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 دادإـع
 أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية

 جامعة الفيوم –والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية  

 اهج وطرائق تدريس اللغة العربية أستاذ املن
 جامعة بنها –بكلية الرتبية  والدراسات اإلسالمية

استهدف البحث الحالي معرفة  فاليةة  الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية اليتة  فةي   خةة  
لدال،  ولتحقةةه اةذا الهةدف  مهارات الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة لدى  المةذ الصف ايول اإل

 ةةةة الةةةدال الوات البحةةةث ومةةة ال الخعال؛ةةة  الت؛رابةةةة ا  خةيةةةر فةةةو ااتبةةةار الدقةةة  القرائةةةة  والتيقائةةةة  
والفهةةة  ونرمةةامئ قةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتةة   وقةةد   ةةخ  اإلسةةترا ة؛ةات 

االمتقةائي   جة؛ةا الةذات  الةتعية التعةاومي    اآل ة  :)الت ظةة  التفصةل  الخراقب   التق اة  االمتباه
وحسةةةاد هةةةدقها و،با هةةةا   ةةةة ااتةةةةار لة ةةة  مةةة   المةةةةذ الصةةةف ايول  الاة البحةةةثونعةةةد  ةةةب  

محافظةةة   -شةةةبة  الق ةةةا ر -   يخةةةةذا و يخةةةةذة  خدرسةة  ف؛ةةةر اإلسةةةال 35اإللةةدال،  غيةةةه لةةةدلاا )
معال؛ةةةة  البةامةةةةات  اسةةةةت دا   ر خةةةة البحةةةةث ومةةةة ال الخعال؛ةةةة  الت؛رابةةةةة   اة القية نةةةةة   ونت بةةةةةه ال
  ليخ؛خ لةةة  ال احةةةدة قات القةةةةا  تااتبةةةار)حةةةةث اسةةةت د   ،(SPSS-14)البرمةةامئ اإلحصةةةائي 

ل ةةةةد  " وجةةةة ل فةةةةرول قات لاللةةةة  احصةةةةائة  وأوضححححلنتائج حححح   القبيةةةةي والبعةةةةد،  ومرنةةةةا ا تةةةةا  
القرائةةة   غةةة  مت سة ي لرجةةات  المةةذ الصةةف ايول اإللةدال، فةةي مهةارات الدقةة   0,01مسةت ى)

والتيقائةةة  والفهةةة )موةةل  وفةةي  ةةل مهةةارة ليةةو حةةدة الاتبةةار الدقةة  القرائةةة  والتيقائةةة  والفهةةة قبية ةةا 
ونعةةدت ا لصةةالت الت بةةةه البعةةد،"  مخةةا تجةةةر الةةو فاليةةة  البرمةةامئ القةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي 

ايمةةالتخي لةةتعية  ايمةةالتخي لةةتعية اليتةة   وقةةد اوهةةو البحةةث   ةةرورة اسةةت دا  الخةةدال الخعرفةةي
اليتةةة   ورسةةةترا ة؛ةات  عيةةةة اليتةةة  فةةةو   خةةةة  مهةةةارات ال القةةة  القرائةةةة  وال فةةةا ة اليت اةةة  والقةةةرا ة 

 الخعب ِّرة.
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ت

تأسأئهتكمتك  ب تيقرأت؟توم ذاتقرأ؟.:تقيلتألرسطو:تكيفتتلكمتعلىتإنس ن؟تفأج ب
  العقةل  واحةد وسةائل  سةم الخعي مةات والخعةارف  و  سةةا فالقرا ة لة  الخعرفة   وذةذا  

الخدارك و   اراا  و  خة  ،قاف  الفرل  ون ا  القةةة اال ؛ااةات والخةة ل  غةل اةي ح؛رايسةا  فةو 
ا.   قد  ايمة ورقو الجع د  ورن  اغ ا  الخ؛تخا و  اهيهة ما  ع هة  ع  

ال   التو  سالد القارئ فو غ ا  الخع و م  الة   والقرا ة  خهارة  ت يم العد د م  الخهارات الفعَّ
الخقةةةةةرو   و تخةةةةةةل فةةةةةو م ةةةةةه ايهةةةةة ات وال يخةةةةةات غدقةةةةة   وسةةةةةرل  وا سةةةةةر  لو  اا ةةةةةا  ميت مةةةةةا 
 ال صةةةائ  الصةةة  ة  لوهةةة ات والخقةةةا ا والحر ةةةات اإللراغةةةة  والصةةةرفة ا لةصةةةل الةةةو الفهةةةةة 

 (Pikulski, Chard, 2005:510)ال امل لي  .           
الدقةةةة  فةةةي قةةةرا ة  يخةةةات الةةةة   : القرائةةةة   عتخةةةد ليةةةةو ر  ةةةة  اساسةةةةة ا اخةةةا وال القةةة 

م ةةةةب    لو  اا ةةةةا   والتيقائةةةةة  فةةةةي سةةةةرل  فةةةةت رم هال يخةةةةات الخقةةةةرو ة و جةةةةفةراا ومعال؛تهةةةةا 
                      (Rasiniski,2006:703)و حد ةد مع ااةا فةي ا ةار سةةال الة  .        

فةت رمة ه ال يخةات واسةتةعاد الخقةرو    القة  لو  جهةدا  فالقارئ ال؛ةد اة  القةالر ليةوت
فه  تقرا غدق  و يقائة   واصل لوف ارالرئةس  في الة   واحةدل ذةرل ال ا ةم  غ ةا   ليةو ابر ة  
اليت اةةة   ال يخةةةات ومظامهةةةا ال حةةة ، والصةةةرفي والصةةة  ي  فت خةةة  قدر ةةة  ليةةةو القةةةرا ة الخسةةةتقي   

  (Allington, 2006:247)                      و ت الف  خةة  الخةالة الخقةرو ة.        

فدقةة  القةةارئ و يقائةتةة  القرائةةة    ؛عةةل لخيةةة  الراك ال يخةةات لخيةةة  تلةةة   اسةةتقبالة   قةة     
ليو استقبال وحدات لت ا  امةر  و ع ة  الفره  ل االة الخساح  الخ صص  م  االمتباه ليفهةا 

ةةةا مةةة  الفهةةةة  وار  ليةةةو  فهةةةة الةةة   و ذوقةةة   و يخةةةا اهلالت سةةةرلت  ولقتةةة  فةحقةةةه مسةةةت ى مر فع 
 واستةعا   لخا تقرا   ا  امةر قدرة ليو  حصةل الخعرف  وامتساغها ورتصالها لآلارا .

(NRP,2000:4)  

 

ومة  ،ةةة فالدقةة  والتيقائةةة  القرائةةة  لةةة  اخةةا الهةدف فةةي حةةد قا ةة   ورمخةةا ال راةةه لي هةة ل 
القرا ة سيسةةي  مةة  الخهةةارات الختدرجةة  والخترا  ةة  ال الةةو الخسةةت اات العيةةةا مةة  مهةةارات الفهةةة  فةة

  تحقه لو  اإللخا   خهارات الخست ى ايلمو م  الدق  القرائة  والتيقائة . 
ومظرا ياخة  مهارات الدق  القرائةة  والتيقائةة  والفهةة  فقةد اةدفر غةرامئ  عيةةة القةرا ة الةو 

دراسةةات والبحةة ش غتجةة ة  و  خةةة  اةةذه امسةةاد التالمةةةذ اةةذه الخهةةارات  وااتخةةر العد ةةد مةة  ال
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أيمحححححح ت)   2006)تأحمححححححمت  ححححححج متلراسةةةةةة : الخهةةةةةةارات لةةةةةةدى  المةةةةةةةذ الخراحةةةةةةل الدراسةةةةةةة   مةةةةةةةل
(،)ملمودت2011)م هرتشعب ن،ت،(2010)را متملمود،(،2009)ملممتر  ض،  (2007عيم،

 .(2015)ر انتمطلق،ت(،2015صالح،ت)مج صرت(،2012سليم ن،
ومةةا مالتهةةا مةة  ااتخةةا   اال ا  الدراسةةات السةةا ق   ا هةةرت وليةةو الةةرذة مةة  اةةذه اياخةةة  

 ةعفا لةدى التالمةةذ   هةر فةي :)لةد  قةدرة التالمةةذ ليةو القةرا ة الصةحةح  لي يخةات لو  حةةذف 
اور ةةاف  اورغةةدال  و ةةدمي قةةدرة التالمةةةذ ليةةو م ةةه ال يخةةات   ةةب  لتةة ،  وقةةرا ة التالمةةةذ  يخةة  

القةةرا ة الب ة ةة  الختةةرللة  ولةةد  القةةدرة ليةةو  حد ةةد اف ةةار ميخةة   والقةةرا ة  سةةرل  لو  لقةة  وفهةةة  و 
الةةةة   وادفةةةة    لةةةةذا فقةةةةد اوهةةةةر الدراسةةةةات السةةةةا ق  غت خةةةةة  اةةةةذه الخهةةةةارات واسةةةةت دا  مةةةةداال 

 ورسترا ة؛ةات فعَّال    ا  م  اذه الخداال الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت .
احد مداال  عيةة اليت   التي  تخة   ال فا ة وا عدُّ الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت  

في التدرا ا حةث ت قد ِّ  ا ارا واسعا مة  ايمجة   وايسةالةم واإلسةترا ة؛ةات   سةالد الخعيةة فةي 
 امساد التالمةذ الخهارات اليت ا   ومخارستها غ لو و فا ة وفالية .

ة فةةةةةي امتسةةةةةاد واؤ ةةةةةد الخةةةةةدال الخعرفةةةةةي ايمةةةةةالتخي لةةةةةتعية اليتةةةةة  ليةةةةةو فاليةةةةةة  الخةةةةةتعي
الخعي مات ال؛د دة ما   جة  ال يفة  الخعرفة  السا ق  ل  م   ع التعية  واستةخاراا فةي الةتعية 
ال؛د ةةد  و ةةذلت االسةةتفالة مةة  ف ائةةد الةةتعية التعةةاومي مةةا اآلاةةرا   و ةةدرام التالمةةةذ ليةةو   خةةة  

  خةةةة  قةةةدر هة ليةةةو   مةةةل ولةةةةهة  العخيةةةةات العقيةةةة  التةةةي  ؤلومهةةةا ا، ةةةا    فةةةةذ الخهةةةا  اليت اةةة   او 
قوا هةةةة  و حقةةةةه الت ظةةةةة الةةةذا ي لخةةةا  ت هةةةي   الةةةة  مةةة  معي مةةةات  مسةةةتهدفا وهةةة ل التالمةةةةذ 

                                   (Chamot, O'Malley,2009:8-9)لخست ى اليو في التف ةر.

 مةةل الدراسةات  ا ياخة  الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت   وااتخا  العد د م ومظر 
ت(،2013شعب ن،ت)م هر،ت(Adiguzel,Ozkan,2013)،ت(Abdel–Rehim,2011):لراس 

العالقة  ال ،ةقة     وماا،بتتة  اةذه الدراسةات مة (2015)مج رتإسم عيل،ت(،2015)ملمودتهالل،
الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية اليتة   ومسةيخات   خةة  مهةارات  غة  ايس  التةي تسةت د ليةهةا الخةدال

 .ج ءتتفكرةتهذاتائبلث .القرائة  والتيقائة  والفهة الدق 

 تحةةةدل مجةةةوي  البحةةةةث الحةةةالي فةةةةي  ةةةدمي مسةةةةت ى الا  التالمةةةةذ لخهةةةةارات الدقةةة  القرائةةةةة  
الةة  فةةو  والتيقائةةة  والفهةةة  وقةةد  رجةةا السةةبم فةةي قلةةت الةةو االفتقةةار السةةت دا  مةةداال حد ةةة  وفعَّ
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 الخعرفةةةةيالخةةةةدال   اةةةةذه الخهةةةةارات  ايمةةةةر الةةةةذ، تظهةةةةر الحاجةةةة  الةةةةو اسةةةةت دا  مخارسةةةة  و  خةةةةة
 الذى تخو  م  االل  مخارس  اذه الخهارات و  خةتها.لتعية اليت   ايمالتخي

 يل ولتائبلثتائل ئيتاإلج بةتع تائ س ؤالتتاآلتية:ت،وئل صميتهذهتائمشكلة
   لتالمةذ الخرحي  اإللدالت ؟والفهة الخ اسب ما مهارات الدق  القرائة  والتيقائة  -1

 ما اس  الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت  في   خة  مهارات الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة؟ -2

لةةةةتعية اليتةةةة  فةةةةي   خةةةةة  مهةةةةارات الدقةةةة  القرائةةةةة   ايمةةةةالتخي الخعرفةةةةيمةةةةا فاليةةةةة  الخةةةةدال  -3
 والتيقائة  والفهة؟

تائل ئيتعلى:تئبلثاتاق صر
 واحتةةاا التيخةةةذ الةةو تحةةةث امة  غداتةة  الخرحيةة  اإللدالتةة  : ائصححفتاألولتاإلعححماديتالميححذت

 التخو  م  مهارات القرا ة ايساسة  قبل االم الل فو القرا ة الخستقي .

 التةو  تفةه الخحوخة   ليةو ااخةتهةا : ائمقةتائقرا يةتوائ لق  يةتوائف مم  راتتتجميةتبعضت
 % ا حةث تصعم ليو اى ِّ غرمامئ   خة  جخةا الخهارات.80غ سب   ليتالمةذ

 ي:تعلىتائجلوتاآلتب ئ لميمتاإلجرا يتئمصطلل تهتائبلثتائل ئيل زمتي
الحةةروف مةة   هةة اتقةةدرة القةةارئ ليةةو م ةةه ا  Reading Accuracy :ائمقححةتائقرا يححة -1

ليةة  فةي ال يخة   و تبةا ال يخةات وفةه  ر ةبهةا فةي ال؛خةل  م ارجها الصحةح   التر ةةم الةذ،
لو  اا ةةا   و قةةا   ال سةةب  الخ  اةة  لعةةدل لي يخةةات مةةا ال ةةب  الصةةرفي وال حةة ، الصةةحةت 

 الخقرو ة.الصحةح   ال يخات

قةةدرة القةةارئ ليةةو القةةرا ة  خعةةدل م اسةةم :تReadingتAutomaticityائ لق  يححةتائقرا يححةت -2
  ل  و قا   عدل ال يخات الصحةح  الخقرو ة في لقةق  واحدة.م  السرل  لو  امتباه مقص

ا  قةدرة القةارئ ليةو اإلحا ة  التامة   خع ةو :تReading Comprehsionائف متائقرا يت -3
فو:  حد د اف ةار الة   وادفة   ولالالت  عةس ايسةالةم وال يخةات  ال   الخقرو   واظهر

 . ة لهذا الترل  واقا  قلت  خفرلات ااتبارا  معدَّ الخت خ   لي  

 Cognitive Academic Language ائمححم لتائمعرفححيتاألمحح ديميتئحح علمتائل ححة:  -4

Learning Approach (CALLA)م ظ م   عيةخةة   عيخةة   ةدمئ غةة  اسةترا ة؛ةات :ت
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 عيةةةةة اليتةةةة  ونةةةةة  الخ  ةةةة لات القرائةةةةة  فةةةةي ا ةةةة ات متسيسةةةةي  لتةةةةدرام التالمةةةةةذ ليةةةةو الا  
تقائة  والفهة.مهارات الدق  القرائة  والتي

ت:تيةتسيرتاإلجراءاتتوفًق تئلخطواتتاآل
تلميمتم  راتتائمقةتائقرا يحةتوائ لق  يحةتوائف حمتائمج سحبةتئ الميحذتائصحفتاألولتاإلعحمادي،تت -1

حصةراا لراس  البح ش وايلغةات الختصي   الدق  القرائة  والتيقائة  والفهةة  و : وذئكتم ت الل
 في استبام   ولر ها ليو الخحوخة  و عد يها في     ارائهة.

