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 :قال تعالى
ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي  ﴿

َلْيِه ُأِنيُب   (88:دهو ) ﴾ِإالَّ ِبالّلِه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َواِ 
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 اإلهداء
ثراهما، وأسكنهما  إلى روح أمي الحنونة، وأختي الحبيبة طيب اهلل -

 ....فسيح جنانه
 ....وأيامه ،إلى والدي الكريم أطال اهلل بعمره، وبارك اهلل بأنفاسه  -
إلى مهجة قلبي إخواني، وأخواتي الذين عشت معهم ومازلت أجمل   -

 ....أيام حياتي
وقرة عيني أبنائي سارة، ومحمد، وعبد الرحمن، وطارق، ، إلى زوجتي  -

 ....وحمزة
ا معي ذكريات الطفولة والشباب أصحابي فكانوا لي نعم إلى من عاشو   -

 ....الصحبة
وخبرته الكثير أستاذي  مهل، ومن عإلى الذي أعطاني من وقته الثمين  -

 ....المربي محمد شحادة زقوت
وكان لهم طيب  ،إلى كل من صحبني في رحلتي مع هذا البحث  -

 ....األثر في إنجازه
 ....طهار، وأسرانا العاامإلى شهدائنا األخيار، وجرحانا األ  -

 أهدي هذا الجهد المتواضع خالصًا لوجه اهلل تعالى
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 شكر وتقدير
ن نبينا وقدوتنا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعي

والتابعين إليهم  ،، وعلى صحبه األخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعليمحمد بن عبداهلل
ذْ : " وانطالقًا من قوله تعالى. ينبإحسان إلى يوم الد  أَلِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِئن َربُُّكمْ  تََأذَّنَ  َواِ 

 ( 7: إبراهيم) " َلَشِديد   َعَذاِبي ِإنَّ  َكَفْرُتمْ  َوَلِئن
ال يشكر اهلل من : " وامتثااًل لقول المصطفى صلى اهلل عليه وسلم في الحديث الشريف 

                                21،ح6جالبيهقي، م." ال يشكر الناس
ى ذويه فإنني أتقدم بداية بالشكر واعترافًا بالفضل ألهله ورد المعروف إل

والتقدير إلى الجامعة اإلسالمية ممثلة في إدارتها، وعمادة الدراسات العليا على إتاحة 
ود التي الفرصة لي لنيل درجة الماجستير من خالل برنامج الدراسات العليا، والجه

                               .                                     بذلت من أجل تسهيل مهمة البحث في جميع مراحل الدراسة
وأتقدم بالشكر إلى العاملين بمكتبة الجامعة اإلسالمية دون استثناء لما قدموه لي من 

                                                                         .    طروحةخدمة، واستشارة في أثناء كتابتي لهذه األ
الذي  محمد شحادة زقوت /والثناء ألستاذي الفاضل الدكتور أتقدم بالشكركما 

طروحة، والذي منحني من وقته، وعلمه، وخبرته تفضل بقبول اإلشراف على هذه األ
 .                                                                               خير الجزاءالكثير، فكان نعم المرشد والموجه فجزاه اهلل

كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة لقبولهما 
طروحة حتى طروحة، وعلى ما بذاله من جهد ثمين في تنقيح هذه األمناقشة هذه األ

وهو شامة  من خليل عبد الفتاح حماد / الدكتور: وهما عليه تزاد اكتمااًل لما كانت
محمود محمد / والدكتور. شاماِت اللغِة العربيِة في قطاِع العزِة بل في فلسطيَن عامةً 

                               .                                              .الذي أقرَن التكنولوجيا بالتربيِة فكاَن له ذلكالرنتيسي 
 . السادة المحكمين ألدوات الدراسة العرفان إلىكما أتقدم بوافر الشكر و 

، الذي عسقولعبد الفتاح  محمد/ لألستاذ الدكتور كما أتقدم بالشكر الجزيل
أعانني على بلورة هذا الموضوع أثناء دراستي في برنامج الدراسات العليا ليرى النور 

                                                                                        .بإذن اهلل



 د  

 

ــــة  ــــيم فــــي وكال ــــامج التربيــــة والتعل ــــوتني أن أشــــكر المســــاولين فــــي برن كمــــا ال يف
الغــــوث الدوليــــة بقطــــاع غــــزة لمــــا قــــدموه لــــي مــــن تســــهيالت فــــي تنفيــــذ أدوات الدراســــة 

ــــــاوأخــــــك بالــــــذكر مدرســــــة ذكــــــور  ــــــيناالبتدائيــــــة لال بيــــــت الهي ، ممثلــــــة بمــــــديرها جئ
 .ومساعد المدير ومعلميها ومعلماتها

عطــــــاء كــــــل ذي حــــــق حقــــــه أتقــــــدم بخــــــالك الشــــــكر  ــــــق الحــــــب وا  ومــــــن منطل
واألســـــتاذ أحمـــــد صـــــالح لمـــــا قامـــــا بـــــه مـــــن  ،األســـــتاذ عمـــــاد الكحلـــــوتإلـــــى والعرفـــــان 

 .معالجة إحصائية 

ــــــــــى المعلمــــــــــين ــــــــــل إل حمــــــــــزة ســــــــــليمان، وراوف عصــــــــــفورة، : والشــــــــــكر الجزي
لمــــــا  يحمن علــــــي، وعــــــادل أحمــــــد، وأبنــــــائي تالميــــــذ الصــــــف الرابــــــع األساســــــوعبــــــدالر 

ـــــــل الشـــــــكر ووقـــــــت إلنجـــــــاز هـــــــذه األ قـــــــدموه مـــــــن جهـــــــد، ـــــــي جزي طروحـــــــة، فلهـــــــم من
 .والعرفان

ــــاي  ــــذين اكتحلــــت عين األهــــل واألقــــارب الجمــــع الكــــريم مــــن  مبــــرايته ،كمــــا وأشــــكر ال
 .األصدقاء الذين شرفوني بالحضور لمساندتيو 

بالشـــــكر الجزيـــــل لكـــــل مـــــن قـــــدم لـــــي نصـــــحًا أو بـــــذل جهـــــدًا أو وأخيـــــرًا أتقـــــدم  
طروحــــة، فجــــزى اهلل الجميــــع عنــــي ، مــــن قريــــب أو بعيــــد إلنجــــاز هــــذه األأمضــــى وقتــــاً 
 .خير الجزاء
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 ملخص الدراسة 

مهـارات ال الضـعف فـي بعـ بيـان فاعليـة توايـف برنـامج محوسـب لعـال  هدفت الدراسة إلـى       
ولتحقيــق ذلــك تــم تحديــد مشــكلة الدراســة بطــرح الســاال ، ياألساســ الرابــعصــف لــدى تالميــذ ال ئيــةالقرا

 :الرئيس التالي
 الرابــعالصــف  تالميــذ لــدىالمهــارات القرائيــة لعــال  الضــعف فــي بعــ   محوســبمــا فاعليــة برنــامج 

 في محافاة شمال غزة ؟ ياألساس

 :األسئلة الفرعية التالية يويتفرع من الساال الرئيس
 ؟  ياألساس الرابعتالميذ الصف الواجب معالجتها لدى لقرائية المهارات اما  .2
 الرابـــع  تالميـــذ الصـــف دى لـــالمهـــارات القرائيـــة الضـــعف فـــي بعـــ   يعـــالج الـــذي برنـــامجالمـــا  .1

 ؟ ياألساس
تالميذ المجموعة و بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية  يوجد اختالفهل  .3

 ؟ار المعرفي للمهارات القرائية االختبالتطبيق البعدي في  فيالضابطة 
تالميذ المجموعة و بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية  يوجد اختالفهل  .4

 ؟على بطاقة المالحاة للمهارات القرائية في التطبيق البعدي الضابطة 
 بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي يوجد اختالفهل  .5

 تبار المعرفي للمهارات القرائية؟االخ في
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  يوجد اختالفهل  .6

 بطاقة المالحاة للمهارات القرائية؟ على
لدى تالميذ الصف  ما فاعلية البرنامج المحوسب في عال  الضعف في المهارات القرائية .7

 ؟يالرابع األساس
 األداء المهــاري للقــراءةالمعرفــي للمهــارات القرائيــة و  التحصــيل بــينارتباطيــة  عالقــةتوجــد  هــل .8

                                                   ؟المجموعة التجريبية تالميذلدى 

 :ولإلجابة عن هذه األسئلة تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي 
درجات  طمتوسبين  α ≤ 0.05 ) )ستوى داللة عند موجد فروق ذات داللة إحصائية ت ال .2

االختبار التطبيق البعدي في تالميذ المجموعة الضابطة في و  تالميذ المجموعة التجريبية
 .المعرفي للمهارات القرائية



 و  

 

متوسط درجات بين  α ≤ 0.05 ) ) عند مستوى داللةوجد فروق ذات داللة إحصائية ت ال .1
بطاقة  علىفي التطبيق البعدي ذ المجموعة الضابطة تالميو  تالميذ المجموعة التجريبية

 .للمهارات القرائيةالمالحاة 
بين متوسطي  α ≤ 0.05 ) ) عند مستوى داللةال توجد فروق ذات داللة إحصائية  .3

االختبار المعرفي للمهارات في درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 
 القرائية؟

بين متوسطي  α ≤ 0.05 ) ) عند مستوى داللةاللة إحصائية ال توجد فروق ذات د .4
للمهارات  بطاقة المالحاة فيدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

 القرائية؟
للبرنامج المحوسب لعال  الضعف في بع  المهارات القرائية لدى تالميذ  توجد فاعلية .5

 .يالصف الرابع األساس
المعرفـي  التحصـيلبـين (  α ≤ ...5 )عنـد مسـتوى دالة إحصـائيًا  يةرتباطاتوجد عالقة ال  .6

 .المجموعة التجريبية تالميذلدى  رائية واألداء المهاري القرائيللمهارات الق
وتكــّون مجتمــع ، بــع الباحــث المــنهج التجريبــياتولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة وفرضــياتها     

فـــي  مــن المــدارس التابعــة لوكالــة الغــوث الدوليــة يألساســـا الصــف الرابــع تالميــذالدراســة مــن جميــع 
بطريقـة قصـدية لتطبيـق وتـم اختيـار مدرسـة ذكـور بيـت الهيـا االبتدائيـة لالجئـين ، ةافاة شمال غز مح

، وفصـــل تلميـــذاً ( 42)مكونـــة مـــن  الدراســـة فيهـــا، ثـــم قـــام باختيـــار فصـــل دراســـي كمجموعـــة تجريبيـــة
 . تلميذاً ( 42)مكونة من  دراسي آخر كمجموعة ضابطة

المهــارات القرائيــة التــي بعــ  داف الدراســة تــم إعــداد اختبــارًا تشخيصــيًا يتضــمن أهــ ولتحقيــق
يتضـمن أهـم المهـارات القرائيـة التـي ، واختبـارًا معرفيـًا يالصف الرابـع األساسـ يمتلكها تالميذيجب أن 

القرائــــي  النطــــقمهــــارات حاــــة لوبطاقــــة مال، بنــــاء البرنــــامج بحســــبها التــــي تــــمَّ أخفــــق بهــــا التالميــــذ، و 
وتـم ، علـى عينـة الدراسـةتم تطبيقها األدوات  وبعد التحقق من صدق وثبات، باختبار قرائي مصحوبةً 

ــــامعامــــل معالجــــة الدراســــة إحصــــائيًا باســــتخدام  ــــة جتمــــان، و بيرســــون طاالرتب معامــــل كــــودر ، و معادل
ين متوســـطي للفـــروق بــ( ت)اختبــار ، و معادلــة هوليســـتي، و ، ومعادلـــة ألفــا كرونبـــا 03-ريتشاردســون

ومعامــل ين متوســطي درجــات عينتــين مــرتبطتين، للفــروق بــ( ت)اختبــار درجــات عينتــين مســتقلتين، و 
 .مربع إيتا للتحقق من أثر البرنامج في عال  الضعف في المهارات القرائيةو كسب بالك، 

 :وقد أسفرت نتائج  الدراسة عّما يلي



 ز  

 

متوسـط درجــات بــين   (α ≤ 0.05) ةداللـ عنـد مســتوىوجـد فـروق ذات داللــة إحصـائية ت .3
للمهـــارات  معرفـــيتالميـــذ المجموعـــة الضـــابطة فـــي االختبـــار الو  تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة

 .القرائية بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة التجريبية

متوسـط درجـات بـين  α ≤ 0.05 ) ) عنـد مسـتوى داللـةوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية ت .0
مهـــارات للبطاقــة المالحاــة  علـــىتالميـــذ المجموعــة الضــابطة و  ة التجريبيــةتالميــذ المجموعــ
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 .التطبيق البعدي
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  المهارات القرائية لدى تالميذ توجد فاعلية للبرنامج المحوسب لعال  الضعف في بع .5
 .يالصف الرابع األساس

درجـات تالميـذ المجموعـة متوسـط بين  (α ≤ 0.05)ة عند مستوى داللتوجد عالقة ارتباطية  .6
مهــارات للدرجــاتهم فــي بطاقــة المالحاــة للمهــارات القرائيــة و  معرفــيالتجريبيــة فــي االختبــار ال

 .القرائية
 : يلي وبناًء على ذلك أوصت الدراسة بما

 .التركيز من قبل المعلمين على تدريس المهارات القرائية في المراحل الدراسية المختلفة .3

االســتفادة مـــن البرنـــامج المحوســـب فـــي  تــدريس المهـــارات القرائيـــة، إذ أشـــارت نتـــائج الدراســـة . 0
 .الحالية إلى األثر الكبير للبرنامج في عال  الضعف في بع  المهارات القرائية

للقــــراءة الجهريــــة فــــي كافــــة المقــــررات الدراســــية أمــــام  يــــز علــــى ممارســــة جميــــع التالميــــذالترك. 1
رشادهم إلى مواطن األخطاء التي يقعون فيها، المعلمين  .وذلك للرقي بمستوى أدائهم، وا 

ضــرورة تبنــي فكــرة حوســبة المقــررات الدراســية بشــكلا عــام، والمقــررات المتعلقــة باللغــة العربيــة . 3
 .بشكلا خاك

زيـــــادة عـــــدد أجهـــــزة الحاســـــوب المتـــــوفرة فـــــي مدارســـــنا بحيـــــث تتناســـــب مـــــع أعـــــداد التالميـــــذ  .5
 . المتواجدين في الفصول، وتحديث األجهزة القديمة منها

 .إتاحة الفرصة لتدريب وتأهيل المعلمين على استخدام الحاسوب وبرامجه. 6
تعثــــرهم فــــي المهــــارات  االســــتعانة بجهــــود أوليــــاء األمــــور فــــي مســــاعدة أبنــــائهم علــــى اجتيــــاز. 7

 .القرائية
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Abstract 

 

 

This study aimed at the illustration of a computerized programme 

employment’s effectiveness to remedy the weakness of some reading skills 

for the 4
th

 Primary Grade pupils; and to achieve that, the study’s problem 

has been specified via posing the following main question: 

What is the effectiveness of a suggested computerized programme to 

remedy the weakness in some reading skills for the 4
th

 Primary Grade 

pupils in the Northern Governorate – Gaza?  
Accordingly, the following sub-questions branched out of the main 

question:  

1. What are the reading skills which should be remedied for the 4
th

 

Primary Grade pupils?  
 

2. What is the programme which remedies the weakness of some 

reading skills for 4
th

 Primary Grade pupils?  
 

3. Are there differences with a statistical function between the marks 

average of pupils in both groups – the experimental group and the 

control group – on post the application of the reading skills’ 

cognitive test??  
 

4.  Are there differences with a statistical function between the marks 

average of pupils in both groups – the experimental group and the 

control group – on post the application of the reading skills’ 

observation card?  
 

5. Are there differences with a statistical function between the marks 

average of the experimental group pupils prior and post the 

application of the reading skills’ cognitive test?  

 

6. Are there differences with a statistical function between the marks 

average of the experimental group pupils prior and post the 

application of the reading skills’ observation card?   

 

7. How far is the effectiveness of the computerized programme to 

remedy the weakness of some reading skills for the 4
th

 Primary 

Grade pupils? 
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8. Is there a statistically functioning correlation at ( 0.05≥α  ) level 

between the reading skills cognitive achievement and the reading 

skilled performance for the experimental group pupils?  

To answer these questions, the study hypotheses have been formulated 

as follows:   

1. There are not differences with statistical differences at the function’s 

level  ( 0.05≥α  ) between the marks average of pupils in both groups 

– the experimental group and the control group – in the reading 

skills’ cognitive test in the  post application.  

2. There are not differences with statistical differences at the function’s 

level ( 0.05≥α ) between the marks average of pupils in both groups 

– the experimental group and the control group – on the reading 

skills’ observation card in the  post  application. 

3. There are not differences with statistical differences at the function’s 

level ( 0.05≥α ) between the marks average of pupils in the 

experimental group on the reading skills’ cognitive test in the 

programme’s prior and post  application. 

4. There are not differences with statistical differences at the function’s 

level ( 0.05≥α ) between the marks average of pupils in the 

experimental group on the reading skills’ observation card in the 

programme’s prior and post  application. 

5.  There is effectiveness for the computerized programme which 

remedies the weakness of some reading skills for the 4
th

 Primary 

Grade pupils. 

6. There is not a statistically functioning correlation at ( 0.05≥α ) level 

between the cognitive test and observation card of the reading skills 

for the experimental group members.   

To answer the Study's questions hypothises, the researcher adopted the 

experimental methodology, and the study’s target group consisted of all 

the 4
th

 Primary Grade pupils at UNRWA school in the North 

Governorate – Gaza. Practically, the researcher selected Beit Lahia 

Elementary Boys School for refugees as a purposeful study sample to 

apply the study on it, then he selected  one of the classrooms  as an 

experimental group of  (24) pupils and another classroom of (24) pupils 

as a control group ranodomly. For achieving the study’s goals the 

following had been prepared: a diagnostic test which included the 

reading skills that should be mastered by the 4
th

 Primary Grade pupils, a 

cognitive test for the reading skills which included the most significant 
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skills that the pupils failed in, and basically the whole programme was 

built upon such reading skills, and an observation card accompanied 

with a reading test. After verifying the veracity and stability of the tools 

which were applied upon the study sample, the outcomes were analyzed 

using  the following statistical methods: Pearson correlation coefficient 

Guttman Scale, Kuder-Richardson (21) Holisti Formula, Alpha 

Cronbach, (T) Test: to compare grades' average between two 

independent samples, (T) Test: to compare grades' average between two 

correlated samples, Eta Square to verify the size of impact of the 

programme in the reading skills weakness remedy. 

The outcomes revealed that: 

1.  There are differences with statistical  differences at   the function’s 

level ( 0.05≥α  ) between the marks’ average of pupils in both groups 

– the experimental group and the control group – in the reading 

skills’ cognitive test post the application of the programme for the 

benefit of the experimental group. 

2. There are  differences with statistical  differences at  the function’s  

level  ( 0.05≥α ) between the marks’ average of pupils in both groups 

– the experimental group and the control group – on the reading 

skills’ observation card post the application of the programme for the 

benefit of the experimental group.  

3. There are  differences with statistical  differences at  the function’s  

level ( 0.05≥α ) between the marks’ average of pupils in the 

experimental group in the reading skills cognitive test for the benefit 

of the post application.  

4. There are  differences with statistical  differences at  the function’s  

level ( 0.05≥α ) between the marks’ average of pupils in the 

experimental group on the reading skills observation card for the 

benefit of the post application.  

5. There is  effectiveness for the computerized programme regarding 

the weakness remedy of some reading skills for the 4
th

 Primary 

Grade pupils. 

6. There is a correlation at the function’s level ( 0.05≥α ) between the 

marks average of the experimental group pupils in the reading skills’  

cognitive test and their marks on the observation card. 

Accordingly, the study recommendations are: 
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1. The teachers' focus on teaching the reading skills in different 

learning stages.  

2. Getting benefit from computeraized program in teaching reading 

skills since the recent studies have shown the great effect of the 

program in the remedy of the weakness of some reading skills.  

3. Focusing on letting all pupils to practice reading aloud in all school 

subjects in front of the teachers and also guiding them towards their 

weaknesses in order to elevate their performance level.   

4. Adopting the idea of computerizing all school subjects in general, 

and the Arabic Language subject in particular.  

5. Increasing the numbers of computers at our schools so as to match 

the pupils’ numbers, and upgrading the already existed ones. 

6. Offering the opportunity for teachers' rehabilitation and training on 

using the computer and its softwares.    

7. Utilizing the parents’ assistance to their children in order to 

overcome their tumbles in the reading skills. 
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 الفصل األول
التي تناولت اللغة العربية ومكانتها، ومهارة القراءة وأهميتها،  يتضمن هذا الفصل مقدمة الدراسة

وأهمية توايف الحاسوب في العملية التعليمية التعلمية وعال  الضعف القرائي، كما تناولت مشكلة 
داف الدراسة التي يسعى الباحث لتحقيقها، وأهمية الدراسة، وأسئلة الدراسة، وفرضيات الدراسة، وأه

وفيما يلي  .وحدود الدراسة، ومصطلحات الدراسة، وخطوات الدراسةالدراسة في العملية التعليمية، 
 .وصفًا للعناصر السابقة

  :مقدمة الدراسة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد إمام المتقين، وسيد المرسلين 
وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه إلى يوم الدين، فالحمد هلل 

بلسان " الذي شرفنا باإلسالم، وجعل شرعتنا ومنهجنا القرآن الكريم، الذي أنزل بلغة عربية صافية
 (295آية  :الشعراء" )عربي مبين

األمم وتطورها، لما لها من أهمية الوسيلة األولى واألساسية في نشأة ورقي تعد اللغة  
تفاهم للعايمة في جميع مناحي الحياة، فهي تعتبر أداة اتصال بين الفرد ومجتمعه، ووسيلة 

 .، كما أنها رمز لعزة وكرامة أي شعب من الشعوبوالتعبير بينهم

لقد استأثرت اللغة باهتمام الباحثين والمفكرين منذ أقدم العصور فبحثوا في نشأتها و 
يعتها، واهرت عدة ناريات تفسر مفهومها ونشأتها واكتسابها باعتبارها وسيلة الفكر التي وطب

واختلف الباحثون القدامى والمحدثون منهم في تعريف . يستخدمها اإلنسان دون غيره من الكائنات
حسب اختصاصه واهتمامه، من حيث المنطق أو العلوم  كل  اللغة وتحديد مفهومها فعرفها 

                                          (29: 1.22عيد، .)ية أو النفسية أو غيرهااالجتماع

ن المسلمين اليوم وعلى الرغم من أنهم يعيشون في بيئات مختلفة، ويخضعون لعادات و  ا 
وتقاليد وأنامة مختلفة، فإن لغة واحدة تجمعهم هي لغة القرآن الكريم والعقيدة، التي تمثل وحدتهم 

إن أهمية اللغة العربية تبرز من تميزها بتاريخها العريق وصلتها . ووسيلتهم في الحياةوهدفهم 
ِبينا  ِبِلَسانا :"الوثيقة بكتاب اهلل، فهي لغة البيان، قال اهلل تعالى في كتابه العزيز : الشعراء)."َعَرِبيٍّ مُّ

اللغة العربية ذات كذلك تعتبر . فهي جمعت فخامة اللفا وجمال األسلوب وقوة األداء( 295آية
. قدرة على تذليل الصعاب واستيعاب كل جديد من العلم والحكمة والفلسفة أنواع المعرفة األخرى

َلْت آَياُتُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا لَِّقْوما َيْعَلُمونَ :"وشاهد على ذلك قوله تعالى                                  (3آية :فصلت" ).ِكَتاب  ُفصِّ
عربية هي الناام الرمزي الصوتي الذي اتفق عليه العرب منذ القدم، واستخدموه في التفكير فاللغة ال

                                            ( .6: 5..1الدليمي والوائلي،).والتعبير والتفاهم، واستخدموه أيضًا في االتصال والتواصل
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. درة على مواكبة الحضارات والتطورات لغتنا العربية لغة خصبة فياضة كثيرة العطاء، قاو 
اللغة العربية من : "وقال ابن تيمية." العلم بالعربية هو الدين بعينه: "ولقد قال أبو عمرو بن العالء

الدين ومعرفتها فر  واجب فإن فهم القرآن والسنة فر ، وال يتم ذلك دون اللغة العربية، وما ال 
 (25 ،9: .1.2م، غني.")يتم الواجب به إال به فهو واجب

واللغة العربية تعتبر لغة التعلم والتعليم في كافة مجاالت الحياة، وهي من أهم وسائل 
 .اكتساب الخبرات والمعارف والمهارات المتنوعة

ن لها األولوية في بناء الفرد يعة بين فروع اللغة العربية، إذ إوالقراءة تحاى بمكانة رف
بل في جميع ميادين المعرفة، كما تحاى بالنصيب األوفر من  ،والمجتمع ثقافيًا ولغويًا وعلمياً 

ألنها البوابة الساحرة التي تمكن الفرد من أن يدخل عالم  ،االهتمام في السنوات األولى من المدرسة
 (77: 4..1 طه وقناوي،.)المعرفة واألفكار

نا محمد صلى اهلل لذلك كان عزة وفخر القراءة أن تكون النداء األول للخالق الكريم لنبي  
نَساَن ِمْن َعَلقا ، ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلق اْقَرأْ :" عليه وسلم الَِّذي َعلََّم ، اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرمُ ، َخَلَق اإلِْ

نَساَن َما َلْم َيْعَلمْ ،ِباْلَقَلمِ   (5-2آية: الفلق." )َعلََّم اإلِْ

الكلمات بالعين، ثم يفكر فيها، ويقراها  قارئعملية تفاعل متكاملة فيها يدرك الوالقراءة 
هي  وتعميمات جديدة وتطبيقات عملية، وأيضاً  حسب خلفيته وتجاربه السابقة، ويخر  منها بأفكار
المستقبل، وبذلك تهدف إلى الوقوف على المعنى  عملية اتصال لنقل المعلومات من المرسل إلى

ر مفهوم القراءة من كونها عملية ديناميكية بسيطة تطو  ولقد. من خالل األحرف والكلمات المطبوعة
جوانبها، ففي مستهل القرن العشرين بدأت بمفهوم ال  إلى مفهوم معقد يستلزم تدخل اإلنسان بكل

والنطق بها، وكانت األبحاث تتناول النواحي الفسيولوجية،  يتعدى التعرف على الحروف والكلمات
ت القراءة بمفهومها الحديث نشاطًا فكريًا، تشتمل على أصبح حركات العين وأعضاء النطق، :مثل

والفهم والتحليل والنقد والتفاعل مع المقروء  ،نطقا صحيحاً  تعرف الحروف والكلمات والنطق بها
 (5، 4: 5..1 ،الدليمي وآخرون) .وحل المشكالت

لة لتعلم الفرد والنجاح في القراءة أكبر وسي ،وهي أهم عامل تقوم عليه العملية التعليمية كلها
تعلمًا مثمرًا، فكل المواد الدراسية تعتمد بصفة أساسية على القراءة، والتأخر في القراءة يتبعه تأخر 
التلميذ في المواد الدراسية األخرى، والنجاح في الدراسة مرتبط بالنجاح في القراءة وال غنى ألي 

 (265: 2999الرشيدي وصالح، .)القراءة عن مادة دراسية
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وعاماًل من عوامل التدريب على استعمالها وفهم راءة وسيلة من وسائل إتقان اللغة، فالق
وال يتم ذلك إال إذا استثمرها المعلمون واتخذوها مصدرًا رئيسًا لتعلم اللغة وتنمية التفكير  ،عناصرها

وهذا يتطلب التركيز على صحة النطق واالهتمام بمخار  الحروف وضبط بنية . وتربية الذوق
: 8..1عابد، ) .كما يتطلب فهم النك المقروء والتفاعل مع وقائعه وأحداثه ،لكلمات والجملا

282) 

نما هي مجموعة من المهارات منهاوالقراءة ليست مهارة واحدة و   قراءة الكلمات قراءة: ا 
( خر الكلمة آحركة اإلعراب )لناحية النحوية ومن ا( بنية الكلمة)صحيحة من الناحية الصرفية 

، رة الصوت بحسب المعنى كاالستفهام، والتعجبوتغير نب ،بحسب موقعها من الجملة لكوذ
القرائية وهي من أهم المهارات التي ال بد للمعلمين والمدرسة والمنها  أن يعملوا على  والسرعة
وال يتأتى هذا  ،بتقنين السرعة بحيث تكون وسطا بين البطء المعيب واإلسراع المخل وذلك ،تحقيقها

 (185: ...1، البجة) .الكلمات وتقليبها في جمل وتراكيباألطفال على مشاهدة  ال بكثرة تدريبإ

 أن: ويعتبر موضوع القراءة من أكثر الموضوعات التي تتضمنها البرامج المدرسية مفاده
أو ما قبل ذلك ومن ثم يستمر اعتمادهم على  ،يبدأ األطفال القراءة في الصف األول االبتدائي

ويعتبر الفشل في تعليم القراءة من أكثر المشكالت شيوعًا  ،ءة خالل مراحل حياتهم المدرسيةالقرا
 (97: 9..1عبيد، .)لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم

وتعتبر القراءة فن لغوي يرتبط بالجانب الشفوي للغة عندما يمارس ممارسة جهرية بالعين 
أنه ترجمة لرموز مكتوبة سواء تمت ممارسة القراءة  واللسان، ويرتبط بالجانب الكتابي للغة من حيث

 (173: 9..1بطرس، . )بالعين واللسان أو بالعين فقط

هذا  ،ومن المعروف أن الطلبة يختلفون فيما بينهم من حيث التعامل مع اللغة المكتوبة
ارئ األكثر فالقارئ المبتدئ يختلف عن الق. االختالف ناتج عن مستوياتهم الحالية في مهارة القراءة

واالحتفاا بها  ،نضجًا من حيث المفاهيم والمعارف والمهارات الالزمة للحصول على المعلومات
 ( 25: 3..1الحيلواني، .)واستعادتها عند الحاجة

ن اختلفت تثبت أن هناك ضعفًا في القراءة، و إن دراسة واعية لواقع التالميذ في القراءة  ا 
 يعمل في  علموهذه هي الااهرة الشائعة التي ال يجهلها أي م. رصوره وأسبابه ونسبته من تلميذ آلخ

الضعف القرائي من أهم المشكالت التي تواجه المعلمين في تدريسهم للتالميذ، ف .التربية والتعليم
ولكي يقوم المعلمون بدور فاعل في إكساب التالميذ مهارة القراءة كان لزامًا عليهم معرفة األسباب 

 .نتشار هذه الااهرة وتشخيصها والحد منهاالتي تادي إلى ا
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: هي( بيتس)لخصها ومن األسباب الرئيسة التي ينشأ عنها ضعف التالميذ في القراءة 
ضعف البصر أو السمع، ونقك االنتباه أو الدافع، وعدم الثبات االنفعالي، وتدخل تأخر النضج، و 

وعدم القدرة على ربط  ،ف اإلدراكاآلباء، واختالف الجنس والقصور في العوامل التربوية، وضع
 (28: 5..1سليمان ومحمد، .)األفكار والضعف العقلي

ويرى الباحث أن الضعف القرائي أحيانًا يعود إلى طريقة التدريس التي يتبعها المعلم في 
تدريسه لها، وعليه فإن من الضروري أن يختار المعلم أفضل الطرق التي تادي إلى تحقيق 

ولهذا فقد اختار الباحث . ، وزيادة دافعية التالميذ للتعلمينبأقل جهد ووقت ممكناألهداف المرجوة 
، ورفع المستوى ه التالميذ، وعال  الضعف القرائيطريقة جديدة وممتعة ومشوقة لجذب انتبا

ي لدى برنامج محوسب لعال  الضعف القرائ فما كان منه أن قام بفكرة إعداد. صيلي لديهمالتح
المشاركة الفاعلة والتواصل مع من خالله يستطيع التالميذ  والذي. يرابع األساستالميذ الصف ال

 .المعلم والمنها  والمدرسة واإلقبال على الدروس بدافعية أكثر

ننا نعيش اآلن عصر التكنولوجيا واالنفجار التقني والمعرفي والثقافي، فمن  خاصة وا 
نترجم لآلخرين إبداعنا ونبرز لهم قدرتنا على الضروري أن نواكب هذا التطور ونسايره، ونحاكيه و 

االبتكار، ولعل من أهم المهارات التدريسية المعاصرة مهارة استخدام، وتوايف الحاسوب لمصلحة 
غالبًا  رو  من الروتين المتكرر الذي يطغىالمواد الدراسية، والتدريس حيث التجديد والتغيير والخ

 (25: 3..1عفانة، .)اسةداخل حجرات الدر  يعلى أدائنا التدريس

وأدق  ،شتى مناحي الحياةفي فالحاسوب يمثل قمة ما أنتجته التقنية الحديثة، فقد دخل 
وبالنسبة للعملية التعليمية . تفاصيلها وأصبح ياثر في حياة اإلنسان بشكل مباشر أو غير مباشر

من بين التقنيات  فقد استحوذ الحاسوب على الشطر األكبر من اهتمام رجال التربية والتعليم
 (175: .1.2عليان، اشتيوة و ) .الحديثة

أن الحاسوب يقوم باالستجابة للحدث الصادر عن المتعلم فيقرر الخطوات  إضافة إلى
ولدى المتعلم الحرية في تعلم ما يشاء متى يشاء . التالية بناًء على اختيار المتعلم ودرجة تجاوبه

يد تعلمها، إضافة إلى توفر اإلثارة والتشويق والتي تحاول وله أن يختار الجزء أو الفقرة التي ير 
 (2.9: 8..1نبهان، .)جذب الطالب إلى التعلم

وكذلك يعتبر الحاسوب وسيلة لتقريب المفاهيم المجردة، من خالل ما يقدمه من رسوم 
 توضيحية ورسوم متحركة، كما أنه يتميز بتقديم المعلومات ومعالجة نواحي الضعف والقصور لدى

 (33: ...1جامل، .)الدارسين بشكل فردي
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وقد تم استثمار الحاسوب فعليًا من زوايا عديدة في تطوير كثير من جوانب العملية التعليمية 
، الخزندار وعفانة) .وتسهيل العديد من مهامها وبالذات في المناهج والوحدات التعليمية ،التعلمية
1..7 :45) 

راحل الدراسية من االبتدائية إلى المرحلة الجامعية كما تم توايف الحاسوب في جميع الم
كون الحاسوب يسهم في تقليك الوقت والجهد، وله قدرة عالية على تخزين المعلومات 

ل، لواسترجاعها، ويعد الحاسوب مدرسًا صبورًا مع الطلبة إذ يتيح لهم إعادة المواد دون ملل أو ك
 (14: 9..1،قطيط والخريسات.)نفوسهم الثقةفي ويغرس  ،ويوجه الطلبة نحو التعليم الذاتي

ألنه يعد نهاية المرحلة األساسية  ،بالتحديد ياألساسوقد اختار الباحث الصف الرابع 
الدنيا، وبداية المرحلة األساسية العليا، وألن التلميذ في هذه المرحلة يبدأ ببناء شخصيته، وكذلك 

من تراكم الضعف القرائي لدى التالميذ، ألن مهارة  امتالكه أكبر قدر من المهارات القرائية، وخوفاً 
ي إذا لم يتقنها التالميذ فقد يجدوا صعوبة في إتقان باقي المهارات القراءة من المهارات األساسية الت

زيادة ًا مشوقًا لجذب انتباههم و أسلوبكان لزامًا على الباحث أن يختار . في المواد الدراسية األخرى
 ، ومن هنا تكمن أهمية القيام بإجراء هذه الدراسةبداًل من النفور والمللعليهم  التسهيل، و دافعيتهم

للحد  ياألساس الرابعلصف لدى تالميذ ا بع  المهارات القرائيةعال  الضعف في وذلك بهدف 
 .من ااهرة الضعف القرائي 

ا في مدرسة ذكور بيت الهي لمرحلة األساسية الدنياًا لمعلم ومن خالل عمل الباحث
االختبارات القرائية التي تجرى متحانات في مادة اللغة العربية و وتدني نتائج اال ،االبتدائية لالجئين
في واضح و  شديد ضعفمن يعانون  تالميذالشكاوي كثير من المعلمين بأن في المدارس، و 

 .وشيقة  أنهم بأمس الحاجة لبرامج تعليمية متنوعة، و القرائيةمهارات ال

دراسة و ، (.1.2) دراسة الحوامدةبع  الدراسات العلمية التي أجريت مثل وهذا ما أكدته 
  ،(.1.2)، ودراسة طعيمة (.1.2)أبو دقة ، ودراسة (.1.2)، ودراسة النوري (.1.2)النجار

 .(2..1)، ودراسة السليطي(3..1)ودراسة فورة  ،(3..1)هللا عطا دراسةو

 التربوية والرسائل العلميةدد الدراسات طالع الباحث على األدب التربوي، الحا تعوبعد ا
وهذا ما أكده  .الضعف فيها عال القراءة و  توايف الحاسوب وبرامجه التعليمية في تحسين حول

أن التعلم بمساعدة الحاسوب أدى إلى عال  صعوبات تعرف (  Lundberg، 2:2995 ) ليندبر 
   ر دراسة ماكاروسو ورودمانكما تشي. ةألداء القرائي والتهجئوالمهارات الصوتية، وحسن اِ الكلمة 

 (0223،Macaruso P &Rodman A ) في عال  إلى فاعلية التعلم بمساعدة الحاسوب
وصعوبات فك الشفرة لدى تالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة  صعوبات تعرف أصوات الكلمة

 (725: 0232إبراهيم، . ) العالجية
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تناولت توايف برامج الحاسوب في  دراساتو أبحاث  تجرلم في حدود علم الباحث ولكن 
ذا شكل عاماًل أساسيًا وه .في فلسطين يرات القرائية للصف الرابع األساسعال  الضعف في المها

ع الباحث باتجاه هذا البحث لمعرفة مدى فاعلية برنامج محوسب لعال  الضعف في بع  دف
ر الذي يكون بداية لدراسات أخرى في األم ،يالمهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساس
     .هذا الميدان، ومن هنا تبرز أهمية القيام بهذه الدراسة

 مشكلة الدراسة: 
 :تتحدد مشكلة الدراسة في طرح الساال الرئيس التالي       

 الرابعلدى طلبة الصف  المهارات القرائيةلعال  الضعف في بع   محوسبما فاعلية برنامج 
 محافاة شمال غزة ؟في  ياألساس

 :وينبثق عن هذا الساال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 
 ؟  ياألساس الرابعتالميذ الصف الواجب معالجتها لدى  المهارات القرائيةما  .2
 الرابع  تالميذ الصف دى ل المهارات القرائيةالضعف في بع   يعالج الذي برنامجالما  .1

 ؟ ياألساس
تالميذ المجموعة و درجات تالميذ المجموعة التجريبية  بين متوسط يوجد اختالفهل  .3

 ؟في االختبار المعرفي للمهارات القرائية في التطبيق البعدي الضابطة 
تالميذ المجموعة و بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية  يوجد اختالفهل  .4

 ؟بطاقة المالحاة للمهارات القرائية  علىالبعدي في التطبيق الضابطة 
 درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي يبين متوسط يوجد اختالفل ه .5

 ؟االختبار المعرفي للمهارات القرائية في
درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  يبين متوسط يوجد اختالفهل  .6

 ؟للمهارات القرائية بطاقة المالحاة على
لدى تالميذ الصف  حوسب في عال  الضعف في المهارات القرائيةلبرنامج المافاعلية ما  .7

 ؟يالرابع األساس
للقراءة  ل المعرفي للمهارات القرائية واألداء المهارييلتحصابين  يةارتباطتوجد عالقة  هل .8

 ؟لدى أفراد المجموعة التجريبية
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 فرضيات الدراسة: 
درجات  طمتوسبين  α ≤ 0.05 ) )عند مستوى داللة وجد فروق ذات داللة إحصائية ت ال .2

االختبار التطبيق البعدي في وتالميذ المجموعة الضابطة في  تالميذ المجموعة التجريبية
 .المعرفي للمهارات القرائية

متوسط درجات بين  α ≤ 0.05 ) ) عند مستوى داللةوجد فروق ذات داللة إحصائية ت ال .1
على بطاقة  لضابطة في التطبيق البعديوتالميذ المجموعة ا تالميذ المجموعة التجريبية
 .المالحاة للمهارات القرائية 

 يبين متوسط α ≤ 0.05 ) ) عند مستوى داللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  .3
االختبار المعرفي للمهارات في درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

 ؟القرائية
 يبين متوسط α ≤ 0.05 ) ) عند مستوى داللةة توجد فروق ذات داللة إحصائيال  .4

للمهارات  بطاقة المالحاة علىدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 
 ؟القرائية

توجد فاعلية للبرنامج المحوسب لعال  الضعف في بع  المهارات القرائية لدى تالميذ  .5
 .يالصف الرابع األساس

المعرفي  االختبار( α≤ ...5)عند مستوى لة إحصائيًا دا يةارتباطتوجد عالقة ال  .6
 .لدى أفراد المجموعة التجريبية األداء المهاري للقراءةللمهارات القرائية و 

أهداف الدراسة: 
 . ياألساس الرابعالمهارات القرائية التي يجب معالجتها لدى تالميذ الصف أهم تحديد  .2
 الرابعلدى تالميذ الصف ئية هارات القرامالال  الضعف في بع  لع محوسببرنامج  بناء .1

 . ياألساس
 التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ .3

 .الضابطة بعد تطبيق البرنامج المقترحالمجموعتين التجريبية و 
لدى  ئيةمهارات القراال الضعف في بع بيان فاعلية توايف برنامج محوسب لعال   .4

 .ياألساس الرابعتالميذ الصف 
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  أهمية الدراسة: 
لعال   محوسبهو فاعلية برنامج من خالل الموضوع الذي تتناوله و  تكمن أهمية هذه الدراسة

ويمكن تحديد أهميتها في  ،ياألساس الرابعلدى تالميذ الصف  القرائيةمهارات الالضعف في بع  
 :النقاط التالية 

 تالميذلدى  في بع  المهارات القرائيةالضعف أنها تتناول موضوعًا مهمًا وهو عال   .2
    .ياألساس الرابع الصف

 لدى تالميذ الصف ئيةمهارات القراالمتقدمًا لعال  الضعف في بع  تقدم برنامجًا جديدًا و  .1
 . ياألساس الرابع

الحاسوب لعال  برامج تلفت انتباه القائمين على تخطيط وتطوير المناهج على توايف قد  .3
 .ياألساس الرابعمهارات القرائية لدى تالميذ الصف الضعف في ال

في تدريس بع  مهارات اللغة  توايف الحاسوببالمعلمين إلى ضرورة االهتمام  ترشدقد  .4
 .العربية 

يتوقع أن تكون دراسة خصبة تفيد الباحثين في اقتراح بحوث جديدة  تتعلق في مجال   .5
 .استخدام  الحاسوب في عال  الضعف في مقررات أخرى

 حدود الدراسة:  
من العام الدراسي   ولاألالفصل الدراسي  بداية في الدراسة  إجراء تم :الحد الزماني .1

 . م 1.21/  م 1.22

مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية الدراسة على عينة من تالميذ  تم إجراء :الحد المكاني .2
 .في محافاة شمال غزة  لالجئين

محوسب لعال  الضعف في  سة على توايف برنامجهذه الدرا تصر اقت :الحد النوعي .3
 .وتتمثل في بع  مهارات التعرف والفهم والنطق القرائي. المهارات القرائيةبع  

 :قام الباحث بتعريف المصطلحات اآلتية إجرائياً      

 :فاعلية
الل األثر المرغوب به، والمتوقع أن يحدثه البرنامج التعليمي المحوسب، ويقاس من خ وه"      

 ."متوسط درجات االختبارات القرائية
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 :برنامج محوسب
األنشطة التعليمية و  األهدافمجموعة من على يحتوي ومنام متكامل  تعليميهو برنامج "      

 ياألساس الرابعيقدم لمجموعة من تالميذ الصف ، المخطط لهاوأدوات التقويم المتنوعة ، المحوسبة
 ."القرائيةرات مهاالبهدف عال  الضعف في بع  

 :الضعف القرائي

مقارنة بمن هم في  اكتساب المهارات القرائيةعلى  يالرابع األساسعدم قدرة تالميذ الصف "        
 ". العقلي والزمني معمره

 :لقرائيةمهارات اال

معالجتها مع بعضها البع ، و  رابطةمتالساسية األمهارات مجموعة من الهي عبارة عن "       
الرموز المكتوبة  التعرف على قدرة التالميذ فيوتتمثل في  ،وعدم إهمالها ،اللغة العربيةفي دروس 
 وأقل جهد ،وقت وقراءتها قراءة جهرية سليمة في أسرع ،ومكتوبة إلى رموز مفهومةوتحويلها 

  ."ينممكن
 : ياألساس رابعالصف ال

التي تبدأ من و ، ضفة الغربيةفي قطاع غزة وال حد صفوف المرحلة األساسية الدنياهو أ"      
 ."سنوات(  .2 – 9)ما بين  افيه تلميذ ر العمتراوح يو ، يالصف األول حتى الرابع األساس

 خطوات الدراسة: 

 :اشتملت الدراسة الحالية على الخطوات التالية
طالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية، وذلك من أجل التعرف على اال. 2
 .يااهر الضعف في بع  المهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسم
في ثالث مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية في محافاة  إعداد و تطبيق االختبار التشخيصي . 1

 . للتعرف على أهم المهارات التي أخفق بها التالميذشمال غزة تم اختيارها بطريقة عشوائية، 
عدادهبناء البرنام. 3  .ج المحوسب المقترح وا 
جراء التعديالت . 4  .تجريب البرنامج على عينة صغيرة من أجل التحقق من فاعلية البرنامج وا 
 .تدائية لالجئين كعينة قصديةبذكور بيت الهيا االاختيار مدرسة . 5
تلميذًا ( 48) بالطريقة العشوائية تدائية لالجئين ذكور بيت الهيا االبمدرسة  شعبتين مناختيار . 6

 .األخرى تجريبية ين إلى مجموعتين إحداهما ضابطة و موزع
 .والذي تم إعداده من قبل الباحث  ،تطبيق البرنامج المحوسب المقترح.  7
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إعداد دليل المعلم لتوضـيح كيفيـة تنفيـذ الـدروس فـي عـال  المهـارات القرائيـة لـدى تالميـذ الصـف . 8
 . يالرابع األساس

مجموعــــة مــــن الخبــــراء والمتخصصــــين فــــي المنــــاهج و طرائــــق التــــدريس و عــــر  الــــدليل علــــى . 9
 .المشرفين و المعلمين للتأكد من صحته ومناسبته من أجل التعديل أو الحذف أو اإلضافة  

وتطبيقـــه علـــى أفـــراد  إعـــداد اختبـــار معرفـــي يتضـــمن بعـــ  المهـــارات القرائيـــة المـــراد معالجتهـــا. .2 
 .المحوسب  بعد تطبيق البرنامجالعينة قبل و 

إعـداد بطاقـة مالحاـة للمهـارات القرائيــة وتطبيقهـا علـى أفـراد العينــة  قبـل وبعـد تطبيـق البرنــامج . 22
 .المحوسب

جـــــــراء الترتيبـــــــات الالزمـــــــة لتطبيـــــــق الدراســـــــة مـــــــن حيـــــــث موافقـــــــة            ،التوجـــــــه بطلـــــــب رســـــــمي. 21 وا 
ذكــور مدرســة مــدير / لدوليــة بغــزة والســيدمــدير برنــامج التربيــة والتعلــيم التابعــة لوكالــة الغــوث ا/الســيد 

 .بيت الهيا االبتدائية لالجئين
فـــي اللغــــة  العمــــر، المســـتوى االقتصــــادي، االجتمـــاعي، التحصــــيل) ضـــبط متغيــــرات الدراســـة . 23 

 (.الضابطة لتجريبية و ، المعلم الذي سيدرس المجموعتين االعربية والتحصيل العام
 .بالطرق المناسبة  جمع البيانات وتحليلها إحصائياً . 24
 .نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها  ىالتوصل إل. 25
 .عر  ملخك الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها . 26
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 الفصل الثاني
 ظرير النـااإلطـ

 

 القــراءة مفهومهــا، وعوامــل تطورهــا، وأهميتهــا، وأنواعهــا، والطــرق العامــة فــي  :المحــور األول
 .القرائية تعريفها، وأنواعهاتدريسها، والمهارات 

 

 العســـر مفهــوم و تعريــف، وتشــخيك، وأســباب، وماــاهر الضــعف القرائــي،  :المحــور الثــاني
  (.Dyslexia الديسلكسيا)القرائي 

  
 ماته، ا، ومراحــــل تطــــوره، ومبــــررات، ومجــــاالت اســــتخدم الحاســــوبمفهــــو   :الــــثالمحــــور الث

مفهـــــوم البرمجيـــــات التعليميـــــة، ومراحـــــل إنتـــــا  و يــــة، ومميزاتــــه، وســـــلبياته، وتوايفـــــه فـــــي اللغـــــة العرب
 .هافي، والمعايير التي يجب أن تتوافر البرمجيات، وأنماطها
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 اإلطار النظري

فاعلية برنامج محوسب لعال  الضعف في بع  معرفة لما كان الهدف من هذه الدراسة هو 
هذا الفصل يمثل األر  الصلبة التي ن فإ ،ية لدى تالميذ الصف الرابع األساسالمهارات القرائي

، والناريات ،ووضع أسسها على األدبيات، ينطلق منها الباحث معتمدًا في إرساء قواعد دراسته
  ومما يساعد على تعزيز الموضوع، والمتعلقة بمجال البحث، والدراسات التي تحصل عليها الباحث

ثرائه وتناوله من مناور تربوي .وا   

" عسر القراءة" والديسلكسيا الضعف القرائي، لقراءةا: )ة محاور رئيسة هيثالث وقد تناول هذا الفصل
(.، وتوايف الحاسوب في العملية التعليمية التعلمية  

ويتناول هذا المحور القراءة مفهومها، وعوامل تطورها، وأهميتها، وأنواعها،  :المحور األول
                             .     فها، وأنواعهاوالطرق العامة في تدريسها، والمهارات القرائية تعري

 : مفهوم القراءة
قرأ الكتاب تتبع : وقرآنا: قرأ يقرأ قراءة" وردت كلمة القراءة في لسان العرب بمعنى: القراءة لغة

 (مادة قرأ: ت. ابن مناور، د)."كلماته نارًا ونطقًا بها

 :ليومنها ما ي ،أما في االصطالح فقد تعددت التعريفات
عملية شفوية تشتمل على تفسير الرموز المكتوبة : " بأنها( 47: 9..1)  تعرفها العيماوي       

وربطها بالمعاني، ثم تفسير تلك المعاني وفق مثيرات القارئ، وكلما أتقن ممارستها بذلك يتم تطوير 
 ".أدائه القرائي

الرموز المكتوبة  قراءة رة علىهي القد: " بأنها( 263: 5..1)العيسوي وموسى ويعرفها       
 ."رئاجهة المشكالت التي قد تواجه القاوفهمها والتفاعل معها واستثمار ما تم قراءته في مو 

المطبوعة، فسير للرموز اللفاية المكتوبة أو عملية ت: " بأنها( 92: 4..1)  ويعرفها طعيمة       
غة والمهارات اللغوية والخبرات السابقة وهي نتيجة التفاعل بين الرموز المكتوبة التي تمثل الل

 . "للقارئ

عملية عقلية مركبة، تستلزم الفهم والربط : " بأنها( 28: 3..1) عاشور والحوامدة  ويعرفها       
 ".واالستنتا 

نشاط عقلي فكري يدخل فيه الكثير من العوامل : " بأنها( 22: ...1)ويعرفها الحسن       
 ".لغة التحدث بلغة الكتابة تهدف في أساسها إلى ربط
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عملية عقلية هادفة يتم من خاللها : في أن القراءة هي يجمل الباحث التعريفات السابقة
  .التفاعل معهاو وفهمها لى الرموز المكتوبة والنطق بها التعرف ع

                                                                                 :تطور مفهوم القراءة 
كانت القراءة في مطلع القرن العشرين ال تتعدى كونها عنصرًا واحدًا، وهو تعرف الحروف 
والكلمات، والنطق بها، إذ أن المدرس كان ينصب جل همه على تعليم التالميذ هاتين الناحيتين 

اءة كحركات وكذلك كانت األبحاث متجهة إلى النواحي الجسمية المتعلقة بالقر  ،(التعرف والنطق)
 .العين، وأعضاء النطق

سلسلة من البحوث تتعلق بأخطاء التالميذ ( ثورنديك)وفي العقد الثاني من القرن نفسه، أجرى 
ية آلية تقتصر على التعرف والنطق، بل الكبار في قراءة الفقرات، وقد استنتج أن القراءة ليست عمل

، ثم واالستنتا  ونحوها هم والربط لزم الفتشبه العمليات الرياضية، فهي تستإنها عملية معقدة 
 . أضيف إلى القراءة عنصرا ثانا وهو الفهم وكان نتيجة هذا التطور اهور أهمية القراءة الصامتة

وباختالف مواد  ،ثم برز عنصر ثالث وهو النقد أي أن القراءة تختلف باختالف غر  القارئ
قراءة، كما اتجهت إلى العناية بالنقد، ليحكموا القراءة، ثم أخذت األناار تتجه إلى السرعة في ال

، فبعد أن كانت عملية ولقد كانت بداية العقد الثالث نقلة جديدة في مفهوم القراءة. على ما يقرأون
شريف ).ب النشاط الفكري في حل المشكالتساليوم أأضيف إلى هذا المفه .ونقدنطق وتعرف وفهم 

 (12، .1: 9..1وآخرون، 
أصبحت تهدف إلى فهم واستيعاب القارئ لما يقرأ  أن القراءة( 264: 8..1)لقد ذكر عابد 

 .واالنتفاع بها في مواجهة مواقف حياتية مختلفة ،والتفاعل مع المادة المقروءة ونقدها

 النقد          الفهم            التعرف والنطق : يلخك الباحث تطور مفهوم القراءة في 
     .ل المشكالتح             والتفاعل

 :عوامل تطور مفهوم القراءة

ولكن اإلنسان لم يصل إليه من خالل  ،إن المفهوم اإلسالمي الشامل للقراءة قديم قدم القرآن الكريم
ومن هذه العوامل الذي ساعدت على تطور مفهوم القراءة . البحث والدراسة إال في القرن العشرين

 :ما يلي
                                                                 :        األبحاث والدراسات  .2

ولكن  ،ففي بداية هذا القرن كانت القراءة ال تعني أكثر من التعرف على الكلمات والحروف ونطقها
ة معقدة تستلزم الفهم الدراسات واألبحاث التي أجريت في العشرينات بدأت تثبت أن القراءة عملي

 .سير واالستنتا التفوالتحليل و 
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 :                                                                                                 التفجر المعرفي .1
نتا  الكتبإن التقدم العلمي وتطبيقاته التقنية قد أدى إلى تقدم الطبا اهر ونتيجة لهذا   ؛عة، وا 

المجالت لمطابع تنتج يوميًا آالف الكتب و وأصبحت ا ،اتوالمنشور  الكثير من الكتب والمطبوعات
اب من هو جيد ومنهم من هو رديء، ومنهم من قد يدس وقد أصبح من الكتّ . والنشرات في العالم

فكان البد من حماية الناس وتحويل مصدر الثقة والصدق من الكاتب . سمومه في كتاباته وأفكاره
 .جيدالبد من بناء القارئ الواعي وال كان ولكي يكون الحكم موضوعياً . إلى القارئ

 :                                                            الرغبة المتزايدة في ممارسة الحرية .3
وللوصول إلى ذلك  ،والعدالة االجتماعية طلع الشعوب إلى المزيد من الحريةمن السمات البارزة ت

أي أن يقرأ ويفهم . اعي هو الشعب الذي يحسن القراءة ويجيدهاالبد من الوعي الشعبي، فالشعب الو 
م  .ويحلل ويفسر ويقوِّ

 :                                                                              انتشار الحروب .4
كان من لقد شهد هذا القرن الحربين العالميتين، وشهد حروبًا إقليمية كثيرة في جميع أرجاء األر  و 

وصناع قرارات الحرب كانوا يدركون النتائج  قالل من عدد الحروب لو أن الشعوبالممكن اإل
وهذا يتطلب نوعًا من قوة التخيل التي تأخذ في االعتبار . المترتبة على قراراتهم بإعالن الحرب

لدى صناع وقوة التخيل هذه تتطلب كثيرًا من الذكاء والوعي . واالحتماالت، كثيرًا من الحقائق
 (239 ،237: 9..1مدكور، ) .عيًا ناقدًا لما يدور حولهالقرار، ولن يتوفر هذا إال إذا كان قارئًا وا

ويرى الباحث أن من خالل هذا التطور تكون القراءة عملية مثمرة تادي وايفة هامة في  
لتي ال تقرأ شعوبًا وسيلة لكسب المعرفة والثقافة، فالشعوب احياة الفرد والمجتمع على اعتبار أنها 

 .ميتة ال تستحق الحياة

 : أهمية القراءة 

 .أقوى األسباب لمعرفة اهلل عز وجل وعبادته وطاعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .2
 (2.9: .1.2الحوامدة، .)وغذاء للعقل والروح تعتبر القراءة متعة للنفس. 1
نتا  األفكاتمكن القارئ . 3 تنشيط الذهن ليمارس عمليات عقلية ، و رمن توليد المعاني، وا 

ات الكلمات وأجزائها فهي نشاط عقلي يجمع بين التفكير الناقد في حل شفر . عديدة ومتنوعة
التعاطف والتوصل إلى نتائج، وحل والتفكير االبتكاري في التمثيل و الجمل، والعبارات و 
 . المشكالت

   ليا، حيث إن القارئ في محاوالته إعادة هي المدخل الحقيقي لتنمية التفكير في مستوياته الع .4
صياغة األفكار، وتقديم آرائه حول مضامين ما يقرأ فهي عملية تفكير تستدعي إعادة الخبرات 
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المخزونة، والقيام بأشكال من التفاعالت الملموسة لتوليد أفكار وحلول قد ال تكون مألوفة أحيانًا 
                                                                     (3: 8..1السليتي، ).ارئلقلوهو ما يادي إلى تطوير البيئة الذهنية 

 يستمعون وفيماتساعد على تكوين اإلحساس اللغوي، والتذوق لمعاني الجمال وصوره فيما  .5
                                (                      216: 9..1مدكور، . )يقراون ويكتبون

ويرى الباحث أن القراءة هي عملية إعادة بناء الفرد على المستوى اللغوي المعرفي  
وعلى ، على اكتشاف ذاتهته وعلى المستوى النفسي كمقدر ، والمتمثل في زيادة نسبة التحصيل لديه

االطالع على كما تساعده على ، مع اآلخرين المستوى االجتماعي فهي عملية تواصل اجتماعي
والتغلب على بع  اإلعاقات الفسيولوجية كضعف  وحل المشكالت التي تواجهه، ،خرينثقافة اآل

  .السمع وغيرها من اإلعاقات الحركية

وتعتبر القراءة من أعام المهارات التي يكتسبها اإلنسان في حياته، فكل نشاط لغوي دائمًا  
يجعله قادرًا على إصدار إيجابيًا  كما أن تفاعل القارئ مع النك المقروء تفاعالً . يعتمد على القراءة
    .  حكم على المقروء

 أنواع القراءة
 :هناك عدة تصنيفات للقراءة من أشهرها

 :تصنيفها من حيث الغرض: أوالً 
 :عدة أنواع أهمهاإلى  المربون القراءة من حيث الغر يصنف 

كثرة  ىحتا  إلقارئ مويراد بها استاهار المعلومات وحفاها، ولهذا فال :القراءة التحصيلية. 2
 .اإلعادة والتكرار

علومات، ليه من مإعدة لجمع ما يحتا   مصادر لىوفيها يرجع القارئ إ :قراءة جمع المعلومات. 1
 .هذا النوع هم فئة الباحثين والعلماء ىوأكثر الناس احتياجًا إل

كقراءة فهارس  محة من الزمن،معين في ل يءمعرفة ش ىوتهدف إل: القراءة السريعة الخاطفة. 3
 .وهي قراءة ضرورية للباحثين والمتعلمين ،واألدلة بأنواعها كتاب وقوائم المالفين

وتمتاز . ن موضوع، كقراءة تقرير أو كتاب جديدعوتكون فكرة عامة  :قراءة التصفح السريع. 4
 .هذه القراءة بالسرعة والفهم

ر القارئ بشخصية الكاتب، ويشاركه فيما وهذه أشبه بقراءة االستمتاع، حيث يتأث: قراءة التذوق. 5
 .يقرأ له مشاركة وجدانية

 ،والصيغ اللفاية واألسلوبية راك األخطاء اللغوية واإلمالئيةوهي قراءة استد :يةحيحالقراءة التص. 6
 .جهد مضاعف من القارئ ىوتحتا  هذه القراءة إل ،تصحيح الخطأ ىوتهدف إل
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أو  اسبات سارةما يحدث لفئات المجتمع من من ىإللتعرف ويقصد بها ا :القراءة االجتماعية. 7
 (18، 16: 9..1شريف، وآخرون، .) كقراءة صفحات الوفيات والدعوات ،أحزان

في  ستخدمتحتا  إلي مجهود ذهني كبير وت وهي تخلو من التعقد والتعمق وال :القراءة الترفيهية. 8
 .لنوادرأوقات الفراغ، كقراءة األدب والفكاهات والطرائف وا

التأني  ىوهذا النوع يحتا  إل ،كنقد كتاب للموازنة بينه وبين غيره :القراءة الناقدة. 9
 (34: .1.2، علوي).والتمحيك

 تصنيفها من حيث الشكل واألداء: ثانياً 

 :ما يأتي ىالقراءة من حيث الشكل واألداء إلتقسم 
 .القراءة الجهرية .2
 .القراءة الصامتة .1
 .اعقراءة االستم .3

 : القراءة الجهرية: أوالً 

من زمالئه  التلميذ بصوت جهوري مسموع قراءة : "هابأن( 89: 7..1) أبو الهيجاء ايعرفه       
 ."ثالثة عناصر هي المشاهدة والتفكير والنطق ىوتعتمد عل ،داخل الفصل

ب قواعد نطق الكالم بصوت مسموع حس: " بأنها( 226: 5..1)والوائلي ويعرفها الدليمي      
خرا  الحروف   ى،من مخارجها وتمثيل المعناللغة العربية مع مراعاة النطق وسالمة الكلمات وا 

خر فإن هذه القراءة تجمع بين التعرف البصري للرموز واإلدراك العقلي للمدلول والتعبير آ ىبمعن
  ."الشفهي عنها بنطق الكلمات والجهر بها

التقاط الرموز المكتوبة عن طريق العين، ثم توصيلها  : "ابأنه (.5: 4..1)ويعرفها عطية        
إلي العقل الذي يربط بين الرموز المكتوبة ومعناها ثم نطقها نطقًا صحيحًا من مخارجها مضبوطة 
في حركاتها ممثلة للمعني ناقلة لألفكار والمشاعر واألحاسيس بحيث تقع القراءة من المتلقي موقع 

 ."القبول والفهم 

من خاللها بالمقروء بصوت  ئهي التي ينطق القار  : "(52: 4..1)عرفها نايف ومحمد وي       
 ."مسموع مراعيًا أثناء ذلك أن يضبط القارئ المقروء ويفهم معناه

تحويل الرموز المكتوبة إلى : يجمل الباحث التعريفات السابقة في أن القراءة الجهرية هي 
 .ومتمثلة للمعنىدائها، أ مسموعة فيرموز منطوقة نطقًا صحيحًا، 

 :أهداف القراءة الجهرية 
 .1انار صفحة .القراءة الصامتة هي نفسها أهداف الجهريةأهداف . 2
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 .جودة النطق ىتدريب الطالب عل .1
وتصوير اللهجة حسب الحاالت  ،مراعاة عالمات الترقيممع تعودهم صحة األداء . 3

 .يع الصوت  بحسب ما يقتضيه الحالو االنفعالية من تعجب واستفهام وغير ذلك وتن
 .تعويد الطالب سرعة مناسبة في القراءة. 4
 ( 67: 1.22عيد، .) مواجهة الجهود ىهم جرأة أدبية وتنمية قدراتهم علإكساب. 5
 .تساعد التلميذ في الربط بين األلفاا المسموعة في الحياة اليومية والرموز المكتوبة. 6
م لحاستي السمع والبصر مما يزيد من امتاع التالميذ بها في القراءة الجهرية استخدا. 7

: 9..1مدكور، ) .أو قصة أو حوارًا عميقاً  اً وخاصة إذا كانت المادة المقروءة شعرًا أو نثر 
244  )                        

 :مواقف تستخدم فيها القراءة الجهرية
 :تستخدم القراءة الجهرية في مواقف عديدة منها

 .المواد الدراسيةتعليم  .2
قراءة األخبار والموضوعات والصحف والمجالت والموضوعات المنبثقة من اإلذاعة  .1

 .والتلفاز
 .إلقاء الخطب في موضوعات مختلفة ومناسبات متعددة .3
 .إلقاء المحاضرات .4
 (67: 1.22عيد،.)ترتيل الذكر الحكيم ىاالستماع إل .5
 .الماضية كقراءة محاضر الجلسات القراءة الستعادة عمل من األعمال .6
 (32: .1.2، علوي.)إحدي المناقشاتالقراءة من قطعة لتأييد موقف اتخذه القارئ في  .7

وتتعدد مواقف القراءة الجهرية بتعدد مواقف الحياة االجتماعية التي تتطلبها وأن المواقف رغم 
 :تعددها وكثرتها مجملها أربعة أهداف  حددها التربويون بما يلي

 .نقل المعلومات .2
 .إيجاد حالة نفسية خاصة للمستمعين .1
رضاء الذات. 3  .الترفيه وا 
 (226: 7..1أبو الضبعات،. )تحقيق هدف أو مغزى معين من القراءة الجهرية .4

 :مزايا القراءة الجهرية

 .إجادة النطق ىتدريب القارئ عل .2
 .عالجها ىعن عيوب النطق والعمل علالكشف  .1
 .حسن األداء واإللقاء لىعب القارئ تدري .3
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 .وغرس ثقتهم بأنفسهم ،إزالة عامل الخجل من نفوس بع  الطالب .4
 (68: 1.22عيد،. )التأثير في السامعين إلقناعهم بأفكار أو أراء أو أعمال معينة .5
 .تطبيق قواعد اللغة العربية ومخار  الحروف ومقاطع الجمل ىالتمرين عل. 6
       .الوسائل  التي يتم بواسطتها إيصال المعاني واألفكار ىحدإوالسامع ألنها  إفادة المنصت .7

                                                                                                                                                                           (225: 7..1أبو الضبعات، )

مزايا القراءة الجهرية في النواحي النفسية والتربوية ( 6002)، فهد خليلوقد صنف زايد
 :واالجتماعية التالية

شباع لكثير من أوجه ،من الناحية النفسية فالقراءة الجهرية تحقيق لذات الطفل :أوالً  النشاط  وا 
 . ه المعلم علي قراءتهويطرب له حين يمدح ،كما أنه يستريح لسماع صوته ،عنده
  مواجهة اآلخرين ووضع الخجل والخوف  ىاالجتماعية فيها تدريب الطفل عل من الناحية: ثانياً 

 والمشاركة في ،كما أن فيها إعداد الفرد للحياة ،بناء الثقة بنفسه ىعنه وهذا يادي بالتالي إل
 .مناقشة مشكالت المستمع وأهدافه

هي وسيلة المعلم في تشخيك جوانب الضعف في النطق عند فمن الناحية التربوية : ثالثاً 
وتثقيف نفسه وبناء  ،ومحاولة عالجها وهي أداة الطالب في تعلم المواد الدراسية ،األطفال
 .كذلك تساعد في تنمية األذن اللغوية عند الطفل وبخاصة إذا كان الصوت ماثراً  ،تهشخصي

 (61، 62: 6..1، زايد)                                                                      
ويكون ذلك بكثرة  ،يرى الباحث أن القراءة الجهرية أهم وسيلة لعال  بع  العيوب النطقية 

بمعنى أن وقتها يطول  ،التدريب على القراءة، كما أن القراءة الجهرية تتناسب عكسيًا مع نمو التلميذ
  .بالنسبة للتالميذ الصغار

 :مظاهر القراءة الجهرية أهم

 .السرعة والطالقة في اللفا والنطق .2
 .النطق الصحيح مع قلة األخطاء .1
دراك معانيه ومدلوالته .3  .فهم المنطوق وا 
 .إاهار شخصية القارئ ومدى ثقته بنفسه واعتداده بها .4
 ( 225: 7..1أبو الضبعات، .)اختالف طريقة اإللقاء من تلميذ آلخر .5

 :راءة الجهريةعيوب الق

 . م الحياة االجتماعية لما فيها من إزعا  لآلخرين وتشويش عليهمئأنها ال تال .2
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تأخذ وقتًا أطول لما فيها من مراعاة لمخار  الحروف والنطق الصحيح للكلمات وسالمة  .1
 .النطق ألواخر الكلمات

 .يبذل القارئ في هذه القراءة جهدًا أكبر من مثيلتها الصامتة .3
مخارجها  الفهم عن طريق هذه القراءة  أقل ألن جهد القارئ يتجه إلي إخرا  الحروف من .4

 .ومراعاة الصحة في الضبط
وال يستطيع أن يمارسها خار  الصف أو  ،إن فيها وقفات ورجعات في حركات العين .5

 (63، 61: 6..1، زايد.)المدرسة
 .ها بغير الدرساءقد ينشغل بع  التالميذ أثن .6
 .وال سيما إذا كانت بأصوات مرتفعة ،إجهاد المعلم والتالميذإلى ربما أدت  .7
 .قد ال تتسع الحصة لقراءة جميع التالميذ .8
 (43: 1.22أبو مغلي وسالمة، . )طريقة غير اقتصادية في التحصيل .9

 :القراءة الصامتة: ثانياً 

 ،ليس فيها صوت وال همس ،عينينقراءة بال" : بأنها( .4: 1.22)يعرفها أبومغلي وسالمة       
  ".وتستخدم في جميع مراحل التعليم بنسب متفاوتة ،للشفتين تحريكوال 

 ،العملية التي يتم بها تفسير الرموز الكتابية وغيرها" : بأنها( 19: .1.2)ويعرفها طاهر     
دراك مدلوالتها في ذهن القارئ دون صوت أو همهمة أو تحريك شفة  :عنصرين علىقوم وهي ت ،وا 

النشاط الذهني الذي يستثيره  المناور إليه  ،والثاني ،األول مجرد النار بالعين إلي رموز المقروء
 . "من تلك الرموز

عملية حل الرموز المكتوبة وفهم مدلوالتها " : بأنها( 221: 7..1) ويعرفها أبو الضبعات       
 ،للفا فيها إال إذا رفع القارئ نبرات صوتهال دخل  .وتتسم بالسهولة والدقة ،بطريقة فكرية هادئة

تنتقل بدورها عبر أعصاب العين و  ،وواف حاسة النار توايفًا مركزًا إذ تنتقل العين فوق الكلمات
المدلوالت المادية أو المعنوية للكلمات  ىمن العقل حاماًل معن الرد سريعاً  ويأتي ،العقل مباشرة ىإل

وترتيبها في  ،يتم تحليل المعاني ،ها وبمجرد النار فوق الكلماتوالتي سبق له أن اختزن ،المكتوبة
 . "لكي تادي المعني اإلجمالي للمقروء ،الوقت نفسه

 ىلقراءة التي يحصل قيها القارئ علا" : بأنها( 65:  7..1) ويعرفها عاشور والحوامدة        
أي أن  ،دون تحريك الشفتينكتوبة دون االستعانة بالرموز المالمعاني واألفكار من الرموز المكتوبة 

 . "البصر والعقل هما العنصران الفاعالن في أدائها
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دراك معاني المادة  ىقدرة القارئ عل" : بأنها( 32: 6..1)وتعرفها عبد الحميد          فهم وا 
 وءةترجمة المادة المقر  ىإذا امتلك القارئ القدرة علويأتي ذلك  ،المقروءة دون استخدام أجهزة النطق

لجهرية القراءة ا ىإال إذا كانت مسبوقة بالقدرة عل والقراءة الصامتة ال تتحقق ،ومعانا  دالالتا  ىإل
 . "أشكال الحروف وأصواتها ىوما يصاحبها من التعرف عل

  عملية فكرية ال دخل للصوت فيها، ألنها حل " : بأنها( 9: 5..1)ويعرفها الركاب        
  ةبعد زحف ةوالقارئ يزحف بناره زحف .لمجردة من النطق أو الهمسالمعنى المقصود بالنارة ا

  ."ليلتقط المعنى فهي عملية نطق بالفعل ال باللسان ؛ويرجع أحيانًا رجعات

وال تحريك  ،قراءة ليس فيها صوت همس" : بأنها( 48: 4..1)ويعرفها سليمان ومحمد       
فوق الكلمات والجمل دون  ئتقال عين القار وتحصل بان ،لسان وال شفة عمادها سرعة االستيعاب

 ."تلكا ودون تردد وبإدراك المدلوالت والمعاني واألفكار الرئيسة والفرعية

 :ن القراءة الصامتة هيل الباحث التعريفات السابقة في أيجم

الرموز المكتوبة وفهمها، دون صوت أو تحريك لسان  إلىعملية عقلية يتم بواسطتها التعرف 
  . ى البصر والعقل معاً معتمدة عل

 :أنواع القراءة الصامتة

تنوع تالثالث اإلعدادي و  ىمتة من الصف الثالث االبتدائي حتالقراءة الصا ىيدرب الطالب عل
 :النحو التالي ىالقراءة في هذه الصفوف عل

 .القراءة الصامتة التي تسبق القراءة الجهرية .2
 :القراءة الصامتة الموجهة وتكون .1

  تبة الصفمن مك. 
  من كتاب موحد تقرره الوزارة كل سنة. 
  (48: 4..1سليمان، ومحمد، .) القراءة الحرة 

 :نوعين ىإل( الخاطفة)القراءة الصامتة  (001: 6000 )ى فمصط هولقد قسم عبد
 .محدد مسبقاً  يءقراءة للبحث عن ش .2
فة هي المقصودة أصاًل وقد تكون القراءة الخاط .ما في النك ابتداءً  ىطالع علقراءة لال .1

 . فيكتفي بها القارئ وقد تكون خطوة أولية، وممهدة لقراءة الدرس

 :أهداف القراءة الصامتة

 :تحقيق األهداف اآلتية ىترمي القراءة الصامتة إل
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 .الطالب وتنمية حواسه وتعويده تركيز االنتباه مدة طويلة ىتقوية دقة المالحاة لد. 2
 .الطالب ىم لدتنمية روح النقد والحك. 1
والحوامدة،  عاشور)  .ت نفسهأن يستمتع بما يقرأ ويستفيد منه في الوق تلميذتعويد ال .3

1..7 :66 ،67)                                                                                   
 .حفا ما يستحق الحفا من ألوان األدب الرفيع .4
المطالعة الخاطفة وزيادة السرعة مع اإللمام بالمقروء تمشيًا مع ضرورات  ىتربية القدرة عل .5

 .الحياة
 (.4: 2..1أبو مغلي وسالمة، .)تنمية الرغبة في القراءة وتذوقها .6
 .إثراء المعجم اللغوي للتالميذ باأللفاا والتراكيب والعبارات .7
 .التركيز في الفهم واإلمعان فيما يقرأ ىلالقراءة المتأنية البطيئة، وع ىتنمية قدرة التلميذ عل .8
 (96: 8..1وأبو لطيفة،  العساف.)فهم المقروء واستيعابه ىزيادة قدرة التالميذ عل. 9

 :خصائص القراءة الصامتة

تعد أكثر القراءات شيوعًا فهي تستخدم في قراءة الصحف أو المجالت والكتب الخارجية،  .2
 .ها القراءة الصامتةوالكتب المنهجية التي تقتضي طبيعت

فيها  الحروف إخراجًا صحيحًا، وبالتاليتشكيل الكلمة، أو إعرابها أو إخرا   ىال تحتا  إل .1
من قواعد اللغة، وألنها تسود في جو هادئ بعيد  متعة والسرور، ألن فيها انطالقاً نوع من ال

 (19: 9..1شريف وآخرون، .)عن الفوضى وتداخل األصوات
 ىلك علوتعودهم كذ ،النفس في الفهم ىميذ جميعًا وتعودهم االعتماد علتالإنها تشغل ال .3

 (88: 7..1أبو الهيجاء، .)وفيها مراعاة للفروق الفردية بينهم ،طالعحب اال
وكيفية اإلفادة  ،البحث في الكتب ىة، بتدريبه علتوطيد العالقة بين القارئ ومصادر القراء .4

 .ارسمن المعاجم ودوائر المعارف والفه
 .يار المقروءتنمية الرغبة في القراءة وتذوقها، بمراعاة الميل الفردي إلي اخت .5
        .جهد ىي مريحة ال تحتا  إلالقراءة الصامتة اإلعداد للقراءة الجهرية وهيتم من خالل  .6

 (272: 5..1العيسوي وآخرون، )                                                            
دون  ىالمعن ىألن فيها تركيزًا عل ،ةيالفهم واالستيعاب من القراءة الجهر  ىهي أسرع عل. 7
 .معاً  ىاللفا والمعن ىة فهي تركيز عليللفا بينما الجهر ا
ة إذ يمكن للقارئ أن يقرأ عدد يهر جيستطيع القارئ التقاط المعاني بسرعة أكبر من القراءة ال .8

 (55، 54: 6..1، زايد)  .ي مدة زمنية قليلةصفحات ف
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ه بع  العيوب الخلقية في جهاز النطق الحر  من الحديث أمام لديقي التلميذ الذي ي .9
 .زمالئه
رية نار في القراءة الجهوعدم إجهاد ال ،يعطي القارئ الراحة ألعضاء النطق من جهة ..2

 .ىخر أمن جهة 
وذلك بعدم إزعاجهم  ،آلخرينا الذوق االجتماعي من احترام مشاعره بما يستوجيتبع  .22

باألصوات العالية أثناء القراءة الصامتة لتحقيق هذه الغاية بالمكتبات العامة واالجتماعات 
 .وغيرها
المقروء في حالة القراءة العامة إال القارئ لذلك تبقي المعلومات والبيانات على ال يطلع . 21

 .ينةوغيرها موضع الكتمان إذا أريد من ذلك حفا أسرار مع
التأمل والخلوة مع النفس لذا فالقراءة الصامتة تشبع هذا  ىيميل الكثير من الناس إل .23
 (223: 7..1أبو الضبعات، ).الميل

 :عيوب القراءة الصامتة

 :القراءة الصامتة ما يلي ىياخذ عل

 .ال تعطي فرصة للمدرس لمعرفة أخطاء التالميذ وعيوبهم في القراءة الصامتة. 2
(                            272: 5..1العيسوي وآخرون، .)للنطق وعدم العناية باللفا لاإلهما .1
  .الجماعات أو مواجهة مواقف اجتماعية مالوقوف أما ىا قراءة فردية ال تشجع القراء علأنه. 3

 (55: 6..1زايد، )                                                                       
علوي، ). وتمثيل المعاني وجودة اإللقاء ،صحة القراءة ىال تهيئ التالميذ للتدريب عل .4

1.2. :3.)                  
: 2..1أبو مغلي وسالمة، ).ال تزيل الخجل والتردد الذي قد يكون عند بع  التالميذ. 5

41)                                   
 (97: 8..1العساف وأبو لطيفة، .)وقلة تركيزه ،ذشرود ذهن التلمي ىتساعد عل .6

بها إراحة ألعضاء النطق، وعدم التعر  لبحة الصوت، وعدم  القراءة الصامتة :أنخالصة القول و 
نسان ممارستها في كل وقت اإل عةاباستط هكما أن .إجهاد العين من تدقيق النار في كلمة وحرف

وهي أكثر  ،ونحو ذلك حافلةأو المدرسة أو النادي أو المارسها جالسًا وواقفًا وفي البيت موزمان و 
% .9انتشارًا حيث وجد بالتجارب أن نسبة المواقف التي تستخدم فيها القراءة الصامتة يزيد عن 

كما . هلة االستخدام في اكتساب المعرفةكما أنها أسرع من القراءة الجهرية وس. من مواقف القراءة
 .، وهي أعون على الفهم وزيادة التحصيلأنفسهم ىتماد علاالع ىأنها تساعد التالميذ عل
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 :وسائل التدريب علي القراءة الصامتة

 بد لذلكاءة صامتة قبل قراءته جهرًا، والون الدرس قر أي حصك القراءة نجعل التالميذ يقر ف .2
 .القراءة الصامتة ىمقدمة مشوقة أو وسيلة تثيرهم عل

 .ة االلتقاط والفهمعقد مسابقات بين التالميذ في سرع .1
 .قراءة الكتب ذات الموضوع الواحد أو القصك قراءة حرة خار  الصف، ثم مناقشة ذلك .3
 .القراءة في المكتبة .4
لبطاقة أنواع كثيرة منها لو  .لتدرب علي القراءة الصامتةلالبطاقة وهي من خير الطرق  .5

جابة عن اإلجابة عن ساال، بطاقة بطاقة تنفيذ التعليمات، بطاقة اختيار اإلجابة، بطاقة اإل
 (32: 1.22أبو مغلي، .) األلغاز، بطاقة التكميل، وقطعة االستيعاب

 :ستماعقراءة اال: ثالثاً 

العملية التي يستقبل بها اإلنسان المعاني واألفكار " : بأنها( 13: .1.2)يعرفها طاهر      
أو المتحدث في  ،بها القارئ قراءة جهرية الكامنة وراء ما يسمعه من األلفاا والعبارات التي ينطق

 . "موضوع ما أو المترجم لبع  الرموز واإلرشادات ترجمة مسموعة

القراءة التي يتم فيها تحصيل مضمون موضوع " : بأنها( ..2: 7..1)ويعرفها أبو الهيجاء       
 . "مقروء من قبل شخك آخر عن طريق السمع

العملية التي يستقبل فيها اإلنسان المعاني واألفكار " : هابأن( 63: 6..1)ويعرفها زايد       
الكافية وراء ما يسمعه من األلفاا والعبارات التي ينطبق بها القارئ قراءة جاهرة أو المتحدث في 

 ىوهي في تحقيق أهدافها تحتا  إل ،موضوع ما أو ترجمة لبع  الرموز واإلشارات ترجمة مسموعة
السمع واالستماع كالبعد عن المقاطعة أو التشويش أو االنشغال لما  حسن اإلنصات ومراعاة آداب

 . "يقال

أن يقرأ شخك ويستمع إليه آخرون دون أن " : بأنها( 72: 4..1) سليمان ومحمد اويعرفه      
مصحوبة بالعمليات العقلية المختلفة ( باألذن)ما يقرأه في كتب مماثله فهي قراءة ( بالنار)يتابعوا 
 . "في القراءتين الصامتة والجهرية التي تتم

                                           :يجمل الباحث التعريفات السابقة في أن قراءة االستماع هي
الرموز المنطوقة وفهمها فهمًا صحيحًا، ثم  يتم من خاللها استقبال ،واعيةهادفة و عملية عقلية 

 .تفسيرها
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 :أنواع االستماع

والتذوق  ،واالستماع من أجل المتعة ،الراديو ىكاالستماع إل: غير المركز ستماعاال .2
 .الشعر والغناء والموسيقى ىكاالستماع إل

 . ألنه بحاجة إلبداء الرأي ،الدروس والمحاضرات ىكاالستماع إل: االستماع اليقا  .1
 .ما يسمع ىد منه إضافة أفكار جديدة إلاي ير وهو االستماع الذ: االستماع الناقد .3

 :أهداف قراءة االستماع

أما  ،مرحلة ىألهداف العامة تختلف من مرحلة إلوا ،لقراءة االستماع أهداف عامة وأهداف خاصة
 . خالل الموضوع الذي نريد أن يسمعه الطالبإال من األهداف الخاصة فال تاهر 

 :ومن أهم األهداف العامة لالستماع ما يلي
 .التوجيهات ىع إلأن يتعلم الطالب كيف يستم .2
 .أن يتعلم كيف يستمع بعناية مع االحتفاا بأكبر قدر من المعلومات التي سمعها .1
ألصوات وأساليب التعبير ااإليقاع كالسجع والجناس و  أن يدرك الكلمات ذات النغم أو .3

 . كاالستفهام والتعجب وغير ذلك
 .هاأن يتابع تطور أو نمو قصة وهو يستمع لكاتبها أو قارئ .4
 .أتي دورهيوأن يستمع لكالمهم دون مقاطعة حتى  ،أن يتعلم كيف يكون عضوًا في جماعة .5
ينتهي المتحدث  ما أن يتعلم كيف يفهم ثم يسجل مالحااته أو ما يرغب في مناقشته بعد .6

 .من كالمه
 .عناصره وأفكاره ةاستيعاب الموضوع ومعرف ىدرًا علأن يصبح قا .7
  .ه وينتقده إيجابًا وسلباً الكالم ويقومّ  ىم علأن يتعلم كيف يحك .8

 :خصائص قراءة االستماع

اإلذاعة والتلفزيون  ىبع  المواقف كالخطب واالستماع إلإنها تلبي حاجات الناس في  .2
 .وغير ذلك

 .إنها تناسب بع  األعمال خاصة في مجال التعليم والقضاء .1
م واستيعاب هبة بحسن االستماع وسرعة الفإنها وسيلة لتنمية بع  المهارات عند الطل .3

 .المسموع بسرعة
 ىبينما هو بحاجة إل ،اإلنصات واالستماع ىفر وقت المستمع ألنه ال يحتا  سو إنها تو . 4

 (2.3، 2.2: 7..1أبو الهيجاء، .) وقت أطول ونشاطه أكثر في بقية أنواع القراءة
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يستطيع الطفل أن يفهم مدلول  اهريقفي حياة اإلنسان إذ عن طأهم وسيلة للتعلم  انهإ .5
 .الذي يراه واللفاة الدالة عليها ءعر  له عندما يربط بين الصورة الحسية للشياأللفاا التي تُ 

 اهوعن طريق ،يستطيع الطفل أن يفهم مدلول العبارات المختلفة التي يسمعها أول مرة .6
 .ةمركب وفهم ما تشير إليه من معانا  ،يستطيع تكوين المفاهيم

 .نية التعرف إليهاالتي يتصل بها بالبيئة البشرية والطبيعية بِ  ىهي الوسيلة األول. 7
لتعليمهم القراءة والكتابة والحديث الصحيح في دروس  ،هي وسيلة مهمة لألطفال األسوياء .8

