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إلى من رفع رأسي عاليا افتخا ار به على مر الزمان والدي أدامه اهلل وحفظه.
إلى التي غمرتني بجنانها وأمطرتني بدعائها والدتي أبقاها اهلل في أتم الصحة
والعافية.
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أهدى ثمرة جهدي المتواضع

ب

شكر وتقدير
إلهي ييي نقي ييدم لي ييك الحمي ييد والشي ييكر علي ييى عظي يييم عطايي يياك فمني ييك القي ييوة في ييي لحظي ييا
الضييع

ومنييك العلييم فييي أوقييا

فأعن

وبعد

فيسيير

الجهييل لييك وحييدك المنيية فلق ييد أعن ي

ويسيير

ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر والتقيدير إليى جامعية ارزهير منيارة العليم التيي تيؤدي
رسييالتها فييي بنيياة شخصييية الطالييب الفلسييطيني خلقييا وعلمييا وأصييالة وإلتاحتهييا المجييال أمييام
أبنائها الطالب لمواصلة العلم والمعرفة في جميع المجاال
ويطي ييب ل ييي ف ييي ه ييذا المق ييام العلم ييي الشي يري

العلمية المختلفة .
الش ييكر والعرف ييان

أن أتق ييدم بخ ييال

بالجميييل إلييى القلييوب الطيبيية واريييادي المباركيية الييذين أسييهموا بعلمهييم اليوافر ووقييتهم الثمييين
ميين إخ يراج هييذا العمييل المتواضييع إلييى حيييز

وعييونهم الصيياد فييي مسيياعدتي حتييى تمكن ي
الوجود .
واحقاقا للح

و اعترافا بالفضل أتقدم إلى من ال توفيه كلميا

الييدكتور الفاضييل  /راشددد مدمددد أبددو ص دواوي

الييذي تتلمييذ

الشيكر اليى أسيتاذي

علييى يديييه فشييملني برعايتييه

وتوجيهاته التي كان لها ارثر العميي فيي أن تصيل الد ارسية عليى هيذر الصيورة فياهلل أسيأل
وسيعادة فيي اليدنيا واآلخيرة

أن يمنحه صحة وافرة وعم ار مديدا وتوفيقيا فيي كيل المجياال

ويجعله منا ار لطالبه وقدوة لهم على الدوام فجزار اهلل عنا خير الجزاة.
وأتقي ييدم بالشي ييكر الخي ييال

للجني يية المناقشي يية الي ييذين شي ييرفوني بقبي ييول مناقشي يية الد ارسي يية

ولدورهم العظيم في اثراة الدراسة من خبراتهم وعلمهم الوفير .
كما يطيب لي أن أتقدم ببالغ شكري وتقديري الى سعادة ارستاذ اليدكتور  :عبد اهلل
عبد المنعم لما قدم لي من مالحظا

قيمة وتوجيها

متميزة أثري بها دراستي هذر .

كم ييا أتق ييدم بالش ييكر الجزي ييل لك ييل م يين ش ييارك بجه ييد وتوجي ييه ف ييي الحك ييم عل ييى أدوا

الدراسة ولما قدمور لي من توجيها

علمية.

كما ال يفوتني بأن أشكر ادارة ومعلمي وطالب مدرسة الشاطئ االبتدائيية المشيتركة
(ج) وذل ييك لتع يياونهم ف ييي تطبيي ي أدوا

الد ارس يية وأخي ي

بتطبي البرنامج المحوسب عمليا .
ج

بال ييذكر المعلم يية  :الت ييي قامي ي

واخي ار أتقدم بخال
كلمييا

الشكر والتقيدير إليى كيل مين شيارك بعيون أو جهيد أو دعياة أو

تشييجيع ولهييج لسييانه بييدعوة خييير  ...إليييهم جميعييا أتقييدم بخييال

التقييدير واالعتي ار

بالجميييل وأرجييو ميين اهلل أن يعطينييي قييوة وعم ي ار روفييي كييل ذي صيياحب فضييل جييزةا ممييا
قدم.
وبعييد فهييذا عمييل متواضييع وعالميية بسيييطة علييى الطري ي

نقطيية فييي محيييط العلييم

الذي ال ُييدرك أغيوارر إال اهلل العلييم بكيل شيية وهيو اليذي يهيب العليم والحكمية لمين يسيعى
ويجتهد وهو ذو الفضل العظيم.

هذا وباهلل التوفي ..

الطالبدة

ميره ماهر أبو جبارة

د

ملخص الدراسة
هدف

الدراسة إلى بناة برنامج محوسب لتنمية مها ار القراةة الجهرية المناسبة لتالميذ الص

ارول ارساسييي وتعيير أثيير البرنييامج المحوسييب فييي تنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية لتالميييذ الص ي
ارول ارساسي وتحدد

مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

ما أثر برنامج محوسب في تنمية مهيارة القيراةة الجهريية لتالمييذ الصي

الغوث الدولية بغزة ؟

ويتفرع من السؤال الرئيس ارسئلة الفرعية التالية :

 .1مييا مه ييا ار الق يراةة الجهري يية المناسييبة لتالمي ييذ الص ي

ارول ارساس ييي بمييدارس وكال يية الغ ييوث

الدولية بغزة ؟

 .2ما مكونا

ارول ارساسيي بميدارس وكالية

البرنيامج المحوسيب لتنميية مهيا ار القيراةة الجهريية لتالمييذ الصي

بمدراس وكالة الغوث الدولية بغزة ؟

 .3ما أثر البرنامج المحوسب في تنمية مهيا ار القراةة الجهرية لتالميذ الص
واسيتخدم

ارول ارساسي ؟

الباحثيية المنهجييين الوصييفي و شييبه التجريبيي والييذي يتمثييل فييي تصييميم مجمييوعتين

إحييداهما تمث ييل المجموع يية التجريبييية وارخ يير تمث ييل المجموع يية الضييابطة وتمثلي ي
اردوا

ارول ارساسيي

التالية :

 .1قائمة مها ار القراةة الجهرية التي يحتاجها تالميذ الص

أدوا

الد ارس يية ف ييي

ارول ارساسي .

 .2اختبار المها ار القرائية .

 .3بطاقة مالحظة لقياس أداة التالميذ في مها ار القراةة الجهرية .
 .4دليل المعلم .

ويتكييون مجتمييع الد ارسيية ميين جميييع تالميييذ الص ي

ارول ارساسييي والييذين يتعلمييون بمييدارس

وكالة الغوث الدولية بمنطقة غرب غزة التعليمية البالغ عددهم ( )6753تلميذا و تلميذة والمسيجلين فيي
الع ييام الد ارس ييي  2106 – 2102م وت ييم اختي ييار عين يية الد ارس يية بطريق يية قص ييدية م يين مجتم ييع الد ارس يية

والبييالغ عييددهم ( )33تلميييذا وتلميييذة ميين مدرسيية الشيياطئ االبتدائييية المشييتركة (ج) وتييم تقسيييمهم إلييى

مجمييوعتين ضييابطة وتجريبييية و تييم التأكييد ميين ضييبط المتغي ي ار وتحقي ي التكييافؤ بييين المجمييوعتين؛
لمعرفة أثر المتغير المستقل (البرنامج المحوسب) بدقة وقد توصل

الدراسة إلى النتائج التالية :

 .1التوصييل إلييى قائميية ميين مهييا ار الق يراةة الجهرييية المناسييبة لتالميييذ الص ي
مجموعها تضمن

خمس عشرة مهارة .

ه

ارول ارساسييي وفييي

 .2وجيود فيرو ذا

دالليية إحصيائية بييين متوسيط درجيا

باسي ييتخدام البرني ييامج المحوسي ييب ومتوسي ييط درجي ييا

تالميييذ المجموعية التجريبييية واليذين يتعلمييون

تالميي ييذ المجموعي يية الضي ييابطة والي ييذين يتعلمي ييون

بالطريقة العادية في اختبار المها ار القرائية في التطبي البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

 .3وجيود فيرو ذا

دالليية إحصيائية بييين متوسيط درجيا

باسي ييتخدام البرني ييامج المحوسي ييب ومتوسي ييط درجي ييا

تالميييذ المجموعية التجريبييية واليذين يتعلمييون

تالميي ييذ المجموعي يية الضي ييابطة والي ييذين يتعلمي ييون

بالطريقة العادية في بطاقة مالحظة مها ار القراةة الجهرية في التطبيي البعيدي لصيالح المجموعية

التجريبية .

 .4فعالي يية البرن ييامج المحوس ييب ف ييي تنمي يية مه ييا ار القي يراةة الجهري يية لتالمي ييذ الصي ي
بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة .
وفي ضوة نتائج الد ارسية أوصي

ارول ارساسيييي

الباحثية بضيرورة االهتميام بتعلييم مهيا ار القيراةة الجهريية منيذ

الحلقيية ارولييى ميين التعليييم ارساسييي واسييتثمار كييل موق ي

تعليمييي داخييل حج يرة الفصييل أو خارجهييا؛

لتييدريب التالميييذ ميين خاللييه علييى ممارسيية مهييا ار الق يراةة الجهرييية وتحديييد مهييا ار الق يراةة الجهري يية
الالزميية لكييل مسييتو تعليمييي ميين م ارحييل التعليييم المختلفيية علييى حييدة وعمييل ق يوائم بهييا توضييع ضييمن
محتويييا

دليييل المعلييم؛ لتنميتهييا لييد المتعلمييين والعمييل علييى تييوفير أجهيزة مصييادر الييتعلم الحديثيية فييي

الم ييدارس ارساس ييية ال ييدنيا خاص يية وت ييدريب المعلم ييين عل ييى كيفي يية اس ييتخدامها وص يييانتها بش ييكل س ييليم

توفير برامج تعليمية محوسبة في مادة اللغة العربية لمرحلة التعلييم ارساسيية اليدنيا وتشيجيع المعلميين

على استخدامها أو تصميم تلك البرامج بأنفسهم .

و

Abstract
The study baseline aimed for offering a computing program for developing the
suitable aloud literacy for the first grade primary student's, recognize the effect of the
computing program for developing aloud literacy for the first grad primary student's, and
identifying the problems of the study baseline through the following main question:
What is the effect of a computing program for developing aloud Literacy for the first
grad primary class of UNRWA schools in Gaza?
Forked from the above main question the following questions:
1. What the suitable levels are of aloud literacy methods for the first grad primary
class of the UNRWA schools in Gaza?
2. What are the components of the computing program for developing the aloud
literacy for the target group?
3. What is the effect of the computing program in developing the aloud literacy for
the target group?
The researcher used the Descriptive approach, the experimental which acts in designing
two groups one of them represents the experimental group while the other represents the
control group, however the study tools are as following:
1. Aloud literacy skills required for the first grad primary students.
2. Literacy skills test.
3. Note card to measure student's performance in aloud literacy skills.
4. Teacher's guide.
The target group consists of all students of the first grad who studies in UNRWA schools
located in the western educated Gaza, registered in 2012-2013, as a random sample were
selected from the target group numbered by (66) students from both genders boys and girls
from Al Shata primary school (G), then divide them into two groups as a control group and
an experimental group, then adjusting the variables and achieve parities for both groups for
identifying the effect of the independent variable (Computing Program) accurately, so the
following results were listed there:
1. Achieving a suitable aloud literacy skills list for the students of the first grad, which
includes fifteen items?
2. There were statistically significant differences between the average scores of the
experimental group who studied by the use of computing programs, and the
average scores of the control group who studied by the normal methods of literacy
testing skills post applications for the experimental group.
3. Activation of the computing program in development the aloud literacy skills for
the first grad in the UNRWA international schools in Gaza.
In light of the research results of the study baseline the researcher recommended about the
importance of teaching the aloud literacy skills from the first lecture of primary education,
and investing all knowledge information discussed in the class or even outside the class
about the required topic for practicing the students more which reflect the importance of
this field, identifying the aloud literacy skills for each level, making lists must be placed
within the contents of the Teacher's Guide, offering the modern equipment which helps in
this process specially in the primary schools, training the teachers on the best operating
methods, maintaining it in a proper way, offering educating computing programing for the
Arabic language for the primary educating grad, supporting teachers for using it, or
designed those programs by themselves.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
مقدمددة :
اللغيية نظييام رمييزي صييوتي هييذبها اإلنسييان وصييقلها كييي تعبيير عيين حاجاتييه ومطالبييه ولتكييون
وسيييلة االتصييال والتفيياهم مييع غي يرر وهييي بهييذا ضييرورية لكييل ميين الفييرد والمجتمييع ومطلييب ملييح ميين

مطالبهمييا ولغيية كييل أميية هييي لسييان حالهييا الييذي يعبيير عيين مالهييا وطموحاتهييا وبواسييطتها يحييتفظ

بييالتراث العلمييي والثقييافي كييي ُينقييل ميين جيييل إلييى جيييل حتييى تييدرك ارجيييال وارمييم مييد مسيياهمة هييذا
المجتمع أو ذاك في بناة صرح الحضارة اإلنسانية علما وأدبا وخلقا وفنا وعقيدة وكم من لغة اندثر ؛
رنها ليم تمتليك مقوميا

اللغية الحيية وليم تسيتطع أن تسيجل تاريخهيا وحضيارتها وتنقلهيا عبير ارجييال

واالحتفاظ باللغة ونقلها عنوان لحياة ارمة .

فاللغة من أهم الظواهر االجتماعية التيي أنتجهيا العقيل البشيري خيالل م ارحيل تطيورر فقيد أد

دو ار مهمييا فييي تحقيي المنزليية العليييا لانسييان بييين الكائنييا
عبيير العصييور بيياردوا

ارخيير

كمييا أنهييا تييزود ارجيييال اإلنسييانية

الفعاليية للتقييدم والتطييور؛ رنهييا ميين أهييم الوسييائل فييي تنظيييم المجتمييع اإلنسيياني

وتطيورر فاللغيية مينهج للتفكييير والتعبييير واالتصيال اللغييوي كمييا أنهيا وسيييلة للتعليييم واليتعلم وحفييظ التيراث
الثقافي والفكري (طعيمة . )18 : 2001

وتعد اللغة العربية من أقو عناصر بناة ارمية وقيد حفظي

علييى امتييداد تيياريخي طويييل جييدا قلمييا حظي ي

والمتانة والعمر الطويل على يد اإلسالم وحمل

بييذلك ارمييم ارخيير

وحيدتها فيي جمعهيا ربنياة الضياد

وتميييز اللغيية العربييية بالرصييانة

على كاهلها تيراث اإلسيالم ال ازخير (الكنيدري 1996

 )81 :وه ييي م يين أه ييم وس ييائل التواص ييل ب ييين اإلنس ييان العرب ييي وأخي ييه في ي ذا ك ييان هن يياك وس ييائل أخ يير

للتواصييل بييين النيياس كاإلشييارة واإليميياةة في ن أرقييى أنيواع التواصييل هييو الييذي يعتمييد علييى اللغيية وبالييدور

الذي تؤديه في تكون المفاهيم والمدركا

الكلية وفي القيام بالكثير من العملييا

العقليية " وهيي وحيدة

متكاملة في أدائها لوظائفها وجميع فروعها تتجه إلى تحقي التواصل والتعبير عما يدور في النفس مين

مشاعر ويضطرب به الفؤاد من ٍ
معان وخواطر يحتاجها اإلنسان فيي حياتيه اليوميية وفيي بيئتيه الثقافيية

(سعيد . )1 : 1997
وتتضاع

أهميية اللغية العربيية نظي ار لمكانتهيا المتمييزة التيي تحتلهيا بيين سيائر اللغيا

فيكفيهيا

فخ ار أن القرن الكريم نزل بها وأن من معجزاته كونه بلسان عربيي مبيين فيقيول – عيز وجيل فيي كتابيه

الكيريم  " : -وانييه لتنزيييل رب العييالمين نييزل بييه الييروح ارمييين علييى قلبييك لتكييون ميين المنييذرين بلسييان
عربييي مبييين " (الشيعراة  " )191-192 :إنييا أنزلنييار قرنييا عربيييا لعلكييم تعقلييون " (يوسي

كتيياب مصييد لسييانا عربيييا لينييذر الييذين ظلم يوا وبشيير للمحسيينين " (ارحقييا
2

 " )2 :وهييذا

 " )12 :كتيياب فصييل

ياته قرنا عربيا لقوم يعلمون " (فصل

 )13 :فاللغة العربية عنوان ارمة العربية وهي لغة التواصيل

بين أفراد ارمة فباللغة يحدث االتصال والتواصل ويتشكل السلوك وتتطور العالقا

اإلنسانية ولذلك

التواصييل وأشييكاله وأنواعييه

ف ي ن القييدرة علييى توظي ي مهييا ار اللغيية ارربعيية تُعييد أساسييا لتحقي ي أهييدا
المختلفيية؛ إذ تييوزع ه ييذر المهييا ار ارربعيية ب ييين طرفييي عملييية التواصي يل المرسييل والمسييتقبل فالمرس ييل

متحدث أو كاتب والمستقبل مستمع أو قارئ وكالهما يسيتخدم فنيا أو أكثير لتحقيي التواصيل ميع البيئية

ومكوناتها (يونس )24 : 1984

وتزداد أهمية اللغة كوظيفة تواصلية في عصرنا الحاضر زيادة كبيرة نظ ار لتعقد الحيياة الحديثية

التييي نحياهييا وكث يرة وسييائل االتصييال؛ ممييا جعييل الفييرد هييو المركييز ال يرئيس الييذي تييدور حولييه الحييياة

االجتماعيية والسياسيية فأصيبح فييي أشيد الحاجية إلييى اميتالك ناصيية التواصيل اللغييوي حتيى يكيون قيياد ار
علييى الفهييم واإلفهييام فييي كييل مجيياال

الحييياة؛ ارميير الييذي ينبغييي معييه العناييية بفنييون التواصييل اللغييوي

واإلكثييار ميين التييدريب عليهييا تييدريبا دقيقييا متصييال (حجيياب  )138 : 1999والتواصييل اللغييوي يحظييى
باهتمييام كبييير ميين قبييل المتخصصييين فييي تييدريس اللغيية ذلييك االهتمييام الييذي يوضييح أهمييية التواصييل

اللغييوي فييي التفاعييل بييين النيياس؛ فهييو الييذي يحقي للفييرد التفاعييل مييع اآلخيرين ميين أجييل تلبييية احتياجاتييه
وتحقي أهدافه وهو وسيلة التفاعل بين أفراد المجتمع وبدونه ال توجد حيياة اجتماعيية حقيقيية (سيعيد

 )48 : 2007والتواص ييل اللغ ييوي عملي يية نق ييل المع يياني م يين المرس ييل عل ييى المس ييتقبل باس ييتعمال اللغ يية
فعنييدما يتصييل اإلنسييان بغي يرر اتصيياال لغويييا بغييية التعبييير عيين الييذا

ونقييل ارفكييار والمشيياعر إمييا أن

يكون متحدثا واما أن يكون مستمعا واما أن يكون كاتبا واما أن يكيون قارئيا وفيي كيل الحياال
اإلنسييان بعمليييا

عقلييية معقييدة مضييمونها ومادتهييا اللغيية بمييا فيهييا ميين أسييماة وأفعييال وحييرو

ومصطفى . )12 : 2001

يمير

(عييوض

وهناك شيكالن رئيسييان للتواصيل اللغيوي وهميا  :التواصيل اللغيوي الكتيابي (الكتابية والقيراةة) و

التواصل اللغوي الشفوي (التحدث واالستماع) فيالقراةة تمثيل الشي الثياني مين مهيا ار التواصيل اللغيوي
الكتابي التي الزال

والتثقي ي

الوسيلة ارساسية التي تقوم عليها نهضة ارميم وأن القيراةة مصيدر المعرفية والعليم

وتنمييية الفكيير بالنسييبة لكييل المجتمعييا

علييى الس يواة (حسيين  )89 : 2011فييالقراةة عملييية

عقلييية يييتم ميين خاللهييا تفسييير الرمييوز التييي يتلقاهييا القييارئ ميين خييالل عملييية اإلبصييار للكييالم المقييروة

وعندما يفسر القارئ تلك الرموز ف نه يستطيع فهم المعاني التي تختبئ وراةها وذلك يحتاج على الربط
بيين الخبيرة الشخصييية وتليك المعياني فييالقراةة تعيد أسيلوبا ميين أسياليب النشياط الفكييري لانسيان فيي حييل

المشكال

(رشوان . )11 : 2001

فالقراةة تمثل منزلة رفيعية بيين فيروع اللغية العربيية جميعهيا؛ رنهيا تعتبير مين أهيم الوسيائل التيي

تمكين المييتعلم ميين اكتسيياب العلييوم والمعييار

وبهييا ينمييي قدرتييه الفكرييية وثروتييه اللغوييية وهكييذا نيير أن

مفهوم القراةة قد تطور من المعنى البسيط السهل اليذي يمثيل فيي تمكيين الميتعلم مين القيدرة عليى تعير
3

الرمييوز المكتوبيية والنط ي بهييا إلييى ق يراةة المييادة المكتوبيية وفهمهييا والتفاعييل معهييا واسييتثمار مادتهييا فييي

مواجهة المشكال

التي يمر بهيا القيارئ واالنتفياع بهيا فيي حياتيه عين طريي ترجمية الخبي ار المكتسيبة

من القراةة إلى سلوك يمثله القارئ .
وهكذا أصحب

القراةة بمفهومها الحيديث نشياطا فكرييا يشيتمل عليى تعير الحيرو

والنطي بهييا نطقييا صييحيحا والفهييم والتحليييل والنقييد والتفاعييل مييع المقييروة وحييل المشييكال
النفسيية وبعبيارة أخيير أصيبح

وفي مشكالته ووسائل تسليته .

والكلميا

والمتعيية

القيراةة وسييلة ليربط اإلنسيان بعالمييه اليذي يحيييا فييه فييي تغييرر وتطييورر

فييالقراةة تع ييد المنطل ي ارساس ييي للمعييار والعل ييوم والمج ييال المهييم م يين بييين مج يياال

النش يياط

والعلمي وهي مفتاح الطالب رغلب المواد الدراسية (موسى  )11122006وربميا كيان ضيع

اليدارس

اللغييوي فييي حييياة الفييرد والجماعيية وهييي فييي مقدميية وسييائل اإلنسييان للرقييي الثقييافي والنمييو االجتميياعي
فيهيا سييببا فييي إخفاقييه فييي كثييير ميين الميواد الد ارسيية ارخيير

فالعالقيية بييين القيراةة الجهرييية والنجيياح فييي

المدرسيية عالقيية وثيقيية فالتلميييذ الييذي يقي أر بييبطة يحييول ذلييك دون لحاقييه بزمالئييه فييي قيراةة الكتييب التييي
تتطلييب الد ارسيية اإلطييالع عليهييا والتلميييذ الييذي ال يجيييد الق يراةة ويخطييئ فييي فهييم مييا يق ي أر ال يتقييدم فييي

النواحي الدراسية التي تتطلب القراةة الجيدة .

إن جه ييود الب يياحثين تتواص ييل؛ نظي ي ار إلدراكه ييم أهمي يية القي يراةة وم يين ث ييم ينبغ ييي العناي يية به ييا ف ييي

مدارسنا وهذا يحتم ضرورة فهم طبيعتها وأهيدافها ووظيفتهيا فيي حيياة التلمييذ الحاضيرة والمسيتقبلية فيي
ضوة أحدث االتجاها

التربويية والنفسيية واللغويية (المعتيو

 )121 : 1996وعليى اليرغم مين أهميية

القراةة الجهرية للتلميذ في ن الواقيع الحيالي يؤكيد أن مشيكلة ضيع
من مهاراتها في المراحل ارولى من التعليم ما زال

الجهريية ليسي

التالمييذ فيهيا وافتقيارهم إليى اليتمكن

قائمة عليى أن مشيكلة ضيع

التالمييذ فيي القيراةة

مشيكلة محلييية وانميا هيي أيضيا مشييكلة عالميية تعياني منهيا الييدول المتقدمية كميا تعيياني

منها الدول النامية على حد سواة فقي بريطانيا والواليا

ارساسية في القراةة لم تعد تعلم كما ينبغيي واذا كاني
في القراةة فالشكو مضاعفة في البالد النامية .
ومما تقدم يتضح ضع

المتحدة يشيكو معلميو القيراةة مين أن المهيا ار

اليبالد المتقدمية تشيكو ضيع

مستو التالميذ القرائي؛ وأمام هذا الضع

تباين

مسيتو تالمييذها

وجها

النظر في

توضيح ارسباب فهناك من يرجع السبب في ذلك إلى المينهج الد ارسيي وهنياك مين يرجعيه إليى المعليم
وطريقه تدريسه حيث تنحصر الجهيود المبذولية فيي درس القيراةة عليى ارداة والشيروح اللفظيية وترتيب

علييى هييذا ضييع

قييدرة التالميييذ علييى الفهييم الييدقي للمقييروة والثييروة المحييدودة ميين المفييردا

الضحلة بالموضوعا
تدهور .

والخب ي ار

المقروةة وهناك من يرجع السبب في ما ل إلييه حيال اللغية العربيية عموميا مين

4

الضييع

وأيييا مييا تكييون الحييال ف ي ن هييذر المشييكلة تحتيياج إلييى بحييث ود ارسيية لتقييديم الحييل المناسييب لهييذا
فييي مهييا ار القيراةة الجهرييية ولعييل الد ارسيية الحالييية تعييد ميين الد ارسييا

ه ييذا الض ييع

معالجيية

التييي تسييتهد

م يين خ ييالل تبن ييي م ييدخل جدي ييد ف ييي ت ييدريس القي يراةة الجهري يية ق ييائم عل ييى أس يياس توظيي ي

الحاسوب في تنمية مها ار القراةة الجهرية والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الحاسيوب دون غييرر مين

الوسييائل ارخيير

ولعييل ذلييك يعييود إلييى مييا لتكنولوجيييا التعليييم ميين أهمييية وخاصيية الحاسييوب وبرامجييه

المحوس ييبة وه ييذا م ييا تؤك ييدر الد ارس ييا

الت ييي أجريي ي

ك ييل م يين  :ال ييدايل

ف ييي ه ييذا المج ييال مث ييل د ارس ييا

( )2001وموسى ( )2006والمالكي ( )2008والعويدي ( )2009والخضيري ( )2009والسيعايدة
( )2010وأبي ييو زه ي يرة ( )2010وصي ييالح ( )2010وارنصي يياري ( )2011وفي ييودة ( )2012وحمي ييدان
( )2012والحساني ( )2013والتي تناول

استخدام الحاسوب في التعليم .

فنتيج يية لالنفج ييار المعرف ييي يش ييهد الع ييالم الي ييوم تط ييو ار سي يريعة تش ييمل مختلي ي

اإلنسييانية المختلفيية وأد

من يياحي الحي يياة

هييذر التطييو ار إلييى النمييو المسييتمر والمتسييارع بحيييث أصييبح

مواكبيية هييذا

التطور ضرورة ملحة تتطلبها عملية التعايش واالسيتمرار فيي العيالم المتجيدد ومين أهيم القطاعيا
التطو ار وشهد

واكب

تغي ار ملحوظة هي قطاع التربية التي أسهم

التيي

فيي إخيراج العمليية التعليميية

ميين قالبهييا القييديم وأسييلوبها التقليييدي القييائم علييى التلقييين واالسييتماع إلييى قالييب نظييامي تعليمييي جديييد لييه
أهدافه وأنشطته ووسائله وأدواته ونتائجه وظهر الحاسوب في العقود ارخيرة كأبرز التقنييا
وأصييبح جييزةا ال يتج ي أز ميين حييياة المجتمعييا
وتوظيفييه كوسيييلة تعليمييية اإلمكانيييا

برمجيا

الحديثية

المدنييية المعاص يرة " والييذي شييجع عل يى إدخييال الحاسييوب

الهائليية لييه وتقنياتييه الفنييية العالييية التييي سيياعد

علييى إنتيياج

تعليمية واستخدامه كوسيلة فعالة في إثارة دافعية المتعلم؛ لما يوفرر من ليون وصيو وصيورة

وحركية كميا يتمتيع بقيدرة هائلية عليى تخيزين قيدر كبيير مين البيانيا

والمعلوميا

وعرضيها فيي تسلسييل

منطق ييي وبس ييرعة مناس ييبة (اله ييرش ومفل ييح  )178 : 2010كم ييا أن الحاس ييوب ي ييزود الم ييتعلم بالتغذي يية
الراجعيية الفورييية مييع المحافظيية علييى ارحيية المييتعلم النفسييية بشييكل ال يجعييل المييتعلم يشييعر بالخجييل أو

الحييرج إذا أخفي فييي اإلجابيية عيين سيؤال مييا مييع إيجيياد التفاعييل بييين التلميييذ وجهيياز الحاسييوب بطريقيية ال
تتوفر عند غيرر من الوسائل التعليمية .

ويعتبيير الحاسييوب ميين الوسييائل المهميية جييدا فييي عملييية التعليييم والييتعلم ولييه تييأثير علييى العملييية

التربوييية والتعليمييية كامليية وهييو ميين أبييرز إفي ار از الثييورة التكنولوجييية المعاصيرة والييذي يمكيين االسيتفادة
منه في المجال التربوي من زوايا عديدة في تطوير الكثير من جوانب العملية التعليمية وتسهيل العدييد

من مهامها (الفار  )106 : 2002إذا أنه يساعد في بناة المادة التعليمية بشكل منفصل ويعلم على
تحليييل المفيياهيم المجييردة ونقييل المعييار والمعلومييا

وقي

ميين خييالل تفريييد التعليييم الييذي يأخييذ فييي االعتبييار

المييتعلم وامكاناتييه؛ ممييا يسييمح ليه ب مكانييية الييتحكم فييي تعلمييه بدرجية معقوليية ومعتدليية تعطييي نتييائج

تحصيلية أفضل وتزيد من تحفزر على التعلم بشكل أكبر (عطا اهلل . )110 : 2007
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وميين الممي ي از ارخيير التييي يمتيياز بهييا الحاسييوب عيين س يوار ميين الوسييائل التعليمييية المعروفيية
الخاصية بكيل ميتعلم عليى

مقدرته على مراعاة الفرو الفردية بين المتعلمين مين خيالل تلبيية المتطلبيا

حدة؛ فيوفر ارجواة المناسبة لبطيئي التعلم حيث يسياير عمليية ارداة ليديهم بميا يناسيبهم وييوفر كيذلك
أجواة مناسبة لمين ليديهم اسيتجابا

سيريعة لعمليية اليتعلم (حميزة  )391 :2009كميا يسياعد الحاسيوب
أمييا زمالئييه لاجابيية علييى سيؤال المعلييم فالحاسييوب يحييافظ

علييى حييل مشييكلة خجييل التلميييذ ميين الوقييو

على سرية التعامل في جو يناسب مثل هؤالة التالميذ فيمنحهم الثقة وارمان .
الشعور بالمشكلة :
ارخر

عل ييى ال ييرغم م يين أهمي يية مه ييا ار القي يراةة الجهري يية ف ييي اللغ يية العربي يية وغيره ييا م يين المي يواد الد ارس ييية
ف ن هناك خلال كبي ار في العملية التعليمية في أن مناهجنيا تركيز عليى القيراةة الجهريية فيي الصي

االول ارساسي أكثر من أي شية خر أميا ارداة التدريسيي للمعلميين ينصيب عليى مهيا ار الكتابية أكثير
ميين مهييا ار الق يراةة الجهرييية وهييذا مييا يؤكييدر الواقييع الييذي يشييير إلييى ضييع
تالميذ الص

مهييا ار الق يراةة الجهرييية لييد

ارول ارساسي وهذا ما لمسته الباحثية مين خيالل خبرتهيا الشخصيية كمعلمية للصي

ارساسي وهو أيضا ما خلص

إليه نتائج العديد من الدراسا

التي تناول

ارول

هيذر المهيا ار أو بعضيا منهيا

مثل د ارسية السييد ( )2004وعييد ( )2007ورجيب ( )2007وأبيو موسيى ( )2008والكثييري ()2008
( )2009وارس ييطل ( )2010والن ييوري ()2010

والش ييخريتي ( )2009وأب ييو عك يير ( )2009وشي يوك

والش ي ييبل ( )2010وعل ي ييي ( )2010وأب ي ييو طعيم ي يية ( )2010والحوام ي ييدة ( )2010والش ي ييوبكي ()2011

والحربي ( )2012وجاب اهلل و خيرون ( )2012والنصيار ( )2012والتيي أكيد
مها ار القراةة الجهرية لد التالميذ بشكل عام في المراحل التعليمية المختلفة .
وللتأكد من وجود المشكلة قام

الباحثة بدراسة استطالعية اتبع فيها اإلجراةا

عليى وجيود ضيع

فيي

التالية :

 .1مقابلة خمسة عشر معلما ومعلمة من معلمي اللغية العربيية فيي المرحلية ارساسيية اليدنيا وسيؤالهم عين
مستو توافر مها ار القراةة الجهرية لد التالميذ .

 .2مالحظة عدد من معلمي المرحلة ارساسية الدنيا أثناة تدريسهم لمادة اللغة العربية .

 .3تطبي اختبار المها ار القرائية استطالعيا ً على عينة قوامها ( )31تلميذا وتلميذة من تالميذ الص
ارول ارساسي؛ بهد

معرفة مد امتالك التالميذ للمها ار القرائية.

 .4تطبي ي بطاقيية مالحظيية مهييا ار الق يراةة الجهرييية علييى عينيية قوامهييا ( )20تلميييذا وتلميييذة ميين تالميييذ
الص

وقد خلص

ارول ارساسي؛ بهد

الكش

عن مد امتالك التالميذ لمها ار القراةة الجهرية .

الدراسة االستطالعية إلى اآلتي :

 .1تدني مستو مها ار القراةة الجهرية لد تالميذ الص

ارول ارساسي .

 .2الطريقية التقليديية التيي يسييتخدمها المعلميون أثنياة تدريسييهم لميادة اللغية العربييية ال تنميي مهيا ار القيراةة
الجهرية وضع

االهتمام ب كساب التالميذ لتلك المها ار .
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 .3قل يية ارنش ييطة اللغوي يية المتاح يية لتالمي ييذ الص ي ي

ارول ارساس ييي لممارس يية تل ييك المه ييا ار

 .4أشار نتائج بطاقة المالحظة إلى وجود ضع

شديد في مها ار القراةة الجهريية ليد تالمييذ الصي

مسابقا

القراةة الجهرية .

أو بعي ييض

ارول ارساسي تتمثل في عدم قدرتهم على  % 61مين المهيا ار التيي تضيمنتها البطاقية ويتمثيل هيذا

الضييع

فييي الجوانييب التالييية  :عييدم إخ يراج الحييرو

اسييتخدام درجيية الصييو المناسييبة للموق ي

ميين مخارجهييا الصييحيحة عنييد النط ي بهييا عييدم

الق ارئييي الق يراةة مييع تك يرار لييبعض الكلمييا

الحر مع أشكال التنيوين المختلفية بشيكل خياطئ قيراةة الجميل ميع حيذ

عدم مراعاة عالما
ويعييز ضييع

الترقيم أثناة القراةة .

تالميييذ الص ي

بعيض الكلميا

نط ي صييو
والحيرو

ارول ارساسييي فييي مهييا ار الق يراةة الجهرييية إلييى ضييع

معلمييي المرحليية ارساسييية بهييذر المهييا ار وتركيييزهم علييى مهييا ار أخيير

اهتمييام

ثييم إلييى الطريقيية المسييتخدمة فييي

القيراةة الجهرييية وميين ثييم تظهيير الحاجيية إلييى اسييتخدام ط ارئي تييدريس جديييدة تكييون فعاليية فييي تأثيرهييا علييى
المييتعلم وفييي تنمييية المهييا ار المختلفيية لديييه ولهييذا اختييار الباحثيية التعليييم المحوسييب كونييه طريقيية جديييدة
وممتعة ومشوقة لجذب انتبار التالميذ قد ترفع مستو الق ارةة الجهرية لديهم فما كان منها أن قام

إعييداد برنييامج محوسييب لتنمييية مهييا ار القيراةة الجهرييية لييد تالميييذ الصي

الباحثة الص

بفكرة

ارول ارساسييي ولقييد اختييار

ارول ارساسي بالتحديد؛ رنيه يعيد بدايية المرحلية ارساسيية اليدنيا وفيي هيذر المرحلية يجيب

علييى التلميييذ امييتالك مهييا ار الق يراةة الجهرييية؛ رنهييا ارسيياس الييذي ميين خاللييه ينطل ي التلميييذ فييي الم يواد

الد ارسييية ارخيير بسييهولة ويسيير فكييان ل ازمييا علييى الباحث ية أن تختييار أسييلوبا مشييوقا لجييذب انتبييار التالميييذ
وزيادة دافعيتهم للتعلم والتسهيل عليهم بدال مين النفيور والمليل اليذي يصيبهم مين ط ارئي التيدريس التقليديية
وميين هنييا تكميين أهمييية القيييام بمثييل هييذر الد ارسيية وذلييك بهييد

مها ار القراةة الجهرية لد تالميذ الص

ارول ارساسي .

تعيير أثيير البرنييامج المحوسييب فييي تنمييية

مشكلة الدراسة وأسئلتها :
تتح ييدد مش ييكلة الد ارسييية ف ييي قص ييور الط ارئ ي ي المتبع يية ف ييي اكسي يياب الطلب يية للمه ييا ار القرائيييية

ارساسية وغياب استخدام استراتيجيا

تعليمية تعمل على تنمية تلك المها ار مثل التعليم المحوسيب

وفي ضوة ذلك يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :

ما أثر برندامج مدوسدب دي تنميدة مهدارات القدراءة الجهريدة لتالميدذ الصدو األول األساسدي

بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة؟

ويتفرع م السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية :
 .1ميا مهيا ار القيراةة الجهريية المناسييبة لتالمييذ الصي
بغزة ؟
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ارول ارساسييي بميدارس وكاليية الغيوث الدوليية

 .2م ييا مكون ييا

البرن ييامج المحوس ييب لتنمي يية مه ييا ار القي يراةة الجهري يية لتالمي ييذ الصي ي

بمدراس وكالة الغوث الدولية بغزة ؟

 .3ما أثر البرنامج المحوسب في تنمية مهيا ار القراةة الجهرية لتالميذ الص

ارول ارساس ييي

ارول ارساسي ؟

أهداو الدراسة :
تسعى الدراسة لتحقي ارهدا

التالية :

 .1تحديد مها ار القراةة الجهرية المناسبة لتالميذ الص
 .2الكش ي ي

عي يين مكوني ييا

ارساسي.

ارول ارساسي .

البرني ييامج المحوسي ييب لتنميي يية مهي ييا ار الق ي يراةة الجهريي يية لتالميي ييذ الص ي ي

 .3تعر أثر البرنامج المحوسب في تنميية مها ار القراةة الجهرية لتالميذ الص

ارول

ارول ارساسي .

روض الدراسة :
تسعى الدراسة إلى التحق من صحة الفرضين التاليين :

 .1توج ييد ف ييرو ذا

دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتو الدالل يية ( )0001 ≥ αب ييين متوس ييط درج ييا

المجموعية التجريبيية الييذين يتعلميون باسييتخدام البرنيامج المحوسييب ومتوسيط درجييا

تالمي ييذ

تالمييذ المجموعيية

الضييابطة الييذين يتعلمييون بالطريقيية التقليدييية فييي اختبييار المهييا ار القرائييية فييي التطبيي البعييدي لصييالح

المجموعة التجريبية .

 .2توج ييد ف ييرو ذا

دالل يية إحص ييائية عن ييد مس ييتو الدالل يية ( )0001 ≥ αب ييين متوس ييط درج ييا

المجموعية التجريبيية الييذين يتعلميون باسييتخدام البرنيامج المحوسييب ومتوسيط درجيا

تالمي ييذ

تالمييذ المجموعيية

الضييابطة والييذين يتعلمييون بالطريقيية العادييية فييي بطاقيية مالحظيية مهييا ار الق يراةة الجهرييية فييي التطبي ي

البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

 .3يحقي البرنييامج المحوسييب حجييم تييأثير ( )0114فييي تنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية كمييا يقيياس بمعامييل
مربع ايتا .

أهمية الدراسة :
اسييتمد

هييذر الد ارسيية أهميتهييا ميين أهمييية موضييوعها الييذي تنيياول الق يراةة الجهرييية التييي أضييح

هدفا مهما يؤمل أن يتقن المتعلمون مهاراتها في جميع الم ارحيل التعليميية ال سييما فيي هيذا العصير اليذي
با

يموج فيه كثير من المتغي ار المتسارعة في مختل

اع
جوانب الحياة؛ ارمر الذي يحتاج إلى قيارئ و ٍ

وناقد بارع قادر على التفاعل مع المقيروة؛ مميا قيد يجعيل هيذر الد ارسية تسيهم فيي إثيراة تعلييم اللغية العربيية
بصفة عامة وفي تنمية مها ار القراةة الجهرية بصفة خاصة حيث يؤمل أن يفيد من نتيائج هيذر الد ارسية

كل من :
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 .1مخططييي المن يياهج ومطوريهييا ف ييي و ازرة التربي يية والتعليييم حي ييث تقييدم ه ييذر الد ارس يية برنامجييا قائم ييا عل ييى
الحاسييوب لتنمييية مهييا ار القيراةة الجهرييية لييد تالميييذ الصي

ارول ارساسييي؛ وذلييك لتطييوير مقيير ار

اللغة العربية وال سيما القراةة بما يتناسب مع الطلبة في جميع المراحل الدراسية .

 .2المشرفين التربويين الذين يقوميون باإلشي ار

عليى معلميي المرحلية ارساسيية؛ لينقليوا إلييهم اسيتراتيجيا

تدريسية تخرجهم من إطار النمطية التقليدية الثابتة في معالجة قضايا القراةة على وجه العموم .

 .3معلمي اللغة العربية؛ ليطيوروا مين مهياراتهم التدريسيية مين خيالل االهتميام بيالبرامج والطير التدريسيية
التي تساعد على تنمية القراةة الجهرية .

 .4تزويد معلمي اللغة العربية بقائمة مها ار القراةة الجهرية للص

ارول ارساسي؛ ليسترشيدوا بهيا أثنياة

مهار أساسيية من مها ار اللغة العربية .
ا
تدريسهم القراةة لتالميذهم داخل حجرة الفصل باعتبارها

 .1تقيدم بعيض التيدريبا

وارنشيطة التيي يمكين للمعلييم أن يسيير عليى منوالهيا عنيد عميل تيدريبا

مشابهة تناسب تالميذر .

وأنشييطة

 .6يقييدم للتالمي ييذ برنامج ييا يتناسييب م ييع مي ييولهم واتجاه يياتهم فهييو يق ييوم عل ييى تغيييير من يياخ حجي يرة الد ارس يية
التقليدي الذي يصيب التالميذ بالملل ويقودهم للشعور بالرتابة والضيي

تحفز التالميذ نحو التعلم.

إليى مثيي ار بصيرية وسيمعية

 .7تفتح هذر الدراسة للباحثين من خالل نتائجها فاقا جديدة في مجال تنمية مها ار القراةة الجهرية.

مصطلدات الدراسة :
 .1البرنامج :
 المخطييط العييام الييذي يوضييع فييي وق يالتعل يييم ويلخي ي

اإلجي يراةا

سيياب علييى عمليتييي التعليييم والتييدريس فييي مرحليية ميين م ارحييل

والموض ييوعا

الت ييي تنظمه ييا المدرس يية خ ييالل فتي يرة معين يية كم ييا يتض ييمن

الخب ي ار التعليمييية التييي يجييب أن يكتسييبها المعلييم مرتبيية ترتيبييا يتماشييى مييع سيينوا
ومطالبهم الخاصة (اللقاني والجمل . )74 : 2003

 -ويقص ييد بالبرن ييامج إجرائي ييا ف ييي ه ييذر الد ارس يية أن ييه " مجم ييوع اره ييدا

التعليمية المنظمية التيي تهيد

والمواقي ي

نمييوهم وحاجيياتهم

والخطي يوا

إليى تنميية مهيا ار القيراةة الجهريية ليد تالمييذ الصي

والخبي ي ار

ارول ارساسيي

والوصول بهم إلى درجة الكفاةة القرائية ويتضمن مجموعة من العناصر المترابطة التي يؤثر كل منهيا

ف ييي اآلخ يير وه ييي  :ارهي يدا
التقويم .

والمحت ييو

وط ارئي ي الت ييدريس وارنش ييطة والوس ييائل التعليمي يية وأس يياليب

 .2البرنامج المدوسب :
 -برنامج تعليمي يتم إعدادر باستخدام الحاسوب بحيث يكون المحتو التعليمي فيه منبثقا من المنهاج

الد ارسييي محييور الد ارسيية وهيو مجموعيية ميين اإلطييا ار المترابطيية بتتييابع معييين وفي اسييتراتيجية تعليمييية
محي ييددة؛ لتقي ييديم المحتي ييو المطلي ييوب باسي ييتخدام مجموعي يية متكاملي يية مي يين الوسي ييائط المتعي ييددة (كالصي ييورة
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والصييو
لغا

وارل يوان الجذابيية والحركيية وغيرهييا) ويييتم تنظيييم هييذر اإلطييا ار

وتقييديمها باسييتخدام إحييد

برمجة الحاسوب مع توفير فرصية الجيو التفياعلي اإليجيابي للميتعلم فهيي تثيير التشيوي والمتعية

في عملية اليتعلم وتمتياز هيذر اليدروس بتيوفير التغذيية الراجعية وسيهولة االسيتخدام ومناسيبتها لاطفيال

(صالح .)13 : 2010

 -وحييدة د ارسيية يييتم برمجتهييا حاسييوبيا تتضييمن عييدة دروس يييتم عرضييها بطريقيية شيييقة تشييمل ارهييدا

والمحتو وارمثلة والتقويم وكذلك محاكاة للتجارب العلميية ومقياطع الفييديو ومواقيع اإلنترني

بالوسييائط المتعييددة يتفاعييل معهييا المييتعلم وتييوفر لييه التغذييية الراجعيية الفورييية لتحقيي ارهييدا

مدعمية

التعليمييية

(حمدان . )9 : 2012

 -ويعيير البرنييامج المحوسييب إجرائيييا فييي هييذر الد ارسيية علييى أنييه  :نييوع ميين التعليييم يقييوم علييى أسيياس

تقس يييم الم ييادة التعليمي يية إل ييى أجي يزاة ص ييغيرة نس ييبيا وي ييتم تص ييميمها عل ييى الحاس ييوب ف ييي ش ييكل برن ييامج
حاسييوبي ومرتبيية ترتيبييا منطقيييا و متدرجيية فييي الصييعوبة وتقييدم للمييتعلم فييي خطيوا

متتابعيية كييل منهييا

يسمى إطار يحوي على قدر قليل من المادة العلمية يستطيع المتعلم تعلمها بسهولة ويسر وينتهيي كيل

إطار بنشاط يطلب من المتعلم اإلجابة عنه بطريقة محددة وعندما تكون إجابته صيحيحة يتلقيى تعزيي از

فوريا من جهاز الحاسوب يسمح له بالسير في البرنيامج حسيب قد ارتيه الخاصية وبسيرعته الذاتيية معتميدا
على نفسه .
.3

المهارة :

 -عبارة عن نشاط يتطليب فتيرة مين التيدريب المقصيود والممارسية المنظمية والخبيرة المضيبوطة بحييث

تؤد بطريقة مالئمة ومحك الحكم عليها هو السرعة والدقة (أبيو حطب . )127 : 1996
 -ارداة السهل والدقي

القيائم عليى الفهيم لميا يتعلميه اإلنسيان حركييا وعقلييا ميع تيوفير الوقي

(اللقاني و الجمل . )310 : 2003

 -ضرب من ارداة يقوم به الفرد بسهولة وكفاةة ودقة مع اقتصياد فيي الوقي

والجهيد

والجهيد سيواة أكيان ذليك

ارداة عقليا أم اجتماعيا أم حركيا (الفتالوي . )21 : 2003
 -وفييي ضييوة التعريفييا

السييابقة للمهييارة يمكيين تعريفهييا إجرائيييا فييي الد ارسيية بأنهييا " قييدرة تالميييذ الص ي

ارول ارساس ييي عل ييى أداة مه ييا ار القي يراةة الجهري يية بطريق يية تتمي ييز بس ييرعة ارداة ودقت ييه ودون جه ييد

كبيير ويعبيير عيين تلييك القييدرة بالدرجية الكلييية التييي يحصييل عليهييا الطاليب فييي اختبييار المهييا ار القرائييية
وبطاقة المالحظة .

 .4القراءة الجهرية :
 -عملييية تعيير الرمييوز ونطقهييا نطقييا صييحيحا أي االسييتجابة لمييا هييو مكتييوب ثييم النط ي أي تحويييل

الرموز المطبوعية إليى أصيوا

ذا

معنيى ثيم فهيم أي ترجمية الرميوز ومنحهيا المعياني المناسيبة وهيذر

المعاني في الواقع تكون في ذهن القارئ وليس

في الرمز ذاته (الدليمي و خرون .)103 : 2003
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 عملية تفاعل بين الرموز وبين القارئ فكريا وعقليا وبصريا؛ مما يؤدي إلى فهمه وتذوقه لميا يقي أرثييم تحديييد موق ي

عقلييي نفسييي عيياطفي نحييو مييا يق ي أر وميين ثييم توظي ي

تحييول تلييك التفيياعال

تلييك المواق ي

فييي الحييياة حيييث

مييع المييادة المقييروةة إلييى أنميياط سييلوكية توجييه بشييكل مباشيير خب ي ار الفييرد (عبييد

الحميد . )132 : 2006

 -عملية عضوية نفسية يتم فيها ترجمية الرميوز المكتوبية (الحركيا

الضيوابط الحيرو ) إليى مع ٍ
يان

مقييروةة (مصييوتة صييامتة) مفهوميية يتضييح إدراكهييا عنييد القييارئ فييي التفاعييل مييع مييا يقيرأر وتوظيفييه فييي
سلوكه الذي يصدر عنه أثناة القراةة أو بعد االنتهياة منها (معرو

. )81 : 2007

 -القيراةة تعير وفهييم واستبصيار أو ادراك بصيري للرمييوز المطبوعية ثيم فهييم وهيو إدراك المعياني ثييم

استبصييار وهييو أعمي ميين التعيير والفهييم بكثييير؛ رن االستبصييار ليييس مجييرد فهييم المعيياني إنمييا هييو
أيضا إدراك العالقا
ودالال

وتصور للنتائج واالحتماال

المتوقعة وادراك ما وراة السطور مين معيان خفيية

ضييمنية وتنبييؤ وحسيين توقييع لمييا يتكييون عليييه ارمييور ومييا سيييترتب علييى ذلييك ميين ق يراةا

وأحكام(مدكور . )171 : 2007
 -وهييي نطي الكلمييا

الكلما

واخراج الحرو

بصييو مسييموع بحسييب قواعييد اللغيية العربييية مييع م ارعيياة صييحة النطي

وسييالمة

مين مخارجهيا وتمثيل المعياني فهيي تجميع ميا بيين التعير البصيري للرميوز

واإلدراك العقلي للمدلول وتتطلب مهيا ار للصيو واإللقياة واإلحسياس بالمشياعر التيي قصيدها الكاتيب

(الدليمي والوائلي . )116 : 2001

 -وتعر إجرائيا في هذر الدراسة على أنها "التقاط الرموز المكتوبة عن طري العين ثم توصيلها إليى

العقييل الييذي ي يربط بييين الرمييوز المكتوبيية ومعناهييا ثييم نطقهييا نطقييا صييحيحا ميين مخارجهييا مضييبوطة فييي

حركاتهييا ممثليية للمعنييى أو مهموسيية فييي حاليية الق يراةة الصييامتة ولكيين فييي كلتييا الحييالتين ناقليية لافكييار
والمشاعر وارحاسيس بحيث تقع القراةة من المتلقي موقع القبول والفهم" .

 .5مهارات القراءة الجهرية :

الت ييي ينطي ي به ييا تالمي ييذ الصي ي

ارول

 وتُع يير إجرائي ييا  :بأنه ييا عب ييارة ع يين مجموع يية م يين ارداةاارساس ييي م يين خالله ييا المف ييردا والجم ييل المكتوب يية ص ييحيحة ف ييي مخارجه ييا مض ييبوطة ف ييي حركاته ييا

مسموعة في أدائها معبرة عن المعاني التي تضمنتها وناقلة لافكار والمشاعر وارحاسيس بحيث تقع
القراةة من التالميذ موقع القبول والفهم وتقاس هذر المها ار من خيالل اختبيار القيراةة الجهريية وبطاقية

المالحظة .
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ددود الدراسة :
تقتصر الدراسة الحالية على ما يلي :

 .1الحد الموضوعي  :اقتصر الدراسة على أثر برنامج محوسب في تنمية مها ار القراةة الجهرية
لتالميذ الص

ارول ارساسي .

 .2الحد المؤسسي  :وكالة الغوث الدولية .

 .3الحد المكاني :مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة.
 .4الحد الزمني :الفصل الثاني من العام الدراسي  2013 / 2012م.
 .1الحد البشري :عينة عشوائية من تالميذ الص

ارول ارساسي من مدارس وكالة الغوث الدولية.

إجراءات الدراسة :
والد ارس ييا

 .1مراجع يية اردبي ييا

والبح ييوث الس ييابقة العربي يية وارجنبي يية ذا

وابراز ما يمكن االستفادة به في الدراسة الراهنة بهد

الص ييلة بموض ييوع الد ارس يية

اإلجابة عن تساؤالتها.

 .2إع ييداد قائم يية لمه ييا ار القي يراةة الجهري يية المناس ييبة لتالمي ييذ الصي ي

ارول ارساس ييي وعرض ييها عل ييى

مجموعيية م يين المحكم ييين؛ للتأكييد م يين ص ييحتها وضييبطها ووض ييعها ف ييي صييورتها النهائي يية وذل ييك
لاجابة عن السؤال ارول من أسئلة الدراسة .

 .3تحديييد ارسييس الفلسييفية التييي سيييتم فييي ضييوئها بنيياة البرنييامج المحوسييب وذلييك باستخالصييها ميين
اردبيا

والدراسا

السابقة وطبيعة مها ار القراةة لجهرية .

 .4بنيياة البرنييامج المحوسييب لتنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية لييد تالميييذ الص ي
خالل :

 تحديد الهد
 تحديد ارهدا

ارول ارساسييي ميين

الرئيس من البرنامج المحوسب .
التعليمية للبرنامج .

 إعداد محتو البرنامج .

 تحديد طرائ التدريس وأساليبه المناسبة.
 تحديد ارنشطة والوسائل التعليمية.
 تحديد أساليب التقويم المناسبة.

 .1عرض اإلطار العام للبرنامج على مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيته واجراة التعديال

الالزميية فييي ضييوة مقترحيياتهم واقي اررر فييي صييورته النهائييية قبييل تطبيقييه وذلييك لاجابيية عيين السيؤال

الثالث من أسئلة الدراسة.

12

 .6بن يياة اختب ييار المه ييا ار القرائي يية لقي يياس مه ييا ار القي يراةة الجهري يية الت ييي س يييقوم البرن ييامج المحوسي يب
بتنميتها وعرضه على مجموعة من المحكميين للتأكيد مين صيالحيته وتجريبيه اسيتطالعيا لتحدييد

صدقه وثباته .

 .7إع ييداد بطاق يية مالحظ يية لقي يياس أداة تالمي ييذ الصي ي

ارول ارساس ييي ف ييي مه ييا ار القي يراةة الجهري يية

وعرضها على المحكمين؛ لضبطها ثم حساب صدقها وثباتها .

 .8اختي ييار عين يية الد ارس يية م يين تالمي ييذ الصي ي

ارول ارساس ييي وتقس يييمهم إل ييى مجم ييوعتين إح ييداهما

ضابطة وارخر تجريبية والتأكد من ضيبط المتغيي ار وتحقيي التكيافؤ بيين المجميوعتين؛ لمعرفية
أثر المتغير المستقل (البرنامج المحوسب) بدقة .

 .9تطبي اختبار المها ار القرائية تطبيقا قبليا على المجموعتين الضابطة والتجريبية .
.10

تطبي بطاقة المالحظة تطبيقا قبليا على المجموعتين الضابطة والتجريبية .

.11

تطبي البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية .

.13

تطبي بطاقة المالحظة تطبيقا بعديا على المجموعتين الضابطة والتجريبية .

.12
.14

تطبي اختبار المها ار القرائية تطبيقا بعديا على المجموعتين الضابطة والتجريبية .

اسي ييتخال

النتي ييائج – قبليي ييا وبعي ييديا – ومعالجتهي ييا إحصي ييائيا وتحليلهيييا وتفسي يييرها لتحدييييد أثي يير

البرنامج المحوسب في تنمية مها ار القراةة الجهرية موضوع الدراسة لد عينة الد ارسية وبيالمرور

بالخطوا

.11

السابقة تكون قد تم

تقديم التوصيا

والمقترحا

اإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس من أسئلة الدراسة .
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الفصل الثاني
الدراسات والبحوث السا ق
 مقدمة .
 احملور األول  :دراسات تتعلق بالقراءة اجلهرية .
 احملور الثاني  :دراسات تتعلق بالتعليم احملوسب .
 تعليق عام على الدراسات السابقة .

مقدمدة :
هييذا الفصييل إلييى عييرض الد ارسييا

يهييد

الجهرية ذا

السييابقة والتييي أجريي

فييي مجييال التعليييم المحوسييب والقيراةة

الصلة بموضوع الدراسة الحاليية؛ وذليك لافيادة منهيا فيي تأصييل اإلطيار النظيري فيي هيذر

الدراسة ودعم مشكلتها واستخال

البرنامج وأدوا

أسس واجراةا

البحث واإلجابة عين تسياؤالته

وهذا العرض يمكن تناوله على النحو التالي :

السابقة إلى محورين هما :

 - 1تقسم الدراسا

 دراسا
 دراسا

تتعل بالقراةة الجهرية.

 - 2ترتيييب الد ارسييا

تتعل بالتعليم المحوسب.

وفقييا للتسلسييل الزمنييي إلجرائهييا بييدةا بارقييدم منهييا وانتهيياة بارحييدث ف ي ذا وجييد

اتفا في الزمن يتم مراعاة التسلسل الهجائي .

 – 3يتم عرض كل دراسة على حدة من حيث  :الهد
كل محور .

 – 4يتم التعقيب على دراسا

 – 1يتم التعلي بشكل عام على محوري الدراسا

اإلفادة من تلك الدراسا .

هذا وتم االطالع على هذر الدراسا
 الدراسا

التي أجري

 المجال

العملية .

 شبكة المعلوما

السابقة مع بيان أوجه االتفا واالختال

وجوانب

والبحوث من خالل :

لدرجة علمية .

الدولية .

وقد روعي في اختيار هذر الدراسا
وفيما يلي عرض الدراسا

واإلجراةا

والنتائج .

الحداثة إذ أنها وقع

بين عامي  2004م حتى عام  2013م .

السابقة:

ثانيا :الدراسات والبدوث التي تتعلق بالقراءة :
 – 1دراسة أدمد السيد (: )2004
هييدف

الد ارسيية تعيير أثيير اسييتخدام المييدخل المسييرحي فييي تييدريس الق يراةة لتالميييذ الص ي

الثيياني

اإلعيدادي علييى تنمييية بعييض مهيا ار القيراةة الجهرييية وبعييض مهيا ار االسييتماع الناقييد الالزميية لتالميييذ
الص ي

الثيياني اإلعييدادي واسييتخدم الباحييث الميينهج التجريبييي وقييد أعييد الباحييث مجموعيية ميين الم يواد

التعليمي يية واردوا

صييياغة المسييرحيا

تمثلي ي

ف ييي كتي ييب التلمي ييذ ودلي ييل المعل ييم واس ييتبانة ارس ييس الواج ييب مراعاته ييا ف ييي

التعليمييية واسييتبانة مهييا ار الق يراةة الجهرييية واسييتبانة مهييا ار االسييتماع الناقييد

واختبييار قييياس مهييا ار االسييتماع الناقييد وتييم اختيييار عينيية البحييث عش يوائيا ميين بييين تالميييذ وتلميييذا
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الص

إلى مجميوعتين متكيافئتين إحيداهما تجريبيية وارخير ضيابطة وكيان

الثاني اإلعدادي وقسم

من أهم نتائج البحث :

 .1وجييود فييرو داليية إحصييائيا لصييالح المجموعيية التجريبييية فييي سييبع مهييا ار للق يراةة الجهرييية هييي :
س ييالمة النطي ي

والض ييبط النح ييوي الص ييحيح والنطي ي اإلمالئ ييي الص ييحيح وع ييدم الح ييذ

اإلضافة وعدم اإلبدال وعدم التكرار .