 حد ةةد اسةة  : وذئححكتبحححت،ئحح علمتائل ححةتاألمحح ديميائمححم لتائمعرفححيتقحح  متعلححىتبجحح ءتبرنحح م ت  -2
فو     ايلغةات والبح ش السا ق   لت خة   الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت تومو مات

 :ت  و  خ ة  والفهة لتالمةذ الصف ايول اإللدال،مهارات الدق  القرائة  والتيقائ

 الخ   لات القرائة     اقات ايمج   التعيةخة  والتق اخة  .:   ون م يبتائ لميذ( 
 ال سائل  اسالةم التق اة .سترا ة؛ةاتاإل الخحت ى  اياداف ): ون ،تدئيلتائمعلم   

ئحح علمتائل ححةتفححيتتجميححةتت ديمياألمححائمححم لتائمعرفححيتائقحح  متعلححىتبرنحح م تائتتلميححمتف عليححةت -3
 م  راتتائمقةتائقرا يةتوائ لق  يةتوائف م،توذئكتم ت اللت:

 بو  غدراس  ايلغةات الترن ا : الدال ااتبار الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة  .  
 الدقةةة  تاتبةةةارال القبيةةةي ت بةةةةهال  و م؛خ لةةة  مةةة   المةةةةذ الصةةةف ايول اإللةةةدال، ااتةةةةار

 والفهة. القرائة  والتيقائة 

 لةةتعية اليتةة  فةةي   خةةة  مهةةارات  ايمةةالتخيالخةةدال الخعرفةةي  القةةائة ليةةوالبرمةةامئ    ةةدرا
 .ليتالمةذ لة   البحث الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة

 الت بةه البعد، الاتبار الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة. 

ترصمتائبي ن تتومع ئج   تإحص  ًي .ت -4
ت.تلليلتائج    توتفسيره ت -5
 تقميمتائ وصي تتوائمق رح ت.ت -6



  رحاب حممد أ/ أ.د/ إبراهيــم حممد، أ.د/ على سعــد،
 

 526 

تس متبهتئكلتم :يفيم تيمك تأنتتائل ئيتتبر تأهميةتائبلث
ا  تسةهة فةي   خةة  :تمخططيتمج ه تائل ةتائعربيةتومطور   ت -1 حةث تقد ِّ  البحث مداال جد د 

الدقةةة  القرائةةةة   اراتاليتةةة  العرنةةةة   وقائخةةة   خهةةة م ةةةاائ فةةةياخوةةة    ةةةخة   و مهةةةارات اليتةةة   
   تخو  االستفالة م ها في الدال غرامئ  عيةة اليت  العرنة .والتيقائة  والفهة

الدقة  القرائةة  والتيقائةة   حةث تقد ِّ  البحث  عس الوات  ق اة مهةارات:تائمعلمي توائموج ي ت -2
 ةة  والتيقائةة  والفهةةالدقة  القرائمهارات    ورلدال للةل لخيي ِّ لخعيخي اليت  العرنة  لت خة والفهة

م  عةةال  حقةةه مسةةت ى ال القةة  القرائةةة  وال فةةا ة القرائةةة   اسةةت دا  غرمةةامئ قةةائة ليةةو الخةةدال 
 الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت . 

غرمام؛ةةا  عيةخة ةةا  عيخة ةةا  تقةة   ليةةو    ةةةف الخحتةة ى اليتةة ،  البحةةثقةةد  تحةةةث :تائ الميححذت -3
  .الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة لد هة ا لت خة   عية اليت رسترا ة؛ةاتومهارات اليت  و 

فةةتت الخ؛ةةال إلجةةرا  م اةةد مةة  الدراسةةات لت خةةة  مهةةارات :تائبحح حني تفححيتمجحح لتتعلححيمتائل حح تت -4
   ورلدال غرامئ  عيةخة   عيخة  حد ة .ايمالتخياليت   است دا  الخدال الخعرفي 

 

ت:تفيتائبلثئم  يريتتيم تيلىتعرضتتفصيلفيوت

 مفهوم الدقة القرائية والتلقائية والفهم :: أوال
  Reading Accuracy: الدقة القرائية  -1

القةةدرة ليةةو اإللراك الصةةحةت لي يخةةات  او فةةت رمةة ه ال يخةةات   تخةةةل الدقةة  القرائةةة  فةةي
 الفهة والب ا  ال؛ةد ليخع و. وفا ة وفالية   ما تخو  القارئ م  التفسةر و  و جفةراا

(Pikulski ,Chard, 2005:510),(Hudson, Lane, Pullen, 2005:703)   
 ل م  ال يخات فو وقر محدل".عدالصحةت ل تجفةرواي" ال

(Walpole, McKenna, Philippakos,2011:64)   
 

ات مخا امها  ت خ   ؛امم اإللراك الصحةت لي يخةات  لقة   ةب  الجةول الةداايو لي يخة
تت(26:2012)ملمودتسليم ن،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتم  حةث الحر ات والسو ات.

ت
ت

ل حةةروف ال يخةة  الةةو اةةح  غتي يخةةات  الصةةحةح  ل ونةةذلت فةةل  الدقةة  القرائةةة   ع ةةو القةةرا ة
 سةةةةةال  الاسةةةةت دالقةةةائة ليةةةةو ا  ةةةةالح ار العقيةةةةي ةهةةةةاتعةةةرف ليالمةةةةا  ع ةةةةها  و  مخ وجةةةة اهةةة ات 
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فهخةا :  ت يةم والا  اةذه العخيةةاتالصةحةت   ال  ه فةحدش خعامي ال  ة خو   الخعرفة    يفةالو 
 سةترجاع لةدل  بةةراليةو الت ة ا  و  ةقةدر اصائ  الحروف وايه ات  و   و ته؛يخبالئ الل  اما

 ةة عو  مخةةا   لتسةةهةل التعةةرف ليةةو ال يخةةات  خعةةامي الة  لاسةةت دا  و الةةذامرة   فةةيمة  ال يخةةات 
 خةةةل والدافعةةة  محةة  القةةرا ة  اسةةتقاللة  و القةة  و فةةا ة  فهةةيات؛اغةةةا ليةةو الائةة  القرائةةي  وهاةةالة ال

                (Wilger, Penner,2008:2).لي الق  القرائة  والفهة ا خةل اساس

 

ليةو الفهةة وال القة  سيبا ؤ،ر وليو العو  م  قلت  فل   عف مست ى الدق  القرائة   
  فلمةة    اجةة  هةةع ن  فةةي فهةةة ا ةة  يخةة  قةةرا وا ما  ت قةةف القةةارئ لتجةةفةر ال يخةةات فع ةةد  القرائةةة 

  فتصبت لخية  فهخ   فسةر اا ئ لقصد الخؤلفما   ،ة فهة الخع و العا  لي    مع و ال؛خي 
ليخعةةةامو اقةةةل  فةةةا ة واقةةةل مسةةةت ى  فة صةةةرف لةةة  االمتبةةةاه لخع ةةةو الةةة    واقةةةل مسةةةت ى سةةةرلت  

                                       (Hudson, Lane, Pullen,2005:704)القرائة  و يقائةت .
 ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةه هةةةةةةةةةةةةةةةةةحةح  لي يخةةةةةةةةةةةةةةةةةات ذةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت تخةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اا ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الدقةةةةةةةةةةةةةةةةة  القرائةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

nsitaiMnMnsrpsiM في: 
(Marshall, Campbell, 2006:197)     

 إلبححمالتتاnniiprpsiM :  مق ةةا او حةةرف مةة  الةة   الخقةةرو   ويخةة  او  اغةةدال  يخةة  اواةة
 مق ا او حرف م  اارا ال  .

 تاإلضحح فةتtMisapsiM : اةةي هاةةالة  ةةدايها القةةارئ مةة  ل ةةده ليةةو الةة   ا، ةةا  القةةرا ة  وقةةد
       يخ  او مق عا او حرفا.

 ائلذفتتnoisiisi : ا  حذف القارئ  يخة  او مق عةا او حرفةا مة  الة    وال    ةه غهةا
تتتتت  ، ا   فتعد مفرلة ا  .3االل )

 

  قة اة الدقة يخات لو  اا ةا   فةةتة ورقا  امر الدق  القرائة    ر ب   القدرة ليو قرا ة ال 

الخ  اةةةةةةةة    سةةةةةةةةب فتتحةةةةةةةةدل ال  100×=تت حسةةةةةةةةاد القرائةةةةةةةةة 

القرائةةة  لةةدى التيخةةةذ  واةةتة  الدقةة  بقةةا لهةةذه ال سةةب   تحةةدل مسةةت ى و   الخقةةرو ة الصةةحةح  ي يخةةاتل
 (Rasinski, 2004:6)  اي :الو ،ال،  مست اات  عيةخة  ص ةف التالمةذ 
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 تسحح قلتائمسحح واتائم:Independent Level    اةة  مسةةت ى م ةةه القةةارئ لي يخةةات غدقةة
مسةالدات مة    ما التتيم ليو الصةع نات القرائةة  التةي   اجهة  لو  اتةواستقاللة  و جفةر 

 % .100% :97او ال الد    و تحدل ل د مست ى ) مةذالتالخعية او ال

 تائمس واتائ عليمحي:Instruction level  رئ فةي  جةفةر ال يخةات مةا اة  مسةت ى لقة  القةا
 %   96% :90الخسالدات التعيةخة   و تحقه ل د مسب  م  ا  م  )

 تمس واتائضعف:Frustration level     جة  هةع ن  فةي قةرا ة ال يخةات و جةفةراا االقارئ
 % .90حتو ما الخسالدات ال ارجة   و ظهر ل د مست ى )اقل م 

ت

حةةذف : لصةةحةح  لي يخةةات لو  اا ةةا  مةة ومةة  ،ةةة فةةل  الدقةة  القرائةةة   ت يةةم القةةرا ة ا
اور ةةاف  اورغةةدال  او ةةب  ذةةةر هةةحةت  وامتسةةاد مهةةارات الدقةة  القرائةةة   تحتةةاا الةةو الخخارسةة  
الخسةةتخرة  لتحةة ل العخيةةةات الخعرفةةة  القرائةةة  الةةو لخيةةةات  يقائةةة  تلةةة  لو  جهةةد وامتبةةاه معرفةةي  

ا  تحقةةه مةة  اةةالل التيقائةةة  القرائةةة    خةةا تحقةةه السةةرل  فةةو التقةةا  امبةةر لةةدل مةة  ال يخةةات  واةةذ
 م ا  ااتخام ا القال  :

 Automaticity   Reading: التلقائية القرائية -2
 تعمدتتتعر ف تتائ لق  يةتائقرا يةتوتما لنتمح تمف حومتائمقحةتوائف حمتوائسحرعةتائقرا يحة،

تلةةةا   حةةةث  Decoding)و حةةدلت فةةي" قةةدرة القةةارئ ليةةو الراك ال يخةةات اوالتجةةفةر)فت الرمةة ه
    (Pikulski, Chard, 2005:511) تة   فةذ اذه الخها  وفهة وقرا ة ال    سرل  ولق . 

غهةةذا القةالر ليةةو القةةا   ارئ قةةدرة ليةو  جةةفةر ال يخةات مةةا امتبةاه وجهةةد اقةل  فالقةةال" ف حي
 الو ع ال يخات غدق  وسرل  لو  امتباه مقص ل وواع لي يخات   دف قرا ةالخست ى م  التيقائة  في 

الخسةةت اات ايليةةو فةةو ال قةةةر  ليةةو فهةةة ورلراك الخع ةةو فةةو الةة   الخقةةرو  فةةي ر ةةة  امتبااةة  
                            (Rasiniski,2004:4),(Rasiniski,2006:704)".           مفس 

ر ال يخات م  االل السةال  غدال    فالتيقائة  القرائة   ؛عل القارئ تفهة ال    ول  وا فس ِّ
م  فهة مع ةو  يخة   خفرلاةا  واسةت دا  اسةترا ة؛ةات معال؛ة  الة    وفةا ة امةةر  فةت بة  وا؛ةر، 
اسةةةتدالالت ليفهةةةة   ؛عيةةة   ت؛ةةةاوه الخسةةةت اات الةةةدمةا  وا تقةةةل الةةةو الخسةةةت اات العيةةةةا ليفهةةةة  ي  

              (NRP,2000:4) مصالر االمتباه لدت   ح لر م  التعرف ليو ال يخات الو الفهة.
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للراك  خةةةر غةةةةالش مراحةةةل  تخارسةةةها القةةةارئ  ةةة وامتسةةاد التيقائةةةة  القرائةةةة   عخيةةةة  معرفةةةة 
 حتةةةةةةةةةةةةةو تصةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةو مسةةةةةةةةةةةةةت ى ال القةةةةةةةةةةةةة  وال فةةةةةةةةةةةةةا ة والتيقائةةةةةةةةةةةةةة  ال يخةةةةةةةةةةةةة  والةةةةةةةةةةةةةتيف  غهةةةةةةةةةةةةةا 

ت  (Samuels, 2002:4)اي :
 : Non Accuracy Stage مرحلة عدم الدقة : المرحلة األولى

 ي الراك ال يخ  وم قها حتو ما   افر ال قر الخ اسم.  اج  التيخةذ هع ن  فائق  ف  
   Accurate Stage :مرحلة الدقة: المرحلة الثانية

لةةر قدرا ةة    ة ةة  ومتةةرللة  لةةةة اتختيةةت التيخةةةذ القةةدرة ليةةو الراك ال يخةة  غدقةة   ول ةة  ماه 
  صل الو التيقائة  ما فهة   ةل  فةحتاا الو م اد م  االمتباه  لة ؛  اذه الخهخ .

 :Accurate and Automatic Stageمرحلة التلقائية والدقة : المرحلة الثالثة

 التيخةةةةذ ةةدرك التيخةةةذ ال يخةة  الخوت نةة  تلةةةا لو  امتبةةاه  متة؛ةة  ليخخارسةة  والتةةدرام  فةقةةرا 
 لت   فةست ةا التجفةر والفهة معا.والدق  والتعبةر ال بةعو  ختحدش  شفهةا ما السرل 

ر التالمةةةذ و يقةةائةتهة القرائةة   فةة ح  محتةةاا الةةو معةةةار ليحوةةة وليتحقةه مةة  مسةةت ى  جةةفة
"تليةةو معةةدل  يقائةةة  القةةارئ  وقةةد ا يقةةر العد ةةد مةة  الدراسةةات ليةةو  قةة اة اةةذا البعةةد مصةة يت 

ا لةعب ِّر لة  معةدل سةرل  القةارئ  افترا ةا ا  سةرل  القةارئ  Reading Rate" ائقرا ي ائمعمل
يخةةةات والتعةةةرف ليةهةةةا  واعوةةة  الخعةةةدل القرائةةةي مةةةدى مخةةة  اةةةي امعوةةةا  لتيقائةتةةة  فةةةي الراك ال 

          (Brezentize, Berman,2003:248)   .و   ر  يقائة  القارئ في  جفةر ال يخات

تقةةرا التيخةةةذ مصةةا مت امةةل الخع ةةو  : و قةة اة الخعةةدل القرائةةي لةةدى التالمةةةذ  ةةتة وفقةةا لآل ةةي
 ةا  وال يخةات الخقةرو ة فةي مةدة هم ةة  محةدلة  واق   الخعية  خالحظ  التيخةةذ و سة؛ةل لةدل ايا
)ائعحمدتاإلجمح ئيتئلكلمح تتائمقحروءةتفحيتائمقيقحةت،ة تحسم الخعدل القرائي وفقةا ليخعاللة  اآل ةة : 

 Rasinski, 2004:153))تتت.عمدتاأل ط ء=تعمدتائكلم تتائصليلة(ت–ائواحمةت

  ل  قةخ  فو  عيةة القرا ة  وجد ر  الذ ر ا  قةا  التيقائة  القرائة   خع ل ل  الفهة لة
فةةالقرا ة لو  فهةةة الفائةةدة م هةةا  وااللتخةةال ليةةو قةةةا  سةةرل  القةةارئ و يقائةتةة  لو  فهةةة   ؛عةةل 
القرا ة لة  لها ادف والمع و  فالهةدف الحقةقةو مة  القةرا ة اة  فهةة الخقةرو   ال الراك ال يخةات 

فةو اى م قةف اة  اقصةو سةرل  تخوة  والتيف  غها غتيقائة   وليةة  فةل  الخعةدل القرائةو الصةحةت 
الرامها ما االحتفاظ  خست ى م اسم مة  الفهةة  ومة  ،ةة فةل  لقة  التعةرف ليةو ال يخةات  سةرل  
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وامسةةاغة  ولقةة  و يقائةةة     خةةل  راقةةا لي هةة ل الةةو الفهةة وسةةرل  اسةةت راا الخع ةو  لةةذا الغةةد مةة  
   خة  الفهة وقةاس   واذا ا  الهدف اآل ي.