 .اللغة العربية والمواد األخرى
    .  ر ونصائح وتوجيهاتحاديث وأخبايتم فهم المستمع لما يدور حوله من أ اهعن طريق. 9

 (64، 63: 6..1زايد، )                                                                 
 .تعرف الفروق الفردية بين التالميذ وتكشف عن مواهبهم المختلفة. .2
 .عالجها ىوالعمل عل ،مواطن ضعف التالميذ ىالوقوف عل. 22
 .ر الزمن ومتابعة المتكلم وسرعة الفهماصتخاو  ،صغاءحسن اإل ىريب الطالب علتد .21
 .والعليا وتلقي المحاضرات ،وفي الدراسات الجامعية ،لها أثر عايم في تعليم المكفوفين .23

 (44: 1.22أبو مغلي، وسالمة، )                                                            
 :االستماععيوب قراءة 

 . عطي الفرصة الكافية لتعلم صحة النطق وصحة اإللقاءأنها ال ت .2
وبالتالي ال يستوعبون  ،بع  التالميذ يتصفون ببطء الفهم ويعجزون عن متابعة المتحدث .1

 .بدقة وسرعةما يقوله 
 وفي ذلك ،ال يستطيع المتحدث أو القارئ أن يلزم كل المستمعين من التالميذ لسماع حديثه .3

  .وبالتالي تضيع الفائدة المرجوة من هذه القراءة ،منهم عن سماعهمدعاة النصراف عدد 
 (2.1،2.2: 7..1أبو الهيجاء، )                                                           

 .رافهم عن الدرسقد تكون مدعاة إلي عبث التالميذ وانص. 4
 (44: 1.22سالمة، أبو مغلي، و )                                                         

ذا كانت لفهم واالتصال اللغوي، فإوسيلته ل ألنه ،يرى الباحث أن االستماع نوع من أنواع القراءة
والقراءة باألذن . والقراءة الجهرية بالعين واللسان، فإن االستماع قراءة باألذن، القراءة الصامتة بالعين
، فقد كان الصحابة يسمعون عن الرسول صلى لقراءة باألذنالبشرية بدأت اإن هي األسبق، حيث 

 .اهلل عليه وسلم فيحفاون عن طريق االستماع للنبي أثناء قراءته للقرآن الكريم
ولالستماع األهمية العامى في  .وكذلك الوليد يسمع األصوات ويفهمها قبل أن يقرأها بالعين

كما  .سب من المعرفة واالتجاهات والقيم والمهاراتفبها يحصلون على القدر المنا ،العملية التعليمية
جابات التالميذ  . أنهم يستمعون إلى شرح المعلم وا 
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 :الطرق العامة في تدريس القراءة

عنهما عدة طرائق  يتفرعيمكن تقسيم طرائق تعليم القراءة لتدريس المبتدئين إلى طريقتين أساسيتين 
 .طريقة الكليةالالطريقة الجزئية، و : وهاتان الطريقتان هما

 :الطريقة الجزئية  :أوال

 أو وهي تبدأ بتعليم جزء من الكلمة سواء كان حرفاً ( الطريقة التركيبية ) وتسمى هذه الطريقة أحياناً 
وأما إذا كان البدء بتعليم الصوت  ،(الطريقة الحرفية )، فإذا كان البدء بتعليم الحرف سميت صوتاً 
 .(الطريقة الصوتية )سميت 

نيت وقد بُ  ،ين اسم الطريقة الهجائيةيالتربو   وقد أطلق عليها بع :لطريقة الحرفية الهجائيةا. 0
وتبدأ بتلقين الطفل أسماء الحروف الهجائية الثمانية  ،على أساس البدء بتعليم الحروف الهجائية

لسكون، الضمة، ثم الكسرة، ثم الفتحة، ثم ابثم تعليمه هذه الحروف مشكولة  ،والعشرين وكتابتها
يتعلم  أنوهكذا إلى  ،وبعد ذلك يتم االنتقال إلى القراءة وكتابة كلمات من حرفين ثم ثالثة حروف

حتى يصل  ،الالم الشمسية والقمريةوالشدة والتنوين، و  ،والمد بأنواعه ،الطفل وصل الحرف بأنواعها
 . عات القصيرةو الطفل إلى قراءة الجمل والموض

والمدارس ، وكانت سائدة في الكتاتيبق تعليم القراءة للمبتدئين ه الطريقة من أقدم طرائذوه
 ( 35 ،34: .1.2طاهر، .)القديمة

 :مزايا الطريقة الحرفية الهجائية

خرا  الحروف من مخو  ،تساعد الطفل على حسن النطق بالكلمات .2  .رجهااا 
 ( 35: .1.2، يعلو . )د عليهافة لديه وقد تعوّ و ن حروفها معر أل ،ال تكلف المعلم جهداً  .1
 .يستطيع التلميذ تكوين كلمات بسرعة .3
 .تتميز هذا الطريقة بالبساطة والسهولة .4
 ( 77: 1.22عيد، . )ألن باستطاعته تهجئتها ،التلميذ من قراءة كلمات جديدة يتمكن .5

 :الهجائية( األبجدية ) ة الحرفية عيوب الطريق
 .م ينتقل إلى الجزءثالكل أواًل درك فالعقل ي، هذا األسلوب مخالف للطبيعة .2
 .اهارف تهجئتها وقراءتها وال يهتم بمعنقد يتعلم التلميذ كلمات ال يع .1
 .يتعود التلميذ القراءة ببطء نتيجة قيامه بعملية التهجئة. 3
حاجة من  ةلشعوره بعدم إشباعها ألي ،منها ينفرالمتعلم من هذه الطريقة بالملل و قد يشعر . 4

 (.7: 1.22ور والحوامدة، عاش. )حاجاته
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أن الكتابة  اً متناسي ،إنها تلزم الطفل من الوهلة األولى على الجمع بين القراءة والكتابة .5
ميل األطفال االستعداد يختلف باختالف  اوهذ ،عملية معقدة تستلزم استعدادًا عضليًا خاصاً 

 .إليه من طفل إلى آخر
ما ، ها إلى أن يأتوا بألفاا غريبةعلى أساس لفونمالفي كتب القراءة الذين يا إنها تدفع  .6

 (36: .1.2، علوي. )ن يريدون تدريب الطفل على قراءتهدامت تشمل الحرف الذي
راءة إنما هي الطريقة ال تعلِّم التلميذ القراءة بمعناها الصحيح ألن عملية القهذه ويرى الباحث أن 

ة دون أن يفهم معنى ما يقرأ، وبذلك تفقد القراء التلميذ على التهجي والنطق فهم أواًل، فهي ُتعين
، أو الزيادة في مسميات األشياء ن فيها شيئًا من التضليل لألطفال، كما أ(الفهم)جزءًا من أركانها

وبين ( د)ألن أسماء الحروف ال تدل على أصواتها فال عالقة بين صوت الحرف  ،(الحروف)
 (.دال)النطق باسم الحرف 

 :تية الطريقة الصو . 6

ولكنها تختلف عنها من حيث  ،الهجائية في أنها تنطلق مع الجزء إلى الكل ةوهي تتفق مع الطريق
تختلف عنها من حيث أن الحروف تقدم هذه بأسمائها وفي  تسالحروف تقدم بأصواتها ولي :أن

، بُ ، ِب ، أَ : الب الحروف حسب أصواتها مثل بأصواتها وليس بأسمائها وفي هذا الطريقة يتعلم الط
 ( .7: 7..1عاشور، والحوامدة،.)دون النار إلى ترتيب الحروف الهجائية، تُ  ،بْ 

م تقس التيعلى األصوات حتى عرفت بالطريقة المقطعية  اهتمامهاالطريقة تركيز  هوقد طورت هذ
تنقسم ( عصفورة)مقطعين أر  نب  وكلمة إلى م قسنت( أرنب)الكلمة إلى مقاطع صوتيه مثل كلمة 

: 1.22جاب اهلل وآخرون ).ىخر ثة مقاطع عك فو  رة وهكذا على نفس المنوال في كلمة ألى ثالإ
141 ،143) 

 :مزايا الطريقة الصوتية
 .يتعرف التلميذ على صوت الحرف وأشكاله المختلفة .2
 .يسهل على التلميذ تعلم أسماء الحروف الهجائية بعد أن يتقن أصواتها. 1
 .مبكر مات في زمنا ن كلييتمكن التلميذ من تكو  .3
: 1.22عيد، ).ون من القراءة بسرعةنألن أبناءهم يتمك ذا األسلوب يرضي أولياء األموره. 4

78) 
لسهولة وصل الحروف وفصلها أو استبدال  ،السليمة الكتابةإنها تساعد الطفل على  .5

 (37: .1.2طاهر، . )بحروف حروف
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 :عيوب الطريقة الصوتية

 .تدرك الكل قبل الجزء فهذا األسلوب يبدأ باألجزاء التيرية للطبيعة البش ةمخالف .2
 .اهركز األسلوب على نطق الحروف والكلمات دون فهمت. 1
 .عود التلميذ البطء في القراءةت .3
 (79: 1.22عيد، . )ترك في التلميذ عادات قبيحة في النطق كمد الحروف دائماً ت .4
زها على األصوات وترك الهتمامهالقراءة لم لعتخلو الطريقة من إثارة شوق وشغف المت. 5

 (72: 7..1، والحوامدة عاشور. )اللغوية
كما في  ،إنها تادي إلى خطأ الطفل في كتابة الكلمات التي ال يتفق نطقها مع رسمها .6

ألنه اعتاد أن  ؛(قلمن)بضمتين فإنه يكتبها ( قلم  )فالطفل حيثما يسمع كلمة  ،الكلمات المنونة
 .مع من األصواتيكتب ما يس

إنها تادي إلى خطأ في النطق بصوت الحرف نفسه ألن الصوت الصحيح لحرف الجيم . 7
 (38: .1.2طاهر، . )ورة قبلهاكسبوضع ألف م( إ  )بسكون فوقها وليس (  )مثال هو 

 : الباحث أن من عيوب هذه الطريقة أيضاً  يضيف 

 .أنها تهدم وحدة الكلمة، ألنها تعتمد على المقاطع

 (: الكلية ) ة يالطريقة التحليل: ثانياً 

إذ يتعلم التلميذ الكلمة مركبة ثم  ؛ية، ألنها تبدأ بتعليم الكليطلق على هذه الطريقة اسم الطريقة الكل
 ( 79: 1.22عيد، . )يحللها إلى أجزائها

 : طريقة الكلمة .2
ختارة بحيث يمكن أن وفيها نعر  على الطفل كلمات م ،نبدأ بتعليم الطفل الكلمات قبل الحروف 

وبعد أن يتقنها  ،نركب منها في المستقبل جماًل قصيرة وسهلة، ثم تحلل هذه الكلمات إلى حروف
 (91: 7..1 أبو الهيجاء،. )نعر  عليه الطالب بسرعة

ك وفي هذه الطريقة ينار الطفل إلى الكلمة التي ينطق بها المعلم ثم يحاكيها عدة مرات، وبعد ذل
تها حتى تثبت في ذهنه ثم يعر  عليه كلمات أخرى مشابهة لها ئلى تحليلها وتهجيرشده المعلم إ
 ( 39: .1.2 طاهر،. ) ليوازن بينها

 :مميزات طريقة الكلمة

 .طريقة كلية تدركها طبيعية البشر قبل الجزء األنه ،ساير طبيعة األشياءت. 2
 .كسب التلميذ ثروة لغوية أثناء تعلمه القراءةت .1
 (.8 :1.22عيد، . )لتلميذ من تركيب جمل من عدة كلماتن اتمكّ  .3
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 ( 39: .1.2 طاهر،. )تساعده على سرعة القراءةتشوق الطفل للتعلم، و  .4

 :طريقة الكلمةعيوب 

قراءة بع  الكلمات من قبل التالميذ بطريقة الحدس والتخمين خاصة في الكلمات . 2
 .تحت، وتخت: المتشابهة مثل

 .قراءة كلمات جديدة ألنها لم تعر  عليهمن عدم تمكن التلميذ  .1
 .عدم ربط المعاني .3

  :طريقة الجملة. 6

تعتبر هذه الطريقة تطورًا لطريقة الكلمة وأساسًا لها، وتقوم هذه الطريقة على اعتبار أن الجملة 
وحدة المعنى بمعنى أن الوحدة التي لها معنى هي الجملة وليست الكلمة فالكلمة بمفردها قد 

زقوت، ).هم منها أكثر من معنى وال يتحدد معناها بدقة إال من خالل إدخالها في جملةيف
2999 :222)  

 :طريقة الجملة مميزات

 .ن من التحدث بجمل تامة لها معنىمكفيت ،ثروة لغوية وثروة فكريةبمد التلميذ ت. 2

 .يفهم التلميذ معنى الكلمة دون حدس أو تخمين .1
 (81: 1.22عيد، ) .ءة في وقت مبكريتعلم التلميذ القرا .3
ألن الطالب يقرأ الجمل والكلمات التي تتصل بخبراته  ،تعتبر هذه الطريقة مشوقة للقراءة. 4

 (73: 7..1 والحوامدة، عاشور.)م مع قدراته واستعدادهئوأغراضه وتتال
 (.4: .1.2طاهر، .)مع الطبيعة في تعلم الطفل إنها تتمشى . 5

 :عيوب طريقة الجملة

 .بع  التالميذ محدودي القدرات استيعاب الجملة دفعة واحدة أول األمر ىيصعب عل. 2
 .كثير من الوسائل ىيحتا  األسلوب إل .1
 .حروف ىية تحليل الجملة إلي كلمات ثم إلقد ياخر المعلم عمل. 3
 (81: 1.22عيد، . )تنحصر قراءة التالميذ في الحروف التي قاموا بتجريدها .4
 عاشور)  .استخدام الكتاب المدرسي وتطويره ىوقدرة عل ،ً خاصا اً من المعلم إعدادتتطلب . 5

 (73: 7..1والحوامدة، 
طاهر، ).كثير من الوسائل المعينة التي قد ال تتهيأ للمعلم وال للمدرسة ىإنها تحتا  إل. 6

1.2. :4.) 
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 : ثالثًا الطريقة التوفيقية

 :هذه الطريقة عدة أسماء منها ىيطلق عل
 (81: 2..1 عبيد،. )لطريقة التوفيقية والطريقة المزدوجة  والطريقة التحليلية التركيبيةا

والطريقة التوفيقية أو التوليفية نعني بها الطريقة التي توفق بين الطريقة التركيبية والطريقة التحليلية  
رة التلميذ ومن ثم ا وتبدأ هذه الطريقة بتقديم جمل من واقع خبما أفضل ما فيهميهتأي تأخذ من كل

حروف ثم يعاد تشكيل  ىع إلتحليل هذه الجمل إلي كلمات ثم تحلل الكلمات إلي مقاطع والمقاط
جمل جديدة من هذه الكلمات هذه الحروف لتكوين كلمات جديدة كما يقوم المعلم بتركيب 

 (94: 7..1أبو الهيجاء، ).وهكذا

 :مميزات الطريقة التوفيقية

 .لكلمات والجملا ىسرعة التعرف عل. 2
 .الحروف والكلمات ونطقها ىالدقة في التعرف عل. 1
 .عمق الفهم للجمل والكلمات. 3
كما أنها تحبب إليه الرغبة في  ،التلميذ مهارات جديدة مثل القراءة الصامتة ىتتكون لد. 4

 (94: 7..1أبو الهيجاء، . )القراءة
تكر كل المزايا، لكن لكل منها محاسنها من خالل ما سبق يتبين أن ليس هناك طريقة بذاتها تح

وعيوبها، وللبحث عن طريقة أفضل البد من تجنب عيوب كل طريقة والبحث عن مزايا كل طريقة 
 .الفردية  مع مراعاة الفروق .لنصل إلى طريقة توليفية تجمع بين المحاسن، وتتجنب المساوئ

 :لصفين الثالث والرابع االبتدائيينلطريقة تعليم القراءة 

 :قرأ مرة واحدةأجزاء إال إذا كان قصيرًا فيُ  ىيجزأ الدرس إل
إلقاء أسئلة تتعلق بموضوع الدرس ب ثم يقوممعلم بتمهيد كعر  صور أو نماذ  يبدأ ال. 2
 ىإل تهوالتمهيد الناجح يجعل التلميذ يشعر بحاج ،القراءة علىتثير انتباه التالميذ وتحفزهم و 

 .قراءة الموضوع
 .اللوح عنوان الدرس والتاريخ ىمعلم علثم يكتب ال. 1
ويضعوا إشارات بأقالم ( بأعينهم)وا قراءة صامتة أبعد ذلك يطلب من التالميذ أن يقر و . 3

 .الرصاك تحت الكلمات الصعبة
 .وبعد ذلك يناقشهم في األفكار العامة. 4
 .جملة الخ بطريقة ما كالرسم أو الصور أو االستعمال في يشرح لهم معاني المفردات ثم. 5
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 ىخطاء ليبقاأليم لعيدها بعده تلميذ أو أكثر دون تعيقرأ المعلم قراءة جهرية فقرة فقرة ي. 6
 .ويستمر التمكن من الفهم ،الهدوء

 .ثم يقرأ التالميذ قراءة أخرى جهرية يصحح لهم المعلم فيها األخطاء .7
تتناول الموضوع من جميع بعد قراءة جميع التالميذ يوجه المعلم إليهم أسئلة تفصيلية . 8

 (52 ،.5: .1.2، أبو مغلي. )م تحقيق أهدافهنواحيه وتقوّ 

 :الماهر ئخصائص القار  

 .غة العربيةالرموز الكتابية للّ  ىمعن ىسرعة التعرف عل ىالقدرة عل. 2
بحيث تتناسب مع طبيعة المادة المقروءة والغر   ،تعديل السرعة في القراءة ىالقدرة عل .1

 .امن قراءته
م المناشط التي ئالتحكم في المهارات األساسية للقراءة بحيث يستخدم فيها ما يال ىالقدرة عل .3

 .يقوم بها
ومعرفة  ،ةيه واستنتا  أفكار الكاتب الرئيسوربطه بما يل ،تذكر ما سبق قراءته ىالقدرة عل .4

 .الهدف األساسي الذي يرمي الكاتب إليه
قراءة تأملية وتحليلية وتلك التي ال  ىدة اللغوية التي تحتا  إلين الماالتمييز ب ىالقدرة عل. 5

 .أكثر من اهتمام عابر تستدعي
سالمة الصحة العامة وقوة : وهناك قدرات عامة أخرى حسية ونفسية يتميز بها القارئ الماهر منها

راءة واالهتمام التركيز واالنتباه القوي لممارسة الق ىت االنفعالي والذكاء والقدرة علالبصر والثبا
 .بفحوى المادة

خصائك القارئ الجيد من حيث االتصال بالمادة المطبوعة فيبين هناك عدة ( جراي)ويتناول 
 :قارئًا جيدًا وهذه المهارات هي بحبد أن تتوافر عند القارئ حتى يصمهارات ال 

  للقراءة اتجاه واعا. 
 دقة واستقالل في تعرف الكلمات. 
 السطر ىن علحركات تقدمية من العيني. 
 ما هو ضروري ىاالقتصاد في حركات الرجعية عل. 
  أول السطر الذي يليه ىركة رجعية دقيقة في آخر السطر إلح. 
 مز  الكلمات المفردة ومجموعات الكلمات في األفكار التي تمثلها. 
  (365، 364: 9..1، طعيمة وآخرون.)تفسير هذه األفكار ىة علقدر 
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 :القارئ الجيد صفات 0191وقد تناول كوك 

 :قبل القراءة وهي :أوال

 .يستثير المعرفة السابقة. 2
 .يفهم المهمة المراد تحقيقها ويضع أهدافًا للقراءة. 1
 .ستراتيجية المناسبةااليختار . 3

 :أثناء القراءة وهي: ثانياً 

 .يركز انتباهه. 2
 .يحاول التوقع والتنبا بما سيحصل أو يأتي في النك. 1
 .تراتيجيات معينة عندما يجد نفسه أمام مشكلة في الفهميستخدم اس. 3
 .يستخدم التحليل السابق لفهم المصطلحات الجديدة. 4
 .يستخدم التراكيب لتقويم الفهم واالستيعاب. 5
 .ينام المعلومات الجدية وينسقها. 6
 .بالفعلتم فهمه لم يما  وأ ،الل معرفة ما إذا فهم النكيراقب نفسه أثناء القراءة من خ. 7

 :ما بعد القراءة وهي :ثالثا

 .المادة التي قرأهايفكر ويتدبر . 2
 .يشعر بأهمية بذل الجهد لتحقيق النجاح. 1
 .ةيلخك األفكار الرئيس. 3
 (الخ....صديق.القاموس).معلومات جديدة من مصادر خارجية ىللحصول عل ىيسع .4

 (232: 6..1 ،نصيرات)                                                                    
لمنهاج اللغة العربية في  دليل المعلملقراءة في المرحلة األساسية كما جاء في ل العامةهداف األ

 :(4_0)للصفوف  فلسطين
 :ىفي نهاية المرحلة األساسية أن يكون قادرًا عل تلميذيتوقع من ال

 .االعتزاز بدينهم ولغتهم وعروبتهم ووطنهم. 2
 .اكتساب قدر من القيم اإليجابية والعادات الحميدة .1
 .اإلقبال على المشاركة في األنشطة المنهجية وغير المنهجية. 3
 .التدرب على مهارة االستماع واستيعاب ما يقرأ. 4
 .نطق الحروف من مخارجها. 5
 .قراءة مادة مشكولة قراءة جهرية صحيحة ومعبرة. 6
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 .رعة مناسبةقراءة مادة قراءة صامتة بس. 7
 .الكتابة الواضحة الخالية من األخطاء. 8
 .مراعاة قواعد خط النسخ في كتاباتهم. 9

 .اكتساب ثروة لغوية تمكنهم من التعبير. .2
 .التعبير بلغة فصيحة سهلة. 22
حفا آيات قرآنية كريمة قصيرة، وأحاديث نبوية شريفة قصيرة، ومقطوعات أدبية، وأناشيد . 21

 .وطنية
 .اكاة األنماط اللغوية التي تعر  لهممح. 23

لمنهاج اللغة العربية في  دليل المعلملقراءة في المرحلة األساسية كما جاء في ل خاصةالهداف األ
 :(4_0)للصفوف  فلسطين

 :ىن يكون قادرًا علفي نهاية المرحلة األساسية أ تلميذيتوقع من ال
 .هريةاالستماع بيقاة واهتمام إلى قراءة المعلم الج. 2
 .تعرف الحروف الهجائية، ونطقها وفق مخارجها الصوتية نطقًا سليماً . 1
 .تمييز الحروف الهجائية، بأشكالها المختلفة حسب موقعها من الكلمة. 3
 .تعرف الحركات القصيرة والطويلة. 4
 .تعرف السكون والشدة والتنوين بأشكاله المختلفة، والتدريب على نطقها. 5
 .مات الدرس وجمله من ناحية، والصور المناسبة لها من ناحية أخرىالربط بين كل. 6
 .تمييز الكلمات والجمل المتماثلة دون صور وقراءتها. 7
 .قراءة كلمات الدرس وجمله قراءة سليمة بنطقا صحيح. 8
 .فهم دالالت ما يقرأ من كلمات وجمل دون صور. 9

 .اكتساب ثروة لغوية في مجاالت مختلفة. .2
الجلسة الصحيحة في أثناء القراءة، : ساب بع  العادات المصاحبة للقراءة مثلاكت. 22

 .والمحافاة على بعد مناسب بين أعينهم والكتب
 .دينية ووطنية واجتماعية: اكتساب بع  االتجاهات والقيم االيجابية. 21
جيد، اإلنصات ال: اكتساب بع  المعارف والقيم االيجابية أثناء عملية القراءة مثل. 23

واالستئذان عند الكالم، والمشاركة في النقاش، والمحافاة على كتبهم وأدواتهم المدرسية 
 .وغيرها
 .التدرب على القراءة الصامتة بفهم واستيعاب، في زمان ا يتناسب مع الكم المقروء. 24
 .مناقشة ما يقرأ وما يسمع إليه بجرأة وطالقة. 25
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غ، وكذلك بين الحروف /ا، ع/ز، ط/ذ، ر/د: مثلالتمييز بين الحروف ومقابالتها . 26
 .المتشابهة في النطق المختلفة في الكتابة

 .اإلقبال على قراءة ما يناسبه من مجالت وقصك. 27
 (4، 3: .1.2دليل المعلم، ) .الرئيسة في الدرس موضوع القراءةن المعاني واألفكار اتبي. 28

                                                               
 :المهارات القرائية 

 :المهارة لغةً 
بــه  رمهــرت بهــذا األمــر أمهــ: الحــذق فــي الشــيء، والمــاهر الحــاذق بكــل عمــل، والجمــع مهــرة ويقــال

 (مادة مهر: ت.د لسان العرب،.)مهارة، أي سرت به حاذقاً 

 :المهارة اصطالحاً 

األداء الســهل الــدقيق القــائم علــى الفهــم لمــا  : "بأنهــا( 29: .1.2) يعرفهــا أبــو شــقير وحلــس       
 ."يتعلمه اإلنسان حركيًا وعقليًا مع توفير الجهد والتكاليف

الســرعة والدقــة فـي أداء عمــل مــن األعمــال  : "بأنهـا( 263: 8..1) ويعرفهـا ســمارة والعــديلي       
 ".مع االقتصاد في الوقت المبذول، وقد يكون هذا العمل بسيطًا أو مركبا

وبدرجـة القدرة على القيام بعمل مـا بأقـل جهـد ممكـن : " بأنها( 559: 7..1) ويعرفها قطاوي       
 ".عالية من اإلتقان وبسرعة

العمــل الــذي تعلــم الفــرد أن ياديــه  :"بأنهــا( 214: 6..1)ويعرفهــا عبــد المــنعم وعبــد الباســط        
 ". لحل مشكلة ما عن فهم وبدقة وحسن تصرف واقتصاد في الوقت والجهد والنفقات

داء المــتقن القــائم علــى الفهــم واالقتصــاد هــي األ: " بأنهــا( 25: 4..1) ويعرفهــا الدايــة وآخــرون     
 ". في الوقت والمجهود معاً 

علـى اكتسـاب المهــارات  قـدرة التلميـذ: " يجمـل الباحـث التعريفـات السـابقة فـي أن المهـارة هـي 
 ".وقت ممكن، وبأقل جهد حوسب بأسرعرنامج المبمن خالل موضوعات الالقرائية  

 :تعريف المهارات القرائية
تقــــان: " بأنهــــا( 23: 1.22)تعرفهــــا الشــــوبكي          وتهــــدف إلــــى  ،قــــدرات لغويــــة تــــدرس بدقــــة وا 

تـدل عليهـا، مـع مراعـاة الفهـم  طق بهـا وترجمتهـا إلـى أفكـار ومعـانا التعرف على الرموز المكتوبة، والن
 ". منها في المواقف الحياتية والدراسية المختلفة والتفاعل معها، لالنتفاع
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معرفـة أشـكال الحـروف والكلمـات  ىقـدرة الطالـب علـ " :بأنهـا( .2: .1.2)يعرفهـا األسـطل و        
 ". ولفاها بصورة صحيحة تتمييز الكلما والجمل، والقدرة علي

 :مجموعة من المهارات القرائية، منها( 62: 6002)ذكر زايد و  
حركـة )ن الناحيـة النحويـةومـ( بنيـة الكلمـة)الكلمات قراءة صحيحة من الناحيـة الصـرفية قراءة . 2

 .، وذلك بحسب موقعها من الجملة(خر الكلمةآاإلعراب 
 .كاالستفهام والتعجب، واإلخبار والطلب ىالصوت بحسب  المعنتغير نبرة . 1
قيقهـا، تح ىلمنهـا  أن يعملـوا علـللمعلمين وا بدوهي من أهم المهارات التي ال ئيةالسرعة القرا. 3

 .بين البسط المعيب واإلسراع المخل تكون وسطاً وذلك بتقنين السرعة بحيث 

 :فقد قسم المهارات القرائية إلي عامة وخاصة( 14،009: 6000)أما عبد اهلل مصطفي 

قارئـًا فعـااًل كـل قـارئ  ليكـون قارئـًا جيـدًا أو  ىهـي المهـارات التـي يجـب توافرهـا لـدو  :المهارات العامة
 :يتفاعل مع النك ويوليه العناية المطلوبة التي تحقق أهداف القراءة، وتتمثل باآلتي

 (.لماذا نقرأ)تحقيق هدف القراءة  ىالقدرة عل. 2
 ...(.جلسة، مسك الكتاب، )مراعاة عادات القراءة  ىالقدرة عل. 1
 (.حركة ميكانيكية)المكتوب ونطقه  ىالتعرف عل ىالقدرة عل. 3
 .إدراك أوجه التشابه واالختالف بين أشكال الحروف والكلمات ىالقدرة عل. 4
 .التعرف علي داللة عالمات الترقيم ومراعاتها في النطقى القدرة عل. 5
 .تركيز االنتباه واالستمرار فيه ىالقدرة عل. 6
 .ىبها وأثر ذلك في المعنفهم خصائك اللغة وداللة تراكي ىالقدرة عل. 7
 .فهم معاني الكلمات ىعل القدرة. 8
 .المناسب لكلمة متعددة المعاني في القاموس ىاختيار المعن ىالقدرة عل. 9

 .سرعة القراءة وزيادة كمية التعرف في كل حركة للعين ىالقدرة عل. .2
 .تسجيل مهارات أثناء القراءة ىالقدرة عل. 22
 .العام من النك المقروء ىالمعن استنتا  ىالقدرة عل. 21
 .ة والفرعيةتحديد األفكار الرئيس ىالقدرة عل. 23
متابعــة مــا يشــتمل عليــه الــنك مــن أفكــار واالحتفــاا بهــا حيــة فــي ذهنــه فتــرة  ىالقــدرة علــ. 24

 .القراءة
 .توقع األفكار من السياق قبل الوصول إليها ىالقدرة عل. 25
 .التمييز بين اآلراء والحقائق في النك المقروء ىالقدرة عل. 26
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التفرقـة  بــين مـا هــو صـلب الموضــوع، ومـا هــو اسـتطراد أو خــرو  عـن الــنك،  ىلقـدرة علــا. 27
 .وما هدف ذلك

 .تصنيف الحقائق وتنايمها ىالقدرة عل. 28
 .ترابطها وصحتها أو خطئها ىتقييم األفكار مد ىالقدرة عل. 29
 .لتزام بالموضوعية واالستناد إلي الحقائق والمنطقاال ىالقدرة عل. .1
 .المعاني المتضمنة أو التي بين السطور أو غر  الكاتب ىالوصول إل علىقدرة ال. 12
 .الموازنة بين األمور ىالقدرة عل. 11
 .تذكر النقاط السابقة ىالقدرة عل. 13
 .فهم تتابع األفكار أو الحوادث ىالقدرة عل. 14
 .ربط المعاني المتصلة في وحدات فكرية كبيرة ىالقدرة عل. 15
 .شارة إلي المرجع في أسفل الصفحةمعرفة استخدام اإل ىعلالقدرة . 16

 :المهارات الخاصة وتتمثل باآلتي

 .استنتا  معاني بع  المفردات ىالقدرة عل. 2
 .معرفة معان اصطالحية تستخدم في مجاالت علمية مختلفة ىالقدرة عل. 1
 (مع فهمآلي بدون فهم، آلي )القراءة للترديد المباشر للمقروء  ىالقدرة عل. 3
 .البحث عن فكرة معينة ىدرة علالق. 4
صـحة أو  ىار  رأيـًا مـن اآلراء أو تبـرهن علـاختيار التفضيالت التي تايد أو تعـ ىالقدرة عل. 5

 .بطالن قضية معينة
 .ة اآلراء مايدًا أو معارضاً قشمنا ىالقدرة عل. 6
تهـا فـي ذاتهـا، أو فــي اختبـار حقـائق معينـة ألغـرا  خاصـة تتصـل بهـا أو ألهمي ىالقـدرة علـ. 7

 .حياة القارئ
 .الكشف عن مشكالت جديدة قد تكون بارزة في النك، أو متصلة به ىالقدرة عل. 8
 .ة فيهنك معين وتحديد النقاط الرئيس لىطالع السريع عاال ىالقدرة عل. 9

 .تقييم النصوك التي تقرأها من حيث قوانين الكتابة والنحو والتعبير ىالقدرة عل. .2
 .التلخيك الشفوي أو الكتابي ىالقدرة عل. 22
 .كتابة تقرير عن المقروء ىالقدرة عل. 21
 .تحصيل المادة العلمية واستذكارها ىالقدرة عل. 23
 .األدلة الموضوعية التي تتضمن رأيًا ما ىالعثور من النك عل ىالقدرة عل. 24
 .استخدام المقدمة والفهرس والمالحق ىالقدرة عل. 25
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حاالتها واالستعانة بها في تحقيق هدف القارئ ىعل القدرة. 26  .فهم إشارات المعاجم وا 
 .تصفح كتاب متعدد الموضوعات واستخرا  المعلومات المطلوبة ىالقدرة عل. 27
 .حدود ما قرئ ىث عن مواد جديدة في القراءة تتعدالبح ىالقدرة عل. 28
 .يةتوايف المقروء في حل المواقف المستقبل ىالقدرة عل. 29
 .فهم ما وراء النك من قيم واتجاهات ىة علالقدر . .1
 .استخدام المعاجم والمراجع والمكتبات ىالقدرة عل. 12
 .قراءة اإلعالنات ىالقدرة عل. 11
 .قراءة الجداول والفهارس والمخططات ىالقدرة عل. 13
 .فهم وتنفيذ معلومات مقروءة ىالقدرة عل. 14
 .ىخر ألغة  ىإلترجمة المقروء  ىالقدرة عل. 15
 .تمثيل المعني عند القراءة الجهرية ىالقدرة عل. 16
 .مراعاة  حركات اإلعراب عند القراءة الجهرية ىالقدرة عل. 17
التعبيــر عــن تغيــرات الحــاالت الوجدانيــة المعروضــة ومواقــف الشخصــيات فــي  ىالقــدرة علــ. 18

 .الموضوع في القراءة الجهرية
 .القراءة الجهرية بشكل متكاملتحقيق مهارات  ىالقدرة عل. 19
 .تحقيق مهارات القراءة الخاطفة بشكل متكامل ىالقدرة عل. .3
 .تحقيق مهارات القراءة الفاحصة بشكل متكامل ىالقدرة عل. 32
 .تحقيق قراءة الدرس بشكل متكامل ىالقدرة عل. 31
 .تحقيق مهارات قراءة المتعة بشكل متكامل ىعلالقدرة . 33

 :مهارات القراءة في مجال الفهم كاآلتي( 62: 6000)طاهر وقد ذكر علوي 

 .اختيار المعاني المالئمة للكلمات ىالقدرة عل. 2
 .اختيار األفكار األساسية وتلخيصها. 1
 .التمييز بين األفكار األساسية والفرعية. 3
 .فهم الجمل المباشرة. 4
 .مالحاة الخصائك المنامة للموضوع. 5
 .يث الفكرة والعر نقد الموضوع من ح. 6
 .تحديد وجهة نار الكاتب وغرضه. 7
 .القاعدة وتتابع األساليب ىالتعرف عل. 8
 .تطبيق المقروء. 9



13 

 

 .تحصيل مفردات دقيقة وغنية وواسعة. .2
 .فهم الوحدات الكبيرة كالعبارة والجملة والفقرة والموضوع كله ىالقدرة عل. 22
 .اإلجابة عن أسئلة خاصة ىالقدرة عل. 21
 .ةاختيار وفهم األفكار الرئيس ىالقدرة عل. 23
 .فهم تتابع الحوادث ىالقدرة عل. 24
 .مالحاة واستدعاء التفاصيل ىالقدرة عل. 25
 .فهم تنايم الكتابة ىالقدرة عل. 26
 .باع التعليمات بدقةتّ ا ىالقدرة عل. 27
 .تقويم ما يقرأه الفرد ىالقدرة عل. 28
 .الفردقرأه  تذكر ما ىقدرة علال. 29

 :أن مهارات القراءة تتمثل في (624، 626: 6000فتحي يونس، ) ىوير 

الـــذي يوصـــله فـــي الســـياق الـــذي ياهـــر فيــــه،  ىويعنـــي إدراك الرمـــوز ومعرفـــة المعنـــ :التعـــرف: أوالً 
 :المهارات التالية ىويشتمل عل

 .المالئم بالرمز المكتوب ىربط المعن .2
 .ني الكلمات، واختيار التعريف الدقيقاستخدام السياق كوسيلة في تعريف معا. 1
 .هائالبصري للكلمات من أجل تعرف أجزاالتحليل  ىالقدرة عل. 3
 .التفريق بين أصوات الحروف ىالقدرة عل. 4
 :ضمن المهارات التاليةتوهو ربط خبرة القارئ بالرمز المكتوب، وت: الفهم: ثانياً 
 .إعطاء الرمز معناه ىالقدرة عل. 2
 .فهم الوحدات األكبر كالعبارة والجملة والفقرة، والقطعة كلها ىالقدرة عل. 1
 .القراءة في وحدات فكرية ىالقدرة عل. 3
 .المالئم له ىالكلمات من السياق واختيار المعنفهم  ىالقدرة عل. 4
 .تحصيل معاني الكلمات ىالقدرة عل. 5
 .ة وفهمهاالرئيس اختيار األفكار ىالقدرة عل. 6
 .هم التنايم الذي اتبعه الكاتبف ىالقدرة عل. 7
 .االستنتا  ىالقدرة عل. 8
 .فهم االتجاهات ىالقدرة عل. 9

وحالــــة الكاتــــب  ،والنغمــــة الســــائدة ،ومعرفــــة األســــاليب األدبيــــة ،تقــــويم المقــــروء ىالقــــدرة علــــ. .2
 .وغرضه
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 .االحتفاا باألفكار ىالقدرة عل. 22
 .لخبرة السابقةتطبيق األفكار وتفسيرها في ضوء ا ىالقدرة عل. 21
القـــراءة، والســـرعة فـــي القـــراءة لهـــا قيمتهـــا فـــي عالمنـــا المعاصـــر  ىويشـــار إليهـــا بمـــد :الســـرعة: ثالثـــا

 .وينبغي أن تدرس كمهارة منفصلة

 :مهارات القراءة الجهرية تحت عدة مجاالت وهي( 061: 6000سلوى عزازي، )كما صنفت 

 :أن ىقدرة التلميذ عليزيد من هذه المهارات ث التعرف، والنطق، واألداء المعبر، والطالقة، وحدو 
 .يقرأ بسرعة مناسبة لطبيعة الموقف .2
 .يقرأ في وحدات فكرية. 1
 .يمكن متابعة قراءته بسهولة. 3
 .ينطق بوضوح في ضوء معايير النطق الصحيح. 4
 .يبرز الكلمات المفتاحية والمهمة. 5
 .ىد تمام المعنيحسن الوقوف عن. 6
 .مالمح وجهه ىقروء ويبدو ذلك عليتأثر بالم. 7
 .ينطلق صوته في القراءات الجهرية.  8
 .يجيد نطق الحروف من مخارجها الصحيحة دون حذف أو إبدال أو تكرار أو إضافة. 9

 .يراعي عالمات الترقيم. .2
 .فقًا لما يقتضيه الموقفو ينوع في طبقات صوته . 22
 .يةيخلو نطقه من األخطاء النحوية واإلمالئ. 21
 .يميز في نطقه بين األصوات المفخمة و األصوات المرققة. 23
 .ىيحسن اإللقاء بما يناسب المعن. 24
 .قن التمييز بين الاواهر الصوتية المختلفة مثل التشديد والوصليت. 25
 .يادي في ثقة دون خوف أو خجل. 26
 .يفهم التنايم الذي اتبعه الكاتب فيما يقرأ. 27
 .وعيقرأ بصوت مسم. 28
 .ينطق الحركات القصار والحركات الطوال نطقًا دقيقاً . 29

 :فقد حدد مهارات القراءة الجهرية في( 600: 6002)أما عبد الحميد زهري 
خرا  الحروف من مخارجها إخراجاً . 2  .صحيحاً  دقة النطق وا 
 .لمقروءاالتمثيل الصوتي لمعاني . 1
 .أثناء القراءة استخدام عالمات الترقيم. 3
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 .أساس المترادفات والمضادات ىتصنيف الكلمات عل .4
 (54 ،35: 4..1عطية، .)أثناء القراءة بما يتناسب مع اإللقاء تنوع نبرة الصوت. 5

 :فقد أوردت مهارات القراءة الجهرية في( 669: 6000)أما إيمان أحمد النوري 
 .ىتمثيل المعن .2
 .الطالقة. 1
 .القراءة في جمل تامة. 3
 .صوات نطقًا صحيحاً نطق األ. 4
 .قراءة الكلمات بسرعة مناسبة. 5
 .ضبط الكلمات ضبطًا صحيحاً . 6

 :المهارات الخاصة بالقراءة الجهرية (00: 6009) فراس السليتي  وقد ذكر
 .نطق األصوات بالعربية بدقة ووضوح ىالقدرة عل. 2
عرابها ىالقدرة عل. 1  .الضبط الصرفي للكلمات وا 
 .التلعثم مسيابية وعداالن ىالقدرة عل. 3
 .مراعاة النبر والتنغيم المناسبين لألسلوبين والسياق ىالقدرة عل. 4
 .الثقة بالنفس. 5

مهـارات القـراءة الجهريـة التـي يجـب أن ( 029، 022: 6000)محمد أحمد أبـو طعيمـة  وقد ذكر
 :يمتلكها تالميذ الصف الرابع األساسي وهي

 .صحيحةيقرأ الحروف قراءة مشكلة بصورة  .2
 .يقرأ الكلمات قراءة مشكلة بصورة صحيحة. 1
 .يقرأ الجمل قراءة مشكلة بصورة صحيحة. 3
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية بصورة صحيحة. 4
 .ينطق الحروف المتشابهة لفاًا والمختلفة رسماً . 5
 .لفااً  المختلفةق الحروف المتشابهة رسمًا و ينط. 6
 .لعاميةيراعي القراءة بالفصحى ويتجنب ا. 7
 .(الفتحة، الكسرة، السكون، الشدة) الحروف ىعل حركاتيميز بين ال. 8
 .ركات القصيرة والطويلةيميز بين الح. 9

 .يقرأ الفقرة بسرعة مناسبة ليس فيها إسراع. .2
 .يقرأ أصوات الكلمات دون حذف. 22
 .يقرأ أصوات الكلمات دون إبدال. 21
 .يقرأ أصوات الكلمات دون تكرار. 23
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 :الصامتة فقد حددها في ءةما مهارات القراأ
 .تمييز الحروف المتشابهة رسمًا المختلفة لفااً  .2
 .حروفى تحليل الكلمات إل. 1
 .تكوين كلمات جديدة من حروف معطاة. 3
 .مقاطع ىتحليل كلمات معطاة إل. 4
 .تكوين كلمات جديدة من مقاطع معطاة. 5
 .قراءة وكتابة (سر، ضمفتح، ك) التمييز بين أنواع التنوين. 6
 .التمييز بين الحروف الشمسية والقمرية قراءة وكتابة. 7
 .التمييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في نهاية الكلمة. 8
 .التمييز بين التاء المربوطة والهاء في نهاية الكلمة. 9

 .توايفا صحيحاً  يف أدوات االستفهامتوا. .2
 .توايفا صحيحاً  توايف أسماء اإلشارة. 22
 .توايف الضمائر المنفصلة مع األفعال الماضية. 21
 .تمييز أقسام الكالم المختلفة االسم، الفعل، الحرف. 23
 .التمييز بين الجملة االسمية والجملة الفعلية. 24
 .التعبير عن صورة محددة بجمل مفيدة. 25
 .والجمع من الكلمات ىتحديد المفرد والمثن. 26
 .مرادف الكلماتتحديد  .27
 .تحديد الكلمات المضادة .28
 .التمييز بين أنواع المد. 29
 . التعبير عن فهمه العام لمضمون النك. .1

 :ىقسم مهارات المطالعة الصامتة إل فقد( 12، 16: 6000)أما سعد جاب اهلل 

 :وتتمثل في مهارات من حيث حجم المقروء: أوالً 
 :مستوي الكلمة ىمهارات عل .أ

 .ديد معاني بع  الكلماتتح. 2
 .بيان العالقة بين كلمتين ونوع هذه العالقة .1
 .تحديد مضاد بع  الكلمات. 3
 .ىلكلمات في مجموعات متشابهة المعنتصنيف ا ىلقدرة علا. 4

 :الجملة ىمستو  ىمهارات عل. ب
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 .تحديد هدف الجملة وفهم داللتها. 2
 .منه الجملة من معانا نقد ما تتض. 1
 .ونصوك ملة بما يناسبها من معانا ربط الج .3
 .ونوع هذه العالقة ،إدراك العالقة الصحيحة بين جميلتين. 4
  .تصنيف الجملة وفق ما تنتمي إليه من مبادئ ىالقدرة عل. 5

 :الفقرة ىمستو  ىمهارات عل. ج
 .وضع عنوان مناسب للفقرة. 2
 .تحديد ما تهدف إليه الفقرة. 1
 .تضمنه من أفكار وآراءتقويم الفقرة في ضوء ما ت. 3
 .تحديد األفكار األساسية بالفقرة. 4
 .السطور من أفكار ضمنية غير معلنةإدراك ما بين . 5
:                                 التركيز العقلي للقارئ ىقًا لمستو تقسم مهارات الفهم وف: ثانياً 

انتباه  ىالفهم، ومستو  ىالقدرة عل ىبمناور آخر من حيث مستو  يمكن صياغة مهارات الفهم القرائي
 :ىه من تركيز عقلي تجاه المقروء إلالقارئ، وما يوجه

 .الفهم المباشر ىمستو . 2
 .الفهم االستنتاجي ىمستو . 1
 .الفهم الناقد ىمستو . 3
 .الفهم اإلبداعي ىمستو . 4

 :وقد قام الباحث بتقسيم المهارات القرائية إلى قسمين رئيسين هما 
 (.2)ملحق رقم .والفهم القرائي ت التعرفمهارا: أوالً 
 (.1)ملحق رقم. مهارات النطق القرائي: ثانيا

 :أساليب تنمية مهارات القراءة

حيـــث حركــات اليـــد، وتعبيـــرات الوجـــه  ىالقـــراءة المعبــرة والممثلـــة للمعنـــ ىتــدريب الطـــالب علـــ. 2
 .والعينين، وهنا تبرز القراءة النموذجية للمعلم ليحاكيها الطالب

القراءة الصامتة واالهتمام بها فالطالب ال يجيـد األداء الحـق إال إذا فهـم  ىتدريب الطالب عل .1
 .النك حق الفهم

اآلخــرين بصــوت واضــح، ومزاولتهــا أمــام  ،الشــجاعة فــي مواقــف القــراءة ىتــدريب الطــالب علــ. 3
 .، وأداء ماثر دون تلجلج أو تلعثم أو خجلىوتمثيل للمعن

 .القراءة بسرعة مناسبة، وبصوت مناسب ىتدريب الطالب عل. 4
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 :عن طريق " الكلمات الصعبة"ها البع  سميوالتي ي ،معالجة الكلمات الجديدة. 5
 معاني األفعال والصور الحسية. 
  محسوسات ىتدل علالتي الكلمات. 
 (.الكرم، البهجة،)معنويات  ىالكلمات التي تدل عل.... 
 .مة كلمةقراءة جملة جملة ال كل ىتدريب الطالب عل .2
 .تلخيك ما قرأ أمام السامعين ىوالقدرة عل ،التركيز ىالقدرة عل ىتدريب الطالب عل .1
مشاعر وأحاسيس ليس  ما ترمز إليه من ىترجمة عالمات الترقيم إل ىتدريب الطالب عل .3

 (93،97: 6..1عبد الحميد، .)بل حتى في تعبيرات الوجه ط،في الصوت فق

والقيام بتحليلها ، إلى الكلمات الصعبة الواردة في الدرسويرى الباحث إلى ضرورة التطرق  
كما يجب أن يتم استغالل حصة  .تهااءإلى حروف ومقاطع، ليسهل على التالميذ التعرف عليها وقر 

  .القراءة ليكون محورها التكامل والتنوع والشمول في اكتساب مهارات القراءة المتنوعة

 عف القرائيالض: المحور الثاني 
  :القرائي الضعف

يه البع  الضعف القرائي أو العسر ير في مسمى هذا المصطلح، حيث يطلق علهناك اختالف كب
  .وهناك من يفرق بين هذه المصطلحات  ومنهم من يستخدمها كمرادفات. و العجز القرائيالقرائي أ
 مفهوم الضعف القرائي:  

هــداف القــراءة مــن حيــث فهــم تحقيــق أ هــو القصــور فــي: "  أنــه ( 62: 1.22، عيــد)يعرفــه          
دراك ما فيه من معانا المقروء، والتفاعل معه  . " وأفكار ، وا 

البطء فـي القـراءة أو النطـق المعيـب أو الخطـأ  هو: " أنه (259 :.1.2، أبو مغلي) ويعرفه        
 . " قارئ في فهم ما يقرأقصور الكما يعني  ،في ضبط األلفاا وشكلها

 ،ضــعف تالميــذ المرحلــة األساســية فــي مــادة القــراءة : "أنــه(  77:  .1.2، طعيمــة) يعرفــه و       
هـا نطقـًا ، ونطقمختلفـة ، والكلمات العربية ومـا تـدل عليـه مـن معـانا رتهم على معرفة الحروفوعدم قد

 ". اإلعرابصحيحًا من حيث البنية و 
ساســية للقــراءة أو الهجــاء القصــور فــي المهــارات األ: " أنــه( 333: .1.2عــو ، )يعرفــه و          
 ."القرائي

، مـن حيـث القصور في تحقيـق أهـداف القـراءة : "أنه (82: 7..1، عاشور والحوامدة)ويعرفه       
دراك المعاني واألفكار أو البطء في النطق أو الضبط امقروءفهم لل  . "لخطأ لأللفاا ، وا 
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القرائيــة و إمكانياتــه هــر فــي اســتجاباته التلميــذ الــذي يا " :أنــه( 215: 5..1 البجــة،)يعرفــه و       
  الخـــط العـــام عمـــن هـــو فـــي مثـــل نمـــوه، وكانـــت إمكانيـــاتهم ، ويبـــدو نمـــوه القرائـــي خـــار تـــأخر ملحـــوا

لمتخلـف إذا قـورن بهـم كـان ، وأن ذلـك ام الشخصي القرائي أكثـر مـن تحصـيله، ومعدل نموهالتعليمية
 ". ، وكانوا هم الراجحين عليهمرجوحاً 

علـــى اكتســـاب المهـــارات القرائيـــة  يالرابـــع األساســـعـــدم قـــدرة تالميـــذ الصـــف "  الباحـــثويعرفـــه      
 ". العقلي والزمني ممقارنة بمن هم في عمره

 ؟كيف يشخص الضعف القرائي  
، فيعــرف مــواطن القــوة اللغويــة م بواســطتها المعلــم تشــخيك المــتعلمهنــاك عــدة أســاليب يســتطيع المعلــ

 :مل على معالجتها ومن هذه الوسائلويعرف مواطن الضعف ليع ،دهعن

 .اختبارات ذكاء مقننة تحدد القدرات العقلية للتلميذ  .2
 .وتقيس قدرة التلميذ على الفهم واألداء ،اختبارات االستعداد للقراءة .1
وتكــون فــي مختلــف المــواد الدراســية وذلــك عــن طريــق وضــع أســئلة مــن  ،اختبــارات التحصــيل .3

خـالل إجابـات التالميـذ عـن تلـك األسـئلة يقـف المعلـم ومـن . قبل المعلـم ضـمن شـروط معينـة
 .على مستواهم التحصيلي 

ولعـل هـذا األسـلوب  ،دراسة الحالة أي قيام المعلم بدراسة حالة التلميذ لمعرفة أسباب ضـعفه. 4
 (65 ،64: 1.22عيد، . )من أنجح أساليب التشخيك

 :الباحث أن من أساليب التشخيك أيضاً  يضيف
 .في الفصل ستمرة للتلميذ أثناء القراءة، ومقارنة قراءته بقراءة زمالئهالمالحاة الم .2
 .التحاور والمناقشة مع التالميذ .1

 مظاهر الضعف القرائي الشائعة لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا، وطرق عالجها: 

 :صعوبة الكلمات الجديدة  .2

، ويمكـن تخفيـف هـذه مها إلـى التالميـذيقـدأن ي دروسه قبل على المدرس أن يحدد الكلمات الجديدة ف
باللغـة العربيـة نفسـها  وهنـاك صـعوبات خاصـة. ور والرسـومالصعوبات بضرب األمثلة واستخدام الصـ

 :ومن أهمها
 التمييز بين الحروف واألصوات المتشابهة. 
  (.كتب ، مكتب ، ملك ) تعدد أشكال الحرف الواحد مثل الكاف 
   (.ب،ت،ث( )،  ،ح) تشابه كثير من الحروف مثل 
   (.ط،ت)تقارب أصوات بع  الحروف مثل 
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   الحروف التي تكتب وال تنطق. 
 (292، .29 :7..1مدكور، .)تنطق وال تكتب الحروف التي 

 :المبالغة في رفع الصوت وخفضه أثناء القراءة الجهرية .1

لقـــراءة أو فـــي رفـــع صـــوته عنـــد ا، فـــال يبـــالغ التالميـــذ بـــه ييحتـــذن يكـــون مثـــااًل ينبغـــي علـــى المعلـــم أ
عد فـي التعبيـر عـن ، وعليه أن ينوع في هذا المجال حتى تجيء القراءة في صورة طبيعية تساخفضه

 .معاني العبارات

 : عجز التلميذ عن أداء المعنى .3

لمقــروء، ومناقشــة الكلمــات ينبغــي علــى المعلــم أن يحــرك علــى توجيــه تالميــذه إلــى االهتمــام بمعنــى ا
، وأن للغويـــة، وزيـــادة حصـــيلتهم مـــن المفـــردات التمييـــز بـــين الكلمــاتقـــدراتهم علـــى ا، وتنميـــة الصــعبة

 .يكون في هذا المجال االستعانة بالمعينات السمعية والبصرية التي توضح معاني الكلمات

 :اإلبدال .4

بــدل أن " يعفــل " وينشــأ عــن الخطــأ فــي وضــع حــرف مكــان آخــر، ومــن أمثلتــه أن يقــرأ التلميــذ كلمــة 
، بحيــث المقــروءة ســهلة أن تكــون المــادة :يســاعد علــى عــال  مثــل هــذا الخطــأ، وممــا "يفعــل " يقرأهــا 

طار واضح المعنى بالنسبة لهمالميذ قراءة الكلمات قراءة صحيحةيستطيع الت  .، وربطها بسياق وا 

 :القلب .5
، يمكــن "يغفــو " بــدل كلمــة " يعفــو " كلمــة يقــرأ التلميــذ : وينشــأ عــن وضــع كلمــة مكــان أخــرى مثــال 

ادة المقـــروءة ، كســـهولة المـــئل ســـابقة الـــذكرعـــالج مثـــل هـــذه األخطـــاء ويقلـــل منهـــا بالوســـاللمعلـــم أن ي
 .، والحث على التأني في القراءةومناسبتها لمستواهم

 :الحذف .6

قـروءة ، وعدم االلتفـاف الكـافي إلـى المحتـوى الفكـري للمـادة المما يترتب عن السرعة في القراءة وكثيراً 
ولعــال  هــذا " بعيــد " بــدل كلمــة " بعــد " يقــرأ التلميــذ كلمــة  :ثــال، م، وقــد ينشــأ مــن ضــعف اإلبصــار

 التالميـذ علـى فهـمكمـا يسـاعد المعلـم  ،يكلف المعلم التالميذ بإعداد القطعة قبل قراءتهـا جهـراً  :الخطأ
، والعنايــة بتنميــة الثــروة اللغويــة قــراءة الســريعة القائمــة علــى الفهــم، والتــدريب علــى المضــمون القطعــة

: 5..1وآخـــرون،  العيســـوي)  .داف الســـرعة مـــع الفهـــم، وعـــدم الحـــذفعلـــى تحقيـــق أهـــ خيـــر معـــين
292 ،291) 
 :تكرار األلفاظ في أثناء القراءة  .9   
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 ويمكــن. ، أو إلــى اضــطراب فــي حركــة العــينإلــى صــعوبة الكلمــة اآلتيــة بعــدها وقــد يكــون هــذا راجعــاً 
المــواد الســهلة ذات المعــاني الواضــحة ، وتدريبــه علــى قــراءة عــن طريــق إيضــاح المعــاني :عــال  هــذا

 .لديه

 :القراءة المتقطعة .9   

 :، وعالجهــا يــتلخك فــي، أو عــدم الفهــم للمــادةالتــرقيمت ويكــون ذلــك نتيجــة لعــدم فهــم وايفــة عالمــا
أن تكــون و  ،القــراءة الصــحيحة مــن أول الجملــة والوقــوف عنــد الفواصــل والــنقطتــدريب األطفــال علــى 
 .مكتوبة بطريقة صحيحةلى الطفل و المادة سهلة بالنسبة ع

 : كثرة الحركات الرجعية .9  

، وقــد يناــرون إلــى التالميــذ الضــعاف فــي القــراءة هــم الــذين يعــاودون الناــر إلــى الكلمــة تلــو األخــرى
دراك  ،التعــرف الجيــد علــى الكلمــة :وعالجهــا يكمــن فــي. ، ويهملــون الجــزء اآلخــرجــزء مــن الكلمــة وا 

 (291، 265: 7..1مدكور، .) وف من ناحية الشكلالفروق بين الكلمات والحر 

 :ن مظاهر أخرى للضعف القرائي وهيويو الترب وقد حدد

 .التعرف الخاطئ على الكلمة. 2
 .القراءة في اتجاه خاطئ. 1
 .القصور في القدرة األساسية على االستيعاب والفهم. 3
 .جوانب محددة في القدرات الخاصة المتعلقة باالستيعاب والفهم. 4
 .جوانب القصور في مهارات الدرس األساسية. 5
 .قصور القدرة على التكيف مع قراءة مواد ذات مستوى تخصصي. 6
 .جوانب القصور في معدل الفهم. 7
 (212: 7..1الضبعات،  أبو. )ضعف القراءة الجهرية. 8

  أسباب الضعف القرائي: 

لـــة المترديـــة عنـــد الطــالب منهـــا مـــا يتعلـــق ن أن ثمـــة أســبابًا تـــادي إلـــى مثـــل هــذه الحاو يجمــع التربويـــ
، والكتـاب المقـرر، ومــا يتعلـق بطبيعـة اللغـة العربيـة، واألحـوال االجتماعيــة (التلميـذ)بـالمعلم، والمـتعلم 

 .والبيئية

 :ما يتعلق بالمعلم : أوالً 

 :وهي عبارة عن الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المعلمون في أثناء تدريس الطالب ومنها

 .قلة اهتمام المعلم بتدريب الطالب في الصف األول على التحليل والتركيب. 2
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، فــــإن طــــول اســــتماع للغــــة العربيــــة الصـــحيحة فــــي تــــدريبهمعـــدم التــــزام المعلمــــين التحــــدث با. 1
 .الطالب لألساليب الصحيحة يساعدهم على القراءة بلغة سليمة، والتعبير بأسلوب سليم

 (.9، 89: 6..1زايد، )                                                                     
أســـلوب نمطـــي متكـــرر  عـــدم التنـــوع فـــي األنشـــطة والطرائـــق أثنـــاء القـــراءة بحيـــث يعتمـــد علـــى. 3    

 .، فسرمتمثل في اقرأ
عدم اهتمامه وعدم قدرتـه علـى تشـخيك العيـوب القرائيـة وصـعوبتها ومـن ثـم ال يعـرف كيـف . 4

 .يكون العال 
المـنهج  يوالتـي مـن شـأنها أن تثـر  ،عدم اهتمام المعلم بتزويد طالبه بالمادة القرائية اإلضـافية. 5

 .، وتحببهم بالقراءةحصيلة الطالب اللغويةوتزيد من 
وقيــاس قــدراتهم  عـدم اهتمــام المعلـم بمعرفــة مســتوى الطـالب اللغــوي فـي بدايــة الســنة الدراسـية. 6

 (81: 7..1، والحوامدة عاشور.) القرائية
فيقــــــل نشــــــاط الطالــــــب  ،خيــــــرةاألحصــــــة فــــــي اليعمـــــد بعــــــ  المعلمــــــين إلــــــى جعــــــل القــــــراءة . 7

 (63: 1.22عيد، .)ومشاركته
، ويراها فسـحة مـن الوقـت يسـتريح باستخفاف شديد راءة ينار بع  المدرسين إلى حصة الق. 8

 (63: ...1 فخر الدين،. )غة والنحوفيها من حصك النصوك والبال

 :يتعلق بالتلميذما : ثانياً 

والفاعليـة فـي النشـاط  ،إن صحة التلميذ تسـاعد علـى ارتفـاع مسـتوى الحيويـة: الحالة الصحية. 2
فالتــأخر فــي النطــق أو ضــعف البصــر أو الســمع يــادي إلــى بــطء التلميــذ فــي  ،التعليمــي والقرائــي

 .القراءة

والقــدرة علــى تــذكر صــور  ،ممتمثلــة فــي نســبة الــذكاء العــا( االســتعداد العقلــي )القــدرة العقليــة . 1
 .ئ التعلمي، وبالتالي قد يكون التلميذ بطالعالقات أو تتبع سلسلة األفكار الكلمات أو على إدراك

الســكن غيــر المناســب، أو  وتشــمل فقــدان أحــد األبــوين أو: ية الحالــة االجتماعيــة واالقتصــاد. 3
رًا فــــــــي اهتمــــــــام التالميــــــــذ يــــــــاألميــــــــة لــــــــدى األب واألم تــــــــاثر كث أو ،الحالــــــــة الماديــــــــة المترديــــــــة

 (81: 7..1والحوامدة،  عاشور).بالقراءة
 .وفي العلم بعامة واهتزاز القناعة بهما ،ضعف الدافعية والرغبة في القراءة بخاصة. 4
بنـى طلـب قـديمًا يُ إذ مـن الثابـت أن الجديـد يت. ضعف معجم الطالب اللغوي، وضـحالة خبراتـه. 5

 (92: 6..1زايد، . )الربط عليه بالتفاعل و 
 .ال يكون لديه من الخبرات ما يعينه على ربط األفكار وتفسيرها ونقدها. 6

 (63: ...1فخر الدين، )                                                                 
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 :ما يتعلق بالكتاب المقرر: ثالثاً 

، وأي القــراءةواهتمــامهم بمــادة ال شــك أن الكتــاب المدرســي يعتبــر عنصــراً  مهمــًا فــي جــذب الطــالب 
، ولـو نارنــا إلـى بعــ  كتـب القــراءة محتــواه يـادي إلــى عـزوف الطـالب عنــه، و خلـل فـي هــذا الكتـاب

 :وذلك لعدة أسباب منها ،المقررة على الطالب لوجدنا أنها ال تغري الطالب بقراءتها

وعــدم مراعاتهــا  ،لهــاالتالميــذ األفكــار فــي بعــ  موضــوعات القــراءة، وصــعوبة إدراك  خفــاء. 2
 (212: 2999زقوت، . ) لمستوياتهم

 .التالميذ منم بتجريبها على عينة وضع بع  الكتب بين أيدي التالميذ دون القيا. 1
وضــوعات فــوق طاقـــة قــد يجــد مــن يــدرس بعـــ  الموضــوعات فــي كتــب القـــراءة أن هــذه الم. 3

 (83: 7..1حوامدة ، عاشور، وال.)، وأنها ال تتناسب وقدراته العقليةالتلميذ العقلية
بــين درجــة وجــود عالقــة وثيقــة الجانــب الشــكلي المــادي فقــد أثبتــت الدراســات العلميــة الوثيقــة . 4

، ط الكتـاب الجيـد السـليم مـن العيـوب، وجاذبيـة صـوره، وأناقتـه وجـودة ورقـهإقبال الطالب على خـ
 .وحسن إخراجه

اـــات الكثيـــرة التـــي و بـــرغم الملحال يجــري فـــي الغالـــب علـــى الكتـــب المقـــررة تعــديل أو تطـــوير . 5
 (92: 6..1زايد، . )يبديها المعلمون المشتغلون في الميدان

ممـا اتجاه الموضـوعات فـي كثيـر مـن األحيـان اتجاهـًا تعليميـًا محضـًا أو تهـذيبًا خلقيـًا مباشـرًا . 6
 .الضجريبعث في نفوس الطالب السأم و 

فخـــر ) .ي يصـــعب علـــى الطـــالب فهمهـــاصـــعوبة كثيـــر مـــن تراكيبهـــا الحقيقيـــة والمجازيـــة التـــ. 7
                                                             (65، 64: ...1 ،الدين
لى إسناد تأليف الكتب المقررة إلي غير المختصين، و . 8 تباع اقليلي الخبرة في هذا الميدان، و ا 

 .أسلوب المسابقات في تأليفها
ة لرغبة التالميذ، وال تلبي حاجاتهم المتصلة بحياتهم بع  موضوعات الكتب غير مثير . 9

 (426: ...1البجة، ) .اليومية

 :ما يتعلق بطبيعة اللغة العربية : رابعاً 

، حروفهــا، ورســم اللغــات الصــعبة فــي طريقــة كتابتهــا يقــرر بعــ  البــاحثين أن اللغــة العربيــة تعــد مــن
فـي البيـت والشـارع العاميـة للغـة الفصـيحة ، يضاف إلى هذا مزاحمـة اللغـة وفي قواعد نحوها وصرفها

هـــا اللغـــة بتميـــز تالتـــي  وهـــذه العاميـــة تهمـــل اإلعـــراب الـــذي يعـــد أهـــم الخصـــائك. ووســـائل اإلعـــالم
، فيهجـــرون لغـــتهم و جنبيـــة التـــي تـــاثر ســـلبًا فـــي الطـــالببجانـــب العاميـــة تقـــف اللغـــات األالعربيـــة و 

 (91: 6..1زايد، .)يتمسكون باللغة األجنبية
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 (عوامل اجتماعية) أسباب تتعلق بالبيئة : خامسًا 

ومـا يتعـر  لـه التلميـذ مـن حرمـان فـي  ،ويقصد بها األجواء التي تحيط بالناشئ في البيـت والمجتمـع
همـــال فـــال م ، ممـــا يـــادي إلـــى مخالطـــة التلميـــذ لمـــن هـــم ســـبب فـــي تابعـــة وال رقابـــةبعـــ  األوقـــات وا 

 (279: 9..1دادي، ومق عاشور.)عزوفه عن القراءة والدراسة بشكل عام

بعـــــ  العوامـــــل األســـــرية المرتبطـــــة بتـــــدني األداء  Sandra)،2999:49(وقـــــد حـــــددت ســـــاندرا    
 :، ومنها ما يليالقرائي
 .قلة الكتب في المنزل. 2
 .ندرة سماع األطفال آباءهم وهم يقراون. 1
 .تدني المستوى التعليمي للوالدين. 3
    (698: .1.2إبراهيم، .)تدني المستوى االقتصادي، واالجتماعي. 4

 عالج الضعف القرائي: 
بعــــ  إن معرفــــة أســــباب الضــــعف القرائــــي تــــادي إلــــى أســــاليب معالجــــة ذلــــك الضــــعف وفيمــــا يلــــي 

 :أساليب العال 

 :معالجة ما يتعلق بالتلميذ: أوالً 

جلســه المعلــم فــي ، فــإذا كــان لــدى التلميــذ قصــور فــي البصــر أمراقبــة الحالــة الصــحية للتلميــذ. 2
، واســتدعى ولــي أمــره لمعالجــة ذلــك لــدى الطبيــب، وكــذلك إذا كــان لديــه قصــور قاعــد األماميــةالم

 .في السمع أو غير ذلك

ليـتم التعـاون بـين البيـت  ،دعوة أوليـاء األمـور إلـى المدرسـة واطالعهـم علـى مسـتويات أبنـائهم. 1
 .والمدرسة

 .الوقوف على أسباب تأخر أو تغيب التلميذ عن المدرسة. 3

 :معالجة ما يتعلق بالمعلم: ثانياً 

 :تتمثل  في تحسين ممارسته من حيث
 .تدريب التالميذ على تجريد الحروف وتحليلها وتركيبها. 2
 .تكليف التلميذ بأن يصحح خطأه إال إذا عجز عن ذلك فيصححه معلمه أو زميل له. 1
 .تنوع طرق القراءة. 3
 .تزويد التلميذ بمواد قرائية إضافية. 4
 .التلميذ على الجلوس في المكتبة والقراءة فيها تشجيع. 5
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 .ووضع خطط عالجية للضعف ،إجراء فحوك تشخيصية. 6

 :معالجة ما يتعلق بالكتاب المدرسي: ثالثاً 

 .أن يقوم مربون من ذوي االختصاك بوضع الكتب المدرسية. 2
 .ميول ورغبات وحاجات التالميذلأن يكون تأليف الكتب المدرسية مراعيًا . 1
 .أن تكون موضوعات الكتب المدرسية وألفااها مناسبة للقدرات العقلية للتالميذ. 3
 .أن تجرب الكتب المدرسية على بع  التالميذ قبل تعميمها على الجميع. 4

 (66 ،65: 1.22عيد، )                                                                      
، والطباعـة والحـروف والصـور والرسـوم حتـى ناية خاصة في الـورقخرا  الكتاب عأن يمنح إ .5

                                                       (66: ...1فخر الدين، )  .مقبول الشكل الكتابيكون و  ،يقبل الطالب على القراءة
 .خبرة لتأليف الكتب المقررةلديه جرب الميدان، و  فريق ماهل أن يفرز .6
  .ورة تنوع موضوعات الكتاب بحيث يجد كل طفل ما يروق لهضر . 7

 :معالجة ما يتعلق باللغة: رابعاً 
 .ذلك ىلب الطالب عيالتحدث باللغة الفصيحة داخل غرفة الصف، وتدر . 2
 .التحدث باللغة العربية الفصيحة ة والتلفازعلى المسئولين عن برامج اإلذاع. 1
 .وكتابتها بأوضاعها المختلفة، نطق الحروف ىتكرار التدريب عل. 3
 (428 ،427: ...1البجة، ).القرآن الكريمو اإلكثار من قراءة النصوك األدبية الرفيعة، . 4

م يقــع وعلــيه ،كة بــين المنــزل والمدرســة والمجتمــع المحلــياأن التلميــذ أمــره شــر  ويــرى الباحــث      
القبلي فـي بدايـة كـل حصـة، ومتابعـة االهتمام بالتقويم فعلى المعلم . الواجب في عال  الضعف عنده

فـيهم اسـتخدام طـرق التـدريس المشـوقة التـي تبعـث كما يجـب عليـه دروس السابقة لاألنشطة البيتية، وا
تعويد التالميذ علـى ارتيـاد المكتبـات وكذلك ، ، وأن يثير لديهم الحوافز التي تدفعهم إلى القراءةنشاطال

كالقصــك، وأدب األطفــال، والمنافســة بــين التالميــذ الحــرة القــراءة التالميــذ علــى تشــجيع  المدرســية و
علـــى المعلـــم يجـــب ، والمشـــاركة فـــي اإلذاعـــة المدرســـية، و (حفـــا شـــعر، قـــرآن)عـــن طريـــق المســـابقات

وقبـل .فـي تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا بمختلف وسائلها التكنولوجيا التربويةتوايف مستحدثات العلم و 
أمــا الكتــاب فيجــب أن يكــون مشــوقًا، يشــبع رغبــة .لمحبــوب لــديهمذلــك كلــه أن يكــون األب الحــاني وا

ومتعــة التلميــذ، جيــد العــر ، ســهل األســلوب، وكــذلك التنــوع فــي ألــوان الموضــوعات فأدبنــا العربــي 
ة وقصـــك زاخــر بروائــع القـــول نامــًا ونثـــرًا مــع تنـــوع الفنــون ناهيـــك عــن القـــرآن الكــريم والســـنة النبويــ

 .ك مع المرشد النفسي داخل المدرسةالتعاون المشتر الصحابة وبطوالت الفاتحين، و 
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  كسياالديسل: عسر القراءة Dyslexia  
 (كسيا الديسل)القراءة المقصود بعسر 

تــأتي مــن اللغــة اليونانيــة وتعنــي صــعوبة مــع الكلمــات ، وســببها االخــتالف ( ديسلكســيا ) أصــل كلمــة 
التالي علـى المهـارات المطلوبـة للـتعلم سـواء فـي في تركيبة المخ الذي يتعامل مع تحليل اللغة وياثر ب

 (193: 9..1بطرس، .)القراءة أم الكتابة أم اإلمالء أم األرقام

% 2من المجتمع المدرسـي حيـث توجـد نسـبة تتـراوح مـا بـين% .2وتنتشر ااهرة عسر القراءة بنسبة 
ر مـن اإلنـاث، كمـا وتنتشر هذه الاـاهرة لـدى الـذكور أكثـ إصابات شديدة،من األطفال ذوي % 1إلى 

 ( 262: 1..1بعيبع، .)أنها تنتشر أكثر لدى الطفل األعسر

تعطـــل القـــدرة علـــى  : "العســـر القرائـــي بأنـــه( 48: 2984)ويعـــرف معجـــم علـــم الـــنفس والتربيـــة       
قــراءة مــا يقــرأ جهــرًا أو صــمتًا أو عــدم القــدرة علــى فهمــه، ولــيس لهــذا التعطــل صــلة بــأي عيــب مــن 

 ( 21: 8..1ة ، حمز ".)عيوب النطق

درجــة منخفضـة فـي دقـة القــراءة أو  " :كسـيا بأنهـاالديسل 2993الصـحة العالميــة عـام  عرفـت منامـةو 
المســـتوى المتوقـــع حســـب عمـــر الطفـــل الزمنـــي  نن معيـــارين انحـــرافيين مـــفهـــم القـــراءة بمقـــدار أقـــل مـــ

ة فرديـًا ومقننـة علـى وذكائه العام ، مع قياس كـل مـن مهـارات القـراءة الـذكاء مـن قبـل اختبـارات مطبقـ
 (.3: 9..1السعيدي، ".)بيئة الطفل الثقافية والناام التعليمي المتبع في بلده

صـعوبة فـي القـدرة علـى القـراءة فـي العمـر الطبيعـي خـار  نطـاق أيـة إعاقـة " الديسلكسيا هي         
خدام أو حســـية ترافـــق هـــذه الصـــعوبة صـــعوبات فـــي الكتابـــة، وهـــي ناتجـــة عـــن خلـــل فـــي اســـتعقليـــة 

 www.gulfkids.com.العمليات الالزمة الكتساب هذه القدرة

العسر القرائي هي إعاقة نمائية حادة ذات منشأ عصبي بيولوجي ويعبر عن المستوى الذي        
، باإلضافة إلى ذلك وجد لدى لهيقل فيه المتعلم عن أربع سنوات دراسية عن الصف المتوقع 

 .في عسر القراءة األصوات في الكلمة وهو عامل أساسيز يالمعسرين قرائيًا مشكالت في تم
                                                               (695: .1.2إبراهيم،)

  المشكالت القرائية التي يمكن مالحظتها في المعسر قرائيًا: 

علـق هـذه الصـعوبات بـالقراءة تعد صعوبات القراءة من أكثر الموضـوعات انتشـارًا بـين األطفـال وقـد تت
 .أحيانًا وأخرى بالتهجئة
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 :مشكالت تتعلق بالقراءة : أوالً 
 .ى األصوات الموجودة داخل الكلماتصعوبة في التعرف عل .2
سـواء فـي ) السـجع والجنـاس االسـتهالكي ، والكلمـات المتشـابهة / صعوبة فـي إدراك القـوافي . 1

 .ةبصورة عام( أم نهايات أصواتها  بدايات
يعـــرف عنـــد أي كلمـــة توقـــف، أو يخطـــئ ويناـــر إلـــى ال ) دائمــًا مـــا يفقـــد مكانـــه عنـــد القـــراءة . 3

 .(السطر الخطأ
 .في نطق الكلمات المتعددة المقاطع، حتى الشائع منهاصعوبة . 4
 .ضعف في التعامل مع الكلمات بصورة عامة، السيما الكلمات التي لم يقابلها من قبل. 5
 (39: 9..1السعيدي، .)ءة من أجل الهواية أو المتعةعدم الميل للقرا. 6
قـــد ( ســافرت بالطــائرة ) ، فمـــثاًل عبــارة مــات أو أجـــزاء مــن الكلمــة المقــروءةحــذف بعــ  الكل. 7

 ( .سافر بالطائرة ) يقرأها الطفل
إضافة بع  الكلمات غير الموجودة في النك األصلي إلـى الجملـة أو األحـرف إلـى الكلمـة . 8

 .(سافرت بالطائرة إلى أمريكا)أها قد يقر ( سافرت بالطائرة ) ثاًل كلمة المقروءة  فم
بـداًل ( العاليـة ) إبدال بع  الكلمات بأخرى قد تحمل بعضًا من معناها  فمثاًل قـد يقـرأ كلمـة . 9

 .وهكذا( الميذ الت) بداًل من ( األطفال )أو ( المرتفعة ) من 
( غســـلت األم الثيـــاب)أي مبـــرر فمــثاًل قـــد يقــرأ إعــادة بعـــ  الكلمــات أكثـــر مــن مـــرة بــدون . .2

 .(غسلت األم الثياب...  سلت األم غ: )فيقول
قلـــب األحـــرف وتبـــديلها حيـــث يقـــرا الطفـــل الكلمـــات أو المقـــاطع معكوســـة وكأنـــه يراهـــا فـــي . 22
 .(درب ) : فيقول( برد) فقد يقرأ كلمة . المرآة
  ) أو ( ع ، غ ) والمختلفـة لفاـًا مثـل ضعف فـي التمييـز بـين األحـرف المتشـابهة رسـمًا، . 21

 .وهكذا( س ، ش)أو ( ، ت ، ث ، ن  ب)أو ( ، ح ،   
ث ) و أ( ك ، ق ) ضعف في التمييز بين األحـرف المتشـابهة لفاـًا والمختلفـة رسـمًا  مثـل . 23
فيقــول ( تــوت )يقــرأ ، فهــو قــد ذا يــنعكس علــى قــراءة الكلمــاتوهــ .(س ، ز ) أو ( ا ،   ()، د
 .وهكذا( ددو : )
 .فيل: ف العلة فقد يقرأ كلمة فول فيقولضعف في التمييز بين أحر . 24
 .الجملة بطريقة سريعة وغير واضحة قراءة. 25
 (3.5: 9..1بطرس، . )قراءة الجملة بطريقة بطيئة كلمة كلمة. 26
 (299: 8..1قحطان، (. )رفع ونصب وجر ) عدم مراعاة قواعد اللغة من . 27
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 :ت تتعلق بالتهجئة مشكال: ثانيًا 

 .صعوبة في تذكر قواعد التهجئة. 2

،  يكتـب كلمـة ليلـى اسـم علـم لـيال:  تي عند التهجئة مثالً صو ائمًا ما يرتكب أخطاء أساسها د. 1
 .نيث المقصورةألنه ال يتذكر التفريق بين األلف الممدودة ، وألف التأ

 .تكون الحروف غير مرتبة بالتهجئة دائمًا ما. 3
بة فـــي أواخــر بعـــ  الكلمــات مثـــل الكلمــات التـــي تنتهــي بالتـــاء المربوطــة فيكتبهـــا تـــاء صــعو . 4

 .مفتوحة
 .(ث، ذ  أو س، ز)   الحروف التي تتشابه بالنطق عدم االستخدام المنتام لبع. 5
 .خلط أو حذف األحرف الممدودة. 6
ثـر مـن مـرة كصعوبة في الكلمات التـي فيهـا أكثـر مـن حـرف ممـدود أو حـرف سـاكن متكـرر أ. 7
 (39: 9..1السعدي، . )
: 8..1،  حمــزة) (.رأبــة بــداًل مــن رقبــة ) يكتــب بعــ  الحــروف كمــا يســمعها فــي العاميــة  . 8

91) 
قـد تخخـذ  أن صـعوبات القـراءة( 0199)عن زيدان السـرطاوي (  6009) وقد ذكر قحطان الظاهر

 :أشكااًل متعددة منها
 .م أو أكثر عن معدل عمره العقليعاانخفا  معدل التحصيل الدراسي للطفل ل. 2
 .لتمكن من القراءة الشفهية بطالقةعدم ا. 1
 .ضعف في فهم ما يقرأ. 3
 .لى تحليل صوتيات الكلمات الجديدةضعف في القدرة ع. 4
 .القراءة عكس الحروف والكلمات والمقاطع عند. 5
 .عكس الحروف واألرقام عند الكتابة. 6
 .صعوبات في التهجئة. 7
 (39: 8..1الااهر، .)في معدل سرعة القراءةضعف . 8

 : سلكسيا ونلخصها في اآلتييوهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الد

 .(المخ ) التلف أو القصور في الجهاز العصبي  .2
 .النمو غير الطبيعي لبع  خاليا المخ .1
فــي  كهوشــري  Georg w.Hindحيــث وجــد العــالم جــور  هنــد / الجــذور الجينيــة الوراثيــة  . 3

في مراكز البحوث السيكوعصـبية ومراحـل النمـو فـي جامعـة جورجيـا بالواليـات  Defriesالبحث  
 .ى الكروموسوم السادس والخامس عشرأن الجينات المسببة للديسلكسيا  تقع عل المتحدة
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 .النموالعصبي أو أجزاء منه أثناء قصور في التطور وعدم اكتمال النضج في الجهاز . 4
قصـــــــور التناـــــــيم الــــــــدهليزي وهـــــــو خلــــــــل وايفـــــــي لـــــــألذن الداخليــــــــة و التناـــــــيم الــــــــدهليزي             . 5

مثل قصـور اإلدراك المكـاني والتـ زر الحركـي اضـطراب ) الموصل بين األذن الداخلية  والمخيخ 
 (.8 ،68: 8..1حمزة، ) (.حركة العين واللسان 

أثـره الكبيـر فـي عمليـة القـراءة ألنهـا عمليـة القصور الحسي إن القصور البصري والسمعي لـه . 6
حســية مــن خاللهــا يتعــرف الطفــل علــى الرمــوز المكتوبــة، وكلمــا زاد القصــور كلمــا أثــر أكثــر فــي 
ن التهجئـة القرائيــة تتطلــب تنسـيقًا بــين حاسـتي  البصــر والســمع وأي خلـل فــي ذلــك  تعلـم القــراءة وا 

 .يادي إلى ذلك التنسيق أو في إحدى الحاستين ال
 .قصور في العمليات النفسية  المتمثلة في االنتباه  والتذكر والتفكير. 7
والثقـــافي، حجـــم األســـرة ،  واالقتصـــادي االجتمـــاعي ىالاـــروف األســـرية وتتمثـــل فـــي المســـتو . 8

 .الترتيب الميالدي، الخالف األبوي، المر  األبوي، الطالق، الفراق وغيرها من المتغيرات
فـي المعلـم واألســاليب والطـرق التـي يتبعهـا مـع المتعلمـين، سياســة  الاـروف المدرسـية وتتمثـل. 9

 .المديرية، حجم المدرسة وصفوفها، حجم الصف، الشروط الصحية من تهوية وتدفئة

  تشخيص وتقييم صعوبات القراءةDyslexia   

ن إ يك القرائـي،  وهـي عمليـة مهمـة إذإن مااهر الصعوبات القرائية تعتبر شـكاًل مـن أشـكال التشـخ
العال  يستند إليها وال يمكن أن يكون هناك عـال  نـاجح بـال تشـخيك نـاجح، وقـد يسـهل التشـخيك 
النـــاجح عمليـــة العـــال ، ولكـــن البـــد مـــن اإلشـــارة أن القـــراءة ليســـت عمليـــة ســـهلة إذ هـــي معقـــدة، وأن 

قــدرة  فهـل يريـد أن يتعـرف. الضـعف القرائـي لـيس واحـدًا، وتعتمـد بشـكل أساسـي علــى مـا يريـده المقـيم
 (125 ،1.5: 8..1قحطان، . )الطفل على القراءة الصحيحة

كما أن التقييم الذي يقوم به المعلم في سبيل القيام بتخطـيط برنـامج معـين غالبـًا مـا يتطلـب اسـتخدام  
هالالمــان (. )العالجــي)أو ( العيــادي) اختبــارات غيــر رســمية للقــراءة إلــى جانــب التــدريس اإلكلينيكــي

 (536: 7..1وآخرون، 

إلى أنه يمكن تقويم مهـارات القـراءة مـن خـالل أسـاليب ( 469، 465: 2998)ويشير فتحي الزيات  
أو مـن .استبيان القراءة غيـر الرسـمي، وتحليـل األخطـاء ، والتقـويم الوثـائقي: التقويم غير الرسمية مثل

 : خالل االختبارات الرسمية مثل 
 تحصيل القرائيالمستوي العام لل لتحديد :االختبارات المسحية. 
  ة والضـعف فـي القـراءة لتوفير معلومات أكثر عمقـًا مـن نـواحي القـو  :االختبارات التشخيصية

 .لدى التلميذ
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 صــالح) .التــي تقــيس مختلــف المجــاالت األكاديميــة بمــا فيهــا القــراءة :االختبــارات الشــاملة ،
1..5 :6.، 62) 

 : مستويات التشخيص
 :مستويات هي ةللتشخيك ثالث

 :ى التشخيص العاممستو . 0

عطـاء أهميـة خاصـة للضـعاف،  ،قة للفروق الفردية بين المتعلمـينويتطلب هذا المستوى معرفة دقي  وا 
وقــد يحتــا  إلــى عمليــة تحليليــة لمعرفــة نــواحي القصــور، ومقارنــة المــتعلم مــن خــالل مســتوى نشــاطه 

ختبـارات فـي قيـاس القـدرة القرائي بمسـتوى أدائـه فـي مجـاالت أخـرى أو أداء أقرانـه مـن خـالل تطبيـق ا
اختبار جيتس للمسح القرائي إضافة إلى قياس قـدراتهم العقليـة مـن خـالل أحـد اختبـارات  :القرائية مثل

علـى وجـود تنـاغم بـين الـذكاء كاختبـار سـتانفورد بينيـه لقيـاس الـذكاء، وكـذلك القـدرة الحسـابية لنتعـرف 
 .هذه المجاالت

                                                                                  :       التشخيص التحليلي للقراءة .6
وبالتالي يمكن التعرف على  ،وفي هذا المستوى تحلل عملية القراءة إلى المهارات والقدرات النوعية

