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م القرائي يف من مهارات الفه مدى متكن طلبة الصف الثاني الثانوي
 اجلمهورية اليمنية

6 
 امللخص

هــــدب الإىلــــث ف  التعــــرب علــــى ماــــاراط ال اــــ  ال را ــــي لــــد   لإــــة         

ــث ب      ــام الإاحـ ــث  ـ ــةث حيـ ــة اليم يـ ــااوي بالماوريـ ــااي اليـ ــل اليـ ــا  الصـ إ ـ

ــد      ــد   الت كــ ــة   ــ ــد ال لإــ ــ  ال را ــــي ع ــ ــاراط ال اــ ــيس ماــ ــار ي ــ اختإــ

 من صد ه  ثإاته  إل ت إي ه .

ــة الإىلـــــث     اســـــتخدم الإىلـــــث املـــــ ال الوصـــــ ي التىلليلـــــيث  تكواـــــ  عي ـــ

ــتخدام    057مــــــــن   ــاط باســــــ ــل الإيااــــــ ــد  ليــــــ ــًةث  بعــــــ ــًا   الإــــــ (  الإــــــ

افـــــاط األســـــاليص ايحصـــــا ية امل اســـــإة املتوســـــ اط ا ســـــابيةث   ا  ر    

 (. T-testاملعياريةث  اختإار  

 خرج الإىلث بال تا ل اآلتية:

اخلـــر ج ب ا مـــة ملاـــاراط ال اـــ  ال را ـــي ال امـــة ل لإـــة الصـــل اليـــااي          -

 اليااوي بالماورية اليم ية.
( بــــ  7,75  توجــــد فــــر إ  دالــــة فحصــــا يًا ع ــــد مســــتو  د لــــة      -  

ــو    ــااوي    كــ ــااي اليــ ــة الصــــل اليــ ــاط  لإــ ــايف (   متوســــ اط درجــ ر   فاــ

اختإــــــار ماــــــاراط ال اــــــ  ال را ــــــي ككــــــل تعــــــ   ف  الــــــ س ف  بلغــــــ   

ــة   -721.0 يمــــــــة  ط(   ــتو  د لــــــ ــة  72800(  مســــــ ــةه ال يمــــــ (  هــــــ

 غري دالة فحصا يا. 

  توجــد فــر إ دالــة فحصــا يًا بــ  متوســ اط درجــاط  لإــة الصــل           - 

كــل ك ــي اليــااي اليــااوي    كــور   فاــايف(   اختإــار ماــاراط ال اــ  ال را    

 ماارة من مااراط ال ا  ال را ي على حدة . كل 
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 أوالً: املقدمة :

ــيلة               ــي  ســـ ــة,  هـــ ــا  املعرفـــ ــر   عـــ ــي ال كـــ ــاة, فاـــ ــا اف ل اســـ ــا ص الـــــف  هإاـــ ــ  اخلصـــ ــة  هـــ ــل اللغـــ متيـــ

 التعايش,  الت اعل ب   فراد اجملتمع .

  لغت ا العربية هلا مكااة كإرية,   سيما   ا وس  ب ا اا, ألااا ترتإط ب ع  ما متتلكه األمة .

هــــةا فعــــً  عــــن  ااــــا الربــــاط الــــةي يوحــــد بــــ   ب ــــا  األمــــة العربيــــة  ايســــ مية,  يوصــــل املا ــــي                     

 با ا ر    اكرتا  .

 لل ــــرا ة  هميــــة كــــإرية   مســــاعدة ال ــــإا  علــــى التوافــــ  ال خصــــي  ا جتمــــاعيث كمــــا ت ــــوم بــــد ر             

ـــ       ــا   رحـ ــل    ــ ــل ليعمــ ــدفع الع ــ ــي تــ ــك تا ث فاــ ــل م ــ ــى حــ ــا اتا  علــ ــارا   معــ ــ    بــ ــن خــ ــع مــ ص,    ســ

تلـــمل املعلومـــاط الـــف اســـتمدها مـــن املـــواد امل ـــر  ة, كمـــا تســـا    ايـــادة مســـتو  ال اـــ    حـــل املســـا ل              

ــي         ــةا فاــ ــة, لــ ــواحي املعرفــ ــن اــ ــة مــ ــة    ي ااحيــ ــا  املعرفــ ــل,  اكتســ ــ  تي يــــل الع ــ ــة, عــــن  ريــ ا جتماعيــ

 (1 تاة  العوا ل,  تيري ا ياة املدرسية باملعارب. 

ــارط ا     ــن          صـ ــتل مـ ــا ي ـ ــابع,   ـ ــه امل ـ ــا  رجـ ــات  ـ ــن ا ات ـ ــراد مـ ــتمكن األفـ ــ  ليـ ــرعة ال اـ ــرا ة تعـــ  سـ ل ـ

العلــــوم,  املعـــــارب, ثــــ  ا اـــــ  األا ــــار ف  الع ايـــــة  بــــــ ال اــــ  ال را ـــــي ( ليــــتمكن األفـــــراد مــــن فاـــــ  مـــــا       

 (2 ي ر  ة,  األخة م ه  ا ت إله ع وهل 

ــىلي ,  ــــ         ــى فدرا  الصــ ــ  ال ــــارا علــ ــ  يعــ ــاهرة,    خ يــــة,       ال اــ ــن معــــاة  ــ ــر   مــ ــوي عليــــه امل ــ ا ي  ــ

 ال ــــرا ة بغـــــري  لـــــمل ت  ــــد  يمتاـــــا,  تصـــــإ  عمليــــة تليـــــة   ت  ـــــل ف  ال ــــارا  فكـــــار الكاتـــــص  معاايـــــهث      

ــي       ــيل العلمــــ ــة,  التىلصــــ ــيلة للمتعــــ ــا  ســــ ــا,  ا ا هــــ ــا  علياــــ ــدافع ف  اي إــــ ــن الــــ ــو مــــ ــ    (3   لــــ  ال اــــ

ــر   ــة,    ال را ــــي    غلإــــه عمليــــة ع ليــــة علــــى الــ ــوا,  الع  ــــاط املكتوبــ ــايدرا  ا ســــي للرمــ ــه بــ غ  مــــن بدايتــ

ــرحية        ــااي الصـــــ ــص يدرا  املعـــــ ــل  تركيـــــ ــاه ,   ليـــــ ــ ,  ااتإـــــ ــه تركيـــــ ــه  يعي ـــــ ــةا ايدرا  يراف ـــــ ف   ة هـــــ

 العــــم ية للمــــادة امل ــــر  ة,  هــــو باــــةا املع ــــى عمليــــة متعــــددة األ جــــه تتــــ ثر ب ــــدراط لغويــــة,  ت كرييــــة             

 (4 عديدة. 

ــك  ــن امل ــ ــاهل ال ــــرا ة          تكمــ ــية فتــــدريس م ــ ــى املاــــاراط األساســ ــ ا علــ ــ  ال ــــرا ة,   مدارســ لة   افت ــــار تعلــ

ــي:        ــاد حمـــــددة هـــ ــة  بعـــ ــةي ي ـــــوم علـــــى  ربعـــ ــرا ة , الـــ ــوم ا ـــــديث لل ـــ ــة, ذ ت خـــــة حتـــــى اآلة امل اـــ ا اليـــ

ــاة        ــر     ا يـــ ــن امل ـــ ــت ادة مـــ ــاط  ا ســـ ــ ,  ك ـــــل الع  ـــ ــل,  ا كـــ ــ ,  التىلليـــ ــ ,  ال اـــ ــرب,  ال  ـــ التعـــ

                                                           
 .1ط 00(:  رإ تعلي  اللغة العربيةث ال اهرةث دار ال كر العربيثص1001جاس  حممودث اخللي ة حسن  (1) 

 .3ط .0(: تعلي  اللغة العربية ب  ال  رية  الت إي ث ال اهرةث الدار املصرية اللإ اايةث ص.100(  شىلاته حسن . 

 .1ط .1(:  ساليص  تدريس اللغة العربية ب  ال  رية  الت إي ث دار املسريةث ص773.عاشور راتص, ا وامدة حممد ( 3 

 1ط 140(: األسس العامة مل اهل تعلي  اللغة العربية ب  ال  رية  الت إي , دار املسريةث ص1008(  عيمة رشدي  محد 4 
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 ف ـــــًا للخـــــ,ة الســـــاب ة, فاـــــيث    ســـــيما   املـــــدارس ا بتدا يـــــة مـــــا تـــــ ا  ع ـــــد امل اـــــوم األ   لل ـــــرا ة            

ــة      ــه  ليلـــ ال ـــــا   علـــــى التعـــــرب  ال  ـــــ ,  ذ تلت ـــــ  املـــــدارس ايعداديـــــة  اليااويـــــة ف  ال اـــــ  ف      جـــ

ــال ا  ال را        ــمى بـ ــا يسـ ــم     مـ ــ  العـ ــد لل اـ ــام, د ة  ة متتـ ــ  العـ ــى ال اـ ــرط علـ ــ    ا تصـ ــا  ـ ــرا ة مـ ــي,   ـ  ـ

الســـ ور,  فبـــدا  الـــر ي املعتمـــد علـــى الـــة إ ال خصـــي ميـــل ـ التمييـــ  بـــ  ر ي الكاتـــص,  مـــا يعر ـــه مـــن                 

 (1  فكار   عايا.

 ثانيًا: مشكلة البحث: 
ــة    ـــا  ال ـــرا ة,  مـــا             ــرط علـــى ماـــاراط عامـ ــا  ال ـــرا ة, لك اـــا ا تصـ ــددط الإىلـــويف  الدراســـاط    ـ تعـ

اــــــ  ال را ــــــي,   الك ــــــل ع اــــــا  ت ميتاــــــا لــــــد  ال لإــــــة   مدارســــــ ا, فمــــــا تــــــ ا    ا هتمــــــام  اــــــاراط ال 

ــا ت ــــاده       ــاة ا جتماعيــــة املعاصــــرة  ــ ــاراط  ساســــية   ال ــــرا ة   حــــ   ة  إيعــــة ا يــ م تصــــرة علــــى ماــ

ــاحي ا يـــاة يت لـــص            ــإري   مع ـــ  م ـ ــي,  تك ولـــوجي كـ ــة  ت ـــدم علمـ ــورة معرفيـــة,  معلوماتيـ ــوم مـــن ثـ اليـ

ــريعًا   ــًا ســ ــتوعص          ار ــ ــة,  يســ ــاط املت وعــ ــا  بالي افــ ــن ا تصــ ــتمكن مــ ــى يــ ــه,  حتــ ــن حولــ ــديف مــ ــا حيــ ــًا ملــ فاهمــ

  معارفاا املختل ة .