   Comprehension: الفهم -3
ا  الهةةةةدف ايسةةةةخو والتاتةةةة  العظخةةةةو مةةةة  ورا   ةةةةل قةةةةرا ة اةةةةو فهةةةةة الخع ةةةةو  فةةةةالقرا ة 
ال قتصةةر ليةةو  عةةرف ال يخةةات وال؛خةةل وال  ةةه غهةةا  غةةل االم ةةالل فةةو القةةرا ة  ت قةةف ليةةو فهةةة 

 القارئ معامي ال يخات وال؛خل  والرن  غة  ايف ار وفهة ذرل ال ا م. 
ي عةال   ت يةةم  فالةةل القةةارئ مةا الةة   مسةةت دما ابرا ةة   والفهةة لخيةةة  لقيةةة  متعةةدلة ا

ت(142:2003.تتتتت)ي سرتائليلواني،ورشارات السةال  الست تاا الخعامي الخت خ   في ال  
فةةالفهة ال؛ةةةد تعتخةةد ليةةو قةةدر  بةةةر مةة  االمتبةةاه والتر ةةة   تظهةةر فةةي لقةة   جةةفةر القةةارئ 

وحةةةدات  لةسةةةت ي  م هةةةا الخع ةةةو  ورم؛ةةةاه لي يخةةةات  و يقائةتةةة  فةةةو الت امةةةل غةةةة  ال يخةةةات فةةةو 
الخهختةةةة  سةةة اا فةةةو وقةةةر واحةةةد  لةةةذا الغةةةد ا    ةةة   لخيةةةة  الراك ال يخةةةات لخيةةةة   يقائةةةة  تلةةةة  
 ال سةتح ق ليةو قةدر  بةةر مة  االمتبةاه  مخةا ت؛عةل الخسةاح  ايمبةر مة  االمتبةاه مجةت ل  ليفهةة.

(Wilger, Penner, 2008:3)  
   ةةت ولالقةةات  ةة ،ةر و ةة ،ر  التيقائةةة  والفهةةة غةةة هة روا ةة  الدقةة  القرائةةة  و  مةة  ،ةةة فةةل و 

ت(91:2005راتبتق سم،تملممتفخرا،) : مةفة  امتساد القارئ لخهارات القرا ة ال يق   خا  يي
 وفةها  ةتة الةرن  الصةحةت وائ عرفتعلي   ائمرحلةتاألوئى:تائمقةتفيتفكترمو تائكلم ت :

لو  م اد م  االمتباه ما  قيةةل ال؛هةد الخبةذول غة  ال يخ  الخوت ن  ومع ااا  جول تلي  
في القرا ة  ف فا ة الختعيخة  اليت ا  الخحدولة   ؛عيهة تورس   قةدر ا  بةةر ا مة  امتبةااهة 
فو فت الرم ه ليو حساد االستةعاد  فل  اذه ال فا ة وقي  االمتباه لي يخات    قل الو 

 الخرحي  اآل ة .

 حةةث  تة فر قةدر ا  افة ةا مة  االمتبةاه لخعال؛ة  ئكلم تتومع ني  ائمرحلةتائن نية:تف متدالالتتا :
الخست اات العيةا والخقص لة يلا  مها  اارى  فالقرا  قوو ال فا ة اليت اة  العيةةا   ت؛ةاوهو  
مرحية  فةةت الرمةة ه  سةه ل   وار ةة و  امتبةةااهة ليةو لخيةةة  االسةةتةعاد  فال اةالة فةةي معال؛ةة  

  رافقها هاالة في مست ى الفهة. الخهارات ايساسة   جول تلي
 

حدلت مهارات الفهة وه فر الو لد د م  الخست اات  وفقا ليتبا   واالاةتالف فةو   وقد
فهةةةة  بةعةةة  القةةةرا ة وااةةةداف  عيةخهةةةا  والع امةةةل الخةةةؤ،رة فةةةي فهةةةة الخقةةةرو   ومهخةةةا ااتيفةةةر  يةةةت 
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ا  ورقا امتسةةةم القةةةارئ الخسةةةت اات  فلمهةةةا جخةعةةةا  ؤ ةةةد ا  الفهةةةة تحةةةدش فةةةو مسةةةت اات لمةةةةا وليةةةة
 مهارات الخست اات الدمةا  فلم  تخو    ؛اوهاا واالمتقال الو الخست اات العيةا. 

الة    تحةدل فةي مهةارات  وم  ،ة فالقرا ة   الق  و فا ة   ت يم لد ةدا مة  الخهةارات الفعَّ
-El)الدقةةةةةةةةةةة  القرائةةةةةةةةةةةةة  والتيقائةةةةةةةةةةةة  والفهةةةةةةةةةةةةة  وناسةةةةةةةةةةةتقرا   عةةةةةةةةةةةةس الدراسةةةةةةةةةةةات م هةةةةةةةةةةةةا لراسةةةةةةةةةةةة :

Garawany,2010:124) ،(،ت)80:2010،ت)را ححححححمتملمححححححود(Hegazy,2012:215ت،
((Diab,2015:127( ،182:2016،محح هرتشححعب ن)ت،تتوصححلنتائب حنححةتإئححىتق  مححةتبم حح رات
 :تئ لق  يةتوائف م،تت منلتفيم تيليواتقةتائقرا يةمائ

 : ، وهيالدقة القرائية : مهاراتأوال

 م  ال يخ . و  حذف لحرف او امةر وال؛خل  تقرا ال يخات 
 . تقرا ال يخات لو  ا اف  لحرف او امةر م  ال يخ 
  . تقرا ال يخات لو  اغدال لحرف او امةر م  ال يخ 

 .تقرا ال يخات   ب  مح ، وهرفي هحةت 

 : ، وتتمثل فيالتلقائية القرائية : مهاراتثانيا

 .تقرا ال يخات  خعدل م اسم في الدقةق  ال احدة 

 رائي :الفهم الق : مهاراتثالثا

 . ت لالل   عس ال يخات ال ارلة في ال   الخقرو    

 ال ارلة في ال   الخقرو .    ت لالل   عس ايسالةم 

 . تحدل ايف ارالرئةس  لي   الخقرو 

 . تحدل ادف ال ا م م  ال   الخقرو 

 . تحدل ايلل  والج ااد في ال   الخقرو 

 . تحدل ل  اما م اسبا لي   الخقرو 

ائمراسحح تتتبعححضائمقححةتائقرا يححةتوائ لق  يححةتوائف ححم،تيمكحح تاسحح عراضتتوب لميححمتم حح رات
ت:تفيم تيليائمرتبطةتب ذهتائم  راتت

نظراتألهميةتم  راتتائمقحةتائقرا يحةتوائ لق  يحةتوائف حم،تفقحمتأجر حنتعميحمتمح تائمراسح تت
توفيم تيليتعرضتئبعضتائمراس تتئالس ف دةتمج  :ائ ىتاه منتب قو متوتجميةتهذهتائم  رات،ت
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ت

ااتخر غتق اة الخعدل القرائي  و حد د مست اات ت(Rasinski,1999)راسيجسكيتتلراس 
لةدى  المةةذ الصةف الةالةث وال ةام    الخسةت ى الخسةتقل وال ةعةف والتعيةخةي: الدق  القرائةة  مة 

دقة  القرائةة    يخةا امتقةل التيخةةذ الةو هةف وا هرت ال تائئ لالق  ات؛اغة  غةة  الخعةدل القرائةي وال
 اليو  وا  لق  التعرف ليو ال يخات   حدل مست ى الدق  القرائة   و ت ب    .

غتقةة اة و حد ةةد معةةدالت القةةرا ة  ااتخةةرفقةةد  ((Rasinski,2001 جسححكييراسامةةا لراسةة  
  166الد  ةا  )الجفهة  ل الد ال؛امعة   وا هر حيةةل ال تةائئ  ا  مسةت ى الخعةدل القرائةو لي ة

 % .99ميخ  هحةح  مقرو ة ل ل لقةق   ومست ى الدق  القرائة  ا ) 
التةةي ااتخةةر  خعرفةة  ا،ةةر  ةةدرا  الته؛ةةي الصةة  ي ت(Rasinski,2005)راسجسححكيتولراسةة  

لسيسةةةي  مةةة  ال يخةةةات ليةةةو   خةةةة  مهةةةارات الدقةةة  والتيقائةةةة  القرائةةةة  لتالمةةةةذ الصةةةف الةةةةامي االغتةةةدائي  
 ج ل لالل  احصائة  ليخ؛خ ل  الت؛رابة  في الدق  والصع نات القرائة .واو حر ال تائئ و 
فقةد اسةتهدفر ت(Schwanenflugal, et al.,2004) ه شونتفيجل،تو مالتاما لراسة  

  خة  مهارات التيقائة  القرائة  والقرا ة الخعب ِّرة لدى  المةذ الخرحي  االغتدائة   و حد د ا،ر مخارسة  
ئة   ليو رفا مسةت ى الفهةة والدقة  القرائةة   وقةد ا هةرت ال تةائئ ا  ال القة  مهارات ال الق  القرا

 و يقائةتها لت تئ الفهة القرائي القرائة  لخية   ؛خا غة  لق  قرا ة ال يخات
التةةةةي اسةةةةتهدفر غ ةةةةا  غرمةةةةامئ  عيةخةةةةي قةةةةائة ليةةةةو  (2012)تملمححححودتسححححليم نولراسةةةة  

قةة  اليت اةة  القرائةةة  وال المةةة  لةةدى متعيخةةي اليتةة  اليسةةامةات الترن اةة  وقةةةا  ا،ةةره فةةو   خةةة  ال ال
العرنة  م  ال ةا قة   تةراةا فةو الخسةت ى الخت سة   وا هةرت ال تةائئ فروقةا قات لاللة  احصةائة  

  لصالت الخ؛خ ل  الت؛رابة   واوهر غت خة  مهارات الدق  والتيقائة  القرائة  0,05ل د مست ى )
 والفهة  لتحقةه ال الق  القرائة .

ت

 وقحححمتأفححح دتتهحححذهتائمراسححح تتائبلحححثتائلححح ئيتفحححىتتلميحححمتائم ححح رات،توبجححح ءتأدواتتائ قحححو م،ت
توإجراءاتتتجفيذتائبرن م ،توتصميمتمج  تائبلث،توتلميمتاألسستاآلتية:

 فةةي والخرومة  والتيقائةةة  السةرل  الةةو القةارئ   ةةدفا اا ةا   لو   ال يخةةات قةرا ة فةةي الدقة   ا 
 ل امتبةةةةاه وجهةةةةد معرفةةةةي  وفهةةةةة و حصةةةةةل امبةةةةر  قةةةةمامةةةةل  مةةةة  وقةةةةرا ة ال يخةةةةات  جةةةةفةر

 ليخعي مات  ما   قل القارئ الو مست ى اليو م  الفهة واحقه ال فا ة وال الق  القرائة .
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 سرل  التيف   ال حدات الص  ة   غتح اةل الرم هالخوت نة  الةو اهة ات  التيقائة  القرائة  اي
الصحةح  الخقرو ة فو وحةدة  م   ق  هحةح  فو فترة هم ة  محدلة   قا   عدل ال يخات

 ال م  )الدقةق   مقاغل مسب  مقب ل  م  الفهة واالستةعاد  قا   ااتبار ااص ليفهة. 
  ومست ى الدق  القرائة   تحدل الخعدل  العالق  غة  الدق  والتيقائة  والفهة لالق    ،ةر و  ،ر

  لقةةارئ قو الدقةة  القرائةةة التيقائةةة  مؤشةةر مهةةة جةةدا ليحوةةة ليةةو القةةرا ة ال يقةة   واو القرائةةو  
 وامسةاغة   وقالرليو فهة ال    جول  ف .  خعدل اسرعتقرا 

  الةةةة  والتتذتةةةة  الخ جهةةةة  والتقةةةة اة   الت ةةةةرارو  الخخارسةةةة و ا  ال خذجةةةة  والتةةةةدرام اجةةةةرا ات فعَّ
حررالعقةةل مةة  االمتبةةاه ليتفاهةةةل  فهةةي    إلمسةةاد و  خةةة  مهةةارات الدقةة  والتيقائةةة  والفهةةة

متائب حنحةتهذاتم دع ت   قيل ال قر الخستترل في الا  اذه الخهاراتالخهخ   و سهل ام؛اه  و 
تم  يرتائبلثتاآلتيتأالتوهو؛تال  ي ر

 :مفهومه، مكوناته، إجراءاته: املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة: ثانًيا

Cognitive Academic Language Learning approach  
  : يمي لتعلم اللغة، وأهميتهمفهوم المدخل المعرفي األكاد -1

ت عةةةدُّ الخةةةدال الخعرفةةةي ايمةةةالتخي لةةةتعية اليتةةة  مةةة  مةةةداال  عيةةةةة اليتةةةات و عيخهةةةا التةةةي 
واسةةتهدفتا مةة   Chamot, Omally,1986)شحح موت،توأومحح ئيت)هةةخخت  واغت ر ةة   ةةل مةة  

امتسةاد مهةارات االل   قدتة البرامئ اليت ا  واإلسترا ة؛ةات التعيةخة  التةي   سةالد التالمةةذ ليةو 
 اليت   و حقةه ال ؛اح ايمالتخي في الخ ال التعيةخة   و  خة  مهارات التعية والت مل الذا ي لد هة.

