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  : البحثملخص
 التعلیم المتمایز في تنمیة الفهم القرائي لدى هدف البحث إلى التعرف على أثر إستراتیجیة
وذلـك التجریبـي،   شبهعتمد الباحث المنهجواٍمتعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات أخرى، 

علــى التــصمیمات التمهیدیــة  الباحــث  واســتخدمفیمــا یتعلــق باإلجابــة عــن أســئلة الدراســة،
ًطالبـا، وقـد قـام الباحـث ببنـاء ) 30(اسـتخدم العینـة القـصدیة، وعـددهم ، ومجموعـة واحـدة

لتطبیـق ) ِّدلیـل المعلـم(قائمة مهارات الفهم القرائي، واختبار الفهم القرائي، ودلیل إرشـادي 
لنتـائج أن اسـتخدام بعض إستراتیجیات التعلیم المتمایز لتنمیة الفهم القرائي، وكانـت أهـم ا

ُّإستراتیجیة التعلیم المتمایز قد أدَّى إلى ظهور تحسن إیجابي في تنمیة الفهم القرائي لدى 
الطالب عینة الدراسة مما یعني أن األداء البعدي للطالب في اختبار الفهم القرائي قد تـأثر 

، رات الفهم القرائيتوصل البحث إلى قائمة بمهاأیضا بتطبیق إستراتیجیة التعلیم المتمایز، 
َّتبني هـذه القائمـة  ضرورة وقدَّم الباحث بعض التوصیات ذات الصلة بموضوعه من أهمها

ٍمن المهـارات، واالنطـالق منهـا فـي تعلـیم اللغـة العربیـة لمتعلمـي العربیـة النـاطقین بلغـات 
ًُأخـرى، وجعلهــا منطلقـا فــي التـدریس والتقــویم؛ ألنهــا تـساعد مــتعلم اللغـة العرب ِ ْ یــة النــاطق َ

ِبغیرها على إثارة تفكیره وجذبه نحو التعلم ْ َ.  
ــیم المتمــایز، الفهــم القرائــي، متعلمــي اللغــة العربیــة : الكلمــات المفتاحیــة إســتراتیجیة التعل

  .ٍالناطقین بلغات أخرى
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ABSTRACT: 
The current research aimed to identify the effect of differentiated 
instruction strategy on developing reading comprehension among 
Arabic language learners who speak other languages. The researcher 
adopted the quasi-experimental method and adopted the primary 
designs on one research group. The researcher made use of the 
purposive sampling technique and the participants were (30 students). 
The researcher developed a list of reading comprehension skills, reading 
comprehension test, and a guide (teacher’s guide) to administer some 
differentiated education strategies to develop reading comprehension. 
The results of the study revealed that differentiated instruction strategy 
had a positive effect on the development of reading comprehension 
among the study participants indicating that the performance of the 
students was affected by the administration of the differentiated 
instruction strategy. The researcher also developed a list of reading 
comprehension skills, commensurate with the second level of Arabic 
language learners who speak other languages. The research 
recommended adopting the skills list to be the base of teaching Arabic to 
Arabic-speaking learners of other languages, and to be a starting point 
in teaching and evaluation. Such skills list assists the non-Arabic 
speaking learners and encourage them to learn. 
Keywords: differentiated instruction strategy, reading 
comprehension, Arabic language learners speaking other 
languages. 
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  :مة البحثّمقد
م القرائـي هـدفا رئیـسا مـن أهـداف تعلـیم اللغـة العربیـة مهـارات الفهـب  یعدُّ االهتمـام

یعد لناطقین بغیرها بشكل عام، وهدفا من أهداف تعلیم القراءة وتعلمها بشكل خاص؛ ألنه ل
  .جانبا مهما من الجوانب األساسیة في السیطرة على فروع اللغة والتمكن منها

 دون غیرها من مهـارات وعلى الرغم من تلك األهمیة التي تحظى بها مهارة القراءة
 في مهـارات الفهـم القرائـي، حیـث یـشیر ضعف یعانون من المتعلمیناللغة العربیة، إال أن 

ضعف مستوى متعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات أخرى في  ":بقوله الحربي لذلك دراسة
 مهـارات الفهــم القرائـي، ممــا یجعلهــم غیـر قــادرین علــى فهـم مــا یقرؤونــه علـى الــرغم مــن

، )162: 2015الحربــي، " (قـدرتهم علــى القــراءة ولكــن تــواجههم مــشكلة فــي فهــم المقــروء
ّتدني مستوى أداء متعلمي اللغة العربیة مـن النـاطقین بلغـات  ":بقولهالعربي دراسة كذلك و

أخرى في مهارات استیعاب المقروء؛ مما یستلزم تنمیتهـا مـن خـالل إعـادة صـیاغة دروس 
  ).426: 2014العربي، ( "یجیةالقراءة في ضوء إسترات

ــدالعظیم إلــى ضــعف مهــارات فهــم المقــروء لــدى متعلمــي اللغــة : وتــشیر دراســة عب
العربیة غیر الناطقین بها، ویمكن أن تعزى هذه المشكلة إلى عدة عوامل، لعل مـن أبرزهـا 
االفتقار إلى إستراتیجیات ومـداخل تدریـسیة تعـالج هـذه المـشكلة، ممـا یتطلـب البحـث عـن 

ًیــب مــدخل لتعلــیم العربیــة وتعلمهــا ســعیا لتنمیــة مهــارات فهــم المقــروء لــدى هــؤالء تجر ِّ
  ).58: 2011عبدالعظیم، ( الدارسین

ــا تقــدم فقــد أوصــت عدیــد مــن الدراســات بــضرورة   المتعلمــین تنمیــةوبنــاء علــى م
ة یتدریس وضع خطةومهارات الفهم القرائي من خالل إستراتیجیات وطرائق تدریس حدیثة، 

ــل یحقــق ــدى المتعلمــین، مث ــذیقي( الفهــم القرائــي ل ــان(و) 2009، ُدراســة الع ، دراســة الغلب
2014.(  

ومـــن اإلســــتراتیجیات الحدیثــــة التــــي یمكــــن أن تــــسهم فــــي تحقیــــق تلــــك الغایــــة 
إستراتیجیات التعلیم المتمـایز وتهـدف إلـى رفـع مـستوى المتعلمـین جمـیعهم، ولـیس الـذین 

اسـة مدرسـیة تأخـذ باعتبارهـا خـصائص المـتعلم إنـه سی. یواجهون مـشكالت فـي التحـصیل
إن النقطــة األساســیة فــي هــذه . وخبراتــه الــسابقة، وهــدفها زیــادة إمكانــات المــتعلم وقدراتــه

توقعــات المعلمــین مــن المتعلمــین، واتجاهــاتهم نحــو إمكانــاتهم وقــدراتهم : الــسیاسة هــي
  ).152: 1436عبیدات وأبو السمید، (

، والتي تنبثق من النظریـة اإلستراتیجیات الحدیثة من م المتمایزالتعلیإستراتیجیة  دتع    و
أشـخاص  أنهـم إلى المتعلمـین علـى فتنظر اإلستراتیجیة لهذه الفلسفي األساس ، وأماالبنائیة

عنـد  لیس له، االستجابة یستدعي ما األهمیة من له االختالف هذا وأن بینهم تباین واختالف،
تخطیط أي درس من الدروس، من  عند األساس في تكون إوانم  الحصة الدراسیة في ظهوره



ٍتعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات أخرىأثر إستراتیجیة التعلیم المتمایز في تنمیة الفهم القرائي لدى م ِّ  
 عبد اهللا بن أحمد الجنوبي / د

  
  

 -407-

 والـسعي المتعلمـین، واحتیاجـاتهم، ومیـولهم، واهتمامـاتهم، لفـروق أجل أن یـتم االسـتجابة
  .  تعلیمیة مناسبة لكل متعلم وبناء مهام ومواقف أهدافهم التعلیمیة، تحقیق على

 فـي قدراتهم تختلف الذین  المتعلمینلتدریس اإلجراءات من سلسلة المتمایز التعلیمف
 ٍتعلـیمو االحتیاجـات، إسـتراتیجیة بطریقـة یلبـي لكـي صـمم الـذي المدخل نهأو الواحد، الفصل
مختلـف  نـهأو ،المتعلم تحصیل لتحسین واضحة ممارسات على وتستند  المتعلم،حول تتمركز
 الفـصولالمتعلمـین ب مـن واسـعة لمجموعـة جـاتاالحتیا تخاطـب، والتخطـیطر لتفكیـفـي ا

  (Campbell, 2008:1) ةالدراسی
 مـن خـالل  الفهـم القرائـيلتنمیـة  الباحث علـى تقـدیم دراسـة بحثیـة حرصلذلك كله 

لتنمیـة الفهـم ، التي من المأمول أن تقدم حال جدیدا استخدام إستراتیجیات التعلیم المتمایز
  .ٍبلغات أخرى لدى متعلمي اللغة العربیة الناطقین القرائي

  : البحثمشكلة
حظ الباحث من خالل عمله فـي تـدریس اللغـة العربیـة النـاطقین بلغـات أخـرى أن ال

هناك ضعفا في فهم المقروء، حیث یعجـز بعـض الطـالب عـن وضـع الكلمـات المبعثـرة فـي 
جملة مفیدة، والبعض لدیه صعوبة فـي اإلجابـة عـن األسـئلة المباشـرة التـي تـأتي بعـد كـل 

عدم ربط بعض الطالب بین مـا درسـه فـي القـراءة درس بالرغم من قراءته الصحیحة لها، و
  .وبین واقع حیاته الیومیة المختلفة

ًوقد أجرى الباحث اختبارا في الفهم القرائي للكشف عن مستوى الطالب في مهارات 
ــائج  ــك نت ــد ذل ــة جــدا،  ویؤك ــائج الطــالب متدنی ــت نت ــي، فكان ــي، (ًالفهــم القرائ دراســة الحرب

إلــى وجــود ضــعف لــدى متعلمــي اللغــة ) 192: 2012 دراســة الحــدیبي،(و) 162: 2015
  .العربیة الناطقین بغیرها  في مهارات الفهم القرائي

ّوبعـد الرجـوع إلـى بعـض مـصادر الـتعلم ـ كالـشبكة العنكبوتیـة والمكتبـات الرقمیـة ـ   ّ
 نــدرة الدراسـات العربیــة التـي تناولــت إسـتراتیجیات التعلــیم المتمـایز فــي یمكـن اإلشــارة إلـى

 التـي -في المملكة علـى حـد علـم الباحـث–ة الفهم القرائي، وغیاب الدراسات المحلیة تنمی
تتنـاول إســتراتیجیة التعلــیم المتمــایز فـي تنمیــة الفهــم القرائــي لـدى متعلمــي اللغــة العربیــة 

  .ٍالناطقین بلغات أخرى
ضـعف وقـصور : ًوبناء على ما سبق فقد تحددت مـشكلة البحـث فـي العبـارة اآلتیـة

ٍ الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات أخرى وخاصة لـدى طـالب مهارات
  . المستوى الثاني
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  :أسئلة البحث
  :حاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئیس اآلتي

متعلمــي اللغــة لــدى مــا أثــر إســتراتیجیة التعلــیم المتمــایز فــي تنمیــة الفهــم القرائــي 
  العربیة الناطقین بلغات أخرى؟

  :فرع من هذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة اآلتیةوت
مــا مهــارات الفهــم القرائــي المناســبة لطــالب المــستوى الثــاني بمعهــد تعلــیم اللغــة  .1

ّالعربیــــة بالجامعــــة اإلســــالمیة بالمدینــــة المنــــورة مــــن وجهــــة نظــــر الخبــــراء 
 والمتخصصین؟

ني، بمعهـد تعلـیم ما  درجة توافر مهارات الفهم القرائي لدى  طالب المستوى الثا .2
 اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة؟

ما المحتوى التعلیمي القائم على إستراتیجیة التعلیم المتمایز لتنمیة الفهم القرائي  .3
لـدى طـالب المــستوى الثـاني بمعهــد تعلـیم اللغــة العربیـة فــي الجامعـة اإلســالمیة 

 بالمدینة المنورة ؟
لتعلیم المتمایز في تنمیة الفهم القرائـي لـدى طـالب المـستوى ما أثر إستراتیجیة ا .4

  الثاني بمعهد تعلیم اللغة العربیة في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ؟
  :أهداف البحث

  : إلىالبحث الحاليهدف ی
تحدید مهارات الفهم القرائي المناسبة لطالب المستوى الثاني بمعهـد تعلـیم اللغـة  -

ـــة فـــي الجام ـــورة مـــن وجهـــة نظـــر الخبـــراء العربی ـــة اإلســـالمیة بالمدینـــة المن ّع
 .والمتخصصین

تصمیم محتوى تعلیمي لتنمیة الفهم القرائـي لـدى طـالب المـستوى الثـاني بمعهـد  -
ّتعلیم اللغة العربیة في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، قائم على إستراتیجیة 

  .التعلیم المتمایز
یم المتمــایز علــى تنمیــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى قیـاس أثــر إســتراتیجیة التعلــ -

طالب المستوى الثـاني بمعهـد تعلـیم اللغـة العربیـة بالجامعـة اإلسـالمیة بالمدینـة 
  .المنورة
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  :أهمیة البحث
    :تكمن أهمیة هذا البحث فیما یلي

مــن المتوقــع أن یــسهم هــذا البحــث فــي تطــویر منــاهج تعلــیم اللغــة العربیــة لغیــر  .1
 وذلك بتزوید مـصممي ومخططـي المنـاهج بقائمـة بها وطرائق تعلیمها،الناطقین 

مهارات الفهم القرائي المناسبة لطالب المستوى الثاني لإلفادة منهـا عنـد تخطـیط 
   . ویسد ثغرة في هذا الجانبمنهج القراءة،

تصمیم اختبار للتعرف على مستوى الفهم القرائي لمتعلمي اللغة العربیة الناطقین  .2
 . ُأخرىٍبلغات

ٍتزویــد معلمــي اللغــة العربیــة النــاطقین بلغــات أخــرى بــإجراءات تنفیــذ إســتراتیجیة  .3 ّ
ــي لــدى  ــة مهــارات الفهــم القرائ ــي تنمی ــسهم ف ــي یمكــن أن ت ــایز الت ــیم المتم التعل

 .المتعلمین
  :حدود البحث

  :دود هذا البحث فیما یلي حتتمثل
جیة التعلـیم المتمـایز،  تصمیم دلیل معلم  قـائم علـى إسـتراتی:الموضوعیةالحدود  .1

حسب ما تقتضیه إجراءات إستراتیجیة التعلیم المتمایز لتنمیة الفهم القرائي لـدى 
  .طالب المستوى الثاني

فــي معهــد تعلــیم اللغــة العربیــة لغیــر النــاطقین بهــا تتمثــل فــي : الحــدود المكانیــة .2
  . رةّالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنو

مـن العـام الفـصل الدراسـي الثـاني  خـالل سـتراتیجیةاإل تنفیـذ تـم: الحدود الزمانیـة .3
 .هـ1439-1438الجامعي 

 تتمثل في طالب المستوى الثاني بمعهد تعلیم اللغة العربیـة فـي :البشریةالحدود  .4
  .ّالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة

  : مصطلحات البحث
  : اإلستراتیجیة: ًأوال

 ة لتنفیــذ الــدرس، والتــي یخطــط هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات المختــار: ًاصــطالحا
المعلم إلتباعها الواحدة تلو األخرى، بـشكل متسلـسل أو بترتیـب معـین مـستخدما 
اإلمكانات المتاحة بما یحقق أفضل مخرجات تعلیمیة ممكنة، وبما یحقق األهداف 

 ).18: 2012بودي والخزاعلة، (التدریسیة 
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 وعة من الخطوات العلمیة المرتبة مجم: ّیعرفها الباحث اإلستراتیجیة بأنها: ًإجرائیا
والمنسقة التي یسیر علیها معلم القراءة داخل الفصل الدراسي من أجل الوصـول 
بالمتعلم إلى أعلى درجة ممكنة وذلك بإكسابه مجموعة من الخبرات المتنوعة في 

  .مجال أو موضوع محدد وفق المعطیات
  :إستراتیجیة التعلیم المتمایز: ًثانیا

ّمدخل تدریسي یقوم علـى تعـرف االحتیاجـات التعلیمیـة المتنوعـة  "هي: ًاصطالحا - ّ
ّللمتعلمین ومدى اسـتعدادهم للـتعلم وتحدیـد اهتمامـاتهم المختلفـة، ثـم االسـتجابة 
لهــذه االختالفــات فــي االحتیاجــات واالســتعدادات واالهتمامــات مــن خــالل عناصــر 

ـــایز ـــل تم ـــدریس لتقاب ـــایز عناصـــر الت ـــث تتم ـــدریس، بحی ـــة الت ّ المتعلمـــین عملی
ًواخــتالفهم داخــل الفــصل الدراســي الواحــد، وذلــك لیقــدم للجمیــع فرصــا متكافئــة  ّ

   ).145: 2013لطفي، " (ّلحدوث التعلم
مجموعـة مـن األنـشطة : ّیعرف الباحث إستراتیجیة التعلیم المتمایز بأنها: ًإجرائیا -

لــم بهــدف المتنوعــة والوســائل المختلفــة والطرائــق المتعــددة التــي یــستخدمها المع
تلبیة أهداف وحاجات ورغبات ومیول جمیع المتعلمین حسب متطلبات كل مـتعلم 
مــن أجــل تحقیــق تكـــافؤ الفــرص التعلیمیــة عنــد جمیـــع متعلمــي اللغــة العربیـــة 

  .ٍالناطقین بلغات أخرى في مقرر القراءة
  :الفهم القرائي: ًثالثا

 عنـى مـن الـسیاق، ٕهـو الـربط الـصحیح بـین الرمـز والمعنـى وایجـاد الم: ًاصطالحا
واختیار المعنى المناسب وتنظیم األفكار المقروءة وتذكر هذه األفكار واستخدامها 

  ).370: 2009زهران وآخرون، (فیما بعد في األنشطة الحاضرة والمستقبلة 
 ّیعرفه الباحث بأنه تلك العملیة العقلیة التي تؤدي إلـى القـراءة التفاعلیـة : ًإجرائیا

لقرائــي، مــن قبــل متعلمــي العربیــة مــن غیــر النــاطقین بهــا والواعیــة مــع الــنص ا
بالمــستوى الثــاني بمعهــد تعلــیم اللغــة العربیــة فــي مقــرر القــراءة، مــع االســتعانة 

  .بخبراتهم السابقة في فهم النص المكتوب
  :اإلطار النظري للبحث

  :أربعة محاور هيالبحث یتناول اإلطار النظري لهذا 
 .أهمیة الفهم القرائي -
 .ل المؤثرة في الفهم القرائيالعوام -
 إســتراتیجیاته التــي – ممیزاتــه وصــعوبات تطبیقــه –مبرراتــه (التعلــیم المتمــایز  -

 ).  خطواته–تدعمه 
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   .السابقةالدراسات  -
  :وفیما یلي عرض لكل منهم

   :أهمیة الفهم القرائي :المحور األول
 مجـرد لیـست هـيف والمجتمـع، للفـرد بالنـسبة الحیـاة فـي مهمـة وظیفـة تؤدي القـراءة

 علـى تعمـل وبالتـالي ه،ِدْقـَون المقـروء فهـم إلـى ذلـك تتعدى ٕوانما بها، والنطق الكلمات ِفُّرَعَت
 اتصال أداة ، وهيالنفسیة المتعة وتحقیق المشكالت حل في منها واالستفادة الخبرات توسیع
 لـىع یـساعد، ومختلفـة ومعـارف معلومـات مـن علیـه یحـصل مـا خـالل مـن خرینبـاآل الفـرد

