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ABSTRACT 

The role of Early Arabic Literacy Skills in predicting the level of 

Reading Fluency among third grades in Public Schools in Qarat.  

 

The current study aimed to explore the role of early Arabic literacy skills 

in predicting the level of reading fluency among third grades in public 

schools in Qatar. To achieve the study objectives and answer the 

questions, the researcher followed the descriptive correlational approach. 

In this study, a total of 200 students (100 females) (100 males) in grade 3 

completed measures of phonological processing, morphological 

awareness, orthographic knowledge, and word reading accuracy and 

fluency and text reading fluency. The results showed that phonological 

processing and orthographic knowledge accounted for significant 

variance in text reading fluency and word reading fluency. Based on these 

findings the researcher provided some recommendations and suggestions 

for future research.  
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، والدي ووالدتي، مرحلة الماجستيرأتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساندني وشجعني في 

وأتوجه بالشكر أيًضا  .وزميالت العمل، صديقاتيأخي الدكتور أحمد العون، إخوتي وأخواتي، 

عن تقديري كذلك أن أعرب  أودو  .ألساتذة كلية التربية األفاضل الذين كانوا مثااًل للمعلم المخلص

 .لدعم جامعة قطر في توفير كافة االحتياجات الالزمة لتحقيق متطلبات هذه الدراسة

وال أنسى بالشكر معلمي الفاضل الذي كان عوًنا وسنًدا لي دائًما أستاذي ومشرفي الدكتور السيد 

 الشبراوي.
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 المقدمة: األول الفصل

يهدف هذا الفصل إلى تقديم موضوع الدراسة والتعريف بها، وتحديد مشكلة الدراسة، وعرض 

 .الموضوع وأهميتهأهداف 

 مقدمة:  1.1

تعد اللغة من أهم وسائل التواصل بين البشر، وهي األداة التي من خاللها ُتنقل الثقافة     

والخبرات والتراث من جيل آلخر، وذلك باستخدام وحدات صوتية متسقة تحمل المعاني واألفكار، 

 مما يساعد الفرد على التعبير عن حاجاته ورغباته، والتنفيس عن مشاعره. 

لمنطوق فقط، بل يمكن نقلها عن طريق الكتابة باستخدام رموز متعارف وال تقتصر اللغة على ا

ناتجة عليها، تقوم على نظام خاص بكل لغة. فاللغة هي رموز وأصوات تعبر عن أفكار ومعاني 

شيء  ما، ومستقبل يتلقى باإلنساني، حيث تتطلب اللغة مرسل يهدف إلى اإلخبار  الفكر عن

لتحدث صًدا من المرسل، ووعًيا من المستقبل باستخدام الرموز الرسالة، وتتطلب هذه العملية ق

عملية التواصل، ومن هنا يمكن النظر إلى اللغة على أنها أداة التواصل اإلنساني )عاشور  بينهما

 (.2014والحوامدة، 

ولذا احتلت  ظهر حضارته وثقافته،يتعتبر اللغة عنصًرا أساسًيا يعبر عن هوية المجتمع و و     

فهي لغة  اللغة العربية مكانة خاصة قديًما بين العرب، وحديًثا في المجتمعات العربية واإلسالمية

اللغة وهذا ما جعل . (2021؛ كساسبة، 2018)حوري،  القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 فيمن عوامل تؤثر  يتعلق بهاالباحثين لدراسة طبيعتها، وما  بينباهتمام الكثير  تحظى العربية

  .واكتسابها تعلمها



 

2 

( إلى المهارات الرئيسية في سياق تعليم اللغة العربية بشكل رسمي، 2004وقد أشار طعيمة )    

، وهي المهارات التي تساعد مكتسبها على االستماع والتحدث والقراءة والكتابة التي تتمثل فيو 

مختلفة في اكتساب المعرفة والتعامل معها. التقدم في عملية التعلم، باستخدام طرق وأساليب 

وتختلف مستويات هذه المهارات في المناهج الدراسية وفًقا لخصائص التالميذ وحاجاتهم وقدراتهم 

( أن إتقان هذه المهارات هو ما يمكن المتعلم من 2014في كل مرحلة دراسية. وترى مصطفى )

، ويعبر فيها عن ذاته. كما مع من حوله ادلهاإنتاج لغة منطوقة يفهمها، وينقل بها أفكاره ويتب

تؤدي تنمية المهارات اللغوية إلى نمو القدرات العقلية والمعرفية واالتجاهات الوجدانية لدى 

في الخبرات التعليمية بهدف تحقيق التكامل في النمو  تنويًعاالمتعلمين، ويتطلب هذا األمر 

 (. 2016لفة )عبدالكريم، اللغوي، بشكل يتناسب مع قدرات المتعلم المخت

تعد مهارة القراءة على وجه الخصوص من أهم المهارات في اللغة العربية، وخاصة لتالميذ و     

، بل بهاويتطلب تقدمهم في المرحلة الدراسية النجاح  المرحلة االبتدائية، ال لكونها مادة يدرسونها

لتي تساعدهم على توسعة مداركهم لكونها الوسيلة الكتساب المعرفة والمعلومات، والمهارة ا

وزيادة دافعيتهم نحو تنشيط أذهان المتعلمين،  مساهمتها فيوخبراتهم، هذا باإلضافة إلى 

، وهذا ما يجعل االهتمام في اكتساب مهارة القراءة في وذلك لتنمية ثروتهم اللغوية االستطالع

؛ 2004ذ في الحياة التعليمية )طه، كالمرحلة االبتدائية من أهم أسباب نجاح التالمي مبكرةمراحل 

( أن تعليم القراءة من أكثر المهام أهمية وخاصة 2009(. كما يرى عبدالحليم )2018عبيدات، 

في المراحل األولى في السلم التعليمي، ويشير النجاح في تعليمها إلى جودة العملية التعليمية 

تج عنه آثار سلبية تمتد إلى جميع جوانب والتربوية، وأن أي إخفاق في تعليم القراءة يمكن أن ين

 النمو المعرفي لدى المتعلم.
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( بتوضيح آلية عمل مهارة القراءة 2021وانطالًقا من أهمية مهارة القراءة، قامت كساسبة )    

تشمل المدخالت حيث من مدخالت وعمليات ومخرجات. تتكون كأي مهمة تعليمية أخرى وأنها 

التراكيب اللغوية. ومعرفة ب، وأصواتها الخبرات السابقة من معرفة بالحروفالقراءة على عملية في 

المعرفية المخزنة في الوحدات  آلية عمل وتفاعل تشتمل على تعرفهي لعلميات فبالنسبة لأما 

وربط  الكلمة بشكلها الكلي،مع بعضها بعًضا كتعرف  الذاكرة طويلة المدى والذاكرة العاملة

. وتأتي مرحلة لقراءة الكلمة وفهمها واستخدام السياق والتراكيب اللغوية ،نىدراك المعاألجزاء إل

 .باستثمار عملية القراءة واستخالص المعنى، ودمجه في البنية المعرفية للقارئ  أخيًرا المخرجات

، األول ما يتعلق بفك القرائية مجالين مهمين لتطوير المهارات وتتحدد عملية القراءة في    

يتعلق بفهم المقروءـ وكال هذين المجالين يتطلب  ما لمات والقراءة بطالقة، والثانيتشفير الك

والمستوى  ،الهجائيةالمعرفة و  ،للغة المكتوبة كالمعرفة الصوتية ةمعرفة بالمهارات األساسية الثالث

حيث يتم تعليم المعرفة  (،Beeson et al., 2010; Rapp & Lipka, 2011)الصرفي 

، أما المستوى الصرفي يستمر تعلمه لعدة األولى االبتدائية المراحلائية في الصوتية والهج

 ;Perfetti, 2007) اشتقاقات جديدة لجذور الكلماتمراحل، ويتم ذلك كلما تعلم الفرد 

Negrete & Bear, 2019.) 

أن القراءة عملية  Abu-Rabia & Abu-Rahmoun (2012)وفي نفس السياق يرى     

، وقواعد اإلمالء والتهجئة، المعالجة الصوتيةمعقدة تتطلب تطوير مهارات أساسية عدة كمهارة 

ومهارات الذاكرة النحوية والعاملة، وعادة ما يتم تطوير هذه المهارات من قبل الطلبة العاديين في 

 (. Perfetti, 2007سنوات. هذا باإلضافة إلى مهارة الوعي الصرفي ) 9-2سن 

باهتمام الباحثين في المجال التربوي كأكثر مهارة تم  المعالجة الصوتيةوقد حظيت مهارة     

األولية؛ وذلك لمساهمتها في اكتساب القراءة وتعلمها، هذا مهارات القراءة دراستها من بين 
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مراحل باإلضافة إلى تأثيرها الواضح على تحسين قدرة المتعلمين على القراءة وخاصة في ال

على تجزئة أصوات  المعالجة الصوتيةحيث تساعد مهارة (. 2020األولى من التعلم )المسيفري، 

اللغة، وضم األصوات مًعا لتكوين كلمات جديدة، والربط بين الحرف المكتوب وصوته الدال 

ة مهارة القراءل في تعلمهم التالميذ تساعدمهارة مهمة  المعالجة الصوتيةعليه، وهذا ما يجعل 

  (.2014)زايد، 

ظهرت العديد من الدراسات التي تشير مساهمة مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة وفيما يتعلق ب    

 ;Castles & Coltheart, 2004) وتطورهالقراءة  األداء في دور المهارة في تحسينإلى 

Roman et al., 2009) نة في . حيث تمثل مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة المعلومات المخز

الذاكرة، والتي توضح كيفية تمثيل اللغة المنطوقة بشكل رموز مكتوبة تقوم على نظام خاص بكل 

مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة  وتسهم(. Aple, 2011لغة ينظم الطريقة الصحيحة لكتابة اللغة )

الكتابة في عملية القراءة بطريقتين رئيسيتين، األولى من خالل فك تشفير الكلمة بربط حروف 

بالصوتيات والمقاطع الدالة عليها، والطريقة الثانية من خالل تخزين التمثيالت اإلمالئية في 

 ,Chang, Plaut, & Perfettiالذاكرة مما يسهل عملية فك التشفير والقراءة بطالقة أكبر )

شكال (. ويتميز نظام اإلمالء والتهجئة باللغة العربية بخصائص تجعله معقد بصرًيا، كأ2016

رسم الحروف المختلفة بحسب موضع الحرف في الكلمة، والحركات القصيرة التي تحملها 

الحروف، وتشابه العديد من الحروف من ناحية الشكل واختالفها بعدد النقاط مما يمكن أن يؤثر 

 (.Hassanien et al., 2022على اكتساب وإتقان عميلة القراءة )

أنها القدرة على فهم العالقة بين الكلمات ب والتي ُتعرف الصرفيمهارة الوعي ب أما ما يتعلق     

 ,Levesque(، فقد أشار 2018)بكري،  منها األساسية أو الجذور والكلمات المشتقة

Breadmore & Deacon (2020) وذلك من خالل عدة طرق، إلى عالقتها بدقة القراءة ،
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منها ما يتعلق بدور الوعي الصرفي في تعزيز الربط بين التمثيالت المعجمية المختلفة 

كالصوتيات، ومهارة التهجئة، والمعرفة النحوية والداللية، مما يؤدي إلى تخزين ذاكرة أكثر 

ما فاعلية، حيث تحمل كل من هذه التمثيالت معلومات محددة حول الكلمة. ويتوافق هذا مع 

أن التمثيالت المعجمية عالية الجودة تحتوي على معلومات صوتية  Perfetti (2007) أشار له

قد تساعد كافة و وإمالئية وداللية ونحوية متداخلة مع بعضها البعض تساعد على القراءة الجيدة. 

