إـعداد
أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية والدراسات

أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية

اإلسالمية بكلية الرتبية – جامعة الفيوم

والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية – جامعة بنها

حبث مشتق من الرسالة اخلاصة بالباحثة

العدد ( )116أكتوبر ج(2018 )5

جملة كلية الرتبية ببنها

إـعداد
أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية

أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية

والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية – جامعة الفيوم

والدراسات اإلسالمية بكلية الرتبية – جامعة بنها

استهدف البحث الحالي معرفة فاليةة الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية اليتة فةي خةة
مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة لدى المةذ الصف ايول اإللدال ،ولتحقةةه اةذا الهةدف
ةةة ال ةةدال الوات البح ةةث ومة ة ال الخعال؛ة ة الت؛رابةة ة ا خةي ةةر ف ةةو ااتب ةةار الدقة ة القرائةة ة والتيقائةة ة
وقةةد

ةةخ اإلسةةت ار ة؛ةات

والفهةةة ونرمةةامئ قةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليت ة

ةةب الاة البح ةةث وحس ةةاد ه ةةدقها و،با ه ةةا ةةة ااتة ةةار لة ة ة مة ة

المة ةةذ الص ةةف ايول

اآل ة (:الت ظةة التفصةل الخراقب

ونع ةةد

التق اة االمتباه االمتقةائي جة؛ةا الةذات الةتعية التعةاومي

اإللةةدال ،غيةةه لةةدلاا ( 35يخةةةذا و يخةةةذة خدرس ة ف؛ةةر اإلسةةال  -شةةبة الق ةةا ر -محافظ ة

القية نة ة ة

ونت بةة ةةه الاة البحة ةةث وم ة ة ال الخعال؛ ة ة الت؛رابة ة ة

خ ة ةر معال؛ ة ة البةامة ةةات اسة ةةت دا

البرمةةامئ اإلحصةةائي ) ،(SPSS-14حةةةث اسةةت د ااتبةةار(ت ليخ؛خ ل ة ال احةةدة قات القةةةا
القبية ةةي والبعة ةةد ،ومرنة ةةا ا تة ةةا وأوضححححلنتائج حححح

" وج ة ة ل فة ةةرول قات لالل ة ة احصة ةةائة ل ة ةةد

مسةت ى( 0,01غةةة مت سة ي لرجةةات المةةذ الصةةف ايول اإللةدال ،فةةي مهةارات الدقة القرائةة

والتيقائة ة والفهةةة (موةةل وفةةي ةةل مهةةارة ليةةو حةةدة الاتبةةار الدق ة القرائة ة والتيقائة ة والفهةةة قبيةةةا

ونعةةدتا لصةةالت الت بةةةه البعةةد "،مخةةا تجةةةر الةةو فالية ة البرمةةامئ القةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي
ايمةةالتخي لةةتعية اليت ة
اليتة ة

وقةةد اوهةةو البحةةث

ةةرورة اسةةت دا الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية

ورس ةةت ار ة؛ةات عي ةةة اليتة ة ف ةةو خةة ة مه ةةارات ال القة ة القرائةة ة وال ف ةةا ة اليت اة ة والقة ة ار ة

ِّ
الخعبرة.

521

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

ت

قيلتألرسطو:تكيفتتلكمتعلىتإنس ن؟تفأج ب:تأسأئهتكمتك ب تيقرأت؟توم ذاتقرأ؟ .ت
فالق ار ة لة الخعرفة

الخدارك و

وذةذا العقةل واحةد وسةائل سةم الخعي مةات والخعةارف و سةةا

اراا و خة ،قاف الفرل ون ا القةةة اال ؛ااةات والخةة ل غةل اةي ح؛رايسةا

فةو

قد ايمة ورقو الجع د ورن اغ ا الخ؛تخا و اهيهة ما ع هة ع ا.

الفعال التو سالد القارئ فو غ ا الخع و م الة
والق ار ة خهارة ت يم العد د م الخهارات َّ

الخق ة ةةرو و تخة ة ةةل ف ة ةةو م ة ةةه ايهة ة ة ات وال يخ ة ةةات غدقة ة ة
ال ص ةةائ

ال امل لي
م ةةب

وس ة ةةرل واس ة ةةر لو اا ة ةةا ميت م ة ةةا

الصة ة ة لوهة ة ات والخق ةةا ا والحر ةةات اإللراغةة ة والصة ةرفة ا لةص ةةل ال ةةو الفه ةةة

.

)(Pikulski, Chard, 2005:510

وال القة ة القرائةة ة عتخ ةةد لي ةةو ر ةةة اساس ةةةة ا اخ ةةا :الدقة ة ف ةةي قة ة ار ة يخ ةةات الة ة
لو اا ةةا

والتيقائةة ة ف ةةي س ةةرل ف ةةت رم هال يخ ةةات الخق ةةرو ة و ج ةةفةراا ومعال؛ته ةةا

و حد ةد مع ااةا فةي ا ةار سةةال الة

.

)(Rasiniski,2006:703

تفالقارئ ال؛ةد اة القةالر ليةو فةت رمة ه ال يخةات واسةتةعاد الخقةرو

فه تق ار غدق و يقائة

واصل لوف ارالرئةس في الة

القة لو جهةدا

واحةدل ذةرل ال ا ةم غ ةا ليةو ابر ة

اليت اة ة ال يخ ةةات ومظامه ةةا ال حة ة  ،والصة ةرفي والصة ة ي فت خة ة قدر ة ة لي ةةو القة ة ار ة الخس ةةتقي
و ت الف خةة الخةالة الخقةرو ة.

فدقة القةةارئ و يقائةتة القرائةة

)(Allington, 2006:247
؛عةةل لخيةة الراك ال يخةةات لخيةة تلةة

اسةةتقبالة قة

ليو استقبال وحدات لت ا امةر و ع ة الفره ل االة الخساح الخ صص م االمتباه ليفهةا

فةحقةةه مسةةت ى مر فعةةا م ة الفهةةة وار ليةةو فهةةة ال ة

و ذوق ة

و يخةةا اهلالت سةةرلت ولقت ة

واستةعا لخا تق ار ا امةر قدرة ليو حصةل الخعرف وامتساغها ورتصالها لآلارا .
)(NRP,2000:4
ومة ،ةةة فالدقة والتيقائةة القرائةة لةةة

اخةةا الهةدف فةةي حةةد قا ة

ورمخةةا ال راةةه لي هة ل

الةةو الخسةةت اات العيةةةا م ة مهةةارات الفهةةة ف ةالق ار ة سيسةةي م ة الخهةةارات الختدرج ة والخت ار ة ال
تحقه لو اإللخا خهارات الخست ى ايلمو م الدق القرائة والتيقائة .

ومظ ار ياخة مهارات الدق القرائةة والتيقائةة والفهةة فقةد اةدفر غةرامئ عيةةة القة ار ة الةو

امسةةاد التالمةةةذ اةةذه الخهةةارات وااتخةةر العد ةةد م ة الد ارسةةات والبح ة ش غتج ة ة
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الخه ة ةةارات ل ة ةةدى المة ة ةةذ الخ ارح ة ةةل الد ارس ة ةةة

مة ة ةةل :ل ارسة ة ة تأحمححححححمت ححححححج مت(( 2006أيمحححححح ت

عيم( )2007،ملممتر ض (،)2009،ار متملمود،)2010،ت(م هرتشعب ن(،)2011،ملمودت
سليم ن،)2012،ت(مج صرتصالح،)2015،ت(ر انتمطلق.)2015،

وليةةو الةةرذة مة اةةذه اياخةة ومةةا مالتهةةا مة ااتخةةا اال ا الد ارسةةات السةةا ق

ةعفا لةدى التالمةةذ

هةر فةي (:لةد قةدرة التالمةةذ ليةو القة ار ة الصةحةح لي يخةات لو حةةذف
ةةب لت ة  ،وق ة ار ة التالمةةةذ يخ ة

اور ةةاف اورغةةدال و ةةدمي قةةدرة التالمةةةذ ليةةو م ةةه ال يخةةات

ميخة
ال ة ة

ا هةةرت

والقة ار ة سةةرل لو لقة وفهةةة والقة ار ة الب ة ة الختةةرللة ولةةد القةةدرة ليةةو حد ةةد اف ةةار
وادف ة ة

لة ةةذا فقة ةةد اوهة ةةر الد ارسة ةةات السة ةةا ق غت خة ة ة اة ةةذه الخهة ةةارات واسة ةةت دا مة ةةداال

فعال
ورست ار ة؛ةات َّ

ا م اذه الخداال الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت .

وا ُّ
عد الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت احد مداال عيةة اليت
في التدرا ا حةث ت ِّقد ا ا ار واسعا مة ايمجة وايسةالةم واإلسةت ار ة؛ةات سةالد الخعيةة فةي
امساد التالمةذ الخهارات اليت ا

التي تخة

ال فا ة

ومخارستها غ لو و فا ة وفالية .

واؤ ة ةةد الخة ةةدال الخعرفة ةةي ايمة ةةالتخي لة ةةتعية اليت ة ة لية ةةو فالية ة ة الخة ةةتعية فة ةةي امتسة ةةاد

الخعي مات ال؛د دة ما جة ال يفة الخعرفة السا ق ل م

ال؛د ةةد و ةةذلت االسةةتفالة م ة ف ائةةد الةةتعية التعةةاومي مةةا اآلا ةرا
ولةةةهة العخيةةةات العقية ة التةةي ؤلومهةةا ا ،ةةا

قوا ه ةةة و حقة ةةه الت ظ ةةةة ال ةةذا ي لخ ةةا ت ه ةةي

لخست ى اليو في التف ةر.

ع التعية واستةخاراا فةي الةتعية
و ةةدرام التالمةةةذ ليةةو خة ة

فةةةذ الخهةةا اليت ا ة

او خة ة قةةدر هة ليةةو مةةل

الةة ة مة ة معي م ةةات مس ةةتهدفا وهة ة ل التالمة ةةذ
)(Chamot, O'Malley,2009:8-9

ومظر ياخة الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت
ا

وااتخا العد د م الد ارسةات مةةل

لراس ،(Abdel–Rehim,2011):ت)،(Adiguzel,Ozkan,2013ت(م هرتشعب ن،)2013،ت
(ملمودتهالل،)2015،ت(مج رتإسم عيل )2015،وماا،بتتة اةذه الد ارسةات مة العالقة ال ،ةقة
غة ايس

التةي تسةت د ليةهةا الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية اليتة

الدق القرائة والتيقائة والفهة .ج ءتتفكرةتهذاتائبلث.

ومسةيخات خةة مهةارات

تح ةةدل مج ةةوي البح ةةث الح ةةالي ف ةةي ةةدمي مس ةةت ى الا التالمة ةةذ لخه ةةارات الدقة ة القرائةة ة

وفعال ة فةةو
والتيقائة ة والفهةةة وقةةد رجةةا السةةبم فةةي قلةةت الةةو االفتقةةار السةةت دا مةةداال حد ة ة َّ
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مخارس ة ة و خة ة ة اة ةةذه الخهة ةةارات ايمة ةةر الة ةةذ ،تظهة ةةر الحاج ة ة الة ةةو اسة ةةت دا الخة ةةدال الخعرفة ةةي
ايمالتخي لتعية اليت الذى تخو م االل مخارس اذه الخهارات و خةتها.

وئل صميتهذهتائمشكلة،تيل ولتائبلثتائل ئيتاإلج بةتع تائ س ؤالتتاآلتية:

 -1ما مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة الخ اسب لتالمةذ الخرحي اإللدالت ؟

 -2ما اس

الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت في خة مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة؟

 -3م ةةا فاليةة ة الخ ةةدال الخعرف ةةي ايم ةةالتخي ل ةةتعية اليتة ة ف ةةي خةة ة مه ةةارات الدقة ة القرائةة ة
والتيقائة والفهة؟
اق صرتائبلثتائل ئيتعلى :ت

تالميححذتائصححفتاألولتاإلعححمادي :حةةةث امة غداتة الخرحية اإللدالتة تواحتةةاا التيخةةةذ الةةو



التخو م مهارات الق ار ة ايساسة قبل االم الل فو الق ار ة الخستقي .

تجميةتبعضتم راتتائمقةتائق ار يةتوائ لق يةتوائف م :التةو تفةه الخحوخة



ليةو ااخةتهةا

ليتالمةذ غ سب  %80ا حةث تصعم ليو ِّ
اى غرمامئ خة جخةا الخهارات.
يل زمتائبلثتائل ئيتب ئ لميمتاإلج ار يتئمصطلل تهتعلىتائجلوتاآلتي:

 -1ائمقححةتائق ار يححة  : Reading Accuracyقةةدرة القةةارئ ليةةو م ةةه اهة ات الحةةروف مة
م ارجها الصحةح التر ةةم الةذ ،ليةة فةي ال يخة

و تبةا ال يخةات وفةه ر ةبهةا فةي ال؛خةل

مةةا ال ةةب الصةرفي وال حة  ،الصةةحةت لي يخةةات لو اا ةةا

ال يخات الصحةح الخقرو ة.

و قةةا

ال سةةب الخ اة لعةةدل

 -2ائ لق يححةتائق ار يححةتAutomaticityت:Readingتقةةدرة القةةارئ ليةةو الق ة ار ة خعةةدل م اسةةم
م السرل لو امتباه مقص ل و قا

عدل ال يخات الصحةح الخقرو ة في لقةق واحدة.