د، األفـرا لـدىٍر مـستنی وعـي إیجـاد علـى تعمـل، ورَخـاُأل الدراسـیة المـواد جمیـع فـي النجـاح
الـسید،  (فیهـا المرغـوب الـسلوك وأنمـاط واالتجاهـات القـیم المتعلمـین كـسابإ علـى تـساعدو

2013 :213.(   
أساس السیطرة علـى وجوهر عملیة القراءة، ووالفهم القرائي الركن الرئیس للقراءة، 

الـسنانیة،  (ّ بـارزة فـي تعلـیم اللغـة العربیـة وتعلمهـاٍ ولـذلك حظـي بمكانـة؛ّ اللغة كلهـافنون
 الدارسین على التحصیل الجیـد للمـواد الدراسـیة المختلفـة  العربیةحیث تعین .)49: 2016

 وتفــسیر المفــاهیم ،تعلمــوه  وتــساعدهم علــى اســتیعاب مــا،وتــضمن لهــم النجــاح والتفــوق
ــص ــتهم وت ــد،وراتهموالمــصطلحات بلغ ــظ واالســتظهار واســترجاع المعلومــات اً بعی  عــن الحف

م الــروابط بــین أجــزاء الجملــة ْهــَ وف،اًا ســلیمًد وتقــویم النــصوص تقویمــْقــَ ونا، آلیــاًاســترجاع
 وبین ، والعام والخاص،م العالقة بین السبب والنتیجةْهَم العالقة بین الجمل وفْهَ وف،الواحدة

 األكثـر المهـارات مـن ّیعـد المقـروء فهـم ألنذلـك و .)38: 1437شـحاتة،  (التعبیر والتفكیـر
 ؛یقـرأه فیمـا تفكیـره ویحـصر انتباهـه، ّیركـز أن إلـى یحتـاج القـارئ فـإن ّالـتعلم، في ًاستخداما

 وتفسیرها سیاقها على باالعتماد المعاني وتفسیر األفكار ّتعرف خالل من ، من فهمه َّلیتمكن
   .)2: 2016موش والجهني، الع (منها واالستفادة وتقییمها
اء ّن القـرإحیث   تنمیة عملیات التفكیر لدى الطالب، زیادةلىإالفهم القرائي یؤدي و

لــى وضــع إن یمیلــون ی ألنهــم یعرفــون أن المــؤلف؛األكفــاء یــدققون فــي قــراءة بدایــة الــنص
ــنص فــي بدایتــهتلمیحــات عــن األ ــسة وعــن تنظــیم ال  فیتوقعــون بقیــة األفكــار ،فكــار الرئی

 تنمیــة عملیــات ىلــإیــؤدي  اَّ ممــ،وقعــون خاتمتــه ونهایتــهت وكــذلك ی،وجــودة فــي الــنصالم
لـى تطـویر أداء المعلـم فـي إعـالوة علـى أن الفهـم القرائـي یـؤدي  .التفكیر التباعدي لدیهم
  والتدریس من خالل،ستطاع المعلمون فهم طبیعة المادة المقروءةاالعملیة التعلیمیة، فإذا 
 سوف یمتلكون األسس التـي ،علیم الطالب من خالل وسائط مختلفةالنصوص المختلفة وت

   ).39-38: 1437شحاتة، (ها  وتحسینهاتقوم علیها عملیة تقویم بیئة التعلم وتطویر
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: 1436عبــداهللا، ( أن أهمیــة الفهــم القرائــي تكمــن فیمــا یلــي  وتــرى ســامیة عبــداهللا
43-45:(  

ٕم، وتزویــده بأفكــار ثریــة والمامــه ّإن الفهــم القرائــي ضــمان لالرتقــاء بلغــة المــتعل -
 .بمعلومات مفیدة

 .إن الضعف في الفهم القرائي سبب رئیس للتأخر الدراسي -
ّإن هناك عالقة وثیقـة بـین القـراءة الجیـدة والفهـم تظهـر فـي أن القـراء الـضعاف  -

ّ كلمة، ویخطيء القراء الجیدون 100 أخطاء شفهیا في كل 5.8یخطئون بمقدار 
من أخطاء الضعفاء % 51 كلمة، وفي الحقیقة فإن 100في كل  فقط 2.1بنسبة 

ترجع إلى تغییر المعنى، ویشیر هذا إلى أن المـشكلة األساسـیة للقـارئ الـضعیف 
 .هي فقر المعنى

 .إن الفهم القرائي من أهم العوامل المرتبطة بنجاح الطالب في الحیاة الدراسیة -
ِأصـبح أمـرا ملحـا فـي العملیـة ائـي  الفهـم القرالقول بأنهنا یمكن : خالصة وتعقیب ُ ً

ٍالتعلیمیة، وخاصة في تعلـیم اللغـة العربیـة النـاطقین بلغـات ُأخـرى؛ ألن القـراءة تـسهم فـي 
عـین الدارسـین ی ا حجـر األسـاس الـذي كمـا أنهـّتكوین شخصیة المـتعلم فـي شـتى مناحیهـا

ــة، و ــد للمــواد الدراســیة المختلف تعلمــوه،  ب مــاســتیعااساعدهم علــى تــعلــى التحــصیل الجی
  .المتعلمین لدى  التفكیرلى تنمیةإ وتسعى

ّومن خـالل اطـالع الباحـث علـى األدب التربـوي واألبحـاث الـسابقة المتعلقـة بـالفهم  ّ
  :القرائي، یستنتج الباحث أهمیة الفهم القرائي في النقاط التالیة

 .الفهم القرائي یصقل قدرة الطالب على فهم النصوص -
 .لى تنمیة مهارات التفكیرالفهم القرائي یسعى إ -
ّالفهم القرائي یساعد المـتعلم علـى النقـد الهـادف والبنـاء ویعـوده علـى المـشاركة  - َّ ّ

 .اإلیجابیة
ّالفهم القرائي یربط خبـرات المـتعلم الـسابقة بالحالیـة والمـستقبلیة ممـا یولـد لدیـه  -

 .التنبؤ
ّالفهم القرائي یبقي التعلم الناتج منه في ذاكرة المـتعلم فتـ - رة أكبـر مـن الـتعلم عـن ّ

 .طریق الحفظ واالستظهار
 .الفهم القرائي یسعى لالرتقاء بلغة المتعلم وفهمه -
َالفهم القرائي یكسب المتعلم مهارات حل المشكلة وفق الخطوات العلمیة المتبعة - ْ ّ ُ ُِ ْ. 
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   :العوامل المؤثرة في الفهم القرائي :المحور الثاني
فـي الفهـم القرائـي المرتبطـة بـالنص، والعوامـل یعرض هذا المحور العوامل المـؤثرة 

-110: 1433شــحاتة والــسمان،  (المـؤثرة فــي الفهـم القرائــي المرتبطــة بالقـارئ فیمــا یلـي
118 (:   

  ).الشعري النثري أو( ـ العوامل المرتبطة بالنص المقروء1
 المفردات، والجمل، ودرجة: ، منها تؤثر في فهم النص المقروءٌ عدیدةُهنالك عوامل

  .لوان، والطباعة، والتنظیم والرسوم، واألرض األفكار، والصوْرَتعقید البناء اللغوي، وع
  :ـ العوامل المرتبطة بالقارئ2

ن یمتلك أالقارئ هو العامل الثاني من العوامل المؤثرة في فهم المقروء، فهو یجب 
َمهارات واستراتیجیات مناسبة لفهم المقروء حتى ی ین النص، ولتحقیـق  بینه وبٌ توافقَثُدْحٕ

، والغـرض الـذي تهصـعوب  سـهولة الـنص أوىهذا التوافق یجب معرفة مقصد القـارئ، ومـد
 الصعوبة تـأتي مـن التفاعـل بـین الـنص والقـارئ والغـرض مـن یكمن في أنَّ ، من أجلهأَُرْقُی

 مـن حیـث ،ائـهّا عـن قرَّا مـًلة نوعـّ ینبغـي للكاتـب أن تكـون لدیـه صـورة مفـصالـذوالقراءة؛ 
لیة على توى ذكائهم، ومستویاتهم التعلیمیة والثقافیة، ومفرداتهم اللغویة، وسیطرتهم اآلمس

خلفیتهم وخبراتهم السابقة  عملیات القراءة، وفهمهم للمعنى العام، وتجربتهم الشخصیة أو
  . هتماماتهمابالموضوع الذي یتحدث عنه الكاتب، ومستوى دافعیتهم، ومیولهم و

 یتعلق ما منهالفهم القرائي ا على تؤثر التي لالعوام بعض ( Ekwall) ایكوال ویحدد
  :) 421: 2012عبدالسمیع السید، (، وهي المقروء بالنص یتعلق ما ومنهائ، بالقار
 :ّالعوامل التي تتعلق بالقارئ، هي )1(

 .الموضوع عن للقارئ السابقة المعرفة -أ 
  . مدى اهتمام القارئ بالموضوع–ب 
  .قراءة غرض القارئ من ال–ج 
  . قدرة القارئ على ترجمة شفرة الكلمات أو فكها بشكل سریع–د 

 :ّالعوامل التي تتعلق بالنص المقروء، هي )2(
  . عدد الكلمات الصعبة–أ 

  . طول الجمل–ب 
  . تركیب النص–ج 
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 37: 2013إبـراهیم، (ویذكر البعض بأن العوامل المؤثرة في عملیـة المقـروء، هـي 
ــــــة، (و) 38- ) 97: 2011جــــــاب اهللا ومكــــــاوي وعبــــــدالباري، ( و)42-41: 2016عطی
  ):46: 1436عبداهللا، (و

تــشیر إلــى التركیــب القاعــدي للجمــل داخــل الــنص، ومعــاني : خــصائص المقــروء .1
 .المفردات وداللتها

 .امتالك القارئ ذخیرة من المفردات ومعرفته لمعانیها وداللتها .2
ضل خیـار عنـدما یكـون ّقـراءة صـامتة أو جهریـة، فالـصامتة تعـد أفـ: نوع القراءة .3

 .الهدف هو الفهم القرائي
 .ّسالسة لغة المقروء وخلوها من التراكیب الغامضة .4
 .الحركة االرتدادیة لعین القارئ .5
 .مستوى الحشو والتكرار في المقروء .6
قدرة القارئ على محاكمة الـنص وعـدم التـسلیم بكـل مـا یحمـل مـن أفكـار إال بعـد  .7

 .ضوء خبرات القارئ واتجاهاته وقیمهمحاكمتها والتأكد من صالحیتها في 
مستوى نضج القارئ واستعداده القرائي بما فـي ذلـك االسـتعداد العقلـي والعـضوي  .8

 .والنفسي
 .المقروء بالنص اللغویة المفردات صعوبة .9

 .القرائي األداء سرعة مالءمة عدم .10
قصور طرق التدریس المعتـادة فـي تنمیـة فهـم المقـروء، فهـذه الطـرق ال تراعـي  .11

ــد میــول ــرهم، وأن هــذه الطــرق ق ــر اهتمامــاتهم، وال تتحــدى تفكی  الطــالب، وال تثی
 .تفتقد اآللیات المعینة على فهم المقروء

ــشاط  .12 أن المعلمــین یركــزون علــى الفهــم الحرفــي للمقــروء دون نقــده أو الرقــي بن
 .ِّالقراءة إلى كل مهاراتها

ل مع القراءة على أن غالبیة الطرق السائدة المستخدمة في تدریس القراءة تتعام .13
 .ّأنها عملیة إدراك سریع لما ینبغي أن یقوله المعلم

وهناك عوامل تؤثر على مستوى المادة التي یستطیع الطالب قراءتها، وتلك العوامل 
هي الخلفیة المعرفیة، واالهتمام بالمادة المقرؤة وطبیعة الموقف القرائي، ولكي نفهم لمـاذا 

ُّقراءة یجب أوال أن نبحث كیفیة تعلم هذا الفرد، وما طبیعـة یواجه القارئ صعوبة في فهم ال
   ).117- 116: 1998عجاج، (أدائه في المواقف المختلفة 
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من خالل عرض أهم العوامل المؤثرة في النص المقـروء تبـین أن : خالصة وتعقیب
أن هنالـك عوامـل و، إلـخ..وعـدد الكلمـات الجمـل، طـول هنالك عوامل مرتبطة بالنص مثـل 

 أن هـذه اًن أیـضّوتبـی. إلـخ..وغـرض القـارئ ، المعرفة السابقة للقـارئتبطة بالقارئ مثل مر
 ألن جوهر عملیة الفهم القرائي هـو ؛العوامل جمیعها متشابكة ومتفاعلة بعضها مع بعض

  .التفاعل بین القارئ والنص
ویــرى الباحــث أن مــن العوامــل التــي تــؤدِّي إلــى تــدني مــستوى الفهــم القرائــي لــدى 

  :ٍتعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات أخرى ما یليم
 .عدم استخدام اإلستراتیجیة المناسبة في الفهم القرائي -
 .عدم ترابط األفكار بعضها مع بعض داخل النص الواحد -
 .انخفاض دافعیة القارئ نحو النص المقروء -
 .تدني مستوى قدرة القارئ على الفهم واالستیعاب -
 .ات الفهم القرائيعدم إتقان القارئ لمهار -
ّانعدام األسالیب المحفزة والمشجعة نحو فهم القراءة - ّ. 
 .ّإعطاء أكثر من مهمة قرائیة في وقت واحد -

ویرى الباحث كذلك  في ضوء العوامل المؤثرة السابق ذكرها، البد من مراعاة تقـدیم 
حتـى ّالنصوص سواء كانت نثریة أو شعریة بحیث تكون متدرجـة فـي الـسهولة والـصعوبة 

تصبح سهلة على القارئ، وكـذلك مراعـاة العوامـل المـؤثرة فـي الفهـم القرائـي، سـواء كانـت 
مرتبطة بالنص مثل المفـردات أو مرتبطـة بالقـارئ مثـل مـستوى ذكـاء مـتعلم اللغـة العربیـة 

  .الناطق بغیرها
  :التعلیم المتمایز :المحور الثالث

  :  مبررات التعلیم المتمایز .1
سـتخدام هـذا النـوع مـن التعلـیم، ومـن اررات التي دعت إلى  مجموعة من المبهناك
  :)53: 2008، كوجك وآخرون (هذه المبررات

أهـداف ، ونظریـات المـخ البـشري وأنمـاط الـتعلم، وحقـوق اإلنـسانالطالب، وطبیعة 
  .مشكلة التعلیم، والدافعیة لدى المتعلم، والعملیة التعلیمیة

  : ویضیف الباحث بعض المبررات، وهي
 یطبـق علـى جمیـع الطـالب ممـا اً واحـداً منهجـمنهج القراءة للمستوى الثـانيیعد  -

  .حتیاجات المختلفة للمتعلمینیتطلب تكییف هذا المنهج لیناسب اال
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، فهــم مــن بیئــات مختلفــة وجنــسیات متعــددة،  الطــالببــین خــتالفالتبــاین واال -
  .یتطلب هذا النوع من التعلیم مما وثقافات متنوعة، 

 .اختصار الوقت والجهد ویزید من دافعیة المتعلمالمتمایز على یعمل التعلیم  -
  .یساعد على رفع المستوى العلمي للطالب -

   :ممیزات التعلیم المتمایز وصعوبات تطبیقه  .2
 تسعى إلى ، ونحو الدرس الطالب جذب إستراتیجیة التعلیم المتمایز على     تعمل

 العدالة بین مبدأ، وتعمل على  بین الطالبالدافعیة وتزید من التفاعل ّوتنمي الفهم، تحقیق
في عرض الدرس تنویع ال من خالل  تفكیرهممستویاتو بالرغم من اختالف بیئاتهم الطالب

  .وتقدیمه لهم باستخدام إستراتیجیات متنوعة
  ): 460: 2009عطیة، (المتمایز ممیزات تمیزه عن غیره، وهي      وللتعلیم 

  . متطلبات التعلیم التي تالئمهممجموعة طالب یوفر لكل طالب أو -
  .ینال رضا المتعلمین وقبولهم -
 .یزید من فعالیة المتعلمین في التعلیم -

تقف دون تحقیقها في الموقـف وهناك عوائق وعقبات إلستراتیجیة التعلیم المتمایز 
  ):460: 2009عطیة، ( فیما یلي، نورد أبرزهاالتعلیمي وعملیة التدریس

  .قدرة عالیة في التدریسإلى معلم یمتلك  حاجتها -
حاجتها إلى خطة تدریس متشعبة تالئم كل فئة من فئات المتعلمین قد ال یجیدها  -

  .البعض
 .حاجتها إلى تنظیم خاص لبیئة التعلم قد ال یحسنه بعض المعلمین -
  :یرى الباحث أن من أهم الصعوبات التي تواجه التعلیم المتمایز ما یلي   و -
باإلســتراتیجیات الحدیثــة ومنهــا هــذه اإلســتراتیجیة، عــدم اقتنــاع بعــض المعلمــین  -

 .ویعتبرونها إضاعة للوقت
عدم توافر البیئة التعلیمیة المناسبة للتطبیق، فهي تحتـاج إلـى وسـائل تعلیمیـة   -

 . وأنشطة وأدوات خاصة، ربما تفتقدها بعض البیئات التعلیمیة
  .تعلیم المتمایز ال تطبیق إستراتیجیةفتقار إلى المعلمین الذین یجیدوناال -
 .مضاعف من المعلم في اإلعداد والتهیئة والتحضیرتحتاج إلى جهد  -
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   :اإلستراتیجیات التدریسیة التي تدعم مبادئ التعلیم المتمایز .3
یــرى الرشــیدي  توظیــف عــدد مــن اإلســتراتیجیات لمــا تتــسم بــه مــن بــساطة فــي 

ــشمل ذ ــیم المتمــایز، وی ــادئ التعل ــة اإلجــراءات ودعمهــا القــوي لمب لــك اإلســتراتیجیات التالی
  ):19 -17: 2015الرشیدي، (

ـــیم :  شـــارك-زوج-إســـتراتیجیة فكـــر .1 ـــدعم التعل ـــي ت تعـــدُّ مـــن  اإلســـتراتیجیات الت
المتمایز والتعلم النشط في آن واحد، حیث تتیح لجمیع الطالب فرص التفكیـر الفـردي 

ها عبـر ثالثـة خطـوات والمشاركة التعاونیة والتعلیم التبادلي بین األقران، ویمكن تنفیذ
 :رئیسة على النحو التالي

 .التفكیر الفردي في تساؤالت المعلم حول ما تم شرحه بشأن مهمة أو نشاط  - أ
 .المناقشة الثنائیة وتبادل األفكار بین األقران للوصول إلى تصور مشترك  -  ب
المشاركة الجماعیة حیث یعرض كل زوج ما تم التوصل إلیه من حلول للسؤال أو   -  ت

ــام المعلــم بتلخــیص أفكــار الطــالب لمــصلحة الفــصل النــشاط م حــل البحــث، ویعقــب ذلــك قی
 .الكامل

وتعــدُّ مـن إسـتراتیجیات الــتعلم :  تعلمـت– أریــد أن أعـرف –إسـتراتیجیة أعـرف  .2
البنائي التي تتسم بمرونة عالیة وأثر فعـال فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر لـدى الطـالب، 

 انطالق لمـساعدتهم علـى ربطهـا بالمعرفـة وتقوم على تنشیط معارفهم السابقة كنقطة
الجدیدة وبناء المعنى وتكوینه قبل اندماجهم في مشاهدة عرض أو قراءة نص، وفیها 
یحدد كل طالب ما الذي یعتقد أن یعرفه عن الموضوع، وما الذي یرید أن یعرفـه، ومـا 

 علــى الــذي تعلمــه بعــد االنخــراط فــي النــشاط أو المهمــة، وخطــوات هــذه اإلســتراتیجیة
 :النحو التالي

 –أریـد –أعـرف (یهیئ المعلم الطـالب لإلسـتراتیجیة بعـرض جـدول ثالثـي األعمـدة   -أ 
ًعلـى الـسبورة متـضمنا موضـوع الــدرس وكیفیـة تعبئتـه، ومـن ثـم تقــسیم ) تعلمـت

