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دادإـع

 قســم املناهــج وطــرق التدريــــس
 جامعــة بنهــــا –كليــة الرتبيــة 

ردبم تتا عفتتاسا  ارةتتقام  االصتتحية ا استتدفت ا ارتساستتا  بتتام  قاتتاعل  تتاعب راتت  ارد   تتقا  
ارموس ا وارتا ع ا ارةقاع ا رتى داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها؛ وردحة ق ارفتف ارسا ق أرت 

كمتا متب  ،ارةقاع ا اريزعتا رفتءالم ارتاسست نارباةث  اعما بمفاسا  ارةقام  ارموس ا و اعما بارتا ع ا 
 بتتام ابدبتتاس ر  تتاا عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا وع  تتاا راتا ع تتا ارةقاع تتا ومتتب اردحةتتق عتتن صتتت فما 

وط تتق  قاتتتاعل ارتساستتتا راتتت   ،ومتتتب  بتتتام ار قاتتتاعل ارةتتاعب راتتت  ارد   تتتقا  االصتتتحية ا ،وثبامفمتتا
بمقكتتا ارختت ي زاتتتت رد اتت ب اراغتتا ار قب تتا مدةتتت  عجمورتتا عتتن داسستتي اراغتتا ار قب تتا  تتي ارمستتدوى ار

ن رتتوكختت ا ادتتاعل ارتساستتا  ،( داسًستتا45 اتتع رتتتدهب   ،رغ تتق اربتتاطة ن  فتتا اردتتاب  رجاع تتا ا زهتتق
و تي  ، ارا ا ار قااعل ارةاعب را  ارد   قا  االصحية ا  ي مبم ا عفاسا  ارةقام  ارموس ا ككت 

 ،ا تتا ار قاتتاعل  تتي مبم تتا أب تتاد ارتا ع تتا ارةقاع تتا راعتتاوكتتكرف  ار ،كتت  عفتتاس   قم تتا عتتن عفاسامفتتا
ارد   تتتقا  االصتتتحية ا االردمتتتاد راتتت  بضتتتقوس   وأوصتتتا ارتساستتتا ،ومبم تتتا ا ب تتتاد ار قم تتتا رفتتتا

 تتي  بتتتام  تتقاعل رغو تتا نتتتتت  م تتت ن ارتاسستت ن راتت  م اتتتب  Collocationارمدصتتاةبا  اراغو تتا و 
 عن ثبا  وسسوخ ارم ب  ارتالري. رما رفكه ا اماط ارتالر ا ،اراغا ار قب ا

ار قااعل  ،ارتا ع ا ارةقاع ا ،عفاسا  ارةقام  ارموس ا ،: ارد   قا  االصحية االكلمات املفتاحية
  داسسو اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها. ،ارةاعب را  ارد   قا  االصحية ا
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Abstract 
A program based on idiomatic expressions to develop 

Extensive Reading Skills and reading motivation for Arabic 

speakers of other languages 

     The study aimed to build a program based on idiomatic expressions, 

development, Extensive reading skills and reading motivation among 

Arabic speakers who speak other languages; to achieve the previous 

goal, the researcher prepared a list of Extensive reading skills and a list 

of reading motivation necessary for these students, and a test was built to 

measure Extensive reading skills and a Scale of reading motivation was 

achieved and verifying validity and reliability, The program was built on 

idiomatic expressions, and the study program was applied to a group of 

Arabic language learners at the advanced level at the Sheikh Zayed 

Center for Teaching Arabic to Non-Speakers of Al-Azhar University, 

numbered (45) students. 

      The results of the study revealed the effectiveness of the program 

based on idiomatic expressions In developing Extensive reading skills as 

a whole, and in every sub-skill of its skills, as well as the effectiveness of 

the program in developing the dimensions of reading motivation in 

general, and the development of sub-dimensions for it, and the study 

recommended the need to rely on idiomatic expressions and language 

accompaniments Collocation in building overland A new language 

course that helps learners to learn Arabic, because of these semantic 

patterns of stability and semantical meaning. 

Key words: 

Idiomatic expressions, Extensive reading skills, reading motivation, 

program based on idiomatic expressions, Arabic speakers of other 

languages. 
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: 
ارةتتقام  ارموستت ا اتتون عتتن أاتتوان ارةتتقام   ستتدفتف ممكتت ن داسستتي اراغتتا ار قب تتا اربتتتاطة ن 

ع  اردوس   ي اربحث رن عواد  قاع ا  ،Reading fluencyبغ قها عن عفاسا  ارحي ا ارةقاع ا 
وعصتحا   ،ومضت   التياًل دالر تا نتتتت  را ت  ، فتب راتبا ارمةتقومأبقى م  ن رات  عا تت عتن ار

 تتي  ق حاا تتا  تتي ارةتتق  ارةتتقام  ارموستت ا الفتتق راتت  تتتت رتتارب اراستتاا ا  اردح    تتا هاسورتتت بتتارمق 
ار خق ن، وهكا اربون عن ارةقام    ب  بةقام  ارتاسس ن را تتت عن اركدب عت  مقك تا اادبتاهفب رات  

   ارم ب  ار ا  رابا.
بصقف اركهن ربتت ارحتتتث رتن ارةتقام  ارموست ا رتاسستي اراغتا ار قب تا عتن ق تق اربتاطة ن و 

 Comprehensible Inputةتتتوا عتتتا أستتتماه ارتتتتب  اراغتتتو   Krashen فتتتا  رتتت   قاتتت ا كقا تتتن 
ة ث تءكت را  ابد اس ارتاسس ن رامواورا  ارةقاع تا عتن اركدتب أو  ،وأبحاث  ةوا ارةقام  ارحق 

وعتن ثتب  ،ع  رت  بضورفب ردتس با   قاع ا مار ا ر ما تا ارةتقام  ،صادس  قاع اارمجي  أو أ ا ع
 ومحتتتتتتوس عفتتتتتتاسمي ارةتتتتتتقام  واركدابتتتتتتا ، تتتتتتر  ارةتتتتتتقام  ارموستتتتتت ا مكتتتتتتو  أدا    ارتتتتتتا  تتتتتتي م اتتتتتتب اراغتتتتتتا

(Krashen, 2004, 121)   
ومدسب ارةقام  ارموس ا رن ق قها عن أاوان ارةقام   ي كوافا مدحاتب متوا ق عجمورتا عتن 

عت  مضتم ن هتكه اربصتوص  ،ومكو  سفاا ار فب را  ارتاسس ن ،ربصوص ارةقاع ا ارحو اا اس ً اا
بح ث مح تاهب رةتقام  ارما تت عتن  ،ومكو  عمد ا راتاسس ن ،عجمورا عن ارم قدا  اراغو ا ارجتتت 

 .(Day & Bamford, 1998, 44)ارمواورا  ارةقاع ا ذا  ارصاا بما مب  قامم  عن     
وماو تته بارةتتس   ،رموس ا مترب ارمفاسا  ارةقاع ا اردي م امفا ارتاسا  ي ار ص  ارةقام  ا
 ال  ،و توس اربخاط  تي هتكا اربتون عتن ارةتقام  بتاسل ار صت  ع دمتًتا رات  ذامت  ،را  ارةقام  ارحق 

ومتتتتوس عتتتواد هتتتكا اربتتتون عتتتن ارةتتتقام  ةتتتوا  ،أاتتت   تتتت تاجتتت  السدختتتاس  ارم اتتتب  تتتي ب تتت  ارجوااتتتب
و تت ابد تق عحدواهتا اراغتو   ،ا و صا  صت ق  ذا  صتاا باهدماعتا  ارحتي عواورا  عبسح

وال ت تتأ ارتاسستو   تي هتتكا اربتون عتن ارةتتقام   ال  ، تي اتوم عتا دسستت  ارحتي   تي ارةتقام  ارمك  تتا
ب ت أ  تبدفي أو تو ف رات  االادفتام عتن دساستا ارمستدوى ارم دتتت  ذا مكواتا رت ت  ةصت اا عتن 

   (275 ،2006 ،وارخ   ي ،اغو ا اردي مسارته را  ذرف  طع ماارم قدا  واردقاك ب ار
  رتت  ومضتت   ،وم تتقز أهم تتا ارةتتقام  ارموستت ا  تتي أافتتا مستتفب  تتي ز تتاد  ار تتقو  اراغو تتا

 رغدت   تي هتكه اركامتا  موال ت  رات   تسمت  تا تت عمتا نتتتت ، وع تاي ب كامتا  ع تق فب ارستابةا
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  تي اركامتا  هتكه عد تتد  م  تته  تي استد ماا بأستار  عتن را ت   حات  بيا عا عن وذرف ارخاصا،

 (.44 ،1998 ،عخدا ا  رتا وس ا ا  عخدا ا عوا ف
ومتتاداد أهم تتا ارةتتقام  ارموستت ا رتتتى داسستتي ار قب تتا  تتي دوسهتتا ارك  تتق  تتي مبم تتا عفتتاسا  

ورات  وصتورفب  رت  عستدو ا   Higher Order Thinking Skills (HOTS)ارد ك تق ار ا تا 
كما أافا مسفب  ي  ، ا ا عن ار فب اربا ت واردكو ي واإل تاري رابا ارك  مب ابد اسهار فب ارةقاعي ار

واردحتتتتت ومحستتت ن ارم تتتقدا  اراغو تتتا  ،محستتتن ارمفتتتاسا  اراغو تتتا رتتتتى ارتاسستتت ن ارةتتتقام  واركدابتتتا
(Grabe, 2009,65).  

ه واظتتتتًقا  هم تتتتا ارةتتتتقام  ارموستتتت ا وعفاسامفتتتتا  ةتتتتت ةظ تتتتا باهدمتتتتا  اربتتتتاة  ن  وعتتتتن هتتتتك
اردتتي استتدفت ا مبم تتتا ارةتتتس  ارةقاع تتا رتتتى ارحتتي  باستتتدختا   (Meng,2009)ارتساستتا  دساستتا 

اردتتتتي هتتتتت ا  رتتتت  اردحةتتتتق عتتتتن أثتتتتق ارةتتتتقام  ارموستتتت ا  (Han,2010)ارةتتتتقام  ارموستتتت ا  ودساستتتتا 
و ي ارس اق ا س   ،ارمقمبحا ب اخحا اركدابا  ي م ا ب اراغا اإلاجا ا ا كاغا ثاا ا او كاغا انب  ا

مبم تتا   تي ودوسهتا ارموست ا ارةتقام  م تقف ( دساستا استدفت ا2016 ، ةتت أنتقى  ر تت ارتقةمن
 – بارستودا    ق   تا ار ارم تا بجاع تا اراغتا ار قب تا بم فتت ار قب تا، بغ ق راباطة ن اراغو ا ارمفاسا 

 ا ( اردي هتت ا  رت  اردحةتق عتن  ارا تا  ستدقام ج2016 ،وعبفا دساسا  عحمود ،ارمدةت  ارمسدوى 
 ،ارتتد اب بارد ا تتت  تتي مبم تتا عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا رتتتى ارحتتي  ارم امتت ن بكا تتا اردقب تتا اربوم تتا

اردتتي استتدفت ا اردحةتتق عتتن أثتتق ارةتتقام  ارموستت ا  تتي مبم تتا ارم تتقدا   )(Iqbal, 2017ودساستتا 
م  ( اردتتي ستت ا ر بتتام  قاتتاعل  تتي ارةتتقا2019 ،ودساستتا  ارماوقتتي ،اراغو تتا  تتي ارمستتدوى ا ورتتي

 ارموس ا  اعب را  ارقةي  ارم قف ا ردبم ا اركدابا اإل تام ا رحي  ارمقةاا ار ااو ا.
ة تث  ا ور ، بارتسنا ا س ا رما ا هي رةا ا، أو  س ورون ا وارةقام  عن أ  مكو  رما ا

 عن ققا و  ارمةقوم ، ارماد  ودا   د  مجاه راةقام ، واسد تاده ارةاست، رتى ار اعا بارةتس  مقمبط  افا

 (.12 ،2010 ،ارمجاال   ر ت ارباس   ب    ي ارةقام   ر  ق قها، وع ا  دو   ع  با عاد   قام 
 ذ أافتتتا ةارتتتا مج تتت   ،وعتتتن هتتتكا ارمبحاتتتق تبظتتتق  رتتت  ارةتتتقام  راتتت  أافتتتا رما تتتا دا ع تتتا

و دم تا ستاو   ،ارخخا عستد اًسا واختًحا تواصت  ارجفتت بحمتاا؛ ر بدفتي  رت  قاتدت  اردتي ةتتدها
  قاب ارساوك ا  اردي  ماسسفا اإلاستا  مبختت أهتتاً ا كاعبتا با فتا  ،ارحي داعًما بارغقا ا اركاعن

    (.101 ،2019 س    ر  مح  ةفا.   باو  
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وارتا ع تتتا ارةقاع تتتا عتتتن ا ب تتتاد ارونتاا تتتا ذا  ا هم تتتا ارك  تتتق  ربتتتت م دتتتت م اتتت ب ار قب تتتا 
دا  تتا واتتاقحا راتتي ارةتتاست رابحتتث رتتن  مم تت   تتو ة تتث  افتتا  ،رابتتاطة ن  فتتا واربتتاطة ن بغ قهتتا

وبارداري  ي  قام  دو  دا  . كما أافتا م  ت ن  ،وارم ا ق  راي ارةقام  ،وارم اوعا ارمحاوبا ،اركدا 
وذرتتتف عتتتن بتتتيا استتتد اد  ةارتتتا  ،ارتاسستتت ن راتتتي اروصتتتوا  رتتتي ارفتتتتف ارمتتتقاد أو ارمحتتتتد ستتتاً ا 

   ااي عب .االماا  رتى ارةاست وب ضفا رادومق وارةاق ارك   
رتن  اربظتق بصتقف ارةقاع تا ا اختحا  تي عختاسكا ارتتاسا  تي ومدجات  ارتا ع تا ارةقاع تا