وع ييدم

 .2وجييود فييرو داليية إحصييائيا لصييالح المجموعيية التجريبييية فييي ثييالث مهييا ار لالسييتماع الناقييد هييي :
استنتاج ارحكام الصحيحة والتمييز بين ارفكار الصحيحة وارفكار الخطأ واستخال

 .3ال توجييد فييرو داليية إحصييائيا فييي مهييارة اكتشييا
واالستفادة منه.

النتائج .

مشيياعر المتحييدث ومهييارة االنتفيياع بالمسييموع

 – 2دراسة أيم عيد (: )2002
تلح هد

الدراسة في تعر معدل سرعة القراةة لد عينة من تالمييذ الصي

وتنمييية سييرعة الق يراةة الجهرييية وتنمييية مهييا ار الفهييم لييد تالميييذ الص ي

الخيامس االبتيدائي

الخييامس االبتييدائي باسييتخدام

ارلعاب التعليمية وقياس أثر ارلعاب التعليمية في تنمية سيرعة القيراةة وتنميية مهيا ار الفهيم الق ارئيي
ويسيير البحيث وفقيا للمينهج الوصيفي والمينهج شيبه التجريبيي وتمثلي

أدوا

البحيث فيي اختبيار سيرعة

القراةة الجهرية واختبار الفهم في القراةة الجهرية وبرنامج مقترح باستخدام ارلعاب التعليمية في تنمية

سييرعة القيراةة والفهييم وتكوني
تالميذ الص
وكان

عينيية الد ارسيية التييي طبي عليهييا اختبييار سييرعة القيراةة ( )400تلميييذ ميين

الخامس االبتدائي أما العينة التجريبية والضيابطة فقيد تكوني

النتائج على النحو التالي :

مين ( )80تلمييذا وتلمييذة

 .1متوسيط سيرعة القيراةة فيي الدقيقيية الواحيدة ( )61013كلمية وأقيل التالميييذ قيراةة للكلميا
وأكبر عدد من الكلما

الواحدة ( )3كلما

في الدقيقة الواحدة ( )171كلمة .

 .2متوسييط س ييرعة القي يراةة للتالمي ييذ ( )14029ومتوس ييط س ييرعة القييراةة للتلمي ييذا
هناك تفو للبنا

( )68078وبالت ييالي

على البنين في متوسط سرعة القراةة في الدقيقة الواحدة .

 .3يوجد فر دال إحصائيا بين متوسطي درجا
لصالح التلميذا

فيي الدقيقيية

التالميذ والتلميذا

في اختبار سرعة القراةة الجهرية

.

 .4فعالييية البرنييامج المقتييرح باسييتخدام ارلعيياب التعليمييية فييي تنمييية سييرعة الق يراةة الجهرييية لييد تالميييذ
الص

الخامس االبتدائي .

 – 3دراسة سناء رجب (: )2002
تمثل هد

الدراسة في تحديد قائمة بمها ار القراةة الجهرية الالزمة لتالميذ الص

وتحديييد م يواطن الصييعوبا

السادس االبتيدائي

فييي أداة التالميييذ لمهييا ار الق يراةة الجهرييية والحصييول علييى دالئييل علمييية

ح ييول فعالي يية البرن ييامج المقت ييرح ف ييي ع ييالج بع ييض ص ييعوبا
16

القي يراةة ل ييد عين يية البح ييث وت ييم اس ييتخدام

المنهجيين الوصييفي التحليليي وشييبه التجريبيي وتمثلي

أدوا

الد ارسية فييي إعيداد قائميية بمهيا ار القيراةة

الجهرييية واختبييار مهييا ار القيراةة الجهرييية وبطاقيية مالحظيية فييي ضييوة قائميية مهييا ار القيراةة الجهرييية
وتصييميم برنييامج عالجييي مقتييرح باسييتخدام برنييامج العييروض التقديمييية وتكوني

من تالمييذ الصي

عينيية البحييث التجريبييية

السيادس االبتيدائي وبليغ عيددهم ( )32تلمييذا وتلمييذة وتوصيل

من أهمها :

الد ارسية إليى نتيائج

 .1توجد فرو ذا

داللة إحصائية بين متوسطي درجا

تالميذ المجموعة التجريبية (عينة البحث)

 .2توجد فرو ذا

داللة إحصائية بين متوسطي درجا

تالميذ المجموعة التجريبية (عينة البحث)

في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبي البعدي في اختبار مها ار القراةة .

في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبي البعدي في اختبار مقياس الوعي الفونولوجي .

 – 4دراسة لطفي أبو موسى (:)2002

الد ارسيية إلييى معرفيية أثيير اسييتخدام الييدراما علييى تحسييين مسييتو بعييض المهييا ار القرائييية لييد

هييدف
طلبة الص

السابع ارساسي واستخدم الباحث المنهج التجريبي وتمثل

بالمهييا ار القرائييية الالزميية لطلبيية الص ي

أدوا

الدراسة فيي بنياة قائمية

السييابع ارساسييي واعييداد دليييل للمعلييم واعييداد اختبييار قبلييي

وبع ييدي يتض ييمن المه ييا ار القرائي يية وت ييم بن يياة بطاق يية مالحظ يية للقي يراةتين  :الص ييامتة والجهري يية وفي ي

المه ييا ار القرائي يية وتكوني ي
تجريبية وضابطة .
وتوصييل

عين يية الد ارس يية م يين ( )120طال ييب وطالب يية وت ييم تقس يييمهم إل ييى مجم ييوعتين

الد ارسيية إلييى نتييائج ميين أهمهييا عييدم وجييود فييرو بييين متوسييط درجييا

والتجريبية الذين يدرسون بالطريقة العادية فيي االختبيار القبليي فيي حيين كاني

إحصائية بين متوسط درجا

المجمييوعتين الضييابطة

هنياك فيرو ذا

داللية

الطالب الذين يدرسون بأسيلوب اليدراما والطيالب اليذين يدرسيون بالطريقية

العيادية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

 – 5دراسة نورة الكثيري (: )2002
ه ييدف

الد ارس يية إل ييى معرف يية م ييد ت ييأثير االس ييتراتيجيا

المقترح يية  :اس ييتراتيجية القي يراةة المتك ييررة

واسييتراتيجية ق يراةة الكييورال واسييتراتيجية ق يراةة االنطبيياع العصييبي فييي تحسييين ق يراةة تلميييذا
الرابع االبتدائي الالئي يعانين من صعوبا

عليى تطبيي االسيتراتيجيا

تلمي ييذا

الصي ي

في القيراةة وقيد اسيتخدم

الباحثية المينهج التجريبيي القيائم

الييثالث المقترحية فيي تييدريس ثيالث مجموعيا

تجريبييية ورابعية ضيابطة ميين

ال ارب ييع االبت ييدائي بمدين يية الري يياض وله ييذا الغ ييرض ت ييم اختي ييار ثم يياني م ييدارس بطريق يية

قصييدية وبلييغ عييدد أف يراد العينيية ( )80تلميييذة ميين تلميييذا
القرائية وتمثل

الص ي

الص ي

ال اربييع االبتييدائي ذوا

أداة الد ارسية فيي اختبيار قبليي لتحدييد مسيتو قيراةة التلمييذا

ومقياس االتجار نحو القراةة وأسفر النتائج عما يلي :
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الصييعوبا

ومقيياس لمفهيوم اليذا

 .1وج ييود ف ييرو ذا

دالل يية إحص ييائية ف ييي درج ييا

 .2وجي ييود في ييرو ذا

داللي يية إحصي ييائية في ييي درجي يية تغيي يير سي ييرعة الق ي يراةة لي ييد المجموعي ييا

والمجموعة الضابطة لصالح المجموعا

والمجموعة الضابطة لصالح المجموعا

 .3عييدم وجييود فييرو ذا
المجموعا

تغي يير ع ييدد ارخط يياة ب ييين المجموع ييا

التجريبية حيث انخفض عدد ارخطاة لديهن .
التجريبية حيث انخفض زمن القراةة لديهن.

دالليية إحصييائية فييي درجييا

تغييير مفهييوم الييذا

التجريبية والمجموعة الضابطة قبل تطبي االستراتيجيا

 – 6دراسة سوس الشخريتي (: )2002
هدف

التجريبيي يية

واالتجييار نحييو القيراةة لييد

المقترحة وبعدها.

الدراسة إليى تعير أثير برنيامج مقتيرح فيي تنميية بعيض مهيا ار القيراةة ليد تالمييذ الصي

الثال ييث ارساس ييي بم ييدارس وكال يية الغ ييوث الدولي يية بش ييمال غي يزة واس ييتخدم
وتمثل

التجريبي يية

أدوا

الدراسة في برنامج مقترح واختبار قرائي وتألف

ميين تالميييذ الص ي

الثالييث ارساسييي فييي مدرسيية بي ي

الباحث يية الم يينهج التجريب ييي

عينة الدراسة من ( )83تلميذا وتلمييذة

حييانون االبتدائييية المشييتركة (د) بحيييث وزع ي

عل ييى مجم ييوعتين  :إح ييداهما تجريبي يية وع ييددها ( )41تلمي ييذا وتلمي ييذة وارخ يير ض ييابطة وع ييددها ()42

تلميييذا وتلميييذة وقام ي

الباحثيية بتكلي ي

معلميية الفصييل بتييدريس المجموعيية التجريبييية (الييذين يدرسييون

البرنامج المقترح في تنمية بعض مها ار القراةة) وتدريس المجموعة الضابطة (الذين يدرسيون المينهج

بالطريقة العادية التقليدية) .

وتوصل البحث إلى وجود فرو ذا

داللة إحصائية بيين متوسيط درجيا

وال ييذين يدرس ييون البرن ييامج المقت ييرح ف ييي القي يراةة ومتوس ييط درج ييا

تالمييذ المجموعية التجريبيية

تالمي ييذ المجموع يية الض ييابطة وال ييذين

يدرسون المنهج المدرسي بالطريقة العادية لصالح المجموعة التجريبية .

 – 2دراسة مدمد شوكت (: )2002
هييدف

الد ارسيية الييى تعيير علييى فعالييية برنييامج حاسييوبي مقتييرح فييي تنمييية بعييض مهييا ار الق يراةة

الجهرييية للتالميييذ المعيياقين فكريييا بدرجيية بسيييطة وقييد اشييتمل

مجموعيية البحييث علييى عينتييين متميياثلتين

همييا عينيية المجموعيية التجريبييية للتالميييذ والبييالغ عييددهم ( )9تالميييذ وعينيية المجموعيية الضييابطة والبييالغ

عييددهم ( )9تالميييذ وتمثل ي

التالية :

عينيية الد ارسيية فييي برنييامج حاسييوبي مقتييرح وخلصي

الد ارسيية إلييى النتييائج

 .1توجد فرو دالة إحصائيا بين التطبي القبلي والتطبي البعدي لالختبا ار الخاصة بمها ار القراةة
موضييوع البحييث لصييالح التطبيي البعييدي لييد أفيراد المجموعيية التجريبييية نتيجيية لتعرضييهم للبرنييامج

الحاسوبي .

 .2توجييد فييرو داليية إحصييائيا بييين متوسييطي درجييا

المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية فييي التطبي ي

البعدي لالختبا ار الخاصة بمها ار القراةة موضوع البحث لصالح المجموعة التجريبية .
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 – 2دراسة أدمد األسطل (: )2010
هدف

الدراسة إلى تعر مستو المها ار القرائية والكتابية لد طلبية الصي

السيادس وعالقتيه

بتالوة وحفظ القرن الكريم واستخدم الباحث في هذر الدراسة المينهج الوصيفي التحليليي وتكيون مجتميع
الدراسة من طلبة الص

حيييث تألفي

السادس في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فيي محافظية خيان ييونس

عينيية الد ارسيية ميين ( )٠٢١طالييب وطالبيية ميين طلبيية الصي

السييادس وقييام الباحييث بتقسيييم

العينيية إلييى ( )٠١طالبييا وطالبيية ميين مييدارس التعليييم العييام و( )٠١طالبييا وطالبيية ميين مييدارس التعليييم
بحيييث قسييم

الخييا

كييل عينيية إلييى ( )٠١طالبييا و( )٠١طالبيية وتمثل ي

كتابي للتعر على مد إتقان طلبة الص

مد إتقان طلبة الص

طلبة الص

السادس .

 -٢وجييود عالقيية ذا

طلبة الص

السادس للمها ار الكتابية وبطاقة مالحظة للتعر على

السادس للمها ار القرائية وكان

 -٠وجييود عالقيية ذا

السادس .

أدوا

الد ارسيية فييي اختبييار

النتائج كالتالي :

دالليية إحصييائية بييين تييالوة وحفييظ القييرن الك يريم ومسييتو المهييا ار القرائييية لييد
دالليية إحصييائية بييين تييالوة وحفييظ القيرن الكيريم ومسييتو المهييا ار الكتابييية لييد

 – 2دراسة إيما النوري (: )2010
هييدف

الد ارسيية إلييى التعيير علييى صييعوبا

مقترح لعالجها وقد استخدم
وتلميييذة ميين تالمييذة الصي

تعلييم الق يراةة لييد تالمييذة الص ي

الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتألف

ال اربييع ارساسييي وكييذلك ميين معلمييي ومعلمييا

ال اربييع ارساسييي وتصييور

عينة الدراسة من ( )81تلميذا
اللغيية العربييية للصي

ارساس ييي والب ييالغ ع ييددهم ( )41معلم ييا ومعلم يية وتمثلي ي

أدوا

تعلم القراةة وبطاقة مالحظة واختبار تشخيصي وكان

نتائج الدراسة كالتالي :

والمعلما

ال اربييع

الد ارس يية ف ييي سي يؤال مفت ييوح للمعلم ييين

والمشرفين والمتخصصيين فيي مجيال طير تيدريس اللغية العربيية واسيتبانة لتحدييد صيعوبا

 .1ال توجييد فييرو ذا

دالليية إحصييائية فييي مسييتو صييعوبا

ارساسي تعز لمتغير الجنس .

 .2توجييد فييرو ذا

دالليية إحصييائية فييي مسييتو صييعوبا

ارساسي تعز للمستو الدراسي العام (متفو

تعلييم القيراةة لييد تالمييذة الصي

ال اربييع

تعلييم الق يراةة لييد تالمييذة الص ي

ال ارب ييع

متوسط متدني) .

 .3وض ييع أس ييس التص ييور العالج ييي المقت ييرح ال ييذي اعتم ييد ف ييي طريق يية تدريس ييه عل ييى توظيي ي

التق ييويم

التشخيصييي لمناسييبته لتحقي ي أغ يراض الد ارسيية وتييم اختيييار ارنشييطة والوسييائل التعليمييية وأدوا
تقويم مناسبة للتصور المقترح .

 – 10دراسة صالح الشبل (: )2010
تمثل هد

الدراسة في معرفة مد تمكن طالب الص

الثاني المتوسط في مدارس التعليم العام

وفييي مييدارس تحفيييظ القييرن الك يريم ميين مهييا ار الق يراةة الجهرييية ولتحقي ي هييذا الهييد
19

اسييتخدم الباحييث

المنهج الوصفي واالختبار المقنن على عينة عشوائية مكونة من ( )71طالبا من مدارس التعليم العام
و( )71طالبا من مدارس تحفيظ القرن الكريم وقد كان

أهم نتائج الدراسة :

 .1المهييا ار التييي تمكيين منهييا الطييالب تمكنييا ممتييا از هييي  :إخ يراج الحييرو
ووضوح الصو

وضبط طريقة التنفس أثناة القراةة .

 .2أما المهارة التي تمكن فيها الطالب تمكنا جيدا هي استخدام السكتا

ميين مخارجهييا الصييحيحة
استخداما صحيحا .

 .3تمكيين الطييالب ميين المهييا ار تمكنييا متوسييطا هييو تحديييد الفك يرة الرئيسيية فييي اليين
الكاتب من الن

 .4هنيياك فييرو ذا

.

دالليية إحصييائية بييين العينتييين لصييالح طييالب مييدارس تحفيييظ القييرن الك يريم فييي

مه ييا ار  :تنوي ييع طبق ييا

الص ييو

واس ييتخدام الس ييكتا

والصرفي وتحديد العناصر الرئيسة في الن

.

 – 11دراسة عالء علي (: )2010
هييدف

وادراك هييد

والطالق يية ف ييي القي يراةة والض ييبط النح ييوي

الد ارسيية التعيير الييى مهييا ار الق يراةة الجهرييية الالزميية لتالميييذ المرحليية االبتدائييية وأسييس بنيياة

االستراتيجية المقترحة لتنمية مها ار القراةة الجهرية لد تالميذ المرحلة االبتدائية والكش

عن فعالية

االستراتيجية المقترحة في تنمية بعض مها ار القراةة الجهرية لد تالمييذ المرحلية االبتدائيية واسيتخدم

الباح ييث الم يينهج التجريب ييي وأدوا

ف ييي بطاق يية مالحظ يية واختب ييار ف ييي مه ييا ار القي يراةة

بحثي يية تمثلي ي

الجهرية وأسفر نتائج الدراسة عما يلي :

 .1فعالية االستراتيجية المقترحة المشتقة من ثالث استراتيجيا

(التعلم التعاوني التيدريس التشخيصيي

العالجي تدريس ارقران) في تنمية مها ار القراةة الجهرية لد تالميذ المجموعة التجريبية .

 .2وجييود ف ييرو دال يية إحص ييائيا ب ييين متوس ييطي درجييا

المجم ييوعتين التجريبي يية والض ييابطة وذل ييك ف ييي

التطبي البعدي الختبار القراةة الجهرية في مها ار القراةة الجهرية ككل .

 .3وجود فرو دالة إحصائيا بيين متوسيطي درجيا

أداة تالمييذ المجميوعتين التجريبيية والضيابطة فيي

التطبيي البعييدي الختبييار القيراةة الجهرييية فييي مهييا ار (التعيير الق ارئييي ومهييا ار نطي ارصيوا

وتمييزها ومها ار القراةة المعبرة .

 – 12دراسة مدمد أبو طعيمة (: )2010
جاة هد

تالميييذ الصي

حييث تألفي

الدراسة في معرفة أثر برنامج بالعيادا

القرائية فيي عيالج بعيض المهيا ار القرائيية ليد

ال اربييع ارساسييي فييي محافظيية خييان يييونس واتبييع الباحييث فييي الد ارسيية الميينهج التجريبييي

الد ارسية عينية الد ارسية مين ( )40تلمييذا وتلمييذة قسيم

وارخيير للتلميييذا

اختبييار ق ارئييي لتشييخي

إليى مجميوعتين إحيداهما للتالميييذ

وبلييغ عييدد كييل مجموعيية ( )20طالبييا وطالبيية واسييتخدم الباحييث أدوا
الضييع

فييي المهييا ار القرائييية لييد تالميييذ الص ي
20

تمثل ي

فييي

ال اربييع ارساسييي وبرنييامج

العيييادا

القرائية الييذي وضييع لعييالج الضييع

وتوصي ييل

الد ارسي يية إلي ييى وجي ييود في ييرو ذا

فييي بعييض المهييا ار القرائييية لييد تالميييذ الص ي
الضع

ارساسي وبطاقة مالحظة للقراةة الجهرية لتشخي

في المها ار القرائية الجهرية .

داللي يية إحصي ييائية بي ييين متوسي ييط درجي ييا

ال اربييع

تالميي ييذ وتلميي ييذا

المجموعة التجريبية على اختبار المها ار القرائية قبل وبعد تطبي البرنامج لصالح التطبي البعدي .

 – 13دراسة مدمد الدوامدة (: )2010
الد ارسيية إلييى وص ي

هييدف

واظهييار االسييتراتيجيا

الثالييث ارساسييي

أخطيياة الق يراةة الجهرييية وتحليلهييا لييد طلبيية الص ي

القرائييية التييي يسييتخدمها الطلبيية (عينيية الد ارسيية) ودرجيية تمكيينهم ميين أنظميية اللغيية

عينيية الد ارسيية ميين ( )22طالبييا وطالبيية مييوزعين

(الرمييزي الصييوتي والتركيبييي والييداللي) وقييد تكون ي

بالتسيياوي بييين الجنسييين حيييث تييم اختيييارهم بطريقيية العينيية البسيييطة العشيوائية ميين طلبيية الصي

ارساسييي فييي محافظيية إربييد وقييد اسييتخدم

دراسا

الثالييث

الد ارسيية قائميية تحليييل ارخطيياة القرائييية المعتمييدة علييى عييدة

لهذا الغرض وقد أظهر نتائج الدراسة ما يلي :

 .1ارتكاب الطلبة (عينة الدراسة) مجموعة من ارخطاة في القراةة الجهريية وأن أكثير أنيواع ارخطياة
شيوعا في قراةة الطلبة كان

 .2عدم وجود فرو ذا

أخطاة اإلبدال يليها الحذ

داللة إحصائية في ارخطاة القرائية بين الطلبة تعز للجنس .

 .3استخدام عينة الد ارسية لالسيتراتيجيا

تتطلبه قائمة تحليل ارخطاة القرائية .

 .4توجد فرو ذا

ثم اإلضافة .

القرائيية جميعهيا كيان دون المسيتو المطليوب وذليك وفي ميا

داللة إحصائية في طبيعة أخطاة الطلبة تعز لمتغير عمل ارم .

 – 14دراسة عبد اللطيو مومني ومدمد المومني (: )2011
هدف

هذر الدراسة إلى قياس مقروئية كتاب اللغة العربية المقرر للص

الرابع ارساسي في ميدارس

و ازرة التربييية والتعليييم فييي المملكيية ارردنييية الهاشييمية وتحديييد أثيير جيينس الطالييب فييي درجيية المقروئييية

وكييذلك التعيير إلييى ترتيييب نصييو

الكتيياب حسييب درجيية مقروئيتهييا؛ ولتحقي ي هييد

اختبيار كليوز وتطبيقييه عليى ثالثية نصييو

مين نصييو

مكونيية ميين ( )292طالييب وطالبيية ميين طلبيية الصي

الكتياب ووزع االختبيار علييى عينية عشيوائية

ال اربييع ارساسييي والموجييودين فييي أربييع مييدارس ميين

المييدارس التابعيية لمديرييية التربييية والتعليييم لمنطقيية إربييد ارولييى فييي محافظيية إربييد وكشييف

عما يلي :

 .1أن أداة الطلبة على اختبار كلوز يقع في المستو اإلحباطي للنصو
 .2توجييد فييرو ذا

جنس الطالب القارئ لصالح اإلناث .

دالليية إحصييائية فييي درجيية مقروئييية أحييد النصييو

الطالب القارئ .
21

نتييائج الد ارسيية

الثالثة .

دالليية إحصييائية فييي درجيية مقروئييية نصييين ميين النصييو

 .3عييدم وجييود فييرو ذا

الد ارسيية تييم بنيياة

الثالثيية تعييز رثيير

الثالثيية تعييز لجيينس

 – 15دراسة مها الشوبكي (: )2011
هييدف

لد طالبا

الد ارسيية إلييى معرفيية مييد فاعلييية برنييامج قييائم علييى مهييا ار االسييتماع لتنمييية مهييا ار القيراةة
ال اربيع ارساسيي بغيزة واتبعي

الباحثية فيي هيذر الد ارسية المينهج التجريبيي والمينهج

الص

البنيائي وتكيون مجتميع الد ارسية ميين جمييع طالبيا

ال اربيع ارساسييي فيي الميدارس الحكوميية فييي

محافظ يية غ ي يزة وتكون ي ي

الصي

عينييية الد ارسييية مييين ( )34تلمييييذة لكي ييل مييين المجموعي يية التجريبي يية والمجموعييية

الضابطة حيث تم اختيارهن بالطريقة القصدية من أفراد المجتميع ارصيلي وأعيد

عل ييى مه ييا ار االس ييتماع لتنمي يية مه ييا ار القي يراةة ل ييد تلمي ييذا

الصي ي

الباحثية برنيامج قيائم

ال ارب ييع ارساس ييي بغي يزة وبطاق يية

مالحظيية لمهييا ار الق يراةة واسييتبيان اسييتطالعي لمهييا ار االسييتماع واختبييار تحصيييلي للمهييا ار وف ي
ارسس المعتمدة للقراةة وقد أسفر نتائج الدراسة عن التالي :

 .1فاعلية البرنامج القائم على مها ار االسيتماع فيي تنميية مهيا ار القيراةة ليد طالبيا
ارساسي .

 .2توجييد ف ييرو بييين متوس ييطا

درجييا

طالب ييا

المجموعيية التجريبي يية ومتوسييطا

المجموع يية الض ييابطة ف ييي االختبي ييار المه يياري للقي يراةة للصي ي

الصي
درج ييا

ال اربيع
طالب ييا

ال ارب ييع ارساس ييي لص ييالح المجموعييية

التجريبية .

 – 16دراسة إبراهيم الدربي (: )2012
تلح هد

الد ارسية إليى التعير عليى فاعليية اسيتخدام الوسيائط المتعيددة فيي تنميية مهيا ار القيراةة

والمتمثلية فيي التعيير عليى المقييروة ونطقيه وفهييم المقيروة والطالقيية القرائيية لييد تالمييذ الصي
االبتييدائي بمدينيية مكيية المكرميية ولتحقيي أهييدا
وصمم لذلك أدوا

تمثلي

الوسييائط المتعييددة وتكوني
وتييم تطبي ي تل يك اردوا

ارول

البحييث صييمم اسييتخدم الباحييث الميينهج شييبه التجريبييي

فيي قائمية المهيا ار القرائيية ليد تالمييذ الصي
ميين أربعيية دروس بنشيياطا

ارول االبتيدائي وبرمجييا

تعليمييية وتقويمييية واختبييار المهييا ار القرائييية

علييى عينيية البحييث التييي بلييغ عييددها ( )60تلميييذا ميين تالميييذ الص ي

ارول

االبتدائي بمدارس مكة المكرمة وبلغ عدد كل مجموعة ( )30تلميذا واستمر تطبي التجربة لمدة سيتة
أسابيع وتوصل الباحث إلى النتائج التالية :
 .1وجود فرو ذا

داللة إحصائية فيي ارداة البعيدي لمهيا ار التعير عليى المقيروة ونطقيه لصيالح

المجموعة التجريبية .

 .2وج ييود في ييرو ذا

داللييية إحص ييائية في ييي ارداة البعيييدي لمه ييا ار فه ييم المقي ييروة لصيييالح المجموعييية

 .3وجييود فييرو ذا

دالليية إحصييائية فييي ارداة البعييدي لمهييا ار الطالقيية القرائييية لصييالح المجموعيية

التجريبية .
التجريبية .
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دالليية إحصييائية فييي ارداة البعييدي للمهييا ار القرائييية مجتمعيية لصييالح المجموعيية

 .4وجييود فييرو ذا
التجريبية .

 – 12دراسة علي جاب اهلل وآخرو (: )2012
تمثييل هييد

الد ارسيية فييي التعيير علييى فاعلييية التييدريب علييى أنشييطة الييوعي الصييوتي فييي تنمييية بعييض

مهييا ار القيراةة الجهرييية لييد تالميييذ المرحليية االبتدائييية وقييد اسييتخدم البحييث الميينهج التجريبييي وأدوا
ف ييي تحدي ييد مه ييا ار القي يراةة الجهري يية المناس ييبة للصي ي

تمثلي ي

ال ارب ييع االبت ييدائي وبن يياة اختب ييار القي يراةة

الجهرييية وبنيياة قائميية تقييدير تحليلييية لمهييا ار القيراةة الجهرييية وبنيياة دليييل للمعلييم يتضييمن  :ارهييدا
والمحتو

والوسائل وارنشطة والتقيويم وبنياة كتياب التلمييذ مين خيالل صيياغة موضيوعا

واردوا

الق يراةة فييي ضييوة اس ييتراتيجية الييوعي الصييوتي ومه ييا ار الق يراةة الجهرييية وتمثلي ي
مجمييوعتين إحييداهما تجريبييية درس ي

باسييتخدام اسييتراتيجية الييوعي الصييوتي وارخيير درس ي

المعتادة وكان عدد كل منهما ( )30تلميذا مين تالمييذ الصي
نتائج من أهمها :

 .1توجييد فييرو ذا

عينيية الد ارسيية ف ييي

دالليية إحصييائية بييين متوسييطي درجييا

ال اربيع االبتيدائي وتوصيل

بالطريقيية

الد ارسية إليى

تالميييذ المجموعيية التجريبييية والمجموعيية

الضييابطة ف ييي التطبيي ي البع ييدي الختب ييار مه ييا ار القي يراةة الجهري يية كك ييل لص ييالح تالمي ييذ المجموع يية

التجريبية .

 .2توجييد فييرو ذا

دالليية إحصييائية بييين متوسييطي درجييا

تالميييذ المجموعيية التجريبييية والمجموعيية

الضيابطة فيي التطبيي البعيدي لمهييا ار التعير الق ارئييي ككيل وفيي كييل مهيارة ميين مهيا ار التعيير
القرائي كل على حدة الختبار القراةة الجهرية لصالح تالميذ المجموعة التجريبية .

 .3توجييد فييرو ذا

دالليية إحصييائية بييين متوسييطي درجييا

تالميييذ المجموعيية التجريبييية والمجموعيية

الضييابطة فييي التطبيي البعييدي لمهييا ار النطي الصييحيح لاصيوا

ميين مهييا ار النط ي الصييحيح لاص يوا

وتمييزهييا ككييل وفييي كييل مهييارة

وتمييزهييا كييل علييى حييدة الختبييار الق يراةة الجهرييية لصييالح

تالميذ المجموعة التجريبية .

 – 12دراسة مدمد النصار (: )2012
تهد
الصفو

الدراسة إلى تعر مها ار قراةة القص

على التالمييذ اليالزم توافرهيا لمعلميي اللغية العربيية فيي

العليا من المرحلة االبتدائيية ومعرفية ميد تمكينهم منهيا واليى معرفية أثير قيراةة معلميي اللغية

العربييية القص ي

علييى تالميييذ الص ي

ال اربييع ميين المرحليية االبتدائييية فييي تنمييية مهييا ار ق يراةة التالميييذ

الجهرييية وذكييائهم اللغييوي واسييتخدم الباحييث الميينهج الوصييفي المسييحي والميينهج شييبه التجريبييي وقييام
الباحث ب عداد أدوا

الجهرييية لتالميييذ الص ي
معلمي الصفو

الدراسة والتي تمثل

في استبانة بمها ار قراةة القص

ال اربييع ومقييياس الييذكاة اللغييوي وتكون ي

العليا و( )16طالبا وتوصل

عينيية الد ارسيية ميين ( )240معلييم ميين

الدراسة إلى النتائج اآلتية :
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وقائمة بمهيا ار القيراةة

علييى تالميييذهم بوجييه عييام جيياة بدرجيية

 .1أن تمكيين معلمييي اللغيية العربييية ميين مهييا ار قيراةة القصي
متوسطة .

 .2وجييود فييرو ذا

دالليية إحصييائية بييين متوسييطي درجييا

التالميذ الجهرية وفي ذكائهم اللغوي وجاة

المجموعيية التجريبييية والضييابطة فييي قيراةة

الفرو لصالح المجموعة التجريبية.

التعقيب على الدراسات التي تتعلق بالقراءة الجهرية :
الد ارسييا

 .1اهتم ي

السييابقة بمهييا ار الق يراةة الجهري يية وصييعوبا

تعلييم الق يراةة ومسييتو المه ييا ار

القرائييية وتحسييينها ومهييا ار الق يراةة اإلبداعييية ومهييا ار ق يراةة القص ي

لييد المعلمييين وأنشييطة

الوعي الصوتي ومعدل سرعة القراةة ومها ار الفهم القرائي وأخطاة القراةة الجهرية .
 .2هي يدف

صييعوبا

الد ارس ييا

الس ييابقة إل ييى معرف يية م ييد ال ييتمكن م يين مه ييا ار القي يراةة الجهري يية والتع يير عل ييى

تعلييم القيراةة والكشي

عيين فاعلييية البرنييامج المقتييرح فييي تنمييية بعييض مهييا ار القيراةة و

تعيير مسييتو المهييا ار القرائييية والكتابييية لييد الطلبيية ومعرفيية أثيير برنييامج بالعيييادا

عالج بعض المها ار القرائية و الكش

القرائييية ف يي

عن أثر برنامج بارلعياب التعليميية لتنميية بعيض مهيا ار

القي يراةة اإلبداعي يية والتع يير عل ييى فاعلي يية اس ييتخدام الوس ييائط المتع ييددة ف ييي تنمي يية مه ييا ار القي يراةة
على فاعلية البرنامج القائم على القصة في تنمية مها ار (الطالقية والمرونية وارصيالة

والوقو

والتفاصيل) والتعر على مها ار القراةة الجهرية الالزمة لتالميذ المرحلة االبتدائية .
 .3تنوع

العينا

المختارة في الدراسا

السيابقة فمعظمهيا تمثيل فيي الطلبية عينية للد ارسية مثيل د ارسية

ص ييالح الش ييبل ( )2010وسوس يين الش ييخريتي ( )2009مه ييا الش ييوبكي ( )2011وأحم ييد ارس ييطل

( )2010ومحمد أبو طعيمة ( )2010ومحمد أبيو عكير ( )2009ولطفيي أبيو موسيى ()2008
وابراهيم الحربي ( )2012وحسن الحميد ( )2010وعليي جياب ( )2012وعيالة عليي ()2010
وسناة رجب ( )2007وأيمن عيد ( )2007ومحمد الحوامدة ( )2010ومحمد شيوك
ونييورة الكثيييري ( )2008بينمييا الد ارسييا

( )2010ومحمد النصار (. )2012

 .4اسييتخدم

معظييم الد ارسييا

التييي تمثل ي

()2009

عينتهييا بييالمعلمين مثييل د ارسيية إيمييان النييوري

السييابقة الميينهج التجريبييي مثييل د ارسيية صييالح الشييبل ( )2010وايمييان

الن ييوري ( )2010وسوس يين الش ييخريتي ( )2009ومه ييا الش ييكوبكي ( )2011ومحم ييد أب ييو طعيم يية

( )2010ومحم ييد أب ييو عك يير ( )2009ولطف ييي أب ييو موس ييى ( )2008وحس يين الحمي ييد ()2010
وعلييي جيياب ( )2012وعييالة علييي ( )2010ومحمييد شييوك
بينما الدارسا

التي استخدم

( )2009ونييورة الكثيييري ()2008

المنهج الوصفي فهيي د ارسية أحميد السييد ( )2004وأحميد ارسيطل

( )2010ومحمد النصار ( )2012وسناة رجب ( )2007وأيمن عييد ( )2007محميد الحواميدة
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( )2010أما الدراسا

المنهج شيبه التجريبيي فهيي د ارسيا

التي استخدم

وأيمن عيد ( )2007وابراهيم الحربي (. )2012

 .1وتعيدد

أدوا

الد ارسييا

والبحييوث السييابقة فمنهييا تمثلي

ارسييطل ( )2010وعبييد اللطيي

سيناة رجيب ()2007

أداتييه فييي اختبييار كتييابي مثييل د ارسيية أحمييد

مييومني ( )2011بينمييا الد ارسييا

اختبييار ق ارئييي

التييي اسييتخدم

مثييل د ارسيية محمييد أبييو طعيميية ( )2010ومحمييد أبييو عكيير ( )2009لطفييي أبييو موسييى ()2008
وابراهيم الحربي ( )2012وحسن الحميد ( )2010وعليي جياب ( )2012وعيالة عليي ()2010
أمييا االسييتبانة فكان ي

أداة لد ارسيية إيمييان النييوري ( )2010ومحمييد النصييار ( )2012أحمييد السيييد

( )2004بينما الدراسا

التي استخدم

وأيميين عيييد ( )2007بينمييا د ارسييا

( )2007استخدم
 .6توصل

الدراسا

البرامج المقترحة مثل دراسة سوسين الشيخريتي ()2009

مهييا الشييوبكي ( )2011وعييالة علييي ( )2010وسييناة رجييب

بطاقة المالحظة .

السابقة إلى نتائج من أهمها  :فاعلية البرنامج القائم على مها ار االستماع في

تنمية مها ار القراةة لد طالبا

الص

الرابع ارساسي ووجيود عالقية ذا

تالوة وحفظ القرن الكريم ومستو المها ار القرائية لد طلبة الص

العربية من مها ار قراةة القص

داللية إحصيائية بيين

السادس تمكن معلميي اللغية

على تالميذهم بوجه عيام جياة بدرجية متوسيطة فعاليية البرنيامج

المقتييرح باسييتخدام ارلعيياب التعليمييية فييي تنمييية سييرعة القيراةة الجهرييية لييد تالميييذ الصي
االبتدائي تفو المجموعا

 .7تمثل وجه االتفا مع دراسا

التجريبية على الضابطة في الدراسا

المختلفة .

هذا المحور فيي تنميية مهيا ار القيراةة ووجيه االخيتال

الخييامس

فيي البيرامج

والطرائ المستخدمة في تنمية مها ار القراةة الجهرية .

 .8تمثييل وجييه االسييتفادة مين د ارسييا
لتالميذ الص

هييذا المحييور فييي إعييداد قائميية بمهييا ار الق يراةة الجهرييية المناسييبة

ارول ارساسي واعداد أدوا

الدراسة .

ثانيا  :الدراسات التي تتعلق بالتعليم المدوسب :
 – 1دراسة سعد الدايل (: )2005
هدف

الدراسة إلى استقصاة أثر استخدام الحاسوب في اكتساب مها ار العمليا

(جمييع طييرح ضييرب) لطييالب الص ي

الحسابية الثالث

الثيياني االبتييدائي فييي معهييد العاصييمة النمييوذجي فييي الرييياض

واس ييتخدم الباح ييث الم يينهج التجريب ييي وأدات ييين للد ارس يية وهم ييا البرن ييامج التعليم ييي المحوس ييب واالختب ييار

التحص يييلي وتكوني ي

عين يية الد ارس يية م يين ش ييعبتين م يين الصي ي

الث يياني ت ييم اختياره ييا بالطريق يية العشي يوائية

البسييطة المنتظميية وعييددهم ( )40طالبييا تييم تقسيييمهم إليى مجمييوعتين عشيوائيا بحيييث كييان عييدد أفيراد
المجموعيية الضييابطة ( )19طالبييا وعييدد أفيراد المجموعيية التجريبييية ( )21طالبييا وتوصييل

ما يلي :
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الد ارسيية إلييى

 .1توجد فرو ذا

داللية إحصيائية فيي التحصييل المباشير (اآلنيي) رفيراد عينية الد ارسية فيي المهيا ار

الحسابية (الجمع والطرح والضرب) تعز إلى استراتيجية التعليم بواسطة الحاسوب .

 .2توج ييد ف ييرو ذا

داللييية إحص ييائية في ييي التحص يييل المؤج ييل (االحتفييياظ) رفي يراد عين يية الد ارس يية ف ي يي

المها ار الحسابية (الجمع والطرح والضرب) تعز إلى استراتيجية التعليم بواسطة الحاسوب .

 – 2دراسة مدمد موسى (: )2006
الد ارسيية فييي الكش ي

هييدف
طالب الص

عيين فعالييية اسييتخدام الحاسييوب فييي تنمييية مهييا ار الفهييم الق ارئييي لييد

الحادي عشر للتعليم الثانوي بدولة اإلما ار العربية المتحدة واستخدم الباحث المنهجين

الوصييفي والتجريبييي وقييام الباحييث بتصييميم برنييامج محوسييب وبنيياة اختبييار الفهييم الق ارئييي وتييم اختيييار
عينة البحث من بين طالب الص

الحادي عشير أدبيي مين طلبية ميدارس اليو ازرة بي دارة أبيو ظبيي وقيد

بلييغ عييدد أف يراد العينيية ( )120طالب يا وطالبيية تييم تقسيييمهم إلييى مجمييوعتين ضييابطة وارخيير تجريبييية
وتوصل البحث إلى النتائج التالية :

 .1توجد فرو ذا

داللة إحصائية بين متوسط درجا

طالب المجموعة التجريبيية ومتوسيط درجيا

 .2توجد فرو ذا

داللة إحصيائية بيين متوسيط درجيا

طيالب المجميوعتين الضيابطة والتجريبيية فيي

المجموعة الضابطة في التطبي البعدي الختبار الفهم القرائي ككل لصالح المجموعة التجريبية .

التطبيي ي البع ييدي الختب ييار مه ييا ار الفه ييم الق ارئ ييي ف ييي ك ييل مس ييتو عل ييى ح ييدة لص ييالح المجموع يية

التجريبية .

 - 3دراسة عبد العزيز المالكي (: )2002
هييدف

صعوبا

هييذر الد ارسيية إلييى معرفيية أثيير اسييتخدام أنشييطة إثرائييية بواسييطة برنييامج حاسييوبي فييي عييالج

تعلم الرياضيا

على أداة تالميذ الص

الثالث االبتدائي ذوي صيعوبا

ارساسييية لاعييداد ميين ( )9-1واسييتخدم الباحييث الميينهج التجريبييي وتكون ي

تعليم حقيائ الجميع

عينيية الد ارسيية ميين ()60

تلمي ييذا ت ييم اختي ييارهم بالطريق يية القص ييدية بن يياة عل ييى ترش يييح المعلم ييين بوج ييود ص ييعوبة ل ييديهم ف ييي تعل ييم

الرياضيييا

وتييم تقسيييم أفيراد عينيية الد ارسيية إلييى مجمييوعتين  :المجموعيية التجريبييية ( )30تلميييذا تعلمي

بأسلوب التعليم المحوسب والمجموعة الضابطة ( )30تلميذا تعلم

بارسلوب العادي .

واسييتخدم الباح ييث اختب ييار قبل ييي وبع ييدي ف ييي حق ييائ الجمييع ارساس ييية ت ييم تص ييميمه م يين قب ييل الباح ييث

وتضمن االختبار ( )100مهارة وأظهر نتائج الدراسة وجود فرو دالة إحصائيا بين االختبيار القبليي
والبعييدي فييي التحصيييل وارداة بييين مجمييوعتي الد ارسيية ولصييالح المجموعيية التييي تعلم ي

المحوسب (المجموعة التجريبية) ويدل ذلك على فعالية البرنامج .

بيينمط التعليييم

 – 4دراسة أديب دمادنه ومرجي سليما (: )2002
تمثل هد

طلبة الص

هذر الدراسة في معرفة أثر استخدام الحاسوب فيي تحسيين ارداة التعبييري الكتيابي ليد

ارول الثانوي في ارردن واستخدم الباحثان المينهج التجريبيي وتكوني
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عينية الد ارسية مين

( )19طالبا وطالبة من طلبة الصي

ارول الثيانوي اردبيي وتيم اختييارهم بالطريقية العشيوائية وقسيم

طالبييا وطالبيية وضييابطة اسييتخدم

القلييم والورقيية بلييغ عييددهم ( )31طالبييا وطالبيية واسييتخدم الباحثييان

العينة إلى مجموعتين  :تجريبية استخدم

محرر النصو

اختبا ار التعبير المتسلسلة وبلغ عدد الموضوعا

 .1وجييود فييرو ذا

دالليية إحصييائية بييين عالمييا

في كتابة موضوع التعبير وعيددهم ()28

( )1موضوعا

وأظهر نتائج الدراسة :

الطلبيية علييى أداة التعبييير الكتييابي تعييز لطريقيية

التدريس ولصالح المجموعة التجريبية .

 .2عدم وجود فرو ذا
 .3وجود فرو ذا
وكان

داللة إحصائية تعز لمتغير الجنس.

داللة إحصائية تعز لتفاعل بين الطريقية والجينس ولصيالح المجموعية التجريبيية

الفرو لصالح الذكور بينما تساو الفرو عند الذكور واإلناث في المجموعة الضابطة.

 – 5دراسة دامد العويدي (: )2002
الد ارسيية إلييى الكش ي

هييدف

عيين أثيير التييدريس بمسيياعدة الحاسييوب فييي تنمييية مهييا ار االسييتعداد

الق ارئ ييي ل ييد أطف ييال م ييا قب ييل المدرس يية حي ييث تناولي ي

البصييري والتمييييز السييمعي واإلدا ار

وطبق ي

ث ييالث مه ييا ار لالس ييتعداد الق ارئ ييي ه ييي التميي ييز

الد ارسيية علييى عينيية مؤلفيية ميين ( )60طفييال وطفليية تييم

اختيييارهم بالطريقيية العش يوائية العنقودييية ميين رييياض ارطفييال فييي مدينيية إربييد فييي شييمال ارردن وقييد تييم
تطوير برمجية محوسبة في االستعداد القرائي وتم استخدامها لمدة خمسة أسابيع لتيدريس اللغية العربيية

للمجموعيية التجريبييية وتطييوير اختبييار لقييياس االسييتعداد الق ارئييي وتطبيقييه علييى أفيراد عينيية الد ارسيية بعييد
التحق من صدقه وثباته وقد أظهر النتائج ما يلي :

 .1وجييود فييرو جوهرييية بييين المجمييوعتين فييي ارداة علييى اختبييار االسييتعداد الق ارئييي ككييل وعلييى كييل
مهارة من مها ار االستعداد القرائي لصالح المجموعة التجريبية التي درس

 .2جياة

باستخدام الحاسوب .

مهيارة التميييز السيمعي فيي مقدمية المهييا ار القرائيية وبفيار كبيير عين غيرهيا مين المهييا ار

وذلك لما تمتاز به البرمجية المحوسبة من أهمها المؤث ار الصوتية .

 – 6دراسة ندى الخضري (: )2002
جي يياة هيييد

الد ارسي يية إلي ييى معرفي يية أثي يير برنيييامج محوسيييب فيييي تنميي يية مه ييا ار التفكي يير العليي ييا لمي ييادة

التكنولوجيا لد طالبا
وقام

الص

السابع ارساسي؛ ولتحقي هد

الدراسة تم استخدام المنهج التجريبيي

الباحثة بتحليل الوحدة الثانية (الطاقة)؛ لتحديد مها ار التفكير العليا وتم بنياة برنيامج محوسيب

لييدروس الوحييدة الثانييية (الطاقيية) ميين كتيياب التكنولوجيييا للصي

السييابع ارساسييي وبنيياة اختبييار مهييا ار

التفكير العليا مكون من ( )40فقرة وتم تطبي البرنامج على عينة البحث المكونة من ( )79طالبة من
طالبا

الص

ما يلي :

السابع ارساسي في مدرسة السيدة رقية اإلعداديية للبنيا
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بغيزة وأظهير نتيائج الد ارسية

دالليية إحصييائية بييين متوسييط درجييا

 .1توجييد فييرو ذا

المجموعيية التجريبييية والضييابطة فييي اختبييار

مها ار التفكير العليا البعد تعز الستخدام البرنامج المحوسب .

 .2فاعلية البرنامج المحوسب في تنمية مها ار التفكيير العليا لد طالبا
 – 2دراسة جهاد السعايدة ومها السعايدة (: )2010
هييدف

الص

السابع ارساسي .

الد ارسيية إلييى بيييان مييد جييدو اسييتخدام الحاسييوب فييي تييدريس الرياضيييا

ارساسييية الييدنيا والتعيير إلييى الصييعوبا
تدريس الرياضيا
ولتحقي أهدا

والكش

لطلبيية المرحليية

التييي تعي ي اسييتخدام الحاسييوب كوسيييلة علمييية حديثيية فييي

عن الفرو حسيب متغيي ار الد ارسية واسيتخدم الباحثيان المينهج الوصيفي؛

الدراسة تم بناة استبانة تم التأكد من صدقها وثباتها وتكوني

معلما ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية مين كيل مديريية مين الميديريا

أسماة المدارس بحييث تكوني

عينية الد ارسية مين ()21

ارربعية عين طريي سيحب

عينية الد ارسية مين ( )100معليم ومعلمية وتوصيل

التالية :

 .1جدو وفعالية استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيا
 .2تحدييد العدييد مين الصيعوبا

والمعيقيا

الد ارسية إليى النتيائج

من وجهة نظر معلمي الرياضيا .

التيي تحييد مين اسيتخدام الحاسيوب فيي تيدريس الرياضيييا

والتييي منه ييا عييدم جاهزي يية الطلبيية للتعام ييل مييع الحواس يييب وأن الطلبيية ال ي ييدركون أهمييية اس ييتخدام

الحاسوب في تدريس الرياضيا

 .3عييدم وجييود فييرو ذا

وعدم توفر العدد الكافي من أجهزة الحاسوب في المختبر .

دالليية إحصييائية فييي تييدريس الرياضيييا

المعلمييين تعييز لمتغيي ار الجيينس والمديرييية والخبيرة والتخصي

ذا

داللة إحصائية تعز لمتغير المؤهل العلمي .

لطلبيية المرحليية ارساسييية الييدنيا بييين
ووجييود فييرو

وعييدد الحصي

 – 2دراسة شفيق عالونة وعلي دمد (: )2010

الد ارسية تعير أثير التيدريس بالحاسيوب عليى التحصييل الد ارسيي ومفهيوم اليذا

هيدف

طلبة الص
أدوا

الثاليث ارساسيي مقارنية بالطريقية التقليديية واسيتخدم الباحثيان المينهج التجريبيي وتمثلي

الد ارسيية فييي برمجيييا

وتكوني ي

اركياديمي ليد

تعليمييية محوسييبة واختبييار تحصيييلي ومقييياس مفهييوم الييذا

عين يية البح ييث م يين ( )114طالب ييا وطالب يية م يين طلب يية الصي ي

اركيياديمي

الثال ييث ارساس ييي م يين مدرس ييتي

الخنساة الثانوية وقيسياريا ارساسيية التيابعتين لمديريية تربيية عميان الثانيية وتيم تقسييم تليك العينيية إليى
ثالث مجموعا

مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضيابطة تيم اختيارهيا بالطريقية القصيدية واسيتمر

التجربة فصال دراسيا وقد أظهر نتائج الدراسة ما يلي :
 .1توجييد فييرو ذا

دالليية إحصييائية فييي التحصيييل الد ارسييي تعييز لمتغييير طريقيية التييدريس ولصييالح

أفراد المجموعة التجريبية .

 .2ال توجد فرو ذا

داللة إحصائية في مقياس الذا
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اركاديمي تعز لمتغير طريقة التدريس.

 – 2دراسة عايد الهرش ومدمد مفلح (: )2010
هييدف

الد ارسيية فييي الكش ي

المباش يير والمؤج ييل لتالمي ييذ الصي ي
أهييدا

عيين أثيير أسييلوب التييدريس فييي العمييل علييى الحاسييوب علييى التحصيييل
ارول ارساس ييي و اس ييتخدم الباحث ييان الم يينهج التجريب ييي؛ ولتحقيي ي

البحييث تييم اسييتخدام أداتييين وهمييا  :المييادة التعليمييية المحوسييبة واختبييار تحصيييلي وتكييون أفيراد

العينيية ميين جميييع طلبيية الص ي

ارول ارساسييي فييي مدرسيية حوفييا ارساسييية المختلطيية والتابعيية لمديرييية

إربييد ارولييى وقييد قسييم الطلبيية إلييى مجمييوعتين بطريقيية عش يوائية وتكوني
طالبييا وطالبيية ودرس ي
وطالبة درس

المييادة المحوسييبة بطريقيية فردييية وتكون ي

المجموعيية ارولييى ميين ()21

المجموعيية الثانييية ميين ( )20طالبييا

المادة التعليمية المحوسبة بطريقة تعاونية وقد أظهر نتائج الدراسة ما يلي :

 .1ال توجد فرو ذا داللة إحصائية في التحصيل المباشر ُيعز إلى طريقة التدريس .
 .2توجد فرو ذا داللة إحصائية في التحصيل المؤجل تُعز إلى طريقة التدريس ولصالح الطريقة
التعاونية.

 – 10دراسة مدمد أبو زهرة (: )2010
تمثييل هييد

عيين أثيير التييدريس باسييتخدام الحاسييوب علييى التحصيييل واالتجييار

الد ارسيية فييي الكش ي

نحور في اللغة العربية لد تالميذ الحلقة االبتدائية واستخدم الباحث المينهج التجريبيي ولتحقيي هيد

الدراسة تم إعداد برنامج تعليمي محوسب واختبار تحصيلي ومقياس اتجار وقد قام الباحيث باختييار

درسيييين بطريقيية عشيوائية ميين فصييول الصي
فصييلين ا

السييادس االبتييدائي فييي إحييد المييدارس االبتدائييية

بمدينية دمنهيور وبليغ إجمييالي عينية الد ارسية (( )79تلميييذا ي ( )40تلميييذا يمثليون المجموعية التجريبييية

و( )39تلميذا يمثلون المجموعة الضابطة وقد توصل
 .1ال توج ييد ف ييرو ذا
الحاسوب .

 .2ضييع

اتجاهييا

الدراسة إلى النتائج التالية :

دالل يية إحص ييائية ف ييي تحص يييل التالمي ييذ تع ييز إل ييى طريق يية الت ييدريس بمس يياعدة

التالميييذ بصييفة عاميية نحييو اسييتخدام الحاسييوب كمسيياعد فييي التييدريس للمجموعيية

التجريبية سواة في كل محيور من محاور المقياس أو المجموع الكلي لها .

 - 11دراسة نداء صالح (: )2010
تلخي

هييد

الد ارسيية فييي تعيير أثيير اسييتخدام بيرامج الييدروس التعليمييية المحوسييبة فييي تعلييم اللغيية

العربيية عليى تحصيييل طلبية الصي

على المنهج شبه التجريبي وتمثل

ارول ارساسييي فيي مييدارس محافظية نيابلس .وقييد اعتميد
أدوا

الخضراة) من كتاب اللغة العربية للص
عين يية قص ييدية تكوني ي

الدراسة في دروس تعليمية محوسبة للوحدة الثانيية (فلسيطين

ارول ارساسي واختبار تحصيلي وطبق

م يين ( )313طالبي يا وطالب يية م يين طلب يية الصي ي

مجمييوعين إحييداهما تجريبييية تعلمي

الد ارسيية

أداة البحث عليى

ارول ارساس ييي م ييوزعين عل ييى

باسييتخدام الييدروس التعليمييية المحوسييبة وبلييغ عييددها ( )111طالبيا
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بالطريقيية التقليدييية بلييغ عييددها ( )118طالبيا وطالبيية وأظهيير نتييائج

وطالبيية ن وأخيير ضييابطة تعلمي

الدراسة ما يلي :

 .1ع ييدم وج ييود ف ييرو ذا

دالل يية إحص ييائية ف ييي التحص يييل ل ييد طلب يية الصي ي

لمتغير نوع المجموعة والجنس على القياس القبلي في مجموعا

 .2توجييد فييرو ذا

دالليية إحصييائية فييي التحصيييل لييد طلبيية الصي

ارول ارساس ييي تع ييز

الدراسة جميعها .

ارول ارساسييي فييي مييادة اللغيية

العربييية علييى االختبييار البعييدي تعييز لنييوع المجموعيية فييي كييل مدرسيية ميين مييدراس العينيية ولصييالح

أفراد المجموعة التجريبية .
 .3توجييد فييرو ذا

دالليية إحصييائية فييي التحصيييل لييد طلبيية الصي

العربية بين المجموعا

ارول ارساسييي فييي مييادة اللغيية

التجريبي على القياس القبلي والبعدي ولصيالح القياس البعدي .

 – 12دراسة هاني عبيدات وآخ ار (: )2010
هدف

الدراسة إلى تعر أثر برنامج حاسوب تعليمي على تحصييل طلبية الصي

الثاليث ارساسيي

في مدينة معان لمادة التربية االجتماعية والوطنية مقارنية بالطريقية االعتياديية واسيتخدم البحيث المينهج

التجريبييي وتكون ي

أداة الد ارسيية ميين برنييامج محوسييب تعليمييي واختبييار تحصيييلي و تييم اختيييار عينيية

قصدية من المدارس التابعة لمديرية تربية معان والتي تضمن أربع شعب من الصي

الثاليث ارساسيي

وتيم اختيييار شييعبتين واحيدة تجريبييية بواقييع ( )32طالبيا وارخيير ضييابطة بواقيع ( )31طالبييا وتوصييل

الدراسة إلى نتائج من أهمها :

 .1اسييتخدام برنييامج تعليمييي مصييمم بالحاسييوب يييؤثر إيجابيييا علييى تحصيييل الطلبيية فييي مييادة التربييية
االجتماعية والوطنية للص

الثالث ارساسي مقارنة بالطريقة التقليدية .

 .2تف ييو المجموع يية التجريبي يية عل ييى المجموع يية الض ييابطة ف ييي التحص يييل الد ارس ييي ويع ييز ذل ييك إل ييى
البرنامج المحوسب التعليمي .

 – 13دراسة تيسير نشوا ورانية عبد المنعم (: )2011
هدف

الدراسة إلى معرفة فاعلية وحدة محوسيبة فيي العليوم فيي تنميية التحصييل اردبيي .والتفكيير

اإلبداعي واالتجار نحو التعليم المحوسب لد طلبة الص
هناك عالقة ارتباطية إيجابية بين تحصيل تالميذ الص

الخامس ارساسيي بغيزة وايجياد ميا إذا كيان

الخامس ارساسيي فيي ميادة العليوم وكيل مين

تفكي ييرهم اإلب ييداعي واتجاه يياتهم نح ييو التعل يييم المحوس ييب واس ييتخدم الباحث ييان الم يينهج الوص ييفي التحليل ييي

والميينهج التجريبييي ولتحقي ي أهييدا

البحييث تييم إعييداد وحييدة د ارسييية وتنظيمهييا وفقييا السييتراتيجية التعليييم

الذاتي القائم على الحاسوب واعداد اختبيار تحصييلي واختبيار التفكيير اإلبيداعي ومقيياس االتجاهيا
نحو التعليم المحوسب وتكون

عينة البحث من فصلين دراسيين من فصول الص

الخامس ارساسي

بمدرسة الشاطئ وتم اختيار هذين الفصلين بطريقة عشوائية بسيطة وبليغ عيدد العينية ( )820طالبية
وتوصل

الدراسة إلى نتائج من أهمها :
30

تحصيييل تالميييذ المجموعيية التجريبييية قبييل

 .1توجييد فييرو ذا

دالليية إحصييائية بييين متوسييطي درجييا

 .2توج ييد ف ييرو ذا

دالل يية إحص ييائية ب ييين متوس ييطي درج ييا

وبعد تطبي االختبار التحصيلي لصالح التطبي البعدي .

تحص يييل تالمي ييذ المجموع يية التجريبي يية

والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

 .3توجد فعالية للوحدة المحوسبة في العلوم على تنمية التحصيل الدراسي لد تالميذ الص
ارساسي .

 .4توج ييد في ييرو ذا

داللييية إحصي ييائية بيييين متوس ييطي درجي ييا

الخيامس

التفكي يير اإلب ييداعي لتالمييييذ المجموعييية

التجريبية والضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

الخيامس ارساسيي بغيزة فيي ميادة العليوم

 .1توجد عالقية ارتباطيية إيجابيية بيين تحصييل تالمييذ الصي
واتجاهاتهم نحو التعليم المحوسب .

 – 14دراسة هاني األنصاري (: )2011
هييدف

الص

الد ارسيية إلييى الكش ي

اردبييية وتييذوقها الييالزم تنميتهييا لطييالب

عيين مهييا ار فهييم النصييو

ارول الثانوي والتعر على فاعلية برنامج قائم على الخرائط المعرفية باسيتخدام الحاسيوب فيي

تنمية تلك المها ار لد طالب الص
وتمثل

أدوا

فهييم النصييو

ارول الثانوي واستخدم الباحث المنهجيين الوصيفي والتجريبيي

الدراسة في استبانة حول مها ار فهم النصو
اردبييية وتييذوقها وبعييض دروس النصييو

مصممه بالخرائط المعرفية بالحاسوب وتوصل
 .1توج ييد ف ييرو ذا

اردبية وتذوقها واختبار لقياس مها ار

اردبييية المقييررة علييى الص ي

ارول الثييانوي

الدراسة إلى نتائج من أهمها :

دالل يية إحص ييائية ب ييين متوس ييطي درج ييا

المجم ييوعتين التجريبي يية والض ييابطة ف ييي

التطبي البعدي ولصالح المجموعة التجريبية .