 .الطالب في مجموعات صغیرة وتوزیع الجدول علیهم
معلومـات فـي خانـة استثارة معارف الطـالب الـسابقة وتوجیـه المجموعـات لتـدوین ال  - ب 

، ومن ثم سـؤال الطـالب عـن مـا یریـدون معرفتـه أثنـاء دراسـة الموضـوع )أعرف(
فـي ) وتشجیعهم على طرح األفكار والتصورات وتدوینها في خانـة أریـد أن أعـرف

شكل تساؤالت واستفسارات، ویمكن للمعلم تلقي استجابات الطالب وتسجیلها فـي 
 .الجدول

ًستعینا بـالعروض التقدیمیـة أو لقطـات الفیـدیو مـع یقوم المعلم بعرض الموضـوع مـ  -ج 
توزیـــع أوراق النـــشاط علـــى المجموعـــات، ومـــن ثـــم توجیـــه المجموعـــات لقـــراءة 
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الموضــوع العلمــي والبــدء فــي تــدوین المعــارف التــي تــم التوصــل إلیهــا فــي خانــة 
 ).تعلمت(

طـاء، یتابع المعلم عمل الطالب بدقة، ویقـوم ویقـدم التغذیـة الراجعـة، ویـصحح األخ  -د 
ویــوجههم لالســتعانة بمــصادر إضــافیة لتعــدیل أفكــارهم ومفــاهیمهم الــسابقة قبــل 

 .ًالتعلم الجدید، ویقدم التعزیز للمجموعات التي حققت تعلما أفضل
ًتقدم المجموعات ملخصا نهائیا یشمل كل جزء من جدول التعلیم، حیث تعرض كـل   -ه  ً

مـا تعلمـوه والـذي یمكـن مجموعة أمام الفصل ما یعرفونه، ومـا یریـدون تعلمـه، و
 .إعداده في شكل خریطة مفاهیمیة

وهــي إســتراتیجیة تؤكــد علــى تعزیــز مهــارات التفاعــل : ًإســتراتیجیات الــتعلم معــا .3
والتواصل واالعتماد المتبادل بین الطالب خالل عملهم، ضمن مجموعات صغیرة علـى 

روس المتتالیة مهام ذات أهداف مشتركة، ویمارس فیها الطالب أدوار متنوعة عبر الد
وتسیر هـذه اإلسـتراتیجیات .مثل دور القائد، والمخلص، والمحفز، والمقرر أو المسجل

 :وفق مجموعة من الخطوات الدقیقة المنظمة على النحو التالي
یحدد المعلم األهداف التدریسیة واألهـداف التعاونیـة للـدرس ویقـسمها فـي صـورة   -أ 

ًبقا لطبیعة المهـام میـول الطـالب بواقـع مهام یوضحها للطالب، ثم یشكل المجموعات ط
 .في كل مجموعة) طالب3-5(
ینظم المعلم حجرة الدراسة في شكل دوائر بما یضمن حریـة الحركـة وأداء المهـام   - ب 

ــول واســتعدادات الطــالب  ــوزع المهــام واألدوار طبقــا لمی ــم ی ــة، ث ــد، مــسجل، (ًبأریحی قائ
المناسـبة لتنفیـذ المهمـة، ویحــدد ، ویـزود المجموعـات بـالمواد التعلیمیـة ....)ملخـص، 

 .لهم الوقت الالزم إلتمامها
یشرح المعلم المهمة ویعطي األمثلة ویطرح األسـئلة للتأكـد مـن فهـم الطـالب لهـا   -ج 

ووضع معاییر النجاح ومستوى األداء المقبول مع التأكیـد علـى االعتمـاد المتبـادل بـین 
مجموعــة تتــضمن طبیعــة الطـالب، ویفــضل توزیــع مــواد مطبوعـة علــى كــل طالــب فـي ال

 .مسؤولیاته ضمن مجموعته وتعلیمات العمل التعاوني وضوابطه السلوكیة الناجحة
یوجــه المعلــم ســلوك الطــالب عنــد بــدء عمــل مجموعــات مــن خــالل المالحظــة   -د 

المستمرة لإلجراءات، وتوجیـه األسـئلة، وتقـدیم الـدعم عنـد الـضرورة لتحـسین المهـارات 
ــذین  ــة لــدى الطــالب ال یفتقــدون هــذه المهــارات، وتقــدیم الحــوافز للطــالب ذوي التعاونی

 .األنماط السلوكیة الناجحة
ـــى تلخـــیص عمـــل   -ه  ـــادر عل ـــب ق ـــى أن كـــل طال ـــد عل ـــدرس بالتأكی ـــم ال یخـــتم المعل

ِّالمجموعــة، حیــث تعــرض كــل مجموعــة عملهــا، ویقــیم المعلــم مــستوى أداء المجموعــة 
جـات كـل مجموعـة، وتوضـیح ككل، مع استخدام االختبارات الفردیة، وحساب متوسـط در

 .أسباب نجاح مجموعة ما، ومن ثم تقدیم المكافآت
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: 1432الحلیـسي، (إستراتیجیة داعمة للتعلـیم المتمـایز، وهـي ) الحلیسي(ویضیف 
68:(  

 : الخیاراتلوحة .4
ختیـار مـن وهـي أداة ممـایزة تـوفر تـشكیلة مـن األنـشطة التـي یـستطیع  الطـالب اال

ا تحوي تـسع خالیـا، وبـالطبع یمكـن تعـدیل عـدد الـصفوف بینها لعرض فهمهم، فإن لوحته
 خالیـا لتنفیـذ مـا بهـا ةوفكرتها أن یعمل الطالب ضمن مجموعات ویختـاروا ثالثـ. عمدةواأل

ــ( ــاًعمودی ــصف )اً أو قطری ــیال، وال ــصف األول هــو األســهل، الــصف األوســط أصــعب قل ً، ال
خـالل هـذه اإلسـتراتیجیة، مـن . تمامـهالسفلي هو األصعب ویمكن أن یستغرق عدة أیـام إل

ًفمن خالل الطلب من الطالب أن یختار عمـال . یصبح تغییر المهمات مسألة تحت السیطرة
ختیار، فإن المعلـم یوجهـه العمـل نحـو حاجـة الطالـب من صف معین من صفوف لوحة اال

ــارویتــیح فــي نفــس الوقــت الفرصــة للطالــب لال ــر لوحــة اال. ختی ــتعتب ــار مالئمــة تمام  اًختی
  .هتمام بین الطالبستعداد واالجة الفروق في االلمعال

مما سبق ذكـره مـن اإلسـتراتیجیات التـي تـدعم التعلـیم المتمـایز، فقـد تـم : الخالصة
  . ًاختیارها جمیعا في تنمیة الفهم القرائي

   :خطوات التعلیم المتمایز  .4
الخطــــوات التطبیقیــــة التفــــصیلیة للتعلــــیم ) 329 -328: 2009عطیــــة، (یــــذكر 

  : وهي كالتاليیز،المتما

خطــوات التعلــیم المتمــایز هــو إجــراء عملیــة تقــویم  إن أول خطــوة مــن: التقــویم القبلــي-1
ـــول  ـــد المی ـــدرات والمواهـــب، تحدی ـــد الق ـــسابقة، تحدی ـــارف ال ـــد المع ـــستهدف تحدی ت

  .والخصائص الشخصیة، تحدید أسلوب التعلم المالئم وتحدید الخلفیات الثقافیة
 على وفق ما بین أعضاء يات في ضوء نتائج التقویم القبل في مجموعة تصنیف الطلب-2

  .كل مجموعة من قواسم مشتركة
  . تحدید أهداف التعلم-3
  .ختیار المواد واألنشطة التعلیمیة ومصادر التعلم وأدوات التعلما -4
  . تنظیم البیئة التعلیمیة بطریقة تستجیب لجمیع المجموعات-5
  . أو المجموعاتطالبمالئمة للختیار إستراتیجیات التدریس الا -6
  . تحدید األنشطة التي تكلف بها كل مجموعة-7
  . إجراء عملیة التقویم بعد التنفیذ لقیاس مخرجات التعلم-8
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   :الدراسات السابقة :المحور الرابع
  :محورین، هماتنقسم الدراسات السابقة المتصلة بهذا البحث إلى 

  لیم المتمایزبإستراتیجیات التع تتعلقالدراسات التي.  
  بالفهم القرائي تتعلقالدراسات التي.   

  :اوفیما یلي عرض لكل منهم
   :الدراسات التي تتعلق بإستراتیجیات التعلیم المتمایز :المحور األول
فعالیـة اسـتخدام التـدریس المتمـایز فـي : (، دراسـة بعنـوان)لطفـي(دراسـة : الدراسة األولى

لـدى طـالب " الصحیة والتعامل مـع الـضغوط الحیاتیـة"تنمیة بعض مهارات الحیاة األسریة 
  .2013، )الجامعة

 الدراســة إلــى قیــاس فعالیــة اســتخدام التعلــیم المتمــایز فــي تنمیــة مهــارات هــدفت
لدى الطالب والطالبات في مرحلة ) الصحیة والتعامل مع الضغوط الحیاتیة(الحیاة األسریة 
:  التجریبـي وحـدد أدوات البحـث فـي اآلتـيواستخدم الباحث المـنهج شـبه. التعلیم الجامعي

مــواد المعالجــة التجریبیــة؛ وتتمثــل فــي برنــامج لتنمیــة مهــارات الحیــاة األســریة باســتخدام 
ــاة األســریة، وتوصــل  ــاس مــستوى المهــارات الحی ــار مواقــف لقی ــایز، واختب التــدریس المتم

 متوسطي درجات بین) 0.05(ًالباحث إلى أنه یوجد فرق دال إحصائیا  عند مستوى داللة 
طالب وطالبات مجموعة البحث في كل من التطبیقین القبلي والبعدي الختبار المواقف فـي 

  .بعد المهارات الصحیة في الحیاة األسریة لصالح التطبیق البعدي
تقـویم األداء التدریـسي لمعلمـي التربیـة : (دراسة بعنوان، )المالكي( دراسة: الثانیةالدراسة 

  . 2014، )رحلة االبتدائیة في ضوء إستراتیجیة التعلیم المتمایزاإلسالمیة في الم
ّتعرف المهارات الالزمة التـي تمكـن معلمـي التربیـة اإلسـالمیة  الدراسة إلى هدفت

ّمن تطبیق مهارات إستراتیجیة التعلیم المتمایز، وعلى مدى تمكن معلمي التربیة اإلسالمیة 
المـــنهج الوصـــفي اســـتخدم الباحـــث تمـــایز، ومـــن تطبیـــق مهـــارات إســـتراتیجیة التعلـــیم الم

أن معــدل األداء  عــنأســفرت النتــائج و .ًالتحلیلــي، ومــستخدما مــن األدوات بطاقــة مالحظــة
كـان ) عینـة الدراسـة(العام لدرجـة تمكـن معلمـي التربیـة اإلسـالمیة فـي المرحلـة االبتدائیـة 

 .بدرجة متوسطة
برنـامج قـائم علـى إسـتراتیجیات : (عنـوان دراسـة ب،)السراي وفارس( دراسة: الثالثةالدراسة 

التعلیم المتمایز للطلبة المطبقین وأثره في تحصیلهم بمادة التربیة العلمیة واتجاهاتهم نحو 
  .2015، )مهنة تدریس الریاضیات

معرفة أثر برنامج قائم على إستراتیجیات التعلیم المتمایز للطلبة المطبقین  هدفت
ــادة الترب ــي تحــصیلهم بم ــدریس الریاضــیات،وأثــره ف ــة ت ــة العلمیــة واتجاهــاتهم نحــو مهن  ی
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 برنـــامج تـــدریبي لتوظیـــف مجموعـــة مـــن وأعـــدتا  المـــنهج التجریبـــي،تـــاناعتمـــدت الباحث
إستراتیجیات التعلیم المتمایز، وبناء مقیاس االتجاه نحو مهنة تدریس الریاضیات، وقائمة 

وجـود فـرق ذا  أن هنالـك ج عـنأسـفرت النتـائ و.بمتطلبات التحصیل بمادة التربیـة العملیـة
ـــة ـــین متوســـطي درجـــات الطلب ـــة إحـــصائیة ب ـــة -دالل ـــي المجموعـــة التجریبی  المطبقـــین ف

وجـود فـرق ذا داللـة  فـي التحـصیل، لـصالح المجموعـة التجریبیـة، ووالمجموعة الـضابطة
إحــصائیة بــین متوســطي درجــات مقیــاس االتجــاه نحــو مهنــة تــدریس الریاضــیات لــصالح 

  .بیةالمجموعة التجری
  :الدراسات التي تتعلق بالفهم القرائي: المحور الثاني

إستراتیجیات االستنتاج واالستدالل فـي ( :، دراسة بعنوان)الجویني(دراسة : األولىالدراسة 
  .2005، )القراءة وفهم النصوص

 الدراســة إلــى اســتخدام إســتراتیجیات االســتنتاج واالســتدالل التــي تعــد قــوام هــدفت
اءة والفهم السبیل األمثـل لتجـاوز مثـل هـذه العقبـات، واسـتخدم الباحـث وأساس عملیة القر

المـنهج شـبه التجریبـي، وقـد قـام بتطبیــق أداة المالحظـة، وأسـفرت نتـائج الدراسـة إلــى أن 
ّالتمكن من المهارات التواصـلیة لـیس وحـده كافیـا خـالل العملیـة التعلیمیـة الكتـساب اللغـة 

: ّرب الطـالب علـى اكتـساب نـوع آخـر مـن المهـاراتالهدف بل إلى جانـب ذلـك یجـب أن نـد
المهارات اإلستراتیجیة التي ستساعدهم على أن یتجاوزوا بمفردهم ودون مساعدة خارجیـة 

  .بعض العقبات التي تواجههم في اكتساب المهارات األساسیة للغة الهدف
 

ــ: (، دراســة بعنــوان)أبوحجــاج(دراســة : الدراســة الثانیــة روء لــدى بعــض عملیــات فهــم المق
   .2008،  )العادیین والضعاف في ضوء نظریة المخططات

ما طبیعة إستراتیجیات فهـم المقـروء لـدى : الدراسة في عدة تساؤالت منها هدفت
الــضعاف فــي القــراءة ؟ وهــل هــم قــادرون علــى استحــضار المخططــات المالئمــة للــنص 

یبـي، حیـث بـدأت الدراسـة المقروء أثناء عملیات الفهم ؟ واستند الباحث إلى المـنهج التجر
ًببناء اختبار الفهم القرائي وخلصت الدراسة أن لتغییر األسلوب أثرا واضحا علـى اسـتدعاء  ً
ّالتالمیذ العادیین، بینما لم یكن ذلك األثر واضحا لـدى التالمیـذ الـضعاف، ویـدل هـذا علـى  ً

ًأن ألسلوب تقدیم النص أثرا ملموسا على تلك العملیات ً.  
سـتراتیجیة التعلـیم المباشـر إفاعلیـة : (دراسة بعنوان، )عبد الحمید(دراسة : ثةالدراسة الثال

  .2015، )في تنمیة بعض مهارات الفهم القرائي للتالمیذ ذوي صعوبات التعلم
ســتراتیجیة التعلــیم المباشــر فــي تنمیــة إهــدفت الدراســة إلــى التحقــق مــن فاعلیــة 

، م بالــصف الثــاني االبتــدائيّ الــتعلبعــض مهــارات الفهــم القرائــي للتالمیــذ ذوي صــعوبات
اســتخدم الباحــث المــنهج شــبه التجریبــي، وقــد أعــد الباحــث مقیــاس الفهــم القرائــي للغــة و
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نه توجد أتشیر النتائج إلى  و ،والبرنامج التدریبي الذي یقوم على التعلیم المباشر، العربیة
ضابطة بالـصف الثـاني  درجات تالمیذ المجموعتین التجریبیـة والـِبَتُ ري متوسطنفروق بی

االبتدائي ذوي صعوبات التعلم على مقیاس الفهم القرائي للغة العربیة فـي القیـاس البعـدي 
 .لصالح المجموعة التجریبیة

صـعوبات فهـم المقـروء : (، دراسـة بعنـوان)ابـراهیم ومحمـود وسـید(دراسـة : الدراسة الرابعة
  .2015، )ّلدى تالمیذ بطیئى التعلم بالمرحلة اإلبتدائیة

ــتعلم،  ــى ال ــدائي بطیئ ــصف الــسادس االبت ــذ ال هــدفت الدراســة التعــرف علــى تالمی
والوقوف على صعوبات فهـم المقـروء التـي یعـاني منهـا تالمیـذ الـصف الـسادس االبتـدائي 

واســتخدمت الدراســة الحالیــة المــنهج شــبه التجریبــي القــائم علــى التــصمیم . بطیئــى الــتعلم
ــق التجریبــي ذي المجموعــة الواحــدة، و ــك بتطبی ــروء، وذل ــة صــعوبات فهــم المق ــك لمعرف ذل

، واختبـار تـشخیص صـعوبات فهـم المقـروء، وكانـت النتیجـة فـي )اختبار الـذكاء المـصور(
ضوء درجات التالمیذ عینة الدراسة في اختبـار تـشخیص صـعوبات فهـم المقـروء حیـث تـم 

ــسبة  ــ% 50قبــول ن ــانون صــعوبات ف ــى أنهــم یع ــذ عل ي فهــم فأقــل لیــصنف عنــدها التالمی
 .المقروء

فاعلیـة إسـتراتیجیة القـراءة : (، دراسـة بعنـوان)الحوامدة والبلیهد(دراسة : الدراسة الخامسة
، )الموجهة في تحسین بعض مهارات فهـم المقـروء لـدى طـالب الـصف الـسادس االبتـدائي

2016.   
ّهدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلیـة إسـتراتیجیة القـراءة الموجهـة فـي تحـسین 

ّارات فهـم المقـروء لـدى طـالب الـصف الـسادس االبتـدائي، وتـم اسـتخدام المـنهج بعض مه
شبه التجریبـي وتـم تطبیـق اختبـار فهـم المقـروء، وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـرق ذي 

بــین المتوســطین الحــسابیین ) α=0,05(داللـة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللـة اإلحــصائیة 
  .مقروء ككل، یعزى لصالح المجموعة التجریبیةألداء عینة الدراسة على اختبار فهم ال

  

أثر طریقتي القراءة الموقتـة : (، دراسة بعنوان)عیاصرة وعاشور(دراسة : الدراسة السادسة
ــي  ــسادس األساســي ف ــات الــصف ال والمتكــررة فــي تحــسین مهــارة فهــم المقــروء لــدى طالب

   .2016، )األردن
َُّسعت الدراسة الحالیة إلى تعرف مهارات فهم  المقروء، والكشف عن أثر طریقتـي َ

القراءة الموقتـة والمتكـررة فـي تحـسین مهـارة الفهـم القرائـي لـدى طالبـات الـصف الـسادس 
األساسي، واستخدم في الدراسة التصمیم شبه التجریبي، ومـن أدوات الدراسـة اختبـار فهـم 

الطالبـات المقروء، وكشفت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحـصائیة بـین متوسـطات أداء 
أفـراد الدراســة علـى اختبــار فهـم المقــروء تعـزى إلــى طریقـة التــدریس لـصالح المجمــوعتین 

 .التجریبیتین
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ــدویك(دراســة : الدراســة الــسابعة التــدریب بإســتراتیجیات التــذكر  أثــر: (، دراســة بعنــوان)ال
، )السمعي والتدریب األصم على تحسین الفهم اللغوي لـدى التالمیـذ ذوي صـعوبات القـراءة

2016.  
تنمیـة الـوعي بمهـارات التـذكر الـسمعي لـدى تالمیـذ الـصف الرابـع  إلـى الدراسـة هـذه هـدفت

