
 الشعبيت الذيوقشاطيت الجضائشيت الجوهىسيت

 العلوي والبحث العالي التعلين وصاسة

 هغتغاًن باديظ الحويذ ابي عبذ جاهعت

 د  العشبي و النٌىىاأل كليت

 قغن الذساعاث اللغىيت

 تخصص لغاًياث تطبيقيت

 

 هزكشة لٌيل شهادة الواعتش الوىعىهت بــ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 إشـــــــشاف:                                :ييتالطالب إعـــــــــــذاد

 ىفي أحوذق: عتـــار* األ                                    هاشوي أحالم*   

 قغىط عائشت*

 

 الغٌت الجاهعيت

8102/8102 

التربوية العملية نجاح في دورها و القراءة  

 "  - نموذجا – ةبتدايياإل الخامسة السنة"



 

 كلمة شكر

 
 نشكر اهلل سبحانو عز وجل على نعمتو اليت ال تعد وال حتصى

 فلك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك

 على توفيقو يف إمتام ىذا العمل ادلتواضعفلو احلمد من قبل ومن بعد 

 كما نقدم الشكر اخلالص ألستاذنا احملرتم " كويف أمحد "

 على إشرافو وإرشاده يف خمتلف مراحل إجناز ىذه ادلذكرة وكان سندا لنا

 وأتقدم بالشكر إىل كل ادلؤسسات الرتبوية اإلبتدائية اليت فتحت لنا أبواهبا

 ناقشة ذلذا البح كما نقدم الشكر إىل جلنة ادل



 

 اإلهداء

 واضع إىل كل من يتمىن يل اخلًن والفالحتيسرين إهداء هذا العمل ادل

 بداية إىل الشمعة اليت تنًن حيايت أمي الغالية

 إىل أيب الغايل سندي ومرشدي يف احلياة

إىل إخويت ياسٌن وعبد القادر، يوسف إىل زوجي الغايل الذي كان صديق دريب، فله مين جزيل 
 الشكر والعرفان

 إىل كل من قامسين هذا اجلهد هامشي أحالم وأسرهتا

 إىل الذي مل يبخل عليا بالنصح واإلرشاد األستاذ احملرتم " كويف أمحد "

 إىل كل من يعرف عائشة من قريب أو من بعيد

 

 عائشة 

 

 



 

 اإلهداء
أهدي مثرة جهدي إىل أغلى ما أملك يف هذا الوجود والسراج الذي أنار دريب ومسالكي أمي الغالية 

 وأيب احلنون أطال اهلل يف عمرمها.

 إىل رمز احملبة والسرور إخويت وأخوايت: فتيحة، دليلة، فاطمة، خدجية وحممد

 يامسني، رزان، إسراء، مرمي، مروة.إىل كل براعم اجلنة: أمون، أيوب، علي، أكرم، منال، 

 إىل كل من حيمل لقب هامشي

 أقدم هذا العمل إىل شريكيت يف املذكرة قسوس عائشة وأسرهتا

 وال ننسى األستاذ الكرمي الذي أشرف على هذا العمل املتواضع " كويف أمحد "

 إىل من وسعتهم ذاكريت، ومل تسعهم ورقة اإلهداء

 حيب أحالم أهدي هذه املذكرة إىل كل من

 أحالم
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 مقدمة

بسم اهلل الذي خلق اإلنسان وعلمو البيان ووىبو التمييز واحلكمة وكرمو على سائر سللوقاتو بالعقل ونصلي ونسلم 
 ونبارك على خًن الربية زلمد بن عبد اهلل احلبيب، أما بعد:

العربية اليوم باالىتمام البالغ من قبل الدارسٌن والقائمٌن على شؤوهنا اخلاصة يف قطاع التعليم، حتظى تعليمية اللغة 
بعدىا القاعدة األوىل اليت ينطلق من احلفاظ على اللغة العربية وزلوىا من كل حتريف ودبا أن من بٌن أىداف 

كد على أذنية يف فعل التعليمي، ذلك أهنا التعليمية اكتساب ادلتعلم مهارة قراءة فإن جل الدراسات الرتبوية تؤ 
سبيل األمثل الكتساب اللغة وتعلمها فهي إذ نشاط بيداغوجي وتعليمي مهم كما أهنا أيضا ىدف مسطر، ألن  
كفاءة إنتاجها ىي من أىم أىداف تعلم اللغة، تكتسب أذنية بالغة لكوهنا تشغل يف حتقيق أبعاد تربوية ىامة منها 

انب معرفية ووجدانية لدى ادلتعلم، ومنها ما يتعلق بتعميق كفاءتو اللغوية وتوسيع معارفو ما يتعلق بتنمية جو 
الثقافية، فهي متكن ادلتعلم من تكوين زاد ثقايف يفتح ذىنو، ويزيد فهمو للحياة، وتكسبو ثروة من ادلفردات 

 والرتاكيب.

تعلم، فجل ادلدارس التعليمية يف مجيع مراحلها تبٌن تعد القراءة من أبرز الدعائم اليت تقوم عليها عملية التعليم وال
 أن القراءة عامال جوىريا يف تسهيل العمليات التعليمية الرامية إىل الشروط األساسية للنجاح والتفوق فيها.

وقد أضحى موضوع تعليمية القراءة من ادلواضيع اليت شغلت حيزا كبًنا من اىتمامات الدارسٌن والباحثٌن يف اجملال 
لرتبوي، فمعظم ادلواد اليت تدرس يف ادلدارس إدنا تقدم للتالميذ بصيغة مكتوبة، وعلى من أن مشكلة ضعف ا

القراءة يف اللغة العربية يعاين منها الكثًن من التالميذ خاصة يف مرحلة التعليم االبتدائي، كونو األساس والركيزة اليت 
 تبىن عليها مجيع مراحل التعليم األخرى.

ذه األذنية اليت حتظى بيها القراءة يف ادلرحلة االبتدائية باعتبارىا األساس الذي ترتكز عليو العمليات اللغوية ونظرا ذل
 األخرى.
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 ومن ىنا فإشكالية البحث تطرح عدة تساؤالت منها:

ات لغوية موقع القراءة ضمن أنشطة اللغة العربية: فالقراءة تؤسس لفعل الكتابة وقد أضحى تعلمها مرتبطا دبهار 
وأدائية عند ادلتعلم يوصفها تنعكس على فكره وسلوكو ويأيت موضوعا لواقع تربوي معيش أال وىو عسر القراءة 

 عند ادلتعلمٌن وما حتويو من أسئلة كاأليت:

 دلاذا ضعف القراءة لديهم؟ -

الوسط ادلدرسي أو  ىل يرتبط ذلك بالبيئة اجلانب الفيزيولوجي أو السيكولوجي أم الربامج التعليمية، أم -
 اجملتمعي؟

 أسئلة أخرى حناول اإلجابة عنها ما تيسر لنا من مراجع وال نغال أنفسنا حنيط هبا إحاطة السوار بادلعصم.

 أما ادلنهج األنسب ذلذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي التحليلي.

 وقسمنا حبثنا إىل مدخل وفصلٌن األول نظري والثاين تطبيقي: 

  التعليمية مفهومها وأركاهنا، باإلضافة إىل مفهومي التعليم والتعلم، وفوائد الوسائل التعليمية.مدخل: تناولنا يف

اجلانب النظري خصصناه للفصل األول ادلوسوم بالقراءة ومفهومها وأساليب تدريسها وقسمنها إىل أربع عناصر 
 جاءت كاأليت:

ر الثاين التهيئة واالستعداد للقراءة، أما العنصر الثالث يتناول العنصر األول مفهوم القراءة وأنواعها، والعنص -
فيتمحور حول أذنية القراءة وطرق تدريسها، ويف العنصر الرابع واألخًن تطرقنا إىل أسباب الضعف القرائي وطرق 

 عالجو.

النتائج وحتليلها، مث أما اجلانب التطبيقي: فقد ركزنا فيو على منهج الدراسة، ماىية االستبيان، عينة البحث، عرض 
 االستنتاج.

 وقد ختمنا البحث خبامتة توصلنا من خالذلا إىل رلموعة من النتائج.
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ويف األخًن ال أدعي أنين بلغت كل ما سعيت إىل حتقيقو، أو أنين أتيت باجلديد يف ىذا العمل ادلتواضع بقدر ما 
ات والقدرات التعليمية اخلاصة بالقراءة يف الطور ىو زلاولة يف فهم أساليب تدريس القراءة واكتساب سلتلف ادلهار 

 االبتدائي، إن شاء اهلل عليو توكلت وإليو أنيب.

وخنص بالشكر والتقدير ألستاذنا ادلشرف " كويف أمحد " الذي رغم انشغالو الكبًن إال أنو أىب أن يكون صاحب 
 الفضل يف تسيًن خطوات ىذا العمل.
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 المدخل

ًتبية، وكمجال حبث وتفكَت علمي حديث العهد ينصب أساسا على تفحص ظهرت التعليمية يف حقل علوم ال
لتصبح بذلك علما قائما بذاتو لو مفاىيمو وحتليل إشكاليات التعلمات يف سلتلف أطوار التعليم والتمدرس، 

 ومصطلحاتو، فما ىي التعليمية؟ وما ىي ادلفاىيم الرئيسية اليت تقوم عليها؟

 :مفهوم التعليمية

 لغة: –أ 

الذي وزنو " تفعيل لمة التعليمية يف اللغة مصدر صناعي لكلمة تعليم، وىذه األخَتة جاءت على صيغة ادلصدر ك
" وأصل إشتقاق " تعليم " من " علم " وجاء يف لسان العرب " علم وفقو وعلم األمر وأتقنو " ونقول: " علمو 

 1إياه فتعلمو العلم تعليما .... وعلمو 

 2فمادة " علم " من علم، يعلم، تعليما، أي وضع عالمة لتدل على الشيء لكي ينوب عنو.

 إصطالحا  –ب 

واستعمل ليقدم الوصف ادلنهجي لكل ما ىو  4954سنة ما ظهر مصطلح الديداكتيك كان يف فرنسا  أول
كمرادف لفن التعليم أو التعليمية أو   4667معروض بوضوح، أما يف اجملال الًتبوي فقد وظف ىذا ادلصطلح سنة 

أو ىي رلموع  3م،لتعليالديداكتيك أو علم التدريس أو ادلنهجية ىي علم موضوع دراسة طرائق وتقنيات ا
 داد وتنظيم وتقييم مواقف التعليم.النشاطات وادلعارف اليت تلجأ إليها من أجل  إع

 

 

 

                                                           
1
 446، ص 4997، مادة ) ع ل م (، 4، لبنان، ج، دار صادر، بَتوت4عرب، طإبن منظور، لسان ال  

 66، ص4994، ، ادلغرب 49-99زلمد أبت موحي وآخرون، سلسة علوم الًتبية، دار الكتاب الوطٍت، العدد   2

 427، ص 2942، 4، جزلمد صاحل حثرويب، الدليل البيداغوجي دلرحلة التعليم اإلبتدائي، د ط، دار السدى  3
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ووسائطها، وبعبارة عيات الًتبوية وموضوعاهتا على أهنا خالصة ادلكونات والعالقات بُت الوضكما يعرفها مسيت 
 1أخرى ىي علم تتعلق موضوعاتو بالتخطيط للوضعية البيداغوجية وكيفية تنفيذىا ومراقبتها وتعديلها عند الضرورة.