 .2يتص

البرنامج بدرجة مناسبة من الفاعلية في تنمية مها ار الفهم والتذو اردبي .

 – 15دراسة دامد العويدي (: )2012
تمثييل هييد

الد ارسيية الكشي

عيين أثيير القصيية المحوسييبة فييي االسييتيعاب الق ارئييي لييد أطفييال الص ي

الث يياني ارساس ييي وت ييم بش ييكل قص ييدي اختي ييار ش ييعبتين للصي ي
الخاصة في مدينية إربيد للمشياركة فيي البحيث ضيم

الث يياني ارساس ييي ف ييي إح ييد الم ييدارس

الشيعبتان ( )43طالبيا وطالبية حييث تيم عشيوائيا

تعيييين إحييد الشييعبتين وع يدد أفرادهييا ( )20طالبييا وطالبيية لتكييون المجموعيية التجريبييية والشييعبة ارخيير

وعييدد أفرادهييا ( )23طالبييا وطالبيية لتكييون المجموعيية الضييابطة وقييد درس ي

قص

محوسبة بينما درس

كل قصة من القص

المجموعة الضابطة القص

المجموعيية التجريبييية ثييالث

ذاتها مطبوعة وقد تم إعداد اختبار حول

الثالث يقيس االستيعاب الق ارئيي بمسيتوييه الحرفيي واالسيتنتاجي وقيد تكيون كيل

اختبار من ( )20سؤاال توزع

مناصفة بين المستويين الحرفي واالستنتاجي وقيد كشيف
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نتيائج البحيث

عيين تفييو المجموعيية التجريبييية التييي درس ي

القصة المطبوعة في كل مستو من مستويا

 – 16دراسة زهور ودة (: )2012
هييدف

الد ارسيية الكشي

تالمي ييذ الصي ي

القصيية المحوسييبة علييى المجموعيية الضييابطة التييي درس ي
القراةة االستيعابية (الحرفي واالستنتاجي) .

عيين فاعلييية برنييامج لغييوي باسييتخدام الحاسييوب فييي تنمييية المهييا ار النحوييية لييد

ارول اإلع ييدادي واس ييتخدم

الباحث يية الم يينهج التجريب ييي وتمثلي ي

أدوا

برنامج محوسب تم تصميمه مين قبيل الباحثية واختبيار فيي المهيا ار النحويية وتكوني

من ( )70طالبيا طالبية مين طلبية الصي

التالية :

ارول اإلعيدادي وقيد توصيل

الد ارس يية ف ييي

عينية الد ارسيا

الباحثية فيي بحثهيا إليى النتيائج

 .1يوجييد فيير ذو دالل يية إحصييائية بييين متوس ييطي درجييا

المجموعيية التجريبي يية فييي التطبيقييين القبل ييي

 .2يوجييد فيير ذو دالليية إحصييائية بييين متوسييطي درجييا

المجموعيية التجريبييية والضييابطة فييي اسييتخدام

والبعدي في اختبار قياس مستو التمكن من المها ار النحوية لصالح المجموعة التجريبية .

الحاسوب لصالح المجموعة التجريبية .

 .3استخدام الحاسوب ذو فاعلية أكبر من اسيتخدام الطريقية التقليديية فيي تنميية المهيا ار النحويية ليد
طالب الص

ارول اإلعدادي .

 – 12دراسة غادة دمدا (: )2012
الد ارسي يية إلي ييى استقصي يياة فاعليي يية برنيييامج محوس ييب لتنميي يية مه ييا ار كتاب يية المعي ييادال

جي يياة هيييد

الكيميائييية وتطبيقاتهييا الحسييابية لييد طالبييا
ولتحقي هد

الد ارسية اسيتخدم

طالبية مين طالبيا

الصي

الحييادي عشيير بغ يزة واتجاهيياتهن نحييو الكيمييياة

الص ي

الباحثية المينهج شيبه التجريبيي عليى عينية الد ارسية المكونية مين ()76

الحييادي عشير العلميي فيي مدرسية بشييير اليريس الثانويية للبنيا

تقس يييمهن إل ييى مجم ييوعتين مجموع يية ض ييابطة ُدرسي ي

بالطريق يية التقليدي يية ومجموع يية تجريبي يية تعرضي ي

للتيدريس بالبرنيامج المحوسييب المعيد لييذلك وللوصيول إلييى نتيائج الد ارسيية أعيد
كتابيية المعييادال

الكيمائييية وتطبيقاتهييا الحسييابية ومقييياس االتجاهييا

الدراسة إلى النتائج التالية :

 .1توج ييد ف ييرو دال يية إحص ييائيا ب ييين متوس ييطي درج ييا

طالب ييا

التطبي ي ي البع ي ييدي الكتسي يياب مه ي ييا ار كتابي يية المع ي ييادال

المجموعة التجريبية .

 .2توجد فرو دالة إحصيائيا بيين متوسيطي درجيا

اتجاهيا

نحييو مييادة الكيمييياة وتوص ييل

الكيميائيي يية وتطبيقاته ي ييا الحسي ييابية لص ي ييالح
طالبيا

 .3حجم التأثير للبرنامج المحوسب في تنمية مهيا ار كتابية المعيادال
32

الباحثيية اختبيار مهييا ار

المجموع يية التجريبي يية والض ييابطة ف ييي

نحو الكيمياة في التطبي البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

كان كبي ار جدا .

بغيزة وجيير

المجموعية التجريبيية والضيابطة
الكيميائيية وتطبيقاتهيا الحسيابية

 – 12دراسة يوسو جرايدة ومدمد عبده (: )2012
الد ارس يية ف ييي التع يير عل ييى أث يير اس ييتخدام الحاس ييوب عل ييى تحص يييل طلب يية الصي ي

تمث ييل ه ييد

ارساسي في مبحث العلوم في محافظة جرش؛ ولتحقي هذا الهد
عينيية البحييث ميين ( )110طالبيية وزع ي

وتكون ي

بواقييع ( )21طالبيية لكييل مجموعيية حيييث ُدرس ي

الس ييابع

استخدم الباحثان المنهج التجريبي

بشييكل متسي ٍ
ياو علييى المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة

المجموعيية التجريبييية باسييتخدام الحاسييوب بينمييا ُدرس ي

يار مكون يا ميين ( )40فق يرة م ين نييوع
المجموعيية الضييابطة بارسييلوب التقليييدي وقييد صييمم الباحثييان اختبي ا

االختيار من متعدد .

وأشييار نتييائج الد ارسيية أنييه ال يوجييد فييرو ذا

على االختبيار القبليي بينميا توجيد فيرو ذا

دالليية إحصييائية بييين المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية
داللية إحصيائية بينهميا لصيالح المجموعية التجريبيية عليى

االختب ييار البع ييدي بمعن ييى أن ييه اس ييتخدام الحاس ييوب ك ييان ل ييه أث يير إيج ييابي عل ييى زي ييادة تحص يييل الطلب يية
اركاديمي مقارنة بارسلوب التقليدي .

 - 12دراسة نجاح الدسنات (: )2012
الد ارسيية الييى تعيير صييعوبا

هييدف

تطبي ي برنييامج التعليييم التفيياعلي المحوسييب لتالميييذ المرحليية الييدنيا

بم ييدارس وكال يية الغ ييوث الدولي يية ف ييي محافظ ييا
المعلمين المنفذين لصعوبا

غي يزة والكشي ي

ع يين دالل يية الف ييرو ف ييي درج ييا

تق ييدير

تطبي برنامج التعليم التفياعلي المحوسيب لتالمييذ المرحلية اليدنيا و تقيديم

بعض الحليول المقترحية للتغليب عليى صيعوبا

تطبيي برنيامج التعلييم التفياعلي المحوسيب واسيتخدم

الد ارس يية الم يينهج الوص ييفي التحليل ييي وت ييم تص ييميم اس ييتبانة مكون يية م يين ( )71فقي يرة موزع يية عل ييى أربع يية
مجاال

وتكون

 .1المعوقييا

عينة الدراسة من ( )120معلم ومعلمة وتوصل

التييي تتعل ي بيياإلدارة علييى أرسييها عييدم تعيييين معلييم مسيياند دائييم لمعلييم التعليييم التفيياعلي

المحوسب وقلة الدعم والتمويل الكافي لتوظي

 .2المعوقييا

الدراسة إلى نتائج من أهمها :

وتطبي البرنامج .

التييي تتعل ي بالتالميييذ ولقييد جيياة علييى رأس هييذر المعوقييا

 :عييدم ت يوافر جهيياز حاسييوب

لييد بعييض التالميييذ فييي منييازلهم وتحفييظ بعييض أولييياة أمييور التالميييذ علييى انضييمام أبنييائهم إلييى
صفو

التعليم المحوسب .

 .3بالنسبة للمعوقا

التي تتعل بالمعلمين وعلى رأس هذر الصيعوبا

قلية الحيوافز الماديية والمعنويية

لمعلمي التعليم التفاعلي المحوسب .

 - 20دراسة شيخة الدساني (: )2013
هييدف

الد ارسيية التعيير إلييى فاعلييية اسييتخدام الوسييائط المتعييددة الحاسييوبية فييي تييدريس أحكييام الميييم

الساكنة في مقرر التجويد في إجادة تالوة القرن الكريم لد تلميذا
مسيتو مين مسيتويا

(التيذكر والفهيم والتطبيي ) واسيتخدم

الص

الخامس االبتدائي عند كل

الباحثية المينهج التجريبيي وقامي

ببنياة

برنامج الوسائط المتعددة الحاسوبية واعداد اختبار تحصيلي معرفي واعداد بطاقة مالحظة و تكون
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عينة الدراسة من ( )60تلميذة من تلميذا

أهمها :

الص

الدراسة إلى نتيائج مين

الخامس ارساسي وتوصل

 .1توجد فرو ذا

داللة إحصائية بين متوسطي درجا

المجميوعتين الضيابطة والتجريبيية فيي مقيرر

 .2توجد فرو ذا

داللة إحصائية بين متوسطي درجا

المجموعتين الضابطة والتجريبية عند جميع

التجويد في التطبي البعدي لصالح المجموعة التجريبية .

المستويا

المعرفية (تذكر فهم تطبي ) في التطبي البعدي لصالح المجموعة التجريبية .
داللة إحصيائية بيين متوسيطي درجيا

 .3توجد فرو ذا

المجميوعتين الضيابطة والتجريبيية فيي حكيم

اإلظه ييار الش ييفوي وحك ييم اإلدغ ييام الص ييغير وحك ييم اإلخف يياة الش ييفوي ف ييي التطبييي البع ييدي لص ييالح
المجموعة التجريبية .

التعقيب على الدراسات التي تتعلق بالتعليم المدوسب :
 .1اهتمي

السييابقة باسييتخدام الحاسييوب والتعليييم المحوسييب فييي التييدريس والبيرامج المحوسييبة

الد ارسييا

التعليمييية علييى التحصيييل الد ارسييي وتنمييية االتجييار نحييو اسييتخدام الحاسييوب فييي التعليييم واسييتخدام
القصة المحوسبة في االستيعاب القرائي وتنمية مها ار االستعداد القرائي والصعوبا
استخدام الحاسوب في التدريس وتنمية مها ار التفكير المختلفة وفهم النصو
وتنمية مها ار الفهم القرائي .

 .2هدف

دراسا

التيي تعيي

اردبيية وتيذوقها

هذا المحور تعر على أثير التيدريس بالحاسيوب عليى التحصييل الد ارسيي كد ارسية :

شييفي عالونيية وعلييي حمييد ( )2010وهيياني عبيييدا

( )2010ومحمييد أبييو زهيرة ( )2010وعايييد

الهييرش ومحمييد مفلييح ( )2010ونييداة صييالح ( )2010بينمييا د ارسيية حامييد العويييدي ( )2012فقييد
هدف

الكش

إلى الكش

عن أثر القصة المحوسبة في االستيعاب القرائي أما الدراسا

عن الصعوبا

التيي هيدف

إليى

التي تعي استخدام الحاسوب في التدريس مثل دراسة جهياد السيعايدة ومهيا

الس ييعايدة ( )2010بينم ييا د ارس يية حام ييد العوي ييدي ( )2009فق ييد ه ييدف

الكشي ي

بمس يياعدة الحاس ييوب ف ييي تنمي يية مه ييا ار االس ييتعداد الق ارئ ييي أم ييا الد ارس ييا

ع يين أث يير الت ييدريس

الت ييي ه ييدف

إل ييى تنمي يية

مهييا ار التفكييير اإلبييداعي ومهييا ار التفكييير العليييا مثييل د ارسيية تيسييير نش يوان ورانييية عبييد الميينعم
( )2011ون ييد الخض ييري ( )2009أم ييا د ارس يية محم ييد موس ييى وه يياني ارنص يياري ( )2011فق ييد
هييدفتا إلييى الكش ي

عيين فاعلييية برنييامج مقتييرح علييى فهييم النصييو

دراسة زهور فودة ( )2012فقد هدف
تنمية المها ار النحوية .

 .3تنوع

العينا

المختارة في الدراسا

إلى الكش

اردبييية والفهييم الق ارئييي بينمييا

عن فاعلية برنامج لغوي باستخدام الحاسوب في

السابقة فمعظمها تمثل في الطلبة عينة للدراسة مثل  :دراسة

شييفي عالونيية وعلييي حمييد ( )2010وهيياني عبيييدا
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( )2010ومحمييد أبييو زهيرة ( )2010وعايييد

الهرش ومحمد مفلح ( )2010وحامد العويدي ( )2012جهاد السيعايدة ( )2010وتيسيير نشيوان
ورانيية عبيد المينعم ( )2011ونيد الخضيري ( )2009ونيداة صيالح ( )2010وهياني ارنصيياري

( )2011وغييادة حمييدان ( )2012زهييور فييودة ( )2012أمييا د ارسيية حامييد العويييدي ( )2009فقييد
فيهييا العينيية ميين ارطفييال قبييل المدرسيية بينمييا د ارس يية نجيياح الحسيينا

تمثل ي

عينتها من المعلمين .

 .4اسييتخدم

معظييم الد ارسييا

( )2010التي ييي اسي ييتخدم

السييابقة الميينهج التجريبييي بينمييا د ارسيية جهيياد السييعايدة ومهييا السييعايدة

المي يينهج الوصي ييفي أمي ييا د ارسي يية ني ييداة صي ييالح ( )2010وغي ييادة حمي ييدان

( )2012فقيييد اسيييتخدمتا المي يينهج شي ييبه التجريبي ييي واسيييتخدم

ودراسة محمد موسى ( )2006المنهجين الوصفي والتجريبي.
أدوا

 .1وتع ييدد

الد ارسييا

الد ارس ييا

التييي اسييتخدم

التيي اسيتخدم

الدراسا

( )2012فقييد كان ي

د ارسي يية ه يياني ارنصي يياري ()2011

والبح ييوث الس ييابقة فكله ييا اس ييتخدم

برمجيييا

الحاس ييوب ك ييأداة ف ييي الد ارس يية أم ييا

تعليمييية فهييي د ارسيية شييفي عالونيية وعلييي حمييد ( )2010أمييا

البي ارمج المحوسيبة مثيل د ارسية هياني عبييدا

( )2010ومحميد أبيو زهيرة

( )2010وند الخضري ( )2009وند صالح ( )2010وزهور فودة ( )2012ومحمد موسى
( )2006بينمييا الد ارسييا

التييي كان ي

أداتهييا االختبييار التحصيييلي فهييي هيياني عبيييدا

()2010

ومحمد أبو زهرة ( )2010وتيسير نشوان ورانية عبد المينعم ( )2011وعاييد الهيرش ومحميد مفليح

( )2010أمييا د ارسيية جهيياد السييعايدة ومهييا السييعايدة ( )2010وهيياني ارنصيياري ( )2011فييارداة
تمثل

في االستبانة .

 .6توصل

الدراسا

السابقة إلى نتائج من أهمها  :استخدام برنامج تعليمي مصيمم بالحاسيوب ييؤثر

إيجابيا على التحصيل الدراسي جدو وفعالية استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيا
نظر معلمي الرياضيا

وتحديد العديد من الصعوبا

والمعيقا

من وجهة

التي تحد من استخدام الحاسوب

فييي التييدريس فاعلييية الب يرامج المحوسييبة علييى التحصيييل الد ارسييي وتنمييية مهييا ار التفكييير العليييا
واإلبداعية .

 .7تمثييل وجييه االتفييا مييع د ارسييا
االختال

هييذا المحييور فييي اسييتخدام برنييامج محوسييب وبيييان أث يرر أمييا وجييه

فتمثل في عدم وجود دراسا

تناول

ارساسي من خالل استخدام برنامج محوسب .

 .8وجه االستفادة من دراسا
ارسس واإلجراةا

تنمية مها ار القراةة الجهرية لتالميذ الص

ارول

هذا المحور تمثل في التعر على لية بناة برنامج محوسيب مين حييث

والتعر على طبيعة التعليم المحوسب وماهيته وأهدافه وأهميته ودورر في

تنمية المها ار التعليمية المختلفة .
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التعليق العام على الدراسات السابقة :

أوال  :م خالل استعراض الدراسات السابقة التي تم اإلطالع عليها تبي ما يلي :
تعي يدد

اتجاه ييا

ه ييذر الد ارس ييا

أه ييدافها واختلفي ي

الس ييابقة وتنوعي ي

عيناته ييا إال أنه ييا تش ييترك ف ييي

اهتمامها بالتعليم المحوسب وبمها ار القراةة الجهرية ودار حول المجاال

التالية :

 مجال التعليم المحوسب .

 مجال التدريس بالحاسوب .

 مجال مها ار القراةة الجهرية .
 مجال البرامج المقترحة .

 مجال الفهم واالستيعاب القرائي .
التييي تناولي

وتييدل كثيرة الد ارسييا

التعليييم المحوسييب واسييتخدام الحاسييوب فييي التييدريس والق يراةة

الجهرية على االهتمام المتزايد بهم وفعالية البرامج المعدة للتنمية ومن ثم سار البحيث الحيالي ليحياول

أن يضي

جديدا في هذا الميدان ويكمل مسيرة الباحثين السابقين لمعالجة تلك القضايا .

ثانيا  :أوجه االتفاق ما بي الدراسة الداضرة والدراسات السابقة :
الدراسة الراهنة تتف مع د ارسيا

كيل مين  :هياني عبييدا

( )2010وتيسيير نشيوان ورانيية عبيد المينعم

( )2011ون ييد الخض ييري ( )2009ون ييداة ص ييالح ( )2010وغ ييادة حم ييدان ( )2012وزه ييور ف ييودة
( )2012ومه ييا الش ييوبكي ( )2011وسوس يين الش ييخريتي ( )2009ومحم ييد أب ييو طعيم يية( )2010م يين
حييث تصييميم برنييامج لتنمييية مهييا ار القيراةة الجهرييية ليد الطلبيية مييع اخييتال

حسب طبيعة البحث الذي تشتمل عليه .
كم ييا تتفي ي م ييع د ارس ييا

كييل برنييامج عيين ارخيير

ك ييل م يين  :ش ييفي عالون يية وعل ييي حم ييد ( )2010و محم ييد أب ييو زهي يرة

( )2010وجهاد السعايدة ومهيا السيعايدة ( )2010وحاميد العوييدي ( )2009ويوسي
عبييدر ( )2012ومحمييد شييوك
بعض ارهدا

ج ارييدة ومحميد

( )2009ميين حيييث اسييتخدام التعليييم المحوسييب فييي التييدريس لتحقي ي

التعليمية المنشودة وتنمية بعض المها ار المتنوعة وتحسين وتطوير المتعلم .

كما تتف مع دراسا

كل من  :سوسن الشيخريتي ( )2009ومهيا الشيوبكي ( )2011ومحميد

أبو عكر ( )2009وابراهيم الحربي ( )2012وعلي جاب اهلل ( )2012ومحميد شيوك
تنمية مها ار القراةة الجهرية لد الطلبة .

( )2009فيي

ثالثا  :أوجه االختالو ما بي الدراسة الدالية والدراسات السابقة :
رغم االتفا بين الدراسا

الدراسا

السابقة والدراسة الحالية ف نيه يختلي

فيي موضيوعها وهيدفها واجراةاتهيا عين

السابقة حيث تقوم بتصميم برنامج في التعليم المحوسب وبيان أثرر في تنمية مها ار القراةة

الجهرية لد طلبة الص
التي استخدم

ارول ارساسي وخل

الدراسا

السابقة على حد علم الباحثة من الدراسا

التعليم المحوسب في تنمية مها ار القراةة الجهريية للصي
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ارول ارساسيي حييث أنهيا

مرحلية مهميية فييي تمكيين الطلبيية ميين مهييا ار القيراةة الجهرييية ووجييه االخيتال

أن البحييث الحييالي طبي

في البيئة الفلسطينية وتناول تنمية القراةة الجهرية من خالل برنامج محوسب .

رابعا  :أوجه إ ادة الدراسة الدالية م الدراسات السابقة :
تييم االسييتفادة ميين ارطيير النظرييية للد ارسييا

ومهاراتها وأهميتها وتشيخي

السييابقة فييي تكييوين قاعييدة معرفييية قوييية عيين القيراةة الجهرييية
فيي القيراةة والتعير عليى ط ارئي تيدريس القيراةة ثيم

مظياهر الضيع

البي يرامج المقترح يية لتنمي يية مه ييا ار القي يراةة الجهري يية واض ييافة ل ييذلك فق ييد تمثلي ي
السابقة فيما يلي :
 .1اس ييتطاع
الصي ي

الباحث يية أن تس ييتخل

الدرس ييا
االس ييتفادة م يين ا

المه ييا ار القرائي يية الالزم يية للقي يراةة الجهري يية والت ييي تناس ييب طلب يية

ارول ارساس ييي م يين د ارس يية ك ييل م يين  :ن ييداة ص ييالح ( )2010وص ييالح الش ييبل ()2010

وسوس يين الش ييخريتي ( )2009ومه ييا الش ييوبكي ( )2011وأحم ييد ارس ييطل ( )2010ومحم ييد أب ييو

طعيم يية ( )2010ولطف ييي أب ييو موس ييى ( )2008والت ييي يمك يين االسترش يياد به ييا عن ييد إع ييداد قائم يية
مها ار القراةة الجهرية لطلبة الص

 .2اسييتفادة الباحثيية ميين تلييك الد ارسييا

ارول ارساسي .

ب يرامج تدريبييية لتنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية فييي

التييي تناول ي

وضييع لييية لبنيياة برنييامج ميين حيييث ارسييس والمكونييا

واطمأني

الباحثيية لعييدم وجييود برنييامج خيير

ينمي القراةة الجهرية في البيئة الفلسطينية حيث استفادة الباحثة في هذا المجال من د ارسية كيل مين

 :هاني عبيدا

( )2010وند الخضيري ( )2009وتيسيير نشيوان ورانيية عبيد المينعم ()2011

ونداة صالح ( )2010وغادة حمدان ( )2012وزهور فودة ( )2012ومها الشوبكي (. )2011

 .3التع يير عل ييى طبيع يية التعل يييم المحوس ييب وماهيت ييه وأهداف ييه أهميت ييه ودورر الترب ييوي ف ييي مج ييال
التعليم وأثرر على نواتج التعلم .

 .4معرفة بعض اردوا
إعداد أدوا

المستخدمة فيي تحدييد وتقيويم مهيا ار القيراةة الجهريية وهيذا أفياد الباحثية فيي

البحث وهي بطاقة مالحظة واختبار في المها ار القرائية.

 .1التعر على مينهج الد ارسيا

والبحيوث السيابقة فيي اختييار العينية وتحيدد ذليك فيي أن تمثيل العينية

المجتمييع ارصييلي الميراد إجيراة التجربيية فيييه كييذلك أن تكييون العينيية ميين بييين مييدراس التعليييم العييام
وضرورة التأكد من التكافؤ بين أفراد العينة التجريبية والضابطة .

 .6تعيير بعييض ارسيياليب اإلحصييائية والتييي اسييتخدمتها الد ارسييا
النتائج وتفسيرها تفسي ار علميا وموضوعيا.

 .7التعيير علييى العديييد ميين الكتييب والمجييال
الراهنة.

والبحييوث السييابقة وكيفييية تحليييل

التربوييية والعلمييية والم ارجييع والتييي تخييدم وتثييري الد ارسيية

 .8ضرورة تهيئة الطلبة من استثارة حب االستطالع لديهم وزيادة مستو توقعياتهم وتحدييد الهيد
النشاط لزيادة دافعيتهم نحو القراةة الصامتة .
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مين

خامسا  :أوجه تميز الدراسة الدالية ع الدراسات السابقة :
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسا

 .1اختييار الباحثيية الصي

السابقة فيما يلي :

ارول ارساسييي لتطبي الد ارسيية عليييه نظي ار رنييه يمثييل الحلقيية ارولييى ميين

التعليم ارساسي .

 .2طبق

الباحثة الدراسة في البيئة الفلسطينية في ظل منهاج فلسطيني.

 .3اهتمام الدراسة بالقراةة الجهرية وخاصة لطلبة الص

ارول ارساسي والتي تعتبر القراةة الجهريية

بالنسبة لهم أهم مهارة ال بد أن يمتلكوها؛ رهميتها الكبيرة في المواد الد ارسيية ارخير

الدراسي وفي حل ارنشطة الصفية والبيتية .
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وفيي التفيو

الفصل الثالث
اإلـةةةةةةار النظةةةةةة ي

الفصل الثالث
اإلـةةةةةةار النظةةةةة ي
املبحث األول :القراءة املفهوم واملهارات







مقدمة
مفهوم القراءة
أهمية القراءة
أنواع القراءة
مهارات القراءة
اهداف تدريس القراءة

املبحث الثاني  :التعليم احملوسب








مقدمة
ماهية التعليم احملوسب
األسس الفلسفية للتعليم احملوسب
أهداف التعليم احملوسب
مربرات استخدام التعليم احملوسب
مميزات التعليم احملوسب يف التعليم
ماهية الربامج احملوسبة



طرق تدريس القراءة






الضعف القرائي
اسباب الضعف القرائي
تشخيص الضعف القرائي
عالج الضعف القرائي
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أنواع الربامج احملوسبة
مبادئ تصميم الربامج التعليمية احملوسبة
مراحل إعداد الربجميات التعليمية احملوسبة
معايري تصميم الربجمية التعليمية احملوسبة
تصنيف شاشات الربجمية التعليمية احملوسبة
صفات الدرس التعليمي احملوسب

المبدث األول

القراءة المفهوم والمهارات
مقدمدة:
تحتييل القيراةة منزليية رفيعيية بييين الجوانييب ارساسييية التييي يتييأل

منهييا التعليييم فييي جميييع مراحلييه

وذلييك لكونهييا العامييل المشييترك فييي جميييع الميواد الد ارسييية وأنهييا السييبيل الوحيييد لمعرفيية الرمييوز المكتوبيية

وترجمتهييا إلييى معييان وأفكييار أي فهمهييا وادراكهييا .هييذا وقييد عييدها بعييض الم يربين بأنهييا :مفتيياح الييتعلم
والتعليم وأعطاها خرون المقام ارول في أي برنامج تعليميي وخاصية فيي المرحلية اروليى مين الد ارسية

االبتدائية لكونها من أساسيا

أهدا

التربية في التعليم االبتدائي (مجيد .)67 :2100

وللقراةة أهمية في حياة الفيرد والمجتميع فهيي مين النشياطا

أدوا

اللغويية المتمييزة بوصيفها أداة مين

اكتسيياب المعرفيية والثقافيية واالتصييال بمييا أنتجييه وينتجييه العقييل البشييري وهييي ميين وسييائل الرقييي

والنمو االجتماعي والعلمي فعن طريقها يشيبع الفيرد حاجاتيه وينميي فكيرر وعواطفيه ويثيري خب ارتيه بميا

تزودر من أفكار و راة وخب ار (شحاتة .)8 :0995
وال يق ي

حييد الق يراةة عنييد تحصيييل المعرفيية ولكيين للق يراةة فائييدة فييي بنيياة شخصييية القييارئ ميين

خييالل تييأثرر بالشييية المقييروة أي أن للق يراةة دو ار فييي تغيييير السييلوك البشييري وتعديلييه (عييون :2102
 )041فهنيياك فيير بييين إنسييان قييارئ اكتسييب الكثييير ميين قراةاتييه وانسييان خيير ال يميييل إلييى الق يراةة وال
يلجأ إليها (جاب اهلل و خرون  )09 :2100وهنا يجب أن نحر

على أن تكون النصو

هادفيية وجيييدة ميين حيييث الفكيرة والمعنييى زيييادة علييى أن للقيراةة فائييدة أخيير

المتعة والترويح عن النفس وقضاة أوقا

المقروةة

فهييي تحقي للفييرد نوعييا ميين

الف ارغ (عون .)041 :2102

مفهوم القراءة:
الق يراةة عملييية ي يراد بهييا إيجيياد الصييلة بييين لغيية الكييالم والرمييز المكتييوب وتتييأل

لغيية الكييالم ميين

المعيياني وارلفيياظ التييي تييؤدي هييذر المعيياني فهييي إذا عملييية عضييوية نفسييية عقلييية .وعلييى هييذا تكييون
عناصر القراةة هي المعنى الذهني واللفظ الذي يؤديه والرمز المكتوب (عون .)069 :2102

وينظيير للقيراةة علييى أنهييا عملييية تتضييمن تفاعييل القييارئ مييع المقييروة هييذا التفاعييل الييذي يحمييل

القييارئ علييى التعيياط

أو الييبغض للكاتييب ولمييا كتبييه أي أن القيراةة تعمييل علييى إثييارة انفعيياال

بحيث تدفعه هذر االنفعاال
وتشييير اردبيييا

القييارئ

إلى نوع من السلوك الذي يتف وما قرأر( .جاب اهلل و خرون .)22 :2100

التربوييية إلييى أن مفهييوم الق يراةة ميير بم ارحييل تظهيير أنييه قييد تطييور ميين المفهييوم

اآللي للقراةة الذي يشدد على ميكانيكية القراةة إلى المفهوم الحديث الذي يتسم بالتعقييد ويشيدد عليى أن
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القراةة عملية عقلية يشترك فيها العقل وحاسة البصر والسمع وأعضاة النط تقضي إليى فهيم المقيروة
وتقويمه وتوظيفه في تعديل سلوك القارئ( .عطية .)20-21 :2101

وعل ييى أس يياس ه ييذا المفه ييوم ل ييم تع ييد القي يراةة مج ييرد إدراك ص ييور الكلم ييا

والنط ي بهييا بييل أصييبح

أو الرم ييوز المكتوب يية

تهييتم بمعيياني ارلفيياظ والتراكيييب اللغوييية والسيييا الييذي تييرد فيييه ومييا بييين

السطور وما وراةها.

أما مفهوم القراةة لغة فمعناها الضم والجمع ومن ذلك ق أر الكتاب قراةة وقرأنا تتبع كلماته نظ ار

ونطي بهييا وتتبييع كلماتيه ولييم ينطي بهيا وسييمي

حييديثا بيالقراةة الصييامتة وقي أر اآليية ميين القييرن نطي

بألفاظها عن نظر أو عن حفظ فهو قارئ (مجمع اللغة العربية .)522 :2114

أما عن مفهوم القراةة اصطالحا فقد عرفها (مجاور  )087 :0950بأنها نشاط فكري وعقلي

يدخل فيه الكثير من العوامل سواة أكان

من ناحية القارئ نفسه أم من ناحية البيئة أم المادة المقروةة.

وتعر القراةة بأنها عملية عقلية انفعاليية دافعيية تشيمل تفسيير الرميوز والرسيوم التيي يتلقاهيا

القييارئ عين طريي عينيييه وفهييم المعيياني واليربط بييين الخبيرة السييابقة وهييذر المعيياني واالسييتنتاج والنقييد
والحكم والتذو
الكلما

وحل المشكال

(شري

و خرون .)05 :2119

كم ييا عرفه ييا (ويل يير  )0984 Wallerبأنه ييا عملي يية ف ييك الش ييفرة والت ييي تتض ييمن عملي يية تع يير

والرموز وعرفها كذلك بأنها عملية فهم المعنى باعتبيار أن الفهيم عمليية متممية لفعيل أو حيدث

الق يراةة أو أنهييا إعييادة بنيياة للمييادة المقييروةة والتييي تظهيير فييي صييفحة مكتوبيية أو مطبوعيية (جيياب اهلل

و خرون .)26 :2100

وتأسيسييا علييى مييا تقييدم يمكيين القييول إن الق يراةة ليس ي

نشيياطا بص يريا يق ي

عنييد تعيير الرمييوز

المكتوبة أو المطبوعة إنما هي عملية عقلية تتضمن تفسير الرموز التي تقع عليها عيين القيارئ وفهيم
معانيهيا فييي ضييوة الخبي ار السييابقة والسيييا الييذي تييرد فيييه وهييي بييذلك تتطلييب عمليييا
معقدة تتضمن أنماط التفكير والتحليل والتقويم والتعليل وحل المشكال
ميين كييل ذلييك يمكيين القييول إن للقيراةة مهييا ار

فسيييولوجي ويشييتمل علييى تعيير الحييرو

والكلمييا

(عطية .)23 :2101

وأن هييذر المهييا ار تتمثييل فييي جييانبين :أولهمييا:

والنطي بهييا صييحيحة والسييرعة فييي القيراةة وحركيية

الع ييين أثن يياة القي يراةة ووض ييعية الق ييارئ .وثانيهم ييا :ويتمث ييل ف ييي ث ييروة المف ييردا
والمعاني البعيدة واستخال

المغز

عقلييية ونفسييية

وفه ييم المع يياني القريب يية

وأخي ار التفاعل مع المقروة ونقدر( .الدليمي والوائلي )7 :2117

يشير "توني بوزان"  Tony Buzanإلى أن القراةة فيي الواقيع تعيد عمليية مين سيبعة أجيزاة وتحتيوي

الخطوا

التالية (شري

و خرون :)08 :2119

الهجائي يية وتب ييدأ ه ييذر الخط ييوة قب ييل عملي يية القي يراةة

 .0المعرف يية :وه ييي معرف يية الم ييتعلم برم ييوز الح ييرو
الطبيعية.
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 .2االس ييتيعاب الجي ييد :وه ييي العملي يية المادي يية الت ييي م يين خالله ييا ي يينعكس الض ييوة م يين الكلم يية وتس ييتقبله
عيناك ثم يتحول عبر العصب البصري إلى المخ.

 .6التكامييل الييداخلي :وهييو م يراد

للفهييم ارساسييي وهييو يشييير إلييى ال يربط بييين كييل أج يزاة المعلومييا

المقروةة مع ارجزاة ارخر المناسبة.

 .4التكامل الخارجي :وهي العملية التي تسترجع بواسطتها كل معرفتك السابقة لما ق أر

واتميام اليربط

المالئم فيما بينها وتحليلها ونقدها وتقدير قيمتها واالختيار والرفض.

 .7القييدرة علييى التييذكر :وهييي التخ يزين ارساسييي للمعلومييا
قاعة االختبار وهو يخزن معظيم المعلوميا

فلقييد خيياض معظمنييا تجربيية الييدخول إلييى

المطليوب منيه اسيترجاعها خيالل سياعتين مين اليزمن

ولكنييه ال يتييذكرها إال عنييد مغييادرة االمتحييان .إن تخ يزين المعلومييا
يصاحبه التذكر.

وحييدر ال يكفييي بييل البييد أن

 .3االستدعاة :القدرة على استعادة المعلومة المخزنة عند الحاجة إليها.

 .5االتصييال :االسييتخدام الييذي سيييتم فيييه وضييع المعلوميية وهنيياك االتصييال المكتييوب أو المنطييو أو
الييذي سيييتم التعبييير عنييه بأسييلوب خيير مثييل :الفيين أو ال يرق

اإلبداعيية واالتصيال يتضيمن أيضيا الوظيائ
هو عملية التكامل الخارجي الدائمة.

أو أي شييكل خيير ميين طيير التعبييير

اإلنسيانية التيي تهيدر غالبيا مثيل التفكيير إن التفكييير

أهمية القراءة:
القراةة مفتاح المعرفية والنافيذة التيي يطيل منهيا الفيرد عليى الفكير اإلنسياني وميا حصيل ويحصيل

في العيالمين القرييب والبعييد بهيا يتيزود بالمعيار والعليوم فيي المجياال

المختلفية فيي ارزمنية الماضيية

والحاضي يرة ع يين طريي ي البح ييث ف ييي عل ييوم الماض يييين وم ييا توص ييل إلي ييه العلم يياة وم ييا أنتج ييه اردب يياة
والفنانون وما أنجزر القادة وما فعله دهاة ارمم (عطية .)25 :2101

وتتجلى أهمية القراةة في القرن الكريم كونها أول أمر إلهي نزل على رسولنا الكريم (صيلى اهلل

عليييه وسييلم)؛ إذ يقييول تبييارك وتعييالى ﴿ :اقْ رأْ ِْاسْمِ رَسِِّْاسا رَِّْا خاررق ِ ْ خ ر ِْ*ِ ْ خ ر ِْانسْاْررِِْْ رَِِ ْ خ ر ِ*ِاقْ رأْ ِْرِّْْاكا رَِّْ
ا ْأخكْأْمك*ِا خاق ِ ْ خاَِْاسْ ْقخ خَس*ِ ْ خاَِْانسْاِِْْْ ِْْ خَِِيْعِ خَِ﴾ (العل .)7-0 :
والقيراةة وسيييلة إعييداد الفييرد علميييا ووسيييلة التوافي الشخصييي واالجتميياعي لديييه؛ حيييث تسيياعدر

علييى اكتسيياب الفهييم واالتجاهييا

وأنميياط السييلوك المرغييوب فيهييا وهييي وسيييلة لحييل المشييكال

والجماعية وتساعد الفرد على االستقالل الذاتي والتكي

الفردييية

مع اآلخرين (جاب اهلل  )23 :2100وفيهيا

تنمييو معلوماتييه ويتعيير إلييى الحقيائ المجهوليية وهييي مصييدر ميين مصييادر سييعادته وسييرورر وعنصيير
من عناصر شخصيته في تكوينه النفسي وهي خير ما يساعد اإلنسان على التغير ولعل ما يثب

ذكر أن كثير من العلماة والمفكرين نبغوا في مجاال
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العلوم دون أن يدخلوا المدارس وينيالوا الشيهادا

ميا

العلمييية وكييان ط يريقهم إلييى ذلييك الق يراةة وهييذر الحقيقيية تبييدو واضييحة إذا مييا اسييتذكرنا تأكيييد التربييويين
المحدثين مها ار

التعلم الذاتي والذي تعد القراةة الفاعلة الوسيلة الناجحة له (شري

.)21-09 :2119

ومييع زيييادة وسييائل االتصييال الثقييافي المتمثليية فييي اإلذاعيية والسييينما والتليفزيييون وغيرهييا سييو

تبقييى الق يراةة ارداة ارساسييية للنمييو الشخصييي واالجتميياعي ميين الن يواحي الفكرييية الوجدانييية والعملييية
وارسباب في ذلك كثييرة معروفية فأني

تسيتطيع أن تقي أر ميا تشياة فيي أي مكيان وفيي أي زميان دون

أدنى قيد أو ضغط من هنا أو هناك (طعيمة .)91 :2114
أهداو تعليم القراءة:
يحق تعليم القراةة عدة أهدا

من أهمها (حماد :)064-066 :2102

 .0تنمية قدرة الطالب على القراةة وجودة النط

وحسن ارداة وضبط الحركا

وتمثيل المعنى.

 .2فهم المقروة فهما صحيحا وتمييزر بين ارفكار ارساسية والجزئية وتكوينه لاحكام النقدية.
 .6إثراة ثروة الطالب اللغوية باكتساب ارلفاظ والتراكيب اللغوية التي ترد في نصو

المطالعة.

 .4االستفادة من أساليب الكتاب والشعراة المجيدين ومحاكاتها.

 .7ارتقاة مستو التعبير الشفهي والكتابي وتنميته بأسلوب لغوي صحيح.
 .3توسيع خب ار الطالب المعرفية والعلمية والثقافية.

 .5ازدياد قدرة الطالب على البحث واستخدام المراجع والمعاجم واالنتفاع بالمكتبة والفهارس.
 .8تنمية ملكة النقد والحكم والتمييز بين الصحيح والفاسد.
 .9إدراك البناة العام للن

 .01التمكن من تلخي

المقروة مضمونا وأسلوبا.

ما يسمع وما يق أر بلغتهم الخاصة.

 .00مناقشة ما يق أر وما يسمع بجرأة وطالقة.

 .02التعر على أنماط الثقافة المحيطة ومالمحهيا وكيذلك تحقيي قيدر مين االسيتمتاع وقضياة وقي
الفراغ بما هو أجد (زهران و خرون .)633 :2115

أنواع القراءة:
تنقسم القراةة من حيث الشكل إلى نوعين أساسيين هما :القراةة الصامتة والقراةة الجهرية.

اوال :القراءة الصامتة:
يمكيين تعري ي

الق يراةة الصييامتة بأنهييا اسييتقبال الرمييوز المطبوعيية واعطاؤهييا المعنييى المناسييب

المتكامل في حدود خب ار القارئ السابقة مع تفاعلها بالمعاني الجديدة المقروةة وتكوين خبي ار جدييدة
وفهمها دون استخدام أعضاة النط  .وهي الطري اركثر استخداما لكسب المعرفة وتحقي المتعة.
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الكلما

ويتطلب هذا النوع من القراةة بعض القد ار والكفاييا

الخاصية كالدقية واالسيتقالل فيي تعير

وزيادة الثروة اللفظية والعم في الفهم والسرعة في القراةة( .عطا .)051 :2117

وتمتاز القراةة الصامتة بعدة أمور نذكر منها ما يلي (أبو مغلي :)20 :0999

 .0انهييا الطريقيية الطبيعييية لكسييب المعرفيية وتحقي ي المتعيية والتييي ينتهييي إليهييا القييارئ بعييد المدرسيية فييي
تحصيل المعرفة.

 .2طريقة اقتصادية في التحصيل رنها أسرع من الجهرية.

 .6تشغل جميع التالميذ وتتيح لهم شدة االنتبار وحصر الذهن في المقروة وفهمه بدقة.
 .4مريحة لما يكتنفها من صم

وهدوة.

 .7تعود الطالب االستقالل واالعتماد على النفس.

 .3أيسيير ميين الق يراةة الجهرييية رنهييا مجييردة ميين أثقييال النط ي

وميين م ارعيياة الشييكل واإلع يراب وتمثيييل

المعنى.
ثانيا :القراءة الجهرية:
تلزم القراةة الجهرية في مواقي

معينية أهمهيا الم ارحيل اروليى مين م ارحيل تعليم اللغية؛ إذ يجيب

أن يستمع المعلم إلى قراةة المتعلم ليتأكد من إتقانه اللفظ السليم للكلما

أوال ثم انسياب الكلما

عليى

لس ييانه دون تلع ييثم ومراعات ييه للنب يير والتنغ يييم المناس ييبين لاس يياليب بأنواعه ييا المختلف يية كم ييا تل ييزم القي يراةة

الجهريية فيي قيراةة ارخبيار أو التعليميا

.)018 :2112

التييي ال يتيوفر منهيا نسييخة مكتوبية لكيل معنييى بهيا (مصييطفى

وتعر القراةة الجهرية بأنها تلك القراةة التي ينط القيارئ خاللهيا بيالمفردا

والجميل المكتوبية

صحيحة في مخارجها مضبوطة في حركاتها مسموعة فيي أدائهيا معبيرة عين المعياني التيي تضيمنتها

(عاشور والحوامدة .)35 :2115

وهييي ق يراةة تشييتمل علييى م يا تتطلبييه الق يراةة الصييامتة ميين تعيير بواسييطة البصيير علييى الرمييوز

الكتابية وادراك عقلي لمعانيها وتزيد عليها التعبير بواسطة جهاز النط عين هيذر المعياني والنطي بهيا
بصو جهري وبيذلك فهيي أصيعب مين القيراةة الصيامتة .والقيراةة الجهريية تسيتخدم فيي جمييع م ارحيل

التعليم ولكن وقتها يطول بالنسبة للتالميذ الصغار وكلميا نميا التلمييذ نقي
وق

القراةة الصامتة (أبو مغلي .)63 :2119

وقي

القيراةة الجهريية وزاد

مهارات القراءة الجهرية:

تحتاج القراةة الجهرية إلى مجموعة من المهيا ار الخاصية بهيا بجانيب مهيا ار القيراةة الصيامتة؛ وهيي

(ظافروالحمادي :)072 :0984
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 .0إخراج الحرو

من مخارجها والنط بها في كلماتها نطقا صحيحا يتسم بالوضوح والضبط الذي

ينييال فيييه كييل حيير صييوته الكامييل دون انتقييا

مدها بال مبرر.

 .2الق يراةة فييي وحييدا

لصييوته أو زيييادة عليييه ودون خط ي

فكرييية تشييتمل كييل وحييدة منهييا علييى مجموعيية ميين الكلمييا
غير الممدودة.

تعثر أو مد رواخر الكلما

 .6الضبط اللغوي الذي تصح به بنية الكلما

حركتييه أو

تق ي أر متصييلة دون

والسيما ما درس التلميذ قواعدر.

 .4الضبط النحوي الذي تسلم به القراةة من اللحن فيما درس ضوابطه.
 .7الوق

في المواطن التي تتم عندها الفكرة ويحسن الوقو

 .3تمثيل المعاني في غير تكل .

عليها.

 .5الثقة بالنفس .

ومن خالل تدريس القراةة الجهرية المناسبة لتالميذ الص
 .1يق أر التلميذ الجمل قراةة صحيحة .

ارول ارساسي فتتمثل في المها ار التالية:

من مخارجها الصحيحة عند النط .

ُ .2يخرج التلميذ الحرو
 .3يق أر التلميذ بدون تكرار الكلما .

الق ارئيييي مي ييع تميي ييز التلمي ييذ بيييين الحي ييرو

 .4يسيييتخدم التلمييييذ درجي يية الصيييو المناسيييبة للموق ي ي
المتشابهة رسما والمختلفة لفظا .

 .1يميز التلميذ بين الحرو
 .6ينط التلميذ الحرو

 .7يراعي التلميذ عالما

المتشابهة لفظا والمختلفة رسما .

والكلما

نطقا سليما .

الترقيم أثناة القراةة الجهرية .

 .8ينوع التلميذ في نب ار صوته أثناة القراةة الجهرية .
 .9يق أر التلميذ الكلما

دون حذ

 .10يق أر التلميذ الجمل دون حذ

 .11يق أر التلميذ دون إضافة كلما

أحد حروفها .

أحد كلماتها .
من تعبيرر .

 .12ينط التلميذ صو الحر مع أشكال التنوين المختلفة .
 .13يتجنب التلميذ القراةة البطيئة المجهدة .

بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد .

ُ .14يخرج التلميذ الكلما
 .11ينتقل التلميذ أثناة القراةة من السطر إلى السطر الذي يليه بسهولة ويسر .
 .16ينط التلميذ الكلما

دون عجز .

 .17يق أر التلميذ الجملة دون توق
 .18يق أر التلميذ الكلما

عند بعض الكلما

بسرعة مناسبة .
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.

والكلما

 .19يدرك التلميذ الحرو

وتعرفها .

طرق تدريس القراءة ي الصو األول األساسي :
طر التدريس هي (ارسلوب الذي يرتضيه كل من المعلم والتلميذ في معالجية موضيوع اليدرس
ميين أجييل تحقي ي ارهييدا

المرجييوة منييه) فالطريقيية إذن أسييلوب ال يغفييل أحييد طرفييي العملييية التعليمييية

(المعل ييم والتلمي ييذ) والط يير الثال ييث (يتمث ييل بالم ييادة المتعلم يية) وهن يياك جان ييب ارب ييع (النت ييائج التحص يييلية

كييل ميين المعلييم والتلميييذ وهييذر النتييائج تكييون معييدة سييلفا ومعروفيية ميين قبييل المعلييم اذا كييان

لمجهييودا

يعتمد في تدريسه على صياغة ارهدا

السلوكية ومن الضروري أن يتعر عليها التلميذ كي تساعدر

في ارداة داخل الفصل أو خارجه (أبو الضبعا

.)029 -028 :2115

من هنا نستطيع القول هناك طريقتان اثنتان لتيدريس القيراةة العربيية للمبتيدئين (تالمييذ الصي

ارول االبتدائي) هما:

 -0الطريقة الجزئية (التركيبية).
 -2الطريقة الكلية (التحليلية).

 -6الطريقة التوفيقية (التحليلية التركيبية) .
وتندرج تح

كل واحدة منهما عدة أساليب أو طرائ فرعية قد تجعلنا نأخذ بأسلوب من ينظر

بهذر الطرائ مجتمعة فيأخذ بمحاسنها ويجتنب أكثر معايبها ميدركين أن نجياح هيذر الطريقية أو تليك

ال يحييددر تجريييب يشيير عليييه الخب يراة وتحش ييد لييه الطاقييا

الممتييازة والوسييائل واردوا

وغيرهييا م يين

عوامل النجاح المتنوعة ليصار إلى تعميمها كطريقة جيدة .إن الطريقة الناجحة هيي التيي يحقي فيهيا

المدرس العادي نجاحا مقبوال حينما يؤديها بنفسه بعد تدريب عادي يتاح له ورمثاله من المدرسين في
واقع الحال (معرو

.)94 :0993

أوال :الطريقة الجزئية (التركيبية):

تسمى هذر الطريقة بي(الجزئية) رنها تبدأ بتعليم الجزة (الحر  /المقطيع) أوال؛ ثيم تركييب الجيزة

إلييى جانييب الجييزة لتكييوين الكلميية وتركيييب الكلميية إلييى جانييب الكلميية لتكييوين الجمليية ثييم تركيييب البنيياة
اللغوي المتكامل من هذر المداميك الثالثة (معرو
وتندرج تح

.)97 :0993

هذر الطريقة ارساليب (الطر الفرعية) التالية (أبو الهيجاة :)53-57 :2110

 -1الطريقة الهجائية:
تقوم على تعليم الحرو

الهجائية بأسمائها (أل

قراةة وكتابة فيتعلم هذر الحرو

باة تياة ثياة جييم حياة خياة دال راة زاي)...

بأسمائها وصورها.
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 -2الطريقة الصوتية:
تبدأ هذر الطريقة بتعليم الطفل أصوا

(ر .ز.
حرو

الحرو

 ).. .ث ييم يتعلمه ييا م ييع الحرك ييا

ثم الكلمة ثم مع الجملة.

بدال من أسمائها بحيث ينطي الحيرو

مفيردة فيقيول:

( َر ُر ر) ث ييم م ييع المقط ييع ( ار رو ري) ث ييم م ييع ثالث يية

وهي تتف مع اربجدية في بدئها بالجزة ولكنها تخالفها في أنها ال تبدأ بأسماة الحرو

ثانيا :الطريقة الكلية (التدليلية):

(أل

باة).

هي كلية رنها تبدأ من (كليا ) تتكون من أجزاة تشكل في مجموعها كال متماسكا يؤدي معنى بذاته.
وهييي تحليلييية رن تعليييم هييذر الكليييا

العالئ القائمة بينها( .معرو
ويندرج تح

لاطفييال ال يييتم إال بتحليلهييا إلييى أجزائهييا ومكوناتهييا واكتشييا

)95 :0993

هذر الطريقة عدة طر فرعية نذكر منها ما يلي:

 -1طريقة الكلمة:

وهييذر الطريقيية أسييرع الطيير فييي تعلييم الق يراةة وفيهييا نبييدأ بتعليييم الطفييل الكلمييا

وفيهييا نعييرض علييى الطفييل كلمييا

قبييل الحييرو

مختييارة بحيييث يمكيين أن نركييب منهييا فييي المسييتقبل جمييال قصيييرة

وسهلة .ومثال ذلكَ ( :د َخ َل َخ َرَج َح َمد) ثم تحلل هذر الكلما
جمال مثلَ ( :د َخ َل َح َمد) (َ َرَج َح َمد) " َح َم َد َد َخل" " َح َم َد َخ َرَج".
وعادة ما نستعمل الصور في توضيح هذر الكلما

 -2طريقة الجملة:

إلى حرو

وبعد أن يتقنها نعرض عليه

ليتعلمها الطالب بسرعة (أبو الهيجاة .)55 :2110

وفلسفة هذر الطريقة تقوم على أن الطفل ير ارشياة في البداية ككل ثم يبيدأ بتجزئتهيا .وتبيدأ

هذر الطريقة بعرض جمل مختارة يمرن المعلم تالميذر على قراةتها حتى ترسخ في أذهيانهم ثيم يعيرض
هذر الجمل جملة فجملة ثم ينتقل إلى تحليل الجمل إلى الكلما

معي يرفتهم له ييذر الكلم ييا

ق ييام بتحليله ييا إل ييى الح ييرو

التي تتكون منها في ذا ميا تأكيد للميدرس

المكون يية له ييا مركي ي از عل ييى أصي يواتها وأش ييكالها (أب ييو

الهيجاة .)55 :2110
 -3طريقة العبارة:

هي طريقية الجملية ذاتهيا إال أن العبيارة ال يشيترط فيهيا المعنيى التيام فيقيدم اختييار ألفياظ العبيارة عليى

معناها المتكامل (معرو

.)98 :0993

 -2طريقة القصة (واألغنية أيضا):

هييي تطييوير لطريقيية الجمليية فبييدال ميين أن يكييون الييدرس جمليية واحييدة محييدودة بمعناهييا يكييون
بضع ٍ
جمل تشكل حكاية بسيطة أو أنشودة جميلة (معرو .)98 :0993
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ومن الجدير ذكرر أن بعض المربين ير أن نظريية الكيل التيي تتبيع فيي تعليم القيراةة هيي التيي

ينبغي أن تتبع في تعليم الكتابة أيضا وذلك بأن يتدرب ارطفال على كتابة الكلما

أوال ثم ينتقل بهم

المعلم إلى تدريبهم على كتابة ارجزاة التي تتكون منها.
الضعو القرائي:
إن ارطفال الذين يأتون مين بيئيا

مختلفية متفاوتية فيي المسيتويا

الثقافيية واالجتماعيية كميا

ذكرنيا أن ميين شيأن هييذا التفياو أن يخلي فروقيا فييي االسيتعداد للييتعلم .وليذلك نلحييظ أن ارطفيال ليسيوا
سواة من حيث السرعة القرائية ومن حيث إدراك المقروة واالستفادة منه وتحليله ونقدر.
ولعل وجود ظاهرة الفرو الفردية بين ارطفال المبتيدئين تكشي

أن تليك الشيريحة مين ارطفيال

الذين يملكون قدرة كافية على القيراةة الصيحيحة يواجهيون بعيض ارحييان بعضيا مين المعيقيا
الق ارئ ييي أو التخلي ي

يحل ييو له ييم أن يطلقي يوا عليه ييا الض ييع

.)027

والضييع

الق ارئ ييي أو الت ييأخر الق ارئ ييي(البج يية :2117

فييي الق يراةة يعنييي الييبطة فييي الق يراةة أو النط ي المعيييب أو الخطييأ فييي ضييبط ارلفيياظ

وشكلها كما يعني قصور القارئ في فهم ما يقي أر .وللضيع

فيي القيراةة نتيائج سيلبية و ثيار سييئة عليى

التالميذ وعلى الصغار عامة إذ يؤدي ضعفهم القرائي إليى التخلي
فتتوق

القرائيية

فيي الد ارسية والفشيل فيي المدرسية

أو تقل الحصيلة اللغوية لد هؤالة التالميذ وبالتيالي ال يتمكنيون مين كسيب الخبي ار المختلفية

أو تعمي ما اكتسبور منها (أبو مغلي .)01 :0995
ويقصد بالتلميذ المتأخر قرائيا أو المتخل

فيها بأنه "التلمييذ اليذي يظهير فيي اسيتجاباته القرائيية

وامكانياته تأخر ملحوظ ويبدو نمور القرائي خارج الخط العام عمن هم في مثل نمور وكان
التعليمييية ومعييدل نمييوهم الشخصييي الق ارئييي أكثيير ميين تحصيييله أن ذلييك المتخل ي

مرجوحا وكانوا هم ال ارجحين عليه"( .البحة .)027 :2117

إمكانياتهم

إذا قييورن بهييم كييان

 مظاهر الضعو القرائي:
تتي يراة ص ييور الض ييع

الق ارئ ييي ل ييد التالمي ييذ م يين خ ييالل م ييا تالحظ ييه الباحث يية كمعلم يية للصي ي

ارساسي :

 .0صعوبة قراةة مادة تتكون من مفردا
 .2إخفا بعض التالمييذ فيي قيراةة ني
الكتاب المدرسي.

تعلمها التالميذ ولكنها لم ترد في كتابهم المدرسي المقرر.
مين الكتياب المدرسيي مقدمية ليه بصيورة مغيايرة لميا ورد

 .6صعوبة التحدث أو الكتابة للمادة المقروةة بلغة التالميذ الخاصة.
 .4صعوبة إدراك معاني المادة الجديدة المقروةة .
 .7عدم القدرة على إخراج الحرو

ارول

من مخارجها الصحيحة .
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فيي

 .6ال يستخدم التلميذ درجة الصو المناسبة للموق
 .7ال يستطيع التلميذ التمييز بين الحرو

القرائي .

المتشابهة رسما والمختلفة لفظا .

 .8عدم القدرة على مراعاة الترقيم أثناة القراةة الجهرية .
 .9الضع

في تنويع نب ار صوته أثناة القراةة الجهرية .

.10

قراةة التلميذ بعض الكلما

.11

عدم قدرة التلميذ على نط صو الحر مع أشكال التنوين المختلفة .

.12
.13
.14

مع حذ

بعض حرو

تلك الكلما

.

بعضها في أثر بعض في تردد وبطة .

ُيخرج التلميذ الكلما
ينتقل التلميذ أثناة القراةة من السطر إلى السطر الذي يليه بصعوبة بالغة .
يق أر التلميذ الجملة مع التوق

أسباب الضعو القرائي:
الضييع

عند بعض الكلما

لعدم مقدرته على قراةتها .

فييي القيراةة لييه أسييباب كثييرة منهييا مييا يعييود إلييى التلميييذ أو الييدارس مثييل نسييبة الييذكاة

وصحته الجسمية وعواميل االسيتعداد والخبي ار السيابقة ومنهيا ميا يعيود إليى الميدرس ومنهيا ميا يعيود

إلى النظم الدراسية ومنها ما يعود إلى اللغة ومنها ما يرد إلى ارحوال االجتماعية والبيئية وفيما يلي
عرض رسباب الضع

بصفة خاصة .

القرائي لتالميذ المرحلة ارساسية بصفة عامة وتالميذ الص

ارول ارساسي

أوال :أسباب تعود إلى التلميذ :
 .1نسبة الذكاء:

وتعني نسبة الذكاة عند التلميذ أو اليدارس وقدرتيه عليى تيذكر صيور الحيرو
ويريد قراةتها وقدرته على تتبع المعاني وادراك العالقا

والكلميا

التيي مير بيه

بين الجمل (أبو مغلي .)00 :0995

ارطفييال ارذكييياة يقييرؤون بسييهولة أكثيير ميين ارطفييال ارقييل ذكيياة غييير أن جميييع ارطفييال ارذكييياة ال

ينجحون في تعلم القراةة وكذلك يفشل ارقل ذكاة في تعلمها (زهران و خرون .)686 :2119

 .2األسباب الجسمية:

وتشمل الصحة العامة وعيوب الغدد والسمع والبصر ويمكن تفصيل ذلك كما يلي:

أ) الصحة العامة :ارطفال الذين يشيكون مين علية جسيمية ال يتعلميون بسيهولة كميا ييتعلم ارصيحاة
فهم يتغيبون عن المدرسة.

ب) عيوب الغدد :هناك عالقة موجبة بين عيوب الغدد والعجز فيي القيراةة وكقاعيدة عامية في ن العنايية
الطبية ضرورية قبل أن يستجيب الطفل المتخل

للقراةة السليمة.