ــًا        ــا  هــــةا الإىلــــث  ف ــ ــا, كمــــا جــ ــا ف  بت ميــــة هــــةه املاــــاراط  الك ــــل ع اــ  لــــن يتىل ــــ  هــــةا لــــد     ب ــ

تيـــص العاشـــر بـــ    مل الـــص ةييـــة  ـــام باـــا مركـــ  الإىلـــويف  الت ـــوير الرتبـــوي, ف  احتـــل هـــةا املو ـــوت الرت          

 (2  ا مة ترتيص ا حتياجاط الإىليية  اط األ لوية املكواة من  ربعة ع ر مو وعًا 

ــاراط ال اــــ  ال را ــــي عــــن  ريــــ  الســــ ا         ــالي الك ــــل عــــن ماــ ــا ســــإ  ســــيىلا   الإىلــــث ا ــ مــــن خــــ   مــ

 الر يس اآلتي:

 لماورية اليم ية ؟ما مد  متكن  لإة الصل اليااي اليااوي من مااراط ال ا  ال را ي   ا    

  يت رت من الس ا  الساب  األسئلة ال رعية اآلتية:

 ما مااراط ال ا  ال را ي ال امة ل لإة الصل اليااي اليااوي ؟ -1 

 ما األهمية ال سإية لكل ماارة من تلمل املااراط من  جاة ا ر املوجا   املدرس  ؟ -. 

تو  متكـــــن ال لإـــــة مـــــن ماـــــاراط ال اـــــ  ال را ـــــي  ب ـــــاط (   مســـــ –مـــــا  ثـــــر مـــــتغري الـــــ س  بـــــ     -3 

 ؟ ,  كل ماارة على حده ككل

 
                                                           

 . 7.العربية   املراحل ا بتدا ية  سسه  ت إي اتهث ال   الياايث مصرث جامعة ع  مشس, ص(: تعلي  اللغة 777.( ال ا ة كامل حممود 1  

(:"   لوياط الإىلث الرتبوي كما يراها ال ادة الرتبويوة   الماورية اليم ية" ص عا , مرك  الإىلويف 773.( املسوري حممدث  تخر ة  . 

 . 58 الت وير الرتبوي , ص
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 ثالثًا: فروض البحث:

مستو  متكن  لإة الصل اليااي اليااوي ملااراط ال ا  ال را ي   ل من مستو  التمكن املعتمد   الإىلث  -1

 ( من الدرجة الع مى    و  ا ختإار املعد. %87ا الي  هو  
د لة فحصا ية ب  متوسط  درجاط  لإة الصل اليااي اليااوي   التمكن من مااراط    توجد فر إ  اط -.

 ب اط ( –ال ا  ال را ي تع   ف  متغري ال س  ب   
 رابعًا: أهمية البحث: 

 تتمىلور  همية الإىلث با تي:

ل لإة الصل اليااي يعد هةا الإىلث من الإىلويف ال ادرة  ال ليلة الف ت ا ل  مااراط ال ا  ال را ي       

اليااوي   الماورية اليم ية,  يتو ع  ة ي يد   ت دي   ا مة  ااراط ال ا  ال را ي تست يد م اا الااط 

 اآلتية: 
 مدرسو اللغة العربية ليتمك وا من ت مية مااراط ال ا  ال را ي لد   لإة الصل اليااي اليااوي. -1
 سي اللغة العربية   تدريسا  ملااراط ال ا  ال را ي .موجاو اللغة العربية ملتابعة,  ت وي  مدر -.
 م سساط فعداد معل  اللغة العربية لت  يده  باةه املااراط . -3

 خامسًا: حدود البحث:
       الإاط الصل اليااي اليااوي باملدارس ا كومية التابعة ألمااة العاصمة ص عا  .

 سادسًا: مصطلحات البحث:
 أوال: التمكن: 

 (1  درة  السي رة على ال ي ,  ال  ر به يع  ال

 (2  التمكن: هو الك ا ة   الوصو  ملستو  حمدد من األدا   اارة معي ة    معرفة حمددة. 

يس التعريل ال  ري للإاحث:  درة ال الص على  دا  مااراط ال ا  ال را ي من خ   اختإار  صيلي ي 

  دراط ال لإة هلةه املااراط. 

 هارة:ثانيًا: امل
  (1 ُتعرب ب ااا ا ةإ   ال ي   ايجادة فيه       

                                                           
 . .41ث دار صادر, ص13دين حممد بن مكرم: لساة العر ث ج( ابن م  ور مجا  ال1 

(:" مد  متكن  الإاط كلية الرتبية جامعة ايماراط العربية املتىلدة بعض مااراط 773.( العيسوي مجا  مص  ى, موسى حممد حممود  . 

 .47( ص8.ا تصا  اللغوي ال  اي"  لة ال را ة  املعرفةث العددث 
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ب ااا السلو  الةي ي د  بدرجة عالية من ايت اة ( 2 الل ااي,  المل,   صاحل,  شىلاته,(  يت    ك  من 

  األدا  السريع  داً  ساً  د ي ًا  ا مًا على ما يتعلمه اياساة حركيًا  ع ليًا, مع توفري الو  ,  الاد

  التكاليل.

 ي صد باملاارة   الإىلث ا الي:  درة عي ة الإىلث   التمكن من مااراط ال ا  ال را ي,  ت اس مااراط      

 ال ا  ال را ي   هةا الإىلث باختإار صادإ صم  هلةه الغاية .

 ثالثًا: الفهم: 
 ي ا : فام  ال ي  ا,  َفَاَم –اَفْاَم –يعرب علما  اللغة ال ا  ب اه: معرفتمل ال ي  بال لص في ا : َفِامه     

 (3  سريع ال ا  –ع لته  عرفته  ي ا  رجل حكي   –

 ال ا  ال را ي اص  حًا:

ي صد بال ا  ال را ي اص  حا: عملية ا  ة تتعمن ت سري ال ارا للمادة امل ر  ة,  است تاج  فكار,       

  را اته الساب ة, فاه عملية ت اعل دي اميكي  ’عرفية معااي  مإادا م اا,  الت اعل معاا    و  خل يته امل

 .حيوي ب  ال ارا  امل ر  

ــ                  ــة فاــ ــر  ة خلدمــ ــادة امل ــ ــن املــ ــى مــ ــتخ ص املع ــ ــة اســ ــه عمليــ ــا : "ب اــ ــي فجرا يــ ــ  ال را ــ ــل ال اــ تعريــ

 ال ص امل ر  ".

 اإلطار النظري:سابعًا: 

 مفهوم الفهم القرائي:أوالً: 
إ ا كاا  فث بال ا  ي من  ه  مااراط ال را ة,  فال را ة ا  ي ية هي ال را ة امل رتاةيعد ال ا  ال را      

ال را ة عملية مع دة تتعمن عدة عملياط فرعية فإة ال ا   العملية الك,  الف تتمىلور حوهلا كل 

ا  عامل  ساس   العملياط األخر ث ف ا  إ  الإط    ال را ة يتو ل على فا  ال ارا ملا ي ر ث بل فة ال 

                                                                                                                                                               
 . 130ث بري طث دار ال كر العربي , ص3(: ال اموس احمليطث ج1083الدين ( ال ري ا  بادي  د 1 

 اا ر كً  من: ((2

(: معج  املص لىلاط الرتبوية  املعرفية   امل اهل   رإ التدريسث ال اهرة ث دار ال كر العربي. 1001الل ااي  محد حس ث المل علي   -   

 .1ط

 رتبية اللغوية  اا إاعاتاا املسلكية   منا اا العمليةث ال اهرةث دار ال كر العربي ا ديث.(: فن التدريس لل.100صاحل حممد مسمل  -   

(: ت وير مااراط ال را ة الارية   مراحل التعلي  العام   مصرث رسالة دكتوراهث  غري م  ورة( كلية الرتبيةث 1081شىلاته حسن  -   

 جامعة ع  مشس.

 . 1141ص ث دار صادر, 13ث جمرجع ساب بن مكرم: ابن م  ور مجا  الدين حممد  ((3
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ح   كد ا على  ة ال ا  هو ال را ة بكل ما  (2 هاريس  سيإاي  ي رت  (1 السي رة على ف وة اللغة كلاا 

فياا من عملياطث  ت سري معااي اللغة املكتوبة ب اً  على عملية ت اعلية ب  تصور ال ارا للرموا املكتوبة الف 

ن العاذ اخلارجيث  ي كد هةا التعريل  اه  جرد فا  ال ارا متيل اللغةث  ب  معرفة ال ارا الساب ة ع

 للرموا املكتوبةث فإاه يست يع الت كري بصورة ا دية   املعلوماط املتعم ة   ال ص املكتو . 

 ة ال ا  ال را ي:  يع  عملياط الت كري الف  ا   فمل الرموا املكتوبةث  هةه العملياط  (3  ير   ا ر       

ب رحث  ت سري الرموا املكتوبةث  فدرا   تصور املع ىث ث  استيعا  األفكار الف يعر اا الكاتص,  ا اتاا  تإد  

 من كل  لمل ف  ما يسمى بال را ة ال ا دة  ايبداعية.

 هةا يد  على  ة ال ا  عملية ا  ة تتعمن ت سري ال ارا للمادة امل ر  ةث  است تاج  فكارث   ليلااث        

 (4  ي  املعااي املتعم ة   ال ص امل ر  ث  ا اتاا  من  لمل  عرفة ال كرة العامة للمو وت امل ر  . ت 

 من خ   ما سإ  يتع   ة ال ا  ال را ي:

 عملية مركإة ت مل العديد من العملياط تإد  ب مل الرمواث  ت تاي بايبدات  -1
 ث  املعلوماط املتعم ة   مو وت ال را ة.ال ا  ال را ي: ي وم على الربط ب  خ,ة ال رد الساب ة -.
ال ا  ال را ي: ي مل العديد من املااراط ميلث فا  األفكار العامة,  فا  الت اصيلث  فا  الغرض  -3

من ال را ةث  ر ي ال ارا   ال ص امل ر   ث   ليله لهث  ت  ي  املعااي املتعم ة   ال ص امل ر  ,  ت وي  

 امل ر  .

 الفهم القرائي:عمليات ثانيًا: 
  ة ال ا  ال را ي ي وم على  ساس اوع  من العملياط: (Berfetti.charles  5 ير 

العملياط املو وعية الداخلية للع ل:  تع  العملياط الف ت  ئ معااي متايدية من ال ص,  -1

اط مرتإ ة خب,ة  ت تمل على ت  ري معااي الكلماطث  دمل  تكامل املعلوماط  ا ستد   عليااث  هةه العملي

 ال رد الساب ة .
                                                           

(:"  ثر فسرتاتيجية ما  را  املعرفة    س   مناط ال ا  ال را ي  الوعي  ا  را  املعرفة  فاتاج األسئلة 771.موسى فمساعيل مص  ى  (1 

 .111 -10يوليو ص ص  .1 -11 عرفةة  امللد  ت مية مرحلة التعلي  ايعدادية " امل متر العلمي األ   للجمعية املصرية لل را 

 ). Albert harris& Edward R.sipy: how to increase reaing ability: A guide to developmental and remedial 
methods.8ed . London: Longman , p445 . 