 2واألساليب وتقنيات التعليم "" رلموعة الطرائق أما مياالري فيعرفها على أهنا 

حتصيل العملية التعليمية: " ىي الدراسة العلمية لطرق التدريس ولقد عرف زلمد الدريج الديداكتيك يف كتابو 
قصد بلوغ األىداف ادلنشودة سواء على ادلستوى وتقنياتو أو أشكال تنظيم مواقف التعليم اليت خيضع ذلا ادلتعلم 

ادلسائل اليت عقلي ادلعريف أو اإلنفعايل الوجداين أو احلسي احلركي ادلهاري، كما يتضمن الديداكتيك البحث يف ال
ادلواد الدراسية ) الديداكتيك يطرحها تعليم سلتلف ادلواد، ومن ىنا تأيت تسمية " تربية خاصة " أي خاصة بتعليم 

 3العام ( اليت هتتم مبختلف قضايا الًتبوية. عامة ) ديداكتيك اخلاص أو الديداكتيك ادلواد ( يف مقابل الًتبية ال

وعليو فإن التعليمية ادلشتقة من البيداغوجيا وموضوعاهتا التدريس بصفة عامة أو بالتحديد تدريس ادلواد 
يف بنيتها ومنطقها وكيفية تدريس مفاىيمها ومشاكلها ن خالل التفكَت والتخصصات الدراسية ادلختلفة م

 4وصعوبات اكتساهبا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ) مرجع سابق (  428زلمد صاحل احلثرويب، الدليل البيداغوجي، ص  1

 439ادلرجع نفسو، ص   2
 98زلمد الدريج، حتليل العملية التعليمية، دط، قصر الكتاب، البليدة، ص   3

  36ادلرجع نفسو، ص   4
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 أركان العملية التعليمية:

وال ديكن اإلستغناء عن أحد تقوم العملية التعليمية على ثالثة ركائز أساسية إلصلاح العملية التعليمية التعلمية 
 ى ىذه العناصر يف: ادلتعلم، ادلعلم، ادلعرفةعناصرىا وتتجل

نة بارزة ودور مهم يف صنع احلياة وتشكيلها ورسم مستقبلها وقد أكد الًتاث اإلنساين للمعلم مكا المعلم:. أ
رفعة ىذه والديٍت ىذه ادلكانة حلاجة بٍت البشر إىل ادلعلم ادلوجو والقائد اذلادي إىل طرق ادلعرفة وشلا يدر على 

 1ة " أن اهلل عز وجل جعل األنبياء معلمُت لبٍت البشر " ادلكان

ادلعلم معٍت بتوفَت الشروط إعداد ادلعلم إعداد جيد يوفر أوىل الضرورات الالزمة للعملية التعليمية ألن ولعلى 
تطيع خلق جو مناسب للتلميذ يستوعب كل مل يلقى إليو، وتكون لو القدرة على األساسية للتعلم، لكي يس

 معلم كفء حىت يكون اذلدف زلقق.اإلبداع العلمي وادلعريف وذلذا ينبغي إختيار 

دلستهدف وزلور العملية التعليمية، ولذلك يستوجب على كل ختطيط تربوي اإلىتمام ادلتعلم ىو ا ب. المتعلم:
العقلي للتلميذ سية واإلجتماعية واجلغرافية وذلك من خالل مراعاة العوامل التالية: النضج من الناحية النف

يؤثر فيو من  واإلستعداد الفطري والدوافع واإلنفعاالت وحىت القدرات الفكرية وادلهارات ومستوى ذكائو، وما
عادات واىتمامات، فهو مهيأ عوامل بيئية يف البيت واجملتمع، فادلتعلم ىو ذلك الشخص الذي ديتلك قدرات و 

 2سلفا لإلنتباه واإلستعاب.

وما  ويقصد هبا ادلضمون، أي ادلوضوع الذي سوف يتعلمو من ادلعرف وما حيصلو من مكتسبات ج. المعرفة:
 يف مواقف احلياة ادلتنوعة.  باستثمارىايف عملية تعلمو اليت يقوم فيها ببناء معرفة يستثمره من قدرات 

وال تعليمو إال تكون لصيقة وىذه تعترب من مرتكزات التعليمية وىي تشكل ذاهتا مادة التعلم إذ ال تعلم من دوهنا 
 هبا تابعة يف معطياهتا.

                                                           
1
 454، ص 2944، دار القلم، دمشق، 3عبد الكرمي بكار، حول الًتبية والتعليم، ط  

  29، ص 2997، دار ادلناىج للتوزيع والنشر، األردن، 4زلسن علي عطية، تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية، ط  2
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إىل يعلم ادلعلم، إمنا لة ناجتة عن تفاعل ىذه األركان مع بعضها البعض وىي ال هتدف إذا فالتعليمية عملية متكام
 1إىل أن يتعلم ادلتعلم من تعليم ادلعلم وإن مل يكن وكان ال أثر لو وبالتايل ادلعارف ال حتصل.

 مفهوم التعليم والتعلم:

يعٌت بو التدريس، فهو نشاط تواصلي يهدف إىل إثارة التعلم وحتفيزه، وتسهيل حصولو، وىو جهد  التعليم: –أ 
والقيم اإلنسانية والوجدانية، ومن ىنا عرف التعليم على بذلك ادلعلم لكي يعُت ادلتعلم على اكتسابو ادلعرفة واخلربة 

 2م فيو وظائف عقلية مهمة كاإلدراك والتذكر والتفكَت ويؤثر ىو بدوره فيها.أنو: عملية عقلية تسه

نعٍت بو التحصيل أو اإلكتساب، أي اكتساب الفرد للمعلومات وادلهارات اليت تساعد على فهم ب. التعلم: 
ترضي الدوافع وحتقق الغايات وكثَتا ما يتخذ التعلم حل واألشياء يف زليطو فالتعليم ىو إحراز طرائق ادلوجودات 

 3.ادلشاكل

 شروط إستخدام الوسائل التعليمية:

حىت حيقق األىداف ادلطلوبة ية وكيفية استخدامها ىناك شروط كثَتة ال بد من إتباعها يف اختيار الوسائل التعليم
 منها بنجاح ومن أمهها:

 اختيار الوسائل ادلناسبة لتحقيق أىداف واضحةجيب  -

 أيضا إلىتمامهم وقدراهتمجيب أن تكون الوسيلة مناسبة ألعمار التالميذ ومستوى نضجهم ومالئمة  -

 رغبهم يف اكتساب ادلعلومات احلافةجيب أن تكون الوسيلة مشوقة، حىت حتبب التالميذ وت -

أو توحي مبعلومات خاطئة رتبطة بالنقطة ادلراد إيضاحها، حىت نثَت الشك مجيب أن تكون الوسيلة دقيقة، و  -
 4لدى التالميذ.

                                                           
 44، ص 2996 -4927، لبنان، 4، دار النهضة العربية، ج4انطوان صياح، تعليمية اللغة العربية، ط  1
 47، ص 2994، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، 4أمحد زلمد عبد اخلالق، ط  2
 
3
 46، ص 2999، 2دراسات يف االلسانيات التطبيقية، طأمحد حساين،   

 343، ص 4996، دار الشروق، 2عبد اهلل الراشدان، نعيم جعنيٍت، تادلدحل إىل الًتبية والتعليم، ط  4
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 سائل التعليمية:فوائد استخدام الو 

 أىم الفوائد اليت تقدمها الوسائل التعليمية ىي:

تساعد على إيضاح الغامض من مشكالت الدروس، ودتكن من تصور كثَت من األشياء اليت يصعب تصورىا  -
 دون وسيلة

 ةجتعل ادلعلومات حية ذات قيمة، يستطيع التلميذ تطبيقها، واإلستفادة منها من دروسو ويف احلياة عام -

 تساعد على تثبيت الدروس يف الذاكرة وسهولة استحضارىا وقت احلاجة  -

 تعترب وسيلة فعالة لتحريك األطفال للعمل، ونثَت فيهم حب اإلستطالع  -

ديكن اختاذىا من طرف ادلدرسُت وسيلة فعالة لًتبية ادلالحظة وتعويد األطفال الدقة والتأمل والسرعة يف العمل  -
 1واإلنتباه الدقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ) مرجع سابق ( 344الراشدان، نعيم جعنيٍت، ادلدخل إىل الًتبية والتعليم، ص عبد اهلل   



 الفصل األول: القراءة مفهومها وأساليب تدريسها
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 * أنواع القراءة

 التهيئة واإلستعداد للقراءة – 2

 اإلستعداد للقراءةتعريف  *

 * عوامل اإلستعداد للقراءة 

 أهمية القراءة وطرق تدريسها – 3

 أمهية القراءة *

 * طرق تدريسها

 تعليم القراءة  * أهداف

 أسباب الضعف القرائي وطرق عالجه – 4

 مفهوم الضعف القرائي  *

 * أسباب الضعف القرائي 
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 مفهوم القراءة وأنواعها  1

 تعريف القراءة   1 – 1

 لغة: -أ

 ورد يف لسان العرب يف مادة " قرأ "

 قرأت الشيء قرأنا6 مجعتو وضممت بعضو إذل بعض  -

 قرأت القرآن6 لفظت بو رلموعا أي ألفيتو -

قال ابن األثَت6 تكرر يف احلديث ذكر القراءة، و االفًتاء والقارئ والقرآن واألصل يف ىذه اللفظة اجلمع وكل  -
 شيء مجعتو فقد قرأتو، والقارئ و ادلقًتئ والقراءة كلو الناسك.

  1تقرأ6 نفقو، تقرأ6 تسك  -

معاين اجلمع والضم والتلفظ واإلبالغ وىي معاين يبدو أن مفهوم القراء يف ادلعاجم اللغوية العربية القددية، يشمل 
تقف عند حدود النشاط األورل يف الفعل القرائي مث تتجاوزه إذل أفاق الفهم واإلدراك و االستيعاب دلختلف 

 العالمات.

 اصطالحا: -ب 

 من التعريفات الشاملة دلفهوم القراءة أهنا6 

الرسوم اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينو، وفهم ادلعاين والربط عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز و 
 2بُت اخلربة السابقة ذلذه ادلعاين و االستنتاج والنقد والتذوق وحل ادلشكالت.

فالقراءة عملية تعرف الرموز ادلكتوبة وفهم ادلعاين و استيعاب ادلقصود وذلك بالربط بُت ىذه ادلعاين واخلربات 
 األخَت إذل استنتاج وحل ادلشكالت. السابقة للوصول يف

                                                           
1
 4551، دار صادر، بَتوت، 3منظور، لسان العرب، مادة قرأ، ط إبن  

 401ص القاىرة، دت، ، الدار ادلصرية اللبنانية، 3حسن شحات، تعليم اللغة العربية بُت النطرية والتطبيق، ط  2
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وتعرف أيضا على أهنا6 عملية تفاعل بُت القارئ والنص، فغاية القارئ من القراءة بشكل عام الوصول إذل فهم  -
 1مقصد أو مقاصد الكاتب.

معٌت ىذا أن غاية القارئ من القراءة بشكل عام الوصول إذل فهم مقصد أو مقاصد الكاتب خالل قراءة الطفل، 
إذ أنو ىناك عالقة بُت النص والقارئ فهناك نصوص دييل الطفل إذل قراءهتا ويظهر ذلك من خالل تفاعلو مع 

 ذلك النص ادلستهدف.

ويرى " عبد العليم إبراىيم " أن القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة الكالم والرموز الكتابية وتتألف لغة 
 .2تؤدي ادلعٌت  الكالم من ادلعاين واأللفاظ اليت

تتمثل القراءة من خالل ىذه التعاريف يف ربليل ما ىو مكتوب وتفسَته وفك للرموز وذلك بعملية عقلية تتمثل 
يف الفهم واالستيعاب والتفاعل معا وكذا االستفادة منها يف حل ما يصادف من مشكالت فهي ليس ضم حرف 

طوي ربتها العديد من العمليات العقلية كالربط واإلدراك والتذكر إذل أخر لتكوين كلو إمنا عملية غاية يف التعقيد تن
والتنظيم والتفكَت، ووسيلة الكتساب الطفل معرفة وسبد األطفال القراء بادلعلومات الضرورية حلل ادلشكالت 
 الشخصية ربدد ادليول وتزيدىا اتساعا وعمقا، كما أهنا تدفع العقل إذل حب االستطالع والتأمل والتفكَت.

 القراءة تنقسم من حيث األداء إذل ما يلي6أنواع القراءة:   2 – 4
عرفها عبد العليم إبراىيم أهنا6 " عملية فكرية ال دخل للصوت فيها، فهي تقدم ىلى حل  القراءة الصامتة: -أ 

 .3 الرموز ادلكتوبة، وفهم معانيها بسهولة ودقة، وىي سرية ال صوت فيها وال مهس، وال ربريك لسان أو شفة

يعتمد القارئ يف القراءة الصامتة على رؤية الرموز وإدراك معانيها، و االنتقال إذل الفهم بكل أنواعو ومستوياتو، 
وإذل سائر األنشطة القرائية من تذوق وربليل ونقد وتقومي ودون إشراك أعضاء النطق يف العملية، ويعد الفهم 

 العنصر األبرز يف القراءة الصامتة.

 

                                                           
 445، ص 6002، دار الشروق، عمان، 4صاحل نصَتات، طرق تدريس العربية، ط 1

2
 .411، ص 6043عمان، الطبعة العربية،  العلمية، ين ادلهارةة والصعوبة، دار اليازو س اللغة العربية بُتفهد خليل زايد، أساليب تدري  

3
   64، ص 4544، دار ادلعارف، القاىرة، 1عبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربية، ط  
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  * مزاياىا:

سبتاز القراءة الصامتة بعدد من السمات، أكدهتا البحوث الًتبوية والنفسية يف ىذا ادليدان حيث أهنا ربقق مجلة من 
األىداف اليت ال تتاح للمتعلم يف القراءة اجلهرية وأبرز ىذه األغراض6 زيادة سرعة ادلتعلم يف القراءة، مع إدراكو 

عٌت، وإعتبار عنصر النطق مشنقا، يعوق سرعة الًتكيز على ادلعٌت وىي تساعد للمعاين ادلقروءة، والعناية البالغة بادل
التلميذ على ربليل ما يقرئ، والتمعن فيو ونعوده على نفسو يف الفهم وحب اإلطالع وتراعي ما بُت التالميذ من 

 1فروق وقدرات.

