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Over the Awareness of Arabic Language Teachers 

and Parameters for Reading Skills (aloud and 

silent) in the light of the Views and Opinions of 

their Students Supervisors 

                                                Abstract 
The objective of this research is to find out how the awareness of teachers of Arabic language and the 

parameters for the skills of reading (aloud and silent) in the light of the views of supervisors, and the views of 
their students. To achieve this objective the researchers used the descriptive method. A random sample of 58 
students, were selected from fifteen School in Zarqa Governorate , and fifteen principals of the schools mentioned 
, in their capacity as supervisors residents , and (44 ) teachers studying Arabic grade seventh , was designed by 
the researchers note card for teachers , and to identify the students , each of which (20) vertebra, was conducted 
coefficient of validity and reliability , with a coefficient of honesty self- observation card equal to ( 92%) and 
honesty of self- identification is equal to (89%) and  they are suitable for  the goal of the research, and to check 
the stability of the card observation, researchers used general method to find the correlation coefficient reached 
(84%) and to verify stability resolution by the internal consistency coefficient using equation (alpha - Crounbakh) 
as the value of stability of the instrument mentioned in accordance with this method ( 80%) this is an acceptable 
reliability coefficient for this search. 
The results showed: vulnerable to the teachers in the implementation of the following skills: 

- Assigning reading by levels (good student first, then the average student, then the student weak) 
- Careful analytical reading (extracts idea of the paragraph, and then draw ideas partial) 
- Representing the meaning of sound and color is costing when reading. 
- Aiming error reader after the end of a phrase that sin against them. 
- Instructing students to choose the appropriate headings for each paragraph. 
- Uttering words spoken sound, away from the local accent. 
- Using recordings, or any other means. 

The researchers recommended a number of recommendations. 
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مدى وعي معلمي اللغة العربية ومعلماتها لمهارات القراءة )الجهرية 

 آراء المشرفين وآراء طلبتهموالصامتة( على ضوء 

  

 
 

 لخص م
ضوء آراء المشرفين، وآراء  فيومعلماتها لمهارات القراءة الجهرية والصامتة  ،هدف هذا البحث إلى معرفة مدى وعي معلمي اللغة العربية

البًا وطالبة، تم اختيارهم من خمس ( ط85طلبتهم، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وقد ُطبق البحث على عينة عشوائية من )
( معلمًا ومعلمة يدرسون 44عشرة مدرسة في محافظة الزرقاء، ومن خمسة عشر مديرًا ومديرة من المدارس المذكورة، بصفتهم مشرفين مقيمين، ومن )

( فقرة، وقد ُأجري 02)يتضمن للطلبة، كٌل منها  اللغة العربية للصف السابع األساسي، وقد صمم الباحثان بطاقة مالحظة للمعلمين والمعلمات، واستبانة
( وهما مناسبان لهدف البحث، %52( والصدق الذاتي لالستبانة يساوي )%20معامل الصدق والثبات، إذ بلغ معامل الصدق الذاتي لبطاقة المالحظة )

( وللتحقق من ثبات االستبانة ُحسَب معامل %54باط وقد بلغ )وللتحقق من ثبات بطاقة المالحظة، استخدم الباحثان الطريقة العامة إليجاد معامل االرت
( ويعد ذلك معامل ثبات مقبواًل لهذا %52كرونباخ( إذ بلغت قيمة الثبات لألداة المذكورة وفق هذه الطريقة ) -االتساق الداخلي باستخدام معادلة )ألفا

 .البحث
 لمهارات اآلتية:أظهرت النتائج: ضعفًا لدى المعلمين والمعلمات في تنفيذ ا

 .ُيكلف بالقراءة حسب المستويات )الطالب الجيد أواًل، ثم الطالب المتوسط، ثم الطالب الضعيف( -
 يهتم بالقراءة التحليلية )استخراج فكرة الفقرة، ثم استخالص األفكار الجزئية( -
 يمثل المعنى ويلون الصوت في غير تكلف عند القراءة. -
 فيها. أعبارة التي أخطيصوب خطأ القارئ بعد انتهاء ال -
 العناوين المناسبة لكل فقرة. باختياريكلف الطلبة  -
 ينطق الكلمات نطقًا سليمًا، مبتعدًا عن لهجته المحلية. -
 يستعين بالتسجيالت، أو أية وسيلة أخرى. -

 .وقد أوصى الباحثان بعدٍد من التوصيات
 مقدمة

غيرها  اللغة العربية إحدى لغات العالم الحية، التي تتميز عن
بارتباطها بكتاب هللا الذي أعطاها الحيوية، وجعل لها مكانة معروفة 
وبارزة بين اللغات العالمية األخرى، إذ أخذت على عاتقها حمل 
الرسالة السماوية، وتبليغها إلى البشرية كافة، بعد أن شرفها هللا تعالى، 

ة التي وأنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، واستنادا لهذه األهمي
تتمتع بها اللغة العربية، أولى العرب لغتهم اهتمامًا كبيرًا ؛ ألنها تعكس 
ما يحملونه من ثقافة وعلم وحضارة، ومن مظاهر اهتمام أبناء اللغة 
العربية بلغتهم اعتمادها في عملية التعليم والتعلم؛ باعتبارها من المواد 

المرحلة االبتدائية األساسية في المراحل الدراسية كافة؛ ابتداًء من 
وحتى التعليم الجامعي، إذ أصبحت األداة الرئيسة لنقل المعلومات، 

 (. 0222والمعارف، والعلوم ) الموسوي، 

فكانت أول آية في القرآن الكريم متضمنة الحث على القراءة 
بمعناها الواسع قوله تعالى: )اقرأ باسم ربك الذي خلق(، وبالرغم من 

ت في وسائل االتصال الحديثة، والوسائل تعدد مصادر المعلوما
نترنت، ووسائل اإلعالم، إال أن القراءة لم  التكنولوجية: من حاسوب، وا 
تفقد مكانتها، ولم يتراجع دورها في عملية التعلم والتعليم، بل ازداد 
دورها، وازدادت أهميتها، ومع تطور البحوث والدراسات التربوية، 

ها، إذ أصبح االستيعاب بمختلف ازدادت أهداف القراءة ووظائف
مستوياته هدفًا رئيسًا من أهداف القراءة؛ ذلك ألن استيعاب المقروء 

 معه )عاشور، والحوامدة، يجعل الفرد مندمجًا بالنص متفاعالً 
0222)     . 

فالقراءة فرٌع من فروع هذه اللغة المقدسة، التي تشكل منظومة 
صعب تعليمها، وتعلمها بمعزٍل من المهارات الفرعية المتداخلة التي ي
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عن المهارات اللغوية األخرى، ويزداد األمر صعوبًة عندما تتطلب 
مواقف التعليم أن يعمل معلمًا للغة في بيئات لغوية متنوعة، تجعل 
)الديناميات( االجتماعية مع التنوعات القرائية في الحصة الواحدة بيئًة 

ل المباشر عن إدارة هذه فريدة ومميزة، ومعلم القراءة هو المسؤو 
التنوعات، مما يجعل اتخاذ القرارات التدريسية في هذا الشأن غايًة في 

 (.0202الصعوبة )نصر، 
فالقراءة نشاٌط فكري، ويتفق التربويون على أن مفهوم القراءة 
كان سهاًل يسيرًا بدايًة، يتمثل في تمكين المتعلم من القدرة للتعرف إلى 

قها، وهدف المعلم في هذه الحالة تمكين المتعلم الكلمات والحروف ونط
من إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، دون اهتمام بالمدلول 
الذي تؤديه هذه الكلمات، وفهٍم لمعناها، ثم تطور هذا المفهوم نتيجًة 
للبحوث التربوية التي أجراها كثيٌر من التربويين وأثبتت أن القراءة 

تيجًة لذلك ازداد االهتمام بالفهم في القراءة ليست عملية ميكانيكية، ون
كعنصٍر ثاٍن من عناصر العملية، واالهتمام بترجمة هذا الرمز إلى ما 
تدل عليه من معاٍن وأفكار، فالفصل بين الرمز ومعناه ال يعطي 
المتعلم حافزًا للتعلم، ثم تطور هذا المفهوم نتيجة للتغيرات االجتماعية 

ُأضيف إلى مفهوم القراءة عنصٌر آخر هو واالقتصادية، ومن هنا 
تفاعل القارئ مع النص المقروء، تفاعاًل يمكنه من إحداث رد فعل ما، 
ثم تطور هذا المفهوم، إذ ال فائدة من نطق الرموز وفهمها، ونقدها 
وتحليلها والتفاعل معها، إذا لم يستفد اإلنسان من القراءة في حل 

ثم تطور هذا المفهوم ليشمل المشكالت التي تعترضه في حياته، 
 اإلمتاع، واالستمتاع لإلنسان بما يقرأ. 

وخالصة القول فإن مفهوم القراءة يمثل وحدة متكاملة، تتمثل 
في نطق الرموز وفهمها، وتحليل ما هو مكتوب، ونقده، والتفاعل معه، 
واإلفادة منه في حل المشكالت، واالنتفاع به في المواقف الحيوية، 

 (.0222نفسية بالمقروء )الخطيب، والمتعة ال
وفي حقيقة األمر فإن مفهوم القراءة هذا، يحمل في طياته عددا 
من المهارات القرائية التي يتوجب على المعلم والمتعلم الحفاظ عليها، 

( أن المعلم يلعب دورًا بارزًا في 0220وممارستها. ويرى الزهراني )
وفاعليته تؤثر في تحصيل  تعليم القراءة، ولهذا فإن كفاءة المعلم،

 الطالب. 
فلكل مرحلة من المراحل الدراسية مهارات قرائية يجب االهتمام 
بها، ولكن الذي يجب أن يفطن إليه المعلم أن هذه المهارات مترابطة 
متكاملة، فما يتعلمه التلميذ في حلقٍة ما، أو مرحلة ما ُيعد متطلبًا 

، وكل هذا ضروري إذا ُأريد للقراءة أساسيًا للحلقة أو المرحلة التي تليها
أن تنمو كعملية تفكير، ويمكن أن يتجاوز المعلم هذه التقسيمات 
لمصلحة التلميذ، ويتغاضى عن المرحلة التي هي مستوى التلميذ، 
بالرجوع إلى مهاراٍت لم يتقنها التلميذ في حلقٍة سابقة، وُيركز اهتمامه 

فردية بين التالميذ، ومن أهم عليها، وذلك من مبدأ مراعاة الفروق ال

المهارات القرائية التعرف إلى الرموز اللغوية ومهارات الفهم، فمن أهم 
مهارات القراءة فهم المعنى للكلمات، ومن الصعب فهم معنى الكلمة 
بكلمة، وذلك الختالف المعاني للكلمة الواحدة، لذا البد من فهم 

 .المعنى الحقيقي للكلمة من خالل السياق

 :كلة البحثمش
الحظ الباحثان كما الحظ غيرهما من المعنيين بالعملية 
التعليمية وجود ضعٍف ملموس في مجال القراءة، ومهاراتها المتعددة 
لدى الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وبعد االطالع على بعض 
الدراسات السابقة تبين أن أسباب هذا الضعف قد تعود إلى المعلم، أو 

المدرسة، مما دفع الباحثين إلى استقصاء ذلك، وتركيز  الطالب، أو
 االهتمام بالمعلم؛ للوقوف على مستوى وعي المعلم بالمهارات القرائية.

 ويحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:   
ما مدى وعي معلمي الصف السابع األساسي ومعلماته لمهارات  .0

 فين؟القراءة الجهرية والصامتة في ضوء آراء المشر 
ما مدى وعي معلمي الصف السابع األساسي ومعلماته لمهارات  .0

 القراءة الجهرية والصامتة في ضوء آراء الطالب والطالبات؟
هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين آراء المشرفين، وآراء  .2

الطلبة حول وعي معلمي الصف السابع ومعلماته لمهارات 
 القراءة الجهرية والصامتة؟

 ث:مصطلحات البح
 الوعي القرائي:

ُيقصد به إلمام معلم اللغة العربية بطبيعة القراءة، وكيف و
تحدث لدى القارئ، وبالمهارات الفرعية للقراءة، وبطبيعة العالقة القائمة 
بينها وبين المهارات اللغوية األخرى التي ينبغي توفرها لدى معلم 

بناء المعنى القراءة؛ ليتمكن من مساعدة الطلبة للتفاعل مع النص، و 
 ( 0202في ضوء المدخالت المتوفرة )نصر وزميله، 

ويرى الباحثان أن الوعي القرائي، يعني تمكن المعلم باألسس 
التربوية الالزمة لمتطلبات الموقف الصفي القرائي، وما يحتاجه 
الموقف من مهارات متعددة تحقق للمتعلم االستيعاب والفهم للمادة 

ستجابة الفرد، وتمكنه من أسس الوعي المقروءة، وتقاس بدرجة ا
 القرائي.

 القراءة الجهرية: 
تعّرف القراءة الجهرية بأنها قدرة الطالب على ترجمة رموز 

 وفهمه،الكتابة إلى أصوات ينطقها، وقدرته على استيعاب ما يقرأ 
 وتقاس بدرجة تطبيق الفرد لمهارات القراءة الجهرية.

ة عملية ترجمة الرموز اللغوية ويرى الباحثان أن القراءة الجهري
 الخطية التي تم استيعابها إلى أداء صوتي وحركي معبر.
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 القراءة الصامتة:
هي واحدة من األدوات التي يتم استخدامها؛ ألغراض استيعاب 
المقروء، وتتم عبر حركة العين على السطر، وهي محدودة الزمن، 

ه، وتقاس دون إحداث صوت مسموع، أو همهمة أو تحريك الشفا
 بدرجة استجابة الفرد لتعليمات القراءة الصامتة وتطبيق أسسها.

 المهارة: 
المهارة بأنها السلوك الذي ُيؤدى ه( 0400ُيعرف ستيتيه ) 

م( 0202بدرجًة عالية من اإلتقان، واألداء السريع. ويعرفها الزهراني )
ان بأنها سلوك قائم على الفهم والدقة واإلتقان، والممارسة والمر 

 المستمر، والسرعة في األداء، واالقتصاد في الوقت، والجهد. 
ويرى الباحثان أن المهارة جزء من قدرة الفرد على إنجاز عمل 
ما بدرجة عالية من اإلتقان والسرعة واالقتصاد في الجهد، ويقاس 

 . بدرجة استجابة الفرد عمليَا لمتطلبات المهارة
 مرحلة التعليم األساسي:
العشرة األولى من مرحلة التعليم العام، حسب هي الصفوف 

 تقسيمات وزارة التربية والتعليم األردنية، ويكون التعليم فيها إلزاميًا.
 محددات البحث:

 يمكن تعميم نتائج البحث في ضوء المحددات اآلتية:
اقتصررر البحرررث علررى عينرررة مررن معلمررري اللغررة العربيرررة ومعلماتهرررا  -

األساسرري فرري المرردارس التابعررة للصررف السررابع مررن مرحلررة التعلرريم 
لمديريرررة التربيرررة والتعلررريم الثانيرررة فررري محافظرررة الزرقررراء، وعرررددهم 

( معلمررًا ومعلمررة، وعلررى عينررة مررن طررالب وطالبررات الصررف 44)
( فررررري المحافظرررررة المرررررذكورة فررررري الفصرررررل 85السرررررابع وعرررررددهم ) 

 .  0200/0202الدراسي الثاني من العام الدراسي 
علمرين والمعلمرات )عينرة البحرث( تحردد البحرث فري مردى وعري الم -

تخصص اللغة العربية الذين يدرسون الصف السابع مرن المرحلرة 
 األساسية.

اقتصر البحث على الوقوف عند الوعي بمهارات القراءة بنوعيها:  -
 الجهرية والصامتة لعينة البحث )المعلمين والمعلمات(.

 أهمية البحث:
ائيرررررة، إذ تشرررررير يسرررررتمد البحرررررث أهميتررررره مرررررن أهميرررررة العمليرررررة القر  -

الدراسررات إلررى وجرررود عالقررة وثيقرررة بررين القرررراءة والتحصرريل العرررام 
للطلبررررة، إذ يرجررررع تررررأخر نسرررربة مررررن طلبررررة المدرسررررة دراسرررريًا إلررررى 

 ضعفهم في القراءة.
التعرف إلى مستوى وعري المعلمرين والمعلمرات بالمهرارات القرائيرة  -

 للصف المذكور، إذ ينعكس أثر هذا الوعي على أداء الطلبة.
مسررررراعدة المعلمرررررين والمعلمرررررات علرررررى تحسرررررين أدائهرررررم المهنررررري،  -

بمعرررفتهم المهررارات القرائيررة الالزمررة للتعلرريم، وممارسررتها والترردرب 
 .عليها قبل الخدمة وأثنائها

 هدف البحث:
 يسعى البحث إلى تحقيق ما يأتي:

تحديرررررد مسرررررتوى وعررررري المعلمرررررين والمعلمرررررات بالمهرررررارات القرائيرررررة  -
 سابع.الالزمة لطلبة الصف ال

بناء استراتيجية مقترحة للمهارات القرائية المكتسبة لطلبة الصف   -
 السابع األساسي.

جراءاته:  منهجية البحث وا 
 مجتمع البحث وعينته: 

يتكون مجتمع البحث من معلمي اللغة العربية ومعلماتها للصرف 
السررابع فرري المرردارس األساسررية الرسررمية لمديريررة التربيررة والتعلرريم الثانيررة 

محافظة الزرقاء، ومن طالب وطالبات الصف السابع فري المديريرة في 
المرررذكورة، أمرررا عينرررة البحرررث فقرررد ُأخرررذت بطريقرررة عشررروائية مرررن بعرررض 

( طالبررررا 85( معلمررررَا ومعلمررررة و)44المرررردارس فرررري المديريررررة المررررذكورة )
 وطالبة.

 أداتا البحث:
لتحقيق هدف البحث صرمم الباحثران بطاقرة مالحظرة مكونرة مرن 

، ثنائيررة الترردريج )نعررم،ال( يمثلهررا أرقررام حسررابية علررى الترروالي ( فقرررة02)
( تتعلررررق بالمهررررارات القرائيررررة الترررري تناسررررب طلبررررة الصررررف السررررابع 2,0)

( التي يقوم المشرفون بتطبيقها في المواقف الصفية، واستبانة 0)ملحق،
جراءاتهررا، يجيررب عنهررا الطلبررة  تماثررل بطاقررة المالحظررة فرري تصررميمها وا 

بعررد االطررالع علررى بعررض الدراسررات والبحرروث، الترري  ( وذلررك0)ملحررق،
( ودراسررة الرروزان 0202تتعلرق بالمهررارات القرائيررة منهررا: دراسرة حمرردان )

( ودراسررة 0224( ودراسررة الخفرراجي )0222( ودراسررة صرريغة )0222)
 (.0222( ودراسة عزازي )0220الزهراني )

 صدق أداتي البحث:
لهرررردف الررررذي للتحقررررق مررررن صرررردق األداتررررين، ومرررردى تحقيقهمررررا ل

ُوضرررعتا مرررن أجلررره، ُعرضرررتا فررري صرررورتهما المبدئيرررة علرررى خمسرررة مرررن 
المحكمين المختصين فري منراهج اللغرة العربيرة؛ إلبرداء الررأي حرول كرل 
ضرررافة مرررا يرونررره مناسررربًا أو حذفررره، وأفررراد  فقررررة مرررن فقررررات األداترررين، وا 
الباحثرران مررن بعررض مالحظررات المحكمررين، التربويررة واللغويررة، وُعرضررتا 

 لمحكمررين مرررة أخرررى، فأقروهمررا، وبهررذا تكررون األداترران صررادقتينعلررى ا
 .)صدق المحكمين(

وللتحقررق مررن صرردق أداترري البحررث أيضررًا، قررام الباحثرران بحسرراب 
الصدق الذاتي، إذ ُيقصد به درجرة مقردرة األداة علرى قيراس مرا ُوضرعت 
ألجلرره، وتررم ذلررك بأخررذ الجررذر التربيعرري لمعامررل الثبررات المحسرروب لكررل 

معامررل الثبررات )الجررذر 0/0ًا للمعادلررة اآلتيررة: معامررل الصرردق  أداة تبعرر
التربيعرري لمعامررل الثبررات(، وبتطبيررق المعادلررة السررابقة ُوجررد أن معامررل 



 مدى وعي معلمي اللغة العربية ومعلماتها لمهارات القراءة )الجهرية والصامتة( على ضوء آراء المشرفين وآراء طلبتهم

146 

، كما ُوجد أن معامل الصردق %20الصدق الذاتي لبطاقة المالحظة  
 ، وهو معامل مناسب لهدف البحث.%52الذاتي لالستبانة  

 ثبات أداتي البحث:
هو قدرة األداة على إعطاء النتائج نفسها، إذا ُطبقت على الثبات 

مجتمررٍع مماثررل، ولحسرراب ثبررات األداة األولررى )بطاقررة المالحظررة( طبررق 
الباحثران األداة المرذكورة علررى اثنري عشررر معلمرًا ومعلمررة فري المررديريات 
موضرروع البحررث، ولررم يشررتركوا فرري عينررة البحررث، وبعررد عشرررة أيررام أُعيررد 

جموعرررة نفسررررها، واسرررتخدم الباحثرررران الطريقرررة العامررررة التطبيرررق علررررى الم
إليجراد معامررل االرتبراط بررين نترائج التطبيقررين، وقرد بلررغ معامرل االرتبرراط 

 ( تقريبًا، وهو معامل ثبات مناسب لهدف هذا البحث. 54%)
وللتحقررررق مررررن ثبررررات األداة الثانيررررة )االسررررتبانة(، ُحسررررب معامررررل  

كرونبرررراخ( إذ بلغررررت قيمررررة –ا االتسرررراق الررررداخلي باسررررتخدام معادلررررة )ألفرررر
(، ويعررد ذلررك معامررل %52الثبررات لررألداة المررذكورة وفررق هررذه الطريقررة )

 ثبات مقبواًل لهذا البحث.  

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
اسررتخدم الباحثرران األسرراليب اإلحصررائية اآلتيررة: النسررب المئويررة، 

 حث.ومعامالت االرتباط، واختبار "كا تربيع" لإلجابة عن أسئلة الب

 آلية التنفيذ:
 :ُطبق البحث على وفق اإلجراءات اآلتية

الحصرررررررول علرررررررى موافقرررررررة وزارة التربيرررررررة والتعلررررررريم بكتررررررراب رقرررررررم  -
الموافررررررررررررررق  ھ0424ربيررررررررررررررع األول/  00ترررررررررررررراري   2/02/2822
 م.2/0/0202
مراجعرررررررة األدب التربررررررروي الخررررررراص بمهرررررررارات القرررررررراءة الجهريرررررررة  -

الصرلة؛ لتعميرق والصامتة، والرجوع إلى الدراسرات والبحروث ذات 
 الوعي بالمشكلة، واإلفادة من ذلك في بناء أداتي البحث.