 باسن تا ق متا ارةقاعتي كتا  رابختاط وبصقف اربظق رمتا  ذا ،ط   ا اربخاط ارةقاعي ارمةت  راتاسا

 وعتن ،أو ار  تا ارمتسستا  تي ارحتق  راةتقام  ارمباستبا ابد تاس اركدتب  تي ذرتف  واتو  و ظفق ال، أ 

ارحمتاا ارمقم ت  واإلقبتاا رات   تقام   ارةقام  احو ارتابا ا ارتا ع ا ا  قاد ذو   را  ارسما  ارتارا
 رتتن وم تتتو كتكرف  تتي اربحتث ارمستتدمق ومختب  ع ورتت ، ،اركدتب اردتي ما تتي اةد انامت  واهدماعامتت 

 تا ارمقم  تا رتاد  وارتاسسو  ذوو ارتا ع تا ارةقاع ع  ن،  قااعل  قاعي  ي ري دقا  ار قص ارمباسبا
 ارةقاع تتا وانبتتامفب إلاجتتاز ارختتاسني اةد اًنتتا راضتتغط وأ تت  استتدةير ا، عتتا  كواتتو  أك تتق

.(Sweet, Guthrie, & Ng, 1998, 210) 
وم تتتقز أهم تتتا ارتا ع تتتا ارةقاع تتتا رتتتتى داسستتتي اراغتتتا ار قب تتتا  تتتي أافتتتا مستتتارته راتتت  ز تتتاد  

كمتا أافتا  ،وارموا تف ارمخدا تا ضت   ارظتقوفومت  ت   رت  اردصتقف بمتا مةد ،ع ق دت   ب ست  وبغ تقه
وس اا عن اروساع  اربان تا  تي محة تق اردوا تق ارب ستي واالندمتاري  ت ن ارةتاست وب مدت  وعجدم ت  

 ، ارتتتتوا   أساستتت ا  تتتي اكدستتتا  ارستتتاو  ارتتتك  تد تتتق وط   تتتا ارمجدمتتت  عتتتن نااتتتب  ،ارمحتتت ط بتتت 
 تتا م تتت عتتن ارمء تتقا  ارمب متتا رتتن  ضتتي  تتي أ  ارتا ع تتا ارةقاع ،وط   تتا ار تتقد عتتن نااتتب  بتتق

 ا دام ارةقاعي راتاسا.
 (Allan, Clpielewsld & Stanovich, 1992, 490)وعمتا تتترب ذرتف عتا أ تاس  ر ت    

وم ت ن  تي ز تاد   ، ي أ  ارتا ع ا ارةقاع ا مسفب  ي مكتو ن رتادا  وامجاهتا  عونبتا احتو ارةتقام 
وع تا قمفب  ،سه  اتوان عخدا تا عتن ار اتو  وارم تاسفع  ز اد  اربختاط واستدمقا ،ثةا ارحي  ب ا سفب

وعحاورا مغا فب  ،را  عواصاا ارةقام  سقب ونود ب   ارظقوف اردي محوا دو  اسدمقاسهب   فا
   را  هكه ارص وبا   ب   ا سار ب اردي مخداف بابديف ارتاسس ن.

عتن ارتاسستا  وعبفتا  واظًقا  هم ا دا ع تا ارةتقام  رتتى ارتاسست ن  ةتت أنق تا   فتا ار تتتت
  تي هت ا  ر  اردحةق عتن ار تقوق  (Wolters, Denton, York& Francis, 2013)دساسا 
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 كااا  ذا وف ما ارةقام ،  ي ص وبا  اركتن   ااو   وارحابا ارةقام  ن ت    ن ارحابا ارةقام  دا ع ا

وعبفتا دساستا  ،ساستيارت وارصتف اربتون  ذكتقأ أا ت ( رمدغ تق   م تاى  دا ع تا ارةتقام   ي  قوق  هبارف
طابتتا  رتتى ارةتتقام  دا ع تتا عستدوى  رتتن ( اردتتي استدفت ا اركختتف2016 ، بضت ق وأ تتي قتااا

 ارصتف بتابديف عدغ تق    خداف ذرف كا   ذا وعا  ي عحا ظا  سبت، ارمدوسحا ا ساس ا ارمقةاا

وعبفا  ،م ااالندما ارصف ارةقام     ما دا ع ا ري ا واركخف أ ًضا رن   بفما، وارد ار  وارجبس
( اردي س ا رادحةق عن  ارا ا  قااعل متس  ي ع بي را  اموذل ماةاع تا 2018 ،دساسا  واصف

ع ارجتتا ارم اوعتتا  ردبم تتا طي تتا وزعتتن اردستتم ا وأثتتقه  تتي ار فتتب وارتا ع تتا ارةقاع تتا رتتتى ارديع تتك 
 ذو  ص وبا  ارد اب. 

ة تث  ،ز  فتا اراغتا  اإلاستاا اوارد   قا  االصحية ا أةت ارمجاال  ارتالر تا اردتي ممدتا
ارد   تتقا  اردتتي احصتتحا  راتت  ع باهتتا بم بتت  ع تت ن، عجمورتتا عتتن  ونتتود رغتتا  ار تتارب كتت   مدستتب

ي عباستبا عختا فا رداتف اردتي   ت  كما أافا مةت  أو م قض  ت، دو  ق قه رفكا ارم ب  بح ث مككق
 وا ع تاا ارخت   ا metaphors واالستد اسا  ارمجاز تا similes،و دضمن ذرف اردخ  فا  ،  فا

proverbs and sayings االصتحية ا  ت ن نمارتا عتا واراغتا jargon وارد   تقا  ار اع تا 

slang and colloquialisms.  ونود هكه ارد   قا  ار قب اومك ق  ي اراغا. 
ومبدمي ارد   قا  االصحية ا رمجاا أك ق عن ارمجاال  ارتالر ا هتو ارمديزعتا  اراغو تا 

Collocations،  ي مكاد رغتا عتا مخاتو  ،وهي عن ارظواهق اراغو ا اردي مخدق    فا نم   اراغا 
 دظفتتتق راتتت  رستتتاا  أثبتتتام االستتتد ماا دو   صتتتت أو  ، ذ مكدستتتب عتتتن ار  متتتا ارمح حتتتا بتتتار قد ،عبفتتتا
وأعتا     ،  داةاها ارمسدم  عسدست ًغا   اهتا    وسد  كمتا هتي  تي االستد ماا اراغتو  ارم دتاد ،مكاف

  ة اًاتا  تت ال  ة افتا  افتا مخداتف رتن  ،قأ را فا ب   اردغ  ق  دخداف دسنا اسدستاقدفا و  ورفتاط
   (.14 ،1436 ،وعن هبا م تو ق مدفا  ي ارتسا اراسااي  ارت  ا  ،اسد مار  اراغو  

 ري أ  هكا ارمصحا   تت استدخت   تي ارتساستا  ( 18 ،1985 ،ةسا  ارتتن)ورةت أ اس 
وعتتن هتتكه ارمصتتحاحا  ارمقاد تتا راد   تتق االصتتحيةي ارعبتتاس   ، تتتالال  عخدا تتا ار قب تتا وا د  تتا

و يةتتتل راتتتي هتتتكه ارمصتتتحاحا   ،وارةتتتوا ارستتتاعق ،وارةتتتوا ارمتتت ثوس ،واركتتتي  ارمتتت ثوس ،ارمتتت ثوس 
استتدختا  كامتتا ارمتت ثوس ا دًتتا راعبتتاس  واركتتي  وارةتتوا وهتتي صتت ا مختت ق  رتتي ع فتتو  ارمصتتحا   تتي 

 تتا ثق عصتتتس  ورتتف أثتتق   ، ارمصتتحا   حمتت  هبتتا ع فتتو  اربةتت  واردتتوامق ،أذهتتا  ارمستتد ما ن رتت 
  وعن هكا     ةتتث ع ثوس. ،ارحتتث  ثقه  ذا ذكقم  رن ق ق 
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وم تتتقز أهم تتتا ارد   تتتق االصتتتحيةي  تتتي صتتتاد  بتتتارم ب  ار م تتتق ارتتتك   ستتت   إلبيقتتت  
رم تقدا  اراغو تا ومحا ت  رامداةي ر  ة ث رب   ت اهدما  راتب اراغتا ارحتتتث عةصتوًسا رات  دساستا ا

 Syntactic   مجاوزه  ر  دساسا ارم ب  اردقك  ي ،Lexical meaningارم ب  ارم جمي رفا 

meaning ، بةورت :    ارد   تق االصتحيةي 7 ،2003 ،وعما درب ذرف عا أ اس  ر ت   داوود )
و   تتي   جتتاز رتت  أهم تتا  تتي مقك تتا ارم بتت  وارد   تتق ربتت   واتتو  ود تتا؛ بمتتا  حةتتق اردواصتت  اراغتت

كمتتتتا م متتتت  ارد   تتتتقا  االصتتتتحية ا راتتتت   ثتتتتقام اراغتتتتا  ،ب  تتتتًتا رتتتتن عختتتتكاا ارغمتتتتوض أو اراتتتتبس
  برعكااا  هاعاا عن ارد   ق رن ارم ااي ارمخدا ا.

ورتت  اردغ تق  تي مقك بت  ور   عن أ قز ارسما  ارمم ا  راد   قا  االصتحية ا هتو ثبامفتا 
إذا  اساتتا ارد   تتق االصتتحيةي وا ر تتاة ارم تتقد  باربستتبا و  ،عتتن ااة تتا و تتي دالردتت  عتتن ااة تتا أبتتقى 

راد   تتتق ارتتتتالري  ستتتبجت أ  ارد   تتتق االصتتتحيةي ال  خضتتت  رادغ تتتق ارتتتتالري ارستتتق   ارتتتك  م ق تتت  
أعتتا عتتن ارباة تتا اردقك   تتا  بجتتت أ  ارد   تتق  ، فتتو تدمدتت  بةتتتس  راتتي ار بتتا  ارتتتالري ،ا ر تتاة ارم تتقد 

 ة ا  أ  اون عن أاوان اردغ  ق ع ت : االستد تاا أو ارحتكف واردةتت ب أو ارتالري ال  ة    ي ع ظب ا
وهتتكه ارستتما مستتارت  تتي م اتتب ارتاسستت ن  ،اردتت ب ق؛    هتتكا تتتءد   رتتي مححتت ب ع بتت  ارد   تتق مماًعتتا

 ة ث مكس فب ارةتس  را  اسدختا  هكه ارد   قا   ي عوا ف مواصا ا عخدا ا. ،راغا ار قب ا
 تتقا  االصتتحية ا  ةتتت أنق تتا   فتتا دساستتا وة تتت هتتي دساستتا   بتتا واظتتًقا  هم تتا ارد  

 اراغتا  تي االصتحية ا ارد   تقا  م ات ب  تي م تاراي  قاتاعل مةتو ب( اردتي استدفت ا 2015 ،اتاو  

 .ارمد تد  اروساعط  قااعل باسدختا  بغ قها ارباطة ن ارتاسس ن رتى ار قب ا
وارد عتت   تتي ارم بتت  ار م تتق وارح  ةتتي ومدحاتتب ارد   تتقا  االصتتحية ا  تتتًسا عتتن ارد ك تتق 

وعتتن ثتتب م تتت  ستتدقام ج ا  عتتا وسام ارم ق تتا عتتن اإلستتدقام ج ا  اردتتي  ،ارتتك  تدضتتمب  هتتكا ارد   تتق
ة تث  ،م  ن ارتاسس ن ارباطة ن بغ ق ار قب تا عتن عماسستا عفتاسا  ارةتقام  وز تاد  ارتا ع تا ارةقاع تا

ومستتارت كتتكرف  تتي  ،رصتتاا بمواتتون ارةتتقام  افتتا مستتفب  تتي استتدترام ارم اوعتتا  وارم تتاسف ذا  ا
ارتتقبط ارج تتت  تت ن عتتا رتتتتفب عتتن ع اوعتتا  وع تتاسف ستتابةا وبتت ن عتتا   قاتت  ارتتبا ارةقاعتتي عتتن 

 ريو  را  م عافب رفكه ارم اوعا . ،ع اوعا  نتتت 
ارحقاعتق واإلنتقاما  ومد تد  سدقام ج ا  عا وسام ارم ق ا م تًدا عاحواًلا واردي مخ ق  رت  

 اردتتي ممكتتن ارمتتد اب عتتن اردو تت  ارصتتح   رابجتتا  أو ار ختت  أثبتتام ار  تتا  بمفمتتا ارتتد اب وا داما 
 ر  أافا عن  ستدقام ج ا  ارتد اب اردتي  (O'Malley & Chamot, 1990, 230- 231)و خ ق 
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مدضمن ارد ك ق  ي رما ا ارد اب  ومدضمن اردخح ط راد اب  وعقاقبا ارتد اب أثبتام ةتوثت   واردةتو ب 
 ت اكدماا ارمفما.اركامي ب 

ا و قااستتتتتت س اواتتتتتت فا موعتتتتتت PQ4Rوعتتتتتتن  ستتتتتتدقام ج ا  عتتتتتتا وسام ارم ق تتتتتتا  ستتتتتتدقام ج ا 
وهتي عتن  ،SQ3Rورةتت متب محتو ق هتكه اإلستدقام ج ا عتن  ستدقام ج ا  ،(1972سوببسو   ي رتا   
 واالةد تاة بت  ،ارم اوعتا  ارتواسد  بتاربا ارمةتقوم مسارت ارمد امت ن رات  متككقاإلسدقام ج ا  اردي 

ع  بةام أثقه، ومفتف هكه اإلسدقام ج ا  ر  محو ق اروري اركامي را فب ارك   سارت ارمد امت ن رات  
  . حا  فمفب بح ث  صبحو  را  وري، بماذا تد امو ، واردحكب  ي رما ا  ار فب ارةقاعي