المهارات السابقة على إتقان مهارة الطالقة في القراءة على مستوى الكلمات والنصوص، وجعل 

 ة سهلة بالنسبة للمتعلمين.القراءة عملي

في هذا السياق إلى مهارة قراءة الكلمات منعزلة  Hassanien et al., (2021)ويشير     

بكونها مهارة أساسية يتم قياسها أثناء تقييم مهارة القراءة لدى األطفال. وتأتي أهمية العمل على 

القراءة، ولذا يجب أن يتم  تطوير مهارة قراءة الكلمات لما لها من دور حاسم في مهارة فهم

التركيز على تعليم قراءة الكلمات في مراحل التعليم المبكرة لتدعم تطوير التلقائية في القراءة 

 . (Castles, Rastle, & Nation, 2018)وتحسن من الجودة المعجمية لدى الطفل 

النصوص أن فيما يتعلق بالطالقة في القراءة على مستوى  Giazitzidou (2021)ويرى     

تعمل على  ،القراءة بطالقة هي عملية آلية نشطة ومعقدة تتضمن عدة مهارات لغوية ومعرفية

، والوعي الصرفي، ومهارة التعرف السريع على معالجة الصوتيةمستويات مختلفة من المعالجة كال

ل القراءة تمث كما الكلمات، وسرعة معالجة الكلمات وقراءتها، وتعرف المفردات، وجودة الذاكرة.

تتعدى و بطالقة أهمية بالغة تتجاوز دقة التعرف على الكلمات والقراءة بسرعة مناسبة وجهد أقل، 

أن هذه  بعض الباحثينلتصبح مهارة مهمة تساعد المتعلمين على فهم ما يقرأون، حيث اعتبر 

 ,White et al, 2021; Blameyبطالقة )هي السمة األكثر داللة على أهمية القراءة 

2008). 
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وبناء على ما سبق، تبدي األنظمة التعليمية اهتماًما واسًعا وخاًصا بتعليم مهارة القراءة وما     

يتعلق بها من مهارات أخرى داعمة لعملية القراءة، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تنمية قدرات 

 ومعارف المتعلمين، وتيسير طرائق التعلم المختلفة.

 مشكلة الدراسة:  1.2

التعرف على مهارة تتضمن عملية القراءة الجيدة على األقل نشاطين يقوم بها القارئ، وهما:     

من  العمليتين تركيًزا وانتباًهاكلتا هاتين تتطلب و ، فهم المقروءمهارة و  -فك التشفير-الكلمة 

ة بطالقة. أي القراء ،البد من القراءة بدقة وبسرعة وبتعبير مناسبا متم تحقيقهولكي ي. القارئ 

وتسمح للقارئ الجهد في التعرف على الكلمة، الوقت و حيث تساعد الطالقة في القراءة على تقليل 

وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الهدف بتركيز انتباهه على الفهم بداًل من التعرف على الكلمة، 

مهارة فهم و التعرف على الكلمة  مهارةاألساسي من القراءة، فالطالقة القرائية تعمل كجسر بين 

 (. Chard et al., 2009) المقروء

يعد االهتمام بجودة القراءة وتطوير النمو اللغوي في المرحلة العمرية للصفوف الثالثة ولذا     

بأن التعلم فيها يظل مالزًما للمتعلم  مرحلة الطفولة المبكرةحيث تمتاز  ،األولى أمًرا بالغ األهمية

. وقد الحظت الباحثة من خالل عملها في ليه معارف أخرى وباألخص إذا ُبنيت ع طوال حياته

الميدان كمعلمة لغة عربية أن تعليم القراءة الجهرية يفتقر إلى االهتمام بالمهارات األساسية لمهارة 

. حيث يتركز ذتالميالالقراءة وتطويرها، مما يؤدي إلى ضعف في الطالقة في القراءة لدى 

لميذ للحرف وصوته وربطهما مًعا لقراءة الكلمة الموجودة أمامه، االهتمام غالًبا على معرفة الت

وغالًبا ما يتعثر التلميذ بقراءة الكلمات غير المألوفة أثناء قراءته للنص، ويأخذ وقًتا أطول وجهًدا 

أكبر في التعرف على الكلمة، وهذا ما يؤثر بدوره على الطالقة في القراءة، وبالتالي يتأثر مستوى 

 . لما يقرأه التلميذ االستيعاب
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. والعوامل المؤثرة في اكتسابهاالقراءة  دراسة مهارةب السابقةوقد اهتمت العديد من الدراسات     

فقد قامت بعض الدراسات بدراسة دور مهارات القراءة األولية في القدرة على القراءة، ومدى 

تنبؤها بقراءة الكلمات والطالقة في القراءة، وأظهرت نتائجها المختلفة مساهمة مهارات القراءة 

 Saiegh-Haddad & Gevaاألولية في القدرة على قراءة الكلمات والطالقة في قراءتها ) 

(2008); Abu-Rabia & Abu-Rahmoun (2012); Asadi et al., (2017); 

Hassanein et al., (2022)السابقة أي من الدراسات  تجمعلم  وبحسب علم الباحثة (، لكن

الطالقة في القراءة في اللغة مستوى ب تنبؤها للكشف عن الثالث مًعا مهارات القراءة األولية

. ومن الواضح أيًضا أن العديد من الدراسات رّكزت صهاعلى مستوى الكلمات ونصو  العربية

بمهارة الطالقة في القراءة وأهملت باقي المهارات، والتي  اوعالقته المعالجة الصوتيةعلى دراسة 

كما ُذِكَر مسبٌقا أن لها دور في تحسين الطالقة القرائية. هذا باإلضافة إلى ما نالحظه في واقع 

رحلة االبتدائية في المدارس الحكومية في قطر، حيث الزال المعلمون تدريس القراءة لتالميذ الم

للتغلب عن مشكالت  على وجه التحديد الوعي الصوتي بعض من مهارات يركزون على تطوير

تقسيم الكلمات إلى مقاطع وأصوات  ، وذلك من خالل تدريبهم علىالتالميذ التي تواجه القراءة

مهارة همية تطوير باقي المهارات التي تساعد في تحسين للتمكن من قراءتها، دون الوعي بأ

في مهارة التالميذ في القراءة بطالقة، وهذا ما أشارت له أيًضا  ا، ولذلك مازلنا نرى ضعفً القراءة

فيها معظم الدول العربية المشاركة تقترب من أدنى مستويات  تنتائج التقييمات الدولية التي ظهر 

(. هذا باإلضافة إلى ما أشارت له Hassanien et al., 2021) ومنها دولة قطر اإلنجاز

، التي قاست مهارات القراءة لدى تالميذ الصفوف (2020الشبول )حسانين و دراسة إبراهيم و 

تدني مستوى تالميذ الصفوف الثالثة األولى في  الثالثة األولى في قطر، وأظهرت نتائجها
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ائية ووصواًل إلى الفهم المباشر للنص. ومن هنا مهارات القراءة، بدًءا من نطق الحروف الهج

 في السؤال الرئيسي اآلتي:  مشكلة الدراسة قد تمثلتو . تبدو الحاجة لمثل هذه الدراسة

 أسئلة الدراسة: 1.3

مهارة قواعد  –الوعي الصرفي  – المعالجة الصوتيةمن مهارات القراءة األولية ) كًل  دورما 

لدى  ونصوصهابمستوى الطلقة في القراءة على مستوى الكلمات  في التنبؤالتهجئة( اإلملء و 

 ؟ االبتدائي الصف الثالث تلميذ

 أهداف الدراسة: 1.4

مهارة  – المعالجة الصوتيةهذه الّدراسة للتعرف على دور مهارات القراءة األولية )مهارة  أتت    

مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة( في التنبؤ بمستوى الطالقة في القراءة على  –الوعي الصرفي 

مستوى الكلمات وعلى مستوى النصوص لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي، ومعرفة أي  منها 

 يتنبأ بشكل أكبر بمستوى الطالقة في القراءة. 

 أهمية الدراسة: 1.5

 يمكن أن تفيد هذه الدراسة كًل من: 

في الموضوع الذي يتم دراسته، والذي يهتم ه الدراسة تتمثل األهمية النظرية لهذثين: الباح -1

تؤثر في تعلمها  بتطوير مهارة القراءة في اللغة العربية وما يرتبط بها من عوامل

وهذا ، ، ويعد هذا الموضوع من المواضيع النادر دراستها بين الدراسات العربيةواكتسابها

ذه الدراسة في كونها تثري األدب التربوي الذي يهتم بدراسة ما يضفي أهمية على ه

 .العوامل المرتبطة بمهارة القراءة
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مستوى تظهر أهمية الدراسة أيًضا في تناولها لدور مهارات القراءة األولية في التنبؤ ب    

الطالقة القرائية. فبحسب حدود البحث الذي أجرته الباحثة على الدراسات التي تدرس 

باللغة العربية فقد ركزت العديد منها على تأثير استراتيجيات تدريسية، أو  القرائية قةالطال

برامج تعليمية على الطالقة في القراءة، ونادر منها من درس عالقة إحدى مهارات 

القراءة األولية بطالقة القراءة. وبالتالي تفيد هذه الدراسة في إعادة صياغة وجهة نظر 

مل التي تتنبأ بتطوير مهارة الطالقة القرائية، والتي يمكن أن تقوم الباحثين حول العوا

 عليها االستراتيجيات التدريسية أو البرامج التعليمية. 

والوعي الصرفي ومهارة  المعالجة الصوتيةهذا باإلضافة إلى تقديم إطار نظري حول     

راءة على مستوى الكلمات قواعد اإلمالء والتهجئة مًعا، وارتباطها بمهارة الطالقة في الق

 والنصوص باللغة العربية.

تسهم هذه الدراسة في تزويد القائمين على العملية التعليمية مسؤولي المناهج:  -2

بمعلومات تفيد في تطوير مناهج اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي خاصة والمراحل 

وتطوير المهارات األولية الثالثة األولى عامة، بطريقة تسهم في تحسين تعليم القراءة، 

وتحسين الطالقة في القراءة لدى التالميذ، مما يحسن فهمهم لما يقرأون وقد للقراءة، 

يؤدي هذا إلى زيادة دافعيتهم للقراءة، وبالتالي تزودهم القراءة بخبرات وتثري نموهم 

 .المعرفي

الذي يقدم نتائج حول مستوى التالميذ  TEALSاستخدام اختبار من خالل  المعلمين:  -3

في مهارات القراءة األولية ومهارة قراءة الكلمات في الصف الثالث االبتدائي، والتي يمكن 

االستفادة منها في تطوير ومعالجة القصور في مهارات التالميذ في مراحل مبكرة، 

 وتحسين الممارسات التدريسية في تعليم القراءة.
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ج هذه الدراسة في مساعدة الطلبة على عالج القصور لديهم في مهارات تفيد نتائالطلبة:  -4

 تنمي مهاراتهم.  القراءة، من خالل إعداد برامج عالجية وأنشطة تعليمية

 مصطلحات الدراسة:  1.6

هي المؤشرات األساسية إلتقان القراءة والكتابة  :(Early Literacy) مهارات القراءة األولية -

، والقدرة المبكرة على الكتابة، والمعالجة الصوتيةلدى الطفل، وتتمثل في المعرفة بالحروف، 

 .(Hussunah-Arafat, Aram, & Korat, 2021ومهارة القراءة )

معلومات هي القدرة على استخدام ال :(Phonological Processing) المعالجة الصوتية -

الصوتية للغة اللفظية لمعالجة اللغة المكتوبة كالقراءة والكتابة، واللغة اللفظية كاالستماع والتحدث 

(, 1999et al. Torgesen.) 

القدرة على تحويل الكلمة وتجزئتها : (Morphological Awareness) الوعي الصرفي -

من جذورها األصلية إلى الصور المتعددة التي تعبر عن كل جزء من المعاني الصرفية، حيث 

 (.2018يتم التمكن من تحديد جذور الكلمات التي اعتمدت عليها المعاني )إبراهيم وآخرون، 

المهارة التي يتم من  هي(: Orthographic Knowledgeمهارة قواعد اإلملء والتهجئة ) -

األصوات المنطوقة إلى رموز مكتوبة، مع مراعاة صحة الرسم اإلمالئي لحروف  ترجمةخاللها 

 (.2004الكلمة، وفًقا للقواعد المتعارف عليها في كل لغة، ووضوح الخط تحقيًقا للفهم )الجوجو، 

مات الزائفة، أو قراءة جهرية لقوائم من الكل: (Word Reading) مهارة قراءة الكلمات -

 (.Pasquarella, 2015الكلمات الحقيقية بمعزل عن السياق )

تشير الطالقة في القراءة إلى مهارة القارئ : (Reading Fluency) الطلقة في القراءة -

وقدرته على قراءة النص بسرعة ودرجة مناسبة وبجهد أقل، هذا باإلضافة إلى استخدام التنظيم 
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الصوتي في التعبير عن المعاني التي تحملها الكلمات دون إلقاء جهد كبير على عملية التعرف 

 .  (Hilsmier, Wehby & Flak, 2016)على الكلمات وأن يتم ذلك بشكل تلقائي 

 التعريفات اإلجرائية:  1.7

ومهارة الوعي  المعالجة الصوتيةيقصد بها في هذه الدراسة مهارة مهارات القراءة األولية: -

  التهجئة.و  قواعد اإلمالء الصرفي ومهارة

المقاطع الصوتية، الوحدات و  : قدرة تالميذ الصف الثالث االبتدائي على تعرفالمعالجة الصوتية

والتسمية السريعة  والتسمية السريعة لألرقام، والتعامل معها من حيث الحذف، والدمج، والعزل،

 للحروف، وتكرار األصوات المسموعة.