تحديررد عشررر مرردارس متضررمنة الصررف السررابع األساسرري بطريقررة  -
 عشوائية.

الطلرررب مرررن مرررديري المررردارس التعررراون مرررع البررراحثين، فررري تطبيرررق  -
بطاقررة المالحظررة علررى المعلمررين فرري المواقررف الصررفية، بصررفتهم 

 بيق االستبانة على الطلبة.مشرفين مقيمين، وكذلك تط

 الحد األدنى للمستوى المقبول تربويًا للمهارات القرائية:
لتحديرررد نسررربة الحرررد األدنرررى لشررريوع اإليجابيرررات فررري المهرررارات القرائيرررة، 
استفتى الباحثران خمسرة مرن أعضراء هيئرة التردريس العراملين فري كليتري 

ب كررل مررنهم التربيررة )فرري جامعررة اإلسررراء، وفرري جامعررة الزرقرراء(؛ ليكترر
الرررقم الررذي يررراه مناسرربًا كحررد أدنررى إليجابيررات المهررارة: فكانررت األرقررام 

، و نالحررظ %28، %28، %27، %52، %28علررى النحررو اآلترري: 
تقريبًا، وبها أخذ الباحثران فري  %27أن المتوسط الحسابي لهذه األرقام 

( فرري 0222هررذا البحررث، وهررذه النسرربة قريبررة لمررا توصررل إليرره الرروزان )

ته فرري ضرروء متوسررط آراء المحكمررين، بررأن الحررد األدنررى للمسررتوى دراسرر
 .%22المقبول تربويًا 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 اإلطار النظري:

القراءة نشاط عقلي هدفه العام إكسراب القرارئ المعرفرة والثقافرة والعلروم، 
د باإلضافة إلى سرالمة اللفرظ وحسرن اإللقراء، فلرم تعرد القرراءة عمليرة يررا

بهرررا إيجررراد الصررررلة برررين الكررررالم والرمررروز الكتابيرررة، ولررررم تعرررد عناصرررررها 
مقتصرة على المعنى الذهنّي واللفظرّي الرذي يؤديره الرمرز المكتروب، برل 
صارت ترتكز على أسس جديدة تقوم على التعرف والنطق والفهرم )أبرو 

( وعلرررررى السررررررعة القرائيرررررة المناسررررربة، 0227؛الحوامررررردة، 0222مررررررق،
( فرررررالتعرف إلرررررى 0222( )عبرررررد القرررررادر، 0222طيرررررب،والطالقرررررة )الخ

الرمررروز اللغويرررة والنطرررق بهرررا هررري مهرررارات فسررريولوجية، تشرررمل معرفرررة 
الحررروف والكلمررات والنطررق بهررا صررحيحة. ومعرفررة المعنررى الررذي ترمرري 
إليرررره الكلمررررة، فررررال قيمررررة ألن يتعرررررف التلميررررذ إلررررى الكلمررررة دون معرفررررة 

هرارات األساسرية للتعررف ( الم0252معناها، ولقرد حردد )فتحري يرونس، 
 إلى الكلمات فيما يأتي:

 ربط المعنى المالئم بالرمز المكتوب. .0
اسررتخدام السررياق كوسرريلة للتعرررف إلررى معرراني الكلمررات، واختيررار  .0

 التعريف الدقيق.
القررردرة علرررى التحليررررل البصرررري للكلمرررات مررررن أجرررل التعررررف إلررررى  .2

 أجزائها.
 القدرة على التفريق بين أصوات الحروف. .4
 على ربط الصوت بالرمز المكتوب الذي يراه القارئ. القدرة .8

فمررررن أهررررم أهررررداف القررررراءة أيضررررًا فهررررم المعنررررى للكلمررررات، ومررررن 
الصرررعب فهرررم معنرررى الكلمرررة بكلمرررة، وذلرررك الخرررتالف المعررراني للكلمرررة 
الواحردة، لرذا ال بررد مرن فهرم المعنررى الحقيقري للكلمرة مررن خرالل السررياق، 

كلمررة "العررين" مررثاًل: لهررا عرردة فمررن السررياق يمكررن فهررم مرردلول الكلمررة، ف
مدلوالت، ويمكن فهم المدلول الحقيقري لكلمرة العرين مرن خرالل السرياق؛ 
ألن الكلمة المذكورة لها عدة مدلوالت، فهي تعني، عين اإلنسران، ونبرع 
الماء والرجل المختار من قومه، واسم مدينة في اإلمرارات العربيرة، وقرد 

قرراءة الرربط الصرحيح برين الرمرز عررف أحردهم الفهرم بقولره: الفهرم فري ال
يجاد المعنى من السياق.  والمعنى، وا 

 ومن أبرز مهارات الفهم ما يأتي:
 استنتاج الفكرة األساسية في النص. .0
 استنتاج األفكار الجزئية. .0
 إدراك التتابع فيما يقرأ. .2
 تطبيق التعليمات. .4
 استخالص النتائج مما يقرأ. .8
 لقراءة.القدرة على التحليل والنقد في أثناء ا .7
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 تقييم المحتوى. .2
 القدرة على المقارنة. .5
 (0252أهداف الكاتب )المؤلف( )مجاور  .2

 ويوضح الباحثان المهارات السابقة فيما يأتي:
  استنتاج الفكرة األساسية: .1

مررن الضررروري أن يتعررود الطالررب علررى اسررتنتاج الفكرررة األساسررية 
ال تقتصرر هرذه التي يدور حولها النص القرائي في مستوياته المختلفة، و 

المهارة على مرحلة دراسية معينرة، برل هري عامرة لجميرع المراحرل حترى 
الجامعيررة منهررا، ودور المعلررم أن يرردرب طالبرره علررى اسررتخالص الفكرررة 
األساسررية، وذلررك عررن طريررق عرضرره لفقرررة مررا، ثررم اإلشررارة إلررى فكرتهررا 
األساسرررية، مرررن أجرررل تررردريب الطالرررب علرررى األسرررلوب الرررذي يجرررب أن 

اسرررتنتاج الفكررررة، ألن المرررادة المكتوبرررة فررري الفقررررة مرررن لررروازم  يسرررلكه فررري
الفكرررة ،وعوامررل مسرراعدة لتحديرردها، وهررذه المهررارة ال تعنرري معلررم اللغررة 
وحده، بل جميع معلمي المجاالت األخرى، لنأخذ النص القرائي اآلتي: 

 وندع القارئ يستنتج فكرته األساسية.
تررب فيهررا: "النظافررة مررن قررال حامررُد: يرررى الزائررر لمدرسررتنا الفتررة ك

اإليمان" وكل المدرسة تتخذ النظافة شعارًا لهرا، الفنراء نظيرٌف، الممررات 
 نظيفة والطالب نظيفون، في كل فصل جماعة تعنى بنظافته.  

حازم في جماعة النظافة بالفصرل، وقرد نظمرت الجماعرة عملهرا؛ 
واحررررد منهررررا يشرررررف علررررى نظافررررة األدراج، وآخررررر يشرررررف علررررى نظافررررة 

، وثالرررث يالحرررظ نظافرررة الجررردران، وفررري أحرررد األسرررابيع أحصرررت األرض
الجماعررة ثالثررة أخطرراء: تلميررذ رمررى منرردياًل علررى األرض، وآخررر لرروث 

 بالعصير أرض الفصل، وثالث كتب بالحبر على درجه.
وعقرردت الجماعررة جلسررة، لتحاسررب التالميررذ الثالثررة، اعترررف كررل 

نظافررة الفصررل مرردة واحررد بخطئرره، وقررالوا: نعلررن أننررا أخطأنررا، وسررنقوم ب
 أسبوع كامل عقابًا لنا.

 استنتاج األفكار الجزئية: .2
تستنتج األفكار الجزئية مرن الرنص إن كران قصريرًا بعرد أن يقررأه  

الطالب، ومن كل فقرة بعرد قراءتهرا إن كران الرنص طروياًل. ففري الرنص 
السررررابق يمكررررن حصررررر األفكررررار الجزئيررررة علررررى النحررررو اآلترررري: مظرررراهر 

ة، وتنظرررريم جماعررررة النظافررررة فرررري الفصررررل عملهررررا، النظافررررة فرررري المدرسرررر
واألخطرراء الترري سررجلتها جماعررة النظافررة، وسرربب عقررد جماعررة النظافررة 

 جلسة، وحكم المخطئين على أنفسهم.
 :إدراك التتابع فيما يقرأ .3

فكل كالم مكتوب ال بد له من ترابط بين أفكاره، وغالبًا ما يكرون 
سلسرررل الزمررراني أو المكررراني، تررررابط هرررذه األفكرررار، وتنظيمهرررا لمراعررراة الت

وعلى المعلرم أن يردرب الطرالب علرى أسرلوب التنظريم وتترابع األحرداث، 
ومثرررال ذلرررك: يقررررأ المعلرررم فقررررة مرررن نرررص قرائررري، وبعرررد أن ينتهررري مرررن 
القررررراءة، يسررررأل سررررؤااًل لمعرفررررة مرررردى إدراك الطررررالب لتتررررابع الحرررروادث 

ادة الثالثرة فري وتخمينهم لها، كأن يقرأ الفقرة التري تضرمنت استشرهاد القر
غررررزوة مؤتررررة ثررررم يسررررأل، مرررراذا تتوقعررررون أن يحصررررل بعررررد ذلررررك. فتتعرررردد 
اإلجابات، فيقرول المعلرم: تعرالوا نتعررف إلرى مرا حردث، فري قرراءة الفقررة 
اآلتيرررة، وهكرررذا... وفررري الرررنص المرررذكور سرررابقًا الرررذي يتعلرررق بالنظافرررة، 
ع يمكررررن أن يختبررررر المعلررررم قرررردرة الطلبررررة علررررى معرفررررة التسلسررررل والتترررراب

المكرراني، باسرررتخراج الفقررررة الترري تتعلرررق برررذلك )الفنرراء نظيرررف، الممررررات 
 نظيفة، والطلبة نظيفون، في كل فصل جماعة تعنى بالنظافة(.