 إي اته الرتبويةث مصرث دار املعارب.(: تدريس اللغة العربية باملرحلة ا بتدا يةث  سسه  ت 1083(  ا ر حممد ص ح الدين 3 

(: " اسرتاتيجياط ال ا  ال را ي لد      الامعة  ع  تاا باهتماماتا  ال را ية"ث امل متر 773.( مص  ى حممد عإد الرمحن هد  4 

 .143-.13العلمي اليالثث لل را ة  املعرفةث ال را ة  ب ا  اياساة ص 

  1) Berfetti.charles: reading ability oxford:oxford university press.(1985)pp33-35 . 
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عملياط منةجة ال ص:  ت مل هةه العملية على تركيص ال ص  ب ا هث  هي مرتإ ة باملعلوماط  -.

 الديدة الف يريد الكاتص فكساباا لل ارا.
 حيديف ال ا  اتيجة الت اعل ب  العملياط املو وعية لع ل ال اراث  عملياط الكاتص اخلاصة ب مةجة 

 ال ص .

  ة ال ا  ال را ي ي وم على ث يف عملياط هي: (Rebecca barr   Marilyn sadow  1   ير

التكامل:  يع  ربط ال ارا ألفكار ال ص ليكوة ال ص  كير متاسكًا   ا مع ىث  هةه العملية متكن  -1

 ال ارا من   ين املعلوماط  األفكار بصورة متكاملة.
 ط ال ص .ا ستد  :  يع  ف امة ع  اط ب  مكواا -.
الت  ي  : يتعمن ت  ي  املعلوماط   صورة مجلث  ف راط,  مو وعاط متكاملةث  هةا الت  ي   -3

 يإ ى  يت  عن  ري  ما يسمى باأل ر الداخلية للع ل  املخ ط الع لي .

 مهارات الفهم القرائي:ثالثًا: 
 (2 ااراط ال ا  ال را ي حا   كيري من املتخصص  تص يل مااراط ال ا  ال را يث  من الةين ص  وا م

 الةي حدد مااراط ال ا  ال را ي على ال ىلو اآلتي: 

  ديد معااي الكلماط من امل رداط  . -1
  ديد معااي الكلماط من السياإ. -.
 است تاج ا ام ب ا  الملة . -3
  ديد هدب الكاتص  ا اهه. -4
 است تاج د  ط احملتو  . -5
  ديد  ساليص الكاتص األدبية. -1

    ديد مااراط ال ا  ال را ي كاآلتي: (3   عيمه  حإيص اف( يت    خلل 

                                                           
 .)  Rebecca barr and Marilyn sadow: reading & diagnosis for teacher.London: Longman(1982) pp118-125 

. 
 3)  Fredeick B. davis psychometric of research comprehension in reading research quarterly. Vll/4(1972). 

 -(  ا ر كً  من :1 

(: "  حدة م رتحة    د  األ  ا    ثرها   ت مية بعض مااراط ال ا  ال را ي لد  ت مية الصل 771.خلل حسن حممد  -

اخلامس باملرحلة ا بتدا ية" امل متر العلمي السادس للجمعية املصرية لل را ة  املعرفة من ح  كل   ل  ة يكوة  ار ًا متمي ًا 

 يوليو. 13 -.1  مشس, جامعة ع



 

414 
 

 م2014ديسمبر  -العدد االرابع  يوليو جامعة الناصرمجلة 

 ِحميَر يحيى محمد األعور أ. الصف األول الثانوي القرائي من مهارات الفهم  مدى تمكن طلبة الصف الثاني الثانوي

 ال درة على ال را ة    حداط فكرية . -1
 ال درة على فع ا  الرم  مع اه . -.
 ال درة على التوصل ف  معااي الكلماط . -3
 ال درة على  ديد األفكار الر يسة . -4
 ال درة على تتإع التعليماط . -5
 ال درة على الت إ  بال تا ل . -1
 ال درة على ا ست تاج . -0
 ال درة على معرفة الت اصيل  ا  ا  . -8
 ال درة على ا حت ا  باألفكار. -0

 مستويات الفهم القرائي:رابعًا: 

 مستوياط ال ا  ال را ي ف   ربعة مستوياط هي: (1  س  هاريس   مسيث(

 صيلية   املادة امل ر  ة املستو  ا ر :  ي ري ف   درة ال ارا على تةكر املعلوماط  ا واديف الت  -1
 املستو  الت سريي: فدرا  ال ارا للع  اط ب  األسإا   ال تا ل . -.
 املستو  ال  دي: يع   درة ال ارا على فصدار  حكام على املادة امل ر  ة. -3
 املستو  ايبداعي:  درة ال ارا على ا ست ادة من اآلرا  الواردة   املادة امل ر  ة. -4

ــر    كر ـــ   ــ   بـ ــة مســـتوياط      (Broek & Kremer) 2ر   سـ ــ  ال را ـــي ف  ث ثـ مســـتوياط ال اـ

 هي:

 ال ا  ا ر  ال اهري. -1
 ال ا  ا ست تاجي الت سريي. -.
 ال ا  ال  دي الت إي ي. -3

                                                                                                                                                               
 (: تدريس اللغة العربية   التعلي  العام ا رياط   ار ث ال اهرةث دار ال كر العربي.771. عيمة رشدي  محدث م ات حممد السيد  -
 (:  سس ال را ة  فا  امل ر   ب  ال  رية  الت إي  املدخل ف  ت وير مااراط ال ا   الت كري  التعل ث777.حإيص اف حممد  -

 عماةث األردةث دار عمار. 

  . ) Harries and smith : reading instructions through diagnose tic teaching new yourk: holt. Rinehart. And 
winiversity(1972). 

  4) Broek. P.v.d & Kermer. K.E. the mind in action: what it means to comprehend during . In B.M toylor 
.M.E. Grves . & 8 p.v.d. borek(Eds). 
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 الدراسات السابقة: ثامنًا: 

ع  اخلامس ( دراسة بع واة " ياس مااراط ال ا    ال را ة لد  ت مية الصل الراب1 جر  ال هرااي         

 السادس من املرحلة ا بتدا ية باململكة العربية السعودية " هدف  ف  ب ا  اختإار مااراط ال ا    ال را ة 

الصامتة لد  ت مية الصل الرابع   اخلامس  السادس,  لتىل ي   هداب الدراسة  ام الإاحث بإ ا  اختإار 

 توصل  الدراسة  ’( تلميةًا057 ة الدراسة املكواة من مااراط ال ا    ال را ة الصامتة   ت إي ه على عي

 ف   موعة من ال تا ل  براها.

  عل ال لإة   مااراط ال ا    ال را ة تسلسً  من الصل الرابع,  اخلامس,  السادس.

يااي ( بدراسة بع واة " براامل لت مية بعض مااراط ال ا  ال را ي لد      الصل ال3  ام جا  اف        

اليااوي "  حيث  هدف  الدراسة ف  ب ا  براامل لت مية بعض مااراط ال ا  ال را ي,  لتىل ي   هداب 

الدراسة  عد الإاحث اختإار مو وعي ل ياس مستو  ال      مااراط ال ا  ال را ي,   د تكوا  عي ة 

 (  الص   الإة .1.7الدراسة من  

  توصل  الدراسة ف   ه  ال تا ل م اا:

 جود فر إ  اط د لة فحصا ية ب  متوس ي درجاط اجملموعة التجريإية  اجملموعة العاب ة   اختإار 

 مااراط ال ا  ال را ي لصاحل اجملموعة التجريإية.

( بدراسة هدف  ف  ت وي   سئلة كتص ال را ة امل ررة على ت مية املرحلة ايعدادية 2  ح   ام عإيد      

 العربية    و  مااراط ال ا  ال را ي  مستوياته .بد لة ايماراط 

 لتىل ي   هداب الدراسة  عد الإاحث  ا مة  ااراط ال ا  ال را ي ال امة لت مية املرحلة ايعدادية الف 

 ي إغي  ة تعالاا كتص ال را ة,  األسئلة الص ية للمعلم .

 ث  خرج  الدراسة ب ه  ال تا ل م اا:

تعاجل مستوياط ال ا  ا ست تاجي,  ال  دي  ايبداعي ب كل يت اسص مع األهمية الف   ة كتص ال را ة ذ

  ع ي  له   املعيار.  

                                                           
(: ب ا  اختإار مااراط ال ا    ال را ة الصامتة لد  ت مية الص وب الي ثة األخرية من املرحلة ا بتدا ية 1004ال هرااي متعص حممد  (2 

 باململكة العربية السعوديةث رسالة ماجستري غري م  ورة( كلية الرتبيةث جامعة  م ال ر .

(: ت وي   سئلة تعلي  ال را ة    و  مااراط ال ا   مستوياته   املرحلة ايعدادية بد لة ايماراط العربية املتىلدةث 1001إيد حممد عإيد ع (4 

 رسالة  غري م  ورة( كلية الرتبيةث جامعة ع  مشس.
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من اسرتاتيجياط التعل   اسرتاتيجيت دراسة هدف  ف   ياس  ثر استخدام  (. كما  جر  عإد السيد     

لي ية املستو  األ   بكلية الرتبية   جامعة التعا اي   ت مية ال ا    ال را ة لد      شعإة اللغة ا جن

األاهر  لتىل ي   هداب الدراسة  عد الإاحث  ا مة بإعض مااراط ال ا  ال را ي, ث  اختإار مااراط ال ا , 

 الإًا اختري ا ب ري ة ع وا ية من      7. براا ًا متعم ًا مااراط ال ا  ال را ي,  بلغ  عي ة الدراسة 

 إة اللغة ا جنلي ية,  توصل  الدراسة ف  اتا ل من  هماا:الس ة األ   ب ع

  توجد فر إ  اط د لة فحصا ية   ال ا  ال را ي ب  متوس ي درجاط  موعة د ا ر التعل       

  موعة ت سي  ال    ف   موعاط ةسص  صيلا  .

را ي الف  ارساا     كلية الرتبية ف  معرفة اسرتاتيجياط ال ا  ال  (1  هدف  دراسة عإد الرمحن     

  دبي( بسوهاج  ا هتماماط ال را ية لديا  من خ    ربع اسرتاتيجياط لل ا  هي: –املستو  اليالث  علمي 

ايبدات,   د ح      اسرتاتيجيةال  د,   اسرتاتيجيةا ست تاج,   اسرتاتيجيةفمل الرموا,  اسرتاتيجية

للك ل عن اسرتاتيجياط ال ا  ال را يث  ا هتماماط ال را ية لد       ااهاستإالدراسة  هدافاا من خ   

 (  الإًا   الإًة .337الامعة,  تكوا  عي ة الدراسة من 

 خرج  الدراسة بإعض ال تا ل  هماا:

توجد فر إ دالة فحصا يا ب      ال عص األدبية      ال عص العلمية   مجيع ا هتماماط ال را ية الف 

 تعم اا الإىلث لصاحل ال عص العلمية .