ج) السييمع :ارطفييال الييذين يعيياون ميين عيييب فييي السييمع ال يتعلمييون اللغيية بسييهولة أمييا ارطفييال الصييم
تماما فيمكنهم أن يتعلموا القراةة باستخدام طر أخر مناسبة.
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د) البصر :بالرغم من أن كثي ار من القراة لديهم عيوب بصرية تعوقهم عن القيراةة في ن بعيض ارطفيال
بصرهم أساسا( .زهران و خرون .)686-682 :2119

ال يفشلون في تعلم القراةة لضع

 .3عوامل االستعداد:

تعلييم الق يراةة عييادة هييو المنشييط الرئيسييي لتالميييذ الص ي

ارول وبداييية تعليييم الق يراةة ت يرتبط غالبييا

بييالعمر العقلييي كمحييك للدالليية علييى القييدرة علييى تعلييم الق يراةة غييير أن هييذا المحييك وحييدر ال يصييلح
للتنبؤ بالقدرة على القراةة رن القراة القادرين يمتلكيون بدايية ناجحية فيي أول اتصيافهم بيالقراةة وهيي

ما تسمى بعوامل االستعداد للقراةة .ومن اهمها تصور العالقا
المادة وقوة الذاكرة وربميا كاني

ومتابعة تعاقب ارفكيار وتنظييم

هيذر العواميل مين جوانيب اليذكاة العيام( .زهيران و خيرون :2119

.)686

 .4الخبرة السابقة:
نحن نأخذ المعنى من الصفحة المطبوعة في ضوة ما نحضرر لها مين تجيارب فعليية سيابقة مباشيرة

أو غييير مباشي يرة فارطفييال المحروم ييون وال ييذين لييم يتمتعي يوا بخب ي ار س ييعيدة ف ييي طفييولتهم كثيي ي ار م ييا
يج ييدون أن م ييا يقرؤون ييه ال يعن ييي ش يييئا ول ييذلك تب ييدو أهمي يية االس ييتعداد للقي يراةة وتنميت ييه ل ييد هي يؤالة
ارطفال حيث تعد برامج مفيدة لما قبل مناشط القيراةة لاطفيال حييث ييتم إعيداد مقترحيا

خلفييية للقيراةة تنمييي اللغيية والخبي ار السييابقة وتسيياعد فييي الحصييول علييى تكيي

(زهران و خرون )684 :2119

إليجياد

انفعييالي واجتميياعي.

ثانيا :أسباب تعود إلى المدرس:

فالمدرس الذي ينقصه اإلعداد اركاديمي أو المهني والمدرس الذي لدييه عييوب فيي النطي أو
خف ييو ف ييي الص ييو

الض ييع

والم ييدرس ال ييذي يع ييوزر اإلخ ييال

والرغب يية ف ييي العم ييل ك ييل هي يؤالة يس ييهمون ف ييي

الق ارئ ييي ل ييد تالمي ييذهم وه ييم مس ييؤولون ع يين ض ييع

الن يياس ف ييي اللغ يية العربي يية( .أب ييو مغل ييي

.)00 :0995

ثالثا :أسباب تعود إلى النظم الدراسية:
وصييفو

من أسباب الضع

في القراةة ما يعود إلى النظم الدراسية من مناهج وكتب ومكتبة مدرسيية

مزدحميية فكتيياب الق يراةة الييذي لييم يعتنييى فييي إعييدادر وطباعتييه وتلوينييه واخ ارجييه ونوعييية ورقييه

وغالفه كل ذلك له أثر سلبي في إقبال التالميذ عليى تعليم القيراةة بسيرعة ويسير وعيدم تعياون مدرسيي

الميواد ارخيير مييع مييدرس اللغيية العربييية فييي النهضيية بييالقراةة كلييه مسييؤول أيضييا عيين الضييع
وكييذلك ازدحييام الصييفو

ممييا ال يعطييي الفيير

الكافييية للتييدرب علييى الق يراةة وال يمكيين المييدرس ميين

اإلرشيياد الفييردي بشييكل أفضييل ولعييل الترفيييع التلقييائي فييي الصييفو
الضع

الق ارئييي

االبتدائييية الييدنيا ميين ابييرز أسييباب

التي تعود إليى الينظم الد ارسيية إذ يوصيل الترفييع التلقيائي التلمييذ إليى نهايية المرحلية االبتدائيية

وما فوقها ضعيفا فيي دروسيه عامية وفيي القيراةة خاصية وكيذلك في ن غيياب العنايية بالمكتبية المدرسيية
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وعييدم توجيييه التالميييذ وارشييادهم إلييى طيير اسييتخدامها تسييهم فييي ضييع

الصامتة والجهرية على السواة (أبو مغلي .)02-00 :0995

التالميييذ فييي المهييا ار القرائييية

رابعا :لغة مادة القراءة :
ساعد

هنيياك مجموعيية ميين االعتبييا ار يجييب أن تتحق ي فييي اللغيية التييي يسييتخدمها كتيياب الق يراةة واال
اللغة في تعوي الطفل في القراةة واعتبر متخلفا منها أن تكون الصفحة المطبوعة تمثل اللغة

الشفاهية التي يمارسها الطفل ومنها أن هناك فروقا كبيرة بين ارطفال في مد المفردا
سيينوا

فييي تعلييم الق يراةة وأن بعييض ارطفييال ال يصييلون فييي النضييج اللغييوي إلييى س ي

يتقنييون الييتكلم فييي جمييل وبعضييهم يكونييون قييد تعلم يوا وضييع الكييالم فييي نظييام يختل ي

حين يبدؤون

حتييى أنهييم ال

عيين لغيية الكتابيية

السييهلة الصييحيحة فلغيية مييادة الق يراةة يجييب أن تكييون لغيية الطفييل إذا أريييد لييه أن يكت يب معنييى الصييفحة

المطبوعة (زهران و خرون .)686 :2119

خامسا :أسباب تعود إلى األدوال االجتماعية والبيئية:
فع ييدم اهتم ييام ذوي الكف يياةا
ف ييالمؤل

فيه ييا

ف ييي المي ييادين المختلف يية ب ييالقراةة ي ييؤدي حتم ييا إل ييى الض ييع

والم ييذيع والمحاض يير والم ييدرس تش يييع ف ييي كتاب يياتهم وقي يراةاتهم ارخط يياة اللغوي يية واإلمالئي يية

والقرائية فيغدو التالميذ وغيرهم مطبوعين على سماع الخطأ مما يزيد بشكل رهيب في الضع

القرائي

وكذلك ف ن مرض التلميذ أو غيابه المتكرر عن مدرسته أو تنقله بين المدارس أو من مدينته إلى أخر

بسبب انتقال ذويه في العمل أو نحو ذلك من أسباب اجتماعية وبيئية تؤدي إلى شية من الضع

القراةة وفي التحصيل الدراسي عامة( .أبو مغلي )02 :0995

في

تشخيص الضعو القرائي:

القرائي يية تقتص يير عل ييى التالمي ييذ المت ييأخرين

يظ يين الكثي يير م يين المعلم ييين أن علمي يية التش ييخي

والضعفاة في القراةة وفي حقيقة ارمر في ن هيذا وهيم مينهم ذليك أن التشيخي

عمليية ييراد منهيا تحدييد

قدرة التلميذ على تعليم القيراةة وليذا فهيي وسييلة ضيرورية لكيل مين التلمييذ المتخلي

فيها والمتوسط والذكي على حد سواة.
ويش ييبه المعل ييم ال ييذي يش ييخ

قرائييا أو الضيعي

تالمي ييذر مث ييل الطبي ييب ال ييذي يع ييالج مرض ييار وكم ييا يك ييون نج يياح

الطبيييب فييي مهنتييه ومهارتييه مرهونييا بقدرتييه علييى اكتشييا

العليية ومسييبباتها و ثارهييا عيين طريي تعرفييه

إلى أعراض المرض بالمالحظة البصرية أو عن طريي ارجهيزة أو ارشيعة أو المختبي ار

النيياجح أيضييا هييو الييذي يييتمكن ميين وضييع يييدر علييى المسييببا

في ن المعليم

التييي تحييد ميين نجيياح الطفييل فييي القيراةة.

وبمقي ييدار تحديي ييد هي ييذر المعوقي ييا وتشخيصي ييها بدقي يية يكي ييون نجاحي ييه في ييي أداة مهمتي ييه ولي ييذا ف ي ي ن عمليي يية
التشييخي ليسي سييهلة لدرجيية أن يؤديهييا أي معلييم وانمييا هييي بحاجيية إلييى معلييم ذي مسييتو عي ٍ
يال ميين
المها ار

مؤهل تأهيال تربويا جيدا مميا يعنيي أن يكيون المعليم المشيخ

هذا المجال (البجة .)064 :2117
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قيد خضيع إلعيداد خيا

فيي

وهناك عدة أساليب يمك م خاللها استبصار التالميذ الذي يعانو م ضعو قرائي وم أبرزها:
 .0اكتشا

أن التلميذ ليس بمقدورر أن يمارس عملية القراةة الضرورة في المواد الدراسية المختلفة.

 .2مالحظة أن التلميذ نفسه غير ر ٍ
اض وال مطمئن على مستوار القرائي.

 .6مالحظيية أن تقييديرر فييي اختبييا ار الق يراةة التييي تجييري لييه ال ترتفييع عيين مسييتو الربييع ارخييير ميين
الدرجة.

 .4اكتشييا

أن مسييتو ذكائييه أعلييى ميين مسييتو تحصيييله الق ارئييي ويتحقي ذلييك عيين طريي اختبييا ار

الذكاة.

 .7مالحظة أن مستو فهم التلميذ شفويا أعلى من فهم المادة المقروةة.
 .3مالحظيية أن تحصيييله فييي الم يواد الد ارسييية التييي تتطلييب تركي ي از قرائيييا أفضييل ميين مسييتوار التحصيييلي
الذي يعتمد على القراةة العادية.

 .5اكتشا

أن في ظروفه االجتماعية وارسرية من ارسباب قد تكون وراة هذا الضع .

عالج الضعو القرائي:

للدصول على نتائج مجدية م القراءة يجب تو ر عدة عوامل أساسية أهمها:

 المعلم اليذي يتسيم بالحماسية وحسين الفهيم ويليم بكتيب ارطفيال وييدرك اخيتالويؤاخي بينهم وبين الكتب بصورة ناجحة.

دوافعهيم ومييولهم

 -وفرة الكتب السارة الجذابة التي تشد التالميذ إلى القراةة.

القرائية السليمة واثارة االهتميام بيالقراةة وبيذل الجهيود

 جعل ارغراض ارساسية منها تكوين العاداالتي ال تنقطع إلثارة هذا االهتمام.

 -توفير الوق

الكافي والمكان المناسب للق ارةة.

 -إعطيياة التالميييذ الفرصيية لالسييتفادة ميين المعلومييا

التييي حصييلوا عليهييا فييي المطالعيية الحيرة وحسيين

القراةة والتوجيه في القراةة الفردية( .ظافر والحمادي )032: 0984

 االهتمام بتدريب التالميذ على تجريد الحرو -تنويع الطرائ أثناة القراةة.

وتحليلها وتركيبها منذ الص

ارول االبتدائي.

 اثراة المنهج بما يعدر من مواد قرائية إضافية أو ما يرشد التالميذ إليه من كتب وجال . -اجراة فحو

تشخيصية في بداية المرحلة الدراسية للتالميذ ورسم خطة عالجية للضع .

 مراقبة حالة الطفل الصحية واالتصال بأولياة ارمور عند مالحظة ما يشير إلى وجود ضعالبصر أو السمع مع وضعه في المقاعد ارمامية في الص .

 -التييألي

وف ي شييروط ت ارعييي ميييول ورغبييا

فيي

التالميييذ وت ارعييي قييدراتهم العقلييية( .عاشييور والحوامييدة

.)84-86 :2115
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أساليب معالجة الضعو القرائي:
إن معرفة أسيباب الضيع

العالج:

الق ارئيي تيؤدي إليى أسياليب معالجية ذليك الضيع

وفيميا يليي بعيض أسياليب

أوال :معالجة ما يتعلق بالتلميذ (عيد:)56 :2111 ،
 .0مراقبة الحالة الصيحية للتلمييذ في ذا كيان ليد التلمييذ قصيور فيي البصير أجلسيه المعليم فيي المقاعيد
ارمامية واستدعى ولي أمرر لمعالجة ذلك لد الطبيب وكذلك إذا كان لديه قصور فيي السيمع أو

غير ذلك.

أبن ييائهم لي ييتم التع يياون ب ييين البي ي ي

 .2دع ييوة أولي يياة ارم ييور إل ييى المدرس يية واطالعه ييم عل ييى مس ييتويا
والمدرسة وقد يكون هذا عن طري مجالس اآلباة والمعلمين.
على أسباب تأخر أو تغيب التلميذ عن المدرسة.

 .6الوقو

ثانيا :معالجة ما يتعلق بالمعلم (عطية:)63-62 :2112 ،
تتمثل في تحسين ممارسته من حيث:
على تكوين اتجاها

 .0الحر

إيجابية لد المتعلمين نحو القراةة.

 .2سالمة النط وحسن التعبير الصوتي بحيث يكون مثال يحتذ به.

 .6تقويم ارداة الصوتي للطلبة بشكل مستمر وحثهم على محاكاته في اإللقاة.
 .4تدريب الطلبة على البحث عن المهم في المقروة وارفكار الرئيسة فيه.

 .7تدريب الطلبة عليى مسياةلة ذواتهيم حيول ميا يرييدون البحيث عنيه فيي المقيروة بحييث تكيون قيراةاتهم
هادفة.

 .3اختيار أشرطة تسجيل صوتي تحتوي على مواد محببة إليى نفيوس لطلبية ومطالبية الطلبية بتلخيي
ما سمعور في نهاية سماع التسجيل.

 .5تشجيع الطلبة على القراةة الحربة وتقديم ملخصا
المقروة.

 .8إجراة تدريبا

حيول ميا يقيرؤون ميع تبييان وجهيا

متكررة لتنمية القدرة على اإللقاة والتعبير الصوتي عن المعاني.

 .9تدريب الطلبة على الربط بين المقروة والواقع في الحياة التي يعيشها الطالب.

.01

إجراة فحو

تشخيصية ووضع خطط عالجية للضع .

ثالثا :معالجة ما يتعلق بالكتاب المدرسي (عيد:)55 :2111 ،
 .0أن يقوم مربون من ذوي االختصا
 .2أن يكون تألي

والتعايش مع التالميذ بوضع الكتب المدرسية.

الكتب المدرسية مراعيا ميول ورغبا

 .6أن تكون موضوعا

وحاجا

التالميذ.

الكتب المدرسية وألفاظها مناسبة للقد ار العقلية للتالميذ.

 .4أن تجرب الكتب المدرسية على بعض المدارس والتالميذ قبل تعميمها على الجميع.
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نظيرهم فيي

 .7العناية ب خراج الكتاب بصورة جميلة جذابة.

ويمك للمدرس معالجة عيوب القراءة الجهرية كما يلي:
التالية (عطية :)010 :2115

يمكن معالجة عيوب القراةة الجهرية ب تباع الخطوا

 .0لمعالج يية الس ييأم والمل ييل الحاص ييل بس ييبب وح ييدة الموض ييوع يمك يين للم ييدرس إجي يراة ال ييدرس ف ييي مكتب يية
المدرسة ويتناول بالقراةة أكثر من ن

 .2لمعالجة تعدد القراةا
المفردا

؛ فتتنوع النصو

والتكرار يمكن للمدرس تنويع الفعاليا

وأخر على إعراب الكلما

وخامسيية علييى التطبيقييا

وتتجدد ارفكار.

مع كل قراةة فمرة يشدد عليى معياني

وثالثة عليى المعياني الضيمنية ورابعية عليى المعنيى العيام

اإلمالئييية والبالغييية والنقدييية وغيرهييا بحيييث يجعييل ميين درس القيراةة درسييا

تطبيقيا لفروع اللغة جميعها.

 .6لمعالجة عدم اتساع الوق

لتقرئية جمييع الطلبية يمكين للميدرس تجزئية الموضيوع إليى وحيدا

فكريية

إلش يراك أكبيير عييدد ممكيين ميين الطلبيية فييي الق يراةة وذلييك بتقرئيية كييل طالييب وحييدة فكرييية واحييدة ثييم
التشديد على من لم يق أر ب شراكه في فعاليا

يجد الطالب نفسه خارج الحلقة بكاملها.
 .4لمعالجة انص ار

الدرس ارخر كياإلعراب والمعياني وغيرهيا بحييث ال

الذهن فيها عن المعنى يوجه المدرس جملة أسيئلة قبيل البيدة فيي القيراةة ويطليب

من القارئ البحث عن إجاباتها فيما يق أر ويوق

معنى ما قرأر.

الطاليب بعيد االنتهياة مين قراةتيه ويطليب منيه شيرح

 .7لمعالجة الشرود الذهني وانشغال الطلبة عنها بغيرها يمكنه إتباع ما يلي:

 عدم اتباع ترتيب مقاعد الجلوس في تقرئة الطلبة وتوزيع القراةة بين الطلبة بشكل عشوائي. -إعادة تقرئة من ق أر أحيانا.

 -تقرئة من يظن أنهم منشغلون عن القراةة بشكل مفاجئ.
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المبدث الثاني

التعليم المدوسب
مقدمدة :
في عصر تتسارع خطار ويتسم بكثرة متغيراته تتساب الدول وارمم ليكيون لهيم السيب

واليدور

الريييادي فييي الوصييول لافضييل والرقييي بمجتمعيياتهم وتقييدمهم الحضيياري ومييا ميين شييك أن بداييية التقييدم

الحقيقية بوابة التربية والتعليم وقد جاة

ثورة التقنية واالتصاال

وبشييكل كبييير فييي هييذر المنافسيية وأصييبح

المجتمعا

.

وحرية تدف المعلوما

التي أسهم

الركي يزة ارساسييية للتقييدم العلم يي والحضيياري والتنمييية وتقييدم

لقد أصبح التوجه نحو ترسيخ التعليم المحوسب في عالمنا اليوم ضرورة عاجلة وملحية إذ تعيد

ث ييورة التعل يييم المحوس ييب م يين أكث يير المس ييتجدا

أثي ي ار إذ أح ييدث

وس ييتحدث تغيي ي ار مس ييتقبلية إيجابي يية

سييتنعكس هييذر اآلثييار علييى تقييدم الييدول (المحيسيين  )2 : 2009وقييد جيياة االهتمييام بييالتعليم المحوسييب
داخل النظم التربويية وخارجهيا فيي معظيم أقطيار العيالم بسيبب الحاجية الماسية إليى نيواتج ذليك النيوع مين

التعليييم فييالتعليم المحوسييب ليييس مجييرد اسييتغالل اإلمكانييا
والميادة الد ارسيية إلييى المتعلميين بييل يعتبير ثيورة أدخلي

ارصعدة (جروان والحمران . )7 : 2009

التقنييية الحديثيية فييي توصيييل وتقييديم المعرفيية

عليى الحييياة وأحيدث

تحيوال

فيهييا وعليى كافيية

ويتميييز التعليييم المحوسييب بم ازيييا عديييدة منهييا المرونيية فييي تعييديل وتحييديث المحتييو التعليمييي

والقابلييية للتوسييع واإلثيراة ميين قبييل المشيياركين فييي عملييية التعليييم وتتيييح عمليييا

التفاعييل المتضييمنة فييي

هييذا النييوع ميين التعليييم فييي تبييادل ونقييل ارفكييار وتصييفيتها كمييا أن هييذا النييوع ميين التعليييم متيياح ومتييوفر
علييى مسييتو عي ٍ
يال ميين الجييودة ويتخطييى حييدود الزمييان والمكييان ( )Lonh ,2003 : 15كمييا يسييعى
التعليييم المحوسييب إلييى تحقي ي عييدد ميين ارهييدا

المتنوعيية فييي العملييية التعليمييية التعلمييية ميين خييالل

استخدام البرامج المحوسبة في تلك العملية واكساب الطلبية المهيا ار والخبي ار والمعيار والمعلوميا
وتشجيع عملية التواصل بين أركان العملية التعليمية (دومي والشنا

. )161 2008

ماهية التعليم المدوسب :
ُيعييد التعليييم المحوسييب ميين أهييم أسيياليب التعليييم الحديثيية فهييو يزيييد ميين فعالييية الييتعلم إلييى درجيية
كبي يرة ويقييدم للمييتعلم ارنشييطة والمهييا ار التييي تتناسييب وقييدراتهم مراعيييا فييي ذلييك الفييرو الفردييية بييين
طالييب و خيير ( )Rodny,2002:11ويعييزز هييذا النييوع ميين التعليييم عنييد الطلبيية االعتميياد علييى اليينفس
وتش ييكيل ال ييوعي واالس ييتقاللية وتنمي يية اس ييتراتيجيا

االس ييتقراة واالس ييتنتاج واالس ييتدالل أثن يياة تفاعل ييه م ييع

ارنشطة التعليمية (. )Guckel & Ziemer ,2002 : 58
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والتعليييم المحوسييب ال يعنييي إلغيياة دور المعلييم بييل يصييبح دورر أكثيير أهمييية فهييو فييي التعليييم

المحوسب شخ

مبدع ذو كفاةة عالية يدير العملية التعليمية باقتدار فهو مرشد ميسر لعملية التعلم

واعداد المادة العلمية وبرمجتها واختيار ارساليب لعرضها ومتابعة المتعلم أثناة عملية التعليم (دوميي

والشيينا

 )166 : 2008فحاجيية المعلمييين السييتخدام التعليييم المحوسييب تييزداد يومييا بعييد يييوم بشييكل

أكبيير؛ وذلييك رنهييا تييؤدي إلييى إحييداث الييتعلم وجييودة التييدريس وتوفير الوق ي
التعليييم عملييية مس ييتمرة مييع زيييادة ف يير

والمييال والجهييد وتجعييل

التعليييم غييير النظ ييامي كمييا تفيييد ف ييي تعليييم المعييوقين وتنمي يية

الموهوبين وحتى يتحق ذلك على المعلم أن يكون فنيا متطو ار ممتلكا مها ار وكفاييا
فاعلة في توظي

ارجهزة التعليمية وموادها (عالونة و خرون . )741 : 2007

فييالتعليم المحوسييب هييو طريقيية للتعليييم باسييتخدام ليييا

المتعددة من صو وصورة ورسوما
المعلوميية للمييتعلم بأقصيير وق ي

واسيتراتيجيا

االتصييال الحديثيية ميين حاسييب ووسييائطه

فالمقصود استخدام البرامج المحوسبة بكافة أنواعها في إيصال

وأقييل جهييد وأكبيير فائييدة (التركييي  )162 : 2010وعيير علييى أنييه

مدخل إبيداعي لتوجييه الحاسيوب والتصيميم الجييد حيول الميتعلم وبيئية اليتعلم التفاعليية ري فيرد فيي أي
وق ي

وأي مكييان ميين خييالل توظي ي

الحاسييوب التعليمييي والتقنييية الرقمييية بييالتواف مييع مبييادئ التصييميم

التعليمي (.)Digangi , S , 2007 :4

وقييد عرفييه حسيين زيتييون (زيتييون  )24 : 2001بأنييه تقييديم المحتييو

التعليمييي عبيير الحاسييوب

وبرامجه المحوسبة إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتو ومع المعلم وميع
أقرانه سواة أكان ذلك بصورة متزامنة وكذا إمكانية إتمام هيذا اليتعلم فيي الوقي

والمكيان وبالسيرعة التيي

تناسب ظروفه وقدراته فضال عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضا من خالل تلك الوسائط .

وتر الباحثة بأن التعليم اإللكتروني بشكل عام هو استخدام الحاسوب وبرامجه المحوسبة فيي

عملية نقل وتوصيل المعلوما

أي وق

بشكل متزامن .

للمتعلم بسهولة ويسر وبأقصى سرعة وأقل جهيد محققيا فائيدة أكبير فيي

األسس الفلسفية للتعليم المدوسب :
تقوم فلسفة التعليم المحوسب على دعم العلمية التعليمية بالتقنية التفاعلية بأفضل ارساليب التيي

تسيياعد فييي مواجهيية العديييد ميين تحييديا

النظييام التقليييدي وميين أهييم ارسييس الفلسييفية التييي يعتمييد عليهييا

التعليم المحوسب ما يلي :

 .1تحويييل ومعالجيية المقييرر الد ارسييي أو بعييض محتوياتييه بطريقيية إلكترونييية محوسييبة يييتم التعبييير
عنها بالصو والصورة والحركة .
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 .2اعتميياد التعليييم المحوسييب علييى حضييور أكثيير ميين حاسيية لييد المييتعلم أثنيياة عملييية التييدريس

فييالتركيز فيييه قييائم علييى الح يواس المختلفيية ممييا يجعييل الخب ي ار التعليمييية المقدميية أكثيير فهمييا
واستيعابا للطالب ومقاومة للنسيان (التركي . )102 : 2010

القبيول

 .3يساعد في حل مشكلة االنفجار المعرفي واإلقبيال المت ازييد عليى التعلييم وتوسييع فير
في التعليم (الفالح . )14 : 2009

 .4ارخذ بعين االعتبار طبيعة المتعلم ومراحل نمور العقلي والنفسي واالجتماعي واللغوي وحاجاته
النفسية واالجتماعية كونه المشارك والمتلقي في ن واحد .

 .1نشاط وفاعلية المتعلم ومشاركته بشكل إيجابي كمحور العملية التعليمية .
 .6مسيياهمته فييي تزويييد المييتعلم بالمعلومييا
النجاح في الحياة ومواجهته مشكال

والمعييار و الخبي ار واالتجاهييا

الحاضر والمستقبل (عيادا

 .7يوفر بيئة تعلم تفاعلية ويسمح للمتعلم بالدراسة في الوق
مق ييابال

ونقاش ييا

التييي تسيياعدر علييى

. )116 : 2004

والمكان الذي يفضيله ويتييح عميل

مباشي يرة وت ييوفير أح ييدث المع ييار الت ييي تتوافي ي م ييع احتياج ييا

المتعلم ييين

.))Reeves,2002 : 14

 .8اسييتخدام مسييتحدثا

تكنولوجيييا التعليييم وتالشييي دور المعلييم الملقيين الييذي بييدأ يخييرج ميين إطييار

العصيير وتجمييد فييي إطييار عصيير قييديم انتهييى بمييا فيييه ميين أسيياليب تعليمييية بطيئيية وممليية ال

تتناسب والعصر الذي نعيش فيه (محمد و خران .)187 : 2006

 .9يقوم على تدعيم مفهيوم اليتعلم اليذاتي ليد المتعلميين فهيو بمثابية أداة دافعية بطريقية ديناميكيية
تعمل على تنمية االحت ار

في التعليم (الجودار . )34 : 2004

 .10مراعاة الفرو الفردية لكل متعلم مع االستم اررية فيي التعلييم؛ رنيه ييوفر وسييلة اتصيال متيوفرة
ٍ
عال من الجودة .
دائما دون انقطاع وبمستو
 .11تحقي االتصال الحقيقي وامكانية الوصول للمناهج فيي أي وقي
بين الطالب؛ مما يحق التواف بيين فئيا

والشنا

الطيالب ذا

. )161 : 2007

مسيتويا

متسياوية أو متوافقية (دوميي

 .12م ارعيياة الفييرو الفردييية بييين المتعلمييين وهييذا مييا تنييادي بييه االتجاهييا
فالتعليم المحوسب يهتم بهذا الجانب .

وتحقيي االتصيال التفياعلي

التربوييية الحديثيية؛ ولهييذا

 .13التقييم الفوري والسريع والتعر على النتائج وتصحيح ارخطاة والتعزيز المباشر .
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أهداو التعليم المدوسب :
يرتكييز التعليييم المحوسييب القييائم علييى الب يرامج التعليمييية المحوسييبة علييى مجموعيية ميين ارهييدا

حي ي ي ييددها ك ي ي ييل م ي ي يين (موس ي ي ييى ( )181 : 2006أب ي ي ييو دي ي ي يية ( )86 : 2009الرق ي ي ييب )121 :2009
(عوض  )63 : 2012فيما يلي :

 .1نمذجيية التعليييم وتقديمييه فييي صييورة معيارييية فالييدروس تقييدم فييي صييورة نموذجييية والممارسييا
التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها .

التقويم الفيوري للمعليم وطير متنوعية لبنياة وتوزييع وتصيني

 .2توفير أدوا

سريعة وسهلة للتقييم .

المعلوميا

بصيورة

 .3م ارعيياة الفييرو الفردييية بييين الطييالب ميين حيييث القييد ار والمهييا ار ؛ ممييا يتيييح للطالييب أن يسييير
بسرعته الخاصة فال يشعر المتفو بالملل وال يصيب البطية باإلحباط .

 .4تنمي ي يية المه ي ييا ار العقلي ي يية عن ي ييد الطلب ي يية كمه ي ييارة ح ي ييل المش ي ييكال
المعلوما

واإلب ي ييداع والفه ي ييم وتحلي ي ييل

وتقويمها وتطوير قدراتهم على التعلم .

 .1تنمية اتجاها

الطلبة اإليجابية نحو الدور المنتج الذي يؤديه الحاسوب وبرامجه المختلفة في

تعليم الطلبة ومساعدتهم في تيسير المعلوما

والخب ار والمعار لديهم.

 .6إثييارة دافعي يية الطلب يية نحييو ال ييتعلم؛ رن ييه يعطييي الطلب يية فرص يية للييتحكم الحقيق ييي فيم ييا يتعلمون ييه

والطريق يية الت ييي يتعلم ييون به ييا فه ييم يتحرك ييون وفي ي حاج يياتهم وق ييدراتهم الفردي يية كم ييا التعل يييم

المحوسب ممتع ومشبع لرغبا

الكثير من الطالب .

 .7زيادة فاعلية المتعلم وجعله محور العملية التعليمية وأكثر نشاطا في الموق

التعليمي.

 .8تزويد المتعلمين بخب ار تعليمية بطريقة أكثر تنظيما وأكثر فاعلية من غيرها .

 .9تمكين المتعلمين من إتقان المادة التعليمية وجعل التعلم أكثر قدرة على مقاومة النسيان.
 .10تنمية المها ار العقلية كالتفكير المنطقي والتحليل وحل المشكال
 .11توفير أدوا

.

التقويم الفيوري للمعليم وطير متنوعية لبنياة وتوزييع وتصيني

سريعة وسهلة للتقييم .

المعلوميا

بصيورة

 .12تط ييوير دور المعل ييم ف ييي العملي يية التعليمي يية حت ييى يتواك ييب م ييع التط ييو ار العلمي يية والتكنولوجي يية
المستمرة والمتالحقة .

 .13تنمية مها ار وقد ار الطالب وبناة شخصياتهم إلعداد جييل قيادر عليى التواصيل ميع اآلخيرين
وعلى التفاعل مع متغي ار العصر من خالل الوسائل التقنية الحديثة.

 .14تزويييد المتعلمييين بالتجييارب الحييية الجديييدة والتييي تحييول المعلومييا
وتطبي .
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الجافيية إلييى حييياة وممارسيية

 .11تكسييب الطلب يية مهييارة الس ييرعة فييي التعبي يير والتفكييير وحس يين ارداة واالسييتنتاج واب ييداة الي يرأي
والعمل الجماعي واالنضباط والنظام وتحمل المسؤولية .

 .16تحويل جزة مين محتيو المنياهج الد ارسيية التيي تتسيم بالصيعوبة وجفيا
ذا

معنى يمكن فهمها وتذكرها .

ويتضح للباحثة من خالل استعراض ارهدا

السابقة مد تنوع ارهدا

ارسيلوب إليى خبي ار
التعليمية التي يسعى

على تحقيقها التعليم المحوسب والتي تشتمل على معظم جوانب المتعلم جسميا ومعرفيا واجتماعيا

وانفعاليييا ومهنيييا ارميير الييذي يحقي لييه شيييئا ميين التكامييل والتنييوع وهييو مييا يعييد ميين أهييم مواصييفا

طريقيية التييدريس الفعاليية والتييي تعتمييد أيضييا علييى اإليجابييية والتنظيييم والييتعلم الييذاتي باإلضييافة إلييى
مراعاة خصائ

نمو المتعلم .

مبررات استخدام التعليم المدوسب :
إن التدريس باستخدام الحاسوب والمتمثل في التعليم المحوسب يفعل دور الطلبة في التعلم فال
يكييون الطالييب فيييه ٍ
متلقيييا للمعلومييا فقييط بييل مشيياركا وباحثييا عيين المعلوميية بشييتى الوسييائل الممكنيية

فييالتعليم المحوسييب يعتمييد علييى النشيياط الييذاتي والمشيياركة اإليجابييية للمييتعلم والتييي ميين خاللهييا يقييوم
الطال ييب بالبح ييث واالس ييتنتاج والتفكي يير؛ للوص ييول إل ييى المعلوم ييا
وتوجيهه وتقويمه؛ لتحقي أهدا

المطلوب يية وتحي ي

إشي ي ار

المعل ييم

الدرس بمعنى أن تتحول العملية التعليمية التعلمية إلى شراكة بين

المعلييم والمييتعلم وه ييذر الطريقيية بالتييدريس ت ييؤدي بالفعييل إلييى إح ييداث التغيييير المطلييوب أي تحقييي
ارهدا

المرسيومة للميادة الد ارسيية سيواة المعرفيية أو الوجدانيية أو المهاريية وفيميا يليي عيرض رهيم

المبر ار وارسباب التي تيؤدي عليى ضيرورة اسيتخدام التعلييم المحوسيب فيي التعلييم الصيفي (شيتا

( )41 : 2001موسي ي ي ي ييى ( )178 :2006الزعي ي ي ي ييانين ( )47 : 2007يوسي ي ي ي ي ي

(الرقب ( )22 : 2009حمدان ( )11 : 2012الحسنا
 .1االنفجار المعرفي وتدف المعلوما

حيث يسمى هيذا العصير بعصير ثيورة المعلوميا

جع ييل اإلنس ييان يبح ييث ع يين وس يييلة لحف ييظ المعلوم ييا

الحاسوب كأفضل وسيلة تؤدي هذا الغرض .

 .2الحاجيية إلييى السييرعة فييي الحصييول علييى المعلومييا
وذلك بأسرع وق

 .3أثبت ي

صعوبا

:)16 2012

)13 :2009
وهيذا ميا

واس ييترجاعها عن ييد الض ييرورة حي ييث ظه يير
فالحاسييوب يييوفر كييم هائييل ميين المعلومييا

وأقل جهد؛ ف نه يقربنا من تحقي أهدافنا .

البحييوث والد ارسييا

أن التعليييم المحوسييب لييه دور مهييم فييي المسيياعدة علييى حييل مشييكال

التعلم لد الطلبة الذي يعانون من صعوبا

في المواد الدراسية .

 .4يجعل أسلوب التعلييم المقيدم للطلبية أكثير فائيدة وأهميية؛ مميا يجيذب إلييه الطلبية ويحمسيهم عليى
العمل واإلنجاز .
60

 .1يحل بعض المشكال
الوق

المخص

التي تواجه المعلم كالفرو الفردية بين الطلبة وزيادة عدد الطالب وقلة

لدراسة بعض الموضوعا

 .6يسي يياعد علي ييى تحقي ي ي ارهي ييدا
الجماعي.

الدراسية .

التعليميي يية المختلفي يية كالعمي ييل بي ييروح الفري ي ي

والتعي يياون والعمي ييل

 .7التعليييم المحوسييب يشييجع الطلبيية علييى الييتعلم ميين خييالل المشيياركة فييي الييتعلم التعيياوني والييتعلم
النشط والتفاعل مع المعلم أثناة حصة التعليم المحوسب .

 .8يسهم في تحسين العملية التعليمية وأن التعليم المحوسب يتميز عين كثيير مين الوسيائل التقليديية
ارخر في فاعليته في التدريس والتي أشار إليها الدراسا

والبحوث .

 .9إن الوسيائل التعليمييية التقليدييية وعلييى أرسييها الكتيياب المدرسييي تبقييى لييه حييدود ال يمكيين تجاوزهييا
التعليمي سلبيا من جانب المتعلم أما التعليم المحوسب ففيه من الخصائ

فهي تجعل الموق

ما يعطيه دو ار ممي از عن بقية الوسائل التعليمية .

 .10يستخدم التعليم المحوسب في إنتاج عدة صيغ لالختبار تحوي العدد نفسه من البنيود المناسيبة
لكيل هيد

تعليميي ويمكين إجيراة اختبيا ار محوسييبة حييث يقيوم الميتعلم ب دخيال إجابتيه بواسييطة

لوحة المفاتيح ومن ثم تصحيح وتسجيل النتائج ومد التقدم في التعلم.

فالعدييد مين بيرامج الحاسيوب التطبيقيية

 .11قدرة التعليم المحوسب على العرض المثري للمعلوميا

قييادرة علييى رسييم الصييورة ومعالجتهييا وعرضييها علييى الشاشيية بشييكل جييذاب ومفيييد؛ ممييا يسيياعد
على جذب المتعلم ولف

انتباهه للمادة الدراسية .

 .12للتعليييم المحوسييب قييدرة علييى تييوفير بيئيية تعليمييية ذا

نظييام اتصييال وتحكييم ذي اتجيياهين فييي

العديد من ارجهزة المتصلة به واإلفادة منها مثل  :مكب ار الصو

والطابعا .

وهكييذا تيير الباحثيية أن إدخييال التعليييم المحوسييب عيين طريي الحاسييب اآللييي فييي التعليييم أضييحى

ضرورة ملحة من ضرو ار هذا العصر المعرفي؛ فهو يتيح فر

طري ي عييرض المعلومييا

وتوجيييه ارسييئلة واسييتقبال اإلجابييا

التفاعيل المباشير ميع الطاليب عين

وتقويمهييا وتقييديم التغذييية الراجعيية

الفورية فهو أيضا يساعد المتعلم على السيير قيدما وبخطيى ثابتية إليى المسيتقبل اليذي نرييدر ميزودا
بالمها ار والمعلوما

والخب ار التي تمكنه من المشاركة واالندماج والتنافس .

مميزات التعليم المدوسب ي التعليم :
يتميز التعليم المحوسب بممي از عديدة مين أهمهيا إثيارة الدافعيية ليد المتعلميين والتيي تيؤدي
إل ييى التفاع ييل اإليج ييابي وزي ييادة التب ييادل النش ييط ب ييين الطال ييب والحاس ييوب والمعل ييم فالحاس ييوب يق ييدم

المعلومييا

(المحتييو الد ارسييي) والطالييب يعطييي االسييتجابة وبنيياة علييى تلييك االسييتجابة يييتم تحديييد

مسييار ارنشييطة كمييا يييتم تقييديم التغذييية الراجعيية عنييد الحاجيية؛ بمييا يييؤثر إيجابيييا علييى فاعلييية الييدرس
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المحوسب ويظهر جليا في التعليم المحوسب اختفياة العناصير السيلبية مين نفيوس كثيير مين الطلبية
كالخو

والرهبة والخجل والتردد فالطالب يتمتع بكامل حريتيه فيي التفاعيل ميع البرنيامج التعليميي

المحوسب وفيما يلي سنستعرض ممي از التعليم المحوسب في التعليم من خالل أربعة محاور وهيي
كالتالي :

أوال  :مميزات التعليم المدوسب ي التدريس :
 .1التعليم المحوسب يجعل التعليم أكثير فاعليية حييث ييتعلم الطيالب أكبير قيدر مين المعلوميا
أقل وق

ممكن .

 .2يحق الكثير من االتجاها

التربوية البناةة مثل  :التعليم عن طري االستكشا

(أبو دية . )83 : 2009

 .3تتييوفر فيييه صييفة اإلثييارة والتشييوي

فيي

والتعلم النشط

حيييث يييتم م ارعيياة وجودهييا عنييد تصييميم التعليييم المحوسييب؛

لجذب الطلبة إلى التعليم دون ملل أو تعب أو ضجر .

تعليمييية مختلفيية لكييل مييتعلم؛ ليييتم الوصييول إل يى ارهييدا

 .4يحق ي مزيييدا ميين التعليييم ب تاحيية فيير

التعليمية المنشودة (الفرع . )33 : 2008

 .1يسيياعد فييي التقليييل ميين زميين التعليييم المسييتغر فييي د ارسيية المقيير ار الد ارسييية؛ ممييا يتيييح ممارسيية
عددا من ارنشطة اإلثرائية (حمدان . )18 : 2012

ثانيا  :مميزات التعليم المدوسب كوسيلة تعليمية :
 .1يعالج المعلوما

والبيانا

ويعرضها بصورة مشوقة يمكن تعديلها وتكرراها والتغيير فيها .

 .2يتوفر فيه عوامل الجذب والتي تتمثل في جذب االنتبار والبعد عن التشتي
عرض المقدم بارلوان والصور والحركة والموسيقى .

الفكري من خيالل

 .3يراعي الفرو الفردية بين المتعلمين فهو يناسب الطالب ضعيفي التحصيل الدراسي والطيالب
متوسطي التحصيل والمتفوقين من الطلبة .

 .4يقييدم التعليييم المحوسييب العديييد ميين القييد ار والخييدما

والتييي ال تت يوافر فييي غي يرر ميين الوسييائل

التعليمة ارخر مثل  :تقديم الدروس والتغذية الراجعة والتقويم (أبو ديية . )83 : 2009

 .1ييسر استدعاة أي معلومية فيي أقصير وقي

ممكين ويعيرض المعلوميا

التيي تيسير تعليم الطلبية

وقتما يريد أو من خالل االنتقال من مرحلة إلى مرحلة أخر .

ثالثا  :مميزات التعليم المدوسب للمعلم :
 .1يوفر الوق

على المعلم والجهد؛ مما يجعل المعلم يعطي اهتماما

 .2يزيد من سيطرة المعلم على الموق

التعليمي (أبو شتا

. )36 : 2001

 .3يمكن المعلم من تعديل أساليب تدريسه بما يالئم مع مستويا
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أكبر للمتعلمين .

الطلبة المختلفة .

 .4يسيياعد المعلييم فييي تحويييل الفصييل الد ارسييي إلييى حلقييا
الشرح والتلقين (موسى . )180 :2006

 .1يسياعد المعلييم فيي تقييديم أكبيير قيدر ميين المعلومييا

مناقشيية؛ لفهييم المييادة الد ارسييية بييدال ميين

فيي أقييل وقي

نواحي القصور في العملية التعليمية .

ممكيين كمييا يمكنيه ميين معالجيية

 .6يقدم المحتو الدراسي بطريقة تغني المعليم عين البحيث عين ط ارئي تيدريس مختلفية ومين خالليه
يستغني المعلم عن الطر التقليدية (الحسنا

. )20 : 2012

 .7يعمل على إذكاة القد ار االبتكارية واإلبداعية لد المعلم في تطوير منهجه الدراسي.

رابعا  :مميزات التعليم المدوسب للمتعلم :

 .1يقدم التعلم المحوسب المحتو التعليمي بتدرج مناسب لقد ار الطلبة المختلفة .

 .2يوفر التعليم المحوسب فرصا للتفاعل مع المتعلم مثل الحوار التعليمي (الزعانين .)11 : 2007

 .3يمكن المتعلم من اختيار ارنشطة والتجارب المالئمة لميوله ورغباته وحاجاته .

التعليمييي ميين خييالل الرسييوم المتحركيية والجرافيييك

 .4يثييير دافعييية المييتعلم ويشييعرر بواقعييية الموقي
والموسيقى والصورة والرسوم البيانية .

 .1يراعي الفرو الفردية بين المتعلمين ويمكن كل تلميذ من التعلم حسب قدراته .
 .6يتعامل الطلبة معه بدون خو
في مستواهم .

أو رهبة ويزيد من ثقة الطالب؛ وذلك من خالل إشيعارهم بتقيدم

 .7يساعد على تقديم صيغة تفاعلية بين المتعلم والتعليم المحوسب من خالل تأدية المتعلم لعدد من
ارنشييطة التعليمييية معييا مثييل  :الق يراةة والمالحظيية واالسييتماع واالسييتجابة للمثي ي ار التعليمييية

المختلفة .

 .8يقيوم باالسييتجابة للحييدث الصيادر ميين المييتعلم فيقيرر الخطيوا
ودرجة تجاوبه (يوس

. )14 : 2009

 .9ينقيل المييتعلم ميين دور المتلقييي للمعلومييا
المفاهيم والمعلوما

 .10يييوفر للطييالب فيير

التالييية بنياة علييى اختيييار المييتعلم

والمعييار والخبي ار ميين قبييل المعلييم إلييى مسييتنتج لهييذر

والخب ار من خالل ما يقدمه له التعليم المحوسب .
التجريييب والمغييامرة دون خييو

ليس له وجود في التعامل مع التعليم المحوسب .

أو رهبيية أو التعييرض للتييوبيخ وهييذا مييا

وتالحييظ الباحثيية ممييا سييب أن ميين أهييم مييا يتميييز بييه التعليييم المحوسييب هييو تعييدد المميي از التييي
يحققهييا فييي العملييية التعليمييية وخاصيية فييي أبعادهييا المختلفيية ميين معلييم ومييتعلم ومحتييو د ارسييي

ارثيير الكبييير خاصييية التفاعييل اإليجييابي ميين قبييل المييتعلم؛

وط ارئ ي تييدريس وميين أهييم ممي ازتييه ذا
ليكون بذلك ٍ
متلقيا إيجابيا؛ مما يؤثر إيجابيا فيي الموقي
تحقيقييا لاهييدا

التعليميي وتجعليه أكثير متعية واثيارة وأكثير

التعليمييية المنشييودة؛ فهييو يثييير المتعلميين بيياختال
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مسييتوياتهم التحصيييلية والفييرو

الفردييية فيمييا بييينهم بشييكل يدفعييه للمشيياركة الفعاليية فييي التعليييم المحوسييب ويسييتثير طاقاتييه المختلفيية

ويتغلب عليى المميل والضيجر اليذي يصييب الميتعلم بشيكل كبيير فيي الطير التعليميية التقليديية ومين
ناحية أخر فالتعليم المحوسب يقدم برامج محوسبة تعليمية غاية في اإلثارة والجيذب وتلفي

بشكل يجعل التعلم غير قابل للنسيان بسرعة؛ مما يؤدي إلى زيادة التحصيل الدراسي .

االنتبيار

فييالبرامج المحوسييبة تقييدم الصييور والمييؤث ار الصييوتية وارشييكال التعليمييية الجذابيية؛ ممييا يجعييل

ليد الميتعلم الرغبيية فيي الييتعلم واالسيتمرار فيي العملييية التعليميية بييدون أن يدفعيه أحيد إلييى ذليك؛ ممييا
يحق ي مييا يطمييح إليييه المعلييم ميين أهييدا

تدريسييية مختلفيية علييى أكمييل وجييه ويسييتخدم فييي التعليييم

المحوسييب الب يرامج التعليمييية المحوسييبة المختلفيية وفيمييا يلييي سيييتم اسييتعراض ارداة الفعلييية للتعليييم
المحوسب وهي البرامج المحوسبة من خالل ماهيتها وأنماطها وصفاتها وفيما يلي ذلك :

ماهية البرامج المدوسبة :
تتس ييارع ث ييورة التق ييدم العلم ييي الهائ ييل ف ييي نظ ييم المعلوم ييا
شييبكا

المعلومييا

واإلنترن ي

فييي جميييع مجيياال

االتصال والتواصل وتبادل المعلوما

والخب ار

وتكنولوجي ييا االتص يياال

الت ييي توفره ييا

الحييياة وارنشييطة البش يرية كافيية؛ ممييا سييهل عملييية

ويعود الفضل كله لتقدم تكنولوجيا الحاسوب ومن هنا

وجد المهتمون في التربية والتعليم ضرورة ملحة إلعادة النظير فيي الينظم التربويية حتيى تجيد التكنولوجييا
مكانتها في ارنظمة التربوية الجديدة وتسيهم فيي تزوييد الميتعلم بقيدر مين المعرفية والمهيا ار الضيرورية

التي تنمي تفكيرر .

وق ييد ظه يير االتج ييار لتوظيي ي

الحاس ييوب وبرامج ييه المختلف يية ف ييي علمي يية ال ييتعلم؛ نتيج يية لالنتش ييار

الواسع لهذا الجهاز وكونه أصبح مألوفا لد المتعلمين؛ ولما يمتلكه من مزايا مذهله تؤهله للدخول في
مجييال عمليييا

التعليييم والييتعلم " وكييان نتيياج ذلييك التفاعييل والتكامييل مييا بييين التقنيييا

التييدريس إلييى ظهييور الب يرامج التعليمييية المحوسييبة والتييي تعييدد

الحديثيية وط ارئي

تعريفاتهييا حيييث عرفتهييا نييداة صييالح

(صالح )42 : 2010على أنهيا  :تليك البيرامج التيي ييتم تصيميمها وبرمجتهيا بواسيطة جهياز الحاسيوب
ب حد البرامج التطبيقية أو لغا

البرمجة تحتوي على ميواد تعليميية مين مقير ار د ارسيية مقسيمة عليى

أطر وأجزاة صغيرة متسلسلة بمنطقية ويوجد بينها عالقيا

تنتقيل بيالمتعلم مين إطيار إليى خير وهيذر

ارطيير تمثييل أنميياط السييلوك المخطييط والمتتييابع وهييذر ارطيير معتمييدة علييى االسييتجابة والتعزيييز حت يى

يتحق ذلك التعلم المرغوب فيها.

أمييا البابييا (البابييا  )12 : 2008فقييد عيير البرنييامج المحوسييب بأنييه  :وحييدة د ارسييية مصييممة

باستخدام البرمجة الحاسوبية وتتضمن مجموعة من ارهدا

والخب ار التربوية والتي توظي

المنظومي وارنشطة والوسائل التعليمية والفيديو وأساليب التقويم والتي تحق ارهدا

الميدخل

التربوية وقد

عرفه أبو الهطل بأنه  :نوع من التعليم يقوم على أساس تقسيم المادة التعليمية إلى أجزاة صغيرة نسبيا
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ويييتم تصييميمها علييى الحاسييوب فييي شييكل برنييامج حاسييوبي أو مرتبيية إلييى أج يزاة صييغيرة نسييبيا ويييتم
تصييميمها علييى الحاسييوب فييي شييكل برنييامج حاسييوبي أو مرتبيية ترتيبييا منطقيييا ومتدرجيية فييي الصييعوبة

وتقييدم للمييتعلم فييي خط يوا

متتابعيية كييل منييه يسييمى إطييا ار يحتييوي علييى قييدر قليييل ميين المييادة العلمييية

يسييتطيع المييتعلم تعلمهييا بسييهولة وينتهييي كييل إطييار بس يؤال يطلييب ميين المييتعلم اإلجابيية عليييه بطريقيية

محييددة وعنييدما تكييون إجابتييه صييحيحة يتلقييى تعزيي از فوريييا يسييمح لييه بالسييير فييي البرنييامج حسييب قد ارتييه
الخاصة وسرعته الذاتية معتمدا على نفسه (أبو الهطل . )43 : 2011

فالبرامج التعليمية المحوسيبة تليك الميواد التعليميية المعيدة بواسيطة الحاسيوب وتعتميد عليى مبيدأ

تقسيييم العمييل إلييى أج يزاة صييغيرة متتابعيية منطقيييا تضييمن تشييوي
العدييد ميين البييدائل ذا

الوسيائط المتعييددة ميين صيورة وصييو وني

واثييارة وفاعلييية المييتعلم وميين خييالل
وحركية وتسييعى لتحقيي ارهييدا

التعليمييية المعييدة مسييبقا (أبييو دييية  )13 : 2009وهييي ميواد تعليمييية يييتم تصييميمها وبرمجتهييا بواسييطة
الحاس ييوب حي ييث يس ييتطيع المي ييتعلم التعام ييل م ييع هي ييا حس ييب س ييرعته وقدرت ييه علي ييى ال ييتعلم وت ييوفر هيييذر
البرمجيا

الوسائط المتعددة من صيورة وصيو وني

العديد من البدائل ذا

الدراسي(مهدي .)8 : 2006

وفييي ضييوة مييا سييب يمكيين تعريي

وحركية مدعمية للمحتيو

البرنييامج المحوسييب بأنييه  :وحييدة د ارسييية مصييممة باسييتخدام

بي يرامج الحاس ييوب التطبيقي يية بطريق يية مترابط يية ومتض ييمنة مجموع يية م يين الخبي ي ار التعليمي يية وارنش ييطة
والوسائل التعليمية وأساليب التدريس وأساليب التقويم يتم عرضها باسيتخدام الحاسيوب بهيد

موضوع معين؛ لتحقي ارهدا

التعليمية المنشودة .

تيدريس

أنواع البرامج المدوسبة :
تتميز البرامج المحوسبة بأنها مصنفة لعدة أنواع مختلفة فمنها يتم تصنيفه على أساس طريقية

التدريس المتبعة والتي تعتميد بشيكل أساسيي عليى دور البيرامج المحوسيبة فيي تقيديم المحتيو الد ارسيي
ومنهييا يييتم تصيينيفه علييى أسيياس دور المعلييم كميسيير وموجييه للعملييية التعليمييية بمسيياعدة الحاسييب اآللييي

وكييذلك منهييا يييتم تصيينيفه علييى أسيياس الطالييب بالنسييبة للمييادة التعليمييية وفيمييا يلييي عييرض رهييم أنميياط

البي يرامج المحوس ييبة والت ييي تس ييتخدم ف ييي التعل يييم المحوس ييب (أب ييو ش ييتا
(ونش ي يوان وعبي ييد المي يينعم ( )2011يوس ي ي
( )2012الحسنا

( )2001الزع ييانين )2007

( )2009الرقي ييب ( )2009صي ييالح ( )2010حمي ييدان

( )2012عوض : )2012

 -1برنامج التدريب والممارسة :
ويهد

إلى التعلم من خالل إعطاة فرصة للمتعلمين للتدريب على إتقان مها ار سب تعلمها

وفي هذا النوع يقدم التعليم المحوسب عددا من التدريبا
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و التمرينا

أو المسائل على موضوع معيين

سبق

دراسته من قبل بطريقة ما أي أن الهد

المعلوما

مين هيذا النيوع مين االسيتخدام هيو صييانة المهيا ار أو

والتدريب على تطبيقها بسرعة وبدقة .

ويتميييز التعليييم المحوسييب فييي هييذا الموضييوع بقدرتييه الفائقيية علييى إنتيياج كثيي ار ميين التمرينييا

والمسييائل

المختلفيية والمالئميية لمسييتو معييين كمييا يتميييز علييى الطريقيية التقليدييية بممي ي از كثي يرة منهييا  :التغذييية
والتمرينييا

الراجعيية الفورييية كمييا أن التييدريبا

عيين طري ي الب يرامج المحوسييبة شييائقة ومحببيية أكثيير ميين

الطريقة التقليدية الرتيبة .

 – 2برنامج التدريس الخصوصي :
يقييوم البرنييامج المحوسييب هنييا بييدور المعلييم فييي شييرح المقييرر والمحتييو التعليمييي كمييا يوجييد
تفاعيل بيين الحاسيوب والميتعلم وأحيد ارمثليية عليى ذليك هيي طريقية حييل المسيائل التيي ترشيد الميتعلم ميين

خ ييالل ثالث يية اس ييتراتيجيا

للتعل يييم والت ييدريب والتغذي يية الراجع يية اعتم ييادا عل ييى اس ييتجابة الطال ييب وي ييتم

تشييجيع الطييالب عييل التخمييين أيضييا وفييي هييذر الطريقيية ف ي ن النمييوذج المتبييع يعتمييد فييي ارسيياس علييى
التعليم المبيرمج المتفيرع اليذي يعنيي أن المعلوميا

تقيدم فيي شيكل وحيدا

ويييتم تحليييل إجابيية الطالييب بواسييطة الحاسييوب بالمقارنيية باإلجابييا

صيغيرة تتبيع بأسيئلة متنوعية

الصييحيحة المخزنيية مسييبقا ويعطييي

الطالب تغذية راجعة مناسبة وتكون هناك عدة بدائل وذلك لم ارعياة الفيرو الفرديية ويعتميد هيذا عليى

قدرة مصمم البرنامج المحوسب .

ويسير برنامج التدريس الخصوصي على النحو التالي  :عرض المعلوما

ثم طرح سؤال ثم استجابة

المتعلم ثم تغذية راجعة ثم قرار بالتقدم إلى المعلومة التالية أو العودة إلى دراسة المعلومة السابقة .
 – 3برنامج التدريس بالمخاطبة :

يتميز هذا البرنامج بقدرة المتعلم على التحيدث إليى الحاسيوب فيوجيه الميتعلم ارسيئلة التيي ييود
الحصول على إجابتها إلى الحاسوب ومن ثم يقوم الحاسوب باإلجابة عنها؛ وبهذا يستطيع الميتعلم أن
ينيياقش الحاسييوب فييي المشييكال

التييي تواجهييه فييي حييل المسييائل المختلفيية وتتمثييل مشييكلة اسييتخدام هييذا

ارسييلوب فييي صييعوبة فهييم الحاسييوب للغيية المتعلمييين وبخاصيية فييي المرحليية ارساسييية الييدنيا؛ رنييه ال
يمكن إلزامهم بصياغة ارسئلة التي سييقومون بتوجيههيا للحاسيوب بطريقية معينية باإلضيافة إليى أنيه ال

يمكيين التنبييؤ بارسييئلة التييي سيييثيرها المتعلمييون فييي هييذر المرحليية وأيضييا مشييكلة التمييييز بييين الكلميية

المكتوبيية والكلميية المنطوقيية ميين المييتعلم وقييد يفيييد هييذا النييوع ميين الب يرامج المحوسييبة كثي ي ار فييي تعليييم

المكفوفين .

 – 4برنامج المداكاة :
وتعد من أكثر البرامج المحوسبة متعة وتشويقا إذ إنها تقوم على محاكاة الواقيع وتمثيليه عليى

شاشيية الحاسييوب وفييي هييذا النييوع ميين الب يرامج يجابييه المييتعلم موقفييا شييبيها لمييا يواجهييه ميين مواق ي

فييي

الحييياة الحقيقيية حيييث تسييتخدم هييذر الب يرامج لمحاكيياة الظ يواهر الطبيعييية والتجييارب التييي يصييعب تحقيهييا
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عمليييا فييي المختبيير إمييا بسييبب عامييل الوقي
عملييية نمييو النباتييا

أو التكلفيية أو االسييتحالة وميين ارمثليية علييى ذلييك  :تمثيييل

والتييي تأخييذ أيامييا وشييهو ار يييتم عرضييها فييي دقييائ قليليية أو تمثيييل التفيياعال

الكيميائيية أو النوويية التيي يسييتحيل عملهيا فيي المعلييم أميام الطيالب بسيبب خطورتهييا ويمتياز هيذا النييوع
م يين البي يرامج ب ييأن الطال ييب يق ييوم في ييه ب ييأداة ارنش ييطة نفس ييها الت ييي يتطلبه ييا النظ ييام الحقيق ييي أو التجرب يية

الواقعية وهذا يولد الحماس الشديد والرغبة القوية لد الطلبة للتعلم الفعال .

وتفيد برامج المحاكاة في زيادة الواقعية لد المتعلمين وتحقي التعلم باالكتشا
والتفاعل االجتمياعي ومهيا ار حيل المشيكال

واتقان المها ار

وتنمية المفاهيم

ومين أبيرز عيوبهيا حاجتهيا إليى وقي

طويييل لاعييداد و التجهيييز وضييرورة وجييود مبييرمج علييى درجيية عالييية ميين المهييارة وتتطلييب مييدرس ذو

قد ار عالية .

 – 5برنامج دل المشكالت :
يهيد

برنييامج حييل المشيكال

وتنمييية تفكييرر

إلييى إكسيياب الميتعلم القييدرة علييى حيل المشييكال

بغض النظر عن طبيعة المشكلة هل هي حسابية أو فيزيائية أو اجتماعية ويعد حل المشيكال

العمليييا

العقلييية العليييا ويتطلييب معرفيية علمييية ويميير حييل المشييكال

بالمشكلة وتحديدها وجمع المعلوما

عديييدة ميين الشييعور

وفرض الفروض واختبار صحتها والوصول إلى الحل .

ويوجد نوعان مين بيرامج حيل المشيكال

منطقية ثم يقوم بكتابة خطوا

بخط يوا

مين

يقيوم الميتعلم فيي النيوع ارول بتحدييد المشيكلة بصيورة

حلهيا عليى الحاسيوب ثيم يقيوم الحاسيوب بالمعالجيا

الكافيية مين أجيل

تزويدر بالحل الصحيح لهذر المشكلة أما النوع الثاني في ن الحاسيوب يقيوم بعميل الحسيابا

وظيفة المتعلم معالجة واحد أو أكثر من المتغي ار .