 :تطبيق التعليمات .4
مررررررن مهررررررارات القررررررراءة الهامررررررة التوظيررررررف، والتطبيررررررق، والررررررربط 
ذا لم تكرن كرذلك  بالتعليمات، والنصائح الواردة في النصوص القرائية، وا 

 فائدة من مادة ُتقرأ، واإلفادة من المرادة المقرروءة داللرة علرى فهرم مرا فال
يرمي إليه الكاترب، فيردفع الطالرب إلرى تنفيرذ المطلروب، فهرذا يحراول أن 
يجررري تجربررة مسترشرردًا بمررا قرررأ، وذاك يغيررر مررن سررلوكه ومعاملترره مررع 
اآلخرررين، بنرراًء علررى مررا فهررم مررن نررص قرررأه، وخيررر مثررال نقدمرره لتنفيررذ 

عليمررات وتوظيررف مررا ورد فيرره )إذا رغررب الطالررب فرري ذلررك بعررد فهمرره الت
قولررره، عرررن  -صرررلى هللا عليررره وسرررلم–للررردرس( مرررا ورد عرررن رسرررول هللا 

المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر الغفاري بالربردة وعليره حلرة، وعلرى 
غالمرره حلرره فسررألته عررن ذلررك. فقررال: إنرري سرراببت رجرراًل، فعيرترره بأمرره 

النبرري صررلى هللا عليرره  فقررال-وسررلمصررلى هللا عليرره –فشرركاني إلررى النبرري 
وسرررلم: يرررا أبرررا ذر أعيرتررره بأمررره؟ إنرررك امررررؤ فيرررك جاهليرررة، ثرررم قرررال: إن 
إخررروانكم خرررولكم جعلهرررم هللا تحرررت أيرررديكم، فمرررن كررران أخررروه تحرررت يرررده 
فليطعمررره ممرررا يأكرررل، وليلبسررره ممرررا يلررربس، رواه البخررراري ومسرررلم. )مرررن 

 .(22. ص0وسط.جوالنصوص، لألول المتمقرر القراءة 
 : استخالص النتائج مما يقرأ .5

كررررل مررررادة قرائيررررة ال بررررد لهررررا مررررن نتررررائج، وحصرررريلة يخلررررص بهررررا 
الطالرررب مرررن حقرررائق، وأفكرررار، وآراء لهرررا الررردور فررري التغييرررر اإليجرررابي 
للسرررلوك، وأفكرررار وآراء ال فائررردة منهرررا أيضرررًا، ويمكرررن للمعلرررم أن يكلرررف 

ى المقروء، وتحديد األفكار الطالب تحديد المواقف اإليجابية في المحتو 
واآلراء الترررري ليسررررت كررررذلك، إذ أن معرفررررة النتررررائج بنوعيهررررا اإليجررررابي، 
والسرررلبي تمثرررل الحصررريلة النهائيرررة لعمليرررة القرررراءة، والقرررراءة التررري ترررؤدي 
بالطالررب إلررى االتجرراه اإليجررابي تحقرررق مررا نسررميه الهرردف الوجرررداني أو 

جوعرررًا إلرررى الحرررديث القيمررري، الرررذي نريرررد تنميتررره فررري نفرررس الطالرررب. ور 
المكترروب فرري البنررد السررابق، وبعررد أن يقرررأه الطالررب، يسررتخلص النتررائج 

 اإليجابية اآلتية التي هي من سبل التربية اإلسالمية:
  االبتعرررراد عررررن التعييررررر برررراألم عنررررد وقرررروع الخصررررام، ألن ذلررررك مررررن

 صفات الجاهلية وأخالقها التي نهى عنها اإلسالم.
  مررون علررى خرردمتهم بالعرردل والمسرراواة معاملررة المخرردومين للررذين يقو

فررري المأكرررل والمشررررب والملررربس، وال يكلفرررونهم مرررا ال يطيقرررون مرررن 
 العمل.
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 القدرة على التحليل والنقد أثناء القراءة: .6
مررن الواجررب علررى المعلررم أن يرردرب الطلبررة علررى تحليررل المقررروء 
وتعليلرره ونقررده، وهررذه المسررألة مهمررة فرري إعررداد الطالررب للحيرراة والواقررع، 
ونعنرري بالتحليررل القررائم علررى معرفررة المحترروى وعناصررر أفكرراره، فعنرردما 
يررذكر كاتررب الررنص جملررة تحرروي الفكرررة الرئيسررة يجررب علررى المعلررم أن 
يرردرب الطالررب حتررى يكررون قررادرًا علررى ربررط هررذه الفكرررة بمررا يفسرررها مررن 
جمل واردة في النص، كما يجب علرى الطالرب أن يتعررف إلرى األفكرار 

الكاتررب قررد انتقررل مررن فكرررة إلررى فكرررة أخرررى، وبهررذا  األخرررى، ويرردرك أن
يكرون قرد تعرررف إلرى أسررلوب الكاترب فرري ربرط األحررداث، ولنأخرذ المثررال 

 اآلتي، ونحلل أفكاره، ونقف على أسلوب الكاتب:
النخلرررة المرررؤودة. رأى الشررراعر نخلرررة تجرفهرررا اآللرررة؛ لتقررروم علرررى 

المتوسررررط، أنقاضررررها عمررررارة حديثررررة فقررررال هررررذه األبيررررات: )مقرررررر األول 
 (.000نصوص، ص

 أنِت رمز الوفا ورمز التصافي  ال تخافي يا نخلتي ال تخافي     .1
 فتحليِت بالعقود الضوافي  أنت نحو السماء جزت افتخارا    .2
 فتمايلت من أذى "الجراف"  الحديد المبيد أرداك قتاًل          .3
 وعرفناك في السنين العجاف قد جهلناك في سنين سمان       .4
 حولها الطيّر غردت في الطواف    فينا مآذن شامخات      أنِت  .5
 هل من الدين سنة اإلتالف؟ ما لهم أوسعوك قتاًل مبيدًا        .6
 وعلينا وبالها غير خاف الحضارات كم تجر وبااًل          .7
 وعطاء في الخصب أو في الجفاف    أنت يا نخلتي فخاُر ومجُد      .8
 عند المديح القوافي األرض وتحلو    فيك يحلو القصيد يا جنة     .9

لتررردريب الطلبرررة علرررى تحليرررل هرررذا الرررنص ينررراق  الطالرررب حترررى 
 يتوصل إلى األفكار األساسية في النص وهي:

طلررب الشرراعر مررن النخلررة أال يتطرررق إليهررا الخرروف مررن اإلنسرران 
والجمرل الفرعيرة التري تؤكرد هررذا  (.)بقولره ال تخرافي يرا نخلتري ال تخررافي

 وله:الطلب وتفسره ق
ألن منزلتررك مررا زالررت فرري القلرروب، وألنررك رمررز الوفرراء والمحبررة، 
وأنك شرامخة فري الفضراء بفخرر، متحليرة بثمرارك التري تشربه العقرود فري 

 عنق المرأة الحسناء.
وينتقل إلى فكرة أخرى وهري نكرران اإلنسران لعطراء النخلرة، وهرذا 

ؤهررا تحررول لشررعور اإلنسرران نحوهررا حيررث لررم يكررن وفيررًا معهررا، فكرران جزا
حلول الدمار بها عن طريق جرفها، بالرغم من فوائردها الكثيررة لإلنسران 
فررري جميرررع الظرررروف، واسرررتنكار الشررراعر لمرررا حرررل بالنخلرررة يتضرررح فررري 
البيتررين السرررادس والسرررابع، وهمرررا يوضررحان الفكررررة األساسرررية فررري البيرررت 
الثالث، وتبرز فكرة أخيرة في البيتين الثامن والتاسع، وهي رثاء الشاعر 

خلة، وتتضح عاطفرة الشراعر فري هرذه القصريدة فري اسرتنكاره للزحرف للن
العمرانررررري علرررررى المزروعرررررات المفيررررردة، وهرررررذا حسرررررب رأيررررره مرررررن ترررررأثير 
الحضارات، والنتيجة النهائيرة أن خروف النخلرة قرد أصربح حقيقرة، حيرث 
 اقتلعتها آلة اإلنسان، ولم يوف الشاعر بوعده بطرد شبح الخوف عنها.

 تقييم المحتوى: .7
ر هررذا المجررال إلررى قرردرة التلميررذ علررى الحكررم علررى قيمررة مررا ويشرري

تعلمرره، ومرردى اإلفرررادة مررن المرررادة المتعلمررة وتطبيقهرررا، ومعرفررة االتفررراق 
واالختالف بين ما ورد في المحتروى المقرروء وخبررات الشرخص، وأوجره 
الشرربه بررين مررا هررو موجررود فرري الررنص مررن خصررائص وخصررائص نررص 

نص، ومعرفررة أفكرراره إلررى إصرردار آخررر، ويسررتفيد الطالررب مررن تحليررل الرر
األحكرررام المختلفرررة، ومثرررااًل علرررى ذلرررك الرررنص الشرررعري المتعلرررق بالنخلرررة 
المؤودة الذي ُذكرر فري البنرد السرابق، يمكرن للطالرب أن يصردر األحكرام 

 على قيمة ما تعلمه من النص المذكور ومن أمثلته:
  يبرررررر األسررررباب الترررري دعررررت الشرررراعر إلررررى التعرررراطف مررررع النخلررررة

 اب بها.واإلعج
  يحردد التعررابير والصرور الجميلررة التري اسررتعان بهرا الشرراعر للتعبيررر

 عن مأساة النخلة.
  يقرررارن برررين أثرررر السرررلوك اإليجرررابي لإلنسررران نحرررو النخلرررة والسرررلوك

 السلبي.
  يبرررين المقصرررود برررالمفردات الموحيرررة فيمرررا يرررأتي: فتحليرررت برررالعقود

 .الضوافي، الحضارات، كم تجر وبااًل، فيك يحلو القصيد
 القدرة على المقارنة: .8

وهي قدرة عالية في الفهم، وربط المعلومات التي يقرأها الطالرب  
حاليًا بخبرته السابقة، فالطالب الذي يسرتطيع المقارنرة، ال شرك أنره فهرم 
ما قرأ بوضوح، وعندما يقرأ نصرين شرعريين أو نثرريين، يمكرن أن يطررح 

، أو أيهمررا يميررل الطالررب علررى نفسرره السررؤال اآلترري: أي النصررين أجمررل
إلررى الخيررال، وأيهمررا يميررل إلررى الحقيقرررة؟ وكررذلك عنرردما يقرررأ نصررًا مرررا، 
يمكن أن يكلفه المعلرم برالرجوع إلرى مكتبرة المدرسرة كنشراط غيرر صرفي 
للبحث فيها عن نص يشبه محتواه أو غرض النص المقروء، أو يطلرب 
إليرره مقارنررة الررنص المقررروء بررنص سرربق لرره أن درسرره فرري نفسرره أو فرري 
مقرررر سررابق. ومثالنررا علررى ذلررك قصرريدة )مررن جمررال الطبيعررة( للشرراعر 
إبرررراهيم برررن سرررهل، مرررن مقررررر النصررروص للثررراني المتوسرررط، نأخرررذ منهرررا 

 األبيات اآلتية:
 والطل ينشر في رباها جوهرا األرض قد لبست رداء أخضرا       
 فاحت فخلت الزهر كافورا بها      وحسبت فيها الترب مسكا أذفرا  
 ن سوسنها يصافح وردها       ثغر يقبل منه خدا أحمراوكأ  

وبعرد أن يقررأ الطالرب األبيرات السرابقة، ويسرتوعب معناهرا، ال بررد 
أن يترررذكر قصررريدة فررري الموضررروع نفسررره لصرررفي الررردين الحلررري، بعنررروان 

 )الربيع( نذكر منها األبيات الشعرية اآلتية:
 ا على الكثبانخلع الربيع على غصون البان        حلال، فواضله   
 ونمت فروع الدوح حتى صافحت      كفل الكثيب ذوائب األغصان   
 وتنوعت كثب الرياض، فزهرها        متباين األشكال واأللوان   
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 أهداف الكاتب )المؤلف(: .9
يهرردف كررل كاتررب إلررى تبليررغ رسررالة ترردور فرري ذهنرره، فتكررون هررذه 

ات، أو تنمية اتجاهرات الرسالة إما إرشاد أو توجيه، أو ترسي  قيم وعاد
ومقاصررد، أو تسررلية القررارئ والترررويح عررن نفسرره، والقررارئ الحرراذق، هررو 
القرررادر علرررى معرفرررة الهررردف الرررذي يسرررعى إليررره الكاترررب، وهرررذه المهرررارة 
أساسررية مررن مهررارات الفهررم، فتجعلرره يسررتعد لتلقرري المعلومررات، وتعلمهررا، 

ليرررك الرررنص اآلتررري للجررراحظ، وعليرررك تحديرررد الغايررر ات التررري وتطبيقهرررا. وا 
 يسعى إليها الكاتب.