( دراسة هدف  ف   ياس ال ا    ال را ة الارية  الصامتة لد  ت مية الصل 2  ح   جر  العلياة 

 السادس   السعودية  دي ة الرياض.

راط  لتىل ي   هداب الدراسة   فعداد اختإار من اوت ا ختيار من متعدد ي يس مااراط ال ا  ا ر ,  ماا 

 ال ا    ست تاجيث   د توصل  الدراسة ف  ال تا ل التالية:

توجد فر إ  اط د لة فحصا ية ب  متوس ي درجاط  لإة الصل الرابع   اختإاري ال را ة الارية  ال را ة  -

الصامتة لصاحل ال را ة الاريةث  ي كد هةا على  ة ال را ة الارية بال سإة هل  كاا   اط  ثر  فعالية 

  ك, من ال را ة الصامتة   ال ا   ا ستيعا .

                                                           
عة  ع  تاا باهتماماتا  ال را ية " امل متر (: "اسرتاتيجياط ال ا  ال را ي لد      الام773.عإد الرمحن هد  مص  ى حممد  (1 

 .41. -18.ص ص  17 – 0العلمي اليالثث لل را ة  املعرفةث ال را ة  ب ا  اياساةث 

ث (: ال ا  ب  ال را ة الارية  ال را ة الصامتة لد  ت مية املرحلة ا بتدا يةث المعية املصرية لل را ة  املعرفة771.العلياة فاد بن علي  (4 

 . 1.8- 04( ص ص 5. لة ال را ة  املعرفةث كلية الرتبيةث جامعة ع  مشسث العدد 
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توجد فر إ  اط د لة فحصا ية ب  متوس ي درجاط  لإة الصل الرابعث  درجاط  لإة الصل السادس    -

 اختإار ال را ة الاريةث   لمل لصاحل  لإة الصل الرابع.

 
 

 إجراءات الدراسة امليدانية:تاسعًا: 

 أوالً: منهج البحث:
 ب  ا رتإاط به" دراسة   ليل الإىلث امل ال الإىلث الوص ي التىلليلي  الةي ي صد استخدم هةا  

بادب  التعرب على مااراط ال ا  ال را ي ال امة ل لإة  (1  "الإىلث مو وت    ف ار ال اهرة   املتغرياط

 الوصو  ف  الصل اليااي اليااويث   ال واهر الاريةث عن  ري  مجع املعلوماط   ليلاا  ت سريهاث 

  هدافه  ايجابة على  ال تا ل العلمية حيث  ة هةا امل ال  فعل امل اهل ت اسإًا مع فر ياط الإىلث ا الي 

 تساؤ ته.

 ثانيًا: جمتمع البحث و عينته:
تكوة  تمع الإىلث من  لإة الصل اليااي اليااوي ب سميه  العلمي /  دبي( باملدارس ا كومية التابعة 

ية  التعلي  ب مااة العاصمةث  بعد  ديد  تمع الإىلث   اختيار عي ة الإىلث ب ري ة ع وا ية ملكتص الرتب

 من امل ا   التعليمية الع ر. %57( م ا   تعليمية  ب سإة 5 إ يةث   لمل بسىلص  

 ( يوضح املناطق التعليمية املختارة واملدارس التي مثلت عينة البحث4جدول رقم )
 مدارس اياايف  مدارس الةكور   امل ا   التعليمية م 

 فا مة ال هرا   شادا  ال ر ة  اليورة -1

 ساذ ال  يه  عمر املختار  شعو  -2

 بل يس  مجا  عإد ال اصر  التىلرير -3

 الرسالة  ها ل سعيد  مع  -4

 خولة ب   األا ر  بو بكر الصدي   الوحدة 5

 5 5 اجملموت الكلي

                                                           
 . 110-111( : م اهل الإىلث الرتبوي , ال إعة األ   ,  الرياض , ص774.ال وح , مساعد بن عإداف    (2 
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ــه     ــث عي ـ ــدد الإاحـ ــمل حـ ــد  لـ ــن    بعـ ــة مـ ــه املكواـ ــص     057ةيـ ــص التخصـ ــى حسـ ــواع  علـ ــًة مـ ــًا   الإـ (  الإـ

  علمي/  دبي(,  حسص ال س   ب   / ب اط ( كما يو   الد ل  التالي . 

 

 

 

يوضح أعداد الطلبة عينة البحث حسب التخصص.  (1) جدول  

 ال سإة العدد التخصص

 %.407 354 علمي

 %5.78 301  دبي

 %177 057 اجملموت

يوضح أعداد الطلبة حسب اجلنس )ذكور/ إناث(  . (1) ولجد  
 ال سإة العدد ال س

 %5121 4.1 فاايف

 %4320 3.0  كور

 %177 057 اجملموت

 أداة الدراسة : ثالثاً 

 عد الإاحث  ا مة  ااراط ال ا  ال را ي بعد الرجوت ف  األد  الرتبوي  الدراساط الساب ة ملااراط ال ا    

حيث  (1 ( السليماةث  فمساعيل  رياض   اس  ث  عإد ا ميدث عإيدث   الكخنث  اسة  الربث ال را ي كدر

                                                           
 -اا ر كً  من: (1 

لكة العربية السعودية" مرك  الإىلويف الرتبويةث جامعة امللمل (: " تص يل  سئلة ال ا    كتص ال را ة   املم1080الرب ر ا  -

 .08ص-08سعود كلية الرتبيةث ص
(: "ال ا    ال را ة الصامتة لد   لإة الصل اليالث ايعدادي   األردة"ث  لة دراساط علميةث الامعة 1080الكخن  م  علي  -

 .57 -5.األردايةث ص ص 
تعلي  ال را ة    و  مااراط ال ا   مستوياته   املرحلة ايعدادية بد لة ايماراط العربية  (: ت وي   سئلة1001عإيد حممد عإيد  -

 .مرجع ساب  املتىلدةث
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( ماارةث   د     الإاحث .5خلص الإاحث ف   ا مة  ااراط ال ا  ال را ي تكوا    صورتاا األ لية من  

لتدريس   كلية ( حمكمًا من  ععا  هيئة ا7.من الصدإ ال اهري ألداة الإىلث من خ   عر اا على  

الرتبية جامعة ص عا ,   لص م ا   كي  ف راط ال ا مة من حيث س مة الصياغة اللغوية م اسإتاا ل لإة 

الصل اليااي اليااوي ارتإاط تلمل املااراط بال ا  ال را ي,   د  خة الإاحث   ح اط احملكم , ث    

( ماارة لل ا  ال را ي بعد  لمل   41ال اا ي بــــ  فجرا  التعدي ط امل اسإة على املااراط لتتخة شكلاا 

 ويل ال ا مة ف  استإااهث    ت إي اا على عي ة من معلمي اللغة العربية  موجاياا باملرحلة اليااوية 

( 37( معلمًا  موجاًا  17 ن   ت ل خ,تا  عن ع ر س واط ب مااة العاصمة ص عا ث حيث بلغ عدده   

لتىلديد الواة ال سيب لكل ماارةث  ا رًا لصعوبة  ياس مجيع مااراط ال ا  ال را ي  ( موجه37معل ث   

( ف كير  بةلمل خرج %3( ماارة اكت   الدراسة باملااراط الف حصل  على  اة اسيب  41الإالغ عددها  

 للتىل   من الإىلث خبمس ع رة ماارةث  ب اً  على  و  املااراط  عد الإاحث اختإار مااراط ال ا  ال را يث 

الصدإ ال اهري ل ختإارث   عرض ا ختإار على عدد من احملكم  لغرض ا  مئ اة ف   ة ا ختإار 

ي يس ما   ع ل ياسهث     و  م ح اط  م رتحاط السادة احملكم ث   فجرا  التعدي ط ال امة 

ل اهري ل ختإار  ام الإاحث ل ختإارث  بةلمل   الت كد من الصدإ ال اهري ل ختإارث  بعد الصدإ ا

ةسا  صدإ م رداط ا ختإار عن  ري  حسا  معامل ارتإاط امل ردة مع الدرجة الكليةث   لمل بت إي  

ا ختإار على عي ة است  عية من  لإة الصل اليااي اليااوي  درسة خالد بن الوليد للإ   ب مااة 

سإوع    فعادة ا ختإار على ا س  فراد العي ة (  الإًاث  بعد معي  57العاصمة ص عا  بلغ عدده   

ا ست  عيةث    استخراج معامل اليإاط باستخدام معادلة سإريماة برا ة حيث بلغ معامل اليإاط الكلي 

  م اسص ألغراض الدراسة ا الية .(  هو معامل ثإاط مرت ع, 7203ل ختإار 

 رابعًا: األساليب اإلحصائية املستخدمة:
 لإىلث األساليص ايحصا ية املتميلة  :استخدم ا

 (T- testاملتوس اط ا سابية,  ا  رافاط املعيارية,  ال سص املئويةث  اختإار  

نتائج الدراسة ومناقشتها:خامسًا:   
                                                                                                                                                               

(:  س  ماارة التعرب   ثره على ال ا  ال را ي لد  الت مية م خ عي التىلصيل   777.رياض حممدث  اس  جابر  محد  -

 ال را ة,  لة كلية الرتبية, جامعة  سيوط.
(: فعالية اسرتاتيجياط معرفية معي ة   ت مية بعض املااراط العليا لل ا    ال را ة لد  777.عإد ا ميد عإداف عإد ا ميد  -

 لإة الصل األ   اليااويث المعية املصرية للم اهل   رإ التدريسث  لة ال را ة  املعرفةث كلية الرتبيةث جامعة ع  مشسث 

 .130 -111(ص ص .العدد 
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ــًا شــــامً  لل تــــا ل الــــف  ســــ ر ع اــــا الإىلــــث مــــع عــــرض ألهــــ  ا ســــت تاجاط       تعــــم   هــــةه ال  يــــة عر ــ

مــــن ثــــ  التوصــــياط  امل رتحــــاط الــــف خرجــــ  باــــا الدراســــة ا اليــــة,  ســــيت   الــــف توصــــل فلياــــا الإاحــــث,  

 عرض ال تا ل ب اً  على  سئلة الدراسة.

ــ  ال را ـــي ال امـــة             ــا ماـــاراط ال اـ ــ ص علـــى.  مـ ــئلة الدراســـة  الـــةي يـ ــ ا  األ   مـــن  سـ ــة علـــى السـ ل جابـ

 ل لإة الصل اليااي اليااوي؟ (

( ماـــارةث   ــــد  ـــام الإاحــــث بعر ــــاا   .5ال را ــــي مكواـــة مــــن     اســـتخ ص  ا مــــة   ليـــة  اــــاراط ال اـــ     

ــااوي,  ب ــــا             ــااي اليــ ــل اليــ ــة الصــ ــإتاا ل لإــ ــد اا,  م اســ ــن صــ ــد مــ ــ  للت كــ ــن احملكمــ ــة مــ ــى  موعــ علــ

 .( ماارة41رتاا ال اا ية متعم ة  على  را  احملكم    تعديل ال ا مة  فخراجاا   صو

 :ذلك كما هو موضح يف اجلدول اآلتيو
 -( مهارات الفهم  القرائي الالزمة لطلبه الصف الثاني الثانوي   : 4 قم )جدول ر

 مااراط ال ا  ال را ي ال امة ل لإة الصل اليااي اليااوي

 يةكر ح ي ة حمددة  ردط   ال ص امل ر  .

