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لتنمية مهارات الطالقة القرائية والتحدث    برنامج قائم على املهام اللغوية
 الوظيفي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  

 محمد حسين على حمدان 

 جامعة جنوب الوادي، مصر  بقنا،قسم املناهج وطرق التدريس، كلية التربية 

 dr.mohamedhamdan@edu.svu.edu.eg  البريد االلكتروني:

 ملخص:

هدفت البحث إلى تنمية مهارات الطالقة القرائية ومهارات التحدث الوووظيفي لوودى تالميووذ املرحلووة      
االبتدائيوووة بادووووتندام برنووووامج قوووائم علووووى املهووووام اللغويوووة، ولتحقيوووو  هووووذا الهووود  تووووم إعووووداد ا تبوووواري  

لوووووووودى تالميووووووووذ الصوووووووو  ا  ووووووووامس لقيووووووووا  مهووووووووارات الطالقووووووووة القرائيووووووووة ومهووووووووارات التحوووووووودث الوووووووووظيفي 
االبتوودا،ي، وتصووميم برنووامج قووائم علووى املهووام اللغويوووة لتنميووة هووذا املهووارات، وادووتندم البحووث املووون ج 
التجريبووول القوووائم علوووى التصوووميم  وووبمل التجريبووول  ي اقيموعوووة الواحووودد والقيادوووين القبلووو  والبعووودي، 

ا علوووى مجموعووووة البحوووث وال وووول ا  حيوووث تووووم تطبيووو  اداقووووي القيوووا  قبليووووا
ا
تكونوووت موووو  دوووت وذالذووووين تلميووووذ

وتلميوووذد مووو  تالميوووذ الصووو  ا  وووامس االبتووودا،ي، داووود  تحديووود مسوووتوى ادا اوووم  ووو  مهوووارات الطالقوووة 
القرائية والتحدث الوظيفي، وبعوود االنااووا  موو  التطبيوو  تووم التوودريس بادووتندام البرنووامج، ذووم طبقووت 

ا، واظهوووورت النتووووائج  ووووع  مسووووتوى ادا  تالم يووووذ الصوووو  ا  ووووامس االبتوووودا،ي  وووو  اداقووووي القيووووا  وعووووديا
القيوووا  القبلوووو  ملهوووارات الطالقووووة القرائيوووة والتحوووودث الووووظيفي، ووجووووود فوووروق  ات داللووووة إحصووووائية 
بووووين متودووووطي درجووووات التالميووووذ مجموعووووة البحووووث  وووو  القيادووووين القبلوووو  والبعوووودي ال تبوووواري الطالقووووة 

حسوو  ادا  التالميووذ  وو  القيووا  القرائيووة والتحوودث الوووظيفي لصووا   القيووا  البعوودي، ممووا   ووير إلووى ت 
البعوووودي لال تباري ،وفاعليووووة البرنووووامج  وووو  تنميووووة مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة والتحوووودث الوووووظيفي لوووودى 

 التالميذ مجموعة البحث، و    و  النتائج و عت مجموعة م  التوصيات والبحوث املقترحة.

لوووظيفي، برنووامج قووائم علووى املهوووام مهووارات الطالقووة القرائيووة، مهووارات التحوودث ا الكلماا ا اتاح ة:اا :
 اللغوية.
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Linguistic Task -Based Program for Developing Reading Fluency 

and Functional Speaking Skills of primary Stage Pupils 

Mohamed Hussein Aly Hamdan  

Lecturer of Curriculum& Instruction Department, Qena Faculty 

of Education – South Valley University, Egypt. 

Email: dr.mohamedhamdan@edu.svu.edu.eg 

Abstract: 

    This research investigated the effect of using Linguistic Task-Based 

Program for Developing Reading Fluency Skills and Functional 

Speaking Skills of primary School fifth year Students, the research 

materials concluded: a list of reading fluency Skills, a list of 

Functional Speaking Skills, Linguistic Task-Based Program, and Two 

measures were used for assessment purposes: Reading Fluency Skills 

Test and Functional Speaking Skills Test, the research used the 

experimental method based on the quasi-experimental design (Pre-post 

one group design), and The sample consisted of 36 pupils of the fifth 

grade of primary school, Findings of the research showed the 

effectiveness of Linguistic Task-Based Program in developing 

Reading Fluency Skills and Functional Speaking Skills among the 

research sample, and findings revealed that there is a statistically 

significant correlation between developing Reading Fluency Skills and 

improved Functional Speaking Skills of primary School fifth year 

Students. In the light of the beforehand mentioned results, a group of 

recommendations and future researches were mentioned. 

Keywords: Reading Fluency Skills, Functional Speaking Skills- 

Linguistic Task-Based Program. 
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 1ومشكل  البحث اتقدم  ▪

 دا ووا منرومووة قعلوويم اللغووة العر يووة  وو  
ا
 بووارلد

ا
ًربعووة، مكانووة تحتووا القوورا د مفوو  موو  فنووون اللغووة ا

 
ا
 جهريوووة

ا
املرحلوووة االبتدائيوووة، و ووو  مفووو  لغووووي تووورتبل با يانوووت ال وووفرل للغوووة، عنووودما تموووار  مماردوووة

ا ترجمووة لرمووولت مكتو ووةت دوووا  تمووت اوو بووالعينو واللسووان، ممووا توورتبل با يانووت الكتووابي مإاووا  موو  حيووث إ 
ا و   القرا د ا يهرية، او العين فقل و   القرا د الصامتة.  مماردة القرا د بالعين واللسان معا

ا، ومرهوووورا هووووذا وقعوووود الطالقووووة القرائيووووة البعووووود اًهووووم للقوووورا د ا يهريووووة والصوووووامتة  ا مووووو   امعووووا مهمووووا
 ً مفوووا د التلميوووذ  ووو  القووورا د تقوووا  مووو   وووال   نمرووواهر إتقوووان التلميوووذ ملهوووارات القووورا د و وووكا عوووام، 

 دقة القرا د ا يهرية ومعدلها، وحس  التعبير    اذنا  القرا د، والقدرد على فهم املقرو .

ا  والطالقوووة القرائيوووة ق وووير إلوووى قووودرد التلميوووذ علوووى فوووا  وووفرد الكلموووات وا يموووا، والنطووو  داوووا نطقوووا
ا عووو  املع ووو  بموووا ا، ومعبووورا ا ودقيقوووا ا ودوووريعا يحا عوووين علوووى فهوووم القوووارف للمو ووووب و فهامووومل لووومل  عبووود    صووًو

 .(157، 2016الباري،  

الطالقووووة القرائيووووة داووووذا املع وووو  مهووووارد قرائيووووة تجموووو  بووووين دقووووة التعوووور  علووووى الكلمووووات وفووووا  ووووفرد 
ا يرسوووم بالدقوووة والسووورعة  يحا ا صووًو باإل وووافة إلوووى فهوووم  وحسووو  التعبيووورالرموووول بتلقائيوووة، ونطقهوووا نطقوووا

ي ، ويفهموومل  وو  الوقووت  اتوومل  ذيوو املقوورو ، فيتعوور  التلم  &Pikulski)علووى مووا يقوورا، وينطقوومل و ووكا صوًو
chard, 2005, 511). 

موو  هنووا ينروور إلعاووا باعتبارهووا موو  اهووم املهووارات القرائيووة ال وول يلبيوو  ان يووتمك  مإاووا تلميووذ املرحلووة 
ا يانووت  ناالبتدائيووة، حيووث تقوووم علووى توودعيم العالقووة بووين القوورا د ا يهريووة والصووامتة موو  جهووة، و ووي

ال ووفرل التعبيووري للغووة وا يانووت الكتووابي مإاووا موو  جهووة ا وورى، و لووا موو   ووال  الوور ل الع وووي بووين 
اًصووووات املنطوقوووة والرموووول الكتابيوووة الدالوووة علعاوووا، مووو  الدقوووة  ووو  النطووو ، والتنغووويم الصووووقي وحسووو  

 التعبير ع  املع   املراد، عالود على فهم القارف ما يقرا و فهاممل لآل ري .

ا مووووو  را رووووو ون  ا رئ سوووووا
ا
ا ًهميوووووة الوووووتمك  مووووو  الطالقوووووة القرائيوووووة، جعلااوووووا ولارد التربيوووووة والتعلووووويم هووووودف

اهوودا  قعلوويم اللغووة العر يووة  وو  املرحلووة االبتدائيووة، حيووث نصووت هووذا اًهوودا  علووى  وورورد إمسوواب 
لارد  و  التعبيوور عوو  املعوواني، وفهووم الوون  املقوورو   القوورا د، وحسوو التالميذ مهارات: الدقة والسرعة    

 (.87، 2011التربية والتعليم،  

ممووا نصووت وذيقووة املسووتويات املعياريوووة قًتوووى اللغووة العر يووة للتعلووويم قبووا ا يووام  ، علووى وعووو  
املعووايير املرتبطوووة بووالتمك  مووو  مهووارات الطالقوووة القرائيووة  ووو  الصووفو  العليوووا موو  املرحلوووة االبتدائيوووة، 

ا، وي  يحا ا صوووًو ا ال ووووبل،  راقوووو مإاووووا: ينطوووو  الكلمووووات وا يمووووا نطقووووا الكلمووووات وا يمووووا والفقوووورات مراعيووووا
ا عالمووووووات التوووووورقيم، ويقوووووورا وسوووووورعة منادووووووبة، ويسووووووتندم السووووووياق لفهووووووم معوووووواني  ا مراعيووووووا ويقوووووورا جهريووووووا
الكلموووات، ويحووودد اًدلووووة ال ووول دووواقها الكاتووووت للتعبيووور عووو  وجهووووة نرووورا، ويسوووتلتج اًفكووووار مووو  الوووون  

 (.36، 2009  ،  الهيئة القومية ل مان جودد التعليم واالعتماد

 

 
ف، لنلمؤ)عائلنة ا ، APA-7تم التوثيق وفق اإلصدار السابع من دليل الجمعية األمريكية لعلم النفس  1

 م الصسحة(.الفشر، رقسفة 
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ممووا وظفووت عوودد موو  الدرادووات السووابقة موودا ا و دووتراتيجيات متنوعووة  داوود  تنميووة مهووارات 
.ا( إدوووتراتيجية مقترحوووة 2011الطالقوووة القرائيوووة لووودى املتعلموووين، حيوووث وظفوووت درادوووة عبووود البووواري  

ى تالميووذ لوودة مستمدد م  إدتراتيجيات القرا د الزوجيووة واملتكووررد والةًنيووة لتنميووة الطالقووة القرائيوو 
( فقوود تقصووت اذوور القيووا  املب وول علووى املوون ج لتنميووة 2017املرحلووة االبتدائيووة، امووا درادووة السووويل ل  

( برنووامج قووائم 2019الطالقووة القرائيووة لوودى تالميووذ املرحلووة االبتدائيووة، وادووتندمت درادووة عبوود    
ً علووووى التعلوووويم املتموووووايز لتنميووووة الطالقوووووة القرائيووووة لوووودى تالميوووووذ الصوووو     اإلعووووودادي، ممووووا وظفوووووت و ا

( إدوووووتراتيجية القووووورا د الر ووووارمية والقووووورا د املتكوووووررد لتنميوووووة 2021درادووووة العبووووود العرووووويم والصووووياد  
 الطالقة القرائية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.

 ىلغووووووي  علووووو هوووووذا وقووووود يووووونعكس تمكووووو  التالميوووووذ مووووو  مهوووووارد الطالقوووووة القرائيوووووة ممهوووووارد ادوووووتقبا  
ث ممهووووووارد إردووووووا  لغوووووووي، وقووووود يووووووقدي نمووووووو قوووووودرات التالميووووووذ  وووووو  الطالقووووووة تحوووووودال تمكوووووإام موووووو  مهووووووارد 

ً طوووا  وبسووورعة  ا مووو  ا ا  اليوووا يحا ا صووًو القرائيوووة: كالقووودرد علوووى نطووو  ا ًووورو  والكلموووات وا يموووا نطقوووا
وتلقائية  موو  حسوو  التعبيوور عوو  املع وول املووراد وفهموومل، إلووى ليووادد تمكووإام موو  مهووارد التحوودث وال وول يم ووا 

ا م  اوعاد التحدث ومهاراتمل. لصو ا  فعاا ا يانت ا رئ سا  قي واللغوي، وعدا

ًربعووووة وعوووود االدووووتماب، ويع وووول ترجمووووة اللسووووان عمووووا  والتحوووودث هووووو الفوووو  ال وووواني موووو  فنووووون اللغووووة ا
قعلمووومل اإلنسوووان عووو  طريووو  االدوووتماب والقووورا د والكتابوووة، وهوووو مووو  العالموووات املميووو د ل نسوووان، فلووو س 

ًن الكووالم هوووو  ا،  واإلفوووادد، و التووال  فالتحوودث بمعنووواا ا ًقيقووي هوووو مووا يصووودر  لفوو ال كووا صوووت مالموووا
 (.149، 2006ع  اإلنسان ليعبر بمل ع  ش ل  لمل داللة     ه  املتكلم والسام   عطا،  

وهووو ممهووارد لغويووة  عوود الغايووة الرئ سووة موو  درو  اللغووة و ووكا عووام، فووالتعبير بنوعيوومل ال ووفرل 
ً وورى ودووائا معينووة لهووذا مهوواعل والتحريووري هووو الغايووة موو  درادووة اللغووة وق  ، وجميوو  الفووروب اللغويووة ا

الغاية، مما ان للتحدث اهمية مبيرد باعتبارا م  اهم الوان الل وواا اللغوووي، وودوويلة الفوورد للتعبيوور 
راد  ع  نفسمل واالتصا  وغيرا، وم   اللمل  ستطي  إفهامهم ما يريد، وان يفهم  وو  الوقووت نفسوومل مووا يوو 

  (.99 ، 2016منمل  عبد الباري،  

هووذا وقعوود مهووارات التحوودث الوووظيفي موو  اهووم املهووارات ال وول يلبيوو  ان يووتمك  مإاووا تالميووذ املرحلووة 
ا لتعووودد اقيووواالت ال ووول يموووار  فعاوووا التلميووذ هوووذا املهوووارات، مموووا ا اوووا ودووويلتمل لالتصوووا   االبتدائيووة. نرووورا

اعيوووة. فالتلميوووذ جتمال وغيووورا مووو  اجوووا تبووواد  املصوووا   وق وووا  ا ًاجوووات، وتقويوووة الوووروابل الفكريوووة وا
يتعامووووا ويتواصووووا موووو  حيوووورا ويقووووو ل حاجاتوووومل  وووو  املواقوووو  الوظيفيووووة اق تلفووووة، م ووووا: قعريوووو  نفسوووومل 
ًحووداث ا ياريووة،  لغيرا، ومواق  البيوو  وال وورا ، والتعامووا موو  امل ووري  واقًادذووات، والتعقيووت علووى ا

فووووة موووو   ووووال  مهووووارات  تل قوتقووووديم اإلر ووووادات والتعليمووووات للغيوووور، وحيرهووووا موووو  املواقوووو  ا ًياتيووووة ا
 التحدث الوظيفي.

ا مووو  اهوودا  قعلووويم اللغوووة  ا رئ سووا
ا
ا ًهميوووة التحوودث فقووود جعلتوومل ولارد التربيوووة والتعلوويم هووودف ونروورا

العر يووة باملرحلووة االبتدائيووة، حيووث نصووت وذيقووة املسووتويات املعياريووة قًتوووى اللغووة العر يووة للتعلوويم، 
ات التحوودث  وو  الصووفو  العليووا موو  املرحلووة االبتدائيووة، هار م على وع  املعايير املرتبطة بالتمك  م 

ي ، والتحوودث  وو  إطووار  ومإاا: االلت ام بآداب ا ًووديث، ونطوو  اًصوووات والكلمووات وا يمووا و ووكا صوًو
ا موو  اقيوواالت الوظيفيووة  فكوورى منادووت، وتقووديم افكووار مالئمووة ملو وووب ا ًووديث، ممووا ت وومنت عووددا

ا ًووووووديث عوووووو  الوووووونفس، ومواقوووووو  حوووووودث الوووووووظيفي م ووووووا: الت ت ال وووووول يمكوووووو  موووووو   اللهووووووا تنميووووووة مهووووووارا
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اقًادذات و جرا  حوار م  مسئو     املدردة، و لقووا  قعليمووات  ووفوية علووى لمالئوومل  الهيئووة القوميووة 
 (.35-34، 2009ل مان جودد التعليم واالعتماد،  

ائيووة بتدال مما اهتمت عدد م  الدرادووات السووابقة برنميووة مهووارات التحوودث لوودى تالميووذ املرحلووة ا
(  ومحموووود 2014وتوظيوووو  إدووووتراتيجيات متعووووددد لتحقيوووو   لووووا، ومإاووووا درادووووة: الفهيوووود والزهرانووووي  

(، ولكوو  يالحوو  علووى الدرادووات السووابقة الترميوو  علووى 2021(  وعبوود الوودايم وآ ووري   2019وآ ووري   
، يفيوظتنميووووة املهووووارات العامووووة للتحوووودث، وقلووووة الدرادووووات ال وووول اهتمووووت برنميووووة مهووووارات التحوووودث الوووو 

( وال ووول ادوووواادفت تنميوووة مهووووارات التحووودث الوووووظيفي لووودى متعل وووول 2008وال ووول مإاووووا: درادوووة ر وووووان  
( وال ووول ادوواادفت تنميوووة مهوووارات 2012اللغووة العر يوووة النوواطقين باإلدوووبانية، ودرادوووة عطيووة وابوووولبن  

دووووة دراو  التعبيوووور ال ووووفوي الوووووظيفي لوووودى تالميووووذ املرحلووووة اإلعداديووووة موووو   ووووال  املوووود ا التفاو وووو ل، 
( وال وول اهتمووت برنميووة مهووارات التعبيوور ال ووفوي الوووظيفي موو   ووال  املواقوو  ا ًياتيووة 2015السوويد  

 لدى طالب املرحلة ال انوية.

وعلوووى الووورحم مووو  اهميوووة تمكووو  تالميوووذ املرحلوووة االبتدائيوووة مووو  مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة ومهوووارات 
 لتالميذ    هذا املهارات.ى الدالتحدث الوظيفي، إال ان الواق    ير إلى وجود  ع   

.ا( وال وووول م ووووفت عوووو  توووودني مسووووتوى تالميووووذ 2011وهووووذا مووووا اظهرتوووومل نتووووائج درادووووة عبوووود البوووواري  
الصوو  الراووو  االبتوودا،ي  ووو  مهووارات الدقووة القرائيوووة، حيووث مضوورت حووواالت ا ًووذ  واإل ووافة واإلبووودا  

عووة تالميووذ فقوول موو  جملووة ارب ى والزيووادد وقغيوور ا ًركووات والقلووت  وو  قوورا ات التالميووذ، ولووم يصووا دووو 
ا إلووووووى مسووووووتوى 66التالميووووووذ عينووووووة الدرادووووووة وعووووووددهم  

ا
علووووووى اًقووووووا عنوووووود قوووووورا د اي موووووو   %50( تلميووووووذ

يحة، مموووا م وووفت نتوووائج الدرادوووة تووودني مهوووارات هوووقال  التالميوووذ  ووو   القطعتوووين اقًوووددتين قووورا د صووًو
( عوو  توودنا مهووارات 2015  جميوو  مهووارات الطالقووة القرائيووة املق سووة، وم ووفت نتووائج درادووة عياصوورد

السوورعة القرائيووة وفهووم املقوورو  لوودى تالميووذ الصوو  السوواد  االبتوودا،ي، واظهوورت نتووائج درادووة  وولبل 
 ( تدني مهارات السرعة القرائية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.  2020وآ ري   

ميوووذ تال ى ( تووودني املسووتوى العوووام  وو  مهووارات التحووودث لوود2005ممووا اظهوورت نتوووائج درادووة حوواف   
الص  الساد  االبتدا،ي، حيث لووم يحقوو  مسووتوى اًدا  املطلوووب  وو  املسووتويات املعياريووة للتحوودث 

%( مووووو  إجموووووال  التالميوووووذ عينوووووة الدرادوووووة، وا وووووارت نتوووووائج درادوووووة العلووووويل والووووودهماني  31,5دووووووى  
 ( إلووووووى  ووووووع  مسووووووتوى اًدا  اللغوووووووي لوووووودى تالميووووووذ الصوووووو  السوووووواد  االبتوووووودا،ي  وووووو  املهووووووارات2010 
ة اللغويووة، وم وووفت نتووائج درادووة قادووم وا ًوووديبل  ملت ا ( 113-112، 2016علقووة بوواملفردات، والاوًو

عووو  عووودد مووو  مرووواهر ال وووع  اللغووووي  ووو  مهوووارات الطالقوووة والتحووودث املنر ووورد لووودى تالميوووذ التعلووويم 
ًدوووولو ية اذنووووا  التحوووودث،  ً طووووا  النحويووووة وا العووووام وموووو  اهمهووووا: التحوووودث بالل يووووة العاميووووة، ومضوووورد ا

ا للمع ووووو ، والوووووبل   ووووو  التحووووودث ومضووووورد لتحووووو وا دث بووووووتيرد واحووووودد بحيوووووث ال تتغيووووور نبووووورات الصووووووت وفقوووووا
ا، وقلووووووة ادووووووتندام اإل ووووووارات  ا منطقيووووووا الوقفووووووات حيوووووور املنادووووووبة، التحوووووودث بمفكووووووار حيوووووور مرتبووووووة ترت بووووووا

 ا يسدية و كا صًي ، و ع  مهارات ا ًوار م  امل ري .

لتربيوووووة العمليوووووة باملرحلوووووة االبتدائيوووووة، تووووودني ت اعوووووامموووووا الحووووو  الباحوووووث اذنوووووا  إ ووووورافمل علوووووى مجمو 
مسوووتوى التالميوووذ  ووو  مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة، ومهوووارات التحووودث  ووو  املواقووو  الوظيفيوووة اق تلفوووة، 
ا  وووو  مهووووارات  ا مبوووودئيا وللتممووود موووو  وجووووود امل ووووكلة قووووام الباحووووث بدرادووووة ادوووتطالعية طبوووو  فعاووووا ا تبووووارا

ا 30الطالقووة القرائيووة علووى  
ا
ذد موو  تالميووذ الصوو  ا  ووامس االبتوودا،ي بمدردووة ابووي بكوور لميوو وت ( تلميووذ

الصوووودي  االبتدائيووووة بووووتدارد قنووووا التعليميووووة، ت ووووم  اال تبووووار ع وووورد مهووووارات للطالقووووة القرائيووووة، وقوووود 
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جا ت نتائج التالميذ اقا م  املتودل    جمي  املهووارات، مووا عوودا مهووارد نطوو  ا ًوورو  والكلمووات موو  
ا، مموووو  يحا ا صوووًو ا  وووو   طبوووو ا منارجهووووا نطقووووا ا مبوووودئيا الباحووووث علووووى نفووووس اقيموعووووة موووو  التالميووووذ ا تبووووارا

مهوووارات التحووودث الووووظيفي   ووو  مووووقفين: التعبيووور عووو  الووونفس  والبيووو  وال ووورا ( وقووود جوووا ت درجوووا ام 
ا مهووارد يتحوودث عوو  نفسوومل  اقا م  املتودل  وو  جميوو  مهووارات التحوودث الوووظيفي املق سووة، و صوصووا

ا اذنا  التحدث.افكت     تراميت قصيرد صًيحة، ويرت  ا منطقيا  ارا ترت با

( ان تووودريس التحووودث  عوواني الك يووور موو  امل وووكالت وال ووول 6 ، 2006و وو  هوووذا السووياق يووورى موودكور  
موو  اهمهووا طريقووة التوودريس ا  اليووة موو  الووروع واإلذووارد، واملعتموودد علووى اإللقووا ، وعوودم إعطووا  ا ًريووة 

ية حقيقيوووة، و التوووال  افووور  التووودريس اصووول تو للتلميوووذ كوووي يتحووودث ويعبووور عووو  نفسووومل مووو   وووال  مواقووو  
 بال م مون.

ا
 م  م مونمل واصب   كال

مووو  هنوووا فوووتن تووودريس مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة ومهوووارات التحووودث الووووظيفي، بحاجوووة إلوووى البحوووث 
عووو  مووودا ا قعليميوووة منادوووبة، يمكووو  مووو   اللهوووا تنميوووة هوووذا املهوووارات  ووو  دوووياقها اللغووووي  و طريقوووة 

اجووا مماردووة املهووارد اللغويووةو نتاجها والتفاعووا معهووا، موو   ووال  مواقوو  موو  ة ترووي  للتالميووذ الفرصوو 
 لغوية تواصلية  ات مع  .

وهوووذا موووا يمكووو  تحقيقووومل مووو   وووال  التووودريس بادوووتندام مووود ا قعلووويم اللغوووة القوووائم علوووى املهوووام  
Task-based Language Instructionوالوووذي  عووود مووو  املووودا ا ا ًدي وووة  ووو  تووودريس اللغوووات، وال ووول 

د الووودعوات ال ووول تنوووادي ب ووورورد االعتمووواد عليووومل وادوووتنداممل  ووو  قعليمهوووا  باعتبوووارا مووو  املووودا ا زداتووو 
التعليميوووة ال ووول  اوووتم و وووكا ادايووو ل بتووووفير ب ئوووة لغويوووة تواصووولية داعموووة للتالميوووذ  مووو  اجوووا تووودريس 

ر نرووو مهوووارات اللغوووة  ووو   وووكا مهوووام لغويوووة، يكوووون املوووتعلم هوووو العنصووور الفعوووا   ووو  تنفيوووذها، و حيوووث ي 
ا    فصو  قعليم اللغات  ل  ا رئ سا  .(Sholeh, 2020)لمهمة باعتبارها عنصرا

ولعووووا االهتمووووام املت ايوووود بموووود ا املهووووام اللغويووووة، يمكوووو  ان  عووووزى إلووووى ا  صووووائ  ال وووول تتميوووو  داووووا 
املهووام اللغويووة، وال وول موو  اهمهووا الترميوو  علووى املع وو   وو  مماردووة اللغووة، والترميوو  علووى النتووائج بمع وو  ان 

ين مطووووالبين بادووووتندام اللغووووة إلنجووووال نوووووب موووو  الل وووواا  وووو  ب ئووووة صووووفية تواصوووولية تقتوووورب موووو  علموووو ت امل 
املواقووووو  ا ًقيقيوووووة ملماردوووووة اللغوووووة، م وووووا: اقًادذوووووة، او إجووووورا  حووووووار مووووو   ووووو  ، او التحووووودث عووووو  

 .(Ahmadian, 2016, 376) وال را انطباعاتمل الش صية تجاا ش ل  معين، او الرسوق  

ا   لوو  املعوواني  ول سووت مجوورد نرووام موو   للغووةا ممووا ينروور هووذا املوود  ا ديناميكيووا باعتبارهووا مصوودرا
القواعوووود ال وووول يووووتم قعلمهووووا بمعووووز  عوووو  السووووياق اللغوووووي التواصوووول ، و نووووا ا علووووى  لووووا فاملعرفووووة باللغووووة 
وحوودها ال تكفوووي لتعلمهوووا، بوووا البووود مووو  تطبيقهوووا و ووكا تواصووول  يحقووو  وظيفيوووة اللغوووة  و التوووال  تنميوووة 

ا مووو  الل ووواا الصوووفي ة ال ويووو الكفووا د اللغ تواصووولية لووودى التالميوووذ، بحيوووث تصوووب  املهموووة اللغويوووة جوووز ا
الذي يت م  فهم اللغة و نتاجها و ووكا تفوواعل   ممووا يووتم ادووتندام اًن ووطة اذنووا  تنفيووذ املهووام موو  

 اجا ليادد معدالت التفاعا اللغوي بين التالميذ.

ات التووووودريس بادوووووتندام هوووووذا جووووورا إ وموووو  اجوووووا تحقيووووو   لوووووا يوووووتم تقسووووويم عمليووووات التعلممذنوووووا 
املد ا إلى مجموعة م  املهام اللغوية  بحيث تت م  كا مهمووة مهووارد او مجموعووة موو  املهووارات ال وول 
يوووتم تووودريت التالميوووذ علعاوووا  ووو  مواقووو  قعلوووم وظيفيوووة اقووورب للعوووالم ا ًقيقوووي، ويوووتم ادوووتندم ان وووطة 

لتالميوووذ وع وووهم الوووبع ، و يوووإام ين ابووو  العمووا دووووا   ووو  الواو او مجموعوووات لزيوووادد معووودالت التفاعووا 
 .(Shehadeh, 2005, 14)و ين املعلم، واذنا   لا يتم قعلم مهارات اللغة  
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باإل افة إلى  لا يت م  هذا املد ا عدد مبير م  املهام اللغوية ال وول ترنادووت و ووكا مبيوور موو  
فجووود املعلومووات" همووة "مقعليم مهارات الطالقة والتحدث، وال ل يمك  توظيفها اذنا  التدريس م ووا: 

تتطلوووت موووو  املتعلموووين تبوووواد  املعلوموووات موووو  اجووووا إنجوووال اًن ووووطة املكلفوووين داووووا  ويمكووو  توظيفهووووا  وووو  
تنمية مهارات "الطالقة والتحدث ع  النفس و جرا  حوار م  امل ري "، ومهمووة "فجووود الووراي" وال وول 

معينووووة  ويمكوووو  توظوووو  كلة م وووو تتطلوووت موووو  التالميووووذ التعبيوووور عووو  آرا اووووم ومووووواقفهم تجوووواا موقووو  او 
ًحووووووداث ا ياريووووووة و بوووووودا  الووووووراي حووووووو  موقوووووو  او  ان ووووووطااا لتنميووووووة مهووووووارات "الفهووووووم والتعليوووووو  علووووووى ا

 .(Ellis, 2003, 5-9)م كلة"  

م  هنا يربين الدور اإليجابي الذي يمك  ان يحققمل هذا املوود ا  وو  قعلووم مهووارات اللغووةم   ووال  
ا ًهوودافها،  هووام، مل تقسوويم اًن ووطة الصووفية إلووى مجموعووة موو  ا وتحليووا املهووام اللغويووة وتصووليفها وفقووا

 سوواعد التالميووذ علووى  افعاووا  مموو م  بيان اًن طة ال ل يتم تنفيذها    كا مهمة، ودور املعلووم واملووتعلم 
امل ارمة الفعالة    عملية التعلم،    نفس الوقت الذي ي ير دافعياام نحوهووا، ويجعووا التلميووذ امووام 

 وووو  دووووياق لغوووووي و  ئووووة صووووفية تتميوووو  باإليجابيووووة، و وووو  ظووووا  ووووروا  اصووووة  فيووووذهاتن مهمووووة يحتوووواو إلووووى 
 باملهمة املراد تنفيذها.

وهووووذا مووووا ا ووووارت إليوووومل نتووووائج عوووودد موووو  الدرادووووات السووووابقة، وال وووول ا ووووارت إلووووى اهميووووة ادووووتندام 
 ( وال ووووول ا وووووارت إلوووووى اًذووووور2017موووود ا املهوووووام اللغويوووووة  ووووو  قعلووووويم مهوووووارات اللغووووة، م وووووا درادوووووةجال   

بي للمووووود ا  ووووو  تنميوووووة مهوووووارات الفهوووووم القرا،وووووي لووووودى داريووووو ل اللغوووووة العر يوووووة النووووواطقين وغيرهوووووا، إليجووووواا
( وال وووول م ووووفت نتائجهووووااًذر اإليجووووابي للووووتعلم موووو   ووووال  املهووووام اللغويووووة  وووو  2020ودرادووووة  موووو س  

ًدايووو ل، ودرادووة دوووي     ( ال ووول2020تنميووة مهوووارات التعبيوور الكتوووابي لوودى تالميوووذ الصووو  ا  ووامس ا
نموووووووو مهوووووووارات القواعووووووود النحويوووووووة والوووووووون  داوووووووا لووووووودى طوووووووالب املرحلوووووووة ال انويوووووووة الوووووووذي  دردووووووووا ظهووووووورت ا

 بادتندام مد ا قعليم اللغة القائم على املهام اللغوية.

ًجنبيووة ا ووارتو وو  قعلوويم اللغووات  لووى التحسوو  إ Masuram and Sripada (2020)نتووائج درادووة  ا
نديوووة لووودى تالميوووذ املرحلوووة االبتدائيوووة الوووذي  دردووووا غوووة الهلل الكبيووور  ووو  مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة  ووو  ا

ان قعلووويم اللغوووة  Hassan, et.al (2021)بادوووتندام مووود ا املهوووام اللغويوووة، واظهووورت نتوووائج درادوووة 
القووائم علووى املهووام دوواعد و ووكا مبيوور  وو  تنميووة مهووارات التحوودث  وو  اللغووة اإلنجلي يووة كلغووة ذانيووة لوودى 

إلووى  Hakim, et.al, (2021)   املالي يووة، ممووا ا ووارت نتووائج درادووةاملوودار ب  تالميووذ املرحلووة االبتدائيووة
فاعلية قعليم اللغة القائم على املهام    تنميووة مهووارات الطالقووة والدقووة  وو  ا ًووديث باللغووة اإلنجلي يووة 

 لدى تالميذ الص  التاد .

ة العر يوووووو ة ويالحوووووو  علووووووى الدرادووووووات السووووووابقة قلووووووة الدرادووووووات ال وووووول تناولووووووت تنميووووووة مهووووووارات اللغوووووو 
 -علوووووى حووووود علوووووم الباحووووووث  –بادوووووتندام مووووود ا املهوووووام اللغويوووووة، وعووووودموجود درادووووووة عر يوووووة واحووووودد 

اهتمووووت بادووووتندام موووود ا املهووووام اللغويووووة  وووو  تنميووووة مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة، او مهووووارات التحوووودث 
ًجنبيووووة ا ل ل وووو الوووووظيفي لوووودى الداردووووين باللغووووة العر يووووة، علووووى الوووورحم موووو  وجووووود عوووودد موووو  الدرادووووات ا

ت إلىوووواًذر اإليجوووابي للتعلوووويم القووووائم علوووى املهووووام اللغويووووة  ووو  تنميووووة الطالقووووة والتحووودث  وووو  لغووووات ا وووار 
 ا رى حير اللغة العر ية.