ومدم تتتت   نتتتتقاما  هتتتتكه اإلستتتتدقام ج ا  تتتتي ستتتتا عقاةتتتت  هتتتتي: عقةاتتتتا ارةتتتتقام  اردمف ت تتتتا 
ومةو  را  اربظق  اركا ا رامواون عن  قام  ربواات  ومحتتتت أ كتاسه ارقع ستا  Previewرامواون 

و  فتا ت تتأ ارتتاسا بحتق   ،Questionثب عقةاتا طتق  ا ستماا  ،و قام  ارماخا ار ا  رامواون
وس ي ارتتاسا رجنابتا رتن  Readعجمورا عن ا سماا ةوا ارمواون ارمةقوم ثب  قام  اربا 

ثتتب عقةاتتا ارد عتت  ومكتتو ن أ كتتاس ةتتوا ارمواتتون  ،فتتا  تتي ارمقةاتتا ارستتابةاا ستتماا اردتتي متتب طقة
Reflect  و تتقبط ارم اوعتتا   ،و د عتت  ارمواتتون ارمةتتقوم ،و تتي هتتكه ارمقةاتتا تقا تتب ارةتتاست ذامتت

و تتي هتتكه  Reciteثتتب عقةاتتا اردستتم    ،ارجتتتتت  ارتتواسد  بارمواتتون بمتتا رت تت   تتي  ب دتت  ارم قف تتا
ثتتب عقةاتتا ارمقان تتا  ،تتتت اإلنابتتا  اردتتي محصتت  را فتتا بصتتو  عستتمونارمقةاتتا  ةتتو  ارتتتاس   دقد

Review  عتت  محتتتتته راجوااتتب اردتتي محدتتال  ،ة تتث  ةتتو  ارتتتاسا بمقان تتا عتتا متتب اردوصتت   ر تت
بغ تتتتتتا مقستتتتتت ي رما تتتتتتا ار فتتتتتتب  ،رما تتتتتتت عتتتتتتن ارةتتتتتتقام  أو  رتتتتتتاد  ارةتتتتتتقام  قتتتتتتن محاتتتتتتب ا عتتتتتتق ذرتتتتتتف

(Blachowicz, Ogle, 2008, 27) . 
 ةتتت أنق تتا   فتتا ار تتتتت عتتن ارتساستتا  واربحتتوت  وعبفتتا  ا هتتكه اإلستتدقام ج اواظتتًقا  هم تت

اردي استدفت ا مبم تا عفتاسا  ار فتب ارةقاعتي رحتي  ارصتف ار ا تق  تي  (Rodli, 2009)دساسا 
( اردتي 2018 ،وعبفا دساسا  ار موش ، PQ4Rاسدقام ج ا عةاط ا عجكقمو  قق ناوا باسدختا 

 تتي مبم تتا عفتتاسا  ار فتتب ارةقاعتتي  تتي عتتاد  اراغتتا  PQ4Rقام ج ا هتتت ا  رتت  اردحةتتق عتتن أثتتق  ستتد
 ،ار قب تتا رتتتى طاربتتا  ارصتتف ارستتادا ا ساستتي بمحا ظتتا اراس تتام بارمماكتتا ا سدا تتا ارفا تتم ا

 تي  PQ4R( اردي اسدفت ا اردحةق عن أثق اسدختا   سدقام ج ا 2017 ،وعبفا دساسا  ارخماري
 ق ارد عاي رتى طابا ارصف ارخاعس ا ساسي ب اسح ن.مبم ا عفاسا  ار فب ارةقاعي وارد ك 
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را  ارققب عن أهم ا ارةقام  ارموس ا وعفاسامفا وعا  ةا   هكه ا هم ا عن اهدما   ال أ  
  ستدح  و   ال ة تث  افتب ،ارتساسا   ي هكا ارمجاا مءكت متاي عسدوى اعدي  ارحي  رمفاسمفا

 ارم اوعتا  مكماتا  ستدح  و   وال ارمواتون ارمةتقوم،  تي وارمصتحاحا  ارتواسد  اي بم ست ق ارم ت

 بت  مد اتق أ كتاس راتبا  اتا ا  ستدح  و   ال كمتا أافتب ،عخدا تا عصتادس عتن اربا صتا  تي ارتبا

تتترمو   وال بت ، مد اتق راتبا نتتتت  عصتحاحا   اتا ا  ستدح  و   وكتكرف ال ف ت ، واسد  وق تق
 ضي رن ا  فب  ي طق  ا درا وارختواهت اردتي  ،ى ما ته رمًةا وثقامً اربا ارةقاعي بةضا ا أبق 

 (.145 ،2015 ،مترب اربا ارةقاعي  ارخ اني
ورادحةتتق عتتن ونتتود هتتكه ارمختتكاا رتتتى ارتساستت ن اربتتاطة ن بغتتق ار قب تتا  ةتتت  تتا  ارباةتتث 

وعفتاس  اةتت  ،قومبررتاد ابدباس أوري    س ارمفاسا  ارقع سا راةقام  ارموس ا وهي عفاس   فب ارمةت
ومتب مح  ةت   ،وعفاس  مكوق ارمةقوم  وا ت  ثيثتا أستماا ركت  عفتاس  ،وعفاس  اردوس  ارةقاعي ،ارمةقوم

 اتتتع رتتتتدهب  ،راتتت  عجمورتتتا عتتتن ارتساستتت ن  تتتي ارمستتتدوى ارمدةتتتت  بمقكتتتا ارم صتتتقاو  بارمبصتتتوس 
قام  ارموس ا ( داسس ن وأس ق  اداعل مح  ق االبدباس رن ونود ا ف را   ي عفاسا  ارة10 

وككرف ونود ا ف  تي نم ت  ارمفتاسا   ،% 16 16 اع ق ما ارمدوسط ار ا  رتسنا  ارتساس ن 
وباتع عستدواهب  تي  ، 06 6ة ث  اع عستدوى ارتاسست ن  تي عفتاس  ار فتب  ،ارقع سا راةقام  ارموس ا

اسا  اعتتا رتتن عفتت ،02 2وباتتع عستتدواهب  تتي عفتتاسا  اردوستت  ارةقاعتتي  04 4عفتتاسا  اةتتت ارمةتتقوم 
 عما تءكت ونود ارمخكاا.  04 4اردكوق ارةقاعي  كا  

ورادحةتتق عتتن عستتدوى ارتا ع تتا ارةقاع تتا رتتتى ارتاسستت ن  تتا  ارباةتتث بررتتتاد ع  تتاا أورتت  
ار ارا تا ارةقاع تا ومتب  ،اردجبتب ارةقاعتي ،راتا ع ا ارةقاع ا تدضمن ثيثا أب اد هي: ار ضوا ارةقاعي

 تتت كختت ا ادتتاعل مح  تتق ارم  تتاا رتتن متتتاي عستتدوى ارتا ع تتا مح  ةتت  راتت  ار  بتتا ستتار ا ارتتككق و 
وكا  عسدوى دا   دفب  ي  ،% 54ة ث  اع عسدوى دا   دفب  ،ارةقاع ا رتى ارتاسس ن بخك  را 

 %.14و ي ار ارا ا ارةقاع ا  ،%22و ي اردجبب ارةقاعي  % 18ب ت ار ضوا ارةقاعي 
 تقاعل نتتتت  ردبم تا ارمفتاسا   ( بضتقوس   بتام220 ،2015 ،ورةت أوصا دساسا  ارخ ي

وموال تت  ارمتتتاب  واإلستتدقام ج ا  ارحتت تتا اردتتي مستتارتهب  ،اراغو تتا رتتتى اربتتاطة ن بغ تتق ار قب تتا
  را  اسدختا  اراغا اسدختاًعا وال فً ا واسد مارً ا  ي عوا ف وعفا  رغو ا ة    ا.
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ار تتقاعل اردتتي م تت ن واظتتًقا رحانتتا داسستتي اراغتتا ار قب تتا اربتتاطة ن بغ قهتتا  رتت  ارما تتت عتتن 
را  اعدي  ااص ا اراغتا واالستد اد  عتن عباةتث راتب ارتالرتا وعبفتا ارد   تقا  االصتحية ا  ةتت 
اب تتتا  كتتتق  هتتتكا اربحتتتث اردتتتي مستتتدفتف  بتتتام  قاتتتاعل  تتتاعب راتتت  ارد   تتتقا  االصتتتحية ا ردبم تتتا 

      ة ن بغ قها.عفاسا  ارةقام  ارموس ا وارتا ع ا ارةقاع ا رتى داسسي اراغا ار قب ا ارباط

مدم تت  عختتكاا اربحتتث ارحتتاري  تتي متتتاي عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا وارتا ع تتا ارةقاع تتا رتتتى 
عمتا  ستداا   بتام  تقاعل نتتتت  م تارل هتكا ارضت ف ومبم ت   ،داسسي اراغا ار قب تا اربتاطة ن بغ قهتا

عتن ط   تا اراغتا ار قب تا وعبفتا ارد   تقا  االصتحية ا باسدختا  ب   ارمباةث اراغو ا ارباب تا 
عتتت  موال تتت  االستتتدقام ج ا  ارحتت تتتا اردتتتي محةتتتق ذرتتتف؛ ورادصتتتت  رفتتتكه ارمختتتكاا  حتتتق  ارباةتتتث 

 اردساؤال  اآلم ا:
 عا عفاسا  ارةقام  ارموس ا اريزعا رتاسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها؟ (1

 اسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها؟عا أب اد ارتا ع ا ارةقاع ا اريزعا رت (2

عتتا ار قاتتاعل ارةتتاعب راتت  ارد   تتقا  االصتتحية ا ردبم تتا عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا وارتا ع تتا  (3
 ارةقاع ا رتى داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها؟

عا  ارا ا ار قااعل ارةاعب را  ارد   قا  االصحية ا ردبم ا عفتاسا  ارةتقام  ارموست ا رتتى  (4
 اسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها؟د

عتتا  ارا تتا ار قاتتاعل ارةتتاعب راتت  ارد   تتقا  االصتتحية ا ردبم تتا أب تتاد ارتا ع تتا ارةقاع تتا رتتتى  (5
 داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها؟

 

 تية: ستقتصر الدراسة الحالية على الحدود اآل
  تتتت  اغتتتوا دسنتتتا عتتتن ارك تتتام  اراغو تتتا اردتتتي ممكتتتبفب عتتتن  افتتتب  ،داسستتتي ارمستتتدوى ارمدةتتتت 

  وما ت عن دا   دفب رةقام  عواورا   قاع ا عد تد . ،عماسسا عفاسا  ارةقام  ارموس ا
  ب تتت  عفتتتاسا  ارةتتتقام  ارموستتت ا اريزعتتتا رتاسستتتي اراغتتتا ار قب تتتا اربتتتاطة ن بغ قهتتتا؛ اردتتتي

هتتتتو ارمع تتتتاس البد تتتتاس هتتتتكه وستتتت كو  ارتتتتوز  اربستتتت ي  ،م  تتتتبفب راتتتت  ارما تتتتت عتتتتن ارةتتتتقام 
 ارمفاسا .

 .ب   أب اد ارتا ع ا ارةقاع ا ا ك ق أهم ا رفءالم ارتاسس ن 
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:  

 تسعى الدراسة الحالية للتحقق من الفروض اآلتية: 
  ارب تتت  البدبتتاس عفتتاسا  ارةتتقام   -تونتتت  تتقق ذو دالرتتا  ةصتتاع ا  تتي اردح  ةتت ن ارة اتتي

رصتتتار   05 0تى داسستتتي ارا تتتا ار قب تتتا اربتتاطة ن بغ قهتتتا ككتتت  ربتتتت عستتتدوى ارموستت ا رتتت
 اردح  ق ارب ت .

 ارب تتتت   تتتي ارمفتتتاسا  اربوم تتتا  -تونتتتت  تتتقق ذو دالرتتتا  ةصتتتاع ا  تتتي اردح  ةتتت ن ارة اتتتي
البدباس عفاسا  ارةقام  ارموس ا رتى داسسي ارا تا ار قب تا اربتاطة ن بغ قهتا ربتت عستدوى 

 ب ت .رصار  اردح  ق ار 05 0

  ارب تتت  رم  تتاا ارتا ع تتا ارةقاع تتا  -تونتتت  تتقق ذو دالرتتا  ةصتتاع ا  تتي اردح  ةتت ن ارة اتتي
 رصتتتتتتتار   05 0رتتتتتتتتى داسستتتتتتتي ارا تتتتتتتا ار قب تتتتتتتا اربتتتتتتتاطة ن بغ قهتتتتتتتا ككتتتتتتت  ربتتتتتتتت عستتتتتتتدوى 

 اردح  ق ارب ت .

  ارب ت   ي ا ب اد ار قم ا رم  اا  -تونت  قق ذو دالرا  ةصاع ا  ي اردح  ة ن ارة اي
 05 0ا ارةقاع تتتا رتتتتى داسستتتي ارا تتتا ار قب تتتا اربتتتاطة ن بغ قهتتتا ككتتت  ربتتتت عستتتدوى ارتا ع تتت

 رصار  اردح  ق ارب ت .

 تلتزم الدراسة الحالية بالمصطلحات اآلتية:  
 :  Extensive Reading Skillsمهارات القراءة املوسعة  (1

 دمتت   فتا ارمتد اب رات   تقام  عجمورتا عتن رق ا ارةقام  ارموس ا ب افا اون عن ارةقام   
ومكتو  ارمواتورا  ارةقاع تا  ا اتا  ،اربصوص وارمواورا  أك ق رمًةتا وامستاًرا ومبوًرتا ومختو ًةا

 وعتتتتتتن  تتتتتتب ما تتتتتتت عتتتتتتن دا   دتتتتتت  ارةقاع تتتتتتا ريستتتتتتدمقاس  تتتتتتي  تتتتتتقام  عا تتتتتتت عتتتتتتن ارمواتتتتتتورا  ،را فتتتتتتب
 (Warring, 2000, 5).  