 يةكر األعداد الواردة   ال ص امل ر   .

 يةكر ال خصياط الواردة   ال ص امل ر  .

 كن الواردة   ال ص امل ر  .يةكر األما

 يكتص مرادب بعض األل ا  الواردة   ال ص امل ر  .

 حيدد   داد بعض األل ا  الواردة   ال ص امل ر  .

 حيدد المل ا فتتاحية   ال ص امل ر  .

  ي  ب  امل رد  املي ى  المع   ال ص امل ر  .

 مع اها.يعإط امل ردة  إ ًا صىليىلًا يساعد على فا  

 يعع ع وااًا جديدًا لل ص امل ر  .

 يرتص األفكار حسص  اورها   ال ص امل ر  .

 حيدد ال كرة العامة   ال ص امل ر  .

 حيدد ال كرة ال رعية   ال ص امل ر  .

 يص ل األفكار  األحدايف    موعاط متجااسة

 يستخلص املع ى العم  الةي ذ يصرح به الكاتص.

   ي  الةي اتإعه الكاتص   ب ا  ال ص امل ر  .حيدد الت

 يستد  على  عية معي ة  ا يد  علياا من كلماط   ال ص امل ر  .

 ي سر مع ى كلمة  ردط   ال  عة باستخدام السياإ.

 يست إط الع,    الدر س املتعم ة   ال ص امل ر  .

 حيدد األسإا  ملو ل  رد   ال ص امل ر  .

 التعإرياط الدالة على ال من.ي رإ ب  

 يست تل الص اط املمي ة لل خصياط الواردة   ال ص امل ر  
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 ي سر د لة بعض ع ماط الرت ي .

 يست تل  ا ي ر  تعميمًا  كن ت إي ه على  اهرة جديدة.

 يست تل در سًا جديدًة تتصل ةياته املست إلية  ا  ر .

 ال ص امل ر  . ي رتح حً  لتىلس   اهرة  ردط  

 حيل م كلة عامة    خاصة باستخدام ال ص امل ر  .

 حيدد سإإًا جوهريًا  د يف  عية جديدة ذ ترد   ال ص امل ر  .

 حيدد  جاة ا ر الكاتص.

  ي  ب  ا  ي ة  الر ي   ال ص امل ر  .

 حيدد مو  ه بإبدا  ر يه   ال ص امل ر  .

 الكاتص من ال ص امل ر  . حيدد الصوا     اخل   ملو ل

 يصدر حكمًا على مو ل  رد   ال ص امل ر  .

 يستخلص ا الة ال عورية املتعم ة   ال ص امل ر  .

 يدر  م اهر املوسي ى الداخلية   ال ص امل ر  .

 يإّين صدإ العا  ة   ال ص امل ر  .

  سرح ال ص امل ر     يله.

 ياط الف  يل فلياا ال ارا.ي ت ي من ال ص امل ر   ال خص

 يرتص األفكار   ال ص امل ر   ترتيإًا جديدًا.

 يت إ  باألحدايف  حإكة املو وت   ال ص امل ر  .

 يدع  ال عية الف عالاا الكاتص بال واهد    األدلة.

 

ــه الصـــــل           ــي ال امـــــة ل لإـــ ــاراط ال اـــــ  ال را ـــ ــ ا  األ   بتىلديـــــد ماـــ ــة علـــــى الســـ ــةلمل متـــــ  ايجابـــ   بـــ

 اليااي اليااوي .

ــارة        ــة ال ســـإية لكـــل ماـ ــا األهميـ ــه.   مـ ــة  الـــةي اصـ ــااي مـــن  ســـئلة الدراسـ ــة عـــن الســـ ا  اليـ بال ســـإة ل جابـ

 من تلمل املااراط من  جاة ا ر املوجا   املدرس ؟(

( 37( معلــــــ     37ف ـــــد متـــــ  ايجابـــــة مــــــن خـــــ    ويـــــل ال ا مـــــة ف  اســــــتإااه    ت إي اـــــا علـــــى          

ل غـــــة العربيـــــة للمرحلـــــة اليااويـــــة,   لـــــمل يلـــــاد الـــــواة ال ســـــيب  األهميـــــة ال ســـــإية لكـــــ موجـــــه ملـــــادة الل

 .ماارة من مااراط ال ا  ال را ي

 يوضح ذلك. (5رقم )واجلدول 

 املاــاراط
 ( حمكما17 را  العامل    ميداة التعلي    املدارس من املعلم   املوجا   

التكرار 

بدرجة 

 كإرية
 ال سإة

التكرار 

درجة ب

 متوس ة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

  ليلة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

 غري مامة
 ال سإة

الواة 

ال سيب 

 لألهمية
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 املاــاراط
 ( حمكما17 را  العامل    ميداة التعلي    املدارس من املعلم   املوجا   

التكرار 

بدرجة 

 كإرية
 ال سإة

التكرار 

درجة ب

 متوس ة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

  ليلة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

 غري مامة
 ال سإة

الواة 

ال سيب 

 لألهمية
يةكر 

ح ي ة 

حمددة  ردط 

  ال ص 

 امل ر  

44 04% 1. .7% . 3% . 3% 3213 

يةكر 

األعداد 

الواردة   

 ال ص امل ر  

1. .7% .4 47% .7 33% 4 0% .203 

يةكر 

ال خصياط 

   الواردة

 ال ص امل ر  

14 .3% .. 30% 10 3.% 5 8% .205 

حيدد 

األماكن 

الواردة   

 ال ص امل ر  

11 .0% 13 ..% .1 43% 5 8% .211 

يكتص مرادب 

بعض 

األل ا  

الواردة   

 ال ص امل ر  

47 11% 13 ..% 1 17% 1 .% 3253 

حيدد   داد 

بعض 

األل ا  

الواردة   

 ال ص امل ر  

15 .5% 11 .0% 10 31% 17 10% .21 

حيدد المل 

ا فتتاحية 

  ال ص 

 امل ر  

.7 33% 8 13% 18 37% 14 .3% .251 
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 املاــاراط
 ( حمكما17 را  العامل    ميداة التعلي    املدارس من املعلم   املوجا   

التكرار 

بدرجة 

 كإرية
 ال سإة

التكرار 

درجة ب

 متوس ة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

  ليلة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

 غري مامة
 ال سإة

الواة 

ال سيب 

 لألهمية
 ي  ب  

امل رد  املي ى 

  المع   

 ال ص امل ر  
11 .0% .7 33% 13 ..% 11 18% .218 

يعإط 

امل ردة  إ ا 

صىليىلًا 

يساعد على 

 فا  مع اها

18 37% 15 .5% 13 ..% 14 .3% .258 

ع وااًا  يعع

جديدًا 

لل ص 

 امل ر  
4. 07% 17 10% 5 8% 3 5% 3251 

يرتص األفكار 

حسص 

 اورها   

 ال ص امل ر  

 

37 57% .4 47% 3 5% 3 5% 3235 

حيدد ال كرة 

العامة   

 ال ص امل ر  
38 13% 17 10% 11 18% 1 .% 3241 

حيدد ال كرة 

ال رعية   

 ال ص امل ر  
31 17% 14 .3% 0 1.% 3 5% 3238 

يص ل 

األفكار 

 األحدايف   

 موعاط 

 متجااسة .

17 10% 14 .3% 18 37% 18 37% .2.1 

يستخلص 

املع ى 

العم  

الةي ذ 

يصرح به 

 الكاتص .

38 13% 15 .5% 4 0% 3 5% 3241 

حيدد 

الت  ي  
18 37% 10 3.% 8 13% 15 .5% .21 
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 املاــاراط
 ( حمكما17 را  العامل    ميداة التعلي    املدارس من املعلم   املوجا   

التكرار 

بدرجة 

 كإرية
 ال سإة

التكرار 

درجة ب

 متوس ة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

  ليلة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

 غري مامة
 ال سإة

الواة 

ال سيب 

 لألهمية
الةي اتإعه 

الكاتص   

ب ا  ال ص 

 امل ر  .
يستد  على 

 عية معي ة 

 ا يد  

علياا من 

كلماط   

ال ص 

 امل ر  .

11 .0% 11 18% .. 30% 11 18% .251 

ي سر مع ى 

كلمة  ردط 

  ال  عة 

باستخدام 

 السياإ.

35 58% 13 ..% 11 18% 1 .% 3231 

يست إط 

الع,    

الدر س 

املتعم ة   

ال ص 

 امل ر  .

.5 4.% .. 30% 0 15% 4 0% 3213 

حيدد 

 األسإا 

ملو ل  رد   

ال ص 

 امل ر  .

11 18% 10 3.% .. .0% 8 13% .255 

ي رإ ب  

التعإرياط 

الدالة على 

 ال من.
.. 30% 0 15% 15 .5% 14 .3% .215 

يست تل 

الص اط 

املمي ة 

لل خصياط 

الواردة   

ال ص 

14 .3% .0 45% 0 1.% 1. .7% .201 
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 املاــاراط
 ( حمكما17 را  العامل    ميداة التعلي    املدارس من املعلم   املوجا   

التكرار 

بدرجة 

 كإرية
 ال سإة

التكرار 

درجة ب

 متوس ة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

  ليلة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

 غري مامة
 ال سإة

الواة 

ال سيب 

 لألهمية
 امل ر  .

ي سر د لة 

بعض 

ع ماط 

 الرت ي .
.7 33% 8 13% 14 .3% 18 37% .25 

يست تل  ا 

ي ر  تعميمًا 

 كن 

ت إي ه على 

 اهرة 

 جديدة.

33 55% 17 10% 0 15% 8 13% 3213 

يست تل 

در سًا جديدة 

تتصل 

ةياته 

املست إلية 

  ا  ر .

 

.3 38% 5 8% 17 10% .. 30% .281 

ي رتح حً  

لتىلس  

 اهرة  ردط 

  ال ص 

 امل ر  .

10 .8% 10 3.% 11 .0% 8 13% .205 

حيل م كلة 

عامة    

خاصة 

باستخدام 

ال ص  

 امل ر  .

10 .8% 10 3.% 14 .3% 17 10% .201 

حيدد سإإًا 

جوهريًا 

 د يف 

 عية جديدة 

ذ ترد   

ال ص 

 امل ر  .

18 37% 18 37% 10 3.% 5 8% .281 

 211. %3. 14 %3. 14 %.. 13 %31 10حيدد  جاة 
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 املاــاراط
 ( حمكما17 را  العامل    ميداة التعلي    املدارس من املعلم   املوجا   

التكرار 

بدرجة 

 كإرية
 ال سإة

التكرار 

درجة ب

 متوس ة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

  ليلة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

 غري مامة
 ال سإة

الواة 

ال سيب 

 لألهمية
 ا ر الكاتص.
 ي  ب  

ا  ي ة 

 الر ي   

ال ص 

 امل ر  .