 -3ائف متائق ار يت:Reading Comprehsionتا قةدرة القةارئ ليةو اإلحا ة التامة خع ةو
ال

الخقرو واظهر فو :حد د اف ةار الة

الخت خ لي

واقا

وادفة

ولالالت عةس ايسةالةم وال يخةات

َّ
معدة لهذا الترل.
قلت خفرلات ااتبارا

 -4ائمححم لتائمعرفححيتاألم ح ديميتئ ح علمتائل ححةCognitive Academic Language :

):Learning Approach (CALLAتم ظ م عيةخةة عيخةة ةدمئ غةة اسةت ار ة؛ةات
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عي ةةة اليتة ة ون ةةة الخ

ة ة لات القرائةة ة ف ةةي ا ة ة ات متسيس ةةي لت ةةدرام التالمة ةةذ لي ةةو الا

مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة .ت
اءاتتوفق تئلخطواتتاآلتية :ت
تسيرتاإلجر
ً

 -1تتلميمتم راتتائمقةتائق ار يحةتوائ لق يحةتوائف حمتائمج سحبةتئ الميحذتائصحفتاألولتاإلعحمادي،ت
وذئكتم ت الل :لراس البح ش وايلغةات الختصي الدق القرائة والتيقائة والفهةة وحصةراا
في استبام

ارائهة.

ولر ها ليو الخحوخة و عد يها في

 -2بج ح ءتبرن ح م تق ح متعلححىتائمححم لتائمعرفححيتاألم ح ديميتئ ح علمتائل ححة،توذئححكتبححح :حد ةةد اس ة
ومو ماتتالخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت فو

ايلغةات والبح ش السا ق

مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة لتالمةذ الصف ايول اإللدال ،و
 م يبتائ لميذ ون (:الخ

لات القرائة

اقات ايمج

لت خة

خ ت:

التعيةخة والتق اخة .

 دئيلتائمعلم،تون ( :اياداف الخحت ى اإلست ار ة؛ةات ال سائل اسالةم التق اة .
 -3تتلميححمتف عليححةتائبرن ح م تائق ح متعلححىتائمححم لتائمعرفححيتاألم ح ديميتئ ح علمتائل ححةتفححيتتجميححةت
م راتتائمقةتائق ار يةتوائ لق يةتوائف م،توذئكتم ت اللت:
 الدال ااتبار الدق القرائة والتيقائة والفهة :غدراس ايلغةات الترن ا و ب .
 ااتة ةةار م؛خ لة ة مة ة

المة ةةذ الص ةةف ايول اإلل ةةدال ،والت بة ةةه القبي ةةي الاتب ةةارتالدقة ة

القرائة والتيقائة والفهة.
 ةةدرا

البرمةةامئ القةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليت ة فةةي خة ة مهةةارات

الدق القرائة والتيقائة والفهة ليتالمةذ لة البحث.
 الت بةه البعد ،الاتبار الدق القرائة والتيقائة والفهة.
 -4ترصمتائبي ن تتومع ئج تإحص ًي  .ت
 -5تتلليلتائج

توتفسيره  .ت

 -6تتقميمتائ وصي تتوائمق رح ت.
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تبر تأهميةتائبلثتائل ئيتفيم تيمك تأنتيس متبهتئكلتم  :ت
 -1تمخططيتمج ه تائل ةتائعربيةتومطور :تحةث ِّ
تقد البحث مداال جد دا تسةهة فةي خةة
مه ةةارات اليتة ة

واخوة ة

ةةخة ف ةةي م ةةاائ اليتة ة العرنةة ة

وقائخة ة خهة ةارات الدقة ة القرائةة ة

والتيقائة والفهة تخو االستفالة م ها في الدال غرامئ عيةة اليت العرنة .
 -2تائمعلمي توائموج ي :تحةث ِّ
تقد البحث عس الوات ق اة مهةارات الدقة القرائةة والتيقائةة
لخيي لخعيخي اليت العرنة لت خة مهارات الدقة القرائةة والتيقائةة والفهةة
والفهة ورلدال للةل
ِّ

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

 -3تائ الميححذ:تحةةةث تقةةد البحةةث غرمام؛ةةا عيةخةةةا عيخةةةا تق ة

ليةةو

ةةةف الخحت ة ى اليت ة ،

ومهارات اليت ورست ار ة؛ةات عية اليت ا لت خة لد هة الدق القرائة والتيقائة والفهة.

 -4تائبح حني تفححيتمجح لتتعلححيمتائل ح ت:تفةةتت الخ؛ةةال إلجة ار م اةةد مة الد ارسةةات لت خةة مهةةارات
اليت است دا الخدال الخعرفي ايمالتخي ورلدال غرامئ عيةخة عيخة حد ة .
توفيم تيلىتعرضتتفصيليتئم يريتائبلثتفيت :ت

أوال :مفهوم الدقة القرائية والتلقائية والفهم :
 -1الدقة القرائيةReading Accuracy :
تخةةةل الدق ة القرائة ة فةةي القةةدرة ليةةو اإللراك الصةةحةت لي يخةةات او فةةت رم ة ه ال يخةةات

و جفةراا وفا ة وفالية ما تخو القارئ م التفسةر والفهة والب ا ال؛ةد ليخع و.
)(Pikulski ,Chard, 2005:510),(Hudson, Lane, Pullen, 2005:703
واي" التجفةر الصحةت لعدل م ال يخات فو وقر محدل".
)(Walpole, McKenna, Philippakos,2011:64
مخا امها ت خ

؛امم اإللراك الصحةت لي يخةات لقة

ةب الجةول الةداايو لي يخةات

م حةث الحر ات والسو ات.تتتتتتتتتتتتتتتتتتت(ملمودتسليم ن)26:2012،

تت

ت
ت

ونةةذلت فةةل الدقة القرائة ة ع ةةو الق ة ار ة الصةةحةح لي يخةةات غتح ا ةل حةةروف ال يخ ة الةةو

اهة ة ات مخ وجة ة م ةةا ع ةةها والتع ةةرف ليةه ةةا ةةالح ار العقي ةةي الق ةةائة لي ةةو اس ةةت دا الس ةةةال
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وال يفة الخعرفة

و خة الخعامي فةحدش ال ه الصةحةت والا اةذه العخيةةات ت يةم :فهخةا

اما لخبالئ الته؛ي واصائ

الحروف وايه ات وقةدرة ليةو الت ة ا واسةترجاع لةدل بةةر

مة ال يخةةات فةةي الةةذامرة واسةةت دا لخعةةامي الة

لتسةةهةل التعةةرف ليةةو ال يخةةات مخةةا ة عو

ات؛اغةةةا ليةةو الائة الق ارئةةي وهاةةالة الخةةةل والدافعةة محة القة ار ة اسةةتقاللة و القة و فةةا ة فهةةي
خةل اساسا لي الق القرائة والفهة.
وليو العو

القرائةة

)(Wilger, Penner,2008:2
عف مست ى الدق القرائة ؤ،ر سيبا ليةو الفهةة وال القة

م قلت فل

فع ةةدما ت قةةف القةةارئ لتجةةفةر ال يخةةات واق ة ار يخة ا ة فلم ة

مع و ال؛خي

،ة فهة الخع و العا لي

اج ة هةةع ن فةةي فهةةة

ما فسةر اا ئ لقصد الخؤلف فتصبت لخية فهخ

ليخعةةامو اقةةل فةةا ة واقةةل مسةةت ى فة صةةرف ل ة االمتبةةاه لخع ةةو ال ة
القرائة و يقائةت .

واقةةل مسةةت ى سةةرلت

)(Hudson, Lane, Pullen,2005:704

و تخة ة ة ة ة ة ة ة ةةل اا ة ة ة ة ة ة ة ةةا الدقة ة ة ة ة ة ة ة ة القرائةة ة ة ة ة ة ة ة ة تلي يخ ة ة ة ة ة ة ة ةةات ذة ة ة ة ة ة ة ة ةةر ه ة ة ة ة ة ة ة ةةحةح ال ة ة ة ة ة ة ة ةةه
 nsitaiMnMnsrpsiMفي:
)(Marshall, Campbell, 2006:197
اتإلبححمالت :nniiprpsiMا ة اغةةدال يخ ة او مق ةةا او حةةرف م ة ال ة
مق ا او حرف م اارا ال

الخقةةرو ويخ ة او

.

تاإلض ح فةت :siMtMisapاةةي هاةةالة ةةدايها القةةارئ م ة ل ةةده ليةةو ال ة

ا ،ةةا الق ة ار ة وقةةد

يخ او مق عا او حرفا.
تائلذفت :oisiisinا حذف القارئ يخة او مق عةا او حرفةا مة الة
االل ( ، 3ا

وال

ةه غهةا

فتعد مفرلة ا .تتتت ت

ورقا امر الدق القرائة

رب

القدرة ليو ق ار ة ال يخات لو اا ةا

القرائة ة ة ة ة حسة ة ة ةةادت=ت

فةةتة قة اة الدقة

× 100فتتحة ة ة ةةدل ال سة ة ة ةةب الخ ا ة ة ة ة

لي يخةةات الصةةحةح الخقةةرو ة و بقةةا لهةةذه ال سةةب تحةةدل مسةةت ى الدقة القرائةة لةةدى التيخةةةذ واةةتة
ص ةف التالمةذ الو ،ال ،مست اات عيةخة

اي (Rasinski, 2004:6):
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 ائمس ح واتائمس ح قلت:ت  Independent Levelاة مسةةت ى م ةةه القةةارئ لي يخةةات غدق ة
و جفةر واستقاللة ما التتيم ليو الصةع نات القرائةة التةي اجهة لو اتة مسةالدات مة

الخعية او التالمةذ او ال الد

و تحدل ل د مست ى (. %100: %97

 ائمس واتائ عليمحي:ت  Instruction levelاة مسةت ى لقة القةارئ فةي جةفةر ال يخةات مةا
الخسالدات التعيةخة

و تحقه ل د مسب م ا م (% 96: %90

 مس واتائضعف:ت Frustration levelالقارئ اجة هةع ن فةي قة ار ة ال يخةات و جةفةراا
حتو ما الخسالدات ال ارجة

و ظهر ل د مست ى (اقل م . %90

ت

وم ة ،ةةة فةةل الدق ة القرائة ة ت يةةم الق ة ار ة الصةةحةح لي يخةةات لو اا ةةا م ة  :حةةذف
اور ةةاف اورغةةدال او ةةب ذةةةر هةةحةت وامتسةةاد مهةةارات الدقة القرائةة

تحتةةاا الةةو الخخارس ة

الخسةةتخرة لتحة ل العخيةةةات الخعرفةة القرائةة الةةو لخيةةةات يقائةة تلةة لو جهةةد وامتبةةاه معرفةةي
خةةا تحقةةه السةةرل فةةو التقةةا امبةةر لةةدل مة ال يخةةات واةةذا تحقةةه مة اةةالل التيقائةة القرائةة
م ا ااتخام ا القال :
 -2التلقائية القرائية:

Reading Automaticity

تعمدتتتعر ف تتائ لق يةتائق ار يةتوتما لنتمح تمف حومتائمقحةتوائف حمتوائسحرعةتائق ار يحة،
و حةةدلت فةةي" قةةدرة القةةارئ ليةةو الراك ال يخةةات اوالتجةةفةر(فت الرم ة ه (Decodingتلةةةا حةةةث
تة فةذ اذه الخها وفهة وق ار ة ال

سرل ولق .

)(Pikulski, Chard, 2005:511

ف حي" القةةدرة ليةو جةةفةر ال يخةات مةةا امتبةاه وجهةةد اقةل فالقةارئ القةالر ليةةو القةةا غهةةذا
الخست ى م التيقائة في ق ار ة ال يخات غدق وسرل لو امتباه مقص ل وواع لي يخات دفع الو
ر ة ة امتباا ة ليةةو فهةةة ورلراك الخع ةةو فةةو ال ة
مفس ".

الخقةةرو فةةي الخسةةت اات ايليةةو فةةو ال قةةر

)(Rasiniski,2006:704),(Rasiniski,2004:4
فالتيقائة القرائة ؛عل القارئ تفهة ال

ول وا ِّ
فسر ال يخات م االل السةال غدال

م فهة مع ةو يخة خفرلاةا واسةت دا اسةت ار ة؛ةات معال؛ة الة

وفةا ة امةةر فةت بة وا؛ةر،

اس ةةتدالالت ليفه ةةة ؛عية ة ت؛ ةةاوه الخس ةةت اات ال ةةدمةا وا تق ةةل ال ةةو الخس ةةت اات العية ةةا ليفه ةةة ي
مصالر االمتباه لدت ح لر م التعرف ليو ال يخات الو الفهة.
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وامتسةةاد التيقائة ة القرائة ة

عخية ة معرفة ة خةةر غةةةالش م ارحةةل تخارسةةها القةةارئ ةللراك

ال يخ ة ة ة ة ة ة والة ة ة ة ة ةةتيف غهة ة ة ة ة ةةا حتة ة ة ة ة ةةو تصة ة ة ة ة ةةل الة ة ة ة ة ةةو مسة ة ة ة ة ةةت ى ال الق ة ة ة ة ة ة وال فة ة ة ة ة ةةا ة والتيقائة ة ة ة ة ة ة
اي  (Samuels, 2002:4) :ت

المرحلة األولى :مرحلة عدم الدقة : Non Accuracy Stage
اج التيخةذ هع ن فائق في الراك ال يخ وم قها حتو ما افر ال قر الخ اسم.

المرحلة الثانية :مرحلة الدقة : Accurate Stage
تختيةةت التيخةةةذ القةةدرة ليةةو الراك ال يخ ة غدق ة
صل الو التيقائة ما فهة

ماهلةةر قد ار ة
ا
ول ة

ة ة ومتةةرللة لةةة

ةل فةحتاا الو م اد م االمتباه لة ؛ اذه الخهخ .