 * عيوبها:

 يأخذ عليها6بالرغم من أهنا قراءة احلياة وأهنا شائعة بدرجة كبَتة إال أنو 

 تساعد على شرود الذىن وقلة الًتكيز واإلنتباه من ادلعلم -

 فيها إمهال وإغفال لسالمة النطق وسلارج احلروف -

 أهنا قراءة فردية ال تشجع القراءة مع الوقوف أمام اجلماعات أو مواجهة مواقف إجتماعية -

 2وصحة النطق أو العبارة. ال تساعد ادلعلم على التعرف إذل ما عند الطفل من قوة وضعف -

وىي إلتقاط الرموز ادلطبوعة بالعُت، وترمجة ادلخ ذلا، مث اجلهر هبا بإستخدام النطق  القراءة الجهرية: -ب 
 3إستخداما صحيحا.

 * مزاياىا:

 من مزايا القراءة اجلهرية التدريب على جودة اإلقاء والتعبَت عن ادلعاين بنربات صوتية مفهومة، وتكشف للمدرس
 مواطن الضعف والعيوب يف قراءة طالبو فيعاجلها، كما تعود الطالب على شجاعة يف مواجهة السامعُت وتزيل

 

                                                           
 442-441، ص 4553العريب، مصر، علي أمحد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية، دط، دار الفكر   1
 ) مرجع سابق ( 11فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بُت ادلهارة والصعوبة، ص   2
3
 23، ص 6003، عادل الكتب، 6زلمد رجب فضل اهلل، اإلذباىات الًتبوية ادلعاصرة يف تدريس اللغة العربية، ط  
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 .1عنهم اخلجل وتبعث الثقة يف نفوسهم 

 كما أهنا الوسيلة األفضل إلتقان النطق وإجادة األداء وسبثيل ادلعٌت.

 ولعل أبرز ما دييز القراءة اجلهرية ما يلي6

 لى الطالقة يف التعبَت عن ادلعاين واألفكار، وذلك يف اخلطابة واحلديث أهنا سبرين ع -

 أهنا سبرين على تطبيق قواعد اللغة العربية وسلارج احلروف ومقاطع اجلمل -

 2أهنا وسيلة لتشجيع بعض التالميذ الذين يعانون من اخلوف واخلجل. -

 * عيوبها:

 دلا فيها من إزعاج لألخرين والتشويش عليهم إهنا ال تالئم احلياة اإلجتماعية -

 تأخذ وقتا أطول دلا فيها من مراعاة سلارج احلروف والنطق الصحيح للكلمات وسالمة النطق ألواخر الكلمات -

 3الفهم عن طريق ىذه القراءة أقل ألن جهد القارئ يتجو إذل إخراج احلروف من سلارجها. -

 التهيئة واإلستعداد للقراءة 2

يقصد باإلستعداد للقراءة إمتالك األطفال القادمُت إذل ادلدرسة من بيوهتم قدرات تعريف اإلستعداد للقراءة:  –أ 
زلدودة ) عقلية، بصرية، مسعية، نطقية ( وخربات معرفية سلتلفة، إضافة إذل قدرة الطفل على اإلنسجام داخل 

 4الصف مع أقرانو.

 حصر ذلا فهناك فروق يف السن وفروق يف الذكاء، وبالتارل يف العمر ولعل الناظر للتالميذ جيد فيهم مستويات ال
العقلي، كما أن ىناك فروق يف اخلربات السابقة واحملصون اللغوي السابق والبيئة والثقافة والنضج اجلسمي 

ىذا إنتقال واإلجتماعي وىذه الفروق تعٍت بالتأكيد وجود فروق متباينة بينهم يف درجة اإلستعداد للقراءة، ومعٌت 

                                                           
1
 .22، ص 2222، 2باللغة العربية و التربية اإلسالمية، عالم الكتب، القاهرة، طفخر الدين عامر، طرق التدريس الخاصة   

2
 .111، ص2222زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية، مصر، د ط،   

 ) مرجع سابق ( 26-24فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية، ص   3

 11، ص 6001، دار الشروق، عمان، األردن، 6عربية وطرائق تدريسها، ططو حسُت الديلمي، اللغة ال  4
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بعض التالميذ إذل مرحلة أعلى دون أن يصلوا مستوى اآلخرين فيزدادوا زبلقا عاما بعد عام فلذا فإن ادلربُت يقررون 
أن التالميذ خيتلفون يف درجة استعدادىم لعملية التعلم وعليو ينبغي أن نتعرف على مدى استعداد كل منهم 

الطرق والوسائل الًتبوية ادلتاحة، وأال نسرع يف تنفيذ منهاج تعلم وزلاولة كل منهم تنمية ىذا اإلستعداد بشىت 
 القراءة إال بعد أن يبلغ التلميذ درجة مناسبة من اإلستعداد.

6 من ادلعلوم أن كل عملية تعليمية البد من وجود عاملُت لنجاحهما6 األول عوامل اإلستعداد للقراءة –ب 
النضج والثاين التعلم أو ادلران. والقراءة عملية معقدة، وىي كغَتىا من ادلهارات اللغوية ربتاج إذل وصول الطفل إذل 

 1مستوى معُت من اإلستعداد قبل تعلمها.

 6ومن عوامل اإلستعداد ىذه ديكن تقسيمها إذل

من ادلعروف أن الطفل الذكي يبلغ إستعداده قبل غَته من أقرانو العاديُت وبالتارل فإن اإلستعداد العقلي:  – 1
تعلمو القراءة أيسر من غَته أيضا، وىنا يربز مصطلح العمر العقلي الذي يشَت إذل مستوى الصعوبة الذي ديكن 

 سب طرديا مع عمر زمٍت.أن يبلغو الطفل يف القيام بعملية ما، وىذا العلم يتنا

والقراءة ادلعقدة والنجاح فيها يتطلب قدرا معينا من النضج العقلي، ولقد إختلف يف ربيد العمر العقلي للطفل من 
 2حيث الزمن فَتى بعضهم أنو من ست سنوات، بينما آخرون أنو ست سنوات ونصف أو سبع.

ذكاء ( ليس العامل الوحيد الذي يؤثر يف عملية صلاح وشلا جيدر مالحظتو يف ىذا اجملال أن العمر العقلي ) ال
الطفل يف القراءة، فهناك أمور أخرى تؤثر يف العملية ) جو غرفة الصف، ادلهارة، ادلعلم وعدد التالميذ ومنهج 
وادلادة ادلستخدمة يف القراءة وطريقة تعلمها (، وأنو ) العمر العقلي ( يف ىذه ادلرحلة جيب أال يكون القياس 

 3وحيد يف اإلستعداد للقراءة، ومع ىذا ادلعلم أال يهمل ىذا اجلانب عند األطفال.ال

لعل أن القراءة ليست عملية فحسب، وإمنا عي عملية تستخدم احلواس البصر  اإلستعداد الجسمي: – 2
عليم واإلستماع والنطق ومن مث تعتمد يف صلاحها على جهة ىذه احلواس فالبصر السري لو أثره الواضح يف ت

القراءة، ألهنا تقتضي رؤية الكلمات جبالء ومالحظة ما بينها من إختالف وكل خالل يف البصر يؤدي بالطفل إذل 
                                                           

 ) مرجع سابق (  10فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية، ص   1
 .14رجع نفسو، ص ادل 2

 .61مصطفى حركات، الكتابة والقراءة وقضايا اخلط العريب، دط، دار األفاق، اجلزائر ، ص   3
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رؤية مهزوزة أو على غَت صورهتا احلقيقية، ومع ىذا فقد يكون البصر سويا، لكن إدراكو للمرئيات دل يبلغ النضج 
والتكامل يف عملية اإلبصار بُت العينُت رلتمعتُت وكأهنما  ادلطلوب، ومن ىذا النضج على سبيل ادلثال6 التناسق

 عُت واحدة.

وأما السمع فأمهيتو تربز حُت تدرك العالقة بُت مساعو حلديث الكبار، وقدرتو على إظهار ما وقر يف مسعو من 
ال شك أنو  أصوات لغوية مث العالقة بُت احلديث والقراءة بعد ذلك فإذا دل يستطيع الطفل أن يسمع جيدا، شلا

سيجد صعوبة يف ربط األصوات بادلادة القرائية ادلرئية وبالتارل سيجد صعوبة يف تعلم اذلجاء الصحيح ومساع 
الدروس الشفهية وما يلقبو معلمو، وما يقولو زمالئو وقد يكون السماع لدى الطفل سويا، إال أنو يفتقر إذل التمييز 

تلف، وكذلك فإن القدرة على التمييز بُت األصوات يعد عامال من بُت األصوات ويعرف ما يتشابو منها وما خي
 .1عوامل اإلستعداد للقراءة 

والنطق ينطبق عليو ما ينطبق على السمع ألنو مرتبط بالسماح بدرجة كبَتة وعليو فإن الطفل الذي يصل إذل سن 
ل = وجل ( البد أن زبتلف عليو الدراسة وىو ينطق السُت ) شينا ( ضلو ) شراب = سراب ( وراء ألفا ضلو ) رج

الرموز الكتابية وأصواهتا ادلنطوقة وقت تعلم القراءة، ويضاف إذل ذلك ما تسببو مشكالت النطق من أثر نفسي 
على الطفل فإذا إنتابو اخلجل حُت يتحدث أمام زمالئو شلا قد يتسبب لو قلة ادلشاركة، واإلنطواء وذبنب احلديث 

 .2ة خشية تعرضو للنقد والسخري

ومن ىذا فإن الصحة العامة للطفل ذلا أمهيتها يف اإلستعداد للقراءة فالطفل الذي سرعان ما يتعب من أقل جهد  
 ال جيد ادلقدرة اجلسمية الالزمة لإلستمرار يف القراءة فَتشد ذىنو ويشعر بادللل.

 اإلستعداد اإلنفعالي أو الشخصي أو العاطفي: – 3

إن األطفال يأتون من بيئات سلتلفة إذل ادلدرسة وقد أثرت ىذه البيئات سلبا وإجيابا يف التكوين النفسي لألطفال 
، فبينما نرى بعضهم يتكيف بسرعة مع زمالئو، نرى األخرين ينقصهم مثل ىذا التكيف، وبالتارل إستعدادىم 

 3للبدء يف التعلم أقل من  زمالئهم.

                                                           
1
 34، ص 4533، دار الفكر، دمشق، 4تدريس اللغة العربية، طجودة الركايب، طرق   

2
 ) مرجع سابق ( 34جودة الركايب، طرق تدريس اللغة العربية، ص   

 ) مرجع سابق ( 14فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بُت ادلهارة والصعوبة، ص   3
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أن مشكالت الطفل العاطفية والشخصية سبب رئيسي يف إخفاق بعض األطفال يف تعلم  ومن ىذا ادلنطلق يتبُت
القراءة ولعل أبرز ىذه ادلشكالت قد يؤدي بالطفل إذل ىجر الدروس وفقدان احلافز ضلو التعليم والًتدد، والشرود 

نفوس ىؤالء األطفال  الذىٍت، وأحالم اليقظة واخلجل لذا نقع على ادلعلم مسؤولية كبَتة يف زلو ما رسب يف
 بتعويضهم ما فقدوه.

يتضمن ىذا اجلانب من اإلستعداد عدة خربات وقدرات اكتسبها الطفل من نعومة  اإلستعداد التربوي: – 4
 16أظافره وحىت قدومو إذل ادلدرسة ومن أمهها 

الطفل على ربط بُت  ويعٍت هبا رلموع التفاعل بُت الفرد والبيئة وىذه اخلربات تساعدالخبرات السابقة:  –أ 
ادلعٌت الذىٍت للكلمة وصورهتا ادلكتوبة، وشلا ال شك فيو إن دور األسرة يف ىذا اجملال يظهر واضحا يف إثراء 
خربات الطفل شلا يسمعو من مجل ومعاين وقصص وآداب اجتماعية وعن طريق أطفال األسر األخرى يف 

واجتماعيا واقتصاديا فإن ىذا التفاوت ينعكس على خربات  الرحالت والزيارات وبسبب التفاوت بُت األسر ثقافيا
 األطفال ومعارفهم وأمناط سلوكهم شلا ينجم عنو تفاوت درجات االستعداد.