بنووووا  علووووى مووووا تقوووودم، و وووو   ووووو  نتووووائج الدرادووووات السووووابقة ونتووووائج الدرادووووة االدووووتطالعية، وال وووول 
ائية ومهارات التحوودث الوووظيفي، ة القر قا ارت إلى  ع  تالميذ املرحلة االبتدائية    مهارات الطال

و التوووال  ا ًاجوووة إلوووى البحوووث عووو  مووود ا قعلي ووول منادوووت لتنميوووة هوووذا املهوووارات، و ووو   وووو  توصووويات 
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الدرادات السابقة ال ل ا ووارت إلووى اهميووة ادووتندام موود ا املهووام اللغويووة  وو  توودريس مهووارات اللغووة، 
دووتندمت موود ا املهووام اللغويووة ا –احووثلب على حد علووم ا–و   ظا عدم وجود درادة عر ية واحدد 

لتنمية مهارات الطالقة القرائية او مهارات التحدث الوظيفي، موو  هنووا ظهوورت ا ًاجةًهميووة القيووام 
 ا ًال .  بالبحث

 تحديد مشكل  البحث: ▪

تحددت م كلة البحث     ع  مستوى تالميذ الصوو  ا  ووامس االبتوودا،ي  وو  مهووارات الطالقووة 
قعلي وول قووائم علووى  يفي، وموو  ذووم ظهوورت ا ًاجووة ل وورورد بنووا  برنووامجث الوووظحوودالقرائيووة ومهووارات الت 

 املهام اللغوية لتنمية مهارات الطالقة القرائية ومهارات التحدث الوظيفي لدى هقال  التالميذ.

 أسئل  البحث: ▪

 ما مهارات الطالقة القرائية املنادبة لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي؟ -1

 ادبة لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي؟في املن ظي ما مهارات التحدث الو  -2

مووووا فاعليووووة برنووووامج قووووائم علووووى املهووووام اللغويووووة  وووو  تنميووووة مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة لوووودى تالميووووذ  -3
 الص  ا  امس االبتدا،ي؟

مووووا فاعليووووة برنووووامج قووووائم علووووى املهووووام اللغويووووة  وووو  تنميووووة مهووووارات التحوووودث الوووووظيفي لوووودى تالميووووذ  -4
 ي؟الص  ا  امس االبتدا، 

العالقوووووة االرتباطيوووووة بوووووين مهوووووارات الطالقوووووة القرائيوووووة ومهوووووارات التحووووودث الووووووظيفي لووووودى  مووووا نووووووب -5
 تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي؟

 فروض البحث: ▪

بنووووا  علووووى الدرادووووات السووووابقة واإلطووووار النرووووري للبحووووث، تووووم و وووو  الفوووورو  املوجهووووة 
 التالية:

بحووث  ووو  القيادوووين موعوووة ال مج  و داللوووة إحصووائية بوووين متودوووطي درجووات التالميوووذ يوجوود فووورق  -1
 القبل  والبعدي ال تبار مهارات الطالقة القرائية ومهاراتمل الفرعية لصا   القيا  البعدي.

يوجوود فووورق  و داللوووة إحصووائية بوووين متودوووطي درجووات التالميوووذ مجموعوووة البحووث  ووو  القيادوووين  -2
 بعدي.قيا  ال ال   القبل  والبعدي ال تبار مهارات التحدث الوظيفي ومهاراتمل الفرعية، لصا  

ا بين مهارات الطالقووة القرائيووة ومهووارات التحوودث الوووظيفي  -3 توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا
 لدى التالميذ مجموعة البحث.
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 أهداف البحث:  ▪

 هد  البحث إلى:

قيووووا  فاعليووووة برنووووامج قووووائم علووووى املهووووام اللغويووووة  وووو  تنميووووة مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة لوووودى  -1
 .بتدا،يمس اال تالميذ الص  ا  ا

قيوووا  فاعليوووة برنوووامج قوووائم علوووى املهوووام اللغويوووة  ووو  تنميوووة مهوووارات التحووودث الووووظيفي لووودى  -2
 تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي.

التعر  على العالقووة االرتباطيووة بووين مهووارات الطالقووة القرائيووة ومهووارات التحوودث الوووظيفي  -3
 لدى تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي.

 

 محدداا البحث: ▪

 ددات املتية:ث باقًبحم ال الت  

مجموعة م  تالميذ الصوو  ا  ووامس االبتوودا،ي، وقوود تووم ا تيووار هووذا الصوو    املحدد البشري: -
ًن تالميوووووذ الصووووو  ا  وووووامس يتوقووووو  ان يكونووووووا علوووووى درجوووووة مبيووووورد مووووو  الن وووووج القرا،وووووي و تقوووووان 

 عوووو  قوووودر ام علووووى التعبيوووو 
ا
ر عوووو  مهووووارات الدقووووة والسوووورعة القرائيووووة وحسوووو  فهووووم املقوووورو ، ف ووووال

التعاموووا مووو  امل وووري   ووو  مواقووو  التحووودث الووووظيفي اق تلفوووة، وقووود توووم االبتعووواد عووو  نفسوووهم و ا
 الص  الساد  االبتدا،ي لصعو ة التطبي     ظا ان غا  التالميذ و هادد إتمام املرحلة. 

ًدادوووية بمدردوووة ال وووهيد فوووايز االبتدائيوووة بوووتدارد  املحااادد اتكااا   : - توووم تطبيووو  تجر وووة البحوووث ا
ة قنووووووا، وتوووووووم ا تيووووووار هوووووووذا املدردووووووة لتووووووووافر اإلمكانووووووات والتجهيووووووو ات بمحافرووووووو  تعليمووووووةقفوووووول ال 

 والودائا التعليمية املطلو ة إلتمام البحث، ولوجود عالقة طيبة م  إدارد املدردة.

م 2020/2021توووم إجووورا  التجر وووة  ووو  الفصوووا الدرايووو ل ال ووواني للعوووام الدرايووو ل  املحاادد النم:اا : -
ج اللغووووووة العر يووووووة للصوووووو  ا  ووووووامس االبتوووووودا،ي لة ملوووووون ال ووووووام و لووووووا وعوووووود االطووووووالب علووووووى ا  طووووووة

ً ذ    االعتبار  طة الدرادة    ظا جائحة كورونا.  بالفصا الدراي ل ال اني، م  ا

 املحدد اتوضوعي:   -

o  مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة املنادوووبة لتالميوووذ الصووو  ا  وووامس االبتووودا،ي، و ووو : نطووو  الكلموووات
ا، والدقوووووة ال  يحا ا صووووًو عبووووور، وفهووووووم ، واملعووووو قرائيوووووةوا يموووووا نطقوووووا

 
د  القرا،وووووي، واًدا  القرا،وووووي امل

 املقرو .

o  املهووووارات :
ا
مهووووارات التحوووودث الوووووظيفي املنادووووبة لتالميووووذ الصوووو  ا  ووووامس االبتوووودا،ي، و وووو : اوال

العامووووة وق ووووما مهووووارات:  ا يانووووت الفكووووري، وا يانووووت اللغوووووي، وا يانووووت الصوووووقي، وا يانووووت 
ا: املهوووارات ا  اصوووو  وظيفيووووة للتحووودث، وق ووووما: مهوووارات  التعريوووو  واق  ال ة بوووامل امللمحووو (، ذانيووووا

ًحداث ا يارية(.  بالنفس، التعاما بالبي  وال را ، اقًادذة، التعلي  على ا
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 منهج البحث والحصم:م الحجريب  ▪

اعتموووووود البحوووووووث علووووووى املووووووون ج التجريبووووووول القووووووائم علوووووووى التصوووووووميم  ووووووبمل التجريبووووووول  ي اقيموعوووووووة     
ا ترموووز علووى مهووارات الطالقوووة ي، و عوودلب لووو  واالواحوودد والقيادووين القب 

ا
ًن البرنوووامج ت ووم  اهووداف لووا 

ا قرائيووة ومهووام لغويووة  القرائيووة ومهووارات التحوودث الوووظيفي، ممووا ان محتوووى البرنووامج يت ووم  نصوصووا
 وان طة قعليمية تندم اهدا  البرنامج، لذلا تم االعتماد على هذا التصميم التجريبل للبحث.

 س الق: مواد البحث وأدات  ▪

 لبحث إعداد املواد واًدوات املتية:  م  إعداد الباحث(تطلت ا

 قائمة مهارات الطالقة القرائية املنادبة لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي. .1

 قائمة مهارات التحدث الوظيفي املنادبة لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي. .2

 لتلميذ(.متاب ا –  ملعلمالبرنامج التعلي ل القائم على املهام اللغوية  دليا ا .3

 ا تبار مهارات الطالقة القرائية لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي.   .4

 ا تبار مهارات التحدث الوظيفي لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي.   .5

 أهم:  البحث: ▪

 تتم ا اهمية البحث    املقي:

د علووى عاقوود  سوو توظيوو  احوود املوودا ا ا ًدي ووة لتعلوويم اللغووة وهووو موود ا املهووام اللغويووة، ممووا  -1
 طوير قعليم مهارات اللغة العر ية باملرحلة االبتدائية.ت 

ا علووووووى املهووووووام اللغويووووووة، يت ووووووم  مجموعووووووة موووووو  اًن ووووووطة  -2 ا قائمووووووا ا قعليميووووووا قوووووودم البحووووووث برنامجووووووا
التدريسية واملهام اللغوية املصممة بطريقة جذابة وم وقة و ات مع  ، مما قوود يفيوود معل وول 

قووووة القرائيووووة والتحوووودث الوووووظيفي والتغلووووت علووووى ت الطالار س مهووووااملرحلووووة االبتدائيووووة عنوووود توووودري 
 م كالت تدريسهم.

تقديم برنامج قعلي ل يت م  نما و تطبيقيووة قيموعووة موو  املهووام اللغويووة املوجهووة نحووو تنميووة  -3
مهووارات الطالقووة القرائيووة ومهووارات التحوودث الوووظيفي لوودى تالميووذ املرحلووة االبتدائيووة، ممووا قوود 

 هذا املهارات وتنميااا لديام.  امرساب  ىلميذ ع ساعد هقال  التال 

قد يفيد البحث القووائمين علووى إعووداد وتطوووير املنوواهج الدرادووية، موو   ووال  االهتمووام باملوودا ا  -4
التعليميوووووة القائموووووة علوووووى املهوووووام اللغويوووووة، وت وووووميإاا  ووووو  منووووواهج تووووودريس مهوووووارات اللغوووووة العر يوووووة 

 بمراحا التعليم العام.  

اللغووة العر يووة باملرحلووة االبتدائيووة، بقووائمتين ملهوووارات منووواهج  داى إعووديووزود البحووث القووائمين علوو  -5
الطالقوووة القرائيوووة ومهوووارات التحووودث الووووظيفي لتالميوووذ املرحلوووة االبتدائيوووة، مموووا قووود يفيووود عنووود 

 إعداد محتوى متت اللغة العر ية للمرحلة االبتدائية.
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ا ملهارات الطالقة القرائية ومهارات الت  -6 ى تالميووذ املرحلووة ظيفي لوودو لوو حدث ايقدم البحث ا تبارا
 االبتدائية، مما قد يفيد الباح ين املتنصصين    اللغة العر ية عند إجرا ات بحوث مماذلة.

يفوووت  البحوووث اقيوووا  اموووام بحووووث ا ووورى مسوووتقبلية  ووو  مجوووا  قعلووويم اللغوووة العر يوووة، قسوووااد   -7
 لفة.ة اق ت غل ون ال توظي  مد ا التعليم القائم على املهام اللغوية لتنمية مهارات وفن 

 

 تحديد مصطلح ا البحث: ▪

وعوود االطووالب علووى التعريفوووات اق تلفووة ملصووطةًات البحووث  ووو  اًدبيووات التربويووة السووابقة، ومعا يااوووا 
ا على النحو التال :  واالدتفادد مإاا، تم تحديد مصطةًات البحث إجرائيا

 مه راا الطالق  القرائ:  -

عووووور  مهوووووارات الطالقوووووة القرائيوووووة إجرا
ا
اق حوووووث بم اوووووا: قووووودرد تلميوووووذ الصووووو  ا  وووووامس  ووووو  هوووووذا الب  ئيوووووا

ا،  يحا ا صوووًو االبتووودا،ي علوووى قعوووور  الرموووول املكتو ووووة وترجمااوووا إلووووى اصووووات منطوقووووة مووو  منارجهووووا نطقوووا
يرسوووووم بالدقوووووة والسوووووورعة املنادوووووبتين، مووووو  حسوووووو  التعبيووووور عوووووو  املعووووواني املت ووووومنة  وووووو  الووووون  املقوووووورو  

يووذ  وو  ا تبووار مهووارات الطالقووة القرائيووة عاووا التلمل عحصووا واإلحاطووة بوومل وفهموومل، وتقووا  بالدرجووة ال وول ي 
 املعد لهذا الغر .

 مه راا الححدث الوظ:ا : -

ا  ووووو  هوووووذا البحوووووث بم اوووووا "قووووودرد لغويوووووة ادائيوووووة تت وووووم   قعووووور  مهوووووارات التحووووودث الووووووظيفي إجرائيوووووا
ً وورى  اصوووة بوواملواق  الوظيفيووة ال ووول يتحوودث فع  ااووو مجموعووة موو  املهوووارات الفرعيووة وع ووها عاموووة وا

املهارات تمك  تلميذ الص  ا  ووامس االبتوودا،ي موو  التعبيوور عوو  نفسوومل، ونقووا اًفكووار   ميذ، وهذال ت ال 
ة اللغويووة، والدقووة  وو  التعبيوور، وو وووع  واملعلومووات وا ًقووائ  واملرا  لآل ووري ، بمدوولوب يرسووم بالاوًو

تحووووودث ل اات ر ااًفكوووووار، ودوووووالمة اًدا ، وتقوووووا  بالدرجوووووة ال ووووول يحصوووووا علعاوووووا التلميوووووذ  ووووو  ا تبوووووار مهووووو 
 يفي املعد لهذا الغر ".الوظ

 

 مدخل الحعل:م الق ئم على اته م اللغوي  -

ا بمنوووومل " طووووة عمووووا تقوووووم علووووى   عوووور  البحووووث موووود ا التعلوووويم القووووائم علووووى املهووووام اللغويووووة إجرائيووووا
مجموعوووووة مووووو  املهوووووام اللغويووووووة التواصووووولية، يقووووووم املعلوووووم بتصووووووميمها والتالميوووووذ برنفيوووووذها مووووو   ووووووال  

ة املقسوووومة علووووى مراحوووا ذووووالث، مرحلووووة اإلعووووداد للمهمووووة، ومرحلووووة التدريسووووي  تاجوووورا إل مجموعوووة موووو  ا
تنفيذ املهمة، ومرحلة ما وعد املهمة، و لا داد  تنميووة مهووارات الطالقووة القرائيووة ومهووارات التحوودث 

 الوظيفي لدى تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي م   ال  البرنامج املعد لهذا الغر ".
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 للبحث: اإلط ر النظري  ▪

إلطوووار النروووري للبحوووث ذالذوووة محووواور رئ سوووة،  ووو : الطالقوووة القرائيوووة، والتحووودث الووووظيفي، او  انووو ت 
ا على النحو املقي:  ومد ا املهام اللغوية، ويمك  عر   لا تفصيليا

: الطالق  القرائ:  ومه راته  لدى تالم:ذ اترةل  االبحدائ: 
ً
 أوال

 ( ماهوم الطالق  القرائ:  وأهم:ته :1) 

ية الطالقة القرائيووة باعتبارهووا مهووارد رئ سووة موو  مهووارات القوورا د، إال ان هنووا  اهم  مى الرحم  لع
اداا حوووو  املكونوووات الرئ سوووة  ا  ووو  التعريفوووات ال ووول تناولااوووا، منريجوووة ال وووتال  وجهوووة نرووور اصووًو

ا
ا تالفووو

 للطالقة القرائية.

عوور  بم اووا "القوودرد علووى قوورا د الوون  بدقووة وع
 
كا تلقووا،ي وب وو  ، سلووى نحووو دوول فالطالقووة القرائيووة ق

. يالحوووو  علووووى التعريوووو  (Fraser, 2004)موووو  القليووووا موووو  االهتمووووام بآليووووات القوووورا د وفووووا الر ووووفير" 
 الساب  انمل رمز    قعري  الطالقة القرائية على الدقة والتلقائية    عملية القرا د.

ر    وودون بردو علدقيقةوامل الطالقووة القرائيووة بم اووا "القوورا د ا (Kuhn and Stahl, 2003)ب نمووا عوو 
بم اووا "قوودرد القووارف علووى القوورا د بدقووة ودوورعة  (Griffith and Rasinski, 2009, 61)جهوود". وعرفهووا 

 وتلقائية    اًدا ، م  حس  التعبير وتم يا املع   املقرو ".

ا آ وووور للطالقووووة القرائيووووة وهووووو حسوووو  التعبيوووور عوووو  املعوووواني ال وووول  التعريفووووان السووووابقان ا ووووافا وعوووودا
عبرد.قرو مل اإاا الن   يت م

 
  ، او ما  عر  بالقرا د امل

ا لعمليووة القوورا د،  ا  اائيووا
ا
وهنووا  موو  ا ووا  الفهووم القرا،ووي ًوعوواد الطالقووة القرائيووة باعتبووارا هوودف

ا  اب هوووووذا التعريفوووووات ملهوووووارات الدقوووووة والتلقائيوووووة وحسووووو  التعبيووووور باعتبارهوووووا جسووووورا حيوووووث ينرووووور اصووووًو
 مكونات الطالقة القرائية.م    س  اداي ل ورئ للوصو  إلى الفهم، وم  ذم فهو مكون  

ًمريكيوووة   رفوووت هيئوووة القووورا د الوطنيوووة ا الطالقوووة القرائيوووة بم اووووا  NRP, 2000, 3-5)مووو  هنوووا ع 
"عمليوووة ق وووما عالقووووة متبادلوووة بوووين الترميوووو  والفهوووم، وتت وووم : السوووورعة، والتعبيووور، والدقوووة القرائيووووة 

والدقووة القرائيووة، واًدا  القرا،ووي  د، ار معوود  القوو  ال ووفهية، وتمكوو  القووارف موو  فهووم املقوورو ، ممووا ان
ر  صائ  ممي د لها". و

 املعب 

( بم اووا القوودرد علووى التعوور  علووى الرمووول اللغويووة املكتو ووة، 148، 2011مما عرفها  عبد الباري. ا، 
ا، موووو  حسوووو  التعبيوووور عوووو  املعوووواني املت وووومنة  وووو  املقوووورو ،  ا ودقيقووووا ا ودووووريعا يحا ا صوووًو والنطوووو  داووووا نطقووووا

ا  وفه  لى اإلحاطةو بفكرتمل العامة، وتفاصيلمل الداعمة.وم عقي ممل فهما

و وووالنرر للتعوووريفين السوووابقين نجووود ا اموووا ر طوووا  ووو  قعوووريفهم للطالقوووة القرائيوووة بوووين قووودرد التلميووووذ 
على فا  فرد الرمول املكتو ة والنط  داا والتعبيوور عإاووا، و ووين فهموومل لهووذا الرمووول موودليا علووى القوودرد 

ر للكلموووات وا يمووا ال ووول يت ووومإاا  ئ توووملاقلقووارف وتل القرائيووة، فدقوووة ا و
تحقوو  الفهوووم، وادا  القوووارف املعبوو 

ا، وم  ذم فالطالقة القرائية تت م  الفهم. ر ع  فهممل اي ا و
 املقرو ،  عب 

مما دب  يربين ان الطالقة القرائية مهارد رئ سة موو  مهووارات القوورا د، وانوومل علووى الوورحم موو  قعوودد 
ى قعددها ال تنرو عوو  كو اووا ق ووير إلووى قوودرد القووارف علووى فووا  ووفرد ا علا اا، إال االتعريفات ال ل تناولا
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ا، علووووى ان يوووتم  لووووا بالدقوووة والسوووورعة املنادوووبتين  موووو   يحا ا صووًو ا ًووورو  والكلموووات والنطوووو  داوووا نطقووووا
 امللية    اًدا   وحس  التعبير ع  املعاني املت منة    املقرو   وفهممل.

ا مووو  عمليوووة  مبيووورد ئيوووة اهميوووةبالتوووال  تحقووو  الطالقوووة القرا ا مهموووا عووودن جوووز ا
 
 ووو  قعلوووم اللغوووة، حيوووث ق

ا  وووو  بوووورامج  ا رئ سووووا
ا
م ووووا هوووودف ، ممووووا ا اووووا ت 

ا
القوووورا د، فروووول املق وووور علووووى امرسوووواب مهووووارات القوووورا د إجموووواال

قعليم القرا د و كا عام، و رامج التد ا املبكر  وو  املرحلووة االبتدائيووة ملنوو  الف ووا القرا،ووي علووى وجوومل 
حو   ا  صوص،   وقوب التالميذ    امل كالت القرائية.دون      مما ي 

وال وول اموودت علووى ان وجووود صووعو ات  Rasinski, et.al (2009)وهووذا مووا ا ووارت إليوومل نتووائج درادووة 
   الدقة واملعد  القرا،ي لوودى التالميووذ يووقدي إلووى وجووود صووعو ات  وو  فهووم املقوورو ، وان التلميووذ الووذي 

ًدووووا  وصووووعو   يووووة العامووووة عوووواني موووو   ووووع   وووو  القوووودرد القرائ  ات  وووو  فهووووم املقوووورو ، يكووووون لديوووومل  وووو  ا
( ان التالميوووذ الوووذي  2016 وووع   ووو  الدقوووة والتلقائيوووة القرائيوووة. مموووا اظهووورت نتوووائج درادوووة حمووودان  

يقووراون بمعوود  طالقووة منادووت  يجوودون دووهولة  وو  فووا  ووفرد ا ًوورو  والكلمووات، والنطوو  داووا بدقووة 
 فهم.ى ال لعم القدرد  وآلية وتلقائية و التال  تنمو لديا

ا يوووووور ل بوووووين التعوووووور  علوووووى ا ًوووووورو   ومووووو  هنوووووا ترهوووووور اهميوووووة الطالقووووووة القرائيوووووة باعتبارهووووووا جسووووورا
يحة موو  جهووة  و ووين فهووم الوون  وادووريعابمل مووو   والكلمووات وفووا  ووفر اا ونطقهووا موو  منارجهووا الاوًو

 ل و  وووفرد الرمووو جهوووةو ا ووورى، ومووو  ذوووم تم وووا احووود املفووواتي  املهموووة للقوووارف املووواهر  وال ووول تمكنووومل مووو  فوووا 
 كتو ة ونطقها بدقة وآلية وانسيابية  مما يوفر ا يهد املبذو  ويوجهمل نحو الفهم.امل 

 مه راا الطالق  القرائ: :( 2)

تت م  الطالقة القرائية مستويين، اًو  دطح : وي ير إلووى قوودرد التالميووذ علووى قوورا د املفووردات 
لسوووريعة، والقووودرد علوووى فوووا ة وايووو ل قووورا د املاللغويوووة بدقوووة، وهوووذا املسوووتوى يتطلوووت اموووتال  مهوووارات ال 

 ووووفرد املقوووورو  والتعوووور  علووووى الرمووووول واًصوووووات والوووور ل بووووين الصوووووت والرمووووز الوووودا  عليوووومل، وموووو  ذووووم 
قرا د الكلمات وا يما قرا د جهرية صًيحة، اما املستوى ال وواني فهووو املسووتوى العميوو : ويقوووم علووى 

 .(Rasinski, 2009, 2)اًدا  القرا،ي املعبر، والقدرد فهم املقرو   

ا لوووذلا، و ادوووتقرا  اًدبيوووات التربويوووة، والدرادوووات السوووابقة ال ووول تناولوووت الطالقوووة القرائيوووة،  تبعوووا
 يمك  تحديد املهارات الرئ سة ال ل تندرو تحااا، و  :

دون  : هووذا املهووارد ق ووير إلووى قوودرد التلميووذ علووى قوورا د الوون  Reading Accuracyالدقاا  القرائ:اا   -1
 . (Barone and Morrow, 2003, 67) علعاووااملكتو ووة إلووى اصوووات دالووة  ل و موو الر تحويووا و ا طووا ، 

ا موو  ا طووا   ا  اليووا يحا ا صوًو  ، ا ًووذ بالتووال  تتطلووت الدقووة القرائيووة نطوو  ا ًوورو  والكلمووات نطقووا
 والكلمات.  واإلبدا  لةًرو     ، واإل افة

مجموعووة  ف ر ت موو  القوواان الدقووة القرائيووة تتطلوو  (Torgesen and Hudson, 2006, 548)ويوورى 
موووو  العمليووووات تتم ووووا  وووو : معرفووووة مبووووادف ال يووووا ، والقوووودرد علووووى تحويووووا الرمووووول املكتو ووووة إلووووى اصوووووات 
منطوقووة دالووة علعاووا، والقوودرد علووى املووزو الصوووقي بيإاووا اذنووا  النطوو ، باإل ووافة إلووى القوودرد علووى تنووزي  

  اًصوووووووات ئ اًتوووووووى و صوووووو وادووووووترجاب الكلمووووووات موووووو  الووووووذامرد، وادووووووتندام ا  لفيووووووة املعرفيووووووة واق
 وا ًرو  لتنمين معاني الكلمات والتعر  علعاا.

بالتووال  تتحقوو  الدقووة القرائيووة موو   ووال : قوودرد التلميووذ علووى القوورا د ا يهريووة لةًوورو  والكلمووات 
ي  ومتصوووا، مووو  تووووفر حووود ادنوووا مووو  ا طوووا  النطووو  اذنوووا  القووورا د، و وووذلا فرووول  وا يموووا و وووكا صووًو
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يحةمكوووون  ووووروري وادايوووو ل للقوووورا  ولكإاووووا ل سوووت كافيووووة وحوووودها لتحقيقهووووا، فح وووو  يصووووب   ، د الاوووًو
ا م  القرا د الفاعلووة يجووت ان يووتمك  موو  قوورا د الكلمووات بدقووة  موو  املليووة والسوورعة  وو   القارف متمكنا

 اًدا  والفهم بمقا جهد معر   ممك ، وهو ما  عر  بالتلقائية او معد  ودرعة القرا د.

ًحيووان التلقائيووة القرائيووة،  يطلوو  علووى :Reading Rateمعاادا القاارا    -2 هووذا املهووارد  وو  م يوور موو  ا
عبر ع  درعة املعا ية امللية للكلمات، والقدرد على التنقا بيإاا وقرا  اا بمقا جهد ممك .  

 
 وق

عوور  و   (Rasiniski, 2009, 4)  التلقائيووة بم اووا "قوودرد القووارف علووى فووا  ووفرد الكلمووات وسوورعة
ر او ترجمووة الرمووول، والقووارف النوواب  يرسووم بالتلقائيووة  وو  التعوور  يفارات الر وو م  انرباا وجهد اقووا ملهوو 

ا يدفعمل إلى ترمي  انرباهمل على فهم املع  ".   على الكلمات ال ل يقرؤها بدقة ودرعة  ممَّ

ان املعوود  القرا،ووي يتوقوو  علووى عوودد متغيوورات،  (Moskai and Blachowicz, 2006, 5)ويوورى 
 فيمل التلميذ، ومستوى صعو ة الن  املقرو ، ونوعمل.   دالذي يوج م  اهمها: الص  الدراي ل

املعوود  القرا،ووي او التلقائيووة القرائيووة داووذا املع وو  دوومة معرفيووة عامووة، توورتبل بوووالتمك  موو     
الدقووة القرائيووة ممرحلووة اولووى دووابقة علووى السوورعة  وو  ق ووفير الكلمووات، واملماردووة املتكووررد والتووودريت 

رعة قوووورا د الكلمووووات اململوفووووة وحيوووور اململوفووووة او ا يديوووودد ب سوووور دوووو و تلقائيووووة، لتصووووب  عمليووووة الر ووووفير 
ودووووووهولة، وموووووو  ذووووووم إدرا  عوووووودد مبيوووووور موووووو  الكلمووووووات  ووووووم  وحوووووودات  ات مع وووووو ، وتحقيوووووو  السوووووورعة 
القرائيوووووة، ولكووووو  لووووو س علوووووى حسووووواب الفهوووووم الكوووووا   للمقووووورو ، وادوووووتغال  املصوووووادر املتاحوووووة  ووووو  العقوووووا 

 ا.ي ل وياتمل العللفهم، والتقدم إلى الفهم بمست 

يطلووووو  علوووووى هوووووذا املهوووووارد ادوووووما  متعوووووددد مإاوووووا: حسووووو  التعبيووووور  والقووووورا د : Prosodyاألدا  اتعبااااا   -3
ًدوووا  علوووى  صوووائ   املعبووورد  والتنغووويم الصووووقي  والطالقوووة التعبيريوووة، وهوووذا املهوووارد تنصوووت  ووو  ا

نغمووة، ت و الموو  الصوو اللغة املنطوقة، فوواًدا  املعبوور يوورتبل باقيووا  الصوووقي للغووة، ويرمووز علووى امل 
 
ية امل

 واالهتمام وعالمات الترقيم والوق  والوصا اذنا  القرا د.

ًدوووووولوب الووووووذي يربعوووووومل 183، 2016ويوووووورى  عبوووووود البوووووواري،     ( ان اًدا  القرا،ووووووي املعبوووووور يتوقوووووو  علووووووى: ا
عبوور عوو  املع وو ، وحووود

 
د القووارف عنوود القوورا د، وفتوورات التوقوو  ال وول توظوو  اذنووا  القوورا د، والتنغوويم امل

 ووووو : تم يوووووا معووووواني عالموووووات التووووورقيم، وتنويووووو  طبقوووووات الصووووووت، وحسووووو  الوقوووووو  عنووووود تموووووام  امهارا اووووو 
ًدووووووواليت  ا، وتلووووووووي  اًدا  الصووووووووقي وفووووووو  ا يحا ا صووووووًو ا نحويوووووووا

ا
املع ووووووو ، و وووووووبل اوا ووووووور الكلموووووووات  وووووووبط

ا ملقاطعها الصوتية.  اق تلفة، وقرا د الكلمات قرا د صًيحة وفقا

ر  وووووووو  مجموعوووووووة موووووووو  مو ( دوووووووومات 112-102، 2011مموووووووا حوووووووودد  لعفووووووور،     و
المووووووو  اًدا  القرا،ووووووووي املعبووووووو 

الرووووواهر الصوووووتية،  وووو : النبووووور: ويتم ووووا  وووو  و ووووووع صوووووت او مقطوووو  عووووو  بقيووووة اًصوووووات او املقووووواط  
ً ووووورى ال ووووول تجووووواورا  ووووو  البليوووووة الترميبيوووووة. والتنغووووويم: ويتم وووووا  ووووو  اإليقووووواب الصووووووقي ويبووووودوا مووووو   وووووال   ا

ة، ويقوو  علووى مسووتوى ا يملووة بممملهووا. والتتوواو : و وو  ي ت يعووات الصووو االرتفاعووات واالننفا ووات او التنو 
إعطوووووووا  كوووووووا صووووووووت موووووووا  سوووووووتحقمل مووووووو  املووووووودد الزمنيوووووووة، والقووووووورا د وسووووووورعة منادوووووووبة لطبيعوووووووة املقووووووورو  

 م  ادتراحة النفس.
ا
ا قليال  واملستمعين. والوقفة: و   دكوت القارف دكوتا

ر ا    و
الطالقوووة القرائيووة والفهوووم  وو  اتجووواهين   نلعالقوووة بوويباإل ووافة ملووا دوووب  يوءوو  اًدا  القرا،وووي املعبوو 

حسوووووو  التعبيوووووور عنوووووومل بادووووووتندام  اًو : ان القووووووارف قوووووود فهووووووم الوووووون  املقوووووورو  و ووووووكا جيوووووود، و التووووووال  ي 
ر دوواعد القووارف  وو  إفهووام  و

الرووواهر الصوووتية اق تلفووة موو  اجووا تم يووا املعوواني، وال وواني: ان اًدا  املعبوو 
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يحة  الووون  لآل وووري ، و التوووال  الترجموووة معووواني ال ووول يقصووودها الكاتوووت لآل وووري   والتعبيووور عإاوووا ل ل الاووًو
ا ينم ع  الفهم. ا منغما ا صوتيا  قعبيرا

العالقوووووووة وذيقوووووووة بوووووووين الفهوووووووم القرا،وووووووي والطالقوووووووة القرائيوووووووة، : Comprehensionالاهاااااام القرا اااااا   -4
و  للفهووم باعتبارا الهد  الإاووا،ي موو  عمليووة القوورا د، حيووث ينروور للطالقووة القرائيووة كودوويلة للوصوو 

 (NRP, 2000, 4 و وو  هووذا السووياق يوور ل ،(Kim, et.al, 2021)   بووين الطالقووة  وو  القوورا د والفهووم
فالقوووووارف املووووواهر يقووووورا بطالقوووووة تمكنووووومل مووووو  ترميووووو  انرباهووووومل علوووووى الفهوووووم، فهوووووو يتعووووور  علوووووى ا ًووووورو  

 والكلمات بطريقة صًيحة ودريعة و تلقائية، و التال  يصا وسهولة للفهم.

الطالقوووة القرائيوووة تت وووم  مجموعوووة مووو  املهوووارات، تتم وووا  ووو : نطوووو   ناب  يربوووين مووو   وووال  موووا دووو 
ا  والدقووووووة القرائيووووووة  واملعوووووود  القرا،ووووووي  واًدا  القرا،ووووووي  يحا ا صوووووًو ا ًوووووورو  والكلمووووووات وا يمووووووا نطقووووووا
عبووور  وفهوووم املقووورو ، وهوووذا املهوووارات تووورتبل مووو  وع وووها الوووبع  وعالقوووات تووومذير وتووومذر، فعووودم قووودرد 

 
امل

ًوورو  والكلمووات والنطوو  داووا، وال ووع   وو  مسووتوى الدقووة القرائيووة، يقلووا  افووا  ووفرد  التلميووذ علووى
بووور  و التووال  قدرتوومل علووى الفهوووم،  موو  املعوود  والتلقائيووة القرائيووة وقووودرد التلميووذ علووى اًدا  القرا،ووي املع 

بووالبل   وال يوجد تلميذ متعضوور  وو  التعوور  علووى الكلمووات و ووارب  وو  الفهووم، فحينمووا ترسووم قوورا د التلميووذ
توقوو  الك يووور، والقووورا د كلموووة كلموووة  بالتوووال  ينصووور  إلوووى الترموووز علوووى ا يانوووت اللفروووي دون املع ووو ، ل او 

.
ا
 ويفقد الوقت    النط ، ويتعضر    الفهم والقرا د إجماال

ا، والدقووووووة القرائيووووووة،  يحا ا صوووووًو وموووووو  هنووووووا قعوووووود مهووووووارات: "نطوووووو  ا ًوووووورو  والكلمووووووات وا يمووووووا نطقووووووا
عبوووووور، وفهووووووم املقوووووورو " مهووووووارات رئ سووووووة للطالقووووووة القرائيووووووة، و وووووو   يا  القرا،وووووو واملعوووووود  القرا،ووووووي، واًد

 
امل

املهوووارات ال ووول ت ووومنااا القائموووة املبدئيوووة ملهوووارات الطالقوووة القرائيوووة ال ووول توووم إعووودادها  ووو  هوووذا البحوووث، 
 داد  تنميااا لدى تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي.