بأنه قدرة المتعلم على تحديد الكلمات المنتمية لنفس الجذر، والتعامل مع جذور  الوعي الصرفي:

 الكلمات عن طريق اشتقاق كلمات ذات معاني منها. 

فتهم في مهارة قواعد استخدام تالميذ الصف الثالث االبتدائي لمعر  :مهارة قواعد اإلملء والتهجئة

اإلمالء والتهجئة في تحديد اسم وصوت الحرف، وتحديد الرسم اإلمالئي الصحيح للكلمة، 

 وتسلسل الحروف الصحيح في الكلمة.

قدرة التالميذ على قراءة قائمة من الكلمات بحروف متحركة، وكلمات  قراءة الكلمات:مهارة 

التقيد بمدة زمنية محددة، وقراءة قائمة كلمات بحروف غير متحركة، وقائمة بكلمات زائفة دون 

 أخرى بطالقة خالل دقيقة واحدة.

قدرة تالميذ تم تعريف مهارة الطالقة في القراءة في هذه الدراسة بأنها: : الطلقة في القراءة

 الّنص بدقة وبسرعة مناسبة خالل دقيقة واحدة. و  الكلمات الصف الثالث االبتدائي على قراءة
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في هذه الدراسة،  يقصد بتالميذ الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي: تلميذ  -

ممن يدرسون  التالميذ الذين تبلغ أعمارهم ما بين سبع سنوات ونصف إلى ثمان سنوات ونصف

 . في المستوى الثالث االبتدائي في المدارس الحكومية في دولة قطر

المقصود بها مرحلة ابتدائية من الصف األول االبتدائي إلى الصف الرابع المدارس النموذجية: 

 االبتدائي بها جنس الطلبة بنين وجنس الموظفين بنات. 
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  الدراسات السابقةاألدب النظري و اإلطار النظري و : الثانيالفصل 

، الدراسة الذي يضم النظريات التي تقوم عليها هذه لإلطار النظري  ايقدم هذا الفصل عرًض     

الدراسات السابقة المتعلقة الذي يقدم مفاهيم ومحاور الدراسة، وأخيًرا  ألدب النظري اباإلضافة إلى 

  .بموضوع الدراسة ومتغيراتها

 اإلطار النظري: 2.1

تتناول هذه الدراسة دور مهارات القراءة األولية ومفهوم الطالقة في القراءة من خالل اإلطار     

البنائية وفًقا لنظرية النمو المعرفي لدى بياجيه ونظرية التعلم التصاعدي، ونظرية النظري للنظرية 

 المخططات العقلية، ونظرية المنهج المتوازن، والتي سيرد ذكرها فيما يأتي:

 النظرية البنائية للنمو المعرفي:  -

من ( أو Construction( من كلمة البناء )Constructivismيشتق مصطلح البنائية )    

( والتي تعني الطريقة التي يقام Sturere(، وهي مشتقة من الكلمة الالتينية )Structureالبنية )

 (. 2016بها مبنى ما )العدوان وداود، 

( النظرية البنائية بأنها عملية عقلية تقوم على بناء المعنى في عقل 2002يعرف الطناوي )    

مفاهيم قديمة، أو اختراع مفاهيم جديدة، وتمييز المتعلم، بحيث يتضمن هذا البناء إما توزيع 

العالقات الجديدة بين المعارف السابقة والخبرات الجديدة، وإعادة بناء األطر المفاهيمية إليجاد 

 عالقات جديدة ذات مستوى أعلى. 

 تعتبر النظرية البنائية فلسفة تربوية تصف المعرفة بأنها عملية تكوينية بنائية، بحيث تساعد    

الطفل على تكوين معارفه الخاصة من خالل البيئة المحيطة به، ومن خالل تزويده بخبرات 

جديدة يتمكن من ربطها بما لديه من معرفة سابقة بطريقة تشكل معنى لما يتعلمه )العدوان 
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(. وتتأثر المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة؛ فإذا كانت متسقة معها، فإنها تبنى 2016وداود، 

(، أما إذا كانت 2016زون معرفي منظم ومترابط )شهيد، خوتساعد الطفل في تكوين م عليها

المعرفة الجديدة متعارضة مع خبرات المتعلم السابقة، فيبدأ حينها دور المعلم في إيجاد حالة من 

من خالل إعادة النظر في تقويم المعرفة السابقة في ظل  البناء المعرفي للطفلالتوازن في 

 (. 2007المكتسبة بشكل يضمن التوافق واالنسجام في المخزون المعرفي )زيتون، المعرفة 

إن مراحل النمو العقلي وتطورها وفًقا للنظرية البنائية تعتمد على المراحل العمرية التي يمر     

بها الطفل، وقد فصلها بياجيه معتمًدا على تأثير التركيب البيولوجي لإلنسان وقدرته العقلية، 

 (، وهي كما يلي:2016ير البيئة المحيطة به )شهيد، وتأث

يعتمد الطفل في أول سنتين من حياته على الحس مرحلة السلوك الحسي الحركي:  -

والحركة، فيتفاعل مع البيئة المحيطة به بحواسه وأعضائه أكثر من تفاعله معها بتفكيره، 

 ير في هذه المرحلة. وغالًبا ما تكون األشياء الغائبة عن الحواس غائبة عن التفك

تبدأ هذه المرحلة من سن الثانية مرحلة ما قبل إدراك المفاهيم )المرحلة قبل العملية(:  -

إلى سن السابعة من عمر الطفل، وفيها يتم االنتقال إلى مرحلة التفكير الذي يعتمد على 

، توالكلما إجراءات وحركات معينة، ويتمكن الطفل من فهم دالالت الرموز والعالمات

وتتطور اللغة لديه بحيث تؤدي دور العامل المساعد على سرعة التفكير من خالل 

 استخدام الكلمات والصور أثناء التفكير. 

يبدأ الطفل في سن السابعة وحتى سن الحادية عشر مرحلة العمليات الحسية المباشرة:  -

و محدد في بإدراك العالم من حوله عن طريق تكوين فئات أو تسلسل ما ُيجمع على نح

 .مفهوم أو معنى عقلي واحد، ويتمكن الطفل حينها من إدراك األشياء في نظام



 

15 

تبدأ هذه المرحلة من سن الثانية عشر، والتي يقوم فيها الطفل مرحلة العمليات العقلية:  -

بالتأمل والتبصر، ويتمكن كذلك من القيام بنوع من االستدالالت واالنتقال منها إلى 

 استدالالت أخرى.

، ومن أهمها بناء التعلم على المفاهيم األولية ترتكز عليها ساسيةأمبادئ عدة لنظرية البنائية ل    

( إلى أن تعرض المتعلمين 2006يشير جابر ) (.2016)العدوان وداود،  -البحث عن الجوهر-

وفهمها،  إلى المفاهيم العريضة، يدفعهم إلى تجزئة المعرفة الكلية إلى أجزائها للتمكن من رؤيتها

وذلك لتكوين معنى مما يتعلمون، وبالتالي فإن معرفة وإتقان الطرق التي توصلهم إلى اكتساب 

لذا  .المفاهيم العريضة، تمكنهم من استخدام هذه الطرق لبناء المفاهيم الجديدة التي يتعرضون لها

الجديد، حيث يبني فإن المعرفة السابقة وطريقة التعامل معها تعد أمًرا ضرورًيا لحدوث التعلم 

(. لذا أشار المنظرون 2017الطفل خبراته الجديدة ويربطها في ضوء ما تعلمه مسبًقا )القداح، 

والباحثون إلى ضرورة أن يسبق تعلم القراءة لدى األطفال إتقان لمهارات القراءة األولية، والعمل 

مهارات القراءة مستقباًل  على تمكينها لديهم في مراحل مبكرة، حيث تسهم وبشكل فعال في إتقان

(Ehri, 1992; Abu-Rabia et al., 2003; Mohamed et al., 2011; Sitthitikul, 

. وفيما يلي استعراض ألهم نظريات القراءة التي توضح عملية تعلم القراءة لدى التالميذ (2014

 وما يسبقها من مهارات، وما يتعلق بها من عمليات عقلية:

 : Bottom-up)) التعلم التصاعدي نظرية -

يرى منظرو نظرية التعلم التصاعدي أن الطفل بحاجة إلى اكتساب معارف أساسية تساعده     

على تعلم القراءة، بحيث يتعلم ويتقن مهارات أولية منخفضة المستوى قبل البدء بتعلم مهارات 

 (. Susanto, 2020عليا )
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بحاجة إلى إتقان مهارات التفكير من المستوى األدنى  الطفل أن Briedwell (2012)يشير     

كتعرف الحروف، وحفظ أصواتها في الذاكرة )كمهارة فك التشفير(، قبل إتقان مهارات التفكير 

العليا كمهارة فهم المقروء ومهارة ما وراء المعرفة، بحيث ينمو التقدم العقلي في القراءة لديه بشكل 

 خطي متتابع.

نظرية إلى بناء أساس متين لنظام الصوتيات في اللغة لدى التالميذ بشكل تميل هذه ال    

منهجي يبدأ من أصغر جزء إلى الكل، بحيث يتطلب من المتعلم فك تشفير النص كلمة بكلمة 

ثم بجمل لمساعدتهم على  ،وذلك بمطابقة الحروف مع األصوات، ثم ربط الكلمات بعبارات

بة مستقباًل من خالل تطبيق معرفتهم السابقة بالصوتيات التي تطوير قدراتهم في القراءة والكتا

 (. Sitthitikul, 2014; Susanto, 2020تمكنهم من القراءة بفاعلية )

بالحديث عن الخبرات السابقة ودورها في تنمية الخبرات الجديدة يظهر دور المخططات     

مع الخبرات الجديدة، وهي من العقلية التي تحتفظ بالخبرات السابقة وتساعد على تفاعلها 

(، وفيما يلي الحديث Pardede, 2008النظريات التي أظهرت تأثيًرا في تعلم مهارة القراءة )

 عنها:

 : (Schema Theory) نظرية المخططات العقلية -

وفًقا لنظرية المخططات العقلية فإن المقصود بالمخططات هي الوحدات التي ُتجَمع بها كافة     

تتضمن المعرفة نفسها بيانات لكيفية استخدامها في هذه الوحدات. فالمخطط إذن هو المعرفة. و 

 (.Susanto, 2020بنية بيانات لتمثيل األفكار العامة المخزنة في الذاكرة )

حيث تستند إلى أن  ،تتطابق نظرية المخططات العقلية مع توجهات النظرية البنائية في التعلم    

التجارب السابقة تنشئ بنى معرفية تساعد القارئ على فهم الخبرات الجديدة واكتسابها، وتصف 

هذه النظرية كيفية تفاعل المعارف السابقة للمتعلم في مهمة القراءة، وتوضح األهمية التي تؤديها 
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خدام المخطط العقلي تؤدي الخبرات السابقة في فك تشفير النص، وترى أن قدرة التلميذ على است

 Anderson & Pearsonيرى و (. Pardede, 2008) دوًرا أساسًيا في فهم النص المقروء

عتمد على المخططات تأن القدرة على استدعاء المعلومات السابقة أثناء قراءة النص  (1994)

النص ومعرفته  أن معرفة القارئ السابقة ببنية ة أيًضاالعقلي اتالعقلية. ويعتقد منظرو المخطط

 ,Pardedeحول موضوع النص تمكنه من التنبؤ باألحداث واستنتاج المعنى من السياق )

2008.) 