وتنمیــة مهــارات الفهــم ، وتنمیــة مهــارات التــذكر الــسمعي، االبتــدائي ذوي صــعوبات القــراءة
والتمییز بین اسـتراتیجیات التـذكر المختلفـة واختیـار االسـتراتیجیة األكثـر فاعلیـة، ، اللغوي

إعــداد (ً إلــى فئــة البحــوث التجریبیــة، ومــستخدما مقیــاس مهــارات التــذكر الــسمعي وتنتمــي
إلـى وجـود تفـوق تـدریب مهـارات التـذكر  النتـائج أظهـرتواختبار الفهم اللغـوي، و، )الباحث

السمعي مقارنة بمجموعة التدریب األصم إلى أن برنامج مهارات التذكر الـسمعي بمـا وفـره 
  .تقویم المستمر لنتائج استخدام االستراتیجیاتمن فرص لمراقبة األداء وال

  

فاعلیــة القلــم االلكترونـي القــارئ فــي : (، دراســة بعنـوان)لعبیــديا(دراسـة : الدراسـة الثامنــة
عـالج بعــض صــعوبات القـراءة الجهریــة وتنمیــة مهــارات الفهـم القرائــي لــدى التالمیــذ ذوي 

  .2016، )صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي
علــى فاعلیــة القلــم اإللكترونــي القــارئ فــي عــالج بعــض ف ّتعــرال إلــى ه الدراســةهــذ تهــدف

وتنمیة مهارات الفهم القرائي لدى التالمیذ ذوي صعوبات القراءة ، صعوبات القراءة الجهریة
ــى المــنهج الوصــفي والمــنهج التجریبــي  ــدائي، واســتندت الدراســة عل ــث االبت ــصف الثال بال

وبطاقــة ، )الحرفــي المباشــر(اءة ومهــارات الفهــم القرائــي ًمــستخدما قائمــة صــعوبات القــر
البحـث  لّتوصـوالقلـم االلكترونـي القـارئ، و، ودلیل المعلـم، المالحظة واختبار الفهم القرائي

 عـدم فاعلیـة القلـم اإللكترونـي القـارئ فـي تنمیـة مهـارات الفهـم هـاّإلى عدة نتائج مـن أهم
  .القرائي

  :راسات السابقةالموازنة بین البحث الحالي والد
  :تم تقسیم الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي إلى محورین، هما

  .الدراسات التي تتعلق بإستراتیجیات التعلیم المتمایز: المحور األول
  . الدراسات التي تتعلق بالفهم القرائي: المحور الثاني

 فــي بعــض الجوانــب وقــد اتفقــت الدراســة الحالیــة مــع دراســات المحــاور الــسابقة
  .واختلفت معها في بعض الجوانب األخرى
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  :فمن جوانب االتفاق بین هذه الدراسة ودراسات المحور األول ما یلي
  :من حیث األهداف/1

تتفق جمیع دراسات هذا المحور مع البحث الحالي في الهدف الرئیس وهو قیاس  -
ـــرات أخـــ رى، ماعـــدا دراســـة فاعلیـــة اســـتخدام التعلـــیم المتمـــایز فـــي تنمیـــة متغی

ِّ، فتهدف إلى تعرف المهارات الالزمة التي تمكن معلمي التربیـة )2014المالكي،( ُّ
  .اإلسالمیة من تطبیق مهارات إستراتیجیة التعلیم المتمایز

  :من حیث المنهج واألدوات/2
المـــنهج (اتفــاق البحــث الحـــالي مــع دراســات هـــذا المحــور فــي مـــنهج الدراســة  -

 .، فكانت في المنهج الوصفي)2014المالكي، ( دراسة ، باستثناء)التجریبي
، باســتثناء )االختبــار(االتفـاق بــین البحـث الحــالي ودراســة هـذا المحــور فـي أداة  -

الــسراي وفــارس، ( دراســةو ، )المالحظــة(، فكانــت األداة )2014المــالكي،(دراســة 
  .  فكانت من األدوات مقیاس االتجاه نحو مهنة التدریس،)2015

  : االختالف بین هذه الدراسة ودراسات المحور األول ما یليومن جوانب
 :من حیث األهداف/1

یهدف البحث الحالي إلى التعرف على مدى أثر إستراتیجیة التعلـیم المتمـایز فـي  -
تنمیة الفهم القرائي، بینما دراسات هذا المحور تهدف إلـى قیـاس أثـر أو فاعلیـة 

 .التعلیم المتمایز في متغیرات أخرى
 : حیث المنهج واألدواتمن/2
البحث الحالي یقوم ببنـاء قائمـة والتـي تعـد مـن األدوات، بینمـا دراسـات هـذا  -

 فقامـت ببنـاء ،)السراي وفارس( دراسةالمحور لم تقم ببناء قوائم، باستثناء 
 .قائمة بمتطلبات التحصیل بمادة التربیة العملیة

لجوانــب التــي یمكــن وقــد اســتفاد الباحــث مــن دراســات المحــور األول فــي بعــض ا
  :إبرازها فیما یلي

 .التعرف على خطوات إجراء البحث -
 .التعرف على بناء األدوات الخاصة بالبحث -
 .التعرف على طرق إحصائیة متعددة في معالجة البیانات -

  :فمن جوانب االتفاق بین هذه الدراسة ودراسات المحور الثاني ما یلي
 :من حیث األهداف/1

ّ الـــرئیس الـــذي یتمثـــل فـــي قیـــاس أثـــر االســـتراتیجیة االتفـــاق فـــي هـــدف البحـــث -
 .المستخدمة في عالج أو تخفیف أو تنمیة الفهم القرائي

 :من حیث المنهج واألدوات/2
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 .االتفاق في استخدام كل منها للمنهج التجریبي -
االتفــاق بــین هـــذه الدراســة ودراســـات هــذا المحــور فـــي اســتخدام أداة االختبـــار  -

 .)اختبار الفهم القرائي(
  :ومن جوانب االختالف بین هذه الدراسة ودراسات المحور الثاني ما یلي

 :من حیث األهداف/2
یهدف البحث الحالي إلى تحدید مهارات الفهم القرائي المناسـبة للمـستوى الثـاني  -

بینما دراسات هذا المحور تهدف إلى ، ّبمعهد تعلیم اللغة العربیة بالمدینة المنورة
ستخدم ســواء برنــامج أو إســتراتیجیة لعــالج أو تخفیــف ّتعــرف قیــاس األثــر المــ

 .صعوبات أو تنمیة الفهم القرائي
  :من حیث المنهج واألدوات/2

أن البحث الحالي سیتم فیه تصمیم قائمة بمهارات الفهم القرائـي المناسـبة لعینـة 
ــي،  ــصمم قائمــة مهــارات الفهــم القرائ ــم ت ــا دراســات هــذا المحــور ل الدراســة، بینم

الحرفــي (، فقــد صــمم قائمــة الفهــم القرائــي )2016العبیــدي، (دراســة باســتثناء 
  ). المباشر

ویمكـن إبـراز أوجـه اإلفـادة فیمـا ، وقد استفاد الباحث من دراسات المحـور الثـاني
  :یلي

 .الوقوف على حیثیات المنهج التجریبي -
 .ًوخصوصا أداة اختبار الفهم القرائي، التعرف على كیفیة بناء األدوات البحثیة -
 .الوقوف على أهم النتائج التي یمكن اإلفادة منها في تصمیم البرنامج -
ًإجـراء البحــث الحـالي بنــاء علـى دراســات هــذا المحـور التــي أشـارت إلــى ضــرورة  -

 .تنمیة الفهم القرائي لدى الطالب الذین لدیهم صعوبات في الفهم القرائي
  :ّالتمیـــــــــز

 .تم تنفیذ التجربة بواسطة الباحث نفسه -
 .بناء جمیع أدوات البحث من قبل الباحث -
ندرة األبحاث التـي تناولـت إسـتراتیجیة التعلـیم المتمـایز فـي تنمیـة الفهـم القرائـي  -

 .على مستوى الوطن العربي
ــاطقین بغیرهــا مــن خــالل بعــض  - ــة العربیــة الن ــى متعلمــي اللغ إجــراء الدراســة عل

ّول مرة تطبق على هذه الفئة إستراتیجیات التعلیم المتمایز لتنمیة الفهم القرائي أل
  .في حدود علم الباحث، بالمملكة العربیة السعودیة

  
  



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -426-

 :إجراءات البحث
مجموعـة تجریبیـة   شـبه التجریبـي واسـتخدم المـنهج  علـىعتمد الباحـث ا:منهج البحث

لكونه أنسب الوسائل التي یمكن أن تحقـق ، )إستراتیجیة التعلیم المتمایز(واحدة؛ تدرس بـ 
 قبـل إجـراء  الفهـم القرائـيمهـارات  قبلـي لتحدیـد المـستوى فـيٍإجراء اختبـاربـ قام والهدف،
تدریسهم (للمتغیر المستقل الطالب الذین لدیهم ضعف في الفهم القرائي  خضع َّمُث، التجربة

 ٌّ بعـديٌ لهـم اختبـاريِرْجـُأ َّمُثلتنمیة الفهم القرائي، ) باستخدام إستراتیجیات التعلیم المتمایز
  . مدى الفرق بین درجتي االختبارین القبلي والبعدي مما یعكس أثر التجربةبین ی

طالب المـستوى الثـاني بمعهـد ویتألف مجتمع البحث من جمیع  :مجتمع البحث وعینته
في الفـصل الدراسـي الثـاني مـن )  طالبا488( وعددهم  اللغة العربیة بالمدینة المنورةتعلیم

  . على اإلحصائیة الرسمیةًهـ، بناء1438/1439العام الجامعي 
ًطالبــا، ) 30(ّ    أمـا عینـة البحـث فقـد اسـتخدم الباحـث العینـة القـصدیة، وعـددهم 

  .الذین یعانون من ضعف في الفهم القرائي
  :قام الباحث باإلجراءات التالیة لتحقیق األهداف الخاصة به: خطوات إجراء البحث

 . للطالبتم تحدید قائمة مهارات الفهم القرائي المناسبة .1
ّتم تصمیم اختبار قبلي لتعـرف مـستوى الـضعف فـي مهـارات الفهـم القرائـي التـي  .2

 .تواجه أفراد العینة المختارة
 . تم تحدید أفراد العینة الذین یعانون من ضعف في مهارات الفهم القرائي .3
 .تم تصمیم وحدة تعلیمیة لتنمیة الفهم القرائي لدى أفراد العینة .4
 . لقیاس أثر اإلستراتیجیةتم إجراء اختبار بعدي .5
  :استخدم الباحث في بحثه األدوات والمواد البحثیة التالیة: أدوات البحث تصمیم
  قائمة مهارات الفهم القرائي المناسبة لطالب المـستوى الثـاني مـن متعلمـي اللغـة

 .ٍالعربیة الناطقین بلغات أخرى
 تعلمـي اللغـة العربیـة اختبار الفهم القرائي المناسب لطالب المستوى الثاني من م

 .ٍالناطقین بلغات أخرى
  لتطبیـق خطـوات إسـتراتیجیة التعلـیم المتمـایز لتنمیـة ) ِّدلیل المعلم(دلیل إرشادي

الفهـم القرائــي لــدى طــالب المــستوى الثـاني بمعهــد تعلــیم اللغــة العربیــة بالمدینــة 
 .المنورة
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  : لما یأتياًفقَو، دواتقد تم بناء األو
  :ت الفهم القرائيقائمة مهارا) أ(

 :تحدید هدف القائمة .1
 ، هـــي الحرفــــي، مـــستویاتخمـــسةهـــم مهـــارات الفهـــم القرائـــي فـــي أتحدیـــد     

مــن لمــستوى الثــاني اوالتــي تناســب طــالب والتــذوقي، واإلبــداعي، واالســتنتاجي، والنقــدي، 
  . ٍبلغات ُأخرىمي اللغة العربیة الناطقین ّتعلم
 :مصادر بناء القائمة .2

  :احث في بناء القائمة المبدئیة على عدد من المصادر التالیةاعتمد الب    
 دراســة : ، ومنهــاالبحـوث والدراســات الــسابقة التـي تناولــت مهــارات الفهـم القرائــي

، ودراســــة )1430القحطــــاني،(، ودراســــة ) 2007عیــــسى،(، ودراســــة ) 2003مــــصلح،(
 .)2012العقیلي، والعبدالقادر،(، ودراسة ) 2011عبدالعظیم،(

 ٍالناطقین بلغات ُأخرىهداف تعلیم اللغة العربیة أة مراجع. 
  المراجـع والمـصادر ذات الـصلة بموضـوع الدراسـة فـي مجـال تعلـیم اللغـة العربیـة

: ٍطرائـــق تعلـــیم اللغـــة العربیـــة للنـــاطقین بلغـــات أخـــرى: (النـــاطقین بلغـــات ُأخـــرى، ومنهـــا
)  وعبـدالمنعم عثمـانجاسـم جاسـم: طـرق تـدریس اللغـات األجنبیـة(و) عبدالعزیز العصیلي

 ).جاسم جاسم: المهارات اللغویة ومعاییر جودتها(و
 القوائم والتصنیفات الخاصة بمهارات الفهم القرائي، ومستویاته. 
  مقابلة بعض المتخصصین في مجـال علـم اللغـة التطبیقـي لتعلـیم اللغـة العربیـة 

ؤالء على سبیل المثال ال ، ومن هلإلفادة منهم في تحدید المستویاتٍالناطقین بلغات ُأخرى 
 : الحصر

 خلیفة بن الهـادي المیـساوي، أسـتاذ اللـسانیات التطبیقیـة وتعلـیم اللغـة . د.أ
 .ٍالعربیة الناطقین بلغات ُأخرى بجامعة الملك فیصل

 بــابكر بــن إدریــس الحبــر، أســتاذ علــم اللغــة التطبیقــي المــشارك بجامعــة . د
 .الملك فیصل

 أستاذ تعلـیم اللغـة العربیـة النـاطقین بلغـات سید بن أحمد بابكر الصافي،. د ٍ
 .ُأخرى المشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

 : وصف القائمة .3
مي اللغة العربیة ّ من متعلللمستوى الثانيتم تحدید مهارات الفهم القرائي المناسبة 

 ،ن سلـسة وسـهلةن تكـوأثناء تصمیمها أ في االعتبار في َذِخُأ، وقد ٍالناطقین بلغات أخرى
 ،ن تكون في منتهى الدقة والتحدید للمعنىأمن حیث اللغة وبعیدة عن التعقید، مع مراعاة 
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لیـه، ثـم صـیاغتها إن تندرج تحت المستوى الـذي تنتمـي أكثر من معنى وأبحیث ال یحتمل 
مستوى الفهم :  وهي، مستویات لمهارات الفهم القرائيخمسةفي قائمة مبدئیة تشتمل على 

 ومــستوى الفهــم التــذوقي، فــي، ومــستوى الفهــم االســتنتاجي، ومــستوى الفهــم النقــدي،الحر
 مــن ٌ وینــدرج تحــت كــل مــستوى مــن هــذه المــستویات مجموعــةومــستوى الفهــم اإلبــداعي،
 ْتَعـِّزُمهارة، و) 19( وقد بلغ عدد المهارات ،ر عن هذا المستوىّالمهارات الفرعیة التي تعب

  .یضاحها، والجدول التالي یوضح ذلكإالسابق  الفهم القرائي یاتعلى مستو
  المبدئیةوصف قائمة مهارات الفهم القرائي ) 1(جدول 

  عدد المهـارات  ــوىتــــــــــالمس  م
  5  الحــــرفي  1
  5  االستنتــاجي  2
  5  ـديـالنقــ  3
  2  التذوقي  4
  2  داعيباإل  5

  19  ــوعجمالم

، للسؤال عن وضوح الصیاغة اللغویة لكل بعادتم استخدام مقیاس التقدیر ثنائي األ
 ْتَفِّنُ وللسؤال عن مدى انتماء المهارة لنوع الفهـم الـذي صـ،)غیر واضحة /واضحة(مهارة 

بعاد كذلك للسؤال عن مدى  كما تم استخدام المقیاس ثنائي األ،)غیر منتمیة/ منتمیة(فیه 
/ مناسـبة(ٍبلغـات أخـرىلنـاطقین مـي اللغـة العربیـة اّمناسبة المهارات للمستوى الثاني لمتعل

  .)، قائمة مهارات الفهم القرائي في صورتها المبدئیة)1(ملحق ).( غیر مناسبة
  :التأكد من صدق القائمة .4

ها في صـورتها المبدئیـة علـى مجموعـة مـن المتخصـصین فـي علـم اللغـة ُضْرَتم ع
 والمنـاهج وطــرق ربیـة،، واللغـة العُأخـرىٍالتطبیقـي، وتعلـیم اللغـة العربیـة النـاطقین بلغـات 

تعـدیل حیـث بلـغ  ضـافة أو إ مـن حـذف أواًجـراء مـا یرونـه مناسـبإ مـنهم َبِلـُ وطالتدریس،
  . )سماء محكمي قائمة مهارات الفهم القرائيأ) 2(ملحق (. اًمِّكَحُم) 15(عددهم 

وزان النـسبیة لنـسب اتفـاقهم  تـم حـساب األ،بعد عرض القائمة على المحكمـین    
  :لفهم القرائي الواردة بالقائمة، من خالل استخدام المعادلة التالیةعلى مهارات ا

     100    =نسبة االتفاق 
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 الفهــم القرائــيوزان النــسبیة لكــل مهــارة مــن مهــارات والجــدول التــالي یوضــح األ
  .ىُأخر ٍللمستوى الثاني لمتعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات

 للمستوى الثـاني لمتعلمـي اللغـة العربیـة الفهم القرائيوزان النسبیة لمهارات األ )2(جدول 
   ُأخرىٍالناطقین بلغات

    الموافقة  المهارات الفرعیة  المستویات  م
  المعارضة

  نسبة
  الموافقة

  %93,3  1  14  یحدد معنى الكلمة أو مرادفها
  %93,3  1  14  لنصیحدد مضاد كلمات وردت في ا
  %93,3  1  14  یذكر العالقة بین كلمتین

 األلفاظعض َ بَعْمَج وأفرد بعض الجموع، میحدد 
  %86,6  2  13  المفردة

  المستوى  1
  الحرفي

  %80  3  12  ب منه بعد قراءته النصَلْطُیحدد معلومات ت
  %93,3  1  14  یستنبط صفات شخصیات واردة في النص المقروء

  %86,6  2  13   القیم التي یتضمنها النصیستنتج
ًیحدد عنوانا مناسبا للمقروء ً  14  1  93,3%  

  %93,3  1  14  َّلنصایستنتج الهدف لدى الكاتب من كتابته 
المستوى   2

  االستنتاجي

 ـ قصة ـحوار (یستنتج نوع النص المقروء 
  %86,6  2  13  .)..مقال

التمییز بین ما هو رأي شخصي وماهو حقیقة 
  %93,3  1  14  ةثابت

  %86,6  2  13  ًیصدر حكما على المقروء
  %93,3  1  14  ّیمیز بین الفكرة األصیلة والفرعیة

  %86,6  2  13  ًیبدي رأیا حول القضیة المطروحة في المقروء
  المستوى  3

  النقدي

ّیمیز بین اآلراء الصحیحة من الخاطئة في ضوء 
  %93,3  1  14  النص المقروء

الداللیة لبعض العبارات والكلمات یدرك القیمة 
    %33,3  10  5  الواردة

4  
  المستوى
  التذوقي

  %26,6  11  4  یحلل بعض مواطن الجمال في النص المقروء
    %46,6  8  7  یحدد األدلة والبراهین

5  
المستوى 

   %20  12  3  یبتكر بدایة جدیدة ونهایة للموضوع  بداعياإل
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ئمـة، جـاءت القائمـة فـي لیها المحكمـون علـى القاإشار أجراء التعدیالت التي إبعد 
مهارة للفهم القرائـي التـي تتناسـب وتـتالءم مـع طـالب ) 17( یندرج تحتها ،مستویاتثالثة 