 ( ق: س مه راا الطالق  القرائ: :3) 

رات الطالقووة القرائيووة و ووكا مبيوور علووى دقووة نتووائج الطوورق املتبعووة  وو  اهوو ت تنميووة متتوقوو  إجوورا ا
( ان قيووووا  مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة 152، 2011قيادووووها، و وووو  هووووذا الصوووودد يوووورى  عبوووود البوووواري. ا، 

يووورتبل بمحكوووين ادادووويين، اًو : ان تكوووون عمليوووة القيوووا  والتقيووويم علوووى درجوووة مبيووورد مووو  املوذوقيوووة 
ة، واق ان تكوووووووووون القيادوووووووووات املسوووووووووتندمة صوووووووووا ًة وفعالوووووووووة لعمليوووووووووات اإلدارد  :يًوووووووووا ال وووووووووان والاووووووووًو

 وا ًساب والتفسير، وان تكون دريعة ودهلة االدتندام بقدر املستطاب.

وملوووا كانوووت الطالقوووة القرائيوووة تت وووم  مهوووارات منتلفوووة ومتعوووددد، لوووذا فقووود قعوووددت طووورق قيووووا  
ا ملهارا اا على النحو ال   تال :الطالقة القرائية تبعا

توورتبل الدقووة القرائيووة بالقوودرد علووى قوورا د الكلمووات دون ا طووا ،   س الدقا  القرائ:ا ::اق -1
 :(Rasinski, 2004, 6)  املعادلةويتم قيادها ع  طري   

  100×    =  نسبة الدقة القرائية
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ا لهوووذا اللسووووبة يتحووودد مسووووتوى الدقوووة القرائيووووة حيوووث يووووتم تصووولي  التالميووووذ إلووو  ى ذالذووووة وطبقوووا
 ات:  ي و مست 

املستوى املستقا:    هذا املسووتوى  سووتطي  التلميووذ قوورا د نوو  التقيوويم او اي نوو  آ وور بدقووة  -
 (.%100 - %97وادتقاللية دون اية مساعدد، وتتحدد عند مستوى دقة  

مستوى التدريت:    هذا املستوى يكووون التلميووذ قووادر علووى قوورا د نوو  التقيوويم او اي نوو  آ وور  -
ولك  م  وعوو  املسوواعدد موو  املعلمووين او الوالوودي  او الووزمال ،  ، ةة م  الصعو     نفس الدرج

 (.%96 - %90وتتحدد عند مستوى دقة  

مسووتوى ال ووع :  وو  هووذا املسووتوى يواجوومل التلميووذ صووعو ة  وو  قوورا د الكلمووات وق ووفيرها وتكضوور  -
عنووود لديووومل ا طوووا  ا ًوووذ  واإل وووافة واإلبووودا ، ح ووو  مووو  وجوووود مسووواعدات  ارجيوووة، وتتحووودد 

 .%90اقا م    ةقمستوى د

يتطلووووت قيووووا  املعوووود  القرا،ووووي ادووووتندام نصوووووص كاملووووة، ممووووا تقووووا   ق:اااا س اتعاااادا القرا اااا : -2
حسوواب إلووى ميفيووة  (Miller and Groff, 2008, 137)السوورعة موو   ووال  توقيووت القوورا د. وقوود ا ووار 

يحة ال وول قرا الدقيقووة    وو هووا التلميووذ املعوود  القرا،ووي موو   ووال  عوود املعلووم او الباحووث للكلمووات الاوًو
ً طووا  ال وول يقووو  فعاووا التلميووذ ذوووم  الواحوودد عنوود قوورا د نووو  قصووير او صووفحة واحوودد، وتحديووود عوودد ا

 حساب املعد  م   ال  املعادلة:  

يحة املقووووورو د  ووووو  الدقيقوووووة الواحووووودد   العووووودد اإلجموووووال  للكلموووووات املقووووورو د  ووووو   عووووودد الكلموووووات الاووووًو
 م ط قرو د و كا  عدد الكلمات امل   –الدقيقة الواحدد  

عبااا :ق:ااا س األدا   -4
ُ
 ,Kuhnقيووووا  هوووذا املهووووارد مووو   ووووال  قائمووووة تقووودير تحليليووووة متدرجوووة  ميوووت  ات

(، حيووث يقوووم املعلووم بتعطووا  التلميووذ نوو  قصووير لقرا توومل قوورا د جهريووة، ويالحوو  ادائوومل (221 ,2003
ًدوولوب التعبيووري، ودرجووة صوووتمل  مرتفعووة   ىلوو عة(، وقدرتوومل متنوعوو  –مننف ووة  –القرا،ووي موو  حيووث ا

النبووووور والتنغووووويم الصووووووقي، والوقفوووووات اق تلفوووووة اذنوووووا  القووووورا د، ومراعووووواد عالموووووات التووووورقيم، ومراعاتووووومل 
 (.154، 2011للتراميت النحوية لةيما، ودرجة ون  القارف باًفكار ال ل  عبر عإاا  عبد الباري. ا،  

ائيوووووووة، وقووووووود ر قل ي للطالقوووووووة ايم وووووووا فهوووووووم املقووووووورو  الهووووووود  الإاوووووووا،  ق:اااااا س مهاااااا راا الاهاااااام القرا اااااا : -5
ادووتندم البوواح ون عوودد مقوواي س لتقيوويم الفهووم القرا،ووي وقيادوومل، ودووو  يووتم قيووا  مهووارات الفهووم 
القرا،وووووي  ووووو  البحوووووث ا ًوووووال  مووووو   وووووال  مجموعوووووة مووووو  ادوووووئلة اال تيوووووار مووووو  متعووووودد قعقوووووت النصووووووص 

ي ،وووو ار ت الفهوووم القالقرائيوووة املسوووتندمة  ووو  تقيوووويم مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة، وقسووووااد  قيوووا  مهوووارا
 املنادبة ملستوى التالميذ عينة البحث.

وموو   ووال  العوور  السوواب  يربووين ان هنووا  إجوورا ات وطوورق محووددد لقيووا  كووا مهووارد موو  مهووارات   
الطالقووة القرائيووة، و وو  اإلجوورا ات ال وول تووم اتباعهووا  وو  هووذا البحووث عنوود بنووا  ا تبووار مهووارات الطالقووة 

 .ملحي  تبار وتاًالقرائية و بطمل، وعند تطبي  اال 
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 ث نً: : الححدث الوظ:ا  ومه راته لحالم:ذ اترةل  االبحدائ: 

 ( ماهوم الححدث وأنواعه: 1) 

 عووووود التحووووودث او  واقووووودم ا وووووكا  االتصوووووا  الب وووووري علوووووى اإلطوووووالق، باعتبوووووارا ودووووويلة االتصووووووا  
بقيووة ا ووكا   الوحيوودد املتاحووة ل نسووان قبووا امر ووا  الكتابووة، ولعووا مووا يميوو  االتصووا  ال ووفرل عوو 

ً ووورى هوووو دوووهولتمل، وعووودم تطلبووومل قووودرات  اصوووة إلتمامووومل، فالتحووودث ن ووواا  عتمووود علوووى الا تصوووا  ا
اللسووان وامتموووا  اع وووا  النطووو ، و التووال  جميووو  الب ووور علوووى ا ووتال  مسوووتويا ام التعليميوووة قوووادرون 

 على التحدث واإلجادد فيمل  طاملا توافرت لديام اع ا  النط  والكالم.

( ان التحووودث هوووو "ترجموووة 68، 2003تربويووة للقووواني وا يموووا  ل ايوووم املصوووطةًات وقوود جوووا   ووو  م 
و ة باًدلووة والبووراهين ال وول  اًفكار وامل اعر الكامنة بدا ا التلميذ بطريقة منرمة ومنطقية، ماوًو

 تقيد افكارهتجاا مو وب معين او م كلة ما".

موووووات و ل ا وتوصووووويا املع( التحووووودث بمنووووومل "قووووودرد اإلنسوووووان علوووووى نقووووو 161، 2010مموووووا عووووور  هيكوووووا  
 مووو  املسووتقبلين، والتووومذير فوووعام 

ا
وا  بوورات واًفكوووار واملرا  وامل وواعر واالتجاهوووات، بطريقووة تلقوووا قبوووال

 و كا إيجابي، و قناعهم بما ورد    ا ًديث.

( بمنوووووووومل عمليووووووووة فسوووووووويولوجية وعقليووووووووة تت ووووووووم  نقووووووووا 106-94. ب، 2011وعرفوووووووومل عبوووووووود البوووووووواري  
ًحاد س لومووات واًفكووار واملرا  ووجهووات النروور موو  املتحوودث عوا  برات وامل   املعتقدات وامل اعر وا

ة   يقوو  مووإام موقوو  القبووو  والفهووم واالدووتجابة، موو  طالقووة وانسووياب  وو  النطوو  وصوًو
ا
إلووى امل ووري  نقووال

 وو  التعبيوور ودووالمة  وو  اًدا ، ممووا انوومل مووراد  للتعبيوور ال ووفرل مع وو  ومب وو ، و التووال  يمكوو  ادووتندام 
ًن ك احووودهما بداللوووة اموووا يحمووووا نفوووس املع ووو ، مموووا ا امووووا يموووران بووونفس العمليوووات العقليووووة، عل امل ووور، 

 وعليمل فهما مصطةًان مترادفان.

التعريفوووات السوووابقة ق وووير للتحووودث باعتبوووارا مهوووارد  وووفوية إنتاجيوووة معقووودد، تت وووم  عمليتوووين: 
 :ةوال انيووة فكريوو اًولووى فسوويولوجية  تتطلووت موو  املتحوودث امتمووا  اع ووا  النطوو  ح وو  يمكوو  ادا اووا، 

يماردها املتعلم قبا ا ًديث واذنائمل وبعدا، ممووا ان التحوودث مهووارد اتصووالية تووتم بووين طوورفين: مردووا 
ا مووو  الكفوووا د  ووو  ادا اوووا  مووو    املتحووودث(  ومسوووتقبا  املسوووتم (، وهوووذا املهوووارد تحتووواو مووو  التلميوووذ قووودرا

 و وع اللغة، ودالمة العبارد، وصًة اًدا .

عين: التحووودث اإلبووودان ، وهوووو التعبيووور عووو  ا  وووواطر و نووو يوووث الغووور  إلوووى والتحووودث ينقسوووم مووو  ح
وامل ووواعر ونقلهوووا إلوووى املسووووتمعين بمدووولوب ادبوووي و طريقووووة موووقذرد، والتحووودث الوووووظيفي: وهوووو موووا يووووقدي 
ا تتطلبووووومل حيووووواد التلميوووووذ  ووووو  محووووويل قعليمووووومل او محووووويل مجتمعووووومل، ويوووووقدي إلوووووى اتصوووووالمل  ا وظيفيوووووا حر وووووا

مووا يحتاجوومل التلميووذ  وو  حياتوومل العمليووة، ممووا  عوود  اذقون حياتمل، وهوو بالنا  لق ا  حاجاتمل وتنريم  
 م  الدعامات ال ل يقوم علعاا التعبير اإلبدان   الصويركي،  

ا
 (.16، 2014دعامة قوية

وهووذان النوعووان للعبيوور مالهمووا  ووروري ل نسووان، وعلووى الوورحم موو  التوودا ا الووذي قوود يبوودوا بووين 
 ً ا بيإاموووووا، ويمكووووو  إيجوووووال هوووووذا ه حيوووووان، إال انالتحووووودث الووووووظيفي واإلبووووودان   ووووو  وعووووو  ا

ا
نوووووا  ا تالفووووو

 اال تال     املقي:  

: عنووودما  سوووتندم التلميوووذ مهوووارات التحووودث  ووو  مواقووو  ا ًيووواد اليوميوووة ماان ن ة:اا  االسااح دام -
وغوور  ادا  وظيفووة او ق ووا  حاجووة مووا  فهووذا تحوودث وظيفووي، ولكوو  عنوودما  سووتندم التحوودث 



 

 جامعة األزهر 

ة بالقاهر بيةكلية التر  

تربية مجلة ال  
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ا هووووذا امل وووواعر لآل ووووري  والتوووومذير فووووعام قوووو ن ادبووووي موووقذر  ل  للتعبيووور عوووو  نفسوووومل وم وووواعرا بمدوووولوب
 فهذا تحدث إبدان .

ا  وامضوور  من ن ة:  األسلوب: - ًدلوب الووذي  سووتندممل التلميووذ اذنووا  التحوودث منتصوورا إ ا كان ا
ا  ووووو  نقوووووا اًفكوووووار مووووو  و ووووووع املع ووووو   ويغلوووووت عليووووومل الطووووواو  التقريوووووري ا يووووواد ا  وووووال  مووووو   تحديووووودا

ًدلوب  فهذ العاطفة وا  يا  وتزيين ا  عتموود علووى  اا ًدوولوب ادبيووا  وظيفووي، امووا إ ا كووان ا
ٌ

تحدث
ا.  تنوب التراميت واقًسنات البد عية وا  يا  كان التحدث إبداعيا

ا يوووووووقدي حاجوووووووة مااااااان ن ة:ااااااا  الغااااااارض - ا وظيفيوووووووا ا واقعيوووووووا : إ ا كوووووووان املوقووووووو  املتحووووووودث فيووووووومل موقفوووووووا
ة الغووووور  يووووو دا ًقيقوووووة  وتم للمتحووووودث، والهووووود  مووووو  ا ًوووووديث هوووووو اإلقنووووواب واإلفهوووووام  و يصوووووا 

املطلووووب فهوووو تحووودث وظيفوووي، و ن كوووان املوقووو  املعبووور عنووومل  غلوووت عليووومل الطووواو  الوووذاقي، وياووود  
 إلى التمذير العاطفي على املستمعين فهو تحدث إبدان .

اتة   ( ان عمليووة التواصووا اللغوووي ال ووفرل موو   ووال  التحوودث 135، 2015هووذا وقوود اوءوو   وًو
يوجوووود اتصووووا   ووووفرل بوووودون صوووووت، و ال تحولووووت  الالصوووووت: فوووو  : وووو  تت ووووم  اربعووووة عناصوووور رئ سووووة، 

نطوو   ، اي ي 
 
، وجمووال ا، وكلموواتا

ا
ا، واللغووة: فالصوووت يكووون حروفوو العملية إلى إ ارات ل فهام ول س مالما

 ولووو س مجوووورد اصووووات، والتفكيووور: فالتواصووووا ال وووفرل بوووال تفكيوووور  سوووبقمل ويكوووون  وووو  اذنائووومل يكووووون 
ا
لغوووة

ا بوووال م وومحوحائيووة ال مع وو  لهوووا، واصوو  او هووود ، واًدا : وهووو عنصووور ادايوو ل  سوووهم  وو  التووومذير  ن و واتا
قصوووووود بوووووومل قعبيوووووورات الوجوووووومل وحركووووووات الوووووورا  واليوووووودي ، وتنغوووووويم  واإلقنوووووواب، ويعكووووووس املع وووووو  املووووووراد، وي 

 .الصوت والتحكم    النفس

ممووووا دووووب  يربووووين ان التحوووودث  وووورورد موووو   وووورورات االتصووووا  اللغوووووي للمووووتعلم، ممووووا انوووومل الغايووووة 
ًدوووا  غووو ل ود مووو  قعلوووم ال املرجووو  ة، ومحصووولة  اائيوووة للوووتمك  مووو  مهارا اوووا، باعتبوووار ان التحووودث يم وووا ا

ملعرم اًن طة اللغوية ال وول تووتم اذنووا  الدرادووة، وان امضوور مووا  سووتندم موو  ادوواليت التعلوويم والووتعلم 
لغوووووة ومهوووووارات التحووووودث، ومووووو   اللووووومل تتحقووووو  

 
دا وووووا قاعوووووات الدرادوووووة  عتمووووود علوووووى اًدا  ال وووووفرل ل

   إفهام امل ري  وفهمهم.ال يفة اللغة م   وظ

 ومج الته:  ( ماهوم الححدث الوظ:ا 2) 

  ير التحدث الوظيفي إلى قعبير الفرد ع  حاجاتمل، ومتطلبووات حياتوومل اليوميووة، موو  قعامووا و يوو  
و وووورا ، ودووووق  وجووووواب، وادارد  ووووقونمل، وادا  مهنتوووومل، فهووووو يطلوووو  علووووى "كووووا قعبيوووور يووووقدي وظيفووووة  وووو  

 .(205، 2006ة،  ا ًياد"  عطي 

ا موو  االتجوواا الوووظيفي لووتعلم اللغووة، والووذي يقوووم 
ا
موو  هنووا ترهوور اهميووة التحوودث الوووظيفي انطالقوو

علوووووى رميووووو د مقداهوووووا ان اللغووووووة تحقووووو  وظوووووائ  الفوووووورد، وال ووووول تكمووووو   ووووو  ر وووووول افوووووراد اقيتمووووو ، وتبوووووواد  
ن  لووووا عوووو  مصوووا ًهم، وتنروووويم اموووور حيووووا ام، وموووو  ذوووم تحقيوووو  التواصووووا والتفووواهم بيووووإام دوووووا  كوووا

لتحوودث او الكتابووة، و التووال  عنووودما يتوودرب التلميووذ علووى مهوووارات التحوودث الوووظيفي  إنمووا يوووتم ا طريوو 
 تدريبمل على التعاما م  مواق  ا ًياد، وميفية التعبير ع  حاجاتمل ومطالبمل ا ًياتية.

ًدووا  الووذي يلبيوو  ان يقووو 112، 2006لذلا يرى مدكور   م ( ان الل اا اللغوي الوووظيفي هووو ا
تحووودث  ووو  املرحلوووة االبتدائيوووة  و التوووال  يلبيووو  تووودريت التالميوووذ علوووى التحووودث مووو   وووال  ل اعليووومل قعلووويم 
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مجووواالت التحووودث الوظيفيوووة  ال ووول تمكنووومل مووو  إتقوووان مهوووارات التعبيووور ال وووفرل الووووظيفي والقووودرد علوووى 
 التواصا م  امل ري ، والتعبير ع  حاجاتمل ومطالبمل اليومية و كا دليم.

( هووووووو املوقوووووو  ال وووووول يو وووووو  فعاووووووا 85، 2014مر الصووووووويركي  ذيوووووو  الوووووووظيفي ممووووووا ومجووووووا  التحوووووودث
ا  ووو  إطوووار نسووو  معوووين للتفاعووووا، ويكوووون  لوووا  وووال  فتووورد لمنيووووة  ا وظيفيووووا ا لغويوووا

ا
التلميوووذ ل سووولا دووولوك

محددد، و التال   عبوور عوو  املواقوو  ا ًياتيووة ال وول  سووتندم فعاووا التلميووذ اللغووة املنطوقووة  للتعبيوور عوو  
 االجتماعية. ملت ا، وق ا  حاجاآرائمل وافكار 

وللتحدث الوظيفي مجاالت متنوعة يمك  التدريت علووى مهووارات التحوودث موو   اللهووا، وقوود ا ووار 
اتة والنجووووووار   ( إلووووووى عوووووودد موووووو  هووووووذا اقيوووووواالت الوظيفيووووووة 170، 2010(  وصووووووومان  108، 2003 وووووًو

وات، دنوووووو ار، و دارد ال تم لوووووت  ووووو : اقًادذوووووة، وتوجيووووومل التعليموووووات واإلر وووووادات، إلقوووووا  الكلموووووات وا ًوووووو 
 إعطا  التعليمات، وكلها مواق  للتواصا االجتمان  ال ل تتطلباا ا ًياد    اقيتم .

( عوووودد موووو  املواقوووو  الوظيفيووووة ال وووول تن وووو  موووو   اللهووووا مهووووارات 17، 2011ممووووا  موووور الصووووويركي  
ًحووداث والت  عقيووت علعاووا، التحوودث الوووظيفي، واملتم لووة  وو : التعامووا اليووومي كووالبي  وال وورا ، وعوور  ا

ادوووواد النووووا  وتقووووديم التعووووالي لهووووم، و انئووووة النووووا  بنجاحووووا ام وافووووراحهم، وادووووتقبا  ال وووويو  و مو 
ً ري ، والتوجعاووووات واإلر ووووادات، والتواصووووا موووو  النووووا   وووو  مجووووا  العمووووا  وتووووود عهم، والتعريوووو  بووووا

 واملهنة، واقًادذة واملناق ة م  امل ري .

(  وعطيووووووة وابووووووو لووووووبن 2008  نا درادووووووة: ر ووووووواممووووووا حووووووددت الدرادووووووات والبحوووووووث السووووووابقة م وووووو 
ا مووووو  اقيووووواالت الوظيفيوووووة وال ووووول يمكووووو  مووووو   اللهوووووا تنميوووووة مهوووووارات 2015(  والسووووويد  2012  (، عوووووددا

التحوووووودث الوووووووظيفي، وال وووووول تم لووووووت  وووووو : التعريوووووو  بووووووالنفس و موووووور البيانووووووات الش صووووووية، واقًادذووووووة، 
ارد االجتماعووووات، و عووووداد د واملنوووواظرات، و والتعامووووا بووووالبي  وال وووورا ، و جوووورا  ا ًوووووارات واملقووووابالت، 

ًحووداث ا ياريووة، ومواقوو  التعامووا موو  امل ووري  كالاانئووة وال ووكر،  التقارير ال فوية، والتعلي  علووى ا
 و لقا  التعليمات واإلر ادات ال فوية.

ومووووو   وووووال  العووووور  السووووواب  قيووووواالت التحووووودث الووووووظيفي نجووووود ا اوووووا م يووووورد ومتنوعوووووة، وتنتلووووو  
تووم الترميوو   وو  البحووث ا ًووال  علووى اقيوواالت الوظيفيووة ال وول ترنادووت  االتالميووذ، لووذل بووا تال  مسووتوى 

موووووو  آرا  السوووووادد اقًكمووووووين، موووووو   %80مووووو  تالميووووووذ املرحلووووووة االبتدائيوووووة، وال وووووول حريووووووت بلسوووووبة اتفوووووواق 
االدتفادد م  اًدبيات التربويووة والدرادووات السووابقة عنوود إعووداد قائمووة اقيوواالت الوظيفيووة املنادووبة 

 ث.حب الميذ عينة ال للت 

 ( مه راا الححدث الوظ:ا :3) 

ا  عبوورا التحوودث مهووارد لغويووة ادائيووة، تتطلووت موو  التلميووذ الووتمك  موو  مهووارات متعووددد ح وو  يكووون م 
، ويووقدي الغوور  منوومل  وو  مواقوو  االتصووا  اق تلفووة، وقوود اهتمووت الدرادووات السووابقة بتحديوود 

ا
وفعاال

 تحااا مهارات فرعية.  ور رات رئ سة يندمهارات التحدث و كا عام، وتصليفها إلى مها

، 2014(   إبوووووووراهيم، 252، 2020(   ابوووووووورلق والووووووووائل ، 600-599، 2002وقووووووود اتفووووووو  الناقوووووووة  
( علوووووى تصووووولي  مهوووووارات التحووووودث إلوووووى  مسوووووة جوانوووووت رئ سوووووة  ووووو : ا يانوووووت الفكوووووري، وا يانوووووت 224

ت موو  نوو انوودرو تحووت كووا جاللغوووي، وا يانووت الصوووقي، وا يانووت امللمحوو ، وا يانووت التفوواعل ، حيووث ي 
            (225-224، 2011هووووووووذا ا يوانووووووووت عوووووووودد موووووووو  املهووووووووارات الفرعيووووووووة. ب نمووووووووا صوووووووونفها عبوووووووود البوووووووواري. ب  
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إلووووى: ا يانووووت الووووداف  ، وا يانووووت الفكووووري، وا يانووووت اللغوووووي، وا يانووووت اًدا،ووووي  النطقووووي(، وا يانووووت 
 التنري ل.

 تفحوووووودث الوووووووظيفي، نجوووووود ا اووووووا صوووووون امووووووا الدرادووووووات السووووووابقة ال وووووول اهتمووووووت برنميووووووة مهووووووارات الت 
التحدث الوظيفي إلى مسووتويين  املسووتوى اًو : ويرنوواو  املهووارات العامووة للتحوودث، واملسووتوى ال وواني: 
ويرنوووواو  املهووووارات ا  اصووووة بوووواملوق  الوووووظيفي املتحوووودث فيوووومل، وموووو  هووووذا الدرادووووات: درادووووة ر وووووان 

ا  اصووة  تملهووارات العامووة، واملهووارا( وال ل حددت مهارات التحدث الوظيفي    مجموعة م  ا2008 
بمواقووو : التعريووو  بوووالنفس، ومواقووو  التعاموووا بوووالبي  وال ووورا ، والعالقوووات مووو  امل وووري ، واملسوووك ، 

( وال وووول حووووددت مهووووارات التحوووودث الوووووظيفي  وووو  2012والوووورحالت والترفيوووومل، ودرادووووة عطيووووة وابووووو لووووبن  
قصووووو  ل ا اصوووووة بمواقووووو : املناق وووووة، و املهوووووارات العاموووووة املتعلقوووووة بال وووووكا وامل ووووومون، واملهوووووارات ا 

( ال ووووول حوووووددت مهوووووارات 2012والنووووووادر، املقوووووابالت الش صوووووية، واملنووووواظرد، ودرادوووووة احمووووود وآ وووووري   
ًدووووولوبي والصووووووقي  التحووووودث الووووووظيفي  ووووو  املهوووووارات العاموووووة واملتم لوووووة  ووووو  مهوووووارات: ا يانوووووت الفكوووووري وا

ًحداث ا يارية، واملن   امللمح ، واملهارات ا  اصة باملواق  و   مهارات: اقًادذة،   رد.  ظاوا

ممووا دووب  يربووين ان التحوودث الوووظيفي مهووارد مرمبووة، تتكووون عوودد موو  املهووارات الذهنيووة واللغويووة 
واًدائيوووة، وال ووول تتفاعوووا مووو  وع وووها الوووبع  لر وووكا موووا نسوووميمل بالتحووودث الووووظيفي، وهوووذا املهوووارات 

ت نوووو ا  املهووووارات املتعلقووووة با يوع ووووها مهووووارات عامووووة تتكوووورر  وووو  كووووا موقوووو  يتحوووودث فيوووومل التلميووووذ  و وووو 
الفكووري واللغوووي والصوووقي وامللمحوو  والش اوو ل التفوواعل ، وهنووا  مهووارات  اصووة تنتلوو  بووا تال  
املوقوووو  الوظيفيووووة الووووذى يتحوووودث فيوووومل التلميووووذ، وقوووود رانووووى الباحووووث  لووووا عنوووود إعووووداد قائمووووة مهووووارات 

مهووووارات عامووووة ينوووودرو  التحوووودث الوووووظيفي املنادووووبة للتالميووووذ عينووووة البحووووث  بحيووووث ت وووومنت القائمووووة
دد مووووو  املهوووووارات الفرعيوووووة، واملهوووووارات ا  اصوووووة بكوووووا موقووووو  وظيفوووووي يتحووووودث فيووووومل التلميوووووذ، عووووو  تحااوووووا

 ويندرو تحت كا مهارد عدد املهارات الفرعية املكونة لها.

ا ان مهووووووارات الدقووووووة والتلقائيووووووة القرائيووووووة وحسوووووو  التعبيوووووور عوووووو  املع وووووو  وتم يلوووووومل  ممووووووا يربووووووين اي ووووووا
ت: ا يانووووووت اللغوووووووي، والصوووووووتيكمهارات رئ سووووووة ار قووووووة القرائيووووووة  توووووورتبل بمهوووووواممهووووووارات رئ سووووووة للطال

للتحوودث الوووظيفي، و التووال  تمكوو  التلميووذ موو  مهووارات الطالقووة القرائيووة  قوود  سوواعدعلى تمكنوومل موو  
ا، موو  الطالقووة والدقووة  وو  التعبيوور  وو  مواقوو  التحوودث الوووظيفي  التعبيوور عوو  نفسوومل بلغووة دووليمة لغويووا

إلووووووى تنميووووووة مهووووووارات الطالقووووووة القرائيووووووة والتحوووووودث   ا املنطلقسوووووو ى البحووووووث ا ًووووووالاق تلفووووووة، وموووووو  هووووووذ
 الوظيفي لدى التالميذ عينة البحث.

ه م اللغوي  وتنم:  مه راا الطالق  القرائ:  والححدث الوظ:ا  
َ
 : مدخل ات

ً
 ث لث

 ومب دئه: ( ماهوم تعل:م اللغ  الق ئم على اته م1)

عووووور  مووووود ا قعلووووويم اللغوووووة القوووووائم تطلوووووت مووووو  التالميوووووذ تنفيوووووذ ت  ا علوووووى املهوووووام بمنووووومل " طوووووة عمووووو    
ا لتحقيوووو  منرجووووات  مجموعووووة موووو  املهووووام اللغويووووة ال وووول يووووتم فعاووووا إنتوووواو اللغووووة و ووووكا طبي وووو ، تمهيوووودا
همووة 

 
ة اقًتوووى املقوودم للتالميووذ والهوود  موو  امل لغويووة معينووة، وال وول يمكوو  تقييمهووا  وو  إطووار موودى صوًو

عوور  نونووان (Ellis, 2003, 16)اللغويووة املطلو ووة  همووة اللغويووة بم اوووا  (Nunan, 2006, 17). ممووا   
 
امل

"جوووز  مووو  عموووا الفصوووا الدرايووو ل الوووذي يت وووم  فهوووم املتعلموووين ملهوووارات اللغوووة ومعا يااوووا او إنتاجهوووا 



مهارات الطالقة القرائية والتحدث   ةلتنمي برنامج قائم على المهام اللغوية
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والتفاعووا معهووا، ب نمووا يترمووز اهتمووامهم علووى توظيوو  املعرفووة بالقواعوود اللغويووة موو  اجووا التعبيوور عوو  
 دا  املهمة".املعاني املت م     ا

هووام اللغويووة يرمووز و ووكا ادايوو ل علووى اسل التعريفان ا
 
بقان يقمدان على ان التعليم القووائم علووى امل

توووووفير ب ئووووة قعليميووووة داعمووووة ومعينووووة للتالميووووذ، قسوووواعدهم علووووى امرسوووواب مهووووارات اللغووووة وقعلمهووووا موووو  
هموووات قعليميوووة محوووددد و ات مغوووزى، واذنوووا   لوووا يوووتم ادووو  د ا  وووال  مواقووو  تواصووولية، وم 

 
تقبا  املووو

هموووووة وقعلوووووم املهوووووارد، مموووووا يجعوووووا قعلوووووم مهوووووارات اللغوووووة  و مع ووووو  وقيموووووة لووووودى م ووووو ت اللغووووووي امل 
 
   ووووو  امل

هام.
 
 التالميذ امل ارمين    ادا  امل

لووو س الوصوووو  إلوووى تحقيووو   (Lin, 2009)فالهووود  مووو  التعلووويم القوووائم علوووى املهوووام مموووا يوووذمر لوووين 
والروورو  املنادووبة ال وول  قاالتالميووذ وتزويوودهم بالسووي  قائمووة موو  اًهوودا  اقيدولووة، ولكوو  مسوواعدد

ي ، لووذلا  عوود اف ووا طريقووة بديلووة للطوورق  تمكإام م  امرساب مهارات اللغة ومماردووااا و ووكا صوًو
مكوو  التالميووذ موو  امرسوواب املهووارات  ًنوومل ي  التقليدية املعتادد    قعلوويم وقعلووم مهووارات اللغووة اق تلفووة  

مماردوووة هوووذا املهوووارات مووو   وووال   تقووو الووووظيفي للغوووة   ووو  نفوووس الو مووو   وووال  االدوووتندام التواصووول  و 
 مهام لغوية محددد و ات مع  .

إلووى اربعووة مبووادف رئ سووة يرتكووز علعاووا  (Swan, 2005, 377; East, 2021, 23) هووذا وقوود ا ووار
هام اللغوية، وال ل قعزل مفا تمل وفاعليتمل    التدريس،   :

 
 مد ا التعليم القائم على امل

د ا علووووى  وووورورد امرسووواب مهووووارات اللغووووة موووو   ووووال  ملوووو ا: يقموووود هوووذا اقع:ااا همااا  ب لو تتسااام ات  .1
مواقوووو  حقيقيووووة توووورتبل بحاجووووات التالميووووذ وميووووولهم الفعليووووة، وهووووذا يتطلووووت ان تكووووون املهووووام 

ًعما  ال ل يمكنمل مماردااا    الواق .  م اداة لألن طة ا ًياتية للمتعلم، او ا

جتماعيووووة ال وووول تقموووود علووووى ال االبنائيووووة   ا علووووى النرريووووةيقوووووم هووووذا املوووود الحمركااان ةاااوا اتاااحعلم: .2
الل ووواا الوووذاقي للموووتعلم  ووو  امرسووواب مهوووارات اللغوووة وقعلمهوووا مووو   وووال  املهوووام التواصووولية ال ووول 
يكلووو  داوووا، دون ان يتووود ا املعلوووم بالتووودريس املبا ووور لهوووذا املهوووارات، حيوووث يقتصووور دور املعلوووم 

اد الروورو  ال وول قسووم  جوو ي  اًدوار علووى التالميووذ، و  على ا تيار املهام املطلوب تنفيووذها، وتوليوو 
، و التووووال  يوووووتم تطووووووير دور للتالميووووذ بوووووتعلم مهووووارات اللغوووووة ومماردووووة مواقووووو  لغويووووة  ات مع ووووو 

املعلووم موو  العوور  املبا وور ملهووارات اللغووة إلووى التوودريس حيوور املبا وور  و عطووا  املهووام ال وول قسووم  
إيجابيووة املووتعلم  موو  ا طبي   ومستقا، ممووا يزيوودللتالميذ بمماردة مهارات اللغة وقعلمها و ك

 ع  قعلممل.
ا
 ودافعيتمل ويجعلمل مسئوال

: يقمووود املووود ا علوووى الوووتعلم مووو   وووال  املماردوووة اتم رسااا  والحااادريأ همااا  أسااا س تعلااام اللغااا  .3
والتووودريت  حيوووث يوووتعلم التالميووووذ املهوووارد املطلو وووة و وووكا اف ووووا  مووو   وووال  ادوووتندام املهووووارد 

 نرري للمهارد املتعلمة.ال   فيذ املهام، ول س التدريسومماردااا اذنا  تن 

يرمز املد ا علووى فهووم التلميووذ ملووا  سوومعمل ويتحوودث بوومل ويقووراا ويكتبوومل، امضوور   الت كيز على اتع:ى: .4
موووو  الترميوووو  علوووووى حفوووو  الصووووويا واملفووووردات والتراميووووت والقواعووووود اللغويووووة، ولكووووو  هووووذا ال  ع ووووو  

االهتمووووام بادووووتندام  دعوووو مقي  وووو  املرتبووووة ال انيووووة و إحفووووا  املوووود ا للمفووووردات والقواعوووود، ولكوووو  توووو 
 التلميذ للغة بطالقة، وتوظي  ما يتم امرسابمل م  قواعد بطريقة تواصلية.