وىي رلموع مفردات والًتاكيب اللغوية اليت اكتسبها الطفل من أسرتو ورلتمعو قبل سن  الخبرات اللغوية: –ب 
الدراسة ومن البداىة أن يكون دور األسرة بارزا يف زيادة مفردات الطفل اللغوية ويف تقومي لغتو، ومن مث فإن 

 ستوياهتا.معجمات األطفال اللغوية البد من أن تتفاوت وزبتلف تبعا الختالف األسر وتباين م

 القدرة على التمييز البصري والنطقي بين األشكال للكلمات المتشابهة والمختلفة: –ج 

تعد عملية القراءة عملية تعرف على صور الكلمات وسبيز بعضها بعض وينجم من ىذا أن قدرة الطفل على 
 تتحكم يف مستوى التمييز بُت صور الكلمات وإدراك أوجو الشبو وأوجو االختالف بينها من عوامل اليت

االستعداد للقراءة ومن ادلعلوم أن األطفال يف البداية يرون الكلمات وكأهنا خطوط متساوية متماثلة، مث يأخذون 
بالتدريج يف إدراك التفاصيل والدقائق اليت سبيز كل كلمة عن األخرى وىم يف ىذه العملية خيتلفون يف درجة النمو 

                                                           
1
 11ص ، 6046الكتب، القاىرة، ، عادل 6سعيد عبد اهلل اليف، القراءة وتنمية التفكَت، ط  
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ارل فإن القدرة على إدراك ادلتشابو وادلختلف عامل من عوامل اإلستعداد اليت وادلستوى اليت يصلون إليو وبالت
 1يتحكم يف تعلم الطفل القراءة.

6 الذىاب إذل ادلدرسة يف نظر اآلباء واألمهات يعٍت تعلم القراءة والكتابة، ولكن ىذا ال الرغبة في القراءة –د 
 يعرف ماذا تعٍت، وإن كان يعرف فإن ىذه ادلعرفة تعتمد يعٍت بالضرورة أن الطفل راغب يف تعلم القراءة فهو ال

على البيئة اليت كان يعيش فيها والرغبة يف القراءة عند الطفل لن تكون أصلية إال إذا صاحبها مفهوم جلي عن 
 .2معناىا 

سية اليت تقع وطبقا دلفهوم الطفل عند القراءة ورغبتو يف تعلمها والنجاح فيها من أجل ىذا فإن من التبعات األسا
 على عاتق ادلعلم أن يثري فيهم ىذا اإلستعداد وينسبو يف البدء بعملية التعليم.

 أىمية القراءة وطرق تدريسها 3

 أىمية القراءة: 1 - 3

يكفي لتدليل على أمهية القراءة وعظم شأهنا حث اإلسالم عليها فقد جاء األمر اإلذلي إذل الرسول صلى اهلل عليو 
نَساَن ِمْن َعَلق   َخَلقَ ( 1)اقْ َرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق وسلم يف أول أية قرآنية أنزلت "  اقْ َرْأ َورَبَُّك  (2) اإْلِ

نَساَن َما َلْم يَ ْعَلمْ  (4) الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  (3) اأْلَْكَرم   حينما كانت أوروبا غارقة يف الظالم   3" (5) َعلََّم اإْلِ
كانت األمة اإلسالمية أمة قارئة تنشر شعاع العلم فأتى أىل الغرب إذل ادلشرق العريب ينهلون من علومو 
وحضارتو، والقراءة ذات أمهية كبَتة لألفراد واجملتمعات. فالقراءة بالنسبة للفرد تعد عملية دائمة يزاوذلا داخل 

ذا سبتاز عن سائر ادلواد الدراسية، ولعلها أعظم ما لدى اإلنسان من ادلهارات، والقراءة وسيلة ادلدرسة وخارجها وهب
إلتصال بغَته، شلن تفصلو عنهم ادلسافات الزمانية أو ادلكانية، ولوال كل الفرد حبيس بيئة صغَتة زلدودة، ولعاش 

 4يف عزلة جغرافية وعزلة عقلية.

                                                           
1
 .13-12سعيد عبد اهلل اليف، القراءة و تنمية التفكَت، ص   

2
 .82-81المرجع نفسه، ص   

3
 01-04 اآليةسورة العلق،   

 )مرجع سابق( 46سعيد عبد اهلل اليف، القراءة وتنمية التفكَت، ص   4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya5.html
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مفتاح جلميع ادلواد الدراسية، وردبا كان الضعف الدراسي يف القراءة سيئا إن القراءة أساس كل عملية عقلية و 
إلخفاق يف ادلواد الدراسية األخرى أو يف احلياة ذاهتا، والقراءة سبد ادلتعلمُت بادلعلومات اليت تساعد على تنمية 

النقد وتوفَت فرص  ميوذلم، وحل الكثَت من مشكالهتم، ورفع مستوى فهمهم للمسائل اإلجتماعية، وإثارة روح
 اإلستماع والتسلية كما تساعد ادلتعلمُت على اإلعداد العلمي والتوافق الشخصي واإلجتماعي.

وبالنسبة للمجتمع تعد القراءة من الوسائل ادلهمة للنهوض بو، وربط بعضها البعض دبا يقرؤه الناس من صحف 
التقارب والتفاىم بُت عناصر اجملتمع وذلا أمهيتها  ورسائل وكتب سائر ادلطبوعات وىي من الوسائل اليت تدعو إذل

يف عملية اإلنتقال الثقايف ويف عملية التكيف اإلجتماعي كما أهنا ال تزال ىي الوسيلة األوذل يف نقل الفكر 
اإلنساين والًتاث احلضاري من جيل إذل جيل، كما أهنا دور عظيم يف تنظيم اجملتمع، ومن اليسَت أن ندرك ذلك 

مل األفراد وتبادل ادلصاحل فيما بينهم، فاجملتمع القارئ رلتمع راق تبدو فيو الوحدة الفكرية والثقافية أفراده يف تعا
  1وكثَت من قيمو ومثلو إمنت تكتسب أو تعدل يف بعض جوانبها عن طريق القراءة 

لو إنعكاسات سلبية جد  من خالل ىذه الدراسة ألمهية القراءة يتبُت أن إمهاذلا وعدم تعلمها أو الضعف فيها 
خطَتة على مستوى األفراد واجملتمعات حيث يتسب ذلك يف زبلفها على حد سواء، شلا يؤكد أمهية تعلمها 

 واكتساب مهارهتا وتنميتها ليتمكن الفرد من التكيف مع احلياة وخدمة رلتمعو الذي يعيش فيو.

 طرق تدريسها: 2 – 3

 قة الجزئية والتركيبية:يالطر  –أ 

وقد مسيت بذلك ألهنا تبدأ بتعليم ادلبتدئُت مزايا وعيوب الكلمة أي حروف وأصوات اللغة أوال وتندرج إذل 
تعليمهم ادلقاطع مث ادلفردات فاجلمل من بعد، قراءة وكتابة أما تسميتها بالطريقة الًتكيبية ألننا نركب الكلمة من 

 26عدة حروف، وتنقسم الطريقة الًتكيبية إذل ثالث أقسام 

وهبذه الطريقة يتعلم ادلبتدئ حروف اذليجاء بأمسائها، ال نتعمق يف ألنو بعيد عن موضوع  الطريقة الهجائية: – 1
 دراستنا.

                                                           
1
 43، صلغة العربيةفهد خليل زايد، أساليب تدريس ال  

2
 .22، ص 2222، القاهرة، عالم الكتب، 1فوزي الشربيني، عرفت طنطاوي، التعليم الذاتي بالمدلوالت التعليمية، ط  
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وىي الطرقة اليت تبدأ مع الطفل بأصوات احلروف مباشرة بدال من أمسائها نتجاوز ىذه الطريقة الصوتية:  – 2
 1ادلرحلة.

تعتمد ىذه الطريقة على مقاطع الكلمات، وذبعل منها وحدات لتعليم القراءة للمبتدئُت  الطريقة المقطعية: – 3
 بدال من احلروف واألصوات فنتجاوز أيضا ىذه ادلرحلة.

وىي الطريقة اليت يبدأ التعلم فيها بقراءة كلمات أو مجل تامة يراىا ادلتعلم  الطريقة التحليلية ) الكلية (: -ب 
نطقها ومعرفة رمسها، انتقل بو ادلعلم إذل ربليلها إذل أجزائها ومقاطعها، وبذلك يكون إدراك مكتوبة حىت إذا جاء 

 2ادلتعلم دلنطوق احلرف تاليا ومرتبا على إدراكو الكلمات واجلمل، وذلذه الطريقة عدة أشكال أمهها6

ف لفظها ومعناىا تسمى أيضا ) أنظر وقل ( حيث تعرض على ادلتعلم كلمات اليت يعر  طريقة الكلمة: - 1
 ولكنو ال يعرف شكلها وتطالبو بو ) ىذه ادلرحلة قد ذباوزىا الصف اخلامس (

ظهرت ىذه الطريقة نتيجة ادلأخذ اليت وجهت إذل طريقة الكلمة، وتعد اجلملة يف ىذه  طريقة الجملة: - 2
 الطريقة الوحدة اليت يتم هبا تعليم القراءة وتقوم على األسس التالية6

مجل قصَتة من قبل ادلعلم شلا يألفو التلميذ وكتابتها على اللوح أو على بطاقات وقد تكون اجلمل من إعداد  -
 أفواه التالميذ

 ينظر التالميذ إذل اجلملة بإنتباه وتركيز ودقة -

 ينطق ادلعلم اجلملة ويرددىا األطفال ورائو مجاعات وفرادى مرات كافية، مث يعرض مجلة أخرى تشًتك مع األوذل -
 يف بعض الكلمات من حيث ادلعٌت والشكل ويتبع فيها ما فعلو يف األوذل

بعد عدة مجل يبدأ ادلعلم بتحليل اجلمل وخيتار منها الكلمات ادلتشاهبة لتحليل احلروف، وجيدر بادلعلم ىنا أال  -
 . 3يتعجل عملية ربليل وال يبطئ فيو

                                                           
 -ه4130، عادل الكتب احلديث، إبرد، 4راتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بُت النظريق والتطبيق، ط  1

 م6005
 36خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية، ص  فهد  2
3
 ) مرجع سابق ( 54راتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها بُت النظرية والتطبيق، ص  
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ل على السبورة بينها إرتباط يف ادلعٌت، مث يقرأ كل مجلة على أو تقوم ىذه العملية على كتابة ادلعلم لعدد من اجلم
حدة قراءة جهرية عدة مرات كافية حىت يتأكد أن التالميذ ثبتت يف ذىنهم صورة ىذه اجلمل قام بتحليلها، مث 
ربليل الكلمات إذل حروف، مث يتدرب التالميذ بعد ذلك على تأليف كلمات جديدة من ىذه احلروف ومن 

 .1جلديدة مجال جديدة وىكذا الكلمات ا

 :مزايا الطريقة التحليلية 

. نعٍت بادلعٌت أكثر من اللفظ، فيتعود ادلبتدئ مثل بدئ تعليم القراءة أن يبحث عن ادلعٌت، فتكون العبارة 4
 ادلكتوبة وسيلة فقط إذل فهم ادلعاين.

الطريقة ىي اليت يتبعها كل إنسان فيما بعد ألنو عندما يقرأ سينظر إذل ىذه الكلمة أو العبارة دفعة  . ىذه6
واحدة، وال يهتم بعناصرىا ادلكونة ذلا، فقد يقرأ كلمة هبا خطأ مطبعي يف بعض حروفها قراءة صحيحة دون أن 

 حيس هبا

 2قراءة كنتيجة طبيعية إلقبالو على القراءة وفهمو ما يقرأ.. تعود ىذه الطريقة ادلتعلم على السرعة واإلنطالق يف ال3

. أهنا تتفق مع القانون الطبيعي لإلدراك، وىو البدء بالكليات، مث تعرف العناصر والتفاصيل عن طريق التجريد 1
 والتحليل

وتشعره أن  . إهنا شائعة فادلتعلم منذ البداية يقرأ عبارات مفهومة لديو، فتشبع حاجتو على إستطالع جديد1
 القراءة ربقق غاية يف نفسو.