المرحلة الثالثة :مرحلة التلقائية والدقة :Accurate and Automatic Stage
ةةدرك التيخةةةذ ال يخ ة الخوت ن ة تلةةةا لو امتبةةاه متة؛ ة ليخخارس ة والتةةدرام فةق ة ار التيخةةةذ
شفهةا ما السرل والدق والتعبةر ال بةعو ختحدش لت

فةست ةا التجفةر والفهة معا.

وليتحقةه مة مسةةت ى جةةفةر التالمةةةذ و يقةةائةتهة القرائةة

فة ح محتةةاا الةةو معةةةار ليحوةةة

ليةةو معةةدل يقائة ة القةةارئ وقةةد ا يقةةر العد ةةد م ة الد ارسةةات ليةةو ق ة اة اةةذا البعةةد مص ة يت "ت

ائمعمل ائق ار ي"  Reading Rateا ِّ
لةعبر لة معةدل سةرل القةارئ افت ار ةا ا سةرل القةارئ
ا ةةي امعو ةةا
و
واق

لتيقائةتة ة ف ةةي الراك ال يخ ةةات والتع ةةرف ليةه ةةا واعوةة

ر يقائة القارئ في جفةر ال يخات.

الخع ةةدل الق ارئ ةةي م ةةدى مخة ة

)(Brezentize, Berman,2003:248

و قة اة الخعةةدل الق ارئةةي لةةدى التالمةةةذ ةةتة وفقةةا لآل ةةي :تقة ار التيخةةةذ مصةةا مت امةةل الخع ةةو

الخعية خالحظ التيخةةذ و سة؛ةل لةدل ايا ةا وال يخةات الخقةرو ة فةي مةدة هم ةة محةدلة

،ة تحسم الخعدل القرائي وفقةا ليخعاللة اآل ةة ( :ائعحمدتاإلجمح ئيتئلكلمح تتائمقحروءةتفحيتائمقيقحةت

ائواحمةت–تعمدتاأل ط ء=تعمدتائكلم تتائصليلة).تتت((Rasinski, 2004:153
وجد ر الذ ر ا قةا

التيقائة القرائة خع ل ل الفهة لة

فةةالق ار ة لو فهةةة الفائةةدة م هةةا وااللتخةةال ليةةو قةةةا
الق ار ة لة

ل قةخ فو عيةة الق ار ة

سةةرل القةةارئ و يقائةت ة لو فهةةة ؛عةةل

لها ادف والمع و فالهةدف الحقةقةو مة القة ار ة اة فهةة الخقةرو ال الراك ال يخةات

والتيف غها غتيقائة

وليةة فةل الخعةدل الق ارئةو الصةحةت فةو اى م قةف اة اقصةو سةرل تخوة

الرامها ما االحتفاظ خست ى م اسم مة الفهةة ومة ،ةة فةل لقة التعةرف ليةو ال يخةات سةرل
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وامسةةاغة ولقة و يقائةة
خة الفهة وقةاس

خةةل راقةةا لي هة ل الةةو الفهةة وسةةرل اسةةت راا الخع ةو لةةذا الغةةد مة

واذا ا الهدف اآل ي.

 -3الفهمComprehension :

ا الهة ةةدف ايسة ةةخو والتات ة ة العظخة ةةو م ة ة و ار

ة ةةل ق ة ة ار ة اة ةةو فهة ةةة الخع ة ةةو فة ةةالق ار ة

ال قتصةةر ليةةو عةةرف ال يخةةات وال؛خةةل وال ةةه غهةةا غةةل االم ةةالل فةةو القة ار ة ت قةةف ليةةو فهةةة

القارئ معامي ال يخات وال؛خل والرن غة ايف ار وفهة ذرل ال ا م.

والفهةة لخيةة لقيةة متعةةدلة اي عةال ت يةةم فالةةل القةةارئ مةا الة

ورشارات السةال الست تاا الخعامي الخت خ في ال

.تتتتت(ي سرتائليلواني )142:2003،ت

فةةالفهة ال؛ةةةد تعتخةةد ليةةو قةةدر بةةةر مة االمتبةةاه والتر ةة

تظهةةر فةةي لقة جةةفةر القةةارئ

لي يخ ةةات و يقائةتة ة ف ةةو الت ام ةةل غ ةةة ال يخ ةةات ف ةةو وح ةةدات لةس ةةت ي

الخهخت ةةة سة ة اا ف ةةو وق ةةر واح ةةد ل ةةذا الغ ةةد ا

ةة

مسةةت دما اب ار ة

م ه ةةا الخع ةةو ورم؛ ةةاه

لخيةة ة الراك ال يخ ةةات لخيةة ة يقائةة ة تلةة ة

ال سةتح ق ليةو قةدر بةةر مة االمتبةاه مخةا ت؛عةل الخسةاح ايمبةر مة االمتبةاه مجةت ل ليفهةة.
)(Wilger, Penner, 2008:3
ةةت
ومة ،ةةة فةةل الدقة القرائةة والتيقائةة والفهةةة غةة هة روا ة ولالقةةات ة ،ةر و ة ،ر

مةفة امتساد القارئ لخهارات الق ار ة ال يق

خا يي( :راتبتق سم،تملممتفخرا )91:2005،ت

 ائمرحلةتاألوئى:تائمقةتفيتفكترمو تائكلم ت وائ عرفتعلي  :وفةها ةتة الةرن الصةحةت
غة ال يخ الخوت ن ومع ااا جول تلي لو م اد م االمتباه ما قيةةل ال؛هةد الخبةذول
في الق ار ة ف فا ة الختعيخة اليت ا الخحدولة ؛عيهة تورس

ةر مة امتبةااهة
ةدر بة ا
ق ا

فو فت الرم ه ليو حساد االستةعاد فل اذه ال فا ة وقي االمتباه لي يخات

الخرحي اآل ة .

قل الو

ةدر افةةا مة االمتبةاه لخعال؛ة
 ائمرحلةتائن نية:تف متدالالتتائكلم تتومع ني  :حةةث تة فر ق ا
الخست اات العيةا والخقص لة يلا مها اارى فالق ار قوو ال فا ة اليت اة العيةةا ت؛ةاوهو
مرحية فةةت الرمة ه سةه ل

وار ة و امتبةةااهة ليةو لخيةة االسةةتةعاد فال اةالة فةةي معال؛ة

الخهارات ايساسة جول تلي رافقها هاالة في مست ى الفهة.

وقد حدلت مهارات الفهة وه فر الو لد د م الخست اات وفقا ليتبا

واالاةتالف فةو

فه ةةة بةعة ة القة ة ار ة واا ةةداف عيةخه ةةا والع ام ةةل الخ ةةؤ،رة ف ةةي فه ةةة الخق ةةرو ومهخ ةةا ااتيف ةةر ي ةةت
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الخسةةت اات فلمهةةا جخةعةةا ؤ ةةد ا الفهةةة تحةةدش فةةو مسةةت اات لمةةةا ولية ةا ورقا امتسةةم القةةارئ
مهارات الخست اات الدمةا فلم تخو
وم ،ة فالق ار ة

؛اوهاا واالمتقال الو الخست اات العيةا.

الفعالة
الق و فا ة ت يم لد ةدا مة الخهةارات َّ

تحةدل فةي مهةارات

الدقة ة ة ة ة ة القرائةة ة ة ة ة ة والتيقائةة ة ة ة ة ة والفه ة ة ة ة ةةة وناس ة ة ة ة ةةتق ار ع ة ة ة ة ةةس الد ارس ة ة ة ة ةةات م ه ة ة ة ة ةةا ل ارسة ة ة ة ة ة (El-:

)،Garawany,2010:124ت( ار ححححححمتملمححححححود،)80:2010،ت(،(Hegazy,2012:215ت

(( ،(Diab,2015:127م ح هرتشححعب ن،)182:2016،تتوصححلنتائب حنححةتإئححىتق مححةتبم ح راتت

ائمقةتائق ار يةتوائ لق يةتوائف م،تت منلتفيم تيلي:ت
أوال :مهارات الدقة القرائية ،وهي :

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

ب مح  ،وهرفي هحةت.

ثانيا :مهارات التلقائية القرائية ،وتتمثل في :


تق ار ال يخات خعدل م اسم في الدقةق ال احدة.

ثالثا :مهارات الفهم القرائي :


ت لالل عس ال يخات ال ارلة في ال



ت لالل عس ايسالةم ال ارلة في ال



تحدل ايف ارالرئةس لي



تحدل ادف ال ا م م ال



تحدل ايلل والج ااد في ال



تحدل ل اما م اسبا لي

الخقرو .

الخقرو .
الخقرو .

الخقرو .
الخقرو .

الخقرو .

وب لميححمتم ح راتتائمقححةتائق ار يححةتوائ لق يححةتوائف ححم،تيمك ح تاس ح عراضتبعححضتائمراس ح تت

ائمرتبطةتب ذهتائم راتتفيم تيليت :ت

نظراتألهميةتم راتتائمقحةتائق ار يحةتوائ لق يحةتوائف حم،تفقحمتأجر حنتعميحمتمح تائمراسح تت

ائ ىتاه منتب قو متوتجميةتهذهتائم رات،توفيم تيليتعرضتئبعضتائمراس تتئالس ف دةتمج  :ت

531

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

لراس تراسيجسكيت)(Rasinski,1999تااتخر غتق اة الخعدل القرائي و حد د مست اات

الدق القرائةة مة  :الخسةت ى الخسةتقل وال ةعةف والتعيةخةي لةدى المةةذ الصةف الةالةث وال ةام
وا هرت ال تائئ لالق ات؛اغة غةة الخعةدل الق ارئةي والدقة القرائةة

اليو وا لق التعرف ليو ال يخات حدل مست ى الدق القرائة

يخةا امتقةل التيخةةذ الةو هةف

وت ب

.

امةةا ل ارسة راسيجسححكي ) )Rasinski,2001فقةةد ااتخةةر غتقة اة و حد ةةد معةةدالت الق ة ار ة
الجفهة ل الد ال؛امعة

وا هر حيةةل ال تةائئ ا مسةت ى الخعةدل الق ارئةو لي ةالد ةا (166

ميخ هحةح مقرو ة ل ل لقةق

ومست ى الدق القرائة ا ( . %99

ول ارسة راسجسححكيت)(Rasinski,2005تالتةةي ااتخةةر خعرفة ا،ةةر ةةدرا

الته؛ةةي الصة ي

لسيسةةي م ة ال يخةةات ليةةو خة ة مهةةارات الدق ة والتيقائة ة القرائة ة لتالمةةةذ الصةةف الةةةامي االغتةةدائي
واو حر ال تائئ وج ل لالل احصائة ليخ؛خ ل الت؛رابة في الدق والصع نات القرائة .
اما ل ارسة شونتفيجل،تو مالت ه )(Schwanenflugal, et al.,2004تفقةد اسةتهدفر

ِّ
الخعبرة لدى المةذ الخرحي االغتدائة
خة مهارات التيقائة القرائة والق ار ة
ليو رفا مسةت ى الفهةة والدقة القرائةة

مهارات ال الق الق ارئة

و حد د ا،ر مخارسة

وقةد ا هةرت ال تةائئ ا ال القة

القرائة لخية ؛خا غة لق ق ار ة ال يخات و يقائةتها لت تئ الفهة القرائي
ول ارس ة ة ملمححححودتسححححليم نت( )2012التة ةةي اسةةةتهدفر غ ة ةةا غرم ةةامئ عيةخةةةي قةةةائة لية ةةو
اليسةةامةات الترن ا ة وقةةةا
العرنة م ال ةا قة

ا ،ةره فةةو خة ة ال الق ة اليت ا ة القرائة ة وال المة ة لةةدى متعيخةةي اليت ة

تةراةا فةو الخسةت ى الخت سة

وا هةرت ال تةائئ فروقةا قات لاللة احصةائة

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

 وقحححمتأفححح دتتهحححذهتائمراسححح تتائبلحححثتائلححح ئيتفحححىتتلميحححمتائم ححح رات،توبجححح ءتأدواتتائ قحححو م،ت
وإجراءاتتتجفيذتائبرن م ،توتصميمتمج
 ا الدقة فةةي قة ار ة ال يخةةات لو اا ةا
جة ةةفةر ال يخة ةةات وق ة ة ار ة م ة ة

تائبلث،توتلميمتاألسستاآلتية :ت
ةةدفا القةارئ الةةو السةرل والتيقائةة والخرومة فةةي

مامة ةةل ق ة ةل امتبة ةةاه وجهة ةةد معرفة ةةي وفهة ةةة و حصة ةةةل امبة ةةر

ليخعي مات ما قل القارئ الو مست ى اليو م الفهة واحقه ال فا ة وال الق القرائة .
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 التيقائة القرائة اي سرل التيف
م

ال حدات الص ة

ق هحةح فو فترة هم ة محدلة قا

ال م (الدقةق

غتح اةل الرم هالخوت نة الةو اهة ات

عدل ال يخات الصحةح الخقرو ة فو وحةدة

مقاغل مسب مقب ل م الفهة واالستةعاد قا

 العالق غة الدق والتيقائة والفهة لالق

،ةر و ،ر ومست ى الدق القرائة

الق ارئةةو والتيقائةة مؤشةةر مهةةة جةةدا ليحوةةة ليةةو القة ار ة ال يق ة
تق ار خعدل اسرع وامسةاغة

ااتبار ااص ليفهة.

وقالرليو فهة ال

جول ف .