ان الوودرو  ال وول يووتم تقووديمها موو   (Nunan, 2004, 14)إلووى جانووت املبووادف السووابقة يوورى نونووان 
 متعليميووة: وال ووول قع ووو  تقووودي  ووال  هوووذا املووود ا يجووت ان قعتمووود علوووى ذمانيوووة ادووس،  ووو : السوووقاالت ال 
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هموووة تب ووو  علوووى ا لووودعم واملسووواندد للتالميوووذ اذنوووا  تنفيوووذ املهوووام، تتووواو  املهوووام وقسلسووولها: بمع ووو  ان كوووا م 
همة السووابقة، إعووادد التوودوير: بمع وو  إعووادد ادووتندام مهووارات اللغووة املتعلمووة اذنووا  ادا  املهووام  ممووا 

 
امل

 وو  ان مهووارات اللغووة تنمووو عمب الطبي وو  ملهووارات اللغووة:  يحقوو  اقاوو   ادووتفادد ممكنووة لتعلمهووا، النمووو
ا موو   ووال  املهووام ال وول يقوووم التالميووذ برنفيووذها، والووتعلم الل وول: فالتالميووذ يتعلمووون مهووارات  توودريجيا
اللغة و كا اف ا م   ال  املماردة، والتكاما: حيث يتم الوودمج بووين معووار  التالميووذ اللغويووة موو  

املعرفوووة: يجوووت ان يتمتووو  التالميوووذ بالقووودرد   ار اذنوووا  ادا  املهموووة، وموووا و اجوووا تحقيووو  التوصوووا اللغووووي 
علوووووى التمموووووا والتفكيووووور فيموووووا  عرفونووووومل وموووووا قعلمووووووا، والتوجووووومل نحوووووو اإلبوووووداب: يجوووووت ان تتووووواع الفرصوووووة 
 موووووو  االمتفووووووا  فقوووووول 

ا
هووووووام، بوووووودال

 
للتالميووووووذ الدووووووتندام  يوووووواال ام و بووووووداعا ام اذنووووووا  ادا  اًن ووووووطة وامل

 كتوب لهم وتنفيذا.بمماردة ما هو م

هم  اللغوي : صئ ( خص2)
َ
 ات

ان هنوووا  مجموعوووة مووو  ا  صوووائ  ال ووول ( 15، 2019  ال ووويل علوووى، (Ellis, 2003, 9-10 يووورى 
هموووة اللغويوووة، هوووذا ا  صوووائ  تكمووو   ووو  اًهووودا ، واملووود الت، واإلجووورا ات، 

 
يجوووت ان تتووووافر  ووو  امل

 وتتم ا   :

تعلم، ومووو  ذوووم املووو  كووا مهموووة لغويوووة  طوووة لل وواا املهمووة عبوووارد عووو   طووة عموووا، و التوووال  ق وووكا  .1
ا تلووو    ا يجوووت تحديووود املعطيوووات وال وووروا واإلجووورا ات واًن وووطة الاللموووة إلنجوووال املهموووة، و 

 الل اا الفعل  للمهمة م  اق طل لمل، ال يمك  للمهمة ان تحق  الهد  مإاا.

لإاوووا،ي دوووا  كوووان  ووو  يووقدى ادوووتندام املهووام اللغويوووة إلووى تحقيووو  منرجووات  ات مع ووو ، فوواملنتج ا .2
 ما لم يك   ا مع  .طن مصورد  

ا
 ومقبوال

ا
 وقة او مكتو ة، ال يكون مكتمال

تت ووووووم  املهمووووووة اللغويووووووة عمليووووووات ادووووووتندام اللغووووووة  وووووو  مواقوووووو  حقيقيووووووة  موووووو   ووووووال  القيووووووام  .3
بمن طة لغوية م اداة للمواقوو  اللغويووة ا ًقيقيووة، او القيووام بمن ووطة لغويووة مصووطنعة م ووا 

لل ووورا  مووو  متجووور، علوووى دوووبيا امل وووا : الوووذهاب  مالم ا ًقيقوووي  قووود تكوووون املهووو املوجوووودد  ووو  العوووا
ًدئلة واإلجابة علعاا(.  و جرا  مكاملة هاتفية، و جرا  حوار م  مدير املدردة، طرع ا

همووة  .4
 
ًربوو ، فقوود تتطلووت امل تت ووم  املهمووة اللغويووة ادووتندام واحوودد او امضوور موو  مهووارات اللغووة ا

فهموووومل منوووومل، او إنتوووواو نوووو   ووووفرل او  اموووو لووووى نوووو ، او قرا توووومل وتو ووووي  موووو  املووووتعلم: االدووووتماب إ
 مكتوب، او توظي  مزيج م  مهارات االدتقبا  واإلردا .  

يتطلوووت تنفيوووذ املهموووة اللغويوووة وجوووود مووود الت لغويوووة او حيووور لغويوووة، يمكووو  ان تووومقي علوووى  وووكا  .5
 املرئية.معلومات او مواد مكتو ة او مسموعة، مبع  الصور او النصوص املسموعة او 

يووة علووى ادووتندام املتعلمووين للعمليووات املعرفيووة اق تلفووة، حيووث يطلووت موو  و غل قعتموود املهمووة ال  .6
املتعلمووين ادووتندام وتوظيوو  مهووارا ام العقليووة م ووا: ا تيووار املعلومووات، وتصووليفها، وترتيباووا، 

وي وادوووتلتاجها، وتقييمهوووا مووو  اجوووا تنفيوووذ املهموووة، و التوووال  هوووذا العمليوووات تحووودد ال وووكا اللغووو 
 إلمما  املهمة اللغوية و  اا اا.  ذي الذي يحتاو إليمل التلم
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يجوووت ان تلترووول كوووا مهموووة لغويوووة بالوصوووو  إلوووى منووورو لغووووي محووودد وواءووو ، بحيوووث يوووتم تقوووويم  .7
املهمووووة  وووو   ووووو  اق وووورو اللغوووووي املسووووااد  مإاووووا، وهووووذا هووووو معيووووار ا ًكووووم علووووى مفا  اووووا، وموووو  

 ا. اللمل يمك  تحديد انااا  التالميذ م  الل ا

همووة
 
ا ملووا دووب  امل لغويووة  وو  التعلوويم القووائم علووى املهووام  وو  ن وواا لغوووي لوومل إجوورا ات محووددد ال  تبعووا

وواءًة، يقديمل التالميذ  ووم  دووياق عمووا صووفي  وو  ب ئووة قعلووم حقيقيووة، ويتطلووت هووذا الل وواا موو  
و  اق وورو التالميذ ادتندام اللغووة موو  الترميوو  علووى املع وو  وادووريعابمل، بحيووث يووتم تقووويم املهمووة  وو   وو 

 قيقمل والوصو  إليمل.تح اللغوي الذي تم

هوووام اللغويوووة و وووكا رئووو س علوووى  ووورورد ان يكوووون هنوووا  "منوووتج 
 
باإل وووافة إلوووى  لوووا يقمووود مووود ا امل

لغووووي محووودد لكوووا مهموووة لغويوووة"، بمع ووو   ووورورد التمييووو  بوووين "النريجوووة" "والهووود " مووو  املهموووة، حيوووث 
امل وووا : عنووود إعطوووا   ا ي ب دما يكملوووون املهموووة، علوووى دووو ق وووير "النريجوووة" إلوووى موووا يصوووا إليووومل املتعلموووون عنووو 

التالميوووذ مهموووة لغويوووة ملهوووارد التحووودث م وووا: تحديووود قائموووة باال تالفوووات املوجوووودد بوووين صوووورتين،   وووير 
يحة ترمووز علووى املع وو  اذنووا   مصووطة  "الهوود " إلووى الغوور  اللغوووي للمهمووة، وهووو "ادووتلباا لغووة صوًو

ا اهوو منمية الكفا د اللغويووة  وو  ادا  املهارد  و التال  الهد  هنا هو ت  رد التحوودث"، هووذا التمييوو  مهووم جوودا
اذنوووا  تنفيوووذ املهوووام اللغويوووة، فمووو  املمكووو  تحقيووو  "نريجوووة نابًوووة" دون تحقيووو  "هووود  املهموووة"، علوووى 
دووبيا امل ووا : قوود يووتمك  التالميووذ الووذي  يووقدون مهمووة تحديوود اال ووتال  بنووا ا علووى الصووور موو  تحديوود 

ا ً اووووم لووووم  سووووتندموا  ،   عال  عوووور  صووووورهم لبع ووووهم الووووب اال تالفووووات بنجوووواع موووو   وووو  ولكوووو  نروووورا
ي  اذنووا  ادا  املهمووة  اللغووة الهوود  لتحديوود هووذا اال تالفووات  ادووتندام مهووارات التحوودث و ووكا صوًو
وعر  اال تالفات(، بالتال  ال يمك  القو  هنا الهد  م  املهمة قوود تحقوو ، فعلووى العكووس موو   لووا 

يووتم تحقوو  الهوود   ادووتندام مهووارات  ملوو تحديد اال تالفات(، ولكوو  تم الوصو  للنريجة  الوصو  ل 
 التحدث لعر  اال تالفات بكفا د(.

هم  اللغوي :3)
ً
 ( عن صر ات

توجوود دوووتة عناصووور ادادوووية للمهموووة اللغويوووة ال ووول يووتم تنفيوووذها  ووو  بووورامج قعلووويم اللغوووة القوووائم علوووى     
 (:  Ellis, 2003, 11  8، 2011املهام، هذا العناصر الستة     الها  ل،  

همووووة اللغويووووة، و التووووال  تحوووودد نووووواتج الووووتعلم ماااا هات  نمااااالهاااادف  •
 
: وي ووووير إلووووى الغايووووة موووو  ادا  امل

 اللغوية وال ل ق كا إطار العما املطلوب لتنفيذها.

عط:اا ا •
ُ
هموووة، دوووا  كانووت مقووورو د ات

 
: وتتم ووا  ووو  املعلومووات ال وول يوووتم تقووديمها للتالميووذ ًدا  امل

 تو ة.او مسموعة او مك

: طريقووووة تقووووديم املعلومووووات او املعطيووووات املطلو ووووة ًدا  املهمووووة، مااا اته  االشااارول الال مااا  ألد •
وهنوووا يلبيووو  التمييووو  بوووين املعطيوووات وال وووروا فقووود يكوووون ملهموووة معينوووة نفوووس املعطيوووات  تقوووديم 
مجموعووووة مووووو  الصوووووور تحكوووووي قصووووة معينوووووة للتالميوووووذ(، ولكووووو  ال ووووروا ال ووووول تقووووودم داوووووا الصوووووور 

م  جمي  امل ارمين  وو  ادا  املهمووة، او تقسوويمها  الصور  ة( منتلفة    كا مهمة  رؤي  املعطيات
 بين التالميذ(.

 : تتم ا    ا  طوات اإلجرائية عند تنفيذ املهمة.اإلجرا اا اتحبع  ألدا  اتهم  •



 

 جامعة األزهر 

ة بالقاهر بيةكلية التر  

تربية مجلة ال  
 م 2021لسنة  أكتوبر(، 5(، الجزء )192العدد: )
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هما  •
َ
همووات اللغويووة  وو  مسووتوى قعقيوودها العمل: ا العقل:  التا  يحطلهها  تنا:اذ ات

 
، وتنتلوو  امل

ا ملا تتطلبمل م  عملياو   ، م ا حا امل كالت، التعليا، وحيرها.عقلية  تفقا

خاار   •
ُ
هموووة  إمموووا  جووودو ، قائموووة بوووالفروق بوووين صوووورتين، حكايوووة قصوووة(، وقووود امل

 
: نريجوووة ادا  امل

يحة واحووووودد  ا ال  سوووووم  إال لنريجوووووة صووووًو ا باحتمووووواالت متعوووووددد، او مغلقوووووا  ووووورو مفتوحوووووا
 
يكوووووون اق

 فقل.

 وووال  الهووود  ا  ووواص داوووا، والوووذي ا مووو  دبووو ة ت ة نجووود ان كوووا مهموووة لغويووو بوووالنرر للعناصووور السوووابق
يتحدد     و  املهارد اللغوية املسااد  تحقيقها، ذم يووتم تحديوود املعطيووات املطلو ووة إلنجووال املهمووة، 
وال وووووووروا ال ووووووول تقووووووودم فعاوووووووا هوووووووذا املعطيوووووووات، وا  طووووووووات اإلجرائيوووووووة لتنفيوووووووذها، واملهوووووووارات العقليوووووووة 

ا اق وور واملعرفيووة املسووتندمة  تج الإاووا،ي للمهمووة، و التووال  تم ووا كووا مهمووة  طووة واملنوو  و وو  ادا اووا، وا يوورا
 عما متكاملة يتم تنفيذها    دياق متتاو  م  املهام اللغوية.

 ( خطواا وإجرا اا الحدريس من خالا مدخل اته م اللغوي :4)

ادووتندمت موود ا  ل وو السووابقة ال موو   ووال  االطووالب علووى اًدبيووات التربويووة والبحوووث والدرادووات 
   ال وويل2011الها وو ل،   Swan, 2005  لووى املهووام اللغويووة  وو  قعلوويم اللغووة، ومإاووا:قووائم عل االتعلوويم 

( يمكووووو  تحيوووود مراحوووووا و جووووورا ات التوووودريس وفووووو  هوووووذا املوووود ا  ووووو  ذوووووالث East, 2021  2019 علووووى، 
 مراحا،   :

وعوووة مجهموووة اللغويوووة، حيوووث تت وووم  م: ويوووتم فعاوووا  ايئوووة التالميوووذ ًدا  امل مرةلاا  اإلعااداد للمهماا  -1
 إلجرا ات التمهيدية ال ل يقوم داا املعلم، وال ل تتم ا   :  م  ا

 تحديد املهمة اللغوية ال ل يكل  داا التالميذ  وتو ي  الهد  مإاا. -

 تحديد ا كا  املنتج اللغوي املسااد ، واملهارد ال ل يريد املعلم إمساداا للتالميذ.   -

 ذنائيات. وعات التالميذ     كا مجمو تولي  اًدوار على ا -

 تقديم املصادر ال ل قساعد التالميذ على ادا  املهمة. -

ا للمهمووة اللغويووة املووراد توودريت التالميووذ علووى ادا اووا واملهووارد  - عر  موونرم تمهيوودي: يت ووم  نمو جووا
ا، او عوووووور   ا او مقوووووورو ا امسووووووموعا اللغويووووووة املسوووووواادفة، وهووووووذا املوووووونرم التمهيوووووودي قوووووود يكووووووون نصا

علومووات، يقوودم املعلووم مجموعووة موو  البطاقووات ال وول فجووود امل  ةموو و، او صووورد،  م ووا :  وو  مهفوودي 
ًربعووة تالميوووذ، ويكوووون الهووود  موو  املهموووة ادوووتكما  املعلوموووات  تت ووم  معلوموووات حيووور مكتملوووة 

 الناقصة والتدريت على مهارد التعري  بالنفس و مر البيانات(.

 حووو  الوون   ترديووة، وذنائيووة و وو  مجموعوواالعصوو   ه وول: يووتم عمووا عصوو   ه وول ومناق ووات ف -
املقووودم  ووو  املووونرم التمهيووودي للمهموووة، داووود  الوصوووو  إلوووى فهوووم للمنوووتج اللغووووي ومهوووارد الطالقوووة 
اللغويوووة او التحوووودث الوووووظيفي املسوووواادفة، و وووو  هووووذا املرحلووووة  سووووتعين املعلووووم بودووووائا متعووووددد 

 مباملهمووة واملهووارد ال وول توو  قسوواعد علووى عمليووات العصوو  الووذه ل، بحيووث يكووون التالميووذ علووى ونوو 
 م   ال  املنرم التمهيدي.تمريرها  
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ت بيووووووت و ذوووووورا :  وووووو  هووووووذا ا  طووووووود يرووووووي  املعلووووووم الفرصووووووة امووووووام التالميووووووذ للمناق ووووووات، موووووو  توووووودوي   -
وقسوووووييا مالحروووووا ام، داووووود  ليوووووادد وعوووووعام باملهموووووة واملنوووووتج اللغووووووي املسوووووااد  مإاوووووا، ويقووووووم املعلوووووم 

 توجعاات للتالميذ.بتوجيمل مجموعة م  اإلر ادات وال 

 وتتم م   ال :  تهم ::ذ اتنا  لمرة -2

تنفيوووذ املهموووة: يقووووم املعلوووم بتوجيووومل التالميوووذ نحوووو ادا  مجموعوووة مووو  اًن وووطة ال ووول قسووواعدهم  -
 على تحقي  الهد  م  املهمة، م  متاوعة املعلم لهم اذنا  التنفيذ.

 ةن و مكتووووب عووو  املهموووة املت ووومإعوووداد التقوووارير: يكلووو  املعلوووم التالميوووذ بتعوووداد تقريووور  وووفوي ا -
نا  املعلووم  وو  هووذا املرحلووة بتجنووت مقاطعووة التالميووذ، وتوور  تصووويت وعر مل ع لى لمال ام، وي 

ً طا  اللغوية ال ل قد ترهر اذنا  العر ، ولك  يقوم بتدويإاا.  ا

العووور : يطلووووت املعلووووم مووو  التالميووووذ عوووور  موووا توصوووولوا إليوووومل علوووى لمال اووووم، و  بووووارهم بطريقووووة  -
 إنجوووال 

 
همووووة، و ووووذلا ترووووي  امل

 
همووووة، ذووووم ة للتالمموووو هامل

 
 إلنجووووال امل

ا
يووووذ ادوووتندام اللغووووة ال ووووفهية اوال

 لعر  نريجااا على لمال ام.

:  اووووود  هوووووذا املرحلوووووة إلوووووى تقوووووويم اق رجوووووات، وتقوووووديم التغذيوووووة الراجعوووووة مرةلااااا  مااااا   عاااااد اتهمااااا  -3
 للتالميذ، ويتم تنفيذها م   ال  ا  طوات التالية:  

للتالميووذ، وتقووديم التغذيووة الراجعووة لهووم،  ة املعلووم وو قاملرحلووة مناي: تت ووم  هووذا الترمي  اللغووو  -
ً طا  اللغوية ال ل وقعوا فعاا وتصويباا.  و يان ا

املماردووة والتطبيوو : ويووتم فعاوووا قعزيووز وتطوووير موووا قعلموومل التالميووذ، مووو   ووال  توودريبات وان وووطة  -
 ا رى قساعدهم على ادتندام املهارد املتعلمة.

ًدووو  ةعووو علوووم بتعطوووا  مجمو يقووووم امل  التقوووويم: - ئلة القصووويرد واملرموووزد، وال ووول يقووو س كوووا مإاوووا مووو  ا
جووووز  موووو  املوووود ا اللغوووووي املكرسووووت او املهووووارد املتعلمووووة، لقيووووا  موووودى تمكووووإام موووو  تطبيوووو  مووووا 

 قعلموا.  

دور املعلووووم  وووو  هوووووذا املرحلووووة: مراجعوووووة املهمووووات ومحتواهوووووا، تقووووديم التغذيوووووة الراجعووووة للتالميوووووذ  -
 ام م اداة.يفهم بمهل كادتفاد ام م  املهمة، وت   ومعرفة مدى

 ( اتدخل الق ئم على اته م اللغوي  وتنم:  مه راا الطالق  القرائ:  والححدث الوظ:ا 5)

يمكووووو  ادوووووتندام مووووود ا املهوووووام اللغويوووووة وتوظيفووووومل  ووووو  درو  قعلووووويم مهوووووارات الطالقوووووة القرائيووووووة 
ويوووة ومهوووام لغ ةفعوووا   ملوووا يت ووومنمل مووو  ان وووطوالتحووودث الووووظيفي لتالميوووذ املرحلوووة االبتدائيوووة و وووكا 

 ترنادت م  هذا املهارات، وال ل يمك  توظيفها على النحو التال :

يت ووووم  موووود ا املهووووام اللغويووووة مووووا  عوووور  بمهووووام الفجوووووات، ويوجوووود مإاووووا ذالذووووة انووووواب،  وووو  مهووووام:  -
مهووام فجووود (، ويمكوو  توظيوو  "(Ellis, 2003, 15فجووود املعلومووات، وفجووود الووراي، وفجووود التفكيوور 

اد  املعلومووات بووين امل ووارمين موو  اجووا إنجووال مهمووة مووا   وو  تنميووة مهووارات تت ووم  تبوو  لمووات" ال وو املعلو 
التحووودث الووووظيفي املتعلقوووة بوووالتعري  بوووالنفس ومواقووو  البيووو  وال ووورا ، موووذلا مهوووام "فجوووود الوووراي" 

ظيفهووووا  وووو  تنميوووووة وال وووول يوووودل  فعاووووا التلميوووووذ برايوووومل وموقفوووومل تجووووواا مو وووووب او م ووووكلة معينووووة  يمكووووو  تو 
ًحووووووداث ا ياريووووووة، امووووووا مهووووووام "فجووووووود دث الوووووووظي حوووووو ت مهووووووارات ال  في ا  اصووووووة بمواقوووووو  التعليوووووو  علووووووى ا
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التفكيوور" وال وول ترمووز علووى ادووتنالص وعوو  املعلومووات ا يديوودد موو   ووال  ادووتلتاجها موو  املعلومووات 
ًادذوووات، مموووا ال ووول توووم تقوووديمها للتالميوووذ  يمكووو  توظيفهوووا  ووو  مواقووو  التحووودث الووووظيفي املرتبطوووة باق

 م جميعها    تنمية مهارات الطالقة القرائية اق تلفة.هذا املها  يمك  ادتندام

تت ووم  املهووام اللغويووة عوودد مووو  املهووام يطلوو  علعاووا املهووام املوجهوووة، م ووا املهووام االدووريعابية: و ووو   -
لغويوووووة املهوووووام ال ووووول قعتمووووود علوووووى معا يوووووة املووووود ا اللغووووووي داووووود  ادوووووريعابمل ولووووو س إنتاجووووومل  واملهوووووام ال 

ً وووكا  اللغويووة اق تلفوووة  ال وويل علووو ، امل وووارمي زاإلنتاجيووة ال ووول تحفوو  ن  وو  تنفيوووذ املهمووة علوووى إنتوواو ا
(، ويمكووو  توظيووو  املهوووام االدوووريعابية لتنميوووة مهوووارات فهوووم املقووورو  وادوووريعابمل، وتوظيووو  21، 2019

،ووي ار ئيووة القرائيووة واًدا  القاملهام اإلنتاجية لتنمية مهووارات الطالقووة القرائيووة املتعلقووة بالدقووة والتلقا
 ر، وهكذا باللسبة لباق  املهام.املعب

إلووى قائمووة بمنموواا املهووام اللغويووة ادتنلصووااا  (Oxford, 2006, 97)هووذا وقوود توصوولت امسووفورد 
م  الكتابات ال ل اهتمت بتوظي  املهام اللغوية    التعليم التواصوول ، تم لووت  وو  مهووام: تبوواد  املرا ، 

دووووريعاب، تبوووواد  ا  بوووورات الش صووووية، العمليووووات علووووى اال  ةيوووو ات الناقصووووة، املهووووام املبل إممووووا  املعلوموووو 
العقلية البسوويطة م ووا: املقارنووة والبحووث عوو  الر وواداات وو وو  القوووائم والترت ووت والتصوولي ، ومهووام 
امل وووووووووكالت، اتنوووووووووا  القووووووووورارات، والتحليوووووووووا اللغووووووووووي، السوووووووووقا  وا يوووووووووواب، ا ًووووووووووار وتم يوووووووووا اًدوار، 

 ادذات الهاتفية.اب، اقًعل ص  املصورد، اًلغال واًالنمذجة، الق

و ووووالنرر للقائمووووة السووووابقة نجوووود ان جميوووو  املهووووام املدرجووووة فعاووووا يمكوووو  توظيفهووووا وادووووتندامها  وووو  
    تووووووودريس الطالقوووووووة القرائيوووووووة والتحووووووودث الووووووووظيفي، وقووووووود ا وووووووارت الدرادوووووووات السوووووووابقة، م وووووووا درادوووووووة

Yunus (2019)  Masuram&Sripada (2020)  Hassan, et.al (2021)  إليجووووابي ا رذوووو اً ىإلوووو
 وظي  املهام اللغوية    تدريس اللغات على تنمية مهارات الطالقة والتحدث لدي املتعلمين.لت 

هووذا وقوود ت ووم  البرنووامج املسووتندم  وو  هووذا البحووث مجموعووة موو  املهووام اللغويووة املتنوعووة، وال وول 
 اادفة  وو  هووذاسوو مهووارات التحوودث الوووظيفي امل تمتوظيفهووا بمووا يرنادووت موو  مهووارات الطالقووة القرائيووة و 

 البحث.

 إجرا اا البحث: ▪

 تحددت إجرا ات البحث فيما يل :  

: إعااااداد ق ئماااا  مهاااا راا الطالقاااا  القرائ:اااا  اتن سااااب  لحالم:ااااذ الصاااا  ا خاااا مس 
ً
أوال

 االبحدا  

ا لة طوات    قائمةتم إعداد    :املتيةمهارات الطالقة القرائية املنادبة للتالميذ، وفقا

لقائمووووة  وووو  تحديوووود مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة الهوووود  موووو  ا ا  وووو م: ت ديااااد الهاااادف ماااان الق ئماااا حت -1
 املنادبة لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي عينة البحث.

: تووووووم إعوووووووداد القائمووووووة  وووووو   ووووووو  اهووووووودا  توووووودريس القوووووورا د  وووووو  املرحلوووووووة مصاااااا در إعااااااداد الق ئماااااا  -2
ادوووات ر دالنروووري للبحوووث، وبعووو  ال  رااالبتدائيوووة، و صوووائ  تالميوووذ املرحلوووة االبتدائيوووة، واإلطووو 



مهارات الطالقة القرائية والتحدث   ةلتنمي برنامج قائم على المهام اللغوية
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الوظيفي 
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ال ووول تناولووت مهوووارات الطالقووة القرائيوووة، ممووا توووم ا ووذ راي وعووو  معل وول ومووووجرل اللغوووة  السووابقة
 العر ية باملرحلة االبتدائية.

: ت ووومنت القائموووة  ووو  صوووور اا اًوليوووة  موووس مهوووارات رئ سوووة صاااول الق ئمااا  تاااي صاااورته  األول:ااا  -3
ا صوووووًو للطالقووووووة القرائيووووووة،  وووووو  مهووووووارات:  نطوووووو  لقرائيوووووووة، ا، والدقووووووة احا ي الكلمووووووات وا يمووووووا نطقووووووا

ا موووووو   عبووووور، وفهوووووم املقوووووورو (، وينووووودرو تحوووووت كووووووا مهوووووارد عوووووددا
 
واملعووووود  القرا،وووووي، واًدا  القرا،ووووووي امل

 ( مهارد فرعية.17املهارات الفرعية ال ل تلت ل إلعاا، وال ل بلا عددها  

علوووى ع ووورد مووو  اقًكموووين  اهل وووبل القائموووة اًوليووة، توووم عر ووو  عاارض الق ئماا  علااى املح مااي : -4
(، لبيوووووان آرا اووووووم حووووووو  1ملنووووواهج وطوووووورق تووووودريس اللغووووووة العر يووووووة  مةًووووو  رقووووووم تنصصوووووين  وووووو  امل ا

املهووارات الرئ سووة والفرعيووة للطالقووة القرائيووة موو  حيووث: موودى اقسوواق املهووارات الفرعيووة موو  كووا 
،ي، ادمهوووووارد رئ سوووووة، ومووووودى منادوووووبة كوووووا مهووووووارد مووووو  املهوووووارات لتالميوووووذ الصووووو  ا  وووووامس االبتوووووو 

لتالميووووذ الصوووو  ا  ووووامس االبتوووودا،ي، ودووووالمة الصووووياحة  ية لكووووا مهوووواردب سوووو وتحديوووود اًهميووووة الل 
 اللغوية للمهارات.

وقد ا ار السادد اقًكمووون إلووى منادووبة املهووارات املدرجووة ملسووتوى التالميووذ، ممووا ا وواروا 
صووياحة مهووارد  ا إلى وع  التعديالت    الصياحة اللغوية لعدد موو  املهووارات الفرعيووة، م ووا: قعوودي 

نوووا  القووورا د( إلوووى  يقووورا الكلموووات وا يموووا مووو  مراعووواد عالموووات التووورقيم(، ت التووورقيم اذ امووو  يرانووو  عال 
ا ملوووا يقت وويمل الوون  املقوورو ( إلوووى  ينوووب طبقووات صووووتمل  وقعووديا مهووارد  ينوووب طبقوووات الصوووت وفقووا

ا وفووو  موووا يتطلوووت الووون  املقوووورو (، وقعوووديا صوووياحة مهوووارد  يووونغم صووو  ا واننفا وووا ا الكلمووووات تا و علووووا
ًدوووووواليت ب    املقوووووورو ( إلووووووى  يقوووووورا الكلمووووووات قوووووورا د منغمووووووة بمووووووا ينادووووووت املع وووووو  ينادووووووت املع وووووو  اموووووو وا

ً ذ داذا املرا  وعما التعديالت الاللمة     و اا.  املقرو (، وقد تم ا

: للتممووووود مووووو  مووووودى اتفووووواق آرا  اقًكموووووين حوووووو  اهميوووووة ةساااا ب الااااو   الهسااااب  للمهاااا راا -5
ا،ي، تووووووم حسوووووواب الووووووولن ا  ووووووامس االبتوووووود القرائيووووووة لتالميووووووذ الصوووووو  ةقوووووو ومنادووووووبة مهووووووارات الطال

 اللسبل لكا مهارد فرعية م  مهارات الطالقة القرائية، و لا بادتندام املعادلة:  

 القيمة العر   للولن اللسبل/  100× 1×3+   2×2+   3×1 الولن اللسبل للمهارد    

ا(،   هم(   تكووورارات املوافقوووة علووى البوووديا  مهوووارد 1حيووث:    ى قوووة علووو املواف تا(   تكووورار 2موووة جوودا
(   تكووورارات املوافقوووة علوووى البوووديا  مهوووارد مهموووة إلوووى حووود موووا(، والقيموووة 3البووديا  مهوووارد مهموووة(،   

 (30 3محكم × 10(    3العر   للولن اللسبل    عدد اقًكمين ×  

هوووارات ال ووول مل وقووود توووم االعتمووواد علوووى هوووذا اللسوووت  ووو  ادوووربقا  املهوووارات اًمضووور اهميوووة  و ووو  ا
ر مووو  آرا  السوووادد اقًكموووين، وحوووذ  املهوووارات اًقوووا اهميوووة  و ووو  فوووممض %80فووواق ت احريوووت بلسوووبة 

للسوووادد اقًكموووين، حيوووث توووم ادوووربعاد اربووو   %80املهوووارات ال ووول حصووولت علوووى نسوووبة اتفووواق اقوووا مووو  
املقوورو ،  ، و وو  مهووارات: يحوودد الكلمووات املفتاحيووة  وو  الوون  %80مهووارات لووم يصووا ول اووا اللسووبل إلووى 

جية حير مفاجئة، ويحدد م وواد الكلمووة، ويسووتلبل اًدلووة والبووراهين    ااية تدري ن ل وينرل قرا تمل ل 
 الواردد    الن  املقرو .
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: وعوووووود إجوووووورا  التعووووووديالت، وحسوووووواب الووووووولن اللسووووووبل للمهووووووارات، الق ئماااااا  تااااااي صااااااورته  ال ه ئ:اااااا  -6
( 13اووا  احمهووارات رئ سووة، ينوودرو ت  سموو اصبحت القائمة الإاائية ملهارات الطالقة القرائية تت م   

 وبذل حمت اإلج ب  عن السؤاا األوا من أسئل  البحث.(. 2د فرعية  مةً   مهار 

ث ن:اااً : إعاااداد ق ئمااا  مهااا راا الححااادث الاااوظ:ا  اتن ساااب  لحالم:اااذ الصااا  ا خااا مس 
 االبحدا  

ا لة طوات         :املتيةتم إعداد القائمة وفقا

 بحدا  :  ا خ مس اال صلا :ا  اتن سب  لحالم:ذظو تحديد مج الا الححدث ال( 1 

 تم إعداد قائمة بمجاالت التحدث الوظيفي املنادبة للتالميذ م   ال  املقي:

: هووووودفت القائمووووووة إلوووووى تحديووووود مجووووواالت التحووووودث الووووووظيفي املنادووووووبة تحدياااااد الهااااادف مااااان الق ئمااااا  -
 الوظيفي م   اللها.  لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي، ح   يمك  تنمية مهارات التحدث

: تووم إعووداد القائمووة  وو   ووو  اهوودا  توودريس مهووارات التحوودث  وو  املرحلووة  ئماا اشااحق ا القر د مصاا -
االبتدائية، و صائ  التالميذ    هذا املرحلة، واًدبيووات التربويووة والدرادووات السووابقة ال وول تناولووت 

 مهارات التحدث.

،  وو : ر وو ة إحوودى عصووور اا اًوليوو    وو : ت وومنت القائمووة الق ئما  تااي صااورته  األول:ا  -
ا
التعريوو   مجوواال

ًمكنوووووة، التعبيووووور عووووو  القصووووو ، مواقووووو  التعاموووووا بوووووالبي   بوووووالنفس، اقًادذوووووة، وصووووو  الشووووو وص وا
ًحوووووووووداث ا ياريوووووووووة، املقوووووووووابالت، املنووووووووواظرات، إدارد االجتماعوووووووووات، وتقوووووووووديم  وال ووووووووورا ، التعليووووووووو  علوووووووووى ا

 اإلر ادات والتعليمات للغير، التقارير ال فوية.

صوودق اقيوواالت املدرجووة  وو  القائمووة ومنادووبااا للتالميووذ، للتمموود موو   : يعرض الق ئم  على املح م  -
توووم عر وووها علوووى ع ووورد مووو  اقًكموووين املتنصصوووين  ووو  املنووواهج وطووورق تووودريس اللغوووة العر يوووة، إلبووودا  

رات اهوو الووراي  وو  موودى منادووبة تلووا اقيوواالت لتالميووذ الصوو  ا  ووامس االبتوودا،ي، ومنادووبااا لتنميووة م
ذ، وتحديوووود اًهميووووة اللسووووبية لكووووا مجووووا  موووو  هووووذا اقيوووواالت، هووووقال  التالميوووو  التحوووودث الوووووظيفي لوووودى

وا تيار اعلى اربعة مجاالت م  حيووث اًهميووة اللسووبية لتالميووذ الصوو  ا  ووامس االبتوودا،ي لكووا تن وو  
اقيوواالت  ( ملسووبة اتفوواق بووين اقًكمووين ال تيووار%80املهووارات موو   اللهووا، وقوود حوودد الباحووث نسووبة  

ًربعووة مجوواالت اًولووى كووممضر اقيوواالت  ووت اقيوواالت ت ر املنادووبة، ذووم ت  حسووت اًهميووة اللسووبية، وا ووذ ا
 اهمية باللسبة للتالميذ.  