 . تراعي دوافع ادلتعلمُت وخرباهتم.2

 .3. تساعد ىذه الطريقة على تنمية الثروة اللغوية للمتعلم دبا يتعلمو يف درس من كلمات جديدة 3

 

 
                                                           

1
 ، )مرجع سابق(.22راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدى، فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها، ص   

2
 ) مرجع سابق ( 63-62التفكَت، ص  سعيد عبد اهلل اليف، القراءة وتنمية  

3
 ) مرجع سابق ( 31فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بُت ادلهارة والصعوبة، ص   
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  :) عيوب الطريقة التحليلية ) الكلية 

ادلتعلم هبا ضعيفا يف التهجي واإلمالء، كما يبدى عجزا يف مواجهة الكلمات اليت دل يسبق لو تعرفها ألهنا  ذبعل -
 1طريقة تعتٍت بادلعٌت وتقلل يف الوقت ذاتو من أمهية الرسم اإلمالئي للكلمة

اطئة على مدى حيتمل أن تتجو عينا الدارس أثناء القراءة إذباىا خاطئا فيًتتب عن ذلك حدوث إرتباطات خ -
 أوسع من الذي حيدث يف طريقة الكلمة

 ال تعٌت ىذه الطريقة بتكوين ادلهارات الالزمة لتعرف الكلمات اجلديدة ومعرفة حروفها وأصواهتا -

ىذه الطريقة ربتاج إذل معلم أعد إعدادا خاصا ودرب تدريبا كافيا على استخدامها ليتمكن من التعليم على  -
 هنجها

 2علمُت رغبة منهم على إثراء حصيلة الدارسُت اللغوية أو تدريبهم تدريبا شامال.يلجأ بعض ادل -

 التركيبية ( –الطريقة التوليفية أو الطريقة التوفيقية ) التحليلية  –ج 

 وقد أطلقت تسميات سلتلفة على ىذه الطريقة منها6 الطريقة التوفيقية والطريقة ادلزدوجة والطريقة اإلنتقائية
والطريقة الًتكيبية التحليلية، وتعد الطريقة التوليفية ىي الطريقة السائدة اليت تأخذ هبا معظم البالد العربية يف تعليم 

 3القراءة ألهنا ذبمع بُت مزايا الطريقتُت اجلزئية والكلية.

  :ومن األسس النفسية واللغوية لهذه الطريقة 

 أجزاء، ألن معرفة الكل أسبق من معرفة اجلزء. إن إدراك األشياء مجلة أسبق من إدراكها 4

 . إن وحدة ادلعٌت ىي اجلملة، وإن الكلمة ىي الوحدة ادلعنوية الصغرى 6

 . إن القراءة ليست إال عملية إلتقاط بصري للرموز ادلكتوبة، وترمجتها إذل أصوات ومعان3

                                                           
 ، )مرجع سابق(.32ص فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية،   1
 41، ص 6043، دار أسامة للنشر، عمان، األردن، 4كامل عبد السالم الطراونة، ادلهارات الفنية يف الكتابة والقراءة واحملادثة، ط   2
3
، 4531األزىر، زلمد صاحل مسك، فن التدريس للغة العربية وانطباعاهتا ادلسلكية وأمناطها العملية، دط، مكتبة األصللو ادلصرية، كلية الًتبية، جامعة   

 641ص 
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ىو الوقت نفسو الذي يستغرقو . ثبت بالتجارب أن الوقت الذي يستغرقو اإللتقاط البصري حلرف واحد 1
 1اإللتقاط البصري للكلمة كاملة.

 :سبر عرب أربع مراحل ىي6 مراحل الطريقة التوليفية 

 مرحلة التهيئة واإلستعداد  -

 مرحلة التعريف بالكلمات واجلمل  -

 مرحلة التحليل والتجريد  -

 .2مرحلة الًتكيب وتكوين الكليات من اجلزئيات  -

 ذلذه ادلراحل6 وفيما يلي شرح

 وفيها يتم إتباع اخلطوات التالية6مرحلة التهيئة واإلستعداد:  –أ 

 يتعرف ادلعلم على قدرات ادلتعلمُت يف زلاكاة األصوات وإدراكهم الفروق بينهم   -

وأدائها، وتزويدىم بطائفة منها مع فهمهم دلعانيها، على  إتقان ادلتعلمُت لنطق الكلمات حبسن إستماعها -
األضداد مثل كبَت، صغَت، طويل، قصَت ... اخل وتدريبهم على القصص وفهمها وحكايتها وسبثيلها وإدراك إفرادىا 

 وترتيب أجزائها

 سبكُت ادلتعلمُت من نطق وإلقاء ما يكثر دورانو على ألسنتهم من األلفاظ -

لغاز السهلة ليفكروا يف حلها وكذلك إلقاء بعض اليت تقال ذلم وجعل ىذه القصص رلاال إلغاء بعض األ -
 . 3للمناقشة والكتابة 

 

                                                           
 ( ) مرجع سابق 56ها، ص سراتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، فنون اللغة العربية وأساليب تدري  1

2
 461فوزي الشربيٍت، عفت طنطاوي، التعلم الذايت بادلديوالت التعليمية، ص   

3
 .21سعيد عبد هللا الفي، القراءة و تنمية التفكير، ص   
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 وفيها يتم إتباع اخلطوات التالية6مرحلة التعريف بالكلمات والجمل:  –ب 

 عرض كلمات سهلة على ادلتعلمُت، وتدريبهم على النطق هبا، زلاكاة للمدرس أو ادلتفردين -

 إضافة كلمة جديدة أو أكثر يف كل درس يستنجد لتزيد حصيلة األلفاظ اليت يتعلمها التالميذ شيئا فشيئا -

 تكوين مجل من الكلمات السابقة تعلمها وتدريبهم على قراءهتا والنطق هبا -

 1إستخدام البطاقات واللوحات وغَتىا من الوسائل ادلتنوعة اليت تعُت على تعليم القراءة -

 لة التحليل والتجريد: مرح –ج 

 :ادلقصود بالتحليل ذبزئة اجلملة إذل كلمات وذبزئة الكلمة إذل أصوات التحليل 
 :ادلقصود بالتجريد إقتطاع صوت احلرف ادلكرر يف عدة كلمات والنطق بو منفردا حىت يثبت  التجريد

 رمسو ورمزه الكتايب يف أنظار الدارسُت وعقوذلم.

خطوة يف تعليم القراءة حيث تتوقف عليها قدرة التالميذ على معرفة الكلمات اجلديدة وتعترب مرحلة التجريد أىم 
وقراءهتا، وجيب أن تكون اجلمل ادلختارة لتحليل والتجريد شلا سبق للدارسُت معرفتو وثبت يف أذىاهنم والبدء هبذه 

إذا اطمئن على قراءهتم وكتابتهم من  ادلرحلة يعود إذل مهارة ادلعلم حبيث ال يبدأ مع التالميذ مرحلة التجريد إال
 2خالل التدريبات السابقة للقراءة.

 مرحلة التركيب وتكوين الكليات من الجزئيات –د 

ىذه ادلرحلة أخر مراحل الطريقة ادلزدوجة، وىي ترتبط دبرحلة التحليل وتسَت معها والغرض منها تدريب األطفال 
 ف يف بناء اجلمل، وىذا البناء نوعان6على إستخدام ما عرفوه من كلمات وأصوات وحرو 

 :بناء الجملة 

ويأيت عقب ربليل اجلملة إذل كلمات، وذلك بإعادة تكوين اجلملة من كلماهتا أو بتأليف مجلة جديدة من كلمات 
 سابقة وردت يف عدة مجل.

 
                                                           

 ) مرجع سابق ( 65سعيد عبد اهلل اليف، القراءة وتنمية التفكَت، ص   1
2
 .30-65ص المرجع نفسه،   
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 :بناء الكلمة 
عقب ذبريد رلموعة من أصوات احلروف، فيعتمد ادلدرس مع أطفالو إذل بعض احلروف اجملردة ويكون منها  ويأيت

 1إحدى الكلمات السابقة أو كلمات جديدة ذلا مدلوذلا يف أذىان األطفال.
 :مزايا الطريقة التوليفية 

 تتالقى الثغرات يف كل من الطريقتُت الًتكيبية والتحليلة  -

ادلتعلم على استخدام احلروف اليت توصل إليها يف فتح مغاليق الكلمات اليت لن سبر بو من قبل تعٌت بتدريب  -
 وتركيب كلمات جديدة

ربرص على تنمية بعض ادلهارات لدى ادلتعلم كادليل إذل القراءة واإلنطالق فيها والفهم والبحث عن ادلعٌت  -
 وزيادة الثروة اللفظية وصحة النطق وحسن األداء 

تار الكلمات من بيئة الدارس وشلا يصل بنشاطو يف احلياة، وما يكثر دورانو على لسانو، كما ادلوضوعات اليت زب -
 يهتم هبا ودييل إليها

هتيئ من خالل ادلادة اللغوية ادلتكاملة اليت تقدمها الفرص دلعاجلة احلروف اذليجائية من حيث صورىا يف أول  -
صواهتا على حسب حركات الشكل ) الفتحة والكسرة والضمة الكلمات، ووسطها وأخرىا ومن حيث أ

 والسكون(

تتيح الفرص دلعاجلة اخلصائص اللغوية األخرى كأنواع ادلد ) باأللف والواو وبالياء ( والالم الشمسية والقمرية  -
 2والتنوين والتاء ادلفتوحة وادلربوطة.

 : عيوب الطريقة التوليفية 

ه الطريقة فهذا ال يرجع إذل العيب يف جوىرىا، أو نقص يف أصوذلا الفنية إذا كان البعض لو مأخذ على ىذ
والنفسية، وإمنا ىي سيارة فقدت السائق، ادلدرب اخلبَت، أو احتاجت أجهزهتا يف بعض مراحل الطريق إذل شيء 

                                                           
1
، 6003، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 4طالطرائق العلمية يف تدريس اللغة العربية، طو حسُت الدليمي، سعاد عبد الكرمي الوائلي،   

  54-53ص 
2
 ) مرجع سابق (  34القراءة وتنمية التفكَت، ص  سعيد عبد اهلل اليف،  
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نشودة يف يسر من اإلصالح، أو إستكمال بعض األجزاء ولو هتيأت ذلا كل ادلقومات لوصلت بأرباهبا إذل الغاية ادل
 1وسرعة.

 أسباب الضعف القرائي وطرق عالجو  4

 مفهوم الضعف القرائي ومجاالتو  4-1

 مفهوم الضعف القرائي: –أ 

نقصد بو عدم قدرة التلميذ على القراءة كما ينبغي أن يقرأ بشكل صحيح وسليم أي قصور الطفل يف ربقيق 
 2تكون صحية ) مرضية ( أو عقلية.األىداف القرائية ادلنشودة، وأسبابو عديدة قد 

 مجاالت الضعف القرائي –ب 

قد يكون الضعف يف مهارة واحدة أو رلموعة من ادلهارات الفرعية، وقد يكون على مستوى معُت من مستوبات 
 3الفهم، وقد يكون يف رلموعة من ادلستويات، ومن أمثلة ىذا الضعف، صلد6

 تعرف شكل الكلمة -

 بالكلماتصعوبة النطق  -

 إخراج األصوات من سلارجها  -

 فهم ادلعاين ودالالت األلفاظ -

 ربديد الفكرة العامة  -

 ربديد الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية أو الثانوية -

 فهم اجلمل والفقرات والنصوص  -

                                                           
 41، ص4542، دار ادلعارف للنشر، القاىرة، مصر، 1عبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربية، ط  1
2
 .43ءة واحملادثة، ص كامل عبد السالم مرطراونة، ادلهارات الفنية يف الكتابة والقرا  

 11 مرجع نفسو، ص  3
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 صعوبة ادلفردات وتعقيدات اجلمل والعبارات -

 احلشو والتكرار -

 ايتها ربديد بداية اجلملة وهن -

 السرعة القرائية  -

 الثروة اللغوية. -

 السالمة واإلنطالق يف القراءة  -

 فهم ما بُت السطور  -

 فهم ما وراء السطور  -

 اإلستنتاج والتفسَت والتحليل وادلوازنة -

 القدرة على تنظيم األفكار ادلقروءة  -

 ادلقروءة بلغة التلميذ اخلاصة ) إعادة البناء اللغوي (  ترمجة ادلادة -

 1مشكالت قرائية متنوعة مرتبطة باللغة العربية ومنها6 -

 احلروف الزائدة6 حروف تكتب وال تلفظ مثل األلف يف ) ذىبوا ( والواو يف ) عموو (  –أ 

إذل صوت يشبو صوت احلرف التارل  احلروف ادلقلوبة6 مثال الالم قبل احلروف الشمسية، فيجب قلب الالم –ب 
 مث يدعم الصوتان معا كما يف ) الدار (

 ادلفردات غَت مألوفة –ج 

                                                           
1
 .) مرجع سابق ( ،45-44كامل عبد السالم مرطراونة، ادلهارات الفنية يف الكتابة والقراءة واحملادثة، ص   
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األصوات ادلشكلة6 ومنها نطق األصوات ) ك، خ، ع ( واألصوات احللقية ) ق، ح، ع ( واألصوات  –د 
 ادلفخمة ) ط، ض، ظ (

 أ أو تكتب من اليمُت إذل اليسارإختالف اإلذباه العربية زبالف غَتىا من اللغات، فهي تقر  -

 البطء يف القراءة كأن يقرأ حرفا حرفا، كلمة كلمة .....وىكذا -

 الًتاجع البصري عودة البصري إذل الكلمات اليت قرأىا وىذا يساعد على البطء  -

 التثبيت البصري إطالة النظر يف الكلمة ادلقروءة التحديق  -

 1الكلمات ادلكتوبة واليت تلتقطها العُت من النظرة الواحدة ضيق ادلدى البصري عدد -

ومن خالل ما سبق يتبُت أن ادلشكالت القرائية اليت يواجهها التالميذ أثناء تعلمهم القراءة ديكن ردىا أو مرجعيتها 
 إذل مصدرين مها6

تعقيدات اجلمل والعبارات، 6 تتعلق بطبيعة القراءة ومهارهتا ومادهتا ) صعوبة ادلفردات، عوامل موضوعية –أ 
 احلشو والتكرار، دالالت األلفاظ (

تتعلق بالقارئ نفسو مثل ربريك أعضاء النطق أثناء القراءة الصامتة احلركة اإلرتدادية للعينُت،  عوامل ذاتية: –ب 
 القراءة بالكلمات ادلفردة القراءة العشوائية، السرعة غَت معقولة.