ينهك الجسرد، ويفسرد الرود، عالجره عسرير،  داءُ -هللاأبقاك –الحسد 
وصاحبه ضرجر، وهرو براب غرامض، وأمرر متعرذر، ومرا ظهرر منره فرال 

 يداوي، وما بطن منه فمداويه في عناء، وذلك قال النبي
دّب إلرريكم داُء األمررم مررن قرربلكم: الحسررد )-وسررلمصررلى هللا عليرره -
ء( منه تتولد العداوة، وهو سبب كرل قطيعرة ومنرتج كرل وحشرة، والبغضا

ومفرق كل جماعة، وقاطع كل رحرم برين األقربراء، ومحردث التفررق برين 
القرنراء، وملقرح الشررر برين الخلطراء، يكمررن فري الصردر كمررون النرار فرري 

 الحجر.
ومرررن المهرررارات الهامرررة فررري القرررراءة الجهريرررة، السررررعة فررري القرررراءة 

جب أن ُتنمى لدى التالميذ بالمران والتكرار، وألنها تفيرد بأنواعها، التي ي
اإلنسررران فررري حياتررره العلميرررة والعمليرررة، مرررع ظرررروف الحيررراة المعاصررررة، 
حيرررث يسررررتخدم اإلنسررران فيهررررا أنواعررررًا مرررن القررررراءات، مرررن ذلررررك القررررراءة 
الخاطفة أو قراءة التصرفح، وتتوقرف السررعة فري القرراءة مرع الفهرم علرى 

ة، أدبيررة أو علميرة، وعلرى هرردف القرارئ مرن القررراءة، نروع المرادة المقرروء
أهي لالستيعاب والتحصيل، أم للتسلية كما تتوقف على القردرات العامرة 
وخبررررات القرررارئ، ويجرررب أال يغيرررب عرررن بالنرررا " أن قيررراس سررررعة قرررراءة 
الكلمات في حد ذاتها دون أن يكون مقرونًا بالفهم قياس ال قيمة له في 

قراءة دون فهم ليسرت قرراءة علرى اإلطرالق فرالتعريف الحياة الواقعية، فال
الصررحيح لسرررعة القررراءة هررو سرررعة فهررم المررادة المكتوبررة، فلكرري نقرريس 
سرعة القراءة يجب أن نقيس السررعة التري يفهرم بهرا الشرخص مرادة مرا، 
فلرررريس مررررن الضررررروري أن يكررررون القررررارئ المسرررررع قارئررررًا جيرررردًا " )جرررراي 

 (.0257بوند،
ي قيرررراس سرررررعة الطالررررب فرررري القررررراءة، وهنررراك افتررررراض خرررراط  فرررر

بضرربط الوقررت فرري بدايررة القررراءة ونهايتهررا وحسرراب الررزمن، ثررم إحصرراء 
األسررطر الترري قرأهررا الطالررب، يأخررذ المعلررم سررطرًا كعينررة وحسرراب عرردد 
كلماتررره، ليكرررون متوسرررط عررردد الكلمرررات فررري األسرررطر، ثرررم يضررررب هرررذا 

قسرمة عردد  المتوسط في عدد األسطر، فيكون الناتج عردد الكلمرات، ثرم
الكلمات على الزمن، يكون الحاصل عدد الكلمات فري الدقيقرة الواحردة. 
" كما أثبتت التجارب أن من يكتسب مهرارة السررعة فري القرراءة، ال يقررأ 
بعينيه فحسب، بل يقرأ بكل ما لديه من قوى فكرية، ألنره عنردما يشراهد 

لمعنى، فرال جزءًا من الكلمة، يستدل على الجزء الباقي منها من سياق ا

يرى ضرورة إلشغال نظره بها، كما أنره عنردما يقررأ بعرض الكلمرات مرن 
العبارة يستدل على الكلمات الباقية عن طريق تررابط المعراني وترداعيها، 

حقيقيررًا، ويكتفرري برؤيررة الشرركل  فيسررتغني عررن إشررغال نظررره بهررا إشررغاالً 
العررام ومالحظترره دون أن يهررتم بتمييررز أجزائهررا وتفصرريلها، ويرجررع ذلررك 
إلى أن الذهن يسير خالل القراءة فروق الكتابرات بسررعة أكبرر مرن سرير 
النظررر، ويحمررل العررين علررى القفررز مررن فرروق بعررض المقرراطع والكلمررات " 

 (.0254)محمد عبد القادر ،
القرررراءة مرررن المهرررارات الهامرررة فررري القرررراءة  كمرررا تعرررد الطالقرررة فررري

الجهريرة الترري تتمثرل فرري القرراءة السررليمة فري جميررع مناحيهرا، مررن حيررث 
خرراج الحرروف مرن مخارجهرا الصرحيحة، ونطرق  القراءة دون أخطراء، وا 
الكلمات نطقًا سليمًا، مبتعدًا القارئ عن لهجته المحلية، وال يتأتى ذلرك، 

معنى مرا يقررأ، وفهرم األفكرار العامرة والجزئيرة إال إذا كان القارئ مدركًا ل
 في النص المقروء. 

وأهم ما تشتمل عليره الطالقرة فري القرراءة صردق األداء الرذي يرأتي 
من المعلم أواًل، ثم من التالميذ ثانيًا، فالمعلم يكرون المثرال فري ذلرك فري 
تنويرررع الصررروت حسرررب مرررا يقتضررريه الموقرررف مرررن رجررراء، وألرررم، وحنرررين، 

خرية، واستغراب، واستفهام، وعلى المعلم أن يكون حريصًا وابتهاج، وس
خراج الحروف من مخارجها  على تدريب تالميذه على سالمة النطق، وا 
الصحيحة، والوقوف فري مواضرع الوقرف، وتمثرل المعنرى، فيرفرع صروته 
في موضع الرفع، ويخفضه عنرد الخفرض، وعليره أن يسرتعين باسرتخدام 

ع بررين سررالمة األداء وصررحة النطررق، التسررجيالت الصرروتية، الترري تجمرر
وتكليرررررف التالميرررررذ برررررالقراءة أمرررررام آالت التسرررررجيل، ثرررررم االسرررررتماع إلرررررى 
قررررراءاتهم، ثررررم يتخررررذ هررررذه التسررررجيالت أساسررررًا لتوجيرررره المناقشررررة بهرررردف 

 تحسين القراءة.

 الدراسات السابقة:
 لقد تناول عدد من الدراسات، مهارات القراءة بنوعيها:

( التعرررف إلررى 0202نصررر، ومناصرررة) فقررد هرردفت دراسررة أجراهررا
مرردى وعرري معلمرري اللغررة العربيررة فرري الصررفوف األولررى لمفهرروم القررراءة 
ومرردى ممارسررتهم لهررا فرري مواقررف التعلرريم؛ ولتحقيررق هررذا الهرردف، صررمم 
الباحثررران اختبرررارًا للررروعي القرائررري، ُطبرررق علرررى المعلمرررين، وقرررد أظهررررت 

سررب المئويررة لالسررتجابة النتررائج تباينررًا فرري درجررة الرروعي، إذ تراوحررت الن
( وكانررت أقررل النسررب فرري %20-%4الصررحيحة علررى االختبررار بررين )

معرفة المفهوم المعاصر للقراءة )القراءة هري عمليرة اسرتخالص المعنرى 
ودمجه في بنية القرارئ المعرفيرة( بينمرا سرجلت أعلرى النسرب فري مجرال 

ص، توظيف الخبرات السابقة لدى القارئ؛ ليتمكن من فهم مضامين الرن
–وعلى الرغم من ارتفاع هرذه النسربة مقارنرة بالنسرب األخررى، إال أنهرا 

جرراءت منخفضررة، إن ترردني نسرربة الرروعي هررذه، ال بررد أن تررؤثر  -إجمرراال
 سلبًا على الممارسات التعليمية في داخل غرفة الصف. 
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( دراسررررة هررردفت إلرررى تقصررري درجررررة 0222كمرررا أجررررى الررروزان )
فررري المررردارس الخاصرررة فررري منطقرررة اهتمرررام معلمرررات المرحلرررة األساسرررية 

( 22عّمررران الثانيرررة بمهرررارات القرررراءة الجهريرررة، وشرررملت عينرررة الدراسرررة )
( مهررارة يترتررب علررى 02معلمررة ُصررمم لهررا بطاقررة مالحظررة مكونررة مررن )

( 5المعلمررررة تنفيررررذها فرررري الموقررررف الصررررفي، وأظهرررررت الدراسررررة وجررررود )
ويرررًا، لدرجرررة مهرررارات للقرررراءة الجهريرررة كانرررت فررروق المسرررتوى المقبرررول ترب

اهتمرررام المعلمرررات، ومرررا تبقرررى مرررن مهرررارات بطاقرررة المالحظرررة وعرررددها 
( مهارة أقرل مرن المسرتوى المقبرول تربويرًا )المسرتوى المقبرول تربويرًا 00)

فرري ضرروء متوسررط آراء المحكمررين(، فرري حررين أن الدرجررة الكليررة  2،22
قرل لدرجة االهتمام تشير إلى أن جميرع مهرارات القرراءة الجهريرة كانرت أ

 من المستوى المقبول تربويا، في درجة اهتمام المعلمات بها.
( هرررردفها تحديررررد األسرررراليب 0222وفرررري دراسررررة أجرتهررررا صرررربغة )

الالزمررة لتنميررة مهررارات القررراءة الجهريررة لرردى طالبررات الصررف السررادس 
األساسرررري، والتعرررررف إلررررى مسررررتوى تمكررررن معلمررررات اللغررررة العربيررررة مررررن 

الرنص المقرروء، وصرحة القرراءة( لردى  أساليب تنمية مهارات الفهم )فهم
( 02الطالبرات أثنرراء تنفيررذ دروس القررراءة الجهريرة وقررد حررددت الدراسررة )

( أسرراليب 02أسررلوبًا مررن أسرراليب تنميررة مهررارات القررراءة الجهريررة منهررا )
تتعلق بتنمية مهارات فهم النص المقرروء، وتسرعة أسراليب تتعلرق بتنميرة 

لدراسة تمكن معلمات اللغة العربية مهارات صحة القراءة، وقد أظهرت ا
أساليب تنمية مهارات فهم النص المقرروء لردى الطالبرات بدرجرة عاليرة، 
كمرررا تبررررين تمكررررن المعلمررررات مررررن أسرررراليب تنميررررة مهررررارات القررررراءة لرررردى 

 الطالبات بدرجة عالية.
( دراسرة تناولررت تقيرريم أداء طررالب 0224كمرا أجرررى الخفرراجي ) 

راءة الجهريررة، وقررد توصررلت الدراسررة الصررف السررادس األساسرري فرري القرر
إلى عجز الطالب عن تطروير المعنرى فري أثنراء القرراءة بتلروين النبررات 
خراجهرررا مرررن مخارجهرررا  وتنويعهرررا، وتحسرررين النطرررق بإبانرررة الحرررروف، وا 
الصررحيحة، وكررذلك الترروتر االنفعررالي فرري أثنرراء القررراءة الجهريررة، وعرردم 

درتهم علررررى ضرررربط قرررردرتهم علررررى تقسرررريم المقررررروء إلررررى جمررررل، وعرررردم قرررر
 الكلمات نحويًا وصرفيًا. 

