامج الذي يعتمد على الموقع اإللكتروني، وجدير 

( كونها أسهل وأبسط الطرق، ADDIEبالذكر أن مراحل تصميم البرنامج اعتمدت على طريقة )

 وأكثر دقة خاصة في تفاصيل التطوير والتنفيذ والتقويم.

 اإلجابة على السؤال الرابع:
"مـا فاعليـة البـرامج االلكترونـي المقتـرح فـي تنميـة مهـارتي ل الرابع علـى ينص السؤا  .7

 السرعة والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي"؟

 عن السؤال السابق تم صياغة الفرضية التالية: لإلجابة

بين متوسطات درجات  (α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

المجموعة الضابطة في التطبيق  تلميذاتالمجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  تلميذات

 .البعدي لبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية

لإلجابة عن السؤال الرابع قامت الباحثة باختبار الفرضية التالية باستخدام اختبار )ت( 

(، فكانت النتائج كما Independent Samples T testللفروق بين مجموعتين مستقلتين )

 ( اآلتي:1. 7يوضحها الجدول رقم )
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المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  تلميذات( اختبار ت للفروق بين متوسط درجات 6. 9جدول )

 المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 

قيمة 

(Sig.) 

مربع 

 إيتا

 مهارة التهيئة
 1.65 15.3 35 المجموعة التجريبية

9.59 0.000 

0.575 

داً كبير ج 2.62 10.3 35 المجموعة الضابطة  

مهارة القراءة 

 األدائية

 2.50 20.7 35 المجموعة التجريبية

9.66 0.000 

0.577 

داً كبير ج 2.50 15.00 35 المجموعة الضابطة  

مهارة السرعة في 

 القراءة

 3.25 19.20 35 المجموعة التجريبية

4.678 0.000 

21.88 

داً كبير ج 3.92 15.17 35 المجموعة الضابطة  

مهارة استخدام 

 البصر واأليدي

 2.10 10.6 35 المجموعة التجريبية

6.88 0.000 

0.410 

داً كبير ج 1.60 7.51 35 المجموعة الضابطة  

مهارات السرعة 

 القرائية

 4.31 65.83 35 المجموعة التجريبية

14.66 0.000 

0.750 

داً كبير ج 5.80 48.00 35 المجموعة الضابطة  

 (2.11( تساوي )7.77(، مستوى داللة )18* * ت الجدولية عند درجات حرية )

 (2.77تساوي )( 7.71(، مستوى داللة )18* ت الجدولية عند درجات حرية )

( كانت أقل من مستوى .Sigأن جميع قيم االحتمال ) (1. 7رقم )يتضح من الجدول 

(، ويتضح من الجدول أيضًا أن قيم )ت( المحسوبة كانت أكبر من قيمة )ت( 7.71الداللة )

( α= 0.05الجدولية. وهذا يدلل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

المجموعة  تلميذاتالمجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  تلميذاتات درجات بين متوسط

 الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية.
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(، أكبر 14.17المجموعة التجريبية ) تلميذاتويتضح من الجدول أن المتوسط الحسابي ل

(، وبالتالي كانت تلك الفروق 48.77المجموعة الضابطة ) تلميذاتمن المتوسط الحسابي ل

المجموعة التجريبية، وتعزو الباحثة هذه النتائج إلى طريقة التدريس حيث  تلميذاتلصالح 

 نالمجموعة التجريبية باستخدام برنامج إلكتروني يوفر لهن فرصًا لتقييم أنفسه تلميذاتدرست 

في اكتساب السرعة القرائية وكافة مهاراتها، حيث ظهرت فروق بين  نواالعتماد على أنفسه

المجموعة التجريبية في كافة  تلميذاتالمجموعة الضابطة ومتوسط درجات  تلميذاتدرجات 

رنامج اإللكتروني يعد طريقة غير مهارات السرعة القرائية، كذلك ترى الباحثة بأن توظيف الب

من درس آلخر، ومن  تلميذاتالحظت الباحثة تطور القد و ، تلميذاتشائقة لللكنها و  مألوفة

 نشاط آلخر ألن البرنامج المقترح يعمل بالتدريج في اكتساب المهارات المتعلقة بالسرعة القرائية.

ويتضح من الجدول السابق بأن قيم مربع إيتا كانت كبيرة جدًا على كافة مهارات السرعة 

(، وهذا يدلل على أن حجم أثر البرنامج 7.71بر من )القرائية، حيث كانت قيم مربع إيتا أك

اإللكتروني كبيرًا في تنمية مهارات السرعة القرائية، وجدير بالذكر أن قيمة مربع إيتا للدرجة 

 (، وهو معدل مرتفع جدًا.7.11الكلية بلغت )

م( والتي أكدت على تفوق 2771وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة )عوض والبكر، 

وعة التجريبية على أفراد المجموعة التجريبية في السرعة القرائية، ونتائج دراسة )أبو عكر، المجم

م( والتي أكدت على فاعلية البرنامج الحاسوبي في تنمية السرعة القرائية، ونتائج دراسة 2774

 . م(2777)دراغمة، 
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 اإلجابة عن السؤال الخامس: 
 فرضية التالية:ولإلجابة عن السؤال السابق تمت صياغة ال

المجموعــة التجريبيــة ومتوســطات درجــات  تلميــذاتبــين متوســطات درجــات  هــل توجــد فــروق 

 ؟الختبار مهارات الفهم القرائيالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي  تلميذات

بـين متوسـطات درجـات  (α ≤ 0.05عنـد مسـتوى داللـة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 

المجموعــة الضــابطة فــي التطبيــق  تلميــذاتالمجموعــة التجريبيــة ومتوســطات درجــات  تلميــذات

 .الختبار مهارات الفهم القرائيالبعدي 

لإلجابة عن السؤال الخامس قامت الباحثة باختبار الفرضية التالية باستخدام اختبار )ت( 

لنتائج كما (، فكانت اIndependent Samples T testللفروق بين مجموعتين مستقلتين )

 ( اآلتي:1. 2يوضحها الجدول رقم )

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  تلميذاتاختبار ت للفروق بين متوسط درجات  :(6. 7جدول )

 المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي

 العدد المجموعة المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

(T) 

قيمة 

(Sig.) 

مربع 

 إيتا

 المستوى الحرفي
 2.5 12.9 35 المجموعة التجريبية

8.478 0.000 

0.51 

 كبير  1.75 8.60 35 المجموعة الضابطة

المستوى 

 االستنتاجي

 1.71 10.80 35 المجموعة التجريبية

10.602 0.000 

0.62 

 كبير 1.22 7.02 35 المجموعة الضابطة

 المستوى النقدي
 0.87 8.10 35 المجموعة التجريبية

10.617 0.000 

0.62 

 كبير  1.23 5.4 35 المجموعة الضابطة
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 العدد المجموعة المهارة
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة 

(t) 

  قيمة 

(sig) 

مربع 

 ايتا

مهارات الفهم 

 القرائي

 4.42 31.80 35 المجموعة التجريبية

11.704 0.000 

0.66 

 كبير  3.22 20.97 35 المجموعة الضابطة

 (2.11( تساوي )7.77(، مستوى داللة )18* * ت الجدولية عند درجات حرية )

 (2.77( تساوي )7.71(، مستوى داللة )18* ت الجدولية عند درجات حرية )

 كبير  7.74متوسط،  7.71ضعيف،  7.77مربع ايتا: 

( االحتمالية كانت أقل من مستوى .Sig) ( أن جميع قيم1. 2يتضح من الجدول رقم )

(، وكانت قيم )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية، وبالتالي توجد فروق 7.71الداللة )

المجموعة  تلميذاتالمجموعة الضابطة، ومتوسط درجات  تلميذاتبين متوسط درجات 

ك الفروق كانت لصالح ويتضح بأن تل بار مهارات الفهم القرائي البعدي،التجريبية، في اخت

المجموعة التجريبية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجاتهن في اختبار مهارات الفهم  تلميذات

المجموعة الضابطة  تلميذات(، بينما بلغ المتوسط الحسابي ل37.87القرائي البعدي )

(27.91.) 

مجموعة ال تلميذاتوترى الباحثة بأن تلك الفروق تعزى لطريقة التدريس حيث درست 

على التفاعل  تلميذاتالتجريبية باالعتماد على برنامج إلكتروني معزز بأنشطة وتمارين تساعد ال

مع المحتوى الدراسي، واالنتقال في المهارات من السهل للصعب، كذلك فإن البرنامج يحتوي 

 تتلميذاعلى مواد تفاعلية ورسوم وصور توضيحية، والحظت الباحثة من خالل تفاعلها مع ال

نحو تلقي الدروس من خالل البرنامج، حيث يعد البرنامج طريقة  وقهنأثناء فترة التطبيق تش

 تلميذاتشائقة في تدريس القراءة، كما وتفسر الباحثة هذه النتائج بأن األنشطة والتمارين تمنح ال
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انعكس تقييم أنفسهن، وبالتالي البحث عن المعلومات وتشجعهن على التعلم الذاتي، وهذا لفرص 

 على استجاباتهن في االختبار البعدي.

ويتضح من الجدول أيضًا أن قيم مربع إيتا لكافة مستويات اختبار مهارات الفهم القرائي 

(، وهذا يدلل على أن حجم أثر 7.118(، وكان مربع إيتا للدرجة الكلية )7.71أكبر من )

 لقرائي.البرنامج اإللكتروني كبيرًا جدًا في تنمية مهارات الفهم ا

م(، 2771والنتائج المتعلقة بالسؤال الخامس تتفق مع نتائج دراسة )ربيع والعمري، 

م(، و)محمود، 2772م(، و)عبد الرحيم والكندري، 2773م(، و)البرعي، 2773و)إبراهيم، 

م( والتي أشارت إلى تفوق المجموعة 2779م(، و)العطار، 2777م(، و)نصار، 2777

يجة استخدام البرامج اإللكترونية أو الحاسوبية، كما تتفق النتائج التجريبية على الضابطة نت

م(، 2771م(، و)المصري، 2779م(، و)أبو دية، 2771السابقة مع نتائج دراسة )العدوي، 

م(، و)عياصرة 2771م(، و)األحول، 2771م(، و)الشديفات والنادي، 2771و)عوض والبكر، 

 م(.2771راسة )العبيدي، بينما اختلفت مع نتائج د ،م(2771وعاشور، 

 اإلجابة عن السؤال السادس:
فــي تنميــة مهــارتي الســرعة  يحقــق البرنــامج فعاليــةهــل الســؤال الســادس والــذي يــنص علــى "

 ؟"الصف الرابع األساسي بغزة تلميذاتوالفهم القرائي لدى 

الفعالية، لإلجابة عن السؤال السادس استخدمت الباحثة معدل الكسب لبالك إليجاد مستوى     

 فكانت النتائج على النحو اآلتي:
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− س  ص 
د

+ 
− س  ص 
− س د 

=  معدل الكسب لبالك

 حيث إن:

 ص: المتوسط البعدي.

 س: المتوسط القبلي.

 د: الدرجة الكلية.

 

لحساب الفعالية للبرنامج اإللكتروني في تنمية المتوسط القبلي والبعدي ومعدل الكسب لبالك  :(6.4جدول )

 والفهم القرائيمهارتي السرعة 

 الدرجة الكلية التطبيق
المتوسط 

 القبلي
 المتوسط البعدي

معدل الكسب 

 لبالك

بطاقة مالحظة مهارات السرعة 

 القرائية
85 38.88 65.83 0.917 

 1.07 31.714 15.00 40 اختبار مهارات الفهم القرائي

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معدل الكسب لبالك اقتربت من الواحد الصحيح 

بالنسبة لبطاقة مالحظة مهارات السرعة القرائية، وتجاوزت الواحد الصحيح في اختبار مهارات 

الفهم القرائي، وهذا يدلل على أن البرنامج اإللكتروني يتمتع بفعالية في تنمية مهارتي السرعة 

لفهم القرائي، وكانت النتيجة بالنسبة لبطاقة المالحظة أقل من الواحد الصحيح ألن القرائية وا

طريقة التصحيح لبطاقة المالحظة تتبع سلم خماسي الترتيب، وليس كاالختبارات، لكن يتضح 
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الفروق الواضحة بين المتوسط القبلي والمتوسط البعدي في مهارات السرعة القرائية، ومهارات 

 .الفهم القرائي

استمتعن بالبرنامج اإللكتروني، وكان البرنامج غنيًا  تلميذاتأن الوتفسر الباحثة ذلك ب

باألنشطة المتعلقة بالسرعة القرائية، والفهم القرائي، كذلك تضيف الباحثة بأن التقويم المستمر 

يسهم في تحديد المعلمة لمواطن القوة وتعزيزها، وتحديد مواطن الضعف  تلميذاتألداء ال

واستجابتهن في بطاقة مالحظة مهارات  تلميذاتالجها، وبالتالي انعكس ذلك على أداء الوع

 السرعة القرائية، وأدائهن في اختبار مهارات الفهم القرائي.

م(، 2771والنتائج المتعلقة بالسؤال السادس تتفق مع نتائج دراسة )ربيع والعمري، 

م(، و)محمود، 2772لرحيم والكندري، م(، و)عبد ا2773م(، و)البرعي، 2773و)إبراهيم، 

م( والتي أشارت إلى تفوق المجموعة 2779م(، و)العطار، 2777م(، و)نصار، 2777

التجريبية على الضابطة نتيجة استخدام البرامج اإللكترونية أو الحاسوبية، كما تتفق النتائج 

م(، 2771ري، م(، و)المص2779م(، و)أبو دية، 2771السابقة مع نتائج دراسة )العدوي، 

بينما اختلفت مع نتائج دراسة  م(،2771ات والنادي، م(، و)الشديف2771و)عوض والبكر، 

 م(.2771)العبيدي، 
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 :نتائج الدراسة 

 تلميذاتأظهرت نتائج الدراسة أن مهارات السرعة القرائية الواجب تنميتها لدى  -

( مهارة 71عنها ) رة عن أربعة مهارات رئيسة، وانبثقالصف الرابع األساسي عبا

مهارات فرعية،  4فرعية، وجاءت المهارات الرئيسة كاآلتي: مهارة التهيئة: وتتضمن 

مهارات فرعية، ومهارات السرعة في القراءة:  1ومهارات القراءة األدائية: وتتضمن 

مهارات  3مهارات فرعية، ومهارات استخدام البصر واأليدي: وتتضمن  1وتتضمن 

 فرعية.

الصف الرابع األساسي  تلميذاتهارات الفهم القرائي الواجب تنميتها لدى تبين أن م  -

( مهارة فرعية، وهي كاآلتي: مهارات 71عبارة عن ثالث مهارات رئيسة، وتتضمن )

مهارات فرعية، ومهارات الفهم القرائي  1الفهم القرائي الحرفي: وتتضمن 

 4لقرائي النقدي: وتتضمن مهارات فرعية، ومهارات الفهم ا 1االستنتاجي: وتتضمن 

 مهارات فرعية.