30 15% 1. .7% 5 8% 4 0% 3243 

حيدد مو  ه 

بإبدا  ر يه   

ال ص 

 امل ر  .
4. 07% 1. .7% 4 0% . 3% 3251 

حيدد 

الصوا     

اخل   ملو ل 

الكاتص   

ال ص 

 امل ر  .

37 57% 18 37% 0 1.% 5 8% 32.. 

يصدر حكمًا 

على مو ل 

 رد   ال ص 

 مل ر  .ا
15 .5% 10 .8% 0 15% 10 3.% .213 

يستخلص 

ا الة 

ال عورية   

ال ص 

 امل ر  .

18 37% 10 31% 11 .0% 0 1.% .28 

يدر  م اهر 

املوسي ى 

الداخلية   

ال ص 

 امل ر  .

14 .3% 18 37% 18 37% 17 10% .21 

يإ  صدإ 

العا  ة   

ال ص 

 امل ر  .
.7 33% 17 10% 8 13% .. 30% .25 
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 املاــاراط
 ( حمكما17 را  العامل    ميداة التعلي    املدارس من املعلم   املوجا   

التكرار 

بدرجة 

 كإرية
 ال سإة

التكرار 

درجة ب

 متوس ة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

  ليلة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

 غري مامة
 ال سإة

الواة 

ال سيب 

 لألهمية
 سرح 

ال ص امل ر   

   يله.
17 10% 0 15% .3 38% 18 37% .218 

ي ت ي من 

ال ص امل ر   

ال خصياط 

الف  يل 

 فلياا.

17 10% 14 .3% 18 37% 18 37% .2.0 

يرتص األفكار 

  ال ص 

امل ر   ترتيإًا 

 جديدًا
11 .1% 11 18% .. 30% 11 18% .253 

يت إ  

باألحدايف 

 حإكة 

املو وت   

 ص ال

 امل ر  .

18 37% 13 ..% 15 .5% 14 .3% .258 
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 املاــاراط
 ( حمكما17 را  العامل    ميداة التعلي    املدارس من املعلم   املوجا   

التكرار 

بدرجة 

 كإرية
 ال سإة

التكرار 

درجة ب

 متوس ة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

  ليلة
 ال سإة

التكرار 

بدرجة 

 غري مامة
 ال سإة

الواة 

ال سيب 

 لألهمية

يدع  

ال عية الف 

عالاا 

الكاتص 

بال واهد    

 األدلة.

3. 53% 14 .3% 0 1.% 0 1.% 3218 

( فـــــ كير  هـــــي  %3   ـــــو  التىللـــــي ط ايحصـــــا ية    خـــــة املاـــــاراط الـــــف حصـــــل  علـــــى  اة اســـــيب           

 كالتالي:

   .يةكر ح ي ة حمددة  ردط   ال ص امل ر  -1
 حيدد مو  ه بإبدا  ر يه   ال ص امل ر   . -.
 يكتص مرادب بعض األل ا  الواردة   ال ص امل ر  . -3
 يعع ع وااًا جديدًا لل ص امل ر  . -4
 حيدد ال كرة العامة   ال ص امل ر  . -5
 يستخلص املع  العم  الةي يصرح به الكاتص. -1
  ي  ب  ا  ي ة  الر ي   ال ص امل ر  . -0
 لمة  ردط   ال  عة باستخدام السياإ.ي سر مع ى ك -8
 حيدد الصوا     اخل   ملو ل الكاتص من ال ص امل ر  . -0

 حيدد ال كرة العامة   ال ص امل ر  . -17
 يدع  ال  عة الف عالاا الكاتص بال واهد    األدلة. -11
 يست ل  ا ي ر  تعميمًا  كن ت إي ه على  اهرة جديدة. -.1
 ة   ال ص امل ر  .يست إط الع,    الدر س املتعم  -13
 ي رتح حً  لتىلس   اهرة  ردط   ال ص امل ر  . -14
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 يرتص األفكار حسص  اورها   ال ص امل ر  .   -15

  باةا مت  ايجابة عن الس ا  اليااي من  سئلة الدراسة.

ن ل جابة عن الس ا  اليالث من  سئلة الدراسة  الةي ي ص على.  ما  ثر متغري ال س  كور فاايف   التمك

 من مااراط ال ا  ال را ي ككل  كل ماارة على حدة؟

 مت  ايجابة عن هةا الس ا  من خ   التىل   من صىلة ال رض الةي ي ص على: 

  توجد فر إ  اط د لة فحصا ية ب  متوسط درجاط  لإة الصل اليااي اليااوي   التمكن من مااراط 

 متغري ال س   كور ــــــ فاايف(.ال ا  ال را ي ككل  كل  ماارة على حدة تع   ف  

  ختإار صىلة هةا ال رض   حسا  املتوس اط  ا  رافاط املعيارية   يمة  ط(  درجة ا رية  مستو   

 الد لة ل تا ل ا ختإار لد  عي ة الإىلث   كور ــــــــ فاايف(

 

 :(6رقم ) كما يوضح ذلك اجلدول

 م
 الإياااط

 مااراط ال ا  ال را ي

 ال س

 لعددا

  ة(

 املتوسط

  م(

ا  راب 

 املعياري

  ت(

درجة 

 ا رية

 fd ) 

  يمة

  ط(

مستو  

 الد لة

1 
يةكر ح ي ة حمددة 

  ردط   ال ص امل ر  .

 048 7281 7208 3.0  كور

72387 

72074 

 048 .728 7201 4.1 فاايف غري دالة

. 
حيدد مو  ه بإبدا  ر يه   

 ال ص امل ر  .

721.3 048 7218 1215 3.0  كور
- 

7207. 

 048 7210 1215 4.1 فاايف غري دالة

3 

يكتص مرادب بعض 

األل ا  الواردة   ال ص 

 امل ر  .

72104 048 7213 1241 3.0  كور
- 

72488 

 048 7213 1240 4.1 فاايف غري دالة

4 
يعع ع وااا جديدا لل ص 

 امل ر  .

72100 048 7215 7211 3.0  كور
- 

72408 

 048 7218 7214 4.1 فاايف دالةغري 
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 م
 الإياااط

 مااراط ال ا  ال را ي

 ال س

 لعددا

  ة(

 املتوسط

  م(

ا  راب 

 املعياري

  ت(

درجة 

 ا رية

 fd ) 

  يمة

  ط(

مستو  

 الد لة

5 
يستخلص املع ى العم  

 الةي ذ يصرح به الكاتص.

72.57 048 7201 7201 3.0  كور
- 

72873 

 048 .720 .720 4.1 فاايف غري دالة

1 
 ي  ب  ا  ي ة  الر ي 

   ال ص امل ر  .

 048 7250 1258 3.0  كور

72115 

72530 

 048 7251 1.55 4.1 فاايف غري دالة

0 
حيدد ال كرة العامة   

 ال ص امل ر  .

72380 048 7204 1270 3.0  كور
- 

72100 

 048 7203 1270 4.1 فاايف غري دالة

8 
حيدد ال كرة ال رعية   

 ال ص امل ر  .

72175 048 7204 7285 3.0  كور
- 

72011 

 048 7204 7281 4.1 فاايف غري دالة

0 

 ردط  ي سر مع ى كلمة

  ال  عة باستخدام 

 السياإ.

72700 048 7217 7280 3.0  كور
- 

720.3 

 048 7250 7207 4.1 فاايف غري دالة

17 

حيدد الصوا     اخل   

ملو ل الكاتص   ال ص 

 امل ر  .

 048 7201 7280 3.0  كور
72744
- 

72015 

 048 7205 7280 4.1 فاايف غري دالة

11 

يــــدع  ال عــــية الـــــف   

الاـــــــــــــا الكاتــــــــــــــص  ع

 بال واهد    األدلة.

 048 .720 .720 3.0  كور
7270

7- 

720.0 

 غري دالة
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 م
 الإياااط

 مااراط ال ا  ال را ي

 ال س

 لعددا

  ة(

 املتوسط

  م(

ا  راب 

 املعياري

  ت(

درجة 

 ا رية

 fd ) 

  يمة

  ط(

مستو  

 الد لة

   048 .720 .720 4.1 فاايف  

1. 

يســــــت تل  ــــــا ي ـــــــر    

ــن   ــًا  كــــــــــــــ تعميمــــــــــــــ

ت إي ـــه علـــى  ــــاهرة   

 جديدة.

 048 .724 7218 3.0  كور
12.1

1 

72.71 

 غري دالة

   048 7230 7214 4.1 فاايف  

13 

يســــــــــت إط العــــــــــ,    

ــم ة    ا ــدر س املتعــ لــ

 ال ص امل ر  .

 048 7217 .724 3.0  كور
7270

1 

72043 

 غري دالة

   048 7258 7241 4.1 فاايف  

14 

ي ـــرتح حـــً  لتىلســـ    

ــاهرة  ردط     ــــــــــــــــــــــــ

 ال ص امل ر  .

 048 7247 7210 3.0  كور
7213

4 

72803 

 غري دالة

   048 7247 7210 4.1 فاايف  

15 

ــص    ــار حســ ــص األفكــ يرتــ

ــا   ــ ص   اورهـــــــ الـــــــ

 امل ر  .

 048 7208 1271 3.0  كور
7271

8- 

72085 

 غري دالة
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 م
 الإياااط

 مااراط ال ا  ال را ي

 ال س

 لعددا

  ة(

 املتوسط

  م(

ا  راب 

 املعياري

  ت(

درجة 

 ا رية

 fd ) 

  يمة

  ط(

مستو  

 الد لة

   048 7208 1271 4.1 فاايف  

 

ماــــــــــــــــاراط ال اــــــــــــــــ  

 ال را ي ككل

 

 3.0  كور
1.21

0 
321. 048 

721.
0- 

72800 

 غري دالة

 يتع  من الد   الساب  ما ي تي: 

متوســــــ اط درجـــــاط  لإــــــة  ( بـــــ   7275  توجـــــد فـــــر إ  اط د لــــــة فحصـــــا ية ع ـــــد مســــــتو  د لـــــة        -

ــ س ف        ــي ككــــل تعــــ   ف  الــ ــاراط ال اــــ  ال را ــ ــار ماــ ــور   فاــــايف (   اختإــ ــااوي    كــ ــااي اليــ الصــــل اليــ

 (  هةه ال يمة غري دالة فحصا يا. 72800(  مستو  د لة  -721.0بلغ   يمة  ط(  

وي    كــــور     توجــــد فــــر إ  اط د لــــة فحصــــا ية بــــ  متوســــ اط درجــــاط  لإــــة الصــــل اليــــااي اليــــاا    -

ــي علــــى حــــدة   بــــةلمل              ــن ماــــاراط ال اــــ  ال را ــ ــ  ال را ــــي لكــــل ماــــارة مــ ــايف(   اختإــــار ماــــاراط ال اــ فاــ

 ا إل ال رض الص ري .
 يتع  من الد   الساب  ما ي تي: 

ــن         - ــتمكن مــ ــ ثري للجــــ س   الــ ــود تــ ــدم  جــ ــاب ة   عــ ــاط الســ ــا ل الدراســ ــع اتــ ــ  مــ ــة تت ــ ــةه ال تيجــ  ة هــ

 ( 2 جا  اف   ث (1 ككل  لكل من : ال يسيمااراط ال ا  ال را ي 

                                                           
 -175( ص ص .(:  ياس سرعة ال را ة  ال ا    مرحلة الدراسة املتوس ةث  لة املعل  الديدث العدد 1084ال يسي رؤ ب  حممود  (1 

171. 