                                                                                .نوع الصعوبة التي يعاني منها المتعلم

 : مستوى أسلوب دراسة الحالة  .2

ات وهو مستوى أكثر شمولية وأكثر دقة ألنه يغطي المسـتويين السـابقين فضـاًل عـن اسـتخدام االختبـار 
ويســـــتخدم هـــــذا األســـــلوب عنـــــدما تكـــــون المشـــــكلة معقـــــدة ومتعـــــددة . الفرديـــــة المقننـــــة وغيـــــر المقننـــــة

 ( 126، 125 :8..1حطان، ق).تجاهات السلبيةاال

 (:الديسلكسيا)أهمية التدخل العالجي في حاالت العسر القرائي 

إن عملية التدخل والعال  تعتبر مسئولية الجميع في المنزل والمدرسـة وتختلـف البـرامج العالجيـة مـن 
 .حالة ألخرى ويجمعها هدف أساسي واحد هو إحراز التقدم المتعلق بالتلميذ في القراءة 

 :أن هناك ثالثة أنواع من برامج القراءة وهي Ekwall  2966ضح إيكول ويو 
                                                                Development Programsالبرامج النمائية   .0

يذ والتي يتبعها المعلم لمتابعة احتياجات التالم ،وهي برامج التعليم التي تمت في الفصل العادي
 .الذين يتقدمون بمعدل عادي يتفق مع قدراتهم
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                                                                      Crrectine  Programsالبرامج التصحيحية  .6
 سي لتصحيحوهي برامج لتعليم القراءة عن طريق مدرس الفصل خار  جو الفصل الدرا

 .صعوبات القراءة الجادة

                                                                       Programs   Remedialبرامج العالجية  ال. 2
وهي برامج لتعليم القراءة تستخدم خار  الفصل الدراسي لتعليم مهارات  القراءة  النمائية النوعية 

 ( 96 ،95: 8..1حمزة، .)للتالميذ دون المستوى في القراءة

 سس العامة للتعلم العالجياأل : 

هنــاك عــدد مــن األســس العامــة التــي ينبغـــي أن تراعــى فــي أي برنــامج أو عمــل عالجــي فــي مجـــال 
 .التعلم المدرسي

 : طبيعة التعلم العالجي : أوالً 

وأن تحـــدد أنســــب األنشـــطة التعليميـــة والممارســــات  ،ينبغـــي فـــي الـــتعلم العالجــــي أن تحـــدد األهـــداف
 . ، وأن يتوافر قدر مناسب من الدوافعفلتلك المرامي واألهداواألعمال المناسبة 

 :التلميذ: ثانياً 
ا ال ينبغــي أن نناــر إلــى تلــك لــذ، يتغيــر فــإن تيــار حياتــه بالكامــلمــا تعلــم  عنــدما يتعثــر التلميــذ فــي

، لـــذلك لتلميــذ كلــهل اً عالجـــيعــد عــال  صـــعوبة الــتعلم  فــإنمســألة علــى أنهـــا مجــرد صــعوبة قـــراءة، ال
 .إلى وسط تعلم يكون وسطًا صحيحًا وصحيًا يساعد على تخطي صعوبتهيحتا  

 : المحتوى: ثالثاً 

مـن الضـروري لنجـاح هـذا الـتعلم ونجـاح عـال  صـعوباته أن ، فلكل تعلم مدرسي محتوى أو مضمون
وعالقــات هــذه المكونــات تكــون البنيــة المعرفيــة لمجــال الــتعلم واضــحة مــن حيــث مكوناتهــا األساســية 

والمهــم  .واألنشـطة الكتسـابها والـتمكن منهـا، ممـا يترتـب عليـه تحديـد أنســب األسـاليب  بعضـها بـبع
أن يقدم المحتوى فـي صـورة لهـا جاذبيتهـا فيمـا يتعلـق بـالمتعلم صـاحب الصـعوبة فهـو فـي حاجـة إلـى 

 . تشويق المادة حتى يصل إلى الدرجة المناسبة من العال 

 : األنشطة: رابعاً 

 .تعلم العالجية، ولكن ينبغي أن تتنوع أنشطة ال  أشبه بالسجن العالجييكون العالال ينبغي أن 
والجمـــاعي فــــي أنشــــطة الــــتعلم  االجتمــــاعيأن الجانــــب (  38،46: 299ســــيد عثمـــان، ) وقـــد أشــــار

ــفــالعالجيــة يحتــا  إلــى وضــوح ودقــة فــي التنــاول،  عضــهم م فيــه التالميــذ بالموقف الجمــاعي هــام يعّل
 ( 89، 86: 8..1حمزة، ) .بعضهم بعضًا، بتوجيه من المعلم المعالجيذ يعالج فيه التالمو بعضًا، 
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 عالج صعوبات القراءة: 

وبالتــالي يمكــن  ،ألن التخطــيط يســاعد علــى اســتغالل الوقــت والجهــد ،يتطلــب العــال  تخطيطــًا مســبقاً 
وأن تتناســب  ،أن تحقــق األهــداف بســهولة ويســر ولكــن يجــب أن تتصــف أي خطــة عالجيــة بالفرديــة

وليست بالعموم وأن تكـون محـددة وأن تختـار  ،، وأن تتعلق بالنقاط المراد معالجتهاالمتعلم وسماته مع
، وأن تتناسـب مـع قدراتـه كمـا يجـب أن تكـون متسلسـلة ة والمرغوبة للمـتعلم ولـيس للمعلـمالمادة المحبب

 ( 116: 8..1قحطان، . )على خطوات من السهل إلى الصعب

 في عالج الصعوبات القرائية ومن الطرق التي استخدمت: 

 : الطريقة الحسية الحركية . 0

وقد ابتكر هذه الطريقة جريس فرنالد وهيلين كيلـر وتعتمـد علـى اسـتخدام أكثـر مـن حاسـة إضـافة إلـى 
ليشـير كـل حـرف مـن هـذه (   VAKT) الحركة حتى سميت الطريقة الحركية ويطلق عليهـا اختصـارًا 

 Aوالحــرف  (  Visual) يعنــي اســتخدام الحاســة البصــرية   V الحــروف إلــى حاســة معينــة فــالحرف
ــــل  Tوالحــــرف   Kinestheticتعنــــي الحركــــة  Kوالحــــرف  Auditioryيمثــــل الحاســــة الســــمعية   يمث

 ( 117 ،126:  8..1الااهر، )  . Tactuaالحاسة المسية  
اءتهـــا ا وفـــي كفوتفتـــر  هـــذه الطريقـــة أن األفـــراد يتبـــاينون فـــي االعتمـــاد علـــى الحـــواس وفـــي أهميتهـــ

ي اســــتقبال ، ممــــا يفــــر  عليــــه تفضــــياًل حســــيًا أو معرفيــــًا ألي منهــــا فــــالنســــبية داخــــل الفــــرد الواحــــد
ومن خالل هذه الطريقة يمكن إحداث نـوع مـن التكامـل بـين هـذه الوسـائط أو . المعلومات أو المثيرات

                                                .ية في االستقبال النشط للمعلوماتالحواس لتسهم بصورة أكثر فعال
:                                                                              Method  Fernaledطريقة فيرنالد   .ب 

" وتقوم طريقة  . ( VAKT) تعدد الحواس  ةال تختلف هذه الطريقة اختالفًا جوهريًا عن طريق
وفي هذه الطريقة يختار . د للحواس أيضًا في عملية القراءةخدام المدخل المتعدعلى است" فيرنالد 

ن الذاكرة ، ويكتبونها مها مكتوبة ثم يتتبعونها بأصابعهمالتالميذ المفردات وينطقون الكلمة ويشاهدون
 ( 66: 5..1، علي) .قراءة جهرية للمعلم اونهاقر ين ثم وم ،مرة أخرىثم يشاهدونها 

 : لصوتيةا ةقيالطر . 6

وهــــي تعتمــــد علــــى الوحــــدات الصــــوتية أو الحــــروف كأســــاليب عالجيــــة لألطفــــال الــــذين يعــــانون مــــن 
 :صعوبات قرائية ومنها 

 :طريقة مونرو وتتلخص في .أ 
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التدريب على التمييز بين األصوات وتبدأ من البسيط إلـى الصـعب حيـث تبـدأ بـالحروف المتقاربـة  .2
 ( .س ، ك ) ر تقاربًا مثل في األصوات وبعدها األصوات األكث

، ومــن ثــم جمــع أصـــوات ويمكــن أن يتبــع الحــرف فــي البدايــة الــربط بــين الحــرف وصــوته الشــائع .1
 .ون الكلمةالحروف ليك

:                                                                   Gillingham  Methodطريقة جلنجهام  .ب 
الحرف ثم الكلمة ثم الجملة عن طريق عملية الربط إذ يجري أواًل ربط وتبدأ هذه الطريقة بتعلم 

ثم ربط إحساس أعضاء  ،ثم ربط الرمز البصري مع صوت الحرف ،الرمز البصري مع اسم الحرف
فهي تربط بين النماذ  . كما يسمع نفسه عند قراءتها ،كالم الطفل مع تسمية الحروف وأصواتها

 .العضلية، والحسية البصرية، والسمعية

 :ليرك للقراءة العالجية  –كيرك  –طريقة هيج  .ج 
The Hegge – Kirk –lirk Remedical Reading drills    

ي يعتمــد علــى اســتخدام الطريقـــة تـــوال ،لألطفـــال المعــاقين القــابلين للــتعلم اهــرت هــذه الطريقــة أساســاً 
لـى أربعـة أقسـام، ويجـري تغييـر إ سـم كـل تـدريبويق الصوتية بطريقة منامـة باسـتخدام الـتعلم المبـرمج

                                                                                              ، حـــــــــــال يـــــــــــر الحـــــــــــرف المتحـــــــــــرك األول مثـــــــــــل زال، قـــــــــــالفـــــــــــي القســـــــــــم األول يتغ .بســـــــــــيط فيـــــــــــه
تغييـر  مين الثالـث والرابـع يـتموفـي القسـ. ثاني يغير الحـرف األخيـر مثـل  فـار، فـاز، فـاقوفي القسم ال

 (132 ،119: 8..1قحطان، . ) كتب، فتق، سترالحرف األول واألخير مثل 

 : تكرار القراءةطريقة . 2

    . القراءة لتنمية الطالقة الشفهية إن عملية إعادة القراءة تهدف إلى منح الطالب فرصة لتكرار

يقة منامة، وتعتمد على إعطاء الطفل التغذية وهذه الطريقة تعتمد على ناام القراءة الصوتية بطر 
الراجعة بعد تصحيح اإلجابة وتقوم على البدء باستخدام الحروف الساكنة ثم المتحركة وتعليم 

 (2.7: 9..1عبيد، .)أصواتها لألطفال

 وبرامجه في العملية التعليمية الحاسوب  توظيف: لمحور الثالثا 
رفــي الهائــل الــذي يشــهده عصــرنا الحــالي فــي كثيــر مــن منــاحي التكنولــوجي واالنفجــار المعإن التقــدم 
 واإلدارة واالقتصـاد والسياســة  ختلفـة، أثـر بشـكل مباشـر وغيــر مباشـر علـى جميـع األصـعدةالحيـاة الم

 .واإلعالم واالتصاالت
فـي وأمام هذا التقدم الهائل والسريع البد من القائمين والمهتمـين فـي التربيـة والتعلـيم مـن إعـادة الناـر 

 .األنامة التربوية القائمة، ومواكبة التقدم التكنولوجي ومسايرته، والعيش بكنفه
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فــي العمليــة التربويــة التعليميــة  ومــن بــين هــذه الوســائل الحديثــة اســتخدام البــرامج التعليميــة المحوســبة
ا يزيـد مـن باعتبارها أحد المستحدثات التكنولوجية، والتي تسهم في توفير المنـا  التعليمـي الفعـال، ممـ

ثارة اهتماماتهم  . دافعية المتعلمين، وا 
 نشخة وبداية الحاسوب التعليمي: 

م حيـث 2959لقد بدأ االستخدام الفعلي للحاسـوب فـي التعلـيم مـع بدايـة السـتينات وبالتحديـد فـي عـام 
قـاموا قام كل من راث واندرسون وبرنيد باقتراح تطبيق استخدام الحاسـوب فـي تنفيـذ المهـام التعليميـة و 

 (  31: 3..1الفار، . )ببرمجة عدد من المواد التعليمية

وفي عقد السـبعينات وأوائـل الثمانينـات مـن القـرن العشـرين بـدأت الحواسـيب فـي االنتشـار، حيـث كثـر 
 (  19: 3..1والسرطاوي،   سعادة. )وانتشرت بشكل سريع جداً  استخدامها

 التعليمي حاسوبمراحل تطور استخدام ال: 
 :ة وهيمراحل رئيس العالمي، بأربع ىستو الم ىخدام الكمبيوتر التعليمي، علاست مر

منامـات والهيئـات البعـ  مـن قبـل .298سـنة  وحتـىوبدأت منذ اختراع الكمبيوتر : المرحلة األولي
والتي خصصـت فصـواًل لتعلـيم الكمبيـوتر، مـن حيـث مكوناتـه وبرامجـه ولغاتـه ثـم انتقـل  .المتحمسة له

 .سبع  المدار  ىإل
حيـث اتجهــت الناـرة إلـى اسـتخدامه كوســيلة  م 2985 -2982وشــملت الفتـرة مـن  :المرحلـة الثانيـة

ولكن هـذا االسـتخدام اقتصـر علـى االختبـارات والتـدريبات . للتعليم، خاصة مع اهور الميكروكمبيوتر
فــي  رتللكمبيــو وغيــره، النقــد إلــى هــذا االســتخدام الخــاطئ " شــاندلر"م وجــه2981التربويــة، وفــي ســنة 

 .التعليم، وأن معام برامجه التعليمية ممركزة حول المعلم
واســـتخدم  ،بـــالكمبيوتر وفيهـــا اهـــرت ناـــم الـــتعلم المتكاملـــة  م.299-2986مـــن  :المرحلـــة الثالثـــة

وتضـمنت هــذه  ،الكمبيـوتر فـي تقـديم المـواد التعليميـة إلـي المتعلمـين الـذين يعملـون عليـه بشـكل فـردي
وقـد دارت مناقشـات لجعـل التعلـيم بـالكمبيوتر ، ، والصور والرسـوم والصـوتالمواد النصوك المكتوبة

 .يركز المتعلم وأن يكون البرنامج التعليمي تحت تحكم المتعلم وليس الكمبيوتر
هـور شــبكة اآلن حيــث شـهد الكمبيــوتر التعليمـي طفــرة هائلـة مــع ا ىوحتـ2992مــن :المرحلـة الرابعــة

ادة االهتمام به ،فاهرت ناـم وبـرامج قواعـد البيانـات والوسـائل تطوره وزي ىاإلنترنت التي ساعدت عل
الكمبيــــوتر  ىالــــتعلم اإللكترونــــي القائمــــة علــــ بيئــــاتالمتعــــددة والتفاعليــــة واالستكشــــافية، كمــــا اهــــرت 

وشـبكاته المحليـة  والواســعة خاصـة الويـب كالــدروس والمقـررات والفصـول والمعامــل اإللكترونيـة، كمــا 
ــــة قائاهــــرت ناــــم تعليميــــة بدي الكمبيــــوتر والشــــبكات كالمــــدارس والجامعــــات االلكترونيــــة  ىمــــة علــــل

 ( .27: 3..1خميس، )
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يـــرى الباحـــث أن اختــــراع جهـــاز الحاســــوب يمثـــل ثـــورة تكنولوجيــــة حقيقيـــة وهــــي فـــي تطــــور  
فــي كـــل  نــا ويرافقنــا، يتواجــد معكالاــل تمامــاً فهــذا الجهــاز أصــبح مرافقــًا وحارســًا شخصـــيًا .  مســتمر

 .ي العمل أو البيت أو الشارعمكان سواء ف

 تعريف الحاسوب : 

لكترونيـة تسـمح بتخـزين المعلومـات واســتقبالها ا ةهـو آلــ: "أنـه (235:  .1.2العـزة، )يعرفـه     
خراجها فـي الوقـت الـذي يريـده المـتعلم وهـو مـن أفضـل الوسـائل فـي تعلـيم األسـوياء والمعـاقين كمـا . وا 

يــــدهم و وتعلـــيم األطفــــال القــــراءة والكتابـــة والحســــاب وتز  أنـــه يعــــد وســـيلة مــــن وســــائل حـــل المشــــكالت
  ."بالمعلومات

لكتروني، مكون من إهو عبارة عن جهاز : " أنه( 22: 8..1وآخرون،  أبو عواد)ويعرفه   
 ."مجموعة من األجزاء المستخدمة في معالجة البيانات وعرضها في أفضل شكل

لتـــي تســتطيع تخـــزين كميـــات هائلــة مـــن البيانـــات اآللـــة ا وهــ: " أنـــه( 29: 5..1، البكـــاء)ويعرفــه   
انـات والبـرامج بمعالجـة ، وهـو يقـوم بواسـطة هـذه البيلتخزين التي تعـرف بـذاكرة الحاسـوبداخل وحدة ا

  ".ها بسرعة كبيرة وبدقة متناهيةإيجاد الحل ل دامسألة ير 

يدويًا من أمور  هو ناام آلي يقوم بعمل كل ما نفعله: " أنه (75: 4..1عيادات، )يعرفه  و   
 . "كتابية أو حفا ملفات أو تخزين معلومات وغيرها بصورة آلية وبسرعة كبيرة ودقة متناهية

لكترونية مصممة تسمح باستقبال إعبارة عن آلة  وه: " أنه( 148: ...1عبيد، )ويعرفه     
ة بسرعة والحصول البيانات واختزانها ومعاملتها بحيث يمكن إجراء جميع العمليات البسيطة والمعقد

                                                            . "على نتائج هذه العمليات بطريقة آلية

الحاسوب في التعليم : 

ن الهــــدف األول  إن العصــــر الــــذي نعيشــــه اليــــوم هــــو عصــــر االنفجــــار المعلومــــاتي التكنولــــوجي، وا 
قــان معاــم المهــارات لتحقيــق أكبــر عــدد مــن األهــداف واألخيــر للتعلــيم هــو الوصــول بالطالــب إلــى إت

مكانــات الحاســـوب العاليــة فــي العمليـــة التعليميــة بجم. المكنــة ع يـــلــذلك يجـــب االســتفادة مــن قـــدرات وا 
 .مجاالتها من أجل تحقيق تعليم أفضل ليسهم في بناء الطالب المتميز

مـــن جوانـــب العمليـــة التعليميـــة متعـــددة فـــي تطـــوير كثيــر  اســـتثمار الحاســـوب فعليـــًا مــن زوايـــاوقــد تـــم 
، آخـــرونعفانـــة و ). التعلميـــة وتســـهيل العديـــد مـــن مهامهـــا وبالـــذات فـــي المنـــاهج والوحـــدات التعلميـــة

1..4 :37)  
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 تعريف الحاسوب التعليمي: 
ويقصـد بـه تلـك البـرامج  والـتعلم،للتعلـيم مصـدر ": بأنـه(  267: 3..1خمـيس، )وقد عرفـه          

التــي تنــتج وتســتخدم مــن خــالل الكمبيــوتر، إلدارة التعلــيم أو نقــل . لكترونيــة  متعــددة أنمــاط اإلشــارةاإل
وتــرتبط بمقــررات دراســية معينــة  ةالمعلمــين لتحقيــق أهــداف تعليميــة محــدد ىإلــ التعلــيم مباشــرة وكــامالً 

 ".لجزء من تعليمهم الرسمي
لكترونــي يحتــوي علــى مجموعــة مــن إجهــاز "حاســوب فــي التعلــيم علــى أنــه باحــث اليعــرف ال 

البرامج التعليمية متعددة األنماط، تستخدم لتحقيق أهداف تعليمية متنوعة، وعر  المعلومـات ونقلهـا 
 ". ينبشكل سهل، بأسرع وقت وأقل جهد ممكن

 مبررات ودواعي استخدام الحاسوب : 

وهـذا مـا  ،ق المعلومـات، فالعصـر الـذي نعيشـه عصـر ثـورة المعلومـاتاالنفجار المعرفي وتدف. 2
 .جعل اإلنسان يبحث عن وسيلة لحفا هذه المعلومات واسترجاعها عند الضرورة

نــه إت، فالحاســوب أفضــل وســيلة لــذلك إذ لــى المعلومــاعالحاجــة إلــى الســرعة فــي الحصــول . 1
 .يوفر الوقت والجهد لتحقيق األهداف

مهـــارة واإلتقـــان فـــي أداء األعمـــال والعمليـــات الرياضـــية المعقـــدة، حيـــث يتميـــز الحاجـــة إلـــى ال. 3
 .الحاسوب بالسرعة واإلتقان وأداء جميع أنواع العمليات الحسابية المعقدة

 .توفير األيدي العاملة، حيث يستطيع الحاسوب أداء أعمال إدارية وفنية. 4
راسـات والبحـوث أن للحاسـوب دورًا الدإيجاد الحلول لمشـكالت صـعوبات الـتعلم، حيـث أثبتـت . 5
 .همًا في المساعدة على حل مشكالت صعوبات التعلمم
 .يتمحور حول التقنيات المتقدمةتهيئة الطلبة لعالم تحسين فرك العمل المستقبلية، وذلك ب. 6
هـــا لحـــل المشـــكالت والتفكيـــر وجمـــع البيانـــات وتحلي: تنميـــة مهـــارات معرفيـــة عقليـــة عليـــا مثـــل. 7

 .هاوتركيب
 .أو مهارة خاصة لتشغيله واستخدامه ةاستخدام الحاسوب ال يتطلب معرفة متطور . 8
والسرطاوي،  سعادة).ةائدتها الكبيرة في ميادين التربيانخفا  أسعار الحواسيب مقارنة مع ف. 9

1..3 :42 ،41 )                                                                     
احث أن تعدد استخدام الحاسوب في التعليم يعود لما تتميز به هذه األجهزة التقنية من الب بيني

أجهزة  تانتشر  ذا، لاا بها والرجوع إليها عند الحاجةالقدرة على تخزين المعلومات واالحتف
الحاسوب في المدارس، إذا أصبحت معام مدارسنا تحتوى على مختبر للحاسوب، كما أن 

اسوب، وما تمتاز به من برامج متنوعة جذابة تثير دافعية الطالب من رخك ثمن أجهزة الح
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باستطاعة المعلم استخدام الحاسوب في  فأصبحن واألصوات والرسوم المتحركة خالل األلوا
 .غرفة الصف لمساعدة الطالب سواء العاديين أو الموهوبين أو ضعاف التحصيل

 أهداف استخدام الحاسوب في التعليم: 

لتربيــة والثقافــة والعلــوم مجموعــة مــن أهــداف تــدريس الحاســوب لي تقــارير المنامــة العربيــة ورد فــ قــد
 :تمثل في اآلتي

أن يصبح الفـرد قـادرًا علـى ممارسـة اتجاهـات إيجابيـة تخلـو مـن الخـوف والرهبـة واالضـطراب . 2
 .نحو أجهزة الحاسوب

واسـتخدامها بواسـطة أجهـزة  وافرةأن تكون لدى الفرد الرغبة والتذوق في تبادل المعلومـات المتـ. 1
 .الحاسوب

 .لى تشغيل واستخدام أجهزة الحاسوبزيادة الثقة بالنفس بأن لدى الفرد القدرة ع .3
أن يمتلــــك األفــــراد الثقافــــة الحاســــوبية التــــي تمكــــنهم مــــن التعامــــل مــــع أجهــــزة الحاســــوب فــــي . 4

: 3..1والسـرطاوي،  سـعادة) .الماسسات والدوائر المختلفة لمواكبة كل ما هـو تكنولـوجي وجديـد
53، 54)                                                  

 :أن من أهم األهداف( 692 ،694: 6009)ويضيف عطية  

 .زيادة فاعلية المتعلم وجعله أكثر نشاطًا في عملية التعلم. 2
 .ية والعالميةتنمية قدرات المتعلمين على االتصال والوصول بمصادر المعلومات المحل. 1
 .تقنية اتصال حديثة هلدى المتعلمين نحو الحاسوب بوصف تكوين اتجاهات إيجابية. 3
 .تمكين المتعلمين من استعمال الحاسوب ألغرا  البحث والتقويم. 4
 .تزويد الطلبة بخبرات تعليمية بطريقة أكثر تنايمًا وأكثر فاعلية. 5
 .لتعلم أكثر قدرة على مقاومة النسيانتمكن المتعلمين من إتقان المادة وجعل ا. 6
 .االستفادة من تقنية الحاسوب في تحديث المناهج الدراسية والكتب وتقويمها وتطويرها. 7
 .تنمية القدرات العقلية والتفكير المنطقي لدى المتعلمين. 8
 .تمكين المتعلمين من مهارات استخدام الحاسوب. 9

وب فـــي مجـــال حفـــا المعلومـــات والملفـــات والبـــرامج تمكـــين المعلمـــين مـــن اســـتخدام الحاســـ. .2
 .والرجوع إليها بأسهل السبل

 :الباحث أن من أهم أهداف استخدام الحاسوب ضيفي

 .إعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي. 2
 .تنمية المهارات العقلية العليا كالتفكير المنطقي والتحليل وحل المشكالت. 1
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 وب في التعليممزايا وفوائد الحاس: 

يوجـد الكثيـر مـن المزايـا التـي اهــرت مـن خـالل عـدد كبيـر مــن الدراسـات واألبحـاث التـي أجريـت فــي 
 :مجال استخدام الحاسوب في العملية التعليمية ومنها

 .يساعد على نقل عملية التعلم والتعليم إلى المنزل الستمرار اكتساب المهارات. 2
ختلفة والبرامج المتنوعة التـي تسـاعد علـى اكتسـاب معلومـات يوفر قدر كبير من األنشطة الم. 1

 ( 222 :8..1نبهان، . )خار  المادة الدراسية
ا يتعلق باألمور التي فيهـا محـددات زمنيـة أو مكانيـة أو الخطـورة ة وخاصة فيممحاكاة الطبيع. 3

التـــدريب علـــى نشـــطارات النوويـــة أو بســـبب التكلفـــة العاليـــة مثـــل عنـــد تمثيلهـــا فـــي الواقـــع مثـــل اال
 .الطيران

 فر الوقــت للمعلــم إلعطــاء اهتمامــاً ع األعمــال الروتينيــة ممــا يــو يــقيــام الحاســوب التعليمــي بجم. 4
 (55: 3..1والسرطاوي،  سعادة. )لمتعلمينباأكبر 

 .يعد مصدرًا مميزًا من مصادر المعلومات، وذلك بربطه بالشبكة المعلوماتية. 5
ألنــه يرشــد الطالـب إلــى كيفيــة التفكيــر وكيفيــة  ،ل المشــكالتينمـي فــي الطالــب القــدرة علـى حــ. 6

 .التعلم
يعــد أفضــل وســيلة لمواجهــة الكــم الهائــل مــن المعلومــات التــي تعجــز الكتــب والمجلــدات علــى . 7

 .احتوائها ، زيادة على أنه يوفر إمكانية عرضها بسرعة قياسية
مـــتعلم مـــن الحصـــول علـــى يعـــد الحاســـوب مـــن أفضـــل وســـائل الـــتعلم عـــن بعـــد ألنـــه يمكـــن ال. 8

المعلومــات، واالتصــال بالمــدرس أو المشــرف فــي أي وقـــت يشــاء مــن خــالل االتصــال الصـــوتي 
  عطيــــة،). بأحــــد أنامــــة االتصــــال الصــــوتي التــــي توفرهــــا شــــبكة اإلنترنــــت أو البريــــد اإللكترونــــي

1..8 :178، 179) 
ــــع فئــــات الطــــالب ســــواء الموهــــوبين مــــنهم والعــــاديين. 9 ــــتعلم أو  أداة مناســــبة لجمي أو بطيئــــي ال

المعوقين كل حسب مستواه وقدراته ومهاراته ودوافعه وسرعة تعلمه وانضباطه، وقدرتـه علـى حـل 
 .المشكالت

تهيئـــة منـــا  البحـــث واالستكشـــاف أمـــام الطالـــب كـــي يختـــار األنشـــطة التـــي ســـيجيب عليهـــا . .2
 (.12: .1.2وآخرون، طوالبة.)تعلمية التي سيستعين بهاوالمصادر ال

 . ال يشعر باإلحباط ألن الحاسوب ال يمتلك مشاعر، لذا ال يسخر أو يستهزأ بالطالب .22
 (236: 4..1عيادات، )                                                                      

 .معالجة ضعف الطلبة من خالل تبني برمجيات تناسب قدرتهم وسرعتهم في القراءة. 21
 .شكلة االنفجار المعرفيمعالجة م. 23
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 .استخدام الحاسوب في عملية تقويم الطلبة. 24
ــــى عالمــــة . 25 ــــالحر  إذا أخطــــًا أو إذا حصــــل عل ــــب فــــال يشــــعر ب يــــوفر الراحــــة النفســــية للطال

 (13: 3..1وآخرون،  الهرش) .متدنية
 .إمكانية استعمال الحاسوب في اإلدارة المدرسة وحفا سجالت المعلمين والطلبة .26
إمكانية رصد عالمـات الطلبـة واسـتخرا  النتـائج بكـل دقـة، وعمـل سـجل خـاك لكـل طالـب  .27

ــــب وســــلوكياته وحالتــــه الصــــحيحة ومســــتواه  ــــه المعلــــم المعلومــــات الشخصــــية عــــن الطال يحفــــا ب
 . التحصيلي

 .استخدام الحاسوب في حفا سجالت األثاث المدرسي. 28
فاـــة عليهـــا وعـــدم لك يســـهل تـــدقيقها والمحاة وبـــذياســـتخدام الحاســـوب فـــي الميزانيـــة المدرســـ. 29

 (37، 35: 1..1وآخرون،  النجار. ) هابمحاولة التالعب 
 (65: 2..1العمري، .)لدى المعلم الحرية في اختيار ما يريد تعلمه والكمية المطلوبة. .1
 .(الطلبة، المدرسة، األهالي)يوفر الحاسوب سهولة االتصال بين. 12
الطلبــة  ىتعليمـه لتحـاكي أنمـاط التعلـيم لـد م علـي التنويـع فـي طـرقيسـاعد الحاسـوب المعلـ. 11 

 .فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية ومنهم من تناسبه الطريقة العلمية
قرار، وذلــك أن بإمكانــه تــوفر المنــاهج بشــكل دائــم وتجعــل هــذه الميــزة الطالــب فــي حالــة اســت. 13

 (72، .7: 1.22قطيط، .)ناسبهالمعلومة التي يريدها في الوقت الذي ي ىالحصول عل

 :الباحث أن من أهم مميزات الحاسوب في العملية التعليمية أنه يضيف 

 .في الوقت ذاتهعبارة عن معلم ووسيلة تعلم  .2
 .خر إاّل بعد إتقان األولآن المتعلم ال ينتقل من جزء إلى يادي إلى التعلم باإلتقان أل .1
ألداء الســـــريع والدقــــة فـــــي األداء وجمـــــع ومعالجـــــة يمتلــــك الحاســـــوب كثيـــــر مــــن القـــــدرات كـــــا. 3

ثارة الدافعية والقدرة على تكرار العمليات دون تعب أو ملل  .المعلومات وا 

 سلبيات استخدام الحاسوب في التعليم: 

ــــه باســــتعمال  .2 ــــة حيــــث يــــرى بعــــ  المــــربين أن ــــى اتجاهــــات الطلب الخــــوف مــــن الحاســــوب عل
 . عليمة بعيدة عن الصحة اإلنسانيةالحاسوب ستصبح العملية التعليمية الت

ندرة تـوفر البـرامج التعليميـة باللغـة العربيـة ، حيـث يشـكل هـذا األمـر عقبـة للتوسـع فـي إدخـال . 1
 .الحاسوب إلى التعليم

 . جلوس الطالب فترة طويلة أمام الحاسوب قد ياثر عليه صحيًا وعصبياً . 3
ــــــتعلم المهــــــارات. 4 ــــــي ال يــــــوفر الحاســــــوب فرصــــــًا مباشــــــرة ل ــــــب العمل ــــــة والتجري ســــــعادة .)اليدوي

 ( 57، 56: 3..1والسرطاوي، 
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اســـتخدام الحاســــوب فــــي بعــــ  مواقـــف الــــتعلم قــــد يــــادي اســـتخدامه إلــــى قتــــل روح اإلبــــداع . 5
 (.3: 9..1قطيط، والخريسات، )والمبادرة واالبتكار لدى الطلبة، 

 .ال الدائمصيانة أجهزة الحاسوب قد تكون مشكلة إذا تعرضت األجهزة لالستعم. 6
عمليـــة تصـــميم البـــرامج التعليميـــة ليســـت بالعمليـــة الســـهلة فهـــي تحتـــا  إلـــى وقـــت طويـــل، قـــد . 7

 .تصل أحيانًا إلى خمس ساعات عمل للدرس الواحد
، والبـــد مـــن األخـــذ بعـــين االعتبـــار عـــن طريـــق يم بالحاســـوب مـــا يـــزال عمليـــة مكلفـــةإن التعلـــ. 8

الســـعود، . )تجنيهـــا منـــه مـــن ناحيـــة التعلـــيم والتـــدريبالحاســـوب ومقارنتـــه بالفوائـــد التـــي يمكـــن أن 
1..8 :161) 

بــه، ألن أحــد أهــم العناصــر فــي التعلــيم هــو كيفيــة  ىكــن أن يعتبــر مــثاًل لســلوكيات يقتــدال يم. 9
تعامــل النــاس أو الطــالب مــع بعضــهم وكيــف يتشــاركون فــي اإلنســانيات وهــذا ال يــتم مــن خــالل 

 (237: 4..1عيادات، )برامج  محوسبة 
نهـا ال تناسـب إاألجهـزة فـي هـذه المختبـرات بحيـث  قلة توافر مختبرات الحاسوب، وقلـة عـدد. .2

 .مع العدد الكبير للطلبة في الصف الواحد
 .غالء ثمن أجهزة الحاسوب. 22
وتحــديث الشــبكات  ،تطـور صــناعة الحاسـوب الســريع والمسـتمر يتطلــب مواكبـة هــذا التطـور. 21

 .القديمة
ناسـب واإلصـدارات الحديثـة ألجهـزة تعليمية المنتجـة بحاجـة إلـى تطـوير لكـي تالبرمجيات الت. 23

 .الحاسوب وبرمجياته
 :7..1والخزنــدار،  عفانــة) .يفقـد المــتعلم مهــارة التفاعــل االجتمــاعي والتعـاون مــع اآلخــرين. 24
38) 
ـــذلك عيبـــان. 25 الجمـــاعي، إال عنـــد األول أنـــه ال يصـــلح للعـــر   :صـــغر مســـاحة الشاشـــة، ول

 Lcdأو   Data shoneشاشــة كبيــرة باســتخدام جهــاز عــر  بيانــات  ىمخرجاتــه علــ عــر 
مســاحة نافــذة الصــور  ن صــغر المســاحة يجعــل الشاشــة مزدحمــة بالمعلومــات، كمــا أنإوالثــاني 

 .يتيح الفرصة لتصميم رسالة واضحة تماماً  الالمتحركة 
الشاشـة ليسـت  ىلكتابـة علـالبصـر ألن ا ىاءة مـن الشاشـة وتأثيرهـا الصـحي علـصعوبة القـر . 26

 .كالصفحة المطبوعة
 طويلة، الستخدامه بالشكل المطلوبمهارات عالية وخبرات ذوي معلمين  ىأنه يحتا  إل. 27

 ل تعليمة تقليدية بسيطة يعرفونهاولذلك يبتعد عنه المعلمون ويفضلون استخدام وسائ
 (271: 3..1خميس، ).ويألفونها
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من برنامج التعليم التفاعلي المحوسـب المتبـع فـي مـدارس ومن خالل عمل الباحث معلمًا ض 
 :استخدام الحاسوب في التعليم هي معيقاتن من أهم أبقطاع غزة فإنه يرى وكالة الغوث الدولية 

إلــى  اً وهــذا قــد يكــون راجعــ ،عــزوف بعــ  أعضــاء الهيئــة التدريســية عــن اســتخدام الحاســوب .2
، ومــنهم مــن هــذه التقنيــة رتهم علــى اســتخدامقــدعــدم لــديهم، أو عــدم تــوفر القناعــات الكافيــة 

 .يعتبره مضيعة للوقت
 .انقطاع التيار الكهربائي المستمر .1
وهـذا قـد  ،كثرة الفيروسـات التـي تصـيب األجهـزة نتيجـة لوجـود أكثـر مـن برنـامج علـى الجهـاز .3

 .جدًا أثناء العمل يئاً يجعل الجهاز بط
بعـ  المعلمـين علـى ضـبط التالميـذ داخـل قـدرة عدم و  ،الفوضى التي يحدثها التالميذ أحياناً  .4

 . مختبر الحاسوب

 مجاالت استخدام الحاسوب: 

 :يستخدم الحاسوب في مجاالت كثيرة منها
األعمال التجارية وتتعلق بالسوق والعر  والطلـب، وحركـة المنتوجـات واتجاهـات المسـتهلكين  .2

 .وغيرها
 .تطوير وكلفة إنتا  وغيرها ، وسبلةلمعا أولية وأيدا  ل بها من موادالصناعة وما يتص .1
 .المجاالت الطبية والبحوث وتتبع الحاالت وتشخيصها وكل ما يتصل باألمور الطبية .3
دارة المعـارك ومــا  .4 المجـاالت العسـكرية والتخطــيط العسـكري ووضـع الخطــط و االسـتراتيجيات وا 

 .يتصل بها
 . وتخطيطها وما يتصل بها من عملياتالمجاالت الهندسية والعمرانية  .5
 .النقل والمواصالت واألعمال اإلدارية وحفا المعلومات .6
 :مجاالت وهي ةالمجال التعليمي ويقسم إلى ثالث .7
 مجال خاك بالطالب. 
 مجال خاك بعمل المعلم. 
 (176، 175: 8..1عطية، . )المدرسي مجال خالك بالعمل اإلداري 
مثـل التنبـا بـأحوال الطقـس، العلـوم وخاصـة فيمـا يتعلـق باألبحـاث والتطبيقـات العلميـة المختلفـة . 8

 .واكتشاف الفضاء الخارجي، وعالم الطيران، وسبر أغوار أعماق البحار والمحيطات
والســرطاوي،  ســعادة) .والمنتشــرة بكثــرةالمتعــة والتســلية عــن طريــق ألعــاب الحاســوب المختلفــة، . 9

1..3 :36 ،37)  
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 :هيو استخدامات الحاسوب التعليمية إلى ثالثة أدوار ( 0190روبرت تايلور ) وقد صنف

وهـــو مـــا  ،ويشـــمل علـــى مكونـــات الحاســـوب ومنطقتـــه وبرمجتـــه :الحاســـوب كموضـــوع للدارســـة .2
 . يعرف بثقافة الحاسوب

والـــذي يعمــل كوســـيط وتمكنـــه مـــن ذلــك برمجيـــات التطبيقـــات خاليـــة : الحاســوب كـــأداة إنتاجيـــة .1
معالجة العنصر واللوحات الجدولية والرسـومات وبرمجيـات  :ا  المتعددة مثلالمحتوى واألغر 

 . االتصال
ويعنــي الــتعلم بمســاعدة الحاســوب بهــدف تحســين المســتوى العــام : الحاســوب كوســيلة تعليميــة  .3

: 8..1السـعود، ) .لتحصيل الطالب الدراسي، وتنميـة مهـارات التفكيـر وأسـلوب حـل المشـاكل
36 ،37)                                                         

 :استخدام الحاسوب في التربية إلى مجاالت( schultiz& hart:0192)وقسم شولتز وهارت 
حيث تقدم بعـ  موضـوعات علـوم الحاسـوب كمقـررات دراسـية يـتم تدريسـها : الحاسوب كمادة .2

 .لغير المتخصصين 
حاسـوب كوسـيلة تعليميـة عاديـة معونـة لخدمـة حيث يمكن االستفادة مـن ال: الحاسوب كوسيلة  .1

 .  التربويين في مجاالت العمل التربوي كطرق التدريس، واإلدارة المدرسية والبحث التربوي

 :م مجاالت الحاسوب إلى ثالثة وهي0199ويقسم أحمد بوزبر 
 .وهو ما يعرف بثقافة الحاسوب Learning bout computerالحاسوب كمادة تعليمية  .2
ل هـذا المجـال علـى أنمـاط شـموي  Learning from computerكوسـيلة تعليميـة  الحاسـوب .1

التــــدريب والممارســــة والتــــدريس الخصوصــــي والمحاكــــاة والبرمجــــة لحــــل المشــــكالت واســــتخدام 
 .الحاسوب في اإلدارة المدرسية

والــذي ركــز مــن خاللــه علــى أهميــة لغــة اللوغــو كمــدخل للحاســوب : الحاســوب كفلســفة تربويــة .3
 (299، 298: 3..1الفار، .)يالتعليم

 :مجاالت استخدام الحاسوب في التعليم إلى( 600: 6002)الفار  وصنف

ويكـــون الحاســـوب فيـــه عونـــًا للمعلـــم مســـاعدًا لـــه   :CATبالحاســـوب  زالتعلـــيم والـــتعلم المعـــز  .2
 .ومكماًل ألدواره

عوضـًا أو  وهو المستوى الذي يكـون فيـه الحاسـوب  :CMTالتعليم والتعلم المدار بالحاسوب  .1
ويســتخدم الحاســوب فيــه لمســاعدة التالميــذ علــى تطــوير أنمــاط جديــدة مــن . بــدياًل عــن المعلــم

              . والتحليل لب المنطقالتعلم في مواقف مختلفة تتط ىعلالتفكير التي قد تساعدهم 
 ( ..1: 3..1الفار، )                                                                  
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  تدريس اللغة العربيةفي الحاسوب                                                                 :
ة ستساعد كثيرًا في لحوسبة اللغة العربية فوائد جمة، فيكفي أن نشير إلى أن حوسبة اللغة العربي

نهجية تعليمية تساعد على ، لما للحاسوب من مزايا عر  متعددة ومختلفة وطرق متعليم اللغات
                                                                        ( .3: 8..1الحا ، )  .هايير الفجوة بين اللغة ومتعلميتج

إن أهمية معالجة اللغة العربية بالحاسوب لم يعد أمر رفاه أو أمرًا ثانويًا، بل هو أمر في غاية 
تمد مستقبل اللغة ومكانة العرب في الحضارة العالمية بل ومستقبلها االقتصادي األهمية وعليه يع

                                            (                1، 2: 3..1خضر، . ) العلمي
وترى بع  الدراسات أن الستخدام الحاسوب في التعليم أثرًا فعااًل على تحسين التحصيل الدراسي 

  و ،( 5..1 :سمير ،أبو شتات)  العربية ، وقد اهر ذلك في عدة دراسات منها دراسةفي اللغة 
أبو ) و ،(6..1 :المصري، يوسف) و ،( 9..1 :العطار، أنور) و ،( 9..1 :أبو دية، هناء) 

 (. 6..1 :منديل، أيمن

 :ويمكن توضيح فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس اللغة العربية فيما يلي

افة ثروريًا إلنجاح العملية التعليمية، ونارًا للكن المعلم والطالب يعد أمرًا ضالتفاعل بي .2
لب التفاعل ية، يعد ذلك أمرًا صعبًا، أما في وجود الحاسوب فإنه يحقق للطافية العالصال

 .ه وبين البرامجاإليجابي المستمر بين
المهارات، مما يوفر مراعاة الحاسوب للفروق الفردية بين الطالب، من حيث القدرات و . 1 

          .                                           للطالب الفرصة للسير وفق قدراته وسرعته الذاتية
وذلك عن  ،زيادة الدافعية نحو تعلم مهارات اللغة العربية وقواعدها فيالحاسوب  ةساعدم. 3

                                                .         جاذبية التي تتمتع بها برامجهالطريق التشويق و 
 ( .5: 5..1أبو شتات، .) ر وقتًا للمعلم مما يسمح بالمزيد من النشاطيتوف. 4
أو استبدال العامية  خالل التصحيح الفوريالحاسوب وسيلة فعالة للقضاء على العامية من . 5

(                                                                      33: 8..1، الحا ).تلماأو تصحيح األخطاء اللفاية في تشكيل أواخر الك ،بالفصحى
 لتالميذية يساعده في زيادة دافعية اويرى الباحث أن استخدام الحاسوب في تدريس اللغة العرب

يرات الصوتية وحبهم للمادة الدراسية، نارًا لما تحتويه هذه البرامج من الرسومات واأللعاب والمث
ية والتغذية الراجعة، مما يساعد المعلم ر و ف  هذه البرامج تقدم المعززات الوالحركية، كما أن بع

، مما يزيد تالميذهانضباط  ، والمحافاة علىعلى القدرة وبطريقة غير مباشرة على إدارة الصف
 . من تحصليهم الدراسي
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 البرامج التعليمية المحوسبة                                                 :                                                                                                              

تعليمية  مصممة بطريقة مترابطة ومتضمنة وحدة "  ابأنه( 21:  .1.2 )قنن   ايعرفه  
مجموعة من الخبرات واألنشطة والوسائل وأساليب التدريس وأساليب التقويم المتنوعة، يتم عرضها 

 ". لحاسوب بهدف تدريسي موضوع ماباستخدام ا

تلك المواد التعليمية المعدة بواسطة الحاسوب "  :بأنها ( 8:  9..1)  تعرفها العمرانيو        
ثارة وفاعلية  وتعتمد على مبدأ تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة متتابعة منطقيَا تضمن تشويق وا 

ومن خالل العديد من البدائل ذات الوسائط المتعددة من صورة وصوت ونك وحركة  ،المتعلم
 . "وتسعى لتحقيق أهداف تعليمية معدة مسبقاً 

دراسية مصممة باستخدام البرمجة الحاسوبية  وحدة"  :ابأنه( 21:  8..1)يعرفها البابا و         
وتتضمن مجموعة من األهداف والخبرات التربوية التي تواف المدخل المناومي واألنشطة 

 . "التي تحقق األهداف التربوية والوسائل التعليمية والفيديو وأساليب التقويم،

ية التي يتم تصميمها وبرمجتها تلك المواد التعليم: " بأنها(  8:  6..1) يعرفها مهدي و          
بواسطة الحاسوب حيث يستطيع المتعلم التعامل معها حسب سرعته وقدرته على التعلم، وتوفر هذه 

ورة وصوت ونك وحركة مدعمة البرمجيات العديد من البدائل ذات الوسائط المتعددة من ص
 ."الدراسي ىللمحتو 

تلك المادة التعليمية التي تم إعدادها وبرمجتها   ": بأنها( 425:  1..1) يعرفها الحيلة و          
نية على مبدأ المب( سكنر) بواسطة الحاسوب من أجل تعلمها، وتعتمد عملية إعدادها على نارية 

، حيث تركز هذه النارية على أهمية االستجابة المستحبة من المتعلم لتعزيز االستجابة والتعزيز
 . "إيجابي من قبل المعلم

                                :           أن البرنامج الباحثرى يالتعريفات السابقة من خالل  
كما أنه ، مصمم من عدة وحدات مصممة تصميمًا منطقيًا، متضمنة أهدافًا يسعى البرنامج لتحقيقها

جراءات وخبرات متنوعة  . ، كما أنه يتضمن أساليب تقويم متعددةيتضمن أنشطة وا 

 ج البرمجيات التعليميةمراحل إنتا: 
إن عملية إنتا  البرمجيات التعليمية هي عملية منهجية شاقة، وغالبًا ما تحتا  إلى جهد فريق 

 . متكامل ال عمل فرد بمفرده
نتا  البرمجية الحاسوبية بعدة مراحل قبل أن تاهر بشكلها النهائي الذي تعر  إوقد مرت عملية 

 : به وهي
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.                                                                    يممرحلة التحليل والتصم. 2
.                                                                      مرحلة كتابة السيناريو. 1
     .                                                                 مرحلة إنتا  البرمجية.  3
.                                                                      مرحلة التقويم والتطوير. 4
 .مرحلة النسخ والتوزيع. 5

   Analysis and Designing مرحلة التحليل والتصميم : أوالً 

ا ينبغي أن م في هذه المرحلة وضع تصورًا كاماًل لمشروع البرمجية أو الخطوط العريضة لمويت
     (198: .1.2وعليان  اشتيوة) .دة علمية وأنشطة وتمارين وتقويمتحتويه من أهداف وما

 :وتتضمن هذه المرحلة الخطوات الفرعية التالية
لبرنامج هل هو رفع لمستوى وهي مدى حاجة المتعلم لذلك ا: اتقدير الحاجات والضرور ت. 2

طوالبة ).اط سلوكية معينة أو لزيادة الدافعية واإلثراءير أنميأم للتغذية الراجعة أو لتغ المادة،
 (123: .1.2وآخرون، 

 :تحديد األهداف التعليمية للبرمجة بدقة وتكون على مستويين .1
وهي عبارة عن األهداف المرجو تحقيقها عند إكمال أو إتمام دراسة : األهداف العامة أو الغايات. أ

 البرمجية بالكامل
حيث تصف تلك األهداف التغيرات السلوكية المرجو إحداثها : أو السلوكيةاألهداف اإلجرائية . ب

 .في سلوك المتعلم
ويتضمن تحديد مستواه العلمي والمهاري وأنماط السلوك والمهارات : تحليل خصائك المتعلم .3

 .الالزمة للبدء في تعلمه
ولوجي بما اختيار المحتوى العلمي للبرمجية وتحليله وصياغته في تتابع منطقي أو سيك .4

 .يتناسب مع األهداف التعليمية وخصائك المتعلم
تحديد الوسائط التعليمية والمتمثلة في األشكال التوضيحية والحركات والمحاكاة ولقطات  .5

 إلخ.. الفيديو واأللوان والخطوط المختلفة 
 .ومستوى الطالب ،تحديد طرق واستراتيجيات التعلم المناسبة لألهداف .6
 .صاحبة لكل موقف تعليمي متوقعتحديد األنشطة الم .7
 .تحديد طرق التعزيز والتغذية الراجعة والعمل على تنويعها .8
ومتى تستخدم مع مراعاة تنوع  ،ونوع التهيئة المطلوبة ،تحديد ووصف طرق العر  .9

 .المثيرات
 .تحديد أنواع األسئلة في البرمجية الهادفة  ..2
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جية وكذا إجراءات التشخيك ووسائل تحديد استراتيجيات التقويم المالئمة لموضوع البرم  .22
 . العال  واإلثراء واستخدام التقويم التكويني والنهائي واستخدام المعالجات اإلحصائية

   Writing scenario كتابة السيناريو : ثانياً    

سجلة وهي المرحلة التي يتم بها ترجمة الخطوط العريضة إلى إجراءات تفصيلية ومواقف تعليمية م
وتتلخك خطة العمل في هذه المرحلة بتسجيل ما ينبغي أن يعرف على الشاشة،  .قعلى الور 

وتحديد تسلسل اهور هذه المعلومات والفواصل الزمنية وكيفية عر  كل وحدة ومعلومة ويتم ذلك 
على نماذ  خاصة تعر  بنماذ  السيناريو وهي مصممة ومقسمة بطريقة تشبه تمامًا شاشة 

هذا المخطط يلبي الغر ، ينصح بعرضه على عدد من المحكمين وللتأكد من أن .الحاسوب
المختصين في مجالي تكنولوجيا التعليم وتصميم التدريس بإبداء الرأي حوله، ثم يتم تقييم تلك اآلراء 

                                                 .وتعديل السيناريو إذا لزم األمر بناء على مقترحاتهم قبل الشروع بعملية اإلنتا  الفعلية

 Producing إنتاج البرمجية : ثالثاً   

وهي المرحلة التي يسعى فيها المصمم لتنفيذ ما وضعه في السيناريو في صورة برمجية متعددة 
التي يختلف ( الشاشات ) حيث يتم تقسيم محتوى البرمجية إلى مجموعة من اإلطارات . تفاعلية 

تصميم خطي ) ويتم ربط الشاشات البرمجية وكيفية عرضها. وحجمه عددها تبعًا لطبيعة الموضوع
 (..3، 166: .1.2اشتيوة وعليان، ).( أم متفرع

 نتاج البرمجية التعليمية الجيدة :    المعايير العامة والخاصة التي يجب مراعاتها عند تصميم وا 
ومن هذه  ، في البرمجية ةينمع معاييرأن تتوفر حتى نستطيع وصف البرمجية بأنها جيدة البد من 

 :المعايير ما يلي

وينبغي أن يكون واضحًا ومصاغًا صياغة جيدة وأن يتوفر في بداية عر  : الهدف  .2
  .البرمجية

يجب أن يكون المحتوى مناسبًا لمستوى : مناسبة محتوى البرمجية لمستوى المتعلم   .1
كال وغيرها لتوضح توفر رسوم وأشتث السن والخلفية الثقافية، بحيث المتعلم من حي

في النهاية وتكون أمثلة مجردة  ىثم تتالش( األطفال ) األمثلة في المرحلة العمرية الدنيا 
 .من هذه الرسوم واألشكال والصور

يجب التأكيد على تعلم المهارات القبلية األساسية قبل االنتقال : تعلم المهارات القبلية  .3
 .جديدةبالمتعلم، أو تعريضه إلى مهارات ومفاهيم 

بحيث يكون له دور فاعل في  ،بين البرمجية والمتعلم أي يكون هناك تفاعل: اعلالتف  .4
 .عملية التعلم
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ينبغي أن تترك بع  الحرية للمتعلم للتحكم في محتويات : تحكم المتعلم في البرمجية  .5
 (.إلخ .... ما علمية ، أمثلة ، تدريبات ) البرمجية 

دأ البرمجية التعليمية الجيدة بما يجذب انتباه المتعلم وذلك وهي أن تب: جذب انتباه المتعلم  .6
 .باستخدام الرسوم والخطوط والرسوم المتحركة الصوت

من األمثلة  فا ينبغي أن تتوفر في البرمجية التعليمية عدد كا: األمثلة وتنوعها وكفايتها  .7
 . المتنوعة التي تتميز بالتشعب والتدر  من السهل إلى الصعب

تعطي أو تقدم المسائل للمتعلم بشكل ال يادي إلى  أنوهي : الرقابة المملة البعد عن  .8
 .الرقابة المملة أو اعتماد الترتيب العشوائي

التغذية الراجعة بالنسبة لإلجابة الصحيحة  توافريجب أن ت: ذية الراجعة وتنوعهاالتغ .9
 .والخاطئة على حد سواء

، وتقليل المساعدة تهعلم حسب استجابفير المساعدة للمتوهى تو : المساعدة المناسبة ..2
 .تدريجيًا بحيث ال يجعل المتكلم اتكالياً 

في حالة تكرار المتعلم للخطأ نفسه وبعد توفير المساعدة : التشخيك والعال  المناسب .22
حيث أن تقوم البرمجة بتشخيك نقاط الضعف وتقويم العال  البرمجية، له من قبل 
 . المناسب لها

ار في نهاية كل جزء لقياس ما تعلمه المتعلم بينبغي أن يتوفر اخت: ار المناسبباالخت .21
ار مختلفًا عن األمثلة التي استخدمت مسبقًا في بوما حققه من أهداف، وأن يكون االخت

التدريب وأن يتدر  من السهل إلى الصعب وأن يعطي المتعلم تغذية راجعة فورية من قبل 
 ( 174، 171: 4..1يادات، ع. )جية بعد االنتهاء من االختيارالبرم

إن من مميزات البرمجية الجيدة أنها توفر تدريبات : التدريبات وكفايتهاو تنوع التطبيقات  .23
ن تكون كافية وتغطي جميع األهداف أوتطبيقات متنوعة لتحقيق األهداف المنشودة، و 

لب الختيار التعليمية، كما ينبغي لهذه البرمجية أن تنوع تدريباتها بشكل تتيح الفرصة للطا
واحد من التدريبات  علىالذي يناسبه ويرغب في استعماله فاالعتماد ( التطبيق)التدريب

 .يادي إلى الملل
تقدم البرمجية التعليمية الجيدة التعزيزات المتنوعة للمتعلمين سواء أكان ذلك : التعزيز .24

أحسنت، صحيح، : أو الصور أو باأللفاا مثل بالموسيقى ، أو(النقاط ) بالعالمات 
 (.4، 39: 6..1الزعانين، )الخ .... ، أشكرك، عايم
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   Development and Evaluation مرحلة التقويم والتطوير: رابعاً 

يــــة، يـــتم عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن المحكمــــين ئبرمجيـــة بصـــورتها النهامـــن إنتـــا  ال االنتهـــاءبعـــد 
تكنولوجيــــا التعلــــيم، تصــــميم التــــدريس، وبرمجــــة : مثــــلوالخبــــراء المتخصصــــين فــــي المــــادة التعليميــــة 

الحاسوب، وعلم النفس التربوي من أجل التأكد من مالئمتهـا وقـدرتها علـى تحقيـق األهـداف المطلوبـة 
كمـــا أنـــه للتأكـــد مـــن مالئمـــة البرمجيـــة للفئـــة ، آراء الخبـــراء المختصـــين بنـــاء علـــى حيـــث يـــتم تعـــديلها

المستهدفة يتم تطبيقها عمليـًا علـى عينـة مـن الفئـة المسـتهدفة لتنقيحهـا وتعـديل مـا يلـزم قبـل تعميمهـا، 
 . وعملية التقويم عملية شاملة ومالزمة لكل مرحلة مراحل اإلنتا 

 Coping and Distributingمرحلة النسخ والتوزيع  : خامسًا 
نتاجهــا بصـورتها النهائيــة ونسـخ العــدد المطلــوب مـن البــرامج وتوزيعهــا ر يقـوم معــد البرمجيـة بتحري هــا وا 

أو وضـعها علـى شـبكة اإلنترنـت وقـد يسـبق التوزيـع  ،على الفئة المستهدفة فـي صـورة أقـراك مدمجـة
ـــة التوثيـــق والتـــي تشـــمل علـــىأو الن جيـــة، تحديـــد ناـــام التـــأليف تحديـــد اســـم المالـــف للبرم: شـــر مرحل

 وةاشــتي).المسـتخدم، اإلصـدار الخـاك بهــذه النسـخة، تحديـد الفئـة المســتهدفة، تحديـد المقـرر التعليمـي
 (3.1: .1.2وعليان، 

 أنماط البرمجيات التعليمية: 

أصــبحت البرمجيــات التعليميــة مــن الوســائل الرئيســة، التــي لقيــت اهتمامــًا كبيــرًا مــن قبــل المعلمــين فــي 
ســهل يــدان وتشــجيع مــن الماسســات التربويــة ورجــال التربيــة، لمــا يمتــاز بــه الحاســوب مــن تقنيــات تالم

ونتيجـــة لتنـــوع البرمجيـــات التعليميـــة . دمـــة العمليـــة التعليميـــة التعلميـــةخعمليـــة برمجتـــه وتوايفـــه فـــي 
عــدة ، فقــد تــم تصــنيفها فــي ات وعــدة أســاليب فـي طريقــة إنتاجهــاوتعـددها مــن ناحيــة اســتخدام عــدة لغــ

 :أنماط منها

 Drill and practice programs برامج التدريب والممارسة   .0

وفي هذه البرامج، يقدم الكمبيوتر للتلميذ مجموعة من التدريبات متدرجة الصعوبة، مع قيامه 
عطاء النتيجة للتلميذ بصبر وسعة صدر لك يوفر من وبذ ؛بتصحيح إجابات هذه التدريبات، وا 

عتاب يذ من الحر ، أو سخرية زمالئه أو أنه يجنب التلممن الروتين، كما مجهود المعلم ويحرره 
 (235: 7..1سرايا، .)معلمه، مما يدفعه إلى إعطاء نتائج أفضل في عملية التعليم

  Educational games programs برامج األلعاب التربوية .6

مت من أجله ملهدف الذي صويعتمد هذا النوع على ممارسة المتعلم للعبة التربوية حتى يصل إلى ا
( يربح) أحدهما يفوز باللعبة( فريقين)مج على مبدأ المنافسة بين طرفينهذه اللعبة، وتعتمد هذه البرا

، على شكل فردي بين طالب وآخر، أو بين مجموعة صغيرة ومجموعة أخرى، (ريخس)واآلخر 
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                            .                    وأحيانًا قد يتنافس الطالب مع جهاز الحاسوب
 .، والتسلية والترفيه وزيادة الدافعية للطالب نحو التعلمتصف هذا النوع بالتشويق واإلثارةوي

  simulation programsبرامج المحاكاة  .2

ة يويعتمد هذا النوع على مبدأ إتاحة الفرصة للطالب للتعلم من خالل مواقف مشابهة للمواقف الحقيق
ومن األمثلة على ذلك برامج التدريب على . يمارسها في الحياة الواقعية قدر اإلمكانالتي تواجهه و 

جراء التجارب المخبرية على  قيادة الطائرات والمالحة الجوية وقيادة السيارات وسفن الفضاء، وا 
نشطارات النووية، مما يساعد الطالب المتدرب على التعرف على المخاطر المواد الكيميائية واال

 .الوقوع فيها دون

 Tutorial programs برامج التعليم الخصوصي .4

وهي برامج تعليمية محوسبة يستطيع الطالب استخدامها ودراستها ذاتيًا دون الحاجة إلى وجود 
التربوية في عملية تفريد التعليم وتوفير فرك خدم توجهات الماسسات التعليمية و وهذا ي ،المعلم

والتي يستطيع المتعلم تتبعها  ،صممة ضمن المعايير التربوية الجيدةالتعلم الفردي، وهذه البرامج م
بكل يسر وسهولة وتناسب هذه البرامج مختلف المراحل والمستويات التعليمية ومعالجة ضعف 

والحاسوب يقوم بتغذية راجعة فورية للطالب من خالل مقارنة إجابة الطالب . التحصيل لدى الطلبة
 .حاسوب وتقديم التعزيز المناسب باأللفاا والعالقاتمع اإلجابة المخزنة في ال

 Dialogne langnage programs برامج لغة الحوار .2

وتعتمد أساسًا على الذكاء  ،لمنتجة لتحقيق األغرا  التعليميةوهي أحدث برامج الحاسوب ا
ا  إلى االصطناعي الذي ما يزال في مرحلة التطوير باإلضافة إلى أن لغة حوار التعليمات قد تحت

 .هم اللغة العاديةفن هذا العقل االصطناعي من مكّ يُ . مترجم

   Reading and comprehension programs برامج القراءة واالستيعاب .2

، وال يتم استخدامها لتعليم ثالثةستعمل في تعليم اللغات وتعلمها سواء كلغة األم، أو لغة ثانية، أو تو 
، أو برامج مج تكملة النكبرا و، أببرامج كشف النك المخفي أحياناً  وتسمى. المواد األخرى مطلقاً 

حيث تكون فيها درجات وسرعة  قةويتم تصميم هذا التنوع من البرامج الحاسوبية بطريقة شي. االتنب
ويستخدم هذا النوع من  ،ويمارسها الطالب على شكل لعبة تربوية( اختياري ) لقياس المدة 

مهارة : ثلمرحلة تعليمية من خالل تعليم وتعلم المهارات اللغوية مالبرمجيات التعليمية ألكثر من 
اإلمالء، ومهارة التنبا، ومهارة النقاش الجماعي هذا باإلضافة إلى تحسين اتجاه الطلبة نحو تعلم 

 (39، 36: 3..1الهرش وآخرون، ) .يةاللغة في المجموعات التعاون
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  Problem solving   برامج حل المشكالت .9

قديم نمطين من أساليب حل المشكالت فقد يقوم المتعلم بنفسه بكتابة برنامج لحل مشكلة، ويمكن ت
يجاد العالقات  فعلى سبيل المثال تقدم له مسألة حسابية فيقوم الطالب بنفسه بتحديد المشكلة وا 
ووضع خوارزميات الحل بتقسيم المشكلة لوحدات صغيرة متصلة ويكون دور الحاسوب مقتصرًا 

أما النمط الثاني فإن الحاسوب يقوم بعمل الحسابات . اء الحساب والمعالجات الالزمةعلى إجر 
فبينما تكون وايفة الطالب هنا معالجة واحد أو أكثر من المتغيرات ففي مسألة حسابية متعلقة 

فإن الحاسوب يمكن أن يساعد الطالب في تزويده بالعوامل وما على الطالب سوى ، بالمثلثات مثالً 
 (231: 4..1عيادات، ) .حل المشكلة ول إلىالوص
 Diagnostic prescriptiveبرامج التشخيص والعالج  .9

عليهم ويراد  يستخدم هذا النمط في تشخيك وعال  أداء التالميذ في معلومات سابقة عرضت
ي محتوى ارات تشخيصية فبالختاإتقانهم لها، حيث يعتمد الحاسوب على عدة صيغ  د منالتأك
ار على شاشة الحاسوب بداًل من الورقة والقلم، ويرسم لكل تلميذ بروفايل بن إجراء االختويمك. محدد

profile   مرتبط بخريطة األهداف للمحتوى التعليمي للموضوع، وسرعان ما ياهر للمعلم أو المتكلم
تي على شاشة الحاسوب نقاط الضعف والقوة، حيث تحدد األهداف التي أتقنها التلميذ، واألهداف ال

جديدة ها، وعليه يقوم الحاسوب بتوجيه التلميذ إلجراءات عالجية محددة بإعطائه بطريقة نلم يتق
 (.11: 3..1الفار، )ومشوقة 

 :                                                             برامج معالجة الكلمات.  1    

الدراسية األولى فهذه البرامج تساعد التالميذ تستخدم هذه البرامج بنجاح مع التالميذ في المرحلة 
الذين تواجههم مشكالت في كتابة التعبيرات في تسهيل مهارات الكتابة، فاستخدام برامج معالجة 

 :الكلمات لها فوائد عديدة منها

.                                                               التعرف على األخطاء الهجائية. 2
.                                                  المساعدة في التغلب على مشكالت الكتابة. 1
 .تقديم الدافعية للكتابة من خالل الحاسوب تسهيل مراجعة. 3
تسهيل مراجعة الموضوعات                                                                  . 4
 (12: 1..1زيتون، ) لمات المناسبة ار الكالمساعدة في اختي. 5

  Testsبرامج االختبارات . 00     

الطلبة، وعادة يتم بناء االختبارات من بنك  ىتقييم التحصيل لد ىتقوم برامج االختبارات عل
 ( 83: 1.22قطيط،.)عدد كبير جدا من األسئلة ىمفردات االختبار، والذي يحتوي علل
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ما تنوعت برامج الحاسوب التعليمية فإنها تادي في نهاية المطاف إلى ويرى الباحث أنه مه      
والرغبة في استمرار تحصيل المعلومات، وتحقيق  زيادة قدرة التالميذ على التعلم وتحقيق حاجاتهم

وتقديم المعرفة المتنوعة  .استراتيجيات تدريسية مختلفة كالتعليم المفرد أو التعليم حتى التمكن
 .مستواهم، وواقعهم الذي يعيشونهو  ،وقدراتهم ،مارهموالمناسبة ألع

، وبرنامج التدريس وقد استخدم الباحث برنامج التدريب والممارسة، وبرنامج األلعاب التربوية        
هذه البرامج  الضعف في المهارات القرائية، ألن في إعداد البرنامج المحوسب لعال  الخصوصي

 :بالمميزات التاليةتتميز 
 .إلثارة والجاذبية والتشويق عن طريق األلوان واألصوات المتنوعةا. 2
 .إعطاء الفرصة الكافية للطالب لإلجابة عن األسئلة. 1
 .تقديم الكثير من التدريبات المتنوعة لكل مهارة. 3
 .تقديم التغذية الراجعة الفورية للمتعلم سواء بالسلب، أو اإليجاب. 4
 .لتي يعاني منها التالميذديد من المشكالت اوسيلة عالجية في حل الع. 5    

 المعايير األساسية التي ينبغي مراعاتها في تصميم الشاشة للبرمجية التعليمية الجيدة:            
أثبتت الدراسات أن تصميم الشاشة الجيدة يسهل تفاعل المتعلم مع المادة العلمية ويزيد من دافعية 

     .                                                           مراعاة اآلتي في تصميم الشاشات البرمجيات التعليميةواستمراره في التعلم لذلك يجب 
 :ومن هذه المعايير ما يلي

.                                    عدم عر  كمية كبيرة من المعلومات في شاشة واحدة . 2
 .لبرمجية وعدم المبالغة حتى ال يادي إلى تشتت انتباه المتعلماستخدام األلوان والرسوم في ا. 1
ية والصوت والرسوم ور الرسوم الكاريكت: لنتباه إذا كانت ضرورية مثتوفر أساليب جذب اال. 3

           .                                                                          المتحركة
.                        في الكتابة بين السطور تسهياًل للقراءة والمالحاة ترك مسافات كافية. 4
.                              توفر حروف صغيرة وكبيرة في عر  المادة كلما أمكن ذلك. 5
تجنب دوران الشاشة السريع أي االنتقال من شاشة إلى أخرى أثناء عر  المادة العملية  .6

                                                   (                                                                     175: 4..1عيادات، ). ات مع مراعاة الفروق الفردية واألمثلة والتدريب
  .                                                        سهولة قراءة النصوك المعروضة. 8
.                                                                                        عر  المعلومات والدروس على الشاشة بصورة واضحة ومرتبة وخالية من الحشو. 9

.                      البرمجيةعلى إعطاء مساحة أكبر للمكون الرئيس للشاشة بحيث يتم التركيز . .2
  .        السماح للطالب بالتحكم في عر  المعلومات على الشاشة ليسير حسب سرعته الذاتية. 22

 ( 294، 293: 7..1ومبارز، سويدان )                                                 
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نتا  البرمجية في البرنامج   وقد أكد الباحث بأنه تم مراعاة معام معايير تصميم وا 
على عينة الدراسة، وذلك لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة أال وهي  ي لتطبيقهحالالمحوسب ال

  .عال  الضعف في بع  المهارات القرائية

  ما تقدم في هذا الفصل يستنتج الباحث ما يليضوء في:  
ست فالقراءة لي. مثل عملية عقلية هادفة وفاهمةت لوب من أساليب النشاط الفكري، فهيأن القراءة أس

إلى التفاعل مع النك المقروء، والحكم عليه التعرف على الرموز، وفهمها فحسب بل تعدت ذلك 
لثروة يب للفهم، وتنمية لوالتذوق، وفيها كذلك تدر  التعبير وأن القراءة فيها مجال للتدريب على .ونقده
                                                                                                  .اللغوية

من حيث الغر  والشكل واألداء وتنوع طرق تدريسها كان لزامًا على المعلم  حيث إن القراءة تتنوعو 
                                                                                                           .ليستطيع الوصول إلى هدفه المنشود مزاياها كل طريقةأن ينتقي من  الناجح

ن صنفت تحت عدة  كما يتضح بأن المهارات القرائية هي مهارات مترابطة مع بعضها البع  وا 
                                                                                                  .، ومهارات النطق القرائيمهارات كالتعرف القرائي، والفهم القرائي
كالضعف القرائي،  أسمااهاازدادت المشكالت القرائية، وتعددت ومع تنوع المهارات القرائية وتعددها 

                                                                                                                                                                                             .والتأخر القرائي، والتخلف القرائي، وصعوبات التعلم وعسرالقراءة،
ننا نعيش  علينا أن ننقب عنلذا كان لزامًا  أفضل الوسائل لعال  هذه المشكالت القرائية، خاصة وا 

رغم وجود  دثات التكنولوجية الهامةفكان الحاسوب أحد أهم المستح ، عصر الثورة التكنولوجية
معيقات تحد من استخدامه إال أنه لعب دورًا بارزًا في العملية التربوية التعليمية عامة وفي تدريس 

م اللغة العربية، وعال  الضعف القرائي خاصة، كونه وسيلة إيضاح تساعد التالميذ في فهمه
روق الفردية بين التالميذ فكل واحد يتعلم حسب مراعيًا الف، للمهارات القرائية بأسلوب مشوق وممتع

مكانياته شة العمل التي وهذا ما تمت مناقشته في ور  .مع التوجيه واإلرشاد من ِقَبل المعلم قدرته وا 
م 1/1.21/  13-11الموافق لة الغوث الدولية بغزة يومي األربعاء والخميسعقدت في مقر وكا

العسر القرائي، ومعلمي التعليم ( الديسلكسيا)سسين في الساعة العاشرة صباحًا بحضور خبراء فرن
ذوي  ت بعنوان كيفية التعامل مع التالميذوالتي كان.التفاعلي المحوسب وكان الباحث من ضمنهم

 . الحاجات الخاصة
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 الفصل الثالث

 ـةالدراسـات السابقـ
 

  تناولت المهارات القرائية، وعال  الضعف القرائيالدراسات التي. 
 

 
 

  التي تناولت توايف الحاسوب في تدريس مهارات اللغة العربيةالدراسات. 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
، للوقـــوف علــى أهـــم القــة بموضـــوع الدراســةتنــاول هــذا الفصـــل الدراســات العربيـــة واألجنبيــة ذات الع

، هــادوات المســتخدمة فــي إجرائألوا ،جميــع جوانــب هــذه الاــاهرة المعقــدة الجهــود المبذولــة فــي دراســة
سـواء  ،فرت عنهـا، مـن أجـل االسـتفادة منهـاواألساليب اإلحصائية للوصـول إلـى أهـم النتـائج التـي أسـ

واألدوات المســتخدمة فــي كــل منهــا، كــذلك  ،، واألنشــطة المناســبةمج العالجيــةمــن ناحيــة إعــداد البــرا
 .األسلوب اإلحصائي المناسب لكل دراسة

، وأهـم النتــائج التــي الهــدف، والمــنهج، والعينـة، واألدوات المســتخدمة: مــن خـالل وتـم عــر  الدراسـة
االخـتالف بينهـا كـل محـور مـع بيـان أوجـه االتفـاق و  توصلت إليها الدراسة، ثم التعقيب على دراسات

 .وبين موضوع الدراسة لالستفادة منها
الباحــث بتقســيم الدراســات إلــى ، وقــام هــذه الدراســات وفــق ترتيبهــا الزمنــيهـذا وســيعر  الباحــث أهــم 

 :ورينمح
 .، وعال  الضعف القرائيالقراءة ومهاراتها بع  الدراسات التي تناولت: ألول المحور ا

 .اللغة العربية مهارات بع  الدراسات التي تناولت توايف الحاسوب في تدريس: المحور الثاني 

 ضعف القرائي، وعالج الالقراءة ومهاراتهاالدراسات التي تناولت : أوالً 
 (6000) كيبو دراسة الش .0

معرفة فاعلية برنامج قائم على مهارات االستماع لتنمية مهارات  :الدراسة إلى  هدفت هذه
 والمنهج البنائي، الباحثة المنهج التجريبياتبعت و ، غزةالقراءة لدى تلميذات الصف الرابع األساسي ب

، واستبيان القراءة، وبطاقة مالحاة لمهارات المقترحالبرنامج  ةالباحث تولتحقيق أهداف الدراسة أعد
 .استطالعي لمهارات االستماع، واختبارًا تحصيليًا للمهارات وفق األسس المعتمدة للقراءة

سة األساسي في مدر  رابعالصف ال ميذات تلميذة من تل( 67)من  طبقت الدراسة على عينة
األخرى تلميذة و ( 34)عددها تجريبية و حيث وزعت على مجموعتين باألساسية ( ب) حسن سالمة

  .تلميذة( 33)و عددها  ضابطة

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  ةالباحث توقد توصل
فاعلية البرنامج على مهارات االستماع في تنمية مهارات القراءة لدى تلميذات الصف الرابع  .2

 .األساسي
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لتطبيق البعدي لالختبار المعرفي في القراءة لدى فاعلية البرنامج في زيادة التحصيل في ا. 1
 .تلميذات الصف الرابع األساسي

في القراءة لدى  هاريالتطبيق البعدي لالختبار الم فاعلية البرنامج في زيادة التحصيل في. 3
 .تلميذات الصف الرابع األساسي

الذين يدرسون )جريبية متوسط درجات تالميذ المجموعة التبين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة . 4
في االختبار ( ين يدرسون بالطريقة العاديةالذ)ةالمجموعة الضابطو  ،(البرنامج المقترح في القراءة 

 .لصالح المجموعة التجريبيةالمعرفي واالختبار المهاري للقراءة 

 (6000) سلوت دراسة .6

بين الحروف كشف أثر توايف األلعاب التعليمية في التمييز  :هذه الدراسة إلى هدفت
المنهج واتبعت الباحثة ، لدى تالمذة الصف الثاني األساسي المتشابهة شكاًل المختلفة نطقاً 

االختبار التشخيصي للتمييز بين الحروف ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة  التجريبي،
تعليمية للتمييز برنامج باأللعاب الو .المتشابهة شكاًل المختلفة نطقًا لتالمذة الصف الثاني األساسي

دليل للمعلم ليرشده ، و قًا لتالمذة الصف الثاني األساسيبين الحروف المتشابهة شكاًل المختلفة نط
 .عن كيفية تطبيق دروس كتاب لغتنا الجميلة للصف الثاني بأسلوب األلعاب التعليمية

ًا وتلميذة تلميذ(  .14)وتلميذة من مجتمع قوامه  اً تلميذ(  .8)نت عينة الدراسة من وتكو 
وقسمت الباحثة العينة إلى ( م 1.22-.1.2) من تالمذة الصف الثاني األساس للعام الدراسي 

تلميذًا ( .1): عينتين تجريبيتين وعينتين ضابطتين، إحداهما للتالميذ في مدرسة شهداء غزة للبنين
حمد الصباح مدرسة فهد األ تلميذ عينة ضابطة، واألخرى للتلميذات في( .1)عينة تجريبية و

 .تلميذة عينة ضابطة( .1)تلميذة عينة تجريبية و ( .1): للبنات

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج توصلت الباحثة قد و 

درجات   ، بين متوسط( a ≤ 2.5) عند مستوى داللة  وجود فروق ذات داللة إحصائية،. 2
يز بين الحروف المتشابهة شكاًل المختلفة تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة على اختبار التمي

 .نطقًا بعد تطبيق البرنامج

درجات تالميذ  بين متوسط ،( a ≤ 2.5) عند مستوي داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية،. 1
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة على اختبار التمييز بين الحروف المتشابهة شكاًل 

 .المختلفة نطقاً 
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درجات تلميذات   بين متوسط ،( a ≤ 2.5)  توجد فروق ذات داللة إحصائية،عند مستوى داللة. 3
المجموعة التجريبية وتلميذات المجموعة الضابطة على اختبار التمييز بين الحروف المتشابهة 

  .شكاًل المختلفة نطقاً 

 (6000) دراسة أبو دقة. 2

لقراءة لدى طلبة الصفوف ار صعوبات االكشف عن نسبة انتش :هدفت هذه الدراسة إلى
واتبعت البيرة، فاة رام اهلل و االرابع في المرحلة األساسية الدنيا في مدارس محالثالث و الثاني و 

اختبار تحصيلي في اللغة العربية ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة  الباحثة المنهج الوصفي،
، قائمة الخصائك ير لفاي لقياس القدرة العقليةر غ، اختباقياس المهارات القرائية األساسيةل

 .السلوكية المميزة لذوي صعوبات التعلم على معلمي ومعلمات الصفوف األساسية

الرابع في المرحلة األساسية طبقت الدراسة على عينة من طلبة الصفوف الثاني والثالث و 
 .لدراسة من مجتمع ا (%.2)، وهو ما يعادل تلميذةو  تلميذاً ( 2385)  الدنيا

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  ةالباحث توقد توصل 
، فهم المقروء: حلة األساسية كانت كثر شيوعًا لدى طلبة المر ألمااهر صعوبات القراءة ا .2

وقراءة  ،داث، والتمييز بين حركات التنوين، وتسلسل األحإلجابة بجمل تامة، واواالستيعاب
، ونطق كلمات مكونة ملة مكونة من كلمتين قراءة سليمة، وقراءة جالكلمات المتشابهة صوتاً 

في %( 27)الذين لديهم صعوبات تعلم هو كما وأن نسبة الطلبة  .من حرفين فأكثر بالحركات
 .في الصف الرابع%( 27)، وفي الصف الثالث%( 24)الصف الثاني، و

 .لدى الذكور كانت نسبة انتشار صعوبات التعلم أقل لدى اإلناث منها .1  
ي في اللغة العربية للطالب وجود عالقة ارتباطية ما بين مهارات القراءة والتحصيل الدراس .3  

 . يعانون من صعوبات في التعلم في الصفوف الثالثة جميعهاالذين 

 (6000) دراسة أبو طعيمة. 4

ي بع  تعرف أثر برنامج العيادات القرائية لعال  الضعف ف :الدراسة إلى هدفت هذه
الباحث المنهج اتبع و ، رابع األساسي في محافاة خان يونسالمهارات القرائية لدى تالميذ الصف ال

 ،القراءة الصامتةاختبار  ،برنامج العيادة القرائيةولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث  ،التجريبي
 .بطاقة مالحاة للقراءة الجهريةو 

 ،يمن تالميذ الصف الرابع األساستلميذة و تلميذًا ( .4)عينة من  طبقت الدراسة على
الكرمي األساسية ا للتالميذ في مدرسة عبد الكريم مم الباحث العينة إلى عينتين تجريبيتين إحداهقسّ و 
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وبلغ  ،األخرى للتلميذات في مدرسة شجرة الدر األساسية للبناتو  اً تلميذ (.1)بلغ عددها و  ،للبنين
 .تلميذة  (.1)عدد التلميذات 

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  توصل الباحثوقد 
درجات تالميذ و تلميذات المجموعة   ين متوسطإحصائية بوجود فروق ذات داللة . 2

 .لصالح التطبيق البعدي ،بعد تطبيق البرنامجاختبار المهارات القرائية قبل و  التجريبية على

 (6000) الحوامدة دراسة. 2

وصف أخطاء القراءة الجهرية وتحليلها لدى طلبة الصف الثالث  :راسة إلىهدفت هذه الد        
اهار االستراتيجيات القرائية التي يستخدمها الطلبة  ودرجة تمكنهم من ( عينة الدراسة)األساسي، وا 

 ، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي،(الرمزي الصوتي، والتركيبي، والداللي)أنامة اللغة 
التي طورها (RMI) قائمة تحليل األخطاء القرائية  ف الدراسة استخدم الباحثولتحقيق أهدا

(Goodman&Butrke1972). 