المجموعة  تلميذاتتبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  -

المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة  تلميذاتالضابطة، ومتوسط درجات 

دًا مالحظة مهارات السرعة القرائية، وكان حجم للبرنامج اإللكتروني األثر كبيرًا ج

(، كذلك تبين 7.11في تنمية مهارات السرعة القرائية، حيث بلغت قيمة مربع إيتا )

المجموعة الضابطة  تلميذاتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 

المجموعة التجريبية في اختبار مهارات الفهم القرائي  تلميذاتومتوسط درجات 
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ية، وتبين أن حجم األثر للبرنامج المجموعة التجريب تلميذاتالبعدي لصالح 

 اإللكتروني كبيرًا جدًا في تنمية مهارات الفهم القرائي.

أوضحت النتائج أن البرنامج اإللكتروني يتمتع بمعدل كسب قريب جدًا من الواحد  -

الصحيح على بطاقة المالحظة لمهارات السرعة القرائية، وتجاوز الواحد الصحيح 

 لقرائي.على اختبار مهارات الفهم ا

 :توصيات الدراسة

 -في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي الباحثة باآلتي:

استخدام البرنامج اإللكتروني الذي صممته الباحثة في تحسين مهارات السرعة القرائية والفهم  -7

 القرائي، والبناء عليه شرح دروس أخرى.

ن القوة، وتعزيزها، وتحديد مواطن كآلية لتحديد مواط مام الجيد بالتغذية الراجعةاالهت -2

 الضعف وعالجها.

، كونها اإللكترونية تدريب المعلمين والمعلمات على طرق وأساليب تصميم البرامج التعليمية -3

 وسائل وطرق تعليم أصبحت ضرورة ملحة في ضوء متطلبات المدرسة المعاصرة.

القرائي، وتكامل كل منهما مع أفرع اللغة االهتمام الجيد بالتكامل بين السرعة القرائية والفهم  -4

 العربية من كتاب واستماع ومحادثة وتعبير.
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 :مقترحات الدراسة
هذه الدراسة إجراء الدراسات  تقترح الستكمالنتائج الدراسة وتوصياتها فإن الباحثة  بناء على   

 اآلتية: 

لقرائية ومهارات الفهم فاعلية برنامج قائم على التعلم النشط في تحسين مستوى السرعة ا .7

 الصف الرابع األساسي. تلميذاتالقرائي لدى 

فاعلية توظيف برنامج يقوم على القصص الرقمية في تنمية مهارات االستماع والسرعة  .2

 الصف الثاني األساسي. تلميذاتالقرائية لدى 

 تطبيق الدراسة على عينات ومستويات مختلفة في مراحل التعليم العام. .3

برنامج قائم على النظرية البنائية في تحسين مهارات االستماع والسرعة والفهم فاعلية  .4

 القرائي.

 



 
 

 
 
 
 المراجعالمصادر و 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 :المراجع العربية أواًل/
م(. فاعلية برنامج قائم على 4004إبراهيم، أحمد وسعيد، فاطمة ومحمود، عبد الرازق. )

استراتيجيات التفكير المتشعب لتنمية مهارات الفهم القرائي وبعض عادات العقل المنتج لدى 
 .011-001 ،(4)30مصر. -ة التربية بأسيوطمجلة كليطالب الصف األول الثانوي. 

م(. فاعلية برنامج قائم على 4004ابراهيم، أحمد وسعيد، فاطمة ومحمود، عبدالرازق. )
استراتيجيات التفكير المتشعب لتنمية الفهم القرائي اإلبداعي وبعض عادات القل المنتج 

-001 ،(4)30مصر.  -ة التربية بأسيوطمجلة كليلدى طالب الصف األول الثانوي. 
011. 

في تنمية  Web2.0م(. فعالية برنامج قائم على الجيل الثاني للويب 4003إبراهيم، أحمد. )
مجلة دراسات عربية في مفاهيم اللغة العربية لدى طالب كلية التربية واتجاهاتهم نحوه. 

 .013-003(. 33)0السعودية. ج -التربية وعلم النفس

التدريس التبادلي في تنمية مهارات الفهم القرائي . فاعلية استراتيجية (م4000) .أحمد ، سناء
 .(49) ،المجلة التربوية .واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي

 . القاهرة: دار النهضة المصريةطرق اللغة العربيةم(. 0909أحمد، محمد.)

اللغة العربية في المرحلة  م(. برنامج تدريبي في القراءة لمعلمي غير4002األحول، أحمد. )
المجلة  المتوسطة وأثره في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذهم في مادة اللغة العربية.

 .431-090(. 044)30الكويت.  -التربوية

مستوى المهارات القرائية والكتابية لدى طلبة الصف م(. 4000األسطل، أحمد رشاد مصطفى. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة وحفظ القرآن الكريمالسادس وعالقته بتالوة 

 اإلسالمية بغزة.
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. . تكنولوجيا التعليم النظرية والممارسة( م4000) .، ربحي مصطفىاشتيوة ، فوزي فايز وعليان
 : دار الصفاء . عمان

ي م(. فعالية برنامج قائم على االستراتيجيات البصرية ف4003أمين سهى وبرغوت، رحاب. )
مجلة الطفولة  تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى عينة من األطفال ذوي متالزمة داون.

 .409-019(. 01)1مصر.  -جامعة اإلسكندرية( -والتربية ) كلية رياض األطفال

( في (SBTDأثر توظيف استراتيجيات التعلم النشط في ضوء برنامجم(. 4002) أيوب، نداء.
غير  رسالة ماجستير) القرائي لدى تالميذ الصف الثاني األساسي.تنمية مهارات الفهم 

 غزةمنشورة(. الجامعة االسالمية ب

م(. الدور الحضاري للعربية في عصر العولمة، اإلمارات: 4000باطاهر، بن عيسى )
 منشورات كلية اآلداب والعلوم بجامعة الشارقة.

لعربية بين النظرية والممارسة للمرحلة صول التدريس اأ( . م4000) .البجة ، عبد الفتاح حسن
 .عمان: دار الفكر .األساسية الدنيا

 عمان: دار الفكر للنشر .تعليم األطفال المهارات القرائية والكتابية م(.4004البجة، عبد الفتاح)
 والتوزيع.

 . اإلمارات:4. طأساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهام(. 4001) البجة، عبد الفتاح.
 دار الكتاب الجامعي.

تنمية مهارات السرعة في القراءة الصامتة لدى طالب ( . م0900) .، عطاء عمربحيري
، جمهورية جامعة الزقازيقب، كلية التربية  غير منشورة( رسالة ماجستير) .المرحلة الثانوية
 .مصر العربية

. القاهرة: عالم 0للطفل. طم(. تنمية المهارات اللغوية 4000بدير، إيمان وصادق، إميلي. )
 الكتب.
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ة  لدى طلبة فاعلية برنامج محوسب لعالج صعوبات تعلم القراء .(م4003) .، عبداهللالبرعي
 .غزةبالجامعة االسالمية  (.رسالة ماجستير غير منشورة) .الصف الثالث األساسي

  .مكتبة آفاق :زةغ .مهارات التدريس الفعال(. 4000داوود )، محمد وحلس ،أبو شقير

م(. فاعلية برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة في 4001البشيتي، هيام كمال الدين. )
رسالة ماجستير غير ) لبات الصف الثالث االبتدائي بغزةتنمية القوة الرياضية لدى طا

 ، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين.(منشورة

الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى أثر توظيف القصص م(. 4001التتري، محمد)
 غزة.ب غير منشورة(. الجامعة االسالمية رسالة ماجستير). طالب الصف الثالث األساسي

( على تنمية مهارات السرعة K.W.L.Hعلى أثر توظيف استراتيجية)م(. 4001جابر، دعاء)
. غير منشورة( ماجستيررسالة ) .والفهم القرائي لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة

 غزة.لجامعة اإلسالمية با

. فاعلية استراتيجية مقترحة في تنمية مهارات الفهم القرائي لتالميذ (م4001جاد ، محمد لطفي )
 .(44)، مجلة القراءة والمعرفةالصف الثاني اإلعدادي، 

الفهم القرائي م(. فعالية إستراتيجية مقترحة في تنمية بعض مهارات 4003جاد، محمد لطفي.)
. . مجلة القراءة والمعرفة. الجمعية المصرية للقراءة والمعرفةلتالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 .10 (.44جامعة عين شمس.)

 مركز القراءة  لموقع مهاراتي .القراءة السريعة( .4002خالد ) الجديع،
www.maharty.com 

م(. أثر توظيف القصائد الرقمية التفاعلية في تنمية مهارات تحليل 4001أسماء. )ابو جزر، 
)رسالة ماجستير غير  النصوص األدبية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة.

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

http://www.maharty.com/
http://www.maharty.com/
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أثر اختالف نظم التفاعل عبر بيئة التعلم اإللكترونية في تحقيق  .م(2778) .الجزار، منى
مستقبل التربية بعض نواتج التعلم لدى الطالب المعلمين واتجاهاتهم نحو استخدامها"، 

 .477 - 319 (،17)74العربية، 
-k) م(. فاعلية استخدام استراتيجية التعليم التعاوني الجمعي واستراتيجية4000) حافظ، وحيد

w-l في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية )
 .442-013(. 24جامعة عين شمس. ) -مجلة القراءة والمعرفةالسعودية. 

 عمان: دار عمان .أسس القراءة وفهم المقروءم(. 0992حبيب اهلل، محمد)

. عمان: دار 4. طالمقروء بين النظرية والتطبيقأسس القراءة وفهم م(. 4000حبيب اهلل، محمد)
 عمار.

مجلة م(. عقبات تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني، وزارة التربية. 4004الحجي، أنس.)
 .(90المعرفة. )

م(. فاعلية استراتيجية التفكير المتشعب في تنمية مهارات الفهم القرائي 4001الحربي، خالد. )
 -مجلة كلية التربية بأسيوطة الناطقين بلغات أخرى. لدى متعلمي اللغة العربي

 .091-010(. 4)30مصر.

م(. سيكولوجية التدريس ووظائفه. عمان: دار األخوة للنشر 4001الحمرانية، انتصار كاظم. )
 والتوزيع.

 . الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم.الطفل والقراءة" دراساتم(. 0993). حنورة، محمد وآخرون

مكتبة الفالح للنشر الكويت: . تدريس وتقييم مهارات القراءة .م(4003) .الحيلواني، ياسر
 .والتوزيع

الخزاعلة، محمد سلمان فياض والسخني، حسين عبد الرحمن والشقصي، عبد اهلل بن جمعة 
دار . األردن: إدارة الصف والمخرجات التربوية. (م4000) .والشوبكي، عساف عبد ربه

 والتوزيع.صفاء للنشر 
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م(. تكنولوجيا الحاسوب في التعليم، غزة: آفاق للطباعة 4001الخزندار، نائلة ومهدي، حسن )
 والنشر.

(، أثر نموذج التعليم وأسلوب 4003خلدون عبد الرحيم أبو الهيجاء، عماد توفيق السعدي،)
لة جامعة مجالتعلم في تطوير مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي، 

 .(0)09دمشق للعلوم التربوية، 

م(. مدى امتالك طلبة كلية التربية في جامعة حائل لمهارات 4004الخمايسة، إياد محمد خير )
التعبير الشفوي من وجهة نظرهم، والصعوبات التي تواجههم داخل المحاضرة، مجلة 

 .444 – 409(، 0)40ات التربوية والنفسية، الجامعة اإلسالمية للدراس

 . عمان: دار الفالح للنشر والتوزيع.رات الدراسيةاالمهم(. 4004الخولي، محمد)

فاعلية برنامج بالقراءة الوظيفية القائم على البنائية في تنمية مهارات ( . 4000، ريما )دراغمة
. )رسالة ماجستير الفهم القرائي والسرعة في القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية في فلسطين

 القاهرة . ،معهد البحوث والدراسات التربوية غير منشورة(.

، دار (4ط)القياس والتقويم الصفي المفاهيم واإلجراءات لتعلم فعال،  .(م4000أبو دقة، سناء )
 آفاق للنشر والتوزيع، غزة.

فاعلية برنامج محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع في ( . 4009أبو دية ، هناء )
رسالة )، عربية لدى )الطالبات /المعلمات ( في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزةاللغة ال

 غزة . ،الجامعة االسالمية . (ماجستير غير منشورة

م(. فاعلية برنامج محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس 4009أبو دية، هناء حسين. )
الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية االستماع في اللغة العربية لدى )الطالبات/ المعلمات( في 

 بغزة. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية بغزة، فلسطين.

. عمان: عالم اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربيةم(. 4001) الوائلي، سعاد.الدليمي، طه و 
 الكتب.
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ثره في تحسين مستوى برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الصامتة وأم(. 4000الراشد، خالد)
غير منشورة(. جامعة الملك سعود، المملكة العربية  رسالة ماجستير) التحصيل الدراسي.

 السعودية.

 .31. (12. )مجلة التدريب والتقنية. هو التعليم االلكتروني؟ ه(. ما0444الراشد، فارس. )

م(. برنامج تعليمي مقترح قائم على استخدام كائنات التعلم 4001ربيع، حنان والعمري، نوف. )
لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى المتعلمات ذوات صعوبات القراءة في المرحلة االبتدائية. 

-004 (.01)4مصر.  -مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل -مجلة التربية الخاصة والتأهيل
041. 

م(. فعالية برنامج تعليمي إلكتروني مقترح لتعليم التفكير اإلبداعي: دراسة 4002ي، فايزة. )ربيع
جزائر. ال –مجلة دراسات ميدانية على عينة من تالميذ سنة الرابعة ابتدائي بمدينة باتنة. 

(10 .)000-004. 

التدريس التبادلي في فاعلية تدريس القراءة باستخدام استراتيجية ( . 4004، ابراهيم )الرشيد
 رسالة ماجستير) ، تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طالب الصف السادس االبتدائي

، كلية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، المملكة غير منشورة(
 العربية السعودية .

ي تنمية مهارات الفهم القرائي م(. فاعلية استخدام خريطة الداللة ف4001الرشيد، منيرة. )
لنصوص كيميائية واكتساب المفاهيم الكيميائية لدى تلميذات الصف الثالث المتوسط 

 .401-312(. 4)02البحرين.  -مجلة العلوم التربوية والنفسية. بمنطقة الرياض

مكتبة الجامعة غزة:  .4.ط المرشد في تدريس اللغة العربية. م(0999). زقوت، محمد
 اإلسالمية

حسان عبد الرحيم.) م(. فاعلية األنشطة اللغوية القائمة 4000زهران، نورا وعوض، فايزة السيد وا 
مجلة على النظرية البنائية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

 .0101-0400 (.04)4مصر.  -البحث العلمي في التربية
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 . الرياض: مكتبة الرشد.0. طئل وتكنولوجيا التعليموسام(. 4004سالم، أحمد. )

طالب الصف الثاني الثانوي  تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدي .(م0992) سعد، علي.
 .239 - 119  ،اإلماراتمجلة كلية التربية جامعة ، العام

. القراءةمدخل إلى الدسكلسيا: برنامج تدريبي لعالج صعوبات  .م(4009) .السعيدي، أحمد
 .دار اليازوري للنشر والتوزيعاألردن: 

 م(. طرائق تدريس اللغة العربية. مكتبة الفالح للنشر والتوزيع4004) السفاسفة، عبد الرحمن

م(. استراتيجيات استيعاب المقروء لدى القارئ العربي وعالقتها بكل 4004سالم، عبد العظيم. )
مجلة التربية جامعة األزهر، كلية التربية، من المستوى التعليمية والجنس ونوع النص. 