تحديرد مهرارات القرراءة  ( إلى0220كما هدفت دراسة الزهراني ) 
الجهرية المناسبة لطالب الصف السادس، ومعرفة مدى وعي المعلمين 
بمهرررارات اإلعرررداد الكترررابي لررردروس القرررراءة الجهريرررة للصرررف المرررذكور، 

ة ألداء المعلمرين فري ولتحقيق هذا الهدف صرمم الباحرث بطاقرة مالحظر
دروس القررراءة الجهريررة للتعرررف إلررى مرردى تنميررتهم لمهاراتهررا، وخلصررت 

 الدراسة إلى النتائج اآلتية:
تنميررررة المعلمررررين مهررررارات القررررراءة الجهريررررة لرررردى طررررالب الصررررف  -

 السادس كانت متوسطة، ولم ترَق إلى المستوى المطلوب.
قرراءة الجهريررة وعري المعلمرين بمهرارات اإلعرداد الكترابي لردروس ال -

 جاءت بدرجة متوسطة، ولم تحقق المستوى المطلوب.

ال يوجررد فرررق بررين المعلمررين فرري تنميررتهم مهررارات القررراءة الجهريررة  -
لرردى الطررالب ويعررزى ذلررك إلررى اخررتالف عرردد سررنوات الخدمررة أو 

 المؤهل العلمي.
( التعررررف إلرررى وعررري طرررالب 0222وقرررد هررردفت دراسرررة عرررزازي )

ارات القررراءة الجهريررة فرري اللغررة العربيررة، الصررف السررابع األساسرري بمهرر
وأثررر فاعليررة المسرررح التعليمرري فررري تنميررة هررذه المهررارات، حيررث قامرررت 
الباحثة بالتسجيل لعينة من قراءات طالب الصف السابع األساسري، إذ 
تبررين مررن فحررص التسررجيل الصرروتي؛ وجررود أخطرراء لرردى الطررالب فرري: 

ض الطررالب يجررردون الوقررف، والنطررق، والضرربط النحرروي، وتبررين أن بعرر
 صعوبة في التعرف إلى الكلمات.

( دراسرة هردفت الوقروف علرى مردى 0222هللا ) وأجرى سالم عبد
إتقان تالميذ المرحلة اإلعدادية لمهارات القراءة الصامتة، ومدى ارتبراط 
ذلك اإلتقان بالجنس والتحصيل في اللغة، وكذلك التعرف إلى األسباب 

ي القراءة الصامتة، وكيفية عالج ذلك التي تؤدي إلى ضعف التالميذ ف
الضررعف مررن وجهررة نظررر المرروجهين والمعلمررين، وتوصررلت الدراسررة إلررى 

 مجموعة من النتائج أهمها: 
قائمررررررة بمهررررررارات القررررررراءة الصررررررامتة الالزمررررررة لتالميررررررذ المرحلررررررة 

 اإلعدادية أهمها: 
 التمييز بين الحقيقة والرأي. .0
 التمييز بين األفكار األساسية والفرعية. .0
 ربط السبب بالنتيجة. .2
 وضع عنوان مناسب للنص. .4
 إدراك معاني المفردات. .8

ضررعف طررالب المرحلررة اإلعداديررة لمهررارات القررراءة الصررامتة؛ 
مررع  %22حيررث وصررل مسررتوى إتقررانهم لمهررارات القررراءة الصررامتة إلررى 

 .%28العلم أن أقل مستوى للمتمكن هو 
القررراءة عرردم ارتبرراط الجررنس والتحصرريل اللغرروي بإتقرران مهررارات 

 الصامتة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
( أن تعليم القراءة في مصر ال يرقى إلرى 0227ويرى شحاته )

المستوى المطلوب، إذ يررى أن عمرل المعلرم فري تردريس القرراءة يقتصرر 
على شرح المفردات اللغوية، أما تحليل النص المقروء، واستنتاج أفكراره 

م ما وراء السرطور، ال مجرال لهرا فري ونقدها، واستخالص المعاني، وفه
خطة المعلم، حتى أنه كثيرًا ما يهمل تكليف الطالب بالتعبير عما يقررأ، 
وبخاصررة القررراءة الجهريررة الترري تقرردم بأسررلوب آلرري يسرربب نفررور التالميررذ 

 من القراءة، وال يجعلهم يقبلون عليها خارج المدرس.   
ى ارتبررراط ( إلررر0228كمررا توصرررلت دراسررة سرررنية عبرررد الباسررط )

الضررعف فرري مهررارات القررراءة الصررامتة بالضررعف فرري القررراءة الجهريررة؛ 
حيررررث أن القررررراءة الصررررامتة ال يمكررررن أن تررررتم بصررررورة صررررحيحة إال إذا 
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صررحت القررراءة الجهريررة، وعبرررت عررن الفهررم للمعرراني مررن خررالل التنغرريم 
 الذي يعبر عنها.

إلررى الوقرروف علررى مرردى  Chow (2002)كمررا هرردفت دراسررة 
تالميذ مرن اسرتخدام القرراءة الصرامتة داخرل الفصرول، وتوصرلت تمكن ال

دارة دروس القرررراءة بشررركل  إلررى نجررراح المعلررم فررري التوجيررره، واإلرشرراد، وا 
جيد يعمل على نجاح التالميرذ، وتمكرنهم مرن مهرارات القرراءة الصرامتة؛ 
نظرررررًا إلررررى حاجررررة التالميررررذ إلررررى التوجيرررره، واإلرشرررراد حتررررى تنمررررو لررررديهم 

بررررالقراءة الصررررامتة الترررري تحترررراج إلررررى ترررردريب لفترررررة  المهررررارات الخاصررررة
 طويلة.

أنره يمكرن تنميرة أداء  Williams (2006)وأوضرحت دراسرة  
التالميررذ فرري القررراءة الصررامتة باسررتخدام االكتشرراف الموجرره مررن خرررالل 
عرض النص على التالميذ، وتوجيههم إلى كيفية الوصرول إلرى المعنرى 

وكررذلك الوصررول إلررى األفكررار  العررام للررنص، وكررذلك معرراني المفررردات،
الثانويررة فرري الررنص موضرروع القررراءة، وبالتررالي اعتمرراد القررراءة الصررامتة 

 على التوجيه من قبل المعلم يعمل على تنمية مهاراتها لدى التالميذ.

 تعقيب على الدراسات السابقة:
اسررررتخدم بعررررض البرررراحثين بطاقررررة مالحظررررة أداة لدراسررررته مثررررل: 

( كمرررا اسرررتخدم الباحثررران فررري هرررذا 0220ي، ( و)الزهرانررر0222)الررروزان،
البحث بطاقة مالحظة طبقها المشرفون على المعلمين، واستبانة طبقهرا 
الطرررالب علرررى المعلمرررين والمعلمرررات كمرررا أشرررارت بعرررض الدراسرررات أن 

( ودراسرة الروزان 0202النتائج كانت غير مرضرية مثرل: دراسرة نصرر )
اسات إلى المسرتوى ( ولم تصل هذه الدر 0222( ودراسة سالم )0222)

المقبرررول تربويرررًا كمرررا أن هرررذا البحرررث فررري معدلررره العرررام لرررم يصرررل إلرررى 
( إذ أن بطاقررة المالحظررة كرران معرردلها %27المسررتوى المقبررول تربويررًا )

( التي طبقهرا المشررفون علرى المعلمرين، كمرا أن االسرتبانة 28%، 24)
( وهرررذه %24،2التررري طبقهرررا الطرررالب علرررى المعلمرررين كانرررت نسررربتها )

لنتيجررة غيررر مرضررية أيضررًا، ومررن المالحررظ علررى الدراسررات والبحرروث ا
التي ُأجريت في أقطاٍر من الوطن العربي التي أشار إليها هرذا البحرث، 
أن النتائج التي توصلت إليها فري مجرال مهرارات القرراءة متشرابه سرلبيًا، 
وقد أوصت الدراسة استنادًا إلى هذه النتائج عدة توصيات؛ لتالفي هرذه 

لبيات، ولكررن دون جرردوى، وجرراء هررذا البحررث بإضررافة سررلبية أخرررى السرر
 .إلى السلبيات المذكورة سابقاً 

 النتائج وتفسيرها
 لإلجابة عن السؤال األول للبحث الذي نصه.  

" ما مدى وعي معلمي الصف السابع األساسي ومعلماته لمهارات 
 القراءة الجهرية والصامتة فيضوء آراء المشرفين"؟

بيق بطاقة المالحظة )أحد أدوات البحث( على عينة تم تط    
المعلمين والمعلمات، لتحديد النسب المئوية لمدى تنفيذ كل مهارة من 

مهارات القراءة في الموقف الصفي في ضوء مالحظات المشرفين، 
 (.0وذلك كما هو مبين في الجدول )

ت والمعلما النسب المئوية لمدى تنفيذ عينة المعلمين (1الجدول )
 في الموقف الصفي في ضوء آراء المشرفين  كل مهارة من المهارات

 المهارات م
النسب 
 المهارات م المئوية

النسب 
 المئوية

1 

ُيثير المعلم خبرات 
الطلبة الفردية أو 
الجماعية للوصول إلى 

 درس القراءة

95% 11 
ُيمثل المعلم المعنى وُيلون 
الصوت في غير تكلف عند 

 والطالب( المعلم،القراءة )
73% 

2 

ُيكلف المعلم الطلبة 
بالقراءة الصامتة بعد 
أن ُيحدد الهدف منها 
واألسس التي تقوم 

 عليها

95% 12 
ُيصوب المعلم خطأ القارئ 
بعد انتهاء العبارة التي أخطأ 

 فيها
77% 

3 
ُيحدد المعلم الزمن 
األعلى لقراءة النص 

 قراءة صامتة
73% 13 

يربط المعلم الخطأ بقاعدة 
رست في النحو مع دُ 

 المحافظة على مسار القراءة
68% 

4 

يطرح المعلم أسئلة بعد 
القراءة الصامتة تتعلق 
باألفكار والمفاهيم 

 لدرس ما

91% 14 
ُينمي المعلم لدى الطلبة نقد 
المقروء ويتم ذلك بعد متابعة 

 القارئ الذي يقرأ النص
59% 

5 

يستخدم المعلم السياق 
في توضيح معنى كل 

من المفاهيم مفهوم 
 الصعبة على الطالب

64% 15 
ُيكلف المعلم الطلبة باختيار 
العناوين المناسبة لكل فقرة 

 من فقرات الدرس
64% 

6 

يقرأ المعلم النص قراءة 
جهرية صحيحة خالية 

 اللغوية،من األخطاء 
مع مراعاة عالمات 

 الوقف

91% 16 
ُيكلف المعلم الطلبة باستنتاج 
هدف الكاتب من المادة 

 لمقروءةا
64% 

7 

ُيكلف المعلم بالقراءة 
 حسب المستويات

ثم  أواًل،)الطالب الجيد 
ثم  المتوسط،الطالب 

 الطالب الضعيف(

68% 17 
ينطق المعلم الكلمات نطقًا 
سليمًا ، مبتعدًا عن لهجته 
 المحلية ليتخذه الطالب قدوة

73% 

8 

يثير المعلم اهتمام 
الطلبة للقراءة في 
مجال موضوع النص 

لقرائي في أي مصدر ا
 من مصادر التعلم

86% 18 
يستعين المعلم باستخدام 
التسجيالت الصوتية أو أية 

 وسيلة أخرى 
32% 

9 

يهتم المعلم بالقراءة 
التحليلية )استخراج 
الفكرة الرئيسة، ثم 
استخالص األفكار 
الجزئية في جميع 

 الفقرات(

59% 19 

يستخدم المعلم اإليقاع ليقلده 
)رفع قراءة الطاّلب في ال

، خفض الصوت في الصوت
 المناسب(المكان 

86% 

11 
ُيراعي المعلم عالمات 
الوقف في قراءة 

 الطاّلب
يطرح المعلم أسئلة بعد قراءة  21 95%

 كل فقرة
82% 
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(، نجد أن النسب المئوية لتنفيذ المعلمين 0بالنظر إلى جدول )
صامتة في والمعلمات )عينة البحث( لمهارات القراءة الجهرية وال