 تتتتتتتتتس  ارحتتتتتتتتي  راتتتتتتتت   تتتتتتتتقام  عواتتتتتتتتورا  ( ب افتتتتتتتتا 248 ،2016 ،ورق فتتتتتتتتا  ارستتتتتتتتما 
واصتتتتتتتتتوص  خداسوافتتتتتتتتتا و ًةتتتتتتتتتا رمستتتتتتتتتدو امفب وع تتتتتتتتتورفب واهدماعتتتتتتتتتامفب؛  فتتتتتتتتتتف  فمفتتتتتتتتتا واةتتتتتتتتتتها 

راتتتت  أ   ةتتتتتت  ارحتتتتتي  مةق تتتتًقا رتتتتتن هتتتتتكه اربصتتتتوص ر تتتتتدب عبا ختتتتتد   ،ومتتتتكو فا واالستتتتتدمدان  فتتتتتا
  ي دواعق أد  ا ممدت   ن ارحي  وزعيعفب.
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داسستتي اراغتتا ار قب تتا عتتن ق تتق اربتتاطة ن  فتتا أثبتتام  ارباةتتث  نقاعً تتا ب افتتا م ارتت  و  ق فتتا
و ًةتا رم تورفب وعستدو امفب ار ةا تا   قاممفب رمجمورا عتن ارمواتورا  اردتي  خداسوافتا ابد تاًسا ةتًقا

عتت  اردوستت   تتي  تتقام  عتتواد  ثقاع تتا نتتتتت   ،بغ تتا  فمفتتا واةتتتها وارد ارتت  ع فتتا ومتتكو فا ،واراغو تتا
 بدباس ارك  س  ته ارباةث رفكا ارفتف.ومةاا هكه ارمفاسا  عن بيا اال

 :  Reading Motivationالدافعية القراءة  (2

 ارسما  وعن  ةقأه، بما واسدمدار  ارةقام ،  ي ارمسدمق  ار قد سغبا م قف ارتا ع ا ارةقاع ا ب افا

 ارمقم  تا، ام تاارك وارد او ، وارك تام  وارمبا سا، االسدحين، وةب وارم ا ق ، اردحت ، :ار قد رفكا ارمم ا 

 (Wigfield & Guthrie, 1997, 421).ارةقاع ا  ا اخحا  ي ارمسدمق  وارمخاسكا
 ارتابا تتا(  Driveعجمورتتا ارةتتوى أو ارمتتءثقا  أو ارحتتوا ا ورق تتا دا ع تتا ارةتتقام  ب افتتا 

 ،وب قمتت  بارمواتتون ارمةتتقوم ،ارمقمبحتتا بارةتتاست عتتن ع ورتت  واهدماعامتت  وسغبامتت  وهت تت  عتتن ارةتتقام 
 ،أو  ار واعت  ارخاسن تا( عتن ار  متا ارمح حتا بتارةقام  ،أر د  بارخصاعا ار اعتا  ستاو  اركامتبو 

ماف ار واعت  اردتي  ،وعسدوى ارسفورا أو ارص وبا  ي ارماد  ارمةقوم  ،أو بح   ا عواون ارةقام 
 (.152 ،2010 ،بغ ا محة ق هتف عا  ر ت ارباس   ،مسد  ق ار قد راةقام 

نقاعً تتا ب افتتا عجمورتتا ارتابا تتا أو ارخاسن تتا ارمح تتا  الستتد اس  ارستتاو  و  ق فتتا ارباةتتث  
 ،ومدم تت  هتتكه ا ب تتاد  تتي ارب تتت االندمتتاري ،ارةقاعتتي رتتتى داسستتي اراغتتا ار قب تتا اربتتاطة ن بغ قهتتا

ومةتتاا هتتكه ا ب تتاد عتتن بتتيا ع  تتاا  ،وارمبا ستتا ارةقاع تتا واالافمتتا  ارةقاعتتي ،وار ضتتوا ارةقاعتتي
  ا ارك  س  ته ارباةث رفكا ارغقض. ارتا ع ا ارةقاع

 :Idiomatic Expressionالتعبريات االصطالحية  (3

ب  بفا،   اغا  خدا ارد   قا ، عن ثا ا امط (Crystal, 1995, 105)كريستال   ق   
 ارمكواا ر . ع ااي اركاما  مجم   عن اركاي ع باه تدض  وال أك ق، أو كاما عن و دكو  

وهتتتي  Collocationsقا  ارستتت اق ا أو ارمديزعتتتا  ارا ظ تتتا   تتقف ب اتتت  اتتتون عتتتن ارد   تت
 ،مم ت   رت  االسمبتاط  ب ضتفا  تي  طتاس اتوابط باصتا ،عجمورا عن اركاما  ذا  ع ب  عحتتد

وارتتك    تتقف ب اتت  عجمورتتا ثا دتتا عتتن  Idiomوعبفتتا عتتا تتتتب   تتي  طتتاس ارد   تتق االصتتحيةي 
 .قد  خداف رن ع ااي كامام  ارم  ،اركاما  ذا  ع ب  باص

و  ق   ارباةث ب ا  مجم  ر ظي  أك ق عن وةت  ع جم تا بست حا(، رت  ااماطت  اردقك   تا 
و ةتت  هتتتكا اردقك تتب  تتتي  ،أو عقكًبتتا  تت   نماتتتا ،ارخاصتتا  ةتتت  كتتتو  عقكًبتتا استتتمً ا أو عقكًبتتا   اً تتتا

 دالرا ثا دا ال مبدل عن مجم   دالال  ع قدام  ارمكواا ر . االسد ماا اراغو  باطقاد، ور 
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 : Program Based on Idiomatic Expressionالربنامج القائم على التعبريات االصطالحية  (4

  ق   ارباةث  نقاعً ا ب ا  عبظوعا م ا م ا مءسس را  ارد   قا  االصحية ا ارمباسبا 
رتساستتي اراغتتا ار قب تتا عتتن ق تتق اربتتاطة ن  فتتا  ومدضتتمن هتتكه ارمبظوعتتا عجمورتتا عتتن ا هتتتاف  

وذرتتف  دبم تتا عفتتاسا  ارةتتقام   PQ4Rمتتتس س هتتكه ار قاتتاعل باستتدختا   ستتدقام ج ا  وارمحدتتوى و تتدب
   ارموس ا وارتا ع ا ارةقاع ا.

 تنبع أهمية الدراسة الحالية من خالل: 
  رتتتتتتاد  اعمتتتتتا عفتتتتتاسا  ارةتتتتتقام  ارموستتتتت ا وأبتتتتتقى  ب تتتتتاد ارتا ع تتتتتا ارةقاع تتتتتا اريزعتتتتتا رتاسستتتتتي 

ار قب تتتتتتا اربتتتتتتاطة ن بغ قهتتتتتتا؛ ردضتتتتتتم بفا  تتتتتتي ارمبتتتتتتاهل ارد ا م تتتتتتا أو ارمتتتتتتواد ارد ا م تتتتتتا  اراغتتتتتتا
 اردي م ت رفءالم ارتاسس ن.

   ماو ت ارةاعم ن را  م ا ب داسسي اراغا ار قب ا عن ق ق ارباطة ن  فا بابدباس ر  اا عفاسا
 ارةقام  ارموس ا وع  اا  ب اد ارتا ع ا ارةقاع ا.

   م اتتت ب اراغتتتا ار قب تتتا رغ تتتق اربتتتاطة ن  فتتتا   قاتتتاعل  تتتاعب راتتت  ارد   تتتقا  ماو تتتت ارةتتتاعم ن راتتت
 االصحية ا باردباسه عبحً ا رغوً ا ودالرً ا   اب اراغا عن بيا س ا ا  مواصا ا اسد مار ا.

   تتد  ارمجتتاا أعتتا  اربتتاة  ن إلنتتقام عا تتت عتتن ارتساستتا  واربحتتوت ار ام تتا  تتي عجتتاا عفتتاسا 
 ا ارةقاع ا وارد   تقا  االصتحية ا اريزعتا رتاسستي اراغتا ار قب تا عتن ارةقام  ارموس ا وارتا ع

 ق ق ارباطة ن  فا.

مستت   ارتساستتا ارحار تتا ردبم تتا عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا وأب تتاد ارتا ع تتا ارةقاع تتا رتاسستتي 
اعب راتتت  ارد   تتتقا  االصتتتحية ا؛ وردحة تتتق اراغتتتا ار قب تتتا اربتتتاطة ن بغ قهتتتا باستتتدختا   قاتتتاعل  تتت

  ارفتف ارسا ق   قض ارباةث رجنقاما  اآلم ا:
 : بناء قائمة مهارات القراءة املوسعة الالزمة لدارسي اللغة العربية الناطقني بغريها (1

مستتتدفتف هتتتكه ارةاعمتتتا محتتتتتت عفتتتاسا  ارةتتتقام  ارموستتت ا اريزعتتتا رتاسستتتي اراغتتتا ار قب تتتا 
ارتساستتا  واربحتتوت ارستتابةا  ورةتتت ا تتدةا هتتكه ارةاعمتتا عتتن عصتتادس رتتت  عبفتتا: اربتتاطة ن بغ قهتتا؛

ار قب تتا وا نب  تتا ارمقمبحتتا بمفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا  وا د  اردقبتتو  ارمدصتت  بمفتتاسا  ارةتتقام  
ارموس ا  وط   ا داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها  وأهتاف م ا ب اراغتا ار قب تا  تي ارمستدوى 

 رتاسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها.  ارمدةت 
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 ،ومضمبا ارةاعما  ي صوسمفا ا ور ا عن أسب  عفتاسا  سع ستا هتي: عفتاسا  ار فتب ارةقاعتي
و بضتو  محدفتا رختق ن  ،وأة ًقا عفاسا  اردتكوق ارةقاعتي ،وعفاسا  اردوس  ارةقاعي ،وعفاسا  اربةت

وطاب ارباةث عبفب   تام  ،ام وارمحكم نعفاس   قم ا ومب رقض ارةاعما را  عجمورا عن ارخ ق 
وعتت  عباستبا  ،عتى امستاق ارمفتاسا  ار قم تا عفتاسا  ارةتقام  ارموست ا ارقع ستا ارقأ  ف ما تاي :

وعتتى أهم تا كت  عفتاس  عتن  ،ك  عفاس  عتن هتكه ارمفتاسا  رتاسستي اراغتا ار قب تا اربتاطة ن بغ قهتا
 ،وستتيعا ارصتت اقا اراغو تتا رفتتكه ارمفتتاسا  ،ةتتت ارمفتتاسا  ارقع ستتا وار قم تتا رتاسستتي ارمستتدوى ارمد

 ع  عقارا   اا ا أو ةكف أو م تت  عا مقوا  عباسًبا رما ت عن ابط هكه ارةاعما .
وذرتتف البد تتاس ارمفتتاسا   ،بحستتا  ارتتوز  اربستت ي رمفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا و تتا  ارباةتتث

و تتتت موصتتت   ،(% 100 – 80اردتتتي ةظ تتتا  بستتتب ام تتتاق مصتتت  استتت دفا  تتت ن ارمحكمتتت ن عتتتن  
ارباةث  ر  اثبدي رخق  عفاس   قم تا عتن عفتاسا  ارةتقام  ارموست ا اريزعتا رتاسستي اراغتا ار قب تا 

 ارباطة ن بغ قها. 
 :بناء قائمة بأبعاد الدافعية القرائية الالزمة لدارسي اللغة العربية الناطقني بغريها (2

ا رتاسسي اراغا ار قب تا اربتاطة ن مسدفتف هكه ارةاعما محتتت أب اد ارتا ع ا ارةقاع ا اريزع
بغ قهتتتا؛ ورةتتتت ا تتتدةا هتتتكه ارةاعمتتتا عتتتن عصتتتادس رتتتت  عبفتتتا: ارتساستتتا  واربحتتتوت ارستتتابةا ار قب تتتا 

وط   ا داسستي اراغتا  ،وا د  ا  ارمقمبحا بارتا ع ا ارةقاع ا ،وا نب  ا ارمقمبحا بارتا ع ا ارةقاع ا
ار قب تتا  تي ارمستتدوى ارمدةتتت  رتاسستي اراغتتا ار قب تتا وأهتتتاف م اتت ب اراغتا  ،ار قب تا اربتتاطة ن بغ قهتا

 ارباطة ن بغ قها. 

 ،ارةاعمتتتتا  تتتتي صتتتتوسمفا ا ور تتتتا راتتتت  بمستتتتا أب تتتتاد هتتتتي: ارب تتتتت االندمتتتتاري وا تتتتدماا
و بضو  محدفا سدا  ،وارمبا سا ارةقاع ا واالافما  ارةقاعي ،وار ضوا ارةقاعي ،وارتسنا  واإلذرا 
وطاتب ارباةتث  ،ارةاعمتا رات  عجمورتا عتن ارخ تقام وارمحكمت نومب رتقض  ،ورخقو  ب ًتا  قمً ا

عتتبفب   تتتام ارتتقأ  ف متتا تاتتي: عتتتى عباستتبا أب تتاد ارتا ع تتا ارةقاع تتا رح   تتا داسستتي اراغتتا ار قب تتا 
وعتتى أهم تا  ،وعت  امساق ا ب اد ار قم ا ع  ا ب تاد ارقع ستا اردتي مبدمتي رفتا ،ارباطة ن بغ قها

وستتيعا ارصتت اقا اراغو تتا ر ب تتاد  ،ا ار قب تتا  تتي ارمستتدوى ارمدةتتت كتت  ب تتت بح   تتا داسستتي اراغتت
 ارقع سا وار قم ا.