(043،) 004–404. 

م(. استراتيجيات استيعاب المقروء لدى القارئ العربي وعالقتها بكل من 4004) سالم، علي
 404-004(. 43جامعة األزهر.) .مجلة التربيةالمستوى التعليمي والجنس ونوع النص. 

. 0(. طالبرامج التعليمية -المقدمات -األهمية -المفهوم) فنون اللغةم(. 4000السلتي، فراس )
 األردن: عالم الكتب الحديث للنشر.

أثر بعض العمليات الذهنية المصاحبة للتعرف في استيعاب المقروء م(. 4001سلطانة، صفاء)
. )رسالة دكتوراه غير منشورة(. لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وفي تعبيرهم الكتابي

 .جامعة حلوان . مصر

أثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية م(. 4000السليمان، مها)
 رسالة ماجستير). مهارات الفهم القرائي لدى صعوبات القراءة في الصف السادس االبتدائي

 . جامعة النجاح العربي. البحرين.غير منشورة(

كير جهريًا في تنمية مهارات الفهم القرائي م(. استخدام استراتيجية التف4001سنجي، سيد. )
-0(. 000مصر. ) -مجلة القراءة والمعرفةوفاعلية الذات لدى تالميذ المرحلة االعدادية. 

41. 
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(. أثر استخدام بعض استراتيجيات التدريس العالجية في تحسين م4009) .، أحمد البهيالسيد
مجلة  ،تالميذ  الصف الرابع االبتدائين مستوى الفهم القرائي لدى ذوي صعوبات القراءة م

 .(03)، بجامعة المنصورةبحوث التربية النوعية 

 :. مصر0ط. . معجم المصطلحات التربوية والنفسية(م4003والنجار، زينب ) ، حسنشحاتة
 الدار اللبنانية للنشر والتوزيع .

المصرية  ارالقاهرة: الد. تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقم(. 4000) شحاتة، حسن
 اللبنانية.

أثر برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ  .(م4009، سوسن )الشخريتى
رسالة ماجستير غير ) .الصف الثالث األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بشمال غزة

 .غزةبالجامعة االسالمية  (.منشورة

م(. برنامج مقترح باستخدام خرائط 4001د ونافع، جمال. )الشخص، عبد العزيز والعمري، محم
مجلة المفاهيم لتحسين الفهم القرائي والسلوك التكيفي لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية. 

 .440-032(. 39)3عين شمس. بجامعة  -كلية التربية

م(. أثر استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم في 4002الشديفات، أشجان وأبو النادي، هالة. )
تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في المملكة 

 .313-309(.009)40مجلة كلية التربية بجامعة بنه. العربية السعودية. 

م(. فاعلية برنامج تعليمي محسوب 4004ات، إبراهيم عبداهلل. )شرادقة، ماهر تيسير والرزيق
لتنمية اللغة التعبيرية لدى عينة من الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة. مجلة دراسات 

 .140 – 143(، 4) 39العلوم التربوية، 

 . القاهرة: دار أجيال للنشر.0. طأسرار القراءة السريعةم(. 4009الشرقاوي، محمود. )

. 0. طتعلم القراءة السريعةم(. 4009) ريف، سليم وأبو رياش، حسين والصافي،عبد الحكيمش
 عمان: دار الثقافة.
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م(. أثر قراءة الصور في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب 4000شعالن، محمد. )
 .431-444(. 001مصر .) - مجلة القراءة والمعرفةالصف األول الثانوي. 

مستوى تمكن معلمي الصف األول االبتدائي من أساليب تنمية م(. 4000) الشهراني، خليل.
. جامعة أم القرى. المملكة غير منشورة( رسالة ماجستير). مهارات القراءة لدى تالميذهم

 العربية السعودية.

فاعلية برنامج قائم على استخدام نشاطات القراءة في تنمية مهارات  .( م4004، محمد )الشهري
غير  دكتوراهرسالة ) ،قرائي واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائيالفهم ال
 ، المملكة العربية السعودية .م القرىأجامعة (. منشورة

التعليم االلكتروني في المدارس السعودية قبل أن نشتري القطار هل م(. 4004الشهري، فايز.)
 . الرياض: دار المعرفة.وضعنا القضبان

 . )ترجمة أحمد هوشان(.القراءة السريعة(. م4001) بيتر وميتشل، جريجوريشينفرد، 

التعليم االلكتروني والتصميم التعليمي شراكة من أجل الجودة. م(. 4001الصالح، بدر. )
 مصر -تكنولوجيا التعليم االلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة -المؤتمر العلمي العاشر

الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم وكلية البنات . الجهة المنظمة 149-109. 4.ج
 .جامعة عين شمس

مالء وكتابًة. ط4000صالح، فخري محمد. ) . المنصورة: 3م(. اللغة العربية أداًء ونطقًا وا 
 مطابع الوفاء للطباعة والنشر.

 . األردن: زهران للنشر والطباعة.أساليب تدريس اللغة العربيةم(. 4004). صومان، أحمد

دار  مصر: .العربية بالتعليم األساسي اللغةمناهج تريس  .م(4000) .طعيمة، رشدي أحمد
 الفكر العربي.

 دار وائل للنشر والتوزيع.األردن:  .4. طصعوبات التعلم .م(4000) .الظاهر، قحطان
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م(. فعالية برنامج الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم على مهارات 4001العازمي، عائشة. )
الكويت.  -المجلة التربويةفهم القرائي الفوري والمؤجل لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. ال

30(002 .)392-431. 

. طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالميةم(. 4000) عامر، فخر الدين.
 القاهرة: عالم الكتب.

 . عمان: دار صفاء.0ط. تشجيع عادة القراءة لدى األطفالم(. 4004) عبابدة، حسان

استراتيجيات فهم المقروء: أسسها النظرية وتطبيقاتها  .م(4000) .عبد الباري، ماهر شعبان
 . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة األردن: .0ط العملية.

م(. فعالية استراتيجية التعليم المباشر في تنمية بعض مهارات الفهم 4001عبد الحميد، أيمن.)
مؤسسة التربية  -مجلة التربية الخاصة والتأهيلللتالميذ ذوي صعوبات التعلم. القرائي 
 .439-404(.0)4مصر. -والتأهيل

أنشطة ومهارات القراءة واالستذكار في المدرستين االبتدائية م(. 4001). عبد الحميد، هبة
 . عمان: دار صفاء0. طواالعدادية

الفهم القرائي لدى طالب الجامعة وعالقتها (. استراتيجيات م4003). عبد الرحمن، هدى
 . كلية التربية. جامعة جنوب الوادي بسوهاج.باهتمام القرائية

م(. فعالية استراتيجية مقترحة للتعليم بمساعدة 4004عبد الرحيم، عبد الرحيم والكندري، وليد. )
مجلة التربية . الحاسوب في تنمية قدرات الطالب الفائقين على إتقان مهارات اللغة العربية

 .194-111(. 042)0بجامعة األزهر. 

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الفهم القرائي فعالية بعض ام(. 4002عبد السالم، فايزة.)
. )رسالة دكتوراه غير منشورة(. والميول القرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي األزهري

 .بالقاهرة جامعة األزهر
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م(. "تصميم بيئة تعلم إلكترونية قائمة على المحاكاة الحاسوبية 2773) .مديعبد العزيز، ح
وأثرها في تنمية مهارات األعمال المكتبية وتحسين مهارات عمق التعلم لدى طالب 

 .378 – 211(، 3)9 المجلة األردنية في العلوم التربوية،المدارس الثانوية التجارية". 
استخدام المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة في تدريس م(. 4001عبد القادر، محمود. )

القراءة وأثره في تنمية مهارات الفهم القرائي اإلبداعي والتواصل اللغوي لدى تالميذ الصف 
 .399-333 .39المصرية.  -يةو المجلة الترب الثاني اإلعدادي.

تكنولوجيا التعليم كعملية . توظيف تكنولوجيا المعلومات في (م0990عبد اللطيف الجزار )
المؤتمر العلمي للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ، الجمعية ، منظومية ديناميكية

 .المجلد الثامن :المصرية لتكنولوجيا التعليم

، عالم أسس تعليم القراءة الناقدة للطلبة المتفوقين عقليا  .(م4002) العبد اهلل، محمد فندي
 .الكتب الحديث، األردن

دار صفاء  :مانع .0ط .إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة. (م4001، جميل )عبد المجيد
 .للنشر والتوزيع

حسان، فهمي. ) م(. فعالية استراتيجيات قائمة 4000عبد الناصر، أسماء وعوض، فايزة السيد وا 
على مدخل الذكاءات المتعددة لتنمية مستويات الفهم القرائي لدى طالب المرحلة الثانوية 

 .024-010(. 04)3. مجلة البحث العلمي في التربيةاألزهرية. 

نامج تدريبي قرائي في مهارات االستذكار ودافعية اإلنجاز م(. أثر بر 4000عبد الهادي، داليا. )
مجلة دراسات تربية األكاديمي وما وراء الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. 

 .044-31 (.20لية التربية بالزقازيق. )ونفسية. مجلة ك

صعوبات القراءة  م(. فاعلية القلم اإللكتروني القارئ في عالج بعض4001العبيدي، خالد. )
الجهرية وتنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة بالصف الثالث 

-029. (1جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. )ب مجلة العلوم التربويةاالبتدائي. 
440. 
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القرائي  فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تنمية مهارات الفهم. (م4004) .، هاشمعدنان
 جامعة أم القرى (.رسالة ماجستير غير منشورة) .لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 بمكة المكرمة.

م(. تنمية الفهم القرائي لدى طالب 4002العدوي، سالي والسمان، مروان وشحاتة، حسن. )
 .40-44(. 090. )مجلة القراءة والمعرفةالمرحلة الثانوية. 

فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات الفهم  .( م4009العذيقي ، ياسين )
، جامعة أم القرى  (رسالة ماجستير غير منشورة) .القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي

 بمكة المكرمة.

م(. فعالية استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية بعض مهارات الفهم 4001العذيقي، ياسين. )
 . 409-410 (.3)30.مجلة كلية التربية بأسيوطب الصف األول الثانوي. القرائي لدى طال

الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطار الفلسفي اإلطار . (م4003عسقول، محمد )
 .بغزة، الجامعة اإلسالمية التطبيقي

للنشر  . القاهرة: مركز الكتاب0. طالمرجع في تدريس اللغة العربيةم(. 4001). عطا، إبراهيم
 والتوزيع.

أثر برنامج عالجي بالوسائط المتعددة لعالج بعض  صعوبات  .(م4009، أنور )العطار
 (.رسالة ماجستير غير منشورة) .مبحث الصرف لدى طلبة الصف الثامن األساسي

 غزة .بالجامعة االسالمية 

المؤتمر العلمي  التعليم االلكتروني مفهومه أهدافه واقع تطبيقه.م(. 4001عطار، عبد اهلل. )
-312، 4مصر. ج -تكنولوجيا التعليم االلكتروني ومتطلبات الجودة الشاملة -العاشر

الجهة المنظمة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم وكلية البنات جامعة عين  .322
 .شمس
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هم ( . فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفم4001) .، جمال سليمانعطية
بجامعة  ةمجلة كلية التربيالقرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية، 

 .(12) 01 بنها،

. األردن: دار 0. طتدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائيةم(. 4002) عطية، محسن
 المناهج للنشر والتوزيع.

لتنمية مهارتي السرعة والفهم القرائي لدى برنامج قرائي حاسوبي  . (4004أبو عكر ، محمد )
 .االسماعلية ،يسجامعة قناة السو  (.غير منشورة دكتوراهرسالة ) .تالميذ المرحلة االعدادية

دار النشر : مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية، القاهرة .(م4000أبو عالم، رجاء )
 للجامعات.

برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم النحو لدى طلبة م(. أثر 4000أبو عمرة، حنان محمد. )
 الصف السادس األساسي بغزة. )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية بغزة.

مجلة م(. أثر الغرض من القراءة في االستيعاب القرائي. 4000) العلوان، أحمد والتل، شادية.
 .(3)41جامعة دمشق.

ر برنامج مقترح لتنمية مهارة السرعة والفهم في القراءة أث. (م0902) .، فتحي حسانينعلى
 غير منشورة(. رسالة ماجستير) .الصامتة لدى تالميذ الصف السادس من التعليم األساسي

 .جامعة طنطا

في تدريس القراءة على تنمية  أثر استخدام طريقة لعب األدوارم(. 4000). العماوي، جيهان
. غير منشورة( رسالة ماجستير). الثالث األساسيالتفكير التأملي لدى طلبة الصف 

 .بغزة الجامعة االسالمية

م(. توجهات معلمي المدارس األساسية في مديرية تربية 4001العمري، أكرم والعمري، محمد. )
مجلة العلوم التربوية أربد االولى نحو تنمية الموارد البشرية الحتياجات التعلم االلكتروني. 

 .(4)2والنفسية. 
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م(. فاعلية برنامج تعليمي محوسب في تنمية التفكير االبداعي 4004العمري، عمر حسين. )
 – 411(، 0) 40لدى طلبة الصف السابع األساسي في األردن. مجلة جامعة دمشق 

300. 

. أثر برنامج قائم على استراتيجية التدريس التبادلي في الفهم (م4004) .العنزي ، مريومة
 ، الجتماعي لدى طالبات اللغة االنجليزية في جامعة الحدود الشماليةالقرائي والتفاعل ا

 .بمكة المكرمةجامعة أم القرى  (.رسالة ماجستير غير منشورة)

م(. فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات الوعي الصوتي 4000عواد، أحمد وبابلي، جميل. )
في المرحلة األساسية بدولة  وأثره على تحسين سرعة القراءة لدى طلبة صعوبات التعلم

 .11-02(. 3)4كلية رياض األطفال بجامعة اإلسكندرية، ب بيةمجلة الطفولة والتر قطر. 

م(. برنامج تدريبي قائم على البنائية وفاعليته في تنمية 4003عوض، فايزة السيد والبكر، فهد. )
مهارات تدريس القراءة للفهم السرعة لدى الطالب معلمي اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد 

 -جتماعيةالعلوم اإلنسانية واال -اإلسالميةمجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود بن سعود. 
 .02-01(. 40سعودية. )ال

. إيتراك 0. طاالتجاهات الحديثة في تعليم القراءة وتنمية ميولهام(. 4003عوض، فايزة السيد)
 للطباعة والنشر والتوزيع.

م(. أثر طريقتي القراءة الموقتة والمتكررة في تحسين 4001عياصرة، رزان وعاشور، راتب. )
مجلة جامعة القدس مهارة فهم المقروء لدى طالبات الصف السادس األساسي في األردن. 