 (%28-%20الموقف الصفي، في ضوء آراء المشرفين تتراوح بين )
( المتعلقة باستخدام التسجيالت 05وكانت أقل النسب مهارة رقم )   

( في 0الصوتية أو أية وسيلة أخرى، بينما سجلت أعلى النسب مهارة )
مجال إثارة خبرات الطلبة الفردية أو الجماعية للوصول إلى درس 

( أن 0202ويتفق ذلك مع ما توصل إليه نصر في دراسته ) القراءة،
أعلى النسب في مجال توظيف الخبرات السابقة لدى القارئ ليتمكن 

( أن المهارات 0من فهم مضامين النص، كما يالحظ في جدول )
ذوات األرقام اآلتية لم تصل إلى الحد األدنى للوعي المناسب، وهي: 

( %22)00و (82)2( و%75)2( و%74)8( و22%)2
( %22)02( و%74)07( و%74)08( و%82)04( و%75)02و
( فإن تدني %27(، ألن الحد األدنى للوعي المناسب )%20)05و

نسبة الوعي هذه ال بد أن تؤثر سلبًا على الممارسات التعليمية في 
داخل غرفة الصف، ويمكن أن يكون من أسباب ذلك أن المعلمين ال 

دوارات والندوات التي ُتعقد في مجال اللغة ُيقبلون على المشاركة في ال
العربية، وبخاصة الدورات التي تقوم على المحاضرات والتنبيهات، 
وتغفل الجانب العملي التطبيقي، وتقديم نماذج في القراءة الجهرية 

 المعبرة.
من األسباب أيضًا إسناد تعليم اللغة العربية لمعلمين ليسوا من ذوي    

للغة العربية إذ أن المعلم المختص أكاديميًا، والمعد الخبرة في تعليم ا
تربويًا يعمل على نجاح عملية تعليم مادة القراءة؛ ألن االختصاص 
يكون عاماًل فاعاًل وحيويًا في تحقيق النتاجات التعليمية، فال بد من 
اإلشارة إلى أن تعليم مادة القراءة من أصعب المهمات التي تسند إلى 

لمات؛ وذلك لما تحتاج إليه من تخصص دقيق، وخبرة المعلمين والمع
تربوية تسهم في صياغة المادة بصورة سهلة وسليمة، وتنقلها إلى 

 المتعلمين.
وتتفق نتائج اإلجابة عن هذا السؤال بالنتيجة التي توصل إليها    

( مهارات للقراءة الجهرية 5( إذ أظهرت هذه الدراسة )0222الوزان )
المقبول تربويًا، وما تبقى من مهارات بطاقة  كانت فوق المستوى 
 ( مهارة أقل من المستوى المقبول تربويًا.00المالحظة وعددها )

 ولإلجابة عن السؤال الثاني للبحث الذي نصه.   
" ما مدى وعي معلمي الصف السابع ومعلماته لمهارات القراءة 

 الجهرية والصامتة في ضوء آراء الطلبة"؟
انة )إحردى أدوات البحرث( علرى عينرة المعلمرين تم تطبيرق االسرتب

والمعلمررات؛ لتحديررد النسررب المئويررة لمرردى تنفيررذ كررل مهررارة مررن مهررارات 
القررراءة فرري الموقررف الصررفي فرري ضرروء آراء الطررالب والطالبررات، وذلررك 

 (.0كما هو مبين في الجدول )
 

عينة المعلمين والمعلمات  تنفيذالنسب المئوية لمدى  (2الجدول )
 في ضوء آراء الطلبة رة من المهارات في الموقف الصفيكل مها

النسب  المهارات م
النسب  المهارات م المئوية

 المئوية

1 

 ُيثير المعلم خبرات
 الطلبة الفردية أو

 الجماعية للوصول إلى
 درس القراءة

85% 11 
ُيمثل المعلم المعنى وُيلون 
الصوت في غير تكلف عند 

 والطالب( المعلم،القراءة )
59% 

2 

 ُيكلف المعلم الطلبة
الصامتة بعد أن بالقراءة 

 ُيحدد الهدف منها
واألسس التي تقوم 

 عليها

85% 12 
ُيصوب المعلم خطأ القارئ 
بعد انتهاء العبارة التي أخطأ 

 فيها
72% 

3 
ُيحدد المعلم الزمن 

األعلى لقراءة النص 
 قراءة صامتة

79% 13 
يربط المعلم الخطأ بقاعدة 

و مع ُدرست في النح
 المحافظة على مسار القراءة

72% 

4 

يطرح المعلم أسئلة بعد 
القراءة الصامتة تتعلق 

باألفكار والمفاهيم 
 لدرس ما

85% 14 
ُينمي المعلم لدى الطلبة نقد 
المقروء ويتم ذلك بعد متابعة 

 القارئ الذي يقرأ النص
79% 

5 

يستخدم المعلم السياق 
في توضيح معنى كل 

 مفهوم من المفاهيم
 الصعبة على الطالب

79% 15 
ُيكلف المعلم الطلبة باختيار 
العناوين المناسبة لكل فقرة 

 من فقرات الدرس
72% 

6 

يقرأ المعلم النص قراءة 
جهرية صحيحة خالية 

 اللغوية،من األخطاء 
مع مراعاة عالمات 

 الوقف

79% 16 
ُيكلف المعلم الطلبة باستنتاج 
هدف الكاتب من المادة 

 المقروءة
79% 

7 

ُيكلف المعلم بالقراءة 
 حسب المستويات
ثم  أواًل،)الطالب الجيد 

ثم  المتوسط،الطالب 
 الطالب الضعيف(

59% 17 
ينطق المعلم الكلمات نطقًا 

مبتعدًا عن لهجته  سليمًا،
 المحلية ليتخذه الطالب قدوة

72% 

8 

يثير المعلم اهتمام 
الطلبة للقراءة في مجال 
موضوع النص القرائي 

مصدر من  في أي
 مصادر التعلم

91% 18 
يستعين المعلم باستخدام 
التسجيالت الصوتية أو أية 

 وسيلة أخرى 
52% 

9 

يهتم المعلم بالقراءة 
 )استخراجالتحليلية 

الفكرة الرئيسة، ثم 
استخالص األفكار 
الجزئية في جميع 

 الفقرات(

83% 19 

يستخدم المعلم اإليقاع ليقلده 
الطاّلب في القراءة )رفع 

خفض الصوت في  لصوت،ا
 المناسب(المكان 

66% 

ُيراعي المعلم عالمات  11
 الوقف في قراءة الطلبة

يطرح المعلم أسئلة بعد قراءة  21 72%
 كل فقرة

79% 

( نجد أن النسب المئوية لتنفيذ المعلمين 0بالنظر إلى جدول )
 والمعلمات )عينة البحث( لمهارات

الصفي، في ضوء آراء الطلبة  القراءة الجهرية والصامتة في الموقف
 (.  %22-%80تتراوح بين )
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( المتعلقة باستخدام 05حيث كانت أقل النسب مهارة رقم )   
التسجيالت الصوتية، وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها 

( 5المشرفون في هذا البحث، بينما سجلت أعلى النسب مهارة )
لقراءة في مجال موضوع النص القرائي، المتعلقة بإثارة اهتمام الطلبة ل

( أن المهارات ذوات األرقام اآلتية لم تصل 0كما يالحظ في جدول )
 00( و%82)00( و%82)2إلى الحد األدنى للوعي المناسب وهي: 

(، ألن %80)05( و%20)02( و%20)08( و%20)02( و20%)
 الحد األدنى للوعي المناسب 

( 0ين، وآراء الطلبة في الجدولين )(، والمقارن بين آراء المشرف27%)
( يجد التطابق في النتيجة في المهارات ذوات األرقام المذكورة 0و)

 سابقًا.
هل يوجد فرق ذو داللة ولإلجابة عن السؤال الثالث الذي نصه: 

إحصائية بين آراء المشرفين وآراء الطلبة حول وعي معلمي الصف 
 ة والصامتة؟السابع ومعلماته لمهارات القراءة الجهري

وتم  spssاستخدم الباحثان الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
 -( يوضح ذلك2وجدول ) –حساب كاي تربيع 

 تربيع باستخدام كاي ( آراء المشرفين وآراء الطلبة حول وعي معلمي الصف السابع ومعلماته لمهارات القراءة الجهرية والصامتة3جدول )
بة حول أداء المعلمين والمعلمات آراء الطل أرقام المهارات

في الموقف الصفي المتعلقة بنعم فقط. 
 58ن=

مالحظات المشرفين ألداء المعلمين  أرقام المهارات
والمعلمات في الموقف الصفي المتعلقة 

 44بنعم فقط. ن=

 

 الداللة اإلحصائية قيمة مربع كاي اإلجابة نعم ونسبة ذلك اإلجابة نعم ونسبة ذلك
1 51 85% 1 42 95% 1،21 271، 
2 51 85% 2 42 95% 1،21 271، 
3 46 75% 3 32 73% 31، 583، 
4 51 85% 4 41 91% 226، 616، 
5 46 79% 5 28 64% 1،543 214، 
6 46 79% 6 41 91% 1،272 259، 
7 34 59% 7 31 68% 489، 484، 
8 52 91% 8 38 86% 131، 718، 
9 48 83% 9 26 59% 3،519 161، 
11 42 72% 11 42 95% 4،57 133، 
11 34 59% 11 32 73% 1،19 296، 
12 42 72% 12 34 77% 156، 693، 
13 42 72% 13 31 68% 118، 743، 
14 46 79% 14 26 59% 2،463 117، 
15 42 72% 15 28 64% 448، 513، 
16 46 79% 16 28 64% 1،543 214، 
17 42 72% 17 32 73% 111، 981، 
18 31 52% 18 14 32% 2،121 155، 
19 38 66% 19 38 86% 2،862 191، 
21 46 79% 21 36 82% 1،151 823، 

)مربع كاي( نالحظ عدم وجود 0وبالنظر إلى نتائج اختبار كا
فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المشرفين ألداء المعلمين 

تبانة التي والمعلمات في الموقف الصفي، وآراء الطلبة على ضوء االس
(؛ فهي دالة إحصائيًا عند 02أجابوا عنها، ما عدا المهارة رقم )

(، ويعود سبب ذلك إلى موضوعية المشرفين والطالب 2،28مستوى )
في تحري الصدق، وداللة ذلك أن آراءهم تطابقت في ست مهارات لم 

( والمهارات هي: %27تصل إلى الحد األدنى من الوعي المناسب )
(. ويعود سبب هذا التدني 05( و)02( و)08( و)02( و)00( و)2)

في نتيجة المهارات المذكورة في ضوء آراء الطلبة والمشرفين، فالطلبة 
لم يألفوا أداء هذه المهارات من المعلمين، فلم يجانبوا الحقيقة، بل كانوا 
واقعيين في إصدار أحكامهم، وقد أكد المشرفون ذلك في بطاقة 

تادوا على النقد نتيجة خبرتهم، ومعرفتهم في المالحظة، إذ أنهم اع
 أنماط التقييم.

كما تطابقت في ست مهارات أيضًا تجاوزت الحد األدنى للروعي 
( 5( و)7( و)4( و)0( و)0( والمهرررررررررارات هررررررررري: )%27المناسرررررررررب، )

(. ويعررررررود سرررررربب هررررررذا، أن المهررررررارات المررررررذكورة أصرررررربحت مررررررن 02و)
 ية لدروس القراءة.المسلمات؛ لكثرة تكرارها في المواقف الصف

 التوصيات:
 يأتي:ها هذا البحث، يوصي الباحثان بمافي ضوء النتائج الذي توصل إلي

  عدم االعتماد على طريقة واحدة في تعليم مادة القراءة بل
 طرائق أخرى لجذب اهتمام الطلبة لتعلم القراءة.