، اتفـق المحكمـون علـى ُأخـرىٍمـي اللغـة العربیـة النـاطقین بلغـات ّالمستوى الثاني من متعل
  . صالحیتها
% 80لـى إ مهارات الفهم القرائي التي لم تـصل نـسبة االتفـاق علیهـا ْتَفِذُكما ح   

   :من المحكمین، فهذه المهارات التي تم حذفها تتضح من خالل الجدول التالي
 من قائمة مهارات الفهم القرائي لـدى طـالب المـستوى الثـاني مـن ْتَفِذُالمهارات التي ح) 3(جدول 

  %80لى نسبة االتفاق إلعدم وصولها  ُأخرى، ٍمي اللغة العربیة الناطقین بلغاتّمتعل

المـــستوى الــــرئیس الـــذي تنتمــــي   المهارة التي تم حذفها
  یهإل

  المستوى التذوقي  یدرك القیمة الداللیة لبعض العبارات والكلمات الواردة
  المستوى التذوقي  یحلل بعض مواطن الجمال في النص المقروء

  عيبداالمستوى اإل  یحدد األدلة والبراهین
  بداعيالمستوى اإل  یبتكر بدایة جدیدة ونهایة للموضوع

  .    وتم إضافة مهارتین للمستوى الحرفي، أدلى بها  بعض المحكمین
َُأضیفت إلىالمهارات التي ) 4(جدول  دى طالب المستوى ل قائمة مهارات الفهم القرائي ِ

  %80لى نسبة االتفاق إها وصولأُخرى، لٍالثاني من متعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات 

  یهإلالمستوى الرئیس الذي تنتمي   إضافتهاالمهارة التي تم 
  المستوى الحرفي  یحدد الفكرة الرئیسة للنص

یرتـــب األحـــداث أو األفكـــار أو الكلمـــات أو 
  ًالجمل وفقا لتسلسلها المنطقي

  المستوى الحرفي

 : قائمة مهارات الفهم القرائي في صورتها النهائیة .5
لـدي طـالب المـستوى الثـاني مـن متعلمــي  تعـدیل قائمـة مهـارات الفهـم القرائــيبعـد 

صـبحت القائمـة فـي صـورتها أ ، آلراء المحكمـیناًقـْفَ وُأخـرىٍاللغة العربیـة النـاطقین بلغـات 
، رئیسةمستویات  ثالثة تندرج تحت الفهم القرائي،مهارة من مهارات ) 17(النهائیة تحتوي 

والجـدول التـالي یوضـح )  الفهـم القرائـي فـي صـورتها النهائیـة، قائمـة مهـارات)3(ملحق (
  .توزیع هذه المهارات في صورتها النهائیة على مستویات الفهم القرائي
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  : في صورتها النهائیة القرائيمحتوى قائمة مهارات الفهم) 5(جدول 

  عدد المهارات في كل مستوى  المستوى  م
   مهارات7  الحرفي  1
  رات مها5  االستنتاجي  2
   مهارات5  الناقد  3

   مهارة17  المجموع

  :وقد شملت القائمة في صورتها النهائیة المهارات التالیة    

  م  مهارات الفهم القرائي
  1  یحدد معنى الكلمة أومرادفها

  2  یحدد مضاد بعض الكلمات التي وردت في النص
  3 یذكر العالقة بین كلمتین وردتا في النص

ْوع، أوجمع بعض األلفاظ المفردةیحدد مفرد بعض الجم َ  4  
  5 یحدد الفكرة الرئیسة للنص

َْیذكر معلومات تطلب منه بعد قراءته النص ُ  6  
  7 ًیرتب األحداث أواألفكار أوالكلمات أوالجمل وفقا لتسلسلها المنطقي

  8 یستنبط صفات شخصیات واردة في النص المقروء
  9 یستنتج القیم التي یتضمنها النص

ًتج عنوانا مناسبا للمقروءیستن ً 10  
  11 َّیستنتج الهدف لدى الكاتب من كتابته النص

  12 ......... )حوار ــ قصة ــ مقال ( یستنتج نوع النص المقروء 
  13 ّیمیز بین ما هو رأي وما هو حقیقة ثابتة

  14 ًیصدر حكما على المقروء
  15 ّیمیز بین الفكرة األصیلة والفرعیة

  16 اآلراء الصحیحة واآلراء الخاطئة في ضوء النص المقروءّیمیز بین 
  17 ًیبدي رأیا حول القضیة المطروحة في المقروء
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لـدى طـالب المـستوى  لى الصورة النهائیة لقائمة مهارات الفهـم القرائـيإصل ّوبالتو
 والـذي ولجابة عن السؤال األ اإلتم ُأخرىٍمي اللغة العربیة الناطقین بلغات ّالثاني من متعل

ما مهـارات الفهـم القرائـي المناسـبة لطـالب المـستوى الثـاني بمعهـد تعلـیم اللغـة  ˮ: نصه 
  .ˮّالعربیة بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة من وجهة نظر الخبراء والمتخصصین؟

  :اختبار الفهم القرائي) ب(
  :تحدید هدف االختبار .1

/ الحرفـي(  الثالثـةائـي بمـستویاته لى قیاس مهارات الفهم القرإیهدف هذا االختبار 
ــاني بمعهــد تعلــیم اللغــة العربیــة بالجامعــة ) النقــدي/ االســتنتاجي لــدى طــالب المــستوى الث

  .رةّسالمیة بالمدینة المنواإل
  :تحدید محتوى االختبار .2

ّ تقـیس مهـارات الفهـم القرائـي، التـي تـم  الموضـوعیةسـئلة مـن األًن مجموعةّیتضم
  .الثالثة، تندرج تحت مستویات الفهم القرائي مهارة) 17 (تحدیدها، والبالغ عددها

  :صیاغة مفردات االختبار .3
 المناســبة للمــستوى الثــاني لمتعلمــي اللغــة ائیــةتــم انتقــاء عــدد مــن النــصوص القر

الكتـاب األساسـي (تعلـیم العربیـة للنـاطقین بغیرهـا  ُأخرى مـن كتـابٍالعربیة الناطقین بلغات 
عبـداهللا سـلیمان الجربـوع، وعبـداهللا : ه نخبـة مـن المتخصـصین وهـمَّوقد ألف، )الجزء الثاني

ّعبدالكریم العبادي، وتمام حسان عمر، وعلي محمد الفقي، ومحمود كامل الناقة، ورشـدي  ّ ّ
 وحـدة البحـوث والمنـاهج بمعهـد اللغـة العربیـة للنـاطقین َِوتم إصداره من قبلأحمد طعیمة، 

 الطـالب للكـشف عـن .الطبعـة الثالثـةهــ، 1429، مة بمكة المكربغیرها في جامعة أم القرى
، بواقـع ســؤالین ًسـؤاال) 34 (سـئلة الفهـم القرائـي وقــد بلـغ عـدد األضـعف فـي الـذین لـدیهم

  .مقابل كل مهارة
 :صدق االختبار .4

  :  بعدة طرققام الباحث بالتأكد من صدق االختبار 
  :صدق المحكمین/ أ

في علم اللغة التطبیقي، وتعلـیم اللغـة  من المتخصصین ٍ االختبار على نخبةَضِرُع
، علم النفسالقیاس والتقویم، و و والمناهج وطرق التدریس، ،ٍ الناطقین بلغات ُأخرىالعربیة

ســـماء محكمـــي اختبـــار الفهـــم أ) 6(ملحــق ( .اًمحكمـــ) 27( بلـــغ عـــددهم واللغــة العربیـــة،
الـرأي فـي االختبـار مـن بـداء إوقد طلب مـنهم  لتقدیر صالحیة االختبار للتطبیق،، )القرائي

  : حیث
  الصیاغة اللغویةصحة. 
 وضوح السؤال. 
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  سئلة االختبار للمهارات المراد قیاسهاأمدى تمثیل كل سؤال من . 
 المقترحـــات التـــي یـــرون  االضـــافة أو وأجـــراء التعـــدیالت المناســـبة بالحـــذف إ

  . مناسبتها لالختبار
سئلة، وقد قام الباحث ة األشار المحكمون ببعض التعدیالت الجزئیة في صیاغأوقد 

جــل أقتراحــات، وذلــك مــن االضــوء إعــادة صــیاغة بعــض األســئلة فــي مــن  مــا یلــزم بــإجراء
السؤال الثـاني، : أسئلة، هي)  5(ًلى االختبار في صورته النهائیة مشتمال على إالوصول 

ــع عــشر مــن موضــوع َالرســول علیــه الــصالة و: (والــسؤال التاســع، والــسؤال الراب ُُ َّ ِ ْ َ َ ُ ــسالمَ ُال َّ( ،
مـع تبـدیل الـسؤال ). دِالـَ الخِ اهللاُابَتِك: (والسؤال الثاني، والسؤال السابع عشر من موضوع

الملحــق (. الـسابع عــشر بالــسادس عــشر، والــسؤال الرابــع بالخــامس فــي كــال الموضــوعین
 علـى اختبـار الفهـم القرائـيبعـد عـرض و). ، اختبار الفهم القرائي في صورته النهائیـة)7(

ل رقم والجدوكل سؤال باالختبار، وزان النسبیة لنسب اتفاقهم على حكمین تم حساب األالم
ـــم ) 6( ـــسبیة لكـــل  یوضـــح األ)7(ورق ـــار الفهـــم القرائـــي وزان الن ـــن أســـئلة اختب ســـؤال م

األسئلة التي تم تعدیل صیاغتها اللغویة من أسـئلة یوضح ) 8(ل رقم  والجدوللموضوعین،
  .وعیناختبار الفهم القرائي للموض

  الرسول علیه الصالة والسالم: لموضوع نتائج صدق المحكمین الختبار الفهم القرائي) 6(جدول 

  رقم
  السؤال

نسبة   المعارضة  الموافقة
  %الموافقة

رقم 
  السؤال

نسبة   المعارضة  الموافقة
  %الموافقة

1  26  1  96,3  10  26  1  96,3  
2  27  -  100  11  24  3  88,9  
3  25  2  92,6  12  23  4  85,2  
4  24  3  88,9  13  25  2  92,6  
5  23  4  85,2  14  26  1  96,3  
6  25  2  92,6  15  27  -  100  
7  24  3  88,9  16  25  2  92,6  
8  26  1  96,3  17  26  1  96,3  
9  25  2  92,6    
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  كتاب اهللا الخالد :لموضوع القرائي الفهم الختبار المحكمین صدق نتائج) 7(جدول 

  رقم
  السؤال

 نسبة  المعارضة  الموافقة
  %الموافقة

رقم 
  السؤال

نسبة   المعارضة  الموافقة
  %الموافقة

1  25  2  92,6  10  26  1  96,3  
2  26  1  96,3  11  27  -  100  
3  27  -  100  12  25  2  92,6  
4  26  1  96,3  13  26  1  96,3  
5  25  2  92,6  14  25  2  92,6  
6  26  1  96,3  15  27  -  100  
7  25  2  92,6  16  26  1  96,3  
8  27  -  100  17  25  2  92,6  
9  26  1  96,3    

السؤال الثاني، والسؤال التاسع، : تم تعدیل خمسة أسئلة في الصیاغة اللغویة، هي
ــع عــشر مــن موضــوع ــسؤال الراب ــسالم: (وال ــصالة وال ــه ال ُالرســول علی َّ ََّ ُُ ِ ْ َ َ ُ ــسؤال الثــاني، )َ ، وال
ؤال الـسابع ، وتـم التبـدیل بـین الـس)دِالـَ الخِ اهللاُابَتـِك: (والسؤال الـسابع عـشر مـن موضـوع

  . عشر بالسؤال السادس عشر، والسؤال الرابع بالسؤال الخامس للموضوعین
دى طالب ل اختبار الفهم القرائي تعدیل صیاغتها اللغویة لـ التي تم األسئلة) 8(جدول 

  ُأخرىٍالمستوى الثاني من متعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات 

  السؤال بعد التعدیل  دیلالسؤال قبل التع  عنوان الدرس  رقم السؤال
ِالرســــول علیــــه   الثاني َْ َ ُ ُ َ

ُالصالة والسالم َّ ََّ ُ  
َعلم اإلنسان ما لـم یعلـم "  ََ ََ َ َ ِ َ مـضاد " َّ

  :كلمة یعلم
  .یجهل.ب .   یعرف.أ 
  .یفتش.د .    یبحث.ج 

َعلم اإلنسان ما لم "  َ َ َ ِ َ َّ ُیعلم َ َ ِضد كلمـة " َ ِ َِ َ ُ
ُیعلم" َ ْ َ:"  
ُیعرف.أ ِ ْ ُجهلَی.          ب.َ َ ْ. 

ُبحثیَ.ج َ ُینبه.         د.ْ ََُّ.  
ِالرســــول علیــــه   التاسع َْ َ ُ ُ َ

ُالصالة والسالم َّ ََّ ُ  
ــیم عظمــى،  ــى ق ــنص عل اشــتمال ال

  :إال واحدة هي
  .قیمة الصبر.ب.قیمة العمل.أ 
  .قیمة الجهاد.د.قیمة الفداء.ج 

َالقـــیم العظمـــى التـــي اشـــتمل علیهـــا  َْ َ َ َ ََ ْ ِ ِ َِّ ْ ُ ُ
ِالنص إال واح َ َّ ِ ُّ َدة، هيَّ ِ ً َ: 

ِقیمة العمل.أ َ ََ ُ ِقیمة الصبر. ب.ِ ْ َّ ُ َ ِ. 
ِقیمة التضحیة.ج ِ َِ ْ َّ ُ ِقیمة الجهاد. د.َ َِ ِ ُ َ.  
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  السؤال بعد التعدیل  دیلالسؤال قبل التع  عنوان الدرس  رقم السؤال
ـــــــــــــــع  الراب

  عشر
ِالرســــول علیــــه  َْ َ ُ ُ َ
ُالصالة والسالم َّ ََّ ُ  

ــك نــص ــه  ((َّمــن قراءت الرســول علی
، فـــإن عباراتـــه ))الـــصالة والـــسالم

  :تمتاز بأنها
  .سطحیة.ب.        سهلة.أ 
  .صعبة.د .       قةعمی.ج 

َّمـــن قراءتـــك نـــص َ ِ ِ َِ َ ِالرســـول علیـــه  ((ْ َْ َ ِ ُ َّ
ُالصالة والسالم َ ََّ ََّ ُ، فإنَّ عباراتـه تمتـاز ))ُ َ َْ َِ ِ َِ َِ

َبَأنها َّ ِ:  
ٌسهلة.أ َ ْ ٌمكررة.     ب.َ ََ َّ ُ.  

ٌعمیقة.ج َ ِ ٌمعقدة.    د.َ َ َّ َ ُ.  
ِكتــــــــــــــــــاب اهللا   الثاني ُِ َ

ِالخالد َ  
َْأحفــظ منـــه عــدَّة َأجـــ"  َْ ِ ُِ ْ ُ ٍزاء َ مـــضاد " َ

ُكلمة َأحفظ َ ْ:  
  .أنسى.ب.          أعید.أ 
  .أتذكر.د .          أجید.ج 

ُحفــظ َأ"  َ ٍمنــه عــدَّة َأجــزاء ْ ِ َِ ْ َ ُ ِضــدُّ كلمــة " ْ ِ َِ َ
َُأحفظ" َ ْ:" 
ُفهمأَ.أ َ ََأنسى.    ب.ْ َ ْ. 

ُُأجید.ج َُأتذكر.   د.ِ َّ َ َ.  
ـــــــــــسابع  ال

  عشر
ِكتــــــــــــــــــاب اهللا  ُِ َ

ِالخالد َ  
ة الموضــوع ممــا اســتفدته مــن قــراء

  :فإن الرأي الخطأ هو
یجــب علــى المــسلم حفــظ أجــزاء .أ 

  .من القرآن
یجب على المسلم التعـرف علـى .ب 

  .بعض علوم القرآن
یجـــب علــــى المــــسلم أال یحفــــظ .ج 

  .ًشیئا من القرآن بل یقرأه فقط
یجب على المـسلم الحـرص علـى .د 

  .ّتعلم القرآن في صغره

َمما استفدته من قراء َِ ِ ِْ ُْ َ ََ ْ ِ ِة الموضـوع فـإنَّ َّ َ ِ ُ ْ َ ْ ِ
ُالرأي الخطَأ هو َ ََّ َّ ْ: 

َیجـب علــى المـسلم حفــظ َأجـزاء.أ َ ْ ُ ْ ِ ِِ ْ ُ َ َ ُ ْمــن  َِ ِ
ِالقرآن ُْ ْ. 

َیجــب علــى المــسلم التعــرف علــى .ب ََ َ ُ َُ ُّ َ َّ ِِ ْ ُ ِ
ِبعض علوم القرآن ُْ ُِ ُِ َْ. 

َیجب على المسلم قـراءة القـرآن وال .ج ُ ََ ْ َِ ُ َ ِ ِِ ْ ُ َ ُ َِ
ُیجب علیه الحفظ ْ ِ ِ َْ َ ُ َِ. 

َیجــب علـــى المــسلم الحـــرص علـــى .د ََ َ ُ َُ ْ ِ ِِ ْ ُ ِ
ِتعلم القرآن في صغره ُِّ َِ ُِ ِ ْ َِ َ. 