طالبًا وطالبة موزعين بالتساوي بين الجنسين حيث تم ( 11)طبقت الدراسة على عينة من  
في اختيارهم بطريقة العينة البسيطة العشوائية من طلبة الصف الثالث األساسي في محافاة أربد 

 .، المعتمدة في عدة دراسات لهذا الغر 9..8/1..1الفصل الثاني للعام الدراسي 

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  وقد توصل الباحث 

مجموعة من األخطاء في القراءة الجهرية، وأن أكثر أنواع ( عينة الدراسة)ارتكاب الطلبة . 2
 .اء اإلبدال، يليها الحذف، ثم اإلضافةاألخطاء شيوعًا في قراءة الطلبة كانت أخط

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األخطاء القرائية بين الطلبة تعزى للجنس، وأن . 1    
وذلك وفق ما . استخدام عينة الدراسة لالستراتيجيات القرائية جميعها كان دون المستوى المطلوب

 (.RMI ) تتطلبه قائمة تحليل األخطاء 
ا أاهرت الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية في طبيعة أخطاء الطلبة تعزى لمتغير عمل كم. 3    
 . األم

 (6000) دراسة النجار. 2

قياس مستوى القدرة القرائية لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى :  هدفت هذه الدراسة إلى       
واتبع الباحث المنهج الوصفي، اءة، المعايير القومية لتعليم القر من المرحلة االبتدائية في ضوء 
 .اختبار التعرف القرائي، واختبار الفهم القرائي، واختبار النطق ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث
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تلميذًا من تالميذ الصف الثالث االبتدائي من عدة ( 1197)طبقت الدراسة على عينة من 
 (.القاهرة، الدقهلية، دمياط، سوها  )محافاات شملت 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج قد توصل الباحثو 
هناك انخفا  مستوى القدرة على التعرف القرائي، والفهم القرائي، والنطق القرائي لدى  .2

على اختبار التعرف القرائي، واختبار الفهم %( 65)تالميذ عينة البحث عند حد الكفاية 
 .القرائي، واختبار النطق القرائي

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التعرف القرائي، والفهم القرائي، والنطق القرائي إلى . 1    
 .عامل اإلقامة

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى التعرف القرائي، والفهم القرائي، والنطق القرائي إلى . 3    
 ".ذكور، إناث" عامل الجنس 

 (6000)دراسة النوري . 9

التعرف على صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع  :راسة إلىهدفت هذه الد
األساسي وتصور مقترح لعالجها، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف 
الدراسة أعدت الباحثة ساال مفتوح للمعلمين والمعلمات والمشرفين والمختصين في مجال طرق 

نة لتحديد صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي، تدريس اللغة العربية، واستبا
وبطاقة مالحاة للتأكد مما ورد في االستبانة من صعوبات، واختبار تشخيصي في القراءة للتعرف 

 . على مستوى صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي

ألساسي في مدارس وكالة الغوث طبقت الدراسة على عينة من تالمذة الصف الرابع ا
تلميذًا  85وتألفت عينة الدراسة من  .9/1.2..1الدولية في محافاة الوسطى للعام الدراسي 

وكذلك من معلمي ومعلمات اللغة % . 2.6وتلميذة من تالمذة الصف الرابع األساسي بنسبة 
 51تمع أصلي قوامه معلمًا و معلمة من مج 45العربية للصف الرابع األساسي والبالغ عددهم 

 %. 86.53معلمًا ومعلمة بنسبة 

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  ةالباحث توقد توصل

صعوبات تعلم القراءة  في(  a ≤ 2.5) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 2
 (.إناث_ ذكور ) لدى تالمذة الصف الرابع األساسي تعزى لمتغير الجنس 

في مستوى صعوبات تعلم (  a ≤ 2.5) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 1
 (.متدن، متوسط، متفوق)القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي تعزى للمستوى الدراسي العام 
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 (6001) دراسة الشخريتي. 9

في تنمية بع  مهارات القراءة التعرف على أثر برنامج مقترح  :الدراسة إلى  هدفت هذه         
الباحثة اتبعت و ، س وكالة الغوث الدولية بشمال غزةلدى تالميذ الصف الثالث األساسي بمدار 

اختبار قرائي لتنمية ، و البرنامج المقترح ةالباحث تولتحقيق أهداف الدراسة أعد ،المنهج التجريبي
 .بع  مهارات القراءة

تلميذة من تالميذ الصف الثالث األساسي في يذًا و تلم( 83)من  طبقت الدراسة على عينة
( 42)عددها تين تجريبية و بحيث وزعت على مجموع( د)مدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة 

  .تلميذةتلميذًا و ( 42)عددها و  األخرى ضابطةو  ،تلميذًا وتلميذة

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  ةالباحث توقد توصل

الذين )متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية بين  إحصائيةروق ذات داللة وجود ف. 2
( الذين يدرسون بالطريقة العادية ) المجموعة الضابطة و ، (البرنامج المقترح في القراءة يدرسون 

 .لصالح المجموعة التجريبية

 (6009)دراسة عوض . 1

دة لعال  الضعف القرائي والكتابي والتحصيلي تقديم استراتيجية جدي :هدفت هذه الدراسة إلى       
ولتحقيق أهداف  لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي، واتبع الباحث المنهج التجريبي،

الدراسة أعد الباحث قائمة بالمهارات المطلوبة في القراءة وتحول إلى بطاقة مالحاة للتقويم، وقائمة 
تحول إلى بطاقة مالحاة للتقويم، واختبارين تحصيليين متكافئين بالمهارات المطلوبة في الكتابة 

 .لشهري أكتوبر، وديسمبر في مادة اللغة العربية

للفصل ( الراسبين)طبقت الدراسة على عينة من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي الضعاف دراسيًا  
 . ر الشيخ التعليميةبالمدرسة اإلعدادية الحديثة بإدارة كف 7..6/1..1الدراسي األول للعام 
 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  وقد توصل الباحث

فاعلية االستراتيجية المقترحة في عال  ضعف التالميذ في المهارات القراءة والمهارات  .2
 .األساسية للكتابة وفي عال  الضعف التحصيلي

 (6002) ركاتبدراسة أبو جاموس، و . 00

تحديد المهارات القرائية الالزمة لتالميذ الحلقة األساسية األولى من  :ة إلىهدفت الدراس          
ولتحقيق  واتبع الباحثان المنهج التجريبي،معلماتهم وبيان مدى إتقانهم لها، وجهة نار معلميهم و 
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معلمة من خالل استبانة ضمت في معلمًا و ( 192)تم استفتاء  انأهداف الدراسة استخدم الباحث
 .مهارة قرائية، كما صممت بطاقة مالحاة لقياس إتقان التالميذ القرائي( 18)نهائية صورتها ال

تلميذة وذلك من خالل عشرة مواقف تلميذًا و ( 2.7)من خالل مالحاة  طبقت الدراسة
 5..3/1/.1تلفة خالل الفترة من المواضيع المخواحد، اشتملت على النثر والشعر و قرائية للتلميذ ال

 .  5..18/5/1لغاية و 

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج ان وقد توصل الباحث

، التمييز بين أشكال الحرف الواحد: إتقان التالميذ بدرجة عالية لثالث مهارات قرائية وهي. 2
 .والتمييز بين أشكال الحروف، والتمييز بين الالم الشمسية والقمرية

معنى الكلمات في ضوء سياق هم لقرائي والمتمثلة  في فمهارات الفهم اتدني إتقان التالميذ ل. 1   
عطاء أمثلة تفسر معنى الجملة أو الكلمة أو الجملة ، وتحديد اختيار المعاني المالئمة للكلمات، وا 

 %(..5)األفكار الرئيسة في المادة المقروءة ، حيث كانت دون مستوى النجاح المقبول وهو 

 ( 6002) دراسة حجازي . 00 

التعرف على أثر توايف األلعاب التربوية في تنمية بع   :هدفت هذه الدراسة إلى         
واتبع الباحث المنهج ، األول األساسي بخان يونسمهارات اللغة العربية لدى تالميذ الصف 

أربعة اختبارات لقياس المهارات األربع التي تبناها  ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث التجريبي،
، مهارة التحليل، و مهارة التمييز البصري، و مهارة التمييز السمعي) : وهيفي هذه الدراسة الباحث 

 .(مهارة التركيبو 

 لصف األول األساسي من مدرسة ذكورتلميذًا في ا( .7)عينة من  طبقت الدراسة على
لالجئين حيث قام الباحث باختيار عينة قصدية تتكون من شعبتين (  )خان يونس االبتدائية 

 ً.تلميذا( 35)األخرى ضابطة تتكون كل مجموعة من ا تجريبية و إحداهم

 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  وقد توصل الباحث

     ن األلعاب التربوية قد أدت واائفها على أكمل وجه في تنمية بع  مهارات اللغة العربيةإ. 2   
 .(مهارة التركيب، و مهارة التحليلو  ،مهارة التمييز البصري، و مهارة التمييز السمعي) 

 (6002) دراسة الفضلي. 06

حروف "التعرف على فاعلية برنامج تعليمي تحت عنوان  :هدفت هذه الدراسة إلى   
في تنمية بع  مهارات قراءة الكلمات لدى التالميذ المتخلفين عقليًا بدرجة بسيطة في " وكلمات

ولتحقيق  دولة الكويت، واتبع الباحث المنهج التجريبي،الصف الرابع بمدرسة التربية الفكرية في 
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لقياس مستوى ( إعداد الباحث) اختبار قراءة الحروف و الكلمات  أهداف الدراسة استخدم الباحث
التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط في مهارات التعرف على الكلمة وقراءتها، وبرنامج حروف 

 .ة قراءة الكلمات موضوع الدراسةوكلمات من إعداد الباحث لتنمية مهار 

تلميذًا منتامًا في الدراسة بمدرسة التربية الفكرية بنين ( 26)طبقت الدراسة على عينة من  
تالميذ ( 8)حيث يتم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع . في دولة الكويت
 .في كل مجموعة

 :أهمها عدة نتائج بعد تطبيق الدراسة إلى وقد توصل الباحث

اكتساب التالميذ في المجموعة التجريبية لمهارات التعرف على الكلمة وقراءتها ونجاحهم في . 2    
قراءة مجموعة من الحروف والكلمات التي تم التدريب عليها في البرنامج العالجي بنسبة إتقان 

 %(. 88)تساوي 

لمدة شهر بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ، القدرة في االحتفاا بتلك الحروف والكلمات . 1    
 %(.86)وبنسبة إتقان 

                                                                                                                     (6002)دراسة بقليه  .02

ي قراءة اللغة العربية الجهرية لدى الكشف عن األخطاء الشائعة ف :هذه الدراسة إلى هدفت       
طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس، وتقصي األسباب الكامنة 

واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ، تقديم المقترحات المالئمة للعال وراء هذه األخطاء، و 
اته في قراءة اللغة العربية الجهرية لعام ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار حسن شح

، وتعديله بما يتناسب البيئة التربوية الفلسطينية، وقام الباحث بتحديد سبعة أخطاء في 2982
قراءة اللغة العربية، وتصميم استبانة للمعلمين حول أسباب وقوع الطالب في أخطاء قراءة اللغة 

 .العربية الجهرية، ومقترحات عالجها

من مدارس الذكور واإلناث،  طالبًا وطالبة( 322)دراسة على عينة مكونة من وطبقت ال
أما عينة المعلمين . طالبًا وطالبة( 1952)من المجتمع األصلي للدراسة البالغ %( .2)يمثلون 

، وذلك للعام الدراسي من مجتمع الدراسة%( .5)، يمثلون معلمًا ومعلمة( 41)فكان حجمها
1..1/1..3 

 :باحث بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاوقد توصل ال
النسب المئوية لشيوع األخطاء السبعة المقيسة في قراءة اللغة العربية الجهرية، كانت . 2

 .مرتفعة، مما يدل على استفحال هذه األخطاء بين الطالب
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للغة في أخطاء قراءة ا( a=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 1
العربية الجهرية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى 

 (.الذكور)إلى متغير جنس
في أخطاء قراءة اللغة ( a=0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال .3

مية في مدينة نابلس تعزى العربية الجهرية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكو 
 (.المعلم)إلى متغير جنس

في أخطاء قراءة اللغة ( a =0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4
العربية الجهرية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى 

 .إلى متغير المعلم الماهل العلمي للمعلم
  في أخطاء قراءة اللغة ( a =0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .5

العربية الجهرية لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس تعزى 
 .متغير سنوات خبرة المعلم إلى 

 (6002) هللا عطا دراسة. 04

ثر استخدام البرنامج المقترح في األلعاب اللغوية لعال  أمعرفة  :إليهذه الدراسة  تهدف           
في هذه الدراسة المنهج الوصفي  واتبع الباحث، يلدى تالميذ الصف الثالث االبتدائ الضعف القرائي
والقبلي  يالبرنامج المقترح، والتطبيق البعدولتحقيق أهداف الدارسة أعد الباحث  ،والمنهج التجريبي

 لبيان فاعلية البرنامج المقترح في عال  الضعف القرائي لدى تالميذ مجموعة حاة،المال لبطاقة
 .الدراسة

 من تالميذ الصف الثالث االبتدائي الذين يعانون الضعف القرائيعينة  طبقت الدراسة على        
وكان عدد العينة  0220/0221 في مهارات القراءة الجهرية، في الفصل الثاني من العام

يذات في مدرستي التلمخر من اآل والنصف تالميذوتلميذة نصفهم من ال اً تلميذ (62)خدمة المست
، والصباح االبتدائية بمديرية التربية والتعليم بمديرية التربية والتعليم بالسويس في األمل االبتدائية

 .مصر
 :أهمهابعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج  وقد توصل الباحث

متوسط درجات التالميذ ومتوسط درجات التلميذات في التطبيق البعدي  نتوجد فروق بي. 3   
 .نه ال أثر للجنس في التجربةأ، ومرد ذلك غير دالة إحصائياً  حاة، إال أنهاالملبطاقة ال
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 (6002) دراسة فورة. 02

التعرف على فعالية برنامج مقترح لعال  صعوبات تعلم القراءة  :هدفت هذه الدراسة إلى   
ولتحقيق أهداف  واتبع الباحث المنهج الوصفي التجريبي،، تالميذ المرحلة االبتدائية بغزة لدى

أهم صعوبات تعلم القراءة بطاقة مالحاة لتحديد اختبار القراءة التشخيصي، و  الدارسة أعد الباحث
 . الجهرية

 .وتلميذة تلميذاً ( .3)طبقت الدراسة على عينة من 

 :أهمهاالدراسة إلى عدة نتائج  بعد تطبيق وقد توصل الباحث 

هذا عد التطبيق لصالح التطبيق البعدي، و متوسط درجات التالميذ قبل و ببين وجود فروق  .2    
 .يعني فعالية البرنامج المقترح 

 (6006) دراسة العيسوي. 02

ية معرفة أثر استخدام استراتيجية القراءة الجهرية الزوج :هدفت هذه الدراسة إلى           
 .تحسين الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسيال  ضعف القراءة، و المتزامنة في ع

المنهج التجريبي، ولتحقيق أهداف الدارسة استخدم معت الدراسة بين المنهج الوصفي و وقد ج 
 .لغوي، واختبار تشخيصي، واختبار لقياس مستوى الفهم القرائياختبار ذكاء غير  الباحث

من الصف الثالث األساسي بطريقة عشوائية متماثلتين في  راسة على عينتينطبقت الد
 .العدد تقريبًا و من بيئة واحدة

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث 
 .الفهم القرائي قدرة على القراءة الجهرية و وجود عالقة ارتباطية دالة بين كل من ال .2     

 (6000) طيدراسة السلي. 09

إعداد برنامج متعدد المداخل لعال  الضعف في مهارة القراءة  :هدفت هذه الدراسة إلى    
واتبعت الباحثة عالجها، ثالثة األولى في مهارتي التعرف والنطق، و لدى تلميذات الصفوف ال

عف في اختبار قرائي لتحديد جوانب الض ولتحقيق أهداف الدارسة أعدت الباحثة المنهج التجريبي،
 .يم برنامج عالجي لمشكالت القراءةقامت بتصمتي التعرف والنطق في القراءة، و مهار 

تم الثالث االبتدائي، تلميذة من تلميذات الصف ( 51)طبقت الدراسة على عينة من  
ارس االبتدائية للبنات بدولة قطر، وتمثلت المجموعة التجريبية اختيارهن من ثالث مدارس من مد

 .تلميذة( .1)ذة من المتأخرات في القراءة، ومجموعة ضابطة وعددها تلمي (31) من

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائجة الباحث توقد توصل
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مما يدل ريبية و الضابطة لصالح التجريبية، وجود فرق بين أداء تلميذات المجموعتين التج .2    
 .على فاعلية البرنامج المقترح 

 (6000) راشددراسة ال. 09

التعرف على فعالية برنامج لتنمية مهارات القراءة الصامتة  :الدراسة إلى  هدفت هذه
واختبار فعاليته تجريبيًا لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة الريا ، فضاًل عن 

متة ومستوى التحصيل الدراسي، الكشف عن طبيعة العالقة بين تحسين مهارات القراءة الصا
لتنمية  البرنامج المقترح ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث ،الباحثة المنهج التجريبيتبعت او 

، واختبار القراءة (إعداد أحمد زكي صالح)مهارات القراءة الصامتة، واختبار الذكاء المصور
 .، واختبار السرعة في القراءة الصامتة(مسعود غيث الرقيعي)الصامتة من إعداد

سة األساسي في مدر  سادسالصف الميذ من تال اً تلميذ( 14)من  على عينةطبقت الدراسة 
بحيث وزعت على ( قصدية)وتم تقسيم العينة بطريقة عمدية  ا أحد االبتدائية بمدينة الري

  .اً تلميذ( 21)و عددها  و األخرى ضابطة اً تلميذ( 21)مجموعتين تجريبية و عددها 

 :أهمهالى عدة نتائج بعد تطبيق الدراسة إ وقد توصل الباحث
 .القراءة الصامتة في رفع مستوى التحصيل القرائيفاعلية برنامج . 2
 .القراءة الصامتة في تنمية مهارة الفهم في القراءة الصامتةفاعلية برنامج . 1
 .القراءة الصامتة في تنمية مهارة السرعة في القراءة الصامتةفاعلية برنامج . 3

 (6000) دراسة راشد.  01

التعرف على فعالية برنامج مقترح في عال  صعوبات القراءة  :هدفت هذه الدراسة إلى   
لدى تالميذ الصف الرابع األزهري، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي، 

أعد الباحث قائمة مهارات القراءة الواجب توافرها لدى تالميذ الصف الرابع  ولتحقيق أهداف الدراسة
االبتدائي األزهري، اختبار تشخيصي لصعوبات القراءة في مهارات التعرف والنطق والفهم،  بطاقة 
مالحاة لرصد صعوبات القراءة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي األزهري، اختبار الذكاء 

برنامج لعال  صعوبات القراءة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي  المصور ألحمد زكي صالح،
 .ألزهريا

طبقت الدراسة على عينة من تالميذ الصف الرابع األزهري بمعهد كفر شكر االبتدائي 
تلميذًا وتلميذة تم ( .7)األزهري والمعهد االبتدائي األزهري بالمنشأة الكبرى، وقد بلغت العينة 

 .تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية
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 :أهمها دراسة إلى عدة نتائجبعد تطبيق ال وقد توصل الباحث 
أن البرنامج المقترح ذو أثر فعال في عال  الصعوبات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع . 2     

 .االبتدائي األزهري

 (6000)دراسة السليمان . 60

واستراتيجيات التفكير ، ق من أثر استخدام برنامج القراءةالتحق :هدفت هذه الدراسة إلى  
ستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارة الفهم القرائي لدى تلميذات يعانين القائم على ا

واتبع الباحث المنهج التجريبي، السادس االبتدائي بمملكة البحرين، من صعوبات التعلم في الصف 
اختبار مهارات الفهم القرائي، واالختبار التحصيلي في  أعد الباحث ولتحقيق أهداف الدراسة

ستراتيجية التقييم لدى المجموعة التجريبية في القراءة الصامتة للصف السادس االبتدائي، واختبار ا
مهارة الفهم القرائي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة، ومقياس مهارات الوعي القرائي باستخدام 

 (.2989)استراتيجيات ما وراء المعرفة الذي قدمه باريس 

األولى المجموعة : تلميذة، ثم تقسيمهن إلى مجموعتين( 13)ينة من طبقت الدراسة على ع
 . تلميذة( 22)تلميذة ، والثانية المجموعة الضابطة ( 21)التجريبية و تشمل 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث

لفهم القرائي لدى البعدي الختبار مهارة اة إحصائيًا بين التطبيق القبلي و وجود فروق دال. 2
في كل استراتيجية من استراتيجيات ما تجريبية وذلك في الدرجة الكلية، و تلميذات المجموعة ال

، والتلخيك وذلك لصالح التنبا، والمعاني الضمنية، والفكرة الرئيسة: اليةوراء المعرفة الت
 .التطبيق البعدي

استراتيجية التقييم لدى المجموعة حصائيًا بين التطبيق البعدي في توجد فروق دالة إ ال. 1
 .التجريبية

بين التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس مهارات الوعي القرائي  وجود فروق دالة إحصائياً . 3
التخطيط، : في المهارات التاليةتجريبية وذلك في الدرجة الكلية، و لدى تلميذات المجموعة ال

يق البعدي بينما ال توجد فروق بين التطبيق التنايم، المعرفة المشروطة وذلك لصالح التطب
 .القبلي والبعدي في مهارة التقييم لدى المجموعة التجريبية

بين التطبيقين البعدي والمتابعة لدى تلميذات المجموعة  عدم اهور فروق دالة إحصائياً . 4
رة، حيث اهرت والمعاني الرئيسة، والفك، التقييم: التجريبية في استخدام االستراتيجيات التالية

 .داللة وذلك لصالح األداء البعدي
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لم تاهر فروق دالة إحصائيًا بين التطبيقين البعدي والمتابعة في مقياس مهارات الوعي . 5
التقييم، والتنايم، والمعرفة المشروطة وفي الدرجة الكلية لمقياس الوعي القرائي : القرائي التالية

 .ذلك لصالح األداء البعديبينما اهرت داللة في مهارة التخطيط و 

 ( 6000) دراسة عالونة . 60

التعرف إلى مستوى تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي  :هدفت هذه الدراسة إلى   
ولتحقيق أهداف  واستيعابهم في فهم المادة المقروءة باللغة العربية، واتبع الباحث المنهج الوصفي،

قياس تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي في فهم المادة اختبارًا تحصيليًا ل الدارسة أعد الباحث
 .المقروءة 

طبقت الدراسة على عينة من تالميذ الصف الرابع األساسي في المدارس الحكومية 
شعبة من مدارس وكالة  21ومدارس وكالة الغوث الدولية في محافاة نابلس وقد تكونت من 

، تلميذًا وتلميذة  .48واإلناث، والتي اشتملت على الغوث الدولية و الحكومة مناصفة بين الذكور 
 .من مجتمع الدراسة تقريباً % 23تلميذة أي بنسبة تقدر بـ 141تلميذًا و 136

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
 .وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحصيل تالميذ الصف الرابع األساس. 2    

 :يق على دراسات المحور األولالتعل 

إن ااهرة الضعف القرائي تعتبر من أهم المشكالت التي يعاني منها المعلمون، لذلك نجدها 
حايت بكثير من البحث واالهتمام والتنقيب في مختلف البيئات والمراحل التعليمية، األمر الذي 

 .تحتا  إلى العال  الفوري لذلك فإنها ،تالميذبات ياكد خطورة هذه الااهرة وشيوعها بين ال
وسبل  ومن خالل استعرا  الدراسات السابقة التي تناولت المهارات القرائية، والضعف القرائي

 :عالجه، وفي ضوء تحليل هذه الدراسات تبين أن

 بالنسبة ألهداف الدراسة: 

 أال وهو ضرورة عال  الضعف القرائي لدى ت بع  الدراسات على الهدف األساساهتم ،
، (.1.2)، ودراسة عو  (.1.2)، ودراسة النوري (.1.2)دراسة أبو طعيمة : التالميذ مثل

 ، ودراسة العيسوي(3..1)، ودراسة فورة (3..1)عطا اهلل ، ودراسة (3..1)ودراسة بقليه 
 (.2..1)، ودراسة راشد (2..1)، ودراسة السليطي (4..1)

 قراءة الجهرية وتحليلها ونسبة انتشار اهتمت بع  دراسات هذا المحور إلى وصف أخطاء ال
 (..1.2)، ودراسة الحوامدة (.1.2)صعوبات القراءة مثل دراسة أبو دقة 
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 اهتمت بع  دراسات هذا المحور على التعرف على فاعلية برنامج لتنمية مهارات القراءة مثل: 
دراسة الفضلي ، و (6..1)، ودراسة الراشد (9..1)دراسة الشخريتي ، و (1.22)دراسة الشويكي 

(1..5.) 
 التعرف على أثر توايف األلعاب التربوية في تنمية بع   اهتمت بع  دراسات هذا المحور

 (.3..1)عطا اهلل دراسة و  ،(5..1)دراسة حجازي  :مهارات اللغة العربية مثل

 بالنسبة لمنهج الدراسة: 

  (1.22)الشوبكي اسة استخدمت بع  الدراسات عدة مناهج، ومنها المنهج التجريبي كدر ،
، ودراسة (.1.2)، ودراسة عو  (.1.2)أبو طعيمة ، ودراسة (1.22)ودراسة سلوت 

، (5..1)، ودراسة الفضلي (6..1)، ودراسة الراشد (9..1)، ودراسة السيد (9..1)الشخريتي 
 (.2..1)، ودراسة السليطي (5..1) ودراسة حجازي

 (.1.2)، والحوامدة (.1.2)ي كدراسة النجار سات المنهج الوصفكما استخدمت بع  الدرا ،
، (2..1)، ودراسة عالونة (5..1)، ودراسة أبو جاموس وبركات (.1.2)ودراسة أبو دقة 
 (.2..1)ودراسة الكثيري 

  وبقليه (.1.2)كما استخدمت بع  الدراسات المنهج الوصفي التحليلي كدراسة النوري ،
(1..3.) 
  ودراسة (3..1)المنهج الوصفي التجريبي كدراسة عطا اهلل كما استخدمت بع  الدراسات ،

 (.2..1)ودراسة عالونة  ،(2..1)، ودراسة راشد(1..1)العيسوي 

 بالنسبة ألدوات الدراسة: 

 دراسة سلوت  :اتفقت بع  دراسات هذا المحور في استخدام األداة وهو اختبار تشخيصي مثل
، ودراسة (4..1)، ودراسة العيسوي (3..1)فورة ، ودراسة (.1.2)دراسة النوري ، و (1.22)

 (.2..1)راشد 

  واتفقت كذلك بع  دراسات هذا المحور في استخدام األداة وهو اختبار القراءة وفهم المقروء
، ودراسة (.1.2)، ودراسة أبو طعيمة (.1.2)ودراسة أبو دقة  ،(.1.2)دراسة النوري  :مثل

، (5..1)، ودراسة الفضلي (6..1)، ودراسة الراشد (9..1)، ودراسة الشخريتي (9..1)السيد 
، ودراسة راشد (2..1)، ودراسة السليمان (2..1)، ودراسة السليطي (1..1) ودراسة العيسوي

(1..2.) 
 وبطاقة  ،واتفقت كذلك بع  دراسات هذا المحور في استخدام األداة وهو اختبار القراءة الجهرية

، (.1.2)، ودراسة النوري (.1.2أبو طعيمة، )دراسة ، (1.22)دراسة الشوبكي  :مالحاة مثل
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، ودراسة الكثيري (3..1)، ودراسة بقليه (3..1)، ودراسة فورة (3..1) ودراسة عطااهلل
 (.2..1)، ودراسة راشد (2..1)
  ودراسة أبو ( .1.2)وقد استخدمت بع  الدراسات استبانة، واختبار قرائي معًا كدراسة النوري

اختبار ( 6..1)، في حين استخدم الراشد (3..1)ودراسة بقليه ( 5..1)ركات جاموس، وب
قائمة تحليل ( .1.2)الذكاء المصور من إعداد أحمد زكي صالح، واستخدم الحوامدة 

اختبارين تحصيليين متكافئين لشهري أكتوبر، ( .1.2)في حين استخدمت عو . RMIاألخطاء
أربع اختبارات لقياس مهارة التمييز السمعي، ( 5..1)زي وديسمبر في اللغة العربية، ودراسة حجا
ودراسة ( 2..1)وعالونة  ،(.1.2)وكاًل من أبو دقة . والبصري، ومهارة التحليل والتركيب

 .استخدموا اختبارًا تحصيليًا لقياس المهارات القرائية األساسية( 2..1)السليمان 

 بالنسبة لعينة الدراسة: 

 دراسة أبو  ، و(1.22)دراسة الشوبكي : ة على الصف الرابع األساسي مثلركزت الدراسة الحالي
 ،(5..1)ودراسة الفضلي  ،(9..1)، ودراسة السيد (.1.2)، ودراسة النوري (.1.2)طعيمة 

 (.2..1)ودراسة الكثيري 

  ودراسة (9..1)وقد ركزت بع  الدراسات على الصف الثالث األساسي مثل دراسة الشخريتي ،
على الصف ( 1.22)، كما ركزت دراسة سلوت (1..1)ودراسة العيسوي  ،(3..1)، عطا هلل

 .الثاني األساسي
  (2..1)في حين ركزت بع  الدراسات على الصف السادس االبتدائي كدراسة السليمان ،

بينما اختلفت هذه (. .1.2)دراسة عو   :وبعضها ركزت على الصف الثالث اإلعدادي مثل
 .التي أجريت على عينة من التالميذ وأخرى من المعلمين( .1.2) النوريالدراسة مع دراسة 

 (1.22)دراسة الشوبكي  :أما بخصوك المكان فقد أجريت هذه الدراسة في فلسطين مثل ،
ودراسة الشخريتي  ،(.1.2)، ودراسة النوري (.1.2)دراسة أبو طعيمة ، و (1.22)ودراسة سلوت 

 (.3..1)دراسة فورة و  ،(5..1)ودراسة حجازي  ،(9..1)
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 :دراسات المحور الثاني 

 :بعض الدراسات التي تناولت توظيف الحاسوب في تدريس بعض مهارات اللغة العربية 

 :الدراسات العربية. أ
 (6000)دراسة أبو زهرة   .0

تـأثير التـدريس باسـتخدام الحاسـوب علـى التحصـيل و  :على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف
 ،واتبــــع الباحــــث المــــنهج التجريبــــيبيــــة لــــدى تالميــــذ الحلقــــة األساســــية، فــــي اللغــــة العر  االتجــــاه نحــــوه

إعـــداد اختبـــار تحصــيلي، إعـــداد مقيــاس لالتجاهـــات، برنـــامج ب الباحــث ولتحقيــق أهـــداف الدراســة قـــام
 .التعليمي المحوسب

ــــة عشــــوائية مــــن فصــــول الصــــف الســــادس االبتــــدائي فــــي إحــــدى  طبقــــت الدراســــة علــــى عين
تلميــذًا يمثلــون ( .4)تلميــذًا، ( 79)الي عينــة الدراســة وبلــغ إجمــ، البتدائيــة بمدينــة دمنهــورالمــدارس ا

 .تلميذًا يمثلون المجموعة الضابطة( 39)المجموعة التجريبية، و

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث 
ريس كانت سالبة في اتجاهات التالميذ نحو استخدام الحاسوب كمساعد في عملية التد .2

 %.54..5مجموعها حيث بلغ مجموع نتائج النسبة المئوية للمتوسط 
أي أن ، ى طريقة التـدريس بمسـاعدة الحاسـوبعدم وجود فروق في تحصيل التالميذ تعزى إل. 1

ــــًا كمــــا يشــــير مســــتوى الداللــــة  التحصــــيل ال يتــــأثر بطريقــــة التــــدريس بمســــاعدة الحاســــوب إيجابي
 .إلى ذلك( 585..)

 (6000) دراسة صالح. 6

أثـر اسـتخدام بـرامج الـدروس التعليميـة المحوسـبة فـي  :لـىع فالتعر إلى هدفت هذه الدراسة 
 تواعتمـد، ل األساسي فـي مـدارس محافاـة نـابلساللغة العربية على تحصيل طلبة الصف األو  تّعلم
بعـــد  التحصـــيلي راالختبـــا ةالباحثـــ ت، ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة أعـــدالمـــنهج شـــبه التجريبـــي ةباحثـــال

 .من كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي" الخضراء فلسطين"االطالع على الوحدة الثانية 

طالًبا وطالبة مـن طلبـة الصـف األول ( 323) عينة قصدية تكونت منطبقت الدراسة على  
فصـــل الدوليـــة فـــي محافاـــة نـــابلس لللحكوميـــة، والخاصـــة، ووكالـــة الغـــوث األساســـي، فـــي المـــدارس ا
مجمــــــوعتين إحــــــداهما تجريبيــــــة، تّعلمــــــت  مــــــوزعين علــــــى( م.9/1.2..1) الدراســــــي األول للعــــــام 

مـــت لّ طالبـــا وطالبـــة، وأخـــرى ضـــابطة تع( 255)باســـتخدام الـــدروس التعليميـــة المحوســـبة بلـــغ عـــددها 
  .طالبا وطالبة( 258) بالطريقة التقليدية بلغ عددها
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 :أهمها عدة نتائجبعد تطبيق الدراسة إلى  ةالباحث توقد توصل

 في التحصيل لدى طلبة( α =...5) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
مجموعات  الصف األول األساسي تعزى لمتغير نوع المجموعة والجنس على القياس القبلي في

 .الدراسة جميعها

الصف  لتحصيل لدىفي ا( α =...5) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة. 2
جميعها  األول األساسي تعزى لمتغير نوع المدرسة على القياس القبلي في مجموعات الدراسة

 .المدارس الحكومية ولصالح المدارس الخاصة، ثم وكالة الغوث الدولية، وأخيراً 
في التحصيل لدى البعدي ( α =...5)الداللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى. 1

مدرسة من مدارس العينة، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية، وذلك  لنوع المجموعة في كل تعزى
جميعها عدا مدرسة السالم األساسية للذكور، حيث ال توجد فروق دالة بين  عند مدارس العينة

 .المجموعة التجريبية ودرجات أفراد المجموعة الضابطة على االختبار البعدي درجات أفراد

 (6001) أبو دية دراسة. 2

بناء وتجريب برنامج محوسب لتنمية بع  مهارات تدريس  :هدفت هذه الدراسة إلى 
ة، في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغز ( المعلمات/ الطالبات) في اللغة العربية لدى االستماع
أداة الدراسة  ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة ،الباحثة المنهج البنائي والتجريبي اعتمدت

وهي ، فقرة موزعة على ثالث مهارات(  26) تحتوي على  والتي، المتمثلة في بطاقة المالحاة
 .ومهارة الغلق، رة تنويع المثيراتومها مهارة التمهيد،: على الترتيب

 طالبة من طالبات قسم العلوم(  29) والمكونة من ، بقت أداة الدراسة على العينةطولقد        
من  والمسجالت لمساق تدريب ميداني من الفصل الدراسي الثاني، (تخصك معلم صف)ية التربو 
 (.م 9..8/1..1)العام 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائجة الباحث توقد توصل

، ومهارة تنويع المثيرات، التمهيد مهارة درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق وجود .2
 الكلية في( المعلمات/ الطالبات) لدى وبعده المحوسب برنامجال تطبيق قبلومهارة الغلق 

 . البعدي التطبيق إلى تعزى بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية

 (6001) دراسة القحطاني .4

فعالية برنامج حاسوبي مقترح في تنمية بع   :على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف
ًا بدرجة بسيطة الذين يدرسون بالبرامج الملحقة مهارات القراءة الجهرية للتالميذ المعاقين فكري
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ولتحقيق أهداف  واتبع الباحث المنهج التجريبي،لكة العربية السعودية، بالمدارس العادية في المم
 .الدراسة أعد الباحث اختبارُا تحصيليًا، وبرنامج محوسب

المجموعة ، االبتدائيطبقت الدراسة على عينتين متماثلتين من تالميذ الصف الرابع  
تالميذ ( 9)تالميذ من مدرسة سعيد بن زيد، والمجموعة الضابطة وعددها ( 9)عددها التجريبية و 

 . عسير ةمن مدرسة الحارث بن هشام بالمملكة العربية السعودية بمدينة خميس مشيط بمنطق

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
التطبيق البعدي لالختبارات الخاصة بمهارات بين التطبيق القبلي و  ة إحصائياً توجد فروق دال. 2

 .لصالح التطبيق البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية نتيجة تعرضهم للبرنامج الحاسوبي  ةالقراء
التجريبية في التطبيق درجات المجموعتين الضابطة و  وسطوجود فروق دالة إحصائيًا بين مت. 1

 .الخاصة بمهارة القراءة لصالح المجموعة التجريبيةالبعدي لالختبارات 

 (6009) ، وآخروندراسة العبادي. 5

تقييم منها  اللغة العربية المحوسب لمستوى طلبة الصف الرابع  :هدفت هذه الدراسة إلى       
ولتحقيق أهداف  ،الوصفيواتبع الباحث المنهج المطبق في بع  المدارس األردنية،  األساسي
أعد الباحث استبانة بتدريج ثالثي لقياس مدى توافر كل معيار من هذه المعايير في  الدراسة

 . المنها  المحوسب

طبقت الدراسة على عينة تكونت من جميع معلمي اللغة العربية في المدارس االستكشافية        
ي، والبالغ في مدينة عمان، والذين يطبقون منها  اللغة العربية المحوسب للصف الرابع األساس

سة وتتبع مدر ( 22)معلمًا ومعلمة، وقد تم اختيارهم بالطريقة القصدية، وعددها (  28)عددهم 
 . عمان األولى والثانية والثالثة: لثالث مديريات تربية هي

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
لمنها  المحوسب، وأن مقترحات المعلمين أن مجموعة المعايير قد توافرت بدرجة متوسطة في ا. 2

 .حول هذا المنها  كانت تدور حول النواحي الفنية والتقنية اإلدارية

 (6009) دراسة الفي. 2

تنمية الكفاءة اللغوية واتجاهات تالميذ الصف الرابع االبتدائي  :لىعإلى الدراسة هدفت هذه       
واتبع . يس الخصوصي باستخدام الحاسب اآللينحو اللغة العربية من خالل استراتيجية التدر 

على  ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبيان مفتوح بغر  التعرف الباحث المنهج التجريبي،
تحصيلي، مقياس اتجاهات تالميذ الصف الرابع االبتدائي نحو اللغة المهارات اللغوية، اختبار 

 . العربية
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مجموعتين إحداهما ضابطة  تلميذًا موزعين على( 61)عينة من  طبقت الدراسة على       
تلميذًا من ( .3)بمدرسة مكة، وأخرى تجريبية وعددها " أ"من تالميذ الصف الرابع ( 31)وعددها 

 . بمدرسة قرطبة في محافاة اإلحساء"  "تالميذ الصف الرابع 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
راتيجية التدريس الخصوصي باستخدام الحاسب اآللي في تنمية مهارات اللغة كفاءة است .2

 . العربية

 (6009) وسىدراسة م. 9

مدى فعالية استخدام الحاسوب في إكساب طالب  :لىع التعرفإلى  هدفت هذه الدراسة       
لمنهج واتبع الباحث المنهج الوصفي وامهارات الفهم القرائي، ( األدبي)ر الصف الحادي عش

لكل من ( القبلي والبعدي)التجريبي في اختبار التصميم التجريبي الذي يضم االختبارين 
ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اختبار الفهم  القرائي،  .المجموعتين التجريبية و الضابطة

 . وتصميم البرنامج المحوسب

من طلبة ( األدبي)ي عشر طبقت الدراسة على عينة الدراسة من طالب الصف الحاد        
طالبًا وطالبة من مدرسة خليفة ( .21)وقد بلغ عدد أفراد العينة  ،مدارس الوزارة بإدارة أبو ابي

م العينة إلى مجموعتين الثانوية للبنين، ومدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات، وقد تم تقسي
 . طالبةطالبًا و ( .6)بطة كل مجموعة بها ضاتجريبية و 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج قد توصل الباحثو 
توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الذي تمرست على البرنامج . 2

الحاسوبي مما أدى إلى تنمية مهارات الفهم القرائي عند مستوى الفهم االستنتاجي ويليه الفهم 
 .المباشر والفهم النقدي

( الذكور واإلناث )درجات المجموعتين التجريبية  ق ذات داللة إحصائية بين متوسطرو توجد ف. 1 
 .في التطبيق البعدي لصالح الجنس في مستوى الفهم المباشر لصالح الذكور

 (6002) دراسة أبو منديل. 9

مدى فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس  :لىعالتعرف إلى هدفت هذه الدراسة        
الباحث المنهج  تبعوا، اعد الكتابة على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي بغزةقو  بع 

التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث قائمة المهارات اإلمالئية واالختبار اإلمالئي، 
 . وتصميم بع  األلعاب المحوسبة، ودليل المعلم
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اختيرت بطريقة قصدية من المجموع  ،ةطالًبا وطالب( .21) على عينة منت الدراسة طبق       
واألخرى ضابطة  ،وطالبة باً طال( .6)ا عددهو  إحداهما تجريبية الكلي ووزعت على مجموعتين

 ،وقام الباحث بتطبيق البرنامج المحوسب على المجموعة التجريبية، وطالبة اً طالب( .6)  وعددها 
 .الضابطة بالطريقة التقليدية وتم تدريس المجموعة

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وصل الباحثوقد ت
بين متوسط درجات المجموعة  a≤0.01))عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائية .2

 .لصالح المجموعة التجريبية الضابطة، والمجموعة التجريبية
عتين بين متوسط درجات المجمو  a≤0.01))عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائيةعدم . 1

 .يعزى إلى التفاعل بين الطريقة والجنس

 (6002) دراسة سالم .1

فعالية دمج تقنية الحاسب اآللي في تعليم القراءة و  :على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف        
ات القراءة المبكرة لدى الكتابة للتالميذ المبتدئين، ومدى فعالية البرنامج الحاسوبي في تطوير سلوكي

لتي ولقد تبنى الباحث تصميم نوعي وكمي مختلط، وذلك الستكشاف العوامل السياقية ا، التالميذ
ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استمارة تقويم المهارات  الكتابة،تاثر على نمو تعلم القراءة و 

علم حول األساسية للقراءة والكتابة المعدة لهذا الغر  من قبل وزارة التربية والتعليم، ومقابلة للم
 . تصميم غانم الحارثيب على التالميذ لتعليم القراءة والكتابة من إعداد و البرنامج الحاسوبي المجر 

طبقت الدراسة على عينة من فصول الصف األول االبتدائي في ست مدارس من          
أم  مدرسة حراء، صفوان بن سليم، بديل بن ورقة،: االبتدائية في مدينة الريا  وهي المدارس

تلميذًا، وآخران ( 45)وتمثلت عينة البحث باختيار فصالن تجريبيان بواقع . القرى، الخندق
 .تلميذاً ( 47)ضابطان بواقع 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
 ذات أهمية إحصائية لتعلم القراءة و الكتابة بناًء على اً البرنامج الحاسوبي قد أاهر آثار . 2

رنامج القياسات التي استخدمت في هذا البحث لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت الب
 . لكن بفارق طفيفو  ،الحاسوبي

 (6002) دراسة شتات. 00

أثر توايف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل  :على التعرف هدفت هذه الدراسة إلى      
ولتحقيق  .الباحث المنهج التجريبي تبعوا. ا بهاالحادي عشر واتجاهاتهم نحوها واالحتفا طلبة

 .ومقياس اتجاه اختبار تحصيلي: وهما ،ن للدراسةياستخدم الباحث أداتأهداف الدراسة 
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طالبة من طالبات الصف الحادي عشر القسم العلمي (  64) من  طبقت الدراسة على عينة       
فلسطين للعام _ محافاة خان يونسمدرسة ثانوية تابعة لوزارة التربية والتعليم في  في

حيث تم اختيار فصلين منها وتم توزيعهم عشوائًيا إلى مجموعتين ( م 5..4/1..1)الدراسي
( 31) والثانية ضابطة عددها، طالبة تدرس عن طريق الحاسوب( 31)تجريبية وعددهاى األول
 . التقليدية وتدرس الوحدة بالطريقة طالبة

 :أهمها الدراسة إلى عدة نتائجبعد تطبيق  وقد توصل الباحث
 لصالح المجموعة التجريبية ،وجود فروق دالة إحصائًيا في مستوى التحصيل في النحو .2

 .مقارنة بأقرانهم في المجموعة الضابطة
 ال توجد فروق دالة إحصائًيا في مستوى تحصيل النحو عند الطالبات ذوات المستوى .1

 .المرتفع في المجموعتين التجريبية والضابطة
في  توجد فروق دالة إحصائًيا في مستوى النحو لصالح الطالبات ذوات المستوى المنخف  .3

 .المجموعة التجريبية مقارنة بأقرانهن في المجموعة الضابطة
 توجد فروق دالة إحصائًيا في االحتفاا في النحو لصالح طالبات المجموعة التجريبية .4

 .مقارنة بأقرانهن في المجموعة الضابطة

 (6002)اسة الطحاوي در  .00

مدى توايف معلمي اللغة العربية وسائل التعليم  :هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
اإللكتروني في تعليم اللغة العربية وتعلمها في التخطيط والتنفيذ والتقويم، واتبع الباحث المنهج 

. طًا وتنفيذًا وتقويماً الوصفي التحليلي حيث التعرف على آراء معلمي اللغة العربية وتعلمها تخطي
ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة تتضمن إجراءات توايف وسائل التعلم اإللكتروني في 

 .تخطيط وتنفيذ وتقويم منها  اللغة العربية

طبقت الدراسة على مجموعة من معلمي اللغة العربية ذوي التخصك المنفرد، وذوي 
بكلية التربية بصور في ( التأهيل التربوي)رفع الماهالت التخصك الثاني الملتحقين ببرنامج 

معلم، ومجموعة من معلمي اللغة العربية بمدارس التعليم األساسي ( .4)سلطنة عمان، وعددهم 
 .الحلقة الثانية بالمنطقة الشرقية جنوب سلطنة عمان

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث 
لوسائل التعلم اإللكتروني، أو ( مجموعة الدراسة ) معلمي اللغة العربية  عدم استخدام. 2

جراءات استخدامه، إضافة إلى عدم إلمام المعلمين بوسائل التعلم  التعرف لمفهومه وا 
 .اإللكتروني
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 (6002) دراسة المهوس. 06

ريبات قواعد معرفة أثر استخدام الحاسوب في تقويم تدريس تد :هدفت هذه الدراسة إلى         
المنهج شبه التجريبي،  ثواتبع الباحصف األول متوسط على تحصيل الطالب، اللغة العربية لل

اختبار تحصيلي لقياس تحصيل الطالب في قواعد اللغة  ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث
عداد برنامج يتضمن بع  تدريبات قواعد اللغة العربية للصف األول متوسط با ستخدام العربية، وا 

 .الحاسوب
وتم اختيار العينة بطريقة عشوائية  ،من مدارس الفرسان بالريا  طبقت الدراسة على عينة

 .طالبًا للمجموعتين التجريبية والضابطة( 18)وقد تكونت من 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
موعة التجريبية والمجموعة درجات المج روق ذات داللة إحصائية بين متوسطتوجد ف .2

  .الضابطة في التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية

 (6004) دراسة العيسوي .02

الكشف عن فاعلية تدريس القراءة باستخدام برنامج  :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى
 في تحسين السرعة والفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع(  Power Point) العرو  
واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على بدولة اإلمارات العربية المتحدة، االبتدائي 

أنماط تكنولوجيا تعليم القراءة الشائعة التي تستعين بها معلمات اللغة العربية بمراحل التعليم العام 
ات اللغة العربية لتلك بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك عند التعرف على واقع استخدام معلم

األنماط عند تدريسهن دروس القراءة، ثم استندت الدراسة على المنهج التجريبي حيث تم االستعانة 
ولتحقيق أهداف الدراسة  بمجموعتين تجريبية وضابطة مع التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة،

مة اللغة العربية والطالبة المتدربة أعد الباحث بطاقة مالحاة يمكن االستعانة بها عند تقييم معل
  .عند تدريس القراءة، اختبار قرائي، دروس مبرمجة على البوربونت

طبقت الدراسة على عينة من معلمات اللغة العربية بمراحل التعليم العام بالمدارس 
وعينة من بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، ( المتدربات)الحكومية، وعينة من طالبات كلية التربية 

العين لتطبيق التجربة عليها في  ةتلميذات الصف الرابع االبتدائي بمدرسة الشيماء االبتدائية بمنطق
 . م 4..3/1..1الفصل الدراسي األول 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
رنة باستخدام الطريقة ن استخدام برنامج البوربونت كوسيلة مساعدة في تعليم القراءة مقاإ. 2

 .التقليدية في الفصل أدى إلى تحسين الفهم في القراءة مع توفير الوقت في التدريس
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 (6004) دراسة دويدي. 04

استقصاء أثر استخدام ألعاب الحاسب اآللي، وبرامجه  :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى
دائي في مقرر صف األول االبتالتعليمية على التحصيل، ونمو التفكير اإلبداعي لدى تالميذ ال

واتبع الباحث المنهج التجريبي لدراسة هذا األثر، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد القراءة و الكتابة، 
اختبار تحصيلي في المجموعة السادسة للحروف بمقرر القراءة والكتابة واألناشيد لتالميذ  الباحث

          طبق اختبار تورانس للتفكير االبتكاريالصف األول االبتدائي بالمملكة العربية السعودية، 
 .والمقنن على البيئة السعودية (األشكال ب ) 

تلميذًا تم توزيعهم إلى ثالث مجموعات، تم ( 59)طبقت الدراسة على عينة عشوائية من  
استخدام ألعاب الحاسب اآللي التعليمية مع المجموعة التجريبية األولى، و استخدام برنامج حاسب 
آلي تعليمي إضافة أللعاب الحاسب اآللي للمجموعة التجريبية الثانية، بينما درست المجموعة 

 . الثالثة بالطريقة العادية كمجموعة ضابطة

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث

في تحصيل المجموعات ( a.0.5≤)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى. 2
 .الثالث
في نمو كل قدرة من قدرات ( a ≤ ..5)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 1

ككل لصالح المجموعة ( الطالقة، المرونة، األصالة، التفاصيل ) التفكير اإلبداعي على حدة 
 .التجريبية األولى 

 (6004)قناوي دراسة طه، و  .02

مقترح يستخدم الوسائط المتعددة في  أثر برنامج قرائي :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى
تنمية مهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ المرحلة األساسية، وتنمية ميول تالميذ المرحلة األساسية 

يخك  واتبع الباحث المنهج الوصفي من حيث وصف الااهرة كما هي فيما، نحو درس القراءة
حيث التصميم التجريبي للبحث ذي المجموعتين  ، والمنهج التجريبي منميول التلميذات نحو القراءة

سيد خير ) التجريبية و الضابطة، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اختبار التفكير اإلبداعي 
، اختبار الميول نحو (إعداد الباحثين ) داعية وبرنامج القراءة اإلبداعية، اختبار القراءة اإلب(اهلل 
 . (فااد أبو حطب)د الدراسية الموا

تلميذًا وتلميذة من تالميذ الصف الخامس األساسي ( 72)عينة مكونة من  طبقت الدراسة
تلميذًا وتلميذة يمثلون ( 34)بمدارس فضل الحديثة بإدارة الهرم التعليمية بالجيزة، مقسمة إلى 

ن تلميذًا وتلميذة، كما تم التطبيق على عينة م( 37)المجموعة الضابطة، وأخرى تجريبية وعددها 
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التلميذات بالصف الخامس األساسي في مدرسة الافرة العليا للبنات ببدع زايد في المنطقة الغربية 
تلميذة وأخري تجريبية وعددها ( 33)تلميذة، المجموعة الضابطة وعددها ( 66)بأبي ابي وقدرها 

 . اً تلميذ( 33)

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
فروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارات القراءة اإلبداعية لصالح وجود  .2

 .المجموعة التجريبية

 (6004) وأبو جاموس دراسة الهرش،. 02

أثر دراسة برمجية تعليمية في تحصيل طالب الصف  :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى
التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد  السابع األساسي بالطريقة االعتيادية، واتبع الباحث المنهج

 .البرمجة التعليمية، واالختبار التحصيلي الباحث

طالبًا من مدراس قضاء ( 38)طالبة منهم طالبًا و ( 71)دراسة على عينة من طبقت ال
حوشا التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية في الفصل الدراسي األول من 

طالبًا كمجموعة تجريبية ( .1)م  وتم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين  4..3/1..1ام الع
طالبة ( 28)طالبة تم تقسيمهن عشوائيًا إلى مجموعتين ( 34)طالبًا كمجموعة ضابطة، و( 28)و

 . طالبة كمجموعة ضابطة( 26)كمجموعة تجريبية، و

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث 
في تحصيل طالب الصف السابع األساسي في ( a=..5)وجود فروق ذات داللة إحصائية . 2

فروع اللغة العربية تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التي درست باستخدام 
 .الحاسوب

تعزى إلى الجنس في فروع الفهم و االستيعاب ( a=..5)وجود فروق ذات داللة إحصائية . 1
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الحاسوب، كما جاءت نتيجة الدراسة لتاكد ولصالح 

 .تفوق الذكور في المجموعة التجريبية على اإلناث

 ( 6002) دراسة أمين  .09

معرفة أثر استخدام الحاسوب في اكتساب أطفال ريا  األطفال  :هدفت هذه الدراسة إلى
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت  حثة المنهج التجريبي،واتبعت الباية، بع  المهارات اللغو 

مج حاسوب يحتوي على أنشطة لغوية، واختبار الذكاء، و برنا مقياس النمو لطفل الروضة، الباحثة
 .االقتصاديومقياس المستوى االجتماعي و 
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، طفاًل في روضة مدارس اللغات بمحافاة دمياط( .6)طبقت الدراسة على عينة من  
 .طفالً ( .3)بطة وعدد كل منهما ضامجموعتين تجريبية و  عينة من إلىقسمت الو 

 :بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج منها ةالباحث توقد توصل
إلى اتجاه أن توايف الحاسوب أدى للغوية لصالح المجموعة التجريبية، و نمو المهارات ا. 2

 .مديرة الروضة نحو استخدام الحاسوبإيجابي لدى المعلمات و 

 (6002 ) فارسدراسة . 09

 ودراسة أثرها في تحصيل طلبة ،تصميم برمجية تعليمية :إلى التعرف هدفت هذه الدراسة
واتبع الباحث ، الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية وفروعها مقارنة بالطريقة االعتيادية

 .ًا في اللغة العربيةالمنهج التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اختبارًا تحصيلي

تم اختيارها عشوائًيا من طلبة  ،طالًبا وطالبة( .21)من مكونة عينة  طبقت الدراسة على 
أبو بكر الصديق األساسية للبنين ونور الحسين الشاملة )السابع األساسي من مدرسة  الصف
أفراد عينة  حث بتقسيمقام البا. في مديرية التربية والعليم لمنطقة إربد األولى في األردن( للبنات

( .3)و اً طالب( .3)من  ن تتكون كل منهمااتجريبيت انمنها مجموعت ،الدراسة إلى أربع مجموعات
طالبة تم ( .3)، واً طالب( .3)ن اضابطت ناريسهما من خالل الحاسوب، ومجموعتطالبة تم تد

ت الدراسة إلى ثالثة بتقسيم كل مجموعة من مجموعا وقام الباحث. تدريسهما بالطريقة االعتيادية
حسب عالماتهم المدرسية في الفصل األول من ( متوسط، منخف  مرتفع،)مستويات تحصيلية 

( م 3..1-1..1) لثانيا الدراسي وتضمنت البرمجية التعليمية وحدة دراسية فقط من الفصل العام
 .للصف السابع األساسي من كتاب لغتنا الجميلة

 :أهمها راسة إلى عدة نتائجبعد تطبيق الد وقد توصل الباحث
 ولصالح، وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الكلي تعزى لطريقة التدريس. 2

لى الجنس ولصالح اإلناث والى مستوى ،المحوسبة الطريقة التحصيل ولصالح ذوي التحصيل  وا 
 .المرتفع

فروع  عدا وجود فروق دالة إحصائًيا في تحصيل الطالب في فروع اللغة العربية ما .1
 .ولصالح الطريقة المحوسبة ،المحفواات تعزى لطريقة التدريس

 (6006) دراسة الحيلة وغنيم . 01

استقصاء أثر األلعاب التربوية اللغوية المحوسبة والعادية  :إلىالتعرف هدفت هذه الدراسة 
، قة االعتياديةمعالجة صعوبات التعلم القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي مقارنة بالطري في
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" مايكل بست"مقياسواتبع الباحث المنهج التجريبي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان 
يعانون من صعوبات في  وذلك بهدف الكشف عن الطلبة الذين ،المعرب والمطور للبيئة األردنية

تي يعاني منها القرائية ال اختبار تشخيك في اللغة العربية للكشف عن الصعوباتأعد التعلم، و 
الصعوبات القرائية،  الطلبة، وقد صمّم الباحثان مجموعة من األلعاب التربوية اللغوية بعد تشخيك

 .وبناء الخطط العالجية، وقد استمر تطبيقها مدة شهر واحد بشكل مكثف

مدرستين  في ةطالب (.3)و اً طالب( 28)وطالبة  طالباً ( 48)عينة من طبقت الدراسة على         
إلى ثالث  عشوائياً  وقد وزع أفراد عينة الدراسة، ن المدارس الخاصة في محافاة مدينة عمانم

طالب، (  6)و طالبات،(  .2) وطالبة  طالباً (  26) مجموعات بحيث تشكلت كل مجموعة من 
اللغوية المحوسبة،  وتم معالجة الصعوبات القرائية لدى أفراد المجموعة األولى باستخدام األلعاب

 .بالطريقة االعتيادية لمجموعة الثانية استخدمت األلعاب التربوية العادية، والثالثة عولجتوا

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
 عالمات طلبة بين متوسط (α...5=) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .2

 تم معالجتهم لي المباشر والماجل، ولصالح الطلبة الذينمجموعات الدراسة على االختبار التحصي
التربوية اللغوية ثانًيا، ثم  ا باأللعابعولجو  ، ثم لصالح الطلبة الذينالً باأللعاب اللغوية المحوسبة أو 

 .لصالح الطلبة الذين عولجوا بالطريقة االعتيادية
الصعوبات  ة المحوسبة في معالجةوقد أشار الباحثان إلى ضرورة اعتماد األلعاب التربوية اللغوي

 .القرائية، واستقصاء أثرها في معالجة الصعوبات الكتابية

 (6006) دراسة المحبوب وبوفرسن .60

رصد وتحليل واقع استخدام الحاسوب في تدريس مهارات اللغة في  :هدفت هذه الدراسة إلى       
مكانات ومختبرات ) اديًا سواء كان م( األهلي)المرحلة االبتدائية بالتعليم الخاك  أم ( أجهزة وا 

 ".االنجليزي_العربي"تعليميًا أي استخدام برامج مساعدة لتعليم اللغة بفرعيها 

( 53)واتبع الباحث المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث استبانة مكونة من  
 لمديري المدارس األجنبية،بندًا، وبطاقة مقابلة لقيادي إدارة التعليم الخاك، وبطاقة خاصة 

من % .1بنسبة مئوية تقدر بـ( عربية، ثنائية اللغة ، أجنبية ) مدرسة أهلية ( .3)وتم توزيعها  
 .عدد المدارس الموجودة بالتعليم الخاك

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث 
ويعتمد المعلمون الذين يستخدمون الحاسوب ، بويةمن قبل إدارة التقنيات التر  قلة البرامج المعدة. 2 

  .في التدريس على برامج تجارية وال توجد برامج خاصة تناسب المناهج للبيئة الكويتية
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هناك آراء و توصيات وطموحات نحو استخدام الحاسوب في تدريس المهارات اللغوية في . 1
 .المرحلة االبتدائية بالتعليم الخاك بدولة الكويت

 :لدراسات األجنبيةا .ب
  (Dunn (2002 ،دوندراسة . 1

والتدريس ، إجراء مقارنة بين أسلوب التدريس بالطريقة التقليدية :الدراسة إلى هدفت        
بمساعدة الحاسوب من حيث فاعلية كل منهما في تنمية مهارة القراءة لطلبة األول الثانوي الذين 

مجموعة تجريبية مكونة من : ينة الدراسة من مجموعتينوتألفت ع. يعانون ضعفًا في هذه المهارة
( 63)ومجموعة ضابطة مكونة من ، طالبًا وطالبة درسوا المادة التعليمية بوساطة الحاسوب( 78)

 .المادة ذاتها بالطريقة التقليديةطالبًا وطالبة درسوا 

  .سوبوقد توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست بوساطة الحا 

  Hawsawi (2002)،هاوساوي دراسة. 6

 فين العاملين مع الطالب ذوي التخلإدراك المدرس :التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى       
 .العقلي البسيط لمهارات االستخدام التقني للحاسب اآللي في التدريس

بتصميم بطاقة حث الباقام لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث األسلوب الكيفي في البحث، و  
 .قام بمقابلة كل المدرسين الذين قام بمالحاتهمأنه مالحاة باإلضافة إلى 
مدرسة تمثل المراحل االبتدائية، ( 21)في  مدرساً ( 27)من  مكونةعينة طبقت الدراسة على 

والمتوسطة، والثانوية، وقد تمت الدراسة في ثالث مدن تقع في واليتين من واليات الشمال الغربي 
 .من الواليات المتحدة األمريكية

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
 ة،ادة من استخدام الحاسب بطرق عديدّن التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط يمكنهم االستفإ. 2

 .باستخدام الحاس بحيث ترفع من مستوى تحصيلهم في القراءة، والكتابة، والرياضيات، ومهارات
 باستخدام الحاسوب، باإلضافة إلى راً ّن التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة يستمتعون كثيإ. 1

 أّن إيجابيات وفوائد استخدام الحاسوب للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة ولذوي
 .التخلف العقلي البسيط بصفة خاصة كثيرة جًدا

 Amon&Schwarz،Lepair،Castell (6000)،دراسة كاستيل وليبيروآمون واسكوارز .2

مبيوتر في تدريس مهارات فحك ثالثة برامج ك: التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى           
 .لتعلم في ألمانياالقراءة لدى األطفال ذوي صعوبات االهجاء و 
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ر وتسلر وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تشخيصي في الهجاء ، واختبار القراءة لزيور  ، واختبا
 .ستفتاءاتلذكاء األطفال والمقابالت واال

، وتم تدريبهم على مهارات الهجاء والقراءة طفاًل وطفلة( 26)مكونة من عينة طبقت الدراسة على  
 ،لمدة ألف دقيقة خالل شهرأثناء عملية التعلم 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث 
 . من خالل برامج الكمبيوتر ، وتحسين الكتابة لديهمل في نطق الحروفحسين أداء األطفات. 2

 Clayton  (0116) ،دراسة كاليتون. 4

فاعلية الحاسوب المساعد في التعليم في مدى  :على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف        
ع الباحث المنهج واتب، الرياضيات، واتجاهاتهم نحو القراءة والرياضيات في وتحصيل الطلبة  القراءة

، في خمس مدارس في الريف (الخامس -الثاني)وطبقت الدراسة على الصفوف منالتجريبي 
 .والمدينة، في شمال غرب كارولينا الجنوبية 

وقد تّلقت المجموعة التجريبية مهارة القراءة والرياضيات باستخدام الحاسوب المساعد في التعليم، 
 .بالطريقة التقليدية، لمدة سنة كاملةوأما المجموعة الضابطة فقد درست 

 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث
 .للحاسوب المساعد في التعليم دوًرا في تحسين مهارة القراءة عند طلبة الصف الرابع نّ إ .2
 ية ذاتزيادة االتجاهات الموجبة نحو القراءة في الصفين الثالث والرابع في المناطق الريف. 1

 .الوضع االقتصادي واالجتماعي المتدني
 مقارنة مع تحصيل الطلبة الذين تلقوا مادة الرياضيات باستخدام الحاسوب كان عالياً  نّ إ .3

 .تحصيل الطلبة في المجموعة التقليدية

 Land & Honey ( 0191 ) ،دراسة الند و هوني. 2

ن يتعلم التيتحصيل الطالبات واتجاهاتهم ال المقارنة بين نتائج :الدراسة إلىهذه هدفت         
 .التقليدية أو بمساعدة الحاسوب بالطريقة

طالبًا وطالبة مسجلين في شعبة علم النفس بكلية جونيور ( 251)وقد تكونت عينة الدراسة من  
طالبًا تعلموا بالطريقة  (.7)ة الحاسوب وطالبًا منهم تعلموا بمساعد(  81) شمال غرب المسيسبي، 

 .لتقليديةا
 :أهمها بعد تطبيق الدراسة إلى عدة نتائج وقد توصل الباحث

المجموعة التي درست بمساعدة الحاسوب  عدم وجود فروق مهمة في معدل العالمات بين. 2
 .والمجموعة التقليدية
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حسب اتجاهاتهم نحو المساق والمدرس كان الدارسون بمساعدة  عند تصنيف إجابات الطالبات .1
 .التعلم التقليدي كثر إيجابية من مجموعةالحاسوب أ

 :التعليق على دراسات المحور الثاني

 بالنسبة لألهداف: 

ومدى فاعليتها على مجموعة من المتغيرات السابقة تأثير البرامج المحوسبة،  تناولت الدراسات
 :المختلفة منها

 تنمية التحصيل في اللغة  فيومعرفة أثرها  ،اهتمت دراسات هذا المحور ببناء البرامج المحوسبة
 ودراسة الهرش وأبو جاموس ،(.1.2)ودراسة صالح  ،(.1.2)دراسة أبو زهرة  :العربية مثل

(1..4.) 
 تنمية المهارات القرائية كما  ومعرفة أثرها في ،اهتمت دراسات هذا المحور ببناء البرامج المحوسبة

ودراسة طه  ،(4..1)راسة العيسوي ود ،(7..1)ودراسة محمد  ،(9..1)في دراسة القحطاني 
 (.4..1)وقناوي 

 تنمية االستعداد  ومعرفة أثرها في ،اهتمت بع  دراسات هذا المحور ببناء البرامج المحوسبة
 (.5..1)ودراسة صالح  ،(9..1)دراسة العويدي  :القرائي مثل

 معالجة الصعوبات  ومعرفة أثرها في ،اهتمت بع  دراسات هذا المحور ببناء البرامج المحوسبة
 (.1..1)ودراسة الحيلة وغنيم  ،(6..1)دراسة رجب  :القرائية مثل

 ة ومعرفة أثرها على تنمية الكفاء ،اهتمت بع  دراسات هذا المحور ببناء البرامج المحوسبة
ودراسة الفي  ،(.1.2)دراسة أبو زهرة  :اللغة العربية مثلاللغوية واتجاهات التالميذ نحو 

(1..7.) 
  لصف الرابع األساسي ها  اللغة العربية المحوسب لتقييم منباهتمت بع  دراسات هذا المحور

، ورصد وتحليل واقع استخدام الحاسوب في (7..1)دراسة العبادي  :المطبق في األردن مثل
 (.1..1)دراسة المحبوب وبوفرسن  :تدريس مهارات اللغة العربية مثل

 ومعرفة أثرها في تنمية قواعد اللغة  ،بناء البرامج المحوسبةاهتمت بع  دراسات هذا المحور ب
 (.6..1)دراسة أبو منديل  :العربية مثل

 والقراءة  استخدام الحاسوب في تدريس مهارات الهجاء اهتمت بع  دراسات هذا المحور أثر
 (....1)دراسة كاستيل وليبر وآمون واسكوارز: لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم مثل

 ذلك ركزت بع  دراسات هذا المحور على فاعلية الحاسوب في التعليم، وتحصيل التالميذ وك
 (.2991)دراسة كاليتون : في القراءة والرياضيات مثل
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  فقد ركزت على إدراك المعلمين العاملين مع الطالب ذوي التخلف ( 1..1)أما دراسة هاوساوي
  .ب اآللي في التدريسالعقلي البسيط لمهارات االستخدام التقني للحاس

 بالنسبة لمنهج الدراسة: 

 التي اتبعتها الدراسات السابقة بتنوع أهداف تلك الدراسات، فبع  الدراسات  تعددت المناهج
 (.1..1)، ودراسة المحبوب وبوفرسن (7..1)دراسة العبادي  :استخدمت المنهج الوصفي مثل

 والعيسوي  ،(5..1)دراسة صالح  :ي مثلاستخدمت بع  الدراسات المنهج الوصفي التجريب
 (.4..1)ودراسة طه وقناوي  ،(4..1)
 ودراسة العويدي  ،(.1.2)دراسة صالح  :استخدمت بع  الدراسات المنهج شبه التجريبي مثل
 (.6..1)ودراسة رجب  ،(9..1)
  (7..1)ودراسة الفي  ،(9..1)استخدمت دراسات أخرى المنهج التجريبي كدراسة القحطاني، 

 (.1..1)ودراسة الحيلة وغنيم  ،(4..1)ودراسة الهرش وأبو جاموس 

 بالنسبة ألدوات الدراسة: 

تنوعت أدوات الدراسة بتنوع أهدافها وموضوعاتها ما بين اختبارات قرائية واختبارات تحصيلية 
 .واستبانة ومقاييس االتجاه

 ودراسة  ،(9..1)القحطاني  دراسة :اتفقت بع  الدراسات في استخدام اختبار قرائي مثل
 (.4..1)ودراسة العيسوي  ،(6..1)رجب
 ودراسة  ،(.1.2)دراسة أبو زهرة  :اتفقت بع  الدراسات في استخدام اختبار تحصيلي مثل

ودراسة دويدي  ،(4..1)ودراسة الهرش وأبو جاموس  ،(4..1)ودراسة الفي  ،(.1.2)صالح 
(1..4.) 
 ودراسة  ،(7..1)دراسة العبادي  :م استبانة مثلاتفقت بع  الدراسات في استخدا

 (.1..1)ودراسة المحبوب وبوفرسن ،(7..1)الفي
 (.4..1)ودراسة الفي  ،(.1.2)دراسة أبو زهرة  :اتفقت بع  الدراسات مقياس اتجاه مثل 
  (1..1)تنوعت أدوات الدراسة فمنها من استخدم بطاقة المالحاة كدراسة هاوساوي ، 
  استخدمت اختبار تشخيصي، واختبار قراءة ( ...1)كاستيل وليبر وآمون واسكوارزأما دراسة

 .لزيور ، واختبار وتسلر لذكاء األطفال
اختبار تشخيصي، اختبار معرفي في : أما بالنسبة لألدوات المستخدمة في الدراسة الحالية فكانت

 .ة لرصد مهارات القراءة الجهريةالقراءة الصامتة، اختبار أدائي في القراءة الجهرية، بطاقة مالحا
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 بالنسبة لعينة الدراسة: 

 تنوعت العينة المختارة في الدراسات السابقة حيث تناولت بع  الدراسات الصف الرابع 

 ،(7..1)ودراسة الفي  ،(7..1)العبادي ودراسة  ،(9..1)ودراسة القحطاني  :ألساسي مثلا
(.1..1)م ودراسة الحيلة وغني ،(4..1)ودراسة العيسوي   

  ودراسة دويدي  ،(6..1)دراسة سالم  :هناك دراسات تناولت الصف األول األساسي مثلو
(1..4.) 
 ودراسة صالح  ،(9..1)دراسة العويدي :بع  الدراسات طبقت على أطفال ريا  األطفال مثل
(1..5.) 
  المعلمات و  فقد استخدمت ،(6..1)معام الدراسات ركزت على التالميذ إال دراسة العيسوي

استخدم ( 7..1)كذلك دراسة العبادي  .الطالبات المتدربات بجانب تالميذ الصف الرابع األساسي
 .المعلمين والمعلمات

 (...1)دراسة كاستيل وليبر وآمون واسكوارز :ركزت بع  الدراسات على األطفال مثل. 
 (.1..1)اوي دراسة هاوس :كذلك ركزت بع  الدراسات على المعلمين مثل 
  ركزت على تالميذ الصف الثاني حتى الخامس االبتدائي( 2991)أما دراسة كاليتون. 
 من حيث العينة،  يالتي تناولت الصف الرابع األساس اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة

 .يفكانت عينة الدراسة من تالميذ الصف الرابع األساس

 التعقيب على الدراسات السابقة

 :وء الدراسات السابقة التي تم عرضها نالحا ما يليفي ض

 بالنسبة ألهداف الدراسات: 

   أجمعت الدراسات على أن هناك أثرًا للبرامج التعليمية العالجية التي يتم تصميمها وبنااها لعال
، ودراسة عو  (.1.2)، ودراسة النوري (.1.2)أبو طعيمة  مثل دراسة الضعف القرائي

، ودراسة (3..1)، ودراسة فورة (3..1)، ودراسة عطا اهلل (3..1)بقليه  ودراسة( .1.2)
وكذلك البرامج التعليمية (. 2..1)، ودراسة راشد (2..1)ودراسة السليطي( 4..1)العيسوي
 (.1..1)، ودراسة الحيلة وغنيم (6..1)دراسة رجب  مثل المحوسبة

 التعليمية المحوسبة، برامج الة أهمية يتضح من الدراسات السابقة، ويتفق مع الدراسة الحالي
 .الضعف القرائيعال  وغيرها في 
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 بالنسبة لمنهج الدراسات: 

أبو طعيمة  دراسة :مثل( التجريبي)اتفقت بع  الدراسات مع الدراسة الحالية في المنهج المتبع 
راسة ود ،(9..1) ، ودراسة الشخريتي (9..1)ودراسة السيد  ،(.1.2)، ودراسة عو  (.1.2)

، (5..1)، ودراسة الفضلي (6..1)، ودراسة الراشد (7..1)، ودراسة الفي (9..1)القحطاني 
 ،(2..1)، ودراسة السليطي (4..1)ودراسة الهرش وأبو جاموس  ،(5..1)ودراسة حجازي 

 (.2..1)، ودراسة بدير(1..1)ودراسة الحيلة وغنيم 

 بالنسبة ألدوات الدراسات: 

 دراسة النوري : مثل لدراسة الحالية في بناء اختبار تشخيصيمع ا اتفقت بع  الدراسات
، ودراسة (3..1)، ودراسة فورة (4..1)، ودراسة العيسوي (3..1)، ودراسة فورة (.1.2)

 (.2..1)، ودراسة راشد (4..1)العيسوي 

 ار قرائيواختب اتفقت بع  الدراسات مع الدراسة الحالية في إعداد بطاقة مالحاة لألداء القرائي 
ودراسة  ،(9..1)دراسة القحطاني و  ،(.1.2)، ودراسة النوري (.1.2)دراسة أبو طعيمة: مثل
، (3..1)، ودراسة عطا هلل (3..1)ودراسة بقليه  ،(4..1)ودراسة العيسوي ( 6..1) رجب

  (2..1)، ودراسة راشد (2..1)، ودراسة الكثيري (3..1)ودراسة فورة 
 النوري  دراسة :لدراسة الحالية في إعداد اختبار القراءة الصامتة مثلاتفقت بع  الدراسات مع ا
، (9..1)، ودراسة السيد (.1.2)، ودراسة أبو طعيمة (.1.2)ودراسة أبو دقة  ،(.1.2)

) ، ودراسة العيسوي(5..1)، ودراسة الفضلي (6..1)، ودراسة الراشد (9..1)ودراسة الشخريتي 
 (.2..1)، ودراسة راشد (2..1)ودراسة السليمان ، (2..1)، ودراسة السليطي (1..1

 بالنسبة للفئة المستهدفة: 

الصف الرابع األساس  الية في الفئة المستهدفة وهي تالميذاتفقت بع  الدراسات مع الدراسة الح
ودراسة ، (9..1)، ودراسة السيد (.1.2)، ودراسة النوري (.1.2)دراسة أبو طعيمة : مثل

، ودراسة الفضلي (7..1)ودراسة الفي  ،(7..1)راسة العبادي ود ،(9..1)القحطاني 
 .(2..1)ودراسة الكثيري  ،(1..1)ودراسة الحيلة وغنيم  ،(4..1)ودراسة العيسوي  ،(5..1)

 :استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بما يلي

 تحديد وبناء اإلطار الناري للدراسة. 
  االختبار المعرفيباالختبار التشخيصي، وبطاقة المالحاة، و إعداد أدوات الدراسة ممثاًل. 
 اإلطالع على األساليب اإلحصائية المناسبة وتفسير النتائج وتعميمها. 
 تصميم البرامج المحوسبة، ومراعاة المعايير الالزم توافرها لبناء البرنامج الجيد. 
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 :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

 حدود علم _وجد في في عال  الضعف القرائي فإنه ال ي م من وجود دراسات متنوعةعلى الرغ
ركزت على استخدام برنامج محوسب في عال  الضعف لبع  المهارات القرائية  دراسات_ الباحث

 .في فلسطين يلدى تالميذ الصف الرابع األساس

  ي أخفق التالمهارات القرائية  همبأنها حددت أكما تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 .يتالميذ الصف الرابع األساس فيها
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 الفصل الرابع

 راءاتالطريقة واإلجـ

 

 منهج الدراسة. 

 مجتمع الدراسة. 

 عينة الدراسة. 

 إعداد وبناء البرنامج. 

 أدوات الدراسة: 

 لمهارات القرائيةاختبار تشخيصي في بع  ا. 

 في مهارات التعرف والفهم القرائي اختبار معرفي. 

 بطاقة المالحاة لمهارات النطق القرائي. 

  ضبط متغيرات الدراسة 

 المعالجات اإلحصائية. 
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 الفصل الرابع

ووصفًا لمجتمع الدراسة يتناول هذا الفصل المنهجية التي اتبعها الباحث في هذه الدراسة،      
ت الدراسة المستخدمة وطرق إعدادها وصدقها وثباتها، كما سلوب اختيارها، وكذلك أدواوعينتها وأ

يتضمن هذا الفصل وصفًا لإلجراءات التي قام بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، 
وأخيرًا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة بواسطة البرنامج 

  .اإلحصائي

 منهج الدراسـة: 

مجموعة تجريبية ومجموعة : تصميم المجموعتينالمنهج التجريبي باستخدام الباحث تبع ا       
 .يالرابع األساسالصف  تالميذمن ضابطة 

والتجربة وفقًا للبحث العلمي هي إجراء يهدف إلى التحقق من عالقات العلة والمعلول وذلك بتقسيم 
ير مستقل أو أكثر، والعنصر األساس في عدد من األفراد عشوائيًا في مجموعات يعالج فيها متغ

البحث التجريبي هو أن الباحث يضع عن قصد الاروف التي تتعر  فيها مجموعات مختلفة 
 (337: 3338أبو عالم، )لخبرات مختلفة 

 مجتمع الدراسة: 

بمدارس وكالة الغوث  يالصف الرابع األساس تالميذيتكون مجتمع الدراسة من جميع 
  م0230/ 0233الدراسي عاملل  تلميذاً  (0821)شمال غزة، ويبلغ عددهم الدولية بمحافاة 

 عينة الدراسة: 

 :االستطالعية العينة. أ

من مجتمع الدراسة األصلي، وتم  تلميذاً  (52)اختيار عينة عشوائية استطالعية قوامها تم 
للتطبيق  تهاحيتطبيق األدوات المستخدمة في هذه الدراسة على هذه العينة بهدف التحقق من صال

 .، وذلك من خالل حساب صدقها وثباتها بالطرق اإلحصائية المالئمةميدانيةعلى أفراد العينة ال

 (:االستكشافية)العينة االستطالعية الثانية . ب

من  ياألساسالصف الرابع  تالميذمن  تلميذاً ( 033)تم اختيار عينة عشوائية مكونة من 
وكالة الغوث الدولية بمحافاة شمال غزة، وذلك للكشف عن مجتمع الدراسة األصلي من مدارس 

 .الضعف في المهارات القرائية
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 (3: 3)جدول رقم

 توزيع عينة الدراسة لتشخيك الضعف في بع  المهارات القرائية
 عدد التالميذ رقم الشعبة المدرسة الرقم
 73 7،  3 .مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين 3

 72 7،  3 .لالجئين" هـ"ر جباليا االبتدائية مدرسة ذكو  0

 72 7،  3 .مدرسة ذكور األيوبية االبتدائية لالجئين 1

 122 6 المجموع

 

 :العينة الميدانية. ج

وتم اختيار ، شمال غزة ةمن محافا ذكور بيت الهيا ةمن مدرسقصدية تم اختيار عينة 
 .ة ضابطةدراسي كمجموعة تجريبية وفصل دراسي آخر كمجموع فصل

 تلميذاً ( 03)ولكون التجربة ستجري في مختبر الحاسوب وأن المختبر ال يستوعب أكثر من 
من كل فصل حسب عدد أجهزة الحاسوب  اً تلميذ( 03)الفصلين إلى  تالميذفقد تم تصفية عدد 

ين من ضعاف التحصيل وخمسة من تلميذوذلك بناء على مبدأ الفروق الفردية بحيث تم استبعاد 
 .من مرتفعي التحصيل تقريبًا من كل فصل دراسي تلميذينسطي التحصيل و متو 
على الفصول الدراسية قد تم  تالميذبأن توزيع ال ةالمدرس وكان الباحث قد تأكد من مدير  

في العام السابق وذلك حتى ال يكون هناك تميز مسبق ألي  تالميذحسب التباين في درجات ال
مجموعة تجريبية، تلميذًا ( 03)تلميذًا، منهم  (38)د أفراد العينة وقد بلغ عد .فصل على فصل آخر

  .مجموعة ضابطةتلميذًا ( 03)و
 (3: 0)جدول رقم 

 يبين توزيع عينة الدراسة الميدانية
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المدرسة الرقم
 03 03 .مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين 3

 84 المجموع
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في  والمتمثلة يرات القرائية للصف الرابع األساسإعداد قائمة في بعض المها   
 :القرائي مهارات التعرف والفهم والنطق

 :على المصادر التالية إعداد المهارات القرائيةوقد اعتمد الباحث في 
 (.3_3)الخطوط العريضة لمنها  اللغة العربية للصفوف  .3
 .ة التي تناولت المهارات القرائيةالدراسات والبحوث السابق. 0
 .األدبيات التربوية المرتبطة باللغة العربية. 1
 .المعلمين والمشرفين ومن لهم خبرة في مجال المناهج وطرق التدريس. 3

وتم عر  هذه المهارات بتوسع في الفصل الثاني، وكذلك تم عر  قائمة المهارات قي الفصل 
  .الرابع

 ببناء البرنامج المحوس 
لدى  ئيةمهارات القراال الضعف في بع برنامج محوسب لعال   بيان فاعليةهدفت الدراسة إلى    

مقارنة مع التالميذ الذين يدرسون المهارات القرائية بالطريقة ، ياألساس الرابعتالميذ الصف 
 .التقليدية

 :وقد اعتمد الباحث في بناء البرنامج على المصادر التالية
 .ت السابقةالبحوث والدراسا .2
 .االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية .1
 .يلتالميذ في مرحلة التعليم األساسخصائك ا .3
 .خصائك بناء البرامج التعليمية المحوسبة .4

 :مبررات إعداد البرنامج المحوسب

 .جدة الموضوع وحداثته إذ لم يتعر  له التالميذ في مراحل سابقة .2
 .ن المتعلم والحاسوباإلسهام في تحقيق مبدأ التفاعل بي .1
 .االرتقاء بالتالميذ، لجعلهم أكثر حبًا وشغفًا للقراءة .3
قد يكون البرنامج حاًل للمشكالت التي قد يواجهها المعلم في تدريسه لتلك المهارات القرائية  .4

 .مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، ازدحام الفصول، قلة الوقت :مثل
 .راء واتباع طرق حديثة لعال  الضعف القرائيحاجة المناهج التعليمية إلى إث .5
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 مراحل إعداد البرنامج المحوسب
 :مرحلة اإلعداد والتصميم .2

 :وتضمنت عملية إعداد البرنامج الخطوات التالية

 :تحديد أهداف البرنامج: أوالً 

 (.023)ة انار صفح: يتوقع من الطالب بعد تنفيذ البرنامج أن يكون قادرًا على أن

 :تحديد محتوى البرنامج :ثانياً 
تم تحديد محتوى البرنامج في ضوء المهارات المحددة سلفًا باإلضافة إلى الخبرة الشخصية للباحث 

الحاسوب في مدارس الحكومة و اللغة العربية  وجهي ومدرسيوالخبرة التي تم استطالعها من م
 .ومدارس وكالة الغوث الدولية

 :محتوى البرنامج المحوسب

 :لبرنامج المحوسب بما يليوقد تمثل ا
 .عنوان البرنامج ويحتوي اسم المدرسة والصف والبرنامج .1

 .الهدف من البرنامج .0

 .تعريف البرنامج .3

 .التقويم القبلي .4

 .التقويم البنائي .5

 .التقويم الختامي .6

 .التغذية الراجعة الفورية .7

 :مهارة كما يوضحها الجدول اآلتي(  02) وقد بلغ المحتوى 
 (3: 1)جدول رقم

 وزيع المهارات على البرنامجت
  

 المهارة الرقم
 .التمييز بين الالم الشمسية والقمرية تمييزًا صحيحاً  3

 مد األلف/ أوالً ( األلف، الواو، الياء) حروف المد الثالثة  0

 مد الواو :ثانيًا  1

 مد الياء :ثالثًا  3

 (لياءاأللف، الواو، ا) التمييز بين حروف المد الثالثة  :رابعا 5
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 .التمييز بين أنواع األساليب اللغوية تمييزًا سليماً  6

 .تكوين كلمة ذات معنى من كل مجموعة حروف 7

 .ترتيب الكلمات لتكون جماًل مفيدة 8

 .تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة 3

 .توايف المفردات في جمل مفيدة 32

 .توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة 33
 التمييز بين المفرد، والمثنى، والجمع 30
 .تفسير معاني مفردات بع  الكلمات  31
 .تحديد مضاد بع  الكلمات 33
 .توايف الضمائر المتصلة توايفًا صحيحاً  35
 ضمائر المتكلم  :أوالً .توايف الضمائر المنفصلة 36

 .توايف الضمائر المنفصلة للمخاطب توايفًا صحيحاً  :ثانياً  37

 .توايف الضمائر المنفصلة للغائب توايفًا صحيحاً  :ثالثاً  38
 .توايف الضمائر المنفصلة توايفًا صحيحاً  :رابعاً  33
 .التعبير عن المضمون العام للفقرة تعبيرًا فاهماً  02

 
وتم تنايم محتوى البرنامج على شكل مهارات، بحيث تشمل كل مهارة من المهارات على األهداف 

. والوسائل التعليمية التعلمية المقترحة، والتمهيد واألنشطة وأساليب التقويم( المراد تحقيقها)السلوكية 
  .كما تم ترتيب المحتوى التعليمي من السهل إلى األصعب

 :تحديد طرق واستراتيجيات التدريس التي سوف تستخدم لتنفيذ البرنامج: ثالثاً 

اليبه التعليمية ليحقق األهداف المرجوة بشرط أن إن المدرس الناجح هو الذي يستطيع أن ينوع أس
 .يتوافق األسلوب مع طبيعة المهارة التعليمية والفروق الفردية واإلمكانيات المتوفرة
 :وقد قام الباحث بتوايف األساليب التدريسية اآلتية في تنفيذ البرنامج المحوسب

 عر  المادة التعليمية. 

 ضرب األمثلة التوضيحية. 

  الحوارالمناقشة و. 
 :تحديد الوسائل واألجهزة والمواد التعليمية التعلمية المقترحة الموظفة في تنفيذ البرنامج: رابعاً 

 .إن تنوع الوسائل التعليمية التعلمية من شأنها أن تذلل الصعوبات وتحد منها
 :وعند اختيار هذه الوسائل واألجهزة تم مراعاة
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 .يب التقويمارتباط الوسائل باألهداف والمحتوى وأسال .1

 .إتاحة المجال للتالميذ بتنمية المهارات القرائية خار  أسوار المدرسة .0

 .م بشكل مباشر في تحقيق البرنامجاسهاإل .3

 :وقد تضمن البرنامج المواد والوسائل اآلتية
1. CD 

يتناسب مع عر  محتويات البرنامج من خالل الحاسوب على شاشة العر  أو  LCDجهاز  .0
 (.Smart board)السبورة الذكية 

حيث . أجهزة الحاسوب وذلك من خالل مختبر الحاسوب التي قام الباحث بتنفيذ البرنامج به .3
يحتوي المختبر على عدد من األجهزة ذات المواصفات المطلوبة، والتي يتناسب عددها مع عدد 

 .التالميذ عينة الدراسة

 .Net op school( نت أب سكول)شبكة  .4

 :يات البرنامجالحد الزماني لفعال: خامساً 
بمدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية  ييذ العينة من الصف الرابع األساساستهدف البرنامج تالم
م، حيث تم تدريس البرنامج بواقع ثالث حصك أسبوعيًا 0211/0210لالجئين للعام الدراسي 
نة، بحسب دقيقة لكل حصة، على أن تتسم هذه الخطة بالمرو ( 42)ولمدة على مدار ستة أسابيع ، 

ما يستجد من أمور أثناء تطبيق البرنامج، وذلك لعال  الضعف في بع  المهارات القرائية عن 
 .طريق البرنامج المحوسب

 : الحد المكاني لتنفيذ البرنامج: سادساً 
وذلك بعد أخذ  االبتدائية لالجئين،الهيا ت ذكور بي تم تنفيذ البرنامج في مختبر الحاسوب بمدرسة

 .في وكالة الغوث الدولية برنامج التربية والتعليم إذن من رئيس
 :تحديد أساليب التقويم في البرنامج: سابعاً 

 :كمن الفائدة منها فيالعملية التعليمية التعلمية حيث تتعتبر عملية التقويم إجراء هام في 
 .تزويد المتعلم بتغذية راجعة حول مدى تحقق األهداف. 1
مكانية تنويعها تفيد المعلم في الحكم على. 0  .أسلوب التدريس وا 
 :استخدم الباحث أساليب التقويم التالية وقد

ثارة  ،من خالل طرح األسئلة في بداية اللقاء للكشف عن خبرات التالميذ :التقويم القبلي وتهيئتهم وا 
 .دافعتيهم للتعلم

طرح األسئلة للكشف وذلك عن طريق  ،والذي يتم خالل تدريس المهارات القرائية :التقويم التكويني
باإلضافة إلى تفعيل التالميذ وضمان مشاركتهم ودمجهم في . عن مدى تحقق األهداف في كل لقاء

 .الموقف التعليمي واستثارة انتباههم باستمرار
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للتأكد من تحقيق األهداف التعليمية التي وضعها ( مهارة)ويتم في نهاية كل لقاء  :التقويم الختامي
 . لكل مهارة

 :ينالختبار  انتهاء فترة الدراسة يخضع التلميذ بعد كذلك
 اختبار في مهارات التعرف والفهم القرائي. 