 .40-03(. ص ص03)4فلسطين.  -المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية

دل سرعة القراءة الجهرية وتنميتها وتنمية مهارات الفهم القرائي مع .م(4002) .عيد، أيمن عيد
مجلة القراءة والمعرفة، لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي باستخدام األلعاب التعليمية. 

24 ، 01- 10. 
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أثر استخدام استراتيجية القراءة الزوجية المتزامنة في عالج . (م4004) .جمال ،العيسوي
مجلة  .دى تالميذ الصف الثالث االبتدائيالجهرية وتحسين الفهم القرائي لضعف القراءة 
 .(01) ،القراءة والمعرفة

م(. فاعلية تدريس القراءة باستخدام برنامج العروض في تحسين 4004). العيسوي، جمال
مجلة القراءة السرعة والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي بدولة االمارات. 

 .041-99 (.30لمعرفة. )وا

 Power Pointم(. فاعلية تدريس القراءة باستخدام برنامج العروض4004العيسوي، جمال.) 
في تحسين السرعة والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي بدولة اإلمارات. 

 .041-99(. 30. )مجلة القراءة والمعرفة

استراتيجيتين للتعلم النشط في تنمية مهارات الفهم أثر توظيف . (م4004الغلبان ، حاتم )
الجامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة) .القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي

 .غزةباإلسالمية 

م(. تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي 4000الفار، إبراهيم عبد الوكيل )
 ربي.(، القاهرة: دار الفكر الع4والعشرين، ط)

أشكال التعليم االلكتروني وأنماط التفاعل المختلفة. المؤتمر العلمي م(. 4000فارس، نجالء. )
السنوي الحادي عشر) تكنولوجيا التعليم االلكتروني وتحديات التطوير التربوي في الوطن 

 . الجهة المنظمة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.091-002. 00. مصر -العربي(

. مفهومه ومميزاته(: دراسة وصفية تحليلية) م(. التعليم اإللكتروني4004الفاضل، عبد الرازق. )
 .29-10 (.0)0وية والنفسية. مجلة جامعة صنعاء للعلوم الترب

تطورات التنمية اإلنسانية في البلدان العربية ( . 4004فريق تقرير التنمية اإلنسانية العربية )
 .(UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، 4000مند العام 
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مجلة القراءة . تها، قياسها، وتنميتهامتغيرا: م(. السرعة في القراءة4004). فضل اهلل، محمد
 .49-01(. 33والمعرفة. )

تقويم موضوعات القراءة المقررة على طلبة الصف ( . 4009) .كامل ،، جمال والزيات تالفلي
ات الفهم القرائي والميول القرائية، المؤتمر العلمي السابع _ السابع بفلسطين في ضوء مهار 

 .: مصر 0مجموعة  _ كتب تعليم القراءة في الوطن العربي بين اإلنقرائية واإلخراج

م(. فاعلية أنشطة قائمة على المدخل التكاملي في تنمية 4001قحوف،  أكرم وعليان، إيمان. )
مجلة مهارات الفهم القرائي واألداء الكتابي لدى طالب التعلم الثانوي الفني الصناعي. 

 .44-0(. 000مصر. ) -القراءة والمعرفة

 ثة، القاهرة: عالم الكتب.م(. التدريس بالتكنولوجيا الحدي4001قنديل، أحمد إبراهيم )

 .عالم الكتبمصر: . القراءة وتنمية التفكير .م(4001) .الفي، سعيد عبد اهلل

تقويم النشاطات التعليمية والتقويمية المتضمنة في كتب . (م4000) .، حسن محمدالمالكي
رسالة ) .القراءة بالمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات الفهم القرائي الالزمة للتالميذ

 بمكة المكرمة. جامعة ام القرى(. ماجستير غير منشورة

م(. وحدة مقترحة في أدب األطفال وأثرها في تنمية بعض مهارات الفهم 4001). محمد، خلف
المؤتمر السادس: من حق كل القرائي لدى تالميذ الصف الخامس بالمرحلة االبتدائية. 

 .20-49(. 0) .طفل أن يكون قارئًا متميزاً. مجلة القراءة والمعرفة

برنامج مقترح قائم على استخدام الكمبيوتر لعالج العسر القرائي . (م4000) .، سعادمحمود
 جامعة جنوب الوادي غير منشورة(. رسالة ماجستير) .لدى تالميذ الصف الثالث األساسي

 بأسوان.

بالمدارس. (. التدريس باللغة العربية الفصحى لجميع المرادف 4000أبو مغلى، سميح. )
 عمان: دار الفكر، عمان.
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فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية مهارات التعبير  .(م4001) .، يوسف سعيدالمصري
(. رسالة ماجستير غير منشورة) .الكتابي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي

 الجامعة االسالمية ، غزة .

 . عمان: دار المسيرة.4مهارات اللغة العربية. طم(. 4004مصطفى، عبد اهلل علي. )

 -مهارات التفكير في مراحل التعليم العام)رياض األطفالم(. 4004) مصطفى، فهيم.
. القاهرة: 0، طالثانوي( رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي -اإلعدادي -االبتدائي

 عالم الكتب.

في   DRTAي مقترح قائم على استراتيجيةم(. فاعلية برنامج تدريب4001المطيري، فيصل. )
مجلة القراءة تنمية مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحو القراءة لدى بعض المتعلمين الكبار. 

 .000-10(. 010مصر. ) -والمعرفة

 . طنطا: مطبعة جامعة طنطا.صعوبات القراءة والفهم القرائيم(. 0990) المغاري، خيري.

أثر استخدام نمط التدريب والممارسة المحوسب في اكتساب طلبة  .( 4009مفلح وآخرون )
الصف األول األساسي لمهارة الجمع مقارنة مع أسلوبي الموسيقى واألناشيد االتصالي 

 ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، مصر .(رسالة ماجستير غير منشورة ،)والطريقة التقليدية 

ستخدام برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل طلبة م(. أثر ا4000مفلح، محمد خليفة محمد. )
ية للتربية وعلم الصف التاسع األساسي لمادة الرياضيات. مجلة اتحاد الجامعات العرب

 .014 – 039(، 4) 9النفس، 

أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض مهارات  .( م4003على ) المنتشري ،
جامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة) .صف األول المتوسطالفهم القرائي لدى طالب ال

 المملكة العربية السعودية .بالملك خالد 

 (، جامعة الشارقة.0م(. مبادئ القياس والتقويم في التربية، ط)4009المنيزل، عبد اهلل. )
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الرياض: . التعليم اإللكتروني األسس والتطبيقاتم(. 4001الموسى، عبد اهلل والمبارك، أحمد. )
 شبكة البيانات.

 :اللغة العربية في التعليم العام تعليم .م(4004) .الناقة، محمود كامل وحافظ، وحيد السيد
 .جامعة عين شمسب كلية التربيةمطبوعات . القاهرة: وفنياته همداخل

م(. الحاسوب وتطبيقاته التربوية، عمان: 4004النجار، إياد والهرش، عايد وعزاوي، محمد )
 الكتب للنشر والتوزيع. عالم

أثر تدريس اللغة العربية بالوسائط المتعددة في . ( م4000) .نصار، سامية عبد اهلل محمد
تنمية المهارات اللغوية االزمة لتالميذ الصف الرابع من التعليم األساسي بالجمهورية 

 .اليمنبجامعة صنعاء  (.رسالة ماجستير غير منشورة) .اليمنية

ستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى أثر ام(. 4001نصر، سالي.)
 .غزةغير منشورة(. الجامعة اإلسالمية ب رسالة ماجستير). طالبات الصف التاسع بغزة

ابع األساسي وتصور صعوبات تعلم القراءة لدى تالميذ الصف الر ( م4000، ايمان )النوري
 .غزةبالجامعة االسالمية  (.رسالة ماجستير غير منشورة) .مقترح لعالجها

 (.04م(. الحاسوب وتعلم اللغة العربية، مجلة العلوم اإلنسانية، )0999الهرش، عايد. )

(. فاعلية تصميم بيئة تعلم إلكترونية في تحصيل مقرر 2771وعبيد، محمد. ) الهشري، محمد
طرق تدريس الرياضيات لدى طالب جامعة نجران في ضوء متطلبات التعلم اإللكتروني". 

 .234 - 222ص  (، ص9) المجلة الدولية التربوية المتخصصة،
رشدي(.القاهرة: كنوز للنشر .) ترجمة هند مهارات القراءة السريعةم(. 4009) وود، إيفلين
 والتوزيع.

( . فاعلية تدريس القراءة  باستخدام برنامج العروض في تحسين م4004يونس ، فتحي )
 مجلة القراءة والمعرفة، بع االبتدائي بدولة االمارات االسرعة والفهم لدى تلميذات الصف الر 

 . 041-99،  30العدد  ،
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عة القاهرة ، مطب .يم اللغة العربية في المرحلة الثانويةتعل استراتيجيات .(م4000) ، فتحييونس
 .الكتاب الحديث

لقاهرة: مطبعة ا. استراتيجيات تعليم اللغة العربية في المرحلة الثانويةم(. 4000). يونس، فتحي
 الكتاب الحديث.
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 لصورة األولية لبطاقة تحكيم قائمة مهارات الفهم القرائيا :(9)رقم  ملحق
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

السيد الدكتور/األستاذ:..........................................................حفظه 

 هللا 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

 مهارات الفهم القرائيلقائمة الموضوع : خطاب تحكيم الصورة المبدئية 

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان : 

السرعة والفهم القرائي لدى تالميذ  تنمية مهارتيبرنامج الكتروني في  فعالية" 

 الصف الرابع األساسي بغزة."

وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية في الجامعة االسالمية بغزة, 

 وقد أعدت الباحثة لهذا الغرض قائمة تضم مهارات الفهم القرائي . 

لذا أرجو التكرم من سيادتكم بقبول تحكيم هذه القائمة من أجل الوصول إلى 

الصورة النهائية المناسبة , وذلك بوضع إشارة )/( في المكان المخصص في ضوء 

 خبرتكم في هذا المجال من حيث : 

  . مدى مناسبة المهارة لمستوى طالب الصف الرابع األساسي 

 . وضوح الصياغة اللغوية 

 اء المهارة لمستوى الفهم المصنف إليه .مدى انتم 

  . حذف أو تعديل أو إضافة ما ترونه مناسبا 

شاكرة لكم حسن تعاونكم وداعية المولى عز وجل أن يجعله هللا في ميزان 

 حسناتكم.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ...

 الباحثة

                       

 هالة اسماعيل المصري                 
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 قائمة مهارات الفهم القرائي 

 

مناسبة المهارة  المهارة م
لمستوى طالب الصف 

 األساسي رابعال

انتماء المهارة لمستوى 
 الفهم المصنف فيه

غير  مناسبة
 مناسبة

 غير منتمية منتمية

 أواًل: مهارات الفهم القرائي الحرفي:
     تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق   .7
     تحديد مضاد الكلمة   .2
     التمييز بين المفرد والمثنى والجمع   .3
     تحديد أسماء الشخصيات الواردة في المقروء   .4
     تحديد األزمنة واألمكنة الواردة في المقروء   .1

  :االستنتاجيثانيًا: مهارات الفهم القرائي 
     استنتاج الفكرة الرئيسية في المقروء   .1
     استنتاج األفكار الفرعية لفقرات المقروء  .1
     استنتاج العاطفة المسيطرة على المقروء   .8
     استنتاج صفات الشخصيات الواردة في المقروء   .9

     استنتاج القيم الواردة في المقروء   .77
 ثالثًا: مهارات الفهم القرائي النقدي:

     التمييز بين الحقيقة والرأي في النص المقروء   .77
التمييز بين ما يتصل بالموضوع وبين ما ال   .72

 يتصل به 
    

اصدار حكم على شخصية او موقف ورد في   .73
 المقروء 

    

 االستدالل من النص على وجهة نظر الكاتب   .74
 

    

 رابعًا: مهارات الفهم القرائي اإلبداعي:
اختيار حل مناسب من عدة بدائل لموقف او   .71

 مسألة واحدة 
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مناسبة المهارة  المهارة م
لمستوى طالب الصف 

 األساسي رابعال

انتماء المهارة لمستوى 
 الفهم المصنف فيه

غير  مناسبة
 مناسبة

 غير منتمية منتمية

     اختيار أكثر من مرادف لكلمة واحدة   .71
انتقاء أكبر عدد من العناوين المناسبة للنص   .71

 المقروء 
    

 
 مالحظات أخرى ترون إضافتها:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
......................................................................................................... 
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 (: الصورة النهائية لبطاقة تحكيم قائمة مهارات الفهم القرائي7رقم ) ملحق

 المهارة م

مناسبة المهارة 
لمستوى طالب الصف 

 األساسي رابعال

انتماء المهارة 
لمستوى الفهم 
 المصنف فيه

غير  مناسبة
 مناسبة

غير  منتمية
 منتمية

 أواًل: مهارات الفهم القرائي الحرفي:
     تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق  -7
     تحديد مضاد الكلمة  -2
3- 
 

المفرد والمثنى صيغ األعداد )التمييز بين 
 (والجمع 

    

     تحديد أسماء الشخصيات الواردة في المقروء  -4
     تحديد األزمنة واألمكنة الواردة في المقروء  -1

 :االستنتاجيثانيًا: مهارات الفهم القرائي 
     استنتاج الفكرة الرئيسة في المقروء  -1
     استنتاج األفكار الفرعية لفقرات المقروء -1
     استنتاج العاطفة المسيطرة على المقروء  -8
استنتاج صفات الشخصيات الواردة في  -9

 المقروء 
    

     استنتاج القيم الواردة في المقروء  -77
     استنتاج عالقات السبب بالنتيجة -77

 ثالثًا: مهارات الفهم القرائي النقدي:
     التمييز بين الحقيقة والرأي في النص المقروء  -72
التمييز بين ما يتصل بالموضوع وبين ما ال  -73

 يتصل به 
    

اصدار حكم على شخصية او موقف ورد  -74
 في المقروء 

    

االستدالل من النص على وجهة نظر  -71
 الكاتب 
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 الختبار مهارات الفهم القرائي ( الصورة األولية4رقم: ) ملحق

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيد الدكتور/األستاذ:..........................................................حفظه هللا 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ...

 الموضوع : خطاب تحكيم الصورة المبدئية الختبار مهارات الفهم القرائي

 ثة بإجراء دراسة بعنوان : تقوم الباح

ي السرعة والفهم لدى تالميذ الصف الرابع تفعالية برنامج قرائي الكتروني في تنمية مهار" 

 األساسي بغزة."

وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية في الجامعة االسالمية بغزة, وقد أعدت 

  الباحثة لهذا الغرض اختبار مهارات الفهم القرائي .

لذا أرجو التكرم من سيادتكم بقبول تحكيم هذه االختبار من أجل الوصول الى الصورة النهائية 

المناسبة , وذلك بوضع اشارة )/( في المكان المخصص في ضوء خبرتكم في هذا المجال من 

 حيث : 

 .مطابقة بنود االختبار للمحتوى 

  ساسيلمستوى طالب الصف الرابع األمدى مناسبة بنود االختبار . 