بينميا تكيون

 – 6برنامج الوسائط الفائقة :

لم يقتصر استخدام البرامج المحوسبة على عملية عرض النصيو

والرسيوم بيل تيم اسيتخدام

فيها عروض فيديو حية مدعمة بالمؤث ار الصوتية كما أمكن التحدث للحاسوب وتسجيل المحادثا
وسماع التوجيها

التي يصدرها الحاسوب وقد أتاح

كبي يير م يين الص ييور الثابت يية والمتحرك يية ولقط ييا

تكنولوجيا وسيائط التخيزين الفرصية؛ لتخيزين كيم

الفي ييديو وس ييهولة اس ييترجاعها لعرض ييها عل ييى شاش يية

الحاسوب وتتميز هذر البرامج المحوسبة بقدرتها على توظيي

الصيو والصيورة والنصيو

المتفرعية

بشكل تفاعلي وجذاب للمتعلم .

 – 2برنامج األلعاب التعليمية :
تهييد

ارلعيياب التعليمييية الحاسييوبية إلييى إيجيياد منيياخ تعليمييي يمتييزج فيييه الييتعلم مييع التسييلية؛

لغييرض توليييد اإلثييارة والتشييوي التييي قييد تحسيين اتجييار المتعلمييين نحييو الييتعلم ويقييدم البرنييامج المحوسييب
موقفييا يتنييافس فيييه مييتعلم أو أكثيير ويحييدد البرنييامج النقيياط التييي يأخييذها كييل ميينهم وميين بييين ارلعيياب

التعليمية ألعاب المغامرة التي تعمل على خل الخيال فيي غرفية الفصيل وتعتميد عليى حيل المشيكال ؛
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إلثارة تفكير المتعلميين بموضيوعا

أهييدا

حيول العيالم تتعلي بالماضيي أو الحاضير أو المسيتقبل ويكيون لهيا

وسيييا وحبكيية وتتكييون ميين نصييو

المعار والمها ار واالتجاها

ورسييوما

ثابتيية أو متحركيية وأصيوا

ليد المتعلميين وبخاصية إذا تناسيب

ويمكيين أن تنمييي

ميع المينهج والموضيوع الد ارسيي

ومستو المتعلمين وتتكون اللعبة التعليمية من المقدمة التي تشتمل على الهد

والقواعد واإلرشيادا

وجسييم اللعبيية والنهاييية وميين أبييرز فوائييدها أنهييا تييزود المييتعلم بخب ي ار أقييرب إلييى الواقييع أكثيير ميين أي
وسيلة تعليمية أخر

وتوفر السالمة وارمين للميتعلم وتسياعد فيي جمييع أنيواع اليتعلم وتنشيط الميتعلم

وتزودر بشعور من االرتياح والثقة بالنفس وتناسب المتعلمين بطيئي التعلم.

 – 2برنامج النظم الخبيرة :

وه ييي بي يرامج م يين أه ييم ف ييروع ال ييذكاة االص ييطناعي الت ييي نش ييأ

م يين البح ييث العلم ييي ف ييي مج ييال

الحاسوب هدفها العلمي فهم الذكاة من خالل برامج الحاسوب التي تعيرض سيلوكه فهيي تحتيوي عليى
خبرة اإلنسان لتنمية القدرة على حل المشكال

المناسييبة للمشييكال

واصدار ارحكام واالسيتنتاج وتقيديم النصيائح والحليول

وهييي تحيياول تقليييد تفكييير اإلنسييان وارسيياليب التييي يسييتخدمها فييي التوصييل إلييى

حلي ييول لمسي ييائل معيني يية وهي ييي تركي ييز علي ييى تعلي ييم المفي يياهيم واالسي ييتدالل وتسي يياعد المتعلمي ييين علي ييى حي ييل

المشييكال

وكيفييية اسييتخدام المعرفيية لبنيياة االسييتنتاج وتسييهل نقييل أثيير الييتعلم وتنمييي مهييا ار الييتعلم

الذاتي ويكون دور المعلم التوجيه ومساعدة المتعلم وتشجيعه على التفاعل .
 – 2برنامج معالجة الكلمات :

تسييتخدم ب يرامج معالجيية الكلمييا
كتابية التعبيي ار

مييع الطلبيية فييي الم ارحييل الد ارسييية ارولييى فهييي تسيياعدهم فييي

وتسيهل مهيا ار الكتابية وتسيتطيع تعلييم الكتابية فميع كيل برنيامج مرشيد لكيفيية حييذ

كلمة أو إضافتها أو نقل فقرة من مكان آلخر أو إضافة جملة اعتراضية ومين أبيرز فوائيدها  :التعير

عل ييى ارخط يياة الهجائي يية والمس يياعدة ف ييي التغل ييب عل ييى مش ييكال

الكتاب يية وتق ييديم الدافعي يية م يين خ ييالل

الحاسي ييوب وتسي ييهيل مراجعي يية الموضي ييوع مي يين خي ييالل تسي ييهيل إضي ييافة الكلمي ييا
والمساعدة في اختيار الكلما

 – 10برنامج االستقصاء :

المناسيبة وتجنب إضاعة الوق

أو حي ييذفها مي يين الجم ي يل

في كتابة عديدة خالية من ارخطاة .

يركييز هييذا النييوع ميين ب يرامج الحاسييوب التعليمييية علييى مجييرد استقصيياة المعلومييا

المتعلم مع الحاسوب بل يستقصي معلوما

وال يتفاعييل

تهمه ويسيترجعها مثيل كتابية الميتعلم لكلمية عليى البرنيامج

للحصييول علييى معناهييا أو التفتيييش عيين أماكنهييا وب مكييان المييتعلم الحصييول علييى ج يواب لس يؤاله علييى

شييكل مطبييوع أو معييروض علييى الشاشيية حسييب اختيييارر وميين أشييكال ب يرامج االستقصيياة البحييث عبيير
اإلنترن

وقواميس اللغة المحوسبة .
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 – 11برنامج الوسائط المتعددة المتكاملة التفاعلية :
هي النظم التي تجميع بيين أكثير مين اسيتراتيجية فيي برنيامج واحيد بشيكل متكاميل كيالجمع بيين

الت ييدريس الخص ييو
التيدريس الخصيو

والممارس يية أو الجميييع ب ييين ارلع يياب التعليمي يية والمحاكي يياة أو الجم ييع م ييا بيييين

واالختبيا ار

ومعالجيية الكلميا ؛ وليذلك فهيي تجمييع

أو الجمييع بيين حيل المشيكال

بين مزايا متعددة حسب البرامج التي تتكون منها وتعمل على تحقيي أهيدا

مختلفية وتناسيب الفيرو

الفردييية بييين المتعلمييين بصييورة أكثيير ميين برنييامج بمفييردر ولكنهييا تحتيياج إلييى تعيياون خب ي ار واسييعة فييي
تصميمها وانتاجها .

 – 12برنامج التشخيص والعالج :
وعالج أداة التالميذ فيي معلوميا

يستخدم هذا النمط من البرامج في تشخي

سيابقة عرضي

عليييهم وي يراد التأكييد ميين إتقييانهم لهييا حيييث يعتمييد الحاسييوب علييى عييدة صيييغ فييي االختبييا ار

ويمكيين

إجراة االختبار على شاشة الحاسوب بيدال مين الورقية والقليم ويرسيم لكيل تلمييذ بروفاييل ميرتبط بخريطية
ارهدا

للمحتو التعليمي للموضوع وسرعان ما يظهر للمعلم أو الميتعلم عليى شاشية الحاسيوب نقياط
حي ييث تح ييدد اره ييدا

الق ييوة والض ييع

الحاسوب بتوجيه الطالب نحو إجراةا

 – 13برنامج التقييم :

الت ييي أتقنه ييا الطال ييب واره ييدا

عالجية محددة ب عطائه المعلوما

الت ييي ل ييم يتقنه ييا وعلي ييه يق ييوم
بطريقة جديدة ومشوقة .

حيييث يسييتخدم الحاسييوب هنييا لمسيياعدة المعلييم فييي تقييييم تحصيييل الطييالب وتحديييد مسييتوياتهم

والتعر على نقاط القوة والضع

تحضييير أسييئلة االمتحانييا

لديهم بطريقة سريعة وفاعلة توفر الوقي

باسييتخدام قاعييدة بيانييا

والجهيد ويتضيمن التقيييم :

يييتم تزويييدها بأعييداد كبي يرة ميين ارسييئلة المحتمليية

وطييرح ارسييئلة علييى الطييالب وتلقييي إجابيياتهم وتحرييير هييذر اإلجابييا
جداول إحصائية أو رسوم بيانية لها وغير ذلك من التطبيقا

.

وحفييظ درجييا

الطييالب وعمييل

وتر الباحثة في ضوة العرض السابقة آللية عمل كل برنامج محوسب وفوائيدر بيأن أنسيب أنيواع

ه ييذر البي يرامج المحوس ييبة لحوس ييبة دروس اللغ يية العربي يية للصي ي

ارول ارساس ييي لتنمي يية مه ييا ار القي يراةة

الجهرية هي  :برنامج التيدريب والممارسية وبرنيامج ارلعياب التعليميية وبرنيامج التيدريس الخصوصيي
وبرنامج معالجة الكلما ؛ رن هذر البرامج المحوسبة تتميز بالممي از التالية :

 .1ع ييرض اليييدروس والمحت ييو التعليمي ييي بأس ييلوب شيييي في ييه إث ييارة وجاذبيييية ع يين طري ي ي ارل ي يوان و
الصو

والصورة ز

 .2يتبيع كييل عيرض تعليمييي مجموعيية مين ارنشييطة الكتابيية والقرائييية والشييفوية وغيرهيا تتعلي بمحتييو
الموضوع .

 .3تقييديم تغذييية راجعيية فورييية تكييون علييى شييكل مييديح وثنيياة فييي حييال اإلجابيية الصييحيحة أو إعييادة
اإلجابة عند اإلجابة الخطأ .
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 .4تفسح المجال للمتعلم الفرصة للقيام بالعديد من المحاوال
الوصول إلى اإلجابة الصحيحة .

المختلفة لاجابة عن ارنشطة؛ حتى يتم

 .1تزيد من تفاعل المتعلم مع المادة التعليمية .

 .6استخدام أكثر من حاسة للمتعلم مثل  :حاسة السمع والنظر واسيتخدام الميتعلم لمها ارتيه المختلفية
ومشاركته الفاعلة في الموق

التعليمي .

 .7تتميز بالكفاةة العالية في تعليم الطالب بمستوياتهم المختلفة وخاصة ضعيفي التحصيل .

 .8ق ييدرة البي يرامج الس ييابقة عل ييى تجهي ييز العدي ييد م يين ارنش ييطة والتم ييارين المتنوع يية والت ييي تتناس ييب م ييع
ارهدا

التعليمية للمحتو الدراسية .

 .9تتيح تلك البرامج الفرصة للمتعلمين لعرض طاقياتهم المختلفية والبعيد عين الخجيل والتيردد واميتالك
خاصية الثقة بالنفس والقيام بالمبادرة من غير تردد .

.10

تسجل مسيتو أداة الميتعلم وتحيدد متيى يصيل إليى المسيتو المطليوب منيه أو مسيتو ارداة

المقبول أو الجيد .

مبادئ تصميم البرامج التعليمية المدوسبة :
ينبغ ييي عل ييى مص ييمم البي يرامج التعليمي يية المحوس ييبة ف ييي أي م ييادة د ارس ييية علي ييه االعتم يياد عل ييى

بيه الباحثية وهيي عليى النحيو التيالي ( Woodword ,

مجموعة مين ارسيس والمبيادئ وهيو ميا قامي

( )2001 : 45-47المالكي : )77 – 76 : 2008

 – 1تدليل المدتدوى التعليمدي إلدى خطدوات صدغيرة  :ويعنيي ذليك تقسييم المفياهيم والخبي ار والمعيار
والمعلوما

الساب

إلى أجزاة صغيرة إلنجازها بدقة بحيث ال ينتقل المتعلم إلى جزة الح إال إذا أتقن الجزة

وذلك لمساعدة المتعلم على اكتشا

الخطأ عند وقوعه فيه وتجنب الفشل .

 – 2المثيرات واالستجابة اإليجابية  :يقوم هذا المبدأ على الموق

التعليمي اليذي يتعيرض ليه الميتعلم

ويعييد مثيي ار لييه يتطلييب اسييتجابة ويجييب أن تكييون االسييتجابة إيجابييية؛ رن المييتعلم ال يسييتطيع أن ينتقييل
إلى خطوة جديدة إال إذا أتقن الخطوة السابقة .

 – 3التعزيدددز  :بم ييا أن الم ييتعلم يك ييون ق ييد اس ييتجاب للمثي يير ل ييذلك يج ييب معرف يية النتيج يية الفوري يية له ييذر
االسييتجابة وهييي بمثابيية التعزيييز للمييتعلم فمعرفتييه بييأن اسييتجابته صييحيحة سييو
الخطوا

التالية بينما يؤدي تأخر معرفة النتيجة لالستجابة إلى إضعا

تشييجعه لالنتقييال إلييى

حماس المتعلم .

 – 4قدددرة المددتعلم  :يتيييح هييذا المبييدأ للمييتعلم االنتقييال ميين خطييوة إلييى أخيير حسييب قدرتييه واسييتعدادر

مراعيا الفرو الفردية بين المتعلمين كما يستمر في متابعة دراسته للموضوع وف رغبته ويتوق

عن

ذلك حينما يريد حتى ال يتسلل الملل إليه وينعكس بالتالي على حبه لموضوع الدراسة وهذا عكس ما
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يحييدث فييي غرفيية الد ارسيية إذ يشييعر بعييض المتعلمييين بالملييل؛ رن سييرعة السييير فييي الييدرس أبطييأ ميين

قدراتهم أو يشعر البعض باإلحباط؛ رنهم قصروا عن متابعة اآلخرين .

 – 5التقويم الذاتي للمتعلم  :يقيوم الميتعلم بتقيييم نفسيه بنفسيه دون مقارنية أدائيه بغييرر وفيي هيذا تقلييل
ميين شييعور المييتعلم بالخجييل عنييد مقارنتييه مييع أق ارنييه فييي الص ي ؛ ممييا يسييهل عملييية تشييخي
ووص

العالج المناسب له .

الخطييأ

مرادل إعداد البرمجيات التعليمية المدوسبة :
التعليمية المحوسبة من عدة موضوعا

تتكون البرمجيا

كييل درس يتكييون ميين عييدة فق ي ار

التعليميي يية وتعتبي يير البرمجيي ييا

والموضوع يتكون من عيدة دروس

وتتكييون الفق يرة ميين عييدة نوافييذ أو شاشييا

التعليميي يية المحوسي ييبة إحي ييد الوسي ييائل التدريسي ييية الحديثي يية في ييي التعلي يييم

المحوسب والتي يمكن للمعلم في الغرفة الصيفية اسيتخدامها وتطبيقهيا بهيد
الطلبيية؛ لمييا تتميييز بييه البرمجييية التعليمييية بوجييود عييدد ميين الخصييائ
مشوقا للطلبة كاحتوائها على ارصوا
البرمجيييا

تعييرض ميين خاللهييا الم يواد

والصييفا

زييادة إثيارة الدافعيية ليد

التييي تجعلهييا عنص ي ار

وارلوان والتعزييز اليذاتي المحبيب للطلبية ليذا تمير عمليية إعيداد

المحوسييبة التعليمييية بخمييس م ارحييل وهييي مييا تعيير بييدورة إنتيياج البرمجييية لتظ ييهر بشييكلها

النه ييائي ال ييذي تع ييرض ب ييه وه ييي (أب ييو دي يية ( )100 : 2009ع ييوض ( )71-70 : 2012حم ييدان
( )27-26 : 2012أبو زهرة : )26 :2010
 – 1مردلة التدليل والتصميم :

وهييي المرحليية التييي يضييع المصييمم فيهييا مييا ينبغييي أن تحتويييه البرمجييية ميين أهييدا

وأنشييطة وتييدريبا

وهييي تميير وفي العناصيير التالييية  :تقييدير الحاجييا

التعليمي يية للبرمج يية بدق يية وتحلي ييل خص ييائ

وتحديييد الوسييائط التعليمييية وطيير واسييتراتيجيا

تنويعها وتحديد ووص
استراتيجيا

وتحديييد ارهييدا

الم ييتعلم واختي ييار المحت ييو التعليم ييي للبرمجي يية وتحليل ييه

وصييياغته فييي تتييابع منطقييي أو سيييكولوجي بمييا يتناسييب مييع ارهييدا

ارنشييطة المصيياحبة لكييل موق ي

والضييرو ار

ومييادة

الييتعلم المناسييبة لاهييدا

التعليمييية وخصييائ

المييتعلم

ومسييتو الطالييب وتحديييد

تعليمييي متوقييع وتحديييد طيير التعزيييز والتغذييية الراجعيية والعمييل علييى

طر العرض ونوع التهيئة المطلوبة وتحدييد أنيواع ارسيئلة الهادفية وتحدييد

التقويم المناسبة .

 – 2مردلة كتابة السيناريو :
وهي المرحلة التي يتم بها ترجمة الخطيوط العريضية إليى إجيراةا

مسجلة على الور

وتتلخ

تفصييلية ومواقي

تعليميية

خطة العمل في هذر المرحلة بتسجيل ميا ينبغيي أن يعير عليى الشاشية

وتحديد تسلسل ظهور هذر المعلوما

والفواصل الزمنية وكيفية عيرض كيل وحيدة ومعلومية وييتم عليى

نماذج خاصة تعرض بنماذج السيناريو وهي مصممة ومقسمة بطريقة تشبه تماما شاشة الحاسوب .
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 – 3مردلة إنتاج البرمجية :
وهييي المرحليية التييي يسييعى فيهييا المصييمم لتنفيييذ مييا وضييعه فييي السيييناريو فييي صييورة برمجييية

متعددة تفاعلية حيث يتم تقسيم محتو البرمجية إليى مجموعية مين اإلطيا ار (الشاشيا ) التيي يختلي

عييددها تبعييا لطبيعيية الموضييوع وحجمييه وينبغييي اإلطييالع الشييامل علييى سيييناريو البرمجييية حتييى تكييون
لد المبرمج الصورة الشاملة عن تسلسل ارحداث .

 – 4مردلة التجريب والتطوير :

وهي المرحلة التي يتم فيها عرض البرمجية على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة في مجال
تكنولوجيا التعليم والمناهج وطر التدريس؛ وذلك بهد

تحسين وتطوير البرمجية التعليمية المحوسبة؛

لتكون فاعلة عند تطبيقها وال يوجد بها أية مشاكل تعترض تنفيذها .

 – 5مردلة تقويم البرمجية التعليمية المدوسبة :

وميين أهييم العناص يير لتقييييم إعييداد البرمجي يية  :التفاعييل ودور المييتعلم والتكام ييل بييين الوس ييائط

المتعييددة والتغذييية الراجعيية والتجديييد واإلبييداع والتنظيييم وحسيين الترتيييب والتشييوي
واإلخراج والتوظي
ولقييد اتبع ي

الجيد للوسائط المتعددة  ...إلخ .

الباحثيية الخط يوا

والن يواحي الفنييية

والم ارحييل السييابقة عنييد إعييداد البرمجييية التعليمييية المحوسييبة ميين إعييداد

وتصميم إلى كتابة السيناريو والتنفيذ والتجريب والتطوير وتقويم إعداد البرمجية التعليميية المحوسيبة؛

ليالئم ذلك دروس اللغة العربية لطلبة الص

ارول ارساسي .

معايير تصميم البرمجية التعليمية المدوسبة:
ال بد من توافر بعض المعايير العامة التي يجب أن تتوفر في البرمجيا

حتى نستطيع وصي
وانتي يياج البرمجيي ييا

تليك البرمجييا

التعليمية المحوسيبة

بأنهيا جييدة ومين أهيم هيذر المعيايير الواجيب توافرهيا عنيد تصيميم

التعليميي يية المحوسي ييبة مي ييا يلي ييي (الفي ييرع ( )36 : 2008الخضي ييري )12 : 2009

(عوض :)72 : 2012
 .1الهد

 :ينبغي أن يكون الهد

من البرمجية التعليمية المحوسبة واضحا ومصياغا صيياغة جييدة

وباإلمكان قياسه وأن يتوفر في بداية عرض البرمجية .

 .2مناسييبة محتييو البرمجييية لمسييتو المييتعلم  :يجييب أن يكييون المحتييو مناسييبا لمسييتو المييتعلم ميين
حيث السن والخلفية الثقافية .

 .3تعلم المها ار القبلية  :يجب التأكييد عليى تعليم الميتعلم للمهيا ار القبليية ارساسيية قبيل تعرضيه إليى
تعلم مها ار وخب ار ومفاهيم جديدة .
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 .4التفاع ييل  :أي أن يك ييون هن يياك تفاع ييل م يين جهت ييين ب ييين البرمجي يية والم ييتعلم له ييذا يج ييب أن تلع ييب
البرمجييية دو ار أساسيييا فييي تفعيييل دور المييتعلم وذلييك عيين طريي تقييديم مييادة تعليمييية شييائقة تحتييوي
على مثي ار تعليمية متنوعة .

 .1تحكييم المييتعلم فييي البرمجييية  :ينبغييي أن تتييرك بعييض الحرييية للمييتعلم فييي اختيييار محتويييا
العلمية أو التدريبا

أو ارنشطة .

المييادة

 .6جذب انتبار المتعلم  :وذلك من خالل استخدام الرسوم والخطوط والرسوم المتحركة والصو .
 .7ارمثلة وتنوعها وكفايتها  :ينبغي أن يتوفر في البرمجية التعليمية المحوسبة عدد كيا ٍ مين ارمثلية
المتنوعة التي تتميز بالتشعب والتدرج من السهل إلى الصعب .

 .8البعييد عيين الرتابيية الممليية  :يجييب أن تصيياغ البرمجييية التعليمييية المحوسييبة بأسييلوب شييائ محبييب
للطلبة بعيدا عن التك ار ار

 .9كفايية التييدريبا
عرض ارهدا

والحشو العلمي الغير مفيد .

وتنوعهييا  :يجييب أن يتييوفر للمييتعلم تييدريبا
والمادة التعليمية وارمثلة .

كافييية ومتنييوع عيين المييادة العلمييية بعييد

.10

التغذييية الراجعيية  :وهييي أحييد الشييروط ارساسييية التييي يجييب أن تتييوفر فييي البرمجييية التعليمييية

.11

تنييوع التغذييية الراجعيية  :تقييدم البرمجييية التعليمييية المحوسييبة الجيييدة التغذييية الراجعيية للمتعلمييين

الجيدة وبصورة سريعة بعد استجابة المتعلم .
بشكل متنوع لهم سواة أكان ذلك بالعالما

.12

أم بالموسيقى أم بالصور أم بارلفاظ .

المساعدة المناسيبة  :وهيي تيوفير المسياعدة للميتعلم حسيب اسيتجابته وتقلييل المسياعدة تيدريجيا

بحيث ال يجعل المتعلم اتكاليا .

والعالج المناسب  :في حالية تكيرار الميتعلم للخطيأ نفسيه وبعيد تيوفير المسياعدة ليه

.13

التشخي

.14

االختبار المناسب  :ينبغيي أن يتيوفر اختبيار فيي نهايية كيل جيزة لقيياس ميا تعلميه الميتعلم وميا

حيث يجب أن يتم تحديد وتشخي

حققه من أهدا

نقاط الضع

وتقديم العالج المناسب.

وأن يكون االختبيار مختلفيا عين ارمثلية التيي اسيتخدم

يتدرج من السهل إلى الصعب .

.11

تنويييع التطبيقييا

.16

التعزيي ييز  :تقي ييدم البرمجيي يية التعليميي يية الجيي ييدة التعزي ي ي از المتنوعي يية للمتعلمي ييين س ي يواة أكي ييان ذلي ييك

وتطبيقا

بالعالما

والتييدريبا

مسيبقا فيي التيدريب وأن

متنوعة؛ لتحقي ارهدا

المنشودة وأن تكون كافية وتغطي جميع ارهدا

(النقاط) أو بالموسيقى أو الصور أو بارلفاظ مثل  :صحيح أحسن

وتشييير الباحثيية إلييى أنييه قييد تم ي

المحوسييبة والتييي سييو
ارهدا

وكفايتهييا  :عيين ميين ممي ي از البرمجييية الجيييدة أنهييا تييوفر تييدريبا

التعليمية .

أشكرك عظيم.

م ارعيياة معظييم هييذر المعييايير الواجييب توافرهييا فييي البرمجييية التعليمييية

تطب ي علييى عينيية الد ارسيية ميين طلبيية الص ي

التعليمية المنشودة .
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ارول ارساسييي؛ وذلييك لتحقي ي

تصنيو شاشات البرمجية التعليمية المدوسبة :
لقي ييد قي ييام الفي ييار ( )408-380 : 2000بتصي ييني
تصنيفا

وهي كالتالي :

 .1شاشة التعريي

شاشي ييا

البرمجي ي ية التعليميي يية المحوسي ييبة إلي ييى عش ي يرة

بالبرمجيية  :توضيع عيادة موضيوع البرمجيية عليى الشاشية إضيافة إليى اسيم المنفيذ

والمصمم والمراجع والمشر .

 .2شاشية المقدمية  :وتتكيون عيادة ميين شاشية واحيدة أو أكثير حييث يييتم مين خيالل شاشيا
التعري

هيذا الجييزة

بموضوع البرمجية وفيه تشوي للمتعلم بالبرمجية وموضوعها .

 .3شاشة ارهدا

 :وتتكون عادة من شاشة واحدة أو أكثر ويمكن عن طريقها أن يتحكم المتعلم في

سييير الييدرس وعييادة تتكييون ميين مجموعيية ميين ارزرار أو الق يوائم المنسييدلة حيييث يييتم عيين طري ي
اختياراتها تدف بقية شاشا

البرمجية وتعتبر هذر الشاشة من ناحية أخر مرة تعكس ميا تحتوييه

البرمجية من دروس وموضوعا

.

 .4شاش يية الع ييرض  :وتك ييون مجموع يية متنوع يية م يين الشاش ييا

والت ييي ي ييتم م يين خالله ييا ع ييرض المي يواد

التعليمييية ميين خييالل المشيياركة الفعاليية ميين قبييل المييتعلم ميين إتاحيية الفرصيية لييه للقيييام بالعديييد ميين
ارنشييطة الفردييية مييع ضييرورة احتوائهييا علييى بعييض الصييور الثابتيية والمتحركيية والرسييوم التوضيييحية

ولقطا

الفيديو الالزمة للشرح والتوضيح واتاحة الفرصة لالستيعاب النشط والفعال .

 .1شاشة ارمثلة والتمارين والتدريبا

 :وعادة ما تكون مجموعة متنوعة من الشاشيا

خالله ييا ع ييرض ارمثل يية والتم ييارين والت ييدريبا

والتيي ييتم مين

المتنوع يية م ييع ض ييرورة التركي ييز عل ييى تن ييوع التغذي يية

الراجعة والتي تتضمن عادة رسالة وصو ورسوم وأشكال .
 .6شاش يية التق ييويم  :وتك ييون مجموع يية متنوع يية م يين الشاش ييا
االختبار بهد

التقويم أو التشخي

والت ييي ي ييتم م يين خالله ييا ع ييرض مف ييردا

أو اإلتقان والتي ينبغي أن تكون متنوعة قدر المستطاع مع

ضرورة العمل على عرض نتيجة الطالب عليها بشكل واضح .

 .7شاشة المساعدة  :وهي نوعان ارولى شاشة مسياعدة تعيين الطاليب عليى االسيتخدام الصيحيح مين
البرمجييية والثانييية شاشيية مسيياعدة تعييين الطالييب علييى فهييم بعييض العييروض وارمثليية والتمييارين
والتدريبا

.

 .8شاشيية التغذييية الراجعيية  :وتحتييوي علييى التغذييية الراجعيية المطلوبيية لالسييتجابا

الصييحيحة والخطييأ

علييى حييد س يواة والتييي يمكيين أن تكييون نصييا مقييروةا أو مسييموعا أو صييورة ثابتيية أو متحركيية أو

لقطة فيديو .

 .9شاشيية النهاييية أو الخاتميية  :وتتكييون ميين شاشيية واحييدة أو أكثيير وهييي التييي عييادة مييا تييودع المييتعلم
ببعض الكلما

الرقيقية التي تحفزر على معاودة العمل والتعلم من خالل البرمجية مرة أخر .
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ولقيد قامي

الباحثيية بم ارعيياة تصييني

لتطبيقه على عينة الدراسة .

شاشييا

البرمجييية التعليمييية المحوسييبة فييي البرنييامج المحوسييب

صفات الدرس التعليمي المدوسب :
إعييداد وتصييميم الييدروس التعليمييية المحوسييبة بطريقيية سييليمة باالعتميياد علييى نظريييا

التعليم ييي ونظري ييا

التصييميم

التعل يييم وال ييتعلم تك ييون فاعل يية وم يين الص ييعب التع يير عل ييى أفض ييل درس تعليم ييي

محوسب لكمن من الممكين التعير عليى صيفا

اليدرس التعليميي المحوسيب الفعيال والنياجح فاليدرس

الجيد والناجح هو الدرس الذي ييؤدي الغيرض اليذي صيمم مين أجليه يتمييز اليدرس التعليميي المحوسيب
بعدة صفا

قد ذكرها رائد الزعانين ( )61-63 : 2007كما يلي :

 .1مبني على أهيدا

تعليميية واضيحة ومحيددة  :ال بيد عنيد تصيميم التعلييم مين وجيود أهيدا

مالئميية وقابليية للقييياس وهييذا مييا يبنييى عليييه الييدرس التعليمييي المحوسييب ميين أهييدا
للمالحظة والقياس ليكون باستطاعة المتعلم والمعلم والمصمم قراةتها وفهمها .

 .2يتناسب مع صفا

المتعلم  :يجيب أن يتناسيب اليدرس التعليميي المحوسيب ميع صيفا

الطلبة المصمم لهم من حيث العمر الزمني والمرحلة التعليمية والمستو اللغوي .

تعليميية

تعليمييية قابليية
وخصيائ

 .3يزيد من التفاعل والمشاركة  :يتميز الدرس التعليميي المحوسيب بأنيه يقيدم المحتيو التعليميي بشيكل
متسلسل ويتعلم فيه المتعلم حسب سرعته وقدراته ويعرض المادة بشكل مينظم ودقيي ؛ مميا يجعيل
من المتعلم متفاعال مشاركا إيجابيا في الموق

التعليمي .

 .4يحافظ على انتبار المتعلم  :يتميز الدرس التعليمي المحوسب بأنه يحافظ على انتبار الميتعلم وذليك
من خالل جذبه طوال الوق

بأسلوب محبب إلى نفس الطالب .

 .1يتواصييل ويقتييرب ميين المييتعلم بشييكل إيجييابي  :يتجنييب فييي الييدرس المحوسييب العقيياب والسييخرية ميين
المتعلم؛ لهذا تجد المتعلمين مستمتعين بالدرس في داخلهم شعور بالراحة وارمان .

 .6يييوفر خلفييية متنوعيية ميين التغذييية الراجعيية  :يحتيياج المتعلمييون ويرغبييون فييي معرفيية مسييتو أدائهييم
ويتشوقون على معرفة المعلومية الصيحيحة فيي حالية عيدم قيدرتهم فيي التعير عليهيا فعليى مصيمم

اليدرس المحوسييب أن يقييدم التغذيية الراجعيية والتييي تخليو ميين السييخرية واالسيتهزاة وأن تكييون فورييية
ومناسبة لمستو المتعلمين .

 .7ينسييجم مييع البيئيية التعليمييية  :يتميييز الييدرس المحوسييب الجيييد بأنييه ال بييد أن يكييون فييي بيئيية تعليمييية
جيدة من قاعا

صفية مالئمة .

 .8يقيييم ارداة بشييكل مناسييب  :تقييييم أداة المييتعلم مهييم جييذا فييي التعليييم المحوسييب؛ للتعيير ميين خييالل
ذلك التقييم مد تقدم المتعلم والمراحل التي تم قطعها .
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 .9يسييتخدم وسييائط الحاسييوب بحكميية  :اسييتخدام إمكانيييا

الحاسييوب بحكميية فييي تقييديم الييدروس مثييل

اسييتخدام قييدرة الحاسييوب علييى التخ يزين والييتحكم بكمييية كبي يرة ميين البيانييا

وتفسييير نتييائج الطلبيية

تجعل الدرس المحوسب أكثر كفاةة .

.10

يبنييى علييى مبييادئ التصييميم التعليمييي  :يتكييون تصييميم الييدرس التعليمييي المحوسييب ميين عييدة

مراحل وكل منها مهم وحيوي فالدرس جيد التصيميم يحفيز الميتعلم كميا أنيه يقيدم إرشيادا منتظميا
ويقيم التطور باستمرار ويسمح بممارسة النشاطا

.11

ويقيم ارداة النهائي للمتعلم.

يجي ييب تقييمي ييه بحي ييذر وتمعي يين  :فالي ييدروس بجي ييب تقييمهي ييا مي يين حيي ييث نوعيي يية المي ييادة التعليميي يية

واالعتبا ار االنفعالية والتقبل الجمالي والتطاب المنهجي وكيذلك دقية وصيحة البرنيامج التعليميي

المحوسب .

تنيياول الفصييل الثالييث مبحثييين وهمييا  :المبحييث ارول تمثييل فييي القيراةة المفهييوم والمهييا ار

أمييا

المبحييث الثيياني فتنيياول التعليييم المحوسييب حيييث إن المبحييث ارول تعييرض لمفهييوم الق يراةة وأهميتهييا

وأن يواع الق يراةة والمتمثليية فييي الق يراةة الصييامتة والق يراةة الجهرييية وتنيياول هييذا المبحييث مهييا ار الق يراةة

الجهرية بصفة عامة ومها ار القراةة الجهرية المناسبة لتالميذ الص
تناول

الباحثة بعدها أهدا

تدريس القراةة في مراحل التعلييم المختلفية وطير تيدريس القيراةة وخاصية

فييي المرحليية ارساسييية والمتمثليية فييي الص ي
المح ييور بالض ييع
تشيخي

ارول ارساسيي بصيفة خاصية

ارول ارساسييي موضييع الد ارسيية ثييم اختتم ي

الق ارئ ييي وأس ييبابه بص ييفة عام يية وخاص يية لتالمي ييذ الصي ي

هيذا الضييع

الباحثيية هييذا

ارول ارساس ييي وكيفي يية

الق ارئيي لييد التالمييذ والتييي ال تقتصير عليى التالميييذ الضيعفاة فقييط وانميا علييى

كل التالميذ بصفة عامة ثم بين
والقراةة الصامتة .

الباحثة كيفية عالج الضع

القرائي لد التالميذ ي القراةة الجهرية

أم ييا المبح ييث الث يياني فتعلي ي ب ييالتعليم المحوس ييب وال ييذي تناولي ي

في ييه الباحث يية ماهيت ييه وارس ييس

الفلسفية التي يقوم عليها التعليم المحوسب وأهدافه ومبر ار استخدامه في العملية التعليمية وتطرق

الباحثيية إلييى مميي از التعليييم المحوسييب فييي التعليييم وخاصيية للمييتعلم والمعلييم ثييم تناولي

الباحثيية ماهييية

البرامج المحوسبة كون الدراسة الحالية متغيرهيا المسيتقل يتمثيل فيي برنيامج محوسيب وبيني

أنيواع تليك

الب ي يرامج التعليميي يية المحوسي ييبة ومي ييا هي ييي الم ارحي ييل التي ييي يي ييتم مي يين خاللهي ييا إعي ييداد البرمجيي ييا

التعليميي يية

البرامج المحوسبة والتي تمثل

في ثالثة عشر برنامجا يلي ذلل المبادئ التي يجب مراعاتها لتصيميم

المحوسبة والمعايير الواجب توافرها في تصميم البرمجية التعليمية المحوسبة.

ومين خييالل هييذا اإلطييار النظييري التييي تنيياول القيراةة بصييفة عاميية والقيراةة الجهرييية ومهاراتهييا بصييفة

خاصية والتعليييم المحوسييب بصييفة عاميية والبيرامج المحوسيبة بصييفة خاصيية فقييد اسييتفاد

الباحثيية ميين

هذا اإلطار النظري من شقين ارول تمثل في إعداد قائمة بمها ار القراةة الجهرية والتي تناسب تالميذ
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الصي

ارول ارساسييي أمييا الشي الثيياني فتمثييل فييي كيفييية إعييداد وبنيياة البرنييامج التعليمييي المحوسييب

وهذا ما سو

يأتي تفصيله في الفصل التالي والمتمثل في إجراةا
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الدراسة.

الفصل ال ا ع
إجةةة اءات الدراسةةة
 مقدمــة .
 منهج الدراسة .
 جمتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة
 -1قائمة مهارات القراءة اجلهرية
 -2اختبار املهارات القرائية
 -3بطاقة مالحظة مهارات القراءة اجلهرية
 الربنامج احملوسب
 إجراءات الدراسة
 األساليب االحصائية

الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
مقدمددة :
هييذا الفصيل إلييى بييان اإلجيراةا

يهيد

ال ارهينة وما أعدته لها من أدوا

التيي سييلكتها الباحثية فييي المييدان التطبيقييي لهيذر الد ارسيية

بحثية؛ من أجل اإلجابة عن تساؤال

 .1ميا مهيا ار القيراةة الجهريية المناسييبة لتالمييذ الصي
بغزة ؟

 .2م ييا مكون ييا

الدراسة اآلتية :

ارول ارساسييي بميدارس وكاليية الغيوث الدولييية

البرن ييامج المحوس ييب لتنمي يية مه ييا ار القي يراةة الجهري يية لتالمي ييذ الصي ي

بمدراس وكالة الغوث الدولية بغزة ؟

 .3ما أثر البرنامج المحوسب في تنمية مهيا ار القراةة الجهرية لتالميذ الص
ولاجابيية عيين تلييك التسيياؤال

ارول ارساس ييي

ارول ارساسي ؟

تقييوم الباحثيية بيياإلجراةا

البحثييية فتبييدأ بتحديييد ميينهج الد ارسيية

وب عداد قائمة بمها ار القراةة الجهريية المناسيبة لتالمييذ الصي

ارول ارساسيي؛ وذليك لتنميتهيا ليديهم

ثييم يعييرض بعييد ذلييك لخطيوا بنيياة البرنييامج المحوسييب الييذي ُيسييتخدم لتنمييية تلييك المهييا ار
بعد ذلك لخطوا إعداد اختبار المها ار القرائية الذي يستخدم لقيياس أثير اسيتخدام البرنيامج المحوسيب

فييي تنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية لييد عينيية الد ارسيية ثييم يعييرض خط يوا

ثييم بعييرض

إعييداد بطاقيية مالحظيية أداة

عينيية الد ارسيية لمهييا ار القيراةة الجهرييية؛ للتعيير إلييى أثيير البرنييامج المحوسييب فييي تنمييية مهييا ار القيراةة

الجهريية وفيي النهايية يعيرض الفصييل إلجيراةا
الخطوا

اآلتية :

التطبيي المييداني وعليى ذلييك يسيير هيذا الفصيل وفي

أوال  :منهج الدراسة .

ثانيا  :مجتمع الدراسة .
ثالثا  :عينة الدراسة .

رابعا  :أدوا

الدراسة .

خامسا  :إعداد البرنامج المحوسب .

سادسا  :إجراةا

تطبي أدوا

الدراسة .

سابعا  :ارساليب االحصائية المستخدمة في معالجة النتائج .

وفيما يلي تفصيل ذلك :
في ضوة أهدا

الدراسة ولاجابة عن أسئلتها مر الدراسة باإلجراةا

التالية :

أوال  :منهج الدراسة :
تستخدم الباحثة في ضوة طبيعة الدراسة منهجين وذلك على النحو التالي :

 .1المددنهج الوصددفي  :ويسييتخدم فييي اإلطييالع علييى الد ارسييا
الد ارسيية وكييذلك فييي اردبيييا

والبحييوث السييابقة ذا

الصييلة بموضييوع

التييي تتنيياول الق يراةة بصييفة عاميية والق يراةة الجهرييية بصييفة خاصيية؛

لتحديد مها ار القراةة الجهرية المناسبة لتالميذ الص

ارول ارساسي .

 .2المددنهج التجريبددي  :ويتمثييل فييي تصييميم مجمييوعتين إحييداهما تمثييل المجموعيية التجريبييية وارخيير
ويسيتخدم فيي تطبيي أدوا
تمثل المجموعة الضابطة يتم اختيارهيا بطريقية قصيدية لعينية عشيوائية؛ ُ
الدراسة والبرنامج المحوسب عليى أفيراد العينية المختيارة؛ لمعرفية أثير البرنيامج المحوسيب فيي تنميية
مها ار القراةة الجهرية لد تالميذ الص

ارول ارساسي .

ثانيا  :مجتمع الدراسة :
يتكون مجتمع الدراسة من جميع تالميذ الص

ارول ارساسيي واليذين يتعلميون بميدارس وكالية الغيوث

الدولييية بمنطقيية غييرب غ يزة التعليمييية والبييالغ عييددهم ( )6753تلميييذ وتلميييذة بواقييع ( )0838تلميييذ و

( )0518تلميذا

والمسجلين في العام الدراسي  2106 – 2102م .

ثالثا  :عينة الدراسة :
تييم اختيييار عينيية الد ارسيية ميين تالميييذ الص ي

ارول ارساسييي ميين مدرسيية الشيياطئ االبتدائييية المشييتركة

(ج) وقد بلغ عددهم ( )33تلمييذا وتلمييذة تيم تقسييمهم إليى مجميوعتين متكيافئتين الضيابطة تتمثيل فيي
الصي ي

ارول ارساس ييي (أ) وع ييددها ( )66تلمي ييذا وتلمي ييذة أم ييا التجريبي يية فتتمث ييل ف ييي الصي ي

ارول

ارساسييي (ج) وعييددها ( )66تلميييذا وتلميييذة وقييد تييم اختيييار تلييك العينيية عشيوائية بطريقيية قصييدية ميين
مجتمع الدراسة .
رابعا  :أدوات الدراسة :
 – 1قائمة مهارات القراءة الجهرية :
قام

الباحثة ب عداد قائمة بمها ار القراةة الجهرية المناسبة لتالميذ الص

ضوة تحليل أهدا

منهاج اللغة العربية للص

ارول ارساسي وذليك فيي

ارول ارساسي والدراسة االستطالعية التي قام

الباحثة والتي تم فيها مقابلة بعض معلمي ومعلميا

الصي

بهيا

ارول ارساسيي وبعيض مشيرفي المرحلية

ارساسية الدنيا واالطالع على الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية الفلسطيني وسار إعداد القائمة
وف الخطوا

اآلتية :
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أ  -تدديد الهدو م قائمة مهارات القراءة الجهرية :
هيذر القائمية إليى تحدييد مهيا ار القيراةة الجهريية المناسيبة لتالمييذ الصي

هيدف

بناة البرنامج المحوسب لتنمية تلك المها ار لد تالميذ الص

بهيد

ب  -وصو قائمة مهارات القراءة الجهرية :
اشتمل

ارول ارساسيي؛ وذلييك

ارول ارساسي .

القائمة في صورتها المبدئيية عليى تسيع عشيرة مهيارة مين مهيا ار القيراةة الجهريية والتيي سيو

يقييوم البرنييامج بتنميتهييا بعييد عرضييها علييى السييادة المحكمييين المتخصصييين فييي هييذا المجييال وفيمييا يلييي

عرض لقائمة مها ار القراةة الجهرية والتي تم التوصل إليها في صورتها ارولية جدول (.)114
جدول رقم ()1،4

مكونات قائمة المهارات الجهرية المناسبة لتالميذ الصو األول األساسي
ي صورتها األولية

م

مهارات القراءة الجهرية

1

ُيخرج الحرو
ينط الحرو

3

قراةة الجملة بدون توق

4

يق أر بدون تكرار لبعض الكلما

1

يستخدم درجة الصو المناسبة للموق

6

يق أر بسرعة مناسبة تتواف مع سنه .

2

7

يق أر كلميا

من مخارجها الصحيحة عند النط بها
والكلما

بهيا حيرو

نطقا سليما .
عند بعض الكلما

يختلي

أثناة القراةة
القرائي

نطقهيا عين رسيمها بصيورة

صحيحة

8

يق أر كلما

9

ينوع نب ار الصو أثناة القراةة .

10

منتمية

يختل

رسمها عن نطقها بصورة صحيحة

ينط ي صييو الحيير مييع أشييكال التنييوين المختلفيية بشييكل

صحيح

 11يتجنب القراةة البطيئة المجهدة .
 12يق أر الجمل بصورة واضحة .
 13يق أر الجمل دون حذ

بعض الكلما

أو الحرو

 14يق أر يصو مسموع .
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غير

منتمية

مالدظات

ُ 11يخرج الكلما
 16يراعي عالما
 17يق أر الكلما

بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد
الترقيم أثناة القراةة
بصورة واضحة .

 18ينتقل أثناة القراةة من سطر رخر بسهولة ويسر
 19يق أر الحرو

مع الحركا

 20يق أر الكلما

التي بها مدود بشكل صحيح

 21يق أر الكلما

الثالثة نطقا صحيحا

دون عجز

ج – صدق قائمة مهارات القراءة الجهرية :
وللتأكييد ميين صييحة القائميية قامي

الباحثيية بعرضييها علييى مجموعيية ميين المحكمييين اركيياديميين

والتربييويين المتخصصييين فييي مجييال اللغيية العربييية وط ارئ ي تدرسييها وبلغ يوا أحييد عشيير محكمييا؛ وذلييك

للتعي يير علي ييى مالةمي يية المفي ييردا

والفق ي ي ار

صييياغتها وتعييديل مييا يلييزم س يواة بالحييذ
قائمة المها ار

وارتباطهي ييا بالمه ييا ار الم ي يراد قياسيييها وشي ييمولها وسي ييالمة

أو باإلضييافة أو التغيييير وقييد واف ي معظييم المحكمييين علييى

إال أنهم أبدوا راةهم ومالحظاتهم عليها كما يلي :

 .1أر بعض المحكمين حذ

المهيارة رقيم ( )6وهيي (يقي أر بسيرعة مناسيبة تتوافي ميع سينه) كيون هيذر

المهارة مكررة مع المهارة رقم ( )12وهي (يق أر الجمل بالسرعة المناسبة) فارفضل هي المهارة رقيم

(. )12

 .2أر بعييض المحكمييين حييذ

المهييارة رقييم ( )9وهييي (ينييوع نبي ار الصييو أثنيياة القيراةة) وذلييك رن

تل ييك المه ييارة أعل ييى م يين مس ييتو تالمي ييذ الصي ي

ارساسي ليس

ارول ارساس ييي؛ رن التلمي ييذ ف ييي الصي ي

لديه القدرة على التنويع في نب ار صوته فهي مهارة أعلى من مستوار وأيضا كون

المهارة رقيم ( )1تسيد مكانهيا وهيي (يسيتخدم درجية الصيو المناسيبة للموقي
من المهارة رقم (. )9

 .3أر بعييض المحكمييين حييذ

الق ارئيي) فهيي أفضيل

المهييارة رقييم ( )14وهييي (يق ي أر بصييو مسييموع) وذلييك لوجييود مهييارة

مماثلة لها وهي المهارة رقيم ( )1وهيي (يسيتخدم درجية الصيو المناسيبة للموقي

رقم ( )1أعم وأشمل من المهارة رقم ()14؛ لهذا تم حذ
 .4حذ

ارول

تلك المهارة .

المهارة رقم ( )17وهي (يق أر بصورة واضحة)؛ رنها جاة

المها ار رقم ( )18 13 8 7 1 2 1لهذا يجب حذفها .
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الق ارئيي) والمهيارة

ضمنا في بعض المها ار وهيي

 .1أصييبح ع ييدد مهييا ار القي يراةة الجهرييية ف ييي صييورتها النهائي يية بعييد التع ييديل خمييس عشييرة مهييارة م يين
مهي ييا ار الق ي يراةة الجهريي يية والمناسي ييبة لتالميي ييذ الص ي ي

ارول ارساسي ييي وفيمي ييا يلي ييي عي ييرض لتلي ييك

المها ار بصورتها النهائية في جدول رقم (: )244

جدول رقم ()244

مهارات القراءة الجهرية المناسبة لتالميذ الصو األول األساسي
ي صورتها النهائية بعد التدكيم
مهارات القراءة الجهرية

م
1

ُيخرج الحرو
ينط الحرو

3

قراةة الجملة بدون توق

4

يق أر بدون تكرار لبعض الكلما

1

يستخدم درجة الصو المناسبة للموق

2

من مخارجها الصحيحة عند النط
والكلما

نطقا سليما .
عند بعض الكلما
أثناة القراةة
القرائي

6

يق أر كلما

يختل

نطقها عن رسمها بصورة صحيحة

7

يق أر مقاطع يختل

رسمها عن نطقها بصورة صحيحة

8

ينط صو الحر مع أشكال التنوين المختلفة

9

يتجنب القراةة البطيئة المجهدة .

 10يق أر الجمل بالسرعة المناسبة
 11يق أر الجمل دون حذ بعض الكلما أو الحرو
ُ 12يخرج الكلما بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد
 13يراعي عالما الترقيم أثناة القراةة
 14ينتقل أثناة القراةة من سطر رخر بسهولة ويسر
 11ينط الكلما

دون عجز

وقييد تبييين ميين خييالل المناقشيية مييع المحكمييين سييالمة القائميية ميين حيييث انتميياة المهييا ار للقيراةة
الجهرية وأهميتها للتالميذ وسالمة صياغتها وبعد هذا أصحب

مها ار القراةة الجهريية فيي صيورتها

النهائيي يية (ملح ي ي رقي ييم  )2ولتكي ييون قائمي يية بمهي ييا ار الق ي يراةة الجهريي يية المناسي ييبة لتالميي ييذ الص ي ي

ارول

ارساسي والتي يوضيح جيدول رقيم ( )2مكوناتهيا وبدذلك تمدت اإلجابدة عد السدؤال األول مد أسدئلة

الدراسة الدالية .
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 - 2اختبار المهارات القرائية :
إذا كان

لما كان الغرض من التعليم هو إحداث تغي ار منشودة ومعنية لد التالميذ فيجب التأكد مميا
هذر التغي ار قد حدث

فعال أم ال وهذا ال يأتي إال باالختبار؛ لذا ف ن طبيعة الدراسة الحالية

يتطلب بناة اختبار لقياس مهيا ار القيراةة الجهريية ليد هيؤالة التالمييذ لييتم تطبيقيه علييهم قبيل تطبيي

البرن ييامج المحوس ييب وبع ييد تطبيق ييه للوق ييو

عل ييى م ييد إح ييداث التغيي ي ار المنش ييودة م يين وراة البرن ييامج

المحوسب ويمكن تناول االختبار على هذا النحو :
بناء اختبار مهارات القراءة الجهرية :
يسير االختبار في بنائه في الخطوا

أ -الهدو م االختبار :
حدد الهد

التالية :

من االختبار في أنه يقيس مد تمكن تالمييذ الصي

ارول ارساسيي مين مهيا ار

القيراةة الجهريية الالزمية لهيم ارميير اليذي يكفيل التعير إليى أثيير البرنيامج المحوسيب فيي تنميية مهييا ار
القراةة الجهرية بشكل موضوعي ال دخل للذاتية فيه .

ب – مدتوى االختبار :

تم اختيار محتو االختبار من المنهاج المدرسي للصي

ارول ارساسيي واليذي تعلميه التلمييذ

إما بالطريقة العادية أو عن طري البرنامج المحوسب وروعي في االختبار ما يلي :

 ما أسفر عنه الدراسا

السابقة وما أوص

 يتناسب ومستو تالميذ الص

به .

ارول ارساسي من حيث  :المضمون اللغة ارسلوب .

 أن يشتمل على خب ار سب للتالميذ أن تعرضوا لها من قبل في دراستهم .
 أن يحق ارهدا
 يلبي حاجا

المخططة لتنمية مها ار القراةة الجهرية .

واهتماما

وميول التالميذ .

 يراعي االختبار الفرو الفردية لد التالميذ .
 يكييون االختبييار صييالحا لقييياس مهييا ار الق يراةة الجهرييية موضييع القييياس بمعنييى أن تتضييمن ارسييئلة
المها ار موضع القياس .

ج – مفردات االختبار وصياغة أسئلته :
أخذ

االختبار ارسس التالية :

الدراسة الحالية في االعتبار عند صياغة مفردا

 .1الوضوح في عبارة السؤال بحيث ال يحتمل التأويل وتكون إجابته محددة .

 .2التوازن والتكامل بين البدائل التي يختار منها التلميذ من حيث الطول والتركيب اللغوي .
 .3توزيع اإلجابة الصحيحة بطريقة منتظمة لتقليل فر

التخمين .

 .4تناول كل سؤال فكرة واحدة رئيسة أو موضوعا واحدا .
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التيي يتكيون منهيا االختبيار تبعيا لتيدرج وتنيوع

 .1مراعاة تباين درجية الصيعوبة والسيهولة فيي المفيردا
المها ار المقاسة .
وقييد جيياة

أسييئلة االختبييار متنوعيية ومتفاوتيية بييين فق ي ار ذا

فقي ي ار االختي ييار م يين متع ييدد وفقي ي ار كتاب يية الح يير الن يياق

اإلجابيية المنتقيياة وتتمثييل فييي

وتك ييوين الجم ييل والكلم ييا

ومقيياطع وترتيييب الجمييل لتكييوين قصيية واكمييال الفيراغ باإلجابيية الصييحيحة وقييد بلغي

مها ار القراةة الجهرية وقد اتسم

( )10أسئلة رئيسة فيها ( )41سؤال فرعي تناول
باآلتي :

م يين ح ييرو

أسييئلة االختبييار
أسئلة االختبار

 .1مرتبطة بموضوع دروس اللغة العربية .

 .2الصياغة بلغة سهلة وواضحة تحدد المطلوب بدقة .
 .3تقيس المها ار المحددة .

 .4التدرج الكيفي من السهل إلى ارصعب .

 .1التواف والتجانس مع المستو التعليمي واللغوي عند التالميذ .
 .6االتسا مع أهدا

البرنامج المحوسب .

د – صياغة تعليمات االختبار :

لكل اختبار تعليماته التي تساعد المفحوصين على اإلجابة الدقيقة وتمهد لهم الظرو

مسييتعدين للحاليية العقلييية المناسييبة للموق ي

االختبيياري القييائم وهييذر التعليمييا

وكافية ومحددة بقدر اإلمكان بحيث تبين للمفحو
تتضمن هذر التعليما

تالميذ الص

ارول ارساسي .

ينبغييي أن تكييون واضييحة

ما هو المطلوب منه وكيفية تسجيل إجابته عليى

فقي ار االختبييار وأييين عليييه أن يسييجل هييذر اإلجابييا
معلوما

ليكونوا

؟ والييزمن المتيياح لالختبييار ككييل كمييا يجييب أن

عن الغرض من االختبار وتلك التعليما

تلقيها المعلمة على مسامع

هد – زم االختبار ومعيار التصديح له :
قام ي

الباحثيية – ميين خييالل التجربيية االسييتطالعية – بحسيياب الييزمن المناسييب لالختبييار عيين

طري حساب المتوسط بين زمن إجابة أول تلميذ وزمن إجابة خر تلميذ؛ بحييث بيدأ االختبيار السياعة

التاسعة صباحا وانتهى أول تلميذ من إجابته في الساعة التاسعة والنص

بينما انتهى خر تلميذ من

االختبار في الساعة العاشرة وبذلك يكون الزمن المناسب لالختبار هو ( )41دقيقة أي ساعة إال ربع.
درجا

أمييا معيييار التصييحيح لالختبييار فقييد حييدد

ارسئلة ( )41درجة .

وفي ضوة ما سب يتم عرض مواصفا

درجيية لكييل س يؤال فرعييي وبالتييالي يصييبح مجمييوع

االختبار كما في جدول رقم (: )344
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جدول رقم ()3، 4

جدول مواصفات اختبار المهارات القرائية
عدد

الموضوع

الصفدات

األهداو

عدد

الدصص

هم

تذكر

نسبة

تطبيق

الموضوع

الدرس األول
(سليم يعود الى

3

1

2

4

1

%30

المدرسة)

الدرس الثاني (ليلة ي
المخيم)
الدرس الثالث (سعيد
والهرة المسكينة)

عدد األسئلة
تذكر
8

هم

تطبيق

1

2

3

1

4

1

1

%30

8

3

3

4

1

4

1

1

%40

10

3

3

المجموع

26

11

8

 19هد

مجموع األهداو
نسبة األهداو

%61

%21

%10

%100

عدد أسئلة االختبار 41

و – التأكد م صدق اختبار المهارات القرائية :
اتخذ

الدراسة الحالية أربع طر للتأكد من صد اختبار المها ار القرائية وهي :

 .1عرض االختبار على مجموعة من المحكمين المتخصصين .
 .2تطبي االختبار استطالعيا .
 .3صد االتسا الداخلي .
 .4معامال

الصعوبة والتمييز .

وفيما يلي تناول ذلك على هذا النحو :

 -1عرض االختبار على مجموعة م المدكمي المتخصصي :
ت ييم ع ييرض اختب ييار المه ييا ار القرائي يية عل ييى مجموع يية م يين المحكم ييين المتخصص ييين ارك يياديميين

والتربويين في اللغة العربية وطر تدريسها ومشرفي اللغة العربية ومعلمي اللغة العربية وبلغ عيددهم
( )11محكما (انظر ملح رقم )10؛ بهد

التأكد مين صيد االختبيار وصيالحيته كيأداة لقيياس ميد

تمكن واتقان التالميذ لمها ار القراةة الجهرية وقد جاة

 بعض التعديال
 التعليما

في الصياغة اللغوية وأيضا تعديال

سليمة وواضحة وتتالةم مع تلميذ الص

أهم راة المحكمين على النحو التالي :
في طرح بعض ارسئلة .

ارول ارساسي .

 أسئلة االختبار صالحة لقياس مها ار القراةة الجهرية المحددة .
 المس ييتو اللغ ييوي ف ييي االختب ييار مالئ ييم لمس ييتو تالمي ييذ الصي ي
اللغوية وقاموسهم اللغوي .
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ارول ارساس ييي ويتناس ييب وق ييدراتهم

وتوجيهييا

وبنيياة علييى توصيييا

السييادة المحكمييين قام ي

الباحثيية ب ي جراة التعييديال

المطلوبيية؛

ليصييبح االختبييار فييي صييورته النهائييية مكون يا ميين عش يرة أسييئلة رئيسييية تتضييمن خمسيية وأربعييين س يؤاال
فرعيا.

 – 2التجربة االستطالعية :
تعييد التجربيية االسييتطالعية الطري ي الثيياني الييذي سييلكته الباحثيية للتأكييد ميين صييد االختبييار بعييد
إلييى الوصيول باالختبييار إلييى أفضييل صييورة يمكيين يكييون عليهييا لصييالحية تطبيقييه

التحكيييم فهييي تهييد

على عينة الدراسة وهذا يتم عن طري :

 .1التأكد من صحة ارسس التي أخذ

في بناة اختبار المها ار القرائية .

 .2التأكد من مد مناسيبة أسيئلة االختبيار لتالمييذ الصي

ارول ارساسيي (عينية الد ارسية) مين حييث

مفرداته ومعانيه وتدرجه الكمي والكيفي وأسلوب عرضه .

 .3التأكد من مد مناسبة أسئلة االختبار لقياس مها ار لغوية داعمة القراةة الجهرية .
 .4التأكد من صالحية تعليما

االختبار والتي ترشدها المعلمة للتالميذ شفويا .

 .1التوصل إلى الزمن المناسب إلجراة االختبار .
وقد أجري

من تالميذ الص

التجربة االسيتطالعية فيي بدايية شيهر ميارس عليى عينية قوامهيا ( )31تلمييذا وتلمييذة
ارول ارساسي وقد أسفر نتائج التجربة االستطالعية عن النتائج التالية :

 .1أن راة المحكمييين حييول مكونييا

االختبييار ميين حيييث التعييديل لييبعض ارلفيياظ والصيييغ واإلضييافة

لبعض الصيغ كان لها أكبر ارثر على فهم التالميذ رسئلة االختبار .

 .2مييا ذهييب إليييه المحكمييون ونصييحوا بييه فييي ضييرورة التييدرج الكمييي والكيفييي فييي عييرض ارسييئلة قييد
استجاب لها التالميذ وتجاوبوا معها .

 .3تبيين وضييوح تعليميا

المعلميية عليى االختبييار لمعظييم التالمييذ ولييم تكين هنيياك استفسيا ار ميين قبييل

التالميذ ارمر الذي أد إلى عدم وجود حاجة إلجراة أية تعديال

فيها .