  

  : الصدق البنائي/ ب
داة هـداف التـي تریـد األداة الـذي یقـیس مـدى تحقـق األحـد مقـاییس صـدق األأ یعدُّ
ن مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلیة لكل محور ّلیها، ویبیإالوصول 

  .حاور االختبارمن م
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  : بالدرجة الكلیة الفهم القرائيمعامل ارتباط مستویات اختبار) 9(جدول 

  الداللة  معامل االرتباط  المستویات
 0,01  0,692  مهارات الفهم الحرفيمستوى 

 0,01  0,681  مهارات الفهم االستنتاجيمستوى 

 0,01  0,754  مهارات الفهم النقديمستوى 

  0,01  0,713  الكلي

ن قــیم معــامالت ارتبــاط مجــاالت ألــى إ) 9(تــشیر البیانــات الــواردة فــي الجــدول     
، والمستوى )0,692(المستوى الحرفي  : االختبار بالدرجة الكلیة جاءت على النحو التالي

 وذلك عنـد مـستوى ،)0,713(والكلي  ،)0,754(، والمستوى النقدي )0,681(االستنتاجي 
  . عالیةٍ بدرجةٌن االختبار صادق وهذا یدل على أ0,01معنویة 

  :االتساق الداخليصدق  /ج
 عینـة علـى االختبـار بتطبیـق لالختبـار الـداخلي االتـساق صـدق مـن التحقـق جـرى
 ارتبـاط معامـل حـساب وتـم ،الدراسـة عینـة أفـراد خـارج مـن اًطالب )42( من نةّمكو استطالعیة

 معـامالت حـساب تـم، والكلیـة هدرجتـ مـع االختبـار أسـئلة من سؤال كل مهارات بین بیرسون
 الجـدول یوضـح كمـا ،إلیهـا تنتمي التي الرئیسة والمهارة فرعیة مهارة كل بین بیرسون ارتباط
  :التالي

  معامل االرتباط بین كل سؤال والمحور التابع له الفهم القرائي) 10(جدول 
  )29=ن (لطالب المستوى الثاني في معهد تعلیم اللغة العربیة بجامعة اإلمام  

السؤال في 
معامل االرتباط بین المهارة   المهارة الفرعیة  االختبار

  مستوى الداللة  الفرعیة والرئیسیة

  0,01  0,572  تحدید معنى الكلمة
  0,01  0,575  تحدید مضاد الكلمة
تحدید العالقة بین 

  كلمتین
0,778  0,01  

تحدید الفكرة الرئیسة 
  للنص

0,705  0,01  
  0,01  0,578  تحدید مفرد الكلمة

مهارات الفهم 
  الحرفي

  0,01  0,520  یذكر معلومات
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السؤال في 
معامل االرتباط بین المهارة   المهارة الفرعیة  االختبار

  مستوى الداللة  الفرعیة والرئیسیة

  0,01  0,533  ترتیب األحداث
  0,01  0,734  الصفات بالنص

القیم التى یتضمنها 
  النص

0,574  0,01  
  0,01  0,704  العنوان المناسب

  0,01  0,643  هدف النص

مهارات الفهم 
  االستنتاجي

  0,01  0,633  نوع النص
  0,01  0,554  مایمثل رأى

یصدر حكما على 
  المقرؤ

0,677  0,01  
یمیز بین الفكرة 
  االصیلة والفرعیة

0,771  0,01  
یمیز بین األراء   

  الصحیحة والخاطئة
0,687  0,01  

  

  
م مهارات الفه

  النقدي

  0,578  یبدر رأیا حول القضیة
  

0,01  
  

ط بین درجة كـل فقـرة والدرجـة  معامالت االرتبایتضح من الجدول السابق أن جمیع
جمیع معامالت االرتباط و، )0.01( عند مستوى اً دالة إحصائیلمهارات الفهم الحرفيّالكلیة 

 عنـد مـستوى اً دالـة إحـصائیلمهـارات الفهـم االسـتنتاجيّبین درجة كل فقرة والدرجة الكلیـة 
 لمهارات الفهم النقدي ّجمیع معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیةو، )0.01(

  .)0.01( عند مستوى اًدالة إحصائی
  
  
  
  
  
  
  
  



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -438-

  الفهم القرائي، معامل االرتباط بین كل سؤال والمحور التابع له) 11(جدول 
  )13=ن (لطالب المستوى الثاني في معهد اللغویات العربیة بجامعة الملك سعود 

  المهارة الفرعیة  السؤال في االختبار
معامل االرتباط 

ن المهارة بی
  الفرعیة والرئیسیة

  مستوى الداللة

  0,01  0,550  تحدید معنى الكلمة
  0,01  0,535  تحدید مضاد الكلمة

تحدیــــد العالقــــة بــــین 
  كلمتین

0,561  0,01  
تحدید الفكـرة الرئیـسة 

  للنص
0,701  0,01  

  0,01  0,751  تحدید مفرد الكلمة
  0,01  0,582  یذكر معلومات

  مهارات الفهم
  الحرفي

  0,01  0,579  ترتیب األحداث
  0,01  0,710  الصفات بالنص

القــیم التــى یتــضمنها 
  النص

0,650  0,01  
  0,01  0,729  العنوان المناسب

  0,01  0,632  هدف النص

  مهارات الفهم
  االستنتاجي

  0,01  0,549  نوع النص
  0,01  0,782  مایمثل رأى

یــــصدر حكمــــا علــــى 
  المقرؤ

0,732  0,01  
یمیــــــز بــــــین الفكــــــرة 

  االصیلة والفرعیة
0,684  0,01  

یمیـــــــــز بـــــــــین األراء 
  الصحیحة والخاطئة

0,831  0,01  

  مهارات الفهم
  النقدي

ـــــــا حـــــــول  ـــــــدر رأی یب
  القضیة

0,654  0,01  

 معامالت االرتباط بین درجة كـل فقـرة والدرجـة یتضح من الجدول السابق أن جمیع
جمیع معامالت االرتباط و، )0.01(توى  عند مساً دالة إحصائیلمهارات الفهم الحرفيّالكلیة 

 عنـد مـستوى اً دالـة إحـصائیلمهـارات الفهـم االسـتنتاجيّبین درجة كل فقرة والدرجة الكلیـة 
 لمهارات الفهم النقديّجمیع معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة و، )0.01(

  .)0.01( عند مستوى اًدالة إحصائی
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  :الختبارالتجربة االستطالعیة ل .5
 لیها المحكمون، قام الباحـث بتطبیـق االختبـارإشار أجراء التعدیالت التي إبعد     
تعلمي اللغـة العربیـة النـاطقین من م المستوى الثاني طالب على هـ15/3/1439في تاریخ 

فــراد عینـة الدراســة أمــن غیـر الملــك سـعود  بجامعـة  بمعهــد اللغویـات العربیــةٍبلغـات أخـرى
ــغ ،صــلیةاأل ــ) 13(قوامهــا  بل ــشعبتیه ،اًطالب ــاني ب ــع طــالب المــستوى الث ، )ب/أ( وهــم جمی

ٍوكذلك على طالب المستوى الثانى من متعلمى اللغة العربیة الناطقین بلغات أخـرى بمعهـد 
تعلیم اللغة العربیة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة مـن غیـر أفـراد عینـة الدراسـة 

 وذلك )ج/ب/أ(ًبا، وهم جمیع طالب المستوى الثاني بشعبه طال) 29(األصلیة، بلغ قوامها 
الفهم الخاطئ  الغموض أو  أوِبسَّ للاًجل التأكد من صالحیة االختبار ووضوحه وتفادیأمن 

  :لى تحدید ما یليإ للوصول ؛نحو الجمل من جانب الطالب
 ف على مدى وضوح االختبارّ التعر. 
 جابة على االختبارحساب زمن اإل. 
 دق االختبارحساب ص. 
 حساب ثبات االختبار. 
 حساب معامل السهولة والصعوبة لمفردات االختبار .  

  : لى النتائج  التالیةإّبعد تطبیق التجربة االستطالعیة تم التوصل 
  :ف على مدى وضوح االختبارّالتعر) أ(
  .شكالیات لدى الطالب إسئلة أو تساؤالت حول األُةّم تكن هنالك أیل
  :جابة على االختبارإلحساب زمن ا) ب(

 40(هـى االختبـار فـي أنٍ طالـب َلَّوَأ نَّإ دقیقـة حیـث 55 ـتم تحدید زمـن االختبـار بـ
   : لذلك فإناًووفق)  دقیقة60(ٍوآخر طالب انتهى في ) دقیقة

  وقت تعلیمات االختبار+ } 2)/طالبخر وقت آ  +  طالبول وقت أ({
40         +        60             =100  

  دقیقة   50       =        2   ÷               100
  . دقیقة55=    دقائق تعلیمات االختبار    5+  دقیقة 50
  :حساب ثبات االختبار) ج (

  :تم حساب ثبات االختبار بطریقتینو    
 إعادة االختبار: 
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 مــن طــالب ،اًطالبــ) 42( علــى عینــة اســتطالعیة قوامهــا ُ االختبــارَقِّبــُ ط    فقــد
ــات ُأخــر،المــس ــة العربیــة النــاطقین بلغ َتوى الثــاني مــن متعلمــي اللغ ٍ ــیس ضــمن العینــة ّ  ل

قـام  سـبوعین،أ  حـواليخـرى علـى العینـة نفـسها بعـد مـرورأه مرة ُطبیقَ تَعیدُأصلیة، ثم األ
 وذلك لكل مـستوى  بین االختبارین األول والثاني،الباحث بحساب معامل االرتباط بیرسون،

  . یوضح معامالت الثبات) 12(وللمستوى الكلي، والجدول رقم داة، من مستویات األ
  قیم معامالت الثبات الختبار الفهم القرائي) 12(جدول 

  الداللة  عادة االختبارٕاالتطبیق و  المستویات
  0,01  0,970  الحرفي

  0,01  0,875  االستنتاجي
  0,01  0,979  النقدي

  0,01  0,958  يّالكل

، )0,97و 0,87 ( بـین تراوحـتن معـامالت الثبـات عـاله أأیالحظ مـن الجـدول     
، وتعتبــر هــذه القــیم مقبولــة ألغــراض )0,958(وعلــى المــستوى الكلــي بلــغ معامــل الثبــات 

  .جراء هذه الدراسةإ
 التجزئة النصفیة : 

قام الباحث بوضع العبارات الفردیة في النصف األول والزوجیة في النصف الثاني، 
 وبحـــساب 0,869خدام طریقــة التجزئـــة النــصفیة یـــساوي وتبــین أن معامـــل الثبــات باســـت

  0,930تصحیح معامل االرتباط باستخدام معامل سیبرمان نجد أن معامل الثبات یساوي 
  الفهم القرائي  معامل ثبات اختبار )13(جدول رقم 

  طریقة التجزئة النصفیةب

عدد   طریقة التجزئة النصفیة
  الفقرات

معامل ثبات 
  قبل التعدیل

 ثبات بعد التعدیللامعامل 
باستخدام معامل سبیرمان 

  براون
  0,930  0,869  34  اختبار الفهم القرائي

ثبــات االختبــار بدرجــة عالیــة، حیــث بلغــت درجــة ) 13(ّ    یبــین الجــدول الــسابق 
ــصفیة  ــة التجزئــة الن ــات باســتخدام طریق  وبمعامــل تــصحیح باســتخدام معادلــة 0,869الثب

  .ى ثبات االختبار واالعتماد علیه، مما یدل عل)0,930(سبیرمان 
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  :حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار) د(
تعــد % 80المفــردات التــي یزیــد معامــل ســهولتها عــن أن  علــى     اعتمــد الباحــث

 .ّتعـد شـدیدة الـصعوبة% 20شدیدة السهولة، والمفـردات التـي یقـل معامـل صـعوبتها عـن 
   . معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختباریوضح ، )15( ورقم )14(والجدول رقم 

  معامالت السهولة والصعوبة لمفردات اختبار الفهم القرائي) 14(جدول 
  الرسول علیه الصالة والسالم: لمفردات اختبار لموضوع معامالت السهولة والصعوبة

رقم 
  السؤال

معامل 
الصعوبة 

%  

معامل 
  السھولة

%  

رقم 
  السؤال

  

معامل 
  ةالصعوب
%  

معامل 
السھولة 

%  

1  52,3  47,7  10  74,6  25,4  
2  46,9  53,1  11  68,5  31,5  
3  52,3  47,7  12  73,1  26,9  
4  56,9  43,1  13  70,0  30,0  
5  69,2  30,8  14  76,9  23,1  
6  52,3  47,7  15  76,9  23,1  
7  66,9  33,1  16  78,5  21,5  
8  53,8  46,2  17  84,6  15,4  
9  61,5  38,5    
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  معامالت السهولة والصعوبة) 15 (جدول
  كتاب اهللا الخالد:  لمفردات اختبار لموضوع

رقم 
  السؤال

معامل 
الصعوبة 

%  

معامل 
السهولة 

%  

رقم 
  السؤال

معامل 
الصعوبة 

%  

معامل 
السهولة 

%  
1  45,0  55,0  10  71,5  28,5  
2  41,5  58,5  11  64,0  36,0  
3  43,0  57,0  12  70,0  30,0  
4  66,9  33,1  13  73,8  26,2  
5  62,3  37,7  14  66,2  33,8  
6  54,6  45,4  15  84,6  15,4  
7  62,3  37,7  16  70,0  30,0  
8  52,3  47,7  17  73,8  26,2  
9  53,8  46,2        

  : الصورة النهائیة الختبار الفهم القرائي
بعــد االنتهــاء مــن تحدیــد صــدق االختبــار وثباتــه، والتأكــد مــن الــزمن المناســب     

ــة قــابال الطــالب، ووضــ ألداء ــي صــورته النهائی ــار ف ــه، أصــبح االختب ًوح صــورته وتعلیمات
  .للتطبیق

مهـارة مـن مهـارات الفهـم القرائـي فـي ) 17(قـیس یًسؤاال، ) 34(ّقد تكون من     و
صـورة  وقـد تـم صـیاغة مفـردات االختبـار فـي.  لكل مهارةسؤالین، بواقع لثالثةمستویاتها ا

َُأشیر موضوعینن ّتضما محتواه فقد َّوأم. اختیار من متعدد أن عینة ب اً، علممصدرهمالى إ ِ
 عـدم  علـى، ممـا یـدل أو أثنائهاالدراسة لم یسبق لها دراسة تلك الموضوعات قبل التجربة

تــوفر المعرفــة الــسابقة عــن محتــوى االختبــار الــذي یــتم مــن خاللــه قیــاس مهــارات الفهــم 
ملحـق ( للتطبیـق اًائیـة جـاهزصـبح االختبـار فـي صـورته النهأوفي ضوء ما سبق . القرائي

ســئلة التــي  یوضــح عــدد المهــارات واألجــدول مواصــفات االختبــار،:  والجــدول التــالي.))7(
           .یقیسها والنسبة المئویة لها، وكذلك الموضوعات التي تم تناولها في محتوى االختبار
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  مهارات الفهم القرائي الرئیسة) 16(جدول 
  ا، ونسبتها المئویةسئلة التي یقیسهوعدد األ

  النسبة
  المئویة

سئلة التي األ
 یقیسها

عدد 
 الموضوعات المستوى المهارات

 مستوى الفهم الحرفي  مهارات7  سؤاال14 41,2
 مستوى الفهم االستنتاجي  مهارات5  أسئلة10 29,4
 لفهم النقديمستوى ا  مهارات5  أسئلة10 29,4

 الكلي  مهارة17  سؤاال34 100

 محمد ـ1
علیه الصالة 

 والسالم
كتاب اهللا ـ 2

 الخالد

 التصحیح مفتاح: 
، ٍ صـحیحةٍ لكـل مفـردةٍ واحـدةٍ درجـةِعْضـُسـاس وأتم تصحیح درجات االختبار علـى 

الحالـة التـي یختـار فیهـا الطالـب  متروكـة أو محذوفـة أو ابـة خاطئـة أوإج عـن كـل ٍوصفر
  )).8 (ملحق( اح التصحیحمر على مفتجابة، وتم االعتماد في هذا األإأكثر من 

  :التجربةة ّمد
  .أسابیع) 10(موزعة على ،اتساع) 10 (اإلستراتیجیة تطبیق استغرق

   :لتجربةمنفذ ا
  .الباحث بنفسهبواسطة ه التجربة  تنفیذ هذتم

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث
 (SPSS)صائیة  علـى برنـامج الـرزم اإلحـاختبار الدافعیـة لإلنجـازتم تفریغ بیانات 

  :في الحاسب اآللي، وتم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة
والـــصدق  لحـــساب صــدق االتــساق الــداخلي وســبیرمان ارتبــاط بیرســون تمعــامال -

 .البنائي والثبات
ــاخ ألفــا تمعــامال - ــار؛  كرونب ــة النــصفیة واعــادة االختب ــات ٕوالتجزئ  واتدألحــساب ثب

 .ّالدراسة
 .بطتین لعینتین مرت)ت(اختبار  -
 .معادلتي مربع إیتا وكارل لحساب حجم األثر -
 .اختبار توكي للمقارنات البعدیة -



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -444-

ذات  لتحدیـد الفـروق ؛(One Way ANOVA)اختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي  -
عند مستوى الداللة الداللة اإلحصائیة بین متوسطات استجابات أفراد عینة الدراسة 

)0.05≤ α(. 
  :عرض النتائج وتفسیرها

 ما مهارات الفهم القرائي المناسبة " ونصه من أسئلة البحث ابة عن السؤال األوللإلج
ّلطالب المستوى الثاني بمعهد تعلیم اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة من 

  ".وجهة نظر الخبراء والمتخصصین؟
م تفـصیلها توصل الباحث إلى قائمة مهارات الفهم القرائي وفق إجـراءات محـددة تـ 

ّ، وتضمنت سبع عشرة مهارة وزعت على ثالثة مستویات كما یليًآنفا َّ:  
  :مستوى الفهم الحرفي، ویشمل المهارات التالیة

 .تحدید معنى الكلمة أو مرادفها -1
 .ضاد بعض الكلمات التي وردت في النصمتحدید  -2
 .ّذكر العالقة بین كلمتین وردتا في النص -3
 .ةمع بعض األلفاظ المفردجو أفرد بعض الجموع، متحدید  -4
ّتحدید الفكرة الرئیسة للنص -5 ّ. 
 .ّ ذكر معلومات تطلب منه بعد قراءته النص -6
 .ً ترتیب األحداث واألفكار أو الكلمات أو الجمل وفقا لتسلسلها المنطقي -7

  :مستوى الفهم االستنتاجي، ویشمل المهارات التالیة
 .استنباط صفات شخصیات واردة في النص المقروء-8
 .استنتاج القیم التي یتضمنها النص-9

 .استنتاج عنوان مناسب للمقروء-10
 .استنتاج الهدف لدى الكاتب من كتابته للنص-11
  ...).حوار، قصة، مقال(استنتاج نوع النص المقروء -12

  :مستوى الفهم النقدي، ویشمل المهارات التالیة
  . التمییز بین ما هو رأي وما هو حقیقة ثابتة– 13
  .ار حكم على المقروءإصد-14
  .التمییز بین الفكرة األصیلة والفرعیة-15
  .التمییز بین اآلراء الصحیحة واآلراء الخاطئة في ضوء النص-16
  .إبداء الرأي حول القضیة المطروحة في المقروء-17

لـدى طـالب المـستوى  لى الصورة النهائیة لقائمة مهارات الفهـم القرائـيإصل ّوبالتو
ول والـذي جابة عن السؤال األ اإلتم ُأخرىٍمي اللغة العربیة الناطقین بلغات ّالثاني من متعل
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 مــا مهــارات الفهـم القرائــي المناســبة لطـالب المــستوى الثــاني بمعهـد تعلــیم اللغــة ˮ: نـصه
  .ˮّالعربیة بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة من وجهة نظر الخبراء والمتخصصین؟

 مـا  درجـة تـوافر مهـارات الفهـم : "نـصهو ن أسئلة البحثم  السؤال الثانيعنلإلجابة 
ــة اإلســالمیة  ــة العربیــة بالجامع ــیم اللغ ــاني، بمعهــد تعل ــدى  طــالب المــستوى الث ــي ل القرائ

  ".بالمدینة المنورة؟
 وتم ، الدراسةمجتمعقام الباحث بتطبیق اختبار مهارات الفهم القرائي على الطالب 

المهارات مجملة لدرجات ب وحساب األوزان النسبیة رصد الدرجات التي حصل علیها الطال
تـم الرجـوع إلـى و. ودرجة كل مستوى مـن المـستویات وكـل مهـارة مـن المهـارات علـى حـدة

ل الدرجة الكمیة إلى درجة ِّسالمیة في كیفیة حساب التقدیرات والتي یحوالئحة الجامعة اإل
  :وذلك كما یلي. كیفیة

   .یعتبر راسب أو ضعیف% 60أقل من  -
   . مقبول70 إلى أقل من 60من  -
  . جید80 إلى أقل من 70من  -
  . جید جدا90 إلى أقل من 80من  -
  . فأكثر ممتاز90 -

 اختبـار الفهـم القرائـي مـستویاتوالجدول التالي یوضح متوسط درجات الطالب فـي 
  .جمالیة لالختبار، وفي الدرجة اإلةكل على حد

تبار الفهم القرائي كال على حدة، وفي اخمستویات متوسط درجات الطالب في ) 17(جدول 
  .جمالیة لالختبارالدرجة اإل

عدد  المستوى
 األسئلة

متوسط 
درجات 
  الطالب

مستوى   التقدیر  النسبة
  الضعف

ترتیب 
مستوى 
  الضعف

  1  مرتفع جدا  ضعیف  52.29  7.23 14 الفهم الحرفي
الفهم 

 االستنتاجي
  2 مرتفع جدا  ضعیف  59.1  5.91 10

  3 مرتفع  مقبول  67.6  6.76 10 الفهم النقدي

  - مرتفع جدا  ضعیف  58.79  19.99  34 جمالياإل

فــي جمالیــة الجــدول الــسابق أن الطــالب یعــانون ضــعفا فــي الدرجــة اإل مــنیالحــظ 
، یتــضح أن  اختبــار الفهــم القرائــي كــل علــى حــدةمــستویات الفهــم القرائــي، ومــن خــالل
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ضــعیف، وحــصل مــستوى الفهــم المــستویین الحرفــي واالســتنتاجي قــد حــصال علــى تقــدیر 
ًالنقدي على مقبول، وهذا التقدیر یعادل النـسبة المئویـة وفقـا لالئحـة الجامعـة اإلسـالمیة، 

هي الفهم الحرفي یلیه الفهم االستنتاجي، ًالمستویات تدنیا كما یتضح من النتائج أن أكثر 
   .ثم الفهم النقدي

  : وهذا ما یوضحه الجدول التالي
  )18(جدول 

  رجات الطالب في كل مهارة من مهارات الفهم القرائي على حدةمتوسط د
  متوسط المهارة

  درجات الطالب
ترتیب   التقدیر  النسبة

  الضعف
  1  ضعیف  44,15 0.883  یحدد معنى الكلمة أو مرادفها

  3  ضعیف  46.78 0.935  ضاد بعض الكلمات التي وردت في النصمیحدد 
  4  ضعیف  48.75 0.975 یذكر العالقة بین كلمتین وردتا في النص

مـع بعـض األلفـاظ جفـرد بعـض الجمـوع، أو میحدد 
  المفردة

  6  ضعیف  55.89  1.117

  8  ضعیف  59.77  1.195 یحدد الفكرة الرئیسة للنص
  2  ضعیف  45.29  0.905  یذكر معلومات تطلب منه بعد قراءته النص

ًیرتب األحداث أو األفكار أو الكلمات أو الجمل وفقا 
 طقيلتسلسلها المن

  9  ضعیف  59.87 1.22

  5  ضعیف  53.39 1.06 یستنبط صفات شخصیات واردة في النص المقروء
  7  ضعیف  59.56 1.19 یستنتج القیم التي یتضمنها النص

ًیستنتج عنوانا مناسب   10  مقبول  62.59  1.25 ا للمقروءً
  12  مقبول  66.48  1.32 یستنتج الهدف لدى الكاتب من كتابته للنص

حوار ــ قـصة ـــ مقـال ( النص المقروء یستنتج نوع 
( ......... 