وذرف ردحتتتت ا ب تاد  ،مب ةسا  اروز  اربس ي ر ب اد ارقع سا وار قم ا راتا ع ا ارةقاع او 
و تتتت موصتتت   ،%( 100 – 80اردتتتي ةظ تتتا  بستتتب ام تتتاق مصتتت  استتت دفا  تتت ن ارمحكمتتت ن عتتتن  

وارمبا ستتا ارةقاع تتتا  ،وار ضتتوا ارةقاعتتتي ،اد سع ستتتا وهتتي: ارب تتت االندمتتتاريارباةتتث  رتت  أسب تتتا أب تت
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ومضتتتمبا هتتتكه ا ب تتتاد بمستتتا ورختتتق ن ب تتتًتا  قمً تتتا اريزعتتتا رتاسستتتي اراغتتتا  ،واالافمتتتا  ارةقاعتتتي
 ار قب ا ارباطة ن بغ قها.

 : غريهابناء اختبار لقياس مهارات القراءة املوسعة الالزمة لدارسي اللغة العربية الناطقني ب (3

استتتدفتف هتتتكا االبد تتتاس ق تتتاا عفتتتاسا  ارةتتتقام  ارموستتت ا رتتتتى داسستتتي ارمستتتدوى ارمدةتتتت  
ورةتتتت ةتتتقص ارباةتتتث ربتتتت  بتتتام هتتتكا االبدبتتتاس راتتت  عتتتا تاتتتي: أ  مكتتتو   ،اربتتتاطة ن بغ تتتق ار قب تتتا

ارمواتتتورا  ارةقاع تتتا اردتتتي تدضتتتمبفا االبدبتتتاس ستتتفاا وع رو تتتا رتاسستتتي اراغتتتا ار قب تتتا اربتتتاطة ن 
وأ  مستتد  ق  ،أ  مدبتتون ارمواتتورا  ارةقاع تتا بح تتث ما تتي ار تتقوق ار قد تتا رتتتى ارتاسستت نو  ،بغ قهتتا

وأ  م  تتق رتتن قتت ب أصتت اا م كتتس  ،عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا عواتت  االهدمتتا   تتي اربحتتث ارحتتاري
 ار ةا ا ار قب ا اإلسيع ا.

م  ورةتتتت اردمتتتت ارباةتتتث راتتت  عجمورتتتا عتتتن ارمصتتتادس اربح  تتتا هتتتي:  اعمتتتا عفتتتاسا  ارةتتتقا
وارتساستتا  واربحتتوت ارستتابةا  ،ارموستت ا اريزعتتا رتساستتي ارمستتدوى ارمدةتتت  اربتتاطة ن بغ تتق ار قب تتا

 ،وا د  ا  ارمدصاا بمفاسا  ارةتقام  ارموست ا وك ف تا ق استفا ،ارمقمبحا بمفاسا  ارةقام  ارموس ا
رتاسستي ارمستدوى وأهتتاف م ات ب اراغتا ار قب تا  ،وط   ا داسسي اراغا ار قب ا  ي ارمستدوى ارمدةتت 

 ارمدةت  ارباط  ن بغ ق ار قب ا.

 ،و ا  ارباةث   بام ابدباس ارةقام  ارموس ا رتاسسي ارمستدوى ارمدةتت   تي صتوسم  ا ور تا
ومكو  هكا االبدباس عن سا وثيث ن ع قد  ابدباس ا م  س اثبدي رخق  عفاس   قاع ا  وا ت  ثتيت 

و ت طاب  ،عجمورا عن ارخ قام وارمحكم ن إل قاسهومب رقا  را   ،ع قدا  ابدباس ا رك  عفاس 
وعباستتتتبا  ،ارباةتتتتث   تتتتتام ونفتتتتا اظتتتتقهب ةتتتتوا االبدبتتتتاس كمتتتتا تاتتتتي: واتتتتو  م ا متتتتا  االبدبتتتتاس

وعباستتتتتبا ا ستتتتتماا  ،ارمواتتتتتورا  ارمدضتتتتتمبا  تتتتتي االبدبتتتتتاس رح   تتتتتا داسستتتتتي ارمستتتتتدوى ارمدةتتتتتت 
 ،باس تا ارمواتورا ركت  ستءااوصتحا ار تتاع  االبد ،ارمواورا ر  اا ارمفاسا  عوا  االهدمتا 

و تتت أ تتتى ب تت  ارمحكمتت ن بضتتقوس  االكد تتام بستتءار ن  ةتتط ركتت  عفتتاس  ةدتت  ال  حتتوا االبدبتتاس 
وركتتتن ارباةتتتث رتتتب   بتتتك  فتتتكا ارتتتقأ  اظتتتًقا را تتتاد   تتتقص اردخمتتت ن ربتتتت  ،رفتتتكه ار متتتا عتتتن ارتاسستتت ن

  اإلنابا رن ع قدا  االبدباس.
 ضبط اختبار القراءة الموسعة لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها:

رضتتتبط ابدبتتتاس ارةتتتقام  ارموستتت ا رتساستتتي اراغتتتا ار قب تتتا عتتتن ق تتتق اربتتتاطة ن بار قب تتتا متتتب 
 اتع رتتدهب واةتًتا  ،مح  ة  را  عجمورتا عتن داسستي اراغتا ار قب تا  تي عتتبتا ارب توت اإلستيع ا



  ماهر شعبان عبد الباريد/ 
 

 124 

هتتت  1441ا ةتتت ارموا تتق ارداستت  وار ختتق ن عتتن  تتفق صتت ق ستتبا ومتتب وذرتتف تتتو   ،وثيثتت ن داسًستتا
 ومب  ي هكا اردح  ق عا تاي:  ،ع يد ا 2019ارموا ق ارساب  وار خق ن عن  فق أكدوبق سبا 

 :الختبار مهارات القراءة الموسعة لدارسي اللغة العربيةحساب زمن  -أ 

ومتب ةستا  عدوستط  ،مدةتت مب مح  ق االبدباس راي داسسي اراغا ار قب تا  تي ارمستدوى ار  
اراعن راخمسا داسس ن ا سقن أدام  ي  اجتاز ابدبتاس عفتاسا  ارةتقام  ارموست ا ،وةستا  عدوستط 

 ( دق ةا. 45وونت أ  عدوسط زعن االبدباس هو   ،اراعن راتاسس ن ا بح  أدام  ي ة  االبدباس
 ي اللغة العربية:حساب معامل السهولة والصعوبة الختبار مهارات القراءة الموسعة لدارس -ب 

رادحةتتتق عتتتن ستتتفورا ع تتتقدا  ابدبتتتاس عفتتتاسا  عفتتتاسا  ارةتتتقام  ارموستتت ا أو صتتت وبد  متتتب 
و تت  ،ةصق ارتا اركسس ن اركتن أنا وا رن ك  ع قد   نابتا صتح حا أو أنتا وا ربفتا  نابتا بحت 

صتت وبا عتتا رتتتا  33 0ستتفورا  رتت   68 0متتقوا  ع اعتت  ارستتفورا وارصتت وبا  تتي االبدبتتاس  تت ن 
ومتب م تتت  هتكه ا ستماا رددستق عت  عع تاس  ،وارداست  وار ختق ن وار ختق ن، ،اا ارخاعس رخقارسء 

  .80 0 ر   30 0وهو  ،ارسفورا وارص وبا رم قدا  االبدباس
 حساب معامل التمييز الختبار مهارات القراءة الموسعة لدارسي اللغة العربية: -ج 

و تت  اتع ع اعت  ارةتو   ،ام  ارموست امب ةسا  ع اع  ارةو  اردم  ا ا البدبتاس عفتاسا  ارةتق 
 وهو ع اع  مم  ا  و   حممن راي ارةو  اردم  ا ا ريبدباس. 75 0اردم  ا ا ر  

 حساب معامل ثبات الختبار مهارات القراءة الموسعة لدارسي اللغة العربية:  -د 

متتب ةستتا  ع اعتت  ثبتتا  االبدبتتاس باستتدختا  طق ةتتا  رتتاد  مح  تتق االبدبتتاس ب تتت عضتتي   
رخق توًعا عن اردح  ق ا وا  ومب ذرف تو  ار يثام ارموا ق ار ااي رخق عن او م ق ستبا بمسا 
ومتب ةستا  ار بتا  عتن  ،ه 1441ارموا ق ارخاعس رخق عن  تفق سب ت  ا وا ستبا ،   2019

بتتيا ع اعتتت  اسمبتتتاط ر  قستتتو ، وذرتتتف عتتتن بتتتيا االستتتد ااا   قاتتتاعل ةاعتتتا ار تتتقاعل اإلةصتتتاع ا 
SPSS, V. 25 وهتتو ع اعتت   78 0 اتتع ع اعتت  االسمبتتاط  تت ن اردح  ةتت ن ا وا وار تتااي ، و تتت

 ختت ق  رتتي  رحتتام ابدبتتاس عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا اربدتتاعل ا ستتفا  ذا أر تتت مح  ةتت  اسمبتتاط عقم تت  
 .عقا  عد تد 

 : بناء مقياس الدافعية القرائية لدارسي اللغة العربية الناطقني بغريها (4
رم دةتتتتتا  ارم قف تتتتا رتتتتتى داسستتتي اراغتتتتا ار قب تتتتا اربتتتتاطة ن استتتدفتف هتتتتكا ارم  تتتتاا ق تتتاا ا

 اعمتا ارتا ع تا  بغ قها؛ وردحة ق ارفتف ارسا ق مب االسد ااا بمجمورا عن ارمصادس ر باع  وهتي:
وارتساستتتا  واربحتتتوت ارستتتابةا  ،ارةقاع تتتا ب ب ادهتتتا ا سب تتتا رتاسستتتي اراغتتتا ار قب تتتا اربتتتاطة ن بغ قهتتتا
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وأب تًقا  ،وا د  تا  ارمدصتاا ب  تاا ارتا ع تا ارةقاع تا ،بارتا ع ا ارةقاع تاار قب ا وا نب  ا ارمقمبحا 
و تت مكتو  ارم  تاا عتن بمستا ورختق ن مبتاس   ،ط   ا داسسي اراغا ار قب ا  ي ارمستدوى ارمدةتت 

و تتدب مصتتح    ،و تتت بصتتا ركتت  ب تتت  قرتتي بمستتا أستتماا، م تت س بمستتا اب تتاد راتا ع تتا ارةقاعتتي
 ةتتتا ر كتتتق ، ة تتتث   حتتت  ارتتتتاسا دسنتتتا ربتتتت ابد تتتاس ار تتتتت   أ(، نم تتت  ع تتتقدا  ارم  تتتاا بحق 

أ  أ   ،و ح َح  دسندا  ربت ابد اس ار تت    (، و  ح  ثيت دسنتا  ربتت ابد تاس ار تتت   ل(
 دسنا(. 75دسنا  ر   25دسنا  ارم  اا مة    ن عدص  عن دسنا  

ارمبتتتاهل  ومتتتب رتتتقض ارم  تتتاا  تتتي صتتتوسم  ا ور تتتا راتتت  عجمورتتتا عتتتن ارمدخصصتتت ن  تتتي
وطقاعتتق اردتتتس س وأستتامك  راتتب ارتتب س اردقبتتو ؛ وذرتتف إل تتتام سأتفتتب ةتتوا عباستتبا ا ستتماا ر  تتاا 

وعباستبا رتتد ا ستماا ارمواتورا  ،ارتا ع ا ارةقاع ا اريزعا رتاسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها
وعباستبا  ،اا ورا تتاع وستيعا ارصت اقا اراغو تا ر ستم ،رك  ب ت  قرتي عتن أب تاد ارتا ع تا ارةقاع تا

وإاتا ا أو ةتكف أو م تتت   ،م ا ما  ارم  اا وعباس دفا رح   تا ارتاسست ن  تي ارمستدوى ارمدةتت 
و تتت أ تتق ارمحكمتتو  بصتتية ا ارم  تتاا ر  تتاا  ،عتتا تقواتت  عباستتًبا رما تتت عتتن اتتبط هتتكا ارم  تتاا

 ب ا ارباطة ن بغ قها.ا ب اد ارقع سا وار قم ا راتا ع ا ارةقاع ا اريزعا رتاسسي اراغا ار ق 
 ضبط مقياس الدافعية القرائية لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها:

رضتبط ع  تتاا ارتا ع تتا ارةقاع تتا متتب مح  ةتت  رات  عجمورتتا عتتن داسستتي اراغتتا ار قب تتا  تتي  
االثبتتت ن ارموا تتتق ومتتتب وذرتتتف تتتتو   ، اتتتع رتتتتدهب واةتتتًتا وثيثتتت ن داسًستتتا ،عتتبتتتا ارب تتتوت اإلستتتيع ا

 2019هتت ارموا تق ار تاعن وار ختق ن عتن  تفق أكدتوبق ستبا  1441 ن عن  فق ص ق سبا ار يث
 ومب  ي هكا اردح  ق عا تاي:  ،ع يد ا

  حساب زمن مقياس الدافعية القرائية لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها: -أ 
متتب ةستتا  زعتتن ارم  تتاا عتتن بتتيا ةستتا  عدوستتط ارتتاعن ارتتك  استتدغق   ارتتتاسا  تتي  

 با رن ع قدا  ارم  اا، و ت  اع عدوسط اراعن ارمسدغقق ةواري أسب  ن دق ةا.اإلنا
 حساب معامل ثبات مقياس الدافعية القرائية لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها:  -ب 

عتتتن متتتب ةستتتا  ع اعتتت  ثبتتتا  ارم  تتتاا رتتتن طق ةتتتا  رتتتاد  مح  ةتتت  ب تتتت عضتتتي أستتت ور ن   
ارموا تق  ،  2019ف تتو  ا سب تام ارموا تق ار ارتث رختق عتن اتو م ق ستبا ومب ذر ،اردح  ق ا وا