 وح الصياغة اللغوية وسالمة اللغة.وض 

 ود لمهارات الفهم المندرجة تحته.مدى مالءمة البن 

  تعديل أو اضافة ما ترونه مناسبا.حذف أو  

 شاكرة لكم حسن تعاونكم وداعية المولى عز وجل أن يجعله هللا في ميزان حسناتكم.

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ...

 

 الباحثة                                                                                        

 هالة اسماعيل المصري                                        
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للتفاعل بها تالميذ المرحلة األساسية  التي يقوم: هو مجموعة من العمليات العقلية الفهم القرائي
المتضمنة الستنتاج المعاني قة، الموضوعات القرائية المقررة عليهم مستخدمين خبراتهم الساب مع
  من خالل اجابتهم عن أسئلة االختبار المعد الموضوعات ، ويستدل على الفهم القرائي  في

 ، والنقدي التي تم تحديدهايس مستويات الفهم القرائي الحرفي، واالستنتاجي، الذي يقلهذا الغرض
 .    م(2774)أبو عسكر، بما يعكس على تنمية مهارات الفهم

ة أو : ويقصد بها التقاط المعنى الحرفي الرئيس والمباشر للكلممهارات الفهم القرائي الحرفي
رد ذكرها صراحة أو وهو فهم األفكار والمعلومات واألحداث التي و  السياق،الجملة أو الفكرة من 

  ضمنا في النص.

 :العديد من المهارات منها ج عليهاويندر 

  يذ مرادف الكلمة ن يحدد التلمأ: ويقصد بها المعنى المناسب للكلمة من السياقتحديد
 .في النص المقروء

 لميذ عكس الكلمة في النص المقروء: ويقصد بها أن يحدد التتحديد مضاد الكلمة. 
  مثنى ويقصد بها أن يميز التلميذ بين المفرد وال المثنى والجمع:التمييز بين المفرد و

 . والجمع ويعطي أمثلة على ذلك
 ويقصد بها أن يتعرف التلميذ على  :تحديد أسماء الشخصيات الواردة في المقروء

 . ة في المقروء والعمل على تحديدهاالشخصيات الوارد
  التلميذ األزمنة ويقصد بها أن يتذكر منة واألمكنة الواردة في المقروء: تحديد األز

 . الموضوعزمان المهمة بواألاردة في المقروء وأن يتم التركيز على األماكن واألمكنة الو 
: ويقصد بها الفهم الذي يتطلب من القارئ مزج المحتوى مهارات الفهم القرائي االستنتاجي

 يقوم به من افتراض.كأساس لما  الحرفي للقطعة مع معلومات القارئ وحدسه ومخيلته

 : ج تحتها العديد من المهارات منهاويندر 

 ن يتم تحديد الفكرة العامة المحورية أ: ويقصد بها نتاج الفكرة الرئيسية في المقروءاست
 . درة على وضع عنوان مناسب للمقروءللنص وايضا الق

 در على وضع ن يكون التلميذ قاأ: ويقصد بها األفكار الفرعية لفقرات المقروء استنتاج
 . ة فرعية لكل فقرة من فقرات الدرسفكر 

 ن يكون التلميذ قادر على استنتاج أويقصد بها ج العاطفة المسيطرة على المقروء: استنتا
 . ساعدة على استيعاب ما بين السطورالعواطف الضمنية الموجودة في المقروء للم
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  يستنتج التلميذ  نأاستنتاج صفات الشخصيات الواردة في المقروء: ويقصد بها
 . لمميزة للشخصيات الواردة في النصالخصائص والصفات ا

  ن يستنتج التلميذ سبب ظاهرة ما او قضية أويقصد بها  والنتيجة:الربط بين السبب
 .مع ربطها بالنتيجة المتوقعة لها معينة

 القيم ن يكون التلميذ قادر على استنتاج أ: ويقصد بها استنتاج القيم الواردة في النص
 . تفادة منها في الحياة المستقبليةالواردة في النص واالس
ويقصد بها اصدار حكم على جودة ودقة عرض المادة المقروءة مهارات الفهم القرائي النقدي: 

 . 

 : ج تحتها العديد من المهارات منهاويندر 

 بين الحقائق ن يميز التلميذ أ: ويقصد بها الحقيقة والرأي في النص المقروء التمييز بين
 . راء المقترحة ضمن فقرات المقروءالثابتة الموجودة في النص وبين اآل

 ويقصد به أن يستطيع التلميذ تصل بالموضوع وبين ما ال يتصل بهالتميز بين ما ي :
 تمييز األفكار والقضايا المتصلة بالموضوع والقضايا غير المتصلة به. 

 ويقصد به أن تكون قادر على مقروءخصية أو موقف ورد في الاصدار حكم على ش :
ئج اصدار حكم موضوعي على شخصية أو بعض المواقف الواردة في النص والنتا

 . المترتبة عليها
 ن يكون التلميذ قادر على أ: ويقصد بها الل من النص على وجهة نظر الكاتباالستد

 . لكاتب وأغراضه ودوافعه واتجاهاتهاستنتاج هدف ا
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 ختبار مهارات الفهم القرائياألولية الالصورة 
 درس )رسائل بال ساٍع(

 
 :لبدائل المذكورة لكل سؤال مما يلياختر اإلجابة الصحيحة من ا

 
 :ائقة " المقصود بكلمة )فائقة( هو" واستقبلها عبر بريدي االلكتروني بماهرة ف .7

 رديئة -د متوسطة -ج بطيئة -ب عالية -أ
 :المضادة لكلمة )أصدقاؤنا( هي الكلمة .2

 أقرباؤنا -د أعداؤنا -ج أصحابنا -ب أحبابنا -أ
)أحوال ، األحباب وأصبحنا على اطالع دائم على أحوال األحباب واألصدقاء"، كلمات  .3

 :، األصدقاء( هي
 مضاد -د جمع -ج مفرد -ب مثنى -أ

 لشخصيات الواردة في النص ما عدا:جميع ما يلي من ا .4
 المعلم -د ساعي البريد -ج هدى -ب األم -أ

 :ونستقبلها قبل ظهور اإلنترنت هو المكان الذي كنا نرسل من خالله رسائلنا .1
 التلفاز -د الراديو -ج البريد العادي -ب البريد االلكتروني -أ

 :لرئيسية التي يدور حولها النص هيمن خالل فهمك للنص السابق فإن الفكرة ا .1
 سهل التواصل بين الناس.البريد االلكتروني  -أ
 الرسائل قديمًا لها نكهة خاصة. -ب
 االلكتروني بال ساٍع. درسائل اليوم بالبري -ج
 ليست مما سبق. -د

فة الُمسيطرة العاط" صحيح يا هدى أنه كان للرسائل في ذلك الزمان نكهة خاصة  " .1
 :على هذه العبارة هي

 الحزن على -أ
 الماضي

 الغضب -ب
 
 

الحنين إلى  -ج
 الماضي

 التفاؤل واألمل -د
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 هي:القيمة المستفادة من النصي  .8
 وسائل االتصال الحديثة توفر الوقت والجهد والمال. -أ
 وسائل االتصال الحديثة تبني عالقات أوسع مع الناس. -ب
 وسائل االتصال الحديثة جعلت العالم قرية صغيرة. -ج
 جميع ما سبق. -د

هارة فائقة " أحكم واستقبلها عبر بريدي االلكتروني بم" عندما رأتني أمي أرسل الرسائل،  .9
 :على هدى بأنها

 تجيد استخدام البريد االلكتروني بشكل جيد. -أ
 ال تستخدم وسائل االتصال الحديثة. -ب
 غير ماهرة في استخدام وسائل االتصال الحديثة. -ج
 ليس مما سبق. -د
 :هيعلى األفكار الفرعية التالية و  اشتمل النص .77

 كانت الرسائل قديمًا ترسل وتستقبل عن طريق البريد. -أ
 الرسائل قديمًا كانت لها نكهة خاصة. -ب
 االلكتروني بال ساٍع. درسائل اليوم بالبري -ج
  بعد الصبر يأتي الفرج. -د
 :هيموضوع ما عدا عبارة واحدة، و جميع العبارات التالية تتصل بال .77

 التطور يحل كثيرا من المشاكل. -أ
 ريد االلكتروني سهل التواصل بين الناس.الب -ب
 البريد العادي أسرع من البريد االلكتروني. -ج
 وسائل االتصال الحديثة توفر الوقت والجهد. -د
 :ق ما عدا واحدة تعبر عن رأي، وهيجميع العبارات التالية تعبر عن حقائ .72

 كانت الرسائل في القدم ترسل عبر البريد العادي. -أ
 كتروني سهل علينا التواصل.البريد االل -ب
 االطالع الدائم على أحوال األحباب واألصدقاء في جميع أنحاء المعمورة. -ج
 سوف تتطور طرق إرسال الرسائل في المستقبل. -د
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المعمورة " " وأصبحنا على اطالع دائم على أحوال األحباب واألصدقاء في جميع أنحاء  .73
 : أحكم على حياتنا أنها

 سريع ومتجدد حيث أصبح العالم قرية صغيرة.تتطور بشكل  -أ
 استخدام وسائل االتصال القديمة بشكل كبير. -ب
 غير مواكبة للتطور الكبير. -ج
 ازدياد نسبة المشاكل في المجتمع. -د
 العالقة بين كلمة )المرسل والمستقبل( هي: .74

 مفرد -د مثنى -ج جمع -ب تضاد -أ
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 درس )وطني أغلى(
 

 :المقصور بكلمة )منهمك(االسم تجارته "  توالت السنوات وهو منهمك في"  .71
 مخلص -د أمين -ج كسول -ب يعمل بجد -أ

 :الكلمة المضادة لكلمة )السعادة( .71
 العداوة -د المحبة -ج الحزن -ب الفرح -أ

 :نهمك في تجارته " كلمة )السنوات(" توالت السنوات وهو م .71
 مفرد -د مضاد -ج مثنى -ب جمع -أ

 :ين كان يعمل جودأ .78
 في السوق -د في بالد الغربة -ج في البلدة المجاورة -ب في وطنه -أ

 :لرئيسية التي يدور حولها النص هيمن خالل فهمك للنص السابق فإن الفكرة ا .79
 التجارة أوسع أبواب الرزق. -أ
 في الغربة يعاني المغترب الوحدة. -ب
 الوطن أغلى من كل بال الدنيا. -ج
 ترك الوطن يبعث في النفس الحزن. -د
 :لمسيطرة على هذه العبارة هو شعور" اشتاق لرؤية أهله وقريته "، العاطفة ا .27

 الحنين إلى األهل والوطن. -أ
 الحزن. -ب
 الفرح. -ج
 التفاؤل واألمل. -د
 :القيمة المستفادة من النص .27

 حب الوطن والتمسك به. -أ
 الثروة وحدها ليست سبيل السعادة. -ب
 في الغربة يعاني المغترب الوحدة. -ج
 جميع ما سبق. -د
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 :ة نستنتج أن شخصية جود تتصف بأنهمن خالل القص .22
 محب ومخلص ألبناء قريته. -أ
 متكبر. -ب
 شجاع. -ج
 عدم الوفاء ألبناء قريته. -د
 :قة بين كلمة )السعادة والفرح( هيالعال .23

 مفرد -د مثنى -ج جمع -ب تضاد -أ
 :ألفكار الفرعية التالية ما عداااشتمل النص على  .24

 التجارة أوسع أبواب الرزق. -أ
 ترك الوطن يبعث في النفس الحزن. -ب
 في الغربة يعاني المغترب الوحدة. -ج
 العفو عند المقدرة. -د
 قائق، ما عدا واحدة تعبر عن رأي: جميع العبارات التالية تعبر عن ح .21

 الوطن أغلى ما نملك. -أ
 بالوحدة في بال الغربة.يشعر المغترب  -ب
 يشتاق المغترب ألهله. -ج
 الثروة وحدها ليست سببًا للسعادة. -د
 لية تتصل بالموضوع ما عدا واحدة:جميع العبارات التا .21

 يحس اإلنسان بالسعادة عندما تالمس قدماه أرض الوطن. -أ
 الوطن غالي. -ب
 التجارة أحد أسباب الرزق. -ج
 لسوء.عدم االقتراب من أصدقاء ا -د
 شاء جود لمصنع في قريته أدى إلى:إن .21

 تشغيل أبناء القرية. -أ
 قهر أبناء القرية. -ب
 عدم الحفاظ على ثروته. -ج
 حزن أبناء القرية. -د
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 رس )أحالم اليقظة(د
 

 :العصا هكذا )المقصود بكلمة )عصى(" فإن عصى أمري، ضرته ب .28
 خالف -د امتنع -ج أجاب -ب أطاع -أ

 :لكلمة )جمياًل( الكلمة المضادة .29
 سعيداً  -د مهذباً  -ج مرتباً  -ب قبيحاً  -أ

 :ة التي يدور حولها النص هيلرئيسمن خالل فهمك للنص السابق فإن الفكرة ا .37
 العنف ليس طريقة مثلى للتأدب. -أ
 األحالم ال تتحقق من غير كد وعمل. -ب
 جرة العسل الثمينة. -ج
 .أغناما ملككان الرجل يحلم أحالم يقظة في أن ي -د
ور" كلمات )القنوات ، " بعدما أبيع القنوات ، فأشتري بأثمانها مئة بقرة، وكثيرًا من البذ .37

 :البذور( هي
 مضاد -د مثنى -ج مفرد -ب جمع -أ

 :توقع الرجل أن يملك ألف عنزة بعد .32
 عشر سنوات -د تسع سنوات -ج خمس سنوات -ب سبع سنوات -أ

 :التالية ما عدارعية اشتمل النص على األفكار الف .33
 كان الرجل يعلق جرة العسل فوق رأسه. -أ
 أراد تأديب ابنه في المستقبل كي يصبح رجاًل. -ب
 كان الرجل يحلم أحالم يقظة. -ج
ن آذوا. -د  تقديم النفع للناس وا 
 :القيمة المستفادة من النص هي .34

 تحقيق األهداف ال يكون باألمنيات. -أ
 جله.كلما كبر الهدف زاد العمل أل -ب
 خطأ غير محسوب قد يهدم ما بنيناه في زمن طويل. -ج
 جميع ما سبق. -د
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 جميع العبارات التالية تتصل بالموضوع ما عدا عبارة  واحدة وهي: .31
 العصا أصابت الجرة فكسرتها. -أ
 سوف يبيع الرجل جرة العسل بدينار. -ب
 ساح العسل على لحية الرجل ورأسه وثيابه. -ج
 وتقديم الخير لهم. احترام اآلخرين -د
 :ن عصى االبن أمر أبيه فإنه سيقومإ .31

 بحرمانه من اللعب مع األصدقاء. -أ
 بضربه بالعصا. -ب
 عدم ذهابه للمتنزه. -ج
 جميع ما سبق. -د
ة ذات حسب " " ثم أبيع بعضًا من البقر والزرع، وأبني بيتًا جمياًل، وأتزوج امرأة جميل .31

 :أحكم على الرجل بأنه
 كثيرة وتحتاج إلى كد وعمل لتحقيقه.أحالمه  -أ
 شجاع وأمين. -ب
 لديه مشاكل كبيرة. -ج
 ال يحترم اآلخرين. -د
" ورفع العصا يشير بها، فأصابت الجرة، فانكسرت، فساح العسل على رأسه ولحيته  .38