 أسباب الضعف أو التأخر القرائي و طرق تشخيصو 2 – 4

 طرق تشخيص الضعف القرائي –أ 

 لتشخيص الضعف يف القراءة يستخدم ادلعلم طرقا ووسائل متنوعة تبعا جملاالت الضعف ومستوياتو ادلختلفة منها6

ادلالحظة ادلستمرة للتالميذ وقد تكون مالحظة عرضية غَت منتظمة أو منتظمة، وذلك من خالل رصد  .4
السلوكات والعادات القرائية وتدوينها يف بطاقات خاصة تعد ذلذه الغاية، للوقوف على جوانب الضعف وكيفية 

 السيطرة عليو، ويظهر ذلك من مالحظة ادلعلم لقراءات التالميذ 
                                                           

1
 ) مرجع سابق ( 34فوزي السربيخي، عفت طنطاوي، التعليم الذايت بادلديوالت التعليمية، ص   
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 رات بكل أنواعها وىي6. اإلختبا6

 إختبارات الذكاء إلكتشاف الضعف الناتج من الناحية العقلية والوقوف على مستوى الذكاء لدى ادلتعلم –أ 

 اإلختبارات التحصيلية6 لقياس مدى ربصيل التالميذ يف القراءة ) ادلفردات والًتاكيب وادلغزى العام ( –ب 

 1ل القرائي وربديد مشكالتو اللفظية.. ادلناقشة الشفهية للكشف عن مستوى الطف3

. دراسة احلالة ىي أسلوب شائع يف سلتلف ادلواد الدراسية وترمي إذل تشخيص احلالة ادلدروسة وربديد سبل 4
 ووسائل عالجها.

 أسباب الضعف أو التأخر القرائي  –ب 

التعليمية، تشًتك ىذه ادلتغَتات ىناك عوامل ثالثة تؤدي إذل ظهور ىذا الضعف وىي6 ادلعلم وادلتعلم وادلادة 
 2الثالثة يف تسبب الضعف دبستويات سلتلفة

 :أسباب تعود إلى المعلم 

 3أشكال ادلمارسات اخلاطئة للمعلمُت وأثرىا يف إجياد الضعف 

 عدم إىتمامو بتدريب الطالب إبتداءا من الصف األول على ذبريد احلروف .4

 عيوب القرائية وصعوبتها من مث ال يعرف كيف يكون العالج. عدم اىتمامو وعدم قدرتو على تشخيص ال6

 . عدم تنويعو لألنشطة والطرائق أثناء القراءة.3

 . عدم اىتمام ادلعلم دبعرفة مستوى الطالب اللغوية يف بداية السنة الدراسية وقياس قدراهتم القرائية1

واليت من شأهنا أن تثري ادلنهج، وتزويد حصيلة  . عدم اىتمام ادلعلم بتزويد تالميذه بادلادة القرائية اإلضافية1
 .4الطالب اللغوية 

                                                           
1
 11، ص6003، عادل الكتب اجلديد، عمان، األردن، 4التعليمية، طفراس السليٍت، فنون اللغة ادلفهوم، األمهية ، ادلعوقات الربامج   

 14مرجع نفسو، ص   2
 ) مرجع سابق ( 403راتب قاسم عاشور، زلمد فؤاد احلوامدة، فنون اللغة العربية وأساليب تدريبها،   3
4
 بق () مرجع سا 14فراس السليٍت، فنون اللغة ادلفهوم األمهية ادلعوقات الربامج التعليمية، ص  
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 ما يرجع إلى الطالب فيسبب لو الضعف 

 . احلالة الصحية6 إن صحة الطالب تساعد على إرتفاع مستوى احليوية والفاعلية يف النشاط التعليمي والقرائي 4

العقلي ( متمثلة يف نسبة الذكاء العام والقدرة على تذكر الكلمات، أو على إدراك  . القدرة العقلية ) اإلستعداد6
 العالقات أو تتبع سلسلة األفكار

. احلالة اإلجتماعية واإلقتصادية6 إن الظروف البيئية احمليطة بالطالب كفقدان أحد األبوين، أو السكن الغَت 3
لدى األب واألم تؤثر كثَتا يف اىتمام الطالب بالقراءة، وقد جبدوى  ادلناسب، أو احلالة ادلادية ادلرتدية أو األمية

القراءة، وقد ربملهم على كثرة الغياب يف ادلدرسة، باإلضافة إذل إىتزاز قناعة الطالب جبدوى القراءة، وقد يكون 
 1هاسوء احلالة اإلجتماعية واإلقتصادية حافزا لبعض الطالب لتحد من مثل ىذه الظروف و التغلب علي

 :وأىم ىذه األسباب منها6 أسباب تعود إلى الكتاب 

 . قد توضع بعض الكتب وتقرر دون أن ذبرب على عينات من الطالب وخباصة يف الصفوف االبتدائية4

. إن الكتب اليت توضع للقراءة تثبت عن حد ال تتجاوزه يف موادىا مع العلم أن ىذه الكتب جيب أن تطور 6
 وفق مالحظات ادلعلمُت الذين يتعاملون معها وتعدل بإستمرار

 . خلو بعض الكتب من ادلوضوعات اليت دييل إليها الطالب، واليت تثَت فيو الرغبة والشوق للقراءة3

. وقد جيد من يدرس بعض ادلوضوعات يف كتب القراءة أن ىذه ادلوضوعات فوق طاقة الطالب العقلية وأهنا ال 1
 2تتناسب وقدراتو العقلية

 حلول أو مقترحات في عالج الضعف أو التأخر القرائي – ج

 اإلىتمام بتدريب الطالب على ذبريد احلروف وربليلها وتركيبها منذ الصف األول اإلبتدائي .4

 . الوقوف على األخطاء 6

                                                                                                                                                                                     
 
1
 ) مرجع سابق ( 14فراس السيلٍت، فنون اللغة ادلفهوم األمهية ادلعوقات الربامج التعليمية، ص   

 ) مرجع سابق ( 401سعيد عبد اهلل الاليف، القراءة وتنمية التفكَت،    2
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 . تنويع الطرائق أثناء القراءة 3

 يرشد التالميذ من كتب ورلاالت  . اإلىتمام بإثراء ادلنهاج دبا يعده من مواد قرائية إضافية، أو ما1

 .  إجراء فحوص تشخيصية يف بداية ادلرحلة الدراسية للطلبة، ورسم خطة عالجية للضعف1

. مراقبة حالة الطفل الصحية، واإلتصال بأولياء األمور عند مالحظة ما يشَت إذل وجود ضعف يف البصر أو 2
  1السمع مع وضعو يف ادلقاعد األمامية يف الصف

 اإلىتمام بتعريف األولياء األمور دبستويات أبنائهم ومدى تقدمهم يف القراءة أو مدى تأخرىم. 3

 . التأليف وفق شروط تراعي ميول ورغبات التالميذ وتراعي قدراهتم العقلية 4

. أن ذبرب موضوعات الكتب على فئة من التالميذ، ويؤخذ برأي ادلعلمُت وتعدل وتطور بناءا على ذلك قبل 5
 عماذلا وبعدهإست

 . أن تنوع موضوعاهتا حبيث جيد كل تلميذ ما يروق لو40

 . أن تستدرج يف مفرداهتا وتراكيبها وموضوعاهتا وفق قدرات الطالب العقلية واللغوية44

 . احرص على إثارة ميول الطلبة وجذب اىتمامهم للقراءة بأساليب متنوعة46

 ى التدريبات القرائية. أحسن اختيار مواد تعليمية بسيطة تعينك عل43

  2. أبدأ مبكرا يف معاجلة الضعف ونوع أساليب ادلعاجلة الفردية ومجاعية.41

 

                                                           
1
 13، ص 6006، دار ادليسرة، 4عبد اهلل علي مصطفى، مهارات اللغة العربية، ط  

، ص 6003، أمحد عبد اهلل العلي، الطفل ومهارات القراءة، إشكالية القراءة اآللية وتكنولوجيا التعليم، دط، دار الكتاب احلديث، القاىرة، الكويت 2
30  



 الفصل الثاني: الجانب التطبيقي للبحث

 
 منهج الدراسة ومفهوم اإلستبيان – 1

 عينة الدراسة ومكان وزمان إجراءها  -2

 طريقة حتليل نتائج اإلستبيان – 3

 عرض النتائج وحتليلها – 4

 اإلستنتاج  – 5

 



 الفصل الثاني                                                            الجانب التطبيقي للبحث
 

 
33 

 منهج الدراسة ومفهوم اإلستبيان  -1

 منهج الدراسة : 1 – 1

ىو رلموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول للحقيقة يف العلم، أو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف 
احلقيقة، أو ىو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار، أو اإلجراءات من  دراستو للمشكلة من أجل إكتشاف

 . 1 أجل الكشف عن احلقيقة اليت صلهلها أو من أجل الربىنة عليها لآلخرين حيث نكون عارفني

كما يعرف أيضا بأنو " دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعرب عنها 
عبريا كيفيا وكميا، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاىرة ويوضح خصائصها أما التعبري الكمي فيعطينا وصفا رقميا ت

 .2 دلقدار ىذه الظاىرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواىر ادلختلفة

 اإلستبيان:مفهوم  2 – 1

حتتوي رلموعة من األسئلة ادلكتوبة واليت تعد بقصد احلصول على معلومات أو أراء ادلبحوثني  عبارة عن إستمارة
 .3 حول ظاىرة أو موقف معني

وىي أيضا منوذج يضم رلموعة أسئلة توجو إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة 
 .4 الشخصية، أو أن ترسل إىل ادلبحوثني عن طريق الربيد أو موقف، ويتم تنفيذ اإلستمارة إما عن طريق ادلقابلة

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .44، دت، ص2حسان هشام، منهجية البحث العلمي، ط  

2
 .102، ص 1999عمار بوحوش، زلمود الذنيبات، مناىج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ديون ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   

3
 .112حسان هشام، منهجية البحث العلمي،  ص  

4
 .338، ص 1891، 1محمد علي محمد، علم االجتماع و المنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، مصر، ط  



 الفصل الثاني                                                            الجانب التطبيقي للبحث
 

 
34 

 :ومكان وزمان إجرائها عينة الدراسة  -2

 عينة الدراسة 1 – 2

 1إن العينة ىي النموذج الذي جيري الباحث رلمل عملو عليها، ويف علم النفس والًتبية تكون العينة ىي اإلنسان

وال شك أن العينة العلمية ألي حبث أو دراسة ترتكز على العديد من العوامل أمهها التحديد الدقيق للموضع، 
أنو من الصعب على الباحث أن يتصل بعدد  وطريقة تناولو والعينة اليت تشمل كذا األدوات ادلستعملة فيو، ومبا 

نهم على األجوبة، فغنو ال مفر من اللجوء إىل كبري من ادلعنيني بدراستو لكي يطرح عليهم األسئلة، وحيصل م
 .2أسلوب أخذ العينات اليت متثل اجملتمع األصلي حىت يستطيع أو يأخذ صورة مصغرة عن التفكري العام 

 العينات دير بعدة مراحل أساسية تتمثل يف:  وإختيار

 حتديد اجملتمع األصلي للدراسة – 1

 إعادة قائمة بأفراد اجملموعات احملددة – 2

 حتديد حجم العينة – 3

 3 اختيار عينة مثل اجملتمع – 4

 ومن ىذا ادلنطلق اخًتنا إلجراء حبثنا العينة العشوائية لتمثيل أفراد اجملتمع األصلي متثيال حقيقيا 

نية فهم من العينة الثا أفراد، أما تلميذ وتلميذة من السنة اخلامسة إبتدائي 100وتكون عينة البحث والدراسة من 
أساتذة اللغة العربية، وما سعدنا أيضا ىو تقربنا من ىؤالء األساتذة والتالميذ داخل ىذه ادلدارس اليت أجرينا فيها 

  .دراستنا ادليدانية

 

 
                                                           

1
 219، ص 1988وجب زلجوب، طرائق البحث العلمي مناىجو، دار الكتب للطباعة والنشر،   

2
 ) مرجع سابق (  63عمار حبوش، زلمد الذيبان، ص   

3
 .44المرجع نفسه، ص  
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 مكان وزمان إجراء الدراسة 2 - 2

ئية ولد بن زارة احلبيب بتجديد والية مستغاًل مسكن وإبتدا 300مت توزيع على عينة من تالميذ وأساتذة إبتدائية 
وذلك إعتبارا للتسهيالت ادلقدمة من قبل ادلسئولني عليها، وكانت بداية عملنا ادليداين بتوزيع اإلستبيانات على 

ومتكنا احلصول على اإلجابات  2019-04-08عينة من تالميذ وأساتذة ادلدرستني ادلذكورتني إبتداءا من تاريخ 
 2019-04-10ئلة وذلك جبمعها يف على األس

 :توزيع اإلستبيانات 3 - 2

بعد حتضري اإلستبيانة قمنا بعملية توزيعو على مئة تلميذ من مستوى السنة اخلامسة إبتدائي ومثانية أساتذة  - 
على التالميذ حيث قمنا بقراءة األسئلة وشرحها ليتسٌت  وألن اإلستبيان عبارة عن مقابلة بني توزيع اإلستمارات

 للتالميذ فهم األسئلة واإلجابة عنها بسهولة فكانت اإلجابة على اإلستمارة فردية.