ومب ةسا  ار با  عن بتيا ع اعت  اسمبتاط  ،هت 1441ارسادا رخق عن  فق سب   ا وا سبا 
، و ت  اع SPSS, V. 25ر  قسو ، وذرف عن بيا االسد ااا   قااعل ةاعا ار قاعل اإلةصاع ا 
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 خت ق  رتي  رحتام وهتو ع اعت  اسمبتاط عقم ت   71 0ا وا وار تااي ع اع  االسمباط   ن اردح  ة ن 
 .ع  اا ارتا ع ا ارةقاع ا اربداعل ا سفا  ذا أر ت مح  ة  عقا  عد تد 

بنــاء الربنــامج القــائم علــى التعــبريات االصــطالحية لتنميــة مهــارات القــراءة املوســعة والدافعيــة    (5
 :هاالقرائية لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغري

اسدفتف هكا ار قااعل مبم ا عفاسا  ارةقام  ارموس ا وارتا ع ا ارةقاع تا رتتى داسستي اراغتا 
ورةتتت استتدبت هتتكا ار قاتتاعل راتت  عجمورتتا عتتن ارمصتتادس وهتتي: ارتساستتا  ار قب تتا اربتتاطة ن بغ قهتتا 

ارمدغ تق ن  وا د  تا  اردقبو تا ةتوا ،واربحوت ارسابةا ارمقمبحا بارةقام  ارموس ا وارتا ع ا ارةقاع ا
وط   تتتتا داسستتتتي اراغتتتتا ار قب تتتتا  تتتتي  ،PQ4Rوارد   تتتتقا  االصتتتتحية ا وإستتتتدقام ج ا  ،ارستتتتابة ن

ورةتتت مكتتو  هتتكا ار قاتتاعل عتتن بمستتا عواتتورا   قاع تتا هتتي: ط   تتا ارد   تتقا   ،ارمستتدوى ارمدةتتت 
اماذل عن ارد   قا  االصحية ا  تي عوا تف  ،بصاعا ارد   قا  االصحية ا ،االصحية ا

اماذل عتن ارد   تقا   ،اماذل عن ارد   قا  االصحية ا راد   ق رن ةانا  ارتاسس ن ،ار اامص
عت  مضتم ن  ،و ت ن   ارباةث رك  عواون رةامتن  ي ا س ون ،االصحية ا  ققاض باصا

  عفاسا  ارةقام  ارموس ا وأب اد ارتا ع ا ارةقاع ا  ي دسوا ار قااعل.
القققراءة الموسققعة ومقيققاس الدافعيققة القرائيققة التطبيققا القبلققي اختبققار م ققارا   -أ 

 :لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها

 تتا  ارباةتتث بتتاردح  ق ارة اتتي البدبتتاس عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا وع  تتاا ارتا ع تتا ارةقاع تتا 
و ت مب ابد اسهب عن ارمادح  ن بمقكا  ،رتاسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها  ي ارمسدوى ارمدةت 

و تت  اتع رتتدها بمستا  ،خ ي زاتت رد ا ب اراغا ار قب تا رغ تق اربتاطة ن  فتا اردتاب  رجاع تا ا زهتقار
و تتت متتب ابد تتاس هتتكه ار  بتتا رمتتا رمستت  ارباةتتث عتتن ةتتقص ارتاسستت ن ارختتتتت رتتد اب  ،وأسب تت ن داسًستتا

ارةتو ب   ضي رن دا   دفب رد اب ار قب تا؛ ركوافتا ارست    ،وااضباطفب  ي ارحضوس ،اراغا ار قب ا
ومتتب ذرتتف تتتو  ا ةتتت ارموا تتق ارستتاب  رختتق عتتن اتتو م ق ستتبا  ،رتساستتا ار اتتو  ارختتقم ا واإلستتيع ا

و تتت ةتتث ارباةتتث ارتاسستت ن  ،هتتت 1441ارموا تتق ار ختتق ن عتتن  تتفق سب تت  ا وا ستتبا  ،  2019
واإلنابتا رتن نم ت   ،بضقوس  مسج   ارحي  ر  ااامفب ارخخص ا  ي ا عتاكن ارمخصصتا رتكرف

عتت   ،وع  تتاا ارتا ع تتا ارةقاع تتا ،اا اردتتي تدضتتمبفا كتت  عتتن ابدبتتاس عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت اا ستتم
 اقوس  االرداا  بارو ا ارمخصا رك  عبفما.

تطبيققا البرنققامق القققائا تلققر التعبيققرا  اامققطمهية لتنميققة م ققارا  القققراءة         -ب 
 :االموسعة والدافعية القرائية لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيره

متب مح  تق  قاتاعل ارتساستا ارحار تتا راتي عجمورتا عتن داسستتي اراغتا ار قب تا  تي ارمستتدوى   
ومب ذرف تو  االثب ن ارموا تق ار تاعن رختق عتن اتو م ق ستبا  ،ارمدةت  ارمادحة ن بمقكا ارخ ي زاتت
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واستتدمق اردح  تتق  ،،هتتت 1441ارموا تتق ارحتتاد  وار ختتق ن عتتن  تتفق سب تت  ا وا ستتبا  ،  2019
و تت اردمتت ارباةتث رات  اردصتم ب اردجق  تي ارمجمورتا  ،فق واصف  وا   رةامتن أست ومً ارمت   

 ارواةت  ذا  ار  اا ارة اي ارب ت .
التطبيا البعقد  اختبقار م قارا  الققراءة الموسقعة ومقيقاس الدافعيقة القرائيقة          -ج 

 :لدارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها

وع  تتتاا ارتا ع تتتا ارةقاع تتتا راتتت  عجمورتتتا  ،ارموستتت امتتتب اردح  تتتق ارب تتتت  البدبتتتاس ارةتتتقام   
 10ارموا تق  ،  2020عتن  تفق تبتاتق ستبا  6-5ارتساسا وذرف توعي ا ةتت واالثبت ن ارموا ةتا  

 هت.  1441عن  فق نمادى ا وا سبا  11 –

ا ع تتتتتتتا ارةقاع تتتتتتتا رتتتتتتتتى ستتتتتتت ا ارتساستتتتتتتا ارحار تتتتتتتا ردبم تتتتتتتا عفتتتتتتتاسا  ارةتتتتتتتقام  ارموستتتتتتت ا وارت
داسستتتتي اراغتتتتا ار قب تتتتا اربتتتتاطة ن بغ قهتتتتا؛ وردحة تتتتق ارفتتتتتف ارستتتتا ق  ةتتتتت ستتتت   ارباةتتتتث رادحةتتتتق 

 عن ار قوض اآلم ا: 
بيان فاعلية الربنامج القائم على التعبريات االصطالحية لتنمية مهارات القـراءة املوسـعة ككـ      (1

 :لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها
تونتتتت  تتتقق ذو دالرتتتا ارفتتتتف ارستتتا ق متتتب صتتت اقا ار تتتقض ارتتتقع س اردتتتاري: رادحةتتتق عتتتن 

ارب تتت  البدبتتاس عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا رتتتى داسستتي ارا تتا  - ةصتتاع ا  تتي اردح  ةتت ن ارة اتتي 
و تتت متتب اردحةتتق عتتن رصتتار  اردح  تتق ارب تتت   05 0ار قب تتا اربتتاطة ن بغ قهتتا ككتت  ربتتت عستتدوى 

ومتب ذرتف عتن  ،بحسا  ابدبتاس   ( را  تاا ارة اتي وارب تت وذرف  ،ابدباس صحا ار قض ارسا ق
 وارجتوا ارداري توا  ذرف:  ،Spss, v. 25بيا ةاعا ار قاعل اإلةصاع ا 

 (1جدول )
نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات الدارسني يف التطبيقني القبلي البعدي يف اختبار مهارات القراءة 

 بعدياملوسعة كك  لصاحل التطبيق ال

 حجم التأثري مستوى الداللة قيمة )ت( درجة احلرية االحنراف املعياري املتوسط العدد التطبيق

 القبلي
45 

5.22 1.78 
44 88.33 0.01 0.98 

 1.09 31.80 البعدي
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 ت ن  01 0تدض  عن بيا ارجتوا ارسا ق ونود  قق ذ  دالرا  ةصاع ا ربت عستدوى 
ة تتث  اغتتا  ،دح  ةتت ن ارة اتتي ارب تتت  رصتتار  اردح  تتق ارب تتت عدوستتحي دسنتتا  ارتاسستت ن  تتي ار

 تي ةت ن  اغتا ق متا ةجتب اردت ث ق  ،01 0و وهي دارتا ربتت عستدوى  88033ق ما ابدباس   ( 
% وهو ع اع  م ث ق عقم   تتا را   ارا ا ار قاتاعل ارةتاعب رات  ارد   تقا  االصتحية ا  098

وادتاعل  (Meng, 2009)تدستق عت  ادتاعل دساستا  وهتكا ، ي مبم ا عفاسا  ارةتقام  ارموست ا ككت 
ة ث     ،وهكه اربد جا مدوام  ع  عا وسد عن أد  ا   ي اربحث ارحاري ،2019دساسا ارماوقي 

بتتتاس   ال  ح فتتتب ع باهتتتا اركحا فتتتي بمجتتتقد  فتتتب ع تتتااي ع قدامفتتتا واتتتب ف هتتتكا مارد   تتتقا  االصتتتحية ا 
  تو  ارتتالري رح   تا اردقك تب اراغتو  ارمكتو  ورفكه ارعبتاس  صت ا ار ،ارم ااي ب ضفا  ر  ب  

و فمت   ،بما    ن ارتاسا  ي سسوخ ع ب  هكا اردقك ب  ي  ب دت  ارم قف تا، راد   ق االصحيةي
رفو ومكو   راد   ق االصحيةي  ثب موس    ي اربحث رتن م   تقا  اصتحية ا وال ف تا نتتتت  

 يلي:  ويفسر الباحث النتيجة السابقة كما ،ما ي اةد انام 
   ط   تتتا ار قاتتتاعل ارمةتتتت  راتاسستتت ن وارمءستتتس راتتت  ارد   تتتقا  االصتتتحية ا اردتتتي مختتتب

 ةانامفب اردواصا ا. 

  موال تت   ستتتدقام ج ا عتتن  ستتتدقام ج ا  عتتا وسام ارم ق تتتا وهتتي  ستتتدقام ج اPQ4R  واردتتتي
 ،واردتتتتتكوق ارةقاعتتتتتي ،واربةتتتتتت ،مستتتتتد  ق عفتتتتتاسا  ارةتتتتتقام  ارموستتتتت ا  عفتتتتتاسا  ار فتتتتتب ارةقاعتتتتتي

 دوس ( رتى ارتاسس ن ارمقمبحا بارمواورا  ارةقاع ا.وار

  مبون ارمواورا  ارةقاع ا ارمةتعتا  تي ار قاتاعل واردتي مختب  ةانتا  ارتساست ن اردواصتا ا
 واروال ف ا وأققاافب ارخاصا وع ورفب ارةقاع ا.

  مضم ن رتد ك  ق عن ارد   تقا  االصتحية ا  تي ارمواتورا  ارمةتعتا راتاسست ن اردتي
ارد   تتتقا  االصتتتحية ا اردقاث تتتا وارحتت تتتا؛ رد تتت ن ارتتتتاسا راتتت   فتتتب ار ةا تتتا مجمتتت   تتت ن 

 و فب ارح ا  ار قب ا ارم اصق  عن نفا أبقى.  ،ار قب ا اإلسيع ا عن نفا

   مبتتون ا اختتحا ارمةتعتتا راتاسستت ن واردتتي مستتد  ق ار تتتتت عتتن عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا ع تت
 واردوس  ارةقاعي. واردكوق  ،واربةت ،عفاسا  ار فب ارةقاعي

بيان فاعلية الربنامج القائم على التعبريات االصطالحية لتنمية املهـارات الفرعيـة للقـراءة املوسـعة      (2
 :لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها

تونتت  تقق ذو دالرتا  ةصتاع ا  تي رادحةق عن ارفتف ارسا ق مب ص اقا ار قض اردتاري: 
رمفتتاسا  اربوم تتا البدبتتاس عفتتاسا  ارةتتقام  ارموستت ا رتتتى داسستتي ارب تتت   تتي ا -اردح  ةتت ن ارة اتتي
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ومب اردحةق عن ابدباس  ،رصار  اردح  ق ارب ت  05 0ارا ا ار قب ا ارباطة ن بغ قها ربت عسدوى 
 وارجتوا ارداري توا  ذرف:  ،صحا ار قض ارسا ق

 (3دول )ــــــج
التطبيقني القبلي البعدي يف املهارات الفرعية نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات الدارسني يف 

 الختبار القراءة املوسعة

 املتوسط العدد املهارات الفرعية للقراءة املوسعة  التطبيق
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

يتعرف معاني الكلمات من خالل  القبلي
 السياق

45 
0.88 0.28 

44 44.54 0.01 0.95 
 0 2 البعدي
يستنتج العنوان املناسب املوضوع  القبلي

 املقروء
45 

0.66 0.25 
44 51.41 0.01 0.96 

 0 2 البعدي
 القبلي

 يستنتج املعاني الضمنية يف املقروء
 
45 

0.88 0.28 
44 44.54 0.01 0.95 

 0 2 البعدي
 القبلي

 45 مييز بني احلقية والرأي.
0.22 0.42 

44 26.40 0.01 0.88 
 0.14 1.97 البعدي
مييز ما له صلة باملوضوع وما ليس له  القبلي

 به صلة
45 

0.40 0.49 
44 21.66 0.01 0.84 

 0 2 البعدي
 0 2 البعدي 0.83 0.01 21.19 44 0.49 0.42 45 حيكم على األدلة الواردة باملقروء القبلي
 املتعلقة واملصطلحات يماملفاه يفسر القبلي