  11  مقبول  64.42  1.28

  13  مقبول  66.50 1.33 ّیمیز بین ما هو رأي وما هو حقیقة ثابتة
  16  مقبول  68 1.36 ًیصدر حكما على المقروء

  17  مقبول  69 1.38 ّیمیز بین الفكرة األصیلة والفرعیة
خاطئـــة فـــي ّیمیـــز بـــین اآلراء الـــصحیحة واآلراء ال

 ضوء النص المقروء
  15  مقبول  67.16  1.343

  14  مقبول  67  1.34 ًیبدي رأیا حول القضیة المطروحة في المقروء
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 طــالب المـستوى الثــاني بمعهــد مـستویات أداء   الــسابقجــدولالیتـضح مــن نتـائج 
مرتبـة تعلیم اللغة العربیة بالجامعة اإلسالمیة بالمدینـة المنـورة فـي مهـارات الفهـم القرائـي 

  :  كما یليدرجة إلى األعلى درجةمن األقل 
  . التمییز بین الفكرة األصیلة والفرعیة-
  . إصدار حكم على المقروء-
  . التمییز بین اآلراء الصحیحة واآلراء الخاطئة في ضوء النص-
  .إبداء الرأي حول القضیة المطروحة في المقروء-
  . التمییز بین ما هو رأي وما هو حقیقة ثابتة-
  . استنتاج الهدف لدى الكاتب من كتابته للنص-
  ...)حوار، قصة، مقال(استنتاج نوع النص المقروء -
  .استنتاج عنوان مناسب للمقروء-
  .ً ترتیب األحداث أو األفكار أو الكلمات أو الجمل وفقا لتسلسلها المنطقي-
ّ تحدید الفكرة الرئیسة للنص- ّ.  
  . استنتاج القیم التي یتضمنها النص-
  .ةعض األلفاظ المفردبمع جو أفرد بعض الجموع، م تحدید -
  .استنباط صفات شخصیات واردة في النص المقروء-
  .ّ ذكر العالقة بین كلمتین وردتا في النص-
  . تحدید مضاد بعض الكلمات التي وردت في النص-
  .ّ  ذكر معلومات تطلب منه بعد قراءته النص-
  . تحدید معنى الكلمة أو مرادفها-

كما یالحظ من الجـدول الـسابق أن تـسع مهـارات مـن أصـل سـبعة عـشر مهـارة قـد 
 الجمـل أو الكلمـات أو األفكـار أو األحـداث  ترتیب-(كان مستوى الضعف مرتفع جدا وهي 

 یتــضمنها التـي القــیم اسـتنتاج -ّللــنص  ّالرئیـسة الفكــرة  تحدیـد-المنطقــي لتسلـسلها ًوفقـا
 صــفات  اســتنباط-المفــردة  األلفــاظ بعــض جمــع أو الجمــوع بعــض مفــرد تحدیــد -الــنص 

 تحدیـد -ّالـنص  فـي وردتـا كلمتـین بین العالقة ذكر -المقروء  النص في واردة شخصیات
ّالـنص  قراءتـه بعـد منه تطلب معلومات  ذكر-النص  في وردت التي الكلمات بعض مضاد

الي عـدد مهـارات من إجمـ%) 52.94(وتمثل ما نسبته ) مرادفها أو الكلمة معنى  تحدید-
  . الفهم القرائي التي تضمنتها القائمة



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -448-

بینمـا جـاءت بـاقي المهـارات مـستوى ضــعف مرتفـع وعـددها ثمـاني مهـارات وتمثــل 
  .من إجمالي عدد المهارات%) 48.06(أیضا 

ٍوهذا یوضح أن متعلمي اللغة العربیـة النـاطقین بلغـات ُأخـرى یواجهـون ضـعف فـي 
ل علــى ضـرورة االهتمــام بتنمیـة هــذه المهـارات، واســتخدام مهـارات الفهــم القرائـي، ممــا یـد

  .إستراتیجیات حدیثة تنمي مهارات الفهم القرائي
  :ویرجع الباحث هذا الضعف على وجه اإلجمال إلى ما یلي

ٍعــدم تــدریب معلمــي اللغــة العربیــة النــاطقین بلغــات ُأخــرى علــى تــدریس مهــارات  -
 .الفهم القرائي

 القرائیة العامة دون الدخول في تفاصیل مهارات الفهم اهتمام المعلمین بالمهارات -
 .القرائي، وهذا واضح من درجات الطالب في تلك المهارات

  .قلة االهتمام بالتدریس باإلستراتیجیات الحدیثة -
حیــث تــم قبــول ) م2015إبــراهیم ومحمــود وســید، (وتتفـق هــذه النتیجــة مــع دراســة 

ى أنهم یعانون ضـعف فـي فهـم المقـروء فـي فأقل لیصنف عندها التالمیذ عل) ٪50(نسبة 
اختبار تشخیص فهم المقروء، وقد تـم وضـع هـذا الـضعف فـي قائمـة مبدئیـة وعلـى ضـوء 
ّالتعدیالت التي أشار إلیها المحكمون في قائمة فهم المقروء، تمكن البـاحثون مـن خاللهـا 

رات رئیــسة مهــا) 5(الوصــول إلــى الــصورة النهائیــة للقائمــة، حیــث اشــتملت القائمــة علــى 
مهــارة مــن مهــارات فهــم المقــروء التــي یعــاني منهــا تالمیــذ الــصف الــسادس ) 19(ّضــمت 

ولكنها اختلفت معها في النـسبة التـي تـم التـصنیف علـى أساسـها . ّاالبتدائي بطیئي التعلم
مدى الضعف التي یواجهها الطالب في الفهم القرائي حیث اعتبرت الدراسة الحالیة أن من 

  .یعاني ضعف مرتفع% 60ة أقل من یحصل على نسب
ما المحتوى التعلیمي القـائم علـى " ونصه من أسئلة البحث لإلجابة عن السؤال الثالث

إستراتیجیة التعلیم المتمایز لتنمیة الفهم القرائي لدى طالب المـستوى الثـاني بمعهـد تعلـیم 
 "اللغة العربیة في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ؟

ّث بــالرجوع إلــى المــصادر المتعلقــة بموضــوع الدراســة الحالیــة، ثــم صــمم قــام الباحــ
 لـدى طـالب الفهـم القرائـيتنمیة ل ًموضوعات القراءة بناء على إستراتیجیة التعلیم المتمایز

ــیم اللغــة العربیــة فــي الجامعــة اإلســالمیة بالمدینــة المنــورة، ولقــد قــام بتوضــیح  ّمعهــد تعل
  .)لیل المعلمد(خاص ال الملحق في ذلكخطوات 
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ــصه مــن أســئلة البحــث لإلجابــة عــن الــسؤال الرابــع  ــیم " ون ــر إســتراتیجیة التعل  مــا أث
المتمایز في تنمیة الفهم القرائي لدى طالب المستوى الثاني بمعهد تعلیم اللغة العربیة في 

  "الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة؟
فــي ) عینــة البحــث(ب قــام الباحــث بحــساب الفــرق بــین متوســطي درجــات الطــال

لعینتین مرتبطتین، كما قام بحساب حجم " ت"القبلي، والبعدي باستخدام اختبار : التطبیقین
لطـالب ، األثر باستخدام معادلتي مربع ایتا، وكارل، وذلك بعد تطبیق اختبار الفهم القرائـي

ًیا وبعـدیا، وكانـت ًالمستوى الثاني من معهد تعلیم اللغة العربیة بالمدینة المنورة تطبیقا قبل ً
  :النتائج كالتالي

لــدى طــالب   الفهــم القرائــيفــي تنمیــةســتراتیجیة التعلــیم المتمــایز تــأثیر اســتخدام إ
  .ّالمستوى الثاني بمعهد تعلیم اللغة العربیة بالمدینة المنورة

  )19(جدول 
 الفهم نمیةفي تستراتیجیة التعلیم المتمایز  إلعینتین مرتبطتین لبیان أثر) ت(نتائج اختبار 

  )30=ن (ّلدى طالب المستوى الثاني بمعهد تعلیم اللغة العربیة بالمدینة المنورة القرائي
متوسط   المستویات  المتغیر

  الفروق
االنحراف 
  المعیاري

مستوى   )ت(قیمة 
  الداللة

  مربع 
  ایتا

  قیمة
)d( 

مستوى 
  األثر

  مرتفع جدا  4.34  0,825  0,01  6.503  2.820  5.80الفهم الحرفي
الفهم 

 االستنتاجي
  مرتفع جدا  4.94  0,859  0,01  7.435  1.82  4.30

  مرتفع جدا  9.79  0.960  0,01  14.807  0.875  4.10 الفهم النقدي

لفهم امهارات 
 القرائي

القبلي-البعدي 

  مرتفع جدا  7.28  0,930  0,01  10.94  4.104  14.20 جمالياإل
  :  ما یلي السابقجدولالیتضح من 

بــین متوســطي درجــات ) 0.01(ت داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى  وجــود فــروق ذا-
الطــالب فــي التطبیقــین القبلــي والبعــدي بالنــسبة لمهــارات الفهــم الحرفــي، وذلــك لــصالح 

ن أ،  وهـذا یؤكـد )5.80(بمتوسط فروق ) 6.503) (ت( حیث كانت قیمة ،التطبیق البعدي
حـصائیة فـي مهـارة الفهـم إلـة ت إلـى ظهـور فـروق ذات دالستراتیجیة التعلیم المتمـایز أدَّإ

كما یوضح . ّالحرفي لدى طالب المستوى الثاني بمعهد تعلیم اللغة العربیة بالمدینة المنورة
وهي كبیـرة جـدا، ) 4.34( بلغت dوأن قیمة ) 0.825(الجدول أن قیمة مربع ایتا قد بلغت 

 تــأثیر كبیـر علــى لهـا) ســتراتیجیة التعلـیم المتمــایزإ(وهـذا یــدل علـى أن المتغیــر المـستقل 
هـي فـروق ) ت(لـى أن نتـائج اختبـار إ ممـا یـشیر ؛)مهارات الفهـم الحرفـي(المتغیر التابع 

   .حقیقیة تعود إلى متغیرات الدراسة ولیست محض الصدفة
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بــین متوســطي درجــات ) 0.01( وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى -
ارات الفهـم االسـتنتاجي، وذلـك لـصالح الطالب في التطبیقـین القبلـي والبعـدي بالنـسبة لمهـ

ن أ، وهـذا یؤكـد )4.30(بمتوسـط فـروق ) 7.453) (ت(التطبیق البعدي حیـث كانـت قیمـة 
حـصائیة فـي مهـارة الفهـم إت إلـى ظهـور فـروق ذات داللـة ستراتیجیة التعلیم المتمـایز أدَّإ

كمـا . ّنـة المنـورةاالستنتاجي لدى طالب المستوى الثاني بمعهـد تعلـیم اللغـة العربیـة بالمدی
وهـي كبیـرة 4.94 بلغـت dوأن قیمـة ) 0.859(یوضح الجدول أن قیمة مربع ایتا قد بلغـت 

لها تأثیر كبیر على ) ستراتیجیة التعلیم المتمایزإ(جدا، وهذا یدل على أن المتغیر المستقل 
 فروق هي) ت(لى أن نتائج اختبار إ مما یشیر ،)مهارات الفهم االستنتاجي(المتغیر التابع 

   .حقیقیة تعود إلى متغیرات الدراسة ولیست محض الصدفة
بــین متوســطي درجــات ) 0.01( وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى -

الطالب في التطبیقین القبلي والبعدي بالنسبة لمهارات الفهم النقدي، وذلك لصالح التطبیق 
ن أ، وهــــذا یؤكــــد )4.10(بمتوســــط فــــروق ) 14.807) (ت(البعــــدي حیــــث كانــــت قیمــــة 

حـصائیة فـي مهـارة الفهـم إت إلـى ظهـور فـروق ذات داللـة ستراتیجیة التعلیم المتمـایز أدَّإ
كما یوضح . ّالنقدي لدى طالب المستوى الثاني بمعهد تعلیم اللغة العربیة بالمدینة المنورة

جـدا، وهي كبیـرة ) 9.79( بلغت dوأن قیمة ) 0.960(الجدول أن قیمة مربع ایتا قد بلغت 
لهـا تــأثیر كبیـر علــى ) ســتراتیجیة التعلـیم المتمــایزإ(وهـذا یــدل علـى أن المتغیــر المـستقل 

هـي فـروق ) ت(لـى أن نتـائج اختبـار إ ممـا یـشیر ؛)مهـارات الفهـم النقـدي(المتغیر التابع 
   .حقیقیة تعود إلى متغیرات الدراسة ولیست محض الصدفة

بــین متوســطي درجــات ) 0.01( وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى -
الطالب فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي بالنـسبة لمهـارات الفهـم القرائـي ككـل وذلـك لـصالح 

ن أ، وهـذا یؤكـد )14.20(بمتوسط فـروق ) 10.94) (ت(التطبیق البعدي حیث كانت قیمة 
هـم حـصائیة فـي مهـارة الفإت إلـى ظهـور فـروق ذات داللـة ّستراتیجیة التعلیم المتمـایز أدإ

كمـا . ّالقرائي ككل لدى طالب المستوى الثاني بمعهد تعلـیم اللغـة العربیـة بالمدینـة المنـورة
وهــي ) 7.28( بلغــت dوأن قیمــة ) 0.930(یوضــح الجــدول أن قیمــة مربــع ایتــا قــد بلغــت 

لها تأثیر كبیر )  التعلیم المتمایزإستراتیجیة( وهذا یدل على أن المتغیر المستقل جدا،كبیرة 
هـي ) ت(لى أن نتائج اختبار إ مما یشیر ،)مهارات الفهم القرائي ككل(تغیر التابع على الم

  .فروق حقیقیة تعود إلى متغیرات الدراسة ولیست محض الصدفة
وتدل هذه النتیجة على أن استخدام إستراتیجیة التعلیم المتمایز قد أدى إلى ظهور 

عینـة الدراسـة ممـا یعنـي أن األداء ُّتحسن إیجابي في مهـارات الفهـم القرائـي لـدي الطـالب 
  .البعدي للطالب في اختبار الفهم القرائي قد تأثر بتطبیق إستراتیجیة التعلیم المتمایز
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ویعزو الباحث الفروق بین التطبیقین القبلي والبعدي في اختبار الفهم القرائـي إلـى 
 التعلیمیـة بــصورة العملیـة فــي یـشتركون أن إسـتراتیجیة التعلـیم المتمـایز تجعــل المتعلمـین

 المتعلمـــین مهـــارات تطـــویر علــى التركیـــز ویـــزداد ســـلبیین، متلقــین كـــونهم تتعـــدى فعالــة
 وأولیـة رئیـسة مـصادر اسـتخدام علـى الطـالب تـشجیع ویتم وتنمیتها، األساسیة والمتقدمة

 فعــال تعلیمــي جــو خلــق إلــى باإلضــافة المتعلمــین دور خاللهــا تفعیــل مــن ویــتم ومتعــددة،
 فــي یـستخدمها التــي واألسـالیب مـن الوســائل العدیـد ویتــیح الـصف، غرفــة داخـل ومناسـب
 االســـتجابة والـــتعلم، كمـــا أن إســـتراتیجیة التعلـــیم المتمـــایز تعمـــل علـــى  التعلـــیم عملیتـــي

 تدریــسیة ق للطــالب للعمــل وفــق طــر وتــوفیر الفــرص.لمــستویات االســتعداد لــدى الطــالب
عـة وغیـر ِّذي یـستطیع القیـام بمهمـات متنو الـ كما أنها تعمـل علـى إعـداد الطالـب.مختلفة
ً القـصوى مـن الـتعلم لجمیـع الطـالب مراعیـا مختلـف أنمـاط الـتعلم ، وتحقیق الدرجةمتوقعة

  .والمیول والقدرات واالتجاهات
  :   ویمكن إجمال ما سبق فیما یلي

إستراتیجیة التعلیم المتمایز كانت فعالة في تنمیة الفهم القرائي على مستوى  -
 .ار ككلاالختب

ـــي فـــي  - ـــة الفهـــم القرائ ـــة فـــي تنمی ـــت فعال ـــیم المتمـــایز كان إســـتراتیجیة التعل
 .المستویات كل على حدة

ــدى  - ــي ل ــة الفهــم القرائ ــي تنمی ــان كبیــرا ف ــأثیر لهــذه اإلســتراتیجیة ك ًحجــم الت
 .الطالب

ــى األدنــى  - ــى إل ــة مــن األعل ــت المــستویات األكثــر تنمی  -الفهــم الحرفــي(كان
  ).النقدي-االستنتاجي 

 :ویرجع الباحث تلك النتیجة إلى ما یلي
 .مراعاة هذه اإلستراتیجیة لخصائص الطالب وخبراتهم السابقة واستعدادتهم -
 .تستند على خطوات واضحة لتحسین تحصیل الطالب -
أنها تركز على ما یعرف الطالب ثم ما یرید أن یعرف، ولهذا ركز الطالب في  -

 .المهارات التي لم یعرفها لتنمیتها لدیه
تعدد اإلستراتیجیات الفرعیة المستخدمة في هذه اإلستراتیجیة من خـالل هـذا  -

 .التجربة
بمــا فیهـا مــن   الوحـدة المقدمــة للطـالب فــي شـكل یجــذب انتبـاههم،تـدریس  -

 . الطالبٕتشویق واثارةالتي عملت على األسالیب المستخدمة 
 . المعنىنشاط الطالب الدائم في تلك اإلستراتیجیات مما یتیح له التعلم ذا -
 .االعتماد في التجربة على الوسائل المساعدة التي أدت إلى فاعلیة الطالب -
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وتتفق هذه النتـائج مـع نتـائج بعـض الدراسـات التـي اهتمـت بتنمیـة مهـارات الفهـم 
، )2015عبــد الحمیــد، (دراســة : القرائـي مــن خــالل اسـتخدام إســتراتیجیات مختلفــة، ومنهـا

ً، وتتفق أیضا مع )2016عیاصرة وعاشور، (، ودراسة )2016الحوامدة والبلیهد، (ودراسة 
نتائج الدراسات التي اهتمت بأثر إسـتراتیجیة التعلـیم المتمـایز فـي تنمیـة بعـض المتغیـرات 

الــسراي (، ودراســة )2014المــالكي، (، ودراســة )2013لطفــي، (دراســة : األخــرى، ومنهــا
التـي ) 2016العبیـدي،(اسـةدر: ، وتختلف مع نتائج بعـض الدراسـات منهـا)2015وفارس، 

  .أثبتت عدم فاعلیة التعلم االلكتروني القارئ في تنمیة مهارات الفهم القرائي
  :التوصیات والمقترحات

  : التوصیات-ًأوال
ى متعلمي  لدالفهم القرائيتنمیة لًفي ضوء ما توصل إلیه البحث من نتائج، وسعیا 

  : أن یوصي بما یليیمكن للباحثٍاللغة العربیة الناطقین بلغات أخرى، 
ِّتوصل البحث إلى قائمة بمهارات الفهـم القرائـي، تتناسـب مـع المـستوى الثـاني مـن  -

َّمتعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات ُأخرى، ویوصي البحث بتبني هذه القائمة من  ٍ
ٍالمهارات، واالنطالق منها في تعلیم اللغة العربیة لمتعلمي العربیة النـاطقین بلغـات 

ً، وجعلها منطلقا كذلك للتـدریس والتقـویم، ولـذا البـد مـن االهتمـام بهـا؛ ألنهـا ُأخرى ِ ْ َ
ِتساعد متعلم اللغة العربیة الناطق بغیرها على إثارة التفكیر وجذبه نحو التعلم ْ َ. 