 . طريقة تحليل نتائج اإلستبيان 3

 التحليل الكمي: 1 – 3

وقراءة اإلجابات اليت تلقناىا من التالميذ واألساتذة قمنا بتحويل ادلعطيات إىل جداول إحصائية واستخراج  لفهم
 النسب ادلئوية، واتبعنا يف ذلك القاعدة التالية: 

عدداإلجابات    = النسبة ادلئوية 
  عددرلموعالعينةاإلحصائية

 التحليل الكيفي  2 – 3

 .ذنا بعني اإلعتبار أىداف الدراسةلعددية، حيث أخوىذا بتحليل وترمجة ادلعطيات ا
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 عرض النتائج وتحليلها:. 4

 النتائج الخاصة بإستبيان التالميذ: 1 - 4

 (: الجنس11الجدول رقم )

 النسبة التكرار الجنس
 %30 30 الذكور 
 %70 70 اإلناث 
 %100 100 اجملموع 

 

، ومنو فإن %70أما نسبة اإلناث ىي  %30الذكور ىي نرى من خالل اجلدول ادلتعلق باجلنس أن نسبة  -
 عنصر اإلناث ىو العنصر الغالب يف األقسام اليت مشلها اإلستبيان.

 (: الغاية من القراءة 12الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %11.11 10 حبا فيها 

 %28 26 الًتفيو 
 %60 54 أحسن ادلستوى اللغوي 

 %100 90 اجملموع 
 

 %11،11من خالل اجلدول ادلتعلق بالغاية من القراءة، نرى أن نسبة التالميذ الذين يقرؤون حبا فيها ىي  -
  %54، أما من أجل حتسني ادلستوى اللغوي %28والذين يقرؤون من أجل الًتفيو قدرت نسبتهم ب 

 اللغوي.ومنو نستنتج أن نسبة كبرية من التالميذ يقرؤون من أجل حتسني ادلستوى 
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 (: أنواع القراءة التي تساعد على الفهم واإلستيعاب 13الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %58 58 القراءة اجلهرية 
 %22.22 20 القراءة الصامتة 

 %24.44 22 بني القراءة اجلهرية والصامتة 
 %100 100 اجملموع 

 

والذين يفضلون القراءة  %58نرى من خالل اجلدول أعاله أن نسبة التالميذ الذين يفضلون القراءة اجلهرية  -
  %24.44والذين جيمعون بني القراءة الصامتة واجلهرية تعادل نسبتهم  %22.22الصامتة 

عدهتم على النشاط واحليوية يف ومن خالل ىذه النتائج يظهر لنا أن معظم التالميذ دييلون إىل القراءة اجلهرية دلسا
 القسم .

 (: ىل القراءة تساعد في اكتساب مفردات جديدة؟ 14الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %94 94 نعم 
 %06 06 ال 

 %100 100 اجملموع 
 

من خالل اجلدول أن نسبة التالميذ الذين يرون بأن القراءة تساعدىم يف اكتساب مفردات وتراكيب  نرى -
 فقط. %06والذين يرون العكس نسبتهم  %94جديدة ىي 

نستنتج أن أغلب التالميذ يكتسبون مفردات وتراكيب جديدة وىذا ما يدل على أمهية القراءة ودورىا يف تنمية  -
 الرصيد اللغوي.
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 (: ىل تحبون وتهتمون بهذه الحصة؟ 15دول رقم ) الج

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %63 63 نعم 
 %04 04 ال 

 %33 33 أحيانا 
 %100 100 اجملموع 

 

أحيانا ما  %33من التالميذ حيبون يهتمون بالقراءة ونسبة  %63نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة  -
 ال يهتمون وال حيبون حصة القراءة. %04يهتمون هبا ويشعرون بادللل ونسبة 

 (: كيف تجدون حصة القراءة؟ 16الجدول رقم ) 

 النسبة  التكرارات  اإلحتماالت 
 %52 52 سهلة 
 48% 48 صعبة 
 %100 100 اجملموع

 

 يروهنا صعبة  %48من التالميذ يروهنا سهلة و %52نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  -

نستنتج أن أغلب التالميذ الذين يروهنا سهلة لديهم قدرة إستعاب عالية ولديهم رصيد لغوي أما التالميذ الذين  -
يروهنا صعبة، راجع ذلك إىل صعوبة النصوص ادلربرلة اليت تفوق مستوى التالميذ وحتتوي على مصطلحات لغوية 

 صعبة.
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 (: ىل تستوعبون الدرس عند إلقائو من طرف المعلم؟ 17جدول رقم ) ال

 النسبة  التكرارات  اإلحتماالت 
 %20 20 أحيانا 

 %80 80 نعم 
 %100 100 اجملموع 

 

أحيانا  %20يستوعبون الدرس على إلقائو من طرف ادلعلم ونسبة  %80نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  -
 ما يستوعبون.

 نستنتج أن ادلعلم لو دور أساسي ومهم يف العملية التعليمية التعلمية  -

 (: ما ىي الطريقة التي تساعدىم على فهم القراءة؟ 18الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %55 55 شرح ادلعلم 

 %30 30 من خالل قراءتك الفردية
 من خالل إستماعك لقراءة زمالئك

 اجملموع                       
15 

100 
%15 

100% 

 

يرون أن شرح ادلعلم لنص  القراءة أكثر فهما واستعابا،  %55نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة التالميذ  -
نص  يرون أنو لفهم استعاب %15يرون أن من خالل قراءتو بنفسو لنفسو لنص القراءة، ونسبة %30ونسبة 

 القراءة، من خالل قراءة زمالئو أثناء احلصة .

 نستنتج أن دور ادلعلم يبقى الدور األساسي يف عملية التعليم. -
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 (: ما ىي الوسائل التي تساعدكم على فهم مفردات القراءة وأسئلتها؟ 19الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %80 80 قراءة األستاذ 

 %20 20 القاموس 
 %100 100 اجملموع 

 

يرون أن القراءة وشرح ادلعلم لنص القراءة يساعدىم على فهم  %80نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  -
 يرون أن القاموس يساعدىم على فهم ادلفردات الصعبة . %20ادلفردات الصعبة للقراءة ، ونسبة 

لميذ لفهم ادلفردات الصعبة أما القاموس يتم اللجوء نستنتج أن دور ادلعلم يبقى ىو الدور األساسي يف إعانة الت -
 إليو عند حجز الطرفني.

 جعل نفسك قارئا جيدا ومداوما على القراءة؟(: كيف ت 11الجدول رقم ) 

 النسبة  التكرارات  اإلحتماالت 
 %80 80 مطالعة الكتب والقصص 

 %20 20 حتضري النصوص وقراءهتا من الكتاب ادلدرسي  
 100% 100 اجملموع 

 

يرون أن مطالعة الكتب والقصص تكسبهم مهارة القراءة، ونسبة  %80نرى من خالل اجلدول أن نسبة  -
 يرون حتضري النصوص وقراءهتا من الكتاب ادلدرسي جتعلهم مداومون على القراءة. 20%

 ا.نستنتج أن مطالعة سلتلف الكتب ىي األصلع يف جعل التلميذ قارئا جيدا ومداوما عليه -
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 (: ما ىي المهارات التي تكتسبها من خالل إتقانك للقراءة؟ 11الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 55 55 مهارة التعبري الكتايب والشفهي 

 15 15 مهارة التحدث 
 مهارة اإلستماع 

 اجملموع 
30 

100 
30 

100% 

 

يرون أن القراءة تساعدىم على إنتاج التعبري الكتايب والشفهي،  % 55نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  -
تساعدىم على إكتساب  %15يرون أن القراءة تساعدىم على إكتساب مهارة اإلستماع، ونسبة  %30ونسبة 

 مهارة التحدث.

 نستنتج أن القراءة ذلا دور مهم يف إكتساب مهارات لغوية متعددة. -
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 بإستبيان األساتذة:. النتائج الخاصة 2

 (: يمثل البيانات الشخصية لعينة البحث من األساتذة 11الجدول رقم ) 

األقدمية يف العمل )  مستخلف  مًتبص  مرسم  العدد  اجلنس 
 مرمسني ( 

 30-14 / /  03 03 ذكر 
 23-07 / / 05 05 أنثى 

 30-07 / / / 08 اجملموع 
 

 5ذكور و  3معلمني:  8ديثل اجلدول أعاله البيانات الشخصية لعينة البحث من األساتذة حيث يبلغ عددىم  -
سنة وىي فًتة كافية إلكتساب خربة عالية وجتربة  20أمضوا فًتة معتربة من التدريس تفوق  مرمسنيإناث، ومجيعهم 

لعملية التعليمية وما حييط هبا ومن ىنا فإن أرائهم كبرية يف ىذا اجملال وأهنم على إطالع واضح ودراية كافية با
 ونظرهتم ذلذه العملية ومتطلباهتا جديدة باإلىتمام وديكن احلكم من خالذلا والوصول إىل نتائج موضوعية.

 (: ىل الحجم الساعي لتعليم نشاط القراءة كاف؟ 12الجدول ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %62 5 نعم
 %37 3 ال

 %100 8 اجملموع 
 

من ادلعلمني يرون أن احلجم الساعي ادلربمج لسنة اخلامسة من  %62نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  -
يرون عكس ذلك وذلك نظرا لطول النصوص وصعوبتها ألهنا يف بعض  %37التعليم اإلبتدائي كاف يف حني أن 

مها وبالتايل حيتاج األستاذ صوص وصعوبتها ألهنا يف األحيان تكون بعيدة عن الواقع التلميذ شلا يصعب عليو فه
بعض األحيان تكون بعيدة عن الواقع التلميذ شلا يصعب عليو فهمها وبالتايل حيتاج األستاذ إىل وقت أكثر حىت 

 يستطيع تبسيط الفكرة وإيصال ادلعلومة للتلميذ.
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 القراءة غير الكتاب المدرسي؟ (: ىل تستخدم وسائل توضيحية أخرى في تعليم نشاط 13الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات االحتماالت
 %25 02 نعم 
 %75 06 ال 

 %100 08 اجملموع 
 

تفتقر إىل إستخدام وسائل أخرى غري الكتاب ادلدرسي يف حيث  %75نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  -
 تستخدم وسائل أخرى. %25صلد نسبة 

تعد الوسائل التعليمية من األركان األساسية حلظة أي درس من الدروس ألن ذلا دور فعال يف إصلاح العملية 
شوقو للتعلم باإلضافة إىل التعليمية إذ تساعد بدورىا على إثارة إىتمام ادلتعلم وجتلب إنتباىو إىل ادلوضوع وت

من فقر من ىذه الوسائل وما أكد يل ذلك أن معظم  ه الوقت إال أن نالحظ أن تعلم اللغة العربية يعاينإقتصار 
األساتذة يف إصلازىم دلذكراهتم اليومية وبالتحديد عنصر الوسائل التعليمية أجدىم يستعملون الكتاب ادلدرسي 

 ادلقرر والسبورة.