 0 2 البعدي 0.84 0.01 22.19 44 0.49 0.37 45 بالنص
يضيف أفكاًرا جديدة مرتبطة  القبلي

 باملوضوع املقروء
45 

0.33 0.47 
44 22.45 0.01 0.85 

 0 2 البعدي
 القبلي

 45 يقدم أدلة تدعم املوضوع املقروء
0.31 0.46 

44 21.52 0.01 0.84 
 0.20 1.95 ديالبع

يستنتج الدالالت اإلحيائية لبعض  القبلي
 املفردات أو الرتاكيب

45 
0.35 0.48 

44 2.036 0.01 .82 
 0.20 1.95 البعدي
يستنتج نوع الصورة البالغية الواردة  القبلي

 يف النص
45 

0.37 0.49 
44 11.67 0.01 0.55 

 0.58 1.71 القبلي
 األساليب اللغوية الواردة مييز بني القبلي

 باملوضوع املقروء
45 

0.31 0.46 
44 21.52 0.01 0.84 

 0.20 1.95 البعدي
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بةقام  ارجتوا ارسا ق تدض   ارا ا ار قاتاعل ارةتاعب رات  ارد   تقا  االصتحية ا ردبم تا 
% رمفتتاس   096و تتت م تتاو  ةجتتب ا ثتتق رفتتكه ارمفتتاسا   تت ن  ،ارمفتتاسا  ار قم تتا راةتتقام  ارموستت ا

% رمفاس   سدبدل اون ارصوس  اربيغ ا ارواسد  055و ، سدبدل ار بوا  ارمباسب رامواون ارمةقوم
ور تت  ارستت ب  تتي ااخ تتاض ةجتتب ا ثتتق رفتتكه ارمفتتاس  هتتو ط   تتا ارمفتتاس  ا ستتفا ة تتث  ، تتي ارتتبا

ق هكه عت  ومدس ، افا عفاس  محدال رما ت عن اردتس ب وارمماسسا وةسن موال  فا  ي عوا ف أد  ا
وادتتتاعل دساستتتا  ،2016ودساستتتا ر تتتت ارتتتقةمن  (Han, 2010)ارتساستتتا  ارستتتابةا وعبفتتتا دساستتتا 

(Iqbal, 2017)،   كما مد ق هكه اربد جتا عت  اإلطتاس اربظتق  رابحتث ارحتاري ة تث    ارد   تقا
االصتتحية ا م تت ن ارتاسستت ن  تتي اردغاتتب راتت   فتتب ب تت  ارد   تتقا  اراغو تتا اردتتي متتوانففب عتتن 

كمتتا مستتفب  تتي ع اواتتا ارتتتاسا راتت   ،راتت  أةتتق  عتتن ارجمتتق وق قهتتا ،س تت  ارقا تتا ار  ضتتام    تت :
 و  سق ارباةث اربد جا ارسابةا كما تاي:  ،واردوس   ي  قام  ارما ت عبفا ،مكوق اردقاك ب اراغو ا

  مبتتون أ تتكاا ارد   تتقا  االصتتحية ا ارتتواسد   تتي  قاتتاعل ارتساستتا ارحار تتا واردتتي مضتتب رتتتًدا
ارستتوق  ،سو  س ااتت ا ،بتتان طو تت  ، أ تتادب   ضتتاما عبفتتا: ارد   تتقا  اروصتتف ا عتتن    تت : ك  تتقً 

 ، تتتوق اروصتتتف ،ع تتت :  صتتت ق ار تتتتتن وارد   تتتقا  اإلاتتتاف ا ،ار ق ضتتتا( ارخحتتتوط ،ارستتتودام
ارختقول عتن ربتق وارد   تقا  االستم ا ع تاا ذرتف:   ،(ةجق ارااو ا ،  ا ارةص ت ، ص ق ار ت

 واتت  ارتتبةط راتت  وارد   تتق ار  اتتي ع تت :  ،(أا تت   تتي ارستتمام ، تت ارا تتب راتت  ارح ،ارانانتتا
 أرحتتتتتتتاه  ، تتتتتتتد  صتتتتتتت حا نتتتتتتتتتت  ،س تتتتتتت  ارقا تتتتتتتا ار  ضتتتتتتتام ،واتتتتتتت   راتتتتتتت  ارتتتتتتتقف ،ارحتتتتتتتقوف

 (.ارضوم ا بضق

  .أسفما ارد   قا  االصحية ا  ي ع اواا ارتاسس ن  ي  فب بصاعا اراغا و فب مقاك  فا 

 اتتتتتت  ةستتتتتن مصتتتتتتوس ارم بتتتتتت  ارمضتتتتتتمن  تتتتتتي راواتتتتتا ارد   تتتتتتقا  االصتتتتتتحية ا ارتاسستتتتتت ن ر
 ،ارمواتورا  ارمةتقوم  ونتود  أذهتاافب  تي استتدبدال أ كتاس أو دالال  رتب  صتق   فتا اركامتتب

 وراوادفب ككرف را  ةسن مكو فا واالسدمدان بارجماا ار بي وا د ي   فا.

 وست   تتي ط   تا ا اختحا ارةقاع تتا اردتي م تت ن ارتاسست ن راتت  ار فتب واربةتتت واردتكوق ارةقاعتتي وارد
  قام  ارما ت عن ارمواورا .

 اإلنقاما  ارد صت ا ا إلستدقام ج اPQ4R وارةتقام  وارد عت   ،عتن اربظتق  اركا تا وطتق  ا ستماا
 وارمقان ا  ت راواا ارتساس ن را  مبم ا ارمفاسا  ار قم ا راةقام  ارموس ا.
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الدافعيـة القرائيـة ككـ  لـدى     بيان فاعلية الربنامج القائم على التعبريات االصطالحية لتنمية أبعاد  (3
 :دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها

تونتت  تقق ذو دالرتا  ةصتاع ا  تي رادحةق عن ارفتف ارسا ق مب ص اقا ار قض اردتاري: 
ارب تتت  رم  تتاا ارتا ع تتا ارةقاع تتا رتتتى داسستتي ارا تتا ار قب تتا اربتتاطة ن بغ قهتتا  -اردح  ةتت ن ارة اتتي 

 ،ومتتتب اردحةتتتق عتتتن صتتتحا ار تتتقض ارستتتا ق ،دح  تتتق ارب تتتت رصتتتار  ار 05 0ككتتت  ربتتتت عستتتدوى 
 وارجتوا ارداري توا  ذرف: 

 (3جدول )

نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها يف التطبيقني القبلي 
 والبعدي جملموعيت الدراسة يف مقياس الدافعية القرائية كك 

 حجم األثر مستوى الداللة قيمة )ت( درجة احلرية الحنراف املعياريا املتوسط العدد التطبيق

 القبلي
45 

35.67 6.66 
44 50.69 0.01 0.96 

 12.34 144.69 البعدي

تدضتت  عتتن بتتيا ارجتتتوا ارستتا ق  ارا تتا ار قاتتاعل ارةتتاعب راتت  ارد   تتقا  االصتتحية ا 
ة تتتث كختتتف ادتتتاعل  ،ب تتتا اربتتتاطة ن بغ قهتتتاردبم تتتا أب تتتاد ارتا ع تتتا ارةقاع تتتا رتتتتى دساستتتي اراغتتتا ار ق 
 تتتت ن عدوستتتتحي أدام ارتاسستتتت ن  تتتتي  01 0ارتساستتتتا رتتتتن ونتتتتود  تتتتقق داا  ةصتتتتاعً ا ربتتتتت عستتتتدوى 

وهتو ع اعت  مت ث ق  96 0اردح  ة ن ارة اي ارب ت  رم  تاا ارتا ع تا ارةقاع تا  و تت  اتع ةجتب ا ثتق 
ارتساستتتتا  وعبفتتتتا دساستتتتا عقم تتتت  تتتتتتر  راتتتت   ارا تتتتا ار قاتتتتاعل  ومدستتتتق هتتتتكه اربد جتتتتا عتتتت  ب تتتت  

(Wolters, Denton, York& Francis, 2013)،  2016ودساسا بض ق وأ ي قاارا ستبا، 
كمتتا مد تتق هتتكه اربد جتتا عتت  عتتا وسد عتتن  طتتاس اظتتق  ة تتث    ارتا ع تتا ارةقاع تتا عتتا هتتي  ال سغبتتا 

تدستب ارتتاسا  ة تث ،دابا ا مب  رتى ارتاسا ر كا عا ت عن ارجفت رةقام  ار تتت عن ارمواد ارةقاع تا
ذو ارتا ع تتا ارتابا تتا راةتتتقام  باربختتاط وارحمتتاا ارمقم تت  واربحتتث ارمستتدمق رتتن ار تتقص ارمباستتبا 

 ويفسر الباحث النتيجة السابقة كما يلي:  ،ري دقا   ي  قااعل  قاعي ع  ن

  م ست س  قاتاعل ارتساستا راتت  عجمورتا عتن ارد   تقا  االصتتحية ا اردتي م ت ن ارتاسستت ن
 تاًل عن م ا مفب ع قدا  اراغتا  ،دقاك ب اراغو ا  وص فا مقاك ب ثا دا ارتالرارا  م اب ار

 بصوس  ع قد .

 .مضم ن أب اد ارتا ع ا ارةقاع ا  ي  قااعل ارتساسا ارحار ا 
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 وذرتتف عتتن بتتيا عجمورتتا عتتن ا ستتماا ارة ا تتا اردتتي  ،استتد اس  ارتا ع تتا ارةقاع تتا راتاسستت ن
 ام محق  را فب     ار تم  ي دسا ارةق 

  ع اواتتتتا ارتساستتتت ن راتتتت  عقاقبتتتتا رما تتتتامفب ار ةا تتتتا  تتتتي أثبتتتتام دساستتتتدفب رتتتتتسوا ار قاتتتتاعل
وذرتتتف عتتتن بتتتيا استتتدجا دفب راتتت  بحا تتتا ارد عتتت  ارتتتكامي ارمضتتتمبا  تتتي دسوا  ،ارحتتتاري

 ار قااعل وارمقمبحا با ب اد ارقع سا راتا ع ا ارةقاع ا.

 ب هم دفتتا باربستتبا رفتتب ستتوام  ط   تتا ارمواتتورا  ارمةتعتتا  تتي ار قاتتاعل و تت وس ارتاسستت ن
عن ة ث ما  دفا رحانامفب اردواصا ا أو  ققاافب ارخاصا  ت د  دفب رةقام  ارما تت عتن 

  ارمواورا .

بيان فاعلية الربنامج القائم على التعبريات االصطالحية لتنمية أبعـاد الفرعيـة للدافعيـة القرائيـة      (4
 :لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها

تونتت  تقق ذو دالرتا  ةصتاع ا  تي : ةق عن ارفتف ارسا ق مب ص اقا ار قض اردتاريرادح
ارب ت   ي ا ب اد ار قم ا رم  اا ارتا ع ا ارةقاع ا رتى داسسي ارا تا ار قب تا  -اردح  ة ن ارة اي 

رصار  اردح  ق ارب ت   ومب اردحةق عن صتحا ار تقض  05 0ارباطة ن بغ قها كك  ربت عسدوى 
 رجتوا ارداري توا  ذرف:ارسا ق  وا

 (4دول )ـــــــج

نتائج اختبار )ت( للفرق بني متوسطي درجات دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها يف التطبيقني القبلي 
 والبعدي جملموعيت الدراسة يف األبعاد الفرعية ملقياس الدافعية القرائية 

 التطبيق
أبعاد الدافعية القرائية 

 الفرعية
 سطاملتو العدد

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

 قيمة )ت(

 
مستوى 
 الداللة

 حجم األثر

 القبلي
 45 البعد االجتماعي

9.76 3.16 
44 54.35 0.01 0.97 

 8.15 39.27 البعدي
 القبلي

 45 الفضول القرائي
5.25 1.78 

44 26.76 0.01 0.89 
 3.76 22.25 البعدي
 القبلي

 45 املنافسة القرائية
6.55 1.79 

44 31.92 0.01 0.92 
 3.89 27.41 البعدي
 القبلي

 45 االنهماك القرائي
14.09 2.93 

44 36.68 0.01 0.94 
 6.84 55.74 البعدي
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بةقام  ارجتوا ارسا ق تدض   ارا ا ار قاتاعل ارةتاعب رات  ارد   تقا  االصتحية ا ردبم تا   
ومتقاو  ةجتب اردت ث ق  ،رتتى داسستي اراغتا ار قب تا اربتاطة ن بغ قهتاا ب اد ار قم تا راتا ع تا ارةقاع تا 

ومدستق هتكه اربد جتا  ، تي ب تت االافمتا  ارةقاعتي 94 0 ي ب ت ار ضوا ارةقاعي  وب ن  89 0  ن 
، (Wolters, Denton, York& Francis, 2013)عت  ادتاعل ب ت  ارتساستا  وعبفتا دساستا 

مد تق هتكه اربد جتا عت  عتا وسد عتن  طتاس اظتق   تي و  ،ع يد تا 2018واداعل دساسا واصف سبا 
ة تتث    ارتا ع تتا ارةقاع تتا مم تت  ارةتتو  اركام تتا اردتتي محتتق  ستتاو  ارتتتاسا ومونفتت   ،اربحتتث ارحتتاري

رةقام  ارما ت عن ارمواورا  ارةقاع ا  خ ق ارتاسا بارحانا  ر فا وب هم دفتا ار اد تا أو ارم بو تا 
 ،ارةتتتتو  ارمحقكتتتتا ب واعتتتت  مببتتتت  عتتتتن ار تتتتقد ا ستتتت   ةانامتتتت ومستتتتد اس هتتتتكه  ، ارب ستتتت ا( باربستتتتبا رتتتت 

أو عن ط   ا ارمواورا  ارةقاع ا اردي  حدانفتا ارتتاسا و خت ق  ،اهدماعام ( ،ع ور  ،بصاعص 
 ب هم دفا باربسبا ر .