وعندما يتعرض الطفل للكلمات في النص، تبدأ المعلومات المخزنة في الذاكرة حول بنية الكلمة 

وتية المناسبة بعملها، حيث تستقبل المعلومات الهجائية الكلمة بصورتها وتوصلها بالوحدات الص

ُم المعرفة الداللية معناها   .(Perfetti, 2007)لها ليتم فك تشفير الكلمة، ثم ُتَدعِّ

 :(Ecologically Balanced Approach) نظرية المنهج المتوازن في القراءة -

أن القراء الماهرين تعمل لديهم المهارات  Rumelhartيعتقد المنظرون في هذه النظرية مثل     

 Smith(. ووفًقا لـ Ngabut, 2015والمهارات العليا في وقت واحد أثناء معالجة النص ) األولية

يقر المنهج المتوازن للقراءة بأن القارئ بإمكانه القيام بمهارات التفكير الدنيا )مهارات  (2002)

ا وراء فك التشفير( جنًبا إلى جنب مع مهارات التفكير العليا )على سبيل المثال، مهارات الفهم وم

المعرفة( أثناء عملية القراءة. بحيث يتعامل القارئ مع الكلمات غير المألوفة في النص بطرق 

مختلفة فإما أن يعتمد على المهارات األولية في ربط الحروف مع أصواتها لقراءة الكلمة، أو أنه 

لسياق، ومخزونه من يتمكن من قراءتها معتمًدا بذلك على المهارات العليا لديه كالمعرفة الداللية ل

 (. Susanto, 2020المفردات اللغوية )

 والمهارات الدنياظهر مهارة الطالقة في القراءة توازن بين المهارات وفًقا لما ذكر مسبًقا، تُ     

م صورًة واضحةً كونها  ،العليا في آن   تقان القارئ لمهارة فك التشفير، ومهارة فهم للمقروءإل ُتقدِّ
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ُتعرَّف بأنها قدرة القارئ على قراءة الكلمات والنصوص بسرعة ودقة عالية، مراعًيا . فهي واحد

 ,Chard) بذلك الوقوف المناسب خالل القراءة، والتركيز على استيعاب تفاصيل ما يتم قراءته

Vaughn, & Tyler, 2002.) 

ر مهارات القراءة دو  تتناولهذه الدراسة  هذه القاعدة من اإلطار النظري، فأنوبناًء على     

في التنبؤ بمستوى الطالقة في القراءة والتي  أساسًيا،مستوى من األولية والتي تعتبر مهارات 

 المتقدمة.  تعتبر من المهارات
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 النظري:  األدب 2.2

 والعوامل المؤثرة، هذه الدراسةفي هذا الجزء سيتم التطرق لكافة المتغيرات المتعلقة بموضوع     

، حيث سيتم البدء بمهارة القراءة والقراءة الجهرية تحديًدا، ثم سيتم استعراض العوامل المؤثرة بها

اللغة العربية، والعوامل المتعلقة خصائص في مهارة القراءة والتي تتمثل في العوامل المتعلقة ب

، المعالجة الصوتيةبالمتغيرات المعرفية، والعوامل المتعلقة بالمهارات اللغوية والتي تتضمن مهارة 

ومهارة الوعي الصرفي ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة، ثم سيتم التطرق إلى مهارة قراءة الكلمات، 

 .ومهارة الطالقة في القراءة

 القراءة: -

الذي يبني عليه الفرد المعارف والعلوم ويكتسبها، ويوسع مداركه  األساستشكل القراءة حجر     

ويزيد من وعيه لما يدور من حوله. كما أنها تتيح للفرد أن يوسع دائرة خبراته وينشط قواه 

ومهاراته الفكرية، كما تساعده على االتصال والتفاعل مع الفكر اإلنساني متجاوًزا بذلك حدود 

الزمان والمكان من خالل ما يقرأ. فعلى الرغم من تزايد مصادر المعلومات ووسائل االتصال في 

 اآلونة األخيرة، إال أن القراءة كانت وما زالت عمود العلم والمعرفة. 

إن القراءة تعتبر أحد المهارات األساسية لإلنسان في مختلف عصوره. حيث يعد تعليم القراءة     

أهمية وخاصة لألطفال في مراحل مبكرة من العمر، وذلك كون إتقان القراءة  من أكثر األمور

 خاصةً  ،بكفاءة وطالقة مرتبط ارتباًطا وثيًقا بمستقبل التالميذ وقدرتهم على النهوض بمجتمعاتهم

وأن كل ما يتعلمه المتعلم في المدارس ومعظم ما يكتسبه من معارف ومهارات خالل حياته 

لمهارات القراءة، بدًءا من التعرف على الحرف ه أساسي على درجة إتقانيعتمد بشكل كبير و 

(. وعطًفا على ما 2009وانتهاًء بالمهارات المتقدمة كالنقد والتذوق والكتابة والتعبير )عبدالحليم، 

في اإلدراك البصري للرموز  ا( أن مفهوم القراءة كان محصورً 2006سبق يرى عبدالوهاب )
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نطقها. ونتيجة لتقدم المجتمعات وتطور احتياجاتها، وتقدم األبحاث التربوية المكتوبة وتعرفها و 

التي أجريت في مجال القراءة، تطور مفهوم القراءة وأصبح ُينظر إليه بمنظور مختلف ويشار إليه 

بأنه عملية تفاعل القارئ مع النص المقروء، ومعايشته ونقده، وإبداء وجهة النظر فيه. وأضيف 

لى القراءة أيًضا فأصبحت عملية توظيف المقروء واستعماله في حل مشكلة تواجه مفهوم آخر إ

 القارئ في مواقف مختلفة من الحياة. 

يشار إلى القراءة بأنها وسيلة لحل المشكالت وإصدار األحكام، أي أن القراءة عملية مساوية     

اءة؛ وذلك بهدف التفاعل مع للتفكير. تتطلب من القارئ أن يمارس مهاراته الفكرية أثناء القر 

الّنص المقروء وفهم وتفسير ما يشير إليه، هذا باإلضافة إلى استنتاج األفكار من الّنص وربط ما 

يستنتجه ويتعلمه بخبراته السابقة. فالقراءة ليست عملية بسيطة آلية تشير إلى فك تشفير الرموز 

ى أن تكون عملية معقدة تشترك فيها المكتوبة وترجمتها إلى أصوات منطوقة فقط، بل تتعدى إل

؛ 2006)عبدالوهاب،  فهم المقروءحواس ومهارات وخبرة وذكاء الفرد، ليتمكن من الوصول إلى 

 (. 2014عاشور والحوامدة، 

بناًء على ما سبق ذكره تبدي األنظمة التعليمية اهتماًما واسًعا وخاًصا بتعليم القراءة في         

، لما للقراءة من أهمية بالغة في تيسير طرائق التعلم على وجه الخصوص ىالمراحل الثالثة األول

الثالثة األولى إلى  الصفوفتهدف القراءة في ولذا المختلفة، وفتح أبواب المعرفة أمام المتعلم. 

إجادة النطق السليم لدى المتعلم، وإدراك صوت الكلمة، وربط األصوات بمدلوالتها، وتدريب 

النطق، وضبط مخارج الحروف، والحصول على المعاني واألفكار مما  األطفال على جودة

 (. 2018)عبيدات،  ون يقرأ

( وهي: 2014تنقسم القراءة من حيث األداء إلى ثالثة أقسام كما أشار لها عبدالباري )      

ال القراءة الصامتة، وقراءة االستماع، والقراءة الجهرية. حيث تعتمد القراءة الصامتة على استقب
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الرموز المكتوبة عن طريق العين ودون استخدام أعضاء النطق، وفي قراءة االستماع يتم 

االعتماد على االنتباه واإلصغاء للنص المسموع. أما فيما يتعلق بالقراءة الجهرية يقوم القارئ بها 

 ، ومراعاة قواعد الوقف والوصل،ضبط مخارج الحروف بنطق الكالم بصوت مسموع مراعًيا بذلك

؛ وذلك ليتم نطق الكلمة بشكل صحيح مما يساعد على فهم المعاني ونبرات الصوت المعبرة

 المتضمنة. وسيتم التركيز في هذه الدراسة على القراءة الجهرية. 

       القراءة الجهرية: -

( أهمية القراءة الجهرية باإلشارة إلى أنها تبرز مستوى الفهم السليم 2010أورد الحالق )    

من خالل مالحظة أداء التلميذ في القراءة. هذا باإلضافة إلى أهميتها البالغة وخاصة في للنص 

على اكتشاف ما يواجهه التلميذ من مشكالت في المساعدة الصفوف األولى؛ وذلك لدورها في 

القراءة في مراحل مبكرة، بحيث يسهل وضع الحلول المناسبة لها، مما يكسب التلميذ قدًرا مناسًبا 

 (.2022؛ المالكي، 2014والسرعة المناسبة )سليمان،  في القراءةحسن األداء من 

( بأنها نطق الكلمات المكتوبة بصوت مسموع 2005الدليمي والوائلي ) بينما عرفها      

وااللتزام بقواعد اللغة العربية، مراعًيا بذلك النطق السليم وسالمة الكلمات من الحذف واإلضافة، 

ع بين التعرف البصري للرموز المكتوبة، واإلدراك العقلي للمدلول، والتعبير الشفهي وفيها يتم الجم

 عنها بالجهر في الكلمة. 

( بأنها عملية عقلية، تقوم على التفاعل بين القارئ والنص، 2022فيما عرفتها المالكي )   

وامدة بحيث يدرك القارئ النص المكتوب ويفهمه ويستوعب محتوياته. ويرى عاشور والح

( أن القراءة الجهرية هي التي يقوم القارئ بها بنطق الكلمات والجمل المكتوبة بصوت 2014)

الحروف والتعبير عن المعاني التي  مخارجمسموع وبشكل صحيح مع الحرص على ضبط 

تحملها. حيث يرى الباحثان أهمية القراءة الجهرية في كونها تدرب الطفل على جودة النطق 
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لحروف، وتعويدهم على صحة األداء بمراعاة عالمات الترقيم، وكذلك التعود على بضبط مخارج ا

السرعة المعقولة في القراءة. هذا باإلضافة إلى قدرة القراءة الجهرية على الكشف عن عيوب 

 النطق لدى الطفل وعالجها.

أ ( إلى آلية حدوث القراءة الجهرية حيث تبد2021( وكساسبة )2004ويشير عطية )     

بالتقاط الرموز المكتوبة بالعين، ثم يتم توصيلها إلى العقل الذي يربطها مع معانيها، ثم تقوم 

أعضاء النطق بإخراجها من مخارجها الصحيحة مضبوطة في حركاتها وممثلة للمعنى، وناقلة 

 لألفكار، بحيث تقع القراءة من المتلقي موقع القبول والفهم. 

 العوامل المؤثرة في القراءة: -

تعد القدرة على القراءة بكفاءة من أهم الوسائل للتحصيل العلمي والنجاح الدراسي، والسبيل      

إلى تطوير مهارات معرفية جديدة. وقد ركزت العديد من األدبيات على دراسة المهارات والعوامل 

ئج هذه ألهمية نتاالتي من شأنها أن تؤثر على عملية تعلم القراءة وتسهم في تحسينها؛ وذلك 

، وتحديد األطفال مشكالتهاتطوير طرق تدريس القراءة، وعالج  الدراسة في المساعدة على

(. وتتنوع العوامل 2022المعرضين لخطر صعوبات القراءة مستقباًل )حسانين وإمام والحويلة، 

المؤثرة في القراءة ما بين عوامل تتعلق باللغة العربية على وجه الخصوص، وعوامل أخرى 

المهارات اللغوية. وسيتم التطرق لكافة عوامل تتعلق ببالمهارات المعرفية، باإلضافة إلى  تختص

 هذه العوامل أدناه.