(: "ت مية بعض مااراط ال ا  ال را ي لد      الصل اليااي اليااوي" م متر تربية الغد   العاذ العربي رؤ  1005جا  اف علي سعد   (1 

 ..13ص – ..1ت لعاط( كلية الرتبيةث جامعة ايماراطثص 
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الــــف توصــــل  ف   جــــود فــــر إ دالــــة فحصــــا يا بــــ    (1  تلــــل هــــةه ال تيجــــة عــــن دراســــة الكخــــن     - 

ال ـــــ    ال الإـــــاط   املرحلـــــة ايعداديـــــة لصـــــاحل ال الإــــــاط بال ســـــإة للـــــتمكن مـــــن ماـــــاراط ال اــــــ           

 ال را ي.
ــر      -  ــد الــ ــة عإــ ــع دراســ ــة مــ ــةه ال تيجــ ــا يا     (2 محن  تلــــل هــ ــة فحصــ ــر إ دالــ ــود فــ ــل  ف   جــ ــف توصــ الــ

بــــ  الــــةكور  اياــــايف علــــى املســــتو  الــــامعي   الــــتمكن مــــن ماــــاراط ال اــــ  ال را ــــي   لــــمل لصــــاحل             

 الةكور . 
ــي         ــ  ال را ــ ــاراط ال اــ ــن ماــ ــة مــ ــن ال لإــ ــر إ   متكــ ــود فــ ــا  جــ ــاط الــــف  ثإتــــ  اتا جاــ  ي حــــ   ة الدراســ

 (3 ه ال ـــــر إ دالـــــة فحصـــــا يا لصـــــاحل ال الإـــــاط   دراســـــة الكخـــــن   ـــــد اختل ـــــ  فيمـــــا بي اـــــا فكااـــــ  هـــــة 

  (4  دالة فحصا يا لصاحل الةكور   دراسة عإد الرمحن 

ــود فـــر إ بـــ  ال ـــ    ال الإـــاط               ــث ا ـــالي الـــةي  ثإـــ  عـــدم  جـ ــل هـــةه ال تـــا ل عـــن اتـــا ل الإىلـ   تلـ

 تي :   التمكن من مااراط ال ا  ال را ي   د يع   هةا ا خت ب ف  اآل

علــــى  لإــــة املرحلــــة    (5 اخــــت ب عي ــــاط الإىلــــث   كــــل الدراســــاط ث حيــــث كااــــ  دراســــة الكخــــن         -*

 ايعدادية,   ديدًا على  لإة الصل اليالث  ايعدادي . 

ــرمحن     -* ــد الـــ ــة عإـــ ــة دراســـ ــ  عي ـــ ــ  كااـــ ـــ   (6   حـــ ــة الامعيــ ــة املرحلـــ ــى  لإـــ ــة  علـــ ــدًا  لإـــ ة ,  ديـــ

 .س  األدبي (   ال س  العلمي  ال  املستو  اليالث

                                                           
(: "ال ا    ال را ة الصامتة لد   لإة الصل اليالث ايعدادي   األردة"ث  لة دراساط علميةث الامعة األردايةث 1080الكخن  م  علي  (3 

 .57-5.ص ص 

لد      الامعة  ع  تاا باهتماماتا  ال را ية " امل متر (: "اسرتاتيجياط ال ا  ال را ي 773.عإد الرمحن هد  مص  ى حممد  (4 

 .41. -18.ص ص  17 – 0العلمي اليالثث لل را ة  املعرفةث ال را ة  ب ا  اياساةث 

 .57-5.ص ص  مرجع ساب ,(: "ال ا    ال را ة الصامتة لد   لإة الصل اليالث ايعدادي   األردة"ث 1080الكخن  م  علي ( . 

مرجع ساب , (: "اسرتاتيجياط ال ا  ال را ي لد      الامعة  ع  تاا باهتماماتا  ال را ية " 773.الرمحن هد  مص  ى حممد  عإد(3 

 .41.-18.ص ص 

ايةث (: "ال ا    ال را ة الصامتة لد   لإة الصل اليالث ايعدادي   األردة"ث  لة دراساط علميةث الامعة األرد1080الكخن  م  علي  ((5

 .57-5.ص ص 

مرجع ساب , (: "اسرتاتيجياط ال ا  ال را ي لد      الامعة  ع  تاا باهتماماتا  ال را ية " 773.عإد الرمحن هد  مص  ى حممد  ((6

 .41.-18.ص ص 
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بي مـــــا عي ـــــة الإىلـــــث ا ـــــالي متـــــ  علـــــى  لإـــــة املرحلـــــة اليااويـــــة   ديـــــدًا  لإـــــة الصـــــل اليـــــااي     -*

اليــــااوي    هــــةه املرحلــــة ت كــــد الدراســــاط  ة ال ــــر إ بــــ  ال ــــ    ال الإــــاط   الك ــــا ة اللغويــــة ت ــــل    

  ار جلية   املرحلة ايعدادية.  ت

ج السابقة ميكن وضع التوصيات اآلتية:: التوصيات: بناء على النتائسادساً   
 ــــر رة  ديــــد  ــــوا    اــــاراط ال اــــ  ال را ــــي ال امــــة لكــــل مرحلــــة تعليميــــة,  لكــــل صــــل دراســــي      -1

 على حده حتى يتمكن خم  و امل اهلث  م ل وهاث  املدرسوة من ا ست ادة من تلمل املااراط.
ــل      -. ــة الصـ ــى  لإـ ــررة علـ ــرا ة امل ـ ــص ال ـ ــر    ســـئلة كتـ ــادة ال  ـ ــى   فعـ ــمل علـ ــااوي ةيـــث ت ـ ــااي اليـ اليـ

  سئلة ترك  على مااراط ال ا  ال را ي.
ع ــــد د راط ت هيليــــة ملدرســــي اللغــــة العربيــــة   مرحلــــة التعلــــي  اليــــااوي للوصــــو  باــــ  ف  مســــتو      -3

ــا            ــى  فكســ ــ  علــ ــًا هلــ ــوة  لــــمل معي ــ ــى يكــ ــاا حتــ ــاليص تدريســ ــيث   ســ ــ  ال را ــ ــاراط ال اــ ــن ماــ ــتمكن مــ الــ

   با  تلمل املااراط. 
ــاراط       -4 ــ   اــ ــداب ســــلوكية تتعلــ ــ   هــ ــة اليااويــــة ا    يــ ــرا ة للمرحلــ ــاهل تعلــــي  ال ــ ــه م ــ  ة تتوجــ

ال اــــ  ال را ــــيث  ة األهــــداب ا اليــــة تتصــــل بالعموميــــةث كمــــا لــــص  ة  صــــص لكــــل درس مــــن در س    

 ال را ة بعض مااراط ال ا  ال را ي كسلو  متو ع يعمل املعل  على فكسابه للمتعلم .
ــل  -5 ــداد دليـ ــة          فعـ ــل مرحلـ ــي,  لكـ ــل دراسـ ــل صـ ــي لكـ ــ  ال را ـ ــاراط ال اـ ــمن ماـ ــة يتعـ ــة العربيـ ــدرس اللغـ ملـ

 تعليمية.
 ة يســـــتيمر مدرســـــو اللغـــــة العربيـــــة كـــــل مـــــا  رجـــــه الصـــــىلافة  امل ـــــابع   ب داـــــا  الـــــف تتميـــــ      -1

ةريـــــة الـــــر ي  التعـــــإري   م ا  ـــــة ال عـــــايا املختل ـــــة   عـــــايا العصـــــر مـــــع ال لإـــــة للوصـــــو  باـــــ  ف      

 بدا  الر ي ملواجاة امل ك ط الف  د تواجاا    حياتا  املست إلية.مرحلة ف
 

تية:: املقرتحات بناء على النتائج والتوصيات السابقة ميكن وضع املقرتحات اآلسابعاً   
 ب ا  براامل يادب ف  ت مية مااراط ال ا  ال را ي امل اسة لد   لإة الصل اليااي اليااوي. -1

ــة أل   -. ــة  ليليــــ ــام بدراســــ ــ       ال يــــ ــاراط ال اــــ ــو  ماــــ ــة    ــــ ــة اليااويــــ ــرا ة للمرحلــــ ــص ال ــــ ــئلة كتــــ ســــ

 ال را ي ال امة هل    ال لإة.
ــ        -3 ــاراط ال اــــ ــة   ت ميــــــة ماــــ ــا  را  املعرفــــ ــتخدام اســــــرتاتيجياط مــــ ــر اســــ ــة  ثــــ ــة ملعرفــــ ــام بدراســــ ال يــــ

 ال را ي.
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ــاراط ال اــــــ           -4 ــده   اــــ ــاتا   ت  يــــ ــع ك ايــــ ــا  اخلدمــــــة لرفــــ ــ   ث ــــ ــدريص املعلمــــ ــرامل لتــــ ــداد بــــ فعــــ

 ال را ي لتعي ا  ع د تدريس املو وعاط ال را ية,  فكسابا  تلمل املااراط لل لإة.
ــ  ال را ـــــي  الـــــف        -5 ــاراط ال اـــ ــن ماـــ ــة مـــ ــاط الرتبيـــ ــن  لإـــــة كليـــ ــاس مـــــد  متكـــ ــرا  دراســـــاط ل يـــ فجـــ

 سي وموة بتدريساا. 

 قائمة املصادر واملراجع عاشرًا: 

 أوال: املراجع العربية:

 ث دار صادر.13مكرم: لساة العر ث ج ابن م  ور مجا  الدين حممد بن  -1
(:  ثر فسرتاتيجية ما  را  املعرفة    س   مناط ال ا  ال را ي 771.فمساعيل مص  ى موسى  -.