 ويفسر الباحث النتيجة السابقة كما يلي:    
 واتتتتورا  اردتتتتي مبتتتتون ارد   تتتتقا  االصتتتتحية ا د  تتتتا ارتاسستتتت ن رةتتتتقام  ار تتتتتتت عتتتتن ارم

عتتتت  ةستتتتن  ،مدضتتتمن ارما تتتتت عتتتن ارد   تتتتقا  اردتتتي م  تتتتق رتتتتن ار ةا تتتا ار قب تتتتا اإلستتتيع ا
 موال  فب رفا  ي س ا ا  امصار ا. 

 مكا   ارتاسس ن بار تتت عن ا اخحا اردي مكخف رما رتتفب عن أب اد ارتا ع ا ارةقاع ا، 

 اد ارتا ع تتا ارةقاع تتا عتتتاد ارحتتي   تتب   ا دوا  ار ام تتا اردتتي م تت س كتت  ب تتت عتتن أب تت، 
 ومخج  فب را  م ع  ك  ارعباسا  ار قم ا اردي مبتسل أس   ك  ب ت.

  ط   تتتا  ستتتدقام ج اpq4r  اردتتتي  تتتج ا ارحتتتي  راتتت  م عتتت   فمفتتتب رابصتتتوص ارت  تتتا
وم تتافب ر ب دفب ارم قف ا احو اربا ارةقاعي عن بيا سبتط عتا  ،وعقاقبا ساوكفب ارةقاعي

إرتتاد  مبظتت ب ذرتتف  تتي أطتتق ع اي م تتا أو عخححتتا  رةا تتا دابتت  و  ،  ق واتت  بمتتا م امواتت 
 ارمي اربخق .

والذي  تملذل فذي ءنذاء ءر ذامم قذائم  ،ومن ثم يكون البحث الحالي قد حقق الهدف منه
علذذى التعريذذرات االيذذطالحية لتنميذذة مهذذارات القذذراءة الموسذذعة والدافعيذذة القرائيذذة لذذد  دارسذذي 

 اللغة العربية الناطقين بغيرها.
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 في ضوء  تائم الدراسة السابقة يويي الباحث بما يلي: 
مح  تتق  قاتتاعل ارتساستتا ارحار تتا ارةتتاعب راتت  ارد   تتقا  االصتتحية ا ردبم تتا عفتتاسا  ارةتتقام   (1

 ارموس ا وارتا ع ا ارةقاع ا را  ر با  أبقى عن داسسي ار قب ا ارباطة ن بغ قها.

قا  االصتتتحية ا رةتتتتسمفا راتتت  م اتتت ب ارجااتتتب ارتتتتالري عتتتن اراغتتتا اتتتقوس  االهدمتتتا  بتتتارد    (2
 ار قب ا بخك  فب   تس ك  ق عن ار با  وارقسوخ رتالال  اردقك ب اراغو .

 تتتي  بتتتام  تتتقاعل رغو تتتا نتتتتتت  م تتت ن  Collocationاالردمتتتاد راتتت  ارمدصتتتاةبا  اراغو تتتا  (3
 ارتاسس ن را  م اب اراغا ار قب ا.

ارةتتتتتتتقام  ارموستتتتتتت ا ومضتتتتتتتم بفا  تتتتتتتي عبتتتتتتتاهل م اتتتتتتت ب ار قب تتتتتتتا اتتتتتتتقوس  االهدمتتتتتتتا  بمفتتتتتتتاسا   (4
 ارباطة ن بغ قها. 

 اقوس  مضم ن أر اد ارتا ع ا ارةقاع ا  ي عباهل م ا ب ار قب ا ارباطة ن بغ قها. (5

اقوس  متو  ق أدرتا  س تاد ا رم امتي اراغتا ار قب تا ردوال ت  ارد   تقا  االصتحية ا رتاسستي  (6
   اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها.

 في ضوء  تائم الدراسة وتويياتها يقترح الباحث إجراء البحوث والدراسات التالية:
   قاتتتاعل  تتتاعب راتتت  ارد   تتتقا  االصتتتحية ا ردبم تتتا عفتتتاسا  ار فتتتب ارةقاعتتتي وأب تتتاد ارتتتكا 

 ارةقاع ا رتى داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها.

   اراغو ا رتاسسي اراغتا ار قب تا عتن اربتاطة ن بغ قهتا وأثتقه  تي  بام ع جب  ي ارمدصاةبا
 مبم ا عفاسا  ارةقام  واركدابا.

  قاتتاعل  تتاعب راتت  ارد   تتقا  االصتتحية ا ردبم تتا عفتتاسا  ارحتتس اراغتتو  وارتتوري ب ب تتاد 
 اركام ا ار ةاف ا رتى داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها. 

 ا ارتتواسد   تتي عبتتاهل م اتت ب اراغتتا ار قب تتا عتتن ق تتق دساستتا محا ا تتا راد   تتقا  االصتتحية 
 ومصوس عةدق  ردحو قها.  ،ارباطة ن  فا

  قاتتاعل  تتاعب راتت  ارمدصتتاةبا  اراغو تتا ردبم تتا عفتتاسا  اركاعةتتا ا د  تتا وارتا ع تتا ارةقاع تتا 
 رتى داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها.

 سا  اركدابتا ارد   ق تا وك تام  ارتكا   قااعل  اعب رات  ارد   تقا  االصتحية ا ردبم تا عفتا
 اركدا  ا رتى داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن بغ قها.

  قااعل  اعب را  ارمدصاةبا  اراغو تا ردبم تا ار تقو  اراغو تا وإادتال ارتالرتا ارمواز تا رتتى 
 بغ قها. داسسي اراغا ار قب ا ارباطة ن



2020 (2ج) ينايـر (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 135 

 :ةــــــالعربي عــــــأوال: املراج
 اراغتا  تي االصتحية ا ارد   تقا  م ات ب  تي م اراي  قااعل مةو ب(. 2015أعااي   ، با ااو   (1

مجلذة . ارمد تتد  اروستاعط  قاتاعل باستدختا  بغ قهتا اربتاطة ن ارتاسست ن رتتى ار قب تا
ص ص  ،(36ار تتتد   ،جامعذذة القذذدس المفتوحذذة للبحذذوث او سذذا ية واالجتما يذذة

271- 304. 
التعريذذذر االيذذذطالحي: دراسذذذة فذذذي ت يذذذيل المصذذذطل  (. 1985كتتتق ب زكتتتي   ،ارتتتتتن ةستتتا  (2

 . ارةاهق : عكدبا ا اجاو ارمصق ا. ومجاالته الداللية وأ ماطه التركيرية ومفهومه
    متا وري دفتا ارةتقام  (. دا ع تا2016ع او تا عحمتود   ،أ تو قتااا ،ساعتت عحمتود ،بضت ق (3

 المجلة سبت.  عحا ظا  ي ارمدوسحا ا ساس ا طابا ارمقةاا رتى االندمام ا ارصف

 .396 – 375 ،(3  12 ،التربوية العلوم في األرد ية

 ارمك  تا وارةتقام  ارموست ا ارةتقام  رات   اعمتا استدقام ج ا (.  ارا تا2015رتتاا    ،ارخ تاني (4

  تي اإلرتاد تا ارمقةاتا طاربتا  رتتى ار قب تا اراغتا  تي ار فتب ارةقاعتي عستدو ا  ردبم تا

  . مس ناع ا ر ن – اردقب ا كا ا ،دكدوساه  ق ق عبخوس ( سسارا  .اقار ق 
. ارةتتاهق : معجذذم التعريذذر االيذذطالحي فذذي العربيذذة المعايذذرة(. 2003عحمتتت عحمتتت   ،داوود (5

 داس قق ب.
(. عبارتتتا ارمديزعتتتا  ارا ظ تتتا  تتتي م اتتت ب اراغتتتا 1436  تتتقاي ب  تتتن راتتتي  تتتن ر تتتت    ،ارتتتت  ا  (6

ص  ،ار تتد ارستادا رختق ،العلمية السذعودية للغذة العربيذة الجمعية مجلةار اا ا. 
 . 62 – 10ص 

(. امتوذل متس ستي  تاعب رات  ارد ك تق ارجم تي اردختاسكي 2016عتقوا  أةمتت عحمتت   ،ارسما  (7
مجلذة ردبم ا عفاسا  ارةقام  اردبادر ا وارةقام  ارموس ا رتى طي  ارمقةاا ار ااو تا. 

  ،جمع تتتتتتتتا ارمصتتتتتتتتق ا راةتتتتتتتتقام  وارم ق تتتتتتتتاار ،(173العذذذذذذذذدد ) ،القذذذذذذذذراءة والمعرفذذذذذذذذة
 .288 – 239ص ص 

 تي مبم تا عفتاسا   PQ4R(. أثتق استدختا   ستدقام ج ا 2017أةي  عحمود أةمتت   ،ارخماري (8
ار فب ارةقاعي وارد ك ق ارد عاي رتى طابا ارصف ارخاعس ا ساسي. سسارا عانسد ق 

 ا.ناع ا ارةتا ارم دوة ،كا ا ار او  اردقبو ا ، ق ق عبخوس (
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(.  ارا ا  قااعل  اعب رات  ارمتتب  ارم ق تي ا كتاد مي 2015عباس  سمار   عحمت   ،ارخ ي (9
 رد اب اراغا  تي مبم تا عفتاسا  اردحتتت واركدابتا رتتى اربتاطة ن بغ تق ار قب تا. سستارا

 .ناع ا  بفا – اردقب ا كا ا ،عانسد ق  ق ق عبخوس (
تعلذذذيم القذذذراءة واألدب: (. 0062عحمتتتت رتتتيم ارتتتتتن   ،وارختتت   ي ،س تتتت  أةمتتتت ،طع متتتا (10

 . ارةاهق : داس ار كق ار قبي. مختلفة لجمهور متنوع إستراتيجيات
 –. رمتتا  سذذيكولوجية القذذراءة وتطريقاتهذذا التربويذذة(. 2010عتتاهق  تتعبا    ،ر تتت اربتتاس   (11

 ا سد : داس ارمس ق  راحبارا واربخق واردوز  . 
  ارموستت ا ودوسهتتا  تتي مبم تتا ارمفتتاسا  (. ارةتتقام2016اربختت ق أةمتتت  تتمباا   ،ر تتت ارتتقةمن (12

اراغو ا راباطة ن بغ ق ار قب ا ةسب ونفا اظق أسامك  ع فتت اراغتا ار قب تا بجاع تا 
ناع تتتتا  ،كا تتتتا ارتساستتتتا  ار ا تتتتا ، ق تتتتق عبختتتتوس ( ،  ق   تتتتا ار ارم تتتتا. سستتتتارا دكدتتتتوساه 

 ارسودا  را او  واردكبورون ا.
ا سد :  –. رمتا  ة ءذين المدرسذة والريذ تعليم القراء(. 1998عحمت ر ت ارتقة ب   ،رتا (13

 داس ار كق راحبارا واربخق واردوز  . 
 ي مبم ا عفاسا  ار فب ارةقاعتي  PQ4R(. أثق  سدقام ج ا 2018س ب ر ت اركق ب   ،ار موش (14

 - تتي عتتاد  اراغتتا ار قب تتا رتتتى طاربتتا  ارصتتف ارستتادا ا ساستتي بمحا ظتتا اراس تتام
 .24-1 ،(19  2نفسية مجلة العلوم التربوية والا سد . 

 . ارةاهق : رارب اركدب.بحوث في العربية المعايرة(. 2003و ام كاع    ، اتت (15
إسذذذتراتيجيات تعلذذذيم العربيذذذة لغذذذة ثا يذذذة فذذذي (. 2019 تتتاكق ر تتتت ار ظتتت ب عحمتتتت   ، بتتتاو   (16

ارةاهق : االمحاد ار ارمي رامتتاسا ار قب تا اإلستيع ا  –. ر ن ةاوا  العصر الرقمي
 ارتور ا.

(.  ارا تتتا  ستتتدقام ج ا ارتتتد اب بارد ا تتت  تتتي مبم تتتا عفتتتاسا  2016ي تتتا  نتتتا ق  دتتو    ،دعحمتتو  (17
ارةتتقام  ارموستت ا رتتتى ارحارتتب ارم اتتب بكا تتا اردقب تتا اربوم تتا. سستتارا عانستتد ق  ق تتق 

 ناع ا ارا از ق. ،كا ا اردقب ا اربوم ا ،عبخوس (
ا  تاعب راتت  ارتتقةي  (.  قاتاعل  تتي ارةتقام  ارموستت 2019بورتتا عحمتت عبصتتوس   ،ارماوقتي (18

ارم قف تتا ردبم تتا اركدابتتا اإل تام تتا رحتتي  ارمقةاتتا ار ااو تتا. سستتارا عانستتد ق  ق تتق 
 ناع ا ر ن  مس. ،كا ا اردقب ا ،عبخوس (
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(. ارا تتتتتتا  قاتتتتتاعل متتتتتتس  ي ع بتتتتتي راتتتتت  امتتتتتتوذل 2018  متتتتتا  صتتتتتبحي  فمتتتتتي   ،واصتتتتتف (19
 تتتتتتتي ار فتتتتتتتب ماةاع تتتتتتتا ع ارجتتتتتتتا ارم اوعتتتتتتتا  ردبم تتتتتتتا طي تتتتتتتا وزعتتتتتتتن اردستتتتتتتم ا وأثتتتتتتتقه 

وارتا ع تتتتتا ارةقاع تتتتتا رتتتتتتى ارديع تتتتتك ذو  صتتتتت وبا  ارتتتتتد اب. سستتتتتارا عانستتتتتد ق  ق تتتتتق 
 ناع ا أس وط. ،كا ا اردقب ا ،عبخوس (
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