تحدل الخعدل

والقةةارئ قو الدقة القرائة ة

فعال ة ة
 ا ال خذج ة ة والتة ةةدرام والخخارس ة ة والت ة ةرار والتتذت ة ة الخ جه ة ة والتق ة ة اة اج ة ة ار ات َّ
إلمسةةاد و خة ة مهةةارات الدق ة والتيقائة ة والفهةةة فهةةي حررالعقةةل م ة االمتبةةاه ليتفاهةةةل
و سهل ام؛اه الخهخ

و قيل ال قر الخستترل في الا اذه الخهارات هذاتم دعتمتائب حنحةت

ال ي رتم يرتائبلثتاآلتيتأالتوهو؛ ت

ثانيًا :املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة :مفهومه ،مكوناته ،إجراءاته:
Cognitive Academic Language Learning approach

 -1مفهوم المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة ،وأهميته:
تع ة ُّةد الخ ةةدال الخعرف ةةي ايم ةةالتخي ل ةةتعية اليتة ة مة ة م ةةداال عي ةةةة اليت ةةات و عيخه ةةا الت ةةي
هةةخخت واغت ر ة

ةةل م ة شحح موت،توأوم ح ئيت( (Chamot, Omally,1986واسةةتهدفتا م ة

االل قدتة البرامئ اليت ا واإلست ار ة؛ةات التعيةخة التةي سةالد التالمةةذ ليةو امتسةاد مهةارات
اليت

و حقةه ال ؛اح ايمالتخي في الخ ال التعيةخة

و خة مهارات التعية والت مل الذا ي لد هة.

وقمتعتحتترفتبأنه " مخ قا عيةخي ر ب فة مخ مهارات اليت ما محت ى عية اليت
درا

ما

است ار ة؛ةات عيةخةة سةالد التالمةةذ ليةو فهةة و ةذ رالخفااةة ومخارسة مهةارات اليتة فةي

م؛االت الخحت ى الخ تيف ".

)(Chamot, O'Malley,1996:259

و بدو ااخة اذا الخدال فو ر ة ه ليو خة ال فا ة لختعيخي اليت
العقية التي تق م

وال لي العخيةات

غها ا ،ا التعية و خة قد ار هة لةصبح ا متعيخةة امةةر فاليةة قةالرا ليةو

قةةة امفسهة و عيخهة مؤ دا ليو التفالةل والخجةار اإلت؛اغةة ليختعيخةة مةا ع ةهة ومة حهة
فرها لخخارس اليت .

)(Moughamian, Rivera, Francis,2009:11
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ولقةةد ةةة صةةخةخ االلتخةةال ليةةو ال ظرا ة الخعرفة ة ليةةتعية و بةقا هةةا الترن ا ة

غت امةةل

اال ؛ااةةات التعيةخةة الحد ةة ومعةةا ةر التقة اة الجةةامل فةةو لمةةئ الخحتة ى التعيةخةةي مةةا الخهةةارات
اليت ا ورست ار ة؛ةات التعية في م هئ و ق اة مت امل.

)(Chamot, 2007:119

و ر ال ظرا ة الخعرفة ة ليةةتعية ليةةو العخيةةةات العقية ة التةةي ت س ة غةةة الةةدافا التعيةخةةي

واسةت؛ا ات الخةتعية اةذه العخيةةات التةي حةدش لااةةل لقةل الخةتعية و ِّ
فسةر لخيةة الةتعية مهةةا "
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
وقة ة ة ةةد ل ة ة ة ة

تشححححححححيلت( (Shuellرؤا ة ة ة ة ال ظرا ة ة ة ة الخعرفة ة ة ة ة لية ة ة ةةتعية فة ة ة ةةي:ت(حسححححححححي ت

ملمم)25:2007،
 ال ظر الو التعية معخية مج

غ ا ة.

 االاتخا العخيةات العقية قات الخست اات العيةا في التعية.
 االاتخا ال بةع الترامخة ليعية والدور الذ ،ؤلت الخعرف السا ق لدى الختعية.
 االاتخا ال راق التي عرل غها الخعي مات.
 االاتخا غتحيةل مها التعية وايلا خا تفه ما العخيةات الذا ة .
واست د غذلت الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت الو ا
لقيةة معرفةة

عية اليت

ت خ لخيةةات

وا الةةتعية لخيةة فعالة مسةةتخرة اسةةتخ ارر مجةةا الخةةتعية وناسةةتخرارالت ظةة الةةذا و

ليتعية و خة ال؛ امم اليت ا

وا التعية لخية تخوة

صة ةفها الةو ،ال،ة اشةوال مة الخعرفة :

معرفةتتصحر لية :عتخةد ليةو الخعةارف والحقةائه معرفحةتإج ار يحة :تخةةل فةي امتسةاد اجة ار ات
ورسةةت ار ة؛ةات الةةتعية معرفححةتمحح توراءتائمعرفححة:ت ةةتة ةةالرن ال ة الي غةةة مهةةا الةةتعية ورج ة ار ات
ال ة ة ة ة ةةتعية وا الخعرفة ة ة ة ة ة التصة ة ة ة ة ةراحة واإلجرائةة ة ة ة ة ة تخوة ة ة ة ة ة
و عيخها.
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ووفق تئ ذهتائخص صتفقمتتلمدتتمكون تهتفيتاآلتيت؛

ت

 -2مكونات المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة :
ة

الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتة مة ل اهةةر ةةتة لم؛هةةا فةةي صةةخةة عيةخةةي

واحد اذه الع اهراي(Chamot, O'Malley,1994:10),(Chamot, 2007: 319) :
أ) المحتـــــــوى:
تخة ةةل الخحت ة ة ى ا ارلخ ةةل السة ةةت دا ومخارسة ة اليت ة ة لي ةةتعية لتحقةة ةةه الت ةةرل الرئةسةةةي

ليبرمة ةةامئ وقلة ةةت غت امة ةةل مهة ةةارات اليت ة ة مة ةةا محت ة ة ى الخ

ة ة لات الخب ة ة ة لية ةةو عية ةةة و خة ة ة

الخهارات حةث ؤ ةد اإل ةار العةا ليبرمةامئ ليةو ال يفةة الخعرفةة ليتالمةةذ واسةتةخار معةارفهة

السا ق فو التعية ال؛د د واست دا است ار ة؛ةات الةتعية ة لاة ليةتعية وااتةةار اسةت ار ة؛ةات الةتعية
الخ اسةةب

ورلراك العالقةةات والةةروا

خة مهارات اليت

غةةة اإلسةةت ار ة؛ةات وقلةةت ااتةةةار م

ة لات سةةهة فةةي

و ت افه ما قد ار هة ومة لهة و سهة في عية و خة مهارات اليت .

ب) مهارات اللغة:
،امي مو مةات الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لتعيةةة اليتة اة

ة ار و خةة مهةارات اليتة

ايمالتخة ة الختخةي ة فةةي مهةةارات اليت ة ايرنةةا( :االسةةتخاع التحةةدش الق ة ار ة ال تا ة

الخحت ة ى اليت ة  ،حةةةث خةةةل اليت ة الاة و ةفة ة لةةتعية م

م ة اةةالل

ة ع امةةالتخي فالتالمةةةذ ال ةةتعية م ة

االل الخحت ى :الخفرلات والق الةد– فقة  -ول ة الخفةااةة والخهةا ارت والسةةاقات اليت اة الخ اسةب
لهة است دا اليت ايمالتخة .

)(Chamot,O'Malley,1996:264

وافترل اذا الخدال وج ل لالق و،ةق غة الخهارات اليت ا ومست اات التف ةةر العيةةا

فةالتف ةرا القاسةة الخجةترك غةة جخةةا مهةةارت اليتة

امج ة

حةةث ا الا الخهةا الخعرفةة الختخةية فةةي

الخحت ة ى م ة  :التحيةةةل والتر ةةةم والتق ة اة والتفسةةةر ت يةةم مهةةارات ف ةرليةةةا اسةةت دا

اليت في هةل الخعي مات ورفها اآلارا والت اهل معهة في م اقف التعية.

ج) إستراتيجيات التعلم:
عة ُّةد اسةةت ار ة؛ةات الةةتعية لخيةةةات لقيةة وامجة

سةةالد فةةي حقةةةه ااةةداف الةةتعية غة لي

ورلراك فهةةي مه ةةئ معرف ةةي تس ةةالد التالمة ةةذ لي ةةو عيةةة العخية ةةات واإلجةة ار ات الت ةةي س ةةهل الفه ةةة
واالحتفاظ الخهارات والخفااةة ال؛د دة ال الة .

(حسي تملمم )210:2007،ت
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ولقةةد قةةدمر ش ح موت،توأوم ح ئليت) (Chamot,O'Malley,1995:60-64سيس ة م ة
الفعالة التةةي تسةةت دمها التالمةةةذ فةةي مهةةا اليتة
اسةةت ار ة؛ةات الةةتعية َّ
تح ةةد م ةةا ع ةةها ال ةةبعس

عخية ةةات ف ة ةةر ورجة ة ار ات وامجة ة

اةةذه اإلسةةت ار ة؛ةات الةةةالش

ومخارس ةةات تقة ة

غه ةةا التيخة ةةذ

لتسالده ليو التعية جول اف ل وم اذه اإلست ار ة؛ةات :ت

 إس راتيجي تتم توراءتائمعرفةت : Meta cognitive Strategiesت
واي العخيةات الت فةذت التي ع ي قدرة الفرل ليو الت

فذ غ ؛اح و ق اة التعية فهي ت خ  :الت


ة لخهخ التعية و حد د ةةف

ة والخراقب والتق اة يمج

اإلس راتيجي تتائمعرفيةت: Cognitive Strategies

التعية .ت

اي اإلست ار ة؛ةات والعخيةات الخعرفة التي رن الخعي مات ال؛د دة ال برة السا ق .

 اإلس راتيجي تتاالج م عيةت:Social Strategies
اة ة ةةي ايمج ة ة ة التة ة ةةي سة ة ةةهة فة ة ةةي مخارس ة ة ة اليت ة ة ة غتحقةة ة ةةه ااة ة ةةداف الة ة ةةتعية التعة ة ةةاومي
والتتذت الراجع .
و مك تتوظيفتهذهتائمكون تتإج ار ي تئ جفيذه تفيتبرن م تائبلثتائل ئيتك آلتيتبأن :ت
 ت ةةخ محت ة ى البرمةةامئ امج ة لت ا ة مت ل ة اسةةم قةةدرات التالمةةةذ و خةةي مهةةارات
التف ةر والتعية.
 ظة محت ى ابرات وامج البرمامئ خا تةت ليتالمةذ مخارس الخهارة امةةر مة مةرة فةي
م ا ا م تيف .
 ت ام ةةل االس ةةت ار ة؛ةات م ةةا مه ةةارات اليتة ة و ارل ةةي الف ةةرول الفرلتة ة و ة ة فر فره ةةا حقةقةة ة
لخخارس اليت و عية مها ار ها.
ووفق ح تئححذئكتي ح متتجفيححذتائبرن ح م تبححمم تائمل ححواتوم ح راتتائل ححةتواالس ح راتيجي تتوفق ح ت
ئإلجراءاتتاآلتية؛ ت

 -3إجراءات املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة :

ل ةد بةةةه الخةةدال الخعرفةةي ايمةالتخي لةةتعية اليتة تقة الخعيةة غتحد ةةد امة اع ايمجة
الخ اسةةب ل ةةل مرحي ة م ة الخ ارحةةل التةةي اسةةم احتةاجةةات التالمةةةذ التعيةخة ة و ؤ ةةد اسةةت دا
اسةةت ار ة؛ةات الةةتعية ة لاة ليةةتعية و ج ة التالمةةةذ الاتةةةار اسةةت ار ة؛ةات الةةتعية الخ اسةةب ورلراك
العالقات والروا غة اإلست ار ة؛ةات و دمئ اةذه ايمجة الخحتة ى واليتة ورسةت ار ة؛ةات الةتعية
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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المرحلة األولى :اإلعداد : Preparation Stage

التةةرل م ة اةةذه الخرحي ة ا ة قةةدتة لخح ة لام ة ل ة ااةةداف الةةتعية وال ب ةرات ال؛د ةةدة
لت خة ة ولةةي التالمةةةذ العخيةةةات العقية ة ال اه ة غةةتعية مهةةارات اليت ة وم
درك التالمةذ معرفتهة السةا ق لة م

ة ع الةدر

ة ع الةةدر

واحةدلو اإلسةت ار ة؛ةات وايمجة

حةةةث

الالهمة

تعة ليةهة ام؛اهاا.
لخخارس و عية الخهارة اليت ا ال؛د دة التي َّ
المرحلة الثانية :التقديم : Presentation Stage
ت ِّقد الخعية واجةرح الخهةارات ورسةت ار ة؛ةات الةتعية و ةفةة
مخاقا سخعة ونصرا

ةفهةا ومخارسةتها مة اةالل

الئة اسالةم التعية ل؛خةا التالمةذ ما مخذجتها ص ت مر فا.

المرحلة الثالثة :الممارسة المستقلة والموجهة : Practice Stage
تج ة ةة؛ا الخعي ة ةةة التالمةة ة ةذ لي ة ةةو محاما ة ة ة ف ة ةةي اجة ة ة ار ات مخارسة ة ة مه ة ةةارات اليتة ة ة ايمجة ة ة
اإلست ار ة؛ة

ما قدتة الت جة والتتذت الراجع التي ر

ليو لخيةات التعية التف ةر.

المرحلة الرابعة :التقويم : Evaluation Stage
هدف الخعية في اذه الخرحي الو واد التالمةذ فرص لتق اة م؛ةاحهة ومةدى امتسةاغهة
ليخهارات اليت ا

و فةذاة لإلست ار ة؛ةات ال ةفة التي لرنهة الخعية ليةها.