وقد ابدى السادد اقًكمون مالحرا ام حو  القائمة ، وقد تم لت   : االتفوواق علووى منادووبة 
ظرد و دارد انوووووو ذالذووووووة مجوووووواالت،  وووووو : امل  ادتلووووووا اقيوووووواالت لتالميووووووذ الصوووووو  ا  ووووووامس االبتوووووودا،ي  مووووووا عوووووو 

( وراى اقًكمووون ا اووا %80الجتماعات والتقارير ال فوية، حيث حصلت على نسبة اتفوواق اقووا موو   ا
ً ذ داذا الراي وم  ذم تم ادووربعادها موو  القائمووة الإاائيووة، ممووا  اعلى م  مستوى التالميذ  وقد تم ا

: وصوو  مووا عوودا مجووال  ي  مهووارات التحوودث الوووظيفايوو اتف  اقًكمووون علووى منادووبة هووذا اقيوواالت لق
ًمكنووووووة، التعبيوووووور عوووووو  القصوووووو ، ً امووووووا يرتبطووووووان امضوووووور باقيووووووا  اإلبوووووودان ، وقوووووود ا ووووووذ  الشوووووو وص وا

 الباحث داذا الراي وتم حذ  هذي  اقيالين م  قائمة اقياالت.
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ة مجوواالت للتحوودث ت دوو اصبحت القائمة    صووور اا الإاائيووة مكونووة موو   الق ئم  تي صورته  ال ه ئ: :  -
( فوووووووممضر،   : التعريووووووو  بوووووووالنفس، مواقووووووو  التعاموووووووا بوووووووالبي  %80تفووووووواق  حريوووووووت بلسوووووووبة ا يالووووووووظيف

ًحووووووداث ا ياريووووووة، اقًادذووووووة، املقووووووابالت، وتقووووووديم اإلر ووووووادات والتعليمووووووات  وال وووووورا ، التعليوووووو  علووووووى ا
ا ملرا  اقًك ن، توووووم ا تيوووووار يمووووو للغيووووور(، وبعووووود ترت وووووت هوووووذا اقيووووواالت مووووو  حيوووووث اًهميوووووة اللسوووووبية وفقوووووا

اهميوووووووة لتالميوووووووذ الصووووووو  ا  وووووووامس االبتووووووودا،ي، و ووووووو :  التعريووووووو  بوووووووالنفس،  ربعوووووووة اًمضووووووورً ااقيووووووواالت 
ًحووووداث ا ياريووووة(، و وووو  اقيوووواالت تووووم  ومواقوووو  التعامووووا بووووالبي  وال وووورا ، واقًادذووووة، والتعليوووو  علووووى ا

 تنمية مهارات التحدث الوظيفي م   اللها    هذا البحث.

 : خ مس االبحدا  الم:ذ الص  احلن سب  ححدث الوظ:ا  اتلا( تحديد مه راا 2)

 وو   ووو  ا  طووود السووابقة، وبعوود تحديوود مجوواالت التحوودث الوووظيفي املنادووبة للتالميووذ، تووم إعووداد      
 ادربانة لتحديد مهارات التحدث الوظيفي املسااد  تنميااا، و لا م   ال  املقي:

ة الووووووظيفي املنادوووووب  ثدمهوووووارات التحووووو  إلوووووى تحديووووود ةمووووو : هووووودفت القائ تحديااااد الهاااادف ماااان الق ئماااا  -1
 لتالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي عينة البحث.

: اعدت القائمة     ووو  مجوواالت التحوودث الوووظيفي ال وول تووم إعوودادها  وو  مص در اشحق ا الق ئم   -2
 ا  طوووود السوووابقة، واهووودا  تووودريس مهوووارات التحووودث  ووو  املرحلوووة االبتدائيوووة، و صوووائ  التالميوووذ  ووو 

 السابقة.  تربوية والدراداتل اهذا املرحلة، واًدبيات  

: ا تملت القائمة  وو  صووور اا املبدئيووة علووى مسووتويين ملهووارات التحوودث الق ئم  تي صورته  اتبدئ:   -3
، وي ووتما علووى اربعووة جوانووت رئ سووة، اتسااحوى األوا: ويحناامن مهاا راا الححاادث الع ماا  الوووظيفي:

( 14ينووودرو تحااوووا  يانوووت امللمحووو (، و  اغووووي، وا يانوووت الصووووقي، و ل ل  ووو :  ا يانوووت الفكوووري، وا يانوووت ا
وق ووما املهووارات ا  اصووة ، اتسااحوى الثاا   : ويحناامن اتهاا راا ا خ صاا  بكاال موقاا مهووارد فرعيووة، 

ًحوووداث  بمربعوووة مواقووو ،  ووو :  التعريووو  بوووالنفس، التعاموووا بوووالبي  وال ووورا ، اقًادذوووة، التعليووو  علوووى ا
 ( مهارد فرعية.17ا يارية( ويندرو تحااا  

ل ووووووووبل القائمووووووووة، تووووووووم عر ووووووووها علووووووووى ع وووووووورد موووووووو  اقًكمووووووووين   :لااااااااى املح مااااااااي ئماااااااا  عقلعاااااااارض ا -4
املتنصصووين  وو  املنوواهج وطوورق توودريس اللغووة العر يووة، إلبوودا  الووراي  وو  موودى  وومولية القائمووة ملهووارات 

،ي، ومووودى ادالتحوودث الووووظيفي املوووراد تنميااوووا، ومنادوووبة تلوووا املهوووارات لتالميوووذ الصووو  ا  وووامس االبتووو 
ة السوووووالمة اللغويوووووة للمهوووووارات، و  وووووافة او الفرعيوووووة باملهوووووار  تاارتبووووواا املهوووووار  د الرئ سوووووة، ودقوووووة وصووووًو

 حذ  اي مهارات يرون إ افااا او حذفها.

وقوود ا ووار اقًكمووون إلووى منادووبة املهووارات املدرجووة  وو  القائمووة ملسووتوى التالميووذ، ممووا ا وواروا 
ياحة مهووووارد ، مإاووووا: قعوووديا صووو ةيووو لعوووودد مووو  املهوووارات الفرع ةإلوووى وعووو  التعوووديالت  وووو  الصوووياحة اللغويووو 

 يرمووز علووى الفكوورد املطروحووة وال ينوورو عإاووا( إلووى  يلتوو م بووالفكرد ال وول يوودور حولهووا مو وووب ا ًوووديث(، 
وقعووديا مهووارد  مراعوواد السوورعة والووبل   وو  نطوو  الكلمووات اذنووا  حدي وومل( إلووى  يتحوودث وسوورعة منادووبة 

ا موووو  ا  التحوووودث( إلووووى نوووو ذ مهووووارد  ينروووور للمسووووتمعين ا للموقوووو  واملسووووتمعين(، وقعووووديا   يتواصووووا بصووووريا
 املستمعين اذنا  التحدث(.

وبعد إجرا  التعديالت ال وول ا ووار إلعاووا اقًكمووون  وو  الصووياحة اللغويووة للمهووارات، تووم حسوواب الووولن    
القائموووة  االلسووبل لكووا مهووارد موو   ووال  معادلووة الووولن اللسووبل، وتبووين ان جميوو  املهووارات ال وول ت وومناا

ا.  %80فاق اعلى م  ت احصلت على نسبة    ، و التال  تم اإلبقا  علعاا جميعا



 

 جامعة األزهر 

ة بالقاهر بيةكلية التر  

تربية مجلة ال  
 م 2021لسنة  أكتوبر(، 5(، الجزء )192العدد: )

 

 

175 

: وعوود القيووام بووا  طوات السووابقة، اصووبحت القائمووة الإاائيووة ملهووارات الق ئماا  تااي صااورته  ال ه ئ:اا  -5
، وي ووتما اتساحوى األوا: ويحنامن مهاا راا الححادث الع ما  التحوودث الوووظيفي تت ووم  مسووتويين:

اتساااااحوى الثاااااا   : ويحنااااامن اتهاااااا راا عيووووووة، ( مهووووووارد فر 14ا  اوووووو اينوووووودرو تح مهووووووارات رئ سووووووة  بوووووو علووووووى ار 
( مهووارد فرعيووة 17املهووارات ا  اصووة بمربعووة مواقوو ، وينوودرو تحااووا    وتت ووم موقاا ، ا خ صاا  بكاال 

 وبذل حمت اإلج ب  عن السؤاا الث    من أسئل  البحث.(،  3 مةً   

 : إعداد اخحب ر الطالق  القرا
ً
 بحدا  ال ا  لحالم:ذ الص  ا خ مس :ئث لث

االبتوووودا،ي وفوووو  ا  طوووووات ا  ووووامس داد ا تبووووار الطالقووووة القرائيووووة لتالميووووذ الصوووو  تووووم إعوووو   
 املتية:

قيوووا  مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة لووودى  هووود  اال تبوووار إلوووىتحديااااد الهاااادف ماااان االخحباااا ر:  -1
ا قيووا  موودى النمووو  وو  هووذاتالميووذ الصوو  ا  ووامس االبتوودا،ي،  املهووارات وعوود درادوواام  واي ووا

 قائم على املهام اللغوية.وعات البرنامج ال و مل

: عموود اال تبووار لقيووا  ذووالث ع وورد تحديااد اتهاا راا التاا  يقالسااه  االخحباا ر ومصاا در بن ئااه -2
مهارد م  مهارات الطالقة القرائية مولعة على  مس مهارات رئ سة، وقد ادرند الباحوث  و  

ال وول تووم التوصووا  الطالقووة القرائيووة تصووادر،  وو : قائمووة مهوواراملابنائوومل لال تبووار علووى عوودد موو  
ًجنبيووووووة ال وووووول اجريووووووت  وووووو  مجووووووا  الطالقووووووة القرائيووووووة،  إلعاووووووا، والدرادووووووات السووووووابقة العر يووووووة وا
واًدبيوووووات التربويوووووة ا  اصوووووة بالطالقوووووة القرائيوووووة وميفيوووووة قيادوووووها، وطبيعوووووة تالميوووووذ املرحلوووووة 

 .ةليم اللغة العر يعقا  واملتنصصين    مجا  ر بباإل افة إلى آرا  وع  ا  االبتدائية، 

 : تم إعداد ا تبار مهارات الطالقة القرائية، حيث ا تما على جزاي :وص  االخحب ر -3

يت وووووم  ذوووووالث قطووووو  قرائيوووووة، القطعوووووة اًولوووووى تتكوووووون مووووو  مائوووووة و موووووس  :ا جاااااان  األوا  •
تتكووون موو  مائووة  ةودووبعين كلمووة، وال انيووة تتكووون موو  مائووة واربوو  وذمووانين كلمووة، وال ال وو

  الهسااااااخ  األوخااااااى:  سااااااخ  اتعلاااااامديمها  ووووو  نسووووو تين، ين كلموووووة، ويوووووتم تقوووووناوقسووووو  وذمووووو
وتت م  مقدمة توء  الهد  م  اال تبار  والتعليمات ال ل يلبي  للمعلم االلت ام داا 
قبا التطبي  واذنائمل وبعدا  ذم عر  كا ن  قرا،ي    جودو  يوءو  عودد كلموات كوا 

مهوووارات فهوووم  اال تباريوووة لقيوووا  تائيوووة يوووتم تقوووديم املفوووردار قدوووطر  وعقوووت كوووا قطعوووة 
املقووووورو   و وووووو  ادووووووئلة موووووو  نووووووب اال تيووووووار موووووو  متعوووووودد(  ذوووووم نمووووووو و تاووووووًي  املفووووووردات 

: الهسخ  الث ن: :  سخ  الحلم:ذاال تبارية، و   الإااية بطاقة التقدير التحليلية، اما 
م كا قطعة قرائية    ورقوة منفصولة،  عقباوا قدَّ

 
ًدوئلة اال تيو حيث ت مو   راورقوة ا ورى 
 متعدد.

: ويت ووووم  بطاقوووة التقووودير التحليليووووة ال ووول توووم بناؤهووووا داووود  تحليووووا ادا  الثاااا    ا جاااان  •
ا، ومهوووووارات اًدا  القرا،وووووي  ا صوووووًيحا التالميووووذ  ووووو  مهوووووارات: نطوووو  الكلموووووات وا يموووووا نطقووووا

ا لتحديوود مسووتوى تمكووإام موو  هووذا املهووارات، و لووا  متوودرجا
ا
ر  تحلوويال و

وفوو  مقيووا   املعبوو 
 :ذالثي اًوعاد
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ملسوووووتوى املمتوووووال، يحصوووووا التلميوووووذ علوووووى ذوووووالث درجوووووات إ ا ادى املهوووووارد املسوووووتوى اًو : ا -
 و كا دليم دون اية ا طا ، ويمك  التجاول ع   طم واحد.

املستوى ال اني: املستوى املتودل، يحصا التلميذ علوى درجتوين إ ا ادى املهوارد و وكا  -
 .رضاو ذالذة ا طا  على اًم حير مكتما، او ا طم  طمي 

: املسووووتوى ال ووووعي ، يحصووووا التلميووووذ علووووى درجووووة واحوووودد إ ا مضوووورت ا طوووواؤا عوووو  املسووووتوى ال الووووث -
 ذالذة، او لم يقد املهارد.

: بموووا ان لكوووا مهوووارد مووو  تحدياااد طااارا ق:ااا س مهااا راا الطالقااا  القرائ:ااا  التااا  يحنااام ه  االخحبااا ر -4
ائيووووة، رات الطالقووووة القر اهووو لووووذا توووم تحديوووود طووورق قيووووا  م مهوووارات الطالقووووة القرائيوووة طريقووووة لقيادوووها، 

ا ل الذووة إجوورا ات:  قيووا  مهووارات الدقووة القرائيووة واملعوود  القرا،ووي ويووتم موو   ووال   اإلجاارا  األوا:وفقووا
ا  ، اإلجاارا  الثاا   : املعادلووة ا  اصوووة بكوووا مهوووارد يحا ا صووًو قيوووا  مهوووارات نطوو  الكلموووات وا يموووا نطقوووا
و ومهوووارات اًدا  القرا،وووي املع
بمسوووتويا اا ال الذوووة املعووودد  التقووودير التحليليوووة ر، ويوووتم مووو   وووال  بطاقوووةبووو 

قيووا  مهووارات فهووم املقوورو  موو   ووال  ادووئلة اال تيووار موو  متعوودد ال وول اإلجارا  الث لاث: لهذا الغر ،  
 قعقت كا قطعة، بحيث يتم تقدير درجة واحدد ل جابة الاًيحة  وصفر ل جابة ا  اطئة.

ر  اال تبووووار  ووووو  صوووووورتمل تووووم عووووو الححل:ل:اااا :  ر يالحقاااادالقرائ:اااا  وبط قاااا    قااااضاااابت اخحباااا ر الطال -5
ع وورد موو  اقًكمووين املتنصصووين  وو  املنوواهج وطوورق توودريس اًولية م  بطاقة التقدير التحليلية على 

: موودى منادووبة مو وووعات القوورا د ال وول يت وومإاا اال تبووار و لووا داوود  إبوودا  راياووم  وو اللغووة العر يووة 
يوووة، وو ووووع قعليموووات اال تبوووار، ت الطالقوووة القرائ ار االبتووودا،ي ولقيوووا  مهوووا سماا  ووو لتالميوووذ الصووو  

ودووووالمة قائمووووة التقوووودير التحليليووووة املو وووووعة لتحليووووا ادا ات التالميووووذ  وووو  مهووووارات: النطوووو ، واًدا  
ًدووئلة املو وووعة ملهووارات الفهووم القرا،ووي، وحووذ  او إ ووافة مووا يرونوومل القرا،ي   ر، وموودى منادووبة ا و

املعبوو 
 ا.با مناد

ا  وووووامس القووووورا د اق توووووارد ملسوووووتوى تالميوووووذ الصووووو  منادوووووبة مو ووووووعات  ىلووووو وقووووود ا وووووار اقًكموووووون إ
االبتووووودا،ي، و لوووووى دوووووالمة قائموووووة التقووووودير التحليليوووووة املو ووووووعة لتحليوووووا ادا ات التالميوووووذ  ووووو  املهوووووارات 

ًدئلة والبدائا املو وعة لقيا  مهارات الفهم القرا،ي، مما امدوا    ى:لعاملق سة، ومنادبة ا

ييا صووووووقي مر،وووووي، ح ووووو  يمكووووو  قيوووووا  اًدا ات و وووووكا فوووووردي، مووووو  قسووووو  ذ ووووورورد تقيووووويم التالميووووو  •
واملهووووارات بدقووووة، و عووووادد التحليووووا موووورد ا وووورى والتمموووود موووو  ذباتوووومل، وقوووود رانووووى الباحووووث  لووووا عنوووود 

 التطبي .

 وووورورد ال ووووبل بال ووووكلةيمي  مفووووردات مو وووووعات القوووورا د املقدمووووة للتالميووووذ، وقوووود ادووووتجاب  •
 ت اال تبار.ي  مفردات مو وعاميحيث تم ال بل بال كا    ال الباحث لذ
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باالدووتعانة بووزميلين  وو  تم تطبي  التجر ة االدتطالعية لال تبار الحجرب  االسحطالع:  لالخحب ر:   -6
( 32 على مجموعة م  تالميووذ مدردووة التحريوور االبتدائيووة بمحافرووة قنووا، بلووا عووددها   )*(التنص   

ا وتلميذد، و لا  ً
ا
 :باستلميذ

طريووووو  حسووووواب متودووووول مجمووووووب الوقوووووت الووووووذي  اال تبوووووار عووووو لمووووو   با: توووووم حسووووو  مااااان االخحبااااا ر •
ًدوووئلة  ممجموعوووة  ادوووتغرقمل ادووورب  مسوووة تالميوووذ  ووو  قووورا د القطعوووة القرائيوووة واإلجابوووة عووو  ا
اولوووى(، والوقووووت الوووذي ادووووتغرقمل ابطووووم  مسوووة تالميووووذ  ووو  قوووورا د القطعووووة القرائيوووة واإلجابووووة عوووو  

ًدئلة  ممجموعة ذان   اما على اقيموعتين:ط  ال الث، وقسماقل ( لكا قطعة قرائية م  اةي ا

 وم   ال  املعادلة:  

     لم  اال تبار 

 ( دقيقة.30ووجد ان متودل لم  اال تبار     

الباحوووووووث بحسووووووواب معوووووووامالت مع ماااااال السااااااهول  والصااااااعوب  الخحباااااا ر الطالقاااااا  القرائ:اااااا : قاااااا م  •
ًن   ةقالصعو ة ال تبار مهارات الطال ا  لطالقووة القرائيووة مهووارد موو  مهووارات ا ا كوو القرائية، ونروورا

 لها طريقااا    القيا ، لذا فتن حساب معاما السهولة والصعو ة تم بطريقتين:

 مع مل السهول  والصعوب  لبط ق  الحقدير الححل:ل: : ( أ)

ا، ومهوووارات اًدا  القرا،ووي املعبووور  ال وو  يحا ا صوًو اعتمووود  لمهووارات نطوو  ا ًووورو  والكلمووات نطقوووا
حليوووا ادا  التلميوووذ القرا،وووي  وو   وووو  قائموووة تقووودير تحليليوووة ا  متووودرو يووتم فيووومل ت يووو ق وو  تقويمهوووا علوووى م

 (:80،2002(، تم حساب معاما السهولة والصعو ة لها وف  املعادلة املتية  القرني، 3: 1تمتد م   

      معاما صعو ة البطاقة
قبووووووو  حيووووووث مل اذا املهووووووارات  ووووووم  املوووووودى هوووووو ل وقوووووود جووووووا ت معووووووامالت السووووووهولة والصووووووعو ة 

(، 0.67 -0.35(، ومعووووامالت الصوووووعو ة بوووووين  0,65 -0.33يموووووة معووووامالت السوووووهولة بوووووين  تراوحووووت ق
 و   جميعها قيم مقبو  ومنادبة للتالميذ.

 مع مل السهول  والصعوب  ألسئل  االخح: ر من محعدد: ( ب )

   : ال  باملعادلة املتية  متم حساب معاما السهولة والصعو ة ملهارات فهم املقرو   

          معاما الصعو ة   

 
الوهاب)د.    )*(  عبد  خبير  :  محمود  ومعلم  العربية  اللغة  تدريس  وطرق  المناهج  دكتوراة 

ماجستير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية :  محمود أنور، واألستاذ  بالمرحلة االبتدائية
 (.ومعلم خبير بالمرحلة االبتدائية



مهارات الطالقة القرائية والتحدث   ةلتنمي برنامج قائم على المهام اللغوية
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية الوظيفي 

 محمد حسين على حمدان د/ 
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 معاما الصعو ة -1ومعاما السهولة  
وقوود جووا  مسووتوى صووعو ة ادووئلة فهووم املقوورو   ووم  املوودى حيووث تراوحووت قيمووة معووامالت 

(، و وووو  جميعهوووا قووويم مقبووووو  0.72 -0.31(، ومعووووامالت الصوووعو ة بوووين  0.69 -0.28السوووهولة بوووين  
 للتالميذ.  ةومنادب 

تووم حسوواب قووود تمييوو  اال تبووار موو   ووال  طالقاا  القرائ:اا : خحباا ر الحم:يزياا  ال لامع ماال القااو   •
 تطبي  معادلة فرجسون:  

 ( 163، 2011عبد الباري .ا،            معاما التميي  

 م   مجموب مرب  تكرار الدرجات ا  ام اق صصة لكا دقا 2ن   عدد العينة، مجو  

 وو  معوووامالت تمييوو  مقبولووة، ق ووير إلوووى (، و 0,79 - 0,31مووا بووين   اوحووت معووامالت التمييووو ، تر  حيووث
قدرد البنود الفرعية ال تبار الطالقة القرائية على التميي  بووين التالميووذ  وي القوودرد العليووا والتالميووذ 

 .الذي يفرق اال تبار بيإاما    الدرجة الكلية -بالقدر نفسمل - وي القدرد ال عيفة  

معامووووووا الفووووووا مرونبووووووا  موووووو   ووووووال  برنووووووامج  تبووووووار بادووووووتندام ذبووووووات اال  : تووووووم حسووووووابثباااااا ا االخحباااااا ر •
(SPSS.V.24)    ا  وو  اال تبووارات ال وول تت ووم  مقيووا عدن اف ووا معووادالت ال بووات، و صوصووا حيث إنمل   

(  مووراد 1،2،3متدرو م ا: مقاي س التقدير، ف ستندم معامووا الفووا موو  احتموواالت تقوودير الوودرجات  
 (. 366، 2012يمان،  ل دو 

ا عنووووود 0,906 تبوووووار الكلووووو    ت قيموووووة معاموووووا ذبوووووات اال جوووووا وقووووود (، و ووووو  قيموووووة دالوووووة إحصوووووائيا
 (، مما يد  على ذبات اال تبار وصالحيتمل للتطبي .0.01مستوى  

 : للتممد م  صدق اال تبار، تم ادتندام ما يمقي:   صدا االخحب ر •

السوووووووادد  ىبوووووووار صووووووادقة وعووووووود عر ووووووها علووووووو ت  : تووووووم التممووووووود موووووو  ان مفوووووووردات اال صاااااادا املح مااااااي  -
 لتعديالت الاللمة     و  آرا ام، مما تم تو ي   لا فيما دب .اقًكمين وعما ا

: وهو عبارد ع  ا يذر التربي وو  ملعامووا ال بووات، وموو  ذووم فووتن القيمووة قسوواوي الصدا اإلةص    -
 ( و   قيمة ق ير إلى ان اال تبار يتمت  بدرجة صدق عالية.0,951 

 

 لص  ا خ مس االبحدا  ححدث الوظ:ا  لحالم:ذ الاإعداد اخحب ر مه راا :   را عً 

ا لة طوات املتية:  قام الباحث بتعداد ا تبار مهارات التحدث الوظيفي وفقا

ا  ووووامس ادووووااد  اال تبووووار قيووووا  مسووووتوى ادا  تالميووووذ الصوووو  ( تحدياااد الهاااادف ماااان االخحبااا ر: 1)
 ووووو  هوووووذا املهوووووارات وعووووود  ومووووو دوووووبة لهوووووم، وقيوووووا  مووووودى الن ان االبتووووودا،ي  ووووو  مهوووووارات التحووووودث الووووووظيفي امل 

 راداام ملو وعات البرنامج القائم على املهام اللغوية.د

اعتموووود الباحووووث  وووو  إعووووداد اال تبووووار علووووى عوووودد ( تحديااااد مصاااا در بناااا   االخحباااا ر وبط قاااا  الحقاااادير: 2)
ًجنبيوووووة  مصوووووادر مإاوووووا: قائموووووة مهوووووارات التحووووودث الووووووظيفي ال ووووول توووووم إعووووودادها، والدرادوووووات العر يوووووة وا
السووووووابقة ال وووووول تناولووووووت مهووووووارات التحوووووودث و ووووووكا عووووووام ومهووووووارات التحوووووودث الوووووووظيفي و ووووووكا  وووووواص، 
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ي س التقوووووووودير  ات الصوووووووولة بمهووووووووارات ل وووووووول تناولووووووووت اال تبووووووووارات املعياريووووووووة ومقوووووووواواًدبيووووووووات التربويووووووووة ا
 التحدث، وآرا  املتنصصين    اقيا  ومعل ل اللغة العر ية    املرحلة االبتدائية.

 ( وص  االخحب ر تي صورته األول: ، اشحمل االخحب ر على جنئي :  3)

 ويت م  عدد م  املواقوو  اال تباريووة للتحوودث يمكوو  موو   اللهووا)أ( ا جن  األوا: اخحب ر الححدث، 
ادا  املهووووووارات املق سووووووة و ووووووكا طبي وووووو  حيوووووور مفتعووووووا عنوووووود التعبيوووووور عوووووو  هووووووذا املواقوووووو ، وقوووووود تنوعووووووت 

 املواق  لتنادت مهارات التحدث الوظيفي املراد قيادها.

وال وول تووم إعوودادهالتحليا ادا  التالميووذ  وو  )ب( ا جاان  الثاا   : ويحناامن بط قاا  الحقاادير الححل:ل:اا ، 
 متوو 

ا
ا وفوو  مقيووا  ذالثووي اًوعوواد، وغوور  تحديوود مسووتوى تمكوو  مهووارات التحوودث املق سووة تحلوويال درجا

نووووو  عنووووود تصوووووميم بطاقوووووة التقووووودير صوووووياحة محكوووووات  التالميوووووذ مووووو  كوووووا مهوووووارد بدقوووووة ومو ووووووعية، ورو 
ا موووو   ا موووو  العبووووارات الغام ووووة، متوووودرجا ا،  اليووووا التقوووودير و ووووكا واءوووو ، بحيووووث يكووووون الوصوووو  دقيقووووا

هوووارات التحووودث الووووظيفي ال ووول توووم التوصوووا إلعاوووا مسوووتوى مل ووور، و وووذلا تكونوووت بطاقوووة التقووودير مووو  م
ا  مهوووارات التحووودث العاموووة  ومهوووارات التحووودث ا  اصوووة بكوووا موقووو  وظيفوووي(، ذوووم تحليوووا كوووا  –دوووابقا

 ووووعي ( حسووووت ادا  التلميووووذ  وووو  املهووووارد، بحيووووث  -متودوووول  -مهووووارد فرديووووة وفوووو  توووودرو ذالثووووي  ممتووووال 
واملتودوووول علووووى درجتووووين، وال ووووعي  علوووووى يحصووووا التلميووووذ  وووو  املسووووتوى املمتووووال علووووى ذووووالث درجووووات، 

ا قًا التقدير الذي تم و عمل لكا مهارد.  درجة واحدد، و لا وفقا

ر  اال تبووار علووى ع وورد موو  اقًكمووين املتنصصووين إلبوودا  ( ضابت االخحبا ر وبط قا  الحقادير: 4) عوو 
ومووووودى  الوووووراي  ووووو  منادوووووبة مواقووووو  التحووووودث الووووووظيفي ملسوووووتوى التالميوووووذ، وللمهوووووارات املوووووراد قيادوووووها، 

و وووووع ميوووو ان التقوووودير لكووووا مهووووارد موووو  مهووووارات التحوووودث الوووووظيفي، وحووووذ  او قعووووديا او إ ووووافة مووووا 
ا لتجويوود اال تبووار و طاقووة التقوودير، وقوود ا ووار اقًكمووون إلووى منادووبة مواقوو  التحوودث  ًا يرونوومل صووا 

و وووعة االبتدا،ي، و لى دووالمة قائمووة التقوودير التحليليووة امل ا  امس الوظيفي ملستوى تالميذ الص  
 لتحليا ادا ات التالميذ    املهارات املق سة.

علوووى مجموعوووة مووو  توووم تطبيووو  التجر وووة االدوووتطالعية لال تبوووار ( الحجرباا  االساااحطالع:  لالخحبااا ر: 5)
ا وتلميوووذد، حيوووث ادوووتعان 32 تالميوووذ مدردوووة التحريووور االبتدائيوووة بمحافروووة قنوووا، بلوووا عوووددها 

ا
( تلميوووذ

ا، و لا  ًسابالباحث بنفس الزميلين اللذي  تم   :االدتعانة داما دابقا

: تم حسوواب لموو  اال تبووار موو   ووال  رصوود لموو  تحوودث كووا تلميووذ موو  تالميووذ العينووة  من االخحب ر •
   كا موق  م  مواق  التحدث، وتحديوود لموو  التحوودث  وو  كووا موقوو  موو  مواقوو  التحوودث 

 (.207،  212ع  طري  املعادلة املتية: مراد، ودليمان، 

      وق   م  التحدث لكا مل 

وكانوووووت النريجوووووة اربعوووووة دقوووووائ  لكوووووا موقووووو  مووووو  املووووووقفين:  التعريووووو  بوووووالنفس، والتعاموووووا 
ًحوووووداث ا ياريووووووة،  بوووووالبي  وال ووووورا (، و مسوووووة دقووووووائ  لكوووووا موقووووو  مووووو  املوووووووقفين:  التعليووووو  علوووووى ا

 اقًادذة(.  
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 ةس ب مع مل صعوب  االخحب ر: •

ا الن تقيووويم مهوووارات التحووودث الوووو   يوووتم فعاوووا تحليوووا ادا  التالميوووذ  ووو   وووو  متصوووا  ظيفينرووورا
موووووو  الوووووودرجات، لووووووذا تووووووم حسوووووواب معامووووووا الصووووووعو ة بادووووووتندام معادلووووووة معامووووووا الصووووووعو ة لألدووووووئلة 

 :  (76، 2002القرني،    التاليةاملقالية، م   ال  املعادلة  

                =  =  معاما الصعو ة

(، املوقوو  ال وواني 0,55لتووال : املوقوو  اًو    تباريووة كاال وقوود تراوحووت معووامالت الصووعو ة للمواقوو  ا
(، وهووذا املعووامالت جميعهووا معووامالت منادووبة 0,76(، املوقوو  الراووو   0,70(، املوق  ال الث  0,65 

(، وهووووو املعيووووار اقًوووودد 0,2(، ولووووم تقووووا عوووو  مسووووتوى  0,8ومقبولووووة، حيووووث إ اووووا لووووم تتجوووواول مسووووتوى  
 ة.ت اال تباري القيا  مدى دهولة وصعو ة املفرد

 ةس ب مع مل تم:يز االخحب ر: •

 ًسوواب معامووا تمييوو  ا تبووار مهووارات التحوودث الوووظيفي، تووم ادووتندام املعادلووة التاليووة ملنادووبااا 
ًدئلة املقالية:  لطريقة تقدير الدرجات    ا

 (219-218،  2012 مراد، ودليمان،           =   معاما التميي 

مووج ص   مجموووب درجووات الفئووة الوودنيا، ن   عوودد افووراد رجووات الفئووة العليووا، دحيث: مج    مجموب 
 إحدى اقيموعتين، م   الدرجة الكلية اق صصة للموق  اال تباري.

(، املوقووووو  ال ووووواني 0,57وقووووود جوووووا ت معوووووامالت التمييووووو  للمواقووووو  اال تباريوووووة كالتوووووال : املوقووووو  اًو   
قوويم منادووبة ومقبولووة، ممووا يوود  (، وجميعهووا 0,45ووو   ا(، املوقوو  الر 0,47(، املوقوو  ال الووث  0,51 

 على ان مواق  اال تبار جيدد التميي  بين قدرات التالميذ.

 ةس ب ثب ا االخحب ر وبط ق  الحقدير: •

للتمموووود موووو  ذبووووات اال تبووووار و طاقووووة تقوووودير مهووووارات التحوووودث الوووووظيفي، تووووم حسوووواب معامووووا ذبووووات 
وعوود تحليووا النتووائج وادووتنراو طاقووة التقوودير، و لووا ب التقووديرات بووين املاوولًين للمهووارات  وو   ووو  

ًربعووة مو وو  اال تبووار، وبعوود تحليووا البيانووات موو   املتودل ا ًسابي لدرجات كا تلميذ  وو  املواقوو  ا
   (:Cooperكو ر  معادلة  املالًين، تم حساب معاما ال بات بيإام على جمي  املهارات بادتندام  

 100×    نسبة االتفاق 

 

(، و لغوووت نسوووبة االتفووواق العاموووة %90 -%76فووواق بوووين املاووولًين موووا بوووين  وقووود تراوحوووت نسوووت االت 
(  مموووا يووود  علوووى ان بطاقوووة التقووودير تتصووو  بدرجوووة منادوووبة مووو  ال بوووات، وصوووا ًة لقيوووا  موووا 84% 

 و عت م  اجلمل.
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 : للتممد م  صدق اال تبار، تم ادتندام ما يمقي:   صدا االخحب ر •

ال تبار صادقة وعوود عر ووها علووى السووادد اقًكمووين تممد م  ان مفردات اال : تم  صدا املح مي  -
ا.  وعما التعديالت الاللمة     و  آرا ام، مما تم تو ي  دابقا

تووم حسوواب صوودق االقسوواق البنووا،ي موو   ووال  حسوواب معامووا االرتبوواا صاادا االتساا ا البناا   :  -
بووين درجووة   ت معووامالت االرتبووااجاحيث  ، بين درجة كا مهارد رئ سة م  الدرجة الكلية لال تبار

ا عند مستوى داللووة   (  مووا يوود  علووى 0,01كا مهارد رئ سة والدرجة الكلية لال تبار دالة إحصائيا
صووودق واقسووواق بنوووود املهوووارات الرئ سوووة ال تبوووار مهوووارات التحووودث الووووظيفي ومنادوووبااا لقيوووا  موووا 

 و عت لقيادمل.