 (: ىل محتوى نشاط القراءة يناسب: 14الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %12.5 01 ادلستوى الفكري للمعلم وواقعو 

 %87.5 07 أكرب من ادلستوى 
 / / أقل من ادلستوى 

 %100 08 اجملموع 
 

وطموحاتو  واحتياجوترى أنو أكرب من ادلستوى العلمي للمتعلم  % 87.5نالحظ من خالل أن نسبة  -
 يناسب ادلستوى الفكري للمتعلم وواقعو. ترى أنو% 12.5ومتطلباتو يف ىذه ادلرحلة ونسبة 
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 (:ىل لنشاط القراءة عالقة وطيدة ببقية أنشطة اللغة األخرى؟ 15الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %100 08 نعم 

 / / ال
 %100 08 اجملموع 

 

من ادلعلمني يرون أن ىناك عالقة وطيدة بني نصوص القراءة  % 100نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  -
 واألنشطة اللغوية األخرى.

أي أن من خالل نص القراءة تبني تراكيب والصيغ وادلطالعة والتعبري بشقيو ) الشفوي والكتايب ( وبذلك يكون 
 نشاط القراءة ادلخزون لبقية األنشطة األخرى. 

 ى السنة الخامسة في مجال تحليل نصوص القراءة ودراستها؟(: كيف تقيم مستو  16الجدول رقم ) 

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %12.5 01 ضعيف 
 %37 03 متوسط 

 %50 04 حسن
 %100 08 اجملموع 

 

تقيم تالميذ بادلستوى ادلتوسط   37%ترى أن ادلستوى حسن و 50%نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة  -
 التالميذ بالضعيف. تقيم مستوى  12.5%ونسبة 

وفيما خيص تدين مستوى التالميذ فقد يربر للمعلمني ىذا الضعف بأسباب سلتلفة فمنهم من أرجعو إىل قلة  -
 إىتمام ونقص ادلطالعة وغياب الرقابة عليها وإمهال التحضري قبل اجمليء إىل احلصة.
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أن المقاربة بالكفاءات تعتمد على المتعلم بالدرجة األولى في ضوء ىذا: ىل  (: بإعتبار 17الجدول رقم ) 
 تلمسون تحسنا لمستوى التالميذ في نشاط القراءة؟

 النسبة التكرارات اإلحتماالت
 %25 02 نعم 
 %05 01 ال 

 %53 06 غالبا
 %100 08 اجملموع 

 
 

)ىي نوعا ما( ما ترى أن ىناك حتسن يف مستوى التالميذ يف نشاط  % 53نرى من خالل اجلدول أن نسبة 
القراءة و ىذا ما يشري إىل حدوث حتسنا يف مستوى التالميذ إال أن ىذا التحسن جزئي على األقل ليس كليا ألن 

 و ادلسؤول الوحيد عن تقدمي الدروس.األستاذ ال يزال العنصر الفعال يف العملية التعليمية 

كننا القول أن مطلب ادلقاربة بالكفاءات يف أن يكون ادلتعلم ىو زلور العملية التعليمية، اما الفئة اليت و من ىنا دي
رأت أن ىذا ادلطلب متجسد و أن التلميذ صار مشاركا يف بناء تعلماتو مبعٌت أنو صار عنصر فعال قد قدرت ب 

 .% 05دلطلب و قد قدرت نسبتها حبوايل ، يف حني أننا صلد أن ىناك فئة أخرى منافية متاما ذلذا ا% 25
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 . اإلستنتاج:5

 بعد إسًتجاع إستمارة اإلستبانة وتفريغها وحتليلها وحتليل بياناهتا توصلنا إىل رلموعة من النتائج أمهها:

والنشاط واحليوية يف  ميل أغلب التالميذ إىل القراءة اجلهرية بدل الصامتة دلساعدهتم على الفهم واإلستعاب .1
 القسم

 القراءة ضرورية يف الكتاب لكسب مفردات وتعابري جديدة  .2
مع مستوى التالميذ والوسط الذي يعيش  تأكيد غالبية العينة ادلستجوبة عدم تناسب زلتوى نصوص القراءة  .3

 فيو
األخرى، كون أن النص ىو تؤكد معظم األستاذة أن ىناك عالقة وطيدة بني نصوص القراءة واألنشطة اللغوية  .4

 ادلنطلق الوحيد لفهم بقية األنشطة األخرى
 رصد اإلستبيان نقص إن مل أقل غياب الوسائل التعليمية عن واقع تعليمو بنصوص القراءة .5
إجتماع معظم األساتذة على أن ادلقاربة بالكفاءات مل تستطع تغطية العجز ادلسلم بو يف منهاج ادلقاربة  .6

 باألىداف

د مطلب ادلقاربة بالكفاءات يف أن ادلتعلم زلور العملية التعليمية وىذا بتأكيد غالبية األساتذة الذين عدم جتسي
يعايشون واقع تدريس نشاط القراءة وعدم حتقيق مطلب أن يكون األستاذ رلرد موجو ومرشد بالضرورة ألن التلميذ 

قررة من جهة وتدين مستواه وقلة مكتسباتو من ال يزال يف سلبيتو وركونو إىل اإلصغاء بفضل صعوبة النصوص ادل
 جهة ثانية.
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 الخاتمة

السنة اخلامسة إبتدائي " حلوانا قدر  –يف ىذا البحث ادلوسوم ب " القراءة ودورىا يف جناح العملية الرتبوية 
 يف تنمية ادلهارات اللغوية. ادلستطاع الكشف عن مدى اىتمام التالميذ بالقراءة وكيف تسهم ىذه األخًنة 

 إىل رلموعة من النتائج ميكن تلخصيها يف ما يلي:وقد توصلنا من خالل ىذا البحث 

 للقراءة أمهيتها البالغة بالنسبة للمتعلم، ألهنا تسهم يف بناء شخصيتو  -1

 يف احلياة ادلدرسية  أداة التعلمإن القراءة تساعد التالميذ على اكتساب ادلعرفة وإثراء الفكر بإعتبارىا  -2

 القراءة باحلق ىي مفتاح التعلم، إذ بواسطتها يستطيع ادلتعلم التقدم يف مجيع األنشطة التعليمية -3

تدور حولو مجيع األنشطة اللغوية، إذ يعترب نص القراءة أساس أنشطة تكمن أمهية القراءة بكوهنا احملور الذي  -4
 الشفوي والكتايب والقواعد اللغوية التعبًن

يف خمتلف رلاالت ادلواد التعليمية وحتكمهم يف أدوات اادلعرفة الفكرية ضمان إكتساب التالميذ معارف  -5
 وادلنهجية مبا يسهل عمليات التعلم والتحضًن للحياة العلمية

لمي واألديب والفين وتكيفيها بإستمرار مع بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العإثراء الثقافة العامة للتالميذ  -6
 والتكنولوجيةالتطورات اإلجتماعية والثقافية 

تنمية قدرات التالميذ الذىنية والنفسية والبدنية وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال خمتلف  أشكال التعبًن  -7
 اللغوية منها والرمزية

ستقالل بالقراءة والقدرة على حتصيل ادلعاين وإحسان استخدام ادلهارات القرائية ادلختلفة كالسرعة واإلكسب   -8
 عالمات الوقف عند إكتمال ادلعىن

أن يكون احملتوى ادلقدم للمتعلم موافقا لبيئتو اإلجتماعية والثقافية وجب ربط التعليم بالواقع ادلعيش أي  -9
 واإلقتصادية وأن ال يتعارض مع عاداتو وتقاليده وقيمو
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جيب اإلقرار بو، ىو أن التلميذ يف هناية ىذه ادلرحلة ادلقصودة بالدراسة ) اخلامسة إبتدائي ( إن األمر الذي  -11
بات ونصوص كتابية متنوعة األمناط: احلواري، اإلخباري، جيب أن يكون قادرا على قراءة وفهم وإنتاج خطا

 السردي

سٌن إنتقاء النصوص اليت تثًن إنتباه ادلتعلمٌن وتزيد من يستحسن على واضعي منهاج اللغة العربية وادلدر  -11
 إقباذلم عليها، مع مراعاة توافقها مع سن ادلتعلمٌن ومستواىم ادلعريف والعقلي والوجداين.

 أرجو أن نكون قد وفقنا ولو قليال يف اإلدلام ببعض جوانب ادلوضوع.ويف األخًن    



 

 المالحــــــــــــــــــــــــــــق

 

 إستمارة االستبانة الموجهة لألساتذة – 1

 إستمارة االستبانة الموجهة للتالميذ – 2

 



 المالحق
 
 
 
 
 

أساتذيت الكرام أضع بني أيديكم جمموعة من األسئلة اليت ختدم اجلزء األىم من حبثي يف إطار إجناز مذكرة التخرج 
 لنيل شهادة ادلاسرت حول القراءة ودورىا يف جناح العملية الرتبوية .

يف اخلانة ادلناسبة  ( )أرجو من حضرتكم ادلوقرة اإلجابة على األسئلة الواردة يف ىذه اإلستمارة بوضع عالمة 
 خدمة للبحث العلمي.

 -ولكم منا جزيل الشكر  -
 الشخصية البيانات  -
   اجلنس:. 1

 أنثى                                              ذكر              
  يف العمل: األقدمية. 2
 
 . الوضعية:  3

 مستخلف  مرتبص            مرسم 
  ؟ ط لقراءة كاف. ىل احلجم الساعي لتعليم النشا4

 ال نعم 
 ىل تستخدم وسائل توضيحية أخرى يف تعليم نشاط القراءة غري الكتاب ادلدرسي؟ .5

  ال                  نعم
 . ىل حمتوى نشاط القراءة يناسب؟ 6

 أكرب من ادلستوى  ادلستوى الفكري للمتعلم 
 أقل من ادلستوى 

 لنشاط القراءة عالقة وطيدة ببقية أنشطة اللغة األخرى؟. ىل 7
               نعم                         ال              

 

 إستمارة اإلستبانة الموجهة ألساتذة اللغة العربية
 



 
 
 

 القراءة ودورها في نجاح العملية التربوية السنة الخامسة ابتدائي منكم يف إعداد حبث علمي بعنوان "  إسهاما
 نموذجا"

 الذي يدخل يف إيطار مذكرة التخرج لنيل شهادة ماسرت نرجو منكم اإلجابة عن األسئلة الواردة يف اإلستبان 
 يف اخلانة ادلناسبة. ( )بوضع عالمة 

 المعلومات الشخصية  -
 اجلنس:  . 1

 ذكر                        أنثى                               
 
 . الغاية من القراءة:2

  حتسني ادلستوى اللغوي  الرتفيو  حبا فيها 
 
 .أنواع القراءة اليت تساعدك على الفهم واإلستيعاب:3

  القراءة الصامتة  القراءة اجلهرية 
  بني القراءة الصامتة واجلهرية 

 
 . ىل القراءة تساعد على اكتساب مفردات جديدة؟4
 ال   نعم  
 
 . ىل حتبون وهتتمون هبذه احلصة؟ 5
 أحيانا  ال نعم  

 
 . كيف جتدون حصة القراءة؟6

 إستمارة اإلستبانة الموجهة لتالميذ السنة الخامسة إبتدائي



  سهلة                صعبة 
 
 . ىل تستوعبون الدرس عند إلقائو من طرف ادلعلم ؟7
  نعم  أحيانا  
 
 . ما ىي الطريقة اليت تساعدكم على فهم القراءة؟8

 من خالل القراءة الفردية                               شرح األستاذ   
  من خالل اإلستماع لقراءة الزمالء    

 
 . ما ىي الوسائل اليت تساعدكم على فهم ادلفردات يف نص القراءة وأسئلتها؟9

 ادلعلم                        القاموس  قراءة
 

 . كيف جتعل نفسك قارئا جيدا ومداوما على القراءة؟11
 مطالعة الكتب والقصص 

 حتضري النصوص وقرائتها من الكتاب ادلدرسي              
       

 . ما ىي ادلهارات اليت تكتسبها من خالل إتقانك دلهارة القراءة؟11
 التعبري الكتايب والشفهي                 مهارة التحدث                       مهارة

 مهارة اإلستماع 
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 قائمة المصادر و المراجع
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 م2009 -ه1430، عامل الكتب احلديث، إبرد، 1ط
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ىدفت ىذه الدراسة إىل حماولة التعرف على أمهية القراءة لدى التالميذ السنة اخلامسة إبتدائي من وجهة نظر 
 املعلمني واألساتذة.

 كأداة جلمع املعلومات اليت تتطلب اإلجابة على األسئلة التالية:  وقد مت إستخدام إستبيان

 ىل القراءة عامل أساسي يف تنمية الثروة اللغوية عند التالميذ؟ -

 ىل ضعف القراءة ميكن أن نرجع سببو إىل ضعفهم يف أساليب التعلم؟ -

 وتوصلت ىذه الدراسة إىل النتائج التالية:

سبة للمتعلم، ألهنا تسهم يف بناء شخصيتو وأن على املعلم أن يبذل أقصى جهده يف * أن للقراءة أمهية بالغة بالن
 ىيكلة أنشطة التعلم انطالقا من خربات خاصة، أحداث يومية.

 الكلمات املفتاحية:

 العملية الرتبوية –جناح  –الدور  –القراءة 
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