  من إعداد الباحث ويكونان بمثابة التقويم النهائي واآلخر في مهارات النطق القرائي. 
 :تحديد طرق التعزيز والتغذية الراجعة: ثامناً 

ق التعزيز سواء كان صوتيًا أو مرئيًا، والتنوع في وقد راعى الباحث في هذا البرنامج التنوع في طر 
 .التغذية الراجعة المستمرة للتالميذ وسائل التعزيز يهدف إلى تقديم

 :تحديد أنواع األسئلة التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج: تاسعاً 
ها وذلك لحث التالميذ على المشاركة الفعالة، مع التأكد من الصياغة السليمة لألسئلة ومراعات

لألهداف وضرورة االبتعاد عن األسئلة التي تستلزم إجابات طويلة، وفي ضوء ذلك كانت األسئلة 
 .متنوعة بحسب المهارة

 :مرحلة كتابة السيناريو .6  
ليمية مسجلة وهي المرحلة التي يتم بها ترجمة الخطوط العريضة إلى إجراءات تفصيلية ومواقف تع

 . على الورق
   :إنتاج البرمجية .2

وهي المرحلة التي يسعى فيها المصمم لتنفيذ ما وضعه في السيناريو في صورة برمجية متعددة 
التي يختلف ( الشاشات ) حيث يتم تقسيم محتوى البرمجية إلى مجموعة من اإلطارات . تفاعلية 

تصميم خطي ) ويتم ربط الشاشات البرمجية وكيفية عرضها. عددها تبعًا لطبيعة الموضوع وحجمه
 (..3، 166: .1.2اشتيوة وعليان، .( ) م متفرعأ

في تصميم التدريبات كبرنامج رئيس    Adobe FlashCs5وقد استخدم الباحث برمجيات فالش
 corol   لتحرير وتعديل الصور، باإلضافة إلى استخدام برنامجي Phtoshop واستخدام برنامج

Draw وadobe illustrator صوتال واستخدام أحد برامج تحرير. 

 :ولقد راعى الباحث عند إنتاج البرنامج المحوسب ما يلي 
 .وذلك عبر استخدام الماوس ولوحة المفاتيح ،سهولة التعامل مع البرنامج. 2
 .سهولة الدخول والخرو  من البرنامج. 1
 .إعطاء الفرصة للطالب اختيار المهارة الذي يريد دراستها. 3
 .ه الخاصة وبالسرعة التي يريدهااإلتاحة للطالب التعلم وفق قدرات. 4
 .التنوع في أساليب التعزيز. 5
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 :مرحلة التقويم والتطوير .4
نتهاء من إنتا  البرنامج بصورته األولية، تم عرضه على مجموعة من المحكمين والخبراء بعد اال

ن المتخصصين في تكنولوجيا التعليم وتصميم التدريس وبرمجة الحاسوب وعلم النفس التربوي، م
حيث يتم تعديلها بناء على آراء  ،أجل التأكد من مالئمته وقدرته على تحقيق األهداف المطلوبة

ولقد زود كل منهم بنسخة من البرنامج المعد وطلب منهم إبداء الرأي في النقاط  ،الخبراء المختصين
 :اآلتية 

 سالمة المحتوى التعليمي. 
 مكانية تحقيقها  .مالئمة األهداف وا 
 نشطة لمستوى التالميذمالئمة األ. 
 تقديم أية مقترحات تسهم في إثراء البرنامج. 

تم تجريب البرنامج عدة مرات لتالفي األخطاء اللغوية والبرمجية، وعمل التحسينات الالزمة وقد 
تالميذ من الصف ( 5)تتكون من على عينة صغيرة  هالتي تبرز من خالل التجريب، كما تم تجريب

 .ابع األساسالر 

 :ة النهائية للبرنامجالصور 

راء المحكمين، والمالحاات التي اهرت جراء تطبيق البرنامج ذاتيًا من قبل الباحث، آفي ضوء  
 :على العينة الصغيرة تم إجراء بع  التعديالت على البرنامج مثل

 تصحيح بع  األخطاء البرمجية واللغوية. 
 توب عليهاتعديل بع  الخلفيات التي لم تكن مناسبة للون الخط المك. 

 .وبهذه التعديالت أصبح البرنامج جاهزًا للتطبيق

إجراءات إعداد دليل المعلم: 

 :اإلجراءات التالية( 32)تضمن دليل المعلم ملحق رقم 
 مقدمة الدليل. 

  (.المهارات القرائية)محتوى التعلم 

 أهداف المهارات المحددة. 

 االختبارية المتطلبات األساسية والبنود. 

 تعليمية التعلمية المقترحةالوسائل ال. 

 اإلجراءات واألنشطة. 

  (.أدواته، ونتائجه)أساليب التقويم 
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 الخطة الزمنية لتدريس المهارات القرائية. 

أدوات الدراسة: 

 :التالية( بطاقة المالحاةاالختبار التشخيصي واالختبار المعرفي و )تم إعداد أدوات الدراسة     

 (إعداد الباحث):يالصف الرابع األساس تالميذلدى  ءةلمهارات القراختبار التشخيصي في ااال :أوالً 

 :تم إعداد االختبار التشخيصي وفق الخطوات التالية 

وقد تمثل في تحديد أهم المهارات القرائية التي يجب عالجها لدى  : تحديد الهدف من االختبار. 3
 .ارات، وقياس مدى امتالكهم لتلك المهيتالميذ الصف الرابع األساس

وقد تم تحديد تلك المهارات من خالل دراسة المراجع واألدبيات التربوية، وكذلك البحوث التربوية 
 .والدراسات العلمية التي اعتنت بتحديد المهارات القرائية

 :وقام الباحث بتصنيف المهارات القرائية تحت محوريين رئيسين هما
 (.3)ملحق رقم. مهارات التعرف والفهم القرائي 

  (.0)ملحق رقم .القرائي نطقمهارات ال 
وقد تم ضبط القائمة من خالل عرضها على مجموعة من المختصين في المناهج وطرق التدريس 

 .وعلم النفس ومعلمي اللغة العربية
اعتمد الباحث في صياغة األسئلة على التنويع من أسئلة موضوعية، : كتابة مفردات االختبار. 0

 .وأخرى مقالية مقننة
، وتتم االستجابة على (1)ملحق رقم . مهارة  07ساال موزعة على ( 327)كون االختبار من يت

 .ل ساالاإلجابة الصحيحة لك بكتابةاالختبار 
ويتم احتساب درجة المفحوك على االختبار بجمع درجاته على كل ساال وجمع درجاته 

الصف الرابع األساس  تالميذلدى  على جميع المهارات لحساب الدرجة الكلية لتوافر مهارات القراءة
، وتعبر الدرجة المنخفضة عن ضعف (درجة 327 – 2)وتتراوح الدرجة على االختبار ككل بين 

تمكن في فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن  ،يالصف الرابع األساس تالميذالمهارات القرائية لدى 
  .يالصف الرابع األساس تالميذالمهارات القرائية لدى 

 :ل التالي يبين توزيع أسئلة االختبار على المهاراتوالجدو 
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 (3: 3) جدول

 توزيع األسئلة على المهارات
 عدد األسئلة المهارة م
 8 الحروف المتشابهة لفاًا المختلفة رسماً  2
 8 الحروف المتشابهة رسمًا المختلفة لفااً  1
 3 اختيار شكل الحرف المناسب 3
 3 ةاختيار الكلمات المتشابه 8
 3 تحليل الكلمات إلى حروف 5
 3 تحليل الكلمات إلى مقطعين 6
 3 تكوين كلمة ذات معنى من كل مجموعة أحرف 7
 3 ترتيب المقاطع لتكوين كلمة ذات معنى 4
 3 التمييز بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة 9

 3 التمييز بين التاء المربوطة والهاء المغلقة 21
 3 أل الشمسية وأل القمرية التمييز بين 22
 1 (الياء/الواو/األلف)التمييز بين أنواع المد  21
 1 (الكسر/الضم/الفتح)التمييز بين أنواع التنوين  23
 3 (هاالء/هذان/هذه/هاتان/هذا)اختيار أسماء اإلشارة  28
 3 (نهي/نفي/تعجب/نداء)التمييز بين أنواع األساليب اللغوية  25
 3 االستفهام توايفًا صحيحاً  توايف أدوات 26
 3 توايف األسماء الموصولة توايفًا صحيحاً  27
 3 توايف الضمائر المنفصلة 24
 3 توايف الضمائر المتصلة 29
 3 ترتيب كلمات ليكون جماًل ذات معنى 11
 0 توايف المفردات في جمل مفيدة 12
 0 توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة 11
 5 رة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبةتكوين فق 13
 3 .اإلجابة عن بع  األسئلة التي تلي القطعة إجابة فاهمة 18
 3 تحديد المفرد والمثنى والجمع لبع  الكلمات المعطاة 15
 0 .تفسير معاني مفردات بع  الكلمات المعطاة 16
 0 تحديد مضاد بع  الكلمات 17
 327 الدرجة الكلية لالختبار 
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حيث قام الباحث بوضع تعليمات االختبار بحيث توضح الهدف منه، : وضع تعليمات االختبار .3
 .وطريقة اإلجابة عنه، وذلك في عبارات واضحة ومحددة

 :التخكد من صالحية الصورة المبدئية لالختبار. 8

نة من يوقد قام الباحث بتطبيق هذه التجربة على ع: القيام بالتجربة االستطالعية لالختبار. 5
 .لالجئينمن مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية  تلميذاً ( 52)وقوامها  ي،تالميذ الصف الرابع األساس

 :وذلك بهدف

( 62)ميذتالثالثة وقد تم ذلك بحساب متوسط الوقت الذي استغرقه أبطأ : تحديد زمن االختبار_ 
ان المتوسط ما يقارب فك. دقيقة( 35) ميذ في اإلجابةتالثالثة والوقت الذي استغرقه أسرع . دقيقة 

 .دقيقة( 55)

 :ختبار التشخيصياالصدق وثبات 

 :الصـدق

 :صدق المحكمين. أ

عر  االختبار على مجموعة من األساتذة المتخصصين من هيئة التدريس بقسم المناهج تم 
ة اللغموجهي  بع كما تم عرضه على  ،غزةالفلسطينية بمحافاات جامعات الفي  وطرق التدريس

 :للتأكد منمدرسي اللغة العربية ، وعدد من من وكالة الغوثالعربية 
 مدى مناسبة كل ساال للهدف الذي يقيسه. 

  دقة وسالمة االختبار، ووضوح تعليماته. 
وقد أبدى بع  المحكمين بع  الملحواات بشأن إضافة بع  المفردات، وحذف بعضها، 

 .وتعديل البع  اآلخر
لملحواات، وبالتشاور مع الدكتور المشرف على اإلطروحة، وبذلك أصبح وقد التزم الباحث بتلك ا
 (.3)ملحق رقم .االختبار صالحًا للتطبيق

 :صدق االتساق الداخلي. ب

 :حساب معامالت االرتباط بين درجة كل ساال ودرجة المهارة الذي تنتمي إليهتم 
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 (3: 5)جدول  

 مع درجة المهارة الذي ينتمي إليهاارتباط درجة كل ساال من االختبار التشخيصي 

 السؤال المتغير
 معامل

 االرتباط
 السؤال المتغير مستوى الداللة

 معامل

 االرتباط
 مستوى الداللة

 المهارة

 األولى

 2.23دالة عند  0.625 1

 المهارة السادسة

 2.25دالة عند  0.303 1

 2.23دالة عند  0.771 2 2.23دالة عند  0.754 2

 2.23دالة عند  0.778 3 2.23لة عند دا 0.628 3

 2.23دالة عند  0.817 4 2.23دالة عند  0.648 4

 2.23دالة عند  0.701 5

 المهارة السابعة

 2.23دالة عند  0.819 1

 2.23دالة عند  0.717 2 2.23دالة عند  0.659 6

 2.23دالة عند  0.712 3 2.23دالة عند  0.716 7

 2.23دالة عند  0.772 4 2.23 دالة عند 0.768 8

 المهارة الثانية

 2.23دالة عند  0.789 1

 المهارة الثامنة

 2.23دالة عند  0.942 1

 2.23دالة عند  0.972 2 2.23دالة عند  0.720 2

 2.23دالة عند  0.972 3 2.23دالة عند  0.755 3

 2.23دالة عند  0.806 4 2.23دالة عند  0.809 4

 2.23دالة عند  0.792 5

 المهارة التاسعة

 2.23دالة عند  0.753 1

 2.23دالة عند  0.616 2 2.23دالة عند  0.842 6

 2.23دالة عند  0.750 3 2.23دالة عند  0.575 7

 2.23دالة عند  0.795 4 2.23دالة عند  0.654 8

 المهارة الثالثة

 2.23دالة عند  0.656 3

 المهارة العاشرة

 2.23دالة عند  0.787 1

 2.23دالة عند  0.876 2 2.23دالة عند  0.707 0

 2.23دالة عند  0.839 3 2.23دالة عند  0.718 1

 2.23دالة عند  0.773 4 2.23دالة عند  0.682 3

المهارة 

 الرابعة

 2.23دالة عند  0.800 3

المهارة الحادية 

 عشرة

 2.23دالة عند  0.625 1

 2.23دالة عند  0.656 2 2.23 دالة عند 0.672 0

 2.23دالة عند  0.520 3 2.23دالة عند  0.648 1

 2.23دالة عند  0.578 4 2.23دالة عند  0.676 3

المهارة 

 الخامسة

 2.23دالة عند  0.892 3
المهارة الثانية  

 عشرة

 2.23دالة عند  0.807 1

 2.23دالة عند  0.649 2 2.23دالة عند  0.960 0

 2.23دالة عند  0.819 3 2.23دالة عند  0.892 1

  2.23دالة عند  0.854 3

    1.371=  1012، وعند مستوى داللة 1.144=  1015عند مستوى داللة  ( 84=ح.د)الجدولية  (ر)قيمة 
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 (3: 5) يتبع جدول

 الساال المتغير
 معامل

 االرتباط
 الساال المتغير مستوى الداللة

 معامل

 االرتباط
 ى الداللةمستو 

 المهارة

 الثالثة عشرة

 2.23دالة عند  0.940 1

 المهارة العشرون

 2.23دالة عند  0.868 3

 2.23دالة عند  0.904 0 2.23دالة عند  0.982 2

 2.23دالة عند  0.923 1 2.23دالة عند  0.970 3

 المهارة

 الرابعة عشرة

 2.23دالة عند  0.601 3 2.23دالة عند  0.771 1

المهارة الحادية  2.23دالة عند  0.576 2
 والعشرون

 2.25دالة عند  0.930 1

 2.23دالة عند  0.934 2 2.23دالة عند  0.740 3

المهارة الثانية  2.23دالة عند  0.811 4
 والعشرون

 2.23دالة عند  2.325 3

المهارة الخامسة 
 عشرة

 2.23دالة عند  0.704 2 2.23دالة عند  2.753 1

 2.23دالة عند  2.700 2

المهارة الثالثة 
 والعشرون

 2.23دالة عند  0.773 1

 2.23دالة عند  0.797 2 2.23دالة عند  2.667 3

 2.23دالة عند  0.639 3 2.23دالة عند  2.760 3

المهارة السادسة 
 عشرة

 2.23دالة عند  0.720 4 2.23دالة عند  2.850 3

 2.23دالة عند  0.639 5 2.23دالة عند  2.853 0

 2.23دالة عند  2.877 1

المهارة الرابعة 
 والعشرون

 2.23دالة عند  0.831 1

 2.23دالة عند  0.780 0 2.23دالة عند  2.785 3

المهارة السابعة 
 عشرة

 2.23دالة عند  0.838 1 2.23دالة عند  2.680 3

 2.23دالة عند  0.649 4 2.23دالة عند  2.662 0

 2.23دالة عند  2.576 1

المهارة الخامسة 
 والعشرون

 2.23دالة عند  0.716 1

 2.23دالة عند  0.893 2 2.23دالة عند  2.632 3

المهارة الثامنة  
 عشرة

 2.23دالة عند  0.842 3 2.23دالة عند  0.398 3

 2.23دالة عند  0.857 4 2.23دالة عند  0.719 0

هارة السادسة الم 2.23دالة عند  0.594 1
 والعشرون

 2.23دالة عند  2.860 3

 2.23دالة عند  0.844 0 2.23دالة عند  0.603 3

المهارة التاسعة 
 عشرة

المهارة السابعة  2.23دالة عند  0.778 3
 والعشرون

 2.23دالة عند  2.813 1

 2.23دالة عند  0.886 0 2.23دالة عند  0.754 0

 2.23دالة عند  0.754 1
 

 2.25دالة عند  0.288 3

    1.371=  1012، وعند مستوى داللة 1.144=  1015عند مستوى داللة  ( 84=ح.د)الجدولية  (ر)قيمة 
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ئية يتبين من الجدول السابق أن جميع أسئلة االختبار التشخيصي في بع  المهارات القرا
ت ارتباطات دالة مع حقق( ساال 327)بمدارس وكالة الغوث  لدى طالب الصف الرابع األساس

 .2.25ومستوى 2.23درجة المهارة الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة 

كما قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مهارة والدرجة الكلية لالختبار 
 :موضوع الدراسة

 (3: 6)جدول 

 ختبار التشخيصي مع الدرجة الكلية لالختباراالمن  مهارةارتباط درجة كل 

 مستوى الداللة معامل االرتباط مهارات االختبار م

 2.23دالة عند  0.749 الحروف المتشابهة لفاًا المختلفة رسماً  3

 2.23دالة عند  0.811 الحروف المتشابهة رسمًا المختلفة لفااً  0
 2.23دالة عند  0.777 اختيار شكل الحرف المناسب 1

 2.23عند دالة  0.804 اختيار الكلمات المتشابهة 3

 2.23دالة عند  0.570 تحليل الكلمات إلى حروف 5
 2.25دالة عند  0.327 تحليل الكلمات إلى مقطعين 6
 2.23دالة عند  0.756 تكوين كلمة ذات معنى من كل مجموعة أحرف 7
 2.23دالة عند  0.761 ترتيب المقاطع لتكوين كلمة ذات معنى 8
 2.23دالة عند  0.832 اء المبسوطةالتمييز بين التاء المربوطة والت 3
 2.23دالة عند  0.707 التمييز بين التاء المربوطة والهاء المغلقة 32
 2.23دالة عند  0.605 التمييز بين أل الشمسية وأل القمرية 33
 2.23دالة عند  0.737 (الياء/الواو/األلف)التمييز بين أنواع المد  30
 2.23دالة عند  0.731 (الكسر/الضم/لفتحا)التمييز بين أنواع التنوين  31
 2.23دالة عند  0.777 (هاالء/هذان/هذه/هاتان/هذا)اختيار أسماء اإلشارة  33
 2.23دالة عند  0.578 (نهي/نفي/تعجب/نداء)التمييز بين أنواع األساليب اللغوية  35
 2.23دالة عند  0.868 توايف أدوات االستفهام توايفًا صحيحاً  36
 2.23دالة عند  0.806 يف األسماء الموصولة توايفًا صحيحاً توا 37
 2.23دالة عند  0.742 توايف الضمائر المنفصلة 38
 2.23دالة عند  0.704 توايف الضمائر المتصلة 33
 2.23دالة عند  0.815 ترتيب كلمات ليكون جماًل ذات معنى 02
 2.23دالة عند  0.726 توايف المفردات في جمل مفيدة 03
 2.23دالة عند  0.674 توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة 00
 2.23دالة عند  0.508 تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة 01
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 2.23دالة عند  0.736 .اإلجابة عن بع  األسئلة التي تلي القطعة إجابة فاهمة 03
 2.23دالة عند  0.690 تحديد المفرد والمثنى والجمع لبع  الكلمات المعطاة 05
 2.23دالة عند  0.599 .تفسير معاني مفردات بع  الكلمات المعطاة 06
 2.23دالة عند  0.606 تحديد مضاد بع  الكلمات 07

    1.371=  1012، وعند مستوى داللة 1.144=  1015عند مستوى داللة  ( 84=ح.د)الجدولية  (ر)قيمة 
حققت ( مهارة 17)رات االختبار التشخيصي يتبين من الجدول السابق أن جميع مها

 .1015ومستوى  1012ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لالختبار عند مستوى داللة 

 :ثبات االختبار التشخيصي
 :كما قام الباحث بحساب ثبات االختبار التشخيصي بالطرق التالية

 :ثبات التجزئة النصفية. أ
ـــتـــم  ة النصـــفية، وذلـــك بحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــين حســـاب ثبـــات االختبـــار بطريقـــة التجزئ

، ودرجـاتهم علـى األسـئلة (سااالً  53)درجات أفراد العينة االستطالعية على األسئلة الفردية لالختبار 
، وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل (ســـااالً  327= مجمـــوع األســـئلة)، والمكونـــة لالختبـــار(ســـااالً  51)الزوجيـــة 

لتعـديل ( النصـفين غيـر متسـاويين) جتمـانثم اسـتخدم معادلـة ( 2.733)ارتباط بيرسون بين النصفين 
ـــة االختبـــارطـــول  وهـــي قيمـــة ( 2.885)، وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل الثبـــات بعـــد التعـــديل بتلـــك المعادل
 .درجة جيدة من الثباتأن االختبار يتسم بيدلل على  ممامرتفعة 

 :12-كودر ريتشاردسونمعادلة . ب

عـدد ) ألسـئلة االختبـار 03-كـودر ريتشاردسـوناب معامـل تقدير ثبات االختبـار بحسـتم كما 
، وهــي قيمــة تــدلل علــى مســتوى جيــد مــن (2.377) معامــل الثبــات، وقــد بلغــت قيمــة (327= األســئلة

، وتفــي بمتطلبــات قيمــة مرتفعــة وتــدلل علــى أن االختبــار يتســم بدرجــة جيــدة مــن الثبــاتالثبــات، وهــي 
 .تطبيق االختبار على أفراد العينة

 تالميـذسبق اتضـح للباحـث أن االختبـار التشخيصـي فـي بعـ  المهـارات القرائيـة لـدى ومما 
الصـــف الرابـــع األســـاس بمــــدارس وكالـــة الغـــوث موضــــوع الدراســـة يتســـم بدرجــــة عاليـــة مـــن الصــــدق 

 .لتشخيك ضعف مهارات القراءةوالثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها 

 (إعداد الباحث: )ءةفي مهارات القرا االختبار المعرفي :ثانياً 

بعد التوصل للمهارات الرئيسة التي سيعتمدها الباحث في دراسته تمت االستفادة من فقرات االختبار 
المهارات القرائية التي يجب أن  أهمتضمن هذا االختبار ، والتشخيصي في إعداد االختبار المعرفي

 .ة عن تسااالت الدراسة ، وذلك للتمكن من اإلجابييمتلكها تالميذ الصف الرابع األساس

 :وقام الباحث ببناء االختبار وفقًا للخطوات التالية
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 .تحديد الهدف من االختبار. 2
 .تحديد مواصفات االختبار ونوع المفردات. 1
 .صياغة مفردات االختبار وتعليماته. 3
 .وضع تعليمات االختبار. 4
 .الصورة األولية لالختبار. 5

 :وات السابقةوفيما يلي شرح تفصيلي للخط

 :تحديد الهدف من االختبار. 0
يحدد الهدف من االختبار التعرف على فعالية البرنامج المحوسب في عال  الضعف في بع   

 .   المهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساس
 :تحديد مواصفات االختبار ونوع المفردات. 6

به، والذي يستخدم لمعرفة مستوى التالميذ في بع  قبل أن يبدأ الباحث في بناء االختبار الخاك 
 :المهارات القرائية، قام باالطالع على بع  االختبارات القرائية منها

 اختبار الشوبكي. 
 اختبار النوري. 
 اختبار طعيمة. 
 اختبار الشخريتي. 

كما اطلع على عدد من األدبيات لمعرفة المتطلبات التي يجب أن تتوافر في األسئلة أو المواقف 
 .التي تطرح على المفحوصين

 :صياغة مفردات االختبار وتعليماته. 2

 :قد راعى الباحث عند وضع اختبار المهارات القرائية ما يلي
 تراعي الدقة العلمية واللغوية. 
 الغمو  محددة وواضحة وخالية من. 
 ممثلة للمحتوى واألهداف المرجو قياسها. 
 مناسبة لمستوى نمو التالميذ. 

 :وضع تعليمات االختبار. 4

فقرات االختبار وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار قبل تجربته وفي بعد تحديد 
 :الصفحة األولى منه وقد اشتملت على

 ة واسم المدرسة سم والشعباإل :بيانات خاصة بالمفحوصين وهي. 
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 عدد فقراته وزمن اإلجابة عليه: بيانات خاصة بوصف االختبار. 
 بيانات خاصة بتوضيح الهدف من االختبار. 

 :الصورة األولية لالختبار. 2

في ضوء ما سبق تم إعداد االختبار المعرفي في إطار المهارات القرائية في صورته األولية فاشتمل 
قرات االختبار تم عرضه على لجنة من المحكمين وذلك الستطالع فقرة وبعد كتابة ف( 42)على 

 :آرائهم حول مدى 
 مناسبة فقرات االختبار للمهارات القرائية. 
 مستوى تالميذ الصف الرابع األساسمناسبة الفقرات ل. 
 مناسبة زمن االختبار لفقراته. 
 ( 5)ملحق رقم  .شمولية وتنوع فقرات االختبار 

 :ت المحكمين قام الباحث بإجراء التعديالت التي اقترحها المحكمون وهيوفي ضوء آراء ومالحاا
 إعادة صياغة بع  الفقرات. 
 إعادة ترتيب بع  الفقرات. 

. مهارة 24موزعة على  سااالً ( 42)وبذلك أصبح االختبار المعرفي في صورته النهائية يتكون من
 (.6)ملحق رقم

 :االختبار على عينة استطالعية تجربة

تلميذًا من تالميذ الصف ( 35)داد االختبار قام الباحث بتطبيقه على عينة استطالعية قوامهابعد إع
في . اختيروا من خار  عينة الدراسة من مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين. الرابع األساس

م الدراسي األسبوع األول من الدراسة، ثم إعادة االختبار في األسبوع الثاني من شهر فبراير للعا
 . م1.21/ 1.22

 :تحديد زمن االختبار
 (3.7: 2994أبو ناهية، )تم تحديد زمن االختبار من خالل المعادلة التالية 

 الزمن الذي استغرقه الطالب األخير+ الزمن الذي استغرقه الطالب األول                
ــــ=  زمن المناسب ال ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــ ــ ــ  ـ

                                                 0 
 خمسة تالميذ أنهواخر آو ، دقيقة 32اإلجابة عن االختبار  خمسة تالميذ أنهوالقد كان زمن أول 
 :ليوبذلك يكون زمن اإلجابة على االختبار كالتا، دقيقة 55اإلجابة عن االختبار 

 .دقيقة 52أي ما يقارب .دقيقة 37.5(= 0÷ 35= 55+ 32= )الزمن المناسب 
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 :تصحيح االختبار

، أو كتابة إجابات قصيرة في وتتم االستجابة على االختبار باختيار اإلجابة الصحيحة لكل ساال
 .الفراغات المخصصة، أو التوصيل بين عمودين

درجاته على كل ساال وجمع درجاته على  ويتم احتساب درجة المفحوك على االختبار بجمع
الصف  تالميذاءة لدى مهارات القر التحصيل المعرفي لجميع المهارات لحساب الدرجة الكلية لتوافر 

، وتعبر الدرجة المنخفضة (درجة 33 – 2)وتتراوح الدرجة على االختبار ككل بين  يالرابع األساس
فيما تعبر  يالصف الرابع األساستالميذ ى ئية لدلمهارات القراالتحصيل المعرفي لعن ضعف 

 .يالصف الرابع األساس تالميذئية لدى المهارات القراتمكن معرفي في الدرجة المرتفعة عن 

 :القراءة على مهاراتالمعرفي والجدول التالي يبين توزيع أسئلة االختبار 

 (3: 7) جدول

 م القرائيالتعرف والفه على مهاراتاالختبار المعرفي توزيع أسئلة  

 عدد  ات االختبار المعرفي مهار  م
 األسئلة

 أرقام األسئلة في االختبار

 3، 1، 0، 3 3 اإلجابة عن بع  األسئلة التي تلي القطعة إجابة فاهمة 3
 6، 5 0 تفسير معاني مفردات الكلمات 0
 8، 7 0 تحديد مضاد الكلمات 1
 32، 3 0 توايف الضمائر المتصلة 3
 30/0، 30/3، 33 1 د والمثنى والجمعتحديد المفر  5
 0/0، 0/3 0 التمييز بين الالم الشمسية والالم القمرية 6
 0/5، 0/3، 0/1 1 التمييز بين أنواع المدود؛ الواو واأللف والياء 7
 1/0، 1/3 0 تكوين كلمة ذات معنى من مجموعة أحرف 8
 3/0، 3/3 0 ترتيب كلمات ليكون جماًل ذات معنى 3
 5/0، 5/3 0 ايف المفردات في جمل مفيدةتو  32
 6/0، 6/3 0 توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة 33
 7/6، 7/5، 7/3، 7/1، 7/0، 7/3 6 توايف الضمائر المنفصلة 30
 8/3، 8/1، 8/0، 8/3 3 التمييز بين أنواع األساليب اللغوية 31
 3/5، 3/3، 3/1، 3/0، 3/3 5 تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة 33
  33 الدرجة الكلية لالختبار 
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 :االختبار المعرفيصدق وثبات 

 :صدق االتساق الداخلي :الصـدق

 :الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل مهارة والدرجة الكلية لالختباراكتفى 

 (3: 8)جدول 

 ة لالختبارمع الدرجة الكلي االختبار المعرفيمن  مهارةارتباط درجة كل 

 مستوى الداللة معامل االرتباط مهارات االختبار م

 2.23دالة عند  0.772 اإلجابة عن بع  األسئلة التي تلي القطعة إجابة فاهمة 2

 2.23دالة عند  0.496 تفسير معاني مفردات الكلمات 1
 2.23دالة عند  0.530 تحديد مضاد الكلمات 3

 2.23الة عند د 0.681 توايف الضمائر المتصلة 8

 2.23دالة عند  0.775 تحديد المفرد والمثنى والجمع 5
 2.23دالة عند  0.657 التمييز بين الال الشمسية والقمرية 6
 2.23دالة عند  0.742 التمييز بين أنواع المدود؛ الواو واأللف والياء 7
 2.23دالة عند  0.642 تكوين كلمة ذات معنى من مجموعة أحرف 4
 2.23دالة عند  0.682 كلمات ليكون جماًل ذات معنى ترتيب 9

 2.23دالة عند  0.793 توايف المفردات في جمل مفيدة16ااةىىى  21
 2.23دالة عند  0.767 توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة 22
 2.23دالة عند  0.836 توايف الضمائر المنفصلة 21
 2.23دالة عند  0.795 التمييز بين أنواع األساليب اللغوية 23
 2.23دالة عند  0.841 تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة 28

    1.371=  1012، وعند مستوى داللة 1.144=  1015عند مستوى داللة  ( 84=ح.د)الجدولية  (ر)قيمة 
حققت ( مهارة 28)يتبين من الجدول السابق أن جميع مهارات االختبار المعرفي 

 .1012دالة مع الدرجة الكلية لالختبار عند مستوى داللة ارتباطات 

 :ثبات االختبار المعرفي
 :كما قام الباحث بحساب ثبات االختبار المعرفي بالطرق التالية

 :ثبات التجزئة النصفية. أ

حســـاب ثبـــات االختبـــار بطريقـــة التجزئـــة النصـــفية، وذلـــك بحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــين تـــم 
، ودرجـاتهم علـى األسـئلة (سااالً  03)الستطالعية على األسئلة الفردية لالختبار درجات أفراد العينة ا
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، وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل (ســـااالً  33= مجمـــوع األســـئلة) ، والمكونـــة لالختبـــار(ســـااالً  02)الزوجيـــة 
لتعـديل ( النصـفين غيـر متسـاويين) جتمـانثم اسـتخدم معادلـة ( 2.887)ارتباط بيرسون بين النصفين 

وهـــي قيمـــة ( 2.317)، وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل الثبـــات بعـــد التعـــديل بتلـــك المعادلـــة تبـــاراالخطـــول 
 .درجة جيدة من الثباتأن االختبار يتسم بدلل على تمرتفعة 

 :12-كودر ريتشاردسونمعادلة . ب

عـدد ) ألسـئلة االختبـار 03-كـودر ريتشاردسـونتقدير ثبات االختبـار بحسـاب معامـل تم كما 
، وهــي قيمــة تــدلل علــى مســتوى جيــد مــن (2.316) معامــل الثبــاتد بلغــت قيمــة ، وقــ(33= األســئلة

، تفــي بمتطلبـــات قيمــة مرتفعـــة تــدلل علـــى أن االختبــار يتســـم بدرجــة جيـــدة مــن الثبـــاتالثبــات، وهـــي 
 .تطبيق االختبار على أفراد العينة

 ميـــذتالوممــا ســبق اتضـــح للباحــث أن االختبـــار المعرفــي فــي بعـــ  المهــارات القرائيـــة لــدى 
ـــة الغـــوث موضـــوع الدراســـة يتســـم بدرجـــة عاليـــة مـــن الصـــدق  يالصـــف الرابـــع األساســـ بمـــدارس وكال

 .والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة

 (إعداد الباحث)القرائي  مهارات النطقل بطاقة المالحظة :ثالثاً 

 . يلدى تالميذ الصف الرابع األساس النطق القرائيت استخدم الباحث بطاقة مالحاة لقياس مهارا
وقد قام الباحث ببناء هذه األداة بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة  

والمهتمين بتدريس اللغة العربية من والمعلمات بمشكلة الدراسة، واستطالع رأي عينة من المعلمين 
الطابع غير رسمي، حيث قام الباحث ببناء بطاقة المالحاة وفق خالل المقابالت الشخصية ذات 

 :الخطوات اآلتية
 .تحديد المهارات الرئيسة التي شملتها بطاقة المالحاة .2
 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مهارة .1
  .فقرات( 9)إعداد البطاقة في صورتها األولية والتي شملت  .3
 . ن التربويينعر  بطاقة المالحاة على مجموعة من المحكمي .4

يوضح بطاقة ( 8)والملحق رقم. ولقد تمت الموافقة على بطاقة المالحاة دون حذف أو تعديل
                                                                                                                                         .المالحاة في صورتها النهائية

 –بدرجة متوسطة  –بدرجة كبيرة "ويتم تقدير أداء أفراد العينة من قبل المالحا وفقًا لتدر  رباعي 
 ". غير متوفرة –بدرجة قليلة 
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على التوالي ويتم احتساب درجة أداء المفحوك ( 3 -0 -1 -3)وتصحح هذه الخيارات بالدرجات 
ككل للحصول على الدرجة الكلية  بجمع درجات تقدير مهارات المفحوك على فقرات البطاقة

 .لألداء المهاري في القراءة 
لمفحوك بجمع درجاته على جميع المهارات وتتراوح الدرجة على الكلية لدرجة الويتم احتساب 

في مستوى ، وتعبر الدرجة المنخفضة عن ضعف (درجة 16 – 3)بين مالحاة األداء  بطاقة
 تالميذلدى  ئيالقراالنطق  مستوىفي ارتفاع المرتفعة عن  فيما تعبر الدرجة؛ مهارات النطق القرائي
 .يالصف الرابع األساس

 :صدق المحكمين -أ
قام الباحث بعر  بطاقة المالحاة على مجموعة من األساتذة الجامعيين المتخصصين 

 ملحق .معرفيالذين حكموا االختبار الومعلمي اللغة العربية في مجال المناهج وطرق التدريس 
مدى مالءمة ، و لقياسهللهدف الذي وضعت  فقرةمدى قياس كل ؛ وذلك للتحقق من (30)رقم
التعديالت على بع  تم إجراء وفي ضوء المالحاات التي أبداها المحكمون،  .اللغوية صياغةال

 .بطاقة المالحاة

 :صدق االتساق الداخلي -ب

على العينة  ايقهبعد تطب لبطاقة المالحاةقام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلي 
مع الدرجة الكلية بطاقة المالحاة  فقراتاالستطالعية، وقد اكتفى الباحث بحساب ارتباطات 

 :والجدول التالي يبين ذلك، للبطاقة

 (3: 3)جدول 

 للبطاقةمع الدرجة الكلية فقرة من فقرات بطاقة المالحاة ارتباط درجة كل 

 اللةمستوى الد معامل االرتباط مهارات االختبار م

 2.23دالة عند  0.679 يقرأ الحروف بالحركات القصيرة قراءة جهرية سليمة 2

 2.23دالة عند  0.847 يقرأ الحروف بالحركات الطويلة قراءة جهرية سليمة 1
 2.23دالة عند  0.936 يقرأ الكلمات قراءة جهرية سليمة 3

 2.23دالة عند  0.948 يقرأ الجملة قراءة جهرية سليمة 8

 2.23دالة عند  0.964 قرأ الجملة دون توقف عند بع  الكلمات قراءة جهرية سليمةي 5
 2.23دالة عند  0.924 ينوع نبرات الصوت أثناء القراءة بما يناسب مضمون الجملة التي يقرأها 6
 2.23دالة عند  0.900 يقرأ الفقرة قراءة جهرية مراعيًا الضبط الصحيح 7
 2.23دالة عند  0.926 ة بسرعة مناسبةيقرأ الفقرة قراءة جهري 4
 2.23دالة عند  0.937 يراعي عالمات الترقيم أثناء القراءة 9
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    1.371=  1012، وعند مستوى داللة 1.144=  1015عند مستوى داللة  ( 84=ح.د)الجدولية  (ر)قيمة 
اطات دالة حققت ارتب مالحاة في القراءةالبطاقة  بنوديتبين من الجدول السابق أن جميع 

 .2.23عند مستوى داللة  للبطاقةمع الدرجة الكلية 

 :بطاقة المالحظةثبات 

 :بالطرق التالية بطاقة المالحاةحساب ثبات تم كما 

 :الثبات عبر األفراد -أ

يقصد به مدى االتفاق بين نتائج المالحاة التي يتوصل لها الباحث ألداء العينة ونتائج 
حث آخر، وقد اختار الباحث اثنين من الزمالء ذوي الخبرة من المالحاة التي يتوصل لها با

المتخصصين في مجال اللغة العربية، وتم القيام بمالحاة أربعة من أفراد العينة االستطالعية في 
 .كما وردت في بطاقة المالحاة النطق القرائيأدائهم لمهارات 

 :األفراد، وهيوقد استخدم الباحث معادلة هوليستي للتحقق من الثبات عبر 

 =الثبات عبر األفراد 
 عدد نقاط االتفاق

 X211 
 عدد نقاط االختالف+ عدد نقاط االتفاق 

 :يبين ذلكوالجدول التالي 

 (3: 32)جدول 

 "ثبات االتفاق"يبين ثبات بطاقة المالحاة عبر األفراد  

 عدد المتغير
 الفقرات

عدد 
مرات 
االتفاق 
 وعدمه

الباحث 
 والمالحظ األول

لباحث ا
 والمالحظ الثاني

المالحظ األول 
 معامل والمالحظ الثاني

الثبات 
 الثبات االتفاق الثبات االتفاق الثبات االتفاق الكلي

 2.85 2.81 12 2.86 13 2.88 10 16 3 مالحاة األداء ككل

، وهي (2.85)نسب االتفاق بين المالحاين الثالثة بلغت يتبين من الجدول السابق أن 
 .عالية تدلل على ثبات جيد لبطاقة المالحاة قيمة

، وبين الباحث والمالحا (2.88)فقد كانت نسبة االتفاق بين الباحث والمالحا األول 
، وكان معامل (2.81)، وكانت نسبة االتفاق بين المالحا األول والمالحا الثاني (2.86)الثاني 

 .قة مالحاة أداء أفراد العينة، وجميعها قيم تدلل على ثبات بطا(2.83)الثبات الكلي 
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 :ألفا كرونباخمعادلة . ب

، (3= بنـودالعـدد )لفقـرات البطاقـة  ألفـا كرونبـا بحسـاب معامـل  بطاقـة المالحاـةتقدير ثبات تم كما 
تفـــي و ، وهـــي قيمـــة تـــدلل علـــى مســـتوى جيـــد مـــن الثبـــات، (2.363) معامـــل الثبـــاتوقـــد بلغـــت قيمـــة 

 .أفراد العينة لدى النطق القرائية استخدام البطاقة في مالحابمتطلبات 

 :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب: خامساً 

وحرصًا على دقة النتائج، فقد  تجنبًا لآلثار التي قد تنجم عن بع  المتغيرات الدخيلة على التجربة
 . (021 :3338أبو عالم، )الضابطة و التجريبية المجموعتين طريقة الباحث  ىتبن

 :التحقق من ضبط المتغيرات كما يليتم  ينوعتالمجمهاتين وفي ضوء 

 .تكافا المجموعتين في العمر الزمني .3
 .تكافا المجموعتين في التحصيل في اللغة العربية في الفصل الدراسي األول .0
 .تكافا المجموعتين في التحصيل الدراسي العام في الفصل الدراسي األول .1
 .التعرف والفهم القرائيمعرفي في مهارات تكافا المجموعتين في التطبيق القبلي للتحصيل ال .3
 .في مهارات النطق القرائيمالحاة بطاقة التكافا المجموعتين في التطبيق القبلي ل .5

 :الدراسة قبل التجريب تيوفيما يلي عر  لضبط هذه المتغيرات بين مجموع

 :في العمر الزمنيالضابطة و التجريبية  ينتكافؤ المجموعت .2

العمر  قام الباحث بالمقارنة بين متوسطجموعتين في العمر الزمني تكافا المللتحقق من 
 :ذلكوالجدول التالي يبين  ،(ت)باستخدام اختبار الزمني للمجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك 
 (3: 33)جدول 

 بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمنيللفرق ( ت)تبار اخ

 العدد وعةالمجم المتغير
متوسط 

 درجاتال
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 0.445 9.76 03 التجريبية العمر الزمني
غير دالة  3.52

 0.407 9.94 03 الضابطة إحصائياً 
 1071=  1012، وعند مستوى داللة 1011=  1015عند مستوى داللة  (86= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 

أفـــراد متوســـطي درجـــات فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين  أنـــه ال توجـــدلســـابق يتبـــين مـــن الجـــدول ا
 المجمـوعتين التجريبيــة والضـابطة فــي العمـر الزمنــي، ويتبـين أن المتوســطات الحسـابية للعمــر الزمنــي

 .في العمر الزمني ينتكافا المجموعت يوضحمما للمجموعتين، متقاربة من بعضها 

 :للغة العربية نهاية الفصل الدراسي األولفي التحصيل في ا ينتكافؤ المجموعت .1
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 المقارنة بين متوسط تكافا المجموعتين في التحصيل في اللغة العربية تمتللتحقق من 
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل في اللغة العربية نهاية الفصل الدراسي 

ات الخام إلى نسب مئوية، وذلك م، وقد تم تحويل الدرج0230/ 0233األول من العام الدراسي 
 :ذلكوالجدول التالي يبين  ،(ت)باستخدام اختبار 

 (3: 30)جدول 
 بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل في اللغة العربيةللفرق ( ت)تبار اخ

 العدد المجموعة المتغير
متوسط 

 درجاتال
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 ةالدالل

 16.559 65.95 03 التجريبية التحصيل في اللغة العربية
غير دالة  2.30

 15.798 63.98 03 الضابطة إحصائياً 

 1071=  1012، وعند مستوى داللة 1011=  1015عند مستوى داللة  (86= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 

أفـــراد درجـــات  متوســـطيفـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين  أنـــه ال توجـــديتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق 
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التحصــيل فــي اللغــة العربيــة، ويتبــين أن المتوســطات الحســابية 

فـي  ينتكـافا المجمـوعت يوضـحممـا للمجمـوعتين، متقاربة مـن بعضـها  في التحصيل في اللغة العربية
 .التحصيل في اللغة العربية

 :م نهاية الفصل الدراسي األولفي التحصيل الدراسي العا ينتكافؤ المجموعت .3

 المقارنـــة بـــين متوســـط تكـــافا المجمـــوعتين فـــي التحصـــيل الدراســـي العـــام تمـــتللتحقـــق مـــن 
درجــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التحصــيل الدراســي العــام نهايــة الفصــل الدراســي األول 

باسـتخدام مئويـة، وذلـك م، وقد تم تحويل الـدرجات الخـام إلـى نسـب 0230/ 0233من العام الدراسي 
 :ذلكوالجدول التالي يبين  ،(ت)اختبار 

 (3: 31)جدول 
 المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي العامتالميبين متوسطي درجات للفرق ( ت)تبار اخ

 العدد المجموعة المتغير
متوسط 

 درجاتال
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 12.295 75.89 03 التجريبية اسي العامالتحصيل الدر 
غير دالة  2.73

 12.366 73.08 03 الضابطة إحصائياً 

 1071= 1012، وعند مستوى داللة 1011= 1015عند مستوى داللة  (86= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 

أفـــراد متوســـطي درجـــات فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين  أنـــه ال توجـــديتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق 
تين التجريبيـة والضـابطة فـي التحصـيل الدراســي العـام، ويتبـين أن المتوسـطات الحسـابية فــي المجمـوع
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فــــي  ينتكــــافا المجمــــوعت يوضـــحممــــا للمجمــــوعتين، متقاربــــة مـــن بعضــــها  التحصـــيل الدراســــي العــــام
 .التحصيل الدراسي العام

 :الفهم القرائيالتعرف و تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي للتحصيل المعرفي في مهارات  .8

درجـــات المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي التطبيـــق القبلـــي  المقارنـــة بـــين متوســـط تمـــت
 :ذلكوالجدول التالي يبين  ،(ت)باستخدام اختبار للتحصيل المعرفي في مهارات القراءة، وذلك 

 
 (3: 33)جدول 

 المجموعتينتالميذ بين متوسطي درجات للفرق ( ت)تبار اخ
 التعرف والفهم القرائيلضابطة في التطبيق القبلي للتحصيل المعرفي في مهارات التجريبية وا

 العدد المجموعة المتغير
متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

اإلجابةةةة عةةةا بعةةة  األسةةة  ة 

 التي ت ي القطعة إجابة فاهمة

 1.103 1.79 03 التجريبية
0.40 

غير دالة 

 1.049 1.67 03 بطةالضا إحصائيا  

 تفسير معاني مفردات الك مات
 0.509 0.79 03 التجريبية

0.93 
غير دالة 

 0.711 0.63 03 الضابطة إحصائيا  

 تحديد مضاد الك مات
 0.647 0.63 03 التجريبية

0.44 
غير دالة 

 0.658 0.54 03 الضابطة إحصائيا  

 توظيف الضمائر المتص ة
 0.482 0.67 03 التجريبية

0.54 
غير دالة 

 0.584 0.58 03 الضابطة إحصائيا  

 تحديد المفرد والمثنى والجمع
 0.850 0.88 03 التجريبية

0.70 
غير دالة 

 0.806 0.71 03 الضابطة إحصائيا  

التمييةةةي بةةةةيا الةةةة م الشمسةةةةية 

 وال م القمرية

 0.741 0.88 03 التجريبية
1.04 

غير دالة 

 0.637 0.67 03 الضابطة إحصائيا  

التمييةةةي بةةةةيا أنةةةواع المةةةةدود  

 الواو واأللف والياء

 0.970 1.38 03 التجريبية
0.49 

غير دالة 

 0.794 1.25 03 الضابطة إحصائيا  

تكةةةويا ة مةةةة نات معنةةةى مةةةا 

 مجموعة أحرف

 0.608 0.75 03 التجريبية
0.62 

غير دالة 

 0.770 0.63 03 الضابطة إحصائيا  

ليكةةةون جمةةة    ترتيةةةل ة مةةةات

 نات معنى

 0.690 0.71 03 التجريبية
0.59 

غير دالة 

 0.776 0.58 03 الضابطة إحصائيا  

توظيةةف المفةةةردات فةةي جمةةةل 

 مفيدة

 0.770 0.63 03 التجريبية
0.63 

غير دالة 

 0.590 0.50 03 الضابطة إحصائيا  

توظيةف التراةيةل ال غويةة فةي 

 جمل مفيدة

 0.702 0.67 03 التجريبية
0.61 

غير دالة 

 0.721 0.54 03 الضابطة إحصائيا  

 توظيف الضمائر المنفص ة
 1.517 1.96 03 التجريبية

0.29 
غير دالة 

 1.435 1.83 03 الضابطة إحصائيا  

التمييةةةي بةةةيا أنةةةواع األسةةةاليل 

 ال غوية

 1.260 1.75 03 التجريبية
0.24 

غير دالة 

 1.129 1.83 03 الضابطة إحصائيا  

تكةةةويا فقةةةرة نات معنةةةى مةةةا 

 عدة جمل غير مرتبة

 1.551 1.83 03 التجريبية
0.50 

غير دالة 

 1.313 1.63 03 الضابطة إحصائيا  

 الدرجة الك ية ل ختبار
 5.820 15.29 03 التجريبية

1.02 
غير دالة 

 5.785 13.58 03 الضابطة إحصائيا  
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 1071=  1012، وعند مستوى داللة 1011=  1015لة عند مستوى دال  (86= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 

أفـــراد متوســـطي درجـــات فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين  أنـــه ال توجـــديتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق 
تعــرف والفهــم التطبيــق القبلــي للتحصــيل المعرفــي فــي مهــارات الالمجمـوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي 

تعـرف بيـق القبلـي للتحصـيل المعرفـي فـي مهـارات الالتط، ويتبين أن المتوسطات الحسـابية فـي القرائي
التحصــــيل فــــي  ينتكــــافا المجمــــوعت يوضــــحممــــا للمجمــــوعتين، متقاربــــة مــــن بعضــــها والفهــــم القرائــــي 

 .تعرف والفهم القرائيالمعرفي القبلي في مهارات ال

 :مهارات النطق القرائيتكافؤ المجموعتين في التطبيق القبلي ل. 5

درجـــات المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي التطبيـــق القبلـــي  المقارنـــة بـــين متوســـط تمـــت
 :ذلكوالجدول التالي يبين  ،(ت)باستخدام اختبار لألداء المهاري في القراءة، وذلك 

 (3: 35)جدول 
 المجموعتين تالميذ بين متوسطي درجات للفرق ( ت)تبار اخ

 يلمهارات النطق القرائالتجريبية والضابطة في التطبيق القبلي 

 العدد المجموعة المتغير
متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 2.235 17.29 14 التجريبية القرائي النطق
..61 

غير دالة 
 3.296 17.79 14 الضابطة إحصائياً 

 1071=  1012، وعند مستوى داللة 1011=  1015عند مستوى داللة  (86= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 

أفـــراد متوســـطي درجـــات فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين  أنـــه ال توجـــديتبـــين مـــن الجـــدول الســـابق 
، ويتبـين أن المتوسـطات الحسـابية للنطق القرائـيالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي 

 ينتكــافا المجمــوعت يوضـحممــا للمجمـوعتين، متقاربــة مـن بعضــها  للنطــق القرائـيفـي التطبيــق القبلـي 
 .مهارات النطق القرائيفي 
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 المعالجات اإلحصائية: 
باستخدام " SPSS"االجتماعية  لعلوملزم اإلحصائية الر تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج 

 :الحاسوب، بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك بالطرق اإلحصائية التالية
  الداخلي للكشف عن صدق االتساق :بيرسون طاالرتبامعامل. 

 لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية: معادلة جتمان. 

 لحساب الثبات: ، ومعادلة ألفا كرونبا 03-معامل كودر ريتشاردسون. 

 لتقدير الثبات عبر األفراد: معادلة هوليستي. 

  للفروق بين متوسطي درجات عينتين مستقلتين( ت)اختبار. 

  تين مرتبطتينللفروق بين متوسطي درجات عين( ت)اختبار. 

   لمهارات القرائيةالضعف في ا عال مربع معامل إيتا للتحقق من أثر البرنامج في. 
 عن طريق معامل الكسب لبالك؛ للتأكد من أن حجم الفروق الناتجة هي : حجم التأثير

 .فروق حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة أم أنها تعود إلى الصدفة
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 الفصل الخامس

 لدراسة وتفسيرهانتائج ا

 

 إجابة الساال األول. 

 إجابة الساال الثاني. 

  هاوتفسير  ومناقشتها والفرضية المتعلقة بهإجابة الساال الثالث 

 وتفسيرها ومناقشتها والفرضية المتعلقة به إجابة الساال الرابع. 

 وتفسيرها ومناقشتها والفرضية المتعلقة به إجابة الساال الخامس. 

 وتفسيرها ومناقشتها والفرضية المتعلقة به سادسة الساال الإجاب. 

 وتفسيرها ومناقشتها والفرضية المتعلقة به إجابة الساال السابع. 

  وتفسيرها ومناقشتها والفرضية المتعلقة به الثامنإجابة الساال. 

 الدراسة توصيات.  

 الدراسة مقترحات. 
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 الفصل الخامس
حيــث يجيــب الباحــث عــن كــل ســاال مــن أســئلة الدراســة ، ضــًا لنتــائج الدراســةهــذا الفصــل عر يتضــمن 

اإلحصـــائية للعلـــوم االجتماعيـــة  ةباســـتخدام برنـــامج الرزمـــوتحليـــل النتـــائج ، والفـــر  الـــذي يتعلـــق بـــه
SPSS ، عــددًا مــن األســاليب اإلحصــائية واســتخدم الباحــث لمعالجــة البيانــات والحصــول علــى النتــائج
( ت)لكشـــف عـــن الفـــروق بـــين متوســـطات درجـــات عينتـــين مســـتقلتين، واختبـــار ل( ت)اختبـــار  :منهـــا

لتحقيــق أهــداف  للكشــف عــن الفــروق بــين متوســطات درجــات عينتــين مــرتبطتين، ومربــع معامــل إيتــا،
 .ومن ثم تقديم التوصيات والمقترحات، وتفسير النتائج ومناقشتها، الدراسة

 :عرض النتائج وتفسيرها 
 : لدراسة ونصهالسؤال األول من أسئلة اإلجابة عن ا/ أواًل 
   ؟ياألساس الرابعتالميذ الصف الواجب معالجتها لدى المهارات القرائية ما . 0

استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي تم لإلجابة عن هذا الساال 
المتعلق بمهارات و ية ئلمهارات القراالتشخيصي لبع  اختبار االالستجابات أفراد العينة على 

وبعد التشاور مع المشرف على  .الصف الرابع األساس تالميذلدى ، التعرف والفهم القرائي
اللغة ومعلمات ومعلمي  في المناهج وطرق التدريس، طروحة، والعديد من المتخصصيناأل

للنجاح  كحد أدنى% .5العربية، قام الباحث باستقصاء المهارات التي لم يصل إليها التالميذ 
 :يبين ذلك( 5: 2)والجدول رقم  . صمم في ضوئها البرنامج المحوسب المقترح
 ( 5: 3)جدول 

 لمهارات القرائية ألهم االمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 

 المهارات القرائية م
 عدد
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 %النسبي

 الترتيب

 3 49.6 1.21 1.99 3 تمييز بين أل الشمسية وأل القمريةال 2

 0 48.2 1.07 1.45 1 (الياء/الواو/األلف)التمييز بين أنواع المد  1

3 
التمييز بين أنواع األساليب اللغوية 

 (نهي/نفي/تعجب/نداء)
3 1.79 1.40 44.7 1 

 3 39.3 1.16 1.57 3 توايف الضمائر المنفصلة 8

 5 38.4 0.89 0.77 0 في جمل مفيدة توايف المفردات 5

 6 35.7 1.53 1.43 3 تحديد المفرد والمثنى والجمع لبع  الكلمات المعطاة 6

 7 35.5 1.49 1.42 3 ترتيب كلمات ليكون جماًل ذات معنى 7

 8 35.1 1.39 1.40 3 التعبير العام عن فهمه لمضمون القطعة 4

 3 33.9 0.74 0.68 0 تحديد مضاد بع  الكلمات 9
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 32 33.2 1.30 1.33 3 تكوين كلمة ذات معنى من كل مجموعة أحرف 21

 33 32.6 1.28 1.30 3 توايف الضمائر المتصلة 22

 30 31.0 0.66 0.62 0 توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة 21

 31 26.4 1.34 1.32 5 تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة 23

 33 25.6 0.76 0.51 0 .فردات بع  الكلمات المعطاةتفسير معاني م 28

 :فقد تم تحديدها باتباع الخطوات التالية، (6)ملحق رقم مهارات النطق القرائيأما 
 (0233)التي تناولت المهارات القرائية مثل دراسة الشوبكي  والدراسات، مراجعة األدب التربوي .3

 .( 0223)، ودراسة الشخريتي (0232)، ودراسة النوري (0232)، ودراسة أبو طعيمة 

 .طالع على كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية الدنيا والعليااال .0

ومن لهم خبرة في هذا المجال من  ،استطالع آراء العديد من المتخصصين والمعلمينمراجعة  .1
 .خالل المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي

 :أسئلة الدراسة ونصه اإلجابة عن السؤال الثاني من/ ثانيًا 
 ؟ ياألساسالرابع تالميذ الصف دى لالمهارات القرائية الضعف في بعض  يعالج الذي برنامجالما 

الباحث إجراءات وخطوات إعداد  حيث تناولهذا الساال من خالل الفصل الرابع،  عنتمت اإلجابة 
ثم إجراء التعديالت سواء التي وتحكيمها،  البرنامج الحاسوبي بالتفصيل، من إعداد الصورة األولية

االستطالعية للبرنامج على عينة صغيرة  ال، أو ما أاهرته التجربةلمجاقترحها المحكمون في هذا ا
ملحق .لتطبيق تجربة البحث غير عينة البحث، وبعد ذلك وضع البرنامج في صورته النهائية

 (9)رقم
 :ونصهمن أسئلة الدراسة  لثالسؤال الثااإلجابة عن / ًا لثثا

بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة  اختالفوجد يهل 

 ؟في التطبيق البعدي على االختبار المعرفي للمهارات القرائية
 :التالية الساال تم صياغة الفرضية الصفرية ولإلجابة عن هذا

متوسط درجات المجموعة بين ( α≤ 1015)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
االختبار المعرفي  فيالتجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

 .لمهارات القرائيةل
المجموعة  تالميذمتوسط درجات  قام الباحث بالمقارنة بين يةللتحقق من هذا الفرض

في يق البعدي في التطب( 03= ن)ومتوسط درجات المجموعة الضابطة ( 03=ن)التجريبية 
للكشف عن الفروق بين ( ت)اختبار ، باستخدام لمهارات القرائية موضوع الدراسةلالختبار المعرفي ا
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درجات عينتين مستقلتين، وقد تم استخدام هذا االختبار العتدالية التوزيع وتجانس التباين بين 
 (032: 0225عالم، ) .المجموعتين

 ( 5: 0 )جدول 

 المجموعتينتالميذ درجات  ييبين الفرق بين متوسط
 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار المعرفي للمهارات القرائية

 
 العدد المجموعة المتغير

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

اإلجابة عةا بعة  األسة  ة التةي 
 ت ي القطعة إجابة فاهمة

 1.021 3.21 03 التجريبية
2.49 

دالة عند 
 1.176 2.42 03 الضابطة 2.25

 تفسير معاني مفردات الك مات
 0.654 1.42 03 التجريبية

1.68 
غير دالة 

 0.717 1.08 03 الضابطة إحصائيا  

 تحديد مضاد الك مات
 0.711 1.38 03 التجريبية

1.90 
غير دالة 

 0.806 0.96 03 الضابطة إحصائيا  

 ةتوظيف الضمائر المتص 
 0.624 1.29 03 التجريبية

2.03 
دالة عند 
 0.654 0.92 03 الضابطة 2.25

 تحديد المفرد والمثنى والجمع
 0.830 2.58 03 التجريبية

2.10 
دالة عند 

 1.197 1.96 03 الضابطة 2.25

التمييي بيا ال م الشمسية والة م 
 القمرية

 0.721 1.46 03 التجريبية
1.52 

غير دالة 
 0.797 1.13 03 الضابطة إحصائيا  

التمييي بيا أنواع المةدود  الةواو 

 واأللف والياء

 0.833 2.54 03 التجريبية
2.26 

دالة عند 

 0.955 1.96 03 الضابطة 2.25

تكةةةةويا ة مةةةةة نات معنةةةةى مةةةةا 

 مجموعة أحرف

 0.721 1.46 03 التجريبية
0.75 

غير دالة 

 0.806 1.29 03 الضابطة إحصائيا  

تيل ة مات ليكةون جمة   نات تر

 معنى

 0.659 1.50 03 التجريبية
2.25 

دالة عند 

 0.751 1.04 03 الضابطة 2.25

 توظيف المفردات في جمل مفيدة
 0.721 1.54 03 التجريبية

2.26 
دالة عند 

 0.806 1.04 03 الضابطة 2.25

توظيةةةف التراةيةةةل ال غويةةةة فةةةي 
 جمل مفيدة

 0.654 1.58 03 التجريبية
2.13 

دالة عند 
 0.702 1.17 03 الضابطة 2.25

 توظيف الضمائر المنفص ة
 1.532 4.79 03 التجريبية

2.41 
دالة عند 

 1.813 3.63 03 الضابطة 2.25

التمييةةةةي بةةةةيا أنةةةةواع األسةةةةاليل 
 ال غوية

 0.612 3.13 03 التجريبية
2.15 

دالة عند 
 1.179 2.54 03 الضابطة 2.25

ة نات معنةى مةا عةدة تكويا فقةر

 جمل غير مرتبة

 1.154 3.88 03 التجريبية
2.59 

دالة عند 

 1.693 2.79 03 الضابطة 2.25

 المعرفي الدرجة الك ية ل ختبار
 7.182 31.75 03 التجريبية

3.55 
دالة عند 

 8.070 23.92 03 الضابطة 2.23

 1071= 1012، وعند مستوى داللة 1.06= 1015عند مستوى داللة  (86= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 

 تالميذبين درجات  يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج المحوسب والمجموعة الضابطة التي درست 

أبعاد اختبار  ، على معام2.25أقل من  عند مستوىبالطريقة التقليدية في التطبيق البعدي 
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 وكانت الفروق لصالحعلى الدرجة الكلية لالختبار المعرفي،  2.23 عند مستوىالمهارات القرائية و 
 :أي أنه ةالبديل يةويقبل الفرض ةالصفري يةضالفر المجموعة التجريبية، وبذلك يرف  الباحث 

موعة بين متوسط درجات المج( α ≤ 1015)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
االختبار المعرفي لصالح  فيالتجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

 .المجموعة التجريبية
 :الباحث هذه النتيجة لألسباب التالية ويعز و 
لما يحتويه من  كبير على المجموعة التجريبيةله أثر تطبيق البرنامج المحوسب، كان  .2

 .تالميذعناصر تشويق ومتعة وجاذبية لل
تدعيم البرنامج المحوسب بالصوت والنصوك المكتوبة وتأثيرات الحركة، ساهم في تفوق  .1

 .المجموعة التجريبية
اعتماد البرنامج على مجموعة متنوعة من األنشطة، والتي سارت وفق خطة مدروسة  .3

عادة تكرارها  .تسمح للتالميذ بالتدريب عليها، وا 
التعزيز المستمر، والتغذية الراجعة الفورية بعد االنتهاء من التفاعل بين التالميذ والبرنامج، و  .4

 .اإلجابة مباشرة
رشادهم إلى كيفية االستخدام الصحيح  .5 إشراف الباحث بنفسه، والقيام بتوجيه التالميذ وا 

 .للحاسوب والتعامل السليم مع البرنامج المقترح
 .بيق البرنامجاهتمام اإلدارة المدرسية بمعرفة مدى تقدم التالميذ أثناء تط .6
شعور التالميذ بالراحة النفسية والمتعة والسرور اثناء استخدام الحاسوب، وأدى ذلك إلى  .7

 .زيادة الدافعية لديهم
توجد فروق دالة إحصائيًا بين التطبيق القبلي  (9..1)وتتفق هذه  النتيجة مع دراسة القحطاني

الح التطبيق البعدي لدى أفراد المجموعة لص ةوالتطبيق البعدي لالختبارات الخاصة بمهارات القراء
توجد فروق ذات داللة ( 7..1)ودراسة موسى  ،التجريبية نتيجة تعرضهم للبرنامج الحاسوبي

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية الذي تمرست على البرنامج الحاسوبي مما أدى إلى تنمية 
 .الفهم المباشر والفهم النقدي مهارات الفهم القرائي عند مستوى الفهم االستنتاجي ويليه

بين  a≤0.01))عند مستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائيةحيث  (6..1)أبو منديل ودراسة  
دراسة ، و لصالح المجموعة التجريبية متوسط درجات المجموعة الضابطة، والمجموعة التجريبية

التي درست بوساطة وقد توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية  (Dunn (2002، دون
  .الحاسوب
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المجموعة التجريبية التي  تالميذبين درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائيةفي حين تبين أنه ال 
درست باستخدام البرنامج المحوسب والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في 

التمييز بين مضاد الكلمات، و ، وتحديد تفسير معاني مفردات الكلماتالتطبيق البعدي على أبعاد 
 .تكوين كلمة ذات معنى من مجموعة أحرف، و الالم الشمسية والالم القمرية

 :الباحث هذه النتيجة لألسباب التالية وو يعز      

بالنسبة لمهارة الالم الشمسية والالم القمرية فقد كانت المهارة األولى في البرنامج المحوسب   .3
مر يجدون بع  الصعوبة الستخدامهم الحاسوب، كما أن فكان التالميذ في بداية األ

 .طريقة التعلم بالحاسوب كانت غير مألوفة لديهم 

من األمثلة والتوضيح أثناء شرح المعلم لتلك  أما المهارات األخرى فقد تحتا  إلى مزيدا  .0
 .المهارات

ة عند عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي (0223)دويديجة مع دراسة وتتفق هذه النتي
     Land & Honey ،هونيدراسة الند و تحصيل المجموعات الثالثة، و  في( α≤ 2.25)مستوى

المجموعة التي درست بمساعدة  عدم وجود فروق مهمة في معدل العالمات بين ( 2989 )
 .الحاسوب والمجموعة التقليدية

 :من أسئلة الدراسة ونصه لرابعالسؤال ااإلجابة عن /  رابعاً 

بين متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط درجـات المجموعـة الضـابطة  ختالفاوجد ي هل
 للمهارات القرائية؟مالحظة الفي التطبيق البعدي على بطاقة 

 :ة التاليةا الساال تم صياغة الفرضية الصفريولإلجابة عن هذ
ــد مســتوى  ــة إحصــائية عن موعــة بــين متوســط درجــات المج( α ≤ 1015)ال توجــد فــروق ذات دالل

مالحظـــة الالتجريبيـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي التطبيـــق البعـــدي علـــى بطاقـــة 
 .للمهارات القرائية

 ( 5: 1 )جدول 

 المجموعتينتالميذ درجات  ييبين الفرق بين متوسط
 لنطق القرائيمهارات افي اختبار التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

 العدد المجموعة المتغير
ط متوس

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)
 مستوى الداللة

 النطق القرائيمهارات 
 1.61 6.121 30.41 03 التجريبية

 دالة إحصائيا  

 7.790 23.08 03 الضابطة 2.23عند
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 0.72= 2.23، وعند مستوى داللة 0.20= 2.25عند مستوى داللة  (36= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 

، بين 2.23 عند مستوى ابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائيةيتبين من الجدول الس
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج المحوسب ومتوسط 

مهارات درجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في التطبيق البعدي على 
 ةالصفري يةالفرضلمجموعة التجريبية، وبذلك يرف  الباحث ا وكانت الفروق لصالح، النطق القرائي
 :أي أنه ةالبديل يةويقبل الفرض

بين متوسط درجات المجموعة ( α ≤ 1015)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
مالحظة في الالتجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي على بطاقة 

 .وعة التجريبيةلصالح المجم القراءة

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات  (9..1)دراسة القحطانيوتتفق هذه الدراسة مع 
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبارات الخاصة بمهارة القراءة لصالح 

 .المجموعة التجريبية
ي التعليم دوًرا في تحسين مهارة للحاسوب المساعد ف نّ إ Clayton  (2991)، دراسة كاليتون

 .القراءة عند طلبة الصف الرابع
 :الباحث هذه النتيجة لألسباب التالية وو يعز 

اعتماد البرنامج على حاستي السمع والبصر، فالتلميذ يرى ويسمع، ثم يعيد ما سمعه، وهذا  .2
 .يزيد من قدرته على القراءة الجهرية للحروف والكلمات والجمل والفقرات

  .ماد البرنامج على التكرار فالتلميذ يعيد النشاط أكثر من مرة، وبذلك تثبت المعلوماتاعت .1
 .احتواء البرنامج على عناصر متنوعة من التشويق، كالصوت والرسومات والحركة .3
مراعاة الباحث أثناء تصميمه للبرنامج على التركيز على القراءة الجهرية السليمة والمتمثلة  .4

 .مات الترقيممراعيًا عال للمعنى
: حرك الباحث منذ البداية على التوضيح للتالميذ بأن أهداف البرنامج المحوسب هي .5

عال  الضعف القرائي، وأن نتائج الدراسة ألغرا  علمية فقط، األمر الذي ساهم في 
قبالهم على التعلم بشغفالقضاء على عنصري الرهبة والخجل اللغوي عند الكثير   .منهم، وا 

 :من أسئلة الدراسة ونصه خامسالسؤال الجابة عن اإل/  خامساً 
 فيبين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  اختالفوجد ي هل

 االختبار المعرفي للمهارات القرائية؟

 :التالية صفريةولإلجابة عن هذا الساال تم صياغة الفرضية ال
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بين متوسطي درجات المجموعة ( α≤ 1015)مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال 
 .االختبار المعرفي للمهارات القرائية فيالتجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

المجموعة التجريبية في  تالميذمتوسطي درجات  المقارنة بينتمت  يةللتحقق من صحة الفرض
بعد التدريس باستخدام البرنامج ( يذاً تلم 03= ن)نفس المجموعة التجريبية ودرجات التطبيق القبلي، 

، باستخدام في التطبيق البعدي لالختبار المعرفي وبطاقة مالحاة المهارات القرائية المحوسب
 (035: 0225عالم، ) .للكشف عن الفروق بين درجات عينتين مرتبطتين( ت)اختبار 

 ( 5: 3 )جدول 
 تالميذيبين الفرق بين متوسطي درجات 

 المهارات القرائيةالمعرفي في ختبار اليبية في التطبيقين القبلي والبعدي لالمجموعة التجر 
 العدد التطبيق المتغير

متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

اإلجابة عةا بعة  األسة  ة التةي 

 ت ي القطعة إجابة فاهمة

 1.103 1.79 03 قب ي
4.62 

دالة عند 

 1.021 3.21 03 بعدي 2.23

 تفسير معاني مفردات الك مات
 0.509 0.79 03 قب ي

3.70 
دالة عند 

 0.654 1.42 03 بعدي 2.23

 تحديد مضاد الك مات
 0.647 0.63 03 قب ي

3.82 
دالة عند 
 0.711 1.38 03 بعدي 2.23

 توظيف الضمائر المتص ة
 0.482 0.67 03 قب ي

3.88 
دالة عند 

 0.624 1.29 03 بعدي 2.23

 تحديد المفرد والمثنى والجمع
 0.850 0.88 03 قب ي

7.04 
دالة عند 
 0.830 2.58 03 بعدي 2.23

التمييي بيا ال م الشمسية والة م 

 القمرية

 0.741 0.88 03 قب ي
2.76 

دالة عند 

 0.721 1.46 03 بعدي 2.25

التمييي بيا أنواع المةدود  الةواو 

 واأللف والياء

 0.970 1.38 03 قب ي
4.47 

دالة عند 

 0.833 2.54 03 بعدي 2.23

تكةةةةويا ة مةةةةة نات معنةةةةى مةةةةا 

 مجموعة أحرف

 0.608 0.75 03 قب ي
3.68 

دالة عند 

 0.721 1.46 03 بعدي 2.23

ترتيل ة مات ليكةون جمة   نات 

 معنى

 0.690 0.71 03 قب ي
4.06 

دالة عند 

 0.659 1.50 03 بعدي 2.23

 في جمل مفيدةتوظيف المفردات 
 0.770 0.63 03 قب ي

4.26 
دالة عند 
 0.721 1.54 03 بعدي 2.23

توظيةةةف التراةيةةةل ال غويةةةة فةةةي 

 جمل مفيدة

 0.702 0.67 03 قب ي
4.68 

دالة عند 

 0.654 1.58 03 بعدي 2.23

 توظيف الضمائر المنفص ة
 1.517 1.96 03 قب ي

6.44 
دالة عند 
 1.532 4.79 03 بعدي 2.23

التمييةةةةي بةةةةيا أنةةةةواع األسةةةةاليل 

 ال غوية

 1.260 1.75 03 قب ي
4.81 

دالة عند 

 0.612 3.13 03 بعدي 2.23

تكويا فقةرة نات معنةى مةا عةدة 

 جمل غير مرتبة

 1.551 1.83 03 قب ي
5.17 

دالة عند 

 1.154 3.88 03 بعدي 2.23

 المعرفي الدرجة الك ية ل ختبار
 5.820 15.29 03 قب ي

8.72 
دالة عند 

 7.182 31.75 03 بعدي 2.23

 1042=  1012، وعند مستوى داللة 1017= 1015عند مستوى داللة  (13= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 
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بين متوسطات درجات  يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
المحوسب على التطبيقين القبلي والبعدي المجموعة التجريبية الذين تعلموا باستخدام البرنامج  تالميذ

، 2.25داللة أقل من  عند مستوىعلى االختبار المعرفي للمهارات القرائية بأبعاده ودرجته الكلية، 
 يةويقبل الفرض ةالصفري يةالفرضالتطبيق البعدي، وبذلك يرف  الباحث  وكانت الفروق لصالح

 :أي أنه ةالبديل

بين متوسطات درجات تالميذ  (α≤ 1015)ستوى داللة توجد فروق دالة إحصائيًا عند م
للمهارات القرائية  القبلي والبعدي في االختبار المعرفي المجموعة التجريبية على التطبيقين 

 .لصالح التطبيق البعدي

قـد توصـلت الدراسـة إلـى تفـوق المجموعـة ف (Dunn (2002 ،دونوتتفق هـذه الدراسـة مـع دراسـة 
  .وساطة الحاسوبالتجريبية التي درست ب

 :الباحث هذه النتيجة لألسباب التالية وو يعز 

نتقال التالميذ من البيئة الصفية التقليدية إلى بيئة جديدة كلها إثارة وتشويق ساعدت على ا .2
 .جذب انتباههم

التفاعل بين التالميذ والبرنامج، والتعزيز المستمر، والتغذية الراجعة الفورية بعد االنتهاء  .1
 .ة مباشرةمن اإلجاب

 :من أسئلة الدراسة ونصه سادسالسؤال الاإلجابة عن /  سادساً 
بين متوسطي درجـات المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي علـى  اختالفوجد يهل 

 ؟مالحظة في المهارات القرائيةالبطاقة 
 :ة التاليةصفريولإلجابة عن هذا الساال تم صياغة الفرضية ال

بين متوسطي درجات المجموعة ( α≤ 1015)ذات داللة إحصائية عند مستوى  توجد فروقال 
 .للمهارات القرائيةمالحظة الالتجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة 

 ( 5: 5 )جدول 

 المجموعةتالميذ درجات  ييبين الفرق بين متوسط
 ق القرائيلنطختبار مهارات االالتجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي 

 العدد التطبيق المتغير
متوسط 

 الدرجات

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

 النطق القرائيمهارات 
 2.235 17.29 03 قب ي

3.87 
 إحصائيا   دالة

 6.121 30.41 03 بعدي 2.23عند 
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 1042=  1.00، وعند مستوى داللة 1017= 1015عند مستوى داللة  (13= ح.د)الجدولية ( ت)قيمة 

، 2.23داللة  عند مستوى يتبين من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية
المجموعة التجريبية الذين تعلموا باستخدام البرنامج المحوسب على  تالميذبين متوسطات درجات 

التطبيق  وكانت الفروق لصالح ،للمهارات القرائية المالحاةالتطبيقين القبلي والبعدي على بطاقة 
 :أي أنه ةالبديل يةويقبل الفرض ةالصفري يةضالفر البعدي، وبذلك يرف  الباحث 

بين متوسطات درجات تالميذ  (α ≤ 1015)توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
لصالح  في القراءة قبلي والبعدي على بطاقة المالحظةالالمجموعة التجريبية على التطبيقين 

 .التطبيق البعدي

رًا للحاسوب المساعد في التعليم دو  نّ إ Clayton  (2991)، دراسة كاليتونوتتفق هذه النتيجة مع 
 .في تحسين مهارة القراءة عند طلبة الصف الرابع

وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعتين الضابطة ( 9..1)ودراسة القحطاني 
 .الخاصة بمهارة القراءة لصالح المجموعة التجريبية والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبارات

 :الباحث هذه النتيجة لألسباب التالية وو يعز       

 .تدعيم البرنامج المحوسب بالصوت والنصوك المكتوبة وتأثيرات الحركة  .2
لفروق الفردية، فباستطاعة التالميذ االنتقال في البرنامج حسب قدراتهم، مراعاة البرنامج ل  .1

 .دهمواستعدا
اعتماد البرنامج على مجموعة متنوعة من األنشطة، والتي سارت وفق خطة مدروسة   .3

عادة تكرارها  .تسمح للتالميذ بالتدريب عليها، وا 
 :اإلجابة عن السؤال السابع من أسئلة الدراسة ونصه/  سابعاً 
تالميذ توجد فاعلية للبرنامج المحوسب في عالج الضعف في بعض المهارات القرائية لدى هل 

 ؟يالصف الرابع األساس

 :ولإلجابة عن هذا الساال تم صياغة الفرضية البحثية التالية
توجد فاعلية للبرنامج المحوسب في عالج الضعف في بعض المهارات القرائية لدى تالميذ 

 .الصف الرابع األساس

  لعال( .6.. ≤)بنسبة مئوية ( 2.1 ≤)يحقق البرنامج التدريبي درجة من الفاعلية 
 .سيالضعف في بع  المهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األسا
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من هذا الفر  الذي يتعر  لمدى فاعلية البرنامج المحوسب تم حساب نسبة  تحققلل
في الجانب المعرفي للمهارات القرائية ألفراد المجموعة التجريبية،  Blakeالكسب المعدل لبالك 

 :، ولتقدير نسبة الكسب استخدم الباحث المعادلة التالية3.0وذلك عند نسبة كسب أعلى من 

 =قيمة معامل بالك 
 المتوسط القبلي -المتوسط البعدي 

+ 
 المتوسط القبلي -المتوسط البعدي 

 النهاية العظمى المتوسط القبلي -النهاية العظمى 

مقارنة  تجريبيةمجموعة الالبعدي لل المعرفي وعلى ذلك فإن الكسب المعدل لالختبار
 :تجريبية كما يتضح في الجدول التالي مجموعة الباالختبار القبلي لل

 ( 5: 6 )جدول 
 مهارات التعرف والقرائيمعامل النسبة المعدلة للكسب لبالك في يبين 

 المهارات القرائية
عدد 

 الفقرات

نهاية 

 عظمى

المتوسط 

 القبلي

المتوسط 

 البعدي
 معامل بالك

التي تلي القطعة اإلجابة عن بع  األسئلة 
 إجابة فاهمة

3 3 1.79 3.21 1.00 

 0.84 1.42 0.79 0 0 تفسير معاني مفردات الكلمات

 0.92 1.38 0.63 0 0 تحديد مضاد الكلمات

 0.78 1.29 0.67 0 0 توايف الضمائر المتصلة

 1.37 2.58 0.88 1 1 تحديد المفرد والمثنى والجمع

 0.81 1.46 0.88 0 0 ةالتمييز بين الال الشمسية والقمري

 1.10 2.54 1.38 1 1 التمييز بين أنواع المدود؛ الواو واأللف والياء

 0.92 1.46 0.75 0 0 تكوين كلمة ذات معنى من مجموعة أحرف

 1.01 1.50 0.71 0 0 ترتيب كلمات ليكون جماًل ذات معنى

 1.12 1.54 0.63 0 0 توايف المفردات في جمل مفيدة

 1.14 1.58 0.67 0 0 يب اللغوية في جمل مفيدةتوايف التراك

 1.17 4.79 1.96 6 6 توايف الضمائر المنفصلة

 0.96 3.13 1.75 3 3 التمييز بين أنواع األساليب اللغوية

تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير 
 مرتبة

5 5 1.83 3.88 1.06 

 1.04 31.75 15.29 33 33 الدرجة الكلية لالختبار المعرفي

وهي قريبة من القيمة ( 1.2)وقد اعتبر بالك أن الحد الفاصل العتبار البرنامج فعااًل هي 
، وفي في االختبار( 3.23)بلغت قيمتها  المحسوبة للكسب المعدل  في االختبار بشكل عام والتي

بيق بعد تط( 3.17)باستثناء مهارة تحديد المفرد والمثنى والجمع حققت نسبة كسب  أبعاد االختبار
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حيث أن معام  قيم معدل الكسب  ،البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية من أفراد العينة
، وأثرها إيجابي الجانب المعرفي للمهارات القرائيةفي ضوء المعايير العالمية فعااًل على بالتقريب 
( 3.0)عند  مما يشير إلى أن البرنامج المحوسب قريب من محك نسبة الكسب المعدل لبالكوفعال 

الفرعية والدرجة الكلية للمهارات لدى أفراد العينة من تالميذ مهارات التعرف والفهم القرائي في تنمية 
 .يالصف الرابع األساس

استخدم  التطبيق البعدي  –المجموعة التجريبية فعالية البرنامج على وزيادة في التأكيد من 
 η"تأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا فيما يتعلق بحجم المعادلة مربع إيتا الباحث 

2
باستخدام "   

 :المعادلة التالية
t
2

 
= η 

2
 

t
2
 + df 

 η"وعــن طريــق 
2

أمكــن إيجــاد قيمــة حســاب قيمــة التــي تعبــر عــن حجــم التــأثير للبرنــامج "  
 :المقترح باستخدام المعادلة التالية

 

2   η 
2 

= D   
1- η 

2 
 
 ( 5: 7 )جدول 

 ي المقترح لتحديد مستويات حجم التخثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التخثيرالجدول المرجع

 األداة المستخدمة
 حجم التخثير

 كبير متوسط صغير
D 0.2 2.5 2.8 
η 

2
 2.23 2.26 2.33 

يوضــح (   )والجــدول ولقــد قــام الباحــث بحســاب حجــم التــأثير باســتخدام المعــادالت الســابقة  
 η"طة كلا من حجم التأثير بواس

2
   " ،"d. " 

    ( 5: 8 )جدول 
 للتحقق من فاعلية "d" وحجم التأثير  2ومربع معامل إيتا " ت"قيمة 

  مهارات التعرف والفهم القرائيالبرنامج المحوسب في عال  الضعف في 

 المهارات القرائية
قيمة 

 (ت)


 2
 dقيمة  

حجم 
 التخثير

 كبير 1.922 0.48 4.62 قطعة إجابة فاهمةاإلجابة عن بع  األسئلة التي تلي ال



351 

 

 كبير 1.533 0.37 3.70 تفسير معاني مفردات الكلمات
 كبير 1.599 0.39 3.82 تحديد مضاد الكلمات

 كبير 1.633 0.40 3.88 توايف الضمائر المتصلة
 كبير 2.915 0.68 7.04 تحديد المفرد والمثنى والجمع

 كبير 1.155 0.25 2.76 التمييز بين الال الشمسية والقمرية
 كبير 1.846 0.46 4.47 التمييز بين أنواع المدود؛ الواو واأللف والياء
 كبير 1.533 0.37 3.68 تكوين كلمة ذات معنى من مجموعة أحرف

 كبير 1.702 0.42 4.06 ترتيب كلمات ليكون جماًل ذات معنى
 كبير 1.773 0.44 4.26 توايف المفردات في جمل مفيدة

 كبير 1.960 0.49 4.68 يف التراكيب اللغوية في جمل مفيدةتوا
 كبير 2.667 0.64 6.44 توايف الضمائر المنفصلة

 كبير 2.000 0.50 4.81 التمييز بين أنواع األساليب اللغوية
 كبير 2.167 0.54 5.17 تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة

 كبير 3.659 0.77 8.72 الدرجة الكلية لالختبار المعرفي
تأثير التدريس باستخدام البرنامج المحوسب كان كبيرًا على  يتبين من الجدول السابق أن

جميع أبعاد االختبار المعرفي للمهارات القرائية وعلى الدرجة الكلية لالختبار، فقد تراوحت قيم مربع 
 .يم تدلل على تأثير كبيرللمجموعة التجريبية من أفراد العينة وهي ق( 2.77 – 2.05)إيتا بين 

 مهارات التعرف والفهم القرائيمما يشير إلى فاعلية كبيرة للبرنامج المحوسب في عال  
 .يلدى أفراد العينة من تالميذ الصف الرابع األساس

 :والجدول التالي يبين نسبة التحسن بعد تطبيق البرنامج
 ( 5: 3)جدول 

مهارات التعرف والفهم  يللمجموعة التجريبية ف يبعدوال ينسبة التحسن بين القياس القبليبين  
 القرائي

 المهارات القرائية م
المتوسط 
الحسابي 

 يلقياس القبلل

المتوسط 
الحسابي 

لقياس ل
 يالبعد

نسبة 
 التحسن
% 

 79.3 3.21 1.79 اإلجابة عن بع  األسئلة التي تلي القطعة إجابة فاهمة 3

 79.7 1.42 0.79 تفسير معاني مفردات الكلمات 0

 119.0 1.38 0.63 تحديد مضاد الكلمات 1

 92.5 1.29 0.67 توايف الضمائر المتصلة 3

 193.2 2.58 0.88 تحديد المفرد والمثنى والجمع 5
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 65.9 1.46 0.88 التمييز بين الال الشمسية والقمرية 6

 84.1 2.54 1.38 التمييز بين أنواع المدود؛ الواو واأللف والياء 7

 94.7 1.46 0.75 ن كلمة ذات معنى من مجموعة أحرفتكوي 8

 111.3 1.50 0.71 ترتيب كلمات ليكون جماًل ذات معنى 3

 144.4 1.54 0.63 توايف المفردات في جمل مفيدة 32

 135.8 1.58 0.67 توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة 33

 144.4 4.79 1.96 توايف الضمائر المنفصلة 30

 78.9 3.13 1.75 بين أنواع األساليب اللغوية التمييز 31

 112.0 3.88 1.83 تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة 33

 107.7 31.75 15.29 الدرجة الكلية لالختبار المعرفي 

مهارات التعرف أداء  يوالبعدى وذلك ف يتحسن بين القياسين القبل وجود السابقجدول اليتضح من 
 %( 144.4- 65.9%) ما بينالتحسن  ةنسب تراوحتحيث  ؛للمجموعة التجريبية يوالفهم القرائ