 :يابه" نستل من ذلك على أن الحياةوث
 الحياة ليست مجر حظ. -أ
 .تحقيق األهداف ال يكون باألمنيات -ب
 الحياة رحلة من التحدي والعمل. -ج
 جميع ما سبق. -د
 :يًا "، المقصود بكلمة )مستلقيًا(" وبينما كان مستلق .39

 ُممدداً  -د نائماً  -ج جالساً  -ب واقفاً  -أ
 :كان يعلق الرجل الجرة .47

 في الحديقة -د في بيته -ج في المكتبة -ب في السوق -أ
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 مهارات الفهم القرائي الختبارالصورة النهائية  :(3)رقم  ملحق

 درس )رسائل بال ساٍع(
 

 -اختر اإلجابة الصحيحة من البدائل المذكورة لكل سؤال مما يلي :
 
 :ائقة " المقصود بكلمة )فائقة( هو" واستقبلها عبر بريدي اإللكتروني بمهارة ف .7

 رديئة -د متوسطة -ج بطيئة -ب عالية -أ
 :هيالكلمة المضادة لكلمة )أصدقاؤنا(  .2

 أقرباؤنا -د أعداؤنا -ج أصحابنا -ب أحبابنا -أ
وأصبحنا على اطالع دائم على أحوال األحباب واألصدقاء"، كلمات )أحوال ، األحباب  .3

 ، األصدقاء( كل منها يدل على:
 مضاد -د جمع -ج مفرد -ب مثنى -أ

  :لشخصيات الواردة في النص ما عداجميع ما يلي من ا .4
 المعلم -د البريدساعي  -ج هدى -ب األم -أ

 :ونستقبلها قبل ظهور اإلنترنت هو المكان الذي كنا نرسل من خالله رسائلنا .1
 التلفاز -د الراديو -ج البريد العادي -ب البريد اإللكتروني -أ

 :الرئيسة التي يدور حولها النص هيمن خالل فهمك للنص السابق فإن الفكرة  .1
 الناس.البريد اإللكتروني سهل التواصل بين  -أ
 الرسائل قديمًا لها نكهة خاصة. -ب
 رسائل اليوم بالبريد اإللكتروني بال ساٍع. -ج
 ليس مما سبق. -د

" العاطفة الُمسيطرة " صحيح يا هدى أنه كان للرسائل في ذلك الزمان نكهة خاصة  .1
 :على األم هي

الحزن على  -أ
 الماضي

الحنين إلى  -ج الغضب -ب
 الماضي

 التفاؤل واألمل -د

 :لنص هي أن وسائل االتصال الحديثةالقيمة المستفادة من ا .8
 توفر الوقت والجهد والمال. -أ



718 
  

 تبني عالقات أوسع مع الناس. -ب
 جعلت العالم قرية صغيرة. -ج
 جميع ما سبق. -د

" عندما رأتني أمي أرسل الرسائل، وأستقبلها عبر بريدي اإللكتروني بمهارة فائقة " أحكم  .9
 :نهاعلى هدى بأ

 تجيد استخدام البريد اإللكتروني بشكل جيد. -أ
 ال تستخدم وسائل االتصال الحديثة. -ب
 غير ماهرة في استخدام وسائل االتصال الحديثة. -ج
 ليس مما سبق. -د
 :ة التي اشتمل عليها النص ما عداكل ما يأتي من األفكار الفرعي .77

 كانت الرسائل قديمًا ترسل وتستقبل عن طريق البريد. -أ
 الرسائل قديمًا كانت لها نكهة خاصة. -ب
 رسائل اليوم بالبريد اإللكتروني بال ساٍع. -ج
  بعد الصبر يأتي الفرج. -د
 :بالموضوع ما عدا عبارة واحدة، هيجميع العبارات التالية تتصل  .77

 التطور يحل كثيرا من المشاكل. -أ
 البريد االلكتروني سهل التواصل بين الناس. -ب
 ي أسرع من البريد االلكتروني.البريد العاد -ج
 وسائل االتصال الحديثة توفر الوقت والجهد. -د
 :رة الوحيدة التي تعبر عن رأي، هيالعبا .72

 كانت الرسائل في القدم ترسل عبر البريد العادي. -أ
 البريد االلكتروني سهل علينا التواصل. -ب
 حاء المعمورة.االطالع الدائم على أحوال األحباب واألصدقاء في جميع أن -ج
 سوف تتطور طرق إرسال الرسائل في المستقبل. -د
 
اء المعمورة " " وأصبحنا على اطالع دائم على أحوال األحباب واألصدقاء في جميع أنح .73

 : تدل على أن حياتنا
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 تتطور بشكل سريع ومتجدد حيث أصبح العالم قرية صغيرة. -أ
 استخدام وسائل االتصال القديمة بشكل كبير. -ب
 غير مواكبة للتطور الكبير. -ج
 ازدياد نسبة المشاكل في المجتمع. -د
 العالقة بين كلمة )المرسل والمستقبل( هي: .74

 مثنى -د مفرد -ج جمع -ب تضاد -أ
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 درس )وطني أغلى(
 

 :تجارته " المقصود بكلمة )منهمك( " توالت السنوات وهو منهمك في .71
 مخلص -د أمين -ج كسول -ب يعمل بجد -أ

 :الكلمة المضادة لكلمة )السعادة( .71
 العداوة -د المحبة -ج الحزن -ب الفرح -أ

 :جارته " كلمة )السنوات( تدل على" توالت السنوات وهو منهمك في ت .71
 مفرد -د مضاد -ج مثنى -ب جمع -أ

 :أين كان يعمل جود .78
 في السوق -د في بالد الغربة -ج في البلدة المجاورة -ب في وطنه -أ

 :الرئيسة التي يدور حولها النص هيمن خالل فهمك للنص السابق فإن الفكرة  .79
 التجارة أوسع أبواب الرزق. -أ
 في الغربة يعاني المغترب الوحدة. -ب
 الوطن أغلى من كل بالد الدنيا. -ج
 ترك الوطن يبعث في النفس الحزن. -د
 :ى جود هي" اشتاق لرؤية أهله وقريته "، العاطفة المسيطرة عل .27

 الحنين إلى األهل والوطن. -أ
 الحزن. -ب
 الفرح. -ج
 التفاؤل واألمل. -د
 :القيمة المستفادة من النص .27

 حب الوطن والتمسك به. -أ
 الثروة وحدها ليست سبيل السعادة. -ب
 في الغربة يعاني المغترب الوحدة. -ج
 جميع ما سبق. -د
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 :بأنهمن خالل القصة نستنتج أن شخصية جود تتصف  .22
 حب ومخلص ألبناء قريته.م -أ
 متكبر. -ب
 شجاع. -ج
 غير وفي ألبناء قريته. -د
 :قة بين كلمة )السعادة والفرح( هيالعال .23

 مثنى -د ترادف -ج جمع -ب تضاد -أ
 :ية التي اشتمل عليها النص ما عداكل ما يأتي من األفكار الفرع .24

 التجارة أوسع أبواب الرزق. -أ
 الحزن.ترك الوطن يبعث في النفس  -ب
 في الغربة يعاني المغترب الوحدة. -ج
 العفو عند المقدرة. -د
 :ارة الوحيدة التي تعبر عن رأي هيالعب .21

 الوطن أغلى ما نملك. -أ
 يشعر المغترب بالوحدة في بالد الغربة. -ب
 يشتاق المغترب ألهله. -ج
 الثروة وحدها ليست سببًا للسعادة. -د
 :بالموضوع ما عدا واحدةة تتصل جميع العبارات التالي .21

 يحس اإلنسان بالسعادة عندما تالمس قدماه أرض الوطن. -أ
 الوطن غالي. -ب
 التجارة أحد أسباب الرزق. -ج
 عدم االقتراب من أصدقاء السوء. -د
 :نشاء جود لمصنع في قريته أدى إلىإ .21

 تشغيل أبناء القرية. -أ
 قهر أبناء القرية. -ب
 عدم الحفاظ على ثروته. -ج
 حزن أبناء القرية. -د
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 درس )أحالم اليقظة(
 

 :ته بالعصا )المقصود بكلمة )عصى(" فإن عصى أمري، ضرب .28
 خالف -د امتنع -ج أجاب -ب أطاع -أ

 :الكلمة المضادة لكلمة )جمياًل( .29
 سعيداً  -د مهذباً  -ج مرتباً  -ب قبيحاً  -أ

 :حولها النص هيي يدور من خالل فهمك للنص السابق فإن الفكرة الرئيسة الت .37
 العنف ليس طريقة مثلى للتأدب. -أ
 األحالم ال تتحقق من غير كد وعمل. -ب
 جرة العسل الثمينة. -ج
 .م أحالم يقظة في أنه يملك أغناماكان الرجل يحل -د
" بعدما أبيع العنزات ، فأشتري بأثمانها مئة بقرة، وكثيرًا من البذور" كلمات )العنزات ،  .37

 :الن علىكالهما تدالبذور( 
 مضاد -د مثنى -ج مفرد -ب جمع -أ

 :توقع الرجل أن يملك ألف عنزة بعد .32
 عشر سنوات -د تسع سنوات -ج خمس سنوات -ب سبع سنوات -أ

 :ية التي اشتمل عليها النص ما عداكل ما يأتي من األفكار الفرع .33
 كان الرجل يعلق جرة العسل فوق رأسه. -أ
 كي يصبح رجاًل.أراد تأديب ابنه في المستقبل  -ب
 كان الرجل يحلم أحالم يقظة. -ج
ن آذوا. -د  تقديم النفع للناس وا 
 :القيمة المستفادة من النص هي .34

 تحقيق األهداف ال يكون باألمنيات. -أ
 كلما كبر الهدف زاد العمل ألجله. -ب
 خطأ غير محسوب قد يهدم ما بنيناه في زمن طويل. -ج
 جميع ما سبق. -د
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 التالية تتصل بالموضوع ما عدا عبارة  واحدة وهي:جميع العبارات  .31
 العصا أصابت الجرة فكسرتها. -أ
 سوف يبيع الرجل جرة العسل بدينار. -ب
 ساح العسل على لحية الرجل ورأسه وثيابه. -ج
 احترام اآلخرين وتقديم الخير لهم. -د
 :ن عصى االبن أمر أبيه فإنه سيقومإ .31

 .بحرمانه من اللعب مع األصدقاء -أ
 بضربه بالعصا. -ب
 عدم ذهابه للمتنزه. -ج
 جميع ما سبق. -د
ة ذات حسب " " ثم أبيع بعضًا من البقر والزرع، وأبني بيتًا جمياًل، وأتزوج امرأة جميل .31

 :أحكم على الرجل بأنه
 أحالمه كثيرة وتحتاج إلى كد وعمل لتحقيقها. -أ
 شجاع وأمين. -ب
 لديه مشاكل كبيرة. -ج
 خرين.ال يحترم اآل -د
يته " ورفع العصا يشير بها، فأصابت الجرة، فانكسرت، فساح العسل على رأسه ولح .38

 :وثيابه" نستدل من ذلك على أن
 الحياة ليست مجرد حظ. -أ
 تحقيق األهداف ال يكون باألمنيات. -ب
 الحياة رحلة من التحدي والعمل. -ج
 جميع ما سبق. -د
 :)مستلقيًا(، المقصود بكلمة " وبينما كان مستلقيًا " .39

 ُممدداً  -د نائماً  -ج جالساً  -ب واقفاً  -أ
 :الرجل كان يعلق الجرة .47

 في الحديقة -د في بيته -ج في المكتبة -ب في السوق -أ
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 خطوات السرعة القرائيةمالحظة بطاقة لتحكيم  : الصورة األولية(6) رقم ملحق

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيد الدكتور/ األستاذ:.......................................................حفظه اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...

 الموضوع : خطاب تحكيم خطوات قياس السرعة في القراءة وخطوات زيادة السرعة في القراءة

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان : 

السرعة والفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع  تيج الكتروني في تنمية مهار فعالية برنام" 
 األساسي بغزة."

وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية في الجامعة االسالمية بغزة، وقد أعدت 
الباحثة لهذا الغرض خطوات لقياس السرعة في القراءة وخطوات لزيادة السرعة في القراءة وذلك 

 استنادا إلى بطاقة المالحظة المرفقة. 

من أجل الوصول الى الصورة النهائية  لذا أرجو التكرم من سيادتكم بقبول تحكيم هذه الخطوات
 المناسبة.

 شاكرة لكم حسن تعاونكم وداعية المولى عز وجل أن يجعله اهلل في ميزان حسناتكم.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ...

 الباحثة : هالة اسماعيل المصري
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 خطوات قياس السرعة في القراءة 

 قياس السرعة في القراءة بهذه الخطوات ..لى بطاقة المالحظة سيتم إاستنادا 

 بداية وقت االنطالق ........................... وقت االنتهاء ........................ 

 الوقت المستغرق في قراءة الفقرة االولى ........................

 الوقت المستغرق في قراءة الفقرة الثانية .........................

 قت المستغرق في قراءة الفقرة الثالثة ..........................الو 

 اجمالي الوقت المستخدم في القراءة ...............................

 

 توقيع المالحظ األول                                             توقيع المالحظ الثاني
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 خطوات زيادة السرعة في القراءة

 زيادة السرعة في القراءة خطوات

عمل التمارين التي تساعد على االسترخاء كتمارين التنفس وممارسة التمارين الرياضية  .7
 بشكل يومي.

شرب الماء على مراحل وببطء، واالهتمام بنوعية الغذاء مع االبتعاد عن المشروبات  .2
 الغازية والملونات والسكريات الصناعية.

درجة مع  41والتي يفترض أن يشكل فيها الكتاب بزاوية الجلسة الصحيحة على الكرسي،  .3
 الجسم.

 اإلعداد من حيث تحديد هدف القراءة بدقة. .4
 النظرة الشاملة وتشمل تصفح عناوين الكتب الرئيسية والفرعية والصور والخرائط واألشكال. .1
تم استخدام مؤشر كالقلم أو اإلصبع لتغطية األسطر التي تقع تحت السطر المقروء بحيث ي .1

 التركيز وعدم تشتيت االنتباه.
 :ة للمساعدة على زيادة السرعة مثلاستخدام وسائل من شأنها تنشيط القدرات الذهني .1

رسم خريطة ذهنية "أي تحويل أبواب وفصول الكتاب غلى رموز وصور مما يساعد  -أ
 على رسوخها في الذاكرة اعتمادًا على أن الصورة أرسخ وأبقى من المعلومة .

 ار والمعلومات على شكل سلسلة.ربط األفك -ب
 استبدال الشاشة الطويلة بالعريضة. -ت
 تكبير الخط، وتغيير الحجم وشكل الحرف أو تظليل المساحة المقروءة، وغير ذلك. -ث

 استخدام خلفيات صوتية مؤثرة عند القراءة، كخرير الماء أو حفيف األشجار. .8
 اإليحاء الداخلي وتعزيز الثقة بالنفس. .9

العبارات والجمل وال تقرأ الكلمات حيث اقرأ للوقوف على المعاني ال  الحرص على قراءة .77
 الكلمات وثق أن الجمل التالية ستوضح النقاط الغامقة.