ٍّتجــاوز المفهــوم الــضیق للقــراءة والمتمثــل فــي أنهــا عملیــة اســتقبال ســلبي للمــادة  - ٍ
 .لیة بنائیة تفاعلیة، یمارسها القارئ مع المقروءالمقروءة إلى كونها عملیة عق

َّیجب على المعلم أال یعتمد على الكتاب المدرسي فقط في دروس القراءة، بـل یجـب  -
َّالقــصص، والكتــب الملونــة والعـــروض : ِّاالســتعانه بوســائل تعلیمیــة متنوعــة مثـــل

 .التقدیمیة وغیرها، التى تساعد الطالب على الفهم القرائي
نظر في التقویم، وأسالیبه للمعلم والمتعلم في تعلیم اللغة العربیـة النـاطقین ُإعادة ال -

ٍبلغات ُأخرى، بحیـث یجـب أن یركـز التقـویم علـى قیـاس قـدرة الطـالب علـى مهـارات 
الفهــم القرائــي المختلفــة، أكثــر مــن تركیــزه علــى قیــاس مــدى حفظهــم المعلومــات 

 . والمفاهیم واستظهارها
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  : المقترحات-ًثانیا
   :یمكن للباحث أن یقترح القیام بالبحوث والدراسات المستقبلیة التالیة          

ٍدراسة تحدید مهارات الفهم القرائي المناسبة لمتعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغـات  -
 .ُأخرى وقیاسها في كل مستوى من المستویات الدراسیة، وواقع تدریسها

مـایز لتنمیـة الفهـم القرائـي لـدى طـالب المـستوى دراسة أثر إستراتیجیة التعلـیم المت -
ٍاألول والثالث والرابع من متعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات ُأخرى ّ. 

ٍتقویم مقررات برنامج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات ُأخرى، بمعهد تعلـیم اللغـة  -
 .ّالعربیة بالمدینة المنورة في ضوء مهارات الفهم القرائي

ّثر القراءة الحرة في تنمیة مهارات الفهم القرائي لدى متعلمـي اللغـة العربیـة دراسة أ -
 .ٍالناطقین بلغات ُأخرى

ــدى متعلمــي اللغــة العربیــة  - ّإجــراء دراســة للكــشف عــن أســباب الــضعف الواضــح ل ٍ ُ
 .ٍالناطقین بلغات ُأخرى في مهارات الفهم القرائي
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  : المراجع
ــراهیم - ــوو محمــد  أحمــد ســید،إب ــار  محمــود، أب ــدالوهاب هاشــموضــیف مخت  .ســید، عب

بحـث بتدائیـة، صعوبات فهم المقروء لدى تالمیذ بطیئى الـتعلم بالمرحلـة اال). 2015(
                  ،)2(العـــــدد ) 31(، مـــــصر، المجلـــــد منــــشور فـــــي مجلـــــة كلیـــــة التربیـــــة بأســـــیوط

 .30 ص– 1ص
ـــذوي المـــشكالت صـــعوبا ).2013 (.ســـلیمان عبدالواحـــدإبـــراهیم،  - ـــي ل ت الفهـــم القرائ

 .قمؤسسة الورا: ّ عمان،1 ط،التعلیمیة
 فهــم المقــروء لــدى العــادیین عملیــات بعــض ).2008 (. أحمــد زیــنهم، حجــاج أبــو -

، شور فــي مجلــة القــراءة والمعرفــةنــبحــث موالــضعاف فــي ضــوء نظریــة المخططــات، 
 .106ص -14ص  ،)73(مصر، العدد 

:  الــــدمام،1 ط،اســــتراتیجیات التــــدریس). 2012(. بـــودي، زكــــي والخزاعلــــة، محمــــد -
  .الخوارزمي للنشر والتوزیع

تعلـیم ). 2011 (.ماهر شـعبان ، وعبدالباريسید فهمي ، ومكاوي علي سعد،جاب اهللا -
 .دار المسیرة: ّ عمان،1 طٕأسسه واجراءاته التربویة،: القراءة والكتابة

ــراءة وفهــم إســتراتیجیات االســتنتاج وا). 2005. (ِّالجــویني، خمــیس - الســتدالل فــي الق
، الریـاض، مجلـة جامعـة الملـك سـعود اللغـات والترجمـة بحـث منـشور فـي النصوص،

 .98ص -73ص م،2005 ،)18(المجلد 
تأثیر اسـتراتیجیة اتقـن المقترحـة فـي تنمیـة مهـارات الفهـم ). 2012. (الحدیبي، علي -

مجلــة  منــشور فــي بحــث ،القرائــي لــدى متعلمــي اللغــة العربیــة النــاطقین بلغــات أخــرى
ــالخرطوم ، العربیــة للنــاطقین بغیرهــا  ،معهــد اللغــة العربیــة بجامعــة أفریقیــا العالمیــة ب

  .259 ص-191  ص،13 العدد الخرطوم،
فاعلیة إستراتیجیة التفكیر المتشعب في تنمیة مهارات الفهم ). 2015. (الحربي، خالد -

 مجلة كلیة بحث منشور في القرائي لدى متعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات أخرى،
 ،)الجـزء الثـاني( مصر، المجلـد الحـادي والثالثـین، العـدد الرابـعالتربیة جامعة أسیوط،

 . 195ص-160ص
أثر استخدام إسـتراتیجیة التعلـیم المتمـایز . )1432. (معیض حسن معیضالحلیسي،  -

ــى التحــصیل الدراســي فــي مقــرر اللغــة اإلنجلیزیــة لــدى تالمیــذ الــصف الــسادس  عل
جامعـة أم القـرى، كلیـة التربیـة، بحـث غیـر منـشور، رسـالة : ، مكـة المكرمـةالبتدائيا

 .ماجستیر
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 فاعلیـة إسـتراتیجیة القـراءة ).2016 (.البلیهـد ، فیـصل حمـودو محمـد فـؤاد ،الحوامدة -
قـــروء لـــدى طـــالب الـــصف الـــسادس مالموجهـــة فـــي تحـــسین بعـــض مهـــارات فهـــم ال

العدد ) 43( األردن، المجلد  العلوم التربویة،بحث منشور في مجلة دراساتاالبتدائي، 
 .192 ص– 175، ص)1(

أثر تحدید أفكار النص في فهم المقروء عنـد متعلمـي  ).1432. ( عبداإلله،الخضیري -
 رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، معهـد تعلـیم اللغـة العربیـة، العربیة النـاطقین بغیرهـا،

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض
أثر التدریب باستراتیجیات التذكر السمعي والتـدریب  ).2016. (محمد محمود، الدویك -

بحـث منـشور ، التالمیـذ ذوي صـعوبات القـراءةاألصم على تحسین الفهم اللغوي لـدى 
 .64ص-25ص، )182(العدد، مصر-في مجلة القراءة والمعرفة

تحسین مستوى الدافعیة اعلیة التعلیم المتمایز في ف ).2015 (. خالد محمد،الرشیدي -
بحث منشور فـي مجلـة كلیـة نحو تعلم العلوم لدى التالمیذ الصم بالمرحلة االبتدائیة، 

 .52 ص– 1، ص)163( مصر، المجلد األول، العدد – التربیة جامعة األزهر
ــال أســسها مهاراتهــا ). 2009 (. حامــد وآخــرون،زهــران - ــاهیم اللغویــة عنــد األطف المف

 . دار المسیرة: انّ عمتدریسها تقویمها،
 ،صعوبة الفهم القرائي بـین الخـصائص المعرفیـة والالمعرفیـة). 2012 (.مروىسالم،  -

 .مكتبة األنجلو المصریة: القاهرة
برنامج قائم على إسـتراتیجیات ). 2015. (ٕالسراي، میعاد جاسم وفارس، والهام جبار -

لتربیة العلمیة واتجاهاتهم التعلیم المتمایز للطلبة المطبقین وأثره في تحصیلهم بمادة ا
 مـصر، -بحث منشور فـي مجلـة تربویـات الریاضـیاتنحو مهنة تدریس الریاضیات، 

 .135 ص -102الجزء األول، ص ) 18(، المجلد )7(العدد 
 فاعلیة إسـتراتیجیة التعلـیم التبـادلي فـي ).2013. ( خالد عبدالعظیم عبدالمنعم،السید -

بحـث منـشور فـي یذ الـصف الـسادس اإلبتـدائي، تنمیة مهارات فهم المقروء لدى تالم
، )4(المجلــد ) 41( الـسعودیة، العـدد مجلـة دراسـات عربیـة فـي التربیـة وعلـم الـنفس،

 .203 ص– 242ص
ــــسید عبدالــــسمیع،الــــسید -  فاعلیــــة اســــتخدام إســــتراتیجیتین مــــن ).2012. ( هبــــة ال

ّتجاه نحو التعلم إستراتیجیات ماوراء المعرفة في تنمیة بعض مهارات فهم المقروء واال
بحـث منـشور . ،الذاتي لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیـة فـي مـادة الدراسـات اإلجتماعیـة

ـــــــة كلیـــــــة التربیـــــــة بالمنـــــــصورة ـــــــد ) 79(، مـــــــصر، العـــــــدد فـــــــي مجل                    ،)1(المجل
 . 444 ص-411ص
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ء لـدى ّفاعلیة التعلم التبادلي في تنمیـة فهـم المقـرو). 2016. (السنانیة، لطیفة علي -
بحـث تالمذة الحلقة األولى من وجهة نظر معلمـات المجـال األول بمحافظـة البریمـي، 

) 24( غـزة، المجلـد منشور في مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفـسیة،
 .64 ص-44، ص)2(العدد

دار وائــل للنـــشر : ّ، عمـــانأســس البحـــث التربــوي). 2009. (الــشایب، عبــد الحـــافظ -
 .والتوزیع

 ،المرجــع فــي فنــون القــراءة العربیــة لتــشكیل إنــسان عربــي ).1437 (. حــسن،شــحاتة -
 .دار العالم العربي:  القاهرة،1ط

 ،المرجع فـي تعلـیم اللغـة العربیـة وتعلمهـا ).1433 (.مروان السمان،وحسن شحاتة،  -
 .مكتبة الدار العربیة للكتاب:  القاهرة،1ط

، م القرائي طبیعته مهاراتـه إسـتراتیجیاتهالفه ).1436 (. سامیة محمد محمود،عبداهللا -
 .دار الكتاب الجامعي:  لبنان،1ط

فاعلیة اسـتراتیجیة التعلـیم المباشـر فـي ). 2015. (عبد الحمید، أیمن الهادي محمود -
بحـث منـشور فـي ، تنمیة بعـض مهـارات الفهـم القرائـي للتالمیـذ ذوي صـعوبات الـتعلم

ــد ،مــصر_تربیــة الخاصــة والتأهیــلمؤســسة ال_ مجلــة التربیــة الخاصــة والتأهیــل المجل
 .239ص_202 ص، الجزء األول)8(الثاني العدد 

في تنمیة " كل اللغة"برنامج قائم علي مدخل ). 2011. (عبدالعظیم، عبدالعظیم صبري -
 بحـث منـشور فـي مهارات فهم المقـروء لـدي متعلمـي اللغـة العربیـة النـاطقین بغیرهـا،

 . 91ص-56  ص،)171(مصر، العدد دراسات في المناهج وطرق التدریس،
إســتراتیجیات التــدریس فــي القــرن ). 1436 (.، ســهیلةوأبــو الــسمیدذوقــان عبیــدات،  -

 .دار الفكر: ّ عمان،4، طالحادي والعشرین
ــد خــاطر - ــم اإللكترونــي القــارئ فــي عــالج بعــض ). 2016. (العبیــدي، خال فاعلیــة القل

ائـي لـدى التالمیـذ ذوي صـعوبات صعوبات القراءة الجهریـة وتنمیـة مهـارات الفهـم القر
 جامعــة -بحــث منــشور فــي مجلــة العلــوم التربویــة، القــراءة بالــصف الثالــث االبتــدائي
 .220ص-179ص، )6(العدد ،  السعودیة-اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

، صعوبات القراءة والفهم القرائي التشخیص والعالج ).1998 (.خیري المغازيعجاج،  -
 . الوفاءدار:  المنصورة،1ط

فاعلیــة إســتراتیجیة التــساؤل الــذاتي فــي تنمیــة بعــض  ).2009 (.یاســین، ُالعــذیقي -
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول الثانوي

 .كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
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 في تنمیة مهارات فهم فاعلیة إستراتیجیة التدریس التبادلي). 2014. (العربي، أسامة -
، بحـث منـشور فـي مجلـة المقروء لـدى متعلمـي اللغـة العربیـة النـاطقین بلغـات أخـرى

  .467 ص– 419، ص)55(، مصر، العددكلیة التربیة جامعة طنطا
 ،1 ط،المـــدخل إلـــى البحـــث فـــي العلـــوم الـــسلوكیة ).2010 (. صـــالح حمـــد،العــساف -

 .مكتبة العبیكان: الریاض
 فاعلیـة برنـامج تـدریبي ).2012 (.العبدالقادر، بدر عليو سالم  عبدالمحسن،العقیلي -

قائم على إستراتیجیة التصور الذهني في تنمیة مستویات فهم المقروء لطالب الصف 
، )133(، القـاهرة، العـدد بحث منشور فـي مجلـة القـراءة والمعرفـةالسادس االبتدائي، 

 .284ص – 240ص
 ، مــا وراء المعرفــة فــي فهــم المقــروءإســتراتیجیات). 2016. (عطیــة، محــسن علــي -

  .دار المناهج للنشر والتوزیع: ّعمان
دار : ّ، عمــانالجــودة الــشاملة والجدیــد فــي التــدریس ).2009 (. محــسن علــي،عطیــة -

 .الصفا للنشر
أثر اسـتخدام ). 2016 (.، عبداهللا حمد محمد والجهنيإبراهیم محمد عبداهللالعموش،  -

یـة مهـارات فهـم المقـروء لـدى طلبـة الـصف الثالـث أسلوب التـدریس التبـادلي فـي تنم
بحــث منـشور فـي مجلــة المتوسـط فـي محافظـة القریــات بالمملكـة العربیـة الـسعودیة، 

 ،)1(العــدد ) 11(، المجلــد المملكــة العربیــة الــسعودیة، جامعــة طیبــة للعلــوم التربویــة
 .14 ص-1ص

ــق محمــد،عیاصــرة - ــراءة  أثــر طر).2016. (عاشــور، راتــب قاســم و رزان مطل ــي الق یقت
قتــة والمتكــررة فــي تحــسین مهــارة فهــم المقــروء لــدى طالبــات الــصف الــسادس ؤالم

، بحــث منـــشور فــي مجلـــة جامعــة القـــدس المفتوحــة لألبحـــاث األساســي فـــي األردن
 .40 ص– 13، ص)13(العدد ) 4( فلسطین، المجلد والدراسات التربویة والنفسیة،

امج تــدریبي إلســتراتیجیات التعلــیم  أثــر برنــ).2007. ( ماجــد محمــد عثمــان،عیــسى -
ــي الــصف  ــي ف ــدى الطــالب ذو صــعوبات الفهــم القرائ ــا وراء الفهــم ل ــى م ــادلي عل التب

) 23(، مصر، المجلـد بحث منشور في مجلة كلیة التربیة بأسیوطالخامس االبتدائي، 
 .384 ص-339 ص،)1(العدد 

مــستوى الرابــع إســتراتیجیات فهــم المقــروء لــدى طــالب ال). 1435. (الغامــدي، علــي -
 ،بمعهد تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها في الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنـورة

رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد تعلیم اللغة العربیة، الجامعة اإلسـالمیة، المدینـة 
  .المنورة
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ات أثـر توظیـف اسـتراتیجیتین للـتعلم النـشط فـي تنمیـة مهـار ).2014. ( حاتم،الغلبان -
كلیة  رسالة ماجستیر غیر منشورة، ،الفهم القرائي لدى تلمیذات الصف الرابع األساس

 . التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة
فعالیة برنـامج مقتـرح لتنمیـة مهـارات  ).1430. ( علي سعد سالم آل جبار،القحطاني -

 غیــر  رســالة ماجــستیرالقــراءة الجهریــة لــدى التالمیــذ ذوي التخلــف العقلــي البــسیط،
 .معة الملك سعود، الریاضامنشورة، كلیة التربیة، ج

تنویــع التــدریس فــي الفــصل دلیــل المعلــم لتحــسین  ).2008 (. كــوثر وآخــرون،كوجــك -
مكتـب الیونــسكو اإلقلیمــي : ، بیــروتطـرق التعلــیم والـتعلم فــي مـدارس الــوطن العربـي

  .للتربیة في الدول العربیة
فاعلیة استخدام التدریس المتمایز في تنمیة  ).2013. ( إیمان محمد عبدالعال،لطفي -

لـدى طـالب ) الـصحیة والتعامـل مـع الـضغوط الحیاتیـة(بعض مهارات الحیـاة األسـریة 
 – 145، ص)141( مـصر، العـدد بحث منشور في مجلة القـراءة والمعرفـة،الجامعة، 

 .166ص
ــضة مــسفر - ــالكي، مــسفر عی ــسي لمعلمــي الترب). 2014. (الم یــة تقــویم األداء التدری

بحـث منـشور اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة في ضوء إستراتیجیة التعلیم المتمـایز، 
 - 612الجزء الثالث، ص ) 159(، مصر، العدد في مجلة كلیة التربیة بجامعة األزهر

 .655ص 
میـة مهـارة فهـم نأثـر برنـامج تـدریبي مقتـرح لت ).2003. ( عمران أحمد علي، مصلح -

،  لــدى طلبــة الــصف الــسادس األساســي فــي محافظــة ســلفیتالمقــروء باللغــة العربیــة
 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس

: ّ عمـان،4 ط،مناهج البحث فـي التربیـة وعلـم الـنفس ).2006 (. سامي محمد،ملحم -
  . دار المسیرة

- Campbell, (2008) B Handbook of Differentiated Instruction 
Using the Multiple Intelligences Lesson Plans and More, 
Boston: Pearson Education, Inc.p1. 

  
  