  اإلفادة من تقنيات التعليم في تعليم القراءة. )التسجيالت
 تقليدها، والمسرح التعليمي للمحتوى الذي يناسبه(.الصوتية ل
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 إسناد تعليم القراءة للمعلمين المتميزين تخصص اللغة العربية؛ 
ألهمية اللغة العربية في استيعاب الطلبة المواد الدراسية 

 األخرى.
  إقامة الدورات، والندوات التربوية، والتطويرية، والدروس

لكل من معلمي اللغة  النموذجية في مجال تدريس القراءة
 العربية التربويين، واألكاديميين.

  خضاعها إيالء عناية خاصة لتأليف النصوص القرائية، وا 
لمراجعات دقيقة تتعدى حدود مراجعة األخطاء النحوية 

 والطباعية.
  تأسيس جمعية عربية للقراءة أسوة بكثير من دول العالم؛ لرعاية

 شؤون القراءة. 

 المراجع:
 طرق تعليم اللغة العربية( 0222عبد القادر ) أحمد، محمد" ،"

 084,045، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.ص0ط
 ( 0257بوند، جاي ) الضعف في القراءة الجهرية تشخيصه"

 (700)الكتب، ترجمة محمد مرسي، القاهرة، عالم  وعالجه"
 ( 0227الحوامدة، محمد ) درجة تمثيل كتب اللغة العربية في

ساسية في األردن لألسس الفلسفية واالجتماعية المرحلة األ
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، والنفسية والمعرفية للمناهج

 الجامعة األردنية، عّمان.
 ( 0222الخطيب، محمد إبراهيم ) مناهج اللغة العربية وطرائق

الوراق للنشر  0، طتدريسها في مرحلة التعليم األساسي
 (072()082-080والتوزيع، عّمان.ص)

 ( 0224الخفاجي، بشير ) تقويم أداء تالميذ الصف السادس
، درجة ماجستير، كلية المعلمين، االبتدائي في القراءة الجهرية

 جامعة بابل.
 ( 0220الزهراني، سعيد ) تقويم أداء معلمي اللغة العربية في

تدريس القراءة الجهرية لتالميذ الصف السادس االبتدائي في 
اجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، ، رسالة ممحافظة جدة

 (4مكة المكرمة.ص)
 ( 0202الزهراني، مرضي ) فاعلية مجمعات تعليمية في تنمية

المهارات اللغوية لدى طالب المستوى األول في كلية اللغة 
، رسالة دكتوراه، كلية التربية جامعة أم القرى، مكة العربية

 (72المكرمة.ص)
 ( 0222سالم، عبد هللا )دى إتقان تالميذ المرحلة اإلعدادية م

، سلطنة ُعمان، رسالة ماجستير غير لمهارات القراءة الصامتة
 (040منشورة، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس.ص)

 ( المشكالت اللغوية في الوظائف ھ0400ستيتيه، سمير )
 ، دبي، دار القلم.0والمصطلح واالزدواجية ط

 ( تعليم الل0227شحاتة، حسن ) غة العربية بين النظرية
 ، القاهرة الدار المصرية اللبنانية.0والتطبيق، ط

 ( 0222عاشور، راتب، والحوامدة، محمد ) فنون اللغة العربية
، إربد، دار عالم وأساليب تدريسها بين النظرية والتطبيق

 الكتاب الحديث.
 ( 0228عاشور، راتب، والحوامدة، محمد ) المهارات الكتابية

 (70عّمان، دار المسيرة.ص) والقرائية
 ( 0222العزاوي، سلوى ) فاعلية المسرح التعليمي في تنمية

مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم 
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األساسي

 الزقازيق، مصر.
 ( 0252مجاور، محمد صالح الدين )ية في تدريس اللغة العرب

 (220,084، الكويت، دار القلم.ص)2، طالمرحلة االبتدائية
 ( 0222محمد عبد الباسط، سنية ) مدى إتقان تالميذ الصفوف

الثالثة األخيرة من الحلقة األولى في التعليم األساسي لمهارات 
، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات القراءة الصامتة

 التربوية، جامعة القاهرة. 
 الصعوبات التي تواجه معلمي ( 0222بو مرق، جمال )أ"

اللغة العربية في تعليم القراءة في المرحلة األساسية الدنيا 
( 0) 2، مجلة جامعة الخليل للبحوث،  كما يدركها المعلمون"

022- 027. 
 ( 0222الموسوي، نجم عبد هللا ) أسباب ضعف تالميذ المرحلة

، كلية جهة نظر المعلميناالبتدائية، في مادة القراءة من و 
 (.58التربية، ميسان العراق، مجلة النبأ، العدد )

 ( 0202نصر، حمدان ومناصرة، يوسف ) مدى وعي معلمي
اللغة العربية في الصفوف األولى لمفهوم القراءة ومبادئ 

، مؤتمر اللغة العربية، مجمع اللغة العربية، تعلمها وتعليمها
 (222-220عّمان.ص)

 ( 0252يونس، فتحي )القاهرة،  0، ج0ج تعليم اللغة العربية
 (050سجل العرب. ص)

 Chow- ping.H (2002) Evaluating uses tained 
silent reading in reading classes. The internet 
test journal reading in reading classes, 
Taiwan.p 135. 

 Williams, Journal. (2006). Strategic processing 
of text. Improving reading comprehension of 
students with learning disabilities 
clearinghouse on disabilities and gifted 
education .Arlingotn.VA. p 78. 
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 جامعة اإلسراء/كلية التربية (:1ملحق)
 مديري المدارس ومديراتها األكارم

حظة المذكورة أدناه، المتعلقة بأداء الزمالء الذين ُيدرسون القراءة للصف السابع األساسي، شاكرين ومقدرين نرجو التكرم والتفضل بتطبيق بطاقة المال
 جهودكم جميعًا، واقبلوا خالص التحايا.

 اإلجراءات نعم ال
 0 ُيثير المعلم خبرات الطلبة الفردية أو الجماعية للوصول إلى درس القراءة  
قراءة الصامتة بعد أن ُيحدد الهدف منها، واألسس التي تقوم عليهاُيكلف المعلم الطلبة بال    0 
 2 ُيحدد المعلم الزمن األعلى لقراءة النص قراءة صامتة  
 4 يطرح المعلم أسئلة بعد القراءة الصامتة تتعلق باألفكار، والمفاهيم لدرس ما  
لصعبة على الطالبيستخدم المعلم السياق في توضيح معنى كل مفهوم من المفاهيم ا    8 
 7 يقرأ المعلم النص قراءة جهرية صحيحة خالية من األخطاء اللغوية ، مع مراعاة عالمات الوقف  
 2 ُيكلف المعلم بالقراءة حسب المستويات)الطالب الجيد أواًل ، ثم الطالب المتوسط ، ثم الطالب الضعيف(  
ضوع النص القرائي في أي مصدر من مصادر التعلميثير المعلم اهتمام الطلبة للقراءة في مجال مو     5 
 2 يهتم المعلم بالقراءة التحليلية ) استخراج الفكرة الرئيسة، ثم استخالص األفكار الجزئية في جميع الفقرات(  
 02 ُيراعي المعلم عالمات الوقف في قراءة الطاّلب  
قراءة ) المعلم ، والطالب (ُيمثل المعلم المعنى وُيلون الصوت في غير تكلف عند ال    00 
 00 ُيصوب المعلم خطأ القارئ بعد انتهاء العبارة التي أخطأ فيها  
 02 يربط المعلم الخطأ بقاعدة ُدرست في النحو مع المحافظة على مسار القراءة  
 04 ُينمي المعلم لدى الطلبة نقد المقروء ويتم ذلك بعد متابعة القارئ الذي يقرأ النص  
 08 ُيكلف المعلم الطلبة باختيار العناوين المناسبة لكل فقرة من فقرات الدرس  
 07 ُيكلف المعلم الطلبة باستنتاج هدف الكاتب من المادة المقروءة  
 02 ينطق المعلم الكلمات نطقًا سليمًا ، مبتعدًا عن لهجته المحلية ليتخذه الطالب قدوة   
الت الصوتية أو أية وسيلة أخرى يستعين المعلم باستخدام التسجي    05 
 02 يستخدم المعلم اإليقاع ليقلده الطلبة في القراءة  ) رفع الصوت ، خفض الصوت في المكان المناسب (  
 02 يطرح المعلم أسئلة بعد قراءة كل فقرة  

 جامعة اإلسراء / كلية التربية :(2ملحق )
 أبناءنا الطلبة وفقهم هللا 

 ( تحت ما ينطبق على العبارة ) نعم أو ال ( كما ترونهم أنتم. √بارة من العبارات اآلتية ثم وضع إشارة ) نأمل قراءة كل ع
 اإلجراءات نعم ال

 0 ُيثير المعلم خبرات الطلبة الفردية أو الجماعية للوصول إلى درس القراءة  
 0 ألسس التي تقوم عليهاُيكلف المعلم الطلبة بالقراءة الصامتة بعد أن ُيحدد الهدف منها وا  
 2 ُيحدد المعلم الزمن األعلى لقراءة النص قراءة صامتة  
 4 يطرح المعلم أسئلة بعد القراءة الصامتة تتعلق باألفكار والمفاهيم لدرس ما  
 8 يستخدم المعلم السياق في توضيح معنى كل مفهوم من المفاهيم الصعبة على الطالب  
 7 ءة جهرية صحيحة خالية من األخطاء اللغوية ، مع مراعاة عالمات الوقفيقرأ المعلم النص قرا  
 2 ُيكلف المعلم بالقراءة حسب المستويات)الطالب الجيد أواًل ، ثم الطالب المتوسط ، ثم الطالب الضعيف(  
 5 ميثير المعلم اهتمام الطلبة للقراءة في مجال موضوع النص القرائي في أي مصدر من مصادر التعل  
 2 يهتم المعلم بالقراءة التحليلية ) استخراج الفكرة الرئيسة، ثم استخالص األفكار الجزئية في جميع الفقرات(  
 02 ُيراعي المعلم عالمات الوقف في قراءة الطاّلب  
 00 ُيمثل المعلم المعنى وُيلون الصوت في غير تكلف عند القراءة ) المعلم ، والطالب (  
 00 علم خطأ القارئ بعد انتهاء العبارة التي أخطأ فيهاُيصوب الم  
 02 يربط المعلم الخطأ بقاعدة ُدرست في النحو مع المحافظة على مسار القراءة  
 04 ُينمي المعلم لدى الطلبة نقد المقروء ويتم ذلك بعد متابعة القارئ الذي يقرأ النص  
 08 سبة لكل فقرة من فقرات الدرسُيكلف المعلم الطلبة باختيار العناوين المنا  
 07 ُيكلف المعلم الطلبة باستنتاج هدف الكاتب من المادة المقروءة  
 02 ينطق المعلم الكلمات نطقًا سليمًا ، مبتعدًا عن لهجته المحلية ليتخذه الطالب قدوة   
 05 يستعين المعلم باستخدام التسجيالت الصوتية أو أية وسيلة أخرى   
 02 م المعلم اإليقاع ليقلده الطلبة في القراءة  ) رفع الصوت ، خفض الصوت في المكان المناسب (يستخد  
 02 يطرح المعلم أسئلة بعد قراءة كل فقرة  

 