  اللغة العربية:خصائص عوامل متعلقة ب أواًل:

تعد الخصائص الفريدة للغة العربية من أهم العوامل المؤثرة في اكتساب وتطوير مهارة      

 راسات على هذه الخصائص منها: القراءة. وقد أجمعت بعض الد
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 الطبيعة المزدوجة للغة العربية:  .أ

سبب الطبيعة المزدوجة للغة العربية في إحداث فجوة ما بين اللغة العربية المنطوقة )اللهجة تُ     

العامية( واللغة العربية الفصحى، مما يؤثر بدوره على تطور الطفل واكتسابه للمهارات األساسية 

 & Abu-Rabia, 2000; Assadالعربية خالل المراحل األولى من التعلم )في اللغة 

Eviatar, 2014; Zaidan & Callison-Burch, 2014 وفي هذا يرى  .)Harris & 

Hodges (1981)  مصطلح ازدواجية اللغة بأنه وجود أسلوبين مختلفين للغة، أحدهما

ر لالستخدام العامي اليومي.  والتي تتمثل لالستخدام الرسمي للكتابة وبعض مواقف الكالم، واآلخ

، والتي تستخدم بشكل يومي عن اللغة الفصحى -اللهجة-في اختالف اللغة العربية المنطوقة 

 Abu-Rabiaالتي تستخدم بشكل رسمي ويتم تعليمها في المدارس. وفي السياق نفسه أكد 

طفال، وهي المستخدمة في أنه على الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة األم لأل (2000)

حواراتهم مع من حولهم منذ بداية تعلمهم الكالم، إال أنهم ال يعرفون إال القليل منها عند دخولهم 

المدرسة؛ وذلك لكون اللغة العربية المنطوقة تختلف عن اللغة العربية الرسمية في معظم 

تعزيز إكساب األطفال اللغة المفردات واألصوات والنحو. لذا فإن األسلوب التربوي المناسب ل

 العربية الرسمية هو تعريضهم لها في سن مبكر، وذلك في مرحلة ما قبل المدرسة. 

 النظام األبجدي للغة العربية: .ب

شكل النظام األبجدي للغة العربية تحدًيا آخر يواجه األطفال في بداية تعلمهم القراءة. حيث يُ      

اب القراءة بمختلف اللغات تتأثر بالخصائص الفريدة أن عملية اكتس إلىFrost (2012) يشير

للنظام الهجائي للغة باإلضافة إلى عوامل أخرى. وتختلف أهمية التمثيالت اإلمالئية والصوتية 

ومدى استخدامها في عملية فك تشفير رموز الكلمات المكتوبة وتسميتها من لغة ألخرى. حيث 

منها  ةن حرًفا، جميعها ساكنة ماعدا ثالثيان وعشر يتكون النظام األبجدي للغة العربية من ثم
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ي(. تكتب معظم الحروف األبجدية بأكثر من طريقة بحسب  –و  -تسمى حروف العلة )ا

موقعها في الكلمة، سواء كانت في بداية الكلمة أو وسط الكلمة أو نهاية الكلمة. على سبيل 

يكتب الحرف في بداية الكلمة "سـ" المثال حرف "س" )يكتب بمفرده كما في الشكل السابق(، و 

وفي وسطها "ــسـ" وفي النهاية "ـــس". باإلضافة إلى ذلك، هناك حروف متشابهة في الشكل وطرق 

ث"، وهذا من شأنه أن  –ت  -ب -الكتابة، ومختلفة في عدد ومواضع النقاط فيها كالحروف "ن

 ;Abu-Rabia, 2007ربية )في تعلم القراءة والكتابة باللغة الع ألطفاليشكل عائًقا ل

Hassanein et al., 2022.) 

 طبيعة اللغة العربية: ج.     

تتميز بجذور للكلمات وأنماط اشتقاقية أو تصريفية تزود  ،اللغة العربية لغة سامية تعتبر      

حيث يوفر الجذر المعنى األساسي، وتوفر االشتقاقات المعنى والمعلومات ب. بمعنى الكلمةالقارئ 

التي من شانها أن تؤثر على قدرة العوامل  من هذه الخاصية لذا تعد. نحوية حول الكلمةال

 (. Boudelaa, 2014) الطالب على القراءة

     عوامل متعلقة بالمتغيرات المعرفية:ثانًيا: 

على الرغم من أن دراسة المتغيرات المعرفية ليست مسألة جديدة إال أنها ما زالت تحظى      

باهتمام كبير من قبل الباحثين، وخاصة فيما يتعلق بمساهمتها في التنبؤ بمستوى القراءة لدى 

 األطفال في مراحل عمرية مختلفة.

ما يتعلق بالتآزر البصري  بشكل كبير ومن المتغيرات المعرفية التي اهتم الباحثون بدراستها    

أن األطفال بحاجة إلى تطوير مهارات اإلدراك  Bellocchi et al. (2017)الحركي، حيث يرى 

البصري والمهارات الحركية المهمة في التعرف على الحروف وفك تشفير الكلمات المكتوبة 

واألجنبية إلى أن مهارة التآزر  واكتساب القراءة بنجاح. فقد توصلت العديد من الدراسات العربية



 

25 

 :دراسةومنها  ،البصري الحركي تلعب دوًرا أساسًيا كمتغير مهم في التنبؤ بمستوى القراءة

Meng, Wydell, & Bi (2019) ،Suggate et al. (2019)( 2020، العطية وإمام ،)

 (. 2022حسانين وإمام والحويلة )

     المهارات اللغوية:ثالًثا: عوامل متعلقة ب

مهمة لغوية في المقام األول، تتطلب إتقان الطفل لمجموعة من المهارات عملية القراءة تعتبر     

 ,.Bellocci et al، والوعي الصرفي ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة )كالمعالجة الصوتيةاللغوية 

سة تنبؤها دراالكافي لهتمام الإال أن هذه المهارات لم تحظ با ذلكعلى الرغم من و (، 2017

 . مستوى الكلمات ونصوصها لدى األطفالعلى  القراءةالطالقة في بمهارة 

نموذًجا عالمًيا يتناسب مع كافة اللغات، يعكس العمليات المعرفية  Perfetti (2007) قدم     

التي تنطوي عليها عملية القراءة، ودور جودة المعجم العقلي في قدرة القارئ على تمثيل الكلمات 

فها. حيث تشير جودة المعجم العقلي إلى المدى الذي تمثل به معرفة القارئ لكلمة معينة وتعر 

بتهجئتها وطريقة نطقها، مما يكون لدى القارئ الكفاءة في القراءة، والتي يتم من خاللها 

االسترجاع السريع لشكل الكلمة بطريقة دقيقة ومرنة ودون جهود كبيرة. حيث تفترض فرضية 

جمية أن جودة معرفة القارئ بكلمة معينة هي الجسر الذي يصل بين فك تشفير الجودة المع

الكلمة وفهم معناها، حيث تدعم المعرفة العميقة للكلمة لدى القارئ التعرف التلقائي والسريع على 

الكلمة، والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق المهارات العليا للقراءة والتي تتمثل في الفهم. وقد حدد 

Perfetti   خمس سمات للتمثيل المعجمي للكلمة وهي المكونات التي تمثل هوية الكلمة، والتي

تمثل أيَضا العمليات الدنيا المرتبطة بالمهارات المعجمية أو الداللية، وهي ما يشار إليها أحياًنا 

، ةالمعالجة الصوتيبالمهارات اللغوية والتي تتمثل في مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة، ومهارة 

ومهارة القواعد )الوعي الصرفي والنحو(، ومعنى الكلمة، وفيما يتعلق بالسمة الخامسة، فإنها ال 
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، حيث بعًضاتعتبر سمة مستقلة، بل هي نتاج ارتباط المكونات األساسية للكلمة مع بعضها 

للتمكن التهجئة كمدخالت مرئية، تتصل بالوحدات الصوتية المناسبة و  تعمل مهارة قواعد اإلمالء

من تمثيل الكلمة وتحديدها، ويتم دعم معنى الكلمة من خالل المعجم العقلي بمعرفة التشكيل 

 وبناء الجملة التي تعتمد على مهارة الوعي الصرفي والنحو لدى القارئ.

، إلى أن تعلم Perfettiبما يتوافق مع اإلطار النظري لـ  السابقة أشارت العديد من الدراسات     

، كربط مهارة التهجئة بعًضايتطلب إتقان مهارات القراءة األولية وربطها ببعضها القراءة 

بالمعلومات الصوتية لدى المتعلم ليتمكن من ربط الحروف بأصواتها، مما يؤدي به إلى التعرف 

الوعي الصوتي بتهجئة الكلمة مهارة كذلك  Ehri (1992)على الكلمات وقراءتها. وقد ربطت 

مهارة المعالجة تبعة للتمكن من قراءة الكلمة، حيث أشارت إلى ضرورة اكتساب كإحدى الطرق الم

، والوعي بالتمثيالت اإلمالئية للغة والتي تمكن القارئ من قراءة الكلمات أمامه. بحيث الصوتية

تتشكل هذه المعرفة من شبكة كاملة من االتصاالت المرئية والصوتية في الذاكرة المعجمية. كما 

أن معرفة الصوتيات هي النظام الذي يساعد القارئ على تذكر التهجئة المرئية تشير إلى 

 للكلمات، وبالتالي يتمكن من قراءتها. 

ساعد ت افي كونه تمثلها المعالجة الصوتيةإلى األهمية التي  (2016عبدالباري ) يشير    

ساسية، أو التالعب األطفال على تعرف الكلمات، وتحليلها من خالل تجزئتها إلى أصواتها األ

بأصواتها عن طريق حذفها أو مزجها أو استبدال صوت بمكان اآلخر، وهذا بدوره يؤثر على دقة 

قلت معه األخطاء الناتجة عن مستوى مهارة المعالجة الصوتية  القراءة لدى الطفل، فإذا زاد

وية والصرفية القراءة، والعكس صحيح. هذا باإلضافة إلى أن معرفة الطالب في الجوانب النح

للمفردات اللغوية تؤثر على األداء العام في القراءة، وبالتالي تتأثر سرعة القارئ في تعرف 

الكلمات وطريقة نطقها، وكل هذه الجوانب ترتبط بالطالقة القرائية. هذا باإلضافة إلى دور الوعي 
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-Abu-Rabia et al., 2003; Saieghالصرفي في التعرف على الكلمات وفهم معانيها )

Haddad & Geva, 2008; Asadi et al., 2017; Hassanein et al. 2022 وكذلك .)

التهجئة في تحسين مهارة القراءة لدى التالميذ قواعد اإلمالء و الدور الواضح الذي تلعبه مهارة 

؛ Saiegh-Haddad, 2005; Mohamed et al., 2011ومساعدتهم على اكتسابها )

Abu-Rabia et al., 2003.) 

بعد ما تم ذكره حول العوامل المختلفة التي من شأنها أن تؤثر على عملية القراءة وتعلمها،       

، المعالجة الصوتيةهذه الدراسة على مهارات القراءة األولية الثالثة والتي تتمثل في مهارة  ركزت

ي في اكتساب ومهارة الوعي الصرفي، ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة، لما لها من دور أساس

مهارة القراءة كما أشارت لها الدراسات السابقة التي تم ذكرها والتي سيتم اإلشارة إليها بالتفصيل 

 : في الجزء الخاص بالدراسات السابقة. وفيما يلي سيتم استعراض هذه المهارات

 : المعالجة الصوتيةمهارة  2.2.1

تعد اللُّغة في أساسها عملية صوتية، تقوم على نطق مجموعة من األصوات التي تمثل      

الصوتية جزًءا متكاماًل في اكتساب مهارة القراءة المهارات  وتعتبرالكلمات وتحمل المعاني. 