المرحلة الخامسة :اإلفاد : Expansion Stage
ة ِّول الخعيةةة التالمةةةذ خ اقةةف حقةقة ة واقعة ة خو ة التالمةةةذ م ة مخارس ة مهةةارات اليت ة
و بةه است ار ة؛ةات التعيةة في سةاقات جد دة و بةه ما عيخ ه في م اقف جد دة.
تووفقح تئإلجحراءاتتائموضححلةتسح بق ،تس سححيرتإجحراءاتتبرنح م تائبلححثتائلح ئي أمح تمح ت
ي علقتب ئ قو م،تأوضلهتفيتاآلتي؛

 -4التقويم وفق املدخل املعريف األكادميي لتعلم اللغة :
تخة ة التقة ة اة وف ةةه الخةةدال الخعرف ةةي ايم ةةالتخي لةةتعية اليتة ة

لمة ة تعتخةةد لية ةو التقة ة اة

ال ا ت الخباشر والصرات ليتالمةذ يمة ت يةم الا فعيةةا قةائة ليةو الخعرفة اليت اة واإلجرائةة
إلج ار ات فةذ الخهارة .خا امة تسةة الجةخ ل واالسةتخ اررا والت ة ع وفةه مؤشةراتتوق الةد قةد ر
مق .تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت( (Chamot, O'Malley,1994:126ت
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وا ةةاك اشةةوال لد ةةدة مة اسةةالةم التقة اة وفةةه الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتة

تيةةف اةةذه ايسةةالةم بعةةا الاةةتالف الخهةةا الخ ةرال ق اخهةةا و ر ة ليةةو مةةا ت؛ةةر ،لااةةل لقةةل
الخةةتعية م ة لخيةةةات لقية ة

و هةةتة عخيةةةات التف ةةةر العيةةةا وم ة االاتبةةارات التةةي تعتخةةد ليةه ةا

غرمامئ البحث الحالي :ااتبارالق ار ة الجفهي استبةامات التق اة الذا ي س؛الت التعية.

أم توقمتتمتعرضتائمم ل ائمعرفيتاألم ديميتئ علمتائل ةتم تحيثتموضوعهتومكون تهت

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

فجظراتألهميةتائمم لتائمعرفيتاألم ديميتئ علمتائل ة،تفقمتأجر حنتائعميحمتمح تائمراسح تت
ائ ىتاه منتب س خمامه،توفيم تيليتعرضتألهمتهذهتائمراس تتئالس ف دةتمج :ت ت
لراس إيم نتعبمتائحرحيمت( )Abdel-Rehim,2011حةةث اسةتهدفر اسةت دا الخةدال
الخعرفي ايمالتخي لةتعية اليتة فةي خةة مهةارات االسةتخاع اإلسةت ار ة؛ي والفهةة االسةتخالي لةدى
ةةالد الخرحي ة الةام ا ة

وقةةد هةةر حس ة فةةي الا

البةةات الخ؛خ ل ة الت؛رابة ة فةةي االاتبةةار

البعد ،لالستخاع اإلسةت ار ة؛ي ومهةارة الفهةة االسةتخالي وقلةت مقارمة الخ؛خ لة ال ةا
التدرا

عةد

ليخ؛خ ل الت؛رابة است دا الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت  .ت
ول ارس ة تم ح هرتشححعب نت( )2013التةةي اسةةتهدفر خة ة مهةةارات االسةةتخاع ال اقةةد لتالمةةةذ

الخرحي ة اإللدالت ة اسةةت دا اسةةت ار ة؛ةات عيةةة اليت ة القائخ ة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي
لةةتعية اليت ة

وقةةد هةةل الةةو وج ة ل ف ةرول غةةة مت س ة ي لرجةةات ةةالد الخ؛خ ل ة ال ةةا

ومت س ة ي لرجةةات ةةالد الخ؛خ ل ة الت؛رابة ة فةةي ةةل مهةةارة م ة مهةةارات االسةةتخاعا ِّم َّخةةا ةةدل
ليةةو فالية ة الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليت ة فةةي خة ة مهةةارات االسةةتخاع وقةةد اوهةةو
است دا الخدال الخعرفي ايمالتخي في خة مهارات اليت لتالمةذ الخراحل الدراسة الخ تيف  .ت
امةةا ل ارس ة أدجزز ، ،أن ز ( (Adiguzel, Ozkan, 2013فقةةد ااتخةةر خعرف ة ت ار
التالمةةذ لة مهةارات الفهةةة وقةةد ار هة القرائةة واسةةت دامهة اإلسةةت ار ة؛ي إلسةت ار ة؛ةات عيةةة القة ار ة

الخب ة ليو الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت في عية اليت الفرمسة

يت ،امة في التعيةةة

العةةالي واو ةةحر فالية ة اسةةت ار ة؛ةات الق ة ار ة فةةي خة ة ولةةي التالمةةةذ اإلسةةت ار ة؛ةات ورلراك
م احي الق ة وال عف لد هة .ت
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ول ارس ة ة ملمحححححودتهحححححاللت( )2015التة ةةي ااتخة ةةر خعرف ة ة ا،ة ةةر اسة ةةت دا الخة ةةدال الخعرفة ةةي
ايمةةالتخي لةةتعية اليت ة فةةي ةةدرا

الق ة ار ة و خةة مهةةارات الفهةةة الق ارئةةي اإلغةةدالي ومهةةارات الت اهةةل

اليت  ،و هير الو فالية اذا الخدال واوهر است دام في جخةا فروع وف

اليت  .ت

ول ارس ة تمج ح رتإسححم عيلت( )2015التةةي اسةةتهدفر خة ة مهةةارات التحةةدش وال تا ة لةةدى

ال ا قة

تةةر العرنةة فةي الخسةت ى الخت سة

اسةت دا الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية اليتة

وقةةد بة َّةة فالية ة البرمةةامئ القةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليت ة فةةي خة ة اةةذه

الخهارات .ت
اليت ة

وم العةرل السةاغه ليد ارسةات والبحة ش التةو اولةر الخةدال الخعرفةي ايمةالتخي لةتعية

فلم ة تخو ة الق ة ل :ا الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليت ة

هةةدف الةةو خة ة ال فةةا ة

اليت ا ة لةةدى الختعيخةةة غ ةةا ليةةو احتةاجةةا هة وا؛عةةل الختعيخةةة مج ة ة ات؛ةةاغةة فةةو الةةتعية

واحت ى است ار ة؛ةات مت ل وم تيف

اسم جخةا التالمةذ ايمر الذ ،دلة

ةرورة االلتخةال

ليو اذا الخدال لت خة مهارات اليت .
ت توبعححمتتج ح ولتائب حنححةتئم ي حراتتائبلححث،توم ح تارتححباتب م ح تم ح تدراس ح تتس ح بقة،تيمك ح ت

غةتائفرضيي تاآلتيي ت :ت
ت
صي


جةةد فةةرل قو لالل ة احصةةائة غةةة مت س ة ي لرجةةات المةةةذ الصةةف ايول اإللةةدال ،ف ةةي

ااتبةةار الدق ة القرائة ة والتيقائة ة والفهةةة وةةل غ ةة الت بةق ةة القبيةةي والبعةةد ،لصةةالت الت بةةةه

البعد.،


جةةد فةةرول قات لاللة احصةةائة غةةة مت سة ي لرجةةات المةةةذ الصةةف ايول اإللةةدال ،فةةي

ااتبةةار الدق ة القرائة ة والتيقائة ة والفهةةة فةةي ةةل مهةةارة فرلة ة ليةةو حةةدة غةةة الت بةق ةة القبيةةي
والبعد ،لصالت الت بةه البعد.،

وب لميمتفرضيتائبلث،تيمك تعرضتإجراءاته،تفيم يلي؛ ت
س رتتإجراءاتتتجميةتم راتتائمقةتائق ار يةتوائ لق يةتوائف متئماتتالميذتائصحفتاألولت

ةتوفق تئتآتي :ت
اإلعماديتب س خمامتائبرن م تائق متعلىتائمم لتائمعرفيتاألتم ديميتئ علمتائل
ً
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 -1حتديد مهارات الدقة القرائية والتلقائية والفهم املناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي:

ة ةةة حد ة ةةد اة ةةذه الخهة ةةارات م ة ة اة ةةالل الد ارسة ةةات والبح ة ة ش وال تا ة ةةات ال ظرا ة ة العرنة ة ة

وايج بة ة التةةي اولةةر مهةةارات الدق ة القرائة ة والتيقائة ة والفهةةة ،ةةة جخعهةةا وحصةةراا فةةي اسةةتبام
مقائخ ة مبدئة ة لعر ةةها ليةةو عةةس الخحوخةةة
وس ةةالم الص ةةةاذ اليت اة ة

لبةةةا م اسةةب يةةت الخهةةارات ليتالمةةةذ وهةةح

وح ةةذف او ا ةةاف او عةةةد ل اتة ة مه ةةارة ف ةةي القائخة ة .توقححححمتأبححححمات

ائملكمونتآراءهمتك آلتي:ت عد ل هةاذ مهارة " يقرأتائكلم تتبضباتنلحويتوصحرفيتصحلي ت"

الةو "تيقرأتائكلم تتبضحباتئ حويتصحلي ت" ومهةارة "تيقحرأتائكلمح تتبسحرعةتمج سحبةتفحيتائمقيقحةت
ائواحمةت" الو"تيقرأتائكلم تتبمعملتق ار يتمج سبت" (فيتائمقيقةتائواححمة) حةذف مهةار ي"تيلحمدت
سب تئلجصتائمقروء" يمهخةا تقةسةا جامبةا
األدئةتوائشواهمتفيتائجصتائمقروء،تيض تعجواًن تمج ً
مق ةةدتا ورغ ةةدالةا ال ت اس ةةبا م ةةا ا ةةدف الد ارسة ة توقحححمتاسححح ج بنتائب حنحححةتئ حححذهتاآلراء،توأجحححرتت

ائ عميالتتائال مة .ت
الخ ف

ونحص ة ة تر ار الخحوخة ةةة فة ةةي الخهة ةةارات و ح ايهة ةةا الة ةةو مسة ةةم م ا ة ة
ل ( %80وااتةارالخهارات الخر فع

ايمالتخي لتعية اليت

وحة ةةذف الخهة ةةارات

لت خةتها البرمامئ القةائة ليةو الخةدال الخعرفةي

تمتائ وصلتإئىتق مةتن يةتئم راتتائمقةتائق ار يةتوائ لق يةتوائف م .ت

 -2بناء اختبار الدقة القرائية والتلقائية والفهم لتالميذ الصف األول اإلعدادي :

 هحححمفتاال بححح ر:تاس ةةتهدف االاتب ةةار قة ة اة مس ةةت ى المة ةةذ الص ةةف ايول اإلل ةةدال ،لتس ةةا
مهارات :ارنا لخهارات الدق القرائة

ومهارة ليتيقائة

وارنا مهارات لفهة الخقرو .

 مصححح درتاشححح ق بتاال بححح ر :اس ةةت دت الباحةة ة ف ةةي ال ةةدالاا الاتب ةةار مه ةةارات الدقة ة القرائةة ة
والتيقائة والفهة الو لدة مصالر م ها (:قائخ الخهارات الساغه حد داا البحة ش وايلغةةات
ايج بةة والعرنةة فةةو الدقة القرائةة والتيقائةة والفهةةة ونعةةس االاتبةةارات الخعةاراة فةةي قة اة

اذه الخهارات و بةع المةذ الخرحي اإللدالت .

 وصححفتاال ب ح ر:

ةةخ ااتبارالدق ة والتيقائة ة والفهةةة فةةي ائصححفلةتاألوئححى :التةةالف و تةةم

لية اسة االاتبار ائصفلةتائن نية :مةفة التحوةة ليو االاتبةار ائن ئنحة :عيةخةات التيخةةذ

ل

ةفة اإلجا ل اس ي االاتبار والخعية ل

ةفة

بةه االاتبار.

 ضحححباتاال بححح ر :ةةة ل ةةرل االاتب ةةار لي ةةو م؛خ لة ة مة ة الخحوخ ةةة لبة ةةا م ةةدى م اس ةةبت
وو ح التعيةخات وسالم اليت
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ت ار اةةة ة

التالمةةةذ وقةةد اغةةدى الخحوخ ة

االاتبةةار م اسةةم واليت ة سةةيةخ

ب ال يخات وقمتأ ذتتائب حنةتب ذاتائرأي.

 ائ جربةتاالس طالعيةتئال ب ر:ت ة
اإللدال ،خدرس

فر الج نت اإللدالت الخجتر

غيه لدلاة ستا ولجرا


بةه االاتبةار ليةو م؛خ لة مة

ةةرورة

مةةا

المةةذ الصةف ايول

للارة شةبة الق ةا ر– محافظة القية نةة

يخةذة واست دمر غةامات اذا الت بةه في حد د :

م تاال ب ر :وقد ا هم االاتبار ول ( 25لقةق قرابا لي؛يسات الةالش.