 (5132)جدول 
 في مهارات النطق القرائيمعامل النسبة المعدلة للكسب لبالك يبين 

 مهارات النطق القرائي
عدد 

 الفقرات

نهاية 

 عظمى

المتوسط 

 القبلي

المتوسط 

 البعدي
 معامل بالك

3 16 17.29 30.41 1.07 

 
، وهي نسبة قريبة من (3.27)نسبة الكسب المعدل لبالك  بين من الجدول السابق أنيت

، بعد تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية من أفراد (3.0)محك بالك عند درجة 
 .العينة

قريب من  مهارات النطق القرائيمما يشير إلى أن فاعلية البرنامج المحوسب في تنمية 
 .يدد لبالك لدى أفراد العينة من تالميذ الصف الرابع األساسالمستوى المح

 (5: 33)جدول 
 للتحقق من فاعلية "d" وحجم التأثير  2ومربع معامل إيتا " ت"قيمة 

 البرنامج المحوسب في عال  الضعف في مهارات النطق القرائي

 المتغير
قيمة 

 (ت)


 2
 حجم التخثير dقيمة  

 كبير 4.129 2.83 3.87 مهارات النطق القرائي



355 

 

تأثير التدريس باستخدام البرنامج المحوسب كان كبيرًا على  يتبين من الجدول السابق أن
 dوقيمة ( 2.83)، فقد كانت قيمة مربع معامل إيتا بين لمهارات النطق القرائيالجانب األدائي 

 .للمجموعة التجريبية من أفراد العينة وهي قيمة تدلل على تأثير كبير( 3.303)
مما يشير إلى فاعلية البرنامج المحوسب في تنمية مهارات النطق القرائي لدى أفراد العينة 

 . يمن تالميذ الصف الرابع األساس
 :والجدول التالي يبين نسبة التحسن بعد تطبيق البرنامج

  ( 5130)جدول 
 لنطق القرائيامهارات  يللمجموعة التجريبية ف يوالبعد ينسبة التحسن بين القياس القبليبين 

 مهارات النطق القرائي

المتوسط الحسابي 
 يلقياس القبلل

المتوسط الحسابي 
 يلقياس البعدل

 نسبة التحسن
% 

15.29 31.75 107.7 

مهارات أداء  يوالبعدى وذلك ف يتحسن بين القياسين القبل وجود السابقجدول اليتضح من 
 مهارات النطق القرائيفي أداء التحسن  ةنسب بلغتحيث  ؛للمجموعة التجريبية النطق القرائي

(327.7٪.) 
توجد فاعلية للبرنامج المحوسب في عالج : وهذا ما يؤكده الباحث في الفرضية البحثية 

 .يالضعف في بعض المهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساس
 :ويعزو الباحث هاتين النتيجتين لألسباب التالية

ب على تقديم المهارات بصورة مبسطة ومنامة مراعيًا الفروق الفردية قدرة البرنامج المحوس .3
 .بين المتعلمين، وعرضها وفقًا الحتياجاتهم الخاصة

قدرة البرنامج المحوسب على توفير المنا  التعليمي النشط والمثير لالهتمام بعكس الغرفة  .0
 .الصفية التقليدية

ل كل هدف مما يساعد في عملية احتواء البرنامج المحوسب على تمارين متنوعة حو  .1
 .التعلم

 .استخدام البرنامج المحوسب للعديد من أنواع التعزيز المناسب بعد كل استجابة مباشرة .3

 :من أسئلة الدراسة ونصه امنالسؤال الثاإلجابة عن /  ثامناً 

ة لـدى التحصـيل المعرفـي للمهـارات القرائيـة واألداء المهـاري للقـراءبـين  يـةارتباطتوجـد عالقـة هـل 
 أفراد المجموعة التجريبية؟

 :التالية ة الفرضية الصفريةولإلجابة عن هذا الساال تم صياغ



356 

 

ـــة  ال ـــةارتباطتوجـــد عالق ـــد مســـتوى دالـــة إحصـــائيًا  ي ـــين ( α ≤ 0.02)عن التحصـــيل المعرفـــي ب
 .للمهارات القرائية واألداء المهاري للقراءة لدى أفراد المجموعة التجريبية

بطاقــة المالحاــة لمهــارات بــين التحصــيل المعرفــي للمهــارات القرائيــة و للكشــف عــن العالقــة 
المجموعــة التجريبيــة؛ اســتخدم الباحــث معامــل ارتبــاط بيرســون، والجــدول  تالميــذلــدى النطــق القرائــي 
 :التالي يبين ذلك

 ( 5: 31)جدول 
 بين التحصيل المعرفي يبين معامالت االرتباط 

 المجموعة التجريبية تالميذلدى القرائي مهارات النطق للمهارات القرائية و 

 مستوى الداللة مهارات النطق القرائي المتغير

االختبار المعرفي للمهارات 
 القرائية

 0.00دالة عند  0.906

 2.535= 2.23، وعند مستوى 2.323= 2.25عند مستوى ( 00= ح.د)الجدولية ( ر)قيمة 
بـين  ،(2.23)الـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى دموجبـة عالقـة أنه توجد يتضح من الجدول السابق 
وبــذلك  .لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــةومهــارات النطــق القرائـي التحصـيل المعرفــي للمهــارات القرائيــة 

 :أي أنه ةالبديل يةويقبل الفرض ةالصفري بةالفرضيرف  الباحث 

ــة إحصــائيًا  يــةارتباطعالقــة توجــد  ــد مســتوىدال ــة عن ل المعرفــي التحصــيبــين ( α ≤ 0.02) دالل
 .للمهارات القرائية واألداء المهاري للقراءة لدى أفراد المجموعة التجريبية

 :الباحث ذلك لألسباب التالية وو يعز 

التعـــرف والفهـــم القرائـــي، ومهـــارات مهـــارات ، حيـــث إنهـــا كانـــت تخـــدم أنشـــطة البرنـــامجتنـــوع  .2
 . معاً  (القراءة الجهرية) األداء القرائي

عـادة و التأكيد عليهم  توجيه الباحث للتالميذ .1 بضرورة االستماع لألنشـطة والتـدريبات جيـدًا، وا 
 .قبل اإلجابة عنهاقرائتها قراءة جهرية سليمة 

 تنوع التعزيز من قبل المعلم والحاسوب، مما ساهم في زيادة الدافعية واإلثارة لدى التالميذ .3
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 توصيات الدراسة:
 :صى الباحث بما يليإلى نتائج الدراسة الحالية يو  استناداً 
 .التركيز من قبل المعلمين على تدريس المهارات القرائية في المراحل الدراسية المختلفة.3    

االســتفادة مـــن البرنـــامج المحوســـب فـــي  تــدريس المهـــارات القرائيـــة، إذ أشـــارت نتـــائج الدراســـة . 0
 .القرائيةالحالية إلى األثر الكبير للبرنامج في عال  الضعف في بع  المهارات 

للقــــراءة الجهريــــة فــــي كافــــة المقــــررات الدراســــية أمــــام  تالميــــذالتركيــــز علــــى ممارســــة جميــــع ال. 1
رشادهم إلى مواطن األخطاء التي يقعون فيها، المعلمين  .وذلك للرقي بمستوى أدائهم، وا 

ربيــة ضــرورة تبنــي فكــرة حوســبة المقــررات الدراســية بشــكلا عــام، والمقــررات المتعلقــة باللغــة الع. 3
 .بشكلا خاك

زيـــــادة عـــــدد أجهـــــزة الحاســـــوب المتـــــوفرة فـــــي مدارســـــنا بحيـــــث تتناســـــب مـــــع أعـــــداد التالميـــــذ . 5
 . المتواجدين في الفصول، وتحديث األجهزة القديمة منها

 .إتاحة الفرصة لتدريب وتأهيل المعلمين على استخدام الحاسوب وبرامجه. 6
أبنــــائهم علــــى اجتيــــاز تعثــــرهم فــــي المهــــارات االســــتعانة بجهــــود أوليــــاء األمــــور فــــي مســــاعدة . 7

 .القرائية
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 مقترحات الدراسة: 
يري الباحث أن هذه الدراسة قد أثارت مجموعة من المقترحات لبع  الدراسات التي يرى 

في تنمية المهارات القرائية ، وعال  الضعف القرائي الباحث ضرورة إجرائها استكمااًل لالرتقاء 
 :هي كما يليو  لديهم

دراسة تقويمية للبرامج التعليمية المحوسبة المستخدمة في تدريس اللغة العربية وأثرها  .3
 .على التحصيل

اتجاهات طلبة المرحلة األساسية الدنيا ومعلميهم نحو توايف الحاسوب في عال   .0
 .المهارات القرائية

، السرد القصصي:)لإعداد دراسة تجريبية تبين أثر توايف بع  الطرائق التعليمية مث .1
عمرية في عال  الضعف القرائي في مراحل ( األلعاب التربوية، التعليم التعاوني

 .مختلفة

وبات التي تواجه المعلمين والتالميذ والتي إعداد دراسة وصفية حول المعوقات والصع .3
 .الحاسوب تتعلق بالتدريس بواسطة

لدى ى األعمال الكتابية في تحسين مستو إجراء دراسة تبين أثر استخدام الحاسوب  .5
 .تالميذ المرحلة األساسية

 لشائعة في القراءة الجهرية، وتصميم برنامج محوسب إجراء دراسة تحدد أهم األخطاء ا .6
 .لعالجها
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 :قائمة المراجع
 .القرآن الكريم      

دار (: مصر)رةالقاه. 32، طالموجه الفني لمدرسي اللغة العربية (.3380)إبراهيم، عبدالعليم  .3
 .المعارف

 .3564، ك4لسان العرب، دار المعارف، مادة قرأ، مج(. دت)ابن مناور، جمال الدين .0
 .4197، ك5لسان العرب، دار المعارف، مادة مهر، مج(. دت)ابن مناور، جمال الدين .1

المهارات القرائية الالزمة  (.5002)أبو جاموس، عبد الحكيم وبركات، علي أحمد غالب  .4
 .الحلقة األساسية األولى من وجهة نظر معلميهم ومعلماتهم وبيان مدى إتقانهم لهالتالميذ 

 .0228، سبتمبر (88)المجلة التربوية، العدد
دراسة مسحية لصعوبات التعلم في القراءة لدى طلبة (. 0232)أبو دقة، نادية عبد الغني  .5

، ة ماجستير غير منشورةرسال .المرحلة األساسية في محافظة رام اهلل والبيرة في فلسطين
 . جامعة عمان األهلية، األردن

فاعلية برنامج محوسب لتنمية مهارات تدريس االستماع  (.9..1)أبو دية، هناء خميس  .6
رسالة  .المعلمات في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة/ في اللغة العربية لدى الطالبات 

 .غزةة اإلسالمية، لية التربية، الجامعماجستير غير منشورة، ك
سلطنة عمان، وزارة . الضعف القرائي ورؤية لحل األزمة (.8..1) أبو زالل، عصام الدين .7

 .، فبراير(.4)التربية والتعليم، دورية التطوير التربوي، العدد
الحاسوب على التحصيل واالتجاه نحوه  تخثير التدريس باستخدام .(5000) أبو زهرة، محمد  .8

 .(121)العدد  ،مصر، مجلة القراءة والمعرفة .ةفي اللغة العربية لدى تالميذ الحلقة االبتدائي
(: فلسطين)غزة. مهارات التدريس الفعال (.0232)أبو شقير، محمد وحلس، داود درويش  .3

 .مكتبة أفاق

دار (: األردن)عمان  .طرق تدريس اللغة العربية (.7..1)بو الضبعات، زكريا إسماعيل أ ..2
 . الفكر

أثر برنامج العيادات القرائية لعالج الضعف في بعض  (.0232)أبو طعيمة، محمد أحمد  .33
رسالة  .المهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسي في محافظة خان يونس

 .الجامعة اإلسالمية، غزة، كلية التربية، ماجستير غير منشورة

. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية. (3338)عالم، رجاء محمود أبو   .30
 .دار النشر للجامعات(: مصر)القاهرة

مكتبة (: األردن)عمان. 1، طمهارات الحاسوب وتطبيقاته (.0228)أبو عواد وآخرون  .31
 .المجتمع العربي للنشر والتوزيع

http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76811
http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76811
http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=76811
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 .والكتابة القراءة األطفال تعليم .(1.22)عبد الحافا  ،سميح وسالمة، ليأبو مغ .24
 .البدايةدار  (:األردن)عمان

دار (: األردن)عمان . األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية. (0223)أبو مغلي، سميح  .35
 .يافا للنشر والتوزيع

دار (: األردن)عمان .مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية (.0232)أبو مغلي، سميح  .36
 .البداية للنشر والتوزيع

في تدريس بعض قواعد  فاعلية استخدام الحاسوب (.6..1)أبو منديل، أيمن عبدربه  .27
كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة،  .الكتابة على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزة

 .غزة الجامعة اإلسالمية،
ر استخدام الدراما على تحسين مستوى بعض أث (.8..1)أبو موسى، لطفي موسى مسلم  .28

كلية رسالة ماجستير غير منشورة،  .المهارات القرائية لدى طلبة الصف السابع األساسي
 .غزة التربية، الجامعة اإلسالمية،

مكتبة األنجلو (: مصر) .القياس التربوي القاهرة(. 2994)صالح الدين ، أبو ناهية .33
 .المصرية

دار  (:األردن)عمان .أساليب وطرق تدريس اللغة العربية .(2..1)فااد  ،الهيجاء أبو .02
 .ناهجمال

لدى طلبة  ة والكتابيةمستوى المهارات القرائي (..1.2)األسطل، أحمد رشاد مصطفي  .12
كلية رسالة ماجستير غير منشورة،  .الصف السادس وعالقته بتالوة وحفظ القرآن الكريم

 .غزة التربية، الجامعة اإلسالمية،
 .ولوجيا التعليم النظرية والممارسةتكن (.0232)، فوزي فايز وعليان، ربحي مصطفى اشتيوة .00

 .دار صفاء(: األردن)عمان 

مطبعة : فلسطين ."عناصره ومناهجه وأدواته"البحث التربوي  .(3337)األغا، إحسان  .01
 .ي، غزةالرنتيس

اض بعض أثر استخدام الكمبيوتر في اكتساب أطفال الري (.3..1)أمين، هبة محمد  .14
 .مصر رة، كلية التربية، جامعة عين شمس،رسالة ماجستير غير منشو  .المهارات اللغوية

أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة المرحلة  .(...1)عبد الفتاح حسن  ،البجة .15
 .دار الفكر (:األردن)عمان .األساسية الدنيا

 (:األردن)عمان .لعربية وآدابهاأساليب تدريس اللغة ا .(5..1)عبد الفتاح حسن ، البجة .16
 .دار الكتاب الجامعي
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دار (: األردن)عمان .تعليم األطفال المهارات القرائية والكتابية (.0220)البجة، عبدالفتاح  .07
 .الفكر

دائرة المعارف (: الهند)السنن الكبرى للبيهقي، حيدر أباد(. 2913)البيهقي، أبو بكر أحمد .08
 .الناامية

دار (: األردن)عمان .تدريس األطفال ذوي صعوبات التعلم (.0223)بطرس، حافا بطرس  .03
 .المسيرة للنشر والتوزيع

، 37مجلة العلوم اإلنسانية، عدد  .عسر القراءة أو فشل مدرسي (.0220)بعيبع، نادية  .12
0220. 

األخطاء الشائعة في قراءة اللغة العربية الجهرية لدى  (.3..1)بقليه إياد يحيى عبدالقادر  .32
رسالة ماجستير غير  .ف الرابع األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلسطلبة الص

 .منشورة كلية التربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
 . مكتبة الفالح: الكويت .نسانيةالحاسوب لطلبة العلوم اإل  (.0225)البكاء، مجمد كاام  .10

(: األردن)عمان.جراءاته التربويةتعليم القراءة والكتابة أسسه وا   (.1.22) جاب اهلل وآخرون .33
 .للنشر والتوزيع دار المسيرة

حقوق النشر (: األردن)عمان . مناهج البحث العلمي(. 0227)وحة جامعة القدس المفت .13
 .محفواة

(: األردن)عمان  .القياس والتقويم في التعليم والتعلم. (1.22)جامعة القدس المفتوحة  .15
 .حقوق الطبع محفواة

. أساسيات المناهج التعليمية وأساليب تطويرها (.0222)عبدالسالم  جامل، عبدالرحمن .16
 .دار المناهج للنشر والتوزيع(: األردن)عمان

دار (: األردن)عمان .اللغة العربية ووسائل االتصال الحديثة(. 0228)الحا ، وليد إبراهيم  .17
 .البداية للنشر والتوزيع

لتربوية في تنمية بعض مهارات اللغة أثر توظيف األلعاب ا (.0225)حجازي، أيمن يوسف  .18
كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة .العربية لدى تالميذ الصف األول األساسي بخان يونس

 . الجامعة اإلسالمية، غزة، التربية

الدراسة العلمية : (األردن)عمان .طرق تعليم األطفال القراءة والكتابة .(...1)هشام  ،الحسن .39
  .ودار الثقافة

دار (: األردن)عمان .سيكولوجية عسر القراءة الديسلكسيا (.0228) حمد عبدالكريمحمزة، أ .32
 .الثقافة للنشر والتوزيع
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وصف أخطاء القراءة الجهرية وتحليلها لدى طلبة الصف الثالث (. 0232)الحوامدة، محمد  .33
وية، المجلة األردنية في العلوم الترب .األساسي في محافظة أربد وعالقتها ببعض المتغيرات

 (. 0)، العدد(6)المجلد

أثر األلعاب التربوية اللغوية  (.1..1)الحيلة، محمد محمود وغنيم، عائشة عبد القادر  .41
مجلة  .المحوسبة والعادية في معالجة الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي

 (.1)، العدد(26)جامعة النجاح لألبحاث، جامعة النجاح الوطنية، المجلد
 .مكتبة الفالح: كويتال. ةيم مهارات القراءيتدريس وتق .(3..1)سر يا ،حيلوانيال .43
مكتبة دار (: مصر)القاهرة . منتوجات تكنولوجيا التعلم (.0221)عطية  خميس، محمد .33

 .الكلمة

اللغة العربية ومهاراتها في المستوى . (0223)الداية، رضوان وجمل، جهاد وجرادات، مازن  .35
 .دار الكتاب الجامعي(: اإلمارات المتحدة)العين  .صصينالجامعي لغير المتخ

 ة في تدريس اللغةحديثاتجاهات  .( 5..1)سعاد عبد الكريم  ،الوائليو طه علي ، الدليمي .46
 .عالم الكتب الحديث(: األردن)أربد.العربية

أثر استخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجه  (.3..1)دويدي، علي بن محمد جميل  .47
التحصيل ونمو التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي في مقرر  التعليمية في

 .4..1، (91)مجلة رسالة الطبع العربية، العدد .القراءة والكتابة بالمدينة المنورة
برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة الصامتة وأثره في  (.0223)الراشد خالد بن عبداهلل  .38

رسالة  .امتة ومستوى التحصيلي للصف السادس بمدينة الرياضتحسين مهارات القراءة الص
 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، السعودية

برنامج مقترح لعالج الصعوبات القرائية في التعرف  .(2..1) راشد، حنان مصطفى مدبولي .49
)    مر العلمي السابعالمات .والنطق والفهم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي األزهري

 . (2) لدمجال، مصر ،(صعوبات تعلم القراءة بين الوقاية والتشخيك والعال  
التدريس العام وتدريس  (.3333)الرشيدي، سعد محمد مبارك وصالح، سمير يونس أحمد  .52

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: الكويت  .اللغة العربية

دار الفكر المعاصر، (: لبنان)بيروت .العربية طرق تدريس اللغة (.0225)الركابي، جودت  .53
 .دار الفكر(: سوريا)دمشق

 .أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة .(6..1)فهد خليل  ،زايد .51
 .دار اليازوري (:األردن)عمان

(: فلسطين)غزة .1ط ،في تدريس اللغة العربية المرشد .(2999)محمد شحادة ، زقوت  .53
 .مكتبة األمل
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 .  دار الشروق  (:األردن)عمان .أساليب تدريس العلوم .(2..1) عايش، تونزي .53

 .تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت (.0220)زيتون، كمال عبدالحميد  .55
 .عالم الكتب(: مصر)القاهرة 

تعلم القراءة والكتابة لتالميذ  فاعلية استخدام الحاسوب في .(6..1) سالم ، محمد محمد .56
من حق ) للجمعية المصرية للقراءة والمعرفة الماتمر العلمي السادس .الصف األول االبتدائي

 .57_28، (1)، المجلدمصر ،(كل طفل أن يكون قارئًا متميزًا 
سلسلة المصادر التربوية . نولوجيا التعليم المفرد وتنمية االبتكارتك (.7..1) سرايا، عادل .57

 .دار وائل للنشر والتوزيع(: األردن)في تكنولوجيا التعليم، عمان

 .مدخل إلى الديسلكسيا برنامج تدريبي لعالج صعوبات القراءة (.0223)السعيدي، أحمد  .58
 .دار اليازوري(: األردن)عمان

أثر توظيف األلعاب التعليمية في التمييز بين الحروف  .(0233) سلوت، فاتن إبراهيم .53
رسالة ماجستير غير  .المتشابهة شكاًل المختلفة نطقًا لدى تالمذة الصف الثاني األساسي

 . الجامعة اإلسالمية، غزة، التربيةكلية ، منشورة

لمي عاال باتكلل ار داج(: األردن)عمان .فنون اللغة العربية .(8..1) فراس ،السليتي ..6
 . لم الكتب الحديثاوع (:ردناأل)ربدأ
برنامج متعدد المداخل لعالج بعض مشكالت تعلم القراءة في  (.0223)السليطي، حمدة  .63

، التربيةكلية ، غير منشورة دكتوراةرسالة  .الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية بدولة قطر
 . جامعة عين شمس، مصر

المشرف الفني في أساليب  (.0225)لح سليمان، محمد نايف ومحمد، عادل جابر صا .60
 .دار القدس للنشر ودار قنديل للنشر والتوزيع(: األردن)عمان .تدريس اللغة العربية

أثر برنامج قائم على استخدام ما وراء المعرفة في تنمية  (.0223)السليمان، مها عبداهلل  .61
رسالة ماجستير  .دائيالفهم القرائي لدى تلميذات صعوبات القراءة في الصف السادس االبت

 . جامعة الخليج العربي، البحرين، مجلة الدراسات التربوية، غير منشورة

مفاهيم ومصطلحات في العلوم  (.0228)سمارة، نواف أحمد والعديلي، عبدالسالم موسى  .63
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع(: األردن)عمان .التربوية

قترح في تنمية بعض مهارات القراءة لدى أثر برنامج م (.0223)سوسن، شاهين الشخريتي  .65
رسالة ماجستير  .تالميذ الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بشمال غزة

 . الجامعة اإلسالمية، غزة، التربيةكلية ، غير منشورة

التقنية في التعليم مقدمات  (.0227)سويدان، أمل عبد الفتاح ومبارز، منال عبد العال  .66
 .دار الفكر ناشرون وموزعون(: األردن)عمان  .طالب المعلمأساسية لل

http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47366
http://libraries.iugaza.edu.ps:2136/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47366
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أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل طلبة  (.5..1)شتات، سمير محمود  .67
كلية رسالة ماجستير غير منشورة،  .الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها

 .غزة التربية، الجامعة اإلسالمية،
تعلم القراءة  (.0223)أبو رياشي،حسين محمد والصافي، عبدالحكيم شريف، سليم محمد و  .68

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع(: األردن)عمان .السريعة

فاعلية برنامج قائم على مهارات االستماع لتنمية . (1.22)الشوبكي، مها محمد أحمد  .63
كلية ، ير منشورةرسالة ماجستير غ .مهارات القراءة لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة

 . الجامعة اإلسالمية، غزة، التربية

أثر استخدام برامج الدروس التعليمية  (..1.2)صالح، نداء عبدالرحيم مصطفى دار  ..7
المحوسبة في تعلم اللغة العربية على تحصيل طلبة الصف األول األساسي في مدارس 

 .كلية التربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس .محافظة نابلس
صور (. 5..1)ن لطحاوي ، خلف حسا .72 مقترح لدور معلم اللغة العربية في توظيف ت

ماتمر التعليم باللغة العربية في  .وسائل التعلم االلكتروني في تعليم اللغة العربية وتعلمها
 .381 _361 ،مصر ،تمع المعرفة مج

األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية إعدادها، تطويرها،  (.0223)طعيمة، رشدي  .70
 .دارالفكر العربي(: مصر)القاهرة .تقويمها

فعالية برنامج قائم على  (.4..1)طه، شحاتة محروس وقناوي شاكر، عبدالعايم محمد  .73
كلية التربية، . لقراءة اإلبداعية للتالميذ وميولهم نحوهاالوسائط المتعددة في تنمية مهارات ا

 .جامعة حلوان، مصر
دار وائل للنشر (: األردن)عمان  .تكنولوجيا الوسائل المرئية (.0232)طوالبة، وآخرون  .73

 .والتوزيع

دار وائل للنشر (: األردن)عمان. 0، طصعوبات التعلم (.0228)الااهر، قحطان أحمد  .75
 .والتوزيع

دار (: األردن)عمان .ضعف التحصيل الدراسي أسبابه وعالجه (.0228)مي علي عابد، رس .76
 .جرير للنشر والتوزيع

أساليب تدريس اللغة العربية ببن النظرية  .(3..1)محمد ، راتب والحوامدة، عاشور .77
 .دار المسيرة (: األردن)عمان  .والتطبيق

عمان . 0، طئية والكتابيةالمهارات القرا (.0223)عاشور، راتب ومقدادي، محمد فخري  .78
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع(: األردن)
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، 0، ططرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية (.0222)عامر، فخرالدين  .73
 . ، عالم الكتب(مصر)القاهرة

دراسة (. 7..1) حمدان ، ربحي خليل أحمد؛ نصر ، حمدان علي؛ العبادي ، حامد مبارك ..8
مجلة  .اللغة العربية المحوسب لطلبة الصف الرابع األساسي في األردن تقييمية لمنهاج

 .119 _1.7، (23)العدد، قطر، التربوية العلوم
 .دار الصفاء: (األردن)عمان .اءةأنشطة ومهارات القر  .(6..1)هبة محمد  ،عبد الحميد .82
 .تدريس الدراسات االجتماعية (.0226)عبدالمنعم، منصور أحمد وعبدالباسط، محمدأحمد  .80

 .مكتبة األنجلو المصرية: مصر

دار (: األردن)عمان  .الوسائل التعليمية في التربية الخاصة (.0222)عبيد، ماجدة السيد  .81
 .صمان للنشر والتوزيع 

دار (: األردن)عمان. الوسائل التعليمية والتكنولوجية المساعدة (.0232)ي العزة، سعيد حسن .83
 .الثقافة للنشر والتوزيع

تنمية مهارات اللغة لدى طفل  (.0228)العساف، جمال عبدالفتاح وأبو لطيفة، رائد فخري  .85
 .مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع(: األردن)عمان .الروضة

أثر استخدام البرنامج المقترح في األلعاب  (.0221)ي سعد عطا اهلل، عبد الحميد زهر  .86
مجلة القراءة والمعرفة،  .اللغوية لعالج الضعف القرائي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي

 013_295، (15)العدد

فعالية استراتيجية تدريس األقران في تنمية مهارات القراة  (.0223)عطية، جمال سليمان  .87
 .81 _35، أغسطس، (36)ناهج وطرق التدريس العدددراسات الم. الجهرية

التدريس الصفي بالذكاءات  (.0227)الخزندار، نائلة نجيب عفانة، عزو إسماعيل و  .88
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع(: األردن)عمان .المتعددة

أثر استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في  (.3..1)عفانة، وائل عبد اللطيف عبداهلل  .89
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية . الصف الخامس األساسيفي وحدة المساحة تحصيل طلبة

 .التربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس
األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات  .(5002)عالم، صالح الدين محمود  ..9

 .القاهرة :لفكر العربيدار ا ."البارامترية والالبارامترية"واالجتماعية البحوث النفسية والتربوية 
مستوى تحصيل تالميذالصف الرابع األساسي في فهم  .(2..1)، عمر حلمو عبداهلل عالونة .92

ة رسالة ماجستير غير منشورة، كلي .المادة المقروءة باللغة العربية في محافظة نابلس
 .نابلس التربية، جامعة النجاح الوطنية،
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 .العربية وفقًا ألحدث الطرائق التربويةتدريس اللغة  (..1.2)علوي، عبداهلل طاهر  .91
 .للنشر والتوزيع دار المسيرة(: األردن)عمان

دار المسيرة (: األردن)عمان. 1، طمهارات اللغة العربية (.0232) علي، عبداهلل مصطفى .31
 .للنشر والتوزيع

أثراستخدام طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة على  (.9..1)العماوي، جيهان أحمد  .94
كلية رسالة ماجستير غير منشورة، . ية التفكير التخملي لدى طلبة الصف الثالث األساسيتنم

 .غزة التربية، الجامعة اإلسالمية،
الكويت، . صعوبات تعلم القراءة والكتابة التشخيص والعالج (.0225)عميرة، صالح علي  .35

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع

يجية مقترحة في عالج الضعف القرائي والكتابي فعالية استرات (.0232)عو ، أحمد عبده  .36
مجلة  .والتحصيلي في اللغة العربية لدى بعض تالميذ الصف التاسع من التعليم األساسي

 .، الجزء األول، مايو(71)صورة، العدد-كلية التربية، جامعة المن

(: دناألر )عمان . الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية (.0223)عيادات، يوسف أحمد  .37
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع

دار (: األردن)عمان .مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية (.0233)عيد، زهدي محمد  .38
 .صفاء

القراءة الجهرية الزوجية  تراتيجيةأثر استخدام اس .(5005) العيسوي ، جمال مصطفى .11
القرائي لدى تالميذ الصف الثالث  المتزامنة في عالج ضعف القراءة الجهرية وتحسين الفهم

 .66_05، (15) العدد ،مصر، القراءة والمعرفةمجلة  .االبتدائي

  باستخدام برنامج العروض فاعلية تدريس القراءة .(4..1)العيسوي ، جمال مصطفى  ...2
  (Power Point) الصف الرابع االبتدائي  في تحسين السرعة والفهم القرائي لدى تلميذات

 (.1)المجلد، اإلمارات ،الماتمر السنوي الخامس للبحوث .اإلماراتبدولة 
طرق  (.0225)والشيزاوي، عبد الغفار وموسى، محمد محمود  العيسوي، جمال مصطفى .323

دار الكتاب (: اإلمارات المتحدة)العين  .تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي
 .الجامعي

كلية اآلداب، قسم اللغة العربية، فلسطين، . 1، طعلم الكالم الجميل (.0232)غنيم، كمال  .320
 .أكاديمية اإلبداع

صميم برمجة تعليمية ودراسة أثرها في تحصيل طلبة ت (.3..1)له عقلة فارس، عبد اإل .2.3
رسالة  .الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية وفرعها مقارنة بالطريقة االعتيادية

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، أربد
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 .، التدريب، األداء الكفايات التدريسية المفهوم (.0221)الفتالوي، سهيلة محسن  .323
 .دار الشروق(: األردن)عمان

فاعلية برنامج تعليمي تحت عنوان حروف  (.0225) الفضلي، خلف محمد علي سيف .325
وكلمات في تنمية بعض مهارات قراءة الكلمات لدى التالميذ المتخلفين عقلياً بدرجة بسيطة 

، (02)لة التربوية، المجلدالمج .في الصف الرابع بمدرسة التربية الفكرية في دولة الكويت
 .0226، سبتمبر (82)العدد

فعالية برنامج مقترح لعالج صعوبات تعلم القراءة (. 0221)فورة، ناه  صبحي سعيد  .326
البرنامج المشترك بين جامعة ، غير منشورة دكتوراةرسالة  .لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بغزة

 . جامعة األقصى، غزة، عين شمس، القاهرة

أساليب تدريس اللغة العربية بين  (.0226)راتب عاشور والحوامدة، محمد فااد  قاسم، .327
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع(: األردن)، عمان0، طالنظرية والتطبيق

فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات  (.9..1)القحطاني، علي سعيد سالم آل جبار  .2.8
 كلية التربية، جامعة الملك سعود، .البسيط القراءة الجهرية لدى التالميذ ذوي التخلف العقلي

 .السعودية
دار (: األردن)عمان .طرق تدريس الدراسات االجتماعية(. 0227)قطاوي، محمد إبراهيم  .323

 .الفكر

دار يافا للنشر (: األردن)عمان  .حوسبة التدريس (.0233)قطيط، غسان يوسف  .332
 .والتوزيع

الحاسوب وطرق التدريس  (.0223)قطيط، غسان يوسف والخريسات، سمير عبد سالم  .333
 .دار الثقافة للنشر والتوزيع(: األردن)عمان .والتقويم

برنامج محوسب لتنمية مهارات الرسم البياني في  (..1.2)قنن، عمرو أحمد يوسف  .221
كلية رسالة ماجستير غير منشورة،  .الرياضيات لدى طالب الصف العاشراألساسي بغزة

 .زةغ التربية، الجامعة اإلسالمية،
باستخدام الحاسب اآللي في  أثر التدريس الخصوصي (.7..1) سعيد عبد اهلل، الفي  .223

 .ربيةوتنمية اتجاهاتهم نحو اللغة الع تنمية الكفاءة اللغوية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 .64 – 24 ،(215)، العددمصر، دراسات فى المناهج وطرق التدريس

معجم المصطلحات التربوية للمعرفة في المناهج  .(3..1)علي  ،الجملو أحمد  ،اللقاني .224
 .عالم الكتب (:مصر)القاهرة ،(3ط) .وطرق التدريس
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تدريس  واقع استخدام الحاسوب في (.1..1)ي فوزي عل، بوفرسنو  شافي فهد، وبالمحب .225
، الثقافة والتنمية .مهارات اللغة في المرحلة االبتدائية بمدارس التعليم الخاص بدولة الكويت

 .245 _..2، (5)ددعالمصر 
 .النظرية والتطبيق لعربيةاللغة ا فنون تدريس .(9..1) أحمد علي ،مدكور .226

 .للنشر والتوزيع دار المسيرة (:األردن)انعم
الكمبيوترية في تحصيل التالميذ  فعالية األلعاب .(...1) ضياء الدين محمد ،مطاوع .227

بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية  لبعض مفاهيم العلوم( سلكسيينالد)معسري القراءة
 .299_ 239، (77)، العددالسعودية، رسالة الخليج العربى .السعودية

حجم التخثير الوجه المكمل للداللة اإلحصائية، المجلة  (0991): منصور، رشدي فام .228
 .75 – 57يونيو، ك ك  1، 7، المجلد 16القاهرة، العدد . المصرية للدراسات النفسية

ثره على تحصيل وأ التقويم باستخدام الحاسوب (.5..1) ، وليد بن إبراهيمالمهوس .229
 .278 _249 ،(46)ددعال،مصر ، مجلة القراءة والمعرفة .الطالب في قواعد اللغة العربية

تنمية مهارات الفهم  فعالية استخدام الحاسوب في .(7..1)د ، محمد محمود محمموسى ..21
 .ربية المتحدةاالمارات الع القرائي لدى طالب الصف الحادي عشر للتعليم الثانوي بدولة

 . 126، 254ك ، (.7)العدد، مصر، مجلة القراءة والمعرفة
اليازوري (: األردن)عمان . استخدام الحاسوب في التعليم (.0228)نبهان، يحيى محمد  .303

 .للنشر والتوزيع

(: األردن)إربد  .الحاسوب وتطبيقاته التربوية (.0220)النجار، إياد عبدالفتاح وآخرون  .300
 .قافيمركز النجار الث

قياس مستوى القدرة القرائية لدى تالميذ الصفوف  (.0232) النجار، خالد محمد محمود .301
مجلة القراءة  .الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية في ضوء المعايير القومية لتعليم القراءة

 .، إبريل(320)والمعرفة، العدد

 .دار الشروق :(األردن)عمان.طرق تدريس اللغة العربية .(6..1)علي  صالح، نصيرات .214
صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي  (.0232) النوري، إيمان أحمد .305

 . الجامعة اإلسالمية، غزة، التربيةكلية ، رسالة ماجستير غير منشورة .وتصور مقترح لعالجها

تعليمية  أثر استخدام برمجية (.4..1)م أبو جاموس ، عبدالكري؛ الهرش ، عايد حمدان .216
المناهج  دراسات فى .بع األساسي في مادة اللغة العربيفي تحصيل طالب الصف السا

 .215 _2.1 ،(95) ددعال، مصر، وطرق التدريس
ترجمة  .مفهومها طبيعتها التعليم العالجيصعوبات التعلم  (.0227)هالالمان وآخرون  .307

 .دار الفكر ناشرون وموزعون(: األردن)عادل عبداهلل محمد، عمان
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الخطوط العريضة (. 0232)الفلسطينية لمبحث اللغة العربية وآدابهاوزارة التربية والتعليم  .308
 .لمنها  اللغة العربية وآدابها
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 المالحق

 يلفهم القرائي للصف الرابع األساسمهارات التعرف وا. 

  يللصف الرابع األساس مهارات النطق القرائي. 

 (قبل التحكيم) ياألساس رابعللصف ال للمهارات القرائية شخيصياالختبار الت. 

 (يمبعد التحك) ياألساس رابعللصف ال للمهارات القرائية شخيصياالختبار الت. 

 (قبل التحكيم) ياألساس رابعللصف ال للمهارات القرائية معرفياالختبار ال. 

 (بعد التحكيم) ياألساس رابعللصف ال للمهارات القرائية االختبار المعرفي. 

  (قبل التحكيم) القرائية مهاراتلل بطاقة المالحاة. 

  (بعد التحكيم) القرائيةلمهارات لبطاقة المالحاة. 

 المحوسب عليمية البرنامج التأنشط. 

 دليل المعلم. 

  تشخيصيالختبار الللمهارات القرائية، واالسادة المحكمين أسماء. 

   أنشطة ، و النطق القرائيلمهارات وبطاقة المالحاة  ،الختبار المعرفيلالسادة المحكمين أسماء
 .البرنامج التعليمي قبل الحوسبة 

  طة البرنامج التعليمي بعد الحوسبة، ودليل المعلمنشألالسادة المحكمين أسماء. 

 تصريح بتسهيل مهمة الباحث من الجامعة. 

تصريح من المدرسة يفيد بتطبيق أدوات الدراسة. 

صور للتالميذ أثناء تطبيق البرنامج المحوسب. 
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 (2)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 ــــزةغــــ –الجامعـــــــــة اإلسالمـية      
 عـمادة الدراســـــــــات العلــــــــــيا     
 كلـــــــــــــــــــية التربـــــــــــــــــية     
 قسم المناهج وأساليب التدريس     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحكيم المهارات القرائية/ الموضوع
 حفاه اهلل ورعاه،،،.....................................ة / ة الفاضل / األستاذ 

 .السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يقوم الباحث بدراسة تجريبية لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرائق التدريس بعنـوان 

ة لــدى تالميــذ محوســب لعــالج الضــعف فــي بعــض المهــارات القرائيــفاعليــة برنــامج " 
 ".يالصف الرابع األساس

المهـــارات القرائيـــة التـــي يجـــب أن يمتلكهـــا تالميـــذ الصـــف الرابـــع  أهـــمالباحـــث قـــام وقـــد 
 .وتتمثل في مهارات التعرف القرائي والفهم القرائي، ومهارات النطق القرائي ياألساس

واالختصــاك فـي هـذا المجــال، نرجـو مــن سـيادتكم التكــرم  وناـرًا ألنكـم أصــحاب الخبـرة
عطاء رأيكم  تلك المهارات،باالطالع على    .فيهاوا 

 
 
 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 و دمتم لخدمة العلم و أهله

                                                                              
 الباحث                                                               

 بركة محمد عو                                                     
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 .يللصف الرابع األساس مهارات التعرف والفهم القرائي
 

 .تمييز الحروف المتشابهة رسمًا المختلفة لفااً  .2
 .تمييز الحروف المتشابهة لفاًا المختلفة رسماً . 1
 .حروفى تحليل الكلمات إل .3
 .تكوين كلمات جديدة من حروف معطاة. 4
 .مقاطع ىتحليل كلمات معطاة إل. 5
 .تكوين كلمات جديدة من مقاطع معطاة. 6
 .تكوين جمل مفيدة من كلمات معطاة. 7
 .ترتيب الكلمات لتكوين جماًل ذات معنى. 8
 .توايف التراكيب اللغوية في جملا ذات معنى. 9

 (.فتح، كسر، ضم) مييز بين أنواع التنوينالت. .2
 .التمييز بين الحروف الشمسية والقمرية . 22
 .التمييز بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة في نهاية الكلمة. 21
 .التمييز بين التاء المربوطة والهاء في نهاية الكلمة. 23
 .توايفا صحيحاً  يف أدوات االستفهامتوا. 24
 .اإلشارة توايفا صحيحاً  توايف أسماء. 25
 .توايفًا صحيحاً توايف الضمائر المنفصلة . 26
 .تصلة توايفًا صحيحاً توايف الضمائر الم. 27
 .والجمع من الكلمات ىتحديد المفرد والمثن. 28
 .ترتيب الجمل لتكوين فقرة ذات معنى. 29
 .تحديد مرادف الكلمات ..1
 .تحديد الكلمات المضادة .12
 .ين أنواع المدالتمييز ب. 11
 . التعبير عن فهمه العام لمضمون النك. 13
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 (1)ملحق رقم 
 .يللصف الرابع األساس( القراءة الجهرية)القرائي  النطق مهارات
 .الحروف بالحركات القصيرة قراءة جهرية سليمةقراءة  .3

 .الحروف بالحركات الطويلة قراءة جهرية سليمة قراءة .0

 .سليمة الكلمات قراءة جهرية قراءة .1

 .الجملة قراءة جهرية سليمةقراءة  .3

 .الجملة دون توقف عند بع  الكلمات قراءة جهرية سليمة قراءة .5

 .نبرات الصوت أثناء القراءة بما يناسب مضمون الجملة التي يقرأهاتنويع  .6

 .الفقرة قراءة جهرية مراعيًا الضبط الصحيح قراءة .7

 .الفقرة قراءة جهرية بسرعة مناسبة قراءة .8

 .عالمات الترقيم أثناء القراءة ةمراعا .3
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 (3)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 غــــــــزة –الجامعـــــــــة اإلسالمـية      
 عـمادة الدراســـــــــات العلــــــــــيا     
 كلـــــــــــــــــــية التربـــــــــــــــــية     
 ساليب التدريسقسم المناهج وأ     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتحكيم شحيصياختبار ت/ الموضوع
 حفاه اهلل ورعاه،،،.....................................ة / ة الفاضل / األستاذ 

 .سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتهال
يقوم الباحث بدراسة تجريبية لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرائق التدريس بعنـوان 

ة لــدى تالميــذ فاعليــة برنــامج محوســب لعــالج الضــعف فــي بعــض المهــارات القرائيــ" 
 ".يالصف الرابع األساس

المهـارات القرائيـة التـي يجـب وقد أعد الباحث لهـذا الغـر  اختبـارًا تشخيصـيًا، متضـمنًا 
 .يأن يمتلكها تالميذ الصف الرابع األساس

وناـرًا ألنكـم أصــحاب الخبـرة واالختصــاك فـي هـذا المجــال، نرجـو مــن سـيادتكم التكــرم 
عطاء رأيكم في اآلتي  : باالطالع على أسئلة االختبار، وا 

 .مناسبة االختبار لما وضع له من حيث تمثيله للمهارات القرائية .2
 .األسئلة، وصياغتها صحة .1
 .هل تم تغطية جميع المهارات .3

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 و دمتم لخدمة العلم و أهله

                                                                              
 الباحث                                                               

 بركة محمد عو                                                     
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 يرات القرائية للصف الرابع األساساالختبار التشخيصي في بعض المها
 

 عزيزي التلميذ حفاك اهلل ورعاك،،،
فـــة ، يهــدف إلـــى معر يرات القرائيـــة للصــف الرابـــع األساســـفـــي بعــ  المهـــا بــين يـــديك اختبــار تشخيصـــي

 .الضعف في بع  المهارات القرائية، وليس له أي تأثير على درجتك داخل المدرسة
المطلــوب منــك قــراءة األســئلة جيــدًا، ووضــع اإلجابــة فــي المكــان المخصــك لــذلك، واإلجابــة عــن جميــع 

 .أسئلة االختبار
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 درجات 2                            :اختر الحرف المناسب إلكمال الكلمات  (أ:السؤال األول  

 (            ا ، ذ )    (         ك ، ق (          ) ك ، س )    
 ـرف              ...ـصف         ...ر             مـفـ...      
 يل               ... ـب             ... ـمك             مو...     

 
             درجات 2                   (   ح ،   )       (         ، ك (            ) غ ، ع  )  (ب
 ...                منا         ـابط           ... ـير          ... صـ    

 ...                نجا       ـابر              ...ـير           ... سـ    
 

 درجات 2                        :   ل الحرف المناسب أكمل الكلمة حسب شك:   نيالسؤال الثا
 (ـمـ  ،  مـ ،    م     ،  ـم     .   )  إلى الغد ...  ال تاجل عمل اليو. 2
 (ئــ ،  ا    ،      ء      ،  أ     .       )  ـد بقلم الرصاك..كتب سا. 1
 (ـبـ ، بـ     ،    ـب    ، ب     .   ) العلم و اإليمان.... نبني الوطن . 3
 

                درجات 4                       :القوسين  ة مما بينأكمل الفراغ بالكلمة المناسب:  ثالثالسؤال ال
 (التمر ،  القمر.        ) ينير السماء لياًل . ............ 0
 (ثياب  ،  اتني.           ) العيد .......... لبس باسم . 1
 (صغير، سفير .  ) السن ............ أعطف على الولد. 3
 ( البقر، البكرة  ....... .)......الجبن من حليب  نصنع. 4
 

 درجتان  :                          ا األصلية حلل الكلمات التالية إلى حروفه (أ: رابعالسؤال ال
 العلماءأشهر                                                             

 
    

  
   درجتان                                                     :   ة إلى مقاطعين حلل الكلمات التالي (ب

    تبحث                                                            صالح     
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 درجتان:                     جموعة أحرف كون كلمة ذات معنى من كل م (أ: خامسالسؤال ال
 ( د ، س ، ل ، ا ، ق)        (       ر ،ة ،ل ،ح) 

.....               ...............       ...... 
         

 درجتان                                       :        لمة ذات معنىرتب المقاطع لتكون ك (ب
           

 
               ............           …………….. 

 
                                                    درجات 2       :    والهاء االمغلقةالتاء  يصنف الكلمات التالية حسب نوع:  سادسل الالسؤا

 (عشه ،  محافاة  زيت  ،   ،  مسرورة    ،     صوت) 

 
 : ، ثم اكتبها في الجدول(بخل شمسية، قمرية)ضع خطًا تحت الكلمة التي تبدأ: سابعالسؤال ال

            درجتان                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                           
      درجات 2               :ضع خطًا تحت الكلمة التي بها مدًا، ثم اكتبها في الجدول: السؤال الثامن

 مدًا بالياء مدًا بالواو مدًا باأللف الجملة الرقم
    .ء وملونةالحديقة بها ورود حمرا .2
 

      درجات  2             :استخرج الكلمات المنونة من الفقرة، ثم اكتبها في الفراغ: التاسعالسؤال 
 ."كان لسعيٍد دجاجٌة تبيض كل أسبوٍع بيضًة من الذهب" 

 

 

 أغ لى صا بر

 هاء مغلقة تاء مبسوطة تاء مربوطة
..............،……………   .............. ،……………   ..............،………… 

 أل قمرية أل شمسية الجملة الرقم
   .قلم الفالح شجرة التفاح بالمقك .2

 تنوين فتح تنوين كسر تنوين ضم
......................... ......................... ......................... 
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 درجات 2        :      المناسب مما بين القوسين أكمل باختيار اسم اإلشارة :  شراالعلسؤال ا
 (هذا  ،  هاتان ،   هذه     .       ) مسجد كبير.........  .2
 (هذان ،  هاالء ،  هاتان   .   ) تالميذ مجتهدون.........  .1
 (هاالء ،  هاتان ،   هذان  .) ممرضتان رحيمتان .........  .3

 
                                                              درجات 4(:ب)بما يناسبها من العمود ( أ)اكتب رقم الجملة من العمود  (أ :حادي عشرالسؤال ال

 (ب (                                   ) أ )                
 نهي                (       )      .     ما أطيب طعم العسل . 2    

 تعجب(         )      .   يا سمير ذاكر دروسك . 1
 نفي(        )     .    ال تقطف أزهار الحديقة . 3
 نداء(          )     . ال ألعب الكرة في الشارع . 4

 استفهام (       )                                         
 درجات 2           :          كمل باختيار أداة االستفهام المناسبة مما بين القوسين أ (ب
 تقع مدينة غزة ؟       .   ....... 2
 ؟       نزل المطري.  ....... 1
 يومًا في األسبوع ؟ . ........ 3
 
 

 درجات 2      :       ناسب مما بين القوسين أكمل الفراغ باسم موصول م: عشر ثانيالسؤال ال
 (اللذان،  الذين    ،  التي     ،      ذيال)  

 . تساعد أمها ..... البنت النشيطة هي  .2
 .دافعا عن الوطن محبوبان .......... الجنديان  .1
 .فازوا بالمباراة ........... حضر الطالب  .3
 

      درجات 2:  المناسب مما بين القوسين الضمير المنفصل ضع مكان النقط: عشر لثالسؤال الثا
 (أنَت  ، أنِت    ، أنا )  .تذهب إلى المدرسة كل صباح................  .1

 (هم  ، هن  ،  هما . ) يشتركان في ناافة الفصل.................  .0

 ( هن  ، أنتن ، أنتم  . ) جميعًا تشاركن في النشاط المدرسي................  .3

 

 ماذا
 كم

 أين 
 هل
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 درجات4:                         بالكلمة المناسبة مما يختي امأل الفراغ( أ: السؤال الرابع عشر
 (العين ، قفص ، الهالل ، الشمس) 

 .....................نصلي الفجر قبل شروق .2
 .عند نهاية شهر شوال................... نراقب  .1
 .وسيلة اإلنسان إلى القراءة واكتساب المعرفة................  .3
 .ذهبي اللون.................. في وضع الفت البلبلين  .4

 
 درجتان                     : أكمل الفراغ بالتراكيب اللغوية المناسبة مما بين القوسين( ب
 (في /يصلي*  من         /نخخذ) 
 .المسجد لينال األجر من ربه...........   ............ المسلم .2
 .يتونشجرة الز ........... الزيت ...............  .1

 درجتان:                   لتكون جملة ذات معنى رتب كلمات كل سطر : خامس عشرالسؤال ال
 األزهار  ،  يمتك ،   رحيق ،  النحل  .2

...................................................... 
   الجمال،  لسطينيةف،   رائعة،   عكا،  مدينة .1

....................................................... 
 

 درجتان                         :   ضع الكلمات اآلتية في جمل مفيدة (أ:السادس عشرالسؤال 
 : .................................................................................... العين
 .........................................: .......................................... يعمل
 رجتاند   :                                     ي جمل مفيدة ضع التراكيب اللغوية اآلتية ف (ب
 ( ............................................................................. إلى/  ذهب) 
 ............................................................( ............... عن/  دافعي) 
 

 درجات 2 :                     كون فقرة متسلسلة رتب الجمل التالية لت:  السابع عشرالسؤال 
 .خلع أحمد مالبسه و نزل البحر )       ( 
 .ثم نصحه بعدم االبتعاد كثيرًا داخل البحر )       ( 
 .محمد مع أسرته إلى البحر  ذهب)       ( 
 .يغرق أن و كاد ، ابتعد محمد كثيرًا داخل البحر )       ( 
 .حد المنقذين فأسرع نحوه و أنقذه شاهده أ)       ( 
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 :األسئلة التي تليها عن ثم أجب ، اقرأ القطعة التالية :  الثامن عشرالسؤال 
، عصـفورًا صـغيرًا يسـيل الـدم مـن جناحـه فوجـد، كان خالد  يسير في حديقة المنزل مـع أصـدقائه" 

ســأل خالــد . وأخــذ يرفــرف بجناحيــه داخــل القفــك، بعــد أســبوعين شــفي العصــفور، فأخــذه وعالجــه
إن العصــفور يريــد الخــرو  مــن هــذا ، يــا بنــي: لمــاذا يرفــرف العصــفور بجناحيــه؟ فقــال لــه: والــده

 . لشفائه عندها قام خالد  وأطلق العصفور ليطير في الجو وهو فرح، القفك
 درجة واحدة                                        أين كان خالد يسير ؟                 .2

.......................................................................................... 
 درجة واحدة                                                  ؟ماذا وجد خالد في الحديقة  .1

......................................................................................... 
 :اختر اإلجابة الصحيحة .3

 درجة واحدة..............                                         متى شفي العصفور بعد 
       (أسبوعين  ، سبعة أيام   ، شهر ) 
 درجة واحدة                                        .............لعنوان األنسب للقطعة ا .4
 (الولد الرحيم ،خالد والعصفور، العصفور الجريح)  .5
 
                                 درجات 2                                      :    استخرج من القطعة كلمات تدل على .2
  .............  (صديق)جمع. ب  ..........   .. ( حدائق)رد  مف. أ 
 .............   بين نوعه .................. فعل . ث..............          اسم مذكر. ت
 :اختر نوع الجملة. 2
 درجتان   (      اسمية  ، فعلية .............  ) نوع الجملة .            خالد سأل والده. أ
 (اسمية  ، فعلية .............  ) نوع الجملة . طار العصفور في الجو. ب
 درجة واحدة:                                      حول الجملة من اسمية إلى جملة فعلية. ت

 .........................................خالد يسير في الحديقة
 
 درجتان                                                          :مرادف ما تحته خط  ما. 9

 .      )...........(بجناحيه يرفرفالعصفور  .ب . )...........(في الحديقة يسيرخالد  .أ
 

 درجتان                                                         :مضاد ما تحته خط  ما .8
 . )...........( صغيراً وجد خالد عصفورًا * ب ..( )..........   .خالد والدهسخل  . أ

 دعاؤنا لكم بالتوفيق
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 (8)ملحق رقم 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 يرات القرائية للصف الرابع األساساالختبار التشخيصي في بعض المها
 

 عزيزي التلميذ حفاك اهلل ورعاك،،،
، يهــدف إلـــى معرفـــة يلرابـــع األساســـرات القرائيـــة للصــف افـــي بعــ  المهـــا بــين يـــديك اختبــار تشخيصـــي

 .الضعف في بع  المهارات القرائية، وليس له أي تأثير على درجتك داخل المدرسة
المطلــوب منــك قــراءة األســئلة جيــدًا، ووضــع اإلجابــة فــي المكــان المخصــك لــذلك، واإلجابــة عــن جميــع 

 .أسئلة االختبار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 000000000000000000000000000000000000000:لميذالتاسم                                   

 

 : 0000000000000000الشعبة: 00000000000000000000الصف                                  
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 درجات 9                             :اختر الحرف المناسب إلكمال الكلمات : السؤال األول  

 ( ، د (            ) ا ، ذ (            ) ك ، ق )      (     ك ، س )    
 ...ـرف              المر...ـصف         ...ـقر             مـ...      
 ...يل               موعـ... ـب             ... ـمك             مو...     

 
 درجات 9                         :   ال الكلمات اختر الحرف المناسب إلكم: السؤال الثاني 

 (ذ، د (              ) ح ،   (          )  ، ك (            ) غ ، ع  )    
 ب...ما...                ـابط               منا ... ـير          ... صـ    
 ب...ـمه...                ـابر                نجا ...ـير           ... سـ    
 

 درجات 4                     :   ل الحرف المناسب أكمل الكلمة حسب شك:  السؤال الثالث 
 (كـ ،   ـك    ،    ـكـ   ، ك   .    )  ـريم   كالم اهلل ... القرآن الـ. 2
 (ـمـ  ،  مـ ،    م     ،  ـم     .   )  إلى الغد ...  ال تاجل عمل اليو. 1
 (ئــ ،  ا    ،      ء      ،  أ     .       )  لم الرصاكـد بق..كتب سا. 3
 (ـبـ ، بـ     ،    ـب    ، ب     .   ) العلم و اإليمان.... نبني الوطن . 4
 

 درجات                4                     :ة مما بين القوسين أكمل الفراغ بالكلمة المناسب: السؤال الرابع 
 (التمر ،  العمر   ، القمر.        ) نير السماء لياًل ي. ............ 0
 (ثياب  ،  نبات   ، بنات .           ) العيد .......... لبس باسم . 1
 (سعير  ، صغير ، سفير .  ) السن ............ أعطف على الولد. 3
 (البقرة  ، البكرة  ، البركة ............. .) نصنع الجبن من حليب . 4
 
 درجات 4  :                  ا األصلية حلل الكلمات التالية إلى حروفه: سؤال الخامس ال
 العلماءمسجد                             شهيد                    بستان                    

 
       

 درجات   4                          :      مقاطعين  ة إلىحلل الكلمات التالي: السؤال السادس
 مصابيح    تبحث                            سوق                                سماح       
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 درجات 4 :                   جموعة أحرف كون كلمة ذات معنى من كل م:  السؤال السابع 
 ( د ، س،ل،ا،ق(          ) و، س، ب،ح،ا(        ) ر،ة،ل،ح)          (     ي،ع،ن) 

    ................            ................       ...........               .......... 
         

 درجات 4                        :        لمة ذات معنىرتب المقاطع لتكون ك: السؤال الثامن
           

 
               ............…………           ..…………           ..…………….. 

 
ثم اكتبها في ، صنف الكلمات التالية حسب نوع التاء مربوطة أو مبسوطة:  السؤال التاسع

 درجات 4                                         :                  الجدول حسب المطلوب 
 (انطلقت  ،  محافاة  ،  مسرورة    ،  قهرت   ) 

 
ثم اكتبها في ، صنف الكلمات التالية حسب  التاء مربوطة  و الهاء المغلقة : السؤال العاشر

 درجات 4                                                     :       الجدول حسب المطلوب
 (عدوه ،  متعددة  ،  معركة    ،  هذا  ، تحميه ) 

 
كتبها حسب ثم ا، القمريةصنف الكلمات التي بها أل الشمسية وأل : السؤال الحادي عشر

 درجات 4:                                                                          المطلوب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   
 

 أل الشمسية                                             أل القمرية            
  ..............  ،.  ..............                 ................، ................. 

 

 أغ لى طر يق صو رة صا ئم

 تاء مبسوطة تاء مربوطة
  ..............  ،………………   .............. ،…………… 

 هاء مغلقة تاء مربوطة
  ..............  ،……………..   ..............  ،………………. 

 السعادة،   األزهار    ،    النسيم    ،  ألعب    ،  الجندي   
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 درجات 2             :                  صل الكلمات بحسب نوع المد : السؤال الثاني عشر
 الكلمة                             نوع المد        
 الهدايا        
 فملونة                                 األل        
 صندوق                                الواو       
 شهيد                                  الياء        
 أعالم                  

              
ثم اكتبها حسب المطلوب من ، استخرج الكلمات المنونة من الجمل: السؤال الثالث عشر 

 درجات2                                                                              :الجدول

                                                                                                                          
 درجات 4  :      المناسب مما بين القوسين أكمل باختيار اسم اإلشارة : السؤال الرابع عشر 

 (هذا  ،  هاتان ،   هذه     .       ) مسجد كبير......... . 2
 (هذان ،  هاالء ،  هاتان   .   ) تالميذ مجتهدون......... . 1
 (هاالء ،  هاتان ،  هذان   .) ممرضتان رحيمتان ......... . 3
 (هاتان ،  هذا   ،  هذان   .   ) ولدان مخلصان ......... . 4

 
بما ( أ)واكتب رقم الجملة من العمود ، وفق بين األسلوب و نوعه : السؤال الخامس عشر 
 درجات 4                                                           (: ب)يناسبها من العمود 

 (ب (                                   ) أ )                
 نهي                (       .     )     ما أطيب طعم العسل . 2    

 تعجب(         .    )   ذاكر دروسك ، يا سمير. 1
 نفي(         )     .  ال تقطف أزهار الحديقة . 3
 نداء(           .  )  ال ألعب الكرة في الشارع . 4

 استفهام (        )                                       

 تنوين فتح تنوين كسر تنوين ضم الجملة الرقم
 

َل العب  هدفًا في أوِل دقيقةا مَن المباراةِ  0  ............ ........... ............ .َسجَّ
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                                                                                                                                  درجات4: أكمل باختيار أداة االستفهام المناسبة مما بين القوسين : سؤال السادس عشرال
 تقع مدينة غزة ؟       .   ....... 2
 يأتي عيد األضحى ؟       .  ....... 1
 يومًا في األسبوع ؟ . ........ 3
 رأيت في حديقة الحيوان ؟ . ........ 4
 
 
 

 درجات 4 :            ناسب مما بين القوسين موصول مأكمل الفراغ باسم : السؤال السابع عشر
 (الذي  ،    اللذان ،  الذين    ،  التي     ،   الالتي   )  

 . تساعد أمها ..... البنت النشيطة هي . 2
 .دافعا عن الوطن محبوبان .......... الجنديان . 1
 .فازوا بالمباراة ........... حضر الطالب . 3
 .أخلصن في أعمالهم .............. مهات كرمت الدولة األ .4

 
 

      درجات 4   :  أكمل الفراغ باختيار الضمير المنفصل  مما بين القوسين : السؤال الثامن عشر
 (نحن      ،  هن       ،    أنتما     ،  هو ،     أنَت )   

 .التي ألقت كلمة أوائل الطلبة......... أحمد . 1
 .الالتي أنجبن األبطال......... ......األمهات . 0

 .تلميذان تلعبان الكرة بمهارة ................ . 3

 .ساعدت الرجل المسن ليقطع الشارع.............. . 4

 
 درجات  4:               لمتصل فيما يختي أكمل الكلمة باختيار الضمير ا: عشر تاسعالسؤال ال

 .مبكراً ... استيقا محمد  من نومـ. 0
 .قصة جميلة... أنا كتبـ. 1
 .نايفاً ... حافا على كتابـ. 3
 تربية صالحة... ربي اآلباء أوالدي. 4

 ماذا
 كم

 أين 
 متى
 ما
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 درجات 4  :                  لتكون جملة ذات معنى رتب كلمات كل سطر : عشرونالسؤال ال
 األزهار  ،  يمتك ،   رحيق ،  النحل . 2

...................................................... 
 الحرارة  ، في ،  درجات ،  الشتاء ،  تنخف  . 1

....................................................... 
 قطاع ، أشجار، الحمضيات ، يشتهر  ،  غزة  ، بزراعة    .3

 ....................................................... 
 جدًّا  ،  اإلنسان ،  ضروري ، الغذاء ،  لحياة . 4

...................................................... 
 

 درجتان                      :   السؤال الحادي والعشرون ضع الكلمات اآلتية في جمل مفيدة
 : ....................................................................................يكسب 

 
 : ...................................................................................ألمين ا
 
 

 درجتان  :              ي جمل مفيدة ضع التراكيب اللغوية اآلتية ف: والعشرون ثانيالسؤال ال
 ..................( ...........................................................عن _ دافع ) 
 
 ( ...........................................................................إلى _ يطمح ) 
 
 

 درجات 2 :             كون فقرة متسلسلة رتب الجمل التالية لت: والعشرون  الثالسؤال الث
 .خلع أحمد مالبسه و نزل البحر )       ( 
 .بعدم االبتعاد كثيرًا داخل البحر  ثم نصحه)       ( 
 .ذهب محمد مع أسرته إلى البحر )       ( 
 .و كاد يغرق ، ابتعد محمد كثيرًا داخل البحر )       ( 
 .شاهده أحد المنقذين فأسرع نحوه و أنقذه )       ( 
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 : األسئلة التي تليهاعن ثم أجب ، اقرأ القطعة التالية : والعشرون  رابعالسؤال ال
، فوجـد عصـفورًا صـغيرًا يسـيل الـدم مـن جناحـه، كان خالد  يسير في حديقة المنزل مـع أصـدقائه" 

سـأل خالـد . وأخـذ يرفـرف بجناحيـه داخـل القفـك، وبعـد أسـبوعين شـفي العصـفور، فأخذه وعالجه
إن العصــفور يريــد الخــرو  مــن هــذا ، يــا بنــي: لمــاذا يرفــرف العصــفور بجناحيــه؟ فقــال لــه: والــده

 . عندها قام خالد  وأطلق العصفور ليطير في الجو وهو فرح لشفائه، القفك
 درجات 4                           ل ؟                ماذا وجد خالد في حديقة المنز . 2

.......................................................................................... 
 ر عندما أطلقه خالد ليطير في الجو؟صف شعور العصفو . 1

......................................................................................... 
 لماذا؟، هل تعجبك حياة العصفور في القفك. 3

.......................................................................................... 
 (الحرية  ،خالد والعصفور، العصفور الجريح.................) العنوان األنسب للقطعة . 4
 
 درجات                                 4                                    :    استخرج من القطعة كلمات تدل على .2
ــــــــــــــــرد  . أ  مثنــــــــــــــــى . ت        .............جمــــــــــــــــع  . ب  ..........   ..  ،...........  مف

............. 
 
 درجتان                                                   اكتب مرادف ما تحته خط ؟. 2
 . )...........(الدم من جناح العصفور يسيل* 
 .      )...........(العصفور بجناحيه يخفق* 
 

 
 درجتان                                               اكتب مضاد ما تحته خط ؟      .9
 .   )............( الطفل العصفور أطلق * 
 . )...........( صغيراً وجد خالد عصفورًا *  
 
 

 
 دعاؤنا لكم بالتوفيق
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 (2)ملحق رقم
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
  غــــــــزة –الجامعـــــــــة اإلسالمـية      
 ــات العلــــــــــياعـمادة الدراســـــــ     
 كلـــــــــــــــــــية التربـــــــــــــــــية     
 قسم المناهج وأساليب التدريس     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للتحكيمالمعرفي في القراءة  ختباراال/ الموضوع
 حفاه اهلل ورعاه،،،.....................................ة / ة الفاضل / األستاذ 

 .بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل و 
يقوم الباحث بدراسة تجريبية لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرائق التدريس بعنـوان 

لــدى تالميــذ  بعــض المهــارات القرائيــة فاعليــة برنــامج محوســب لعــالج الضــعف فــي" 
 .يالصف الرابع األساس

التعــرف والفهــم مهــارات اختبــارًا معرفيــًا، متضــمنًا بعــ  وقــد أعــد الباحــث لهــذا الغــر  
 .القرائي

وناـرًا ألنكـم أصــحاب الخبـرة واالختصــاك فـي هـذا المجــال، نرجـو مــن سـيادتكم التكــرم 
عطاء رأيكم  : في اآلتي باالطالع على أسئلة االختبار، وا 

 .مناسبة االختبار لما وضع له من حيث تمثيله لبع  المهارات القرائية .4
 .صحة األسئلة، واإلبدال .5
 . هل األبدال جيدة، ومناسبة .6
 .هل تم تغطية جميع المهارات .7

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 و دمتم لخدمة العلم و أهله

 الباحث                                                               
 بركة محمد عو    
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 :                   ي تليهااقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة الت: السؤال األول
عندما تزور المدينة . القدس عاصمة فلسطين األبدية، وهي مهبط الديانات السماوية

الذي ورد ذكره في المسجد األقصى المبارك، : تجد فيها آثارًا إسالمية متعددة منها 
القرآن الكريم، ومسجد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه، ومسجد قبة الصخرة المشرفة، 

 . والحرم القدسي الشريف
وقد فتحها القائد صالح الدين األيوبي، فأحسن معاملة سكانها من األعداء، وأعفى 

ال ليمكنهم من الفقراء من الفدية، وأطلق سراح كبار السن، ومنح األرامل واليتامى الم
 .الرجوع إلى بالدهم

   ************************************************ 
                                                                 عالمة واحدة                                                                                                                                     : األسئلة

 ما اآلثار اإلسالمية الموجودة في مدينة القدس ؟. 2
............................................................................................... 

                                                                عالمة واحدة                                                                                                              ما واجبنا نحو مدينة القدس ؟ . 1
............................................................................................... 

 
                                                                        :   ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: الثاني السؤال

                                                                            عالمة واحدة                                                 ..........................                             :هو أنسب عنوان للقطعة. 2
الفقراء . د       مدينة القدس.     المسجد األقصى        .القائد صالح الدين       ب. أ

                          واليتامى
                                                                                                   عالمة واحدة                                                                                                " .................... متعددة" مرادف كلمة . 1
 متنوعة . د       مختلفة      .        متشابهة              . ب   متميزة         . أ
                                                                                                     عالمة واحدة                                                             " ....................                                     منح  " مرادف كلمة . 3
      أمسك. أعفى             د. أخذ                          . أعطى            ب. أ
                                                                                                    عالمة واحدة                                                                                                   "  ......................كبار"مضاد كلمة . 4
 جميع ما ذكر. د     صغار      .          صغيرات             . ب    أوالد       .  أ
                                                                                                    عالمة واحدة                                                               " .....................                                األعداء " مضاد كلمة . 5
 قاءاألصد. السالم             د . اليهود                        .  األمان         ب. أ
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                                                                 عالمة واحدة                                                                                   .....................   :الكلمة التي تبدأ بحرف شمسي هي . 6
 المحيطة. الكروم              د. اء            الشرف. الجوهرة                ب. أ
                                                                 عالمة واحدة                                                                                   .....................    :الكلمة التي تبدأ بحرف قمري هي . 7
 السهول. الطبيعة               د. الثمين             . الخيوط                ب. أ
                                                                 عالمة واحدة                                                                                  ...............  :ما عداجميع الكلمات تحتوي على مد بالواو . 8
 توفير. اهور                د. جيوش             . محصول               ب. أ
                                                                                        عالمة واحدة                                                         .....................   :الكلمة التي تحتوي على مد باأللف هي. 9
 الجلد. تمأل                 د.  أعشاب            . فلسطين               ب. أ

                                                                                                                            عالمة واحدة .....................                   :الكلمة التي تحتوي على مد بالياء هي. .2
 سيارات. حياة                 د.  صيام               . صديق               ب. أ

                                                                 عالمة واحدة                                                                                                            " .................. بلد " جمع كلمة . 22
 أبالد. د                   بالد.                 بلدان. ب               بلدات. أ

                                                                 عالمة واحدة                                                                                                      " ..................معامالت " فرد كلمة م. 21
 معاملة. د                 معمل.                 معامل. ب              عملة. أ

                                                                 عالمة واحدة                                                                                                           " ..................القائد " مثنى كلمة . 23
 القائدان. د                القادتان.                القادان. ب               القادة. أ

                                                                    عالمة واحدة                                                             : ...............يعود على( ذكره)في كلمة " الهاء"الضمير " الذي ورَد ذكره. " 24
 المسجد الحرام    . الرسول         د. المسجد األقصى           . القدس         ب. أ
 

 عالمتان                 :         كل مجموعة أحرف  كون كلمة ذات معنى من: السؤال الثالث
 ل ق ا س د              ة   ل  ح  ر                  

                ..............         ..................... 
 عالمتان                     :          رتب كلمات كل سطر مكونًا جملة مفيدة: رابعالسؤال ال

 األسرى ـ السجون  ـ من  ـ  فرح  ـ  ـ بخرو    األهالي. 2
............................................................................. 

 نبني   ـالغالي       ـ بالعلم      ـ واإليمان      ـوطننا       .1
............................................................................. 

 عالمتان                      :      ضع الكلمات التالية في جمٍل من تعبيرك: خامسالسؤال ال
 :  ................................................................مالئم  .0
 : ................................................................يكسب . 1
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 عالمتان      :                     ضع التراكيب التالية في جمٍل من تعبيرك: السؤال السادس
 (  ..............................................................يعمل بـ )  .2
                            ...............................(  ..............................أغلى من ) . 1

 عالمات 2:           سين فيما يختيامأل الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القو : لسابع السؤال ا
 (أنتن  ـ  أنَت  ـ    هما    ـ نحن   ـ أنا ـ  هم  )  
 .المهندس الذي صمم العمارة. ........... 2
 .نصلي صالة العيد في العراء. ............ 1
 .تلميذات مجتهدات في الدراسة. .............. 3
 .نشاطبجدا و  في المصنعمالن عي . ............4
 .يشكرون اهلل على نعمه الذين........... المامنون . 5
 .أحب أن أدل الناس على الخير. .......... 6

 
 عالمات 2             (:ب ) بما يناسبه من العمود ( أ ) صل من العمود : ثامنالسؤال ال

 (ب (                                             ) أ )              
 أسلوب أمر!                                    أضخم حجم الفيل ما .2
 أسلوب تعجب.                               ال ألعب الكرة في الشارع .1
 أسلوب نفي.                                      إنَّ مع العسر يسراً  .3
 توكيد أسلوب.                                  اكتْب دروسك يا خالد  .4
 أسلوب استفهام.                            يا وطني حبك في قلبي كبير .5
 ماذا تحبون من الدروس؟                                أسلوب نداء .6
 

 عالمات 2            :              لتكون فقرة صحيحة لتاليةرتب العبارات ا: لتاسعالسؤال ا
 أعطيتك إياه ؟ماذا ستفعل به إذا )       ( 
 .عجب العجوز بفكرة الرجل، وأعطاه الدينار الذهبيأُ )       ( 
 .ألخيط المالبس وأبيعهاسأشتري آلة خياطة؛ : قال)       ( 
 .معي دينار  ذهبي  واحد  : يه رجل عجوز وقال لهمر عل)       ( 
 .جلس رجل على قارعة الطريق يمد يده للناس)       ( 

 دعاؤنا لكم بالنجاح                          
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 (6)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تحكيمالمعرفي في القراءة بعد الختبار اال/ الموضوع
 

 :                   ي تليهااقرأ القطعة التالية، ثم أجب عن األسئلة الت: السؤال األول
ندما تزور المدينة ع. القدس عاصمة فلسطين األبدية، وهي مهبط الديانات السماوية

المسجد األقصى المبارك، الذي ورد ذكره في : تجد فيها آثارًا إسالمية متعددة منها 
، ومسجد قبة الصخرة _رضي اهلل عنه _القرآن الكريم، ومسجد عمر بن الخطاب 

 . المشرفة، والحرم القدسي الشريف
األعداء، وأعفى  وقد فتحها القائد صالح الدين األيوبي، فأحسن معاملة سكانها من

ليمكنهم من  ؛الفقراء من الفدية، وأطلق سراح كبار السن، ومنح األرامل واليتامى المال
 .الرجوع إلى بالدهم

   ************************************************ 
                                                                 ة واحدة                                                            عالم                                                                           : األسئلة

 ما اآلثار اإلسالمية الموجودة في مدينة القدس ؟. 2
............................................................................................... 

                                                                عالمة واحدة                                                                                                               ما واجبنا نحو مدينة القدس ؟ . 1
............................................................................................... 

                                                                 عالمة واحدة                                                            ما رأيك في صالح الدين األيوبي من خالل فهمك للنك القرائي؟                . 3
............................................................................................... 