 ه م اللغوي اتخ مًس : بن   الب ن مج الحعل:م  الق ئم على 

 البرنامج التعلي ل القائم على املهام اللغوية، تم اتباب اإلجرا ات التالية:  إلعداد

اعتموووود البرنوووووامج علوووووى عووووودد موووو  املصوووووادر،  ووووو : طبيعوووووة مووووود ا  تحديااااد مصاااا در بناااا   الب ناااا مج: -1
التعلوووويم القووووائم علووووى املهووووام اللغويووووة، و طوووووات و جوووورا ات تنفيووووذا، واملهمووووة اللغويووووة وانواعهووووا 

بيعووووووة مهووووووارات الطالقووووووة القرائيووووووة ومهووووووارات التحوووووودث الوووووووظيفي، صائصووووووها وعناصوووووورها، وطو 
 و صائ  نمو التالميذ    املرحلة االبتدائية، والبحوث والدرادات السابقة  ات الصلة.

ًدوووووس التربويوووووة واللغويوووووة  تحديااااد أسااااس بناااا   الب ناااا مج: -2 اعتمووووود البرنوووووامج علوووووى مجموعوووووة مووووو  ا
 هدافمل.ل داعدت على تحقي  ال واالجتماعية والنفسية، وا

 ا تما البرنامج على املكونات التالية:تحديد م ون ا الب ن مج:   -3

 أهداف الب ن مج: (أ )

الهوووود  العووووام للبرنووووامج: هوووود  البرنووووامج إلووووى تنميووووة مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة ومهووووارات التحوووودث  -
 الوظيفي لدى تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي.

جرائيوووووة للبرنوووووامج بنوووووا ا علوووووى قائموووووة مهوووووارات توووووم تحديووووود اًهووووودا  اإل  :جاًهووووودا  اإلجرائيوووووة للبرنوووووام -
 الطالقة القرائية ومهارات التحدث الوظيفي ال ل تم إعدادها، بحيث ت منااا درو  البرنامج.

تووم إعووداد مت ووت للتلميووذ ت ووم   ذمانيووة درو ( كووا در  يت ووم  )ب( املححاوى الحعل:ما  للب نا مج: 
 لتقويمية املصاحبة.ًن طة التعليمية وااو   مجموعة م  املهام اللغوية

توووم ا تيوووار وادوووتندام مجموعوووة متنوعوووة مووو  ادوووتراتيجيات اسااات ات:ج: ا تااادريس الب نااا مج:  (ج )
التووووودريس، ال ووووول ترنادوووووت مووووو  مووووود ا التعلووووويم القوووووائم علوووووى املهوووووام اللغويوووووة، ومووووو  طبيعوووووة مهوووووارات 

هوووووذا   البرنوووووامج، وتم لوووووت و ر دالطالقوووووة القرائيوووووة ومهوووووارات التحووووودث الووووووظيفي املوووووراد تنميااوووووا  ووووو  
اإلدووووووتراتيجيات  وووووو : العصوووووو  الووووووذه ل، والووووووتعلم التعوووووواوني، ولعووووووت اًدوار، واقيموعووووووات املرنووووووة، 

  ار . –لاوو    -و دتراتيجية االنرباا االنتقا،ي، والتم يا الصوقي، وما ورا  املعرفة، وفكر
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نادووت هووام اللغويووة ال وول تر مل اتووم توظيوو  عوودد موو  اتهاا م اللغوياا  التاا  تاام توظ:اهاا  تااي الب ناا مج:   ( د )
موووو  مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة ومهووووارات التحوووودث الوووووظيفي املسووووااد  تنميااووووا موووو   ووووال  درو  

 البرنامج.

ا مووووووو  اًن وووووووطة التعليميوووووووة )ه( األ شااااااط  الحعل:م:اااااا  اتصاااااا ةب  للب ناااااا مج:  ت وووووووم  البرنوووووووامج عوووووووددا
تووم توظيفهووا لمهووام اللغويووة ال وول ل و  املتنوعووة، وال وول رونوو  فعاووا ان تكووون منادووبة ملسووتوى التالميووذ، 

   البرنامج، وللمهووارات املسوواادفة، وان تكووون فرديووة وذنائيووة وجماعيووة، قعتموود  وو  تنفيووذها و ووكا 
ا. ا إر اديا ا توجعايا  اداي ل على التالميذ، ويكون دور املعلم    تنفيذ الل اا دورا

   الودووووائا التعليميوووووةموووو  دتووووم االدووووتعانة وعوووودالوساااا ئل الحعل:م:اااا  اتسااااح دم  تااااي الب ناااا مج:  ( و )
ا  بوووين املعلوووم  املتنوعوووة، داووود  املسووواعدد علوووى تحقيووو  اهووودا  البرنوووامج، وتحقيووو  التواصوووا الفعوووَّ

 وتالميذا، تم لت   : صور، بطاقات، فيديوهات، قسييالت صوتية ومرئية، جهال عر .

 أس ل:أ الحقويم اتحبع  تي الب ن مج:   (ن )

ا تبووار مهووارات التحوودث الوووظيفي الطالقووة القرائيووة، و  تاالتقويم القبل : تم تطبيوو  ا تبووار مهووار  -
ا وقبا توودريس البرنووامج، لتحديوود موودى تمكوو  التالميووذ  على تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي قبليا

 م  هذا املهارات.

التقووووويم البنووووا،ي: ا ووووتما البرنووووامج علووووى مجموعووووة موووو  اًن ووووطة التقويميووووة املصوووواحبة لعمليووووة  -
  ال  درو  البرنامج.  املسااد  تنميااا م   تاالتعليم والتعلم للمهار 

التقووووووويم ا  تووووووامي: وعوووووود االنااووووووا  موووووو  توووووودريس البرنووووووامج، تووووووم تطبيوووووو  ا تبووووووار مهووووووارات الطالقووووووة  -
ا، للتعوووووور  علووووووى فاعليووووووة البرنووووووامج  وووووو  تنميووووووة هووووووذا  القرائيووووووة وا تبووووووار التحوووووودث الوووووووظيفي وعووووووديا

 املهارات.

مووين متنصصووين  وو  م عر وومل علووى  مسووة محكتوو  ، وعوود االنااووا  موو  بنووا  البرنووامجضاابت الب ناا مج:  -4
املناهج وطرق تدريس اللغة العر ية، و لا إلبدا  الراي و من محتوووى البرنووامج ومادتوومل العلميووة، 
وموووووودى منادووووووبة املهووووووام اللغويووووووة واإلدووووووتراتيجيات واًن ووووووطة وادوووووواليت التقووووووويم املسووووووتندمة  وووووو  

ً ووووووذ بووووووآرا  او  ، البرنووووووامج ًهدافوووووومل، وصووووووالحيتمل للتطبيوووووو  علووووووى مجموعووووووة البحووووووث لسووووووادد قوووووود تووووووم ا
ا للتطبيوووو   اقًكموووين وعموووا التعوووديالت الاللموووة، و وووذلا اصووووب  البرنوووامج  ووو  صوووورتمل الإاائيوووة معووودا

 (.6 مةً   

توووم إعوووداد دليوووا تووووجيرل للمعلوووم، ملسووواعدتمل  ووو  تووودريس محتووووى البرنوووامج، و وووبل  دل:ااال اتعلااام: -5
ي ، وقوود تكووو  يووة توءوو  لوودليا موو : مقدمووة نرر ا ن املماردات التدريسووية وتوجعاهووا التوجيوومل الاوًو

الهد  منمل، ومجموعة م  اإلر ادات العامة لتنفيذ درو  البرنووامج بادووتندام موود ا التعلوويم 
القوووووووائم علوووووووى املهوووووووام اللغويوووووووة، و يوووووووان لألهووووووودا  العاموووووووة للبرنوووووووامج، وا  طوووووووة الزمنيوووووووة للتووووووودريس، 

ا لكووا در  علووى حوودد، وقوود تووم تحكوويم الوودل  و ووبطمل موو  اقًتوووى  ا ي و طوات تنفيذ البرنامج وفقووا
 (.7تعلي ل للبرنامج  مةً   ال 
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 الدراس  الحجريب:  ▪

 تمت الدرادة التجريبية للبحث مما يل :

: اخح: ر ع:ن  البحث
ً
 أوال

توووووم ا تيوووووار عينوووووة البحوووووث مووووو  تالميوووووذ مدردوووووة ال وووووهيد فوووووايز االبتدائيوووووة امل وووووترمة بوووووتدارد قفووووول 
 ( تلم36التعليميووووة، حيووووث تكونووووت مجموعووووة البحووووث موووو   

ا
صوووو  ا  ووووامس وتلميووووذد موووو  تالميووووذ ال  ايووووذ

االبتوودا،ي، وقوود تووم تحديوودهم بطريقووة ع وووائية  وعوود ادووربعاد التالميووذ الووذي   عووانون موو  عيوووب  وو  
النطوو   الل غووة، الااااووة، الفمفوومد، السوورعة الزائوودد او الووبل  ال ووديد  وو  نطوو  الكلمووات، التالميووذ  وي 

علووى دقووة نتووائج البحووث،  يمكوو  ان تووقذر بالسوولت لل وو ا العسر القرا،ي وصعو ات التعلم(، و   العيوب
 مما تم ادربعاد التالميذ م يري الغياب م  اقيموعة.

 ث نً: : تطب:ق أدات  الق: س قبلً: 

لتحديد مستوى تمكوو  تالميووذ الصوو  ا  ووامس االبتوودا،ي موو  مهووارات الطالقووة القرائيووة ومهووارات 
تووم تطبيوو  ا تبووار مهووارات ميووذ  وو  هووذا املهووارات، ال للت التحدث الوظيفية، وتحديد املستويات القبليووة 

ًحووووووووود املووووووووووافقين  ا( يوووووووووومي السوووووووووبت وا ا علوووووووووى مجموعوووووووووة البحوووووووووث  فرديوووووووووا -20الطالقوووووووووة القرائيوووووووووة قبليوووووووووا
ا( يووووومي االذنووووين وال الذووووا  21/2/2021 م، ممووووا تووووم تطبيوووو  ا تبووووار مهووووارات التحوووودث الوووووظيفي  فرديووووا

يحهما ومعا ياامووووووا يووووو  اال تبوووووواري   توووووم تاوووووًوب ط  ت م، وبعوووووود االنااوووووا  موووووو 23/2/2021-22املووووووافقين 
ا، ادفرت النتائج ع  املقي:  إحصائيا

 

 ( نح ئج الحطب:ق القبلي الخحب ر مه راا الطالق  القرائ: :1) 

ا،  توووم رصووود نتوووائج تطبيووو  ا تبوووار مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة علوووى التالميوووذ مجموعوووة البحوووث قبليوووا
ا ا، ونررا رائيووة وطوورق التقيوويم ا  اصووة بكووا مهووارات الطالقووة الق دعوودلت  ومعا ية هذا النتائج إحصائيا

 مهارد، لذا دو  يتم عر  نتائج التطبي  لكا مهارد على حدد، و لا على النحو التال :

عب :
ُ
 )أ( نح ئج الق: س القبلي ته راا النطق واألدا  القرا   ات

ا اعتموود الباحووث  وو  قيووا  مهووارات:     يحا نطوو  ا ًوورو  والكلمووات نطقووا را،ووي ومهووارات اًدا  الق ، اصوًو
عبوور

 
، علووى قوورا د التالميووذ للقطوو  القرائيووة الوو الث، موو  االدووتعانة بقائمووة التقوودير التحليليووة ال وول تووم امل

التووال  يوءوو  مسووتوى اًدا  القبلوو     فرعيووة، وا يوودو إعدادها لتحديد مسووتوى التالميووذ  وو  كووا مهووارد 
 ي املعبر:، راالق للتالميذ    مهارات النط  ومهارات اًدا 
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 ( 1جدوا )

مسحوى أدا  الحالم:ذ مجموع  البحث تي الق: س القبلي ته راا نطق ا حروف والكلم ا نطًق   
عب  

ُ
 صح:ًح  ومه راا األدا  القرا   ات

 اته ر  الرئالس  / الارع: 
اتحوست  
 ا حس ب 

االنحراف  
 اتع: ري 

الدرج  
العظمى  
 للمه ر 

مسحوى  
 األدا 

ا موووووو وال رو   ًوووووو ينطوووووو  ا -1 يحا ا صوووووًو   كلمووووووات نطقووووووا
 حيث اق رو

6,63 1,01 9 73,6 % 

يميوووووووو  بووووووووين ا ًركووووووووات القصوووووووويرد والطويلووووووووة عنووووووووود  -2
 النط 

4,63 0,810 9 51,4 % 

يميووو  بوووين الرووووواهر الصووووتية  ال ووودد والتنوووووي (  -3
 عند النط 

4,52 1,02 9 50,2 % 

  صااااح:ًح 
ً
 مهااا راا نطاااق ا حاااروف والكلمااا ا نطقااا

 ككل
15,80 1,50 27 58,5 % 

ا للمع  يقرا الكلمات وا -1  % 41,6 9 0,874 3,75  يما دون توق  وفقا

يقووووووووورا الكلموووووووووات وا يموووووووووا مووووووووو  مراعووووووووواد عالموووووووووات  -2
 الترقيم

3,66 0,828 9 40,6 % 

ا وفوووووووو  مووووووووا  -3 ا وارتفاعووووووووا ينووووووووب طبقووووووووات صوووووووووتمل علوووووووووا
 يتطلت الن  املقرو 

3,72 0,778 9 41,3 % 

 % 43,1 9 0,784 3,88 ع    امل   نادتي   يقرا الكلمات قرا د منغمة بما -4

عب  ككل
ُ
 % 41,7 36 2,55 15,02 مه راا األدا  القرا   ات

 

ا  يربوووين مووو  ا يووودو  السووواب  ان مسوووتوى ادا  التالميوووذ  ووو  مهوووارات "نطووو  ا ًووورو  والكلموووات نطقوووا
ا" جا عنووووووود املسوووووووتوى املتودووووووول و وووووووكا عوووووووام، حيوووووووث بلوووووووا مسوووووووتوى اًدا   ووووووو  املهوووووووارات مكوووووووا  يحا صووووووًو

ا  وووووو  مهووووووارقي: "يميوووووو  بووووووين ا ًركووووووات رر ملهووووووارات النطوووووو  الف ووووووالن (، و 58,5% 
ا
رعيووووووة جووووووا  اًدا  متودووووووط

(، "ويميوو  بووين الرووواهر الصوووتية ال وودد والتنوووي " %51,4القصيرد والطويلة عنوود النطوو " حيووث بلووا  
ا %50,2حيوووووث بلوووووا   ا  ووووو  مهوووووارد "ينطووووو  ا ًووووورو  والكلموووووات نطقووووووا  -إلوووووى حووووود مووووووا  -(، كوووووان اًدا  مرتفعوووووا

يحا  (، ويمكووو  تفسوووير هوووذا االرتفووواب اللسوووبل %73,6ا مسوووتوى اًدا     حيوووث اق ووورو" حيوووث بلووو ا مووو صووًو
ًدا  التالميووذ  وو  مهووارات النطوو  باعتبووار ان هووذا املهووارات مهووارات اوليووة وادادووية للقوورا د، ويفتوور  

اًدا   جووا  لووذلا، ان يكون التالميذ قد تمكنوا مإاا    الصووفو  ال الذووة اًولووى موو  املرحلووة االبتدائيووة
ا  صوصا  ا م  حيث اق رو".  مرتفعا ا صًيحا  ا    مهارد "نط  ا ًرو  والكلمات نطقا
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عبووور" 
 
مموووا يربوووين مووو  النتوووائج السوووابقة  وووع  مسوووتوى ادا  التالميوووذ  ووو  مهوووارات "اًدا  القرا،وووي امل

  جميوو  ل  وو ودوو (، ممووا جووا  مسووتوى اًدا  اقووا موو  املت %41,7حيووث بلووا مسووتوى ادا  التالميووذ الكلوو   
 ألدا  القرا،ي املعبر، مما   ير إلى ال ع  الواء  لدى التالميذ    هذا املهارات.املهارات الفرعية ل 

 ته راا الدق  القرائ: :نح ئج الق: س القبلي )ب( 

ا موو   ووال  املعادلووة  تووم حسوواب مسووتوى ادا  التالميووذ مجموعووة البحووث  وو  مهووارد الدقووة القرائيووة قبليووا
 ا  القبل  للتالميذ    مهارات الدقة القرائية:ملقي يوء  مستوى اًدو  اا يدو   ا  اصة داا، 

 ( 2جدوا )

 مسحوى أدا  الحالم:ذ مجموع  البحث تي الق: س القبلي ته راا الدق  القرائ: 

يذ 
الم
لت
ا

 

 القطعة األولى 

 كلمة  175

 القطعة الثانية 

 ة كلم 184

 القطعة الثالثة 

 كلمة  189
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النسبة  
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النسبة  
 المئوية 

متوسط  
النسبة  
 المئوية 

 للقطع ككل 

 الضعيف % 75,3 % 75,6 143 % 75 138 % 75,5 132 1

 بريالتد % 92,7 % 93,1 175 % 92,9 171 % 92,5 162 2

 الضعيف % 85,5 % 84,1 159 % 86,9 160 % 85,7 150 3

 الضعيف % 63,3 % 62,4 118 % 64,6 119 % 65,7 110 4

 الضعيف % 85,5 % 84,6 160 % 86,4 159 % 85,7 150 5

 الضعيف % 86,8 % 87,3 165 % 86,4 159 % 86,8 152 6

 التدريب % 91,7 % 92,1 174 % 91,8 169 % 91,4 160 7

 الضعيف % 78,4 % 78,3 148 % 77,7 143 % 79,4 139 8

 الضعيف % 73,5 % 73 138 % 73,3 135 % 74,2 130 9

 التدريب % 91,4 % 92,2 174 % 91,3 168 % 90,8 159 10

 الضعيف % 76,4 % 77,7 147 % 76 140 % 75,4 132 11

 الضعيف % 78,8 % 79,3 150 % 78,2 144 % 78,8 138 12

 الضعيف % 85,4 % 88,5 155 % 86,9 160 % 87,4 153 13

 المستقل % 97,2 % 97,3 184 % 97,2 179 % 97,1 170 14

 الضعيف % 77,7 % 77 146 % 78,8 145 % 77,1 135 15

 الضعيف % 84,6 % 85,7 162 % 83,6 154 % 84,5 148 16
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 الضعيف % 87,7 % 88,8 168 % 86,9 160 % 87 153 17

 التدريب % 91,2 % 91,5 173 % 90,2 166 % 92 161 18

 التدريب % 93,7 % 93,6 177 % 94,5 174 % 93,3 163 19

 الضعيف % 67,8 % 67,7 128 % 67,3 124 % 68,5 120 20

 الضعيف % 73,9 % 74 140 % 74,4 137 % 73,1 128 21

 التدريب % 90,8 % 91 172 % 90,7 167 % 90,8 159 22

 الضعيف % 78,8 % 78,8 149 % 79,8 147 % 77,7 136 23

 الضعيف % 89,2 % 89,9 170 % 88 162 % 89,7 157 24

 الضعيف % 76,6 % 76,7 145 % 76 140 % 77,1 135 25

 الضعيف % 86,8 % 86,2 163 % 87,5 161 % 86,8 152 26

 الضعيف % 87,9 % 87,3 165 % 89,6 165 % 86,8 152 27

 التدريب % 91,7 % 91,5 173 % 92,3 170 % 91,4 160 28

 الضعيف % 70,6 % 71,4 135 % 70,6 130 % 69,7 122 29

 الضعيف % 80,6 % 80,4 152 81,5 150 % 80 140 30

 التدريب % 91,6 % 92 174 % 91,8 169 % 90,8 159 31

 الضعيف % 89,2 % 89,9 170 % 89,1 164 % 88,5 155 32

 الضعيف % 68,4 % 68,7 130 % 69 127 % 67,4 118 33

 التدريب % 91,1 % 91 172 % 90,7 167 % 91,4 160 34

 الضعيف % 75,5 % 76,2 144 % 76 140 % 74,2 130 35

 التدريب % 92,3 % 92 174 % 91,8 170 % 92,5 162 36

 الضعيف % 83,2 % 83 157 % 83,1 153 % 82,8 145 المتوسط 

 

 وووووو   %50بووووووالنرر لةيوووووودو  السوووووواب  نجوووووود ان احلووووووت التالميووووووذ وصوووووولوا إلووووووى مسووووووتوى ادا  اعلووووووى موووووو  
متودوووووول اللسووووووبة املئويووووووة ملهووووووارات الدقووووووة القرائيووووووة، و ووووووالرحم موووووو   لووووووا عنوووووود مقارنووووووة هووووووذا اللسووووووت 

ا اووووم لووووم يحققوووووا املسووووتوى املطلوووووب، حيووووث لووووم يصووووا إلووووى  للدقووووة القرائيووووة، نجووووداري املعيوووو ى باملسووووتو 
( دووووووى تلميوووووذ واحووووود فقووووول مووووو  إجموووووال  العينوووووة، ولوووووم يصوووووا إلوووووى %100- %97  )*(املسوووووتوى املسوووووتقا 
ا وتلميوووذد 25( دووووى ع ووورد تالميوووذ فقووول، ب نموووا جوووا ت نتوووائج  %96 - %90مسوووتوى التووودريت  

ا
( تلميوووذ

دوووول اللسووووبة املئويووووة ًدا  التالميووووذ  وووو  الدقووووة (، ممووووا ان متو %90موووو  اقووووا عي   ل وووو عنوووود املسووووتوى ا

 
 )*(

م بدقة واستقاللية دون أينة مسناعدة ويتحندد بمسنتوى دقنة نص التقييقراءة    ذلميستطيع التالمستوى المستقل: )ي

(، مستوى التدريب:)يستطيع التلميذ قراءة نص التقييم، ولكن مع بعض المسناعدة منن المعلمنين أو 100%-  97%

ءة اقنر صنعوبة فن  (، المستوى الضعيف: )يواجن  التلمينذ%96  -  %90الوالدين أو الزمالء ويتحدد بمستوى دقة  

رها وتكثر لدي  أخطاء الحذف واإلضافة واإلبدال بنالرمم منن وجنود مسناعدات خارجينة ويتحندد مات وتشسيالكل

 (.%90بمستوى دقة أقل من 
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( وهوووذا اللسوووبة تقووو   ووو  مسووتوى ال وووع ، مموووا   وووير إلوووى %83,2القرائيووة للقطووو  الووو الث جوووا  بلسووبة  
حاجوووة هوووقال  التالميوووذ إلوووى تنميوووة الدقوووة القرائيوووة، وتال ووو  ا طوووا  ا ًوووذ  واإل وووافة واإلبووودا  وتكووورار 

 م للوصو  إلى املستوى املستقا    الدقة القرائية.قد توجد    قرا ا ا  ال للمات  لكا ًرو  وا

 ) ( نح ئج الق: س القبلي ته ر  اتعدا القرا  :

ا عوو  طريوو  املعادلووة ا  اصووة داووا، وا يوودو  التووال   تم حسوواب معوود  دوورعة التلميووذ القرائيووة قبليووا
 ا:قبليا   حثيوء  مستوى املعد  القرا،ي للتالميذ مجموعة الب 

 ( 3جدوا )

 اتعدا القرا   للحالم:ذ مجموع  البحث قبلً: مسحوى 

متوسط المعدل القرائي   التلميذ 
متوسط المعدل القرائي   التلميذ  للقطع القرائية الثالث )قبلًيا( 

 للقطع القرائية الثالث )قبلًيا( 
1 78 20 67 

2 97 21 75 

3 87 22 92 

4 70 23 76 

5 86 24 90 

6 87 25 74 

7 95 26 87 

8 80 27 89 

9 75 28 93 

10 93 29 69 

11 77 30 82 

12 80 31 92 

13 87 32 90 

14 101 33 68 

15 80 34 93 

16 86 35 77 

17 90 36 94 

18 93 
 84,58 المتوسط الكلي

19 95 
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ي كل ( 101-68يربين م  ا يدو  الساب  ان املعد  القرا،ووي للتالميووذ تووراوع مووا بووين    وو  حة مووة صوًو
يحة  ووو  الدقيقوووة 84,58حووودد، مموووا بلوووا متودووول دووورعة التالميوووذ القرائيوووة  الدقيقوووة الوا ( كلموووة صووًو

ا ممووووا يوووود  علووووى ان التالميووووذ مووووا لالوووووا دون املسووووتوى  وووو  مسووووتوى  الواحوووودد، وهووووذا املعوووود   عوووود  ووووعيفا
آ ووري  ل و دووة  وولبرااملعوود  القرا،ووي، وهووذا النريجووة تتماشوو   إلووى حوود مبيوور موو  مووا توصوولت إليوومل نتووائج د

( وال وووووول اظهوووووورت ان متودوووووول دوووووورعة تالميووووووذ الصوووووو  ا  ووووووامس االبتوووووودا،ي  وووووو  التطبيوووووو  683، 2020 
( كلمووووة  وووو  الدقيقووووة، ب نمووووا تنتلوووو  عوووو  نتووووائج درادووووة 80,3القبلوووو  ال تبووووار السوووورعة القرائيووووة بلغووووت  

تطبيووو  ال ( وال ووول اظهووورت ان متودووول دووورعة تالميووذ الصووو  ا  وووامس االبتووودا،ي  ووو  46، 2008بكووري  
 ( كلمة    الدقيقة الواحدد. 68رعة القرائية بلغت  بل  ال تبار السالق

 مه راا الاهم القرا  :نح ئج الق: س القبلي )د( 

يوءوو  تم تقويم مهووارات الفهووم القرا،ووي بادووتندام مفووردات اال تيووار موو  متعوودد، وا يوودو  التووال  
 :ابليا را،ي قلقمستوى ادا  التالميذ مجموعة البحث    مهارات الفهم ا

 (  4جدوا )

 سحوى أدا  الحالم:ذ مجموع  البحث تي الق: س القبلي ته راا الاهم القرا   م

 اته ر  الرئالس  / الارع: 
اتحوست  
 ا حس ب 

االنحراف  
 اتع: ري 

الدرج  
العظمى  
 للمه ر 

مسحوى  
 األدا 

 % 44,3 3 0,549 1,33  ستلتج داللة الكلمة م   ال  السياق 

 % 33,3 3 0,676 1 م  الن  املقرو تت   الكا هد ستلتج  

ا للن  املقرو   ا منادبا  % 34 3 0,376 1,02 ي   عنوانا

ًداليت الواردد    الن   % 36 3 2,80 1,08 يوء  داللة وع  ا

 % 37 12 0,939 4,44 مه راا الاهم القرا   

بلووووا  حيووووثرا،وووي، لقيربوووين موووو  ا يووودو  السوووواب   وووع  مسووووتوى ادا  التالميوووذ  وووو  مهوووارات الفهووووم ا
(، ممووا جووا  مسووتوى اًدا  اقووا موو  املتودوول  وو  جميوو  املهووارات %37ا   وو  املهووارات مكووا  مسووتوى اًد

 الفرعية، مما   ير إلى ال ع  الواء  لدى التالميذ    مهارات فهم املقرو .

 يووووذالنتووووائج السووووابقة للقيووووا  القبلوووو  ال تبووووار مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة ا ووووارت إلووووى  ووووع  تالم
  هوووذا املهوووارات، وقووود اتفقوووت هوووذا النتوووائج مووو  نتوووائج درادوووة عبووود البووواري امس االبتووودا،ي  ووو ا  ووو الصووو  

(، وال وووووول م ووووووفت عوووووو  توووووودني 2020(  ودرادووووووة  وووووولبل وآ ووووووري   2019.ا(  ودرادووووووة عبوووووود    2011 
 مستوى التالميذ    مهارات الطالقة القرائية املق سة.

 الوظ:ا دث ا الححرا( نح ئج الق: س القبلي الخحب ر مه 2)

ا، قوووام ال   باحوووث بتطبيووو  ا تبوووار مهوووارات التحووودث الووووظيفي علوووى التالميوووذ مجموعوووة البحوووث قبليوووا
وموو   ووال  قائمووة التقوودير التحليليووة ال وول تووم إعوودادها، تووم رصوود النتووائج وتحليلهووا، وادووفرت النتووائج 

 ع  املقي:
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 (  5جدوا )

 دث الوظ:ا  الحح راا  مهمسحوى أدا  الحالم:ذ تي الق: س القبلي الخحب ر  

 ه ر  الرئالس  ات

ا  
ا  ر

ته
د ا

عد
  :

رع
لا

ا
 

 
اق

تو
د ا

عد
ر   

ه 
 م
كل

س 
 :
لق

 

 اتحوست 
 االنحراف

 اتع: ري 

الدرج  
العظمى  
 للمه ر 

مسحوى  
 األدا 

 %49,7 48 3,06 23,86 4 4 ا يانت الصوقي -1

 %46,4 48 2,55 22,30 4 4 ا يانت اللغوي  -2

 %42,8 36 0,874 15,41 4 3 ا يانت الفكري  -3

 %48,6 36 0,910 17,50 4 3 ا يانت امللمح  -3

 % 47,07 168 5,25 79,08 4 14 التحدث العامة مكا

 %43.9 12 1,42 5,27 1 4 التعري  بالنفس -1

 %43 12 1,15 5,16 1 4 التعاما بالبي  وال را  -3

ًحداث  -3  %41,4 12 1,13 4,97 1 4 التعلي  على ا

 %42 15 1,11 6,30 1 5 ةدذاقًا -4

املهوووووارات ا  اصوووووة بمواقووووو  
 التحدث الوظيفي مكا

17 4 21,7 2,49 51 42,5% 

 %46 219 5,69 100,8 4 31 التحدث الوظيفي مكا

يربووووين موووو  ا يوووودو  السوووواب   ووووع  مسووووتوى ادا  تالميووووذ الصوووو  ا  ووووامس االبتوووودا،ي  وووو  مهووووارات 
(، %47,07مهوووارات التحوووودث العامووووة الكلوووو     وووو ذ التحووودث الوووووظيفي، حيووووث بلوووا مسووووتوى ادا  التالميوووو 

(، وكوووان مسووووتوى اًدا  %42,5مموووا بلوووا مسووووتوى ادا  التالميوووذ  ووو  املهووووارات ا  اصوووة بووواملواق  الكلوووو   
( مموووا يالحووو  ان مسوووتوى اًدا  جوووا  اقوووا %46الكلووو  للتالميوووذ  ووو  ا تبوووار مهوووارات التحووودث الووووظيفي  

 التحدث الوظيفي.  ردهام  املتودل    جمي  املهارات الفرعية مل 

النتائج السابقة ترهر  ع  مستوى ادا  التالميذ    مهووارات التحوودث الوووظيفي و ووقعاا العامووة 
(  ودرادوووووة 2005وا  اصوووووة بووووواملواق ، وقووووود جوووووا ت هوووووذا النتوووووائج متفقوووووة مووووو  نتوووووائج درادوووووة حووووواف   

ل يبًووووووووود(  ودرادوووووووووة قادوووووووووم وا 2010(  ودرادوووووووووة العلووووووووويل والووووووووودهماني  2008ال ي ووووووووول والها ووووووووو ل  
(، وال وول اظهوورت جميعهووا علووى  ووع  املسووتوى العووام  وو  مهووارات التحوودث لوودى تالميووذ املرحلووة 2016 

 .االبتدائية
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 : الحدريس ملجموع  البحث
ً
 ث لث

ا، توووم البوووود   ووو  إجووورا ات التوووودريس قيموعوووة البحووووث  وعووود االنااوووا  موووو  تطبيووو  اداقوووي البحووووث قبليوووا
ا للبرنووامج القوووائم علووى املهووام اللغو  م وتووم االنااوووا  27/2/2021توودا ا مووو  يوووم السووبت املوافووو  اب  ةيووو وفقووا

م، وادووتغرق التوودريس ذمانيووة ادووابي  بمعوود  ذووالث 23/4/2021موو  التوودريس يوووم ا  موو س املوافوو  
 دقيقة(. 90فترات ادبوعيا والفترد الواحدد يتم تنفيذها    حصتين  

 وقد قام الباحث باإلجرا ات املتية قبا البد     التدريس:

لقوووووا  مووووو  مووووودير املدردوووووة واملعلوووووم اًو  للغوووووة العر يوووووة مووووو  اجوووووا االتفووووواق علوووووى تووووووفير ا ًصووووو  قووووود ع -
ً ووذ  وو  االعتبووار  طووة الدرادووة  وو   الدرادووية املتطلبووة لتنفيووذ البرنووامج ومكووان منادووت للتوودريس، موو  ا

ت قووو و ظوووا جائحوووة كورونوووا، وقووود القوووى الباحوووث كوووا ترحيوووت ودعوووم مووو  قبوووا إدارد املدردوووة، وتوووم تووووفير ال 
 املكان املنادبين لتدريس البرنامج.و 

مقابلووووووة املعلووووووم القووووووائم بالتوووووودريس وتزويوووووودا بالتعليمووووووات واإلر ووووووادات الاللمووووووة لتطبيوووووو  البرنووووووامج، موووووو   -
 االدتمرار    املتاوعة اذنا  التطبي  وتذليا اية صعو ات اذنا  التطبي .

ندامها  ووو  تنفيوووذ املهوووام ادوووت  مقسوووليم املعلوووم نسووو ة مووو  البرنوووامج والودوووائا التعليميوووة ال ووول دوووو  يوووت  -
 واًن طة التعليمية ال ل يت مإاا البرنامج.

مقابلووة التالميووذ مجموعووة البحووث، و وورع الهوود  موو  البرنووامج، واملهووارات املسووااد  تنميااووا، وطريقووة  -
تنفيووذ املهووام واًن ووطة ال وول يت وومإاا البرنووامج، والتمميوود علووى اهميووة االلتوو ام با ً ووور، والفائوودد ال وول 

 ود علعام م  امل ارمة    درادة البرنامج.قع   و د

 را ًع : تطب:ق أدات  الق: س  عدًي 

ا  حيوووث تووووم  وعووود االنااوووا  مووو  تووودريس البرنوووامج قيموعوووة البحوووث، توووم تطبيووو  اداقوووي القيوووا  وعوووديا
ًحوود واالذنووين املوووافقين  م، ممووا تووم 27/4/2020-26تطبيوو  ا تبووار مهووارات الطالقووة القرائيووة يووومي ا

ًربعووا  املوووافقين  تب ا  تطبي  م، وبعوود 29/4/2020-28ار مهارات التحدث الوظيفي يومي ال الذووا  وا
ا.  االنااا  م  تطبي  اال تباري  تم تاًيحهما ومعا يااما إحصائيا

 نح ئج البحث وتاسي ه  ▪

 انتر  البحث إلى النتائج التالية:

: نح ئج البحث وتاسي اته  اتحعلق  ب لسؤاا الث لث
ً
 أوال

تموووت اإلجابوووة عإاموووا عنووود ا ًوووديث عووو  إعوووداد قائموووة يتعلقبالسوووقا  اًو  وال ووواني للبحوووث،  امووو في 
 مهارات الطالقة القرائية وقائمة مهارات التحدث الوظيفي    ا يز  ا  اص بتجرا ات البحث.