 ثبحححح تتاال بحححح ر :ةةة حس ةةاد ،ب ةةات االاتب ةةار اس ةةت دا معام ةةل الف ةةا رومب ةةا Alpha-
 Cronbachونت بةه غرمامئ ) )SPSS-14ة حساد الةبةات ال يةي لالاتبةار،توجةد
ام تساو 0,857( ،مخا دل ليو الةبات ال يي لالاتبار وهالحةت ليت بةه.
 صمبتاال ب ر :لقةا

هدل االاتبار التخد ليو :

يت(صححمبتائملكمححي ) :لر ةةر الباحةة االاتبةةار ليةةو م؛خ لة مة
 oائصححمبتائظح هر ت
الخحوخة ةةة
الخهارات

غية ةةه لة ةةدلاة لج ة ةرا محوخة ةةا لخعرف ة ة مة ةةدى م اسة ةةب االاتبة ةةار لقةة ةةا
خا ة

ةت قلت سا قا.

 oائصمبتائذاتيت(صمبتاالتس بتائحما لى) :ةة حسةاد معامةل االر بةا غةة
والخح ر الذى تخي الة

وا

ت ا جخةا معامالت االر با غةة

ةل مهةارة

ةل مهةارة فرلةة

والخهارة الرئةس لال احصائةا ل د مست ى ( 0,01مخا دل ليةو اال سةال الةداايي
وهدل و،بات جخةا الب ل الفرلة لالاتبار.
 oصمبتاالتس ب ائبج ى :ة حساد معامل االر با غة لرج الخهةارة الرئةسة والدرجة
ال يةة ة لالاتب ةةار وا

ةةت ا جخة ةةا مع ةةامالت االر ب ةةا غ ةةة لرجة ة الخه ةةارة الرئةسة ة

والدرج ال ية لالاتبار مر فع ولال احصائةا ل د مسةت ى لاللة ( 0,01ا مخةا ةدل
ليو هدل وا سال الب ل الرئةس لقةا

ما و ا لقةاس .

 مع ملتائس وئةتوائصعوبة:ت ة حساد معامالت السه ل والصةع ن لب ة ل االاتبةار وامتةدت
الخعامالت م ( 0,86 :0,42وم ،ة ة اإل قا ليةها.
 معاملتائقوةتائ مييز ة :ة حسةاد معةامالت التخةة لب ة ل االاتبةار وامتةدت مة ( 0,32الةو
( 0,78واي معامالت خةة مقب ل .
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 -3بناء البرنامج القائم على المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة :
 هححمفتائبرن ح م :تاةةدف اةةذا البرمةةامئ الةةو خة ة مهةةارات الدق ة القرائة ة والتيقائة ة والفهةةة لةةدى
المةذ الصف ايول اإللدال ،واست د اةذا البرمةامئ الةو لةدة مسةيخات خةي ولةي التالمةةذ
اخة مهارات الدق والتيقائة والفهة ورلرامهة إلست ار ة؛ةات خة اذه الخهارات لد هة.
 مكونححح تتائبرنححح م :ت
(قصة

ةةخ البرم ةةامئ اا ةةدافا ومحتة ة ى ف ةةي ش ةةول ق ةةا قرائةة ة مت لة ة مة ة :

ومصة ص ليخةة

مست ى مقروئة التالمةذ
مت ل

وحة ار واماشةةةد مصةةاذ
خا اشتخل ليو امجة

ومفةةرلات م ل فة فةةي

سةةي د سةةي

درابةة لت اة لخخارسة الخهةارات سةالةم

وقمتتضم تائبرن م تذئكتفيتجزأي ؛تدئيلتئلمعلم،توك يبتئل لميذ.

أ) الجزء األول :كتيب التلميذ:
 هحححححمفتائك يحححححب:تاسة ةةتهدف حقةة ةةه ااة ةةداف البحة ةةث لةو ة ة

ل مة ةةا ليتيخةة ةةذ لية ةةو فةة ةةذ

اإلج ار ات.
 مكون تتائك يب:ت
 مقممة:ت

تةم التيخةذ م  :ت

خ ر اياداف الخرج حقةقها وررشالات سالد التيخةذ ليو الخخارس .

 ائمل ححححواتائ عليمححححي:ت ة ة
وايمج

تقة ة َّةد فة ةةي ة ةةل لر ال ة ة

م ة ة لج ة ةرة لرو

الق ارئة ةةي

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

ب)تائجزءتائن ني:تدئيلتائمعلم:
 همفتائمئيل:ت ة الدال اذا الدلةل خ قا استرشال ،ليخعية تقد م؛خ لة مة اإلجة ار ات
الت؛رابة التي تستعة غها الخعية ل د خة مهارات الدق والتيقائة القرائة والفهة است دا
الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت

وقد

خ الخو مات اآل ة :

 مقممحححةتائحححمئيل:تاس ةةتهدفر ق ةةدتة وه ةةف لة ة اجة ة ار ات البرم ةةامئ الق ةةائة لي ةةو الخ ةةدال
الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت في خة مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة.

 توصححيفتائححمئيل:
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 -4تطبيق برنامج المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة:
ة فةذ البرمامئ وفقا لآل و:

تتلميمتائعيجة:ت ة ااتةارلة



غيةه لةدلاا ( 35اخسة و،ال،ةة

يخةةذا و يخةةذة مة

المةةذ

الصف ايول اإللدالى خدرس ف؛ر اإلسال جبة الق ا ر -محافظ القية نة  .ت

 ائمج تائ جر بي :به الخ هئ الت؛رابو قو الخ؛خ ل ال احدة والقةا القبيو والبعدى.
 ائ طبيحححححقتائقبلحححححى :ة ةةة الت بة ة ةةه القبي ة ةةو لالاتب ة ةةار ف ة ةةو ات ة ةةا الةال ،ة ةةا وايرنع ة ةةا وال خ ة ةةة
الخ افه( 16 15 14م شهر فب ار رلا (. 2017

 ائ طبيقتائميماني :استخرت فتةرة الت بةةه مة ( 2017/4/13 :2017/2/14غ اقةا ،خةامي
حص

اسب لةا ل ل لر ارنا حص

ليو مة في ل

حصتا .

 ائ طبيححقتائبعححما :ةةة اج ة ار الت بةةةه البعةةدى لالاتبةةار فةةو اتةةا الةال،ةةا وايرنعةةا وال خةةة
الخ افه 11 12 13( :م شهر اغرال لا (. 2017
تعرضتائب حنةتن

تائبلثتك آلتي :

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

ليتحقه م فالية البرمامئ القائة ليو الخدال الخعرفي ايمالتخي لةتعية اليتة فةي خةة

مه ةةارات الدقة ة القرائةة ة والتيقائةة ة والفه ةةة لتالمة ةةذ الص ةةف ايول اإلل ةةدال،،ت ةةة هة ةةاذ الف ةةرل

الرئةسي وا

ليةو" :تيوجحمتفحربتذوتدالئحةتإحصح يةتبحي تم وسحطىتدرجح تتتالميحذتائصحفت

األولتاإلعماديتفيتائ طبيقتائقبليتوائبعميتئال ب رتئص ئ تم وساتدرج تتائ الميذتبح ئ طبيقت

ائبعمي" ة است دا البرمامئ اإلحصائي) (SPSS-14وايسالةم اإلحصائة اآل ة :
 ااتبار(ت ليخ؛خ ل ال احدة قات القةا
 مرنةةا ا تةةا )
:

القبيي والبعد.،

( لحسةةاد ح؛ةةة ا،ةةر البرمةةامئ حةةةث ة

معالل ة مرنةةا ا تةةا )

( (* ليةةو

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(أحممتائرف عى،تنصرتملمود:2014،ت )138-135ت

(*)ت جةر( : T2مرنا قةخ (ت ( : dfلرجة الحراة واةتة فسةةر قةخة ح؛ةة اي،ةر خةا يةي :اقا امةر القةخة
ةةعةفا اقا ام ةةر القةخة ة =  0,8 0,5ف ةةل ح؛ ةةة اي ،ةةر توة ة
=  0,5 0,2ف ةةل ح؛ ةةة اي ،ةةر توة ة
بةرا.
مت س ا اقا امر القةخ =  0,9 0,8فل ح؛ة اي،ر تو
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وقمتأسفرتتن

تتطبيقتاال ب رتومرب تإي تع تائبي ن تتاآلتية :ت
جدول ()1

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

درجة

املعياري

احلرية

املهارات

التطبيق

املتوسط

مهارات الدقة القرائية

القبلي

64,157

10,806

والتلقائية والفهم (ككل)

البعدي

105,00

4,808

34

قيمة (ت)

مستوى

حجم

الداللة

األثر

0,01

0,94

26,981

وب س قراءتائجمولتائس بقتي ض تأنت:
مت س ة لرجةةات التالمةةةذ فةةي مهةةارات الدق ة القرائة ة والتيقائة ة والفهةةة فةةو الت بةةةه القبيةةو
مامةةر( 64,157ةةامحراف معةةةار ،قةةدرهت( )10,806غة خةةا اهةةبت مت س ة لرجةةات التالمةةةذ فةةي
الت بةه البعد ،ا ( 105,00امحراف معةار 4,808(،لت ة

قةخة (ت اةي (26,981

واي قةخ لال احصةائةا ل ةد مسةت ى ( 0,01ونحسةاد ح؛ةة اي،ةر ل سةب التبةا

الةذ ،احد،ة :

(ائم يحرتائمسح قل):تالبرمةامئ القةةائة ليةو الخةدال الخعرفةي ايمةةالتخي لةتعية اليتة تفةي (ائم يححرت
ائ ح ب ):تمهةارات الدقة القرائةة والتيقائةة والفهةة وجةد امهةةا غيتةر مسةت ى ( 0,94مةةا ةدل ليةةو
حسة مسةةت ى التالمةةةذ فةةي مهةةارات الدقة القرائةة والتيقائةة والفهةةة وفاليةة البرمةةامئ القةةائة ليةةو
الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتة فةةي خةة مهةةارات الدقة القرائةة والتيقائةة والفهةةة لتالمةةةذ
الصف ايول اإللدال ،وار فاع ح؛ة ا،ره.
و تفه اذه ال تة؛ ما ما ورل م الغةات البحث الترن  ،ومسيخا ل الخدال الخعرفي
ايمالتخي لتعية اليت مة الةرن والت ةةف غةة العخيةةات التةي حةدش لااةل لقةل الخةتعية ونةة
العخيةةةات ال ارجةة ة الت ةةي ح ةةدش ا ،ةةا ال ةةتعية ومت ةةائئ الد ارس ةةات التةةي و فة ةر الخة ةدال الخعرف ةةي
ايم ةةالتخي ل ةةتعية اليتة ة ف ةةي خةة ة مه ةةارات اليتة ة وف ةةا ة ل ةةدى التالمة ةةذ لي ةةو مس ةةت ى الخ ارح ةةل
الد ارسةة

وقلةةت مةةةل(Chamot,O'Malley, 2009) (Chamot, Robbins, 2006) :

)( (Abdel-Rehim,2011:256مة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاار شة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةعبا 43:2013
)( (Adiguzel,Ozkan,2013محخ لاالل ( 389:2015م ار اسخالةل 198:2015
):(El-Garhy, 2017:23
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و مك تتفسيرتذئك،تبأنهتربم تيرج تإئىت:

بةع البرمامئ وما التخد لية م الدمئ لخحت ى القرائي(الق ا القرائة



لخهةةارات الدقة القرائةة والتيقائةة والفهةةة و

ما الخعرف اليت ا

ةةةف اسةةت ار ة؛ةات عيةةة اليتة

متسيسةةي تخارسةةها التيخةةةذ قةةد حقةةه اذ ار ةا مت ل ة

ة ات اجرائةة

اسةةهخر فةةي عيةةة وامتسةةاد التالمةةةذ

لخهة ة ةةارات الدق ة ة ة القرائة ة ة ة والتيقائة ة ة ة والفهة ة ةةة و عخة ة ةةةة التف ةراإلسة ة ةةت ار ة؛ي لة ة ةةد هة و بةة ة ةةه
است ار ة؛ةات التعية في الخ اقف التعيةخة .
 ا البرم ةةامئ الق ةةائة لي ةةو الخ ةةدال الخعرف ةةي ايم ةةالتخي ل ةةتعية اليتة ة

اش ةةتخل لي ةةو لد ةةد مة ة

العخيةةةات واإلج ة ار ات واي عةةال التةةي سةةت د الةةو الخةة ةرات الخ اسةةب لخعال؛ ة مهةةارات ال الق ة
القرائةة ة

مة ةةل :الج ةةرح ال ا ةةت الخباش ةةر ومخذجة ة ايلا اس ةةتخرار و ةةدرام التالمة ةةذ لي ةةو

الخخارس الخ جه ما قدتة التتذت الخر دة الخ اسب

،ة الخخارسة الخسةتقي

اةذه اإلجة ار ات

سالدت التالمةذ ليو امتساد ور قا الخهارات.
 ا

ظةةةة لرو

ااةةتة غتحقةةةه

البرمةةامئ القةةائة ليةةو الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليتة

مبةدا الت امةل والتتةةا ا واالسةتخ اررا فةةي قةدتة الخهةةارات فقةد مظخةةر اةذه الةةدرو
ص رة متسيسي درا؛ة م ال؛ الو ال ل وم الخهةارات البسةة

م ةذ البداتة

الةو الخهةارات الخعقةدة

غةةد ا مة مهةةارات هةةح م ةةه ال يخةةات وسةةرل التعةةرف ليةهةةا حتةةو االم ةةالل فةةي القة ار ة
غتعبةر حس
 ا لرو

وم ،ة هر حس

بةر في مخ الخهارات.