" مخ قا  عيةخي  ر ب  فة  مخ  مهارات اليت  ما محت ى  عية اليت   ما  بأنهتفرتح  توقمتع ت
مخارسة  مهةارات اليتة  فةي  درا  استرا ة؛ةات  عيةخةة   سةالد التالمةةذ ليةو فهةة و ةذ رالخفااةة و 

      (Chamot, O'Malley,1996:259)م؛االت الخحت ى الخ تيف  ".                 
و بدو ااخة  اذا الخدال فو  ر ة ه ليو   خة  ال فا ة لختعيخي اليت   وال لي  العخيةات 

فاليةة  قةالرا  ليةو العقية  التي تق م   غها ا، ا  التعية  و  خة  قدرا هة لةصبح ا متعيخةة  امةةر 
ا ليو التفالةل والخجةار   اإلت؛اغةة  ليختعيخةة  مةا  ع ةهة  ومة حهة   قةةة امفسهة و عيخهة  مؤ د 

ا لخخارس  اليت .  (Moughamian, Rivera, Francis,2009:11)         فره 
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غت امةةل  ولقةةد  ةةة  صةةخةخ   االلتخةةال ليةةو ال ظراةة  الخعرفةةة  ليةةتعية و  بةقا هةةا الترن اةة  
التقةة اة الجةةامل فةةو لمةةئ الخحتةة ى التعيةخةةي مةةا الخهةةارات   ؛ااةةات التعيةخةةة  الحد ةةة  ومعةةا ةراال

                 (Chamot, 2007:119) اليت ا  ورسترا ة؛ةات التعية في م هئ و ق اة مت امل.
و  ر  ال ظراةةة  الخعرفةةةة  ليةةةتعية ليةةةو العخيةةةةات العقيةةةة  التةةةي  ت سةةة  غةةةة  الةةةدافا التعيةخةةةي 

ةر لخيةة  الةتعية   مهةةا " واسة ت؛ا ات الخةتعية  اةذه العخيةةات التةي  حةدش لااةةل لقةل الخةتعية  و  فس ِّ
لخية  مج   ل  امةوة   ت تار فةها الختعية الخعي مات وارن ها  خا تعرف  م  قبةل  واسةترجا مةا 

 تعتبره مهخا  واست د  ما   اسب  م  الخعي مات  وات مل م؛اح  وجه ل  عيخ ".
 (Chamot, et. al, 1999:7)  

 

)حسححححححححي تترؤاةةةةةةةة  ال ظراةةةةةةةة  الخعرفةةةةةةةةة  ليةةةةةةةةتعية فةةةةةةةةي: Shuell)شححححححححيلت)توقةةةةةةةةد ل ةةةةةةةة 
 (25:2007ملمم،
 غ ا ة مج   معخية  التعية الو ال ظر. 
 .االاتخا   العخيةات العقية  قات الخست اات العيةا في التعية 
  لدى الختعية. االاتخا   ال بةع  الترامخة  ليعية  والدور الذ،  ؤلت  الخعرف  السا ق 
 .االاتخا   ال راق  التي  عرل غها الخعي مات 
 . االاتخا  غتحيةل مها  التعية وايلا   خا  تفه ما العخيةات الذا ة 

 

   عية اليت    ت خ  لخيةةات االو الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت  واست د غذلت 
الت ظةة الةةذا و ناسةةتخرار مجةةا  الخةةتعية  و  روا  الةةتعية لخيةةة  فعالةة  مسةةتخرة  اسةةتخرالقيةةة  معرفةةة   

ال؛ امم اليت ا   وا  التعية لخية  تخوة   صة ةفها الةو ،ال،ة  اشةوال مة  الخعرفة :    خة و   ليتعية
اجةرا ات   تخةةل فةي امتسةاد: معرفحةتإجرا يحة عتخةد ليةو الخعةارف والحقةائه  : معرفةتتصحر لية

رجةةرا ات و غةةة  مهةةا  الةةتعية  الةة الي لرن  ةةا ةةتة :تمعرفححةائمعرفححةتمحح توراءت  الةةتعية رسةةترا ة؛ةاتو 
اسةةةةةةةةةةةترجالها خوةةةةةةةةةةة   حد ةةةةةةةةةةةداا و عيخهةةةةةةةةةةةا و الةةةةةةةةةةةتعية  وا  الخعرفةةةةةةةةةةة  التصةةةةةةةةةةةراحة  واإلجرائةةةةةةةةةةةة  ت

ت              (Colorado Department of Education, 2011:3)و عيخها.
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تووفق تئ ذهتائخص  صتفقمتتلمدتتمكون تهتفيتاآلتيت؛

 ألكاديمي لتعلم اللغة :مكونات المدخل المعرفي ا -2
  ةة   الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتةة  مةة  ل اهةةر   ةةتة لم؛هةةا فةةي  صةةخةة  عيةخةةي 

  (Chamot, 2007: 319),(Chamot, O'Malley,1994:10)واحد  اذه الع اهراي:  
  

 :ـوىــــــالمحت أ( 

الرئةسةةةةي  تخةةةةةل الخحتةةةة ى ا ارلخةةةةل السةةةةت دا  ومخارسةةةة  اليتةةةة  ليةةةةتعية لتحقةةةةةه التةةةةرل
ليبرمةةةةامئ  وقلةةةةت غت امةةةةل مهةةةةارات اليتةةةة  مةةةةا محتةةةة ى الخ  ةةةة لات الخب ةةةةة  ليةةةةو  عيةةةةة و  خةةةةة  
الخهارات   حةث  ؤ ةد اإل ةار العةا  ليبرمةامئ ليةو ال يفةة  الخعرفةة  ليتالمةةذ  واسةتةخار معةارفهة 

را ة؛ةات الةتعية   واست دا  استرا ة؛ةات الةتعية  ة لاة ليةتعية  وااتةةار اسةتالسا ق  فو التعية ال؛د د
  وقلةةةت  ااتةةةةار م  ةةة لات  سةةةهة فةةةي الخ اسةةةب   ورلراك العالقةةةات والةةةروا   غةةةة  اإلسةةةترا ة؛ةات

  عية و  خة  مهارات اليت .   خة  مهارات اليت   و ت افه ما قدرا هة ومة لهة و سهة في
 : مهارات اللغة ب(

ر و  خةة  مهةارات اليتة  ،امي مو مةات الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لتعيةةة اليتة  اة    ة ا
)االسةةتخاع  التحةةدش  القةةرا ة  ال تا ةة   مةة  اةةالل : ايمالتخةةة  الختخةيةة  فةةي مهةةارات اليتةة  ايرنةةا

الخحتةة ى اليتةة ، حةةةث  خةةةل اليتةة  الاة و ةفةةة  لةةتعية م  ةة ع امةةالتخي  فالتالمةةةذ ال  ةةتعية مةة  
ت والسةةاقات اليت اة  الخ اسةب  ول ة  الخفةااةة والخهةارا -فقة  –الخفرلات والق الةد: االل الخحت ى 

                        (Chamot,O'Malley,1996:264)لهة  است دا  اليت  ايمالتخة .

وافترل اذا الخدال وج ل لالق  و،ةق  غة  الخهارات اليت ا  ومست اات التف ةةر العيةةا  
الخعرفةة  الختخةية  فةةي  فةالتف ةرا  القاسةة الخجةترك غةة  جخةةا مهةةارت اليتة   حةةث ا  الا  الخهةا 

امجةة   الخحتةة ى مةة : التحيةةةل والتر ةةةم والتقةة اة والتفسةةةر   ت يةةم مهةةارات  ف ةرليةةةا  اسةةت دا  
 اليت  في   هةل الخعي مات ورفها  اآلارا  والت اهل معهة في م اقف التعية.

 

 :إستراتيجيات التعلم ج( 

فةةي  حقةةةه ااةةداف الةةتعية غةة لي   عةةدُّ اسةةترا ة؛ةات الةةتعية لخيةةةات لقيةةة  وامجةة    سةةالد 
هةةةي مهةةةئ معرفةةةي تسةةةالد التالمةةةةذ ليةةةو  عيةةةة العخيةةةةات واإلجةةةرا ات التةةةي  سةةةهل الفهةةةة ورلراك  ف

ت(210:2007)حسي تملمم،واالحتفاظ  الخهارات والخفااةة ال؛د دة ال الة .    
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سيسةة  مةة   (Chamot,O'Malley,1995:60-64)شحح موت،توأومحح ئليتقةةدمر قةةد ول
الةة  التةةي تسةةت دمها التالمةةةذ فةةي مهةةا  اليتةة  اسةةترا ة؛ةات ا اةةذه اإلسةةترا ة؛ةات الةةةالش  لةةتعية الفعَّ

 تحةةةد مةةةا  ع ةةةها الةةةبعس   عخيةةةةات  ف ةةةةر ورجةةةرا ات وامجةةة   ومخارسةةةات  تقةةة   غهةةةا التيخةةةةذ 
ت : اذه اإلسترا ة؛ةاتوم   لتسالده ليو التعية  جول اف ل 

 إس راتيجي تتم توراءتائمعرفةت Meta cognitive Strategies:ت
واي العخيةات الت فةذت  التي  ع ي  قدرة الفرل ليو الت  ة  لخهخ  التعية  و حد د  ةةف 

تالت  ة  والخراقب  والتق اة يمج   التعية.:   فذ غ ؛اح  و ق اة التعية  فهي  ت خ 
 اإلس راتيجي تتائمعرفيةت Cognitive Strategies:  

 التي  رن  الخعي مات ال؛د دة  ال برة السا ق . اي اإلسترا ة؛ةات والعخيةات الخعرفة 
 اإلس راتيجي تتاالج م عيةتSocial Strategies : 

اةةةةةةةي ايمجةةةةةةة   التةةةةةةةي  سةةةةةةةهة فةةةةةةةي مخارسةةةةةةة  اليتةةةةةةة  غتحقةةةةةةةةه ااةةةةةةةداف الةةةةةةةتعية التعةةةةةةةاومي 
 .والتتذت  الراجع 

ت:بأنتو مك تتوظيفتهذهتائمكون تتإجرا ي تئ جفيذه تفيتبرن م تائبلثتائل ئيتك آلتي
 محتةةة ى البرمةةةامئ امجةةة   لت اةةة  مت  لةةة    اسةةةم قةةةدرات التالمةةةةذ و  خةةةي مهةةةارات  ت ةةةخ  

 التف ةر والتعية.
  ظة محت ى ابرات وامج   البرمامئ  خا  تةت ليتالمةذ مخارس  الخهارة امةةر مة  مةرة فةي  

 م ا ا م تيف .
 ةةةة   ت امةةةل االسةةةترا ة؛ةات مةةةا مهةةةارات اليتةةة  و رالةةةي الفةةةرول الفرلتةةة  و ةةة فر فرهةةةا حقةق

 لخخارس  اليت  و عية مهارا ها.

ووفقحح تئححذئكتيحح متتجفيححذتائبرنحح م تبححمم تائمل ححواتوم حح راتتائل ححةتواالسحح راتيجي تتوفقحح ت
تئإلجراءاتتاآلتية؛

 إجراءات املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة : -3
   ل ةد   بةةةه الخةةدال الخعرفةةي ايمةالتخي لةةتعية اليتةة   تقةة   الخعيةة غتحد ةةد امةة اع ايمجةة

الخ اسةةةب  ل ةةةل مرحيةةة  مةةة  الخراحةةةل التةةةي   اسةةةم احتةاجةةةات التالمةةةةذ التعيةخةةةة   و ؤ ةةةد اسةةةت دا  
اسةةترا ة؛ةات الةةتعية  ةة لاة ليةةتعية  و  جةة  التالمةةةذ الاتةةةار اسةةترا ة؛ةات الةةتعية الخ اسةةب   ورلراك 

ة؛ةات الةتعية العالقات والروا   غة  اإلسترا ة؛ةات  و دمئ اةذه ايمجة   الخحتة ى واليتة  ورسةترا 
 في ا، ا  الت  ة   ،ة   فذ في ا ارلا  تجتخل ليو اخ  مراحل  اي:

(Chamot, et. al,1999:108-115), (Chamot, 2004: 2-14)  
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 : Preparation Stageاإلعداد : المرحلة األولى
التةةرل مةة  اةةذه الخرحيةة  اةة   قةةدتة لخحةة  لامةة  لةة  ااةةداف الةةتعية وال بةةرات ال؛د ةةدة  

التالمةةةذ  العخيةةةات العقيةةة  ال اهةة  غةةتعية مهةةارات اليتةة  وم  ةة ع الةةدر    حةةةث  لت خةةة  ولةةي
الالهمة    درك التالمةذ معرفتهة السةا ق  لة  م  ة ع الةدر   واحةدلو  اإلسةترا ة؛ةات وايمجة  

 لتي  تعةَّ   ليةهة ام؛اهاا.لخخارس  و عية الخهارة اليت ا  ال؛د دة ا
 : Presentation Stage التقديم: المرحلة الثانية

مة  اةالل  و ةفةة     ةفهةا ومخارسةتها ت قد ِّ  الخعية واجةرح الخهةارات ورسةترا ة؛ةات الةتعية
 .ما مخذجتها  ص ت مر فا مخاقا سخعة  ونصرا    الئة اسالةم التعية ل؛خةا التالمةذ

 : Practice Stageالممارسة المستقلة والموجهة : المرحلة الثالثة
ذ ليةةةةةو محاما ةةةةة  فةةةةةي اجةةةةةرا ات مخارسةةةةة  مهةةةةةارات اليتةةةةة   ايمجةةةةة   تجةةةةة؛ا الخعيةةةةةة التالمةةةةةة

 تعية التف ةر.ال  ما  قدتة الت جة  والتتذت  الراجع  التي  ر   ليو لخيةات سترا ة؛ة اإل
 : Evaluation Stageالتقويم : المرحلة الرابعة

سةاغهة  فرص لتق اة م؛ةاحهة ومةدى امت التالمةذ هدف الخعية في اذه الخرحي  الو   واد 
  ال ةفة  التي لرنهة الخعية ليةها. سترا ة؛ةاتليخهارات اليت ا   و  فةذاة لإل

 : Expansion Stage فاد اإل: المرحلة الخامسة
 خ اقةةف حقةقةةة  واقعةةة   خوةة  التالمةةةذ مةة  مخارسةة  مهةةارات اليتةة   مةةةذالتل الخعيةةة ال و ِّ   ةة
 ما  عيخ ه في م اقف جد دة. التعيةة في سةاقات جد دة  و  بةه استرا ة؛ةاتو  بةه 

 

تأمحح تمحح   برنحح م تائبلححثتائلحح ئيس سححيرتإجححراءاتتت،موضححلةتسحح بق وفقحح تئإلجححراءاتتائوت
 ي علقتب ئ قو م،تأوضلهتفيتاآلتي؛

 التقويم وفق املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة : -4
و التقةةة اة  تخةةةة  التقةةة اة وفةةةه الخةةةدال الخعرفةةةي ايمةةةالتخي لةةةتعية اليتةةة    لمةةة  تعتخةةةد ليةةة

ال ا ت الخباشر والصرات ليتالمةذ  يمة   ت يةم الا  فعيةةا قةائة ليةو الخعرفة  اليت اة  واإلجرائةة  
وق الةد  قةد ر تإلجرا ات   فةذ الخهارة.  خا امة   تسةة  الجةخ ل واالسةتخرارا  والت ة ع وفةه مؤشةرات

تChamot, O'Malley,1994:126))تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمق   .
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وا ةةاك اشةةوال لد ةةدة مةة  اسةةالةم التقةة اة وفةةه الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتةة   
  تيةةف اةةذه ايسةةالةم  بعةةا الاةةتالف الخهةةا  الخةةرال  ق اخهةةا  و  ر ةة  ليةةو مةةا ت؛ةةر، لااةةل لقةةل 
ا الخةةتعية مةة  لخيةةةات لقيةةة   و هةةتة  عخيةةةات التف ةةةر العيةةةا  ومةة  االاتبةةارات التةةي تعتخةةد ليةهةة

 غرمامئ البحث الحالي: ااتبارالقرا ة الجفهي  استبةامات التق اة الذا ي  س؛الت التعية.
ائل ةتم تحيثتموضوعهتومكون تهتتائمعرفيتاألم ديميتئ علم وقمتتمتعرضتائمم لتأم 

 و ص  صه،تفيمك تبي نتمك ن هتبي تائمراس تتائ ربو ة،توذئكتفيتاآلتي؛

فجظراتألهميةتائمم لتائمعرفيتاألم ديميتئ علمتائل ة،تفقمتأجر حنتائعميحمتمح تائمراسح تت
تهمتهذهتائمراس تتئالس ف دةتمج  :تائ ىتاه منتب س خمامه،توفيم تيليتعرضتأل

حةةث اسةتهدفر اسةت دا  الخةدال  (Abdel-Rehim,2011إيم نتعبمتائحرحيمت)لراس  
التخي لةتعية اليتة  فةي   خةة  مهةارات االسةتخاع اإلسةترا ة؛ي والفهةة االسةتخالي لةدى الخعرفي ايم

 ةةالد الخرحيةة  الةام اةة   وقةةد  هةةر  حسةة  فةةي الا   البةةات الخ؛خ لةة  الت؛رابةةة  فةةي االاتبةةار 
البعد، لالستخاع اإلسةترا ة؛ي ومهةارة الفهةة االسةتخالي  وقلةت مقارمة   الخ؛خ لة  ال ةا     عةد 

تخ ل  الت؛رابة   است دا  الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت .التدرا  ليخ؛
التةةي اسةةتهدفر   خةةة  مهةةارات االسةةتخاع ال اقةةد لتالمةةةذ  (2013محح هرتشححعب نت)تولراسةة 

الخرحيةة  اإللدالتةة   اسةةت دا  اسةةترا ة؛ةات  عيةةة اليتةةة  القائخةة  ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ايمةةةالتخي 
رول غةةةة  مت سةةة ي لرجةةةات  ةةةالد الخ؛خ لةةة  ال ةةةا    لةةةتعية اليتةةة   وقةةةد   هةةةل الةةةو وجةةة ل فةةة