 .4التعر على الزمن المستغر في تطبي االختبار والذي يتمثل في الزمن المستغر في االسيتماع
إلييى تعليمييا

االختبييار وقيراةة النصييو

ومكونييا

وعييدد أسييئلة االختبييار واعطيياة فرصيية زمنييية

للتفكير في بدائل اإلجابة واختيار اإلجابة الصحيحة نظ ار لجدة الموق

وتشابه البدائل .

 – 3صدق االتساق الداخلي :
وإليجيياد صييد االختبييار إحصييائيا باسييتخدام طريقيية االتسييا الييداخلي تييم حسيياب معامييل ارتبيياط
(بيرسييون) بييين درج ييا
يوضح ذلك :

كييل سي يؤال ميين أس ييئلة االختبييار والدرج يية الكلييية لالختب ييار وجييدول رق ييم ()444
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جدول ()444

معامالت االرتباط بي أسئلة االختبار والدرجة الكلية لالختبار
رقم

رقم

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

.900

**00001

24

2

.750

**00001

25

0.47

3
4
5
6
7

.870
0. 41
0.50
.320
.840

**00001
*0.045
*0.002
*.0460
**00001

26
27
28
29
30

0.46
0.40
0.46
0. 41
0.50

*0.014
*0.028
*0.049
*0.045
*0.002

8

.850

**00001

31

9

.570

**00001

32

0.41
0.44

*0.026

10
11
12
13
14
15
16

.840
0.46
0.40
0.42
0. 41
0.50
.320

**00001
*0.014
*0.028
*0.049
*0.045
*0.002
*.0460

33
34
35
36
37
38
39

0.42
0.42
0.56
0.48
0.44
0.57
.880

**00001

17

.420

*.0200

40

.850

**00001

18

.470
0.41

**.0090

41

.840

**00001

*.0240
*.0190
.0460
**00001

42
43
44
45

.850
.420
0.43
0. 41

**00001
*.0200
*0.049
*0.045

السؤال

19
20
21
22

0.46
.320
.840

23

.850

السؤال

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.35

*0.050
*0.015

*0.016
*0.029
*0.022
**0.001
**0.007
**0.015
*0.022

**00001

** دالة عند 0001

* دالة عند 0001

 //غير دالة

يتضح من الجدول الساب أن جميع فق ار اختبار المها ار القرائية دالة إحصيائيا عنيد مسيتو

داللة ( )0.01حيث تراوح

معامال

االرتباط ما بين ( )1.91 1.62وهيذا ييدل عليى أن اختبيار

المها ار القرائية يتمتع بدرجة عالية من الصيد تجعيل الباحثية مطمئنية إليى صيالحية تطبيي االختبيار

على عينة الدراسة.

ز – التأكد م ثبات اختبار المهارات القرائية :
يقصد بثبا

مرة تح

المقياس أن يعطي هذا المقياس نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االختبار أكثر مين

نفس الظرو

والشروط أو بعبارة أخر أن ثبا

المقيياس يعنيي االسيتقرار فيي النتيائج وعيدم

تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعه على أفراد العينة عدة م ار خالل فت ار زمنية معينية وقيد
88

تحقق ي

اختبييار المهييا ار القرائييية ميين خييالل طريقيية معامييل ألفييا كرونبيياخ والتجزئيية

الباحثيية ميين ثبييا

النصفية ونتائجهم موضحة من خالل التالي:

أ  -معامالت الثبات بطريقة (ألفا – كرونباخ) :
تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبا فقد وجد أن قيمة ألفا كرونباخ الختبار المها ار
القرائييية بلغ ي ( )1.85وهييذا دليييل كييا ٍ علييى أن المقييياس يتمتييع بمعامييل ثبييا عي ٍ
يال وبييذلك ينصييح
باستخدامه لاجابة على فرضيا

الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي:
جدول ()544

معامالت ألفا كرونباخ الختبار المهارات القرائية
المقياس

عدد الفق ار

اختبار المها ار القرائية

معامل ألفا كرونباخ
0087

41

ب  -معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية :Spilt –half Methods
تم حساب معامال

الثبا

باستخدام طريقة التجزئة النصفية حيث تم قسمة بنود المقياس إلى

نصفين وتم حساب معامل االرتبياط بيين مجميوع فقي ار النصي

ارول ومجميوع فقي ار النصي

الثياني

للمقي يياس فق ييد بل ييغ معام ييل االرتب يياط لبيرس ييون للدرج يية الكلي يية الختب ييار المه ييا ار القرائي يية به ييذر الطريق يية
( )1.53وباستخدام معادلة (سبيرمان– براون) المعدلة أصبح معامل الثبا ( )1.81وهيذا دلييل كيا ٍ
على أن المقياس يتمتع بدرجة ثبا

عالية وتتضح النتائج من خالل الجدول التالي:
جدول ()4,4

معامالت التجزئة النصفية الختبار المهارات القرائية
المقياس

معامل االرتباط

سبيرما براو المعدل

اختبار المهارات القرائية

0076

0080

ح  -دساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المهارات القرائية:
لكي تحصل الباحثة على معامل الصعوبة ومعامل التمییز لكل فقرة من فق ار االختبار قام

بتقسييم الطالبيا

إليى مجميوعتين مجموعية علييا ضيم

اللواتي حصلن على أعلى الدرجا
اللواتي حصلن على أدنى الدرجا

 %27مين مجميوع الطالبيا

في االختبار ومجموعية دنييا ضيم

وهين الطالبيا

 %27مين مجميوع الطالبيا

في االختبار وقد بلغ عدد طلبة كل مجموعة ) (8طالبا .
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معامل الصعوبة الختبار المهارات القرائية:
وتعرفها الباحثة "نسبة الطلبة الذين أجابوا إجابة خاطئة عين الفقيرة أو النسيبة المئويية لل ارسيبين

الباحثة بحساب درجة صعوبة كل فقرة من فق ار االختبار باستخدام المعادلة

في االختبار "وقد قام
التالية:
معامل الصعوبة =

عدد الذي أجابوا اجابة خاطئة
عدد الذي داولوا اإلجابة ع أسئلة االختبار

وبذلك ف ن معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زاد

والعكس صحيح وتتضح النتائج من خالل الجدول التالي:

النسبة تكون الفقرة أصعب

جدول ()744

معامالت الصعوبة الختبار المهارات القرائية
رقم السؤال

معامل الصعوبة

رقم السؤال

معامل الصعوبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0.56
0.75
0.25
0.56
0.75
0.44
0.38
0.56
0.75
0.63
0.56
0.50
0.44
0.44
0.69
0.31
0.63
0.44
0.69
0.75
0.31
0.63

23

0.44

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
معامل
الصعوبة الكلي

0.69
0.38
0.63
0.75
0.75
0.56
0.75
0.25
0.56
0.38
0.31
0.50
0.38
0.63
0.44
0.38
0.56
0.75
0.63
0.56
0.38
0.56
0.55

وبتطبي المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فق ار

أن معامال

الصعوبة تراوح

االختبار وجد

الباحثة

ما بين) )1.57 1.27وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي
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( )1.77وبهذر النتائج تم اإلبقاة على جميع أسئلة االختبار؛ وذلك لمناسبة مستو درجة سهولة
ارسئلة.

 معامل التمييز:
إن مهمة معامل التمييز تتمثل في تحديد مد فاعلية سؤال ما في التمييز بين الطالب ذ القدرة

العالية والطالب الضعي

بالقدر نفسه الذي يفر االختبار بينهما في الدرجة النهائية بصورة عامة

وعليه تم حساب معامل التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار وف المعادلة التالية وتتضح النتائج من

خالل الجدول التالي:

عدد المجيبين بشكل صحيح
من الفئة العليا

معامل التمييز =

_

عدد المجيبين بشكل صحيح من

عدد الفئة العليا

الفئة الدنيا
عدد الفئة الدنيا

جدول ()844

معامالت التمييز لفقرات اختبار المهارات القرائية
رقم السؤال

معامل التمييز

رقم السؤال

معامل التمييز

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0.38
0.50
0.25
0.38
0.25
0.38
0.25
0.38
0.50
0.25
0.38
0.50
0.38
0.38
0.38
0.63
0.25
0.63
0.38
0.25
0.38
0.25

23

0.25

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
معامل التمييز
الكلي

0.25
0.25
0.38
0.25
0.25
0.38
0.25
0.38
0.50
0.25
0.25
0.34
0.38
0.38
0.63
0.25
0.25
0.50
0.25
0.38
0.38
0.63
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0.35

تراوح

جميع معامال

 )0.36للتمييز بين إجابا

التمييز لفق ار

االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين (-0.27

الفئتين العليا والدنيا وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي ( )0.35ويقبل

علم القياس معامل التمييز إذا كان يتراوح بين (( )0,80 – 0.20أبو دقة )052 : 2118
يتم قبول جميع أسئلة اختبار المها ار القرائية.

وعليه

 - 3بطاقة مالدظة مهارات القراءة الجهرية :
التالية :

جر إعداد هذر البطاقة وف الخطوا

أ – تدديد الهدو م البطاقة :

ميين إعييداد البطاقيية فييي تقييويم أداة تالميييذ الصي

تمثييل الهييد

ارول ارساسييي (عينيية الد ارسيية)

ف ييي المجم ييوعتين الض ييابطة والتجريبي يية لمه ييا ار القي يراةة الجهري يية موض ييع الد ارس يية وذل ييك قب ييل تطبيي ي
البرنييامج المحوسييب وبعييدر حتييى يمكيين تحديييد أثيير البرنييامج المحوسييب فييي تنمييية تلييك المهييا ار لييد

تالميذ المجموعة التجريبيية وبالتيالي التحقي مين صيحة فيروض الد ارسية الخاصية بيأداة مهيا ار القيراةة
الجهرية لد أفراد عينة الدراسة .

ب – مصادر بناء مدتوى البطاقة :
اعتمد

الباحثة في بناة محتو البطاقة على قائمة مها ار القيراةة الجهريية التيي تيم تحدييدها؛

حي ييث ت ييم تحوي ييل تلي يك المه ييا ار إل ييى عب ييا ار إجرائي يية قابل يية للمالحظ يية والقي يياس بش ييكل يصي ي
المطلوب من تالميذ الص

ج – وصو البطاقة :

ارداة

ارول ارساسي القيام به؛ ليدل على اتقانهم لمها ار القراةة الجهرية .

تم وضع البطاقة فيي صيورتها المبدئيية مشيتملة عليى مهيا ار القيراةة الجهريية وقيد تيم تحدييدها
تالمي ييذ الصي ي

ف ييي ض ييوة حاج ييا

ارول ارساس ييي و راة الس ييادة المحكم ييين حي ييث تض ييمن

بطاق يية

المالحظيية ( )12مهييارة ميين مهييا ار القيراةة الجهرييية وعلييى المسييتو ال أرسييي ميين البطاقيية يوجييد مسييتو
ارداة الييذي يييؤدي بييه تالميييذ الصي

ض ييوة مس ييتويا

ارول ارساسييي كييل مهييارة ميين مهييا ار البطاقيية وتييم تحديييدر فييي

خمس يية وه ييي درج يية إتق ييان المه ييارة بدرج يية (ممت ييازة وجي ييدة ج ييدا وجي ييدة ومقبول يية

وضعيفة) بحيث تعطى خمس درجا

للمستو ارول وأربيع درجيا

للمسيتو الثياني وثيالث درجيا

للمستو الثالث ودرجتان للمستو الرابع ودرجة واحدة للمستو ارول .
كمييا اشييتمل

البطاقيية علييى بطاقيية بيانييا

خاصيية بالتلميييذ أو التلميييذة تضييم االسييم والص ي

واسم المدرسية ونيوع المجموعية ضيابطة أم تجريبيية وتيم تحدييد مسيتو اليتمكن فيي هيذر البطاقية وهيو
ثمانون في المائة فمن يحصل من التالميذ على ( )%80يعد متمكنا من مها ار القراةة الجهرية .

د – صدق البطاقة :
قام

الباحثة بتحديد صد البطاقة من خالل :
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أوال  :الصدق المنطقي والظاهري :
وتم ذلك بعرض البطاقة في صيورتها المبدئيية عليى مجموعية مين المحكميين بليغ عيددهم ( )11محكميا

مين أسيياتذة ط ارئي تييدريس اللغية العربييية وميوجهي اللغيية العربيية ومعلمييي اللغية العربييية؛ وذليك بهييد

التأكيد مين تصيميم البطاقية بشييكل عيام وسيالمة صيياغة العبييا ار ووضيوحها وارتبياط المهيارة بمهييا ار

القراةة الجهرية وكذلك التأكد من شمول البطاقة للمها ار التي يهد

البرنامج المحوسب إليى تنميتهيا

وقييد أقيير المحكمييون سييالمة البطاقيية ميين حيييث صييياغتها وشييمولها ليصييبح عييدد فق ي ار البطاقيية ()12
البطاقة في صورتها النهائية (ملح رقم . )6

فقرة وبذلك أصبح

ثانيا  :صدق االتساق الداخلي :

جيير التحق ي ميين صييد االتسييا الييداخلي للمقييياس بتطبي ي المقييياس علييى عينيية اسييتطالعية
مكونة من ( )30تلميذا وتلميذة من خارج أفراد عينة الدراسة وتم حساب معامل ارتباط (بيرسون) بين

درجا

كل فقرة من فق ار المقياس والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح بجدول ()914
جدول ()944

معامالت االرتباط بي مهارات بطاقة المالدظة والدرجة الكلية للبطاقة
م

معامل

الفقددرة

مستوى

االرتباط

الداللة

0081

**00001

0066

**00001

3

يق أر كلما

يختل

نطقها عن رسمها بصورة صحيحة

0067

**00001

4

يق أر كلما

يختل

رسمها عن نطقها بصورة صحيحة

0062

**00001

1

يق أر بدون تكرار لبعض الكلما

0074

**00001

6

ينط صو الحر مع أشكال التنوين المختلفة

0081

**00001

7

أو الحرو

0073

**00001

0083

**00001

0076

**00001

0071

**00001

0082

**00001

0077

**00001

1
2

من مخارجها الصحيحة عند النط

ُيخرج الحرو
يستخدم درجة الصو المناسبة للموق

يق أر الجمل دون حذ

8
10

يق أر الجمل بالسرعة المناسبة

9

أثناة القراةة

بعض الكلما

ُيخرج الكلما
يراعي عالما

القرائي

بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد
الترقيم أثناة القراةة
والكلما

نطقا سليما

11

ينط الحرو

12

ينتقل أثناة القراةة من سطر رخر بسهولة ويسر
** دالة عند 0001

* دالة عند 0001

 //غير دالة

يتض ييح م يين الج ييدول الس يياب أن جمي ييع فقي ي ار بطاق يية مالحظ يية مه ييا ار القي يراةة الجهري يية دال يية

إحصائيا عند مستو داللة ( )0.01حيث تراوحي
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معيامال

االرتبياط ميا بيين ( )0081 0062وهيذا

يييدل علييى أن مهييا ار البطاقيية تتمتييع بدرجيية عالييية ميين الصييد تجعييل الباحثيية مطمئنيية إلييى صييالحية

تطبي البطاقة على عينة الدراسة .

هد – ثبات البطاقة :
تح ي

يقصييد بثبييا

نفييس الظييرو

البطاقيية أن تعطييي هييذر البطاقيية نفييس النتيجيية لييو تييم إعييادة توزيعهييا أكثيير ميين ميرة
والشييروط أو بعبييارة أخيير أن ثبييا

البطاقيية يعنييي االسييتقرار فييي النتييائج وعييدم

فتر زمنية معينية وقيد
تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعه على أفراد العينة عدة م ار خالل ا

تحققي

الباحثيية ميين ثبييا

بطاقيية مالحظيية اتقييان مهييا ار القيراةة الجهرييية ميين خييالل طريقيية معامييل ألفييا

كرونباخ والتجزئة النصفية ونتائجهم موضحة من خالل التالي:

أ  -معامالت الثبات بطريقة (ألفا –كرونباخ):

تم حساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبا فقد وجد أن قيمة ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة
ق ييد بلغي ي ( )1.92وه ييذا دلي ييل ك ييا ٍ عل ييى أن المقي يياس يتمت ييع بمعام ييل ثب ييا ع ي ٍ
يال وب ييذلك ينص ييح
الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي:

باستخدامه لاجابة على فرضيا

جدول ()1144

معامالت ألفا كرونباخ لبطاقة المالدظة
عدد الفق ار

المقياس
بطاقة المالحظة

معامل ألفا كرونباخ

12

0.92

ب  -معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية :Spilt –half Methods
تم حساب معامال

الثبا

باستخدام طريقة التجزئة النصفية حيث تم قسمة بنود المقياس إلى

نصفين وتم حساب معامل االرتبياط بيين مجميوع فقي ار النصي

ارول ومجميوع فقي ار النصي

الثياني

للمقياس فقد بلغ معامل االرتباط لبيرسون للدرجة الكلية لبطاقة مالحظة اتقيان مهيا ار القيراةة الجهريية

بهي ي ييذر الطريقي ي يية ( )1.58وباسي ي ييتخدام معادلي ي يية (سي ي ييبيرمان– ب ي ي يراون) المعدلي ي يية أصي ي ييبح معامي ي ييل الثبي ي ييا
( )1.88وهذا دليل كا ٍ على أن المقياس يتمتع بدرجة ثبا عالية وتتضح النتائج من خالل الجدول

التالي:

جدول ()1144

معامالت التجزئة النصفية لبطاقة المالدظة
المقياس

معامل االرتباط

سبيرما براو المعدل

بطاقة المالحظة

0078

0088
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خامسا  :إعداد البرنامج المدوسب :
اتبعي

في ضوة ما أسفر عنه قائمية مهيا ار القيراةة الجهريية ييتم فيميا يليي عيرض اإلجيراةا

فييي بنيياة البرنييامج المحوسييب لتنمييية هييذر المهييا ار لييد تالميييذ الصي

التيي

ارول ارساسييي وصيوال

إلى صورته النهائية كي يتم اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة وهو :
ما مكونا

البرنامج المحوسيب لتنميية مهيا ار القيراةة الجهريية لتالمييذ الصي

وكالة الغوث الدولية بغزة ؟

وقد سار إعداد البرنامج وفقا للخطوا
 .1تحديد الهد

 .2تحديد ارهدا

ارول ارساسيي بميدراس

التالية :

الرئيس من البرنامج .
التعليمية للبرنامج .

 .3تحديد محتو البرنامج وأسس اختبارر ومصادر اشتقاقه .
 .4تحديد طرائ التدريس وأساليبه .

 .1تحديد ارنشطة والوسائل التعليمية .
 .6تحديد أساليب التقويم وأدواته .

 .7التأكد من صد البرنامج واق اررر في صورته النهائية .
 .8تطبي البرنامج المحوسب وفقا لخطة زمنية محددة .

و يما يلي تفصيل لإلجراءات السابقة :

 – 1تدديد الهدو الرئيس م البرنامج :
يهييد

هييذا البرنييامج إلييى تنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية لييد تالميييذ الص ي

وذلك عن طري إعداد برنامج محوسب يسعى إلى تنمية هيذر المهيا ار

هد

ارول ارساسييي

فالبرنيامج هيو الوسييلة لتحقيي

الدراسة.

 – 2تدديد األهداو التعليمية للبرنامج :
يهييد

البرنييامج إلييى تنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية لييد تالميييذ الصي

ضوة ذلك تم وضع مجموعة من ارهدا

الخاصة والعامة له والتي تمثل تغي ار يتوقع حدوثها ليد

هؤالة التالميذ بعد تطبي البرنامج المحوسب وتتضح هذر ارهدا

التعليمية فيما يلي:

من المتوقع أن يكون التلميذ في نهاية البرنامج المحوسب قاد ار على :
 .1يق أر التلميذ الجمل قراةة صحيحة .
ُ .2يخرج التلميذ الحرو
 .3يق أر التلميذ بدون تكرار الكلما

من مخارجها الصحيحة عند النط .
.

 .4يستخدم التلميذ درجة الصو المناسبة للموق
 .1يميز التلميذ بين الحرو

ارول ارساسييي وفييي

القرائي .

المتشابهة رسما والمختلفة لفظا .
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 .6يميز التلميذ بين الحرو

المتشابهة لفظا والمختلفة رسما .
نطقا سليما .

 .7ينط التلميذ الحرو

والكلما

 .8يراعي التلميذ عالما

الترقيم أثناة القراةة الجهرية .

 .9ينوع التلميذ في نب ار صوته أثناة القراةة الجهرية .
دون حذ

 .10يق أر التلميذ الكلما

 .11يق أر التلميذ الجمل دون حذ

 .12يق أر التلميذ دون إضافة كلما

أحد حروفها .

أحد كلماتها .
من عندر .

 .13ينط التلميذ صو الحر مع أشكال التنوين المختلفة .
 .14يتجنب التلميذ القراةة البطيئة المجهدة .

بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد .

ُ .11يخرج التلميذ الكلما
 .16ينتقل التلميذ أثناة القراةة من السطر إلى السطر الذي يليه بسهولة ويسر .
 .17ينط التلميذ الكلما

دون عجز .

 .18يق أر التلميذ الجملة دون توق
 .19يق أر التلميذ الكلما

 .20يدرك التلميذ الحرو

عند بعض الكلما

بسرعة مناسبة .
والكلما

.

وتعرفها .

 – 3تدديد مدتوى البرنامج ،وأسس اختياره ،ومصادر اشتقاقه :
تييم إعييداد محتييو البرنييامج المحوسييب فييي ضييوة قائميية المهييا ار الجهرييية الالزميية لتالميييذ الص ي

ارول ارساسي وقد روعي في اختييار محتيو البرنيامج وموضيوعاته مجموعية مين ارسيس التيي تشيير
إليها اردبيا

والدراسا

السابقة في ميجال تدريس القراةة الجهرية ومنها :

 .1مالةمة محتو البرنامج وموضوعاته رهدا

البرنامج بحيث يعمل على تحقيقها .

 .2مبييدأ الممارسيية الفعلييية للمهييارة رن المهييارة اللغوييية يجييب أن تجييرب وتختبيير علييى أرض الحقيقيية
التي سو

يق

عليها المتعلم من خالل قراةة المتعلم لدروس القراةة .

 .3أن تحق ي موضييوعا

البرنييامج وأنشييطته أهييدافا أخيير مرغوبييا فيهييا فضييال عيين تنمييية المهييا ار

المحددة في البرنامج التي تهد

ميدان الحياة .

إلى إمداد التالميذ بمعلوما

 .4مراعاة النمو العقلي والمعرفي واللغوي والنفسي لتالميذ الصي

وخب ار متنوعية توسيع معيرفتهم فيي
ارول ارساسيي (عينية البحيث)

بحيث يرتبط المحتو بحاجياتهم ومييولهم وخبيراتهم؛ مميا يزييد مين دافعييتهم ليتعلم تليك المهيا ار
وتطبيقها في المواق

الحياتية المختلفة التي يتعرضون لها.
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 .1طبيعة مها ار القراةة الجهرية والتي تقتضي تعلمها مين خيالل أنشيطة متنوعية ومواقي
وممارسا

متعيددة

مختلفة مع التأكيد على أهميية التيدريب المسيتمر والممارسية الفعليية للمهيا ار موضيع

الدراسة .

 .6صحة مادتيه العلميية وصيدقها واتفاقهيا ميع قييم المجتميع العربيي ارخالقيية والدينيية ويمكين التأكيد
من ذلك من خالل عرض البرنامج على مجموعية مين المحكميين فيي مجيال اللغية العربيية وط ارئي

تدريسها .

 .7أن يكون محتو البرنيامج المحوسيب مألوفيا لتالمييذ الصي

ارول ارساسيي ومناسيبا لقيدراتهم ميع

تضمينه خب ار جديدة .
وسييو

يييتم تقييديم محتييو البرنييامج المحوسييب فييي ( )11حصيية صييفية والشييتقا مييادة البرنييامج

وموضوعاته تم االعتماد على المصادر التالية :
 .1اردبيييا

والد ارسييا

السييابقة التييي تتعل ي بموضييوع الد ارسيية ميين حيييث تعليييم مهييا ار الق يراةة

الجهرية وبناة البرامج لتنميتها .

 .2كتيياب القيراةة والمقييرر علييى تالميييذ الصي

ارول ارساسييي للعييام الد ارسييي 2013 – 2012

م حي ييث ت ييم اختي ييار ال ييدروس الثالث يية ارخيي يرة م يين الكت يياب المق ييرر وه ييي  :س ييليم يع ييود إل ييى

المدرسة وليلة في المخيم وسعيد والهرة المسكينة .
 .3اردبيا

التي تناول

التعليم المحوسب ومها ار القراةة الجهرية وما يتعل بها .

 – 4تدديد طرائق التدريس وأساليبه :
في ضيوة أهيدا

البرنيامج ومحتيوار تيم تحدييد ط ارئي التيدريس التيي تناسيب المهيا ار موضيع

الدراسة وطبيعة تعليم مها ار القراةة الجهرية وسو
المحوسب لتنمية مها ار القراةة الجهرية :

يتم استخدام طرائ التدريس التالية في البرنيامج

 التدريب والم ار  :تتميز هذر االستراتيجية في أنهيا تتكاميل ميع التيدريس الصيفي بمعنيى أن المعليم
ال يقدم فيها معلوما

جديدة للتلميذ ولكن يتم فيها مراجعة ما تم تعليمه من مهيا ار قيراةة صيوتية

وحرفييية وذلييك بشييكل شييي

ويمكيين أن تقييدم فيهييا التييدريبا

حتى يتمكن التلميذ من إتقان المهارة .

والتمرينييا

بشييكل جميياعي أو فييردي

 التدريس الخصوصي  :وهي طريقة يتم فيها إحالل الكمبيوتر محل المعلم فيي تقيديم الميادة العلميية
للمتعلم؛ بهد

جعل المتعلم يشارك مشاركة فعالة في عملية التعلم حيث يشعر المتعلم بأن الشرح

موجه له بصفة خاصة .

 المداكاة  :يتم عرض المحاكاة على شاشية الكمبييوتر فيي شيكل سييناريو أو فيي شيكل رسيوم ثابتية
والمحاكيياة تسيياهم فييي زيييادة دافعييية المتعلمييين و تنمييي مهيياراتهم القرائييية حيييث يسييتطيع التلميييذ أن
يقلد ويحاكي ارصوا

التي يسمعها عن طري المحاكاة .
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 التنظدديم  :هييي اسييتراتيجية تعتمييد علييى ربييط الحييرو
المفردا

والكلمييا

بمثي ي ار بص يرية حيييث يييتم تقييديم

اللغوية مصاحبة للمثير البصري والسمعي .

 – 5تدديد األنشطة والوسائل التعليمية :

إن ارنشييطة والوسييائل التعليمييية لهييا مكانيية مهميية وفعاليية فييي أي برنييامج تعليمييي؛ لمييا لهييا ميين
تأثير كبير في تشكيل خب ار المتعلم وفي تغيير سيلوكه اردائيي فالنشياط التعليميي يقيوم بيه المعليم أو

المييتعلم أو كالهمييا معييا؛ لتحقي ي ارهييدا

التعليمييية والتربوييية والنمييو الشييامل المتكامييل للمييتعلم أم ييا

الوسيلة التعليمية فهي تسهل عملية التعليم على المعلم وعملية التعلم على الطالب؛ رنها تحق تنوعيا

مرغوبا فيي الخبي ار التعليميية وهيي تتييح للميتعلم مصيادر متنوعية مين الخبي ار والمعلوميا

ومين هيذا

المنطي ي روع ييي أن يتض ييمن البرن ييامج المحوس ييب بع ييض الوس ييائل التعليمي يية الت ييي روع ييي ف ييي اختياره ييا

المعايير التالية :

 مالئمتها رهدا

ودروس البرنامج المحوسب .

 مناسبتها للمستو التعليمي للتالميذ .
 مالئمتها لامكانيا

المتاحة .

وفي ضوة هذر المعايير تم اسيتخدام الوسيائل التعليميية اآلتيية لالسيتفادة منهيا كوسييط مسياعدة

ف ييي ت ييدريس دروس البرن ييامج المحوس ييب وه ييي  :أجهي يزة الحاس ييوب وجه يياز  LCDوالس ييبورة الذكي يية
وبرمجيا

تعليمية وأو ار عمل ومكب ار صو

وقد تم توظي

وور مقو

وأقالم ذا

هذر الوسائل وفقا لما يتطلبه كل درس من الدروس في البرنامج المحوسب أميا

ارنشطة التعليمية فقد روعي في اختيارها مجموعة من المبادئ التي تمثل
 .1ارتباط ارنشطة بأهدا

البرنامج المحوسب .

 .2مالةمة ارنشطة للمستو المعرفي للتالميذ.
 .3ارتباط ارسئلة باهتماما

ودوافع التالميذ .

 .4مراعاة حرية التالميذ أثناة أداة ارنشطة .

 .1تقسيم العمل بين التالميذ أثناة ممارسة ارنشطة .
 .6اختيار ارنشطة ذا

المعنى والقيم التربوية .

 .7تصميم ارنشطة بحيث تناسب الفرو الفردية بين التالميذ .
وقد شمل

خطوط عريضة.

 .8دور الباحثة إرشادي وتوجيهي أثناة ممارسة ارنشطة .
أنشطة البرنامج ما يلي :

 .1أو ار عمل يقوم التالميذ باإلجابة عنها ومناقشتها .
 .2تمثيل بعض المواق

الحوارية في دروس القراةة .

 .3محاكاة النط من خالل تقليد المعلمة .
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في :

 .4تدريبا

متنوعة تنمي مها ار القراةة الجهرية .

 .1أنشطة قرائية مختلفة .
وسو

يتم توظي

هذر ارنشطة وفقا لما يتطلبه كل موضوع من موضوعا

 – 6تدديد أساليب التقويم وأدواته :

البرنامج .

س يييتم ف ييي البرن ييامج المحوس ييب اس ييتخدام التق ييويم بم ارح ييل ث ييالث وه ييي  :مرحل يية التق ييويم القبل ييي

ومرحلة التقويم البنيائي أو التكيويني ومرحلية التقيويم البعيدي؛ وذليك للحكيم عليى ميد تقيدم التالمييذ فيي
مهييا ار الق يراةة الجهرييية وتعزيييز سييلوكهم اردائييي الفعييال وتحديييد مييد تييأثير البرنييامج المحوسييب فييي
تنمية مها ار القراةة الجهرية ويمكن تناول ميراحل التقويم الثالث على النحو التالي :
مردلة التقويم القبلي :

وي ييتم فيه ييا تطبيي ي بطاق يية مالحظ يية مه ييا ار القي يراةة الجهري يية واختب ييار المه ييا ار القرائي يية الت ييي

أعدتهما الباحثة وجر التحق من صدقهما وثباتهما عليى التالمييذ عينية البحيث قبيل تطبيي البرنيامج
للتعيير علييى مسييتو أدائهييم فييي مهييا ار القيراةة الجهرييية والوقييو

علييى جوانييب القييوة والضييع

لييديهم

لوضعها في االعتبار عند تطبي وتقويم البرنامج .
مردلة التقويم البنائي أو التكويني :

وهي تتم أثناة تطبي البرنامج حيث ييتم فيهيا التأكيد مين إنجياز أهيدا
واكتشييا

كيل موضيوع أوال بيأول

الجوانييب اإليجابييية ودعمهييا و الجوانييب السييلبية ومعالجتهييا ويييتم فيهييا أيضييا إمييداد التالميييذ

بالتغذية الراجعة المستمرة .
مردلة التقويم البعدي :

وهي تتم في نهاية تنفيذ البرنامج المحوسب من أجل التعر على مد تحقي البرنامج رهدافه حييث
ييتم فيهييا التطبيي البعييدي الختبيار المهييا ار القرائيية وبطاقيية المالحظية الخاصيية بتقيويم مهييا ار القيراةة

الجهرية .

 – 2التأكد م صدق البرنامج :

للتأكي يد م يين ص ييد البرن ييامج ت ييم ع ييرض البرن ييامج عل ييى مجموع يية م يين المحكم ييين ارك يياديميين

والتربييويين المتخصصييين فييي اللغيية العربييية وغيرهييا (ملحي رقييم )10؛ لتحكيييمهم عليييه وابييداة رأيهييم فييي

مد تمثيله للغرض المراد منه ومناسبته رهدافه ومد صحة محتوار وقد كشف
مناسبة محتو البرنامج رهدافه وشموله للمها ار التي يهد

التي تتعل بدليل المعلم وقد تمي

النهائييية ثييم تم ي

نتائج التحكييم عين

إلى تنميتها مع وجود بعض التعديال

االسيتفادة مين رائهيم ومقترحياتهم وبهيذا صيار البرنيامج فيي صيورته

تجربيية البرنييامج تجربيية اسييتطالعية علييى فصييل د ارسييي وقييد أشييار نتييائج التجربيية

االستطالعية إلى سالمة البرنامج وصالحيته للتطبي

وبعد هيذا يكيون البرنيامج قيد أصيبح فيي صيورته

النهائية (ملح رقم  )3وبذلك يمك القول أنه تمت اإلجابة ع السؤال الثاني م أسئلة الدراسة .
99

سادسا  -إجراءات تطبيق أدوات الدراسة :
يستدعي الحديث عن تطبيي البرنيامج ذكير العينية ووصيفها وتطبيي اختبيار المهيا ار القرائيية وبطاقية

المالحظة قبليا وبعديا وبين التطبيقين تمر عينة الدراسة بخب ار البرنيامج المحوسيب وفقيا لخطية زمنيية
محددة وفيما يلي توضيح لتلك الخطوا
 – 1وصو العينة :

:

تييم اختيييار عينيية الد ارسيية ميين تالميييذ الص ي

ارول ارساسييي ميين مدرسيية الشيياطئ االبتدائييية المشييتركة

(ج) وقد بلغ عددهم ( )33تلمييذا وتلمييذة تيم تقسييمهم إليى مجميوعتين متكيافئتين الضيابطة تتمثيل فيي
الصي ي

ارول ارساس ييي (أ) وع ييددها ( )66تلمي ييذا وتلمي ييذة أم ييا التجريبي يية فتتمث ييل ف ييي الصي ي

ارساسي (ج) وعددها ( )66تلميذا وتلميذة :

ارول

وقد تم اختيارها عشيوائيا بطريقية قصيدية مين مجتميع الد ارسية المكيون مين جمييع تالمييذ الصي

ارول ارساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بمنطقة غرب غزة التعليمية وقد تم ضبط المتغي ار بين

المجموعتين الضابطة والتجريبية على النحو التالي :

أ – التكا ؤ بي المجموعتي

ي العمر الزمني :

تييم الييتحكم فييي عامييل السيين بييين تالميييذ عينيية الد ارسيية وذلييك بييأن أعمييارهم متكافئيية كييونهم فييي الصي

ارول ارساس ييي وال يرس ييب تالمي ييذ ف ييي ه ييذا المس ييتو الد ارس ييي؛ ل ييذلك ال يوج ييد بي يينهم تالمي ييذ ارس ييبين
وبالتييالي ال يوجييد تالميييذ كبييار فييي العميير فلهييذا ف ي ن المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية متكافئتييان فييي

العمر .

ب – التكا ؤ بي المجموعتي
افترض ي

ي المستوى االجتماعي واالقتصادي :

الباحثيية تكييافؤ أف يراد العينيية فييي هييذا المتغييير حيييث إن التالميييذ ينتمييون إلييى منطقيية سييكانية

واحدة والى بيئة اجتماعية اقتصادية ثقافية واحدة ومتقاربة .
ج – التكا ؤ بي المجموعتي

ي مهارات القراءة الجهرية :

لحساب التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في مها ار القراةة الجهريية التيي يسيعى البرنيامج

المحوسب إلى تنميتها قام

الباحثة بحساب الفيرو بيين متوسيطي درجيا

التالمييذ فيي المجميوعتين

الضابطة والتجريبية في التطبي القبلي في كل من اختبار المها ار القرائية وبطاقة المالحظة وذليك

عن طري حساب قيمة ( ) فكان

النتائج كما في جدول(: )0244

100

جدول ()1244

اختبار "ت" لدراسة الفروق بي متوسطي المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ي مستوى
المهارات القرائية قبل تطبيق البرنامج المدوسب

المقياس

المجموعة

العدد

المتوسط

اختبار المهارات

التجريبية

33

2101

603

الضابطة

33

2104

603

التجريبية

33

38.8

15.8

الضابطة

33

40.2

15.9

القرائية

بطاقة المالدظة

** دالة احصائيا عند 1.10

متوسطي درجا
الص

المها ار

القرائية ودرجا

المعياري

* دالة احصائيا عند 1.17

يتضح من خالل النتائج أنه ال توجد فرو ذا

الص

االندراو

قيمة "ت"

مستوى الداللة

00039

//00969

-0.33

//0.740

\\ غير دالة احصائيا

داللة إحصائية عند مستو داللة ( )0001في

بطاقة مالحظة إتقان مها ار

ارول ارساسي في المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبي

القراةة الجهرية لد تالميذ
البرنامج أي أن تالميذ

ارول ارساسي في المجموعتين (التجريبية والضابطة) في االختبار القبلي لديهم نفس المستو

من مها ار

القراةة الجهرية

مما يدل على وجود تجانس بين المجموعتين في مستو مها ار

القراةة

الجهرية قبل تطبي البرنامج المحوسب عليهم.

 – 2تطبيق اختبار المهارات القرائية وبطاقة المالدظة قبليا :
تم تطبي اختبار المها ار القرائية وبطاقة المالحظة قبل تطبي البرنامج كما يلي :

 تطبيق اختبار المهارات القرائية :

تم تطبي اختبار المها ار القرائية على المجموعتين الضابطة والتجريبيية فيي ييوم االثنيين الموافي 11

من أبريل  2013م وتم التصحيح بعد ذليك واالحتفياظ باليدرجا
بعد االنتهاة من تطبي البرنامج المحوسب والتطبي البعدي .

حتيى اسيتخدام ارسياليب اإلحصيائية

 تطبيق بطاقة مالدظة مهارات القراءة الجهرية :

تييم تطبي ي بطاقيية المالحظيية علييى المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية فييي يييوم االثنييين المواف ي  11ميين

أبريييل  2013م وحتييى يييوم الثالثيياة المواف ي  16ميين أبريييل  2013م وتييم رصييد درجييا

التالميييذ فييي

بطاقة المالحظة واالحتفاظ بها لمقارنتها بنتائج التطبي البعدي بعد االنتهاة من تطبي البرنامج .
 – 3تطبيق البرنامج المدوسب :

بع ييد االنته يياة م يين التطبيي ي القبل ييي الختب ييار المه ييا ار القرائي يية وبطاق يية المالحظ يية والتأك ييد م يين تك ييافؤ

المجمييوعتين تييم البييدة فييي تطبي ي البرنييامج للمجموعيية التجريبييية يييوم ارربعيياة المواف ي  17ميين أبريييل
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 2013م وانتهيي ييوم الخمييس الموافي  9مين ميايو  2013م أي أن تطبيي البرنيامج اسيتغر حيوالي

أربعة أسابيع بواقع ( )16حصة دراسية .

 – 4تطبيق اختبار المهارات القرائية وبطاقة المالدظة بعديا :
تم تطبي اختبار المها ار القرائية وبطاقة المالحظة بعد تدريس البرنامج المحوسب على النحو التالي:

 تطبيق اختبار المهارات القرائية :

تم تطبي اختبيار المهيا ار القرائيية عليى المجميوعتين الضيابطة والتجريبيية فيي ييوم السيب

من مايو  2013م وتم التصحيح بعد ذلك وتوزيع الدرجا

 تطبيق بطاقة مالدظة مهارات القراءة الجهرية :

الموافي 11

كما سب في التطبي القبلي .

تم تطبي بطاقة المالحظة على المجموعتين الضابطة والتجريبية في يوم السب

المواف  11مين ميايو

 2013م وحتى يوم ارحد المواف  12من مايو  2013م وذلك ب تبياع نفيس اإلجيراةا

الميذكورة فيي

التطبي القبلي .
سابعا  :األساليب اإلدصائية المستخدمة ي معالجة النتائج :
تم تفريغ وتحليل االختبار من خالل برنامج التحليل اإلحصائي Statistical Package for

 (SPSS 17.0) the Social Sciencesوقد تم استخدام ارساليب اإلحصائية التالية:

 -0معامل ارتباط بيرسو ( :)Person Correlation Coefficientللتحق من صد االتسا
الداخلي بين فق ار

االختبار والدرجة الكلية لالختبار و لقياس درجة االرتباط ويستخدم هذا االختبار

لدراسة العالقة بين المتغي ار .

 -2معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلمعرفة ثبا

فق ار االختبار.

 -6معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ) :(Split half methodsويستعمل للتأكد من أن
المقياس لديه درجا

ثبا

مرتفعة ومعادلة سبيرمان براون لتعديل ثبا

 -4اختبار ت ( :)T- Testلبيان داللة الفرو ببن متوسطا
على مد وجود فرو ذا

االختبار.

عينتين مستقلتين :وذلك للتعر

داللة إحصائية تعز لمتغير نوع المجموعة تجريبية ضابطة .

 -1مربع آيتا ) (Etaيهد
الجهرية و اختبار المها ار

إليجاد نسبة تباين المتغير التابع (بطاقة مالحظة مها ار

القراةة

القرائية) التي ترجع للمتغير المستقل(البرنامج المحوسب) ومن خالل

ذلك يستدل على مصداقية النتائج كونها تعز لتطبي البرنامج المحوسب في التدريس أو تعز

لمتغي ار دخيلة لم يتم ضبطها في الدراسة.
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الفصل اخلام
نتةةةةةةائ الدراسةةةةةة
(حتليلها ة تفسريها ومناقشتها)
 أوالً  :اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة فروضها .
 ثانياً  :توصيات الدراسة .
 ثالثا  :مقرتحات الدراسة .

الفصل الخامس

نتائج الدراسة (تدليلها – تفسيرها ومناقشتها)
يعييرض هييذا الفصييل النتييائج التييي تييم التوصييل إليهييا والتييي تشييكل اإلجابيية عيين أسييئلة الد ارسيية

والتحق من صحة فروضها فيوضح كي
من التوصيا

ومقترحا

استخلص

هذر النتيائج ويناقشيها ويفسيرها ثيم يقيدم عيددا

بحثية استكماال للمجال الذي دار فيه الدراسة الحالية :

أوال  :اإلجابة ع أسئلة الدراسة والتدقق م صدة روضها :
حاول البحث اإلجابة عن ارسئلة التالية :

 .1ميا مهيا ار القيراةة الجهريية المناسييبة لتالمييذ الصي
بغزة ؟

 .2م ييا مكون ييا

ارول ارساسييي بميدارس وكاليية الغيوث الدولييية

البرن ييامج المحوس ييب لتنمي يية مه ييا ار القي يراةة الجهري يية لتالمي ييذ الصي ي

بمدراس وكالة الغوث الدولية بغزة ؟

 .3ما أثر البرنامج المحوسب في تنمية مهيا ار القراةة الجهرية لتالميذ الص
وفيما يلي تفصيل لما قام

به الباحثة بهد

ولإلجابة ع السؤال األول ونصه :

اإلجابة عن أسئلة الدراسة :

ارول ارساس ييي

ارول ارساسي ؟

ما مهارات القدراءة الجهريدة المناسدبة لتالميدذ الصدو األول األساسدي بمددارس وكالدة الغدوث الدوليدة

بغزة ؟

ولاجابيية عيين هييذا الس يؤال تييم تحديييد مهييا ار الق يراةة الجهرييية المناسييبة لتالميييذ الص ي

ارساسي من خالل اإلطار النظري للدراسة والدراسا

السابقة والكتابيا

ارول

اركاديميية والتربويية حييث

أفيياد ميين عرضييها فييي تحديييد مهييا ار القيراةة الجهرييية علييى نحييو مييا جيياة فييي الفصييل ال اربييع ميين الد ارسيية
الحالية صفحة (. )91

وتم وضع هذر المها ار في قائمية ثيم عرضيها عليى المحكميين للتأكيد مين صيحة القائمية وقيد

أخييذ

الباحثيية بالمهييا ار التييي أقرهييا السييادة المحكمييون والتييي تناسييب ويحتاجهييا تالميييذ الص ي

ارساسي وبذلك تم

اإلجابة عن السؤال ارول من أسئلة الدراسة .

ارول

ولإلجابة ع السؤال الثاني ونصه :

مددا مكونددات البرنددامج المدوسددب لتنميددة مهددارات القددراءة الجهريددة لتالميددذ الصددو األول األساسددي

بمدراس وكالة الغوث الدولية بغزة ؟

تيم اشيتقا أسيس بنياة البرنيامج المحوسيب لتنميية مهيا ار القيراةة الجهريية مين  :أهميية مهييا ار
الق يراةة الجهرييية وخصييائ

تالميييذ الص ي

ارول ارساسييي وحاجيياتهم إلييى مهييا ار الق يراةة الجهرييية

وطبيعيية مهييا ار الق يراةة الجهرييية وطيير تنميتهييا وقائميية مهييا ار الق يراةة الجهرييية التييي تييم تحدي يدها
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واستطالع راة السادة المحكمين ومن خالل ما سب تم تحديد مكونا

أهدا

البرنامج المحوسب مين حييث:

البرنامج المحوسب ومحتوار وأساليب تدريسه وطرائقه ووسائله التعليمية وقد تم تفصيل ذلك

في الفصل الرابع وبذلك تم

اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة صفحة (. )110

ولإلجابة ع السؤال الثالث ونصه :

ما أثر البرنامج المدوسب ي تنمدية مهدارات القراءة الجهرية لتالميذ الصو األول األساسي ؟
تم التوصل إلى إجابة هذا السؤال من خالل التجربة الميدانية للدراسة وتطبي أدواتها (اختبيار

المه ييا ار القرائي يية وبطاق يية المالحظ يية) تطبيق ييا قبلي ييا وبع ييديا ث ييم معالج يية البيان ييا
البرن ييامج اإلحص ييائي ( )Spssلفحي ي
درج ييا

إحص ييائيا باس ييتخدام

الف ييرض ارول والث يياني وذل ييك لحس يياب الف ييرو ب ييين متوس ييطا

المجم ييوعتين الض ييابطة والتجريبي يية ف ييي التطبيي ي البع ييدي الختب ييار المه ييا ار القرائي يية وبطاق يية

المالحظة وفيما يلي تفصيل ذلك من خيالل تفسيير النتيائج ومناقشيتها فيي ضيوة فيروض الد ارسية؛ لهيذا
قام

الباحثة بوضع الفروض الموجهة الختبارها .

اختبار الفرض األول :
وين

هذا الفرض على ما يأتي :

" توجددد ددروق ذات داللددة إدصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ( )0005 ≥ αبددي متوسددط درجددات تالميددذ
المجموعدددة التجريبيدددة والدددذي يتعلمدددو باسدددتخدام البرندددامج المدوسدددب ،ومتوسدددط درجدددات تالميدددذ
المجموعددة الضددابطة والددذي يتعلمددو بالطريقددة العاديددة ددي اختبددار المهددارات القرائيددة ددي التطبيددق

البعدي لصالح المجموعة التجريبية " .
وللمقارنة بين متوسطي درجا

المجموعتين الضيابطة والتجريبيية فيي اختبيار المهيا ار القرائيية يوضيح

الجدول رقم ( )147قيمية ( ) وداللتهيا اإلحصيائية ليدرجا
المها ار القرائية .

المجميوعتين فيي التطبيي البعيدي الختبيار

جدول ()1,5

قيمة "ت" ومستوى داللتها لدرجات المجموعتي الضابطة والتجريبية
ي التطبيق البعدي الختبار المهارات القرائية

المقياس
اختبار المها ار
القرائية

المجموعة

عدد

المتوسط

االندراو

التالميذ

الدسابي

المعياري

التجريبية

33

4002

101

الضابطة

33

3108

308

** دالة احصائيا عند 1.10

* دالة احصائيا عند 1.17
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قيمة

مستوى

"ت"

الداللة

3074

**00001

\\ غير دالة احصائيا

يتبين من خالل الجدول الساب أنه جاة متوسط درجا

( )67.8في حين جاة متوسط درجا
" بلغ

تالميذ المجموعة الضابطة بنسبة

تالميذ المجموعة التجريبية بنسبة ( )41.2حيث إن قيمة "

( )6.54وهي دالة عند مستو ( )1.10مما يؤكد وجود فر دال إحصائيا بين متوسطي

درجا المجموعتين في اختبار المها ار القرائية لصالح المجموعة التجريبية وبذلك ُيقبل الفرض
ارول من فروض الدراسة والذي يجيب عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ولتأكيد حجم أثر
القراةة الجهرية

البرنامج المحوسب في تنمية مها ار

الباحثة باستخدام معادلة مربع ايتا؛

قام

لمعرفة حجم تأثير البرنامج المحوسب والفر في التأثير بين المجموعتين التجريبية والضابطة حيث
تم حساب مربع إيتا ( )ή2باستخدام المعادلة التالية (عفانة : )42 : 2111
2

ت

مربع ايتا (=)ή2

حيث أن:

2

د.ح  +ت

 مربع ايتا ( : )ή2نسبة من تباين المتغير التابع التي تعز للمتغير المستقل.
 ت :2مربع قيمة " " الناتجة عن مقارنة متوسط درجا
 د.ح :درجة الحرية (ن +0ن.)2-2
وتتضح المستويا

طلبة المجموعتين في القياس البعدي.

المعيارية لمربع ايتا ( )ή2في الجدول التالي:
جدول ()2,5

المستويات المعيارية لمربع ايتا ()ή2
المستويات المعيارية

نوع المقياس

كبير

متوسط

صغير

مربع ايتا ()ή2

1.04

1.13

1.10

دجم التأثير ()d

1.8

1.7

1.2

جدول ()3,5

دجم تأثير البرنامج المدوسب باستخدام مربع ايتا ( )ή2م خالل
القياس البعدي الختبار المهارات القرائية

المقياس

المجموعة

المهارات
القرائية

العدد المتوسط

االندراو
المعياري

التجريبية

33

4002

101

الضابطة

33

3108

308

** دالة احصائيا عند 1.10

اختبار

درجات

مربع

دجم

**3074

64

00179

كبير

ت

* دالة احصائيا عند 1.17
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الدرية

ايتا

\\ غير دالة احصائيا

التأثير

يتضي ييح مي يين خي ييالل الجي ييدول السي يياب أن قيمي يية مربي ييع ايتي ييا الختبي ييار المهي ييا ار القرائيي يية تسي يياوي

( )00179وهي أكبر من القيمة المعياريية التيي تسياوي ( )0014وبالتيالي يسيتدل عليى أن مقيدار حجيم
تأثير البرنامج المحوسب في تنمية المها ار القرائية كبير .

وتتف نتيجة الفيرض ارول اليذي يؤكيد أثير البرنيامج المحوسيب فيي تنميية المهيا ار القرائيية ميع
والبحوث في مجال تنمية المها ار القرائية منها  :موسيى ( )2006ولطفيي أبيو موسيى

نتائج الدراسا

( )2008وحامد العويدي ( )2009ونداة صالح ( )2010وأحميد ارسيطل ( )2010ومهيا الشيوبكي
( )2011وقد أكد
إذا أُعد

تلك البحوث على أن قدرة التلميذ على المهيا ار القرائيية يمكين تحسيينها وتنميتهيا

برامج تعليمية مخططة وهادفة؛ تسعى لتحقي هذا الهد

.

وتعز النتيجة في الفرض ارول التي تشير إلى أثر البرنامج المستخدم باستخدام الحاسوب في

تنمييية المهييا ار القرائييية لييد تالميييذ المجموعيية التجريبييية بالمقارنيية مييع تالميييذ المجموعيية الضييابطة فييي
التطبيي البعييدي والتييي تفوقي

فيهييا المجموعيية التجريبييية علييى الضييابطة فييي اختبييار المهييا ار القرائييية

وهذا التفو ناتج عن ارسباب اآلتية :

 .1البرن ييامج المحوس ييب يتض ييمن أنش ييطة تعليمي يية مختلف يية ومتنوع يية من ييه م ييا يخ ييت

بمه ييا ار القي يراةة

الجهريية الواضيحة لكييل كلمية ولكييل جملية فييي اليدرس بصييو واضيح ويمكيين تكي اررر أكثيير مين ميرة
علييى مسييامع التالميييذ؛ ممييا يييؤدي إلييى تنمييية المهييا ار القرائييية لييد تالميييذ الصي

ارول ارساسييي

الذين يحاكون تلك القراةة الجهرية الواضحة .

 .2تعر التالميذ على مد أهمية هذر المها ار وارتباطها بحياتهم ارتباطا وثيقا واجادتها تؤدي إليى
التفو الدراسي وزيادة التحصيل الدراسي والقدرة على تحقي الفهم في مادة اللغة العربية وغيرها
من المواد الدراسية ارخر .

 .3اعتميياد التعليييم المحوسييب علييى إيجابييية ونشيياط المييتعلم علييى اعتبييار أنييه محييور العملييية التعليمييية
وتحول

من خالله العملية التعليمية من كونها معلوما

تما عقول التالميذ إلى خب ار ومهيا ار

يكتسبها المتعلم من خالل التأثير المباشر للتعليم المحوسب في تحقي الخبرة المباشرة للتلميذ .

 .4اسييتناد التعليييم المحوسييب إلييى ضييرورة جعييل الييتعلم مشييوقا وفعيياال وتحويييل الييدرس التعليمييي ميين
التلقييين والجمييود إلييى التفاعييل والحيوييية حيييث ميين خاللييه يمكيين تنمييية المهييا ار المختلفيية والتييي

اختص

الدراسة الحالية بتنمية المها ار الخاصة بالقراةة الجهرية؛ لما له من تأثير فعال في تنمية

المها ار .

 .1شعور المتعلم بأنه عضو فعال في نقل المعلوما

وتلقيها عن طريي القيراةة الجهريية وأنيه بحاجية

لمه ييا ار القي يراةة الجهري يية يس ييتطيع التفاع ييل م ييع المعل ييم أثن يياة الحص يية الد ارس ييية حي ييث إن التعل يييم

المحوسييب مجييال خصييب يفييرض علييى المييتعلم أنييه بحاجيية ماسيية لمهييا ار الق يراةة الجهرييية؛ فيكييون

دافعا لتنميتها لديه .
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 .6التجديد في نظام البيئة الصفية أثار دافعية التالميذ لتعلم المها ار القرائية بدافع قوي .

 .7التن ييوع ف ييي اس ييتخدام الوس ييائل المختلف يية ف ييي التعل يييم المحوس ييب ف ييي تعل يييم التالمي ييذ لمه ييا ار القي يراةة
الجهرية المختلفة وجذب انتباههم نحوها .
وتؤكد نتيجة الفيرض ارول أن مهيا ار القيراةة الجهريية رغيم أنهيا أسيب المهيا ار ليد الميتعلم
مهمليية فييي المنيياهج الد ارسييية فييي

وبييالرغم ميين تييأثر المهييا ار ارخيير بهييا تييأث ار مباش ي ار ف نهييا مييا ازل ي

الم ارحيل التعليمييية المختلفيية بييدليل أنيه ال توجييد لهييا وسيييلة تقييويم أو حتيى عالميية رصييد ضييمن درجييا

التالميذ وبالتالي يركز المعلمون على التحصيل الدراسي لد التالميذ أكثير مين القيراةة الجهريية وهيذا
يؤكد على أثر البرنامج المحوسب في إكساب وتنمية عينة الدراسة لهذر المها ار

ونموها لديهم .

اختبار الفرض الثاني :
وين

هذا الفرض على ما يأتي :

توجددد ددروق ذات داللددة إدصددائية عنددد مسددتوى الداللددة ( )0005 ≥ αبددي متوسددط درجددات تالميددذ

المجموعدددة التجريبيدددة والدددذي يتعلمدددو باسدددتخدام البرندددامج المدوسدددب ،ومتوسدددط درجدددات تالميدددذ
المجموعة الضابطة والذي يتعلمو بالطريقة العادية ي بطاقة مالدظة مهارات القراءة الجهرية ي

التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية .
وللمقارنة بين متوسطي درجا

المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبي لبعدي لبطاقة المالحظية

يوضييح الجييدول رقييم ( )16قيميية ( ) وداللتهييا اإلحصييائية لييدرجا
لبطاقة المالحظة .

المجمييوعتين فييي التطبي ي البعييدي

جدول ()4,5

قيمة "ت" ومستوى داللتها لدرجات المجموعتي الضابطة والتجريبية
ي التطبيق البعدي لبطاقة المالدظة

المقياس
بطاقة المالحظة

المجموعة

عدد

المتوسط

االندراو

التالميذ

الدسابي

المعياري

التجريبية

33

1707

4091

الضابطة

33

4804

2034

** دالة احصائيا عند 1.10

* دالة احصائيا عند 1.17

يتبين من خالل الجدول الساب أنه جاة متوسط درجا
( )48.4في حين جاة متوسط درجا
" بلغ

قيمة

مستوى

"ت"

الداللة

9039

**00001

\\ غير دالة احصائيا

تالميذ المجموعة الضابطة بنسبة

تالميذ المجموعة التجريبية بنسبة ( )75.5حيث إن قيمة "

( )9.69وهي دالة عند مستو ( )1.10مما يؤكد وجود فر دال إحصائيا بين متوسطي
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درجا المجموعتين في بطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية وبذلك ُيقبل الفرض الثاني من
فروض الدراسة والذي يجيب عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وللتأكد من أثر البرنامج المحوسب
في تنمية مها ار

الباحثة بحساب مربع ايتا؛ لمعرفة حجم تأثير البرنامج

القراةة الجهرية قام

المحوسب والفر في التأثير بين المجموعتين التجريبية والضابطة :
جدول ()5,5

دجم تأثير البرنامج المدوسب باستخدام مربع ايتا ( )ή2م خالل
القياس البعدي لبطاقة المالدظة

المقياس

المجموعة

بطاقة

المالدظة

العدد المتوسط

االندراو
المعياري

التجريبية

33

1707

4091

الضابطة

33

48.4

2.34

** دالة احصائيا عند 1.10

اختبار

درجات

مربع

دجم

**9.39

28

00603

كبير

ت

* دالة احصائيا عند 1.17

الدرية

ايتا

التأثير

\\ غير دالة احصائيا

يتضح من خالل الجدول الساب أن قيمة مربيع ايتيا لبطاقية المالحظية تسياوي ( )00603وهيي

أكبيير ميين القيميية المعيارييية التييي تسيياوي ( )0014وبالتييالي يسييتدل علييى أن مقييدار حجييم تييأثير البرنييامج
المحوسب في تنمية المها ار القرائية كبير .
وتتف

نتيجة الفرض الثاني الذي يؤكد أثر البرنامج المحوسب في تنمية مها ار

الجهرية مع نتائج الدراسا

والبحوث في مجال تنمية مها ار

القراةة

القراةة الجهرية منها  :أحمد السيد

( )2004ونورة الكثيري ( )2008وسوسن الشخريتي ( )2009ومحمد أبو عكر ( )2009ومحمد
شوك

( )2009وحسن الحميد ( )2010وعالة علي ( )2010ومها الشوبكي ( )2011و علي

جاب اهلل و خرون (. )2012

وتعيز النتيجيية فييي الفييرض الثيياني التييي تشيير إلييى أثيير البرنييامج المسييتخدم باسييتخدام الحاسييوب

في تنمية مها ار القراةة الجهرية لعدة أسباب منها :

 .1تزويييد التالميييذ فييي التعليييم المحوسييب بييبعض ارنشييطة التييي تلييي شييرح درس القيراةة والتييي تحتييو
على مواق

يتدرب فيها المتعلم على مها ار القراةة الجهرية .

 .2اسيتخدام أسيياليب متنوعية ميين التقييويم فيي التعليييم المحوسيب مثييل التقييويم اليذاتي وتقييويم المجموعيية؛
ممييا جعييل التالميييذ علييى د ارييية ووعييي بأخطييائهم التييي يقعييون فيهييا أثنيياة قيييامهم بارنشييطة والتييي

تتضييمن مهييا ار القيراةة الجهرييية والتييي يحتاجهييا التالميييذ وميين ثييم العمييل علييى تالفيهييا فييي المي ار
التالية .
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 .3ارتبيياط الموضييوعا

وارنشييطة المقدميية للتالميييذ بحاجيياتهم وميييولهم؛ ممييا كييان لهيا أثيير إيجييابي فييي

مساعدة التالميذ على اكتساب مها ار القراةة الجهرية وسرعة امتالكها :.