تتكون المعالجة الصوتية من ثالث مهارات أساسية تشكل عاماًل مهًما  .(2008)رمضان، 

ة في امتالك الطفل لمهارة القراءة وتنميتها والتي تتمثل في مهارة الذاكرة الصوتية، وخطوة أساسي

 (.2019)المعمرية،  الوعي الصوتيومهارة التسمية السريعة، ومهارة 

 مهارة الذاكرة الصوتية: .أ

( الذاكرة الصوتية أنها مخزن ذهني 2012عتبر كاًل من خليفة وعبدالمقصود والهنيدي )يَ     

وتجهيز المعلومات الصوتية، مع القدرة على التسميع والتكرار المستمر لهذه المعلومات  تخزينل

للتمكن من االحتفاظ النشط بها ونقلها إلى الذاكرة طويلة المدى. تعتبر الحلقة الصوتية في الذاكرة 
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ت أكثر جزء يمكنه تخزين المعلومات الصوتية، والتي توفر تخزيًنا مختصًرا ودقيًقا للمعلوما

الصوتية، تتضمن الحلقة الصوتية جزئين يعمالن مًعا في آن  واحد، يتمثل الجزء األول في 

المخزن الصوتي الذي يعمل كحلقة تسجيل تخزن آخر المعلومات الصوتية لمدة ثانيتين فقط، أما 

االحتفاظ بالمعلومات الصوتية التي خزنها الجزء الجزء الثاني من الحلقة الصوتية فيعمل على 

et al.,  Torgesenألول من خالل تدعيمها للتمكن من االحتفاظ بها ألكثر من ثانيتين )ا

1999.) 

 مهارة التسمية السريعة: .ب

أو الصور أو  يشار إلى التسمية السريعة بأنها القدرة على التلفظ الشفوي بأسماء الرموز    

األرقام أو األلوان استجابًة لعدة مثيرات بصرية يتم عرضها بشكل متتابع، وتتطلب هذه المهارة 

 (.Kriby et al., 2010السرعة في التلفظ لينتج عنها التلقائية في التسمية )

تتطلب عملية القراءة عمليات إدراكية للوصول إلى التمثيالت الصوتية وربطها بالحروف     

لمكتوبة، وتتبع مهارة التسمية السريعة الطريقة ذاتها حيث تتطلب انتباًها للرمز المعروض ا

وإدراكه، ثم ربطه بالصوت الدال عليه والمخزن في الذاكرة طويلة المدى ليتم بعد ذلك التعبير عن 

وعطًفا على ما سبق فصل  (.Clarke et al., 2005) الرمز بالصوت المناسب له

Georgiou& Stewart (2013)  العمليات المعرفية واللغوية التي تتطلبها مهارة التسمية

يبدأ في االنتباه إلى المثير، ثم  أواًل  السريعة للحروف واألرقام على وجه الخصوص، والتي تتمثل

العمليات البصرية والتي تكون مسؤولة عن الكشف عن الخصائص األولية والتمييز البصري  دور

نمط التطابق بين الحروف، ثم يتم دمج األنماط المرئية مع التمثيالت وكذلك التعرف على 

تكامل المعلومات المرئية مع التمثيالت الصوتية المناسبة لها في الذاكرة، تالمخططة في الذاكرة ل
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مع المعلومات  التي تتفاعل وتتكاملليصل القارئ بعد ذلك إلى استرجاع المعلومات الصوتية 

 ية، وأخيًرا يتم التفعيل الحركي الذي ينتج عنه التعبير الشفهي عن الرموز. الداللية والمفاهيم

 مهارة الوعي الصوتي: .ج

يعتبر الوعي الصوتي مهارة ذهنية تشير إلى قدرة الطفل على تمييز قافية الكلمات وإدراك     

تعلمين ، حيث تشكل هذه القدرة عاماًل مهًما وخطوة أولى في امتالك الملهاالبنية المقطعية 

للوعي الصوتي في  المهمانطالًقا من الدور و  (.2016لمهارات الوعي الصوتي )عبدالباري، 

 Yoppاتساق البناء اللغوي السليم، حظي باهتمام الباحثين والمختصين وتعددت تعريفاته. فيعرفه 

& Yopp (2000)  بأنه اإلدراك بأن مجرى الكالم يتكون من سلسلة من األصوات، وهي

والذي يشير إلى صوت الحرف الواحد، وهو ما قد يحدد  -الفونيم-الوحدات الصوتية الصغرى 

 َمَنَع".  –الفرق بين كلمتي "َصَنَع 

إلى الوعي الصوتي بأنه فهم البنية الصوتية  Vloedgraven &Verhoeven (2007)يشير

ة المنطوقة، وأن اللغة تتكون من عدة وحدات صوتية تمثل الجمل والكلمات والمقاطع للغ

 ،وإضافةً  ،وحذًفا ،واألصوات، وهو القدرة على تشغيل هذه الوحدات دمًجا وفصاًل، وتقسيًما

  واستبدااًل.

أن الوعي الصوتي هو القدرة على تتبع ومعالجة، وتناول، وتحليل  Gillon (2004)ويرى 

ت الكلمات المنطوقة مثل النقاط والحروف الساكنة والحروف المتحركة والوحدات الصوتية مكونا

 الصغرى بعيًدا عما تشير إليه الكلمات من معاني. 

( بأنه امتالك الطفل القدرة على معرفة أماكن إنتاج األصوات اللغوية وآلية 2020سالم ) يعرف 

ين الكلمات، وإعادة تقسيمها إلى مقاطع، إخراجها، وكيفية تشكل األصوات مع بعضها لتكو 
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وتقسيم المقاطع إلى أصوات، إدراًكا من الطفل أن الكلمة الواحدة عبارة عن عدة وحدات صوتية، 

 وليست وحدة صوتية واحدة. 

إلى الوعي الصوتي بأنه أحد العوامل التي تتنبأ باألداء في  Ukrainetz et al., (2011)يشير 

ئة، وهو الفهم بأن الكلمات المنطوقة يمكن فصلها ومعالجتها كوحدات قراءة الكلمات والتهج

 صوتية مستقلة. 

الوعي الصوتي أيًضا بأنه إدراك الطفل ألصوات الحروف الهجائية المنطوقة ومعرفة كيفية  ُيعرف

، وإدراك التشابه واالختالف صوتيةتشكيلها لتكوين مقاطع صوتية وكلمات وجمل لكل منها حدود 

صوات. ويظهر إدراك الطالب للوعي الصوتي في قدرته على التعامل مع الوحدات بين األ

أو في تقسيمها )مطر  معنى بدون الصوتية والمقاطع في تشكيل كلمات ذات معنى أو كلمات 

 (. 2009والعايد، 

أصوات بوبشكل  واع   التحكمأنه قدرة الطالب على ب( الوعي الصوتي 2010ُيعرف عواد وبابلي )

 ة المنطوقة حذًفا وتبدياًل وتنغيًما وتركيًبا وتحلياًل بمعزل عن معنى الكلمة.اللغ

( بأن الوعي الصوتي يتمثل في معرفة الطالب بأصوات اللغة ومبناها، 2018يرى مصطفى )

والقدرة على تركيب الكلمات والتحكم بأجزائها، والتمكن من إدخال التغييرات المختلفة عليها، 

 الًبا يتكون من عدة وحدات صوتية. واعتبار الكلمة ق

أنه مهارة ذهنية تتمثل في قدرة المتعلم  (2018(؛ وبكري وعبدالقادر )2015السريع، )ُيعرفه 

على التعامل مع النظام الصوتي للغة المنطوقة بحيث يتم تقسيم الجمل إلى كلمات والكلمات إلى 

نطوقة عبارة عن مجموعة من الوحدات مقاطع صوتية والمقاطع إلى أصوات، وإدراك أن اللغة الم

الصوتية الصغرى والكبرى. حيث تتمثل الوحدات الصوتية الكبرى في المقاطع الصوتية. وتتمثل 

والوحدات الصوتية الصغرى في الصوت للحرف الواحد. هذا باإلضافة إلى قدرة المتعلم على 



 

31 

، وتحديد عدد المقاطع عًضابالتعامل مع هذه الوحدات من خالل تقسيمها أو دمجها مع بعضها 

واألصوات داخل الكلمة الواحدة، وحذف وإضافة مقاطع وأصوات في الكلمة، واستبدال مقاطع 

وقد تبنت هذه الدراسة التعريف السابق صوتية وأصوات بأخرى جديدة لتكوين كلمات مختلفة. 

ياسها لدى التالميذ لمهارة الوعي الصوتي كونه التعريف الذي يمثل ويوضح المهارات التي يتم ق

 في هذه الدراسة.

بعض بين مصطلح الوعي الصوتي ومصطلحات الطريقة الصوتية والوعي اليخلط       

بالوحدات الصوتية، ويعتقدون أن هذه المصطلحات ما هي إال تسميات جديدة ألفكار سابقة، 

وعلى الرغم من ارتباط الوعي الصوتي بهذه المصطلحات إال أنه يشير إلى بنية جديدة توضح 

وا قراء ماهرين. لذا فّرق المختصون بين هذه فهمنا لكيفية الوصول باألطفال ليصبح

المصطلحات، حيث يشير الوعي الصوتي إلى اإلدراك العام لألصوات بشكل مستقل عما تعنيه 

الكلمة. فيما يشير الوعي بالوحدات الصوتية إلى فهم الطفل أن الكلمات يمكن تجزئتها إلى 

عملية جمع األصوات والمقاطع  أصوات وفق تسلسل معين. أما الطريقة الصوتية فتشير إلى

لتشكيل رموز مكتوبة، وتتضمن هذه العملية اإلجراءات المتبعة لتعليم األطفال النطق، والجمع 

 (.2020بين شكل الحرف والصوت الدال عليه )سالم، 

 عناصر الوعي الصوتي: -

ساسية ( إلى عناصر الوعي الصوتي والتي تعد من المتطلبات األ2016أشار عبدالباري )      

 الكتساب الطفل مهارتي القراءة والكتابة، حيث تتمثل هذه العناصر فيما يأتي: 

أواًل: تقسيم الجملة إلى كلمات: يتم تدريب الطفل في هذه المهارة على إدراك أن الجملة مكونة 

من عدة كلمات، حيث تعد هذه الخطوة المرحلة األولى من التحليل، ليتمكن من إدراك أن الكلمة 

 مكونة من مجموعة من الوحدات الصوتية، ولديها حدود صوتية.
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ثانًيا: تقسيم الكلمات إلى مقاطع صوتية: يعد تقسيم الكلمات إلى مقاطع المستوى الثاني من 

عملية التحليل الصوتي للغة، حيث تستخدم هذه المهارة كمؤشر المتالك الطفل آليات تعلم 

ارة تقسيم الكلمات إلى مقاطع على أنها أسهل من مهارة تقسيم القراءة والكتابة، ويتم النظر إلى مه

 المقاطع إلى وحدات صوتية. 

تقسيم المقاطع إلى وحدات صوتية: يقوم الطفل في المستوى الثالث من التحليل الصوتي : ثالًثا

للغة بتحديد الوحدات الصوتية األساسية المكونة للكلمة الواحدة، حيث تدل هذه المهارة على 

تساب الطفل آلليات القراءة، وقدرته على معرفة الهجاء للكلمة، والربط بين الصوت اللغوي اك

والرمز الكتابي الذي يدل عليه. حيث تدل هذه المهارة داللة كبيرة على بدء تكوين الطفل 

 لمجموعة من التصورات الذهنية المرتبطة بالكلمة، وذلك من خالل تجريدها صوتًيا وهجائًيا.

المزج الصوتي: يعد المزج الصوتي بمثابة تهيئة الطفل للتعرف على الكلمة بعد أن ينطق  :رابًعا

أصواتها متفرقة أو ُتنَطُق له، حيث يساعد المزج الصوتي على اكتساب التلقائية في ربط 

 األصوات مع بعضها البعض وهي المهارة التي يحتاجها القارئ في بداية تعلمه القراءة. 

الكلمات إلى أصواتها: تتوضح هذه المهارة في قدرة الطفل على تقسيم الكلمة إلى خامًسا: تقسيم 

 أصواتها، حيث ترتبط هذه المهارة بعالقة قوية مع القدرة على القراءة.