 الوعي  ا  را  املعرفةث  فاتاج األسئلة لد  ت مية مرحلة التعلي  ايعدادية امل متر العلمي األ   للجمعية 

 . .1-11املصرية لل را ة  املعرفة 
(: " ثر الصورة ال را ية  مستو  امل ر  ية  ال س   ا ستيعا  ال را ي  دا  .100التل شادية   -3

 (.4 لإة الصل اليامن"  لة الريمو ث العددث  
 .1(:  رإ تعلي  اللغة العربيةث ال اهرةث دار ال كر العربيثط1001جاس  حممودث اخللي ة حسن   -4
ض ماــــاراط ال اــــ  ال را ــــي لــــد   ــــ   الصــــل اليــــااي  (: "ت ميــــة بعــــ1005جــــا  اف علــــي ســــعد   -5

ــةث جامعـــــــــة          ــة الرتبيـــــــ ــي رؤ   ت لعـــــــــاط( كليـــــــ ــاذ العربـــــــ ــة الغـــــــــد   العـــــــ ــ متر تربيـــــــ ــااوي" مـــــــ اليـــــــ

 ..13ص – ..1ايماراطثص
ــا   -1 ــرب ر ــ ــعودية"      1080الــ ــة الســ ــة العربيــ ــرا ة   اململكــ ــص ال ــ ــ    كتــ ــئلة ال اــ ــ يل  ســ (: " تصــ

 .08ص-08مل سعود كلية الرتبيةث صمرك  الإىلويف الرتبويةث جامعة املل
ــد   -0 ــ  املـــــدخل ف      777.حإيـــــص اف حممـــ ــة  الت إيـــ ــ  امل ـــــر   بـــــ  ال  ريـــ ــرا ة  فاـــ (:  ســـــس ال ـــ

 ت وير مااراط ال ا   الت كري  التعل ث عماةث األردةث دار عمار. 
ــد    -8 ــن حممـــــ ــل حســـــ ــض     771.خلـــــ ــة بعـــــ ــا   ت ميـــــ ــا    ثرهـــــ ــة    د  األ  ـــــ ــدة م رتحـــــ (: "  حـــــ

ــ  ال   ــاراط ال اــ ــادس        ماــ ــي الســ ــ متر العلمــ ــة" املــ ــة ا بتدا يــ ــامس باملرحلــ ــل اخلــ ــة الصــ ــد  ت ميــ ــي لــ را ــ

ــ ًا جامعــــة عــــ  مشــــس,       ــة مــــن حــــ  كــــل   ــــل  ة يكــــوة  ار ــــًا متميــ للجمعيــــة املصــــرية لل ــــرا ة  املعرفــ

 يوليو. 13 -.1
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ــد    -0 ــابر  محــ ــ  جــ ــدث  اســ ــي    777.ريــــاض حممــ ــ  ال را ــ ــى ال اــ ــره علــ ــرب   ثــ ــارة التعــ (:  ســــ  ماــ

 ة م خ عي التىلصيل   ال را ة,  لة كلية الرتبية, جامعة  سيوط.لد  الت مي
ــرا ة الصــــــامتة لــــــد     1004ال هرااــــــي متعــــــص حممــــــد   -17 ــاراط ال اــــــ    ال ــــ ــار ماــــ ــا  اختإــــ (: ب ــــ

ت ميــــــة الصــــــ وب الي ثــــــة األخــــــرية مــــــن املرحلــــــة ا بتدا يــــــة باململكــــــة العربيــــــة الســــــعوديةث رســــــالة           

 معة  م ال ر .ماجستري غري م  ورة( كلية الرتبيةث جا
ــا عإــــــداف   -11 ــا  را    771.الســــــليماة ماــــ ــا   علــــــى اســــــتخدام اســــــرتاتيجياط مــــ ــامل  ــــ (:  ثــــــر براــــ

املعرفـــة   ت ميـــة ماـــارة ال اـــ  ال را ـــي لـــد  تلميـــةاط صـــعوباط ال ـــرا ة   الصـــل الســـادس ا بتـــدا يث            

  لة الدراساط الرتبويةث كلية الدراساط العلياث جامعة اخلليل العربي.
(: تعلـــــــي  اللغـــــــة العربيـــــــة بـــــــ  ال  ريـــــــة  الت إيـــــــ ث ال ـــــــاهرةث الـــــــدار  .100 شـــــــىلاته حســـــــن -.1

 .3املصرية اللإ اايةث ط
(: ت ــــوير ماــــاراط ال ــــرا ة الاريــــة   مراحــــل التعلــــي  العــــام   مصــــرث        1081شــــىلاته حســــن   -13

 رسالة دكتوراهث  غري م  ورة( كلية الرتبيةث جامعة ع  مشس.
رتبيـــــــة اللغويـــــــة  اا إاعاتاـــــــا املســـــــلكية     (: فـــــــن التـــــــدريس لل  .100صـــــــاحل حممـــــــد مســـــــمل     -14

   منا اا العمليةث ال اهرةث دار ال كر العربي ا ديث.
ــد   -15 ــدي  محـــ ــة رشـــ ــة     1008 عيمـــ ــة بـــــ  ال  ريـــ ــة العربيـــ ــي  اللغـــ ــاهل تعلـــ ــة مل ـــ (: األســـــس العامـــ

 .1 الت إي , دار املسريةث ط
ــيد     -11 ــد الســ ــات حممــ ــدث م ــ ــدي  محــ ــة رشــ ــة   التع 771. عيمــ ــة العربيــ ــدريس اللغــ ــام  (: تــ ــي  العــ لــ

 ا رياط   ار ث ال اهرةث دار ال كر العربي.
ــد     -10 ــص, ا وامــــــدة حممــــ ــور راتــــ ــ  ال  ريــــــة      773.عاشــــ ــة العربيــــــة بــــ ــدريس اللغــــ (:  ســــــاليص  تــــ

 .1 الت إي ث دار املسريةث ط
(: فعاليــــة اســــرتاتيجياط معرفيــــة معي ــــة   ت ميــــة     777.عإــــد ا ميــــد عإــــداف عإــــد ا ميــــد      -18

  ال ـــرا ة لــــد   لإــــة الصــــل األ   اليـــااويث المعيــــة املصــــرية للم ــــاهل   بعـــض املاــــاراط العليــــا لل اــــ   

(ص ص .  ـــــرإ التــــــدريسث  لــــــة ال ــــــرا ة  املعرفــــــةث كليــــــة الرتبيــــــةث جامعــــــة عــــــ  مشــــــسث العــــــدد   

111- 130. 
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ــد    -10 ــد  مصـــــ  ى حممـــ ــد   ـــــ     773.عإـــــد الـــــرمحن هـــ ــي لـــ ــرتاتيجياط ال اـــــ  ال را ـــ (: "اســـ

ــة  ع  تاــــا باهتمامــــاتا  ال را    ــي اليالــــثث لل ــــرا ة  املعرفــــةث ال ــــرا ة  ب ــــا         الامعــ يــــة " املــــ متر العلمــ

 .41. -18.ص ص  17 – 0اياساةث 
(:  ثــــــــر فســــــــرتاتيجيت  مــــــــن اســــــــرتاتيجياط الــــــــتعل   1000عإــــــــد الســــــــيد  حممــــــــد ســــــــليماة   -7.

ــتري, غري          ــالة ماجســــ ــةث رســــ ــة ا جنلي يــــ ــعإة اللغــــ ــة شــــ ــد   لإــــ ــ  لــــ ــرا ة لل اــــ ــة ال ــــ ــا اي   ت ميــــ التعــــ

 لرتبية, جامعة األاهر.م  ورة( كلية ا
(: ت وي   سئلة تعلي  ال را ة    و  مااراط ال ا   مستوياته   املرحلة 1001عإيد حممد عإيد  -1.

 ايعدادية بد لة ايماراط العربية املتىلدةث رسالة  غري م  ورة( كلية الرتبيةث جامعة ع  مشس.
 را ة الصامتة لد  ت مية املرحلة (: ال ا  ب  ال را ة الارية  ال771.العلياة فاد بن علي  -..

ا بتدا يةث المعية املصرية لل را ة  املعرفةث  لة ال را ة  املعرفةث كلية الرتبيةث جامعة ع  مشسث 

 . 1.8- 04( ص ص 5.العدد 
(:" مد  متكن  الإاط كلية الرتبية 773.العيسوي مجا  مص  ى, موسى حممد حممود   -3.

( 8.ىلدة بعض مااراط ا تصا  اللغوي ال  اي"  لة ال را ة  املعرفةث العددث جامعة ايماراط العربية املت

 .47ص
(: ت وي   سئلة تعلي  ال را ة    و  مااراط ال ا   مستوياته   املرحلة 1000عإيد حممد عإيد  -4.

   مشسايعدادية بد لة ايماراط العربية املتىلدةث رسالة ماجستري  غري م  ورة( كلية الرتبيةث جامعة ع
 ث بري طث دار ال كر العربي .3(: ال اموس احمليطث ج1083ال ري ا  بادي  د الدين  -5.
(:  ياس سرعة ال را ة  ال ا    مرحلة الدراسة املتوس ةث  لة 1084ال يسي رؤ ب  حممود  -1.

 .171 -175( ص ص .املعل  الديدث العدد 
 لإة الصل اليالث ايعدادي   األردة"ث  (: "ال ا    ال را ة الصامتة لد 1080الكخن  م  علي  -0.

 .57 -5. لة دراساط علميةث الامعة األردايةث ص ص 
(: معج  املص لىلاط الرتبوية  املعرفية   امل اهل   رإ 1001الل ااي  محد حس ث المل علي   -8.

 .1التدريسث ال اهرة ث دار ال كر العربي. ط
العربية باملرحلة ا بتدا يةث  سسه  ت إي اته  (: تدريس اللغة1083 ا ر حممد ص ح الدين  -0.

 الرتبويةث مصرث دار املعارب.
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(:"   لوياط الإىلث الرتبوي كما يراها ال ادة الرتبويوة   773.املسوري حممدث  تخر ة   -37

 الماورية اليم ية" ص عا , مرك  الإىلويف  الت وير الرتبوي.
ط ال ا  ال را ي لد      الامعة (: " اسرتاتيجيا773.مص  ى حممد عإد الرمحن هد   -31

 ع  تاا باهتماماتا  ال را ية"ث امل متر العلمي اليالثث لل را ة  املعرفةث ال را ة  ب ا  اياساة ص ص 

13.-143. 
(:"  ثر اسرتاتيجية ما  را  املعرفة    س   مناط ال ا  771.موسى فمساعيل مص  ى  -.3

اج األسئلة لد  ت مية مرحلة التعلي  ايعدادية " امل متر العلمي األ   ال را ي  الوعي  ا  را  املعرفة  فات

 .111 -10يوليو ص ص  .1 -11للجمعية املصرية لل را ة  املعرفة 
 ( : م اهل الإىلث الرتبوي , ال إعة األ   ,  الرياض774.ال وح , مساعد بن عإداف    -33
املراحل ا بتدا ية  سسه  ت إي اتهث ال    (: تعلي  اللغة العربية  777.ال ا ة كامل حممود  -34

 الياايث مصرث جامعة ع  مشس.
 ثانيًا: املراجع األجنبية: 

35- Albert harris& Edward R.sipy: how to increase reaing ability: A guide to   

developmental and remedial methods.8ed . London: Longman. 
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37- Berfetti.charles: reading ability oxford:oxford university press.(1985). 
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