 ول جابة ع  السووقا  ال الووث للبحووث ونصوومل: "مووا فاعليووة برنووامج قووائم علووى املهووام اللغويووة  وو  تنميووة
 ت الطالقة القرائية لدى تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي؟".  ار امه

ال تبووووووووار ت( للعينووووووووات  (SPSS-24)توووووووم رصوووووووود النتووووووووائج ومعا يااووووووووا إحصوووووووائيا بادووووووووتندام برنووووووووامج 
املرتبطة وحساب داللة الفروق بين متودطي درجات التالميووذ مجموعووة البحووث  وو  القيادووين القبلوو  
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ئيووووة، ممووووا تووووم االعتموووواد  وووو  قيووووا  فاعليووووة البرنووووامج  وووو  تنميووووة ار ققووووة ال والبعوووودي ال تبووووار مهووووارات الطال
ا علووووووى معادلووووووة الكسووووووت املعدلووووووة  مهووووووارات الطالقووووووة القرائيووووووة لوووووودى التالميووووووذ مجموعووووووة البحووووووث وعووووووديا

 م   ال  املعادلة:  Blakeلبال 

   +  =    لبال   املعدلةالكست  نسبة  

التالميوووووووذ مجموعوووووووة البحوووووووث  ووووووو  القيوووووووا  البعووووووودي،     تالووووووودرجحيوووووووث ص   املتودووووووول ا ًسوووووووابي 
املتودووووول ا ًسووووووابي لووووودرجات التالميووووووذ مجموعووووووة البحوووووث  وووووو  القيووووووا  القبلووووو ، د   الدرجووووووة الإاائيووووووة 

 العر   لال تبار  

 (.26، 2013وتكون الفاعلية مرتفعة إ ا كانت القيمة امبر م  الواحد الاًي   حس ،  

ًن كووا مهووارد موو  مهووارات ا  ة القرائيووة لهووا طريقووة منتلفووة  وو  قيادووها، لووذلا تووم رصوود قوو الالط ونروورا
 وتحليا نتائج كا مهارد رئ سة على حدد حست طريقة قيادها، وجا ت النتائج كالتال :

 ( رصد وتحل:ل النح ئج ا خ ص  بمه راا النطق واألدا  القرا   اتعب  قبلً:  وبعدًي :1) 

 (6جدوا )

تااي الق: سااي  القبلااي  درجاا ا الحالم:ااذ مجموعاا  البحااث ا حوسااطداللاا  الاااروا واجاام الحاا ثي  ت  
 (36والبعدي ته راا النطق واألدا  القرا   اتعب  ) =

اتهاااااا راا الرئالسااااااا  
 والارع: 

 الحطب:ق 
 =  36 

 ع م

ت
س
حو

م
 

 
ا 
و ر

لا
ا

 

االنحراف  
اتع: ري  
 للاروا

 ق:م  
ل   ا

ال
لد

ا
 0,

00
1

 

 ق:م  
 مربع إيح 

ينطوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  -1
ا ًووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورو  
ا    والكلمات نطقا

 1,01 6,63   قبل 

 دالة 10,41 1,11 1,94

0,75 

 متودل 

 
 0,50 8,58 وعدي 

يميووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووين  -2
ا ًركووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 
القصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويرد 

 والطويلة  

 0,72 4,63 قبل  

 دالة 22,26 1,003 3,72
0,93 

 0,68 8,36 وعدي  مبير 

يميووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووين  -3
الروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواهر 

 الصوتية  

 0,81 4,52 قبل  
 دالة 24,50 0,843 3,44

0,94 

 0,84 7,97 ي دوع مبير 

مهوووووووووووووارد النطووووووووووووو  
 مكا 

 1,50 15,8 قبل  
 دالة 37,20 1,46 9,11

0,97 

 1,10 24,9 وعدي  مبير 
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يقوورا الكلمووات -1
وا يمووووووووووووووووووووووووا دون 
ا  توقوووووووووووووووو  وفقووووووووووووووووا

 للمع  

 0,87 3,75 قبل  

 دالة 25,70 1,07 4,6
0,95 

 0,68 8,36 وعدي  مبير 

يقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا  -2
الكلمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 
وا يمووووووووووووووووووا موووووووووووووووووو  

 قيممراعاد التر 

 0,82 3,66 ل  ب ق

 دالة 22,55 1,13 4,25
0,935 

 0,90 7,91 وعدي  مبير 

ينوووب طبقووات  -3
ا  صووووووووووووووووووتمل علوووووووووووووووووووا
ا وفوووووووووو   وارتفاعووووووووووا
موووووووووووووووووووووووا يتطلوووووووووووووووووووووووت 

 الن   

 0,83 3,72 قبل  

 دالة 24,35 1,10 4,50
0,944 

 0,99 8,22 وعدي  مبير 

يقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورا  -4
الكلمووووووات قوووووورا د 
منغموووووووووووووووووووووة بموووووووووووووووووووووا 

 ينادت املع    

 0,78 3,88 قبل  

 دالة 22,70 1,07 4,08
0,936 

 0,73 7,97 وعدي  مبير 

مهوووووووووووووووووووارات اًدا  
 املعبر مكا 

 2,55 15,0 قبل  
 دالة 39,73 2,63 17,4

0,978 

 1,25 32,4 وعدي  مبير 

 

ا عنوود مسووتوى 37,20يت   موو  ا يوودو  السوواب  ان قيمووة  ت( بلغووت   ( و وو  قيمووة دالووة إحصووائيا
ا بووين متودووطي درجووات التالميووذ  وو  القيادووين القبلوو   رق ف ود(، مما يد  على وج0,001  دا  إحصائيا

ا" الكلوو  و وو  كووا مهووارد فرعيووة، و لووا لصووا    يحا ا صوًو والبعدي ال تبار "نط  ا ًرو  والكلمات نطقووا
 القيا  البعدي.

ا ان جميوووو  قوووويم معامووووا مربوووو  إيتووووا ال تبووووار النطوووو  الكلوووو  ومهارا اووووا الفرعيووووة، ɳ2ممووووا يربووووين اي ووووا
ا ملسووتويات تيووم التوومذير ودالال اووا  0,2م   ى  علا  جا ت ا، تبعووا  0,01( و وو  قوويم تيووم توومذير مبيوورد جوودا
ا(  حسووو ،  0,2 –مبيووور  0,15 -متودوووول  0,06 -صوووغير يووود  علووووى اًذوووور  ا(، مموووو 296، 2011مبيوووور جوووودا

ا صوو   ايحا ًاإليجابي للبرنووامج القووائم علووى املهووام اللغويووة  وو  تنميووة مهووارات نطوو  ا ًوورو  والكلمووات نطقووا
 لدى التالميذ عينة البحث.

عبووووور، يربووووين مووووو  ا يووووودو  ان جميوووو  قووووويم  ت( اقًسوووووو ة 
 
وفيمووووا يتعلووووو  بمهووووارات اًدا  القرا،وووووي امل

ا عنوود مسووتوى   عبر ومهاراتمل الفرعيووة جووا ت دالووة إحصووائيا
 
(، ممووا   ووير 0.01ال تبار اًدا  القرا،ي امل

ا بوووين متودوووطي درجوووات الت   ووو  القيادوووين القبلووو  والبعووودي ال تبوووار  يوووذمال إلوووى وجوووود فووورق دا  إحصوووائيا
عبوور، و وو  كووا مهووارد فرعيووة علووى حوودد لصووا   القيووا  البعوودي، ممووا يوود  علووى 

 
مهووارات اًدا  القرا،ووي امل

عبووور، 
 
ا  ووو  القيوووا  البعووودي ملهوووارات اًدا  القرا،وووي امل ا مبيووورا ان التالميوووذ مجموعوووة البحوووث احووورلوا تقووودما

عبووور الكلووو  ومهاراتووومل الفرعيوووة، حيوووث جوووا ت  ɳ2إيتوووا  ربووو مويقمووود هوووذا النريجوووة قيموووة معاموووا 
 
لوووألدا  امل
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ا، ممووا   ووير إلووى علووى اًذوور اإليجووابي للبرنووامج  وو  0,2جميعها اعلى م    ( و   قيم تيم تمذير مبيوورد جوودا
عبر لدى التالميذ مجموعة البحث.

 
 تنمية مهارات اًدا  القرا،ي امل

 القرائ:  قبلً:  وبعدًي : ق لدا( رصد وتحل:ل النح ئج ا خ ص  بمه راا 2) 

 (7جدوا )

 مسحوى الدق  القرائ:  للحالم:ذ مجموع  البحث )قبلً:  وبعديً ( 

 الحلم:ذ 
الهسب  اتئوي  للدق  القرائ:  

 )قبلي(
الهسب  اتئوي  للدق  القرائ:  

 ) عدي( 

 مستوى التدريت  % 91,4 مستوى ال عي   % 75,3 1

 ملستقاا  وى ت مس % 98,4 مستوى التدريت  % 92,7 2

 مستوى املستقا % 97,2 مستوى ال عي   % 85,5 3

 مستوى التدريت  % 93,2 مستوى ال عي   % 63,3 4

 مستوى املستقا % 97,8 مستوى ال عي   % 85,5 5

 مستوى املستقا % 97,5 مستوى ال عي   % 86,8 6

 مستوى املستقا % 99,5 مستوى التدريت  % 91,7 7

 ت ري تدل مستوى ا  % 95 مستوى ال عي   % 78,4 8

 مستوى التدريت  % 94 مستوى ال عي   % 73,5 9

 مستوى املستقا % 98,2 مستوى التدريت  % 91,4 10

 مستوى التدريت  % 92,5 مستوى ال عي   % 76,4 11

 مستوى التدريت  % 93,5 مستوى ال عي   % 78,8 12

 مستوى املستقا % 97,5 مستوى ال عي   % 85,4 13

 قاست مستوى امل  % 99 مستوى املستقا % 97,2 14

 مستوى املستقا % 97,6 مستوى ال عي   % 77,7 15

 مستوى املستقا % 97,2 مستوى ال عي   % 84,6 16

 مستوى املستقا % 98 مستوى ال عي   % 87,7 17

 مستوى املستقا % 99 مستوى التدريت  % 91,2 18

 مستوى املستقا % 99,5 مستوى التدريت  % 93,7 19
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 يت در تمستوى ال  % 91,7 مستوى ال عي   % 67,8 20

 مستوى التدريت  % 94,5 مستوى ال عي   % 73,9 21

 مستوى املستقا % 97,9 مستوى التدريت  % 90,8 22

 مستوى التدريت  % 93 مستوى ال عي   % 78,8 23

 مستوى املستقا % 97,5 مستوى ال عي   % 89,2 24

 مستوى التدريت  % 97,5 مستوى ال عي   % 76,6 25

 اتقسمل مستوى ا  % 97,8 مستوى ال عي   % 86,8 26

 مستوى املستقا % 97,9 مستوى ال عي   % 87,9 27

 مستوى املستقا % 97,7 مستوى التدريت  % 91,7 28

 مستوى التدريت  % 93,5 مستوى ال عي   % 70,6 29

 مستوى التدريت  % 90,5 مستوى ال عي   % 80,6 30

 مستوى املستقا % 98,2 مستوى التدريت  % 91,6 31

 تدريت ال ى و مست  % 95,5 مستوى ال عي   % 89,2 32

 مستوى التدريت  % 93,5 مستوى ال عي   % 68,4 33

 مستوى املستقا % 99,5 مستوى التدريت  % 91,1 34

 مستوى التدريت  % 94,5 مستوى ال عي   % 75,5 35

 مستوى املستقا % 99,4 مستوى التدريت  % 92,3 36

 مسحوى اتسحقل  96,28 مسحوى النع:  % 83,2 اتحوست ال لي 

 

ا  وووو  القيووووا  البعوووودي ملهوووووارات    ءوووو  يو ا يوووودو  السوووواب   
ا

ا مةًوظووووو ان التالميووووذ مجموعوووووة البحووووث حققوووووا تقوووودما
ا وتلميوووذد إلوووى املسوووتوى املسوووتقا  ووو  القووورا د، ب نموووا وصوووا   21الدقوووة القرائيوووة، حيوووث وصوووا   

ا
ا  15( تلميوووذ

ا
( تلميوووذ

 قوووةلدويقمووود هوووذا التحسووو  مسوووتوى الفوووروق بوووين متودووول اللسوووبة املئويوووة ل وتلميوووذد ملسوووتوى التووودريت،  
(  ووووو  القبلووووو ، ب نموووووا بلوووووا %83,2القرائيووووة  ووووو  القيادوووووين القبلووووو  والبعووووودي، حيوووووث بلووووا املتودووووول الكلووووو   

(    القيا  البعدي، وهذا اللسبة ق ير إلى املسووتوى املسووتقا وفوو  اقًووا %96,28املتودل الكل   
قوووة القرائيوووة لدا ا  ووواص بالدقوووة القرائيوووة، مموووا   وووير إلوووى اًذووور اإليجوووابي للبرنوووامج  ووو  تحسوووين مهوووارات

 وتال   ا طا  ا ًذ  واإل افة واإلبدا  لدى التالميذ مجموعة البحث.
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 ( رصد وتحل:ل النح ئج ا خ ص  بمه راا اتعدا القرا   قبلً:  وبعدًي :3) 

 اتعدا القرا   )قبلً:  وبعديً (  مسحوى (  8جدوا )

 التلميذ 

متوسط  
المعدل  
القرائي  
 )قبليًا( 

متوسط  
المعدل  

  يائالقر 
 يًا( عد)ب

 التلميذ 

متوسط  
المعدل  
القرائي  
 )قبليًا( 

متوسط  
المعدل  
القرائي  
 )بعديًا( 

1 78 98 20 67 90 

2 97 114 21 75 94 

3 87 107 22 92 110 

4 70 95 23 76 97 

5 86 105 24 90 109 

6 87 107 25 74 96 

7 95 114 26 87 103 

8 80 102 27 89 105 

9 75 94 28 93 115 

10 93 108 29 69 90 

11 77 92 30 82 99 

12 80 95 31 92 113 

13 87 104 32 90 109 

14 101 117 33 68 91 

15 80 102 34 93 112 

16 86 109 35 77 94 

17 90 107 36 94 114 

المتوسط   114 93 18
 الكلي 

84,57 

 كلمة 

103,52 

 102 95 19 كلمة 

    

ملعووووود  القرا،وووووي  ووووو  القيوووووا  البعووووودي ال تبوووووار املعووووود  ى اتو مسووووو  يربوووووين مووووو  ا يووووودو  السووووواب  ارتفووووواب 
القرا،ووي لوودى التالميووذ مجموعووة البحووث، حيووث تووراوع املعوود  القرا،ووي للتالميووذ  وو  القيووا  البعوودي مووا 

يحة  وو  الدقيقووة، وعوود ان كووان املعوود  مووا بووين  117-90بووين   يحة  وو  101-68( كلمووة صوًو ( كلمووة صوًو
ارتفوو  متودوول املعوود  القرا،ووي  وو  القيووا  البعوودي ال تبووار  ممووا، لوو ب الدقيقووة الواحوودد  وو  القيووا  الق

يحة  وووو  الدقيقووووة، وعوووود ان كووووان املتودوووول  103الطالقووووة القرائيووووة حيووووث وصووووا إلووووى   ( 84( كلمووووة صوووًو
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يحة  وو  الدقيقووة  وو  القيووا  القبلوو ، وهووذا النتووائج ترهوور فاعليووة البرنووامج القووائم علووى املهووام  كلمة صوًو
 القرا،ي لدى التالميذ عينة البحث.  عد مل ا  ى اللغوية    تحسين مستو 

 ( رصد وتحل:ل النح ئج ا خ ص  بمه راا الاهم القرا   قبلً:  وبعدًي :4) 

 (  9جدوا )

تااي الق: سااي  القبلاااي  داللاا  الاااروا واجاام الحاا ثي  تحوسااط ا درجاا ا الحالم:ااذ مجموعاا  البحااث
 والبعدي ته راا الاهم القرا  

اته راا  
الرئالس  
   والارع: 

 ق طب:لحا
= 36 

 م
 

 ع

ت
س
حو

م
ا 

و ر
لا

ا
 

االنحراف  
اتع: ري  
 للاروا

 ق:م  
ل   ا

ال
لد

ا
 0,

00
1

 

 ق:م  
مربع 
 إيح 

 سووووووووووووووووووووووووووووووووتلتج  -1
داللوووووووووة الكلموووووووووة 
موووووووووووووووووووو   وووووووووووووووووووووال  

 السياق  

 0,55 1,5 قبل  

 دالة 13 0,50 1,08
0,82 

 0,56 2,6 وعدي  مبير 

 سووووووووووووووووووووووووووووووووتلتج  -2
هووووووود  الكاتوووووووت 

 م  الن   

 0,68 1 قبل  
 ةال د 9,53 0,821 1,30

0,72 

 0,62 2,30 وعدي  مبير 

ي   عنوانا   -3
منادوووووبا للووووون  

 املقرو 

 0,37 1,02 قبل  
 دالة 12,6 0,696 1,47

0,82 

 0,50 2,50 وعدي  مبير 

يوء  داللة -4
وعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
ًدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواليت  ا
الووووووووووووووووووووواردد  وووووووووووووووووووو  

 الن   

 0,28 1,08 قبل  

 دالة 11,6 0,659 1,27
0,80  
 مبير 

 0,63 2,36 وعدي 

م لفهوووووو ا اتر مهوووووا
 القرا،ي مكا 

 1,01 4,63 قبل  
 دالة 21,4 1,43 5,13

0,92 

 1,3 9,8 وعدي  مبير 

ا عنووووود 21,4يربووووين موووو  ا يووووودو  السوووواب  ان قيمووووة  ت( اقًسوووووو ة بلغووووت   ( و وووو  قيموووووة دالووووة إحصووووائيا
ا بووووووين متودووووووطي درجووووووات التالميووووووذ  ووووووو  0,001مسووووووتوى   (، ممووووووا يوووووود  علووووووى وجووووووود فوووووورق دا  إحصووووووائيا

، و لووا لصووا   القيووا  الفهووم القرا،ووي الكلوو  و وو  كووا مهووارد فرعيووةوالبعوودي ال تبووار  بلوو لقا نالقيادووي
( و وو  قوويم 0,2حيووث جووا ت جميعهووا اعلووى موو    ɳ2البعدي، ويقمد  لووا ارتفوواب قوويم معامووا مربوو  إيتووا

ا، مموووا   وووير إلوووى اًذووور اإليجوووابي للبرنوووامج  ووو  تنميوووة مهوووارات الفهوووم القرا،وووي ى لووود تيوووم تووومذير مبيووورد جووودا
 الميذ مجموعة البحث.الت 
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 ويمك  تو ي  درجة نمو مهارات الطالقة القرائية لدى التالميذم   ال  ال كا البياني التال :

نط  الكلمات 
وال مل نطق ا 

ا صحيح 

األداء القرائ  
المعبر

الدقة القرائية
المعدل 
القرائ 

ال    القرائ 

القيا  القبل  15.81583.284.574.63

القيا  البعد  24.932.496.28103.529.8

15.815

83.284.57

4.63

24.9
32.4

96.28
103.52

9.8

0

20

40

60

80

100

120

 

 ( الاروا بي  محوسط  درج ا الحالم:ذ تي الق: سي  القبلي 1شكل )

 والبعدي الخحب ر مه راا الطالق  القرائ: 

التحسوو  الكبيوور الووذي ظهوور علووى ادا  التالميووذ  وو  القيووا  البعوودي  يوءوو   اب سوو ل ووكا البيوواني ال ا
 يمي  مهارات الطالقة القرائيووة، وللتمموود موو  هووذا التحسوو  وفاعليووة البرنووامج  وو  تنميووة هووذا املهووارات 
ها ا يووودو   تووم حسووواب نسوووبة الكسوووت املعدلوووة بادوووتندام معادلوووة بوووال ، وجوووا ت النتوووائج مموووا يوءووًو

 التال :
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 ( 10ا )جدو 

   ال سأ اتعدل  الخحب ر الطالق  القرائ:  لدى الحالم:ذ مجموع  البحث سب

 االخحب ر
محوست  
الحطب:ق 
 القبلي

محوست  
الحطب:ق 
 البعدي

الدرج  
العظمى  
 للمه ر 

 سب  
ال سأ  
 اتعدا 

 دالل 

 الا عل:  

 مرتفعة 1,14 27 24,9 15,8 مهارات النط 

 مرتفعة 1,30 36 32,4 15,0 مهارات اًدا  القرا،ي املعبر

 مرتفعة 1,31 12 9,8 4,63 مهارات الفهم القرا،ي

(، ومهوووووارات 1,14ا يووووودو  السووووواب  يوءووووو  ان نسوووووبة الكسوووووت املعدلوووووة لوووووبال  ملهوووووارات النطووووو   
(، وهوووووووذا اللسوووووووت جميعهوووووووا نسوووووووت 1,31(، ومهوووووووارات الفهوووووووم القرا،وووووووي   1,30اًدا  القرا،وووووووي املعبووووووور   

للفاعليووة، ممووا يقموود علووى فاعليووة البرنووامج القووائم علووى املهووام   ا بووالحوودد مرتفعة وتق     املودى الووذي
ا لهووذا النتووائج يووتم  اللغويووة  وو  تنميووة مهووارات الطالقووة القرائيووة لوودى التالميووذ مجموعووة البحووث، ووفقووا
قبووو  الفووور  اًو  ونصووومل "يوجوود فرقوووذو داللوووة إحصووائية بوووين متودوووطي درجووات التالميوووذ مجموعوووة 

البعوووودي ال تبووووار مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة ومهاراتوووومل الفرعيووووة لصووووا     و لقبلوووو ين االبحووووث  وووو  القيادوووو 
 القيا  البعدي".  

 ( تاسي  النح ئج اتحعلق  ب لسؤاا الث لث:5) 

دووووووواعدت ان وووووووطة البرنوووووووامج وطريقوووووووة بنا اوووووووا وتنفيوووووووذها علوووووووى تحسوووووووين مهوووووووارات نطووووووو  ا ًووووووورو   -
ي ، حيوووث اصووب  التالميووذ قوووادري  علووى إن  لغويووة امضوور دقوووة ات منرجووو توواو والكلمووات و ووكا صوًو

 اًدا .وطالقة م  حس  التعبير ع   

احتوى البرنامج على عووددت مبيوورت موو  املهووام اللغويووة وال وول اعتموودت علووى التنوووب، ومراعوواد الفووروق  -
الفرديووة بووين التالميووذ، ممووا تووم توظيفهووا و ووكا جيوود لتتماشوو   موو  كووا مهووارد فرعيووة موو  مهووارات 

فكريوووووة وفجووووووات املعلوموووووات الناقصوووووة" وال ووووول توووووم ال  جووووووات"الفالطالقوووووة القرائيوووووة، م وووووا مهوووووام 
توظيفهوووا لتنميوووة مهوووارات الفهوووم القرا،وووي، ومهوووام "التقليووود واقًاكووواد" وال ووول توووم توظيفهوووا لتنميوووة 

 مهارات النط  واًدا  القرا،ي املعبر.

لغوووووة معرووووم املهوووووام ال ووووول توووووم تنفيووووذها اذنوووووا  البرنوووووامج كوووووان الترموووووز فعاووووا علوووووى ادوووووتندام التلميوووووذ ل  -
، مووو  االدوووتندام الطبي ووو  للغوووة، كوووا    ادى إلوووى تمكووو  التالميوووذ مووو  مهوووارات الدقوووة هيةال وووف

 القرائية وتال   اوجمل القصور ال ل وجدت    قرا ا ام وعالجها.

ادوووووتندام ادووووولوب التغذيوووووة الراجعوووووة الفوريوووووة مووووو  قبوووووا املعلوووووم وعووووود ادا  كوووووا ن ووووواا او مهموووووة  -
ً طا   اا التالميذ    قوورا ا ام اذنووا  تنفيووذ الل وواا فع وق  ال لقرائية م  مهام الدر ، و يان ا

ً طا  وتحسين مهارات الطالقة القرائية لديام.  املرتبل باملهمة، ادى إلى عالو هذا ا

ا مووو  اًن وووطة القرائيوووة ال ووول اتاحوووت الفرصوووة اموووام التالميوووذ للتووودريت  - ا مبيووورا قووودم البرنوووامج عوووددا
 ع   والتعبير عنمل و كا صًي .امل   م يا س  ت على مهارات اًدا  القرا،ي املعبر، وح
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ادوووووتندم املووووود ا العديووووود مووووو  اًن وووووطة والتووووودريبات ال ووووول وفووووورت للتالميوووووذ الفرصوووووة املنادوووووبة  -
لتنفيووذ املهووام  دوووا  و ووكا لواوو  او جمووان   موو  ال ووعور بال قووة  وو  الوونفس، وعوودم ا  ووو  او 

د للتالميووذ موو  سووان م ومداعوو  ا خيا م  الوقوب    ا  طم، و   نفس الوقووت توووفير منووا  قعلي وول
 اجا تال   اي ا طا  قد يقعون فعاا.

لفووت انربوواا التالميووذ اذنووا  تنفيووذ ان ووطة البرنووامج ان العبوورد  وو  القوورا د السووريعة للنصوووص هووو  -
الفهووم ولووو س السووورعة  ووو  حووود  ا اوووا، مموووا توووم تكليووو  التالميوووذ بمجموعوووة مووو  املهوووام ال ووول قعيوووإام 

 ى إلى تنمية مهارات املعد  القرا،ي لديام.اد   لا  ، كا على التحكم    معدلهم القرا،ي

املناق وووووات ال وووووفوية ال ووووول كانوووووت توووووتم بوووووين املعلوووووم والتالميوووووذ وعووووود ادا  املهوووووام، وقووووورا د التالميوووووذ  -
للتقوووووواريرال ل متبوهووووووا عوووووو  املهمووووووة وميفيووووووة تنفيووووووذها، كووووووا  لووووووا ادى إلووووووى نمووووووو مهووووووارات الطالقووووووة 

 اق تلفة    دياق لغوي طبي  .

ًجنبيووة السووابقة، وال وول م ووفت عوو  ج انتائ تف   هذا وت     لبحووث ا ًووال  موو  نتووائج عوودد موو  الدرادووات ا
فاعليوووووووة التعلووووووويم القوووووووائم علوووووووى املهوووووووام اللغويوووووووة  ووووووو  تنميوووووووة مهوووووووارات الطالقوووووووة القرائيوووووووة، م وووووووا درادوووووووة 

Madhubala and Mehrnaz (2017) ودرادووة ،Hashemifardnia, et al (2017) ودرادووة ،Chen 
and Wang (2019) ،  ادووةودر Masuram and Sripada (2020)   ممووا تتفوو  نتووائج البحووث موو  نتووائج

عووودد مووو  الدرادوووات العر يوووة السوووابقة، وال ووول اذبروووت فاعليوووة مووود ا املهوووام اللغويوووة  ووو  تنميوووة مهوووارات 
(  ودرادوووووة جوووووال  2012(  ودرادوووووة دميووووواطي وابوووووو لوووووبن  2009لغويوووووة ا ووووورى، م وووووا درادوووووة يودووووو   

كووان البحووث ا ًووال  ينتلوو  عوو  هووذا الدرادووات  وو  املتغيوورات  ن (، و 2020(  ودرادووة دووي   2017 
التاوعوووووة، واملرحلوووووة التعليميوووووة املسووووواادفة، حيوووووث  سووووو ى لتنميوووووة مهوووووارات الطالقوووووة القرائيوووووة ومهوووووارات 

وبهاااااذت النت:جااااا  ي اااااو  قاااااد تمااااات اإلج بااااا  عااااان التحووووودث الووووووظيفي لووووودى تالميوووووذ املرحلوووووة االبتدائيوووووة.
 .لبحثالسؤاا الث لث من أسئل  ا

  : نح ئج البحث وتاسي اته  اتحعلق  ب لسؤاا الرا عن:ً ث 

ل جابووووة عوووو  السووووقا  الراووووو  للبحووووث ونصوووومل: "مووووا فاعليووووة برنووووامج قووووائم علووووى املهووووام اللغويووووة  وووو  
 تنمية مهارات التحدث الوظيفي لدى تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي؟".  

متودووطي درجووات التالميووذ  بووينروق الفوو  ةتووم رصوود النتووائج ومعا يااووا إحصووائيا ملعرفووة داللوو    
مجموعوووة البحوووث  ووو  القيادوووين القبلووو  والبعووودي ال تبوووار مهوووارات التحووودث الووووظيفي، وحسووواب نسوووبة 

 الكست املعد  لبال ، وجا ت النتائج كالتال :
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 ( رصد وتحل:ل النح ئج ا خ ص  ب خحب ر مه راا الححدث الوظ:ا  ال لي:1) 

تااااااي  حوسااااااط ا درجااااا ا الحالم:اااااذ مجموعااااا  البحاااااثي  ت لحااااا ثجااااام االااااااروا وا داللااااا ( 11جااااادوا )
 الق: سي  القبلي والبعدي الخحب ر مه راا الححدث الوظ:ا 

 االخحب ر
 الحطب:ق 

 
 =  36 
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ت  
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ق:م  مربع 
 إيح 

 االخحب ر ككل 
 5,69 100,8 قبل  

 0,99 دالة 79 7,28 95,9
 6,78 196,7 عدي و 

( 79مووو  ا يوووودو  السووواب  يربووووين ان قيمووووة  ت( اقًسوووو ة ال تبووووار مهوووارات التحوووودث الوووووظيفي    
ا عنوووووود مسووووووتوى   ا بووووووين 0,001و وووووو  قيمووووووة دالووووووة إحصووووووائيا (، ممووووووا يوووووود  علووووووى وجووووووود فوووووورق دا  إحصووووووائيا

صوووا   ل  لوووا ي، و وظيفمتودوووطي درجوووات التالميوووذ  ووو  القيادوووين القبلووو  والبعووودي ال تبوووار التحووودث الووو 
 القيا  البعدي.

( و وو  قيمووة اعلووى موو  0,99حيث جووا ت   ɳ2مما يربين م  ا يدو  ارتفاب قيمة معاما مرب  إيتا
( مموووووا يقمووووود وجوووووود تيوووووم تووووومذير مرتفووووو  للبرنوووووامج القوووووائم علوووووى املهوووووام اللغويوووووة  ووووو  تنميوووووة مهوووووارات 0,2 

يوور الووذي ظهوور علووى ادا  ب الك تحسوو ى ال التحوودث الوووظيفي لوودى التالميووذ مجموعووة البحووث، و التووال  إلوو 
 التالميذ    القيا  البعدي ال تبار مهارات التحدث الوظيفي.

وملزيوووود موووو  التمموووود موووو  هووووذا النتووووائج تووووم رصوووود وتحليووووا داللووووة الفووووروق وتيووووم التوووومذير ملتودووووطات 
 ل :التاك ائج     القيادين القبل  والبعدي للمهارات الفرعية لال تبار، وجا ت النت درجات التالميذ  

 صد وتحل:ل النح ئج ا خ ص  ب ته راا الارع:  الخحب ر الححدث الوظ:ا :ر ( 2)

تااااااي  الااااااروا واجااااام الحااااا ثي  تحوسااااااط ا درجااااا ا الحالم:اااااذ مجموعااااا  البحاااااث داللااااا ( 12جااااادوا )
 الق: سي  القبلي والبعدي للمه راا الارع:  الخحب ر الححدث الوظ:ا 

 اته راا 
 الحطب:ق 

 
 =  36 

 ع م

م
ت  

س
حو

ا
و  ر

لا
 ا

ف  ااالنحر 
اتع: ري  
 للاروا

 ق:م  
ل   ا

ال
لد

ا
 0,

00
1

 

ق:م  مربع 
 ايح 

ا يانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت  -1
 الصوقي

 3,06 23,8 قبل  
 0,979 دالة 41,1 3,25 22,3

 1,20 46,1 وعدي 

ا يانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت  -2
 اللغوي 

 2,55 22,3 قبل  
 0,974 دالة 36,7 3,35 20,5

 2,88 42,8 وعدي 

ا يانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت  -3
 الفكري 

 

 0,87 15,4   قبل 
 0,973 دالة 35,9 2,90 17,4

 2.48 32,8 وعدي 

 0,973 دالة 35,8 2,50 14,9 0,91 17,5 قبل  ا يانوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت  -4
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 2.34 32,4 وعدي  امللمح 

العامووووة املهووووارات 
 مل 

 5,25 79,1 قبل  
 0,993 دالة 70,9 6,35 75,2

 6,19 154,2 وعدي 

التعريوووووووووووووووووووووووووووووو   -1
 بالنفس

 1,42 5,27 قبل  
 0,954 دالة 27,2 1,15 5,25

 1,05 10,52 وعدي 

التعامووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  -2
 بالبي  وال را 

 1,15 5,16 قبل  
 0,86 دالة 15,3 1,95 5

 1,20 10,16 وعدي 

ًحوووووووووووووووووووووووووووووووداث  -3 ا
 ا يارية

 1,13 4,97 قبل  
 0,91 دالة 19,9 1,41 4,69

 1,04 9,66 وعدي 

 اقًاذة -4
 1,11 6,30 قبل  

 0,978 دالة 39,8 0,878 5,83
 1,67 12,13 وعدي 

املهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارات 
ا  اصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 باملواق  مل 

 2,49 21,72 قبل  
 0,986 دالة 51,3 2,42 20,7

 2,31 42,50 وعدي 

    

يت وو  موو  ا يوودو  السوواب  ان جميوو  قوويم  ت( اقًسووو ة ملهووارات التحوودث الوووظيفي الفرعيووة جووا ت 
ا عنوود مسووتوى   ا بووين متودووطي درجووات  دد  علووى وجووو مووا يوو م(، 0,001دالة إحصووائيا فوورق دا  إحصووائيا

ال تبوووار التحوووودث الووووظيفي، و لووووا لصووووا    كووووا مهوووارد فرعيووووةالتالميوووذ  وووو  القيادوووين القبلوووو  والبعووودي 
 القيا  البعدي.