البرم ة ةةامئ الق ة ةةائة لي ة ةةو الخ ة ةةدال الخعرف ة ةةي ايم ة ةةالتخي ل ة ةةتعية اليتة ة ة

ق ة ة ةةدتة امجة ة ة ة

رَّ ة ة ة ت لي ة ةةو

لت اةة ة ة مت لة ة ة ة ع ة ة ةةالئ ة ة ةةل مه ة ة ةةارة لي ة ة ةةو ح ة ة ةةدة او ة ة ةةل م؛خ لة ة ة ة مة ة ة ة

الخهة ة ةةارات ِّم َّخة ة ةةا ة ة ةةا ل ة ة ة امبة ة ةةر اي،ة ة ةةر فة ة ةةي امتسة ة ةةاد التالمةة ة ةةذ الخهة ة ةةارات وال ة ةةتخو م ة ة ة
وفعال .
الائها ص رة متخة ة َّ
وف ةةي

ة ة م ةةا س ةةبه :ةةة قبة ة ل الف ةةرل ايول مة ة  " :ج ةةد ف ةةرل قو لاللة ة احص ةةائة ل ةةد

مست ى( 0,01غة مت س ي لرجات المةذ الصف ايول اإللةدال ،فةي ااتبةار الدقة القرائةة والتيقائةة
والفهة (مول قبيةا ونعدتا لصالت الت بةه البعد ."،وفةخا يو التحقه م الفرل الةامي :
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ثانيــا :بيــان فاعليــة برنــامج املــدخل املعــريف األكــادميي لــتعلم اللغــة يف تنميــة مهــارات الدقــة
القرائية والتلقائية والفهم كل على حدة لتالميذ الصف األول اإلعدادى :
لتحد ةةد فالية ة غرمةةامئ الخةةدال الخعرفةةي ايمةةالتخي لةةتعية اليت ة فةةي خة ة مهةةارات الدق ة
القرائة ة والتيقائة ة والفهةةة ةةل ليةةو حةةدة ةةة هةةةاذ الفةةر ل الةةةامي " :جةةد فةةرول قات لالل ة
احصائة غة مت س ي لرجات المةذ الصف ايول اإللدال ،في ااتبار الدق القرائة والتيقائة
والفهةةة فةةي ةةل مهةةارة فرلةة ليةةو حةةدة غةةة الت بةقةةة القبيةةي والبعةةد ،لصةةالت الت بةةةه البعةةد"،
و فصةل متائ؛ها وفه ما يي:

واشتقال م فرول فرلة
ت

 -1بيان نتائج مهارات الدقة القرائية والتلقائية :
تحةةدل مسةةت ى يقائة ة التالمةةةذ فةةي الا الخهةةارات القرائة ة غت ة افر حةةد المةةو م ة االمتبةةاه
وال ة ة لي وسة ةةرل التعة ةةرف لية ةةو ال يخة ةةات ولقتهة ةةا وقة ةةد اشة ةةارت الد ارسة ةةات وايلغةة ةةات الترن ا ة ة
) (Rasinski,2004:6-7الةةو ار بةةا قةةةا
ع ةةهخا الةةبعس فال سةةب الخ ا ة
القرائة (ائمعملتائق ار ى

تحدلا

(*

و قة اة مهةةارات الدقة القرائةة والخعةةدل الق ارئةةو مةةا

لخسةةت ى الدق ة القرائة ة

و حد ةةد معةةدل مخ ة سةةرل التالمةةةذ

عدل ال يخات الصحةح الخقرو ة فو لقةق واحدة وفي

قلت ة هةاذ الفر ةة الفرلةة اآل ةة :
 ائفحححرضتائفرعحححىتاألول :ج ةةد ف ةةرول قات لاللة ة احص ةةائة غ ةةة مت سة ة ات لرج ةةات المة ةةذ
الصف ايول اإللدال ،في مهارات" الدق القرائة "(مول وفةي ةل مهةارة ليةو حةدة لت بةةه
االاتبار قبيةا ونعدتا لصالت الت بةه البعد .،ت
 ائفرضتائفرعيتائن ني :جةد فةرل قو لاللة احصةائة غةة مت سة ي لرجةات المةةذ الصةف
ايول اإللدال ،في مهارة " التيقائة القرائةة " لت بةةه االاتبةار قبيةةا ونعةدتا لصةالت الت بةةه
البعد .،وال؛دول اآل ي

ت ال تائئ ليفر ة الفرلةة السا قة :

(* ال سةب الخ اة مة ( %100 : %97خةةل الخسةةت ى الخسةتقل فةي ال القة القرائةة ومة (%96 :%93
خةةةل الخسةةت ى التةةدرابي لخة تحتةةاا الت جةة والةةدلة والخسةةامدة واقةةل مة ( %93تخةةةل الخسةةت ى ال ةةعةف
لخ ال تست ةا الق ار ة الق .
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جدول ()2

مستوى الدقة القرائية واملعدل القرائي (قبليًا وبعديًا)
التلميذ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
اجملموع الكلي

النسبة املئوية ملستوى الدقة القرائية
(قبلي)
مستوى التدريب
%95,6
مستوى التدريب
% 89
مستوى التدريب
%94,2
مستوى التدريب
%93,5
مستوى التدريب
%95,8
مستوى الضعيف
%90,2
مستوى التدريب
%96,8
مستوى التدريب
%95,1
مستوى التدريب
% 85
مستوى التدريب
%94,8
مستوى الضعيف
%88
مستوى التدريب
%93,3
مستوى التدريب
%93,5
مستوى الضعيف
%82
مستوى التدريب
%96,4
مستوى التدريب
%96,4
مستوى التدريب
%93,4
مستوى الضعيف
%82,8
مستوى التدريب
%95,8
مستوى التدريب
%96,9
مستوى التدريب
%95,9
مستوى الضعيف
%89
مستوى التدريب
%95,7
مستوى الضعيف
%82,3
مستوى الضعيف
%84,5
مستوى الضعيف
%86,8
مستوى التدريب
%95,5
مستوى التدريب
%96,3
مستوى الضعيف
%86,6
مستوى الضعيف
%87
مستوى الضعيف
%84
مستوى الضعيف
%82
مستوى التدريب
%95
مستوى الضعيف
%89
مستوى التدريب
%93
مستوى التدريب
%93

النسبة املئوية ملستوى الدقة القرائية
(بعدي)
مستوى املستقل
%99,8
مستوى املستقل
%98,9
مستوى املستقل
%99,1
مستوى التدريب
%96,4
مستوى املستقل
%98,7
مستوى املستقل
%96,6
مستوى املستقل
%99
مستوى املستقل
%98,5
مستوى التدريب
%96,4
مستوى املستقل
%97,7
مستوى التدريب
%93,8
مستوى املستقل
%97,1
مستوى املستقل
%98,2
مستوى املستقل
%97,3
مستوى املستقل
%99,5
مستوى املستقل
%99,8
مستوى التدريب
%96,8
مستوى املستقل
%97,4
مستوى املستقل
%96,9
مستوى املستقل
%99,1
مستوى املستقل
%98,8
مستوى التدريب
%94,5
مستوى املستقل
%97,8
مستوى التدريب
%96,1
مستوى التدريب
%95,2
مستوى التدريب
%95,8
مستوى املستقل
%99,5
مستوى املستقل
%98,4
مستوى التدريب
%93,6
مستوى التدريب
%93,5
مستوى التدريب
%94
مستوى املستقل
%91,7
مستوى املستقل
%98,2
مستوى املستقل
%97,5
مستوى التدريب
%96,9
مستوى املستقل
%97,5

املعدل القرائي
( قبلي)
94
85
93
95
96
80
93
95
93
95
86
94
97
92
93
101
99
92
97
99
93
85
95
76
78
84
98
94
87
85
75
70
90
92
93
92,11

املعدل القرائي
(بعدي)
110
115
120
100
124
101
105
107
100
109
106
106
103
104
115
127
115
102
109
115
103
93
105
101
90
93
107
103
92
93
100
92
101
101
100
105
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توب س قراءتائجمولتائس بقتنالحظ:ت
 ار فةةاع مت س ة الخعةةدل الق ارئةةو لسةةرل التالمةةةذ القرائة ة فةةي الت بةةةه البعةةد ،ف ةةا ( 92يخ ة فةةو
لخةا هةير
الدقةق في الت بةه القبيي ف هبت ( 105يخ فو الدقةق و تيةف اةذه ال تة؛ة َّ
الةة ة الد ارس ةةات العرنةة ة وايج بةة ة مة ةةل( (Husbrouk, Tindal, 2006:637) :أحمحححمت
ج م( 114:2006،أيم تعيحم )46:2007،حةةث هةير الةو ا الخعةدل الق ارئةو ليصةف
ايول اإللدالى تصل قرابا الو( 167يخ فو الدقةقة توامةةر،توربمح تيرجح تذئحكتإئحى:تااةتالف
بةع اليت والعة م غة يارى -ف ال -ل ااتالف لدل الخقا ا وال يخات.
 با الخعدل الق ارئةو ليتالمةةذ وربمح تيرجح تذئحكتاألمحرتإئحى :قصة ر معي مةات التالمةةذ لة
ةةب معةةدل السةةرل القرائة ة وااةةتالف بةع ة ايمخةةا الج صةةة ليتالمةةةذ فه ةةاك م ة تق ة ار
وا اك م تق ار ة ا جدا ا فةا مة ال ة ولةد الةقة ةال ف
سرل شد دة إل،بات فا
وا ةةاك م ة تق ة ار لو ااتخةةا ليخع ةةو الخقةةرو فةق ة ار غهةةدف الق ة ار ة ورفةةا الص ة ت ول ة م ةا
الت جة وال خذج والتدرام حدش حس وار فا مست ى معدل القرائي.
 مت س معةدل مخة سةرل التالمةةذ القرائةة عةد بةةه البرمةامئ لخةدة شةهرا اة م (12-1
ميخ في الدقةق واتفه قلت ما التق اة التتا عي ل اسب ع لخعدل سرل التالمةذ القرائة .

ت

،تتححمتاس ح خمامتا ب ح ر(ت)تئكححلتم ح رةتعلححىتحححمة،تو وض ح ت

توئلمز ححمتم ح تائمقححةتئلج ح

ائجمولتاآلتيتذئك؛ ت

جدول ()3
نتائج اختبار(ت) للفرق بني متوسطات درجات التالميذ يف التطبيق القبلي والبعدي
ملهارات الدقة القرائية والتلقائية
مهارات الدقة القرائية والتلقائية

التطبيق

املتوسط

اجملموع الكلى ملهارات الدقة القرائية والتلقائية.

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
بعدي

23,200
33,657
6,08
8,600
6,285
8,485
6,342
8,485
4,485
8,000
4,434
8,828

 -1يقرأ الكلمات واجلمل دون حذف كلمة أو صوت
أو أكثر من الكلمة.
-2يقــرأ الكلمــات واجلمــل دون إلــافة كلمــة أو
صوت أو أكثر للكلمة.
 -3يقــرأ الكلمــات واجلمــل دون إبــدال كلمــة أو
صوت أو أكثر من الكلمة.
 -4يقرأ الكلمات بضبط لغوي سليم.
 -5يقـــرأ الكلمـــات رعـــدل قرائـــي مناســـب( .يف
الدقيقة الواحدة)
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االحنراف
املعياري
4,12
2,18
1,59
0,698
2,066
0,698
1,589
0,701
1,067
0,766
1,69
0,706

درجة (ت)

مستوى
الداللة

حجم
األثر

19,66

0,01

0,91

9,652

0,01

0,72

7,618

0,01

0,63

9,079

0,01

0,70

16,385

0,01

0,88

14,704

0,01

0,86
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جملة كلية الرتبية ببنها
وب س قراءتائجمولتائس بقتي ض ت :ت

 وجة ل فةةرول قات لاللة احصةةائة ل ةةد مسةت ى ( 0,01غةةة مت سة و لرجةات المةةةذ الصةف
ايول اإلل ةةدال ،ف ةةي الخ؛خة ة ع ال ي ةةي لخه ةةارات ائمقحححةتائق ار يحححة وني ةةه ح؛ ةةة ة ة ،ةر البرم ةةامئ

( 0,91وا ح؛ة ،ةر مر فا تجةررلو ار فاع مست ى الدق القرائة
ليةةو اج ة ار الخعال؛ةةات الص ة ة والف م ل جة ة لي يخةةات

القرائة ليتالمةذ.ت

و حس قدرة التالمةذ

بةةئ ل ة ار فةةاع مسةةت ى ال الق ة

 وج ة ل فةةرل ق ،لالل ة احصةةائة ل ةةد مسةةت ات( 0,01غةةة مت س ة و لرجةةات المةةةذ الصةةف
ايول اإللدال ،في مهارة "تيقرأتائكلم تتبمعملتق ار يتمج سبت(فحيتائمقيقحةتائواححمة)" ونيةه

ح؛ة ،ةر البرمامئت( 0,86وا ح؛ة ،ةر مر فا تجةررلو ار فاع معدل التيقائة القرائة
و حس مست ى مهارات الدقة القرائةة

ال ،ةق غة الدق القرائة والتيقائة

واتفةه قلةت مةا مةا ا،بتتة متةائئ الد ارسةات مة العالقة

وا ار فاع مست ى مهةارات الدقة القرائةة تصةاحب ار فةاع

و حس فو الخعدل القرائو ليتالمةذ.

 ار فةةاع ح؛ةةة ة ،ةر البرمةةامئ لخهةةارات:ت(يق حرأتائكلم ح تتوائجمححلتدونتحححذفتكلمححةتأوتصححوتتأوت
أمنحرتمح تائكلمححة،تيقحرأتائكلمح تتوائجمححلتدونتإضح فةتكلمحةتأوتصححوتتأوتأمنحرتئلكلمحة،تيقحرأت

ائكلم تتوائجملتدونتإبمالتكلمحةتأوتصحوتتأوتأمنحرتمح تائكلمحة)،تو مكح تتفسحيرتذئحك :ا

مسةةت ى الا التالمةةةذ القبيةةي لهةةذه الخهةةارات ةةا مر فعةةا فخعظةةة التالمةةةذ ةةام ا فةةي مسةةت ى

التدرام

خا ا معيخي اليت العرنة

هتخ

جدا غتةدرام التالمةةذ ليةو القة ار ة لو حةذف

او ا اف او اغدال حةث خةل اساسا ق اا ولتب فارق خو هة م الق ار ة.