 .4تميي ييز الب ي يرامج التعليميي يية المحوسي ييبة في ييي عي ييرض المي ييادة التعليميي يية كاسي ييتخدام المي ييؤث ار بأشي ييكالها
المختلفيية كالصييو

والصييورة والحركيية واللييون وكلهييا تجييذب التلميييذ فييي هييذا العميير وتزيييد ميين

دافعيتهم واقبالهم على التعلم .

 .1التجديد باستخدام طريقة جديدة لتعلم اللغة العربية والخروج بذلك عن الطريقة التقليديية السيائدة فيي

المدارس والبعد عن الروتين والتقليد والتي تتييح للتلمييذ فرصية التفاعيل معهيا بحييث يكيون فياعال
نشطا ويستغل حواسه وتوفر له جوا للمشياركة والتفاعيل واثيارة الحيواس مميا جعيل الميادة التعليميية

المقدمة للتالميذ أكثر جاذبية وبالتالي الحصول على النتائج اإليجابية التي أظهرتها الدراسة .

 .6اعتمد البرنامج المحوسب على استخدام الحواس والمثي ار المتنوعة من خالل البرنامج المحوسيب
بطريقيية مبسييطة وفييي خط يوا

التدريبا

وارنشطة .

قص ييرة واضييحة باإلضييافة إلييى البطاقييا

المتنوعيية المسييتخدمة فييي

 .7التركي ييز عل ييى المش يياركة اإليجابي يية للتالمي ييذ أثن يياة فتي يرة تطبيي ي البرن ييامج المحوس ييب والت ييي منحي ي
التالميذ الشعور بالثقة وحرية التعبير لديهم .

 .8قييدرة البرنييامج المحوسييب علييى تقييديم مهييا ار الق يراةة الجهرييية بصييورة مبسييطة وواضييحة ومنظميية
مراعييا الفيرو الفرديية بيين المتعلميين وعرضييها وفقيا الحتياجياتهم الخاصية وأيضيا تكيرار الصييو

أكثر من مرة حسب الحاجة .

 .9استخدام البرنامج المحوسب للعديد من أنواع التعزيز المناسبة بعد كل استجابة مباشرة .

وتؤكييد نتيجيية الفرضييين الثيياني علييى أهمييية إش يراك التالميييذ فييي عملييية تنمييية مهييا ار القييراةة

الجهري يية ل ييديهم م يين خ ييالل اختي ييار الموض ييوعا
المها ار

المناس ييبة له ييم وارنش ييطة المختلف يية الت ييي تنم ييي تل ييك

وتنظييم بيئية اليتعلم وتخطييط ارنشيطة اللغويية وتنفييذها وتقيويم المهيا ار مين خيالل إعطياة

التالميييذ فرصيية لتقييويم أدائهييم ذاتيييا وعييدم إهمييال مهييا ار القيراةة الجهرييية وخاصيية لييد التالميييذ الييذين
لديهم صعوبا

في تلك المها ار

وضع

واضح فيها؛ رن التلميذ بحاجة لتلك المها ار حتيى ييتمكن

من السيطرة على القراةة لديه على أتم وجه .
ثانيا  :توصيات الدراسة :
في ضوة النتائج التي توصل

إليها الدراسة يمكن تقديم التوصيا

التالية :

 .1ضييرورة االهتمييام بتعليييم مهييا ار الق يراةة الجهرييية منييذ الحلقيية ارولييى ميين التعليييم ارساسييي واف يراد
مسياحة لهيا فيي البرنيامج ارسييبوعي المخصي

استخدامها متضمنا تدريبا

للغية العربيية يتنيياول شيرحا لتليك المهيا ار

وأنشطة تساعد التالميذ على إتقان هذر المها ار .
110

وكيفييية

 .2اسييتثمار ك ييل موق ي

تعليم ييي داخ ييل حج يرة الفص ييل أو خارجهييا؛ لت ييدريب التالمي ييذ ميين خالل ييه عل ييى

ممارسة مها ار القراةة الجهرية .

 .3ضرورة االهتمام من جانب القائمين على العملية التعليمية بتنظيم أنشطة لغوية تعتمد على مها ار
الق يراةة الجهرييية بصييورة منظميية كالمسييابقا

بكافيية أنواعهييا واإلذاعيية المدرسييية حتييى تثييير دوافييع

المتعلمين وتحفزهم على إتقان مها ار القراةة الجهرية المرتبطة بتلك ارنشطة والمجاال

.

 .4مراعاة التوازن في تقديم مها ار اللغة العربية بالتعليم ارساسي أمر ضروري بحييث ال يسيمح بيأن
تنم ييو مه ييارة عل ييى حس يياب مه ييا ار أخ يير ؛ رن التركي ييز عل ييى المه ييا ار التحريري يية دون االهتم ييام

بمهييا ار القيراةة الجهرييية فييي هييذر المرحليية أميير واضييح وميين ثييم ينبغييي العناييية واالهتمييام بمهييا ار

القراةة الجهرية بصورة منظمة ومقصودة من خالل ارنشطة اللغوية المتنوعة .

 .1ينبغييي أن يأخييذ القييائمون بالعملييية التعليمييية وتخطيهييا فييي االعتبييار قائميية مهييا ار الق يراةة الجهرييية
التي توصل

إليها الدراسة الراهنة وأن يعملوا جاهدين على إكسيابها للتالمييذ حتيى ييتم صينع جييل

اع تكون لديه القدرة و الكفاةة .
وٍ

 .6إعادة النظر فيي النشياطا

المصياحبة لموضيوعا

القيراةة؛ بيأن يكيون تركييز تليك النشياطا

تنمية مها ار القراةة الجهرية المالئمة لكل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة .

 .7عقيد دو ار تدريبيية مسيتمرة لتيدريب المعلميين تييدريبا كافييا عليى كيفيية تشيخي

عليى

وعيالج الصييعوبا

في مجال اللغة العربية وفنونها المختلفة .

 .8عقد دو ار تدريبية ومسيتمرة لتيدريب المعلميين عليى اسيتخدام التكنولوجييا فيي تيدريس اللغية العربيية
وخاصة البرامج المحوسبة .

 .9تدريب التالميذ فيي الم ارحيل التعليميية المختلفية عليى المهيا ار القرائيية؛ حتيى ييتمكن هيؤالة التالمييذ
ميين اإللمييام بهييا وعييدم السييماح للتلميييذ باالنتقييال ميين صي
القرائية الالزمة لهذا الص

.10

إلييى خيير قبييل أن يييتمكن ميين المهييا ار

.

تحديييد مهييا ار القيراةة الجهرييية الالزميية لكييل مسييتو تعليمييي ميين م ارحييل التعليييم المختلفيية علييى

حدة وعمل قوائم بها توضع ضمن محتويا

دليل المعلم؛ لتنميتها لد المتعلمين.

.11

ضرورة تقديم وتوفير النماذج الجيدة رداة مها ار القراةة الجهرية أمام التالميذ حتيى يسيتطيعوا

.12

االهتمييام باالختبييا ار التكوينييية والتييي توق ي

المعلييم علييى مسييتو أداة تالميييذر ومييد التقييدم

.13

العمل على توفير أجهزة مصادر اليتعلم الحديثية فيي الميدارس ارساسيية اليدنيا خاصية وتيدريب

محاكاتها .

الذي أحرزر في القراةة الجهرية .

المعلمين على كيفية استخدامها وصيانتها بشكل سليم .
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.14

تنمييية الييوعي لييد المعلمييين بكيفييية اسييتخدام اسييتراتيجيا

.11

تييوفير بيرامج تعليمييية محوسييبة فييي مييادة اللغيية العربييية لمرحليية التعليييم ارساسييية الييدنيا وتشييجيع

من خاللها تنمية مها ار القراةة الجهرية لد التالميذ .

التعليييم والييتعلم الحديثيية والتييي يمكيين

المعلمين على استخدامها أو تصميم تلك البرامج بأنفسهم .

.16

ت ي ييوفير اردوا

والمس ي ييتلزما

والتقني ي ييا

الالزم ي يية ف ي ييي الم ي ييدارس لالس ي ييتفادة م ي يين المس ي ييتحدثا

التكنولوجييية وأهمهييا الحاسييوب والب يرامج التعليمييية المحوسييبة؛ لمييا لهييا ميين أثيير إيجييابي فييي تحسييين
مستو الطلبة في المها ار المختلفة والتحصيل الدراسي .

ثالثا  :مقتردات الدراسة :
في ضوة نتائج الدراسة وتوصياتها يمكن تقديم بعض المقترحا

لبحوث أخر

منها :

 .1تحديد مها ار القراةة الجهرية في كل مرحلة تعليميية مين الم ارحيل التعليميية المختلفية والعميل عليى
تنميتها .

 .2د ارسيية العالقيية بييين مهييا ار الق يراةة الجهرييية ومتغي ي ار أخيير مثييل  :المسييتو الد ارسييي المؤهييل
العلمي للمعلم والمؤهل العلمي للوالدين .

 .3إجراة دراسا

للمقارنة بيين اسيتراتيجيا

تيدريس مهيا ار القيراةة الجهريية يمكين مين خاللهيا تعير

أنسب الطرائ لتنمية مها ار القراةة الجهرية .

 .4بيان أثر الوسائط التعليمية على تنمية مها ار القراةة الجهرية في جميع مراحل التعليم .
 .1دراسة صيعوبا

اليتمكن مين مهيا ار القيراةة لجهريية ليد تالمييذ فيي الم ارحيل التعليميية المختلفية –

دراسة تشخيصية – عالجية .

 .6دراسة تجريبية لتعر أكثر الطر فعالية في تنمية مها ار القراةة الجهرية .

 .7بنيياة اختبييا ار موضييوعية لقييياس مهييا ار الق يراةة الجهرييية وكييذلك بنيياة بطاقييا

مالحظيية لقييياس

مها ار القراةة الجهرية؛ لمعرفة مد أداة التالميذ في هذر المها ار في كل المراحل التعليمية .

 .8د ارسة أثر أداة المعلمين على تمكن التالميذ من مها ار القراةة الجهرية .
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مراجع الدراسة :
 01أب ييو الض ييبعا

زكري ييا ( " )2115طرائدددق تددددريس اللغدددة العربيدددة " ط 0دار الفك يير ناش ييرون

وموزعون عمان -ارردن .

 02أبو الهطل ماهر ( " )1122أثر استخدام برنامج مدوسب ي تدريس الرياضيات علدى تنميدة
التفكير الرياضي واالتجاهات ندوها لدى طالبات الصو الثام األساسي بغزة " رسالة ماجستير
غير منشورة الجامعة اإلسالمية – غزة .

 03أبييو الهيجييا ف يؤاد ( " )1112أسدداليب وطددرق تدددريس اللغددة العربيددة هواعددداد دروسددها اليوميددة
باألهداو السلوكية " ط 0دار المناهج للنشر والتوزيع عمان -ارردن .
 04أبو حطب فؤاد ( " )1996علم النفس التربوي " طي  4القاهرة مكتبة ارنجلو المصرية .

 01أبو دقة سيناة ( " )2008القيداس والتقدويم الصدفي ،المفداهيم واإلجدراءات لدتعلم عدال " ط ي 2
دار فا للنشر والتوزيع .

 06أبو دية هنياة ( " )1112برندامج مدوسدب لتنميدة بعدض مهدارات تددريس االسدتماع دي اللغدة
العربيددة لدددى الطالبددات المعلمددات ددي الكليددة الجامعيددة للعلددوم التطبيقيددة " رسييالة ماجسييتير غييير

منشورة الجامعة اإلسالمية – غزة .

 07أبو زهيرة محميد ( " )2010تدأثير التددريس باسدتخدام الداسدوب علدى التدصديل واالتجداه نددوه
ي اللغة العربية لدى تالميذ الدلقة االبتدائية " مجلة القراةة والمعرفة مصر العدد . 109

 08أبيو شيتا

سيمير ( " )1112أثددر توظيدو الداسددوب دي تدددريس النددو علددى تدصديل طالبددات

الصو الدادي عشر واتجاهاته ندوها واالدتفاظ بها " رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة
اإلسالمية – غزة .

 09أبو طعيمة محمد ( " )2010أثر برنامج بالعيادات القرآنية لعالج الضعو دي بعدض المهدارات
القرائيدددة لددددى تالميدددذ الصدددو الرابدددع األساسدددي " رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة كلييية التربييية

الجامعة اإلسالمية – غزة .

 010أبييو عكيير محمييد ( " )2010أثدددر برندددامج باأللعددداب التعليميدددة لتنميدددة بعدددض مهدددارات القدددراءة
اإلبداعيدة لدددى تالميدذ الصددو السدادس األساسددي بمددارس خددا يدونس " رسييالة ماجسيتير غييير

منشورة كلية التربية الجامعة اإلسالمية – غزة .

 011أبو موسى لطفيي ( " )2008أثر استخدام الد ارما على تدسي مستوى بعض المهارات القرائيدة
لدددى طلبددة الصددو السددابع األسدداسي " رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة كلييية التربييية الجامعيية
اإلسالمية – غزة .
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 012أبو مغليي سيميح ( " )0995التددريس باللغدة العربيدة الفصديدة لجميدع المدواد دي المددارس "
ط 0دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع عمان – ارردن .

 013أبييو مغلييي سييميح (" )0999األسدداليب الدديثدددة لتددددريس اللغددة العربيدددة " دار الفكيير للطباعيية
والنشر والتوزيع عمان – ارردن .

 014أبو مغلي سميح ( " )2119األساليب الدديثة لتدري اللغة العربية " ط  0دار البداية ناشرون
وموزعون عمان – االردن .

 011ارسييطل أحمييد ( " )2010مسدددتوى المهدددارات القرائيدددة والكتابيدددة لددددى طلبدددة الصدددو السدددادس
وعالقتددده بدددتالوة ودفدددظ القدددرآ الكدددريم " رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة كلييية التربييية الجامعيية

اإلسالمية – غزة .

 016ارنصاري هياني ( " )2011اعلية برنامج قائم على الخرائط المعر ية باستخدام الداسوب دي
تنميدددة مهدددارات هدددم النصدددوص األدبيدددة وتدددذوقها لددددى طدددالب الصدددو األول الثدددانوي " رس ييالة

ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة الزقازي .

 017البابا سالم ( " )1112برنامج مدوسب باسدتخدام المددخل المنظدومي لتنميدة المفداهيم العلميدة

واالدتفاظ بها لددى طلبدة الصدو العاشدر " رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة الجامعية اإلسيالمية –

غزة .

 018التركي عثمان ( " )1121متطلبا

استخدام التعلييم اإللكترونيي فيي كلييا

جامعية المليك سيعود

من وجهة نظر أعضاة هيئة التدريس " مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد  ،11العدد. 1

 019الجوادر شيماة ( )1112منظومة التعليم اإللكترونيي  .مجلة كلية التربية ،العدد الثالدث عشدر،
البدري .

 020جيياب اهلل علييي و خييرون ( " )2100تعلدديم الق دراءة والكتابددة أسسدده هواجراءاتدده التربويددة " ط0
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان – االردن .

 021جيياب اهلل عل ييي و خييرون ( " )2012فاعلي يية الت ييدريب علييى أنش ييطة ال ييوعي الصييوتي ف ييي تنمي يية

بع ييض مه ييا ار القي يراةة الجهري يية ل ييد تالمي ييذ المرحل يية االبتدائي يية " مجلدددة كليدددة التربيدددة ببنهدددا،

العدد.21

 022جرايدة يوس

وبني عبدر محمد ( " )2012أثر اسدتخدام الداسدوب دي تدصديل طلبدة الصدو

السابع األساسي ي مبدث العلوم "

 023جروان أحمد ومحمد الحمران ( " )1112تحديا

استخدام التعلم اإللكتروني التي تواجه الطلبة

في كلية الحصن الجامعية " المؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم عد بعدد " التربيدة

التقنية والتعلم اإللكتروني " ،جامعة البلقاء التطبيقية .
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 024الحربي إبراهيم ( " )2012اعليدة اسدتخدام الوسدائط المتعدددة دي تنميدة مهدارات القدراءة لددى
تالميذ الصو األول االبتدائي بمدينة مكة المكرمة " رسالة ماجستير غير منشورة كليية التربيية

جامعة أم القر .

 021الحساني شيخة ( " )2013اعلية استخدام الوسائط المتعددة الداسوبية ي تدريس وددة م

مقرر التجويد دي إجدادة تدالوة القدرآ الكدريم لددى تلميدذات الصدو الخدامس االبتددائي " رسيالة

ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة أم القر .

 026الحسينا

نجيياح ( " )2012صددعوبات تطبيددق برنددامج التعلدديم التفدداعلي المدوسددب علددى تالميددذ

المردلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية وسبل عالجها " رسالة ماجستير غير منشورة كليية

التربية الجامعة اإلسالمية – غزة .

 027الحميييد حسيين ( " )2010اعليددة برنددامج قددائم علددى القصددة ددي تنميددة بعددض مهددارات الق دراءة
اإلبداعيددة لدددى تالميددذ الصددو الثالددث المتوسددط " رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة كلييية التربييية
جامعة أم القر .

 028الحوامييدة محمييد ( " )2010أخطيياة الق يراةة الجهرييية فييي اللغيية العربييية لييد طلبيية الص ي

ارساسي في محافظة أربد " المجلة األردنية ي العلوم التربوية ،مجلد  ،6العدد الثاني .

الثالييث

 029حجيياب محمييد ( . )1999مهددارات االتصددال لإلعالميددي والتربددويي والدددعاة  .القيياهرة  :دار الفجيير
للنشر والتوزيع

 030حسن حسن ( " )2011برنامج مقتيرح قيائم عليى تصيميم العيروض التوضييحية لتنميية بعيض مهيا ار
القراةة الحرة لد تالميذ الص

العدد الثاني .

ارول اإلعدادي " مجلدة كليدة التربيدة بأسديوط ،مصدر ،المجلدد ،22

 031حماد خليل عبد الفتياح ( " )2012اسدتراتيجيات تددريس اللغدة العربيدة " ط 1دار ابين اررقيم
غزة -فلسطين .
 032حمادنيية أديييب وسييليمان مرجييي ( " )2009أثيير اسييتخدام الحاسييوب فييي تحسييين ارداة التعبيييري
الكتابي لد طلبة الص

المجلد  ،10العدد األول .

ارول الثانوي في ارردن " مجلة العلدوم التربويدة والنفسدية ،البددري ،

 033حمييدان غييادة ( " )2012اعليددة برنددامج مدوسددب لتنميددة مهددارات كتابددة المعددادالت الكيمائيددة
وتطبيقاتهدا الدسددابية لدددى طالبددات الصددو الدددادي عشددر بغدزة " رسييالة ماجسيتير غييير منشييورة

جامعة ارزهر – غزة .

 034حميزة محمييد ( " )2009اسييتخدام الحاسييوب فييي التعليييم والييتعلم " المددؤتمر العلمددي الثدداني لكليددة
العلوم التربوية بجامعة جرش (دور المعلم العربي ي عصر التد ق المعر ي) ،األرد .
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 031الخضيري نيد ( " )2009أثددر برنددامج مدوسددب يوظددو اسدتراتيجية  Seven Esالبنائيددة ددي
تنميددة مهددارات التفكيددر العليددا لمددادة التكنولوجيددا لدددى طالبددات الصددو السددابع األساسددي بغددزة "

رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية الجامعة اإلسالمية – غزة .

 036الييدايل سييعد ( " )2001أثيير اسييتخدام الحاسييوب فييي تييدريس الرياضيييا
الص

علييى تحصيييل طييالب

الثاني االبتدائي " مجلة العلوم التربوية والنفسية ،البدري  ،المجلد  ،6العدد . 3

 037ال ييدليمي ط ييه وس ييعاد الي يوائلي ( " )2003الطرائدددق العمليدددة دددي تددددريس اللغدددة العربيدددة " دار
الشرو  :عمان ارردن .

 038الدليمي طه والدليمي كامل ( " )2114أساليب دديثة ي تدريس قواعد اللغة العربية " ط0
دار الشرو للنشر والتوزيع عمان -ارردن .

 039الييدليمي طييه وال يوائلي سييعاد ( . )2001اللغددة العربيددة مناهجهددا وطرائددق تدريسددها  .دار الشييرو
للنشر والتوزيع عمان .

 040داود محم ييد ( " )2110العربيدددة وعلدددم اللغدددة الددددديث " د .ط دار غري ييب للطباع يية والنش يير
والتوزيع القاهرة .

 041دومي حسن وقسييم الشينا ( " )1112معوقيا

اليتعلم اإللكترونيي فيي ميادة الفيزيياة مين وجهية

نظر المعلمين والطلبة " مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد  ،8العدد . 2

 042الرقب أكرم ( " )1112اعلية برنامج مدوسب دي تنميدة مهدارات الدتالوة لددى طدالب الصدو
الدادي عشر " رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة اإلسالمية – غزة .

 043رجييب سييناة ( " )2007برنييامج مقتييرح لعييالج بعييض صييعوبا
الفونولوجي لد تالميذ الص

الق يراةة الجهرييية وتنمييية ال ييوعي

السادس االبتدائي " مجلة القراءة والمعر ة ،مصر العدد . 65

 044رشوان أحمد ( . )2001تدريس اللغة العربية ي ضوء االتجاه الوظيفي لتعليم اللغة  .كلية التربيية
جامعة أسيوط .

 041الزعانين ارئيد ( " )1112عالية وددة مدوسبة ي العلوم على تنمية التدصيل الدراسي لددى
تالميذ الصو التاسع األساسي بفلسطي واتجاهاتهم نددو التعلديم المدوسدب " رسيالة ماجسيتير
غير منشورة البرنامج المشترك بين جامعتي عين شمس وارقصى .

 046زه يران حامييد و خييرون ( " )2115المفددداهيم اللغويدددة عندددد األطفدددال " ط 2دار المسيييرة للنشيير
والتوزيع والطباعة عمان – ارردن .

 047زيتييون حسيين ( )1112رؤيدددة جديددددة دددي الدددتعلم اإللكتروندددي (المفهدددوم ،القضدددايا ،التطبيدددق،
التقويم) الدار الصولتية للتربية الرياض .
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 048الس ييعايدة جه يياد والس ييعايدة مه ييا ( " )2010ج ييدو اس ييتخدام الحاس ييوب ف ييي ت ييدريس الرياض يييا

لطلبة المرحلة ارساسية الدنيا بمدارس محافظة البلقاة الحكومية من وجهة نظر المعلمين " مجلة

كلية التربية ،جامعة عي شمس ،العدد الرابع والثالثو .

 049السفاسفة عبد الرحمن ( " )2101طرائق تدريس اللغة العربية " مكتبة الفالح للنشر والتوزيع
سلطنة عمان .
 010السيد أحمد ( " )2004أثر استخدام المدخل المسيرحي فيي تيدريس القيراةة لتالمييذ الصي

الثياني

اإلع ييدادي عل ييى تنمي يية بع ييض مه ييا ار القي يراةة الجهري يية وبع ييض مه ييا ار االس ييتماع الناق ييد الالزم يية

لتالميذ الص

الثاني اإلعدادي " المجلة التربوية ،مصر ،العدد العشرو .

 011السيييد محمييود ( " )0993ددي طرائددق تدددريس اللغددة العربيددة " كلييية التربييية -جامعيية دمش ي
دمش

.

 012سالم رشاد محمد ( " )2116اللغة العربية واإلعالم " ط 0دار المنار للنشر والتوزيع القاهرة.

 013سعيد عمارة ( " )1997برنامج مقترح لتنمية مستويات تالميدذ المردلدة اإلعداديدة دي القواعدد
الندويددة وأثددرة علددى الق دراءة والكتابددة " رسييالة دكتييورار غييير منشييورة كلييية البنييا

جامعيية عييين

شمس .

 014سعيد محمد ( " )2007برنيامج مقتيرح لتنميية مهيا ار االسيتماع والتحيدث ليد الطيالب معلميي اللغية
العربية في ضوة مدخل التواصل اللغوي " مجلة القراءة والمعر ة ،مصر ،العدد . 63

 011الشييبل صييالح ( " )2010مدددى تمكد طددالب الصددو األول المتوسددط ددي مدددارس التعلدديم العددام
و ي مدارس تدفيظ القرآ الكريم م مهدارات القدراءة الجهريدة " رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة

كلية العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

 016الشخريتي سوسن ( " )2009أثر برندامج مقتدرح دي تنميدة بعدض مهدارات القدراءة لددى تالميدذ
الصددو الثالددث األساسددي بمدددارس وكالددة الغددوث الدوليددة بشددمال غددزة " رسييالة ماجسييتير غييير

منشورة كلية التربية الجامعية اإلسالمية .

 017الشييوبكي مهييا ( " )2011اعليددة برنددامج قددائم علددى مهددارات االسددتماع لتنميددة مهددارات القدراءة
لدى تلميذات الصو الرابع األساسي بغزة " رسالة ماجستير غيير منشيورة كليية التربيية الجامعية

اإلسالمية – غزة .

 018الشيييخ الحييافظ عبييد الييرحيم( " )2113مبددادئ تعلدديم اللغددة العربيددة لغيددر الندداطقي بهددا تطلعددات/
نماذج /تطبيقات " ط 0عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع إربد -ارردن .

 019شحاتة حسن ( " )0993أساسديات التددريس الفعدال دي العدالم العربدي " ط 6اليدار المصيرية
للطباعة والنشر والتوزيع .
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 060صييالح نييداة ( " )2010أثددر اسددتخدام بددرامج الددددروس التعليميددة المدوسددبة ددي تعلدديم اللغدددة
العربية على تدصيل طلبة الصو األول األساسي ي مدارس مدا ظة نابلس " رسالة ماجستير
غير منشورة كلية الدراسا

العليا جامعة النجاح الوطنية .

 061طعيمة رشدي ( " )2110منداهج تددريس اللغدة العربيدة بدالتعليم األساسدي " ط  0دار الفكير
العربي القاهرة .

 062طعيميية رشييدي ( " )2114األسددس العامددة لمندداهج تعلدديم اللغددة العربيددة :إعدددادها -تطويرهددا-
تقويمها " د  .ط  .دار الفكر العربي القاهرة .

 063ظافر محمد والحمادي يوس

( " )0984التدريس ي اللغة العربية " بدون .

 064العويدي حامد ( " )2009أثر القصة المحوسبة في االستيعاب القرائي لد أطفال الص

الثاني

ارساسي " مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد السابع ،العدد األول .

 061العويدي حامد ( " )2009أثير التيدريس بمسياعدة الحاسيوب فيي تنميية مهيا ار االسيتعداد الق ارئيي
لد أطفال ما قبل المدرسة " مجلة كلية التربية ،جامعة اإلمارات العربية المتددة ،العدد . 26

 066العويدي حامد ( " )2012أثر القصة المحوسبة في االستيعاب القرائي لد أطفال الص

الثاني

ارساسي " مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد السابع ،العدد األول .

 067عاش ييور ارت ييب والحوام ييدة محم ييد ( " )2115أسدددداليب تدددددريس اللغددددة العربيددددة بددددي النظريددددة
والتطبيق" ط 2دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة عمان – االردن .

 068عبد الحميد هبيه ( . )2006أنشطة ومهارات القراءة واالستذكار ي المردلتي االبتدائيدة واإلعداديدة
 .طي 1دار صفاة عمان .

 069عبد العال عبد المنعم ( . )2002طرق تدريس اللغة العربية  .مكتبة غريب القاهرة .
 070عبيييدا

هيياني والعطيييا

خالييد وجويف ييل مصييطفى ( " )2010أثيير اسييتخدام برنييامج حاس ييوب

تعليمييي علييى تحصيييل الطلبيية فييي مييادة التربييية االجتماعييية والوطنييية للص ي

الثالييث ارساسييي فييي

مديرية تربية معان " مجلة جامعة النجاح لألبداث ،مجلد  ،24العدد الثاني .

 071عطا إبراهيم ( " )2117المرجع ي تدريس اللغة العربية " ط 0مركز الكتاب للنشر القاهرة.
 072عطييا اهلل عبييد الحمي ييد ( " )2008أثيير اسييتخدام الحاس ييوب فييي تييدريس العب ييادا
تالميذ الص

ارول اإلعدادي " مجلة القراءة والمعر ة ،العدد . 23

علييى تحص يييل

 073عطية محسن ( " )2115تدريس اللغة العربية ي ضوء الكفايات األدائية " ط 0دار المناهج
للنشر والتوزيع عمان – ارردن .

 074عطييية محسيين ( " )2101اسدددتراتيجيات مدددا وراء المعر دددة دددي هدددم المقدددروء " دار المنيياهج
للنشر والتوزيع عمان – ارردن .
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 071عطية محسن ( " )2119استراتيجيات ما وراء المعر ة ي هم المقروء " دار المنياهج للنشير
والتوزيع عمان – ارردن .

 076عالونيية معزوز وأبييو سييمرة محمييود وعييودة محمييود ( " )1112مييد ت يوافر درجيية رضييا مييديري
المييدارس الحكومييية فييي الضييفة الغربييية عيين اسييتخدام المعلمييين للتقنيييا

النجاح لألبداث ،المجلد  ،21العدد . 3

التربوييية " مجلددة جامعددة

 077عالونيية شييفي وحمييد علييي ( " )2010أثيير التييدريس بالحاسييوب فييي التحصيييل ومفهييوم الييذا
اركاديمي لد طلبة الص

 ،11العدد األول .

الثالث ارساسي " مجلة العلوم التربوية والنفسية ،البدري  ،المجلد

 078علييي عييالة ( " )2010عاليددة اسددتراتيجية مقتردددة ددي تنميددة بعددض مهددارات القدراءة الجهريددة
لدى تالميذ المردلة االبتدائية " رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة بنها .

 079عيوض بركية ( " )2012اعليدة برندامج مدوسدب لعدالج الضدعو دي بعدض المهدارات القرائيدة
لددددى تالميدددذ الصدددو الرابدددع األساسدددي " رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة كلييية التربييية الجامعيية
اإلسالمية – غزة .

 080عوض فايزة وفاتن مصيطفى ( . )2001طدرق تددريس اللغدة العربيدة والتربيدة اإلسدالمية  .القياهرة
دار طيبة للطباعة .

 081عييون فاضييل ( " )2102طرائددق تدددريس اللغددة العربيددة وأسدداليب تدريسددها " ط 0دار صييفاة
للنشر والتوزيع عمان – ارردن .

 082عي ييادا

يوسي ي

( . )1112الداسددددوب التعليمددددي وتطبيقاتدددده التربويددددة  .دار المس يييرة للنش يير

والتوزيع والطباعة ارردن  :عمان .

 083عيييد أيميين ( " )2007معييدل سييرعة الق يراةة الجهرييية وتنميتهييا وتنمييية مهييا ار الفهييم الق ارئييي لييد
تالمييذ الصي

العدد . 22

الخييامس االبتييدائي باسييتخدام ارلعياب التعليمييية " مجلددة القدراءة والمعر ددة ،مصددر،

 084عيييد زهييدي ( " )2100مددددخل إلدددى تددددريس مهدددارات اللغدددة العربيدددة " ط 0دار صييفاة للنشيير
والتوزيع عمان – ارردن .

 081الفار إبيراهيم ( " )1111تربويات الداسوب وتدديات القر الدادي والعشري " القياهرة  :دار
الفكر العربي .

 086الفييالح م يريم ( " )1112تصددميم مقتددرح لمقددرر ينمددي ثقا ددة التربيددة التقنيددة لدددى مسددتخدمي
التعليم اإللكتروني " ،المؤتمر الددولي األول للدتعلم اإللكتروندي والتعلديم عد بعدد " التربيية التقنيية
والتعلم اإللكتروني " جامعة ارميرة نورة بن

عبد الرحمن .

 087الفتالوي سهيلة ( . )2003كفدايات التدريس  .عمان  :دار الشرو للنشر والتوزيع .
119

 088الف ييرع ص ييالح ( " )1112برندددامج مدوسدددب ودوره دددي تنميدددة مفددداهيم التربيدددة الوقائيدددة دددي
التكنولوجيدددا لددددى طلبدددة الصدددو التاسدددع األساسدددي " رس ييالة ماجس ييتير غي يير منش ييورة الجامع يية
اإلسالمية – غزة .

 089فييودة زهييور ( " )2012برنييامج لغييوي باسييتخدام الحاسييوب لتنمييية المهييا ار النحوييية لييد تالميييذ
الص

ارول اإلعدادي " مجلة القراءة والمعر ة ،مصر ،العدد . 131

 090الكثيري نورة ( " )2008أثر استراتيجيات مقتردة دي تدسدي قدراءة التلميدذات ذوات صدعوبات
الق دراءة بالصددو الرابددع االبتدددائي و ددي مفهددومه لددذواته واتجاهدداته ندددو القددراءة " رسييالة
ماجستير غير منشورة كلية التربية جامعة الملك سعود .

 091الكندري عبد اهلل وابراهيم عطيا ( " )1996تعليم اللغدة العربيدة للمردلدة االبتدائيدة " الكويي

:

مكتبة الفالح للنشر والتوزيع .

 092اللقيياني أحمييد وعلييي الجمييل ( . )2003معجددم المصددطلدات التربويددة المعر ددة ددي المندداهج وطددرق
التدريس القاهرة  :عالم الكتب .

 093المالكي عبد العزييز ( " )2008أثر استخدام أنشطة إثرائية بواسطة برنامج داسوبي ي عالج
صعوبات تعلم الرياضيات لددى تالميدذ الصدو الثالدث االبتددائي " رسيالة ماجسيتير غيير منشيورة

كلية التربية جامعة أم القر .

 094المحيس يين إبي يراهيم ( " )1112تدددوطي التعلددديم اإللكتروندددي " ملتق ييى التعل يييم اإللكترون ييي ارول
الرياض  12 – 22جمادي ارولى .

 091المعتو

أحمد ( " )1996الدصيلة اللغوية ،أهميتها ،مصادرها ،ووسائل تنميتها " مجلة عالم

المعرفة الكوي

العدد . 212

 2دار المعار

القاهرة .

 096مجاور محمد صالح الدين ( " )0950تدريس اللغدة العربيدة :أسسده وتطبيقاتده التربويدة " ،ط
 097مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط ط 4مكتبة الشرو الدولية القاهرة 2114م.

 098مجيييد سوس يين ( " )2100التهيدددؤ القرآندددي لألطفدددال " دار ص ييفاة للنش يير والتوزي ييع عم ييان –
ارردن .

 099محمد جبرين والشيخ عاصم وعطية أنس ( " )1112معوقا

استخدام التعلم اإللكتروني مين

وجهة نظر طلبة الجامعة الهاشمية " مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد السابع ،العدد . 4

 0100م ييدكور عل ييي ( . )2007طددددرق تدددددريس اللغددددة العربيددددة  .ط ي ي  1عم ي يان  :دار المس يييرة للنش يير
والتوزيع.

 0101مصييطفى عبييد اهلل ( " )2112مهددارات اللغددة العربيددة " ط  0دار المسيييرة للنشيير والتوزيييع
عمان -ارردن .
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 0102معرو

ناي

( " )0993خصائص العربية وطرائق تدريسها " دار النفاس القاهرة .

 0103موس ييى محم ييد ( " )2006فعالي يية اس ييتخدام الحاس ييوب ف ييي تنمي يية مه ييا ار الفه ييم الق ارئ ييي ل ييد
طالب الص

الحادي عشر للتعليم الثانوي " المؤتمر العلمي السادس للجمعيدة المصدرة للقدراءة

والمعر ة ،مصر ،المجلد الثاني .
 0104مومني عبد اللطي

والمومني محمد ( " )2011مستو مقروئية كتاب اللغة العربية للصي

الرابع ارساسي في ارردن " مجلة جامعة دمشق ،المجلد  22العدد الثالث .

 0101مهييدي حسيين ( " )1112عاليددة برمجيددات تعليميددة علددى التفكيددر البصددري و التدصدديل ددي
التكنولوجيدددا لددددى طالبدددات الصدددو الددددادي عددددشر " رس ييالة ماجس ييتير غي يير منش ييورة الجامع يية
اإلسالمية – غزة .

 0106النصار محميد ( " )2012أثدر قدراءة معلمدي اللغدة العربيدة القصدص علدى تالميدذ الصدفوو
العليا ي تنمية مهاراتهم ي القراءة الجهرية والذكاء اللغوي " رسالة دكتورار غير منشورة كليية

العلوم االجتماعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

 0107النوري إيمان ( " )2010صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصو الرابع األساسدي وتصدور
مقترح لعالجها " رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية الجامعية اإلسالمية .

 0108نشيوان تيسيير وعبييد المينعم رانيية ( " )2011فاعلييية وحيدة محوسييبة فيي العليوم علييى كيل ميين
التفكير اإلبداعي والتحصييل الد ارسيي واالتجاهيا

نحيو التعلييم المحوسيب لتالمييذ الصي

ارساسي بغزة " مجلة القراءة والمعر ة ،مصر ،العدد . 116
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 0110يوس
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد الدكتور  ................................................... :دفظه اهلل
السالم عليكم وردمة اهلل وبركاته :
تقييوم الباحثيية بد ارسيية لنيييل درجيية الماجسييتير فييي التربييية تخص ي

العربييية تح ي

منيياهج وطيير تييدريس اللغيية

عن يوان  " :أثيير برنييامج محوسييب لتنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية لتالميييذ الص ي

ارساسي بوكالة الغوث الدولية بغزة " وتتطيلب هذر الدراسة إعداد القائمة التي بين أيديكم .

ارول

وبم ييا أنك ييم أه ييل خبي يرة متميي يزة ف ييي اللغ يية العربي يية وط ارئي ي تدريس ييها فق ييد ُرئ ييي االحتك ييام إل يييكم
واالستفادة من خبراتكم .
والمرجييو ميين سيييادتكم ق يراةة القائميية وابييداة ال يرأي حولهييا ميين حيييث مييد شييمول القائميية علييى

مها ار القراةة الجهرية المناسبة لطالب الصي

ارول ارساسيي واقتيراح ميا يمكين حذفيه مين مضيمون

القائمة أو اإلضافة إليه أو التعديل فيه حسب ما ترونه مناسبا لصالح البحث ولدي إيمان عمي في
إسييهاما

سيييادتكم بمييا يثييري هييذا العمييل حتييى يكييون فييي صييورة علمييية مناسييبة وال يسييع الباحثيية إال أن

تقدم شكرها وخال

تقديرها لسيادتكم .

والسالم عليكم وردمة اهلل وبركاته
البادثة

ميره ماهر أبو جبارة
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قائمة

لتدديد مهارات القراءة الجهرية

المناسبة لتالميذ الصو األول األساسي
م

مهارات القراءة الجهرية

1

ُيخرج الحرو
ينط الحرو

3

قراةة الجملة بدون توق

4

يق أر بدون تكرار لبعض الكلما

1

يستخدم درجة الصو المناسبة للموق

6

يق أر بسرعة مناسبة تتواف مع سنه .

2

منتمية

من مخارجها الصحيحة عند النط بها
نطقا سليما .

والكلما

عند بعض الكلما
أثناة القراةة
القرائي

7

يق أر كلما

يختل

نطقها عن رسمها بصورة صحيحة

8

يق أر كلما

يختل

رسمها عن نطقها بصورة صحيحة

9

ينوع نب ار الصو أثناة القراةة .

10

ينط ي صييو الحيير مييع أشييكال التنييوين المختلفيية بشييكل

صحيح

 11يتجنب القراةة البطيئة المجهدة .
 12يق أر الجمل بالسرعة المناسبة
 13يق أر الجمل دون حذ

بعض الكلما

أو الحرو

 14يق أر يصو مسموع .
ُ 11يخرج الكلما
 16يراعي عالما
 17يق أر الكلما

بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد
الترقيم أثناة القراةة
بصورة واضحة .

 18ينتقل أثناة القراةة من سطر رخر بسهولة ويسر
 19يق أر الحرو

مع الحركا

 20يق أر الكلما

التي بها مدود بشكل صحيح

 21يق أر الكلما

الثالثة نطقا صحيحا

دون عجز
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قائـــمة

مهارات القراءة الجهرية

المناسبة لتالميذ الصو األول األساسي
مهارات القراءة الجهرية

م
1

ُيخرج الحرو
ينط الحرو

3

قراةة الجملة بدون توق

4

يق أر بدون تكرار لبعض الكلما

1

يستخدم درجة الصو المناسبة للموق

2

من مخارجها الصحيحة عند النط
والكلما

نطقا سليما .
عند بعض الكلما
أثناة القراةة
القرائي

6

يق أر كلما

يختل

نطقها عن رسمها بصورة صحيحة

7

يق أر كلما

يختل

رسمها عن نطقها بصورة صحيحة

8

ينط صو الحر مع أشكال التنوين المختلفة

9

يتجنب القراةة البطيئة المجهدة .

 10يق أر الجمل بالسرعة المناسبة
 11يق أر الجمل دون حذ بعض الكلما أو الحرو
ُ 12يخرج الكلما بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد
 13يراعي عالما الترقيم أثناة القراةة
 14ينتقل أثناة القراةة من سطر رخر بسهولة ويسر
 11ينط الكلما

دون عجز
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لتنمية مهارات القراءة الجهرية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد الدكتور  ................................................... :دفظه اهلل
السالم عليكم وردمة اهلل وبركاته :
تقييوم الباحثيية بد ارسيية لنيييل درجيية الماجسييتير فييي التربييية تخص ي

العربييية تح ي

منيياهج وطيير تييدريس اللغيية

عن يوان  " :أثيير برنييامج محوسييب لتنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية لتالميييذ الص ي

ارول

ارساسييي بوكاليية الغييوث الدولييية بغ يزة " وتتطي يلب هييذر الد ارسيية إعييداد برنييامج محوسييب لتنمييية مهييا ار

القراةة الجهرية .

وبما أنكم أهل خبرة متميزة في هذا المجال فقد ُرئي االحتكام إليكم واالستفادة من خبراتكم .
والمرجييو ميين سيييادتكم اإلطييالع علييى البرنييامج المتمركييز حييول مهييا ار القيراةة الجهرييية للصي

ارول ارساسي وابداة الرأي فيه من خيالل تعبئية االسيتمارة المرفقية بالبرنيامج والتيي تتضيمن البرنيامج
ومحتوار وأنشطته وأساليب تقويمه .

مع خالص الشكر والتقدير
البادثة

ميره ماهر أبو جبارة
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استبانة استطالع الرأي لتدديد درجة مناسبة البرنامج المدوسب
البنود المراد معر ة آراء المدكمي بها

مناسب

أوال  :أهداو البرنامج :
مصاغة بصورة دقيقة وواضحة .
متسمة بالتنوع .
ممكنة التحق .
قابلة للقياس والمالحظة .
ثانيا  :مدتوى البرنامج :
مرتبط بأهدا

البرنامج .

منظم بطريقة منطقية .
متضمن مادة تعليمية واضحة .
المادة التعليمية مقدمة بطريقة شيقة .
متضمن صور وأصوا

وألوان مناسبة

ثالثا  :أنشطة البرنامج :
متناسبة مع محتو البرنامج .
مرتبطة بارهدا

.

متصفة بالتنوع .
مناسبة إلثارة دافعية التالميذ .
مزودة بالتعزيز والتغذية الراجعة .
رابعا  :أساليب تقويم البرنامج :
متدرجة من حيث السهولة والصعوبة .
مراعية الفرو الفردية بين التالميذ .
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غير مناسب

اقترادات وتعديالت

البرنامج المقترح
لتنمية مهارات القراءة الجهرية
لتالميذ الصو األول األساسي

بناء البرنامج المقترح
في ضوة تحديد مها ار القراةة الجهرية يتم فيما يلي عرض اإلجراةا
برنامج مقترح لتنمية هذر المها ار لد تالميذ الص

وقد سار إعداد البرنامج وفقا للخطوا
 . 1تحديد الهد

 .2تحديد ارهدا

التي اتبعتها الباحثة في بناة

ارول ارساسي وصوال إلى صورته النهائية

التالية :

الرئيس من البرنامج .
التعليمية للبرنامج .

 .3تحديد محتو البرنامج وأسس اختبارر ومصادر اشتقاقه .
 .4تحديد طرائ التدريس وأساليبه .

 .1تحديد ارنشطة والوسائل التعليمية .
 .6تحديد أساليب التقويم وأدواته .

 .7التأكد من صد البرنامج واق اررر في صورته النهائية .
وفيما يلي تفصيل لاجراةا

السابقة :

 – 1تدديد الهدو الرئيس م البرنامج :
يهد

هذا البرنامج إلى تنمية مها ار القراةة الجهرية لد تالميذ الصي

عن طري إعداد برنامج محوسب يسعى إلى تنمية هذر المها ار

ارول ارساسيي وذليك

فالبرنيامج هيو الوسييلة لتحقيي هيد

البحث .

 – 2تدديد األهداو التعليمية للبرنامج :
يهد

البرنامج إلى تنمية مها ار القراةة الجهرية لد تالميذ الص

ذلك تم وضع مجموعة من ارهدا

الخاصة والعامة له والتي تمثل تغي ار يتوقع حدوثها لد هؤالة

التالميذ بعد تطبي البرنامج المحوسب وتتضح هذر ارهدا

التعليمية فيما يلي :

من المتوقع أن يكون التلميذ في نهاية البرنامج المحوسب قاد ار على :
 -1يق أر التلميذ الجمل قراةة صحيحة .
ُ -2يخرج التلميذ الحرو
 -3يق أر التلميذ بدون تكرار الكلما

ارول ارساسي وفي ضوة

من مخارجها الصحيحة عند النط .
.

 -4يستخدم التلميذ درجة الصو المناسبة للموق
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القرائي .

المتشابهة رسما والمختلفة لفظا .

 -1يميز التلميذ بين الحرو
 -6يميز التلميذ بين الحرو
 -7ينط التلميذ الحرو

 -8يراعي التلميذ عالما

المتشابهة لفظا والمختلفة رسما .

والكلما

نطقا سليما .

الترقيم أثناة القراةة الجهرية .

 -9ينوع التلميذ في نب ار صوته أثناة القراةة الجهرية .
 -10يق أر التلميذ الكلما

أحد حروفها .

دون حذ

أحد كلماتها .

 -11يق أر التلميذ الجمل دون حذ

من تعبيرر .

 -12يق أر التلميذ دون إضافة كلما

 -13ينط التلميذ صو الحر مع أشكال التنوين المختلفة .
 -14يتجنب التلميذ القراةة البطيئة المجهدة .

بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد .

ُ -11يخرج التلميذ الكلما
 -16ينتقل التلميذ أثناة القراةة من السطر إلى السطر الذي يليه بسهولة ويسر .
 -17ينط التلميذ الكلما

دون عجز .

 -18يق أر التلميذ الجملة دون توق
 -19يق أر التلميذ الكلما

عند بعض الكلما

بسرعة مناسبة .

 -20يدرك التلميذ الحرو

والكلما

.

وتعرفها .

 – 3تدديد مدتوى البرنامج ،وأسس اختياره ،ومصادر اشتقاقه :
تييم إعييداد محتييو البرنييامج المحوسييب فييي ضييوة قائميية المهييا ار الجهرييية الالزميية لتالميييذ الصي
ارول ارساسي وقد روعي في اختييار محتيو البرنيامج وموضيوعاته مجموعية مين ارسيس التيي تشيير

إليها اردبيا

والبحوث والدراسا

السابقة في مجال تدريس القراةة الجهرية ومنها :

 .1مالئمة محتو البرنامج وموضوعاته رهدا

البرنامج بحيث يعمل على تحقيقها .

 .2مبييدأ الممارسيية الفعلييية للمهييارة رن المهييارة اللغوييية يجييب أن تجييرب وتختبيير علييى أرض الحقيقيية
التي سو

يق

عليها المتعلم .

 .3أن تحق ي موضييوعا

البرنييامج وأنشييطته أهييدافا أخيير مرغوبييا فيهييا فضييال عيين تنمييية المهييا ار

المحددة في البرنامج التي تهد

ميدان الحياة .

إلى إمداد التالميذ بمعلوما

 .4مراعاة النمو العقلي والمعرفي واللغوي والنفسي لتالميذ الصي

وخب ار متنوعية توسيع معيرفتهم فيي
ارول ارساسيي (عينية البحيث)

بحيث يرتبط المحتو بحاجياتهم ومييولهم وخبيراتهم؛ مميا يزييد مين دافعييتهم ليتعلم تليك المهيا ار
وتطبيقها في المواق

الحياتية المختلفة التي يتعرضون لها .
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 .1طبيعة مها ار القراةة الجهرية والتي تقتضي تعلمها مين خيالل أنشيطة متنوعية ومواقي
وممارسا

متعيددة

مختلفة مع التأكيد على أهميية التيدريب المسيتمر والممارسية الفعليية للمهيا ار موضيع

الدراسة .

 .6صحة مادتيه العلميية وصيدقها واتفاقهيا ميع قييم المجتميع العربيي ارخالقيية والدينيية ويمكين التأكيد
من ذلك من خالل عرض البرنامج على مجموعية مين المحكميين فيي مجيال اللغية العربيية وط ارئي

تدريسها .

 .7أن يكون محتو البرنيامج المحوسيب مألوفيا لتالمييذ الصي

ارول ارساسيي ومناسيبا لقيدراتهم ميع

تضمينه خب ار جديدة .

وسيييو

يي ييتم تقي ييديم محتي ييو البرني ييامج المحوسي ييب في ييي ( )11حصي يية صي ييفية والشي ييتقا مي ييادة البرني ييامج

وموضوعاته تم االعتماد على المصادر التالية :
 .4اردبيييا

والد ارسييا

السييابقة التييي تتعل ي بموضييوع البحييث ميين حيييث تعليييم مهييا ار الق يراةة

الجهرية وبناة البرامج لتنميتها .

 .1كتيياب القيراةة والمقييرر علييى تالميييذ الصي

ارول ارساسييي للعييام الد ارسييي 2013 – 2012

يود ال ييى
يليم يع ي ُ
م حي ييث ت ييم اختي ييار ال ييدروس الثالث يية ارخيي يرة م يين الكت يياب المق ييرر وه ييي َ :س ي ع
سعيد واله َّرةُ المسكينة .
المخيَّم
ع
المد َ
رسة ليلةع في ُ

 .6اردبيا

التي تناول

التعليم المحوسب ومها ار القراةة الجهرية وما يتعل بها .

 – 4تدديد طرائق التدريس وأساليبه :
فييي ضييوة أهييدا

البرنييامج ومحت يوار تييم تحديييد ط ارئ ي التييدريس التييي تناسييب المهييا ار موضييع

الدراسة وطبيعة تعليم مها ار القراةة الجهرية وسو
المحوسب لتنمية مها ار القراةة الجهرية :

يتم استخدام طرائ التدريس التالية في البرنيامج

 التدريب والم ار  :تتميز هذر االستراتيجية في أنهيا تتكاميل ميع التيدريس الصيفي بمعنيى أن المعليم
ال يقدم فيها معلوما

جديدة للتلميذ ولكن يتم فيها مراجعة ما تم تعليمه من مهيا ار قيراةة صيوتية

وحرفييية وذلييك بشييكل شييي

ويمكيين أن تقييدم فيهييا التييدريبا

حتى يتمكن التلميذ من إتقان المهارة .

والتمرينييا

بشييكل جميياعي أو فييردي

 التدريس الخصوصي  :وهي طريقة يتم فيها إحالل الكمبيوتر محل المعلم فيي تقيديم الميادة العلميية
للمتعلم؛ بهد

جعل المتعلم يشارك مشاركة فعالة في عملية التعلم حيث يشعر المتعلم بأن الشرح

موجه له بصفة خاصة .

 المداكاة  :يتم عرض المحاكاة على شاشية الكمبييوتر فيي شيكل سييناريو أو فيي شيكل رسيوم ثابتية
والمحاكيياة تسيياهم فييي زيييادة دافعييية المتعلمييين و تنمييي مهيياراتهم القرائييية حيييث يسييتطيع التلميييذ أن
يقلد ويحاكي ارصوا

التي يسمعها عن طري المحاكاة .
134

 التنظدديم  :هييي اسييتراتيجية تعتمييد علييى ربييط الحييرو
المفردا

والكلمييا

بمثي ي ار بص يرية حيييث يييتم تقييديم

اللغوية مصاحبة للمثير البصري والسمعي .

 – 5تدديد األنشطة والوسائل التعليمية :

إن ارنشيطة والوسيائل التعليميية لهييا مكانية مهمية وفعاليية فيي أي برنيامج تعليميي؛ لمييا لهيا مين تييأثير
كبير في تشكيل خب ار المتعلم وفي تغيير سلوكه اردائي فالنشاط التعليمي يقوم به المعلم أو المتعلم
التعليمييية والتربوي ية والنمييو الشييامل المتكامييل للمييتعلم أمييا الوسيييلة

أو كالهمييا معييا؛ لتحقي ي ارهييدا

التعليمية فهي تسهل عملية التعليم على المعلم وعملية التعلم على الطالب؛ رنها تحقي تنوعيا مرغوبيا
في الخب ار التعليمية وهي تتييح للميتعلم مصيادر متنوعية مين الخبي ار والمعلوميا

ومين هيذا المنطي

روع ييي أن يتض ييمن البرن ييامج المحوس ييب بع ييض الوس ييائل التعليمي يية الت ييي روع ييي ف ييي اختياره ييا المع ييايير

التالية:

 مالةمتها رهدا

ودروس البرنامج المحوسب .

 مناسبتها للمستو التعليمي للتالميذ .
 مالئمتها لامكانا

المتاحة .

وفييي ضييوة هييذر المعييايير تييم اسييتخدام الوسييائل التعليمييية اآلتييية لالسييتفادة منهييا كوسيييط مسيياعدة فييي
تييدريس دروس البرنييامج المحوسييب وهييي  :أجهييزة الحاسييوب جهيياز  LCDبرمجيييا

عمل مكب ار صو
وسييو

يييتم توظيي

أقالم ذا

ور مقو

خطوط عريضة .

هييذر الوسييائل وفقييا لمييا يتطلييب كييل درس ميين الييدروس فييي البرنييامج المحوسييب أمييا

ارنشطة التعليمية فقد روعي في اختيارها مجموعة من المبادئ التي تمثل
 .1ارتباط ارنشطة بأهدا

البرنامج المحوسب .

 .2مالةمة ارنشطة للمستو المعرفي للتالميذ.
 .3ارتباط ارسئلة باهتماما

وواقع التالميذ .

 .4مراعاة حرية التالميذ أثناة أداة ارنشطة .
 .1تقسيم العمل بين التالميذ أثناة ممارسة ارنشطة .
 .6اختيار ارنشطة ذا

المعنى والقيم التربوية .

 .7تصميم ارنشطة بحيث تناسب الفرو الفردية بين التالميذ .
 .8دور الباحثة إرشادي وتوجيهي أثناة ممارسة ارنشطة .
وقد شمل

تعليمييية أو ار

أنشطة البرنامج ما يلي :

 أو ار عمل يقوم التالميذ باإلجابة عنها ومناقشتها .
 تمثيل بعض المواق

الحوارية في دروس القراةة .
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في :

 محاكاة النط من خالل تقليد المعلمة .
 تدريبا
وسو

متنوعة تنمي مها ار القراةة الجهرية .

 أنشطة قرائية مختلفة .

يتم توظي

هذر ارنشطة وفقا لما يتطلب كل موضوع من موضوعا

 – 6تديد أساليب التقويم وأدواته :

البرنامج .

سيتم في البرنامج المحوسب استخدام التقويم بمراحل ثالث وهي  :مرحلة التقويم القبلي ومرحلة التقويم
البنائي أو التكيويني ومرحلية التقيويم البعيدي؛ وذليك للحكيم عليى ميد تقيدم التالمييذ فيي مهيا ار القيراةة

الجهرييية وتعزيييز سييلوكهم اردائييي الفعييال وتحديييد مييد تييأثير البرنييامج المحوسييب فييي تنمييية مهييا ار
القراةة الجهرية ويمكن تناول مراحل التقويم الثالث على النحو التالي :
مردلة التقويم القبلي :

ويييتم فيهييا تطبي ي بطاقيية مالحظيية مهييا ار الق يراةة الجهرييية واختبييار المهييا ار القرائييية التييي أعييدتهما

الباحثة وجر التحق من صدقهما وثباتهميا عليى التالمييذ عينية البحيث قبيل تطبيي البرنيامج للتعير
على مسيتو أدائهيم فيي مهيا ار القيراةة الجهريية والوقيو

في االعتبار عند تطبي وتقويم البرنامج .

عليى جوانيب القيوة والضيع

ليديهم لوضيعها

مردلة التقويم البنائي أو التكويني :

وهي تتم أثناة تطبي البرنامج حيث يتم فيها التأكد من إنجاز أهدا

كل موضوع أوال بيأول واكتشيا

الجوانييب اإليجابييية ودعمهييا و الجوانييب السييلبية ومعالجتهييا ويييتم فيهييا أيضييا إمييداد التالميييذ بالتغذييية
الراجعة المستمرة .

مردلة التقويم البعدي :
وهي تتم في نهاية تنفيذ البرنامج المحوسب من أجل التعر على مد تحقي البرنامج رهدافه حييث

ييتم فيهييا التطبيي البعييدي الختبيار المهييا ار القرائيية وبطاقيية المالحظية الخاصيية بتقيويم مهييا ار القيراةة
الجهرية .

 – 2التأكد م صدق البرنامج المدوسب :
للتأكد من صد البرنامج المحوسب سيتم عرضيه عليى مجموعية مين المحكميين اركياديميين والتربيويين

المتخصصين في اللغة العربية وطرائ تدريسها؛ وذلك لتحكيمه من خالل إبداة الرأي في مد تمثيليه
للغرض المراد منه ومناسبته رهدافه ومد صحة محتوار .
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ملدق رقم ()4
جامعددددة األزهدددر
عمادة الدراسات العليا والبدث العلمي

كليدددددة التربيدددة

قسدم المناهج وطرق التدريدس

دليــل املعلـم
ي استخدام البرنامج المدوسب
ويتضم دروس :
درسة
ليم ُ
الم َ
َ س ع
يعود إلى َ
الم َخَّيم
 ليلةع في ُ
سعيد واله َّرةُ المسكينة
 ع

إعداد الطالبة
ميره ماهر أبو جبارة
إشراو
الدكتور  :راشد مدمد أبو صواوي
أستاذ المناهج وطرق التدريس
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الوددة الثامنة ،الدرس الثاني والعشرو
الدصة  :ارولى

 :سليم يعود إلى المدرسة

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات
 التهيئة :

يفتييتح المعلييم الموق ي

أدواته

التعليمييي ميين خييالل النشيييد نشيياط رقييم

( )1من البرنامج المحوسب أو ما يرار مناسبا .

مالحظة انتبار
التالميذ

 متطلب ساب :
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

تعلمها .

يعي ييرض المعلي ييم مجموعي يية مي يين الكلمي ييا

التي ييي سي ييب تعلمهي ييا

وقراةتها من قبل التالميذ ثم قراةتهيا مين خيالل نشياط ()2مين

 -2يق ي ي أر التلميي ييذ حروفي ييا سي ييب

الدرس ارول من البرنامج المحوسب .

تعلمها .

 ع ييرض بطاق يية رق ييم ( )1م يين ال ييدرس ارول م يين البرنيييامج
المحوسب .
الحاسوب نشاط ( )1من البرنامج المحوسب .

 يناقش المعلم القصة مناقشة عامة .
 -4يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييور  يعييرض المعلييم صييور الييدرس علييى جهيياز العييرض بطاقيية
الدرس تعبي ار وصفيا شفويا .

صحة القراةة

االستماع إلى

 -3يتع ي يير التلمي ي ييذ مض ي ييمون  يسي ييتمع التلمي ي ييذ لقصي يية ال ي ييدرس م ي يين المعل ي ييم وم ي يين جه ي يياز
الدرس من خالل االستماع .

االستماع إلى

رقم ( )1من البرنامج المحوسب .

 يناقش المعلم الصور مناقشة شفوية .
 ينفذ التلميذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .

صحة النط
مالحظة
اإلصغاة
مالحظة صحة
اإلجابة

 -1يرتب التلميذ صور اليدرس  يسييتننتج التالميييذ جمييل الييدرس ميين خييالل عييرض الصييور
بحسب قصة الدرس .