توقع أثناء القراءة ما يريد المؤلف أن يقوله، وال تخَش من أن تقفز عن بعض العبارات  .77
 والجمل ما دمت قد حصلت على نبذة عامة عن األفكار المكتوبة.
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ن لزم األمر اقرأ الموضوع ستح .72 دث أخطاء وهذا شيء طبيعي في البداية فال تهتم واستمر وا 
نفسه بسرعة مرتين أو ثالث للحصول على األفكار الرئيسية وبعد ذلك اقرأ بعناية للحصول 

 على التفاصيل.
االبتعاد عن أعراض القراءة الخاطئة كالتلفظ والتراجع عن الكلمة المقروءة، والتصيد  .73

 ات بعينها.لكلم
 مناقشة ومراجعة اآلخرين من ذوي االهتمام بالمواد المقروءة. .74
 الحرص على إجبار النفس على القراءة السريعة. .71
اختبر نفسك من حين آلخر لترى مدى ما أحرزته من تقدم في سرعة القراءة وذلك بحساب  .71

 عدد الكلمات التي تستطيع قراءتها في الدقيقة الواحدة.
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 الصورة النهائية  لخطوات السرعة القرائية :(5) رقم ملحق

 خطوات زيادة السرعة في القراءة

 الجلسة الصحيحة على الكرسي. .7
 تحديد هدف القراءة بدقة وعناية . .2
 النظرة الشاملة وتشمل تصفح العناوين الرئيسة والفرعية والصور والخرائط واألشكال. .3
اإلصبع لتغطية األسطر التي تقع تحت السطر المقروء بحيث يتم استخدام مؤشر كالقلم أو  .4

 التركيز وعدم تشتيت االنتباه.
 :استخدام وسائل من شأنها تنشيط القدرات الذهنية للمساعدة على زيادة السرعة مثل .1

رسم خريطة ذهنية "أي تحويل أبواب وفصول الكتاب غلى رموز وصور مما يساعد  -أ
 مادًا على أن الصورة أرسخ وأبقى من المعلومة .على رسوخها في الذاكرة اعت

 ربط األفكار والمعلومات على شكل سلسلة. -ب
 استبدال الشاشة الطويلة بالعريضة. -ت
 تكبير الخط، وتغيير الحجم وشكل الحرف أو تظليل المساحة المقروءة، وغير ذلك. -ث

 .استخدام خلفيات صوتية مؤثرة عند القراءة، كخرير الماء أو حفيف األشجار .1
االيحاءات لها دور دعم الطالب وتحفيزهم بأنهم قادرين على القراءة بالشكل الصحيح فهذه  .1

 .كبير في الفهم
قراءة العبارات والجمل وعدم قراءة الكلمات حيث اقرأ للوقوف على المعاني ال الكلمات وثق  .8

 أن الجمل التالية ستوضح النقاط الغامضة.
أن يقوله، وال تخَش من أن تقفز عن بعض العبارات توقع أثناء القراءة ما يريد المؤلف  .9

 والجمل ما دمت قد حصلت على نبذة عامة عن األفكار المكتوبة.
نقرأ الموضوع نفسه بسرعة مرتين أو ثالث للحصول على األفكار الرئيسة وبعد ذلك نقرأ  .77

 بعناية للحصول على التفاصيل.
ل المعلومات فيما بينهم م بتبادل ونقعمل حلقات مناقشة ومراجعة بين الطالب والسماح له .77

 .ولآلخرين
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تقديم االختبارات للطالب من حين آلخر لترى مدى ما أحرزوه من تقدم في سرعة القراءة  .72
 وذلك بحساب عدد الكلمات التي يستطيعون قراءتها في الدقيقة الواحدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



797 
  

 لبطاقة تحكيم بطاقة المالحظة : الصورة األولية(2) رقم ملحق

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السيد الدكتور/ األستاذ:.......................................................حفظه اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...
 الموضوع : خطاب تحكيم بطاقة مالحظة السرعة القرائية   

 : بعنوانقوم الباحثة بإجراء دراسة ت

السرعة والفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع  تيبرنامج الكتروني في تنمية مهار  فعالية" 
 األساسي بغزة."

وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية في الجامعة االسالمية بغزة، وقد أعدت 
 ذ. الباحثة لهذا الغرض بطاقة مالحظة لمالحظة السرعة القرائية للتالمي

لذا أرجو التكرم من سيادتكم بقبول تحكيم هذه البطاقة من أجل الوصول الى الصورة النهائية 
ضوء خبرتكم في هذا المجال من المناسبة ، وذلك بوضع إشارة )/( في المكان المخصص في 

 : حيث

 وضوح ودقة فقرات البطاقة. 
 اقة للهدف الذى أعدت من أجلهمالءمة فقرات البط. 
 ستوى طالبات الصف الرابع االساسية فقرات البطاقة لممناسبة صياغ. 
 تعديل او إضافة ما ترونه مناسبا حذف او . 

  :ويعبر التدريج المستخدم في بطاقة المالحظة عن درجة اإلتقان لكل مهارة

 .كبيرة جدا: إذا كان الطالب يؤدي المهارة بدقة وسرعة كبيرة 
 ذا كان الطالب يؤدي المهارة بدقةكبيرة: إ. 
 الب يؤدي المهارة ويحتاج إلى وقتمتوسطة: إذا كان الط. 
 الطالب يؤدي المهارة بشكل ضعيف قليلة: إذا كان. 
 لمهارة بشكل ضعيف ويحتاج إلى وقتقليلة جدا: إذا كان الطالب يؤدي ا . 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم وداعية المولى عز وجل أن يجعله اهلل في ميزان حسناتكم.

 ائق االحترام والتقديروتفضلوا بقبول ف
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 : هالة اسماعيل المصريالباحثة

 بطاقة مالحظة السرعة القرائية بصورتها االولية

 المهارة م
 مستوى اإلتقان  

قليل  قليل متوسط كبير كبير جدا مالحظات
 جدا

 :التهيئةأواًل: 
       الجلوس جلسة صحيحة ومريحة   .7
تحديد الهدف والمعلومات التي   .2

 يريد الحصول عليها من القراءة  
      

االطالع على المادة المقروءة   .3
والقاء النظرة على العناوين 

 دراك العالقات إواألهداف و

      

       انتقاء موضوع القراءة   .4
تحديد مدة القراءة قبل البدء بقراءة   .1

 الفقرة 
      

   :األدائية )الحيوية(القراءة ثانيًا: 
قراءة الدرس بصوت مسموع   .1

 وواضح  
      

قراءة الكلمات مع بعضها البعض   .1
 في جملة 

      

ادراك األحداث المهمة من خالل   .8
 القراءة  

      

تمييز الحدث المهم من الحدث   .9
 غير المهم  

      

استيعاب أكبر مجموعة من   .77
 الكلمات التي يكون لها معنى 

      

القدرة على تركيز االنتباه على   .77
 الكلمات والحروف 

      

تحديد العناصر واألفكار الرئيسية   .72
 في الموضوع 
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 المهارة م
 مستوى اإلتقان  

قليل  قليل متوسط كبير كبير جدا مالحظات
 جدا

   ثالثًا: القراءة طبق األصل:
التمييز بين الحقيقة والرأي في   .73

 الفقرة  
      

يحدد المعنى التي تشير اليه   .74
 الكلمات والجمل  

      

       استنتاج المعنى الضمني للفقرة    .71
استخدام أشكال توضيحية وعمل   .71

 خرائط ذهنية ليعبر عن فهمه  
      

تحويل الكلمات الى صورة واتقان   .71
 التخيل الجيد 

      

   :السرعة في القراءةرابعًا: 
       القدرة على التصفح السريع   .78
       سرعة التقاط الكلمات او العبارات   .79
التعرف على الكلمات الجديدة   .27

 واألسماء 
      

       مدى بقاء المعلومات   .27
       القدرة على استرجاع المعلومات   .22
       تمييز الحروف   .23

   :استخدام البصر واأليدي خامسًا:
استخدام السبابة في اليد اليسرى   .24

 كمؤشر 
      

تركيز البصر على المنطقة التي   .21
 أمام عينه 

      

استخدام اليد اليمنى لتقليب   .21
 األوراق 

      

       توظيف عالمات الترقيم   .21
لى الصورة بشكل كامل إالنظر   .28

 لتنمية المجال البصري 
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 النهائية لبطاقة المالحظة الصورة :(2)رقم  ملحق

 بطاقة مالحظة السرعة القرائية بصورتها االولية

 المهارة م
 المهارة بالثانيةزمن تنفيذ 

 41 مالحظات
 ثانية

76 
 ثانية

71 
 ثانية 

  91 ثانية 96
 ثانية

 :أواًل: التهيئة
تحديد الهدف والمعلومات التي   .7

 يريد الحصول عليها من القراءة  
      

االطالع على المادة المقروءة   .2
والقاء النظرة على العناوين 

 دراك العالقات إواألهداف و

      

       انتقاء موضوع القراءة   .3
تحديد مدة القراءة قبل البدء   .4

 بقراءة الفقرة 
      

 :يًا: القراءة األدائية )الحيوية(ثان
قراءة الجمل بصوت مسموع   .1

 وواضح  
      

قراءة الكلمات مع بعضها   .1
 البعض في جملة 

      

فهم األحداث المهمة من خالل   .1
 القراءة  

      

فهم أكبر مجموعة من الكلمات   .8
 التي يكون لها معنى 

      

القدرة على تركيز االنتباه على   .9
 الكلمات والحروف 

      

 :ثالثًا: السرعة في القراءة
       القدرة على التصفح السريع   .77

سرعة التقاط الكلمات او   .77
 العبارات 
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 المهارة م
 المهارة بالثانيةزمن تنفيذ 

 41 مالحظات
 ثانية

76 
 ثانية

71 
 ثانية 

  91 ثانية 96
 ثانية

التعرف على الكلمات الجديدة   .72
 واألسماء 

      

       القدرة على استرجاع المعلومات   .73

       تمييز الحروف   .74

 :رابعا: استخدام البصر واأليدي
 استخدام المؤشر بشكل جيد  .71

 )اليد . الفأرة ( 
      

تركيز البصر على المنطقة التي   .71
 أمام عينه 

      

لى الصورة بشكل كامل إالنظر   .71
 لتنمية المجال البصري 
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 أسماء السادة المحكمينب : قائمة(1) رقم لحقم

 االسم م.
قائمة مهارات 
السرعة والفهم 

 القرائي

بطاقة مالحظة 
السرعة 
 القرائية

اختبار الفهم 
 القرائي

البرنامج 
 اإللكتروني

أ .د. عبد المعطي رمضان  1
     االغا

     د. محمد عبد الفتاح عسقول 2
     شقيرد. محمد سليمان أبو  3
     د . محمود محمد الرنتيسي 4
     د. راشد محمد أبو صواوين 5
     د. عمر علي دحالن 1
     د. اياد ابراهيم عبد الجواد 1
     د. داوود درويش حلس 8
     د. محمود برغوت 9

     د. محمد أبو عودة 10
     أمجد الصباغ .أ 11
     اللحامخالد  .أ 12
     غادة الفراأ        13

     عبير المصري .أ 14
     منى العمراني .أ 15
     بو جزرأأسماء  .أ 11
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 خطاب تسهيل المهمة :(91) رقم لحقم
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 دليل المعلم : (99) رقم ملحق

 عزيزي المعلم عزيزتي المعلمة

على تحقيق األهداف  إلى تقديم االرشادات التي تساعد يهدف يالذنضع بين أيديكم دليل المعلم 
المنشودة  من تدريس) رسائل بال ساع، وطني أغلى، أحالم اليقظة ( من كتاب الصف الرابع 

 األساسي بغزة، وذلك باستخدام برنامج إلكتروني بهدف تنمية مهارتي السرعة والفهم القرائي. 

 محتويات الدليل:

 اإللكتروني. مفهوم البرنامج -7
 مهارات السرعة القرائية. -2
 مهارات الفهم القرائي. -3
 التوزيع الزمني لتدريس البرنامج اإللكتروني.  -4
 الخطط التدريسية لتنفيذ البرنامج اإللكتروني. -1
 مفهوم البرنامج اإللكتروني:-9

 فريق قبل من تصميمها يتم والتي الحاسوب باستخدام المبرمجة األنشطة من مجموعة
 الرابع الصف تالميذ لدى القرائي والفهم السرعة مهارات تنمية في تسهم والتي مختص
 .األساسي

 مهارات السرعة القرائية: -7
 .السريع التصفح على القدرة .7
 .العينين حركة سرعة .2
 .العبارات ابو الكلمات التقاط سرعة .3
 .الكلمات معاني فهم .4
 .البصري المدى زيادة .1
 .الحمل إنهاء .1
 .الحروف زيتمي .1
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 .الجديدة الكلمات تعرف سرعة .8
 .األسماء تعرف سرعة .9

 .المعلومات بقاء مدى .77
 .المعلومات استرجاع على القدرة .77
 .والحروف الكلمات على االنتباه تركيز على القدرة .72
 .العين حركات تنظيم .73
 .الكلمة على التعرف مهارة .74
 .للعين القرائي المدى زيادة .71
 .عليها الحصول يريد التي والمعلومات الهدف تحديد .71
 .القراءة موضوع انتقاء .71
 .الفقرة بقراءة الشروع قبل القراءة مدة تحديد .78
 .التام اإلسترخاء دون من صحيحة جلسة الجلوس .79
 التهوية فيه تتوفر ومكان الباكر كالصباح للقراءة المناسب المكان اختيار .27

 .واإلضاءة
 .وواضح مسموع بصوت الدرس قراءة .27
 .جملة في بعضها مع الكلمات قراءة .22
 .القراءة خالل من المهمة األحداث إدراك .23
 .المهمة غير األحداث من المهمة األحداث تميز .24
 .معنى لها يكون التي الكلمات من مجموعة أكبر استيعاب .21
 .أسفلها إلى الصفحة أعلى من اليد تحريك .21
 .كمؤشر اليسرى اليد في السبابة استخدام .21
 .إصبعه أمام التي المنطقة على البصر يركز .28
 .الترقيم عالمات توظيف .29
 .األوراق لتقليب اليمنى اليد استخدام .37
 .فهمه عن ليعبر ذهنية خرائط وعمل توضيحية أشكال استخدام .37
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 .والجمل الكلمات إليه تشير التي المعنى إدراك .32
 .للفقرة الضمني المعنى استنتاج .33
 واهداف الكتاب مقدمة على االطالع خالل من وذلك المقروءة المادة مسح .34

لقاء المؤلف دراك والعناوين الكتاب فصول على سريعة نظرة وا   .العالقات وا 
 .المنتظمة العينية القراءة استخدام .31
 .المقروءة المادة مع التعايش .31
 .المطردة القراءة أسلوب إتقان .31
 .القراءة أثناء ذهنياً  الكلمات لفظ تجنب .38
 .الجيد التخيل واتقان صورة إلى الكلمات تحويل على القدرة .39
 .القراءة أثناء أفقي بشكل الرأس تحريك عدم .47
 .العين وأهمها الحواس جميع استخدام .47
 .الراحة فترات على الحرص .42