ةةا  ةةدل  خَّ ومت سةة ي لرجةةات  ةةالد الخ؛خ لةة  الت؛رابةةة  فةةي  ةةل مهةةارة مةة  مهةةارات االسةةتخاعا مِّ
ليةةو فاليةةة  الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتةة  فةةي   خةةة  مهةةارات االسةةتخاع  وقةةد اوهةةو 

تاليت  لتالمةذ الخراحل الدراسة  الخ تيف .  است دا  الخدال الخعرفي ايمالتخي في   خة  مهارات
فقةةد ااتخةةر  خعرفةة  ترا   Adiguzel, Ozkan, 2013)أدجزز، ، أن زز  )امةةا لراسةة  

التالمةةذ لةة  مهةارات الفهةةة وقةةدرا هة القرائةة  واسةةت دامهة اإلسةةترا ة؛ي إلسةترا ة؛ةات  عيةةة القةةرا ة 
ية اليت  الفرمسة   يت  ،امة  في التعيةةة الخب ة  ليو الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت  في  ع

العةةالي  واو ةةحر فاليةةة  اسةةترا ة؛ةات القةةرا ة فةةي   خةةة  ولةةي التالمةةةذ  اإلسةةترا ة؛ةات  ورلراك 
تم احي الق ة وال عف لد هة.
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التةةةةي ااتخةةةةةر  خعرفةةةة  ا،ةةةةةر اسةةةةت دا  الخةةةةةدال الخعرفةةةةةي  (2015ملمحححححودتهحححححاللت)ولراسةةةة  
قةةرا ة و  خةةة  مهةةارات الفهةةة القرائةةي اإلغةةدالي  ومهةةارات الت اهةةل ايمةةالتخي لةةتعية اليتةة  فةةي  ةةدرا  ال

تاليت ،  و  هير الو فالية  اذا الخدال  واوهر  است دام  في جخةا فروع وف    اليت .
التةةي اسةةتهدفر   خةةة  مهةةارات التحةةدش وال تا ةة  لةةدى  (2015مجحح رتإسححم عيلت)تولراسةة 

سةت دا  الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية اليتة   ال ا قة   تةةر العرنةة  فةي الخسةت ى الخت سة   ا
وقةةةد  بةةةةَّ  فاليةةةة  البرمةةةامئ القةةةائة ليةةةو الخةةةدال الخعرفةةةي ايمةةةالتخي لةةةتعية اليتةةة  فةةةي   خةةةة  اةةةذه 

تالخهارات.
وم  العةرل السةاغه ليدراسةات والبحة ش التةو   اولةر الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية 

خعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتةة    هةةدف الةةو   خةةة  ال فةةا ة ال الخةةدال ا  اليتةة   فلمةة  تخوةة  القةة ل:
اليت اةة  لةةدى الختعيخةةة  غ ةةا  ليةةو احتةاجةةا هة  وا؛عةةل الختعيخةةة  مجةة ة  ات؛ةةاغةة  فةةو الةةتعية  
واحت ى استرا ة؛ةات مت  ل  وم تيف    اسم جخةا التالمةذ  ايمر الذ،  دلة  ةرورة االلتخةال 

  .ليو اذا الخدال لت خة  مهارات اليت

يمكحح تت،وبعححمتتجحح ولتائب حنححةتئم  يححراتتائبلححث،تومحح تارتححباتب محح تمحح تدراسحح تتسحح بقةتت
ت:تيي تاآلتضيي صي غةتائفرت

  لاللةةة  احصةةةائة  غةةةة  مت سةةة ي لرجةةةات  المةةةةذ الصةةةف ايول اإللةةةدال، فةةةي  و جةةةد فةةةرل ق
القبيةةي والبعةةد، لصةةالت الت بةةةه ة  ة  الت بةقةة وةةل غةة والفهةةة ااتبةةار الدقةة  القرائةةة  والتيقائةةة 

 البعد،.

  فةةي اإللةةدال، ايول الصةةف  المةةةذ لرجةةات مت سةة ي غةةة  احصةةائة  لاللةة  اتق ل و فةةر   جةةد 
القبيةةي  ة ليةةو حةةدة غةةة  الت بةقةة فرلةةة  فةةي  ةةل مهةةارة والفهةةة القرائةةة  والتيقائةةة  الدقةة  ااتبةةار

 والبعد، لصالت الت بةه البعد،.

ته،تفيم يلي؛عرضتإجراءاتئبلث،تيمك توب لميمتفرضيتا

س رتتإجراءاتتتجميةتم  راتتائمقةتائقرا يةتوائ لق  يةتوائف متئماتتالميذتائصحفتاألولت
ت:م ديميتئ علمتائل ةتوفًق تئتآتياإلعماديتب س خمامتائبرن م تائق  متعلىتائمم لتائمعرفيتاألت
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 رات الدقة القرائية والتلقائية والفهم املناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي:  حتديد مها -1
 ةةةةة  حد ةةةةد اةةةةذه الخهةةةةارات مةةةة  اةةةةالل الدراسةةةةات والبحةةةة ش وال تا ةةةةات ال ظراةةةة  العرنةةةةة    

وايج بةةة  التةةي   اولةةر مهةةارات الدقةة  القرائةةة  والتيقائةةة  والفهةةة  ،ةةة جخعهةةا وحصةةراا فةةي اسةةتبام  
عر ةةها ليةةو  عةةس الخحوخةةة   لبةةةا  م اسةةب   يةةت الخهةةارات ليتالمةةةذ  وهةةح  مقائخةة  مبدئةةة  ل

وقححححمتأبححححماتتوسةةةةالم  الصةةةةةاذ  اليت اةةةة   وحةةةةذف او ا ةةةةاف  او  عةةةةد ل اتةةةة  مهةةةةارة فةةةةي القائخةةةة .
" يقرأتائكلم تتبضباتنلحويتوصحرفيتصحلي ت عد ل هةاذ  مهارة " :تتيائملكمونتآراءهمتك آل

"تيقحرأتائكلمح تتبسحرعةتمج سحبةتفحيتائمقيقحةت  ومهةارة "ت"تيقرأتائكلم تتبضحباتئ حويتصحلي الةو 
"تيلحمدتمهةار يحةذف   )فيتائمقيقةتائواححمة( "تيقرأتائكلم تتبمعملتقرا يتمج سبت"الو ائواحمةت"

 ا  يمهخةا تقةسةا  جامبةاألدئةتوائشواهمتفيتائجصتائمقروء،تيض تعجواًن تمج سًب تئلجصتائمقروء"
وقحححمتاسححح ج بنتائب حنحححةتئ حححذهتاآلراء،توأجحححرتتتاةةةدف الدراسةةة    ال  ت اسةةةبا  مةةةا اورغةةةدالة امقةةةدت

تائ عميالتتائال مة.
ونحصةةةةرترا  الخحوخةةةةة  فةةةةي الخهةةةةارات و ح ايهةةةةا الةةةةو مسةةةةم م  اةةةة   وحةةةةذف الخهةةةةارات   

%  وااتةارالخهارات الخر فع   لت خةتها  البرمامئ القةائة ليةو الخةدال الخعرفةي 80الخ  ف   ل )
ت.ق  مةتن   يةتئم  راتتائمقةتائقرا يةتوائ لق  يةتوائف متائ وصلتإئىتمتايمالتخي لتعية اليت   

 بناء اختبار الدقة القرائية والتلقائية والفهم لتالميذ الصف األول اإلعدادي : -2
 دف االاتبةةةار  قةةةة اة مسةةةت ى  المةةةةذ الصةةةف ايول اإللةةةدال، لتسةةةةا اسةةةته:تاال  بححح رتهحححمف

 .الخقرو  لفهةمهارات مهارة ليتيقائة   وارنا ارنا لخهارات الدق  القرائة   و : مهارات
 :الدقةةة  القرائةةةة   اسةةةت دت الباحةةةة  فةةةي الةةةدالاا الاتبةةةار مهةةةارات مصححح درتاشححح ق بتاال  بححح ر

خهارات الساغه  حد داا  البحة ش وايلغةةات الالو لدة مصالر م ها :)قائخ   والتيقائة  والفهة
  ونعةةس االاتبةةارات الخعةاراةة  فةةي  قةة اة الدقةة  القرائةةة  والتيقائةةة  والفهةةة ايج بةةة  والعرنةةة  فةةو

 خهارات  و بةع   المةذ الخرحي  اإللدالت  .اذه ال
 تةةم و  التةةالف: ائصححفلةتاألوئححىفةةي  والفهةةة ااتبارالدقةة  والتيقائةةة   ةةخ   :اال  بحح رتوصححف 

تيخةةذ لا عيةخةات : ائن ئنحةر  مةفة  التحوةة ليو االاتبةا: ائصفلةتائن نية  لية  اسة االاتبار
  .لخعية ل   ةفة    بةه االاتبارا ةفة  اإلجا   ل  اس ي  االاتبار  و ل  

 ليةةةو م؛خ لةةة  مةةة  الخحوخةةةة  لبةةةةا  مةةةدى م اسةةةبت    ةةةة لةةةرل االاتبةةةار :اال  بححح رتضحححبا
الق ا القرائة   وسالم  ايس ي  وندائل االاتةار لخسةت ى و  وسالم  اليت    و  ح التعيةخاتو 
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مةةةا  ةةةرورة     االاتبةةةار م اسةةةم  واليتةةة  سةةةيةخ   ةةة  وقةةةد اغةةةدى الخحوخةةة   ترا اةةةة لتالمةةةةذ ا
 وقمتأ ذتتائب حنةتب ذاتائرأي. ب  ال يخات  

 ة   بةه االاتبةار ليةو م؛خ لة  مة   المةةذ الصةف ايول :تائ جربةتاالس طالعيةتئال  ب ر 
محافظة  القية نةة    –  الق ةا راإللدال،  خدرس   فر الج نت اإللدالت  الخجتر    للارة شةبة

 في  حد د :است دمر غةامات اذا الت بةه و ولجرا   يخةذة   اغيه لدلاة ست
 لقةق   قرابا لي؛يسات الةالش.25) وقد  ا  هم  االاتبار  ول:  م تاال  ب ر   

  ةةةةة حسةةةةاد ،بةةةةات االاتبةةةةار  اسةةةةت دا  معامةةةةل الفةةةةا  رومبةةةةا : رثبحححح تتاال  بحححح  Alpha-

Cronbachةه غرمامئ  ونت ب SPSS-14))وجةد ت،   ة حساد الةبةات ال يةي لالاتبةار
    مخا  دل ليو الةبات ال يي لالاتبار  وهالحةت  ليت بةه.0,857ام  تساو، )

 التخد ليو :لقةا  هدل االاتبار :صمبتاال  ب ر   

o لر ةةر الباحةةة  االاتبةةار ليةةو م؛خ لةة  مةة  : )صححمبتائملكمححي (تائصححمبتائظحح هريت
ةةةةا  لخعرفةةةة  مةةةةدى م اسةةةةب  االاتبةةةةارالخحوخةةةةة   غيةةةةه لةةةةد لقةةةةةا   لاة لجةةةةرا  محوخ 

 خهارات   خا  ة    ةت قلت سا ق ا.ال
o )ةة حسةاد معامةل االر بةا  غةة   ةل مهةارة : ائصمبتائذاتيت)صمبتاالتس بتائحما لى 

وا  ت ا  جخةا معامالت االر با  غةة   ةل مهةارة فرلةة   الة   يالذى   تخ والخح ر
   مخا  دل ليةو اال سةال الةداايي 0,01حصائة ا ل د مست ى )والخهارة الرئةس  لال  ا

 .وهدل و،بات جخةا الب  ل الفرلة  لالاتبار

o ة حساد معامل االر با  غة  لرج  الخهةارة الرئةسة  والدرجة  : ائبج  ى صمبتاالتس ب 
  وا  ةةةت ا  جخةةةةا معةةةامالت االر بةةةا  غةةةة  لرجةةة  الخهةةةارة الرئةسةةة  ال يةةةة  لالاتبةةةار

 ا مخةا  ةدل 0,01ية  لالاتبار مر فع  ولال  احصائة ا ل د مسةت ى لاللة  )والدرج  ال 
 ليو هدل وا سال الب  ل الرئةس  لقةا  ما و ا لقةاس .

 لب ة ل االاتبةار  وامتةدت   ة حساد معامالت السه ل  والصةع ن :تمع ملتائس وئةتوائصعوبة
    وم  ،ة  ة اإل قا  ليةها.0,86 :0,42) الخعامالت م 

 الةو 0,32امتةدت مة )و  لب ة ل االاتبةار حسةاد معةامالت التخةة   ة  : ائقوةتائ مييز ةتمعامل  
    واي معامالت  خةة  مقب ل .0,78)
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 بناء البرنامج القائم على المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة : -3
 هةةة لةةدى اةةدف اةةذا البرمةةامئ الةةو   خةةة  مهةةارات الدقةة  القرائةةة  والتيقائةةة  والف:تائبرنحح م تهححمف

 المةذ الصف ايول اإللدال،  واست د اةذا البرمةامئ الةو لةدة مسةيخات   خةي ولةي التالمةةذ 
   خة  اذه الخهارات لد هة. سترا ة؛ةات  اخة  مهارات الدق  والتيقائة  والفهة  ورلرامهة إل

 محتةةة ى فةةةي شةةةول ق ةةةا قرائةةةة  مت  لةةة  مةةة و   ةةةخ  البرمةةةامئ ااةةةدافا :تائبرنححح م تمكونححح ت :
مصةة ص ليخةةة   وحةة ار  واماشةةةد  مصةةاذ    سةةي د سةةي  ومفةةرلات م ل فةة  فةةي )قصةة   و 

مست ى مقروئة  التالمةذ   خا اشتخل ليو امجة    درابةة  لت اة  لخخارسة  الخهةارات   سةالةم 
 ئلمعلم،توك يبتئل لميذ.تدئيلتوقمتتضم تائبرن م تذئكتفيتجزأي ؛مت  ل   

 كتيب التلميذ: : األول الجزءأ( 

 ليةةةةةو   فةةةةةةذ  تيخةةةةةةذاسةةةةةتهدف  حقةةةةةةه ااةةةةةداف البحةةةةةث  لةوةةةةة   ل م ةةةةةا ليت:ائك يحححححبتهحححححمف
 جرا ات.اإل

 ت:      تةم التيخةذ م :تائك يبتمكون ت
 خ ر اياداف الخرج   حقةقها  وررشالات  سالد التيخةذ ليو الخخارس .:تمقممة   
 ةةةة   مةةةة  لجةةةةرة لرو   تقةةةةدَّ  فةةةةي  ةةةةل لر  الةةةة   القرائةةةةي  :تائمل ححححواتائ عليمححححي  

 التعيةخة  والتق اخة  التو ت؛م ا  تخارسها التيخةذ لةوتسم الخهارات.وايمج   

 :  دئيلتائمعلمتائجزءتائن ني:ب(ت
 ة الدال اذا الدلةل   خ قا استرشال، ليخعية  تقد  م؛خ لة  مة  اإلجةرا ات :تهمفتائمئيل 

 است دا   لفهةوا الت؛رابة  التي تستعة  غها الخعية ل د   خة  مهارات الدق  والتيقائة  القرائة 
 لتعية اليت   وقد   خ  الخو مات اآل ة  : ايمالتخيالخدال الخعرفي 

 اسةةةتهدفر  قةةةدتة وهةةةف لةةة  اجةةةرا ات البرمةةةامئ القةةةائة ليةةةو الخةةةدال :تمقممحححةتائحححمئيل
 لتعية اليت  في   خة  مهارات الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة. ايمالتخيالخعرفي 

 الع ةة ا   : ال  ةة  التفصةةةية  لت فةةةذ لرو  البرمةةامئ مةة    ةةخَّ  الةةدلةل: ائححمئيلتتوصححيف(
  ال سةائل التعيةخةة   اإلجةرا ات التدراسةة  ال ص ص القرائة   ال م   اياداف اإلجرائة  

  .ايمج   التق اخة  والتعيةخة ايمج    اجا ات 
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 : تطبيق برنامج المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة  -4
 :وفقا لآل و ة   فةذ البرمامئ 

 اخسة  و،ال،ةة   يخةةذا و يخةةذة مة   المةةذ   35) اغيةه لةدلا   ة ااتةارلة  ت:تلميمتائعيجةت
تمحافظ  القية نة . -الصف ايول اإللدالى  خدرس  ف؛ر اإلسال   جبة  الق ا ر

 الخ؛خ ل  ال احدة والقةا  القبيو والبعدى والخ هئ الت؛رابو ق به  :ائمج  تائ جر بي. 