الجزئية ومناقشتها نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .

 -6يستمع التلميذ جمل الدرس  يسييتمع التالميييذ لقيراةة الييدرس ميين قبييل المعلييم ثييم ميين قبييل
من خالل المناقشة .

البرنامج المحوسب نشاط (. )4

مالحظة صحة
اإلجابة

 -7يقي ي أر التلمي ييذ ال ييدرس قي يراةة  يق ي ي أر التلميي ييذ الي ييدرس مي يين الحاسي ييوب نشي يياط رقي ييم ( )8مي يين االسي ييتماع إلي ييى
جهرة معبرة .

البرنامج المحوسب ثم من الكتاب المدرسي .
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صحة القراةة

نتائجه

األنشطة والخبرات

الهدو

 -8يعبي ي يير التلميي ي ييذ عي ي يين فه ي ي ييم  ينياقش المعليم ارسييئلة اليواردة فيي بطاقيية ( )9مين البرنييامج
الدرس شفويا وكتابيا من خيالل
إجابة المناقشة .
 -9يطيياب التلميييذ بييين الجمليية
والصورة الدالة عليها .

 10يطيياب التلميييذ بييين الجمليية
والجملة المطابقة لها .

المحوسب .

والجملة ارولى .
 -12يطي ي ي ي يياب التلميي ي ي ي ييذ بي ي ي ي ييين
الجملة والجملة المماثلة .
-13يق ي ي ي ي ي أر التلميي ي ي ي ييذ الكلمي ي ي ي ييا
الجديدة .

 يجيي ي ييب التلميي ي ييذ نشي ي يياط ( )2صي ي ييفحة  114مي ي يين الكت ي ي يياب
المدرسي .
 ينفذ التلمييذ نشياط رقيم ( )11 10مين البرنيامج المحوسيب
.
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )12من البرنامج المحوسب .
 يق ي أر التلميييذ عن يوان الييدرس ميين جهيياز الحاسييوب ثييم ميين
الكتاب المدرسي .
 يق ي أر التلميييذ الجمليية ارولييى ميين الحاسييوب نشيياط ( )11ثييم
من الكتاب المدرسي .
 تنفيذ نشاط ( )16من البرنامج المحوسب .
 يعرض المعلم الكلما
 يق أر التلميذ الكلما

الجديدة على جهاز العرض .

الجديدة من الحاسوب بطاقة (.)17

 -14يطاب التلميذ بين الكلمة  تنفيذ نشاط ( )20من البرنامج المحوسب .
والكلمة المماثلة .

 -11يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
الجديدة .

 تنفيذ نشاط ( )21من البرنامج المحوسب .

 -16يرك ي ييب التلمي ي ييذ الكلم ي ييا
الجديدة .
 -17يرتي ي ييب التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

أدواته
االستماع إلى

صحة اإلجابة

 ينفذ التلميذ نشاط رقم (. )6

 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )13من البرنامج المحوسب .
 -11يق أر التلميذ عنوان اليدرس

التقويم

مالحظة صحة
اإلجابة
مالحظة صحة
اإلجابة
مالحظة صحة
اإلجابة

االستماع إلى
صحة القراةة
مالحظة صحة
اإلجابة
مالحظة صحة
القراةة

مالحظة صحة
التحليل
مالحظة صحة
التركيب

 تنفيذ نشاط ( 22من البرنامج المحوسب .

لتكوين الجملة ارولى .
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مالحظة صحة
الترتيب

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثاني والعشرو
الدصة  :الثانية

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

 :سليم يعود إلى المدرسة

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات

سي ييب

تعلمها .

 التهيئة :

يفتييتح المعلييم الموق ي

أدواته

التعليمييي ميين خييالل النشيييد نشيياط رقييم

( )1من البرنامج المحوسب .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  عييرض البطاقييا
وتكلي

الدرس .

التالميذ

فييي نشيياط ( )2ميين البرنييامج المحوسييب

التالميذ بقراةتها .

 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب
لتكي ييوين قصي يية الي ييدرس بحسي ييب

الصور.

مالحظة انتبار

نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .

االستماع إلى
صحة القراةة

 تنفيذ نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .

 -4يعبيير التلميييذ عيين صييورتي  يع ييرض المعل ييم الص ييورتين الثاني يية والثالث يية نش يياط ( )1م يين

مالحظة

البرنامج المحوسب .

اإلصغاة

الدرس الثانية والثالثة .

 -1يط ي ي يياب التلمي ي ي ييذ الص ي ي ييورة  يناقش المعلم التالميذ الصورتين مناقشة شفوية .
بالصورة المماثلة لها .

 تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .

 -6يقي ي أر التلمي ييذ الجم ييل الدال يية  قراةة الجمل مين جهياز الحاسيوب نشياط ( )6مين البرنيامج مالحظة صحة
علييى الصييورتين الثانييية والثالثيية

القراةة

المحوسب ثم من الكتاب المدرسي .

والرابعة .

 تنفيذ نشاط ( )11 10 9 8من البرنامج المحوسب .

الدرس .

بقراةتها من جهاز الحاسوب ومن الكتاب المدرسي .

والمطابقة

 تنفييذ نشياط ( )16 11 14 13مين البرنيامج المحوسييب

مالحظة

 -7يميييز التلميييذ صييور وجمييل  عرض الكلما
 -8يقي ي ي ي ي ي أر التلمي ي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ي ييا
الجديدة .

الجدييدة فيي نشياط ( )12وتكليي

.

 -9يمي ي ي ي ييز التلمي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )17من البرنامج المحوسب .

الجديدة .

 تنفيذ نشاط ( )18من البرنامج المحوسب .

 -10يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
الجديدة إلى حروفها .

 تنفيذ نشاط ( )19من البرنامج المحوسب .

 -11يركي ييب التلميي ييذ الحي ييرو
مكونا كلما

التالمييذ

مالحظة صحة
الترتيب

القراةة

مالحظة صحة
اإلجابا
مالحظة صحة
التحليل

والتركيب
والترتيب

لها معنى .
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نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثاني والعشرو
الدصة  :الثالثة

 :سليم يعود إلى المدرسة
مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات

أدواته

 التهيئة :
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

تعلمها .

يفتتح المعلم الموق
المحوسب .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  ع ييرض الكلم ييا
وتكلي

الدرس .

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج
ف ييي نش يياط ( )2م يين البرن ييامج المحوس ييب

التالميذ

التالميذ بقراةتها .

 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب
بحسب الصور.

مالحظة انتبار

نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .

االستماع إلى
صحة القراةة

 -4يعبيير التلميييذ عيين صييورتي  تنفيذ نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .
ال ي ي ي ي ييدرس الرابعي ي ي ي يية والخامسي ي ي ي يية  ع ييرض ص ييور ال ييدرس الرابع يية والخامس يية نش يياط ( )1م يين

مالحظة

البرنامج المحوسب .

اإلصغاة

والسادسة .
 -1يميز التلميذ صور الدرس

مالحظة صحة

 يناقش المعلم التالميذ الصورتين مناقشة شفوية .

 -6يقي ي أر التلمي ييذ الجم ييل الدال يية  تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .

علييى الصييور الرابعيية والخامسيية  عرض الصور الرابعة والخامسة والسادسة مع جملها .
 يق أر التلميذ الجمل من جهاز الحاسوب ثم من الكتاب .

والسادسة .

 -7يميييز التلميييذ صييور وجمييل  تنفيذ نشاط ( )11 10 9 8من البرنامج المحوسب .
الدرس .

 -8يتعي ي يير التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
الجديدة .

بقراةتها من جهاز الحاسوب ومن الكتاب المدرسي .

مالحظة صحة
القراةة
مالحظة صحة
الترتيب

والمطابقة

 تنفييذ نشياط ( )16 11 14 13مين البرنيامج المحوسييب مالحظة صحة

 -9يمي ي ي ي ييز التلمي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ييا
الجديدة .

 -10يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
الجديدة إلى حروفها .
 -11يركي ييب التلميي ييذ الحي ييرو
مكونا كلما

 عرض الكلما

الجدييدة فيي نشياط ( )12وتكليي

التالمييذ

اإلجابة

لها معنى .

القراةة

.
 تنفيذ نشاط ( )17من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )18من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )19من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة
اإلجابا

مالحظة صحة
التحليل

والتركيب

 -12يرتي ي ييب التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

والترتيب

لتكوين جمل الدرس .
1
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نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثاني والعشرو
الدصة  :الرابعة

 :سليم يعود إلى المدرسة

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
األنشطة والخبرات

 التهيئة :

يفتتح المعلم الموق

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج

المحوسب أو ما يرار مناسبا .
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

تعلمها .

 ع ييرض الكلم ييا
وتكلي

أدواته
مالحظة انتبار
التالميذ

ف ييي نش يياط ( )1م يين البرن ييامج المحوس ييب

التالميذ بقراةتها .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب
الدرس .

التقويم

نشاط ( )2من البرنامج المحوسب .

االستماع إلى
صحة القراةة

 -3يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييور  يع ييرض المعل ييم الص ييور الجزئي يية نش يياط ( )3م يين البرن ييامج
الدرس تعبي ار وصفيا شفويا .

مالحظة

المحوسب .
 يطرح المعلم أسئلة شفوية على الصور .

 -4يقي ي أر التلمي ييذ ال ييدرس قي يراةة  قراةة الدرس من جهياز الحاسيوب نشياط ( )1مين البرنيامج
جهرية صحيحة ومعبرة .
المحوسب ثم قراةته من الكتاب المدرسي .
 -1يعب ي يير التلمي ي ييذ ع ي يين فهم ي ييه  تنفيذ نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .
الييدرس ميين خييالل تكييوين جمييل

اإلصغاة

مالحظة صحة
القراةة
مالحظة صحة
اإلجابة

مفيدة من قائمتين .
 -6يرتي ي ي ي ييب التلميي ي ي ي ييذ الجمي ي ي ي ييل  تنفيذ نشاط ( )8من البرنامج المحوسب .
لتكوين قصة .
 -7يعب ي يير التلمي ي ييذ ع ي يين فهم ي ييه  تنفيذ نشاط ( )9من البرنامج المحوسب .
الدرس من خالل إكمال الجمل
بالكلما

المناسبة .

 يجي ي ييب التلمي ي ييذ نش ي يياط ( )4ص ي ييفحة ( )116م ي يين الكت ي يياب
المدرسي .
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مالحظة صحة
الترتيب
مالحظة صحة
اإلجابا

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثاني والعشرو
الدصة  :الخامسة

 :سليم يعود إلى المدرسة
مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
األنشطة والخبرات

 التهيئة :
يفتتح المعلم الموق
 -1يتع ي يير التلمي ي ييذ الح ي ييرو
من خالل التلوين .

 -2يميز التلميذ حروفيا معطياة
في كلما

معطاة .

بحسب الصور.
 – 4يتع يير التلمي ييذ المف ييردا
الجديدة من خالل :

المضاد .

المفرد والجمع .
 -1يح ي ي ي يياكم التلمي ي ي ي ييذ مواقي ي ي ي ي

مصورة .

 – 7يعبيير التلميييذ عيين الصييورة
بجمل مفيدة .

أدواته
مالحظة انتبار

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج

المحوسب .
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )1من البرنامج المحوسب .

 يجي ي ييب التلمي ي ييذ نش ي يياط ( )1ص ي ييفحة ( )111م ي يين الكت ي يياب
المدرسي .
 تنفيذ نشاط ( )2من البرنامج المحوسب .

 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس

التقويم

التالميذ
مالحظة صحة
اإلجابة
مالحظة صحة
القراةة
مالحظة صحة
اإلجابة

 يجي ي ييب التلمي ي ييذ نش ي يياط ( )2ص ي ييفحة ( )111م ي يين الكت ي يياب
المدرسي .

 تنفيذ نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .
 يجيي ييب التلميي ييذ نشي يياط ( )3صي ييفحة ( )116مي يين الكتي يياب
المدرسي .

 تنفيذ نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )1من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .

 عرض الصورة صفحة ( )118مين الكتياب المدرسيي عليى
جهاز العرض .

 مناقشة الصورة من خالل أسئلة شفوية يطرحها المعلم .
 يعطي المعلم نشاطا كتابيا مناسبا .
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مالحظة صحة
القراةة
مالحظة صحة
اإلجابة
مالحظة صحة
القراةة

مالحظة صحة
التعبير

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثالث والعشرو
الدصة  :ارولى

 :ليلة ي المخيم

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات
 التهيئة :

يفتتح المعلم الموق

أدواته

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج

المحوسب .

مالحظة انتبار
التالميذ

 متطلب ساب :
التي ييي سي ييب تعلمهي ييا

االستماع إلى

 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

 – 2يقي ي أر التلمي ييذ حروف ييا س ييب

وقراةتها من قبل التالميذ ثم قراةتهيا مين خيالل نشياط ()2مين
الدرس ارول من البرنامج المحوسب .

صحة القراةة

تعلمها .

 ع ييرض بطاق يية رق ييم ( )3م يين ال ييدرس ارول م يين البرنيييامج

صحة النط

تعلمها .

يعي ييرض المعلي ييم مجموعي يية مي يين الكلمي ييا

االستماع إلى

المحوسب .
 -3يتع ي يير التلمي ي ييذ مض ي ييمون  يسي ييتمع التلمي ي ييذ لقصي يية ال ي ييدرس م ي يين المعل ي ييم وم ي يين جه ي يياز مالحظة صحة
ال ي ييدرس م ي يين خ ي ييالل االس ي ييتماع

لقصة الدرس .

الحاسوب نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .

 يناقش المعلم القصة مناقشة عامة .

 -4يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييور  يعييرض المعلييم صييور الييدرس علييى جهيياز العييرض بطاقيية
الدرس تعبي ار وصفيا شفويا .

مالحظة صحة
اإلجابة

رقم ( )1من البرنامج المحوسب .

 -1يرت ي ي ي ييب التلمي ي ي ي ييذ الص ي ي ي ييور  يناقش المعلم الصور مناقشة شفوية .
بحسب قصة الدرس .

اإلصغاة

 ينفذ التلميذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة
اإلجابة

 – 6يس ي ي ي ييتنتج التلمي ي ي ي ييذ جم ي ي ي ييل  يسييتنتج التالميييذ جمييل الييدرس ميين خييالل عييرض الصييور
الدرس من خالل المناقشة .

الجزئية ومناقشتها نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة

 يسييتمع التالميييذ لقيراةة الييدرس ميين قبييل المعلييم ثييم ميين قبييل

االستنتاج

البرنامج المحوسب نشاط (. )8

 -7يقي ي أر التلمي ييذ ال ييدرس قي يراةة  يق ي ي أر التلميي ييذ الي ييدرس مي يين الحاسي ييوب نشي يياط رقي ييم ( )8مي يين مالحظة صحة
جهرية معبرة .

البرنامج المحوسب ثم من الكتاب المدرسي .

القراةة

 -8يعبي ي يير التلميي ي ييذ عي ي يين فه ي ي ييم  يناقش المعلم ارسئلة الواردة في بطاقة ( )13من البرنيامج مالحظة صحة
الدرس شفويا وكتابيا من خيالل

اإلجابة

المحوسب

إجابة المناقشة
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نتائجه

األنشطة والخبرات

الهدو

التقويم
أدواته

 -9يطيياب التلميييذ بييين الجمليية  يناقش المعلم ارسئلة الواردة في بطاقة ( )13من البرنيامج مالحظة صحة
والصورة الدالة عليها.
 -10يطي ي ي ي يياب التلميي ي ي ي ييذ بي ي ي ي ييين
الجملة والجملة المطابقة لها .

اإلجابة

المحوسب .
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )9من البرنامج المحوسب .
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )10من البرنامج المحوسب .

 ينفذ التلمييذ نشياط رقيم ( )12 11مين البرنيامج المحوسيب
.

مالحظة صحة
اإلجابة

مالحظة صحة
اإلجابة

 -11يق أر التلميذ عنوان اليدرس  يق ي أر التلميييذ عن يوان الييدرس ميين جهيياز الحاسييوب ثييم ميين

والفقرة ارولى .

الكتاب المدرسي .

الجملة والجملة المماثلة .

من الكتاب المدرسي .

االستماع إلى
صحة القراةة

 -12يطي ي ي ي يياب التلميي ي ي ي ييذ بي ي ي ي ييين  يق ي أر التلميييذ الفق يرة ارولييى ميين الحاسييوب نشيياط ( )16ثييم

-13يق ي ي ي ي ي أر التلميي ي ي ي ييذ الكلمي ي ي ي ييا
الجديدة .

 يعرض المعلم الكلما
 يق أر التلميذ الكلما

الجديدة على جهاز العرض .
الجديدة من الحاسوب بطاقة (.)17

 -14يطاب التلميذ بين الكلمة  تنفيذ نشاط ( )18من البرنامج المحوسب .
والكلمة المماثلة .
 -11يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )19من البرنامج المحوسب .

الجديدة .
 -16يرك ي ييب التلمي ي ييذ الكلم ي ييا

لتكوين جمال صحيحة .

القراةة

مالحظة صحة
التحليل
مالحظة صحة
التركيب

 تنفيذ نشاط ( )20من البرنامج المحوسب .

الجديدة .
 -17يرتي ي ييب التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

مالحظة صحة

مالحظة صحة
الترتيب

 تنفيذ نشاط ( )21من البرنامج المحوسب .
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مالحظة صحة
اإلجابة

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثالث والعشرو
الدصة  :الثانية

 :ليلة ي المخيم

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
األنشطة والخبرات

 التهيئة :

يفتييتح المعلييم الموق ي

التعليمييي ميين خييالل النشيييد نشيياط رقييم

( )1من البرنامج المحوسب .
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

تعلمها .

 عييرض البطاقييا
وتكلي

أدواته
مالحظة انتبار
التالميذ

فييي نشيياط ( )2ميين البرنييامج المحوسييب

التالميذ بقراةتها .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب
الدرس .

التقويم

نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .

االستماع إلى
صحة القراةة

 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس  تنفيذ نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .
لتكي ييوين قصي يية الي ييدرس بحسي ييب  يع ييرض المعليييم الصي ييورة الثاني يية نشي يياط ( )1م يين البرني ييامج
الصور.

 -4يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييورة
الدرس الثانية .
 -1يط ي ي يياب التلمي ي ي ييذ الص ي ي ييورة
بالصورة المماثلة لها .

المحوسب .
 يناقش المعلم التالميذ الصورة مناقشة شفوية .
 تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة
اإلجابة

 -6يقي ي أر التلمي ييذ الجم ييل الدال يية
 قراةة الجمل مين جهياز الحاسيوب نشياط ( )6مين البرنيامج مالحظة صحة
على الصورة الثانية .
المحوسب ثم من الكتاب المدرسي .
القراةة
 -7يميييز التلميييذ صييور وجمييل  تنفيذ نشاط ( )8من البرنامج المحوسب .
الدرس .

 -8يقي ي ي ي ي ي أر التلمي ي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ي ييا
الجديدة .

 -9يمي ي ي ي ييز التلمي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ييا
الجديدة .

اإلجابا

 عييرض الكلمييا الجديييدة فييي نشيياط ( )9وتكلي ي التالميييذ مالحظة صحة
بقراةتها من جهاز الحاسوب ومن الكتاب المدرسي .
القراةة
 تنفيذ نشاط ( )11 10من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )13من البرنامج المحوسب .

 -10يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )14من البرنامج المحوسب .

 -11يرتي ي ييب التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )11من البرنامج المحوسب .

الجديدة إلى حروفها .

مالحظة صحة

ليكون جمل الدرس .
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مالحظة صحة
التحليل
والتركيب
والترتيب

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثالث والعشرو
الدصة  :الثالثة

 :ليلة ي المخيم

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات
 التهيئية  :يفتيتح المعليم الموقي

أدواته

التعليميي مين خيالل النشييد

من البرنامج المحوسب .
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

تعلمها .

سي ييب

 ع ييرض الكلم ييا
وتكلي

مالحظة انتبار

ف ييي نش يياط ( )2م يين البرن ييامج المحوس ييب

التالميذ بقراةتها .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب
نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .

الدرس .

التالميذ
االستماع إلى
صحة القراةة

 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس  تنفيذ نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .

بحسب الصور.

 -4يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييور
الدرس الثالثة .
 -1يميز التلميذ صور الدرس



عي ييرض صي ييورة الي ييدرس الثالثي يية نشي يياط ( )1مي يين البرني ييامج
المحوسب .

التالميذ

 يطرح المعلم أسئلة شفوية على الصورة .

 -6يقي ي أر التلمي ييذ الجم ييل الدال يية  تنفيذ نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .
على الصور ..

مالحظة صحة
اإلجابة

 -7يميييز التلميييذ صييور وجمييل  عرض صور الدرس مع جملها .

 يق أر التلميذ الجمل من جهاز الحاسوب ثم من الكتاب .

الدرس .
 -8يتعي ي يير التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
الجديدة .

 -9يمي ي ي ي ييز التلمي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ييا
الجديدة .
 -10يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
الجديدة إلى حروفها .

 -11يركي ييب التلميي ييذ الحي ييرو
مكونا كلما

لها معنى .

 -12يرتي ي ييب التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
لتكوين جمل الدرس .

 تنفيذ نشاط ( )8من البرنامج المحوسب .
 عييرض الكلمييا

مالحظة انتبار

الجديييدة فييي نشيياط ( )9وتكلي ي

 تنفيذ نشاط ( )14من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )11من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )16من البرنامج المحوسب .

1
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القراةة

التالميييذ مالحظة صحة

بقراةتها من جهاز الحاسوب ومن الكتاب المدرسي .
 تنفيذ نشاط ( )13من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة

القراةة
مالحظة صحة
التحليل
والتركيب
والترتيب

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثالث والعشرو
الدصة  :الرابعة

 :ليلة ي المخيم

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات
 التهيئة :

يفتتح المعلم الموق

أدواته

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج

المحوسب أو ما يرار مناسبا .
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

تعلمها .

 ع ييرض الكلم ييا
وتكلي

مالحظة انتبار
التالميذ

ف ييي نش يياط ( )2م يين البرن ييامج المحوس ييب

التالميذ بقراةتها .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب

االستماع إلى

 -3يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييور  يع ييرض المعل ييم الص ييور الجزئي يية نش يياط ( )4م يين البرن ييامج

مالحظة

نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .

الدرس .

الدرس تعبي ار وصفيا شفويا .

المحوسب .

صحة القراةة
اإلصغاة

 يطرح المعلم أسئلة شفوية على الصور .

 -4يقي ي أر التلميي ييذ ال ييدرس قي يراةة  قراةة الدرس من جهياز الحاسيوب نشياط ( )1مين البرنيامج مالحظة صحة
جهرية صحيحة ومعبرة .
المحوسب ثم قراةته من الكتاب المدرسي .
القراةة

 -1يكييون التلميييذ جمييال مفيييدة  تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .
من كلما مبعثرة .
 يجيب التلمييذ نشياط ( )2مين الكتياب المدرسيي
.

()121

 -6يك ييون التلمي ييذ كلم ييا له ييا  تنفيذ نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .
معنى من كل مجموعة حيرو

 -8يعب ي يير التلمي ي ييذ ع ي يين فهم ي ييه  تنفيذ نشاط ( )9من البرنامج المحوسب .
الدرس من خالل إكمال الجمل
بالكلما

اإلجابة
مالحظة صحة
الترتيب

.

 -7يرتي ي ي ي ييب التلميي ي ي ي ييذ الجمي ي ي ي ييل  يجيب التلمييذ نشياط ( )3مين الكتياب المدرسيي
لتكوين قصة .
.

مالحظة صحة

()121
مالحظة صحة
اإلجابة

المناسبة .

 -9يحدد التلميذ حروفا معطياة  يجي ي ييب التلمي ي ييذ نش ي يياط ( )1ص ي ييفحة ( )120م ي يين الكت ي يياب مالحظة صحة
في جمل معطاة .
المدرسي .
اإلجابة
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نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الثالث والعشرو
الدصة  :الخامسة

 :ليلة ي المخيم

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
األنشطة والخبرات

 التهيئة :

يفتتح المعلم الموق

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج

المحوسب .
 -1يتعي يير التلميي ييذ المفي ييردا
الجديييدة ميين خييالل  :الميراد

والمضاد والمفرد والجمع.
 -2يميز التلميذ حروفيا معطياة
في كلما

معطاة .

بحسب الصور.

 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )1من البرنامج المحوسب .
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )2من البرنامج المحوسب .
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )3من البرنامج المحوسب .

المدرسي .

بجمل مفيدة .

مالحظة صحة
اإلجابة

اإلجابة

 يجي ي ييب التلمي ي ييذ نش ي يياط ( )1ص ي ييفحة ( )121م ي يين الكت ي يياب مالحظة صحة
المدرسي .

القراةة
مالحظة صحة

 -1يح ي ي ي يياكم التلمي ي ي ي ييذ مواقي ي ي ي ي

 – 7يعبيير التلميييذ عيين الصييورة

مالحظة انتبار

 يجي ي ييب التلمي ي ييذ نش ي يياط ( )4ص ي ييفحة ( )121م ي يين الكت ي يياب مالحظة صحة

 تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .
مصورة .

أدواته

التالميذ

 تنفيذ نشاط ( )1من البرنامج المحوسب .
 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس

التقويم

 تنفيذ نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .
.

اإلجابة
مالحظة صحة

 عرض الصورة صفحة ( )123مين الكتياب المدرسيي عليى
جهاز العرض .
 مناقشة الصورة من خالل أسئلة شفوية يطرحها المعلم .
 يعطي المعلم نشاطا كتابيا مناسبا .
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القراةة

مالحظة صحة
التعبير

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الرابع والعشرو
الدصة  :ارولى

 :سعيد و الهرة المسكينة

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات
 التهيئة :

يفتتح المعلم الموق

أدواته

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج

المحوسب .

مالحظة انتبار
التالميذ

 متطلب ساب :
التي ييي سي ييب تعلمهي ييا

االستماع إلى

 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

 – 2يقي ي أر التلمي ييذ حروف ييا س ييب

وقراةتها من قبل التالميذ ثم قراةتها من خالل نشاط ( )2مين
الدرس ارول من البرنامج المحوسب .

صحة القراةة

تعلمها .

 ع ييرض بطاق يية رق ييم ( )3م يين ال ييدرس ارول م يين البرنيييامج

صحة النط

تعلمها .

يعي ييرض المعلي ييم مجموعي يية مي يين الكلمي ييا

االستماع إلى

المحوسب .
 -3يتع ي يير التلمي ي ييذ مض ي ييمون  يسي ييتمع التلمي ي ييذ لقصي يية ال ي ييدرس م ي يين المعل ي ييم وم ي يين جه ي يياز مالحظة صحة
ال ي ييدرس م ي يين خ ي ييالل االس ي ييتماع

لقصة الدرس .

الحاسوب نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .

 يناقش المعلم القصة مناقشة عامة .

 -4يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييور  يعييرض المعلييم صييور الييدرس علييى جهيياز العييرض بطاقيية
الدرس تعبي ار وصفيا شفويا .

مالحظة صحة
اإلجابة

رقم ( )1من البرنامج المحوسب .

 -1يرت ي ي ي ييب التلمي ي ي ي ييذ الص ي ي ي ييور  يناقش المعلم الصور مناقشة شفوية .
بحسب قصة الدرس .

اإلصغاة

 ينفذ التلميذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة
اإلجابة

 – 6يس ي ي ي ييتنتج التلمي ي ي ي ييذ جم ي ي ي ييل  يسييتنتج التالميييذ جمييل الييدرس ميين خييالل عييرض الصييور
الدرس من خالل المناقشة .

الجزئية ومناقشتها نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة

 يسييتمع التالميييذ لقيراةة الييدرس ميين قبييل المعلييم ثييم ميين قبييل

االستنتاج

البرنامج المحوسب نشاط (. )8

 -7يقي ي أر التلمي ييذ ال ييدرس قي يراةة  يق ي ي أر التلميي ييذ الي ييدرس مي يين الحاسي ييوب نشي يياط رقي ييم ( )8مي يين مالحظة صحة
جهرية معبرة .

البرنامج المحوسب ثم من الكتاب المدرسي .

القراةة

 -8يعبي ي يير التلميي ي ييذ عي ي يين فه ي ي ييم  ينياقش المعليم ارسييئلة اليواردة فيي بطاقيية ( )9مين البرنييامج مالحظة صحة
الدرس شفويا وكتابيا من خيالل

اإلجابة

المحوسب

إجابة المناقشة
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نتائجه

األنشطة والخبرات

الهدو

 -9يط يياب التلمي ييذ ب ييين الفقي يرة  ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )9من البرنامج المحوسب .
والصورة الدالة عليها.
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )10من البرنامج المحوسب .

التقويم
أدواته
مالحظة صحة
اإلجابة

 -10يطي ي ي ي يياب التلميي ي ي ي ييذ بي ي ي ي ييين  ينفذ التلمييذ نشياط رقيم ( )12 11مين البرنيامج المحوسيب مالحظة صحة
اإلجابة
الجملة والجملة المطابقة لها .
.
مالحظة صحة
اإلجابة
 -11يق أر التلميذ عنوان اليدرس  يق ي أر التلميييذ عن يوان الييدرس ميين جهيياز الحاسييوب ثييم ميين
والفقرة ارولى .
الكتاب المدرسي .
 -12يطي ي ي ي يياب التلميي ي ي ي ييذ بي ي ي ي ييين  يق ي أر التلميييذ الفق يرة ارولييى ميين الحاسييوب نش ياط ( )16ثييم
الجملة والجملة المماثلة .
من الكتاب المدرسي .
-13يق ي ي ي ي ي أر التلميي ي ي ي ييذ الكلمي ي ي ي ييا
الجديدة .

 -14يطاب التلميذ بين الكلمة
والكلمة المماثلة .

 يعرض المعلم الكلما
 يق أر التلميذ الكلما

الجديدة على جهاز العرض .
الجديدة من الحاسوب بطاقة (.)17

 تنفيذ نشاط ( )18من البرنامج المحوسب .

 -11يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )19من البرنامج المحوسب .

 -16يرك ي ييب التلمي ي ييذ الكلم ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )20من البرنامج المحوسب .

 -17يرتي ي ييب التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )24من البرنامج المحوسب .

الجديدة .

الجديدة .

لتكوين جمال صحيحة .
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االستماع إلى
صحة القراةة

مالحظة صحة
القراةة

مالحظة صحة
التحليل
مالحظة صحة
التركيب
مالحظة صحة
الترتيب
مالحظة صحة
اإلجابة

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الرابع والعشرو
الدصة  :الثانية

 :سعيد والهرة المسكينة

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
األنشطة والخبرات

 التهيئة :

يفتييتح المعلييم الموق ي

التعليمييي ميين خييالل النشيييد نشيياط رقييم

( )1من البرنامج المحوسب .
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

تعلمها .

 عييرض البطاقييا
وتكلي

أدواته
مالحظة انتبار
التالميذ

فييي نشيياط ( )2ميين البرنييامج المحوسييب

التالميذ بقراةتها .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب
الدرس .

التقويم

نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .

االستماع إلى
صحة القراةة

 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس  تنفيذ نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .
لتكي ييوين قصي يية الي ييدرس بحسي ييب  يع ييرض المعليييم الصي ييورة الثاني يية نشي يياط ( )1م يين البرني ييامج
الصور.

 -4يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييورة
الدرس الثانية .
 -1يط ي ي يياب التلمي ي ي ييذ الص ي ي ييورة
بالصورة المماثلة لها .

المحوسب .
 يناقش المعلم التالميذ الصورة مناقشة شفوية .
 تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة
اإلجابة

 -6يقي ي أر التلمي ييذ الجم ييل الدال يية
 قراةة الجمل مين جهياز الحاسيوب نشياط ( )7مين البرنيامج مالحظة صحة
على الصورة الثانية .
المحوسب ثم من الكتاب المدرسي .
القراةة
 -7يميييز التلميييذ صييور وجمييل  تنفيذ نشاط ( )8من البرنامج المحوسب .
الدرس .

 -8يقي ي ي ي ي ي أر التلمي ي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ي ييا
الجديدة .

 -9يمي ي ي ي ييز التلمي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ييا
الجديدة .

اإلجابا

 عييرض الكلمييا الجديييدة فييي نشيياط ( )9وتكلي ي التالميييذ مالحظة صحة
بقراةتها من جهاز الحاسوب ومن الكتاب المدرسي .
القراةة
 تنفيذ نشاط ( )11 10من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )13 12من البرنامج المحوسب .

 -10يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )14من البرنامج المحوسب .

 -11يرتي ي ييب التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا

 تنفيذ نشاط ( )11من البرنامج المحوسب .

الجديدة إلى حروفها .

مالحظة صحة

ليكون جمل الدرس .
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مالحظة صحة
التحليل
والتركيب
والترتيب

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الرابع والعشرو
الدصة  :الثالثة

 :سعيد والهرة المسكينة
مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات
 التهيئية  :يفتيتح المعليم الموقي

أدواته

التعليميي مين خيالل النشييد

من البرنامج المحوسب .
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

تعلمها .

سي ييب

 ع ييرض الكلم ييا
وتكلي

مالحظة انتبار

ف ييي نش يياط ( )2م يين البرن ييامج المحوس ييب

التالميذ بقراةتها .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب
نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .

الدرس .

التالميذ
االستماع إلى
صحة القراةة

 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس  تنفيذ نشاط ( )4من البرنامج المحوسب .

بحسب الصور.

 -4يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييور
الدرس الثالثة .
 -1يميز التلميذ صور الدرس

 عي ييرض صي ييورة الي ييدرس الثالثي يية نشي يياط ( )1مي يين البرني ييامج
المحوسب .

التالميذ

 يطرح المعلم أسئلة شفوية على الصورتين .

 -6يقي ي أر التلمي ييذ الجم ييل الدال يية  تنفيذ نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .
على الصورة الثالثة .

مالحظة صحة
اإلجابة

 -7يميييز التلميييذ صييور وجمييل  عرض الصورة الثالثة مع جملها .

 يق أر التلميذ الجمل من جهاز الحاسوب ثم من الكتاب .

الدرس .
 -8يتعي ي يير التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
الجديدة .

 -9يمي ي ي ي ييز التلمي ي ي ي ييذ الكلم ي ي ي ييا
الجديدة .
 -10يحلي ي ييل التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
الجديدة إلى حروفها .

 -11يركي ييب التلميي ييذ الحي ييرو
مكونا كلما

لها معنى .

 -12يرتي ي ييب التلميي ي ييذ الكلمي ي ييا
لتكوين جمل الدرس .

 تنفيذ نشاط ( )8من البرنامج المحوسب .
 عييرض الكلمييا

مالحظة انتبار

الجديييدة فييي نشيياط ( )9وتكلي ي

 تنفيذ نشاط ( )14من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )11من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )16من البرنامج المحوسب .

1
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القراةة

التالميييذ مالحظة صحة

بقراةتها من جهاز الحاسوب ومن الكتاب المدرسي .
 تنفيذ نشاط ( )13من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة

القراةة
مالحظة صحة
التحليل
والتركيب
والترتيب

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الرابع والعشرو
الدصة  :الرابعة

 :سعيد والهرة المسكينة

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
التقويم

األنشطة والخبرات
 التهيئة :

يفتتح المعلم الموق

أدواته

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج

المحوسب أو ما يرار مناسبا .
 -1يقي ي أر التلميي ييذ كلمي ييا

سي ييب

 ع ييرض الكلم ييا
وتكلي

تعلمها .

مالحظة انتبار
التالميذ

ف ييي نش يياط ( )2م يين البرن ييامج المحوس ييب

التالميذ بقراةتها .

 -2يس ييتمع التلمي ييذ إليييى قي يراةة  يس ييتمع التالمي ييذ إل ييى قي يراةة ال ييدرس م يين جه يياز الحاس ييوب

االستماع إلى

 -3يعبي يير التلميي ييذ عي يين صي ييور  يع ييرض المعل ييم الص ييور الجزئي يية نش يياط ( )4م يين البرن ييامج

مالحظة

نشاط ( )3من البرنامج المحوسب .

الدرس .

المحوسب .

الدرس تعبي ار وصفيا شفويا .

صحة القراةة
اإلصغاة

 يطرح المعلم أسئلة شفوية على الصور .

 -4يقي ي أر التلمي ييذ ال ييدرس قي يراةة  قراةة الدرس من جهياز الحاسيوب نشياط ( )1مين البرنيامج مالحظة صحة
جهرية صحيحة ومعبرة .
المحوسب ثم قراةته من الكتاب المدرسي .
القراةة

 -1يكييون التلميييذ جمييال مفيييدة  تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .
من كلما مبعثرة .

مالحظة صحة
اإلجابة

.

 -6يك ييون التلمي ييذ كلم ييا له ييا  تنفيذ نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .
معنى من كل مجموعة حيرو
 تنفيذ نشاط ( )8من البرنامج المحوسب .

مالحظة صحة
اإلجابة

.

 -7يرتي ي ي ي ييب التلميي ي ي ي ييذ الجمي ي ي ي ييل  يجيب التلمييذ نشياط ( )2مين الكتياب المدرسيي
لتكوين قصة .
.
 -8يعب ي يير التلمي ي ييذ ع ي يين فهم ي ييه
الدرس من خالل إكمال الجمل

بالكلما

المناسبة .

 -9يحدد التلميذ حروفا معطياة
في جمل معطاة .

 تنفيذ نشاط ( )9من البرنامج المحوسب .
 تنفيذ نشاط ( )10من البرنامج المحوسب .
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والترتيب
()126
مالحظة صحة
اإلجابة

مالحظة صحة
اإلجابة

نتائجه

الوددة الثامنة ،الدرس الرابع والعشرو
الدصة  :الخامسة

 :سعيد والهرة المسكينة

مكا التنفيذ  :مختبر الحاسوب

األدوات والوسائل  :جهاز الحاسوب بطاقا
الهدو

الكتاب المدرسي LCD
األنشطة والخبرات

 التهيئة :

يفتتح المعلم الموق

التعليميي مين خيالل النشييد مين البرنيامج

المحوسب .
 -1يتعي يير التلميي ييذ المفي ييردا
الجديييدة ميين خييالل  :الميراد

والمضاد والمفرد والجمع.
 -2يميز التلميذ حروفيا معطياة
في كلما

معطاة .

بحسب الصور.

 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )1من البرنامج المحوسب .
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )2من البرنامج المحوسب .
 ينفذ التلميذ نشاط رقم ( )3من البرنامج المحوسب .

المدرسي .

بجمل مفيدة .

مالحظة صحة
اإلجابة

اإلجابة

 يجي ي ييب التلمي ي ييذ نش ي يياط ( )1ص ي ييفحة ( )121م ي يين الكت ي يياب مالحظة صحة
المدرسي .

القراةة
مالحظة صحة

 -1يح ي ي ي يياكم التلمي ي ي ي ييذ مواقي ي ي ي ي

 – 7يعبيير التلميييذ عيين الصييورة

مالحظة انتبار

 يجي ي ييب التلمي ي ييذ نش ي يياط ( )1ص ي ييفحة ( )126م ي يين الكت ي يياب مالحظة صحة

 تنفيذ نشاط ( )6من البرنامج المحوسب .
مصورة .

أدواته

التالميذ

 تنفيذ نشاط ( )1من البرنامج المحوسب .
 -3يرتييب التلميييذ جمييل الييدرس

التقويم

 تنفيذ نشاط ( )7من البرنامج المحوسب .

اإلجابة
مالحظة صحة

 عرض الصورة صفحة ( )129مين الكتياب المدرسيي عليى
جهاز العرض .
 مناقشة الصورة من خالل أسئلة شفوية يطرحها المعلم .
 يعطي المعلم نشاطا كتابيا مناسبا .
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القراةة

مالحظة صحة
التعبير

نتائجه

ملدق رقم ()5
جامعدددة األزهدددر
عمادة الدراسات العليا والبدث العلمي

كليدددة التربيددددة

قسم المناهج وطرق التدريس

اختبار
مهارات القراءة الجهرية
الصو األول األساسي

إعداد الطالبة
ميره ماهر أبو جبارة
إشراو
الدكتور  :راشد مدمد أبو صواوي
أستاذ المناهج وطرق التدريس
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد الدكتور ............................................

دفظه اهلل

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
املوضوع  :حتكيم اختبار لبعض املهارات القرائية للصف األول األساسي
تقوم الباحثية ب عيداد د ارسية لنييل درجية الماجسيتير فيي التربيية (منياهج وطير تيدريس) بعنيوان "
أثيير برنييامج محوسييب فييي تنمييية مهييا ار الق يراةة الجهرييية لييد تالميييذ الص ي
وكالة الغوث الدولية " .
ومن متطلبا

ارول ارساسييي بمييدارس

هذر الدراسة إعداد اختبار قرائي لقياس مها ار القراةة الجهرية .

ونظ ي ار آلرائكييم الفاعل يية ومقترحيياتكم البنيياةة ف ييي هييذا المج ييال ُيرجييى ميين س يييادتكم التكييرم وتحك يييم
االختبار من حيث :
 مناسبة االختبار لما وضع له من حيث تمثيله للمها ار القرائية .
 سالمة الصياغة اللغوية رسئلة االختبار .

 أسئلة االختبار القرائي تقيس مها ار القراةة الجهرية .
 إجراة ما ترونه لصالح الدراسة من إضافة أو حذ
 صالحية االختبار للتطبي

.

أو تعديل .

ولكم جزيل الشكر
البادثة

ميره ماهر أبو جبارة
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اسم المدرسة _________________________________ :
اسم الطالب  _________________ :الصو _________

==============================================

السؤال األول  :ضع خطاً تحت الكلمة التي تسمعها من المعلم ،ثم اقرأ كلمات كل سطر:

زرع

درع

فرع

دروع

السجين

السجون

السجن

الشحن

عصير

عصر

عصام

عصفور

يشرب

تشرب

نشرب

أشرب

السؤال الثاني :اكتب الحرف الناقص من الكلمة التي تدل عليها الصورة ،واقرأ الكلمة :

…ــرة

فرا....ـة

شجـ ...ة

جر......

السؤال الثالث :ضع خطاً تحت الكلمة التي تدل عليها الصورة في كل مجموعة ثم اقرأها :

أرنب

دراجة

جـد

جزرة

كلب

سيارة

سـد

تفاحة

باب

طيارة

يـد

موزة
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السؤال الرابع :
كون جملة لها معنى من كل كلمات كل سطر ،ثم اقرأ الجملة :
ِّ

 – 1أم * صابر * المخيم * في * تسكن

. .............................................................................

 – 2البيت * سعيد * إلى * عاد

. .............................................................................
 – 3المدرسة * أقامت * مفتوحاً * يوماً
. .............................................................................
 – 4تعرض * سليم * سير * لحادث
. .............................................................................
السؤال الخامس :
كون كلمة لها معنى من كل مجموعة حروف ،ثم اقرأ الكلمة :
ِّ

. .............................................

( – 1ر  ،ة  ،ه ـ )

( – 2ل  ،ف  ،ط )

. .............................................

( – 3ط  ،ق  ،ب )

. .............................................
. .............................................

( – 4ر  ،ع  ،ج )
السؤال السادس :

صل المقاطع لتكون كلمة صحيحة ثم اكتب الكلمة ،واقرأها :

ُكر

بر

.............

صا

جد

.............

تنا

سي

.............

ما

ول

.............
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السؤال السابع :
ضع عالمة ( )أمام رقم الجملة التي تعبر عن الصورة ،ثم اقرأ الجملة :
 – 1عاد سعيد إلى البيت .
 – 2األم  :خذ هذا الطبق .
 – 3ماذا ستفعل بالطعام يا سعيد
 – 1تسكن أم صابر في مخيم
 – 2نظرت أم صابر إلى صورة بيتها .
 – 3أسرع الجيران لمساعدة أم صابر .
 – 1تعرض سليم لحادث سير .
 – 2دخل سليم المشفى .
 – 3زار المعلم والتالميذ سليماً في المشفى .
السؤال الثامن :
رتب الجمل لتكون قصة صحيحة فيما يلي ،ثم اقرأ القصة :
قالت أم صابر  :ليتنا بقينا في يافا .
قال طفلها  :سنعود يوماً إلى يافا .
أسرع الجيران للمساعدة .
غمرت األمطار منزل أم صابر .
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السؤال التاسع :
أكمل الفراغ باختيار شكل الحرف المناسب ،ثم اقرأ الكلمة :

ـضـ ،ض ،ضـ

ـعـ ،عـ ،ع

مـ ،ـمـ ،ـم

مريـ________

أسر_____

___ـخيم

_____ـفدع

سـ___ـيد

سليـ ____

نـ____ال

___ـاد

الـ____ـاء

السؤال العاشر :
أكمل الفراغ باختيار الكلمة المناسبة مما بين القوسين ،ثم اقرأ الجملة :
(أمي – يافا  -مسرحية – سير – المدير)
 .1تعرض سليم لحادث ________________ .
 .2سعيد  :شكرا لك يا ________________ .
 .3ألقى ______________ كلمة المدرسة .
 .4عرض بعض الطالب ____________ جميلة .
 .5سنعود يوماً إلى _______________ .
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ملدق رقم ()4
جامعدددة األزهدددر
عمادة الدراسات العليا والبدث العلمي

كليددددة التربيددددة

قسدم المناهج وطرق التدريس

بطاقة مالحظـة
مهارات القراءة الجهرية
للصو األول األساسي

إعداد الطالبة

ميره ماهر أبو جبارة
إشراو
الدكتور  :راشد مدمد أبو صواوي
أستاذ المناهج وطرق التدريس
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد الدكتور ............................................

دفظه اهلل

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
املوضوع  :حتكيم بطاقة مالحظة للقراءة اجلهرية
تقييوم الباحثيية ب عييداد د ارسيية تهييد
القراةة الجهرية ليد تالمييذ الصي

إلييى الكش ي

عيين أثيير برنييامج محوسييب فييي تنمييية مهييا ار

ارول ارساسيي بميدارس وكالية الغيوث الدوليية ومين متطلبيا

الدراسة إعداد بطاقة مالحظة لقياس مها ار القراةة الجهرية .

هيذر

ونظ ار رهمية رأيكم وخبرتكم في هذا المجال ترجو الباحثة التفضل باالطالع على البطاقية وابيداة

الرأي حول ارمور التالية :

 صالحية القطعتين لمها ار القراةة التي وضع

من أجلها .

 سالمة الصياغة اللغوية للقطعة .

 عبا ار بطاقة المالحظة تقيس مها ار القراةة الجهرية .
 إجراة ما ترونه لصالح الدراسة من إضافة أو حذ

أو تعديل .

ولكم جزيل الشكر
البادثة

ميره ماهر أبو جبارة
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القطعة األولى :
طبقا من الطعام.
عاد
ب من أ ِّ
ُمه َ
داةرُ و َ
ع
َ
طلَ َ
سعيد إلى البي َو َ
تناو َل َغ َ
كان قَد َ
فقال ارُم  :ماذا ستفعل بالطعام يا سعيد ؟
ُقدمهُ لهرٍة ال تستطيعُ المشي .
سعيد  :أُر ُ
يد أَن أ َ
الماة .
قدم لها
َ
ارم  :أحسن َ يا ولدي ُخذ هذا الطب َ وال َ
تنس أن تُ َ
سعيد ُ :شك ار لَك يا أُمي .

القطعة الثانية :
يتاة عاصي ٍ
يابر فييي مخيييم وفييي ليليية شي ٍ
تسييكن أم صي ٍ
يفة غميير ميييارُ ارمطييار منزلهييا
فأفا َ أطفالُها خائفين .
أحد ُه ُم ارطفا َل إلى بيته .
ان للمساعدة فأخ َذ ُ
أسر َ
ع الجير ُ
نظر أ ُُّم صي ٍ
المعلقَة على الحائط وقال
ابر إلى صورة بيتها ُ
َّ
عود يوما إلى يافا .
رد طفلُها َ :سَن ُ
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 :لَيتَنا بقينا في يافيا.

بطاقة مالدظة
لقياس إتقا مهارات القراءة الجهرية

اسم المدرسة _________________________________________ :
اسم الطالب  ___________________________ :الصو _________
المجموعة ____________________

م
1
2

5

مهارات القراءة الجهرية
ُيخرج الحرو
يستخدم درجة الصو المناسبة للموق

ممتاز

من مخارجها الصحيحة عند النط
القرائي

3

يق أر كلما

يختل

نطقها عن رسمها بصورة صحيحة

4

يق أر مقاطع يختل

رسمها عن نطقها بصورة صحيحة

1

يق أر بدون تكرار لبعض الكلما

6

ينط صو الحر مع أشكال التنوين المختلفة

7
8
9

يق أر الجمل دون حذ
ُيخرج الكلما
يراعي عالما

أثناة القراةة

بعض الكلما

أو الحرو

بعضها في أثر بعض دون بطة أو تردد
الترقيم أثناة القراةة

 10يق أر الجمل بالسرعة المناسبة
 11ينط الحرو والكلما نطقا سليما
 12ينتقل أثناة القراةة من سطر رخر بسهولة ويسر
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درجة إتقا المهارة
2
3
4
جيد
جيد مقبول
جدا

1
ضعيو

ملدق رقم ()7
صور لبعض أنشطة البرنامج المدوسب
درس  :سعيد يعود إلى المدرسة
الدصة األولى :
اق أر الكلمات التالية :

َد َخ َل

از ر

التَّالمي ُذ

ُع ِ
بور

الطَّ ريق

الم َعلِّ ُم
ُ

اق أر معي :

166

ُز

ْل ُُ ْغ

َ
ث

ر

ْل

هـ ُ

َن

ق راءة كلمات الجملة األولى :

ض
تَ َع َّر َ

ليم
َس ُ

لِ ِ
داد ِث

َس ْير

رتب

الكلمة الضائعة

سليم – سير – تَـع َّرض – ِ
لحادث
َْ َ
َ

تَـع َّرض سليم ِ
لحاد ِث َس ْير
َ َ َ ٌ

....................
....................................................................................
................................................................

167

ض سليم لِ ِ
داد ِث َس ْير
تَ َع َّر َ َ ٌ
َ

َ ٌ

.. ...........
...........

الدصة الثانية :

اق أر الكلمات التالية :

اختر الد رو الناقص للكلمة :

ليم
َس ُ

عود
َي ُ

 – 1سلي د.....

( دم  ،د د  ،دع د  ،در )

ض
تَ َعَّر َ

لِ ِ
داد ِث

 – 2ي د....ود

( دم  ،د د  ،دع د  ،در )

الطَّريق

َس ْير

 .... – 3دادث

( دم  ،د د  ،دع د  ،در )

 – 4سي د....

( دم  ،د د  ،دع د  ،در )

اق أر معي :

168

ا ْل َم ْشفى

َسليما

التَّالمي ُذ

َد َخ َل

رتب

الضائعة
الكلمة الضائعة
الكلمة

ليم – ال َْم ْشفى – َد َخ َل
َس ُ

َد َخ َل
ليم ا ْل َم ْشفى
_____ َس ُ

ليم ال َْم ْشفى
َد َخ َل َس ُ

....................
....................................................................................
................................................................
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الدصة الثالثة :

اق أر الكلمات التالية :

َر َجعَ

َسليم

إلى

ا ْل َم ْدَر َس ة

ُك ْر ِسي

ُمتَ َد ِّرك

170

اق أر معي :

قا َل

ا ْل َد ْم ُد

المدير
ُ

هلل

سالمة

ا ْل َد َذَر

ُعبور

الطريق

الضائعة
الكلمة الضائعة
الكلمة

اكتب الجملة التالية

____ سليم
قال المدير  :الحمد هلل على سالمة
الحذر الحذر عند ُعبور
_____ الط ريق

171

الدصة الرابعة :

اق أر الكلمات التالية :

اختار الكلمة المناسبة لملء الف ار :

از ر

َد َخ َل

المعلم

ا ْلم ْشفى

الطَّ ريق

التالميذ

َ -1دخل سليم المشفى
_______
ُ
المشفى )
سليم َ -
( التالمي ُذ – ُ
-2زار المعلم
_____ وال تالميذ سليما
سليم  -سير )
( دخل – ُ
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اق أر معي :

َر َجعَ

ليم
َس ُ

ا ْل َم ْدَر َس ة

ُك ْر ِس ٍّي
ُمتَ َد ِّرك

رتب

الضائعة
الكلمة الضائعة
الكلمة

سليم – إلى –المدرسة –على –رجع  -كرسي
متحرك ُ -
....................
....................................................................................
................................................................

173

رسِ ٍّيٍّي ُم ُم َت َت َحَح ِّرِّركك
جعَ
در َس ِة
على ُك ُكرسِ
______على
______
سلي ُم ُم إلى
جع سلي
إلى ال ْم َ
َرَر َ

الدصة الخامسة :

اق أر الكلمات التالية :

َر َجعَ

َسليم

إلى

ا ْل َم ْدَر َس ة

ُك ْر ِسي

ُمتَ َد ِّرك

اق أر معي :

174

قال
َ

ا ْل َد ْم ُد

المدير
ُ

هلل

سالمة

ا ْل َد َذ َر

عبور
ُ

الطريق

اكتب الجملة التالية

الكلمة الضائعة

____ سليم
قال المدير  :الحمد هلل على سالمة
الحذر الحذر عند ُعبور
_____ الط ريق

171

درس  :ليلة ي المخيم
الدصة األولى :
اق أر معي :

اق أر الكلمات التالية :

ِش ٍ
تاء

ِي

َأَ َخ َذ

أ ُّم

َي ْوما

لَْيلَة

ص ْخ
ُغـ ُشـ ُُ َ
ِذ ْث
َظ یُـ

176

ق راءة الفق رة األولى ي الدرس :

ق راءة كلمات الفق رة األولى :

ق راءة كلمات الفق رة األولى :

صا ِب ٍر

َغ َم َر ْت

مياه

أ ُُّم

ِ
خائفي
ي

177

لَْيلَ ٌة

أَ ْطفالُها

األ َْم ِ
طار

ا ْل ُم َخيَّم

ِش ٍ
تاء

َم ْن ِزلَها

تَ ْس ُك ُ

ع ِ
اصفَ ٍة
َ

اق
أَ َ

الدصة الثانية :
اق أر الكلمات التالية :

لَْيلَ ٌة

أَ ْطفالُها

األ َْم ِ
طار

ا ْل ُم َخيَّم

ِش ٍ
تاء

َم ْن ِزلَها

تَ ْس ُك ُ

ع ِ
اصفَ ٍة
َ

اق
أَ َ

الدرس
اءة الدرس
قق رراءة

ق راءة الفق رة الثانية ي الدرس :

ق راءة كلمات الفق رة الثانية :

أس َر َع
ْ

الجي ار

ساع َد ِة
للم َ
ُ

َأَ َخ َذ

أ ََد ُد ُه ُم

األَ ْطفا َل

إلى

178

َب ْيته

179

الدصة الثالثة :

اق أر الكلمات التالية :

أس َر َع
ْ

الجي ار

ساع َد ِة
للم َ
ُ

َأَ َخ َذ

أ ََد ُد ُه ُم

األَ ْطفا َل

إلى

َب ْيته

الدرس
اءة الدرس
قق رراءة

ق راءة الفق رة الثالثة ي الدرس :

ق راءة كلمات الفق رة الثالثة:

َنظ َر ْت

صورةِ
َ

َب ْيتها

الم َعلَّقَة
ُ

ِ
الدائط

قالت
ْ

ليتنا

180

ي

181

الدصة الرابعة :

اق أر الكلمات التالية :

َنظ َر ْت

صورةِ
َ

َب ْيتها

الم َعلَّقَة
ُ

ِ
الدائط

قالت
ْ

ليتنا

ي

الدرس
اءة الدرس
قق رراءة

182

صابر
عاصفة
اق
أ َ

الجي ار ُ

َب ْي ِته

183

سعيد والهرة المسكينة
درس :
ُ
الدصة األولى :

اق أر معي :

ال ِه َّرةُ

الط َّعام

أ ُِّم ِه

ي دا

َالبيت

قالت
ْ

َسعيد
الدرس
اءة الدرس
قق رراءة

اق أر معي :

َغـ ُشـ
ُي ي ِذ

ْخ
ْث ص
َظ

184

األم

ق راءة الفق رة األولى ي الدرس :

ق راءة كلمات الفق رة األولى :

181

عاد
َ

عيد
َس ٌ

ا ْل َب ْي ِت

قَ ْد

ناو َل
تَ َ

داءهُ
َغ َ

َو َطلَ َب

َط َبقاَ

الطَّعام

الدصة الثانية :
اق أر الكلمات التالية :

عاد
َ

عيد
َس ٌ

ا ْل َب ْي ِت

قَ ْد

ناو َل
تَ َ

داءهُ
َغ َ

َو َطلَ َب

َط َبقاَ

الطَّعام

ق راءة الفق رة الثانية ي الدرس :

ق راءة كلمات الفق رة الثانية:

سعيد

أُريدُ

أَ ْ

أُقد َِّم ُه

لِ ِه َّرٍة

ال

تستَطيعُ

ا ْلم ْشي

186

187

الدصة الثالثة :
اق أر الكلمات التالية :

سعيد

أُريدُ

أَ ْ

ِّم ُه
أُقد َ

لِ ِه َّرٍة

ال

تستَطيعُ

الدرس ::
الثانية يي الدرس
الفق رةرة الثانية
اءة الفق
قق رراءة

188

ا ْلم ْشي

ق راءة كلمات الفق رة الثانية:

أدس ْن َت

ولَِد ي

ُخ ْذ

هذا

الطَّبق

تَْن َس

تُقَ َدِّم

ا ْلماء

شك ار

189

الدصة الرابعة :

اق أر الكلمات التالية:

أدس ْن َت

ولَِد ي

ُخ ْذ

هذا

الطَّبق

تَْن َس

تُقَ َدِّم

ا ْلماء

شك ار

أدسنت
الطبق
شك ار

190

تقدم
أمي

طَبق
ه رة

رج ع

َأم
ولد

أكل

تستطيع

قطة

عاد

صد

تناول

تقدر

أقدمه

تتذكر

أدسنت

هات

تنسى

أخذه

تستطيع

أسأت

خذ

تعجز

191

ه رات
أمهات
أوال د

ه َرة
طعام

أطباق

طبق

أطعمة

ملدق رقم ( ) 2
صور تطبيق البرنامج المدوسب
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كتاب الجامعة لدائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية
وموا قة دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية على تطبيق البرنامج المدوسب على
تالميذ الصو األول األساسي
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ملدق رقم ( ) 11
أسماء السادة أعضاء لجنة التدكيم
الدرجة العلمية

مكا العمل

م

االسم

وكالة الغوث الدولية

1

د  .أحمد اللوح

دكتورار في المناهج وطر التدريس

2

د  .عمر دحالن

دكتورار في المناهج وطر التدريس

جامعة ارقصى

3

د.عبد الكريم فرج اهلل

دكتورار في المناهج وطر التدريس

جامعة ارقصى

4

د .محمد مقاط

دكتورار في المناهج وطر التدريس

و ازرة التربية والتعليم

1

د  .مطيع أبو جبل

دكتورار في أصول التربية

و ازرة التربية والتعليم

6

د  .مي ناي

دكتورار في اللغة العربية ( نقد )

المجلس الوطني الفلسطيني

7

د  .تيسير نشوان

دكتورار في المناهج وطر التدريس

جامعة ارقصى

8

أ  .سلمان أبو عمرة

مشر مرحلة دنيا

وكالة الغوث الدولية

9

أ  .نافذ عليان

مدير مدرسة ذكور الشاطئ (أ)

وكالة الغوث الدولية

10

أ .محمد الطهراوي

نائب مدير مدرسة ذكور الشاطئ (أ)

وكالة الغوث الدولية

11

أ  .محمود مسمح

ماجستير لغة عربية

وكالة الغوث الدولية

12

أ  .دعاة فياض

معلمة مرحلة دنيا

وكالة الغوث الدولية

13

أ  .دينا أبو دية

معلمة لغة عربية مرحلة دنيا

وكالة الغوث الدولية

14

أ  .رياض النحال

معلم لغة عربية مرحلة دنيا

وكالة الغوث الدولية

11

أ .وائل زقو

معلم لغة عربية مرحلة دنيا

وكالة الغوث الدولية
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