                                                                                        عالمة واحدة                                     ..........................                             :هو أنسب عنوان للقطعة. 4
                          قبة الصخرة المشرفة. د      مدينة القدس.   المسجد األقصى     .ب القائد صالح الدين  . أ
                                                                                                   عالمة واحدة                                                                                                " .................... متعددة" مرادف كلمة . 5
 متنوعة . د           مختلفة  .        متشابهة              . ب   متميزة         . أ
                                                                                                     عالمة واحدة                                                             " : ....................                                   منح  " مرادف كلمة . 6
      أمسك. أعفى             د. أخذ                          . أعطى            ب. أ
                                                                                                    عالمة واحدة                                                                                               ......................  :"كبار"مضاد كلمة . 7
 جميع ما ذكر. د     صغار      .          صغيرات             . ب    أوالد       .  أ
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                                                                                                    عالمة واحدة                                                                 ": .....................                              األعداء " مضاد كلمة . 8
 صدقاءاأل. السالم             د . اليهود                        .  األمان         ب. أ
 المة واحدةع                : ............يعود على( ذكره)في كلمة  الهاء" الذي ورَد ذكره. " 9

 مسجد عمر بن الخطاب. قبة الصخرة       د . المسجد األقصى       .  القدس      ب. أ    

    ............ :يعود على( بالدهم)في كلمة  الهاء "ليمكنهم من الرجوع إلى بالدهم. " 00
                                                                                                                            عالمة واحدة                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                               جميع ما ذكر. األرامل واليتامى         د . كبار السن             .  الفقراء     ب. أ     
 عالمة واحدة                                                 ............... " :قائد " مثنى كلمة . 22
 قائدتان. قيادان                       د . قادة                      .  قائدان         ب. أ    
 :استخر  من القطعة السابقة. 21
                                                              تانعالم...............       اسمًا يدل على جمع . ب................ اسمًا يدل على مفرد . أ
  

 :                                  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: السؤال الثاني
                                                                 عالمة واحدة                                                                                   .....................   :أ بحرف شمسي هي الكلمة التي تبد. 2
 المحيطة. د             الكروم . الشرفاء            . الجوهرة                ب. أ
                                                                 عالمة واحدة                                                                                    .....................    :الكلمة التي تبدأ بحرف قمري هي . 1
 السهول. الطبيعة               د. الثمين             . ب            الخيوط    . أ
                                                                 عالمة واحدة                                                                                  ...............  :ما عداتحتوي على مد بالواو  التالية الكلمات. 3
 توفير. اهور                د. جيوش             . محصول               ب. أ
                                                                    عالمة واحدة                                                                            .....................   :الكلمة التي تحتوي على مد باأللف هي. 4
 الجلد. د                أحسن.  أعشاب            . ب                   تمأل. أ
                                                                                                          عالمة واحدة                    .....................                    :الكلمة التي تحتوي على مد بالياء هي. 5
         سيارات. حياة                 د.  صيام               . صديق               ب. أ

 عالمتان               :         ل مجموعة أحرف كون كلمة ذات معنى من ك: السؤال الثالث
          .....................             ل ق ا س د            ..............                  ة   ل  ح  ر   

 عالمتان            :                    رتب كلمات كل سطر مكونًا جملة مفيدة: رابعالسؤال ال
 األسرى ـ السجون  ـ من  ـ  فرح  ـ  ـ بخرو    األهالي. 2

............................................................................. 
 نبني   ـالغالي       ـ بالعلم      ـ واإليمان      ـوطننا       .1

............................................................................ 
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 عالمتان :                         ضع كل كلمة مما يلي في جملة من تعبيرك: سخامالسؤال ال
 :  ................................................................مالئم  .0
 : ................................................................يكسب . 1

 عالمتان:                       ا يلي في جملة من تعبيركضع كل تركيب مم: سادسالسؤال ال
 (  ..............................................................يعمل بـ )  .2
 ...............................(  ..............................أغلى من ) . 1

                                      
 عالمات 2: اقرأ ثم أكمل الفراغ بالضمير المناسب لكل عبارة من العبارات التالية:لسابعل االسؤا
 (ـ    هما    ـ نحن   ـ أنا ـ  هم    أنت  أنتن  ـ  )  
 .تلميذة تحافاين على ناافة مدرسِتك. ........... 2
 .نصلي صالة العيد في العراء. ............ 1
 .بارعات في الرسمتلميذات . .............. 3
 .بجدا ونشاط في المصنعمالن عي . ............4
 .يشكرون اهلل على نعمه الذين........... المامنون . 5
 .أحب أن أدل الناس على الخير. .......... 6

 
  عالمات 4(:        ب )بما يناسبه من العمود ( أ ) صل الجملة من العمود : ثامنالسؤال ال
 (ب (                                        ) أ )          

 أسلوب نداء              .احرك أيها التلميذ على القراءة. 2
 أسلوب أمر     .              ال تاجل عمل اليوم إلى الغد. 1
 أسلوب نهي    .                 إنَّ الصدق يهدي إلى البر. 3
 أسلوب نفي         .     يا وطني حبك في قلبي كبير. 4

 أسلوب توكيد                                               
                      

 عالمات 2             :              كون فقرة صحيحةثم  لتاليةااقرأ الجمل  :لتاسعالسؤال ا
 ماذا ستفعل به إذا أعطيتك إياه ؟)       ( 
 .كرة الرجل، وأعطاه الدينار الذهبيعجب العجوز بفأُ )       ( 
 .ألخيط المالبس وأبيعهاسأشتري آلة خياطة؛ : قال)       ( 
 .معي دينار  ذهبي  واحد  : يه رجل عجوز وقال لهمر عل)       ( 
 .جلس رجل على قارعة الطريق يمد يده للناس)       ( 
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 (7)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 غــــــــزة –ــة اإلسالمـية الجامعـــــــ     
 عـمادة الدراســـــــــات العلــــــــــيا     
 كلـــــــــــــــــــية التربـــــــــــــــــية     
 قسم المناهج وأساليب التدريس     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نطق القرائيلبطاقة مالحظة أداء التالميذ في بعض مهارات اتحكيم / الموضوع
 يللصف الرابع األساس

 
 حفاه اهلل ورعاه،،،.....................................ة / ة الفاضل / األستاذ 

 .بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل و 
 

مــن كليــة  راء دراســة تجريبيــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي المنــاهج وطرائــق التــدريسيقــوم الباحــث بــإج
فاعليـة برنـامج محوسـب لعـالج الضـعف فـي بعـض المهـارات " : بعنـوان التربية بالجامعـة اإلسـالمية

 ".ية لدى تالميذ الصف الرابع األساسالقرائي
 : وهي ،النطق القرائيتتضمن بع  مهارات وقد أعد الباحث لهذا الغر  بطاقة مالحاة، 

قراءة الحروف الهجائية بحركاتهـا القصـيرة والطويلـة قـراءة جهريـة سـليمة، قـراءة الكلمـات قـراءة جهريـة 
 .سليمة، قراءة الجمل قراءة جهرية سليمة، وقراءة الفقرات قراءة جهرية سليمة

بـاالطالع علـى كـرم ونارًا ألنكم أصحاب الخبرة واالختصاك في هذا المجال، نرجو من سـيادتكم الت
تلك المهـارات، ومـن ثـم إبـداء رأيكـم فيهـا حـذفًا أو إضـافًة أو تعـدياًل، وسـيكون لـرأيكم أهميـة بالغـة فـي 

 .إنجاز هذه الدراسة
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 و دمتم لخدمة العلم و أهله

 ثالباح                                                                       
 بركة محمد عو  
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 :تعليمات البطاقة 
 .أمام كل مهارة في المكان المخصك لذلك من األعمدة الرأسية(  ×) توضع عالمة . 2
تالميــذ غيــر قــادرين ، وأمــام المهــارة التــي يكــون فيهــا ال"غيــر متــوفرة"فــي خانــة (  ×) توضــع عالمــة . 1

 .على استخدامها بأي شكلا من األشكال
 .لم يتجاوز األخطاء فيها إال مرتين، وأمام المهارة التي "قليلة"في خانة (  ×) توضع عالمة . 3
 .ة واحدةمر  إال ، وأمام المهارة التي لم يتجاوز األخطاء فيها"متوسطة"في خانة (  ×) توضع عالمة . 4
يخطـــئ فيهــا التالميـــذ وتـــادى بشـــكل ، وأمـــام المهـــارة التــي لـــم "كبيـــرة"فـــي خانــة (  ×) توضــع عالمـــة . 5

 .مميز
 .يتم تحديد زمن للسرعة المناسبة يتفق عليه. 6
 
 
 

 :بطاقة بيانات التالميذ                             
 : ............................اسم التلميذ                    

 
 : ...............الشعبة: ............الصف                    
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 مالحظات ظهر أداء الطالب بدرجة المهارة م

 غير متوفرة قليلة  متوسطة كبيرة 

بالحرةات القصيرة قراءة حرف يقرأ األ 3

 .جهرية س يمة

     

0  

بالحرةات الطوي ة قراءة  حرفيقرأ األ

 .جهرية س يمة

     

1  

 .س يمةيقرأ الك مات قراءة جهرية 

 

     

3  

 .يقرأ الجم ة قراءة جهرية س يمة

 

     

5  

 يقرأ الجم ة دون توقف عند بع  الك مات 

 .قراءة جهرية س يمة

     

6  

ينوع نبرات الصوت أثناء القراءة بما 

 .يناسل مضمون الجم ة التي يقرأها

     

7  

ا  الضبط مراعييقرأ الفقرة قراءة جهرية 

 .الصحيح

 

     

8  

 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية بسرعة مناسبة

 

     

3  

 .يراعي ع مات الترقيم أثناء القراءة
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  يللصف الرابع األساس اختبار النطق القرائي 
 عالمات 4    :بحركاتها القصيرة قراءة جهرية  تاليةحرف الاقرأ األ: السؤال األول 

 لْ  بُ  مَ 

 ُس  كِ  وَ 

 جِـ  فْ  اُ 
 
 
          عالمات 4  :     بحركاتها الطويلة قراءة جهرية  تاليةحرف الاقرأ األ: السؤال الثاني  

 هيـ نو با

 جو خا ليـ

 غي ال ضو
 
 
                  عالمات 4                      :قراءة جهرية تاليةاقرأ الكلمات ال:  لثالسؤال الثا 

غار اْحَتَفَاوا َأَكلَ   ُحماة الصِّ
 راِئَعة َأْعداءَ  اْلَوَطنْ  َشِرَبتْ 
ْفقِ  َكالنَّْمرِ  َضمَّدَ   ِللطَّبيب ِبالرِّ

                           
 عالمات  4                         :قراءة جهرية تاليةاقرأ الجمل ال: السؤال الثالث 

 .عيدةً نا سَ ياتَ حَ  علُ جْ تَ ، وَ  مَ سْ جِ ي الْ وّ قَ تُ  َفهيَ ! الرياضةَ ما أجمَل  .2
 .ثيراً ه كَ قائِ دِ صْ تاقًا أِلَ شْ ه مُ فرِ سَ  منْ  مير  سَ  عادَ  .1
 ؟ ةِ يَ فِ يْ الصّ  ماتِ يَ خَ مُ في الْ  عامَ هذا الْ  تَ كْ شارَ  لْ هَ  .3
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                   عالمات 4                       :قراءة جهرية تاليةاقرأ الفقرة ال: السؤال الرابع     
 :الً ه قائِ نَ ابْ  حُ صَ نْ يَ  دُ الوالِ  خذَ أَ 
قانًا تْ إِ  كَ لِ نوا ذَ قَ تْ أَ  دْ قَ  اسِ النّ  نْ ضًا مِ بعْ  نَّ أَ  تُ أيْ رَ  دْ قَ لَ ، وَ ة  هارَ مَ وَ  فن   تَ قْ وَ الْ  نَّ إِ : يّ نَ ا بُ يَ 
 ااًل ذجُ َح رَ بِ صْ تُ  يْ كَ  ؛نَّ فَ ذا الْ َك هَ رِ وْ دَ بِ  نْ ْتقِ أَ ، فَ رَ وافِ الْ  رَ يْ خَ م الْ هِ سِ فُ نْ قوا أِلَ قَّ حَ بيرًا، فَ كَ 
، وَ أْ شَ   .با هَ ْن ذَ َت مِ قْ وَ الْ  نَّ مًا أَ وْ دَ  كَ ارُ ِشعْلَيكْن نا
 َأْنجزْ اقِ  أوقاَت فراِغَك في المذاكرِة، وحافْا على كتِبك ودفاتِرك و : يّ نَ ا بُ يَ 

 لُ هْ بذلك ُيِحُبَك األَ . ْع كلَّ غر ا لَك في مكاِنه اْلمناسبضَ وَ  واجباِتك المدرسيةَ 
 .ن ويثنوَن عليَك دْوماً و واْلمعلم

ُه شهُر بقُ عيُد اْلفطِر السَّعيِد الذي َيسْ : ِن همايْ اعلْم أنَّ للمسلميَن عيد: يّ نَ ا بُ يَ 
فشارْك في . الذي ُتْذَبُح فيِه اأَلضاحي ْضحى اْلمباركُ اْلكريِم، وعيُد األَ  رمضانَ 
 َتنلُ و  ؛ أَلنَّ في ذلَك َتْصفو النُّفوُس،داءِ ِر اْلَجرحى والشُّهقارِب وُأسَ واألَ  حامِ رْ زيارِة األَ 

 .اأْلجَر اْلَعايم
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 (4)ملحق رقم 
 بعد التحكيم ياختبار النطق القرائي  للصف الرابع األساس

 عالمات 4    :بحركاتها القصيرة قراءة جهرية  تاليةحرف الاقرأ األ: السؤال األول 
 قِ  لْ  بُ  مَ 
 ذَ  ُس  كِ  وَ 
 عُ  جِـ  فْ  اُ 

 
 
          عالمات 4  :   بحركاتها الطويلة قراءة جهرية  تاليةحرف الاقرأ األ: السؤال الثاني  

 رو هيـ نو با
 كي جو خا ليـ
 ما غي ال ضو

 
 
                  عالمات 4                        :قراءة جهرية تاليةاقرأ الكلمات ال:  لثالسؤال الثا 

غار َاوااْحَتفَ  َأَكلَ   ُحماة الصِّ
 راِئَعة َأْعداءَ  اْلَوَطنْ  َشِرَبتْ 
ْفقِ  َكالنَّْمرِ  َضمَّدَ   ِللطَّبيب ِبالرِّ

                           
 عالمات  4                         :قراءة جهرية تاليةاقرأ الجمل ال: السؤال الثالث 

 .عيدةً نا سَ ياتَ حَ  علُ جْ تَ وَ  ، مَ سْ جِ ي الْ وّ قَ تُ  َفهيَ ! الرياضةَ ما أجمَل  .2
 .ثيراً ه كَ قائِ دِ صْ تاقًا أِلَ شْ ه مُ فرِ سَ  منْ  مير  سَ  عادَ  .1
 ؟ ةِ يَ فِ يْ الصّ  ماتِ يَ خَ مُ في الْ  عامَ هذا الْ  تَ كْ شارَ  لْ هَ  .3
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                   عالمات 4                       :قراءة جهرية تاليةاقرأ الفقرة ال: السؤال الرابع     

 :الً ه قائِ نَ ابْ  حُ صَ نْ يَ  دُ لوالِ ا خذَ أَ 
قانًا تْ إِ  كَ لِ نوا ذَ قَ تْ أَ  دْ قَ  اسِ النّ  نْ ضًا مِ بعْ  نَّ أَ  تُ أيْ رَ  دْ قَ لَ ، وَ ة  هارَ مَ وَ  فن   تَ قْ وَ الْ  نَّ إِ : يّ نَ ا بُ يَ 
 ااًل ذجُ َح رَ بِ صْ تُ  يْ كَ  ؛نَّ فَ ذا الْ َك هَ رِ وْ دَ بِ  نْ ْتقِ أَ ، فَ رَ وافِ الْ  رَ يْ خَ م الْ هِ سِ فُ نْ قوا أِلَ قَّ حَ بيرًا، فَ كَ 
، وَ أْ شَ   .با هَ ْن ذَ َت مِ قْ وَ الْ  نَّ مًا أَ وْ دَ  كَ ارُ ِشعْلَيكْن نا
 َأْنجزْ اقِ  أوقاَت فراِغَك في المذاكرِة، وحافْا على كتِبك ودفاتِرك و : يّ نَ ا بُ يَ 

 لُ هْ بذلك ُيِحُبَك األَ . ْع كلَّ غر ا لَك في مكاِنه اْلمناسبضَ وَ  واجباِتك المدرسيةَ 
 .نوَن عليَك دْوماً ن ويثو واْلمعلم

ُه شهُر بقُ عيُد اْلفطِر السَّعيِد الذي َيسْ : ِن همايْ اعلْم أنَّ للمسلميَن عيد: يّ نَ ا بُ يَ 
فشارْك في . الذي ُتْذَبُح فيِه اأَلضاحي ْضحى اْلمباركُ اْلكريِم، وعيُد األَ  رمضانَ 
 ي ذلَك َتْصفو النُّفوُس،؛ أَلنَّ فِر اْلَجرحى والشُّهداءِ قارِب وُأسَ واألَ  حامِ رْ زيارِة األَ 
 .اأْلجَر اْلَعايم وَتنالُ 
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 (9)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 غــــــــزة –الجامعـــــــــة اإلسالمـية      
 عـمادة الدراســـــــــات العلــــــــــيا     
 كلـــــــــــــــــــية التربـــــــــــــــــية     
 المناهج وأساليب التدريس قسم     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئيةمهارات القراالفي بعض  عليميالبرنامج التتحكيم / الموضوع
 يللصف الرابع األساس

 
 حفاه اهلل ورعاه،،،..................................... ة/ ة الفاضل / األستاذ 

 .بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل و 
 

مــن كليــة  يقــوم الباحــث بــإجراء دراســة تجريبيــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي المنــاهج وطرائــق التــدريس
مهـارات فاعليـة برنـامج محوسـب لعـالج الضـعف فـي بعـض ال" : بعنـوان التربية بالجامعـة اإلسـالمية

 ".ية لدى تالميذ الصف الرابع األساسالقرائي
فـي ليهـا الباحـث إتوصـل برنامجًا تجريبيًا يتضمن بع  المهارات القرائية والتي وقد أعد الباحث لهذا 

 .ضوء نتائج االختبار التشخيصي
ى بـاالطالع علـونارًا ألنكم أصحاب الخبرة واالختصاك في هذا المجال، نرجو من سـيادتكم التكـرم 

تلك المهارات ، ومن ثم إبداء رأيكم فيهـا حـذفًا أو إضـافة أو تعـدياًل، وسـيكون لـرأيكم أهميـة بالغـة فـي 
 .إنجاز هذه الدراسة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 و دمتم لخدمة العلم و أهله

 الباحث                                                                       
   بركة محمد عو  
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 أهداف البرنامج

 :األهداف العامة
 .ية لدى تالميذ الصف الرابع األساسعال  بع  المهارات القرائي .1
 .زيادة الرغبة والميل للقراءة .0

 .غرس بع  القيم، واالتجاهات اإليجابية في نفوس التالميذ .3

 

 :الخاصةاألهداف 

 :يتوقع من التلميذ بعد انتهاء البرنامج أن
 .يقرأ األحرف بحركاتها القصيرة والطويلة قراءة جهرية سليمة  .1
 .يقرأ الكلمات قراءة جهرية سليمة  .0

 .يقرأ الجملة قراءة جهرية سليمة متمثلة للمعنى  .3
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية مضبوطة ضبطًا صحيحاً   .4
 .ية بسرعة مناسبةيقرأ الفقرة قراءة جهر . 5
 .يراعي عالمات الترقيم أثناء القراءة . 6
 .يتعرف الالم الشمسية والالم القمرية  . 7

 .يميز بين الالم الشمسية والالم القمرية تمييزًا صحيحاً  .8

 (.األلف، والواو، والياء: )يتعرف أنواع المد الثالثة. 1 

 (.و، والياءاأللف، والوا: )يميز بين أنواع المد الثالثة. 12

 .يتعرف األساليب اللغوية. 11

 .يميز بين أنواع األساليب اللغوية تمييزًا سليماً . 10

 .يكون كلمة ذات معنى من كل مجموعة أحرف. 13

 .يرتب الكلمات ليكون جماًل مفيدة .14

 .يكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة. 15

 .يواف المفردات في جمل مفيدة .16
 .التراكيب اللغوية في جمل مفيدةيواف  .17

 .يميز بين المفرد، والمثنى، والجمع. 18
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 .يفسر مفردات تفسيرًا صحيحاً . 11

 .يحدد مضاد بع  الكلمات. 02

 .يتعرف الضمائر المتصلة. 01

 .يواف الضمائر المتصلة توايفًا صحيحاً  .00

 .يتعرف الضمائر المنفصلة .03

 .صحيحاً  يواف الضمائر المنفصلة توايفاً . 04

 .لمضمون الفقرة تعبيرًا صحيحاً  الفهم العامعن  عبري. 05
 
 

_  LCDجهاز _ سماعة رأس _ جهاز حاسوب   :المقترحة الوسائل التعليمية التعلمية
 Net op schoolشبكة _ السبورة الذكية 
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 الفهرس

 
 

 المهارة رقم البطاقة الرقم
 أهداف البرنامج المحوسب 0

 .التمييز بين الالم الشمسية والقمرية تمييزًا صحيحاً  ولىاأل 6

 مد األلف :أوالً ( األلف، الواو، الياء) حروف المد الثالثة  الثانية 2

 مد الواو :ثانيًا  الثالثة 4

 مد الياء: ثالثًا  الرابعة 2

 (األلف، الواو، الياء) التمييز بين حروف المد الثالثة  :رابعاً  الخامسة 2

 .التمييز بين أنواع األساليب اللغوية تمييزًا سليماً  السادسة 9

 .تكوين كلمة ذات معنى من كل مجموعة حروف السابعة 9

 .ترتيب الكلمات لتكون جماًل مفيدة الثامنة 1

 .تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة التاسعة 00

 .توايف المفردات في جمل مفيدة العاشرة 00

 .توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة ادية عشرالح 06
 التمييز بين المفرد، والمثنى، والجمع الثانية عشر 02
 .تفسير معاني مفردات بع  الكلمات  الثالثة عشر 04
 .تحديد مضاد بع  الكلمات الرابعة عشر 02

 .توايف الضمائر المتصلة توايفًا صحيحاً  الخامسة عشر 02
 ضمائر المتكلم  :أوالً .توايف الضمائر المنفصلة السادسة عشر 09

 .توايف الضمائر المنفصلة للمخاطب توايفًا صحيحاً : ثانياً  السابعة عشر 09

 .توايف الضمائر المنفصلة للغائب توايفًا صحيحاً  :ثالثاً  الثامنة عشر 01
 .توايف الضمائر المنفصلة توايفًا صحيحاً  :رابعاً  التاسعة عشر 60
 و عشرونال 60

 الحادية والعشرون
 .التعبير عن الفهم العام لمضمون الفقرة تعبيرًا صحيحاً 
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 (2)رقم بطاقة 
 .التمييز بين الالم الشمسية والالم القمرية :المهارة
  :الهدف
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة .1

 .يةقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهيعبر عن فهمه لمضمون الف .0

 .القمريةالم الشمسية وال الماليتعرف  .3

 .القمرية تمييزًا صحيحاً الم الشمسية وال الميميز بين ال .4

 :يتبنى قيمًا واتجاهات ودالالت سلوكية مرغوبًا فيها مثل .5

 االستماع للنشرة الجوية . 

 لبس المالبس المالئمة والتي تناسب حالة الجو. 
 :المتطلب األساسي

 .التعريف على كلمات معطاة( ال)يضيف . 3
 :البند االختباري

 :أضف ال التعريف على الكلمات التالية، ثم اقرأها . 3
 ِكنز            ... أَسد              ... جْلد            ... عَمل            ... بْحر         ...  

 ن زْيتو ... صّياد            ... تفاح            ... شْهر            ... ذَهب         ... 
 

 :تذكر عزيزي الطالب أن
 :حرفًا وهي( أربعة عشر) الالم مع الحروف الشمسية تكتب وال تلفا، وعدد حروفها * 

 ت  ،  ث ،  د ،   ذ  ،   ر ،   ز  ،   س   ،   ش   ،   ك  ،     ،  ط ، ا ، ل ، ن 
 الّشمس، الّنار: مثل 
 :حرفًا وهي( أربعة عشر  )الالم مع الحروف القمرية تكتب وتلفا، وعدد حروفها * 

 أ ،  ب  ،     ، ح  ،    ،  ع  ،  غ  ،  ف   ،  ق   ،  ك  ، م  ،  هـ  ،  و ،  ي
 القمر، الكرة: مثل 

 
 :اقرأ الفقرة التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها/ األولنشاط ال

ذاعِة وَ  ُحِف، َوَنرى َوَنْسَمُع ِمْن َمَحّطاِت اإلِْ ، َأْو ما ُيْعَرُف ِبالنَّْشرِة َنْقَرُأ في الصُّ التَّْلَفزِة َأْخباَر حالِة اْلَجوِّ
ياِح َوالسُُّحِب َوُتحاِوُل َتْفسيَرها، ُن َمْعلوماتا َتْرُصُد َحرَكَة الرِّ ّيِة، َوِهَي َتْقرير  ِإْخباِري  َيَتضمَّ َوتََتوقَُّع  اْلَجوِّ

 .ةِ ُسقوَط اأْلَْمطاِر، َوِمْقداَر َدرجاِت اْلَحرارَ 
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 :تيةأجب  عن األسئلة اآل/ أواًل 
 يَّة؟ْقصوُد ِبالنَّشرِة اْلَجو ما اْلمَ  .1

 .يَّةِمْن َمصادِر النَّشرِة اْلَجو  َعدْد َمْصَدرْينِ  .0

 .رةقْ فَ الْ  نَ مِ  على ذلكَ لُّ دما يَ  رأْ ؟ اقْ  هْل َتْعَتِقُد َأنَّ حاِلة اْلَجوِّ َتكوُن دائمًا صاِدقة .3

 

 :، ووزان بين صوت الالم (ب)وما يقابلها من القائمة ( أ)ئمة اقرأ كلمات القا /ثانيًا 
 (ب(                                   )أ)                        
 الصُّحف                               اإْلذاَعة                      
 اْلَجوّ       التَّْلَفَزة                                                  
 الرِّياح                                 اْلَجّويَّة                       
 السُّحب                               اأْلَْمطار                       

 اْلَحراَرة                                                             
 :الكلمة التي تحتوي على الالم الشمسية  ضع خطًا تحت، ثم الكلمات التاليةاقرأ  /النشاط الثاني 

 اْلَمْسِجد    ،    الطَّريق   ،    السِّّيارة   ،     اْلَجْوهرة
 الثَّالَثة     ،    الدَّفين    ،     الِعَنب   ،     اْلفاِكهة

داَقةاْلَغريبة     ،    الذُّباب   ،     اْلُقّوة     ،     ال  صَّ
 

 :صل كل كلمة بالدائرة التي تناسبها/ النشاط الثالث 
 فالطْ اأْلَ        ل                                  البِ بَ الْ 

 فيئاتالدَّ      حايا                                   الضَّ 
 ري مَ الْ     اس                                     النّ 
 ديدالشَّ                                     جيران    الْ 
أدخل ال التعريف على الكلمات التالية، وبين نوع الحرف قمري، أم شمسي كما / الرابع نشاط ال

 :في  المثال
 طائ رة              الّطائ َرة                      شمسي

جن             ...................         ...............س 
ذاء             ..................         ..................غ 
 ..................         ..................َأماك ن          
 ...................         ................. َضْوء          

 :اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها/ الخامس نشاط ال

 الالم القمرية

 الالم الشمسية
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ْوَء ِلإْلِْنسانِ "  ُفنا ِبَمْوعِد َبْدِء الشَّْهِر اْلَقمِريِّ َواْنِتهائِه، َفنْحُن ُنراِقُب في اْللَ  اْلَقمُر ُيَوِفُر الضُّ ْيِل، َوُيَعرِّ
 ".ُاهوَر اْلهالِل ِعْنَد اْقتراِب َشْهِر َرمضاَن اْلُمباَركِ 

 :على ملتاستخرج من القطعة الكلمات التي تش* 
 (الالم القمرية (                           ) الشمسية  الالم)     
    ..................                            ................ 
   ..................                            ................. 
   ..................                            ................. 
 

 :الفراغ بالكلمة المناسبة مبينًا نوع الالمأكمل / ختامي ال التقويم
ْنسان   ،    النَّمر   ، اْلِعَنب )   (اْلُجنود    ،     التِّْلميذ   ،    اإلِْ

 الجملة                                                نوع الالم    
 .                ................    راَءةإلى اْلقِ ............ اْلَعيُن َوسيَلُة . 3
 .............                  ................تشتهُر اْلخليُل ِبزراعِة . 0
 .                       ................َعْن َوَطَنِهم............ ُيدافُع . 1
 .................                        حيوان  ُمْفتِرس. ............  3
 .                          .................الدَّْرَس ............  كتَب . 5
 

 :ضع كل كلمة من الكلمات السابقة في مكانها المناسب من الجدول التالي/ نشاط بيتي
ْخمة، اأْلَناشيد، اْلَكْرم، التّين، اْلَمْيدان، اْلَقرِ )   (ية، الّساِحل، النَّااَفة الّشوارع، اْلَمعاِلم، الضَّ

 
 
 
 
 
 

 الالم القمرية الالم الشمسية
 ........... ، .............. ،............. 
 ........... ، .............. 

 

 ........... ، .............. ،............. 
 ........... ، .............. 
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 (6)رقم بطاقة 
 مد األلف/ أواًل . المد الثالثةالتمييز بين حروف  :المهارة 
 :الهدف 
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة .1

 .يةقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهيعبر عن فهمه لمضمون الف .0

 (.مد األلف)يتعرف الفتحة الطويلة  .3

 .تمييزًا صحيحاً  (مد األلف) يميز الفتحة الطويلة  .4
 :المتطلب األساسي

 .والطويلة يرةفًا بحركة الفتحة القصو قرأ حر ي .2
 .يضع خطًا تحت الحرف المشكول بالفتحة القصيرة .1

 :البند االختباري 
 : بحركاتها القصيرة والطويلة آلتيةاقرأ الحروف ا .0
    طَ     َ     َس      قَ       فَ     َهـ    َ     َك     تَ    َر     َم     بَ 
   ا ط   ا ض    سا     ا ق       اف    ا ه   ا ج    صا    تا    را    ما    با 
 :ضع خطًا تحت الحرف المشكول بالفتحة القصيرة.6

  َب   ِب   ُب               ُ      َ     ِ                ِد     ُد     دَ 
 

 :اقرأ الفقرة، ثم أجب عن األسئلة التي تليها/ األول نشاط ال
ْقيا، َحْيُث َتعيُش هناَك، َيتغذَّى الّناُس َعلى َبْيِضها اْلَكبير، النَّعامُة طاِئر  ُمفيد  ِلإلْنساِن، َففي ِإْفري

 ِة، ِللّدالَلِة َعلى التَّرفِ َنتِهم، وفي َمالِبسِهم اْلوَطنيّ وَينتفعوَن ِمْن ريَشها اْلفاِخِر، َفيسَتعِملوَنه في زي
 .اْلفاِحشِ  واْلِغنى

 
 : اآلتيةأجب  عن األسئلة / أواًل 

 ة ؟امَ عالنَّ  تعيُش  ينَ أ .1

 ة ؟عامَ النَّ  نَ مِ اُس النّ  ماذا يستفيدُ  .0

 ة ؟نيَّ طَ وَ م الْ م، ومالبسهِ في زينتهِ  فاخرَ الْ  يَش الرّ اُس النّ  لماذا يستخدمُ  .3
 

 :اقرأ الكلمات، ثم حدد الحرف الممدود باأللف/ ثانيًا 
اْلفاِخر ، مالبسِهم  ، ِللّدالَلة  النَّعاَمة   ،  طاِئر   ، ِإْفريْقيا  ، ُهناك  ، الّناس ، َبْيِضها  ، ريَشها  ، 

 ، اْلفاِحش
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 :الكلمة التي تحتوي على مد األلف اشطب ثم ،اقرأ/ الثاني نشاط ال
 قةعَ لْ مِ   ،ة رَ ذاكِ  ،  منيْ َأ ،رسافِ مُ  ،س لِ نابْ  ،  رطائِ   ،م لْ عِ  ،ة ناعَ صِ   ، تاب كِ 
 
  :ب المثالحس الممدود حرفكتب الاو  ،آلتيةاقرأ الكلمات ا/ الثالث  نشاطال

 المقطع الممدود          الرقم     الكلمة     
     صا                 ر  صابِ        .2
 ............                نماكِ َأ.      1
 ............               َأْسالك      . 3
 ............                ِثياب       .4
 
 :بالمقطع المناسب  أكمل الكلمة/الرابع  نشاطال

 (  لح  ، ال  ، را  ، صا ،   تا   )           
 بعِ ....      ، َبة       ....اْلِكـ               ،....،     اأْلَْمـ      ح لِ .... 
 

 :اقرأ الفقرة التالية، ثم استخرج الكلمات التي تشتمل على مد األلف/ ختاميالتقويم ال
، يعوُد ِمَن اْلمدرَسة ويكتُب واِجباِتِه اْلَمدرِسّية، ثمَّ ُيراِجُع  ما َقرَأُه في صاِبر  طاِلب  َنشيط  وَ  َذِكي 

ُر دروَس اْليوِم الّتالي، َوال يناُم إاّل بعَد َأْن َيكوَن كاِتبًا وفاِهمًا َجميَع ُدروِسهِ   .اْلفصِل، وُيَحضِّ
، ...............، ..................، ................، : ................ الكلمات هي

.................. ،.................،...................... ،................... 
 

 :كتب كلمات تحتوي على مد األلف حسب المطلوبا /  نشاط بيتي
 ............. اسم ولد  .2
 .............اسم بنت  .1
 .............  اسم فاكهة .3
 .............لطبيب أداة يستخدمها ا .4
    
 
 
 
 



030 

 

 (2)رقم بطاقة 
 .مد الواو/ ثانيًا . التمييز بين حروف المد الثالثة: المهارة
 : الهدف
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة .1

 .يةقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهيعبر عن فهمه لمضمون الف .0

 (.مد الواو ) يتعرف الضمة الطويلة  .3

 .تمييزًا صحيحاً  (الواو  مد) يميز الضمة الطويلة  .4
 :يتبنى قيمًا واتجاهات ودالالت سلوكية مرغوبًا فيها مثل .5

 عدم الجلوس طوياًل أمام شاشة التلفاز والحاسوب. 
 : المتطلب األساسي

 . والطويلة يقرأ حروفًا مع الضمة القصيرة .2
 .حدد الحرف المشكول بالضمة القصيرة ي .1

 :البند االختباري 
 : بحركاتها القصيرة والطويلة اآلتيةاقرأ الحروف  .0

 ُع            ُك         ُط          ُ         ُس         تُ       بُ 
   صو          عو        طو       جو       سو        تو      بو

 :أسفل الحرف المشكول بالضمة القصيرة(   )  ضع عالمة  .6
 ُش   َش  شِ     ِف   َف  ُف           ُم    ِم     َم          

 
 :اقرأ الفقرة التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها/ األول نشاط ال

نساِن أْن َيقي َعْينيِه ِمَن اْلُجلوِس اْلَقريِب َأماَم شاَشِة التِّْلفاِز َوشاَشِة اْلحاسوِب، َفَيْختاَر َمكانًا  َعلى اإلِْ
َك علْيِه َأْن َيستْعِمَل اْلحاسوَب ِباْعتدالا دوَن ِإطاَلِة ُمّدِة  َيْبعُد مَسافًة َمْعقولًة َعِن التِّْلفاِز، َكذل

 .ِلْلُمحاَفاِة َعلى َعينْيِه َوَعدِم إْجهاِدِهما. استعماِلهِ 
 : تيةأجب  عن األسئلة اآل/ أواًل 

 حاسوب ؟الْ  فائدةُ  ما .1

 كيف يسبُب اْلجلوس َأماَم التِّْلفاِز َواْلحاسوِب َأْضرارًا لإلْنسان؟ .0

 ؟َواْلحاسوب فازَ لْ التِّ  مامَ وياًل َأطَ  جلسونَ يَ  الذينَ  اذا تنصحُ بم .3
  :والحظ النطق اقرأ الكلمات /ثانيًا 

 اْلُجلوس   ،   اْلحاسوب   ،    َمْعقولة   ،    دون  
 ؟ ماذا نسمي الواو هنا ؟كيف ننطق الواو: حات ماذا ال
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 :والحظ الفرق في النطق ،استمع/ الثاني شاط الن
 ضوعوْ مَ  ،  ل خيو  ، ز   نو كُ ،   بور قُ    ،  زوريَ  . أ
 عاُونتَ  ،     ُعَواء ،   َوردة ،    َمْوسم  ،ه واكِ فَ  . ب
 

 :الكلمة التي تشتمل على مد بالواوضع خطًا تحت / الثالث نشاط ال
 ف يوسُ  ،      ن وْ لَ ،       قوميَ ،      د واحِ  ،   ز وْ مَ      ،  فور صْ عِ 
 تونيْ زَ ،    َسط    وَ ،     ة عَ نوِّ تَ مُ  ،   صوم يَ    ،فو طْ يَ     ،  روب غُ  
 
 :كتب الحرف الممدود بالواوا/ الرابع نشاط ال
 يو       عيون :  لمثا
 ....  ة  صورَ 
 ....   فوع دْ مَ 
 ....  بوع سْ أُ 

 ....   ِجيوش
 

 : لحرف المدود بالواوأكمل الفراغ با/ ختاميال التقويم
 (صو   ،فو   ،مو ،      يو ،  نو ) 

 ل  .....ـ خِ                  ز .... ـ كُ               ن .... ـ يْ لَ          
 ل..... ـ حْ مَ           ف ..... َمْلـ         

 
 : فيما يختي تمل على مد بالواو حسب المطلوبهات كلمات تش/ نشاط بيتي

     ......سابيع َأمفرد ـ  2
      .....رة هْ جمع زَ ـ   1
  .....يوان اسم حَ  ـ  3
 .....ر اسم طائِ  ـ  4
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 (4)رقم بطاقة 
  مد الياء/ ثالثًا . التمييز بين حروف المد الثالثة: المهارة
  :الهدف
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة .1

 .يةقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهيعبر عن فهمه لمضمون الف .0

 (.مد الياء ) يتعرف الكسرة الطويلة  .3

 .تمييزًا صحيحاً  (مد الياء )  يميز الكسرة الطويلة .4
 :يتبنى قيمًا واتجاهات ودالالت سلوكية مرغوبًا فيها مثل .5

 المحافاة على شاطئ البحر. 
  :المتطلب األساسي

 .والطويلة فًا بالكسرة القصيرةو يقرأ حر  .2
 .ضع دائرة حول الحرف المشكول بالكسرة القصيرةي .1

 :البند االختباري
 :اآلتية بحركاتها القصيرة والطويلةف اقرأ الحرو  .0

 ،     ِم  ِل ،       ِكـ      ،    قِ      ،    كِ      ،   ِس  
 ي م     ،  يـ ل  ،  ي ك     ،   ي ق،        يـص     ،   ي س

 :ضع دائرة حول الحرف المشكول بالكسرة القصيرة .1
    َر   ُر  رِ        َط   ِط   ُط                  ِك  ُك   َك            

 
 :اقرأ الفقرة التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها/ األول نشاط ال

َأّما الَبحر الُمتوسُِّط، َفعلْيِه أجمُل . اْلبحُر اأَلْبيُ  الُمتوسُِّط، والَبحِر الَمّيت: ْسطيِن َبْحرانِ ُيحيُط ِبِفل
ّياُح ِمْن ُكلِّ  : وهو َأْيضًا َمْصدر  أَلْفضِل َأْنواِع اأَلسماِك ِمْنها. َأْنحاِء العاِلمالّشواِطِئ التي َيْأتيها السُّ

ئيسيُّ الذي ربَط اإِلنساُن . ُسْلطاُنِ إْبراهيَم، والسَّْرديِن َوَغْيِرها َوُيَعدُّ الَبحُر الُمتوسُط الطَّريُق الرَّ
َلْيها اْلِفَلسطينيُّ َعْبَر الّتاريِخ َمَع الّشعوِب اأُلْخرى، َفقْد َحملَ   .اْلَبضاِئَع ِمْن ِفَلْسطيِن َواِ 

 : اآلتيةأجب  عن األسئلة / أواًل 
 .سطينالَبْحَريِن الُمحيَطيِن ِبِفل اذكرْ  .1

 ما ًأهميُة البحِر الُمتوسط ؟  .1
 .ْسطينعِ اأَلْسماِك الَموجودِة في ِفلاذكر بعَ  أنوا .3
 كيَف ُنحاِفُا على ناافِة شاِطِئ الَبْحر؟ .4
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  :والحظ النطق اآلتية،كلمات اقرأ ال/ ثانيًا 
 ُيحيط  ،  ِفلسطين  ،  الّطريق  ،   َيْأتيها  ،  ِإْبراهيم  ،  الّسْردين  ،  التاريخ

 ؟ هنا ياءماذا نسمي الياء ؟              كيف ننطق ال                ؟حات ماذا ال
 
 :ضع خطًا تحت الكلمات التي تشتمل على مد الياء/  النشاط الثاني 

 .هعلى اهرِ  قيبةَ حَ الْ  أيمنُ  وضعَ  .2
 .صيفِ على الرّ  منير   يسيرُ  .1
 . ليبالحَ  يشربُ  سعيد   .3
 .ميلخي جَ َأ تُ يْ بَ  .4

 
 :اشطب الكلمة التي تحتوي على مد الياء/ الثالث نشاط ال
 ديدجَ    ،        ديرةمُ     ،  َريشقُ ،       دينةمَ  
 مَيوْ       ،    زيرة جَ     ،  مل َيعْ ،      ريجْ يَ  
 
 : حسب المثال الممدود لحرفثم اكتب ا ،لكلماتاقرأ ا/ الرابع نشاط ال

 ميـ         سمير       : مثال
 ....  شيط   نَ 
 ....  طينسْ لَ فِ 
 ....   ة ديمَ قَ 
 ....   قيبة حَ 
 .... ستي رَ دْ مَ 

 :اكتب الكلمات التي تشتمل على مد الياءثم  ،استمع/ التقويم الختامي
      ليدوَ ،         مسُ رْ يَ ،     َهْيَثم        ،    ميذ لْ تِ  
    ث َليْ ،         ايمعَ      ، تيفَ رْ غُ ،        تيْ بَ   

 
 .كلمات تحتوي على مد الياءخمس كتب ا. 0/  نشاط بيتي

 .ضع دائرة حول مد الياء في الكلمات التالية. 1
 ينالصّ   ،    ةريمَ كَ    ،  ليم السَّ    ،  كيرفْ تَ    ، دي لَ بَ 
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 (2)رقم بطاقة 
 (الياء  ،الواو  ،األلف ) يز بين حروف المد يالتم :المهارة
  :الهدف
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة .1

 .يةقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهيعبر عن فهمه لمضمون الف .0

 .يقرأ الكلمات قراءة جهرية سليمة .3

 (الياء  ،الواو  ،األلف ) ميز بين حروف المد ي .4
 :يتبنى قيمًا واتجاهات ودالالت سلوكية مرغوبًا فيها مثل .5

 الرأفة بالطيور والحيوانات. 

 

 :المتطلب األساسي 
 الياء، الواو ، يقرأ كلمات تحتوي على مد األلف  .2

 :البند االختباري
 :تيةاقرأ الكلمات اآل .0
 عصير ، حدائق   ،  منصور،     جبال ،   خريف 

 
 :ة التالية، ثم أجب عن األسئلة التي تليهااقرأ الفقر / األول نشاط ال

ُد ِبصْوتِه اْلَجميِل ، َيْبحُث داِئمًا َعِن اْلِغذاِء إِلْطعاِم َأْبنائهِ  ، َيطيُر وَيْمرُح، َوُيَغرِّ  الُعْصفوُر طاِئر  َجميل 
غاِر، َويحبُّ الّناُس  ، َواالْسِتمتاِع ِبَشْكلهِ  اْصِطياَدُه ِلوْضعِه في َقفكا  الصِّ َوَصْوتِه، َأّما  َصغيرا

 .اْلُعصفوُر َفيجُب َأْن َيطيَر في الّسماِء َمْسرورًا ال َأْن َيعيَش في َقَفكا َصغيرا 
 

 : اآلتيةأجب  عن األسئلة / أواًل 
 .ِصْف اْلُعْصفور .2
 لماذا يبحُث اْلعصفوُر َعِن اْلِغذاء ؟ .1
 لماذا يحبُّ الّناُس اْصطياَد اْلُعصفور؟ .3
 ُع اْلُعصفوَر داخَل القفك ؟ ما رأُيَك في تلميذا َيض .4
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 :اقرأ الكلمات، والحظ النطق/ ثانيًا 
 مد الياء مد الواو مد األلف

غار  طاِئر، دائمًا ، أبناِئه، الصِّ
ِطياده، االْسِتْمتاع،  ْْ الّناس، اْك

 السَّماء

 َجميل، َيطير، َصغير، َيعيش اْلُعصفور، َمْسروراً 

 
 
 :نوع المد بحسبصنف الكلمات / الثاني نشاط ال
 

 صابون ،  طار مَ  ،  بيب طَ   ،  وفالصّ   ، راء حْ صَ   ، صديق 
 

 مد الياء           مد الواو                 مد األلف 
..........    .        ......    ......   ............ 
.........     ..      .............       ............ 

 
 
 :تيةآلبين نوع المد في الكلمات اقرأ ثم ا/ الثالث نشاط ال
 

 الياء  ،        الواو     ،    األلف
 

 مد الياء      شريف       : مثال
 ..................... مد      حيوان

 ...................... مد     بور  قُ 
 ...................... مد     فيد  مُ 

 ......................مد       طيارة
 
 :المناسب بحرف المد الكلمة أكمل/ الرابع نشاط ال

                فر.... مسـ             ن  .... ليمـ           ر  ....صغـ 
 ذ....تالمـ            د    ....أفر           ل  .... رسـ 

        و   ا   
 يـ



038 

 

 :فيما يختي ثم استخرج حسب المطلوب، التاليةالفقرة  اقرأ/ ختاميال التقويم
يِة اْلَقْزوينّي، الذي َتحدََّث َعِن اْلكواكِب،  َلقْد اْشتهَر ِمْن ُعلماِء اْلُمسلميَن في َمجاِل اأَلْرصاِد اْلَجوِّ

وفي َوْقِتنا اْلحاضِر . َوحركِة الشَّمِس، واْلفصوِل اأَلربعِة، ولُه ُمالفات  َتختُك ِبعلوِم اْلَفلِك َوالطَّبيعةِ 
، َوقْد َوفَّرْت لها َأحدَث اأَلْجهزِة اْلُمتطوِّرِة، َوَيعمُل َأنشأِت الدُّوُل َمحّطاتا  خاصًة ِلَمعرفِة َأحواِل اْلجوِّ
 .فيها ُخبراُء ُمْختّصون

 :استخرج من الفقرة كلمات بها .أ
 ............... ،. ...........مد األلف . 2
 ...............، .. ...........مد الواو  .1
 ............... ،. ............مد الياء  .3

 
 :في الكلمات اآلتيةكتب الحرف الناقص ا .ب

 ـعة....الطبـ             ن  ....  مختصـ                  ء...خبر
 

 :كون كلمات من الحروف التالية حسب المطلوب/  نشاط بيتي
 (ر   ، ل  ،  ا  ،   ي ، و  ،  ف   ، ن ،   م ) 
 

 ..........  ...لف مد باأل
   ............بالواو مد 

 ................مد بالياء 
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 (2)رقم بطاقة 
 .تمييزًا صحيحاً  يز بين األساليب اللغويةيالتم :المهارة
  :الهدف
 .يتعرف األساليب اللغوية .2
 .صحيحاً تمييزًا يميز بين األساليب اللغوية  .1

 :المتطلب األساسي
 .يرتب الكلمات ليكون جماًل مفيدة

 :االختباري البند
 :رتب الكلمات لتكون جماًل مفيدة 

 .............................................  ! روعأ ،   ما  ،    البحر    ، منار  .2
 ............................................ األقصى ؟  ،  يقع   ، أين  ،   المسجد  .1

  :تذكر عزيزي الطالب أن
 :عة منهااألساليب اللغوية متنو 

 !بيعالرّ  لَ صْ فَ  ما أجملَ  :أسلوب تعجب
 .راً سْ يُ  رِ سْ لعُ اْ  عِ مَ  إنَّ  :أسلوب توكيد
 .اكتْب الدرس. يا أحمد: أسلوب نداء
 .اً مفتوح لماءَ اْ  صنبورَ  ال تتركْ : أسلوب نهي
 .رًا كِ بَ مُ  كَ مدرستِ  ِإلى ذهبْ ا :أسلوب أمر

 مس؟الشّ تشرُق متى  :ستفهاماأسلوب 
يف ال :أسلوب نفي   .تسقُط األمطار في فصِل الصَّ
 .إذا عِمَل َأحدكْم َعماًل َفْلُيْتِقْنهُ : أسلوب شرط

 
 :أمام العبارة الخطخ( x)أمام العبارة الصحيحة و عالمة ( )ضع عالمة /  األول نشاطال
 أسلوب أمر.  مبكراً  إلى المدرسةِ  اذهبْ (     ).2
 داءأسلوب ن.  ية  ر حْ سِ  عكا مدينة   نّ إ(     ).1
 أسلوب نداء .  ، الَجنُة تحَت أقداِم اأُلَمهاتلدييا وَ (    ) .3
 أسلوب نفي. على الحائط ال ترسمْ (    ) .4
 أسلوب نهي .  ارعالشّ  وسط الكرةَ  ال تلعبْ (    ) .5
 ستفهاماأسلوب .  وقإلى السّ  هل ذهبتَ (    ) .6
 أسلوب شرط. إذا رأيتك أكرمك. )    ( 7
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 : فيما يختي ختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينا/ الثاني نشاط ال
 (، شرط ، استفهام  نفي، تعجب ، توكيد ، نهي ، أمر ) 
 ...................أسلوب .  عام الطّ  من تناولِ  رُ ثِ كْ ال تُ  .2
 ..................أسلوب .  لنا  هذه األرَ   إنَّ  .1
 .................أسلوب .  صحتهِ باإلنسان متمتعًا  أن يعيَش  ما أجملَ  .3
 ..................أسلوب . إلى الشمس  انارْ  .4
 ..................أسلوب . شار تَ اسْ  نْ مَ  ما ندمَ  .5
 ................هل يأتي يوم  ويتحرُر األسرى من سجوِن االحتالل؟ أسلوب  .6
 ...................أسلوب . إذا قرأَت دروسَك جيدًا َفستْنجح .7

 
 :(ب)ما يناسبه من العمود ب( أ)د صل من العمو / الثالث نشاط ال

 (ب)                       ( أ)
 توكيد !                     الشهداء  ما أعامَ   .2
 اهلل                        تعجب  ذكرَ  ال تنَس  .1
 نهي      دي إلى الجنة             هْ يَ  رَّ البِ  إنَّ  .3
 نداء         جيدًا                 كَ دروسَ  ذاكْر  .4
 أمر          نور                مُ العل ، يَ نَ يا بُ  .5
 
 : التصرفات اآلتية اطلب من زميلك االمتناع عن/ ختاميالتقويم ال
 ................ ..........................زهار الحديقة أقطف  .2
 .....................................الكتابة على جدران الفصل .1
 : جب من تع
  .......................................................... .....طعم القطايف. 2
 ................................................................جمال البحر. 1 
 

 : يب اآلتيةلاساألاكتب جماًل بها /  نشاط بيتي
 .........................................................نداء  . أ
 ........................................................توكيد  . ب
 ........................................................تعجب  . 
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 (  9) بطاقة رقم 
 .ن كلمة ذات معنى من كل مجموعة حروفيكو ت :المهارة
 : الهدف
 .سليمة يقرأ الحروف الهجائية قراءة جهرية .2
 .يكون كلمة ذات معنى من كل مجموعة حروف .1

 :المتطلب األساسي 
 .يكمل الكلمة بالحرف الناقك مما بين األقواس. 2
 

 :البند االختباري 
 :أكمل الكلمة بالحرف الناقص. 0

 (ت    ،     ذ    ،      ط     ،   س  )                     
 ائرة...         ... الزيـ         هب       ... ــلق           ... أ تـ 
 

 :تذكر عزيزي الطالب أن
 .تكوين الكلمات من الحروف يتطلب منك معرفة جيدة بشكل الحرف وصوته 

 :هيا بنا أحبابنا نقرأ الحروف التي أمامك على شاشة الحاسوب 
 س ك      ق ك       ط ت      ح      ب ت ث     ف ق 

 ش س      ر ز         د ذ     د       ا ذ         ع غ
 

 :كون كلمة مفيدة من الحروف التالية بحسب الصورة / النشاط األول 

                                                    
 س ف أ                                   ر ة ش                            س   د م 

               ............            ............                            ............ 

                                    
                                           

 م ة ك س                              ل ا هـ ل                            و ط   ي 
               ............            ............                          ............ 
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 :بوضع الرقم المناسب ( ب)وحروفها في العمود ( أ)وفق بين الكلمة في العمود /النشاط الثاني
 ( ب (                                ) أ )      

 ا تـ ـفـ ـق)       (             تزرع            . 2
 تـ ز ر ع)        (             وجد            ي. 1
 يـ و جـ د)        (             اتفق             . 3
 يـ ت ا بـ ـع)        (             ذهب            . 4
 ذ هـ  ـب)        (             يتابع            . 5

 :رة صحيحة صل بين الحروف والكلمة المكونة بصو / النشاط الثالث 
 الحروف                         الكلمة
 م ي ر س                       الزيت
 ا ل ن ي ز                      سمير

 ش ا ر ب                      محصول
 و ة ر ث                         بشار
 ل ح ك و م                    ثروة

 
 :ف لتكون كلمة مفيدة رتب الحرو /  التقويم الختامي

 ط ي س ن ف ل                   م ة ع ا ن                           ز ك ن ا ل
...........                            .........                            ........ 
 ة   ع س ب أ و                      أ   ا ل ر                             ا   د

..........                              ........                          ......... 
 

 :كون من الحروف التالية كلمات ذات معنى/ نشاط بيتي 
 (غ    ،  ح   ،    ر  ،  ب  ، ة   ،   ا   ،   ص  ،  و ) 

 
   .................  ،  ................... ،............ ...... ،............... 
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 ( 9) بطاقة رقم 
 . مفيدةن جماًل كوّ يكلمات لالترتيب  :المهارة 
 :الهدف 

 .يقرأ الكلمات قراءة جهرية سليمة .2
 .ن جماًل ذات معنى كوّ لتيرتب كلمات مبعثرة  .1
 .يقرأ الجمل المرتبة قراءة جهرية سليمة .3

 
 :المتطلب األساسي
 :جملة مفيدةن كوّ تيوفق بين الكلمات ل

 :البند االختباري 
 :معبرة  جمالً  نكوّ لتوفق بين العمودين 

 (ب )                                      (أ )
 السماء                               يعالج المرضى

 الشمس                               صافية 
 الطبيب                               ساطعة

 :عزيزي الطالب أن  تذكر
 .الكالم المفيد يتكون من جمل لها معنى 

 
 ( :ب ) مود بالعبما يناسبها ( أ ) في العمود صل العبارة / األول نشاط ال
 (ب )                                        (أ )

 مدينة الخليل                              في  نصومُ 
 رمضان  شهر                   في بُ نَ العِ  زراعةُ  ثرُ كْ تَ 

 قائد معركة حطين                         عاصمةُ  القدُس 
 هو                دولة فلسطين األيوبيِّ  الدينِ  صالحُ 

 
 :ن جملة مفيدة رتب كلمات كل سطر لتكوّ / الثاني نشاط  ال
 .............................................            عادت ،مسرورة  ، ةأمين.  2
 ..............................................   أذهب  ،  إلى، مبكرًا ، المدرسة .  1
 ..............................................   عةبأر  ، السنة  ، عدد  ، فصول .  3
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 :ن جملة مفيدة رتب كلمات كل سطر لتكوّ  /الثالث  طشاالن
 و  ، ن الوطَ ،    بالعلمِ ،     نيبْ نَ  ،     يماناإل.  2

........................................................... 
 عال   ،من ،  قنطارِ   ،  خير   ،    همرْ دِ  ،       وقاية .  1

........................................................... 
 صنع ،    ئرةالطا ،  نجح   ،  في ، األصدقاء .  3

........................................................... 
 يحرُك  ، المسلُم  ، على ، الّصالة  ، أداِء   .4

........................................................... 
 

 :ن جملة مفيدة رتب كلمات كل سطر لتكوّ / ختامي ال التقويم
 العمل ، من   ،   الفقر  ،   مرارة  ،   يحمي ،   اإلنسان  .2

................................................................... 
 ، شهرشوال ،       عندَ ،      بداية  ،     نراقبُ  ، الهالل  .1

 ........................................................................ 
 يتقن،       الذي ،     عمله  ،   مُ أحتر ،    الطبيبَ  .3

.................................................................... 
 تمكَن   ،    بذكائِه  ، االنتصار    ،    من  ،      القائدُ  .4

................................................................... 
 

 :كلمات التالية ثالث جمل مفيدة كون من ال/ نشاط بيتي 
 (أر  ، الخير  ، القدس  ، وطني ، عاصمة  ، أحب ، فلسطين ) 
2 ............................................................ . 
1 .......................................................... . 
3 ........................ ................................... 
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 (9)بطاقة رقم 
 .تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة :المهارة
  :الهدف

 .يقرأ الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة .1

 .يكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة .0

 .يقرأ الفقرة المرتبة قراءة جهرية سليمة .3
 

 :المتطلب األساسي
 .ملة مفيدةيرتب الكلمات ليكون ج .3

 :البند االختباري 
 :رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. 3   

 الصخرة  ،  المشرفة     ،    شاهد      ،    قبة      ،   التالميذ           
.......................................................................................... 

 
 :تذكر عزيزي الطالب أن 

 .الفقرة تتكون من عدة جمل مترابطة مع بعضها البع  و مرتبة ترتيبًا متسلساًل 
 
 :رتب الجمل التالية لتكون فقرة ذات معنى/ األول نشاط ال

 .بعَد انتهاِء فصِل الّربيع)    ( 

يف)    (   .يأتي فصُل الصَّ
 .ثمَّ يرجعوَن إلى بيوِتهم مسرورين)    ( 
 .ى شاطِئ الَبحرِ فيذهُب الّناُس إل)    ( 
 .ويقضوَن َأوقاَتُهم في فرحا وسعادةا )    ( 

 
 :رتب الجمل التالية لتكون فقرة ذات معنى/ الثاني نشاط ال

 .ثمَّ أعطاُه كيَس النُّقود)    ( 

 .شكَر الرَّجُل خالدًا على أماَنِته)    ( 
 .أخَذ خالد  الكيَس ولِحَق بالرَّجل)    ( 
 .ُط مْنُه كيُس نقودفرأى رجاًل يسق)    ( 
 .كاَن خالد  يسيُر في الّطريق )    ( 
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 :رتب الجمل التالية لتكون فقرة ذات معنى/ الثالث نشاط ال
 .دخَل الّديُك في الُخم )    ( 

 .أنا عجوز  َضعيف  : اقترَب الّثعلُب من الخمِّ وقاَل للديكِ )    ( 
 .رأى الديُك الّثعلَب خلَف الشَّجرة )    ( 
 .هجَم الّثعلُب على الّديِك وأْمسَك ِبه (  )   

 .وخرَ  من الُخم ، صدََّق الّديُك الّثْعلَب )    ( 
 

 :لتكون فقرة ذات معنى تاليةرتب الجمل ال/ النشاط الرابع 
 .هليْ ها إِ وأعادَ  قيبةِ الحَ  صاحبَ  ابطُ الضّ  وجدَ  أياما  دَ وبع)    ( 
 .رطةالشُّ  إلى قسمِ  الحقيبةَ  محمد   أخذَ )    ( 
 .قودفيها نُ  حقيبةً  فوجدَ )    ( 
 .همحمدًا على أمانتِ  الضابطُ  شكرَ )    ( 
 .في الشارع يسيرُ  محمد   كانَ )    ( 

 
 :تقوم بها عند ذهابك إلى المدرسة رتب األعمال التي/ التقويم الختامي 

 .أتناوُل طعاَم اإِلفطاِر َمَع ُأْسرتي)     ( 

 .ُأَرتُِّب ِفراشي)     ( 
 .أغسُل وْجهي بالماِء والّصابون(      )

 .سائرًا على الّرصيف ،ثم أذهُب إلى المدرسةِ )     ( 
 .أستيقُا من نومي باِكراً )     ( 

 
 :نشاط بيتي 

 رتب األعمال التي تقوم بها مع والدك يوم عيد األضحى على شكل قصة 
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 (00) بطاقة 
 .في جمل مفيدة  كلماتتوايف ال :المهارة
  :الهدف

 .يواف الكلمات في جمل مفيدة  .2
 :المتطلب األساسي

 .يختر الكلمة المناسبة ويكتبها في الفراغ
 :اري بتالبند االخ

 :كتبها في الفراغ لتكون جملة مفيدة اختر الكلمة المناسبة و ا
 .عاصمُة فلسطيَن األَبدية............ . ......... 2
 .والجهد لوقتَ ا يوفرُ ............. .......... .1
 .الثةالثّ  هُ أوالدَ  الشيخُ . .........................  3
 .نآالقر  على تالوةِ  أحمدُ ......... ................ .4
 
لتكون ( ب)بما يناسبها في العمود ( أ)قرأ ثم صل بين الكلمة في العمود ا/ األول نشاط ال

 :جملة مفيدة 
 (ب)                                                   (أ)

 حطين  معركةِ  قائدُ                            صلى             
 مرالقَ  من أشكالِ  شكل                             صالح الدين     

 ه لِ جَ َأدنو بِ  أبو صالحا                          الهالل             
 األقصى في المسجدِ  الرجلُ                       أحس                
 سنةالحَ  من الصفاتِ                          التسامح            

 
 : فيما يختي اختر رمز الجملة الصحيحة/ الثاني نشاط ال
 .............................................. الحمامةُ .  2
     .الماء في تعيُش . ب                   .اءلفضفي ا تطيرُ . أ 
 .سبُح في البحرت. د                   .اءفضإلى ال تطيرُ  . 
 
 ......................................... جمعتْ .  1
  .هاراشَ فِ  خلودُ  .ب                        .إلى المدرسة ذهبتْ  فاطمةُ . أ 
  . يْ البَ  دادُ وِ  .د                                      .رسالدَّ  سعادُ .  

 يواظب       
 التعاون  ، جمع

 القدس     
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 ................................................هو  يارُ الطّ .  3
 .متأخراً  من ينامُ  .ب                         .اديإلى النّ  من يذهبُ  .أ
  .في البحر من يسبحُ  .د                      .ائرةالطّ  بقيادةِ  من يقومُ  . 
 
 ............................................قمرِ لل.  4
 .أشكال  ُمْختلفة .ب                    .َمَع النجم مُس الشّ  تختلفُ  .أ
 .نهاراً  البنتُ  سارتْ  .د                            .الولد ليالً  ذهب . 
 
 :ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة / الثالثنشاط ال
 ..............................................: ....يفرح .  2
 .................................................: المزارع .  1
 ..................................................: األسرى . 3
 : .....................................................طائر  .4
 

 :ل مفيدة ضع الكلمات التالية في جم/ ختامي ال التقويم
 : ...........................................................بمعنى تلميذ ( م رَ كَ ) كلمة 
 : .............................................................بمعنى كافخ ( م ر  كَ ) كلمة 
 .....................: .............................بمعنى الجود والسخاء ( م رَ كَ ) كلمة 
 : .......................................بمعنى مكان لزراعة الفواكه والثمار( م رْ كَ ) كلمة 

 
 

 :ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة /  نشاط بيتي
 ........................................... :الطبيب 
 ..........: ..................................األر  
 ...............................: .............يصوم 
 : ................................................يوفر
 : ................................................رجع 
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 (22)بطاقة 
 .توايف التراكيب اللغوية في جمل مفيدة  :لمهارةا

 .للغوية في جمل مفيدة يواف التراكيب ا :الهدف
 

 :المتطلب األساسي 
 .يضع الكلمات التالية في جملا مفيدة 

 :البند االختباري 
 :ضع الكلمات التالية في جملا مفيدة 

 : .....................................................فصل . 3
 : .....................................................يلعب . 0
 : عزيزي الطالب تذكر أنّ  

دخل في ، ذهب إلى ، مسئول عن : التراكيب اللغوية عبارة عن أسماء أو أفعال يليها حروف مثل 
 .، يسهر على

 
 : كون جماًل من القوائم التالية  /األول نشاط ال

        ( (                        ) ب (                      ) أ)                  
 .                      إلى                 وفاة عدد كبير من السكان    تسبب انهيار المبنى                 . 2
 .تربيِة أبناِئها                 على  تهتم األم                              .1
 .ياة السكان االقتصاديةح                 بـ     أثر ارتفاع األسعار                   . 3
 .مدرسته باكراً                  في                             يذهب منير  . 4
 
 :من الجمل اآلتية المناسب همكانكل تركيب لغوي في ضع / الثاني نشاط ال
 يوزع على  ،   خير من   ،  يحافا على  ،  توجه إلى   ،  يحكم بـ   ، تمكن من    

 .الفقراِء أمواَل الّزكاة.................. .يُّ الغن .3
 .العدل........... بين الناِس ............ القاضي  .0

 .المطار.............. الحا ُّ ..........  .1

 .أرِضه....................... الفالُح  .3

 .بناء عشه............. العصفور .............  .5

 .قنطار عال .. ........................درهم وقاية  .6
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 (:ب)ما يناسبه من العمود ( أ)صل من العمود / الثالث نشاط ال
 (ب (                                              ) أ )                      

 الوصول إلى             .     الرصيف يحقق لك السالمة. ................... 3
 التعاون مع             .           ن يسهل العملاآلخري. ................... 0
 على حصلت               .        مقدساتنا واجب وطني. ................... 1
 الدفاع عن               .              إلى الحرية.............. الحياة هي. 3
 السير على                                      .جائزةا قيمةا ................. 5
 
 :اختر حرف الجر المناسب مما بين القوسين/ الرابع نشاط ال
 (في    _ عن    _    من    )        .حقنا في القدس.......... لن نتنازل  .3
 (إلى  _      من  _   على   )       . شجرة الزيتون......... نأخذ الزيت . 0
 (من   _ لـ   _    على   . ) راوس األصحاء. ..............الصحة تا   . 1
 (  إلى _ لـ   _    على   )   . البشرية......... المخترعات الحديثة مفيدة . 3
 (في    _على   _   من     )  . حكمه......... كان عمر بن الخطاب عادالً . 5
 
 
 

 :ك ضع التراكيب اللغوية التالية في جمل من تعبير  /ختامي ال التقويم
 ...........................................ي في صلّ  .3

 ............................................اْلَتقى بـ  .0

 ..........................................ِدفاًعا عن  .1

 ..........................................َطلبت من  .3

 
 :لية في جمل من تعبيرك ضع التراكيب اللغوية التا/ نشاط بيتي 

 .....................................................حاَفَا على    .3
 ......................................................يكتُب بـ       .0

 .......................................................َأْحِسن إلى    .1

 .......................................................استمعت إلى  .3
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 (21) رقم بطاقة
 .تحديد المفرد والمثنى والجمع لكلمات معطاة :المهارة
 : الهدف

 .يقرأ الكلمات قراءة جهرية سليمة .1

 .فرد والمثنى والجمع لكلمات معطاةميميز بين ال .0
 :المتطلب األساسي 

 :يطابق بين الكلمة ومثيالتها
 :لبند االختباري ا

 :طابق بين الكلمة ومثيالتها 
 

 أطفال ،     طفالن ،    طفل طفالن
 منبران    ، منابر  ،    منبر  منبر
 أمطار مطرات ،    مطر  ،       أمطار

 
 :تذكر عزيزي الطالب أن 

 "  قلم . " يدل على المفرد  (  3)   العدد واحد* 
 "    قلمان. " يدل على المثنى  (  0)  العدد اثنان * 
 "أقالم . " فأكثر يدل على الجمع(  1)  العدد ثالثة * 
 : طابق بين المفرد والمثنى/  األولنشاط ال

 

 
 :طابق بين المفرد والجمع/ النشاط الثاني 

 
 

 قرى صغار مدارس بالبل

 عصفور فيل خريطة بنت

 بنتان خريطتان فيالن عصفوران

 بلبل قرية صغير مدرسة
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 :ختر الجمع المناسب للمفردات التاليةا/ الثالث نشاط ال
 (مدنيون   مدينات  ،  مدن  ،............... ) مدينة . 3
 (، مكتبات   مكاتب  ، كتب ............... ) مكتبة . 0
 (،  جريد    ، جرائد  جراد  )  .............. جريدة . 1
 (  حقل  ،  ، حقائل   حقول................ ) حقل . 3
 ( وزائر  وزيرات ، وزارات ،................ ) ارة وز . 5
 
 : فيما يختي ر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواستخا / الرابع نشاط ال
 ( البيت  ،   البيوت    ،  البيتان )  .....................أبي إلى  عادَ  .3
 ( لم المعلمات ، المعلمتان  ،  المع.  ) نشيطتاِن في عملِهما............  .0

 ( رحالت ،  رحلة   ،    رحلتان . ) مدرسية........انطلقْت الحاِفلُة في  .1

 ( األبحاث ، البحثان ،  البحث . ) مستمرة  حوَل القمر.............  .3

 

 :وضعها في الجدول  ،فرد والمثنى والجمعمصنف الكلمات حسب ال/ الخامس نشاط ال
 (ن ، محافاةأسالك ، جوهرتان ، معارك ، قائد ،  يوما)

 جمع مثنى  مفرد
   
   

 
 :قرأ ثم صحح ما تحته خط ا/ ختامي ال التقويم

 . )...................( رحيم  بالمرضىالطبيبات . 3
 .()............... .القويُة ضرورية  لصنِع الّطائرِة الورقية الخيط. 0
 . )...................(واسعان شوارعهذان . 1
 )...................( .تبوا الدرَس بخطا جميلك الولد .3
 

 :آلتيكمل حسب المثال اأ/ نشاط بيتي 
 تلميذ                    تلميذان                    تالميذ   
 ...............           ...............  مدير                  

 ...............    صديقتان             ...............           
 مدارس...............        ...............                

الولدان      الطبيب      الخيوط     
 شارع     رعان األطباء       شا

 األوالد     الخيطان  
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 (23)بطاقة رقم 
 .تفسير مفردات بع  الكلمات  :المهارة
  :الهدف

 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة ومعبرة .1

 .يفسر بع  المفردات الواردة  .0
 :المتطلب األساسي 

 .يكتب مفرد الكلمات التالية 
 :االختباري  البند

 :اكتب مفرد الكلمات التالية
 مدارس       ،            حدائق       ،          مساجد         ،          مباني   

..............            ..............          ..............            ............. 
 
 

 :تذكر عزيزي الطالب أن 
 .ناها مرادف الكلمة هو مع

 :صل بين الكلمة ومرادفها / األول نشاط ال
 فات األوان             المركبة
 مرهق                 انقضى
 العمارة                متعب
 الحافلة                البناية

 
 :قرأ القطعة التالية ثم أجب عن األسئلة التي تليها ا/ الثاني نشاط ال

حلةا مدرسيةا إلى الَخليل، وتوقفِت اْلحافلُة ُقْرَب أحِد اْلِبيوِت، شاهَد صاِحُب انطلقِت الحاِفلُة في ر 
البيِت الّتالميَذ يناروَن إلى شجِر اْلِعنِب، فبادَر إلى َمْلِء ِوعاءا بأصنافا مختلفةا ِمَن ْالِعَنِب وأحضَرُه 

 .ِإَلْيِهم ِلَيْأُكلوه 
 :اآلتية ضع خطًا تحت مرادف الكلمات

 (الخم  ،  المنزل  ،  الغرفة " ................ )  البيت " كلمة  مرادف. 3
 ( أسرع ،  أبطأ    ،   مشى ................. )  تعني " بادر : "كلمة . 0
 ( أشكال ، صنف   ،  أنواع " ...............) أصناف " مرادف كلمة . 1
 ( ع    ،  نار رأى  ، سم" ...............   )   شاهد " مرادف كلمة .3
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 :التي تحتها خط مما بين القوسين فيما يختي مرادف الكلماتاختر / الثالث نشاط ال
 (مناسب   ،   مميز   ،  مفيد  .) لزراعِة اْلِعَنبمالِئم  مناُ  الخليِل . 3
   (  واضحة ،  ساحقة  ،  فاصلة.) ْنجةبين المسلميَن والِفرِ حاسمًة معركُة حطيَن كانْت . 0
 (ضرس   ،   ميالد   ،   ُعْمر    .           )  اوز الولُد ِسنَّ اْلعاشرةِ تج.1
 ( يكتب    ،   يعمل   ،   يتعب   .  )   أبي في مصنِع اْلَحلوياِت  يشتغلُ . 3
 (الضرس     ،  العام   ،  العمر    .)المالم السنالطبيب للمري   خلع. 5
 
 :اآلتيةي تحتها خط من الجمل الت هات مرادف الكلمات/ الرابع نشاط ال

 ...................أبي صديقه المري  عادَ  .1

 ...................مع أبي إلى السوق تُ عدْ  .0

 ..................ـ.على شاطئ البحر سائراً  كنتُ  .3

 ...................األصدقاء سائرطارق عن  بُّ حِ أُ  .4

 ...................يتبَ الْ  مادُ عِ  يتُ الزَّ  .5

 ...................طنوَ الْ  بِّ حُ  عنْ قصًة  عماد   قرَأ .6
 

وضعها أمام الكلمة التي تقاربها في  الدائرة ستخرج الكلمة المناسبة منا/ ختامي ال التقويم
  :فيما يختي المعنى

 ................. يغيث  .3
                                     ..............  ناضجة. 0
 ................قطوف . 1
 ...............االختبار . 3
 ................الفاخر . 5
 ................حكاية . 6
 

 :في جملة من تعبيرك  ضع مرادف كل كلمة من الكلمات التالية/ نشاط بيتي
 الجملة المرادف الكلمة الرقم
   أحسن .3
   أصدقاء .0
   شارك .1

 

اسم ولد   ،  زار   ،  ماشيًا    
 أساس  ، باقي ، رجعت

 متحان     عناقيد       ينجدالا
 
 مستوية            قصة     الجميل  
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 (28)بطاقة رقم 
 .ديد مضاد بع  المفردات تح :المهارة
 :الهدف
 .يحدد مضاد بع  المفردات المعطاة  .1

 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة .0

 .يستنتج مضاد بع  المفردات الواردة في الفقرة .3
 :المتطلب األساسي 

 .يصل بين الكلمة ومرادفها
 :البند االختباري 

 :صل بين الكلمة ومرادفها
 نتصر              مفيدة  يبني           بادر            ا

 
 نافعة          فاز             أسرع                يشيد

 :الطالب تذكر أن يعزيز 
 . مضاد الكلمة هو عكسها

 :مثال 
 .            قصيرهذا قلم                       .طويلهذا قلم 
 .الطاولة فوقالقطة .                 الطاولة تحتالقطة 
 .كثير هذه زجاجة  بها ماء  .           قليلجاجة  بها ماء  هذه ز 
 .    أم وفاء كثيراً  حزنت.               أم وفاء كثيراً  فرحت

  
 
 :بمضادها  هاثم صلات التالية، قرأ الكلما/ األول نشاط ال

 اقترب                   غبي
 قوي                    ابتعد

 ضعيف جديدًا                 
 نجح                    قديماً 
 ذكي                   فشل
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 :تر مضاد الكلمة مما بين القوسين فيما يختيخا/ الثاني نشاط ال
 ( الفوز  ،  الغابة  ،  الهزيمة .................   ) النصر . 3
 ( أقبح   ،  أحسن  ،   أفضل ..................   ) أجمل . 0
 ( محبة   ،   قسوة  ،    هدية .................   ) ..شفقة . 1
 (قلع     ،  غرس ،    حرث ..................   ) زرع . 3
  :كلمة تحتها خط من الصندوق التي يقابلها فيما يختي ختر مضاد كل ا/ الثالث نشاط ال
 . . ) ...................... ( كثيراً نستفيُد من شجرِة البرتقاِل . 3
 . ) ...................... ( .َيْكَرُهُه الّناس  مينُ األَ اْلبائُع . 0
 . ) ...................... ( .زراعُة اْلموِز في اْلخليِل  رُ ثُ كْ تَ . 1
 . ) ...................... ( .اأَلُب ِبعْودِة اْبِنِه اأَلسير  نَ زِ حَ . 3
 . ) ...................... ( .ُتها عضوا في جسِم الّنعامِة هو َمِعدَ  أكبرُ . 5
 

 :المعطاة من خالل الفقرة اآلتية ستخرج مضاد الكلماتاثم  اقرأ الفقرة،/  ختاميال التقويم
في فصِل الّشتاِء َتْشتدُّ اْلبرودُة، ويجلُس الّناُس في بيوِتهم، ويشربوَن الّشاَي الّساِخَن، وُيْشِعلوَن ) 

 ( .ُهم في فرحا وسرورا اْلِمْدفأَة، ويقضوَن أوقاتَ 
 المضاد من الفقرة الكلمة الرقم
  الصيف .3
  يقف .0
  البارد .1
  يطفئون .3
  منازلهم .5
 

 :كلمات التالية في جملة من تعبيركمضاد الضع /   نشاط بيتي
 الجملة المضاد الكلمة
   الغدر
   يهبط
   األقوياء
   التفرقة

  

 

 الخائن
 تقل

 أصغر
 قليالً 
 فرح
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 (02)بطاقة رقم 
 .يفًا صحيحاً اصلة تو تمائر المضتوايف ال :ةهار الم

  :الهدف
 .يتعرف الضمائر المتصلة .2
 .يقرأ الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة .1
 .يفًا صحيحاً اصلة تو تمائر المضيواف ال .3
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة ومعبرة .4

 
 :األساسيالمتطلب 
 .يكمل الكلمة بالحرف الناقك .2

  :البند االختباري
 :أكمل الكلمة بالحرف الذي تسمعه من المعلماستمع ، ثم 

 ....أْحَضْر       ...أوالد        ....    حقيبتـ      ....    سيارتـ        ....   مدرستـ
 

 :تذكر عزيزي الطالب أن
الضمائر المتصلة سميت بهذا االسم؛ ألنها تتصل في الكتابة بالكلمات التي تجاورها، ويلفا بها 

 .وهي تدل على متكلم، أو مخاطب، أو غائب. تضمن هذه الكلما
 
 :ضع دائرة حول الضمير المتصل في الكلمات اآلتيةاقرأ ثم / األول نشاط ال
 .جاهدُت بالماِل والنفِس والولد .2
 .كل إناءا بما فيِه َيْنضحُ  .1
 .عاِمْل زمالَءَك بكِل حبٍّ واحترام .3
 .احذْر عدوَك مّرة .4

 
 :الضمير المتصل المناسب في الفراغضع استمع ، ثم / الثاني نشاط ال
 .بخطا جميلا .... كتب األوالد دروسـ .2
 .على االجتهاد... ُتشجُع األمهاُت أبناء .1
 .فلذاتِ أكباِدنا تمشي على األر ... أطفالُـ  .3
 . برامُج مفيدة  ... الحاسوُب ِبـ  .4
 .وقخي إلى السّ ع َأمَ .... ـبْ هَ ذَ  .5

     ـه       ت    
 هم   نا   ها 

 هم      نا     
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 :حدد الضمائر المتصلة، واكتبها في المكان المخصص لهاثم  التاليةاقرأ الفقرة / الثالث نشاط ال
اْشَترْكُت في رحلةا مع زمالئي في المدرسة، َرِكْبنا السيارَة وَتَجّوْلنا داخَل شوارِع المخيِم وأزقِتِه،  

 .لةحْ في الرِّ  هُ وعندما ُعْدُت إلى َمْنزلي َأْمَسْكُت َقلمي َوَكَتْبُت ُكلَّ ما شاهدتُ 
الضمائر 
 المتصلة

        

 
 

بالفعل، أو االسم، أو ) استخرج الضمائر المتصلة، ووضح نوع اتصالها/  ختاميال التقويم
 :يختفيما ي( الحرف

 
 نوع االتصال الضمير الجملة الرقم

 الحرف االسم الفعل
     .في غزة خاك   ع  طابِ  رمضاَن لهُ  شهرُ  .2
     .ايف  نَ  هُ كتابُ  أحمدُ  .1
     .بدّ اَ المُ  بالطالبِ  تُ بْ جِ عْ أُ  .3
     .ماء هُ كأنَّ  ، يرى السرابَ في الصحراءِ  الام نُ  .4
     .منحت الدولة الفقراء مبلغا من المال لتمكنهم من العيش .5
 
 

 :أكمل الفراغ بالضمير المناسب في العبارات اآلتية/ نشاط بيتي
 .كتب  َقيمة.... المكتبُة فيـ  .2
 .على الدراسة. ...يشجُع اآلباُء أبناءَ  .1
 .نصُح أبي.... َنفعنـ .3
 .نايفاً .... حافْا على كتابِـ  .4
 .لطريِق الَخْير.... اللهمَّ َوفْقنـ .5
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 (26)بطاقة رقم
 . توايف الضمائر المنفصلة :المهارة

               .                          توايفًا صحيحاً ( نحن/ أنا ) ضمائر المتكلم / أوالً 
  :الهدف
 .عرف ضمائر المتكلميت.3

 .يقرأ الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة .0

                              .   توايفًا صحيحاً ( نحن/ أنا  )يواف ضمائر المتكلم  .3
    :المتطلب األساسي

         .                                            يقرأ الجمل التالية قراءة صحيحة .1
          .                                  ألسئلة إجابة شفوية فاهمةيجيب عن بع  ا. 0

 :البند االختباري

            :                                        اقرأ الجمل التالية قراءة جهرية سليمة.1
 .نحن نقرُأ دروَسنا كل يوم_  . أنا أشرُب الحليَب صباحاً _ 
 :شفوياً  أجب عن األسئلة التالية .0

  عرفني على نفسك :                                                             
 ك ؟من نومِ  متى تستيقاُ _       اآلن ؟          أين تسكنُ _     ما اسمك ؟        

 حدثنا عن عمل قمت به أنت وأصحابك. 

                                                                :تذكر عزيزي الطالب أن 
أنا صليُت في : مثال( أنا)فإذا أردت التحدث عن نفسك فإنك تقول ( أنا، نحن)ضمائر المتكلم 

المسجِد األقصى، أما إذا كنت جالسًا مع مجموعة من التالميذ، وأردتم التحدث باسمهم فإنك تقول 
 .نحن صلينا في المسجد األقصى: مثال( نحن)
 

 :اقرأ الجمل التالية ، ثم ضع خطًا تحت ضمير المتكلم فيما يختي/ ول النشاط األ 
 .أنا أساعُد أمي في أعماِل المنزل .1
 .نحن نحبُّ مدرسَتنا كثيراً  .0

 .نحن ذهبنا في رحلةا إلى شاطئ البحر .3

 .أنا قرأُت دروسي ، و كتبُت واجباتي .4
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 :صل الضمير بما يناسبه، ثم اقرأ / النشاط الثاني 
 .فزنا بالمباراة                       

 .أنا                    نافُت الفصل
 .نحن                أغسُل وجهي بالماء والصابون

 .نذاكُر دروسنا كل يوم                     
 

 :ضع ضمير المتكلم المناسب في الفراغ، ثم اقرأ / النشاط الثالث 
 (أنا  ، نحن )             

 .زرنا مدينَة القدس. .............. .1
 .حصلُت على الترتيِب األوِل في مسابقِة الجري................  .0

 .أشاهُد البرامَج التعليميَة في التلفاز................  .3

 .نلعُب كرَة القدِم في ملعِب المدرسة................  .4

 

                                            :           في جمل مفيدة( أنا ، نحن)ضع الضمير  /ختاميالتقويم ال
: ................................................................                          أنا

 : ................................................................نحن

 
 :ضع دائرة حول ضمير المتكلم. 2/ نشاط بيتي 

 .حن جلسنا تحَت شجرةا كبيرةا ن -

 .أنا صليُت الفجَر مع والدي -
 .نحن ذهبنا إلى السوِق لشراِء المالبس -

:                                                    في جمل مفيدة( أنا ، نحن)ضع الضمير . 1
                      .: .................................................................أنا

 : ................................................................نحن
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 ( 27) بطاقة رقم 
.                           توايف الضمائر المنفصلة للمخاطب توايفًا صحيحاً / ثانياً  :المهارة
  :الهدف

 .يتعرف الضمائر المنفصلة للمخاطب .1

 .راءة جهرية سليمة ومعبرةيقرأ الجمل ق .0

 .                                                                 يواف الضمائر المنفصلة للمخاطب توايفًا صحيحاً  .3

                                                                            :المتطلب األساسي
 .يحدد الضمير المتكلم .3
 :د االختباريالبن

                                                                           :حدد الضمير المتكلم. 1 
                                                                                           .أنا الطالب الذي فاز بالجائزة_ 
 .نحن الذين نحمي الوطن _

أنَت : سمى ضمائر المخاطبة وهيهناك ضمائر منفصلة نخاطب بها، وت: تذكر عزيزي الطالب أن
المثنى و ، أنتما وتستخدم للمثنى المذكر -. أنِت وتستخدم للمفرد المانث –. وتستخدم للمفرد المذكر

 .أنتن وتستخدم للجمع المانث –. أنتم وتستخدم للجمع المذكر –. المانث

 :اآلتيةضع خطًا تحت ضمير المخاطب في كل جملة من الجمل / النشاط األول 
 .أنَت تلميذ  مادب  : قاَل أحمُد لزميِله. 1
 .أنِت بنت  نايفة  : قالْت المعلمُة لسارة .0
 .أنتما تلميذاِن مجتهدان: َأْعطى المعلُم التلميذين الجائزة وقال .3

 .أنتم آباء  أفاضل: شكَر المعلُم اآلباَء وقال .4

 .أنتن بناتي الحبيبات: لبناِتها قالْت األمُ  .5

                           :                                                                                                                            صل الضمير بالجملة المناسبة فيما يختي/ النشاط الثاني 
.                                                      ولدان مخلصان     أنِت               

.                                                       أنتما                    تلميذة مرتبة
     أنتن                   عمال مخلصون                                                         

.                                                                       أنَت                    مهندس ماهر
 .أنتم                    ممرضات رحيمات
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 :اقرأ ثم اختر ضمير المخاطب المناسب مما بين القوسين  / النشاط الثالث 
 (تن   ،     أنِت   أنتم    ،   أنتما   ،  أنَت   ،  أن) 
 .تساعُد الرجَل المسِن ليقطَع الشارع..............  .1
 .تذاكروَن دروَسُكم جيداً ...............  .0

 .تساعديَن أمَِّك في البيت...............  .3

 .معلماِن مخلصان...............  .4

 .تجلسيَن بهدوءا داخَل المكتبة...............  .5

:                                                                                                             غ بضمير المخاطب المناسبأكمل الفراثم اقرأ  / ختاميالتقويم ال
.                                                        معلمون بارعون. .............. 3
      .                                        قايَن من نوِمِك مبكراً تستي. .............. 0
.                                                         فناناِن موهوبان. .............. 1
.                                                  ترتُِّب فراَشَك بعَد النوم. .............. 3
 .                                                     معلمات  مجتهدات  . .............. 5
 

                                      :                                                                                                                          ضع الضمائر التالية في جمل مفيدة  /نشاط بيتي
: ........................................................                            أنَت 
: .........................................................                          أنِت 
...........................                            : ..............................أنتما
: ..........................................................                                  أنتم
 : ........................................................أنتن 
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 ( 24) بطاقة رقم 
.                                          توايف ضمائر الغائب توايفًا سليماً / اً ثالث :المهارة
  :الهدف

 .الغائبيتعرف ضمائر . 3 

 .يقرأ الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة. 0

.                                            يواف ضمائر الغائب توايفًا سليماً .  1
 :المتطلب األساسي

 .لفراغ بالضمير المناسبيكمل ا

 :البند االختباري
 :أكمل الفراغ بالضمير المناسب مما بين القوسين

 أنا    ،    أنتما   ،    أنَت   ،    نحن   

                        .          األساسيّ  الرابعِ  الصفِّ  تالميذُ ...............  .3

          .                                        ميلج بخطا  كَ دروسَ  تكتبُ ............... . 0 
                                                          .مدرستي كثيراً  أحبُّ ............... . 1
 .نايفان تلميذانِ ................ . 3

                                             :                ضمائر الغائب هي: تذكر عزيزي الطالب أن              
.                  هما للمثنى المذكر، والمانث. * هي للمفرد المانث.   * هو للمفرد المذكر* 
 .هن للجمع المانث. * هم للجمع المذكر الغائب* 

 

 :اقرأ الجمل التالية، ثم ضع خطًا تحت ضمير الغائب/ األول اط النش

.                                                     عذبا  بصوتا  الكريمِ  يتلو القرآنَ الذي هو  لنشيطُ ا الطالبُ  .3
 .التي قدمْت اإلذاعة المدرسيةهي فاطمُة  .0
.                                                     هما يلعبان كرة القدم بعد صالة العصر.1 
           .                                                  جوا العلماءهم الذين خرّ  اآلباءُ . 3
 .المحتاجات للتلميذاِت  المساعدةَ  نَ قدمْ  هنَّ . 5
 .هما تلميذتان مهذبتان. 6
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 :فيما يختي صل الضمير بالجملة المناسبةاقرأ ثم / الثاني نشاط ال
 .الفصل داخلَ  بهدوءا  لسنَ جْ هم               يَ 

 .األنبياء ورثةَ  العلماءُ                هو
 .الحي في ناافةِ  جيرانهِ  هن            شاركَ 
 .سوارًا ذهبيًا جميالً  هما           اشترتْ 

 .اإليمان نَ مِ  هي           هتفا الناافةُ 
 

 :التالية بالضمير المناسبأكمل الجمل اقرأ، ثم / النشاط الثالث 
 (ا  ،  هي هو  ،  هم  ،  هن  ، هم)  
                                               .الطلبة أوائلَ  كلمةَ  التي ألقتْ .........  سارةُ  .3
                             .فلسطين رسما خارطةَ  اللذانِ ............. هذان الطالبانِ . 0
                                               .طالبْ األَ  جبنَ نْ الالتي َأ...............  األمهاتُ .1
                                             .باركصى المُ األقْ  صلوا في المسجدِ ............ . 3
 .هاراألزْ  في غرسِ  هُ والدَ  ساعدَ ............. . 5

 :اآلتيةصحح الضمير الغائب في الجمل /  ختاميالتقويم ال
 . ...........واإليمان ها بالعلمِ نِ عن وط تدافعُ  هو. 3
 . ................في النادي الكرةَ  يلعبونَ  هن. 0
 . ..................المفيدة القصَك  يقرأنَ  هم. 1
 . ....................شاةالمُ  من ممرِّ  الطريقَ  يعبرُ  هي. 3
 

 :اآلتي أكمل بحسب المثال/ نشاط بيتي

 .هدروسَ  هو يذاكرُ 
  ..................................هي 
 .................................هما 
 ...................................هم 
 .................................هن 
 
 

 هو

 هن
 هم
 هي
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 (01)بطاقة رقم 
 يفًا صحيحاً امائر المنفصلة تو ضتوايف ال/ رابعاً  :ة هار الم

 :الهدف 
 .يعدد الضمائر المنفصلة  .2
 .يفًا صحيحاً امائر المنفصلة تو ضاف اليو . 1

 :المتطلب األساسي 
 .مائر المنفصلة قراءة جهرية سليمةضيقرأ ال

 :البند االختباري
 : اآلتيةاقرأ الضمائر المنفصلة 

 هن –هم  -هما  -هي  -هو  -أنتن  -أنتم  -أنتما  -أنِت  -أنَت  -نحن  -أنا 
 :تذكر عزيزي الطالب أن

 :ل لوحدها و تنفصل عن الكلمة وهي ثالثة أنواع مائر التي تستقضي المائر المنفصلة هضال
  نحن –أنا : ضمير المتلكم 
  أنتن -أنتم  –أنتما  -أنِت  -أنَت : ضمير المخاطب 
  هن –هم  -هما  -هي  -هو : ضمير الغائب 

 :اآلتية الضمير المنفصل في الجملضع خطًا تحت / األول نشاط ال
 .اهلل هُ لذي يحبُّ هو ا األمينُ  التاجرُ  .2
 .نا فلسطينوطنَ  نحبُّ  نحنَ  .1
 .مجتهدات   طالبات   أنتنَ  .3
 .مجتهدان أنتما طالبانِ : سلَّم المعلُم الجائزَة للطالبيِن وقال .4
 .الوطن حماةُ  همْ الجنوُد  .5
 .دةالشِّ  أنت صديقي وقتَ : قال أحمد .6

 :ضع الضمير المناسب في الفراغ المناسب / الثاني نشاط ال
 
 هم ،   أنتن ،   هي،  أنتما   ، أنَت      
 .األساسيّ  الرابعِ  في الصفِّ  تلميذة  . .......... .2
 .مخلصان صديقانِ . .......... .1
 .كفي عملِ  بارع   طبيب  .. ......... .3
 .الذين دافعوا عن الوطن... ......... .4
 .نشيطات   فتيات  .. ......... .5
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 :يناإلجابة الصحيحة مما بين القوساختر / الثالث نشاط ال
 (أنتم ،     أنِت     ،   أنَت )          .في البيت كِ أمَّ  تساعدينَ ......  .2
 (  أنتما ،    هم  ،       هما ).اللذان كتبا الدرس......  هذان الطالبانِ  .1
 (  هو  ،    أنت    ،    هم )  .البحر لشاطئِ  صورةً  رسمَ الذي ......  .3
 (أنتن  ،    أنتما  ،     أنتم )             .لةيجم مالبَس  تلبسانِ ......  .4
 (أنتن ،       هم،      نحن  )             .المفيد الطعامِ  نتناولُ ......  .5

 
 :اآلتي أكمل حسب المثال/ الرابع نشاط ال

 . نشيط    تلميذ       أنتَ  .2
 .نشيطة   تلميذة.... ... .1
 .نشيطون  تالميذ......  .3
 .نشيطات  تلميذات......  .4
 .نشيطان  يذانتلم......  .5
 .تلميذتان نشيطتان.......  .6

 
 :أكمل الفراغ بالضمير المناسب/ تامي خال التقويم
 .ادب  مُ  ولد  ... ....... .2
 .الجائزة تمْ الذين تسلم. .......... .1
 .جوا العلماءرّ خَ الذين  . .......... اآلباءُ  .3
 .الالتي أنجبن األبطال.. .......... األمهاتُ  .4

 
 :ابنوعيهمللمثنى والجمع ضمير الغائب في الجملة التالية اجعل ال/نشاط بيتي 

 هو ولد صالح
 .............................................ذكر مالمثنى ال

 .............................................المثنى المانث 
 .............................................الجمع المانث 

 .............................................ر ذكمالجمع ال
 
 
 

 أنتم      أنت  
 أنتن    أنتما
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 (11)بطاقة رقم 
 .اإلجابة عن بع  األسئلة إجابة فاهمة لنك معطى  :المهارة
 :الهدف
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة وممثلة للمعنى .1

 .يجيب عن بع  األسئلة إجابة فاهمة لنك معطى   .0
 :المتطلب األساسي 

 .حاجييجيب شفويًا عن بع  األ
 من أنا؟: البند االختباري

 .شجرة  مباركة  ورَد ذكري في الُقرآِن الَكريم، وُيْصنُع من ثماري الزَّْيت  -
 .ليلة  في شهِر رمضاَن ُيستجاُب فيها الدُّعاء، وهي خير  من ألِف شهر -
 

 :عزيزي الطالب تذكر أن
 باإلجابة عن مجموعة من األسئلة  عن هذا الفهمالقراءة الفاهمة المتأنية للنك تساعدك على فهمه والتعبير 

 
 :جب عن األسئلة التي تليها أاقرأ القطعة التالية، ثم *
خرَ  أميُر اْلُمامنيَن عمَر بِن اْلخطاِب رضَي اهلُل عْنُه ذاَت َلْيلةا ُمتنكرًا، ِليتفقَد الرَِّعيَة فرأى خيمًة فيها امرأة  " 

ها َمْوِقد  عليِه ِقْدر  وتحَتُه نار  َتْشتعُل، اْستأذَن ُعمُر رضَي اهلُل عنُه ِبدخوِل وحوَلها ِصْبيةا َيبكوَن، وأمامَ 
 "اْلخيمِة وسأَل اْلَمرأَة ما باُل الصبيِة يتصايحون ؟ 

 
 :اآلتيةأجب عن األسئلة : أواًل 
 ...............................................ما اسم الخليفِة الذي َورَد اسُمه في القطعة ؟ . أ 
 .....................................................لماذا خرَ  عمر بن الخطاب متنكرًا ؟. ب 
 ................................................................ماذا رأى عمر الخيمة ؟ .   
 .............................................................ماذا تتوقع أن يوجد في القدر؟ . د
 ..........................................................ما واجبنا نحو الفقراء والمحتاحين؟. ه

 :فيما يختيختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ا: ثانياً 
بيِة يتصايحون ؟  أسلوب  . أ  ( ،   نداء   استفهام   ،   نهي ........... ) ما باُل الصِّ
 ( الصبيان ،  الصبية  ،  الصبي ............ ) مفرد الصبية  . ب

 ( المرأة  ،  الموقد  ،  القدر .......... ) تعود على " عليه قدر " الهاء في كلمة  .  