 الاتبةةةةةار فةةةةةو اتةةةةةا  الةال،ةةةةةا  وايرنعةةةةةا  وال خةةةةةة  ل ةةةةةة الت بةةةةةةه القبيةةةةةو  :ائقبلحححححىائ طبيحححححقت
 .  2017)   م  شهر فبرا رلا 16 15 14الخ افه)

 يغ اقةا ،خةام  13/4/2017 :14/2/2017) استخرت فتةرة الت بةةه مة  :ائ طبيقتائميماني 
  .ا  ل ل لر  ارنا حص  ليو   مة  في  ل     حصتاحص  اسب لة  

 ةةة اجةةرا  الت بةةةه البعةةدى لالاتبةةار فةةو اتةةا  الةال،ةةا  وايرنعةةا  وال خةةة  : ائبعححماائ طبيححقت 
  .2017  م  شهر اغرال لا  )13 12 11الخ افه: )

 

 : تيك آلتبلثتعرضتائب حنةتن    تائ
 

لـتعلم اللغـة يف تنميـة مهـارات      بيان فاعلية الربنامج القائم على املدخل املعـريف األكـادميي  : أوال
 )ككل( لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. والتلقائية والفهم القرائية الدقة

لةتعية اليتة  فةي   خةة   ايمالتخيم  فالية  البرمامئ القائة ليو الخدال الخعرفي  ليتحقه
لفةةةةرل ةاذ  ا ةةةة هةةةة،تتالمةةةةذ الصةةةةف ايول اإللةةةةدال،ل الدقةةةة  القرائةةةة  والتيقائةةةةة  والفهةةةةةمهةةةارات 
درجح تتتالميحذتائصحفتتىدالئحةتإحصح  يةتبحي تم وسحطتووجحمتفحربتذي"ت: ا   ليةوو   الرئةسي

ال  ب رتئص ئ تم وساتدرج تتائ الميذتبح ئ طبيقتئاألولتاإلعماديتفيتائ طبيقتائقبليتوائبعميت
 ة : ايسالةم اإلحصائة  اآلو   (SPSS-14)است دا  البرمامئ اإلحصائي"   ة ائبعمي

 (ليخ؛خ ل  ال احدة قات القةا  القبيي والبعد،.تااتبار   

  مرنةةةا ا تةةةا( )لحسةةةاد ح؛ةةةة ا،ةةةر البرمةةةامئ حةةةةث  ةةة   معاللةةة  مرنةةةا ا تةةةا  ( ليةةةو )*  (
ت(138-135:ت2014)أحممتائرف عى،تنصرتملمود،تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت:

                                           
 : لرجة  الحراة   واةتة  فسةةر قةخة  ح؛ةة اي،ةر  خةا  يةي: اقا  امةر القةخة  dfمرنا قةخ  )ت  )  : T2 جةر)ت)*(

فةةةةل  ح؛ةةةةة اي،ةةةةر توةةةة    0,8  0,5فةةةل  ح؛ةةةةة اي،ةةةةر توةةةة    ةةةةعةف ا  اقا  امةةةر القةخةةةة  =  0,5  0,2= 
 فل  ح؛ة اي،ر تو    بةر ا. 0,9  0,8مت س ا  اقا  امر القةخ  = 
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تي  تع تائبي ن تتاآلتية:وقمتأسفرتتن    تتطبيقتاال  ب رتومرب تإ
 (1جدول )

 نتائج اختبار)ت( للفرق بني متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي
 الختبار الدقة القرائية والتلقائية والفهم )ككل( 

 املتوسط التطبيق املهارات
االحنراف 

 املعياري
درجة 
 احلرية

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

الدقة القرائية  مهارات
 )ككل( لتلقائية والفهموا

 10,806 64,157 القبلي
34 26,981 0,01 0,94 

 4,808 105,00 البعدي

 :تي ض تأنائس بقتتجمولائوب س قراءت
 والتيقائةةة  والفهةةة فةةو الت بةةةه القبيةةو   القرائةةة الدقةةمت سةة  لرجةةات التالمةةةذ فةةي مهةةارات 

هةةبت مت سةة  لرجةةات التالمةةةذ فةةي   غة خةةا ا(10,806)ت   ةةامحراف معةةةار، قةةدره64,157مامةةر)
   26,981)اةي   تقةخة  )  لت ة    4,808)   امحراف معةار، 105,00الت بةه البعد، ا )

: الةذ، احد،ة    ونحسةاد ح؛ةة اي،ةر ل سةب  التبةا  0,01ا ل ةد مسةت ى )واي قةخ  لال  احصةائة  
)ائم  يححرتي فةت ة اليتة لةتعي ايمةةالتخيالبرمةامئ القةةائة ليةو الخةدال الخعرفةي :تائم  يحرتائمسح قل()

    مةةا  ةدل ليةةو0,94)   وجةد امهةةا غيتةر مسةت ى والتيقائةةة  والفهةة   القرائةة الدقةة مهةارات:تائ ح ب (
فاليةةة  البرمةةامئ القةةائة ليةةو و  والتيقائةةة  والفهةةة    القرائةة الدقةةمهةةارات فةةي  حسة  مسةةت ى التالمةةةذ 

تالمةةةذ ل والتيقائةةة  والفهةةة   القرائةةة لدقةةالةةتعية اليتةة  فةةي   خةةة  مهةةارات  ايمةةالتخيالخةةدال الخعرفةةي 
 .هار فاع ح؛ة ا،ر و   الصف ايول اإللدال،

رفي عالخدال الخ و تفه اذه ال تة؛  ما ما ورل م  الغةات البحث الترن ، ومسيخا   ل 
لااةل لقةل الخةتعية ونةة    لتعية اليت  مة  الةرن  والت  ةةف غةة  العخيةةات التةي  حةدش ايمالتخي

دال الخعرفةةةي خةةةال رفةةةو متةةةائئ الدراسةةةات التةةةي الةةةتعية  و  ارجةةةة  التةةةي  حةةةدش ا، ةةةا العخيةةةةات ال 
 لةةةةتعية اليتةةةة  فةةةةي   خةةةةة  مهةةةةارات اليتةةةة   وفةةةةا ة لةةةةدى التالمةةةةةذ ليةةةةو مسةةةةت ى الخراحةةةةل ايمةةةةالتخي
  (Chamot,O'Malley, 2009)   (Chamot, Robbins, 2006):مةةةل وقلةةت الدراسةة  

(Abdel-Rehim,2011:256)43:2013ا    )مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاار شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب    
(Adiguzel,Ozkan,2013) 198:2015   )م ار اسخالةل 389:2015  )محخ لاالل    

(El-Garhy, 2017:23): 
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 و مك تتفسيرتذئك،تبأنهتربم تيرج تإئىت:
   ما الخعرف  اليت ا    لق ا القرائة )الخحت ى القرائي دمئال بةع  البرمامئ وما التخد لية  م

 عيةةة اليتةة     ةة ات اجرائةةة   اسةةترا ة؛ةات   ةةةف والتيقائةةة  والفهةةة  و الدقةة  القرائةةة  لخهةةارات 
ةةة قةةةد  متسيسةةةي  تخارسةةةها التيخةةةةذ فةةةي  عيةةةة وامتسةةةاد التالمةةةةذ    اسةةةهخرمت  لةةة ا حقةةةه اذرا  

 و  بةةةةةةةه  هة خةةةةةةةة التف ةراإلسةةةةةةترا ة؛ي لةةةةةةدع  و الدقةةةةةة  القرائةةةةةةة  والتيقائةةةةةةة  والفهةةةةةةة لخهةةةةةةارات
 .لتعيةخة اخ اقف الالتعية في  استرا ة؛ةات

 لةةةتعية اليتةةة   اشةةةتخل ليةةةو لد ةةةد مةةة   ايمةةةالتخيبرمةةةامئ القةةةائة ليةةةو الخةةةدال الخعرفةةةي ال  ا
العخيةةةات واإلجةةرا ات واي عةةال التةةي  سةةت د الةةو الخةةةةرات الخ اسةةب  لخعال؛ةة  مهةةارات ال القةة  

 ةةةدرام التالمةةةةذ ليةةةو و   ارسةةةتخر ايلا   اومخذجةةة   الجةةةرح ال ا ةةةت الخباشةةةر : مةةةةل  القرائةةةة 
  اةذه اإلجةرا ات خسةتقي ال  خخارسةالة   ،خ جه  ما  قدتة التتذت  الخر دة الخ اسب ال  خخارسلا

 خهارات.ال ليو امتساد ور قا التالمةذ سالدت 

 لةةتعية اليتةة   ااةةتة غتحقةةةه  ايمةةالتخيبرمةةامئ القةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ال    ظةةةة لرو  ا
خهةةارات  فقةد مظخةةر اةذه الةةدرو  م ةذ البداتةة  الة مبةدا الت امةل والتتةةا ا واالسةتخرارا  فةةي  قةدت

 ص رة متسيسي   درا؛ة  م  ال؛   الو ال ل وم  الخهةارات البسةة   الةو الخهةارات الخعقةدة  
حتةةو االم ةةالل فةةي القةةرا ة  ةهةةا هةةح  م ةةه ال يخةةات  وسةةرل  التعةةرف ليمهةةارات مةة   اغةةد   

 لخهارات.مخ  ا بةر في   حس تعبةر حس   وم  ،ة  هر غ

  ةةةةة ت ليةةةةةو  ايمةةةةةالتخيبرمةةةةةامئ القةةةةةائة ليةةةةةو الخةةةةةدال الخعرفةةةةةي اللرو   ا لةةةةةتعية اليتةةةةة   ر َّ
م؛خ لةةةةةةة  مةةةةةةة   ةةةةةةةل  قةةةةةةةدتة امجةةةةةةة   لت اةةةةةةة  مت  لةةةةةةة   عةةةةةةةالئ  ةةةةةةةل مهةةةةةةةارة ليةةةةةةةو حةةةةةةةدة  او 

ةةةةةةا  ةةةةةةا  لةةةةةة  امبةةةةةةر اي،ةةةةةةر فةةةةةةي امتسةةةةةةاد التالمةةةةةةةذ  خَّ لخهةةةةةةارات  والةةةةةةتخو  مةةةةةة  االخهةةةةةةارات  مِّ
ال   .الائها  ص رة متخة ة وفعَّ

 

ل ةةةةد "   جةةةةد فةةةةرل قو لاللةةةة  احصةةةةائة  :  ةةةةة قبةةةة ل الفةةةةرل ايول   مةةةة : سةةةةبه وفةةةةي  ةةةة   مةةةةا
غة  مت س ي لرجات  المةذ الصف ايول اإللةدال، فةي ااتبةار الدقة  القرائةة  والتيقائةة    0,01)مست ى 

 : والفهة )مول  قبية ا ونعدت ا لصالت الت بةه البعد،". وفةخا  يو التحقه م  الفرل الةامي
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عليــة برنــامج املــدخل املعــريف األكــادميي لــتعلم اللغــة يف تنميــة مهــارات الدقــة   بيــان فا: ثانيــا
 القرائية والتلقائية والفهم كل على حدة لتالميذ الصف األول اإلعدادى :

لتحد ةةد فاليةةة  غرمةةامئ الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتةة  فةةي   خةةة  مهةةارات الدقةة  
 لاللةة  قات فةةرول    جةةد ":    ةةة هةةةاذ  الفةةر ل الةةةاميالقرائةةة  والتيقائةةة  والفهةةة  ةةل ليةةو حةةدة

القرائة  والتيقائة   الدق  ااتبار في اإللدال، ايول الصف  المةذ لرجات مت س ي غة  احصائة 
والفهةةة فةةي  ةةل مهةةارة فرلةةة  ليةةو حةةدة غةةة  الت بةقةةة  القبيةةي والبعةةد، لصةةالت الت بةةةه البعةةد،"  

 ؛ها وفه ما يي:واشتقال م   فرول فرلة   و فصةل متائ
ت

 بيان نتائج مهارات الدقة القرائية والتلقائية :  -1
حةةد المةةو مةة  االمتبةةاه   تحةةدل مسةةت ى  يقائةةة  التالمةةةذ فةةي الا  الخهةةارات القرائةةة  غتةة افر

ايلغةةةةةات الترن اةةةةة  الدراسةةةةات و  اشةةةةارتوقةةةةد والةةةة لي  وسةةةةرل  التعةةةةرف ليةةةةو ال يخةةةةات ولقتهةةةةةا  
(Rasinski,2004:6-7) قةةةا  و قةة اة مهةةارات الدقةة  القرائةةة  والخعةةدل القرائةةو مةةا الةةو ار بةةا  

 حد ةةد معةةدل مخةة  سةةرل  التالمةةةذ لخسةةت ى الدقةة  القرائةةة   و  )*  ع ةةهخا الةةبعس  فال سةةب  الخ  اةة 
وفي          تحدلا   عدل ال يخات الصحةح  الخقرو ة فو لقةق  واحدة ائمعملتائقرا ى) القرائة 

 لةة  اآل ةة  :قلت  ة هةاذ  الفر ةة  الفر 
 جةةةد فةةةرول قات لاللةةة  احصةةةائة  غةةةة  مت سةةة ات لرجةةةات  المةةةةذ : ائفحححرضتائفرعحححىتاألول  

الصف ايول اإللدال، في مهارات" الدق  القرائة  ")مول  وفةي  ةل مهةارة ليةو حةدة لت بةةه 
ت االاتبار قبية ا ونعدت ا لصالت الت بةه البعد،.

 حصةائة  غةة  مت سة ي لرجةات  المةةذ الصةف   جةد فةرل قو لاللة  ا: ائفرضتائفرعيتائن ني
ايول اإللدال، في مهارة " التيقائة  القرائةة  " لت بةةه االاتبةار قبية ةا ونعةدت ا لصةالت الت بةةه 

 :ليفر ة  الفرلةة  السا قة   وال؛دول اآل ي    ت ال تائئ  البعد،.