( مموووا يقمووود 0,2حيوووث جميعهوووا اعلوووى مووو    ɳ2مموووا يربوووين مووو  ا يووودو  ارتفووواب قيموووة معاموووا مربووو  إيتوووا 
لقووائم علووى املهووام اللغويووة  وو  تنميووة مهووارات التحوودث الوووظيفي اللبرنووامج  رتفوو مير علووى وجووود تيووم توومذ 

لووودى التالميوووذ مجموعوووة البحوووث، و التوووال    وووير إلوووى التحسووو  الكبيووور الوووذي ظهووور علوووى ادا  التالميوووذ  ووو  
القيوووا  البعووودي للمهوووارات الفرعيوووة ال تبوووار التحووودث الووووظيفي، ويمكووو  تو وووي  درجوووة نموووو مهوووارات 

 م   ال  ال كا البياني التال :  ى التالميذي لدفوظي التحدث ال 
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م ارات التحد  العامة
م ارات التحد  
  ال اصة بالمواق 

ا  تبار الكل 

القيا  القبل  79.0821.94100.8

القيا  البعد  154.242.5196.7

79.08

21.94

100.8

154.2
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196.7
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 ( الاروا بي  محوسط  درج ا الحالم:ذ تي الق: سي  القبلي 2شكل )

 البعدي الخحب ر مه راا الححدث الوظ:ا و 

 تبوووين مووو  ال وووكا السووواب  النموووو الكبيووور ملهوووارات التحووودث الووووظيفي  ووو  القيوووا  البعووودي، وللتممووود مووو 
البرنووامج القووائم علووى املهووام اللغويووة  وو  تنميووة هووذا املهووارات، تووم حسوواب نسووبة  ةسوو  وفاعليوو التح اهووذ

 الكست املعدلة بادتندام معادلة بال ، وجا ت النتائج مما يوءًها ا يدو  التال :

 ( 13جدوا )

  سب  ال سأ اتعدل  الخحب ر مه راا الححدث الوظ:ا  لدى الحالم:ذ مجموع  البحث

 ر خحباال 
ست  محو 
ق ب:الحط

 القبلي

محوست  
الحطب:ق 
 البعدي

الدرج  
العظمى  
 للمه ر 

 سب  
ال سأ  
 اتعدا 

 دالل 

 الا عل:  

 مرتفعة 1,29 168 154,2 79,1 مهارات التحدث العامة

مهووووووووووووارات التحوووووووووووودث ا  اصووووووووووووة 
 باملواق 

21,72 42,50 51 1,10 
 مرتفعة

التحوووووووووووودث الوووووووووووووظيفي ا تبووووووووووووار 
 الكل 

100,8 196,7 219 1,24 
 ةمرتفع

( 1,29مووو  ا يووودو  السووواب  ان نسوووبة الكسوووت املعدلوووة لوووبال  ملهوووارات التحووودث العاموووة   ن يربوووي
(، 1,24(، وا تبووار مهووارات التحوودث الوووظيفي الكلوو    1,10ومهووارات التحوودث ا  اصووة بوواملواق    

 علووووىوهووووذا اللسووووت جميعهووووا نسووووت مرتفعووووة وتقوووو   وووو  املووووودى الووووذي حووووددا بووووال  للفاعليووووة، ممووووا يقموووود 
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ج القووووووائم علووووووى املهووووووام اللغويووووووة  وووووو  تنميووووووة مهووووووارات التحوووووودث الوووووووظيفي لوووووودى التالميووووووذ امة البرنوووووو فاعليوووووو 
ا لهووووووذا النتووووووائج يووووووتم قبووووووو  الفوووووور  ال وووووواني ونصوووووومل "يوجوووووود فوووووورق  و داللووووووة  مجموعووووووة البحووووووث، ووفقووووووا
إحصووووائية بووووين متودووووطي درجووووات التالميووووذ مجموعووووة البحووووث  وووو  القيادووووين القبلوووو  والبعوووودي ال تبووووار 

 ومهاراتمل الفرعية لصا   القيا  البعدي".  ي  الوظيف  لتحدثاات مهار 

 ( تاسي  النح ئج اتحعلق  ب لسؤاا الرا ع 2) 

اظهووورت النتوووائج املوووذكورد اعوووالا التووومذير الفعوووا  للبرنوووامج القوووائم علوووى املهوووام اللغويوووة  ووو  تنميوووة مهوووارات 
 ي:  املق     الالتحدث الوظيفي لدى التالميذ مجموعة البحث، ويمك  تفسير  لا م   

لبرنوووامج العديووود مووو  اًن وووطة التعليميوووة القائموووة علوووى املهوووام اللغويوووة، مموووا اتووواع الفرصوووة ا وفووور •
ا تحقيووو  موووا  سووو   "بوووالتعلم  اموووام التالميوووذ الدوووتندام وقعلوووم مهوووارات اللغوووة  ووو  دوووياقها، واي وووا

 دام"، وموو  ذووم فقوود تووم قشوويي  التالميووذ علووى مماردووة وادووتن Learning by doingباملماردووة
الووووووظيفي اق تلفوووووة بطريقوووووة إبداعيوووووة، و ووووو  دوووووياق وظيفوووووي  وووووبيمل بووووواملواق  ث ت التحووووودمهوووووارا

الطبيعيوووووة مووووو   وووووال  ادا  املهوووووام ال ووووول طلبوووووت موووووإام، مموووووا كوووووان لووووومل اذووووور مبيووووور  ووووو  قعزيوووووز مهوووووارات 
 التالميذ اللغوية و كا عام، وتحسين مهارات التحدث الوظيفي و كا  اص.

مووو  قعلوووم مهوووارات التحووودث  ووو  جوووو  وووا ت مووو  ذ التالميووو غويوووة ل ال  مكووو  التعلووويم القوووائم علوووى املهوووام •
ا  ً طوووا  ال ووول يقووو  فعاوووا التالميوووذ اذنوووا  قعلوووم هوووذا املهوووارات امووورا القلووو  والتووووتر، مموووا توووم اعتبوووار ا
ا دووو  يتحسوو  موو   ووال  املماردووات املتكووررد للغووة، وقوود ادى  لووا إلووى  ووعور التالميووذ  طبيعيووا

او ال وووعور بالف وووا، مموووا دووواعدهم ل التوووو ي  و  مووو  ووو ون با ًريوووة  ووو  التعبيووور عووو  افكوووارهم د
علووى تحسووين مهووارات التحوودث  وو  املواقوو  الوظيفيووة اق تلفووة، وتحسووين قوودرات التالميووذ علووى 

رد. و
 التحدث ب قة و  ارات معب 

اذنووا  التوودريس بادووتندام البرنووامج القووائم علووى املهووام اللغويووة تووم عكووس الطريقووة التقليديووة  وو   •
و(، حيووث يبوودا التوودريس القووائم علووى املهووام اللغويووة موو  تووا، ذووم إن ماردووةمذووم التوودريس  عوور ، 

 وووال  املهموووة نفسوووها وادا اوووا، وعنووود االنااوووا  مووو  املهموووة يبووودا املعلوووم  ووو  تو وووي  املهوووارات اللغويوووة 
يحات والتعووووووديالت علووووووى ادا  التالميووووووذ،  املسووووووتندمة  وووووو  ادا  املهمووووووة، وموووووو  ذووووووم إجوووووورا  التاوووووًو

  املهووارد، ادى  لووا إلووى ادووتندام التالميووذ ملهووارات موو  للووتمك  ملهوواماة و وادووتكما  بوواق  اًن ووط
التحوودث الوووظيفي والووتمك  مإاووا و ووكا طبي وو  وممتوو  ومحفووز، فمهووارات التحوودث الوووظيفي  وو  
ًحووووووووداث ا ياريووووووووة، و جووووووووورا   مواقوووووووو  التعريوووووووو  بووووووووالنفس، والبيوووووووو  وال ووووووووورا ، والتعليوووووووو  علووووووووى ا

موو   ووال  مووا روول بنريجووة محووددد، لت لغويووة ت مهووام  ال اقًادذووات، كلهووا تووم التوودريت علعاووا موو   وو 
همووة"، كووا  لووا دوواعد التالميووذ علووى االننووراا  وو  مماردووة 

 
يطل  عليمل "قعليم اللغة املدعوم بامل

 اًن طة التعليمية ال ل تن ل مهارات التحدث الوظيفي اق تلفة والتمك  مإاا.

فجوووووووات  ا وات  دووووووو الفجوووووو  دم دوووووو تنوعووووووت املهووووووام اللغويووووووة املسووووووتندمة  وووووو  البرنووووووامج م ووووووا: مهووووووا •
املعلومووووات او فجوووووات اًفكووووار، ومهووووام إجوووورا  اقًادذووووات الهاتفيووووة، ومهووووام التعليووووا، والسووووقا  
وا يووووووواب، وتبوووووواد  ا  بووووووورات الش صووووووية، ومهوووووووام التحليووووووا اللغووووووووي، وحيرهووووووا مووووووو  املهووووووام ال ووووووول 

  رهمدوووووواعدت علووووووى تنميووووووة مهووووووارات التحوووووودث لوووووودى التالميووووووذ واملتعلقووووووة برنروووووويم وترت ووووووت افكووووووا
عبر، موو  ادووتندام مفووردات وتراميووت لغويووة فصوويحة،  ااعبير عإوالت  بصوت واء  ومنادت وم 
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ترنادووووت موووو  موقوووو  التحوووودث الوووووظيفي الووووذي يووووتم فيوووومل مماردووووة املهمووووة، ونوووووب مهووووارد التحوووودث 
 الوظيفي املراد تنميااا.

 رائيووووةقال  قوووودم البرنووووامج العديوووود موووو  املهووووام واًن ووووطة ال وووول رمووووزت علووووى تنميووووة مهووووارات الطالقووووة •
عبوور، وقوود ا و صوصووا 

 
ا ومهووارات اًدا  القرا،ووي امل يحا ا صوًو مهووارات نطوو  ا ًوورو  والكلمووات نطقووا

ا موووا يووورتبل مإاوووا با يوووانبين  ا  ووو  تمكووو  الطوووالب مووو  مهوووارات التحووودث و صوصوووا دووواعد  لوووا م يووورا
 الصوقي وامللمح .

ًجنبيووة ال  ت ل وول م ووفة، واقسوواب هذا وتتف  نتائج البحث ا ًال  موو  نتووائج عوودد موو  الدرادووات ا
عووو  فاعليوووة مووود ا قعلوووم اللغوووة القوووائم علوووى املهوووام  ووو  تنميوووة مهوووارات التحووودث، ومووو  هوووذا الدرادوووات: 

 ,Hakim(2021)  ودرادووة Hassan, et.al (2021)  ودرادووة Masoud and Ibrahim (2018)درادووة
et.تنميوووة سووو ى ل   يوووث ، و ن كوووان البحوووث ا ًوووال  ينتلووو  عووو  هوووذا الدرادوووات  ووو  املتغيووورات التاوعوووة، ح
رات الطالقة القرائية ومهارات التحدث الوظيفي لدى تالميذ املرحلة االبتدائيووة.مما جووا ت نتووائج هام

 –هووذا البحووث متفقووة موو  الدرادووات ال وول ادوواادفت تنميووة مهووارات التحوودث الوووظيفي لوودى املتعلمووين 
ا علووووى حووود علووووم الباحووووث   اتومعا يوووو  ا وووورى  ةتقل وال ووول اذبرووووت فاعليوووة متغيوووورات مسووو  –و ووو  قليلووووة جووودا

(  2008تجريبيووة منتلفووة   تنميووة مهووارات التحوودث الوووظيفي لوودى املتعلمووين، ومإاووا: درادووة ر وووان  
و ن كوووووووان (، 2015(  ودرادوووووووة السووووووويد  2012(  ودرادوووووووة عطيوووووووة وابوووووووو لوووووووبن  2008ودرادووووووة حسوووووووين  

لي ووول، التع ى ًتوووو البحوووث ا ًوووال  ينتلووو  مووو  هوووذا الدرادوووات  ووو  املتغيووورات املسوووتقلة املسوووتندمة، واق
 رحلة التعليمية املساادفة.امل و 

 : نح ئج البحث وتاسي اته  اتحعلق  ب لسؤاا ا خ مس
ً
 ث لث

ل جابووووووة عوووووو  السووووووقا  ا  ووووووامس موووووو  ادووووووئلة البحووووووث، ونصوووووومل: مووووووا العالقووووووة االرتباطيووووووة بووووووين مهووووووارات    
 الطالقة القرائية ومهارات التحدث الوظيفي لدى تالميذ الص  ا  امس االبتدا،ي؟

بوووين درجووات التالميوووذ  ووو  القيوووا   ، (SPSS-24)بووواا بيردووون بادوووتندام برنوووامج ا ارت معامووو حسووواب  تووم
عبووور، البعووودي ال تبوووار الطالقوووة القرائيوووة 

 
ا، واًدا  القرا،وووي امل يحا ا صووًو  نطووو  ا ًووورو  والكلموووات نطقوووا

 :ملوظيفي ببعديووووو  وووووين درجوووووا ام  ووووو  القيوووووا  البعووووودي ال تبوووووار مهوووووارات التحووووودث الووووو والفهوووووم القرا،وووووي(، و 
   كالتال :امة واملهارات ا  اصة باملواق ، وجا ت قيم معاما االرتباا وداللااا  هارات العامل 

 ( 14جدوا )

 مع مل االرتب ل بي  درج ا اخحب ري مه راا الطالق  القرائ:  والححدث الوظ:ا  

 مستوى الداللة معاما االرتباا  اقيا 

ي ،ووووووووو واًدا  القرا قرائيوووووووووة  النطووووووووو مهوووووووووارات الطالقوووووووووة ال 
م القرا،ووووووووووي( الكلوووووووووو  ومهووووووووووارات التحوووووووووودث عبوووووووووور والفهوووووووووو امل 

 الوظيفي الكل 
0,451 

دا  عند مستوى  
0,01 

ا عنوووود 0,541يربووووين موووو  ا يوووودو  السوووواب  ان قيمووووة  ر( اقًسووووو ة جووووا ت   ( و وووو  قيمووووة دالووووة إحصووووائيا
ا صوو موجبووة دالووة إحقووة ارتباطيووة وجووود عال  ير إلووى ( مما ا اا جا ت موجبة، مما 0,001مستوى   ائيا

التالميوووذ مجموعوووة البحوووث  ووو  القيوووا  البعووودي ال تبوووار مهوووارات الطالقوووة القرائيوووة  نطووو   درجوووات بوووين
ا،  واًدا  القرا،ووي املعبوور، والفهووم القرا،ووي(، و ووين درجووا ام  وو  القيووا   يحا ا صوًو الكلمووات وا يمووا نطقووا



 

 جامعة األزهر 

ة بالقاهر بيةكلية التر  

تربية مجلة ال  
 م 2021لسنة  أكتوبر(، 5(، الجزء )192العدد: )
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ري  املتغيوو دالووة بووين  ة طرديووة موجبووةال  وجووود عالقوو البعوودي ال تبووار مهووارات التحوودث الوووظيفي، و التوو 
بمع وووو  ان ليووووادد نمووووو مهووووارات الطالقووووة القرائيووووة ادى إلووووى ليووووادد نمووووو مهووووارات التحوووودث الوووووظيفي لوووودى 

يوووووتم قبوووووو  الفووووور  ال الوووووث مووووو  فووووورو  البحوووووث ونصووووومل التالميوووووذ مجموعوووووة البحوووووث، وداوووووذا النريجوووووة 
ا بوووووين  دث ارات التحووووو هووووو ة القرائيوووووة وممهوووووارات الطالقووووو "توجووووود عالقوووووة ارتباطيوووووة موجبوووووة دالوووووة إحصوووووائيا

وبهاذت النت:جا  تمات اإلج با  عان ظيفي لوودى التالميووذ مجموعووة البحووث لصووا   القيووا  البعوودي".الو 
 السؤاا ا خ مس من أسئل  البحث.

 

 توص: ا البحث:  ▪

 ، يوص ل الباحث بما يل :    و  النتائج ال ل توصا إلعاا البحث

ا منادوووو عوووو ة بحيووووث تت ووووم  اللغووووة العر يوووو  قعووووديا ا يووووداو  الدرادووووية ملووووادد ▪ ا موووو ددا ا ًصوووو   با
ا  وو  املرحلووة االبتدائيووة ال وول  الدرادة لتنميووة مهووارات التحوودث الوووظيفي لوودى التالميووذ،  صوصوو 

 يتم الترمي  فعاا على التعبير الكتابي وياما التعبير ال فوي.  

الوووووتعلم و دراو ان وووووطة إعوووووادد النرووووور  ووووو  محتووووووى متوووووت اللغوووووة العر يوووووة  ووووو  املرحلوووووة االبتدائيوووووة   ▪
 غوية    تدريس فنون اللغة العر ية اق تلفة.ام الل على امله  ةالقائم

 بووووومو   ح ووووو  ال تتووووورامم هوووووذا  ▪
ا
ً طوووووا  القرائيوووووة لووووودى التالميوووووذ اوال  ووووورورد االهتموووووام بتصوووووويت ا

ً طا  ويصعت عالجها وعد  لا، مما يقدي إلى  ع  مهارات الطالقة القرائية لديام.  ا

لقرائيووة ومهووارات التحوودث الوووظيفي القووة اهووارات الطمية ال وول تن وو  ًن ووطة الالصووفاالهتمووام با ▪
م ووووا اإل اعووووة املدردووووية وجماعووووة املسوووورع املدريوووو ل، واال ووووترا   وووو  النوووودوات واملناق ووووات، ممووووا 

  شي  التالميذ على مماردة املهارات اللغوية ال ل امرسبوها وتوظيفها    حيا ام اليومية.   

علووووى موووود ا املهووووام اللغويووووة، توووودريت لعر يووووة لل املعل وووول اللغووووة بيووووة وورل عمووووا عقوووود دورات تدري   ▪
 والتعر  على انواب املهام اق تلفة وميفية توظيفها اذنا  التدريس.

 وورورد االعتموواد علووى املقوواي س واًدوات املقننووة  ووو  قيووا  مهووارات الطالقووة القرائيووة اق تلفوووة  ▪
 تطبيقها.  لدى التالميذ، وتدريت املعلمين على ميفية

 

 ت ة ا البحث: مق ▪

 ائج البحث وتوصياتمل، يقترع الباحث إجرا  البحوث املتية: و  نت           

برنوووامج عالاووو  لتعلووويم اللغوووة العر يوووة قوووائم علووووى املهوووام اللغويوووة لتنميوووة مهوووارات الوووون  الصوووووقي  -
 لدى تالميذ املرحلة االبتدائية  وي صعو ات التعلم.

ارات القووووورا د ميوووووة مهووووو لغويوووووة لتن ل مووووود ا املهوووووام ايوووووة مبليوووووة علوووووى وحووووودد مقترحوووووة  ووووو  اللغوووووة العر   -
 الوظيفية لدى طالب املرحلة ال انوية.
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ادووتندام موود ا املهووام اللغويووة  وو  تنميووة مهووارات التووذوق اًدبووي وفاعليووة الووذات اًدبيووة لووودى  -
 طالب اللغة العر ية بكلية التربية.

ملرحلوووووووة اة لووووووودى تالميوووووووذ كتابوووووووة الوظيفيووووووو برنوووووووامج قوووووووائم علوووووووى املهوووووووام اللغويوووووووة لتنميوووووووة مهوووووووارات ال  -
 ة.عدادي اإل 

ادووووتندام التعلوووويم القووووائم علووووى املهووووام اللغويووووة املوووودعوم بالودووووائل  وووو  تنميووووة مسووووتويات عموووو   -
 املعرفة اللغوية والدافعية العقلية لدى طالب  عبة اللغة العر ية بكلية التربية.

قناعيووة إلرات الكتابووة ايووة لتنميووة مهووابرنامج لتعليم اللغووة العر يووة قووائم علووى موود ا املهووام اللغو  -
 ر التحليل  لدى طالب  عبة اللغة العر ية بكلية التربية.التفكيو 
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 اتراجع 

 1اتراجع ب للغ  العرب:  ▪

فاعليوووة برنووامج قوووائم علوووى القصووة لتنميوووة مهووارات التحووودث لووودى (. 2015إبووراهيم، عبووود   دووليمان.  
ًداي ل   معة ام القرى.تربية، جاكلية ال  د(.ير حير مل ور  ردالة ماجست تالميذ التعليم ا

(. اذوووور ادوووووتراتيجية السووووورد 2020ابووووورلق، ابااوووووا  محمووووود إدوووووماعيا، والوووووائل ، دوووووعاد عبوووود الكوووووريم.  
القصاوووو ل  ووووو  تحسوووووين مهوووووارات التحووووودث لووووودى طلبووووة الصووووو  الراوووووو  االبتووووودا،ي  ووووو  دولوووووة اإلموووووارات 

 . 263-237(، 2 28،  هرداالقربية، جامعة مجلة كلية الدرادات العليا للتالعر ية املتحدد.  

(. فاعليووة برنووامج 2012احمد، نجال  ابو دري ، عو ، فايزد السيد، وفه ل، إحسووان عبوود الوورحيم.  
قوووووائم علوووووى املووووود ا الكلووووو   ووووو  تنميوووووة مهوووووارات التعبيووووور ال وووووفرل الووووووظيفي لووووودى تلميوووووذات املرحلووووووة 

 -349(، 15 1بيووة، م والتر و لعلوو ات لووآلداب وامجلووة البحووث العل وول  وو  التربيووة، كليووة البنوو اإلعداديووة. 
360 . 

(. فاعليووة القيووا  املب وول علووى املوون ج  وو  تطوووير الطالقووة القرائيووة 2017السووويل ل، عبوود   بوو  مبوورد.  
مجلووة عووالم التربيووة، املقدسووة العر يووة لوودى طووالب الصوو  ال الووث االبتوودا،ي بمحافرووة رفحووا . 

  .38-1،  18(،  58 ،  لالدر ارات العلمية وتنمية املوارد

(. فاعليوووووة املواقووووو  ا ًياتيوووووة  ووووو  تنميوووووة وعووووو  مهوووووارات التعبيووووور 2015د العرووووويم.  ،  الووووود عبووووو السووووويد
مجلووة درادوووات ال ووفوي الوووظيفي باللغووة العر يوووة الفصووحى لوودى طووالب الصووو  اًو  ال ووانوي. 

 . 536-477(، 1 21تر وية واجتماعية، كلية التربية جامعة حلون.  

فاعليووووة برنوووامج قوووائم علووووى (. 2012رام  .  مر وووو ل بووو  حووو هرانوووي، ز وال بوووو  دوووليمان،  الفهيووود، عبووود  
 ردووالة ماجسوووتير،  القصووة  وو  تنميووة مهوووارات التحوودث لوودى تالميووذ الصووو  السوواد  االبتوودا،ي

 .689034دار املنرومة:  معلومات  كلية التربية جامعة ام القرى(. قاعدد  

ومهاراتووووومل،  ، اهدافووووومل، ، واقعوووووململيقتووووو ر ال وووووفوي: حقالتعبيووووو (. 2014الصوووووويركي، محمووووود علوووووى حسوووووين.  
 (. عمان: دار الكندي للل ر والتولي .2 ا.  وطرق تدريسمل، وتقويممل

. عمووووان: دار التعبيوووور الووووظيفي: ادسووومل، مفهوموووومل، مهاراتووومل، انواعووومل(. 2011الصوووويركي، محمووود علووو .  
 الكندي للل ر والتولي .

مقتوورع قووائم  مج توودريبليووة برنووال فاع(. 2021ط .  العبوودالعريم، مووريم بلووت عموور، والصووياد، وليوود عووا
علووووى القوووورا د الر ووووارمية والقوووورا د املتكووووررد  وووو  تنميووووة الطالقووووة القرائيووووة لوووودى طالبووووات الصووووو  

مجلووووة التربيووووة ا  اصووووة والتمهيووووا، مقدسووووة التربيووووة الراووووو  االبتوووودا،ي  وات صووووعو ات القوووورا د. 
 . 436 -393(، 41 12،  ا  اصة

 
، ويددتم توثيددق  APA-7تم توثيق قائمة المراجع وفق اإلصدددار السددابع مدد  دليددة الممييددة األمريليددة لعلددم الددن س  1

. ملدداا الن ددر: عنددواا الكتدداباسددم المؤلدد . )سددنة الن ددر(.  ة المؤلدد ، سددم عائلدد ا: ) جعلالتاليالكتب في قائمة المرا
 دار الن ر.( 
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مسووتوى ادا  تالميووذ الصوو  (. 2008.   بوو  مسوولمعبوود    ل، حموود، والها وو   ال ي ل، عبد العزيز ب 
ًدايوووووو ل  وووووو  مهووووووارات التحوووووودث الاللمووووووة لهووووووم  ردووووووالة ماجسووووووتير، كليووووووة التربيووووووة جامعووووووة  الراووووووو  ا
 .964364السلطان قابو (. قاعدد معلومات دار املنرومة:  

ً (. 2010العلووووويل، عبوووووود   بوووووو  محمووووود، الوووووودهماني، د يووووووا   بووووو  محموووووود.   ال ووووووفرل  دا مسووووووتوى ا
 ردووالة ماجسووتير، جامعووة ام لص  الساد  االبتدا،ي     و  وعوو  املهووارات اق تووارد لتالميذ ا

 .611331القرى، السعودية(. قاعدد معلومات دار املنرومة:  

 . عمان: دار املسيرد.دليا املعلم    بنا  اال تبارات(. 2002القرني، عل  عبد ا  ال .  

م يوووووم املصوووووطةًات التربويووووووة املعرفيوووووة  وووووو  . (2003د.  علوووووى احموووووو  موووووا، د حسووووووين، وا ياللقووووواني، احمووووو 
 (. القاهرد: عالم الكتت.2 ا.  املناهج وطرق التدريس

املنووذري، ريووا بلووت دووالم، الكنوودي، ليانووة بلووت احموود، ا  نصووري،  ووينة بلووت ر يوو ، دووليمان، فاطمووة 
ت  سووورى بلووو   وول، محمووود، والتمي بلووت بنيوووت، الرواتوو ، فتحيوووة بلووت احمووود، البحووري، موووريم بلووت 

إدوووتراتيجيات حدي وووة  ووو  التووودريس: اصوووولها الفلسوووفية وتطبيقا اوووا  ووو  تووودريس (. 2016دوووعيد.  
 مسقل: دار الفجر للل ر والتولي .    اللغة العر ية.

منوواهج  - عوور  ورقووة(. املووقتمر العل وول الراووو  ع ووراال تبووار ال ووفرل (. 2002الناقووة، محمووود كامووا.  
 . 601-595،  2لمناهج وطرق التدريس، مج املصرية ل  يمعية  ا   ، مفهوم اًدا التعليم     و 

مووووود ا قعلوووووم اللغوووووة وقعليمهوووووا القوووووائم علوووووى ابريوووووا(.  24 - 22، 2011الها ووووو ل، عبووووود   بووووو  مسووووولم.  
همووة ادسوومل النرريووة والتطبيقيووة

 
 عوور  ورقووة(. املووقتمر الوودول  ال وواني للغووات: تنميووة املهووارات  امل

 .16-1دالمية    مالي يا،   يامعة اإل لغات بال ز االلغات، مرم  الدقيقة لداري ل

مسووووووودد وذيقووووووة املسووووووتويات املعياريووووووة (. 2009الهيئووووووة القوميووووووة ل وووووومان جووووووودد التعلوووووويم واالعتموووووواد.  
 . رئادة مجلس الولرا  املصرية.قًتوى اللغة العر ية للتعليم قبا ا يام  

ات الفهووم القرا،ووي نميووة مهووار يااووا وت موتن ا د ا يهريووة (. معوود  السوورعة  وو  القوور 2007بكري، ايم  عيوود.  
مجلوووة القووورا د واملعرفوووة، لووودى تالميوووذ الصووو  ا  وووامس االبتووودا،ي بادوووتندام اًلعووواب التعليميوووة. 

 .68-13(،  72،  ا يمعية املصرية للقرا د، كلية التربية جامعة عين  مس

طووووالب لوووودى ال  يرا،وووو ات الفهووووم القفاعليووووة موووود ا املهووووام  وووو  تنميووووة مهووووار (. 2017جووووال ، عموووورو محموووود.  
ًلهرالنوووا ًلهووور(.  طقين وغيووور اللغوووة العر يوووة الداردوووين بوووا  ردوووالة ماجسوووتير، كليوووة التربيوووة جامعوووة ا

 .855986قاعدد معلومات دار املنرومة:  

(. املسووووتويات املعياريووووة ملهوووارد التحوووودث وتقووووويم ادا  تالميووووذ املرحلووووة 2005حووواف ، وحيوووود إدووووماعيا.  
 .60- 1(،  6،   يل، جامعة طنطاة بكفر ال التربي   ةكلي . مجلة  و اااالبتدائية     

اإلحصووا  النفيوو ل والتربوووي تطبيقووات بادووتندام برنووامج (. 2011حسوو ، عووزت عبوود ا ًميوود محموود.  
SPSS.  .القاهرد: دار الفكر العربي 

ي  نسوووبة الكسوووت املعدلوووة لوووبال : نسوووبة الكسوووت 2013حسووو ، عوووزت عبووود ا ًميووود محمووود.   (. تاووًو
 . 37-21(، 79 23ات النفسية،  ية للدرادة املصر ل قياالًة لعزت.  امل 
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تنميووووووة وعووووووو  مهووووووارات التعبيوووووور ال ووووووفوي الوووووووظيفي  وووووو   وووووووو  (. 2008حسووووووين، احموووووود علوووووو  محموووووود.  
 ردووالة ماجسووتير حيوور مل ووورد(.  االحتياجات اللغوية للداردووين موو  حيوور النوواطقين باللغووة العر يووة

 كلية التربية، جامعة عين  مس.

برنوووووامج قووووائم علوووووى موووود ا ا ًووووووا  املتعووووددد لعوووووالو  فعاليووووة(. 2016.  ىعلووووو  ن، محمووووود حسووووينحموووودا
 .حيوور مل ووورد( دمتوووراد ردووالة  صعو ات قعلووم القوورا د والكتابووة لوودى تالميووذ املرحلووة االبتدائيووة

 كلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي.

 عليميوووة  ووو موووات الت هامل ي بادوووتندام اذووور إدوووتراتيجية الوووتعلم التعووواون (.  2020 مووو س، نسوووري  احمووود.  
ًدايوووو ل  ردووووالة ماجسووووتير حيوووور  إمسوووواب مهووووارات التعبيوووور الكتووووابي لوووودى طلبووووة الصوووو  ا  ووووامس ا

ًردن.  مل ورد(. كلية العلوم التربوية، جامعة ال رق اًودل، ا

فاعليووة موود ا املهووام دا ووا مرمووز مصووادر (. 2012دميوواطي، دوونا  إبووراهيم، ابووو لووبن، وجيوومل املريوو ل.  
 ردووالة ماجسووتير، كليووة  ة لوودى طالبووات الصوو  اًو  ال ووانوي م البالحيوو املفوواهي  ميووةلتعلم  وو  تن ا

 .598188دار املنرومة:  معلومات التربية جامعة طيبة(. قاعدد  

(. فاعليووة ادووتندام املوود ا الوووظيفي  وو  تنميووة مهووارات التحووودث 2008ر وووان، احموود محموود علوو .  
لوووة درادوووات  ووو  املنووواهج مجبانية. غوووة اإلدووو ل بال ة النووواطقين الوظيفيوووة لووودى متعل ووول اللغوووة العر يووو 

 .117-70(،  141   وطرق التدريس، كلية التربية جامعة عين  مس، 

. عمووووان: اتجاهووووات حدي ووووة  وووو  توووودريس اللغووووة العر يووووة(. 2015لايوووور، دووووعد علوووو ، ودا ووووا، دووووما  تركووووي.  
 الدار املن يية للل ر والتولي .

 . الدمام: مكتبة املتنبل.(2 ا.  مل ن ج تكامو  ًادذة     القرا د واق(. 2011لعفر، مما .  

(. ادوووتندام 2021للوول، ا ووور  محموود علوووى،  طوواب، عصوووام محمووود عبوودا، وجووواب  ، علووى دوووعد.  
مجلوووووة الووووودراما التعليميوووووة  ووووو  تنميوووووة مهوووووارات التحووووودث لووووودى تالميوووووذ الصووووو  السووووواد  االبتووووودا،ي. 

(، 135،  ن  وومسجامعووة عووي التربيووة ليووةواملعرفووة، كالقوورا د واملعرفووة، ا يمعيووة املصوورية للقوورا د 
273-410 . 

(. فاعليووة إدووتراتيجية تدريسووية مقترحووة  وو   ووو  موود ا الووتعلم 2020دي ، احموود محموود حسووين.  
القووووائم علووووى املهووووام  وووو  تنميووووة مهووووارات قعلووووم القواعوووود النحويووووة والووووون  داووووا لوووودى تالميووووذ املرحلووووة 

 . 458-419(،  78،  مجلة كلية التربية وسوهاواإلعدادية.  

ات  . القوواهرد: الوودار إدووتراتيجيات حدي ووة  وو  قعلوويم اللغووة العر يووة وقعلمهووا(. 2015د.  ة، حسوو  دووي  وًو
 .املصريةاللبنانية

اتة، حسوووو ، والنجووووار، ليلووووت.    مراجعووووة: حاموووود م يووووم املصوووطةًات التربويووووة والنفسووووية (. 2003 ووًو
 .عمار(. القاهرد: الدار املصريةاللبنانية

(. ادوووووتندام مووووود ا 2020دوووووني ، دووووويد محمووووود.   علوووووى دوووووعد،  ب  ، ا، جووووو   محموووووود  ووووولبل، عبووووود
ا  بوورد اللغويووة لتنميووة مهووارات السوورعة القرائيووة  وو  اللغووة العر يووة لوودى تالميووذ املرحلووة االبتدائيووة. 

 . 690-654(، 121 13مجلة كلية التربية جامعة بإاا،  
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ا  وووووو  قعلوووووويم نحووووووو وظيفيوووووا قعلووووووم ال و ية ويووووووة التواصووووول املهووووووام اللغ(. 2019ال ووووويل علوووووو ، هدايووووووة إبوووووراهيم.  
 القاهرد: دار إيترا  للطباعة والل ر والتولي .  العر ية للناطقين وغيرها.

 . عمان: دار لهران للل ر والتولي .اداليت تدريس اللغة العر ية(. 2010صومان، احمد إبراهيم.  

ائيووة القووة القر رات الطامهوو  ترحووة لتنميووة.ا(. فاعليووة ادووتراتيجية مق2011عبوود البوواري، موواهر  ووعبان.  
مجلوووة القووورا د واملعرفوووة، ا يمعيوووة املصووورية للقووورا د واملعرفوووة، لووودى تالميوووذ املرحلوووة االبتدائيوووة. 
 . 184-142(،  117،  كلية التربية جامعة عين  مس

 . عمان: دار املسيرد.مهارات التحدث: العملية واًدا .ب(. 2011عبد الباري، ماهر  عبان.  
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