 (عمر يتفقد الرعية ، المرأة والصبية ، الموقد والخيمة .......... ) العنوان المناسب للقطعة   . د
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 :يختيج من القطعة ما استخر : ثالثًا 
 (................تلتهب ) مرادف كلمة. ب.................    كلمة تبدأ بحرف قمري  . أ

 ( ......................خرو  )مضاد . د( ...........................    الرعايا)مفرد  .  

 ...............كلمة تنتهي بتاء مربوطة  . و ............( .أوالد صغار) كلمة بمعنى  . ه

 .................اء مغلقة هكلمة تنتهي ب . ز
 

 :هات ما يلي : رابعًا 
 ..............خيمة ............... أمير ............. قدر : جمع  . أ
 .............الصبية ......... المامنين : مفرد  . ب

 ...........يبكون ............. سأل : مضاد  . ذ

 ..............ليلة ................. موقد . ............ امرأة: مثنى  . د

 

 : خامسًا 
 : ............................................في جملة من تعبيرك( الرعية )ضع كلمة ( أ 
 : .........................................في جملة من تعبيرك( استأذن بـ ) ضع التركيب ( ب 
 

 :ختامي ال التقويم
 ..........................................اذكر أسماَء الخلفاِء الراشديَن األربعة . 3
 .........................................برأيك لماذا كان الصبيُة يتصايحون ؟ . 0
 ................................................ما واجبنا نحو القائد المسئول؟ . 1
 .................................................م من الخليفة عمر ؟ ماذا نتعل. 3
 

 ال تزيد عن خمسة أسطر" عمر بن الخطاب " اكتب نبذة عن الخليفة /  نشاط بيتي
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 (12)بطاقة رقم 
 :جب عن األسئلة التي تليهاأثم اقرأ القطعة التالية، 

ْوت ِ ، ُيحكى أنَّ رجاًل كاَن ماِشيًا في اْلغابة  وهناَك وجَد كلبًا ، ثمَّ سمَع صْوَت َحيوانا يتألُم فمضى نْحَو الصَّ
َد الرَّجُل جروَح اْلكلِب ، جريحًا مربوطًا في الشَّجرة  والَّ بجوارِه حتى عادت إليِه ، ثمَّ َأطَعَمُه وَسقاه ، ضمَّ

 .قوُته 
 

 :اآلتيةأجب عن األسئلة : أوالً 
 أين كاَن يمشي الرجل ؟. 3
.................................................................... 
 ماذا سمَع الرجل ؟. 0

.................................................................... 
 ماذا فعَل الرجُل بالحيوان ؟. 1

.................................................................... 
 الرجل ؟ لماذا ؟ تصرفُ  هل أعجبكَ  .3

..................................................................... 
 ماذا نستفيد من القطعة ؟ .5

....................................................................... 
 

 :ختير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يختا :ثانياً 
 ( دب   ،   كلب   ،   قطة  ............... ) اسم الحيوان في القطعة . 3
 ( جروح ،   وجد   ، الصوت .................... ) كلمة بها مد بالواو . 0
 ( العمود  ، الكرسي ،  الشجرة ...........) وجد الرجُل كلبًا مربوطًا في . 1
 ( الرجل والكلب ، الرأفة بالحيوان ، الكب الجريح .......) ........العنواُن المناسُب للقطعة . 3
 (الكلب  ،  الرجل  ،  الغابة ........ ) تعود على " إليه " الهاء في كلمة . 5
 

 :استخرج من القطعة  :ثالثاً 
 ..............كلمة بها ألف لينة . ب..............           كلمة بها تنوين فتح . أ
 ...............كلمة تنتهي بتاء مربوطة . د..............    ي بتاء مبسوطة كلمة تنته.  
 ................كلمة تبدأ بحرف قمري . و...............      كلمه تنتهي بهاء مغلقة . ه
 ( ...................يروي)مرادف كلمة . ك..............     كلمة تبدأ بحرف شمسي . ز
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 :اآلتيةمرادف الكلمات اكتب  :رابعاً 
 ..............     ماشيًا 
 .............عادت 
 :اكتب مضاد الكلمات اآلتية: خامساً 

 ..............    قوته  
 .............مربوط 

 
 :ضع التركيب اللغوي في جمل مفيدة  :ساً ساد
 ..............................................(  جد فيو . ) 3
 ( ..............................................ال بـ   . )0
 

 :ختامي التقويم ال
    (،   قطة   ،  أسد   نمر )                   ..   ..... ...........من الحيوانات األليفة . 2
 (راعي ،  مزارع ، صياد . .............. ) نسمى الرجُل الذي يصيُد الطيوَر والحيوانات. 0
 (أفكها ، أضربها ، أقتلها  . ............ ) ماذا تفعل لو رأيت قطًة مربوطًة في الشجرة ؟. 1
 (أضربه ، أعاتبه ، أشتمه . ...............      ) ما رأُيَك بولدا يضرُب قطًة بالحجارة ؟ . 3
 

 :ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة . 2/ نشاط بيتي 
 ..............: ..................ضمد 
 : ...............................صوت 

 
 :اكتب حديث شريف عن جزاء من يعذب الحيوانات. 0

..................................................................................... 
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 (21)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 غــــــــزة –سالمـية الجامعـــــــــة اإل     
 عـمادة الدراســـــــــات العلــــــــــيا     
 كلـــــــــــــــــــية التربـــــــــــــــــية     
 قسم المناهج وأساليب التدريس     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دليل المعلم للبرنامج المحوسبتحكيم / الموضوع
 يللصف الرابع األساس

 
 حفاه اهلل ورعاه،،،.....................................ة / ة الفاضل / األستاذ 

 .بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهلل و 
 

مــن كليــة  ســتير فــي المنــاهج وطرائــق التــدريسيقــوم الباحــث بــإجراء دراســة تجريبيــة لنيــل درجــة الماج
فاعليـة برنـامج محوسـب لعـالج الضـعف فـي بعـض المهـارات " : بعنـوان التربية بالجامعـة اإلسـالمية

 ".ية لدى تالميذ الصف الرابع األساسالقرائي
يبين كيفية توايف البرنامج المحوسب في عال  ، دلياًل للمعلموقد أعد الباحث لهذا الغر  

 .ت القرائية المهارا
بـاالطالع علـى ونارًا ألنكم أصحاب الخبرة واالختصاك في هذا المجال، نرجو من سـيادتكم التكـرم 

، ومــن ثــم إبـداء رأيكــم فيهــا حــذفًا أو إضـافة أو تعــدياًل، وســيكون لــرأيكم أهميـة بالغــة فــي إنجــاز الـدليل
 .هذه الدراسة

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 و دمتم لخدمة العلم و أهله

 الباحث                                                                       
 بركة محمد عو   
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               يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 القمرية التمييز بين الالم الشمسية والالم:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة. 1

 .يةقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهيعبر عن فهمه لمضمون الف. 0

 .القمريةالم الشمسية وال المالتعرف ي. 3

 .كر كلمات بها الم شمسية، وأخرى بها الم قمريةذي. 4

 .القمرية تمييزًا صحيحاً الم الشمسية وال الميميز بين ال. 5

 :تجاهات ودالالت سلوكية مرغوبًا فيها مثليتبنى قيمًا وا .6

 االستماع للنشرة الجوية . 

 لبس المالبس المالئمة والتي تناسب حالة الجو. 
 

 LCDجهاز الحاسوب ، سماعات ، جهاز  :الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

ريف على يضيف ال التع. 3
 النشاط األول .الكلمات

 

 

 :أضف ال التعريف على الكلمات، ثم اقرأ . 3
 

جْلد            ... عَمل             ... بْحر         ... 
 تفاح            ... ِكنز            ... أَسد           ... 
 صّياد ... شْهر           ... ذَهب         ... 
 

       

 

مالحاة  
صحة 
 الحل
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1هـ 
 

 

 :تمهيد
 وكذلك LCDبواسطة جهاز ( تذكر ) يقوم المعلم بعر  بطاقة 

عرضها من قبل التالميذ على جهاز الحاسوب وقراءة البطاقة قراءة 
 . صامتة

 :من خالل قراءتك للبطاقة : م المعلم بتوجيه الساال التالي يقو 
 ما عنوان درسنا اليوم ؟

 .التعرف على الالم الشمسية والالم القمرية:نعم درسنا اليوم 
يطلب المعلم من التالميذ فتح النشاط األول من البرنامج المحوسب * 
ءتها قراءة ، واالستماع للفقرة من الحاسوب ، ومن تم قرا"الفرع األول"

 .جهرية سليمة بتوجيه المعلم، ثم اإلجابة عن األسئلة التي تليها
 :أجب  عن األسئلة التالية / أواًل  
 ما اْلَمْقصوُد ِبالنَّشرِة اْلَجِويَّة؟. 3

 .اذكْر َمْصَدرْيِن ِمْن َمصادِر النَّشرِة اْلَجِويَّة .0

صاِدقة ؟ اْقرْأ ما َيدلُّ على  هْل َتْعَتِقُد َأنَّ حاِلة اْلَجوِّ َتكوُن دائماً . 1
 .ذلَك ِمَن اْلَفْقرة

يعر  المعلم الفرع الثاني من النشاط المحوسب األول والمقارنة  *
 .بين العمودين

 :يوضح المعلم أن هناك حروفًا تنتمي لمجموعة الشمس وهي_ 
ت  ،  ث ،  د ،   ذ  ،   ر ،   ز  ،   س   ،   ش   ،   ك  )  

 (ل ، ن   ،     ،  ط ، ا ،
 :وان هناك حروفًا تنتمي لمجموعة القمر وهي 

أ ،  ب  ،     ، ح  ،    ،  ع  ،  غ  ،  ف   ،  ق   ،  ك  )   
 (، م  ،  هـ  ،  و ،  ي 

 أما الالم القمرية فعالمة التشكيل توضع دائمًا على الالم نفسها وهي
 

 

مالحاة  مدى 
 انتباه التالميذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة  صحة 
 راءةالق
 

 

 

 

 

مالحاة  صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة  مدى 
 انتباه التالميذ
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 5هـ 
 

 

 

قية حروف المجموعة اْلقـ  ، اْلمـ ، وهكذا مع ب: المث)ْ  ( السكون
 .القمرية

لتالميذ حركة الحرف التي تأتي بعد ثم بعد ذلك يوضح المعلم ل_ 
الشـّ   ، الّر   ، وهكذا مع بقية : الالم الشمسية وهي الشدة مثال

 .حروف المجموعة الشمسية
 القمرية الالم أما. تلفا وال تكتب الشمسية الالم بأن للتالميذ نبين_ 

 .وتلفا فتكتب
 غويالل قاموسهم من كلمات يذكروا بأن التالميذ من المعلم يطلب _
 . قمرية الم و شمسية الم بها
اقرأ / من البرنامج المحوسب  يجيب التالميذ عن النشاط الرابع *

الكلمات التالية، ثم ضع خطًا تحت الكلمة التي تحتوي على الالم 
 :الشمسية 

من البرنامج المحوسب   تالميذ بعد ذلك إلى النشاط الخامسينتقل ال* 
 .هاصل كل كلمة بالدائرة التي تناسب

  LCD يقوم المعلم بشرح المثال اآلتي من خالل جهاز* 
 طائرة          الطائرة            شمسي
 مسجد          المسجد            قمري 

أدخل ال التعريف على الكلمات  يجيب التالميذ عن النشاط السادس_ 
 .التالية، وبين نوع الحرف قمري، أم شمسي كما في  المثال السابق

من البرنامج المحوسب ويطلب  نتقل التالميذ إلى النشاط السابعي* 
المعلم من التالميذ قراءة الفقرة قراءة جهرية سليمة بعد االستماع إليها 

 .من جهاز الحاسوب
 .قمريةات التي تشمل الم شمسية والم يقوم التالميذ باستخرا  الكلم_ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة  صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 

حة مالحاة  ص
 الحل
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

   
 :التقويم الختامي * 

            .يجيب التالميذ عن النشاط من خالل البرنامج المحوسب 
 (أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مبينًا نوع الالم  )

 :نشاط بيتي
ا المناسب من الجدول ضع كل كلمة من الكلمات السابقة في مكانه

 :التالي
ْخمة، اأْلَناشيد، اْلَكْرم، التّين، اْلَمْيدان، اْلَقِرية، )  الّشوارع، اْلَمعاِلم، الضَّ

 (الّساِحل، النَّااَفة 

 
 :غلق الدرس 

 ماذا تعلمنا اليوم؟ 

 الالم القمرية الالم الشمسية
 ........... ، .............. 

 
 ........... ، .............. 

 

 ........... ،............ .. 
  

 ........... ، .............. 
 

 

 

مالحاة  صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق
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                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 مد األلف( الفتحة الطويلة ) :  الموضوع
 :السلوكية األهداف 

 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة. 1

 .يةهيعبر عن فهمه لمضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شف. 0

 (.مد األلف)يتعرف الفتحة الطويلة . 3

 .تمييزًا صحيحاً  (مد األلف) يميز الفتحة الطويلة .4
 

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 األساسيةالمتطلبات  

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

 فًا بحركة الفتحة القصيرةو قرأ حر ي .2
 النشاط األول.والطويلة

 
 
 
 
يضع خطًا تحت الحرف المشكول . 1

 النشاط األول. بالفتحة القصيرة

 

بحركاتها القصيرة  اقرأ الحروف التالية .3
 : والطويلة

      فَ     َهـ    َ     َك     تَ    َر     َم     بَ 
    طَ     َ     َس      قَ 
       اف    ا ه   ا ج    تا    صا را       ما    با 
   ا ط   ا ض    سا     ا ق
ضع خطًا تحت الحرف المشكول بالفتحة .6

 :القصيرة
َب   ِب   ُب               ُ      َ     ِ                

 ِد     ُد     دَ 

 

 

حاة  مال
صحة 
 القراءة

 
 
 

مالحاة 
صحة 
 الحل
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 
 
 
 
 
 
 
 1هـ 
 
 
 3هـ 
 
 
 
 
 

 

 :تمهيد
وكذلك  LCDيقوم المعلم بعر  النشاط الثاني بواسطة جهاز 

ءة النشاط الثاني عرضها من قبل التالميذ على جهاز الحاسوب وقرا
 . من قبل المعلم قراءة جهرية سليمة ومعبرة

يستمع التالميذ لقراءة الفقرة من الحاسوب، ثم قراءتها قراءة جهرية _ 
 .سليمة ومعبرة وفق مستويات مختلفة

مناقشة التالميذ في مضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة _ 
 .الفرع األول من النشاط المحوسب االثاني 

 :أجب  عن األسئلة التالية / أواًل 
 أيَن تعيُش النَّعاَمة ؟. 1

 ماذا يستفيُد الّناُس ِمَن النَّعاَمة ؟. 0

لماذا يستخدُم الّناُس الّريَش اْلفاخَر في زينتِهم، ومالبسِهم . 3
 اْلَوَطنيَّة ؟

                      .يعر  المعلم النشاط المحوسب الثالث  *
 :لكلمات، ثم حدد الحرف الممدود باأللفاقرأ ا/ ثانيًا 

النَّعاَمة   ،  طاِئر   ، ِإْفريْقيا  ، ُهناك  ، الّناس ، َبْيِضها  ، ريَشها  
 ، اْلفاِخر ، مالبسِهم  ، ِللّدالَلة  ، اْلفاِحش

 

عا ، ) مثال . يوضح المعلم أن مد األلف يسمى الفتحة الطويلة  *
عليه حركة الفتحة القصيرة يليه وهي عبارة عن حرف ( طا ، يا ، سا 
 َباسم ، مَدارس: مثال. حرف األلف

اشطب ثم  ،اقرأننتقل إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب _ 
 .الكلمة التي تحتوي على مد األلف

 صا صابر  الحرف الممدود : يعر  المعلم المثال التالي* 
اقرأ .وسبيجيب التالميذ عن النشاط الخامس من البرنامج المح_ 

 .واكتب الحرف الممدود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 

 

 

مالحاة صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 



058 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

  

 ينتقل التالميذ إلى النشاط السادس أكمل الكلمة بالمقطع المناسب_ 
 النشاط السابع: ختاميالتقويم ال*
يقرأ التالميذ الفقرة قراءة جهرية سليمة ومعبرة، ثم يستخر  الكلمات _ 

 .التي تشتمل على مد األلف
 النشاط التاسع: نشاط بيتي

 :كتب كلمات تحتوي على مد األلف حسب المطلوبا
 ............. اسم ولد . 2
 .............اسم بنت . 1
 .............  اسم فاكهة. 3
 .............أداة يستخدمها الطبيب . 4

  :غلق الدرس
 .لعبة تربوية النشاط الثامن اجمع الكلمات التي بها مدًا باأللف

    
 
  

مالحاة صحة 
 القراءة

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق
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                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 الواومد ( الطويلة  ضمةال) :  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة. 1

 .يةهيعبر عن فهمه لمضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شف. 0

 (.مد الواو ) يتعرف الضمة الطويلة . 3

 .تمييزًا صحيحاً  (مد الواو ) يميز الضمة الطويلة . 4
 :يتبنى قيمًا واتجاهات ودالالت سلوكية مرغوبًا فيها مثل. 5

 عدم الجلوس طوياًل أمام شاشة التلفاز والحاسوب. 

 

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

الضمة فًا بحركة و قرأ حر ي. 2
 النشاط األول.والطويلة صيرةالق

 
 
 
 
حدد الحرف المشكول بالضمة ي .1

 النشاط األول .القصيرة 
 

 

بحركاتها القصيرة  اقرأ الحروف التالية .3
 : والطويلة

        ُط          ُ         ُس         تُ       بُ 
 ُع            ُك 
طو               جو       سو        تو      بو

 عو   صو         
أسفل الحرف المشكول (  ) ضع عالمة . 6

 :بالضمة القصيرة
ُم    ِم     َم              ِف   َف  ُف           

 ُش   َش  شِ 
 

 

 

مالحاة  
صحة 
 القراءة

 
 
 

مالحاة 
صحة 
 الحل
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 3هـ 
 
 
 
 
 
 0هـ 
 
 
 
 
 1ـ ه
 
 
 

 

 

 :تمهيد
 (هات كلمات بها مد األلف حسب المطلوب) متابعة النشاط البيتي 

يوضح المعلم بأن حروف المد ثالثة وقد تكلمنا عن المد األول وهو  *
 (لواومد ا) و اليوم سنتكلم عن المد الثاني وهو ( مد األلف)

وكذلك  LCDيقوم المعلم بعر  النشاط األول بواسطة جهاز 
قبل التالميذ على جهاز الحاسوب وقراءة النشاط الثاني عرضها من 

 . من قبل المعلم قراءة جهرية سليمة ومعبرة
يستمع التالميذ لقراءة الفقرة من الحاسوب، ثم قراءتها قراءة جهرية _ 

 .سليمة ومعبرة وفق مستويات مختلفة
 مناقشة التالميذ في مضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة _ 
 :أجب  عن األسئلة التالية /  أوالً 

 ما فائدُة اْلحاسوب ؟. 1

 كيف يسبُب اْلجلوس َأماَم التِّْلفاِز َواْلحاسوِب َأْضرارًا لإلْنسان؟. 0

 بماذا تنصُح الذيَن َيجلسوَن َطوياًل َأماَم التِّْلفاَز َواْلحاسوب؟. 3
  :والحا النطق اقرأ الكلمات .يعر  المعلم النشاط الثالث  *
 لوس   ،   اْلحاسوب   ،    َمْعقولة   ،    دون  اْلجُ 

 ؟ماذا نسمي الواو هنا ؟كيف ننطق الواو: ماذا الحات 
والحا  ،استمع: الرابع من البرنامج المحوسبشاط ننتقل إلى الن_ 

 :الفرق في النطق
 ضوعوْ مَ  ،  خيول  ، ز   نو كُ ،   بور قُ    ،  زوريَ  . ت
 عاُونتَ  ،     ُعَواء ،   َوردة ،    َمْوسم  ،ه واكِ فَ  . ث

 

 

مالحاة مدى 
 انتباه التالميذ

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 النطق
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 3هـ 
 

 
ضع خطًا تحت . ننتقل إلى النشاط الخامس من البرنامج المحوسب_ 

 .التي تشتمل على مد بالواوالكلمة 
 يو       عيون : يعر  المعلم المثال التالي* 
.      يجيب التالميذ عن النشاط السادس من البرنامج المحوسب_  

 .اقرأ واكتب الحرف الممدود
اجمع الكلمات التي  النشاط الثامن( لعبة تربوية: )ختاميال التقويم

 تشتمل على مد الواو
 التاسع النشاط:  نشاط بيتي

 :هات كلمات تشتمل على مد بالواو حسب المطلوب 
     .....................سابيع َأمفرد ـ  
     .....................رة هْ جمع زَ ـ   
    .....................يوان اسم حَ  ـ  
   .....................ر اسم طائِ  ـ  

 :غلق الدرس
 ماذا تعلمنا اليوم ؟ 

 ؟ن مد األلف ، ومد الواوما الفرق بي

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق

 

 



060 

 

                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 الياءمد ( الطويلة كسرة ال) :  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة. 1

                       .يةهيعبر عن فهمه لمضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شف .0
 (.مد الياء ) يتعرف الكسرة الطويلة . 3

 .تمييزًا صحيحاً  (مد الياء )  يميز الكسرة الطويلة. 4
 :يتبنى قيمًا واتجاهات ودالالت سلوكية مرغوبًا فيها مثل. 5

 المحافاة على شاطئ البحر. 

 

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: لوسائل التعليمية التعلميةا
 المتطلبات األساسية 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

الكسرة فًا بحركة و قرأ حر ي. 2
 النشاط األول.والطويلة القصيرة

 
 
 
 

ضع دائرة حول الحرف ي. 1
النشاط . المشكول بالكسرة القصيرة

 األول
 

 

بحركاتها القصيرة  حروف التاليةاقرأ ال .2
 : والطويلة

،       ِكـ      ،    قِ      ،    كِ      ،   ِس 
 ،     ِم  ِل 
  ،  ي ك     ،   ي ق،        يـص     ،   ي س
 ي م     ،  يـ ل

ضع دائرة حول الحرف المشكول بالكسرة . 6
 :القصيرة

              َط   ِط   ُط                  ِك  ُك   َك     
   َر   ُر  ِر 

 

 

 

مالحاة  
صحة 
 القراءة

 
 
 

مالحاة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 



061 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 
 
 
 
 
 
 0هـ 
 
 
 
 
 
 
 1هـ 
 
 
 

 

 :تمهيد
 (هات كلمات بها مد الواو حسب المطلوب) متابعة النشاط البيتي 

أن حروف المد ثالثة وقد تكلمنا عن المد األول وهو يوضح المعلم ب *
واليوم سنتكلم بإذن اهلل عن ( مد الواو) والمد الثاني وهو ( مد األلف)

 (مد الياء)المد الثالث وهو 
على السبورة  LCDيقوم المعلم بعر  النشاط الثاني بواسطة جهاز 

اءة الذكية وكذلك عرضها من قبل التالميذ على جهاز الحاسوب وقر 
 . النشاط األول من قبل المعلم قراءة جهرية سليمة ومعبرة

يستمع التالميذ لقراءة الفقرة من الحاسوب، ثم قراءتها قراءة جهرية _ 
 .سليمة ومعبرة وفق مستويات مختلفة

مناقشة التالميذ في مضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة من _ 
 .النشاط المحوسب الثاني 

 :عن األسئلة التالية أجب  / أواًل 
 .اذكْر الَبْحَريِن الُمحيَطيِن ِبِفَلسطين. 1

 ما ًأهميُة البحِر الُمتوسط ؟ .1
 .اذكر بعَ  أنواعِ اأَلْسماِك الَموجودِة في ِفَلْسطين. 3
 كيَف ُنحاِفُا على ناافِة شاِطِئ الَبْحر؟ .4

                       .يعر  المعلم النشاط المحوسب الثالث  *
 . والحظ النطق اقرأ الكلمات اآلتية،

 ُيحيط ، ِفلسطين ، الّطريق ، َيْأتيها ، ِإْبراهيم ، الّسْردين ، التاريخ
 ؟ هنا ياءماذا نسمي الياء ؟       كيف ننطق ال    ؟ماذا الحات 

يوضح المعلم بأن مد الياء عبارة عن حرف مشكول بحركة الفتحة _ 
 .مدينة  ، أسير :  مثال. القصيرة يليه حرف الياء

هل كلمة قَرْيش ، وكلمة َبْيت : يوجه المعلم للتالميذ الساال التالي_ 
 يوجد بهما مد الياء ؟ لماذا؟ 

 

 
مالحاة 

 مشاركة التالميذ

 

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة 
 مشاركة التالميذ

 

 



063 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 3هـ 
 

 
ضع خطًا تحت . ننتقل إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب_ 

 .الياءالتي تشتمل على مد  اتالكلم
اقرأ الكلمات . ثم ننتقل إلى النشاط الخامس من البرنامج المحوسب _ 

 .ثم اشطب الكلمة التي تحتوي مد الياء
 ميـ        سمير: يعر  المعلم المثال التالي* 
اقرأ .يجيب التالميذ عن النشاط السادس من البرنامج المحوسب_  

 .واكتب الحرف الممدود
 النشاط السابع: التقويم الختامي

 .اكتب الكلمات التي تشتمل على مد الياءثم  ،استمع 
 النشاط التاسع:  نشاط بيتي

 .كلمات تحتوي على مد الياءخمس كتب ا. 0
 .اء في الكلمات التاليةضع دائرة حول مد الي. 1
 ينالصّ ،      ةريمَ كَ    ،  ليم السَّ    ،  كيرفْ تَ    ، دي لَ بَ 
 

 النشاط الثامن:غلق الدرس
 .لعبة تربوية النشاط الثامن اجمع الكلمات التي بها مد الياء

 
 
 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق

 

 



065 

 

                يالرابع األساس: الصف    .........: .....التاريخ   : ................اليوم 
 (الياء  ،الواو  ،األلف ) يز بين حروف المد يالتم:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة. 1

 .يةقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة شفهيعبر عن فهمه لمضمون الف. 0

 .يقرأ الكلمات قراءة جهرية سليمة. 3

 (الياء  ،الواو  ،األلف ) ميز بين حروف المد ي. 4
 :يتبنى قيمًا واتجاهات ودالالت سلوكية مرغوبًا فيها مثل. 5

 الرأفة بالطيور والحيوانات. 

 

  LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

يقرأ كلمات تحتوي على مد . 2
 الياء، الواو ، األلف 

 (النشاط األول)
 
 
 

 

 

 :تيةاقرأ الكلمات اآل .0
                   منصور،     جبال ،   خريف 
 عصير ،   حدائق 

 

 

 

مالحاة  
صحة 
 القراءة

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



066 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 
 
 
 
 
 0هـ 
 
 
 
 
 
 1هـ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 :تمهيد
( مد األلف:)يقوم المعلم بتذكير التالميذ بأن أنواع المد ثالثة  وهي *
 (مد الواو)و ( مد الياء) و 

على السبورة  LCDيقوم المعلم بعر  النشاط الثاني بواسطة جهاز 
ة الذكية وكذلك عرضها من قبل التالميذ على جهاز الحاسوب وقراء

 . النشاط الثاني من قبل المعلم قراءة جهرية سليمة ومعبرة
يستمع التالميذ لقراءة الفقرة من الحاسوب، ثم قراءتها قراءة جهرية _ 

 .سليمة ومعبرة وفق مستويات مختلفة
مناقشة التالميذ في مضمون الفقرة من خالل اإلجابة عن أسئلة _ 

 .النشاط المحوسب الثاني 
 :ألسئلة التالية أجب  عن ا/ أواًل 

 .ِصْف اْلُعْصفور. 2
 لماذا يبحُث اْلعصفوُر َعِن اْلِغذاء ؟. 1
 لماذا يحبُّ الّناُس اْصطياَد اْلُعصفور؟. 3
 ما رأُيَك في تلميذا َيضُع اْلُعصفوَر داخَل القفك ؟ . 4

                            .يعر  المعلم النشاط المحوسب الثالث  *
  :والحظ النطق تية،اقرأ الكلمات اآل

 مد الياء مد الواو مد األلف
طاِئر، دائمًا ، أبناِئه، 

غار  الصِّ
ِطياده،  ْْ الّناس، اْك
 االْسِتْمتاع، السَّماء

َجميل، َيطير،  اْلُعصفور، َمْسروراً 
 َصغير، َيعيش

 

     .     ينتقل التالميذ إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب_ 
 .مات بحسب نوع المدصنف الكلاقرأ ثم 

 

مالحاة 
 مشاركة التالميذ

 

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 

 

 

 

 
مالحاة صحة 

 اإلجابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 النطق

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 



067 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 
 
في النشاط الخامس من يطلب المعلم من التالميذ قراءة الكلمات _ 

 .البرنامج المحوسب ثم معرفة نوع المد
 مد الياء        شريف :مثال *
اقرأ . يجيب التالميذ عن النشاط السادس من البرنامج المحوسب_  

 (ا  ،  و  ،  ي  ) ثم أكمل الكلمة بحرف المد المناسب 
 النشاط السابع: التقويم الختامي

بعد االستماع إليها  يقوم التالميذ بقراءة الفقرة قراءة جهرية سليمة ، 
 .من الحاسوب

 .يستخر  التالميذ من الفقرة كلمات بها مد األلف ، الواو ، الياء_ 
 .يكتب الحرف الناقك حسب الفقرة السابقة_ 

 النشاط الثامن:  نشاط بيتي
 :كون كلمات من الحروف التالية حسب المطلوب

 (ر   ، ل  ،  ا  ،   ي ، و  ،  ف   ، ن ،   م ) 
 ..........  ...لف مد باأل

   ............مد بالواو 
 ................مد بالياء 

 :غلق الدرس
 ماذا تعلمنا اليوم؟

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق

 

 



068 

 

                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 .تمييزًا صحيحاً  يز بين األساليب اللغويةيالتم:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يتعرف األساليب اللغوية .2
 .صحيحاً تمييزًا يميز بين األساليب اللغوية  .1
 .يحاكي األساليب اللغوية محاكاة صحيحة .3
 .يقرأ الجمل قراءة جهرية سليمة .4

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 لبات األساسيةالمتط 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

 .يرتب الكلمات ليكون جماًل مفيدة
 النشاط األول          

 
 

 

 

 :رتب الكلمات لتكون جماًل مفيدة اقرأ ثم 
  ! روعأ ،   ما  ،    البحر    ، منار . 2

....................................... 
 األقصى ؟  ،  يقع   ، أين  ،  المسجد . 1

....................................... 
 

 
مالحاة 
صحة 
 الحل

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 :تمهيد 
 LCD  من خالل جهاز ( تذكر ) يقوم المعلم بعر  بطاقة _ 

رها في عدة جمل ويوضح المعلم األساليب اللغوية  عن طريق ذك
 النشاط الثاني. متنوعة بمشاركة التالميذ

 
 

 
مالحاة 

 مشاركة التالميذ

 

 

 

 

 

 

 

 



063 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 0هـ 
 
 
 
 
 
 
 
 1هـ 
 
 
 

 

 

 

 3هـ 
 

 

ضع يجيب التالميذ عن النشاط الثالث من البرنامج المحوسب _ 
أمام العبارة ( x)يحة و عالمة أمام العبارة الصح( )عالمة 
 .الخطأ
اختر اإلجابة الصحيحة مما ينتقل التالميذ إلى النشاط الرابع _ 

 .بين القوسين 
 ( ، شرط ، استفهام  نفي، تعجب ، توكيد ، نهي ، أمر ) 
 .ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الخامس من البرنامج المحوسب_ 

 .(ب)يناسبه من العمود  ماب( أ)من العمود الجملة صل اقرأ ثم 
 النشاط السادس: التقويم الختامي

 :اطلب من زميلك االمتناع عن 
 ......... ..........................زهار الحديقةأقطف . 2
 ............................الكتابة على جدران الفصل. 1

 : تعجب من 
 ..... .....................................طعم القطايف. 2
 ...........................................جمال البحر. 1
 .يقوم التالميذ بعد ذلك بقراءة الجمل قراءة جهرية سليمة_ 

 النشاط السابع:  نشاط بيتي
 :اكتب جماًل بها أسلوب 

 ....................................................ءندا.2
 .................................................توكيد . 1
 ...............................................تعجب  . 3

 :غلق الدرس 
 ماذا تعلمنا اليوم ؟

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 المحاكاة

 
 
 
 

مالحاة صحة 
 القراءة

 
المتابعة 
 والتدقيق

 
 

 

 

 



072 

 

              يالرابع األساس: الصف    ..............: التاريخ   : ................اليوم 
 .تكوين كلمة ذات معنى من كل مجموعة حروف : الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يقرأ الحروف الهجائية قراءة جهرية سليمة. 2
 .يكون كلمة ذات معنى من كل مجموعة حروف. 0
 .يقرأ الكلمات قراءة جهرية سليمة .3

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: تعلميةالوسائل التعليمية ال
 المتطلبات األساسية 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

يكمل الكلمة بالحرف الناقك مما بين 
 النشاط األول. األقواس

 
 
 

 

 

 :أكمل الكلمة بالحرف الناقص
 (ت    ،    ذ   ،    ط    ،   س  )         
هب               ...  ــلق          ... أ تـ 
 ائرة...                ... الزيـ 

 

 
مالحاة 
صحة 
 الحل

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 :تمهيد 
وقراءة  LCD من خالل جهاز ( تذكر ) يقوم المعلم بعر  بطاقة _ 

 .الحروف الهجائية قراءة جهرية بالحركات من الحاسوب
 لنشاط الثانيا
 
 

 

 

مالحاة صحة 
 قراءة الحروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



073 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1هـ 
 

 

 كون     .يجيب التالميذ عن النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 
 .كلمة مفيدة من الحروف اآلتية بحسب الصورة 

  . ميذ إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسبينتقل التال_ 
  .(ب)من العمود  اما يناسبهب( أ)من العمود  وفق بين الكلمة

 .ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الخامس من البرنامج المحوسب_ 
 .صل بين الحروف والكلمة المكونة بصورة صحيحة

 ا ل د س ق          طالب: مثال
 القدس         ل  ب ا  ط      

 النشاط السادس: التقويم الختامي
 :رتب الحروف لتكون كلمة مفيدة 

 ط ي س ن ف ل        م ة ع ا ن             ز ك ن ا ل
...........              .........            ............ 
 ع س ب أ و        أ   ا ل ر                ا   د ة  

.....        ........................               ....... 
 .يقوم التالميذ بعد ذلك قراءة الكلمات المكونة قراءة جهرية سليمة *

 النشاط السابع:  نشاط بيتي
 :كون من الحروف التالية كلمات ذات معنى

 (غ    ،  ح   ،    ر  ،  ب  ، ة   ،   ا   ،   ص  ،  و  ، ل ) 
 .................  ،.......... ......... ،    .................
.................. ،....................  ،................. 

 :غلق الدرس 
 ماذا تعلمنا اليوم؟

 
 
 
 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 
 

مالحاة صحة 
 التوصيل

 
 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 
 
 
 
 

المتابعة 
 والتدقيق

 



070 

 

               يالرابع األساس: الصف    ......: ........التاريخ   : ................اليوم 
 . مفيدةكون جماًل تكلمات لالترتيب :  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يقرأ الكلمات قراءة جهرية سليمة. 2
 .كون جماًل ذات معنى تيرتب كلمات مبعثرة ل. 1
 .يقرأ الجملة قراءة جهرية سليمة. 3

 LCDسماعات، جهازحاسوب، : الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

يوفق بين الكلمات ليكون جملة 
 النشاط األول. مفيدة

 
 
 

 

 

 :معبرة  جمالً  نوفق بين العمودين لتكو
 (ب )                         (أ )

 يعالج المرضى            السماء     
 صافية                 الشمس    

 الطبيب                   ساطعة
 

 
مالحاة 
صحة 

 التوصيل

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

  

 :تمهيد 
يوضح المعلم للتالميذ بأن الكالم المفيد يتكون من جملا لها _  
 .ذهب أبي إلى المسجد: مثال. معنى
الميذ أن يأتوا بجملا مفيدة من قاموسهم يطلب المعلم من بع  الت_  

 .اللغوي
   .يجيب التالميذ عن النشاط الثاني من البرنامج المحوسب_ 
 
 

         
 

مالحاة 
 مشاركة التالميذ

 

 

 

مالحاة صحة 
 التوصيل
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1هـ 
 

 

 (ب ) مود من العبما يناسبها ( أ ) صل العبارة في العمود 
لثالث من البرنامج يطلب المعلم من التالميذ قراءة كلمات النشاط ا_ 

ثم بعد يقرأ .، ومن تم ترتيب كلمات كل سطر ليكون جملة مفيدةالمحوسب
 . التالميذ الجمل المرتبة قراءة جهرية سليمة ومعبرة

وفق بين . إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب ينتقل التالميذ_ 
  .(ب)من العمود  اما يناسبهب( أ)من العمود  الكلمة
 .ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الخامس من البرنامج المحوسب_ 

 .رتب الكلمات لتكون جماًل مفيدة
 النشاط السادس: ختامي ال التقويم

 :رتب كلمات كل سطر لتكون جملة مفيدة  
 العمل ، من   ،   الفقر  ،   مرارة  ،   يحمي ،   اإلنسان . 2

................................................................... 
 ، شهرشوال ،       عندَ ،      بداية  ،     نراقبُ  ، الهالل . 1

........................................................................ 
 يتقن،       الذي ،     عمله  ،   أحترمُ ،    الطبيبَ . 3

.................................................................... 
 تمكَن   ،    بذكائِه  ، االنتصار    ،    من  ،      القائدُ . 4

................................................................... 
يقوم التالميذ بقراءة الجمل قراءة سليمة بعد االستماع إليها من * 

 .الحاسوب
 النشاط السابع:  نشاط بيتي

 :كون من الكلمات التالية ثالث جمل مفيدة 
 (أر  ، الخير  ، القدس  ، وطني ، عاصمة  ، أحب ، فلسطين ) 
2 ................................................... ........ 
1 .......................................................... . 

 :غلق الدرس
 النشاط الثالث( نشر الغسيل)لعبة 

 

 

 

مالحاة 
صحة 
 الترتيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة 
صحة 
 الترتيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتابع 
 والتدقيق
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               يالرابع األساس: ف الص   .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 .تكوين فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يكون فقرة ذات معنى من عدة جمل غير مرتبة. 1

 .يقرأ الفقرة المرتبة قراءة جهرية سليمة. 0
 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية

 اسيةالمتطلبات األس 
 التقويم البند االختباري األهداف

 نتائجه أدواته
 

 .يرتب الكلمات ليكون جملة مفيدة. 1

 النشاط األول
 

 
 
 

 

 

 :رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. 2
 الصخرة المشرفة ، ، شاهد ، قبة ، التالميذ  

............................................. 
  

 
مالحاة 
صحة 
 الترتيب

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

  

 :تمهيد 
 :  يعبر التالميذ شفويًا عما يقوم به من أعمال بالترتيب_ 
 .قبل الحضور إلى المدرسة/ أوالً 
 .  قبل الصالة/ ثانياً 

 يوضح المعلم للتالميذ بأن الفقرة تتكون من عدة جمل مترابطة_ 
  
 

 

 

 

 

 

 
مالحاة صحة 

 التعبير
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 

 .مع بعضها البع ، ومرتبة ترتيبًا متسلسالً 
           يقرأ التالميذ جمل النشاط الثاني من البرنامج المحوسب، قراءة_ 

   .         جهرية سليمة، ثم يحاول ترتيبها ليكون فقرة ذات معنى 
 .يقوم التالميذ بعد ذلك بقراءة الجمل مرتبة على هيئة قصة_ 
 . ينتقل التالميذ إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 

ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الرابع  والنشاط الخامس من البرنامج 
 .المحوسب

ثم قراءة الفقرات قراءة جهرية .رتب الجمل لتكون فقرة ذات معنى
 .متمثلة للمعنى وفق مستويات مختلفةسليمة و 
 النشاط السادس: ختامي ال التقويم

 :رتب األعمال التي تقوم بها عند ذهابك إلى المدرسة  
 .أتناوُل طعاَم اإِلفطاِر َمَع ُأْسرتي)     ( 

 .ُأَرتُِّب ِفراشي)     ( 
 .أغسُل وْجهي بالماِء والّصابون)     ( 
 .سائرًا على الّرصيف ،ثم أذهُب إلى المدرسةِ )     ( 
 .أستيقُا من نومي باِكراً )     ( 

 بعد ترتيب الجمل يقوم التالميذ بقراءة الجمل المرتبة قراءة جهرية
 معبرة 

 النشاط السابع:  نشاط بيتي
 رتب األعمال التي تقوم بها مع والدك يوم عيد األضحى على شكل

 . قصة 
 :غلق الدرس

 ماذا تعلمنا اليوم؟
 
 

 

صحة  مالحاة
 القراءة

 

 

 
 
 

مالحاة صحة 
 الترتيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق
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الرابع األساسي                : الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 .في جمل مفيدة كلماتتوظيف ال:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .ت قراءة جهرية سليمةيقرأ الكلما .2
 .توايفًا سليماً يواف الكلمات في جمل مفيدة  .1
 .يقرأ الجمل المكونة قراءة جهرية سليمة .3

 
 ، الكراسات واألقالم LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية

 المتطلبات األساسية
 التقويم البند االختباري األهداف

 نتائجه أدواته
 

 .لمناسبة لتكون جملة مفيدةيختر الكلمة ا

 النشاط األول
 
 

 

 

 :الكلمة المناسبة لتكون جملة مفيدة اختر 
 (يوااب ، التعاون ،  جمع ، القدس     )
 .عاصمُة فلسطيَن األَبدية..........  2
 .والجهد الوقتَ  يوفرُ ................ .1
 .الثةالثّ  هُ أوالدَ  الشيخُ .............  3
 .نآالقر  على تالوةِ  أحمدُ  ........... .4

 
مالحاة 
صحة 
 اإلكمال

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

  

 :تمهيد 
هل :     ، ثم يوجه الساال التالي( قرأ ) يقوم المعلم بعر  كلمة _ 

 تعني لكم هذه الكلمة شيء؟

يجب  يوضح المعلم للتالميذ بأن الكلمة لكي نفهمها فهمًا صحيحاً _ 
 . قرأ التلميذ الدرس: مثال. وضعها في جملة مفيدة

 
 
 
 

مالحاة 
 مشاركة التالميذ
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 وهكذا. قرأ محمد الكتاب. يحاكي التالميذ المثال السابق_ 
اقرأ ثم صل . حوسبيجيب التالميذ النشاط الثاني من البرنامج الم_ 

 .الكلمة بما يناسبها لتكون جملة مفيدة
اختر . ينتقل التالميذ إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 

 .....................الحسد من : مثال. رمز اإلجابة الصحيحة
 عادات المامن.  . الصفات الحسنة. ب. الصفات السيئة . أ

الرابع من البرنامج المحوسب بعد ذلك يجيب التالميذ عن النشاط _ 
: مثال.جمل مفيدة في  ثم ضعهاالكلمات التالية  اقرأ .في كراساتهم

 .(القدس عاصمة فلسطين) القدس 
 . يقوم التالميذ بقراءة الجمل المكونة من الكراسات قراءة سليمة_ 

 النشاط الخامس: ختامي ال التقويم
في جملة ( ماد ع) ضع كلمة : يقوم المعلم بطرح الساال التالي

 .مفيدة بحيث تكون بمعنى اسم ولد، ومرة تكون بمعنى أساس
 .يجيب التالميذ عن النشاط  من البرنامج المحوسب_ 

بمعنى تلميذ، و  بحيث تكون :مفيدة  في جملا  (كرم ) كلمة ضع  
بمعنى الجود والسخاء، وبمعنى مكان لزراعة الفواكه  بمعنى كافأ ، و

 والثمار
 النشاط السادس/  نشاط بيتي

 :ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة  
 ،   رجع   ،    يوفر   يصوم،       األر  ،   الطبيب

     
 :غلق الدرس

 ماذا تعلمنا من الدرس ؟
 
 

 

مالحاة صحة 
 التوصيل

 

مالحاة صحة 
 االختيار

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق
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                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   .........: .......اليوم 
 .ف التراكيب اللغوية في جمل مفيدةتوظي:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
.                                                  يكون جماًل ذات معنى عن طريق التوصيل .3
.                                                   اللغوي المناسبيكمل العبارات بالتركيب . 0
          .                                       يحدد حرف الجر المناسب مكونًا جملة مفيدة. 1
                                                           .التراكيب اللغوية في جمل مفيدة يواف . 3
 .يقرأ الجمل المكونة قراءة جهرية سليمة. 5

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

 .يضع الكلمات التالية في جملا مفيدة 
 النشاط األول

 
 

 

   :       ضع الكلمات التالية في جمٍل مفيدة 
 ................................فصل. 3
 ................................يلعب. 0

 
مالحاة 
صحة 
 الحل

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

  

 :تمهيد 
يوضح المعلم للتالميذ بأن التراكيب اللغوية عبارة عن أسماء أو _ 

ذهب إلى ، مسئول عن ، تسهر  خر  من ،: أفعال يليها حروف مثل 
 .على ، دافع عن ، كتب بـ 

يقوم التالميذ بوضع التراكيب السابقة في جملا مفيدة بمساعدة _ 
 .  وتوجيه المعلم

 يناقش المعلم التالميذ النشاط الثاني من البرنامج المحوسب ، ثم _ 
 
 
 

مالحاة 
 مشاركة التالميذ

 
 

مالحاة صحة 
 الحل
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 التقويم الخبراتاألنشطة و  األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 0هـ 
 

 5هـ 
 

 

 

 

 

 

 1هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 .اإلجابة عليه من قبل التالميذ
:                           كون جماًل من القوائم التالية / مثال 

 وضع التلميذ الكتب        إلى            الحقيبة
 السوق        ذهبت األم                 في    

     .ينتقل التالميذ إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 
 .ضع كل تركيب لغوي في مكانه المناسب من الجمل اآلتية

 .بعد ذلك يقرأ التالميذ الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة_ 
   .    ثم ينتقل التالميذ للنشاط الرابع من البرنامج المحوسب_  

 (ب)ما يناسبه من العمود ( أ)صل من العمود 
       :    يطلب المعلم من التالميذ قراءة حروف الجر التالية _ 
 (من ، إلى ، في ، لـِ ، بـِ ، على ) 
 .يجيب التالميذ عن النشاط الخامس من البرنامج المحوسب_ 

ثم قراءة الجملة قراءة . اختر حرف الجر المناسب مما بين القوسين
 . جهرية سليمة

 النشاط السادس: ختامي ال لتقويما
 ضع التراكيب اللغوية التالية في جمل من تعبيرك 

 َطلبت من _   دفاًعا عن   _    اْلَتقى بـ    _   صّلى في  
يقوم التالميذ بعد ذلك بقراءة الجمل المكونة من كراساتهم        قراءة  *

 .سليمة

 النشاط السابع:  نشاط بيتي
 :ة التالية في جمل من تعبيرك ضع التراكيب اللغوي

 استمعت إلى .3َأْحِسن إلى   . 1يكتُب بـ    . 0حاَفَا على   . 3  
 :غلق الدرس

 ماذا تعلمنا من الدرس ؟
 

مالحاة صحة 
 التكوين

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

مالحاة صحة 
 التوصيل

 

 
مالحاة صحة 

 االختيار

 

 

 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق
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               يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................يوم ال
 .التمييز بين المفرد والمثنى والجمع لكلمات معطاة:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يتعرف مفهوم المفرد، المثنى، الجمع .1

 .يطابق بين المفرد والمثنى .0

 .يطابق بين المفرد والجمع .3

 .فرد والمثنى والجمع لكلمات معطاةمين اليميز ب .4

 .يقرأ الجمل قراءة جهرية سليمة .5
 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية

 المتطلبات األساسية 
 التقويم البند االختباري األهداف

 نتائجه أدواته
 

 :يطابق بين الكلمة ومثيالتها
 النشاط األول

 

 

 أطفال ،     طفالن ،    طفل طفالن

 منبران    ، منابر  ،    منبر  منبر

 أمطار مطرات ،    مطر  ،       أمطار
 

 
مالحاة 
صحة 
 الحل

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 :تمهيد 
 .يقوم المعلم بتوضيح مفهوم المفرد ، المثنى ، الجمع _ 

واحد سواء مذكر أو مانث على شيء ويوضح المعلم أن المفرد يدل 
 حيوانًا أو طيرًا أو جمادًا، أما المثنى يدل على شيئين كان شخصًا أو 
البع ، أما الجمع فيدل على ثالثة  مع بعضهمامذكر أو مانث 
 .أشياء أو أكثر

 
 

 

 

 

مالحاة 
 مشاركة التالميذ
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 

 1هـ 
 
 
 
 3هـ 
 5هـ 
 
 

 

 3هـ 
 

 

 5هـ 
 

       . يجيب التالميذ النشاط الثاني من البرنامج المحوسب_ 
 .طابق بين المفرد والمثنى 

      .ثم ينتقل التالميذ للنشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 
 .طابق بين المفرد والجمع 

 .حوسبيجيب التالميذ عن النشاط الرابع من البرنامج الم_ 
 .اختر الجمع المناسب للمفردات التالية

ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الخامس من البرنامج المحوسب _ 
اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس، ثم قراءة الجمل قراءة 

 .جهرية سليمة
ثم يصنف الكلمات حسب المفرد والمثنى والجمع، ووضعها في _ 

 .من البرنامج المحوسب الجدول من خالل النشاط السادس
 النشاط السابع: ختامي ال التقويم

_ .           صمما العمارة المهندس /مثال: اقرأ ثم صحح ما تحته خط 
 جهرية قراءة الجمل الصحيحة قراءة ثم بعد ذلك يقوم التالميذ  ب

 .سليمة

 النشاط الثامن:  نشاط بيتي
 :أكمل حسب المثال التالي

 تلميذان                    تالميذ        تلميذ               
 ...............           ...............  مدير                  

 ...............  صديقتان               ...............           
 مدارس...............        ...............                

 :غلق الدرس
 اليوم؟ ماذا تعلمنا

 

 
 
 

مالحاة صحة 
 المطابقة

 

 

 
 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق
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               يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 . تفسير معاني مفردات بعض الكلمات:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يتعرف مفهوم المرادف .1

 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة ومعبرة .0

 .تفسيرًا صحيحاً  يفسر معاني المفردات .3
 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية

 المتطلبات األساسية 
 التقويم البند االختباري األهداف

 نتائجه أدواته
 

 .يكتب مفرد الكلمات التالية 
 النشاط األول

 
 

 

 

 :مات التاليةاكتب مفرد الكل
.................            مدارس       

...................          حدائق        
...................          مساجد       
 ...................          مباني        

 
  

 
مالحاة 
صحة 
 الحل

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 3هـ 
 

 

 :تمهيد 
يوضح المعلم أن مرادف الكلمة هو معناها، ونقوم بتفسير معاني _ 

الكلمات حتى يسهل علينا استخدامها، ألن هناك كلمات تتشابه في 
 .الكتابة أحيانًا، ولكنها تختلف في المعنى

 صل بين الكلمة . ننتقل إلى النشاط الثاني من البرنامج المحوسب_ 
 .ومرادفها

 
 
 
 

 
حاة مال

 مشاركة التالميذ
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1هـ 
 

 

 

 

 

يطلب المعلم من التالميذ وضع الكلمة في جملة مفيدة حتى يسهل _ 
وهكذا مع . علينا معرفة معناها من خالل الجملة التي وضعت فيها

 .باقي كلمات النشاط الثاني
التالميذ الفقرة قراءة جهرية سليمة ومعبرة بعد االستماع إليها  يقرأ_ 

 .من الحاسوب، ضمن النشاط الثالث من البرنامج المحوسب
ضع خطًا تحت مرادف الكلمات . ثم يجيب عن األسئلة التي تليها

 .التالية، ثم اكتبها في الفراغ

 اختر .ينتقل التالميذ للنشاط الرابع من البرنامج المحوسب_  
ويقرأ التالميذ . مرادف الكلمات التي تحتها خط مما بين القوسين

الجمل قراءة جهرية سليمة قبل اإلجابة وبعدها، ومعرفة إذا ما تغير 
         .                                    معنى الجملة أم ال

ثم ننتقل إلى النشاط الخامس من البرنامج المحوسب اختر _ 
 . لتي تحتها خط من خالل المستطيل الذي أمامكمرادف الكلمات ا

 النشاط السادس: ختامي ال التقويم
استخر  الكلمة المناسبة من الدائرة وضعها أمام الكلمة التي       تقاربها 

 في المعنى

 النشاط السابع/ نشاط بيتي
 :ضع مرادف كل كلمة مما يختي في جملة من تعبيرك  

 الجملة المرادف الكلمة الرقم
   أحسن .3
   أصدقاء .0
   شارك .1

 ماذا تعلمنا من الدرس ؟: غلق الدرس
 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

مالحاة تفاعل 
 التالميذ

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق

 

 
 



083 

 

                يساسالرابع األ: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 .تحديد مضاد بعض المفردات :  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يتعرف مفهوم المضاد. 1

 .يحدد مضاد بع  المفردات المعطاة . 0

 .المفردات الواردة في الفقرة يستنتج مضاد. 3
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة .4

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

 .يصل بين الكلمة ومرادفها
 النشاط األول

 
 
 

 

 

 :صل بين الكلمة ومرادفها
 يبني          بادر         انتصر      مفيدة  

 
 نافعة        فاز           أسرع        يشيد

 
  

 
مالحاة 
صحة 
 الحل

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات ألهدافا
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 :تمهيد 
بواسطة جهاز ويوضح لهم أن ( تذكر) يقوم المعلم بعر  بطاقة _ 

مضاد الكلمات هو عكسها، ونستخدم مضاد الكلمات لكي يسهل 
 النشاط الثاني.علينا فهم المفردات ، وهذا من فصاحة اللغة العربية

اقرأ الكلمات . تقل إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسبنن_ 
 .التالية ثم صلها بمضادها

 
 
 

 

 

مالحاة انتباه 
 التالميذ

 

 

مالحاة صحة 
 التوصيل
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 1هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

مفيدة ألننا إذا يطلب المعلم من التالميذ وضع الكلمة في جملة _ 
يسهل علينا معرفة . عرفنا معناها من الجملة التي وضعت فيها

 .هذا رجل  ضعيف.   هذا رجل  قوي: مثال(. عكسها ) مضادها 

اقرأ الكلمات  .ينتقل التالميذ للنشاط الثالث من البرنامج المحوسب_  
 .التالية ثم صلها بمضادها

مج المحوسب اختر ثم ننتقل إلى النشاط الخامس من البرنا_ 
 . مضاد الكلمات التي تحتها خط من خالل المستطيل الذي أمامك

 النشاط السادس:ختامي ال التقويم
يقرأ التالميذ الفقرة قراءة جهرية سليمة ومتمثلة للمعنى، ثم استخر         

 .مضاد الكلمات المعطاة من خالل الفقرة التالية

 النشاط السابع/ نشاط بيتي 
 :الكلمات التالية في جملة من تعبيركمضاد ضع  

 الجملة المضاد الكلمة
   الغدر
   يهبط
   األقوياء
   التفرقة

  
 :غلق الدرس

 .لعبة تربوية النشاط الرابع صوب على الكلمة المضادة للكلمة
 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 التوصيل

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 يقوالتدق

 

 

 

 

مالحاة تفاعل 
 التالميذ 

 

 

 

 
 
 



086 

 

                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 .يفًا صحيحاً ظصلة تو تمائر المضتوظيف ال:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يتعرف الضمائر المتصلة .2
 .معنىيقرأ الجمل قراءة جهرية سليمة ومتمثلة لل .1
 .يفًا صحيحاً اصلة تو تمائر المضيواف ال .3
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة ومعبرة. 4
 

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

 .يكمل الكلمة بالحرف الناقك. 2
 النشاط األول

 
 
 

 

 

ستمع ، ثم أكمل الكلمة بالحرف الذي تسمعه ا
 :من المعلم

....          سيارتـ....               مدرستـ
       مـ...أوالد              مـ....حقيبتـ

 
  

 
مالحاة 
صحة 
 الحل

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 :تمهيد 
بواسطة جهاز ويوضح لهم أن ( تذكر) ة يقوم المعلم بعر  بطاق_ 

الضمائر المتصلة سميت بذلك االسم ألنها تتصل في الكتابة بالكلمات 
وهي تدل على متكلم، أو . التي تجاورها، ويلفا بها ضمن هذه الكلمات

 النشاط الثاني. مخاطب، أو غائب
 
 
 

 
مالحاة 

 انتباه التالميذ
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 1هـ 
 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

وضع أحمد الكتب في . قال التالميذ صفنا نايف.    كتبت الدرس: مثال
 مدرستكم نايفة. دراجتك جميلة يا محمد.  حقيبته

اقرأ ثم ضع  .ينتقل التالميذ إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 
.                         آلتيةدائرة حول الضمير المتصل في الكلمات ا

ثم ننتقل إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب يقرأ التالميذ الجمل _ 
 . من الحاسوب واختيار الضمير المتصل المناسب

يقوم المعلم بعر  النشاط الخامس على الشاشة المكبرة، ويطلب من _ 
طلب المعلم منهم ثم ي. بع  التالميذ قراءة الفقرة بعد قراءتها الحاسوب

 . تحديد الضمير المتصل في الكلمات وكتابتها في الجدول
 النشاط السادس: ختامي ال التقويم

استخر  الضمائر المتصلة، ووضح نوع : مناقشة المثال التالي
 .فيما يلي( بالفعل، أو االسم، أو الحرف)اتصالها

الر
 قم

 نوع االتصال الضمير الجملة
 الحرف االسم الفعل

شهر رمضان له طابع  .2
 خاك في غزة

   √ 

 .ثم يجيب التالميذ على النشاط من خالل البرنامج المحوسب_ 
 النشاط السابع: نشاط بيتي

 :أكمل الفراغ بالضمير المناسب في العبارات اآلتية 
 .كتب  َقيمة.... المكتبُة فيـ . 2
 .على الدراسة.... يشجُع اآلباُء أبناءَ . 1
 .صُح أبين.... نفعنـ. 3
 .نايفاً .... حافْا على كتابِـ . 4
  .لطريِق الَخْير.... اللهمَّ َوفْقنـ. 5

 :غلق الدرس
 ماذا تعلمنا اليوم ؟

 

 

 

مالحاة 
 صحة الحل

 

 

 

 

مالحاة 
 صحة القراءة

 

 

مالحاة 
 صحة الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق
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                يالرابع األساس: الصف    .........: .....التاريخ   : ................اليوم 
 .                                      توظيفًا صحيحاً ( نحن/ أنا ) ضمائر المتكلم :  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
                                                                .يتعرف ضمائر المتكلم. 3
                                                                            .لجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرةيقرأ ا.  0
.                                                     يحدد ضمائر المتكلم تحديدًا سليماً . 1
                         .          توايفًا صحيحاً ( نحن/ أنا ) يواف ضمائر المتكلم . 3

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

 .يقرأ الجمل التالية قراءة صحيحة .1

 

 النشاط األول        
                                           0 .

   األسئلة إجابة يجيب عن بع

 .فاهمةشفوية 
 النشاط األول

 
 

 

:                                                 اقرأ الجمل التالية قراءة جهرية سليمة 20
             .أنا أشرُب الحليَب صباحاً _ 
 .نحن نقرُأ دروَسنا كل يوم_  

           :جب عن األسئلة التالية شفوياً أ. 2
:                                          فسكعرفني على ن

أين تسكُن ؟              _ ما اسمك ؟   _ 
متى تستيقُا من نوِمك ؟                _ 
حدثنا عن عمل قمت به أنت _  

 .وأصحابك

  

 
مالحاة 
صحة 
 القراءة

 
مالحاة 
صحة 
 اإلجابة
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه دواتهأ

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 1هـ 
 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 :تمهيد  
الضمائر المنفصلة وأنها تقسم إلى ثالثة أنواع يقوم المعلم بتوضيح _ 

 الضمائر المنفصلة للمتكلم والمخاطب والغائب  : هي 
نحن فإذا أردت / وهي أنا ( ضمائر المتكلم) واليوم موضوعنا هو 

. أنا صليت في المسجد: مثال ( أنا ) ك فإنك تقول التحدث عن نفس
نحن صلينا في : أما إذا أردت التحدث باسمكم جميعًا فإنك تقول

 النشاط الثاني. المسجد

يقوم  .ينتقل التالميذ إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 
التالميذ بقراءة الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة، ثم يطلب المعلم من 

           .                                   تالميذ وضع خطًا تحت ضمير المتكلمال
صل الضمير . ثم ينتقل إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب_ 

 .بما يناسبه، ثم اقرأ الجمل قراءة جهرية سليمة
ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الخامس من البرنامج المحوسب ضع _ 

 . م في الفراغ، ثم قراءة الجمل قراءة جهرية سليمةضمير المتكل
. ضع الضمير المتكلم في جملا مفيدة: ننتقل إلى النشاط السادس

 .نحن كتبنا دروسنا_  . أنا ذهبت إلى مدرستي مبكراً _ : مثال
 .يكتب التالميذ النشاط في كراساتهم بخطا جميلا ومرتب_ 

 النشاط السابع: ختامي ال التقويم
 :ئرة حول ضمير المتكلمضع دا. 2
 .أنا صليُت الفجَر مع والدي -. نحن جلسنا تحَت شجرةا كبيرةا  -
 .نحن ذهبنا إلى السوِق لشراِء المالبس -

النشاط . في جمل مفيدة( أنا ، نحن)ضع الضمير  :نشاط بيتي
 الثامن  

                                            :غلق الدرس   
 وم ؟ماذا تعلمنا الي

 

 

 

مالحاة 
 مشاركة التالميذ

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 

 

 

مالحاة صحة 
 التوصيل

 
مالحاة صحة 

 الحل
 
 

مالحاة صحة 
 الكتابة

 
 

المتابعة 
 والتدقيق
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               يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
                            .منفصلة للمخاطب توظيفًا صحيحاً توظيف الضمائر ال:  الموضوع

                                                                          :األهداف السلوكية 
.                                                               يتعرف الضمائر المنفصلة للمخاطب. 3
                 .                                     لجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرةيقرأ ا. 0
         .                               يحدد الضمائر المنفصلة للمخاطب تحديدًا صحيحاً . 1
                              .                                    يواف الضمائر المنفصلة للمخاطب توايفًا صحيحاً . 3

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 

 .يحدد الضمير المتكلم
 النشاط األول

 
 

 

                                                           :ضع دائرة حول ضمير المتكلم 
.                                                                                           أنا الطالب الذي فاز بالجائزة_ 
 .نحن الذين نحمي الوطن_ 

 

 
  

 
مالحاة 
 صحة 

 اإلجابة
 

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

  

 :تمهيد 
الضمائر يقوم المعلم بمتابعة النشاط البيتي، وتذكير التالميذ بأن _ 

الضمائر المنفصلة للمتكلم : المنفصلة تقسم إلى ثالثة أنواع هي 
وهي ( ضمائر المخاطب) واليوم موضوعنا هو .والمخاطب والغائب
 . نخاطب بها، وتسمى ضمائر المخاطبة ضمائر منفصلة

 
 

                                 
      

مالحاة 
 مشاركة التالميذ
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 

 

 

 1هـ 
 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

أنَت وتستخدم للمفرد : يقوم المعلم بتعريف الضمائر للتالميذ وهي_ 
أنتما وتستخدم للمثنى  -. أنِت وتستخدم للمفرد المانث –. المذكر
أنتن  –. أنتم وتستخدم للجمع المذكر –. والمثنى المانث، كرالمذ

.                                              وتستخدم للجمع المانث
يقوم  .ينتقل التالميذ إلى النشاط الثاني من البرنامج المحوسب_ 

التالميذ بقراءة الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة، ثم يطلب المعلم من 
           .                                   يذ تحديد ضمير المخاطب في كل جملةالتالم
          . ثم ينتقل إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 

.                 صل الضمير بالجملة المناسبة، ثم قراءة الجمل قراءة جهرية سليمة
     .ن البرنامج المحوسب ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الرابع م_ 

.                 اقرأ ثم اختر ضمير المخاطب المناسب مما بين القوسين
                                             النشاط الخامس :ختامي ال التقويم

يطلب المعلم من التالميذ قراءة النشاط من الحاسوب واإلجابة عنه 
.                                                                                                             لفراغ بضمير المخاطب المناسباقرأ ثم أكمل ا .في الكراسات
                                                      النشاط السادس :نشاط بيتي

                                                                                                                                                       :         ضع الضمائر التالية في جمل مفيدة
.....................................................           أنَت 
.......................               ...............................أنِت 
.....................................................       أنتم  
......................................................                   أنتن 
          .......................................................نحن

                                                    :درسغلق ال
 ماذا تعلمنا اليوم ؟

 

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

مالحاة صحة 
 التوصيل

مالحاة صحة 
 القراءة

 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 
 

المتابعة 
 والتدقيق
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 ياألساس الرابع: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
                                           .توظيف ضمائر الغائب توظيفًا سليماً / ثالثاً :  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
.                                                                 يتعرف ضمائر الغائب .3
                                            .أ الجمل قراءة جهرية سليمة متمثلة للمعنىيقر . 0
                                               .    يحدد ضمائر الغائب تحديدًا صحيحاً . 1
                                                                                 .يواف ضمائر الغائب توايفًا سليماً .  3

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: التعليمية التعلمية الوسائل
 المتطلبات األساسية

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

 .يكمل الفراغ بالضمير المناسب

 النشاط األول
 

 

                    :أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة
 (أنا    ،    أنتما   ،    أنَت   ،    نحن)

.                                          تالميُذ الصفِّ الرابِع األساسيّ ...... . ....3
.                                                  تكتُب دروَسَك بخطا جميل. ............ 0
          .                                                أحبُّ مدرستي كثيراً . ............. 1
 .تلميذاِن نايفان. ............. 3

 
مالحاة 
صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

  

 :تمهيد 
الضمائر المنفصلة وأنها تقسم إلى ثالثة أنواع يقوم المعلم بتوضيح _ 

 .الضمائر المنفصلة للمتكلم والمخاطب والغائب: هي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاة مال
 مشاركة التالميذ
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 
 
 1هـ 
 
 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

( .                                ضمائر الغائب) واليوم موضوعنا هو 
بعد االنتهاء من إجابة النشاط األول يقوم الحاسوب بعر  بطاقة _ 
، ثم يقوم المعلم بقراءة البطاقة ، ثم  LCDاز بواسطة جه( تذكر)

هي . *هو للمفرد المذكر.*يقرأها عدد من التالميذ قراءة جهرية سليمة
هم للجمع المذكر .* هما للمثنى المذكر، والمانث.*للمفرد المانث

 .هن للجمع المانث.*الغائب

يقوم  .ينتقل التالميذ إلى النشاط الثاني من البرنامج المحوسب_ 
تالميذ بقراءة الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة، بعد االستماع إليها ال

من الحاسوب ثم يطلب المعلم من التالميذ وضع خطًا تحت ضمير 
                   .                                         الغائب

. ينتقل التالميذ بعد ذلك إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 
 .لضمير بما يناسبه، ثم اقرأ الجمل قراءة جهرية سليمةصل ا

    . ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب _ 
 . اقرأ ثم أكمل الجمل التالية بالضمير المناسب

 النشاط الخامس:ختامي ال التقويم
 .صحح الضمير الغائب في الجمل التالية

 هي.   تكتب الدرس هو: مثال
 النشاط السادس: اط بيتينش

 :أكمل بحسب المثال
 .هو يذاكُر دروَسه

  ..................................هي 
 .................................هما 
 ...................................هم 
 .................................هن 

 :غلق الدرس
 ماذا تعلمنا اليوم ؟

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 
 
 
 
 

مالحاة صحة 
 حلال
 

مالحاة صحة 
 التوصيل

 
 
 

مالحاة صحة 
 حلال
 
 
 
 
 

المتابعة 
 والتدقيق
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                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
  .الضمائر المنفصلة توظيف:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
.                                                                                                 لمنفصلةيعدد الضمائر ا .2 
               .                                      أ الجمل قراءة جهرية سليمة ومتمثلة للمعنىيقر . 1
                                                 .            يحدد الضمائر المنفصلة في جملا معطاة. 3
 .يفًا صحيحاً امائر المنفصلة تو ضيواف ال. 4

 LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية
 المتطلبات األساسية 

 التقويم البند االختباري األهداف
 نتائجه أدواته

مائر المنفصلة قراءة جهرية ضيقرأ ال
 .سليمة

 اط األولالنش
 

 

 :اقرأ الضمائر المنفصلة التالية 
   أنتم  –أنتما  -أنِت  -أنَت  -نحن  -  أنا 

 هن  –  هم  -هما  -  هي - هو  -أنتن 
  

مالحاة 
صحة 
 القراءة

 

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 :تمهيد 
 :اليةيجيب التالميذ شفويًا عن األسئلة الت_ 

 .كم نوعًا للضمائر المنفصلة ؟ اذكرها .1

 .اذكر ضمائر المتكلم .0

 ما هي ضمائر الغائب؟ .3

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

مالحاة صحة 
 اإلجابات
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 0هـ 
 

 

 

 

 1هـ 
 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

( تذكر)بعد اإلجابة عن النشاط يقوم الحاسوب بعر  بطاقة _ 
، ثم يقوم المعلم بقراءة البطاقة ، ثم يقرأها عدد  LCDطة جهاز بواس

 .من التالميذ قراءة جهرية 

يقوم  .ينتقل التالميذ إلى النشاط الثاني من البرنامج المحوسب_ 
التالميذ بقراءة الجمل قراءة جهرية سليمة ومعبرة، بعد االستماع إليها 

خطًا تحت ضمير من الحاسوب ثم يطلب المعلم من التالميذ وضع 
           .                                         المنفصل في الجمل التي قرأها

. ينتقل التالميذ بعد ذلك إلى النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 
 .ضع الضمير المناسب في الفراغ المناسب 

  .  ثم ينتقل التالميذ إلى النشاط الرابعمن البرنامج المحوسب _ 
 .اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين

    .يجيب التالميذ عن النشاط الخامس من البرنامج المحوسب_ 
 .أنتَ  تلميذ    نشيط :أكمل حسب المثال
 .تلميذة  نشيطة......                    

 النشاط السادس: ختامي ال التقويم
هم بخطا واضح يطلب المعلم من التالميذ كتابة النشاط في كراسات_ 

 .أكمل الفراغ بالضمير المناسب. وجميل
 النشاط السابع : نشاط بيتي

 :ابنوعيهمللمثنى والجمع اجعل الضمير الغائب في الجملة التالية 
 هو ولد صالح

 .............................................ذكر مالمثنى ال
 .............................................المثنى المانث 
 .............................................الجمع المانث 

 .............................................ذكر مالجمع ال
 :غلق الدرس

 ماذا تعلمنا اليوم؟
 

 
مالحاة صحة 

 القراءة
 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتابعة 
 والتدقيق
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                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 .اإلجابة عن بعض األسئلة إجابة فاهمة لنص معطى :  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .يقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة وممثلة للمعنى .1

 .فاهمة لنك معطى ية شفهيجيب عن األسئلة إجابة  .0

 .فاهمة لنك معطى كتابية إجابة يجيب عن األسئلة . 3
 ، كراسات وأقالم LCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية

 المتطلبات األساسية
 التقويم البند االختباري األهداف

 نتائجه أدواته
 .يجيب شفويًا عن بع  األحاجي

 النشاط األول
 

 

 من أنا؟
لَكريم، وُيْصنُع شجرة  مباركة  ورَد ذكري في الُقرآِن ا -

ْيت   .من ثماري الزَّ
ليلة  في شهِر رمضاَن ُيستجاُب فيها الدُّعاء، وهي  -

 خير  من ألِف شهر؟
 

مالحاة 
صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 :تمهيد 
ة للنك تساعدك         القراءة الفاهمة المتأني: يوضح المعلم للتالميذ أن_ 

 .على فهمه والتعبير عن هذا الفهم باإلجابة عن مجموعة من األسئلة 
 يقوم المعلم بعر  القطعة على الشاشة المكبرة بواسطة جهاز_ 

LCD النشاط الثاني.وقراءتها قراءة جهرية ومعبرة 
يقرأ التالميذ القطعة قراءة جهرية سليمة ومعبرة بعد االستماع من _  
 .اسوب الح
 :يجيب التالميذ عن األسئلة إجابة شفوية فاهمة _ 
 
 
 
 

 

مالحاة انتباه 
 التالميذ

 
 

مالحاة صحة 
 القراءة
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 0هـ 
 
 
 
 1هـ 
 

 ما اسم الخليفة الذي ورد ذكره في القطعة ؟. 3
 لماذا خر  عمر متنكرًا ؟ .0
 عمر في الخيمة ؟ماذا رأى . 1
 عالم يدل تصرف عمر بن الخطاب ؟. 3
 .ثم يجيب التالميذ عن النشاط الثالث من البرنامج المحوسب_ 
اختر  .ينتقل التالميذ إلى النشاط الرابع من البرنامج المحوسب_ 

           .                                         اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
ينتقل التالميذ بعد ذلك إلى النشاط الخامس من البرنامج ثم _ 

 .استخر  من القطعة بع  المهارات اللغوية. المحوسب
     .يجيب التالميذ عن النشاط السادس من البرنامج المحوسب_ 

 (مفرد ، مثنى ، جمع ، مضاد : )هات  ما يلي 
جابته ف_  ي كراساتهم يطلب المعلم من التالميذ قراءة النشاط السابع وا 

 .بخطا واضح وجميل
 .في جملة من تعبيرك( الرعية )ضع كلمة ( أ 
 . في جملة من تعبيرك( استأذن بـ ) ضع التركيب ( ب 

 النشاط الثامن: التقويم الختامي 
 ...........................اذكر أسماَء الخلفاِء الراشديَن األربعة. 3
 ...........................برأيك لماذا كان الصبيُة يتصايحون ؟. 0
 ..................................ما واجبنا نحو القائد المسئول؟ . 1
 ....................................ماذا نتعلم من الخليفة عمر ؟ . 3

 النشاط التاسع: نشاط بيتي
ال تزيد عن ثالثة " عمر بن الخطاب " اكتب نبذة عن الخليفة 

  .أسطر
 :الدرسغلق 

 ماذا تعلمنا اليوم؟

مالحاة صحة 
 اإلجابة

 
 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 
 

 

 

 

مالحاة صحة 
 القراءة

 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 
 
 
 
 

المتابعة 
 والتدقيق
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                يالرابع األساس: الصف    .: .............التاريخ   : ................اليوم 
 . ( 1)  سئلة إجابة فاهمة لنص معطىاإلجابة عن بعض األ:  الموضوع

 :األهداف السلوكية 
 .مثلة للمعنىتيقرأ الفقرة قراءة جهرية سليمة وم  .1

 .يجيب عن األسئلة إجابة فاهمة لنك معطى   .0
 ، كراسات وأقالمLCDحاسوب، سماعات، جهاز: الوسائل التعليمية التعلمية

 المتطلبات األساسية 
 يمالتقو  البند االختباري األهداف

 نتائجه أدواته
 .يًا عن بع  األحاجييجيب شفه

 
 

 

 من أنا؟
 .من الخلفاء الراشدين وألقب بالصديق -
 .من الخلفاء الراشدين وألقب بالفاروق -
 (.ذو النورين)من الخلفاء الراشدين وألقب _
 من الخلفاء الراشدين وأول من أسلمت من_ 
 .الصبيان 
 

مالحاة 
صحة 
 اإلجابة

 

 

 

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3هـ 
 

 

 

 

 :تمهيد 
القراءة الفاهمة المتأنية للنك تساعدك         : يوضح المعلم للتالميذ أن_ 

 .على فهمه والتعبير عن هذا الفهم باإلجابة عن مجموعة من األسئلة 
 ة جهازيقوم المعلم بعر  القطعة على الشاشة المكبرة بواسط_ 

LCD وقراءتها قراءة جهرية ومعبرة. 
يقرأ التالميذ القطعة قراءة جهرية سليمة ومعبرة بعد االستماع من _  

 .الحاسوب 
 ثم يجيب التالميذ عن النشاط األول من البرنامج المحوسب_ 
 
 
 

 

 
 
 

مالحاة صحة 
 القراءة
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 التقويم األنشطة والخبرات األهداف
 نتائجه أدواته

 

 

 0 هـ
 

 .وكتابته في الكراسات بخط جميل وواضح
       .ينتقل التالميذ إلى النشاط الثاني من البرنامج المحوسب_ 

           .                                         اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
ثم ينتقل التالميذ بعد ذلك إلى النشاط الثالث من البرنامج _ 

 .استخر  من القطعة بع  المهارات اللغوية. المحوسب
 من البرنامج (مرادف الكلمات :) اكتبيقرأ التالميذ النشاط الرابع _ 

                . واإلجابة عنه في الكراسات بخط جميل .المحوسب
.          ثم يجيب عن النشاط الخامس في الكراسات بخط جميل_ 

 (مضاد الكلمات : ) اكتب 
جابته في يطلب ا_  لمعلم من التالميذ قراءة النشاط السادس وا 

.                                            كراساتهم بخطا واضح وجميل
 :ضع التركيب اللغوية في جملة مفيدة

 ( ..............................................وجد في . ) 3
 .................( .............................ال بـ  . ) 0

 النشاط السابع: التقويم الختامي 
 (اختر اإلجابة الصحيحة) لعبة تربوية 
 . من الحيوانات األليفة . 2
 نسمى الرجُل الذي يصيُد الطيوَر والحيوانات . 0
 ماذا تفعل لو رأيت قطًة مربوطًة في الشجرة؟. 1
 . ما رأُيَك بولدا يضرُب قطًة بالحجارة ؟ . 3

 النشاط الثامن : ينشاط بيت
 :ضع الكلمات التالية في جمل مفيدة . 2

 : ................................ضمد 
 : ...............................صوت 

 .اكتب حديث شريف عن جزاء من يعذب الحيوانات. 0
 

 
 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

مالحاة صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

مالحاة تفاعل 
 التالميذ

 

 

 

 

 

 

المتابعة 
 والتدقيق
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 (22)ملحق رقم 
 السادة المحكمين للمهارات القرائية واالختبار التشخيصي

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحكم م

 الجامعة اإلسالمية في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا  .د عبد المعطي األغا .أ 2

 الجامعة اإلسالمية ق التدريسفي المناهج وطرائ ةدكتورا  حلسدرويش داوود . د 1

 قدس المفتوحةالجامعة  في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا أسامة الصليبي. د 3

 جامعة األقصى علم النفسفي  ةكتوراد منير أبو الجديان. د 4

 قدس المفتوحةالجامعة  في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا بسام زهدي عيطة.د 5

 قدس المفتوحةالجامعة  أصول التربيةفي  ةوراكتد فريد النيرب. د 6

 جامعة األزهر في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا عبد الكريم لبد. د 7

 جامعة األقصى للغة العربيةفي ا ةكتوراد جهاد نصار. د 8

 الجامعة اإلسالمية ماجستير في اللغة العربية أسامة حماد 9

  برير األساسية للبنين مدرسة وطرائق التدريس في المناهج ماجستير باسم العجرمي .2

 الجامعة اإلسالمية اللغة عربية ماجستير في  محمود صالحة 22

 للبنين سعد بن أبي وقاك األساسية مدرسة في المناهج وطرائق التدريس ماجستير هاني أبو فول 21

 شمال غزة_مشرف لغة عربية في وكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية  أسامة غبن 23

 شمال غزة_مشرف لغة عربية في وكالة الغوث .بكالوريوس لغة عربية عبد الحي أبو شمالة 24

 شمال غزة مشرف لغة عربية في مدارس الحكومة بكالوريوس لغة عربية محمود بعلوشة 25

 مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين  بكالوريوس لغة عربية إيمان عبد العزيز 26

 مدرسة ذكور الفاخورة اإلعدادية في اللغة عربية ماجستير أحمد عقل 27

 لالجئين( د)مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية  بكالوريوس لغة عربية ذياب رفيع 28

 مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين بكالوريوس لغة عربية سامية سعد 29

 للبنين( ب)هيا األساسيةمدرسة بيت ال بكالوريوس لغة عربية عادل أحمد .1

 لالجئين (ب)مدرسة ذكور الزيتون اإلعدادية دب وم تربية ـ_ لغة عربية ليسانس آداب عبد الرحمن علي 12

 لالجئين( د)مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية  بكالوريوس لغة عربية نهاد أبو اللبن 11
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 (21)ملحق رقم 
 قبل الحوسبة  عليميلمالحظة والبرنامج التالسادة المحكمين لالختبار المعرفي وبطاقة ا

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحكم م

 الجامعة اإلسالمية التدريسفي المناهج وطرائق  ةدكتورا  د عبد المعطي األغا .أ 2

 الجامعة اإلسالمية في المناهج وطرائق التدريس ةتورادك  إبراهيم حامد األسطل. د 1

 الجامعة اإلسالمية في المناهج وطرائق التدريس ةتورادك تيسيالرنمحمد محمود .د 3

 جامعة األقصى علم النفسفي  ةكتوراد منير أبو الجديان. د 4

 جامعة األقصى في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا ماجد مطر. د 5

 جامعة األزهر في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا راشد أبو صواووين. د 6

 جامعة األقصى في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا عبد الجوادإياد .د 7

 قدس المفتوحةالجامعة  في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا أسامة الصليبي. د 8

 جامعة األزهر في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا جمال الفليت. د 9

 دس المفتوحةقال في المناهج وطرائق التدريس ةدكتورا حاتم أبو سالم. د .2

 برير األساسية للبنين مدرسة في المناهج وطرائق التدريس ماجستير باسم العجرمي 22

 لالجئين(  )مدرسة بيت حانون المشتركة  في المناهج وطرائق التدريس ماجستير سوسن الشخريتي 21

 شمال غزة_مشرف لغة عربية في مدارس الحكومة بكالوريوس لغة عربية محمود بعلوشة 23

 شمال غزة_مشرف لغة عربية في وكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية أسامة غبن 24

 شمال غزة_مشرف لغة عربية في وكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية عبد الحي أبو شمالة 25

 مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين بكالوريوس لغة عربية إيمان عبد العزيز 26

 مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين ريوس لغة عربيةبكالو  سامية سعد 27

 للبنين( ب)مدرسة بيت الهيا األساسية بكالوريوس لغة عربية عادل أحمد 28

 لالجئين( ب)مدرسة ذكور الزيتون اإلعدادية بكالوريوس لغة عربية عبد الرحمن علي 29

 ل ج يا( د)اديةعدليا اإلدرسة ذكور جبام بكالوريوس لغة عربية نهاد أبو اللبن .1
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 (23)ملحق رقم 
 .بعد الحوسبة عليميأسماء السادة المحكمين لدليل المعلم والبرنامج الت

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم المحكم م

 جامعة األزهر  دةتوراة مناهج وطرق تدريس د عطا درويش. أ 2

 ة القدس المفتوحةجامع دةتوراة مناهج وطرق تدريس أسامة الصليبي. د 1

 الجامعة اإلسالمية دكتوراة مناهج وطرق تدريس محمود الرنتيسي. د 3

 جامعة األقصى دةتوراة تربية وع م نفس منير أبو الجديان. د 4

 الوسطى_وكالة الغوث مركز مصادر التعلم  ماجستير مناهج وطرق تدريس إياد النجار 5

 شمال غزة_ حاسوب في مدارس الحكومةموجه  ريسماجستير مناهج وطرق تد أحمد أبو علبة 6

 شمال غزة_ مشرف لغة عربية في وكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية أسامة غبن 7

 شمال غزة_ مشرف لغة عربية في وكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية عبد الحي أبو شمالة 8

 شمال غزة_ الحكومة مشرف لغة عربية في مدارس بكالوريوس لغة عربية محمود بعلوشة 9

 للبنات( أ)مدرسة بنات جباليا اإلعدادية  ماجستير مناهج وطرق تدريس أميرة سرور .2

 لالجئين(  )مدرسة بيت حانون المشتركة  ماجستير مناهج وطرق تدريس سوسن الشخريتي 22

 (جباليا)شمال غزة _ مركز مصادر التعلم  ماجستير مناهج وطرق تدريس محمد المجبر 21

بكالوريوس هندسة ةهربائية  أحمد األستاذ 23

 (اتصاالت وتحكم)
 شرق غزة_  مركز مصادر التعلم

 لالجئين( ب)مدرسة بيت حانون المشتركة بكالوريوس تع يم أساسي أنور عدوان 24

 مدرسة ذكور بيت الهيا االبتدائية لالجئين بكالوريوس لغة عربية سماح أبو عيطة 25

 رئيس شعبة مركز مصادر التعلم شرق غزة لوريوس تكنولوجيا تع يمبكا زياد بركات 24

 للبنين( ب)مدرسة بيت الهيا األساسية بكالوريوس لغة عربية عادل أحمد 26

 لالجئين (ب)مدرسة الزيتون اإلعدادية دب وم تربية/ ليسانس لغة عربية عبدالرحمن علي 27

 ة ذكور األيوبية االبتدائية لالجئينمدرس بكالوريوس تكنولوجيا تع يم مازن العطل 28

 خانيونس_في مدارس الحكومة موجه حاسوب  بكالوريوس تكنولوجيا تع يم محمود بخيت 29

 مدرب حاسوب في وكالة الغوث الدولية بغزة بكالوريوس هندسة  حاسوب محمد صالحة .1

 
 
 



121 

 

 (24)ملحق رقم 
 

 



123 

 

 (25)ملحق رقم 
 

 



125 

 

 
 

 
 
 

 
 



126 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



127 

 

 
Islamic University - Gaza 
Deanship of Graduate Studies                           
College o Education 
Department of Curriculum and  
Teaching Methods 
 

 

 

 

Master Degree 

 

 

The effectiveness of a suggested computerized 

programme to remedy the weakness in some reading 

skills for the 4th Primary Grade pupils  

 

 

Prepared by  

Baraka Mohammad Awad 
 

 

Supervised: 

Dr. Mohammad Shehada Zagout  
 

 

 

Thesis submitted to the Department of Curricula and 
Methodology , Faculty of Education , the Islamic University of 
GAZA , in partial Fulfillment of the Reguirements for the Degree 
of Master of Education. 
                                                                                                
 

 

 

2012AD – 1433AH 
 