                                           
%  96%: 93%   خةةل الخسةةت ى الخسةتقل فةي ال القة  القرائةة   ومةة  )100% : 97ال سةب  الخ  اة  مة  ) )* 

%  تخةةةل الخسةةت ى ال ةةعةف 93 خةةةل الخسةةت ى التةةدرابي لخةة  تحتةةاا الت جةةة  والةةدلة والخسةةامدة  واقةةل مةة  )
 لخ  ال تست ةا القرا ة   الق .
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 (2جدول )
 مستوى الدقة القرائية واملعدل القرائي )قبلًيا وبعدًيا(

النسبة املئوية ملستوى الدقة القرائية  لتلميذا
 )قبلي(

النسبة املئوية ملستوى الدقة القرائية 
 )بعدي(

 املعدل القرائي
 ) قبلي(

 املعدل القرائي
 )بعدي(

 110 94 مستوى املستقل %99,8 مستوى التدريب 95,6% 1
 115 85 مستوى املستقل %98,9 مستوى التدريب % 89 2
 120 93 مستوى املستقل %99,1 تدريبمستوى ال 94,2% 3
 100 95 مستوى التدريب %96,4 مستوى التدريب 93,5% 4
 124 96 مستوى املستقل %98,7 مستوى التدريب 95,8% 5
 101 80 مستوى املستقل %96,6 مستوى الضعيف 90,2% 6
 105 93 مستوى املستقل %99 مستوى التدريب 96,8% 7
 107 95 مستوى املستقل %98,5 مستوى التدريب 95,1% 8
 100 93 مستوى التدريب %96,4 مستوى التدريب % 85 9
 109 95 مستوى املستقل %97,7 مستوى التدريب 94,8% 10
 106 86 مستوى التدريب %93,8 مستوى الضعيف 88% 11
 106 94 مستوى املستقل %97,1 مستوى التدريب 93,3% 12
 103 97 وى املستقلمست %98,2 مستوى التدريب 93,5% 13
 104 92 مستوى املستقل %97,3 مستوى الضعيف 82% 14
 115 93 مستوى املستقل %99,5 مستوى التدريب 96,4% 15
 127 101 مستوى املستقل %99,8 مستوى التدريب 96,4% 16
 115 99 مستوى التدريب %96,8 مستوى التدريب 93,4% 17
 102 92 ملستقلمستوى ا %97,4 مستوى الضعيف 82,8% 18
 109 97 مستوى املستقل %96,9 مستوى التدريب 95,8% 19
 115 99 مستوى املستقل %99,1 مستوى التدريب 96,9% 20
 103 93 مستوى املستقل %98,8 مستوى التدريب 95,9% 21
 93 85 مستوى التدريب %94,5 مستوى الضعيف 89% 22
 105 95 لمستوى املستق %97,8 مستوى التدريب 95,7% 23
 101 76 مستوى التدريب %96,1 مستوى الضعيف 82,3% 24
 90 78 مستوى التدريب %95,2 مستوى الضعيف 84,5% 25
 93 84 مستوى التدريب %95,8 مستوى الضعيف 86,8% 26
 107 98 مستوى املستقل %99,5 مستوى التدريب 95,5% 27
 103 94 مستوى املستقل %98,4 مستوى التدريب 96,3% 28
 92 87 مستوى التدريب %93,6 مستوى الضعيف 86,6% 29
 93 85 مستوى التدريب %93,5 مستوى الضعيف 87% 30
 100 75 مستوى التدريب %94 مستوى الضعيف 84% 31
 92 70 مستوى املستقل %91,7 مستوى الضعيف 82% 32
 101 90 مستوى املستقل %98,2 مستوى التدريب 95% 33
 101 92 مستوى املستقل %97,5 لضعيفمستوى ا 89% 34
 100 93 مستوى التدريب %96,9 مستوى التدريب 93% 35

 105 92,11 مستوى املستقل %97,5 مستوى التدريب %93 اجملموع الكلي
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 :توب س قراءتائجمولتائس بقتنالحظت
 ( يخةة  فةةو  92ار فةةاع مت سةة  الخعةةدل القرائةةو لسةةرل  التالمةةةذ القرائةةة  فةةي الت بةةةه البعةةد،  ف ةةا 

 يخ  فو الدقةق    و  تيةف اةذه ال تة؛ة  لخَّةا   هةير  105الدقةق   في الت بةه القبيي  ف هبت )
)أحمحححمت  (Husbrouk, Tindal, 2006:637)الةةةة  الدراسةةةات العرنةةةة  وايج بةةةة   مةةةةل: 

  حةةث   هةير الةو ا  الخعةدل القرائةو ليصةف (46:2007أيم تعيحم،   )114:2006  ج م،
ااةتالف :ت،توربمح تيرجح تذئحكتإئحىوامةةرت يخ  فو الدقةقة   167دالى تصل  قرابا الو)ايول اإلل

 ل  ااتالف لدل الخقا ا وال يخات. -ف ال - بةع  اليت  والعة   م  غة   يارى 
  قصة ر معي مةات التالمةةذ لة  : وربمح تيرجح تذئحكتاألمحرتإئحى  ليتالمةةذ  با   الخعدل القرائةو

يتالمةةةذ  فه ةةاك مةة  تقةةرا لج صةةة  ايمخةةا  الااةةتالف  بةعةة  و   ةةب  معةةدل السةةرل  القرائةةة  
مة  ال  ة  ولةد  الةقة   ةال ف    اا ف ة اجد   ا،بات  فا     وا اك م  تقرا   ة   إل سرل  شد دة 

 اوا ةةاك مةة  تقةةرا لو  ااتخةةا  ليخع ةةو الخقةةرو   فةقةةرا غهةةدف القةةرا ة ورفةةا الصةة ت  ول ةة  مةة
 . معدل القرائي  وار فا مست ى الت جة  وال خذج  والتدرام  حدش  حس

   12-1)اة م   معةدل مخة  سةرل  التالمةةذ القرائةة   عةد   بةةه البرمةامئ لخةدة شةهرا مت س  
 القرائة . لخعدل سرل  التالمةذ ل اسب ع ميخ  في الدقةق   واتفه قلت ما التق اة التتا عي 

لححىتحححمة،تو وضحح توئلمز ححمتمحح تائمقححةتئلج حح   ،تتححمتاسحح خمامتا  بحح ر)ت(تئكححلتم حح رةتعتت
تائجمولتاآلتيتذئك؛

 (3جدول )
 نتائج اختبار)ت( للفرق بني متوسطات درجات التالميذ يف التطبيق القبلي والبعدي 

 ملهارات الدقة القرائية والتلقائية

االحنراف  املتوسط التطبيق مهارات الدقة القرائية والتلقائية
مستوى  درجة )ت( املعياري

 الداللة
حجم 
 األثر

 2,18 33,657 البعدي 0,91 0,01 19,66 4,12 23,200 القبلي موع الكلى ملهارات الدقة القرائية والتلقائية.اجمل
يقرأ الكلمات واجلمل دون حذف كلمة أو صوت  -1

 أو أكثر من الكلمة.
 0,698 8,600 البعدي 0,72 0,01 9,652 1,59 6,08 القبلي

ــة    -2 ــافة كلم ــل دون إل ــات واجلم ــرأ الكلم أو  يق
 صوت أو أكثر للكلمة.

 0,698 8,485 البعدي 0,63 0,01 7,618 2,066 6,285 القبلي
ــة أو     -3 ــدال كلم ــل دون إب ــات واجلم ــرأ الكلم يق

 صوت أو أكثر من الكلمة.
 0,701 8,485 البعدي 0,70 0,01 9,079 1,589 6,342 القبلي

 0,766 8,000 البعدي 0,88 0,01 16,385 1,067 4,485 القبلي يقرأ الكلمات بضبط لغوي سليم. -4
يقـــرأ الكلمـــات رعـــدل قرائـــي مناســـب. )يف  -5

 الدقيقة الواحدة(
 0,706 8,828 بعدي 0,86 0,01 14,704 1,69 4,434 القبلي
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ت:تي ض تائجمولتائس بقوب س قراءت
  ف   غةةة  مت سةة و لرجةات  المةةةذ الصةة0,01) وجة ل فةةرول قات لاللة  احصةةائة  ل ةةد مسةت ى

  ونيةةةه ح؛ةةةة  ةةة ،ةر البرمةةةامئ ائمقحححةتائقرا يحححة ايول اإللةةةدال، فةةةي الخ؛خةةة ع ال يةةةي لخهةةةارات
   وا  ح؛ة   ،ةر مر فا  تجةررلو ار فاع مست ى الدق  القرائة   و حس  قدرة التالمةذ 0,91)

 القةةة  الليةةةو اجةةةرا  الخعال؛ةةةات الصةةة  ة  والف م ل جةةةة  لي يخةةةات     بةةةئ لةةة  ار فةةةاع مسةةةت ى 
 تليتالمةذ. القرائة 

 غةةة  مت سةة و لرجةةات  المةةةذ الصةةف 0,01)تالاللةة  احصةةائة  ل ةةد مسةةت  ،وجةة ل فةةرل ق  
"  ونيةه (ة"تيقرأتائكلم تتبمعملتقرا يتمج سبت)فحيتائمقيقحةتائواححمايول اإللدال، في مهارة 

    وا  ح؛ة   ،ةر مر فا  تجةررلو ار فاع معدل التيقائة  القرائة  0,86)تح؛ة   ،ةر البرمامئ
و حس  مست ى مهارات الدقة  القرائةة   واتفةه قلةت مةا مةا ا،بتتة  متةائئ الدراسةات مة  العالقة  
ال ،ةق  غة  الدق  القرائة  والتيقائة   وا  ار فاع مست ى مهةارات الدقة  القرائةة  تصةاحب  ار فةاع 

 .و حس  فو الخعدل القرائو ليتالمةذ

 محح تتوائجمححلتدونتحححذفتكلمححةتأوتصححوتتأوتيقححرأتائكل):تخهةةاراتلح؛ةةة  ةة ،ةر البرمةةامئ  ار فةةاع
أمنحرتمح تائكلمححة،تيقحرأتائكلمح تتوائجمححلتدونتإضح فةتكلمحةتأوتصححوتتأوتأمنحرتئلكلمحة،تيقححرأت

ا  : (،تو مكح تتفسحيرتذئحكائكلم تتوائجملتدونتإبمالتكلمحةتأوتصحوتتأوتأمنحرتمح تائكلمحة
ةةا  فخعظةةة التالم ةةةذ  ةةام ا فةةي مسةةت ى مسةةت ى الا  التالمةةةذ القبيةةي لهةةذه الخهةةارات  ةةا  مر فع 

التدرام   خا ا  معيخي اليت  العرنة    هتخ   جدا غتةدرام التالمةةذ ليةو القةرا ة لو  حةذف 
ا ق ا ا ولتب  فارق   خو هة م  القرا ة.  او ا اف  او اغدال   حةث  خةل اساس 

 تربمحح تيرجحح تذئححكوت  ""تيقححرأتائكلمحح تتبضححباتئ ححواتسححليمفةةي مهةةارة  ار فةاع ح؛ةةة  ةة ،ةر البرمةامئ
في الت بةةه القبيةي  فقةد  امةر امةةر اا ةا  التالمةةذ فةي ام فال مست ى الا  التالمةذ :تإئى

يتة  العرنةة   هتخة   معيخةي ال خةا ا   ب  لت ،  لو  الدق  القرائة  مر ب   غ  ه ال يخات 
  معتخةد   فةو قلةت لي يخة  ، يتغتدرام التالمةذ ليو م ه ال يخات لو  االاتخا   ال ب  ال

 خاع التيخةذ ل  ه ال يخ  او التعرف ليو ال يخ  م  االل السةال.ليو است
 

ت،(Rasinski,2001):   مةةةةل لراسةةة الدراسةةةات السةةةا ق متةةةائئ ا،بتتةةة  واتفةةةه قلةةةت مةةةا ما
-El)(،232:2009(،)ملمحححمتر ححح ض،53:2007،(،)أيمححح تعيحححم25:2004)ملمحححمترجحححب،

Garawany,2010:155)،(،ت175:2011(،)م هرشححححححعب ن،132:2010ملمححححححود،ت)را ححححححمت
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(Hegazy,2012:171)،(Duncko,2013:202)،(،66:2014،)ملمحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححمرجب
(Diab,2015:102)،ت((El –Bassuony, 2016:32.ت

ترج تإئىت:يربم تتيمك تتفسيرتم تسبق،تأنهتأنهمم ت
 خخارس   وامج   ما قبل القرا ة  واست دا  مص ص الو  رارالقرا ة و الخقص ل  درام الخستخرتال

  خة  التيقائة  القرائة .في   اسهخرف  و رامةم معروف   ميخات م ل    حت ، ليو

   مخارسةة  التتذتةة  الراجعةة  والتصةةحةت الةةذا و  سةةالدت التالمةةةذ ليةةو م ةةه ال يخةةات غدقةة  لو
 اا ا   وامعو  قلت ليو مست ى لقتهة القرائة .

 را االاتخةةةا  غت ةةةةرار التةةةدرام ليةةةةو رفةةةا معةةةةدل السةةةرل  القرائةةةةة  ل ةةةد التالمةةةةةذ فةةةي  ةةةةل مةةةرة تقةةةة
التيخةةةةةذ واتةةةةدرد ليةةةةو هاةةةةالة سةةةةرلت  القرائةةةةة  مةةةة   يخةةةة  الةةةةو  يختةةةةة  ،ةةةةة ،ةةةةالش  يخةةةةات فةةةةي 
الدقةقةةةةةةة  ال احةةةةةةةدة  مةةةةةةةا  ةةةةةةةدرام التالمةةةةةةةةذ ليةةةةةةةو التةةةةةةة ف  غةةةةةةةب   و  ظةةةةةةةةة لخيةةةةةةةة  التةةةةةةة ف   
واسةةةةةةةت دا  لالمةةةةةةةات التةةةةةةةرقةة  و قةةةةةةةةةة لةةةةةةةدل ال يخةةةةةةةات الخقةةةةةةةرو ة فةةةةةةةي  ةةةةةةةل حيقةةةةةةة  لراسةةةةةةةة   

رائةةةةةو   ةةةةةا  لةةةةة  اي،ةةةةةر ال بةةةةةةر فةةةةةي رفةةةةةا معةةةةةدل و سةةةةة؛ةل ورلةةةةةدال م  ةةةةة   خعةةةةةدل مخةةةةة ه الق
 السرل  القرائة  لدى التالمةذ.

  التصةةةةةةفت السةةةةةةراا  : ا  ا ةةةةةةاك لد ةةةةةةد مةةةةةة  الع امةةةةةةل التةةةةةةي  ةةةةةةؤ،ر فةةةةةةي السةةةةةةرل  القرائةةةةةةة  مةةةةةة(
سةةةةةرل  التقةةةةةا  ال يخةةةةةات والعبةةةةةارات  حر ةةةةة  العةةةةةة    قةةةةةدتة مصةةةةة ص االةةةةةة  مةةةةة  الخفةةةةةرلات 

 اوفقةةةةةت تيةةةةةف  ااةةةةةتالف معةةةةةدل السةةةةةرل  خةةةةةا ا   بةةةةةا   و   الصةةةةةعب     ظةةةةةةة لخيةةةةةة  التةةةةة ف  
الخ قةةةةةةةةف و )  بةعةةةةةةةة  الخةةةةةةةةالة الخقةةةةةةةةرو ة  والهةةةةةةةةدف مةةةةةةةة  قرا  هةةةةةةةةا  وقةةةةةةةةدرات القةةةةةةةةارئ  : الةةةةةةةةو

م ل فةةةةةة  الةةةةة   ليقةةةةةارئ   ف يخةةةةةا  ةةةةة افرت اةةةةةذه الع امةةةةةل  يخةةةةةا  ةةةةةا  التيخةةةةةةذ امةةةةةةر و القرائةةةةةي  
  الق  و فا ة قرائة .

 القةةةرا ة   ل لةةةولواربةةةال مةةة : ) رائةةةة ق عةةة  القيالتيخةةةةذ لقةةةرا ة الخباشةةةر وذةةةةر الخباشةةةر ل ت ةةةرارال
قةةرا ة الةةو   ةةرار  امةةر مةة  ل امةةل التةةدرام التةةو الت   تاةةر ت افسةةة  امةةا  قةةرا  او همةةةل ال

 معدل قرا ة التيخةذ.فو  تحس التيخةذ لو  ميل  وا هرت ال

 بيان نتائج مهارات فهم المقروء : -2
إحصح  يةتبحي تم وسحطيتدرجح تت:تتوجمتفروبتذاتتدالئحةتوليتحقه م  الفرل الفرلو الةالةث

تالميححذتائصححفتاألولتاإلعححماديتفححيتم حح راتتف ححمتائمقححروءت)مكححل(توفححيتكححلتم حح رةتعلححىتحححمةتئ طبيححقت
ت ي: ة معال؛  البةامات  و امر ال تائئ  اآل اال  ب رتقبلًي توبعمًي تئص ئ تائ طبيقتائبعمي،
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 (4جدول )
 مهارات فهم املقروء بني التطبيق القبلي والبعدينتائج اختبار)ت( للفرق بني متوسطي درجات التالميذ يف 

االحنراف  املتوسط التطبيق مهارات فهم املقروء
متوسط  درجة )ت( املعياري

 الداللة
حجم 
 األثر

 .88 0,01 16,060 5,44 20,314 القبلي مهارات فهم املقروء )ككل(.
 2,83 33,426 البعدي

يولح داللة بعض الكلمات الواردة يف  -6
 النص املقروء.

 .93 0,01 7,750 2,028 6,34 القبلي
 0,000 9,00 البعدي

يولح داللة بعض األساليب الواردة يف  -7
 النص املقروء.