 ار فةاع ح؛ةةة ة ،ةر البرمةامئ فةةي مهةةارة "تيقحرأتائكلمح تتبضححباتئ ححواتسححليم" توربمح تيرجح تذئححكت
إئى:تام فال مست ى الا التالمةذ في الت بةةه القبيةي فقةد امةر امةةر اا ةا التالمةةذ فةي
الدق القرائة مر ب

غ ه ال يخات لو

ب لت ،

خةا ا معيخةي اليتة العرنةة هتخة

غتدرام التالمةذ ليو م ه ال يخات لو االاتخا ال ب اليت  ،لي يخة

معتخةد

ليو استخاع التيخةذ ل ه ال يخ او التعرف ليو ال يخ م االل السةال.
واتفةةه قلةةت مةةا ماا،بتت ة متةةائئ الد ارسةةات السةةا ق

فةو قلةت

مةةةل ل ارس ة ،(Rasinski,2001) :ت

(ملمحححمترجحححب(،)25:2004،أيمححح تعيحححم(،)53:2007،ملمحححمتر ححح ض(El-،)232:2009،

)،Garawany,2010:155ت( ار ححححححمتملمححححححود(،)132:2010،م هرشححححححعب ن،)175:2011،ت
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)(،(Duncko,2013:202)،(Hegazy,2012:171ملمحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححمرجب،)66:2014،

)،(Diab,2015:102ت( .(El –Bassuony, 2016:32ت

مم تأنهتيمك تتفسيرتم تسبق،تأنهتربم تيرج تإئىت :ت

 التدرام الخستخر الخقص ل و اررالق ار ة والخخارس
حت  ،ليو ميخات م ل ف و رامةم معروف

وامج

ما قبل الق ار ة واست دا مص ص

اسهخر في خة التيقائة القرائة .

 مخارس ة التتذت ة الراجع ة والتصةةحةت الةةذا و سةةالدت التالمةةةذ ليةةو م ةةه ال يخةةات غدق ة لو
اا ا

وامعو

قلت ليو مست ى لقتهة القرائة .

 االاتخ ةةا غت ة ةرار الت ةةدرام لي ةةو رف ةةا مع ةةدل الس ةةرل القرائةة ة ل ةةد التالمة ةةذ ف ةةي ةةل مة ةرة تقة ة ار
التيخة ةةذ وات ةةدرد لي ةةو ها ةةالة س ةةرلت القرائةة ة مة ة

يخة ة ال ةةو يخت ةةة  ،ةةة  ،ةةالش يخ ةةات ف ةةي

الدقةقة ة ة ة ال اح ة ة ةةدة م ة ة ةةا ة ة ةةدرام التالمة ة ة ةةذ لي ة ة ةةو التة ة ة ة ف

غ ة ة ةةب

و ظ ة ة ةةةة لخيةة ة ة ة التة ة ة ة ف

واسة ة ةةت دا لالمة ة ةةات الت ة ة ةرقةة و قةة ة ةةةة لة ة ةةدل ال يخة ة ةةات الخقة ة ةةرو ة فة ة ةةي ة ة ةةل حيق ة ة ة ل ارسة ة ةةة

و س ة ةة؛ةل ورل ة ةةدال م

ةةة

خع ة ةةدل مخة ة ة ه الق ارئ ة ةةو

السرل القرائة لدى التالمةذ.

ة ةةا لة ة ة اي ،ة ةةر ال بة ة ةةر ف ة ةةي رف ة ةةا مع ة ةةدل

 ا ا ة ةةاك لد ة ةةد مة ة ة الع ام ة ةةل الت ة ةةي ة ةةؤ،ر ف ة ةةي الس ة ةةرل القرائةة ة ة مة ة ة ( :التص ة ةةفت السة ة ةراا
س ة ةةرل التق ة ةةا ال يخ ة ةةات والعب ة ةةارات حر ة ة ة الع ة ةةة

الص ة ةةعب

ظ ة ةةةة لخيةة ة ة التة ة ة ف

خ ة ةةا ا

ب ة ةةا

ق ة ةةدتة مصة ة ة ص االةة ة ة مة ة ة الخف ة ةةرلات

واا ة ةةتالف مع ة ةةدل الس ة ةةرل ت تي ة ةةف وفقة ة ةا

ال ة ة ةةو ( :بةعة ة ة ة الخ ة ة ةةالة الخق ة ة ةةرو ة واله ة ة ةةدف مة ة ة ة ق ار ه ة ة ةةا وق ة ة ةةدرات الق ة ة ةةارئ والخ ق ة ة ةةف
الق ارئة ةةي وم ل فة ة ة ال ة ة

ليقة ةةارئ ف يخة ةةا ة ة افرت اة ةةذه الع امة ةةل يخة ةةا ة ةةا التيخةة ةةذ امةة ةةر

الق و فا ة قرائة .

 الت ة ةرار الخباش ةةر وذة ةةر الخباش ةةر لقة ة ار ة التيخة ةةذ ليق عة ة القرائةة ة مة ة  ( :ب ةةالل ل ةةولوار القة ة ار ة
الت افسةةة امةةا ق ةرا او همةةةل تاةةر

امةةر م ة ل امةةل التةةدرام التةةو الت الةةو ةرار ق ة ار ة

التيخةذ لو ميل وا هرت التحس فو معدل ق ار ة التيخةذ.
 -2بيان نتائج مهارات فهم المقروء :
وليتحقه م الفرل الفرلو الةالةث:تتوجمتفروبتذاتتدالئحةتإحصح يةتبحي تم وسحطيتدرجح تت

تالميححذتائصححفتاألولتاإلعححماديتفححيتم ح راتتف ححمتائمقححروءت(مكححل)توفححيتكححلتم ح رةتعلححىتحححمةتئ طبيححقت

توبعمي تئص ئ تائ طبيقتائبعمي ،ة معال؛ البةامات و امر ال تائئ اآل ي :ت
رتقبلي
اال ب
ً
ً
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جدول ()4

نتائج اختبار(ت) للفرق بني متوسطي درجات التالميذ يف مهارات فهم املقروء بني التطبيق القبلي والبعدي
مهارات فهم املقروء

التطبيق

املتوسط

االحنراف
املعياري

القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

20,314
33,426
6,34
9,00
4,114
7,971
5,828
8,742
4,028
7,714

5,44
2,83
2,028
0,000
1,470
1,617
2,050
0,852
1,444
1,672

مهارات فهم املقروء (ككل).
 -6يولح داللة بعض الكلمات الواردة يف
النص املقروء.
 -7يولح داللة بعض األساليب الواردة يف
النص املقروء.
 -8حيدد األفكار الرئيسة للنص املقروء.
 -9حيدد هدف الكاتب من النص املقروء.

درجة (ت)

متوسط
الداللة

حجم
األثر

16,060

0,01

.88

7,750

0,01

.93

14,668

0,01

.86

8,134

0,01

.96

0,01

.86

14,826

وب س قراءتائجمولتائس بقتنالحظت:
 وج ل فرول قات لالل احصائة ل د مست ى ( 0,01غة مت س ات لرجات المةةذ الصةف
ايول اإللدال ،في مهارات " ف متائمقحروء" (موةل وقةد غيةه ح؛ةة ة ،ةر البرمةامئ (0,88
وا ح؛ة ،ةر مر فا تجةر الو ار فاع مست ى التالمةذ مهارات فهة الخقرو .
 ار فاع ح؛ة ،ةرالبرمامئ لخهار و( :يوض تدالئةتبعضتائكلم تتائواردةتفيتائجصتائمقحروء،ت
يلححمدتاألفكح رتائر يسححةتئلححجصتائمقححروء) ،ربمح تيرجح تذئححكتإئححى:تار فةةاع مسةةت ى الا التالمةةةذ
القبي ةةو له ةةا ة الخه ةةار ة

فهخ ةةا مة ة الخه ةةارات البس ةةة

ايساس ةةة الت ةةو عة ة ل التيخة ةةذ لي ةةو

مخارستها والائها استخرار ف ال -لة ال خ ةة واالمحصةار فةو ةدرا
لالل ال يخات وايف ار ايساسة ليخ
الق ار ة امعو

القة ار ة ليةو معرفة

ة ع الخقةرو  -امةةر -مة التعةرل لعد ةد مة مهةارات

ليو الا التالمةذ لها ة الخهار ة .

 ار فةاع ح؛ةة ة ،ةر البرمةامئ فةو مهةةار و( :يوضح تدالئححةتبعحضتاألسح ئيبتائحواردةتفححيتائححجصت
ائمقروء،تو لمدتهمفتائك تبتم تائجصتائمقروء)،تربم تيرج تذئكتإئى:تاالر با القة  ،غةة
مهارات الدق والسرل القرائة ومست اات الفهة العيةا م  :الفهة التذوقي وال اقد.
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و تف ة ة ة ةةه ا ة ة ة ةةذه ال تة؛ة ة ة ة ة م ة ة ة ةةا ما ه ة ة ة ةةير الةة ة ة ة ة الد ارس ة ة ة ةةات مة ة ة ة ةةل :دراسحححححححححةتملمحححححححححمت
هرشحححححححححعب ن،)177:2011،ت
ر ححححححححح ض(،)233:2009ت( ار حححححححححمتملمحححححححححود،)133:2010،ت(م ت
)،(Hegazy,2012:180ت )،(Helwa, 2014:321ت(مج صحرتصحالح(El–،)107:2015،
)Bassuony,2016:213
و مك تتفسيرتذئكتفىتضوءتاآلتي :ت
 ا التحس في الدق والتيقائة لخل ليو قيةل االمتباه ل د مست ى ال يخ وامتقال االمتباه الو
ما حخي ال يخات م معا
 امج

مخا هال مست ى الفهة ل د التالمةذ.

البرمامئ الخعتخدة ليو الفهة مةل (:ق ار ة ال

ق ار ة هامت

و صفت ال

ليتعرف

ليو الف رة الرئةس وادف ال ا م والتفالل ما الخعامي ال؛د دة الخقرو ة ،ة م اقج ال
ما لها اي،ر ال بةر في خة مهارات فهة الخقرو .
 الق ة ار ة مظةةا ارمةةي بةةدا م ة التيقائة ة فةةي معال؛ ة الحةةروف اي ؛دت ة وار با هةةا ايه ة ات
ورلراك ال يخات وم قها الو ال الق وال فا ة في معال؛ ال

وفهخة الةو التعبةةر لة اةذا

الفهة لا حس ورفهام لآلارا .
 ا الدق ة القرائة ة والسةةرل والفهةةة غة ة هة لالقةةات متبالل ة

ف ةال تخو ة الحوةةة ليةةو قةةارئ م ة

قارئ يةه و ةف فةي القة ار ة لو امتسةا لخو مةات الدقة القرائةة والتيقائةة والفهةة فةال ؛ةد
قارئا سراعا لقةقا ذةر فااة لي
 ا ال فةا ة القرائةة موة

ي الفهة التحدش لو لق يقائة قرائة .

مهةة مة مو مةات غةرامئ عيةةة القة ار ة والقة ار ة خةةةل لخيةة معرفةة

مخائة ة

عتخةةد ليةةو االمةةدماا والت امةةل غةةة الخهةةارات القرائة ة م ة ( :الدق ة القرائة ة

القرائة

والفهة القرائو .

وفو

والسةةرل

قلت تخو الق ل ام  :جةد فةرول قات لاللة احصةائة ل ةد مسةت ى (0,01

غة مت س و لرجات المةذ الصف ايول اإللةدال ،فةي الت بةةه القبيةي والبعةد ،الاتبةار الدقة
القرائةة ة والتيقائةة ة والفه ةةة (مو ةةل وف ةةي ةةل مه ةةارة لي ةةو ح ةةدة لص ةةالت مت سة ة لرج ةةات التالمة ةةذ
الت بةه البعد .،وقد ة قب ل الفرل الةامي وفرو
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فيتضوءتائج



رورة

تائس بقةتوم تأسفرتتعجه،تي توصىتبم تيأتي :

خة مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة في م اائ اليت العرنة .

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



الالة هةاذ مقررات اليت العرنة في
مق



الدال الوات قةا



لقد لورات وورش ليتدرام ل البرامئ واإلست ار ة؛ةات الحد ة و بةقا ها ما اليت .
انطالق تم تائج




م

لة لقةا

مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة.

مهارات الدق القرائة والتيقائة والفهة.

تائس بقة،تتق رحتائب حنةتإجراءتائبلوثتوائمراس تتاآلتيةت :ت

لراس ج ةصة لالجة لخهارات الدق والسرل القرائة لتالمةذ الخراحل الخ تيف .
لراس مخائة لتحد د وقةا

مدى

رومخ معدل السرل القرائة .



ااتبارات متدرج لقةا



حد د معدالت السرل في ق ار ة ال تم والخ؛الت والقص



السرل في الق ار ة شوالها( :جهرا ليذات ليتةر هامت .
والصحف م الها.

العالق غة الفهة القرائو واالستخالو وال الق القرائة لتالمةذ الخرحي االغتدائة .



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



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



ارنرامئ عيةة الق ار ة في

است ار ة؛ةات الخدال الخعرفي ايمالتخي لتعية اليت .
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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.
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