 مهارات الوعي الصوتي: -

يتضمن تدريس الوعي الصوتي عدة أنشطة يقوم بها المتعلم في الكلمة الواحدة وهو ما      

الوعي الصوتي؛ وذلك بهدف اكساب المتعلمين وعًيا صوتًيا. ومن هذه األنشطة يسمى بمهارات 

يقوم المتعلم بعزل أحد أصوات أو مقاطع  Phoneme isolationما يسمى بالعزل الصوتي 

ويطلب منه  أملكلمة  للتلميذالكلمة، بحيث يتمكن من تحديد موقعه في الكلمة، مثاًل أن ُتقرأ 

بحذف مقطع أو  التلميذيقوم  Elision. وفي الحذف أالكلمة ليكون تحديد المقطع األول من 
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 بيوتمثاًل أن ينطق كلمة  التلميذحرف من الكلمة وينطق الجزء المتبقي منها، كأن يطلب من 

أن يقسم الكلمة إلى  التلميذيتوجب على   Segmentation. أما في طريقة التجزئةتبدون 

ـلتصبح ج ٌر ش  مقاطع أو أصوات منفردة، مثل كلمة  يقدم  Blending. وفي المزج رٌ  -ج ـ-ش 

، على سبيل للمتعلم عدة مقاطع وأصوات ويطلب منه مزجها مع بعضها وتكوين كلمة منها

 –با  -المثال ُيطلب من التلميذ مزج مقاطع َكلمة )ِمْصباُح( بعد أن يستمع لها كاآلتي )ِمْصـ 

فيقوم المتعلم بإضافة صوت أو مقطع جديد لكلمة  Addition. أما بالنسبة لطريقة اإلضافة ُح(

 & Yopp) مثاًل أن َيتم إضافة "سـ" إلى كلمة "ماء" لتصبح "سماء" ما بهدف تكوين كلمة جديدة

Yopp, 2000.) 

     في اكتساب مهارة القراءة:  المعالجة الصوتية أهمية مهارة -

تقوم بها لتربوي على األهمية التي اهتمت وأكدت العديد من الدراسات األدبية في الحقل ا    

من عدة جوانب  افي النمو القرائي لدى األطفال. حيث تتضح أهميته مهارة المعالجة الصوتية

(؛ 2016مكونات تعلم القراءة. حيث يشير محمد ) إحدى المعالجة الصوتيةمنها: اعتبار أن 

ة في نمو مهارة القراءة ومكوًنا أكثر المهارات أهمي المعالجة الصوتية تعد( إلى أن 2016وطيبة )

رئيسًيا في تطورها لدى األطفال في المرحلة االبتدائية، وخاصة في اللغات التي تستخدم النظام 

-، وتشير رموزه المطبوعة المكتوب األلفبائي، والتي تنظم العالقة بين الصوت والحرف

فإن معرفة األصوات التي إلى وحدات صوتية يتم تمثيلها في اللغة المنطوقة. لذا  -الحروف

تمثلها الحروف ومعالجتها والتعامل معها بطريقة صحيحة يعتبر قدرة أساسية ومهمة في عملية 

متطلًبا من متطلبات تطوير المبدأ  تحديًدا المعالجة الصوتية مهارةتنمية وتعتبر تعلم القراءة. 

. ولذلك يتوجب تدريب الطفل ةالمعلومات الصوتية باللغة المكتوبعالقة  والتي تتضمناألبجدي، 

، وإنتاجها، بعًضابدايًة على المستوى الشفهي في تحليل وتركيب األصوات، وتمييزها عن بعضها 
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للربط بين  وعًياثم ينتقل للتعامل بعد ذلك مع الرموز المكتوبة للقراءة، مما يشكل لدى الطفل 

الكلمات ذات المقاطع الصوتية المتشابهة في بداياتها أو نهاياتها باعتبار أن األصوات تعد 

 (. 2020؛ سالم، 2016مظهًرا للغة المنطوقة، والحروف مظهًرا للغة المكتوبة )عبدالباري،

يم القراءة عند البدء في تعل اكذلك في خطورة إهماله مهارة المعالجة الصوتيةوتظهر أهمية      

 Hemphill & Tivnan لدى األطفال، مما يؤدي إلى صعوبات في تعلم القراءة. وفي هذا أشار

إلى أن األطفال يكونون أكثر عرضة للوقوع في خطر صعوبات القراءة عندما ال  (2008)

( أن 2009. ويرى مطر والعايد )المعالجة الصوتيةيتمكنون من مستوى كاف  من الكفاءة في 

يعد من أكثر التفسيرات شيوًعا للعسر القرائي، وذلك بسبب  مهارة المعالجة الصوتيةفي العجز 

الصعوبة التي يواجهها الطفل في تجهيز أصوات الرموز واستردادها من الذاكرة واستخراجها على 

مثل جانًبا ت مهارة المعالجة الصوتية( أن 2016شكل كلمات منطوقة. فيما يرى عبدالباري )

يقيه من الصعوبات القرائية  المعالجة الصوتيةتمكن المتعلم من مهارات  إنللغة، حيث وقائًيا 

 والكتابية التي يمكن أن يتعرض لها مستقباًل. 

إلى االختالف الرئيس بين القارئ الماهر والقارئ غير في هذا السياق  Ehri (1992) تشير     

تية الالزمة لتكوين روابط كاملة بين تهجئة القارئ الماهر يمتلك المعرفة الصو ، حيث إن الماهر

الكلمات ونطقها. بينما يفتقر القارئ غير الماهر إلى المعرفة الصوتية. ولذا، فإن القارئ غير 

الماهر يشكل اتصاالت غير مكتملة بين تهجئة الكلمات ونطقها، وتكون قدرته أقل في التعرف 

 ت. على الكلمات بسبب معرفته غير الكافية بالصوتيا

في اكتساب مهارة القراءة  مهارة المعالجة الصوتيةبحصر دور كذلك ( 2018قام مصطفى )و     

عتبر وسيلة أساسية لفك ت المعالجة الصوتيةيتمثل الدور األول في أن  ،في دورين أساسيين

مؤشًرا مهًما لقدرات  المعالجة الصوتيةأما بالنسبة للدور الثاني يتمثل في اعتبار ، الرموز المكتوبة
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استراتيجية للقراءة فإنها تمكن الطالب من امتالك  المعالجة الصوتيةفباعتبار أن  ؛القراءة الالحقة

مهارات مفيدة يتمكنون من خاللها من فك رموز الكلمات، وتزيد من قدرتهم على ربط الوحدات 

 الصوتية والحروف خالل النطق ببنية الكلمة. 

 :المعالجة الصوتية مهارةمرحلة تعليم  -

في مرحلة ما قبل المدرسة، على  مهارة المعالجة الصوتيةيرى بعض الباحثين أهمية تعليم       

أن يتم ذلك قبل تعليم األطفال المقاطع الصوتية وهي إحدى خطوات تعليم القراءة بالطريقة 

للوعي بمهارات الصوتية؛ بمسوغ أنه ال فائدة من تعليمهم المقاطع الصوتية دون اكسابهم 

المعالجة (. فيما يرى آخرون أن تدريس Ukrainetz et al., 2011أواًل ) المعالجة الصوتية

يجب أن يتم بالتزامن مع تعليم القراءة الرسمي، وخاصة فيما يتعلق بالمهام الّصعبة  الصوتية

أن هذه الطريقة على  اكبيرً  كمزج الكلمات وتقسيمها إلى األصوات المكونة لها. وأن هناك دلياًل 

 & Cary) في قراءة الكلمات وتهجئتها بشكل أفضل وتسهمالوعي الصوتي مهارة تحسن من 

Verhaeghe, 1994) المعالجة . وعلى الرغم من اختالف اآلراء حول توقيت تعليم مهارات

لجة لتالميذ مهارات المعا، إال أن مرحلة الطفولة المبكرة تعتبر الوقت المثالي إلكساب االصوتية

، بحيث يتم تدريب الطفل فيها على مهارات تعرف األصوات اللغوية والتمييز بينها فيهاالصوتية 

 عليها ثم التدرب على المقاطع الصوتية وربطها بالحروف الدالة وتخزينها في الذاكرة، ونطقها،

المعرفي  ووفًقا لمراحل النمو .)2016)عبدالباري،  مهارات المعالجة الصوتيةللتمكن من إتقان 

إدراك في مرحلة ما قبل  وتتطور لديه اللغة بفهم دالالت الرموزيبدأ فإن الطفل  ،لدى بياجيه

 (.2016)شهيد،  والتي تكون بين سن الثانية إلى سن السابعة المفاهيم،

 

 



 

36 

 لدى الطفل:  مهارة المعالجة الصوتيةتقييم  -

أشار إلى أنها ترتبط بمهارات الوعي ، و المعالجة الصوتية( عملية تقييم 2020وضح سالم )      

الصوتي؛ كتجزئة الكلمات، والمقاطع، والوحدات الصوتية، ومقارنتها، ودمجها لتكوين كلمات. 

حيث يقوم المعلم أو من يقوم بالتقييم باستخدام مواد، وأدوات، وإجراءات، ومقاييس لتقييم 

باشرة لقراءة التلميذ. والبد من أن لدى الطالب، وذلك عن طريق المالحظة الم المعالجة الصوتية

تتم ممارسات التقييم في السنوات األولى للطالب في المدرسة، أو في سن ما قبل المدرسة، وذلك 

لدى  مهارات المعالجة الصوتيةفي تحدد نقاط القوة والضعف قييم بإمكانها أن لكون عملية الت

 ير إجراءات تعلم القراءة في المراحل األولىتطو  يمكن االستفادة من النتائج في األطفال، وبالتالي

، مما يؤدي إلى سد الفجوات في تلك اإلجراءات. وعندما تتم عملية التقييم بشكل من التعلم

صحيح وفي الوقت المناسب فإن ذلك يضمن تحديد الطالب الذين يعانون من صعوبات القراءة، 

كلة، وإخضاع الطالب ذوي صعوبات ن لها، وهذا ما يساعد على تفادي المشو أو ممن هم معرض

 القراءة لبرامج عالجية.

على بعض  اوتأثيره المعالجة الصوتيةنتيجة لما سبق، اهتمت العديد من الدراسات بدارسة      

المتغيرات، وذلك باعتباره أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على نجاح أو إخفاق الطالب في 

لوعي مهارة اج الدراسات إلى العالقة والدور اإليجابي لعملية تعلم القراءة، وقد أشارت نتائ

الكلمات المنعزلة عن السياق. ومن هذه الدراسات و الصوتي في دقة وسرعة قراءة النصوص 

( التي هدفت إلى تعرف العالقة بين الوعي الصوتي ودقة وسرعة القراءة 2019دراسة رشيد )

ا وجود عالقة إيجابية بين الوعي الصوتي ودقة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وأوضحت نتائجه

 Saiegh-Haddadوسرعة القراءة، ودور الوعي الصوتي في التنبؤ بالقدرة على قراءة الكلمات )
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& Geva, 2008 ،؛ 2018؛ بكري وعبدالقادر،2010؛ عواد وبابليHassanein et al., 

 وسيتم تناول بعض هذه الدراسات بشكل تفصيلي في الجزء الخاص بالدراسات السابقة.  (،2022

 الوعي الصرفي:  2.2.2

يرتبط الوعي الصرفي لدى المتعلم بتعرف معاني الكلمات الجديدة والقدرة على قراءتها.        

وهو القدرة على تعرف الوحدات الصرفية )الصرفيات( التي تتكون منها الكلمات والتعامل معها 

 (.Saiegh-Haddad & Geva, 2008واستخدامها في تكوين كلمات جديدة )

الوعي الصرفي بأنه القدرة على اشتقاق كلمات ذات معاني  Hassanien et al., 2022يرى 

اكن. على سبيل المثال الجذر "كتب" تشتق منه الكلمات "كاتب،  مختلفة من جذر الكلمة السَّ

 مكتبة، كتاب". 

كما يشار إلى الوعي الصرفي بأنه القدرة على معرفة الهيكل االشتقاقي للكلمات واالستفادة من 

 (. 2018وتكوين جمل منها بحسب معناها )إبراهيم وآخرون،  تصريف األفعال،

وهو الوعي بالوحدات الصرفية )المورفيم( للكلمة الواحدة، والقدرة على الفهم الواضح والصريح 

 (.Aple & Lawrence, 2011للعالقة بين الكلمة وجذرها )

ية الصغرى والتي ( أن الوعي الصرفي هو القدرة على تعرف الوحدات الصرف2020يرى أحمد )

 تتكون منها الكلمات، والقدرة على التصرف بها كتركيبها من أجل تكوين كلمات جديدة. 

( الوعي الصرفي بأنه قدرة المتعلم على تعرف الوحدات الصرفية المكونة 2018يعرف بكري )

ه الوحدات في للكلمات سواء كانت اشتقاقية أو إعرابية، ومعالجتها )تقسيًما، وإنتاًجا( واستخدام هذ

 فهم معاني الكلمات الواردة في النص. 