 الفهم القرائي: مهارات -4
 :الحرفي القرائي الفهم مهارات: أوالً 

     .السياق من للكلمة المناسب المعنى تحديد .7
    .الكلمة مضاد تحديد .2
     .والجمع والمثنى المفرد بين التمييز .3
      المقروء. في الواردة الشخصيات أسماء تحديد .4
     .المقروء في الواردة واألمكنة األزمنة تحديد .1

 :االستنتاجي القرائي الفهم مهارات: ثانياً 
      .المقروء في الرئيسة الفكرة استنتاج .1
     .المقروء لفقرات الفرعية األفكار استنتاج .1
      .المقروء على المسيطرة العاطفة استنتاج .8
      .المقروء في الواردة الشخصيات صفات استنتاج .9

      .المقروء في الواردة القيم استنتاج .77
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 :النقدي القرائي الفهم مهارات: ثالثاً 
      .المقروء النص في والرأي الحقيقة بين التمييز .77
     .به يتصل ال ما وبين بالموضوع يتصل ما بين التمييز .72
     .المقروء في ورد موقف او شخصية على حكم اصدار .73
      .الكاتب نظر وجهة على النص من االستدالل .74

 :اإلبداعي القرائي الفهم مهارات: رابعاً 
     .واحدة مسألة او لموقف بدائل عدة من مناسب حل اختيار .71
      .واحدة لكلمة مرادف من أكثر اختيار .71
    .المقروء للنص المناسبة العناوين من عدد أكبر انتقاء .71

  
 :اإللكتروني البرنامج لتدريس الزمني التوزيع -4
 

 عدد الحصص العنوان الدرس
 4 رسائل بال ساع األول

 4 وطني أغلى الثاني

 4 أحالم اليقظة الثالث

 
 :اإللكتروني البرنامج لتنفيذ التدريسية الخطط -6
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 األهداف السلوكية:
 يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

 تقرأ النص قراءة جهرية سليمة. .7
تتعرف معاني المفردات والتراكيب الجديدة ومنها ) بريد إلكتروني، فائقة، غايتها،  .2

 لهفة، المعمورة(.
 بين الناس.تستنتج الفكرة العامة للدرس، وهي البريد اإللكتروني سهل التواصل  .3
 تستنتج األفكار الجزئية، ومنها: .4

 .كانت الرسائل قديمًا ترسل وتستقبل عن طريق البريد العادي 
 .الرسائل قديمًا كانت لها نكهة خاصة 
 رسائل اليوم في البريد اإللكتروني بال ساع. 

 الوسائل التعليمية:
 (LCD) البرنامج اإللكتروني، السبورة، الطباشير، جهاز حاسوب، جهاز 

 االجراءات واألنشطة:

 تبدأ المعلمة الدرس بمناقشة شفوية:

 ما هي وسائل االتصاالت الحديثة؟ 
 كيف تتواصلين مع صديقتك البعيدة؟ 

 بعد مناقشة النشاط التمهيدي، تشغل الطالبة الجهاز، ثم تستمتع إلى األحجية.

المعلمة، ثم تبدأ بقراءة تستمع الطالبة جيدًا إلى قراءة الدرس من الجهاز والذي يوجد بصوت 
الدرس بالضغط على أيقونة الجهاز الخاصة بتسجيل قراءة كل طالبة على حدا حيث أن الجهاز 

 يقوم بتسجيل سرعة القراءة لكل طالبة.

 تنتقل الطالبة لتتعرف على الشرح العام للدرس من خالل نقرها على أيقونة الشرح العام.

 لمرحلي الخاصة بتحديد الفكرة العامة التي يحملها الدرس.تنتقل الطالبة إلى مرحلة التقويم ا

 المادة: اللغة العربية.                                 الموضوع: رسائل بال ساع.

 األساسي.الصف: الرابع 
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يتم تقسيم الدرس إلى أفكار رئيسة تختار الطالبات من الشاشة المنسدلة الفكرة األولى حيث 
 تستمع إلى الفكرة األولى بالصوت، وبعد ذلك تتم قراءة الفكرة االولى من قبل الطالبة.

ي في كل فقرة من فقرات الدرس وذلك من خالل البرنامج تنتقل الطالبة إلى مهارات الفهم القرائ
 بمجرد ضغطها على المهارات المتعلقة بالدرس.

ثم تظهر لكل طالبة أسئلة متعلقة بمهارات الفهم القرائي بمجرد ضغط الطالبة على الزر تظهر 
 اإلجابة

لمتعلقة باأللفاظ، بحيث تنتقل الطالبة إلى المهارة الثانية من مهارات الفهم القرائي وهي المهارة ا
تظهر للطالبة الدرس من بدايته حتى نهاية الدرس على الشاشة وتكون األلفاظ ملونة بلون 

 جذاب يدفع الطالبة للضغط عليها لمعرفة معاني الكلمات ومضادها.

ث تنتقل الطالبة إلى المهارة الثالثة من مهارات الفهم القرائي وهي المهارة المتعلقة باألساليب، حي
يظهر للطالبة الدرس من بدايته حتى نهايته على الشاشة وتكون األساليب ملونة بلون جذاب 

 تدفع الطالبة للضغط لمعرفة األساليب الواردة ونوعها والغرض منها.

تنتقل الطالبة إلى المهارة الرابعة من مهارات الفهم القرائي وهي المتعلقة بالعاطفة إما أن تضغط 
 ونة الخاصة بها حتى يظهر العاطفة المسيطرة في الدرس.الطالبة على األيق

وهكذا تنتهي الطالبة من مهارات الفهم القرائي بعد ذلك تنتقل إلى أيقونة التدريبات الخاصة 
 بالدرس، حيث بعد اإلجابة الصحيحة يقوم الجهاز بإعطاء الطالبات تعزيزًا فوريًا.

 ت إلى التقويم النهائي.بعد االنتهاء من تدريبات الدرس تنتقل الطالبا

 بعد االنتهاء من التقويم النهائي تلخص المعلمة والطالبات مهارات الدرس وتغلق الحصة

 . يتيبعد ذلك تنتقل الطالبات إلى النشاط البتي من خالل األيقونة الخاصة بالنشاط الب

 

 

 

 

 



271 
  

 

 

 

 األهداف السلوكية:
 يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

 تقرأ النص قراءة جهرية سليمة. .7
 تتعرف معاني المفردات والتراكيب الجديدة. .2
 تستنتج الفكرة العامة للدرس، وهي الوطن أغلى من كل بالد الدنيا ومن الثروة. .3
 الجزئية، ومنها:تستنتج األفكار  .4

 .ترك الوطن يسبب الحزن للفرد 
 .التجارة من أوسع أبواب الرزق 
 .تساعد الغربة على الشعور بالوحدة 
 يشعر اإلنسان بالسعادة عندما تالمس قدماه أرض وطنه 

 الوسائل التعليمية:

 (LCD) البرنامج اإللكتروني، السبورة، الطباشير، جهاز حاسوب، جهاز 

 :االجراءات واألنشطة
 تبدأ المعلمة الدرس بمناقشة شفوية:

 ؟ فيه نعيش الذي الوطن اسم ما 
  طننا؟ و نحو واجبنا ما  
 ؟ وطنه الى المغترب يحن هل 

 بعد مناقشة النشاط التمهيدي، تشغل الطالبة الجهاز، ثم تستمتع إلى األحجية.

المعلمة، ثم تبدأ بقراءة تستمع الطالبة جيدًا إلى قراءة الدرس من الجهاز والذي يوجد بصوت 
الدرس بالضغط على أيقونة الجهاز الخاصة بتسجيل قراءة كل طالبة على حدا حيث أن الجهاز 

 يقوم بتسجيل سرعة القراءة لكل طالبة.

 .وطني أغلىالمادة: اللغة العربية.                                 الموضوع: 

 الصف: الرابع األساسي.
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 تنتقل الطالبة لتتعرف على الشرح العام للدرس من خالل نقرها على أيقونة الشرح العام.

 لمرحلي الخاصة بتحديد الفكرة العامة التي يحملها الدرس.تنتقل الطالبة إلى مرحلة التقويم ا

يتم تقسيم الدرس إلى أفكار رئيسية تختار الطالبات من الشاشة المنسدلة الفكرة األولى حيث 
 تستمع إلى الفكرة األولى بالصوت، وبعد ذلك تتم قراءة الفكرة االولى من قبل الطالبة.

ئي في كل فقرة من فقرات الدرس وذلك من خالل البرنامج تنتقل الطالبة إلى مهارات الفهم القرا
 بمجرد ضغطها على المهارات المتعلقة بالدرس.

ثم تظهر لكل طالبة أسئلة متعلقة بمهارات الفهم القرائي بمجرد ضغط الطالبة على الزر تظهر 
 .اإلجابة

المتعلقة باأللفاظ، بحيث  تنتقل الطالبة إلى المهارة الثانية من مهارات الفهم القرائي وهي المهارة
تظهر للطالبة الدرس من بدايته حتى نهاية الدرس على الشاشة وتكون األلفاظ ملونة بلون 

 جذاب يدفع الطالبة للضغط عليها لمعرفة معاني الكلمات ومضادها.

حيث تنتقل الطالبة إلى المهارة الثالثة من مهارات الفهم القرائي وهي المهارة المتعلقة باألساليب، 
يظهر للطالبة الدرس من بدايته حتى نهايته على الشاشة وتكون األساليب ملونة بلون جذاب 

 تدفع الطالبة للضغط لمعرفة األساليب الواردة ونوعها والغرض منها.

تنتقل الطالبة إلى المهارة الرابعة من مهارات الفهم القرائي وهي المتعلقة بالعاطفة إما أن تضغط 
 يقونة الخاصة بها حتى يظهر العاطفة المسيطرة في الدرس.الطالبة على األ

وهكذا تنتهي الطالبة من مهارات الفهم القرائي بعد ذلك تنتقل إلى أيقونة التدريبات الخاصة 
 بالدرس، حيث بعد اإلجابة الصحيحة يقوم الجهاز بإعطاء الطالبات تعزيزًا فوريًا.

 بات إلى التقويم النهائي.بعد االنتهاء من تدريبات الدرس تنتقل الطال

 بعد االنتهاء من التقويم النهائي تلخص المعلمة والطالبات مهارات الدرس وتغلق الحصة

 بعد ذلك تنتقل الطالبات إلى النشاط البتي من خالل األيقونة الخاصة بالنشاط البيتي .
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 األهداف السلوكية:

 يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:

 تقرأ النص قراءة جهرية سليمة. .7
 تتعرف معاني المفردات والتراكيب الجديدة. .2
 وهي األحالم ال تتحقق من غير كد وعمل.تستنتج الفكرة العامة للدرس،  .3
 تستنتج األفكار الجزئية، ومنها: .4

 .كان الرجل يعلق جرة العسل فوق رأسه؛ كي ال تكون بعيدة عن عينه 
 .كان الرجل يحلم احالم يقظة في أن يملك أغنامًا، ويزرع؛ كي تزيد ثروته 
 .أراد تأديب ابنه في المستقبل؛ كي يصبح رجاًل يعتمد عليه 

 ب مهارات التفكير االبداعي وحل المشكالت بإجابتها عن أسئلة)نفكر(.تكتس .1
 تكتب نصًا بخط واضح وجميل. .1
 تعيد ترتيب الجمل؛ لتكوين فقرات. .1

 الوسائل التعليمية:

 (LCD) البرنامج اإللكتروني، السبورة، الطباشير، جهاز حاسوب، جهاز 

 االجراءات واألنشطة:

 شفوية:تبدأ المعلمة الدرس بمناقشة 

 ما هي وسائل االتصاالت الحديثة؟ 
 كيف تتواصلين مع صديقتك البعيدة؟ 

 بعد مناقشة النشاط التمهيدي، تشغل الطالبة الجهاز، ثم تستمتع إلى األحجية.

تستمع الطالبة جيدًا إلى قراءة الدرس من الجهاز والذي يوجد بصوت المعلمة، ثم تبدأ بقراءة 
از الخاصة بتسجيل قراءة كل طالبة على حدا حيث أن الجهاز الدرس بالضغط على أيقونة الجه

 يقوم بتسجيل سرعة القراءة لكل طالبة.

 .وطني أغلىالمادة: اللغة العربية.                                 الموضوع: 

 الصف: الرابع األساسي.
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 تنتقل الطالبة لتتعرف على الشرح العام للدرس من خالل نقرها على أيقونة الشرح العام.

 الدرس.تنتقل الطالبة إلى مرحلة التقويم المرحلي الخاصة بتحديد الفكرة العامة التي يحملها 

يتم تقسيم الدرس إلى أفكار رئيسية تختار الطالبات من الشاشة المنسدلة الفكرة األولى حيث 
 تستمع إلى الفكرة األولى بالصوت، وبعد ذلك تتم قراءة الفكرة االولى من قبل الطالبة.

امج تنتقل الطالبة إلى مهارات الفهم القرائي في كل فقرة من فقرات الدرس وذلك من خالل البرن
 بمجرد ضغطها على المهارات المتعلقة بالدرس.

ثم تظهر لكل طالبة أسئلة متعلقة بمهارات الفهم القرائي بمجرد ضغط الطالبة على الزر تظهر 
 اإلجابة

تنتقل الطالبة إلى المهارة الثانية من مهارات الفهم القرائي وهي المهارة المتعلقة باأللفاظ، بحيث 
دايته حتى نهاية الدرس على الشاشة وتكون األلفاظ ملونة بلون تظهر للطالبة الدرس من ب

 جذاب يدفع الطالبة للضغط عليها لمعرفة معاني الكلمات ومضادها.

تنتقل الطالبة إلى المهارة الثالثة من مهارات الفهم القرائي وهي المهارة المتعلقة باألساليب، حيث 
الشاشة وتكون األساليب ملونة بلون جذاب يظهر للطالبة الدرس من بدايته حتى نهايته على 

 تدفع الطالبة للضغط لمعرفة األساليب الواردة ونوعها والغرض منها.

تنتقل الطالبة إلى المهارة الرابعة من مهارات الفهم القرائي وهي المتعلقة بالعاطفة إما أن تضغط 
 درس.الطالبة على األيقونة الخاصة بها حتى يظهر العاطفة المسيطرة في ال

وهكذا تنتهي الطالبة الطالبة من مهارات الفهم القرائي بعد ذلك تنتقل إلى أيقونة التدريبات 
 الخاصة بالدرس، حيث بعد اإلجابة الصحيحة يقوم الجهاز بإعطاء الطالبات تعزيزًا فوريًا.

 بعد االنتهاء من تدريبات الدرس تنتقل الطالبات إلى التقويم النهائي.

 التقويم النهائي تلخص المعلمة والطالبات مهارات الدرس وتغلق الحصة بعد االنتهاء من

 بعد ذلك تنتقل الطالبات إلى النشاط البتي من خالل األيقونة الخاصة بالنشاط البيتي . 
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 صور البرنامج اإللكتروني :(97) رقم ملحق
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