 .86 0,01 14,668 1,470 4,114 القبلي
 1,617 7,971 البعدي

 .96 0,01 8,134 2,050 5,828 القبلي حيدد األفكار الرئيسة للنص املقروء. -8
 0,852 8,742 البعدي

 14,826 1,444 4,028 القبلي حيدد هدف الكاتب من النص املقروء. -9
 0,01 86. 

 1,672 7,714 البعدي

 نالحظت:توب س قراءتائجمولتائس بق

  غة  مت س ات لرجات  المةةذ الصةف 0,01) وج ل فرول قات لالل  احصائة  ل د مست ى  
   0,88" )موةل   وقةد غيةه ح؛ةة  ة ،ةر البرمةامئ ) متائمقحروءفايول اإللدال، في مهارات " 

 وا  ح؛ة   ،ةر مر فا  تجةر الو ار فاع مست ى التالمةذ مهارات فهة الخقرو .

 يوض تدالئةتبعضتائكلم تتائواردةتفيتائجصتائمقحروء،تح؛ة   ،ةرالبرمامئ لخهار و:  ار فاع(
ار فةةاع مسةةت ى الا  التالمةةةذ :تئححكتإئححىربمحح تيرجحح تذ يلححمدتاألفكحح رتائر يسححةتئلححجصتائمقححروء(،

القبيةةةو لهةةةةا ة  الخهةةةةار ة   فهخةةةا مةةةة  الخهةةةةارات البسةةةة   ايساسةةةةة  التةةةةو  عةةة ل التيخةةةةةذ ليةةةةو 
ال خ ةة  واالمحصةار فةو  ةدرا  القةرا ة ليةو معرفة  لة   - ال  ف استخرارها ئمخارستها والا

لتعةرل لعد ةد مة  مهةارات امة   -امةةر -لالل  ال يخات وايف ار ايساسة  ليخ  ة ع الخقةرو 
 القرا ة  امعو  ليو الا  التالمةذ لها ة  الخهار ة .

 يوضح تدالئححةتبعحضتاألسحح ئيبتائحواردةتفححيتائححجصت: ار فةاع ح؛ةة  ةة ،ةر البرمةامئ فةو مهةةار و(
االر با  القة ، غةة  :تائمقروء،تو لمدتهمفتائك تبتم تائجصتائمقروء(،تربم تيرج تذئكتإئى

 .الفهة التذوقي وال اقد: قرائة  ومست اات الفهة العيةا م مهارات الدق  والسرل  ال
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تملمحححححححححمدراسحححححححححةت: مةةةةةةةةةةل و تفةةةةةةةةةه اةةةةةةةةةذه ال تة؛ةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةا ما  هةةةةةةةةةير الةةةةةةةةةة  الدراسةةةةةةةةةات
(،ت177:2011شحححححححححعب ن،)م هرتت(،133:2010ملمحححححححححود،ت)را حححححححححمت(،233:2009)ر ححححححححح ض

(Hegazy,2012:180)،ت(Helwa, 2014:321) ،(،107:2015،ت)مج صحرتصحالح(El–

Bassuony,2016:213)  

ت:تيفىتضوءتاآلتذئكتو مك تتفسير
  ا  التحس  في الدق  والتيقائة  لخل ليو  قيةل االمتباه ل د مست ى ال يخ  وامتقال االمتباه الو

 ما  حخي  ال يخات م  معا   مخا هال مست ى الفهة ل د التالمةذ.

   يتعرف ل ال    صفتو  مةل :)قرا ة ال   قرا ة هامت  الخعتخدة ليو الفهة البرمامئ  امج
   م اقج  ال   ،ةليو الف رة الرئةس  وادف ال ا م والتفالل ما الخعامي ال؛د دة الخقرو ة  

  فهة الخقرو .ما  لها اي،ر ال بةر في   خة  مهارات 

  القةةةرا ة مظةةةا  ارمةةةي  بةةةدا مةةة  التيقائةةةة  فةةةي معال؛ةةة  الحةةةروف اي ؛دتةةة  وار با هةةةا  ايهةةة ات
و ال الق  وال فا ة في معال؛  ال   وفهخة  الةو التعبةةر لة  اةذا ورلراك ال يخات وم قها  ال

 الفهة   لا  حس  ورفهام  لآلارا .

  ال تخوةة  الحوةةة ليةةو قةةارئ   مةة  فةة  لالقةةات متباللةة ا  الدقةة  القرائةةة  والسةةرل  والفهةةة  غةةة هة
فةال  ؛ةد   والتيقائةة  والفهةةقة  القرائةة  د يةه و ةف  فةي القةرا ة لو  امتسةا   لخو مةات ال ئ قار 
 يقائة  قرائة .التحدش لو  لق   فهة الذةر فااة لي    ي  لقةقا  اسراع   اقارئ  

   ا  ال فةا ة القرائةة  موةة   مهةة مةة  مو مةات غةةرامئ  عيةةة القةةرا ة  والقةرا ة  خةةةل لخيةة  معرفةةة
  مخائةةة    عتخةةد ليةةو االمةةدماا والت امةةل غةةة  الخهةةارات القرائةةة  مةة : )الدقةة  القرائةةة   والسةةرل

 القرائة   والفهة القرائو .

  0,01  جةد فةرول قات لاللة  احصةائة  ل ةد مسةت ى ): وفو     قلت تخو  الق ل ام 
غة  مت س و لرجات  المةذ الصف ايول اإللةدال، فةي الت بةةه القبيةي والبعةد، الاتبةار الدقة  

ت التالمةةةةةذ القرائةةةة  والتيقائةةةةة  والفهةةةةة )موةةةةل  وفةةةي  ةةةةل مهةةةةارة ليةةةةو حةةةدة لصةةةةالت مت سةةةة  لرجةةةةا
  الت بةه البعد،. وقد  ة قب ل الفرل الةامي وفرو   الفرلة .
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 : بم تيأتيتصىةتوم تأسفرتتعجه،تيوتس بقج    تائائفيتضوءت
 . رورة   خة  مهارات الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة في م اائ اليت  العرنة  

  القرائة  والتيقائة  والفهة  است دا  غرامئ ورسةترا ة؛ةات حد ةة    االاتخا  غت خة  مهارات الدق
   اد م  فالية  التالمةذ ومجا هة في مخارس  مهارات الدق  والتيقائة  والفهة.

 .الالة هةاذ  مقررات اليت  العرنة  في     مهارات الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة 

 هارات الدق  القرائة  والتيقائة  والفهة.الدال الوات قةا  مق    م   لة  لقةا  م 

 . لقد لورات وورش ليتدرام ل  البرامئ واإلسترا ة؛ةات الحد ة  و  بةقا ها ما اليت 

ت:تانطالق تم تائج    تائس بقة،تتق رحتائب حنةتإجراءتائبلوثتوائمراس تتاآلتية
 تالمةذ الخراحل الخ تيف .للسرل  القرائة  لراس   ج ةصة  لالجة  لخهارات الدق  وا 

   لراس  مخائة  لتحد د وقةا  مدى    رومخ  معدل السرل  القرائة.  

 جهرا  ليذات  ليتةر  هامت  .: ااتبارات متدرج  لقةا  السرل  في القرا ة   شوالها( 

 .حد د معدالت السرل  في قرا ة ال تم والخ؛الت والقص  والصحف   م الها  

 ق  غة  الفهة القرائو واالستخالو وال الق  القرائة  لتالمةذ الخرحي  االغتدائة .العال 

 . صخةة غرامئ قرائة  معةارا  متدرج  لت خة  مهارات ال الق  القرائة  

 . غرمامئ قائة ليو الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت  في   خة  ال تا   اإلغدالة 

     استرا ة؛ةات الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت .    ارنرامئ  عيةة القرا ة في 
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 : املراجع العربية :أواًل
 ( ائ لليلتاإلحص  يتئلبي ن تتب سح خمامتت .2014احخد الرفالو ذ ةة  مصر محخ ل هةبرى

 لار قبا .: القاارة .SPSSبرن م ت
 لقرا ة لدى  عةس التيخةةذات فةي مراحةل  . معدل السرل  في ا2006ها هة اغ  ح؛اا ) احخد

  .68-13  لتسخبر )ص ص.65 عمجلةتائقراءةتوائمعرفةالتعيةة العا  وال؛امعي. 
 ( ،معةةةدل سةةةرل  القةةةرا ة ال؛هراةةة  و  خةتهةةةا و  خةةةة  مهةةةارات الفهةةةة 2007اتخةةة  لةةةةد  وةةةر . 

القةةةرا ة  م؛يةةة القرائةةةة  لةةةدى  المةةةةذ الصةةةف ال ةةةام  االغتةةةدائي  اسةةةت دا  ايلعةةةاد التعيةخةةةة . 
  .68 -13  لتسخبر  )ص ص.72  عوالخعرف 

 لار الخسةرة.: ايرل  .التعية الخعرفي . 2007) حسة  محخد اغ  رااش 
 ( ا،ةر  راقتةي القةرا ة الخت ةررة وال اسةع  فةي الا   ةالد الصةف 2010رائد محخ ل السيةة . 

رسةةال  ل تةة راه   يةةة  السةةال  ايساسةةي لخهةةارات  القةة  القةةرا ة ال؛هراةة  وال تا ةة  التعبةراةة . 
 الترنة   جامع  الةرم ك.

 ( ،الخهةةةةارات القرائةةةةة  وال تاغةةةةة   رائةةةةه 2005را ةةةةم قاسةةةةة لاشةةةة ر  محخةةةةد ف ةةةةر، مقةةةةدال . 
 لار الخسةرة.:  دراسها ورسترا ة؛ةا ها. لخا 

 ( ا،ةةةةر  راقتةةةةي القةةةةرا ة الخؤقتةةةة  الخت ةةةةررة فةةةةي  حسةةةةة  السةةةةرل   . 2015رها  م يةةةةه محخةةةةد
رسةةةةال   ة الخقةةةةرو  لةةةدى  البةةةةات الصةةةف السةةةةال  ايساسةةةي فةةةةي ايرل .القرائةةةة  ومهةةةةارة فهةةة

 ل ت راه   ية  الترنة   جامع  الةرم ك.
   فاليةةةةة  اسةةةةترا ة؛ة  مقترحةةةة  لت خةةةةة  مهةةةةارات ال القةةةة  2011البةةةةار، ) لبةةةةدمةةةةاار شةةةةعبا . 

لةةة     ال؛ةة   ايول     17القرائةةة  لةةدى  المةةةذ الخرحيةة  االغتدائةةة . م؛يةة  القةةرا ة والخعرفةة   ع
  .184-141)ص ص.

 ( ،فاليةةة  غرمةةامئ قةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي 2013مةةاار شةةعبا  لبةةد البةةار . 
م؛يةةة  العيةةة   لةةةتعية اليتةةة  فةةةي   خةةةة  مهةةةارات االسةةةتخاع ال اقةةةد لتالمةةةةذ الخرحيةةة  اإللدالتةةة . 

 . 462-421)ص ص.   4)  14ع   جامع  البحرا  الترن ا  وال فسة 
 مهةةارات ال القةة  القرائةةة  فةةي راةةال اي فةةال والخرحيةة   . 2016لبةةار، )مةةاار شةةعبا  لبةةد ا

 موتب  لار الخت بي.: الدما  االغتدائة .
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 ( اسةةةترا ة؛ة   عيةخةةةة  قائخةةة  ليةةةو ايمجةةة   القصصةةةة  لت خةةةة  2014محخةةةد رجةةةم احخةةةد . 
ر  مهارات سرل  القةرا ة  اليتة  العرنةة  لةدى  المةةذ الصةف الةةامي اإللةدال،. رسةال  ماجسةتة

 مية  الدراسات العيةا  جامع  القاارة.
 (   م؛ية  القةةرا ة متتةرا هةا  قةاسةها    خةتهةةا. :  . السةرل  القرائةةة 2004محخةد رجةم ف ةةل

  .49-15  ما   )ص ص.34عوالخعرف . 
 ( اسةةت دا  اسةةترا ة؛ة  القةةرا ة الخت ةةررة ل اةةالة ال القةة  وا،ةةره فةةي 2009محخةةد راةةال احخةةد . 

افعة  القرا ة لدى التالمةذ قو، هةع نات القةرا ة  الصةف الةالةث االغتةدائي. التعرف والفهة ول
  الخ؛يةةد ال ةةام  والعجةةرو     لةةة   )ص 2  عالخ؛يةة  العيخةةة    يةةة  الترنةةة  جامعةة  اسةةة  

  .354-280ص.
 (  غ ا  غرمامئ  عيةخي قةائة ليةو اليسةامةات الترن اة  وقةةا  2012محخ ل سيةخا  لبد رن . 

  ال القةة  اليت اةة  القرائةةة  وال المةةة  لةةدى متعيخةةي اليتةة  العرنةةة  مةة  ال ةةا قة  ا،ةةره فةةي   خةةة
  تةراا. رسال  ل ت راه   ية  العي   الترن ا  وال فسة   جامع  لخا .

 (  ا،ر است دا  الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت  في 2015محخ ل االل لبد الباس . 
القرائةي اإلغةدالي  ومهةارات الت اهةل اليتة ، لةدى  المةةذ  درا  القرا ة و  خة  مهارات الفهة 

  . 399-333  جامع  س ااا    ا ر  )ص ص.الخ؛ي  الترن ا الصف الةامي اإللدال،. 
 ( فاليةة  غرمةامئ قةائة ليةو الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية  . 2015م ار اسةخالةل محخةد

. رسةال  ماجسةتةر   يةة     تةةر العرنةة اليت  في   خة  مهارات التحدش وال تا ة  لةدى ال ةا قة
 الترنة   جامع  غ ها.

 (ا،ةةر التةةدرام ليةةو  عةةس اسةةترا ة؛ةات القةةرا ة فةةي  حسةةة  2015م تصةةر هةةالح لخةةر . 
الخ؛ية  العرنةة  لدراسةات ونحة ش العية   ال الق  القرائة  لةدى التالمةةذ قو، هةع نات الةتعية. 

   دمات الي جسةتة  والتعيةةة الت بةقةي  مصةرمؤسس  ل. ح ا  لرواش لي  الترن ا  واإلمسامة 
  .117-72  مار   )ص ص.1ع

  موتب  الفالح.: ال  ار . .  درا  و قةةة مهارات القرا ة2003) الحةي اموتاسر 
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Developing Reading accuracy, Automaticity and Reading 

Comprehension using The Cognitive Academic Language 

Learning Approach in Preparatory Stage Students 

 

Abstract 

The Current Research aims to Identify Effectiveness of The 

Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA) on 

Reading Accuracy, Reading Automaticity and Reading Comprehension 

in Preparatory Stage Students, To achieve its aim, the Researcher 

prepared the Research Tools and its experimental manipulation, that 

represented in Reading Accuracy, Automaticity and Reading 

Comprehension test and the Program based on The Cognitive Academic 

Language Learning Approach included Language Learning Strategies: 

(Regulation, Detail, Self Monitoring, Self Evaluation, Selective 

Attention, Self -Talk, Cooperative Learning) After Controlling the Tools 

and Calculating its Reliability and Validity, the Sample Chosen from 

First prep Grade Students (N 35) Students from Fagr Al-Islam School, 

Shibin El-Kanater, Qalubia Governorate, after Conducting and 

Experimental Manipulating, the Data Processed using SPSS, T test for 

the one group design Pre and Post Assessment and Eta square, The 

research results showed that There are Significant Statistically 

Differences between the mean Scores of the firs Prep Grade Students in 

Reading Accuracy, Automaticity and Reading Comprehension as Whole 

and in each Skill on Pre and Post Reading Accuracy, Automaticity and 

Comprehension test, Favoring Post assessment. That Verifying the 

Effectiveness of the Program based on Cognitive Academic Language 

Learning Approach, The Research Recommended the necessiry of 

using Cognitive Academic Language Learning Approach to teach 

Language and Language Learning Strategies based Program to Develop 

Reading Fluency, Language Competence and Expressive Reading. 