بأن الوعي الصرفي هو القدرة على التفكر في الصرفيات  Kuo & Anderson (2010)يرى 

 والتالعب بها واستخدامها في قواعد تكوين الكلمات. 
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 الوعي الصرفي بأنه إدراك القارئ للبنية الصرفية للكلمات، وقدرته Carlisle (2000)يعرف 

 على التفكير في هيكل الكلمة والتالعب به. 

يقصد بالصرفيات الوحدات الصرفية الصغرى التي تتكون منها الكلمات وتكون معناها.     

ويشتمل الوعي الصرفي في المقام األول على المعرفة حول االقتران بين الصوت والمعنى في 

ات. فعلى سبيل المثال كلمة )يدخلون(، اللغة، وقواعد تكوين الكلمات التي توجه استخدام الصرفي

الجذر )دخل( يدل على والثانية هي تتكون من ثالث صرفيات، األولى )يــ( تشير إلى الغائب، 

. وتظهر هنا والثالثة )ـــون( والتي تشير إلى جمع المذكر السالم وعلى إعراب الرفع، حدث الدخول

الداللية مع التمثيل الصوتي ال مع التمثيل  الخاصية األساسية للصرفيات وهي ارتباط المعلومات

(. وعلى النقيض من ذلك يرى 2020؛ أحمد، Kuo & Anderson, 2010الهجائي )

Verhoeven & Perfetti (2011)  أن علم الصرف يعكس االرتباطات بين قواعد اإلمالء

من خالل وعلم األصوات وعلم الدالالت، حيث يتم التعرف على الوحدات الصرفية عادة إما 

 التهجئة أو الصوت. 

 أنواع الصرف في اللغة: -

تشير األدبيات إلى أن الصرف في اللغة العربية يتكون من نوعين يتمثالن في الصرف     

 االشتقاقي والصرف االعرابي. 

الصرف االشتقاقي: يشير الصرف االشتقاقي إلى أن كافة الكلمات في اللغة العربية تشتق  :أواًل 

من جذور ذات حروف ساكنة. يتكون الجذر إما من ثالثة حروف أو أربعة حروف. يغير 

الصرف االشتقاقي نوع الكلمة ومعناها عند إضافة حروف للجذر. مثال، الفرق الذي يحدث بين 

( ي الكلمات الفعل واسم فاعله ف  كلمة جاءت الكلمة فعل، وبعد إضافة حرف األلف لها في)د ر س 

يتعامل الصرف (. 2018)بكري،  وهو الفاعل تغير معناها وتغيرت لتصبح اسم)دارس( 



 

39 

االشتقاقي مع نوعين من الكلمات في اللغة العربية: األسماء واألفعال، حيث تحتوي اللغة العربية 

ألفعال، يحدد كٌل منها نمط التصريف للكلمة. يوضح نمط الفعل من ا انمطً  خمسة عشرعلى 

الدالالت األساسية لجذر الفعل، ويمكن ألنماط األفعال المختلفة المبنية على نفس الجذر أن 

تعطي دالالت مختلفة أيًضا. هذا باإلضافة إلى احتواء اللغة العربية على تسعة أنماط اسمية 

 ,Abu-Rabia) كل أنماط الكلمات االسمية المختلفة للكلمات، وهناك اتساق داللي في

2007.) 

الصرف اإلعرابي: فيما يتعلق بالصرف اإلعرابي فُيقصد به إضافة حروف إلى الكلمة  :ثانًيا

ُتغير من تركيبتها الصوتية دون تغيير نوعها. حيث يأخذ الصرف اإلعرابي في االعتبار العدد 

المستقبل(. تظهر  -المضارع -والزمان )الماضي ،ؤنث(م -والنوع )مذكر ،جمع( -مثنى -)مفرد

الكلمات في الفعل الماضي بالشكل األساسي للفعل، ويحدث التغيير فيها في نهاية الفعل، مثال 

( ليتغير الفعل من فعل يشير إلى مذكر إلى فعل يشير إلى مؤنث. وفي الفعل درست -درس)

(. وفي فعل األمر تدرس –يدرس ية الكلمة، مثاًل )المضارع يتم اإلشارة إلى النوع والعدد في بدا

-Abu( )ادرسي( وللمؤنث )ادرسيشار إلى العدد والنوع في بداية الكلمة ونهايتها للمذكر )

Rabia, 2007 فتصبح ألف ونون  ُيضاُف لها )رجل((. وأما ما يتعلق باألسماء مثال، كلمة

تغيرت الكلمة من المفرد إلى المثنى، ولكن نوعها لم يتغير والزال اسم )بكري،  )رجلن(،

2018.) 

     : دور الوعي الصرفي في اكتساب مهارة القراءة -

إلى عدة أسباب لوجوب وجود عالقة قوية تربط  Kuo & Anderson (2010)يشير      

ت بخصائص داللية وصوتية ونحوية. الوعي الصرفي بتعلم القراءة وتطورها. أواًل: تميز الصرفيا



 

40 

وهذا ما يجعل الوعي الصرفي مرتبط ارتباًطا وثيًقا بجوانب أخرى من المعرفة اللغوية، وقد يكون 

 مؤشًرا للقدرة اللغوية أكثر من الوعي الصوتي أو النحوي. 

ي اللغوي، والسبب الثاني لربط الوعي الصرفي بتعلم القراءة هو ما يتعلق بتنظيم المعجم العقل    

وذلك باعتبار أن المعجم العقلي اللغوي يمكنه تخزين المعلومات الصرفية بكفاءة، مما يمكن 

 المتعلم من استخدامها عند معالجة الكلمات المعقدة. 

أما السبب الثالث الفتراض وجود عالقة ما بين تطوير القراءة والوعي الصرفي، ما يتعلق     

وم العديد من أنظمة الكتابة بتمثيل المعلومات الصوتية والمعلومات بنظام الكتابة للغات. حيث تق

الصرفية في شكل رموز. وهو المبدأ الذي تطبقه اللغات األبجدية، والذي ينص على أن 

الصرفيات تميل إلى تمثيل إمالئي ثابت بغض النظر عن التغير الذي يحدث في صوت الكلمة 

 عند إضافة وحدات صرفية لها. 

 معالجة الصرفية:مراحل ال -

نموذًجا للمراحل المختلفة للمعالجة  Baayen, Feldman, & Schreuder (2006)قدم     

الصرفية التي تتم أثناء عملية القراءة. حيث يقوم القارئ في المرحلة األولى والتي تسمى بالتجزئة 

ارئ بتفحص معنى . وفي المرحلة الثانية يقوم القبأصواتهاالمطبوعة  الصرفية الوحدات بتوصيل

الصرفيات المحددة ليحدد إمكانية دمج الصرفيات المختلفة لتكوين كلمة. وفي المرحلة الثالثة 

 واألخيرة يتم دمج أجزاء الكلمة الواحدة مًعا وقراءتها. 

بناًء على البحوث التي أجريت حول دراسة الوعي الصرفي وعالقته بمهارة القراءة في اللغة      

العديد من الدراسات على دراسة عالقة الوعي الصرفي بدقة القراءة والطالقة في  العربية، ركزت

التي درست عالقة الوعي  Saiegh-Haddad & Geva (2008)قراءة الكلمات. ومنها دراسة 

الصرفي في كلتا اللغتين العربية واإلنجليزية بمهارة الطالقة في قراءة الكلمات، وجاءت نتائجها 
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الوعي الصرفي على التنبؤ بطالقة قراءة الكلمات في اللغة العربية واللغة مشيرة إلى قدرة 

 اإلنجليزية. 

وفيما يتعلق بدور مهارة الوعي الصرفي في التنبؤ بمستوى الطالقة في القراءة، فقد أظهرت نتائج 

التي أقوى العوامل  كانتا التهجئةمهارة الوعي الصرفي و مهارة  أن Abu-Rabia (2007)دراسة 

 بدقة القراءة، وفهم القراءة لدى القراء العاديين والقراء الذين يعانون من عسر في القراءة.  نبأتت

أظهرت النتائج ارتباط الوعي الصرفي ارتباًطا وثيًقا بالقدرة على  Carlisle (2000)وفي دراسة 

 القراءة، وذلك من خالل التحليل الصرفي الذي يقوم به الطفل قبل قراءة الكلمات. 

التي ظهر فيه الوعي الصرفي كمتنبئ  Hassanien et al. 2022كما أشارت لها أيًضا دراسة 

 ذو داللة إحصائية لطالقة ودقة قراءة الكلمات المنعزلة عن السياق.

 وسيتم استعراض هذه الدراسات بالتفصيل في الجزء الخاص بالدراسات السابقة.

 مهارة قواعد اإلملء والتهجئة:  2.2.3

( إلى أن تعلم التهجئة يحتاج إلى التعامل مع عدة عوامل 2018يشير بكري وعبدالقادر )    

لغوية مًعا، وتشمل هذه العوامل الوعي الصوتي والوعي الصرفي والمعرفة الداللية ومعرفة قواعد 

الكتابة. وللوعي الصوتي تحديًدا أهمية خاصة في تعلم مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة، فاكتساب 

لمهارة يحتاج إلى فهم العالقة بين األصوات وشكل الحرف. إذ تعتبر مهارة قواعد اإلمالء ا

والتهجئة هي التمثيل الكتابي الصحيح للغة المنطوقة، أو ترجمة األصوات المنطوقة إلى رموز 

 مكتوبة. 

مات فإن مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة تعني المعلو  Aple & Lawrence (2011)وفًقا لـ     

المخزنة في الذاكرة والتي تساعد على توضيح كيفية تمثيل اللغة المنطوقة في شكل رموز 

 مكتوبة. 
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وُتعرف مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة أيًضا بأنها التمثيالت الذهنية المحددة للكلمات المكتوبة، 

 (.Conrad, 2008والمخزنة في الذاكرة طويلة المدى )

صوات المنطوقة إلى رموز مكتوبة وفق قواعد متعارف عليها، تتمثل هي القدرة على تحويل األ

 (. 2006في مفردات وتراكيب لغوية تؤدي إلى فهم المكتوب )أبو منديل، 

هي مهارة يكتسبها المتعلم يتم من خاللها تحويل اللغة الشفهية التي تتمثل في األصوات 

ة الرسم اإلمالئي وفًقا لقواعد الكتابة المسموعة أو المنطوقة إلى رموز مكتوبة، مع مراعاة صح

 (. 2004اللغوية )الجوجو، 

 أنواع مهارة قواعد اإلملء والتهجئة:  -

( أنواع مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة 2018وبكري وعبدالقادر ) Aple (2011)أورد كٌل من     

 كما يأتي: 

 النوع األول: التمثيالت العقلية المكونة للحروف:

ذا النوع من المعرفة الهجائية إلى التمثيل العقلي المتتابع لحروف الكلمة الواحدة، أو يشير ه     

حفظ صورة واضحة لكيفية كتابة الكلمة وتسلسل حروفها في الذهن، بحيث يتمكن المتعلم من 

 التي يتم تهجئتهاقراءة وكتابة الكلمة بشكل سريع، من خالل االستدعاء المباشر لحروف الكلمة 

الوعي الصرفي أو -ا( من الذهن، دون الحاجة الستخدام أي مهارة لغوية أخرى )صورته

 عند كتابتها. -المعالجة الصوتية

 النوع الثاني: معرفة النمط الكتابي: 

يتطلب إتقان قواعد اإلمالء والتهجئة معرفة األنماط الكتابية المعقدة للغة، كمعرفة شكل كتابة     

هذه  –هذا ف منطوقة غير مكتوبة كالتي في أسماء اإلشارة مثاًل "الكلمات التي تحتوي على حرو 

"، والتي احتوت على ألف في وسطها نطقت ولم تكتب. وكذلك الكلمات التي احتوت على ذلك –
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". هذا درسواحروف مكتوبة غير منطوقة، كإضافة األلف الفارقة بعد واو الجماعة في كلمة "

باإلضافة إلى مواضع كتابة الهمزة في الكلمة وفًقا لقواعد محددة حسب حركتها وحركة ما قبلها. 

لذا يتعلق النمط الكتابي بمعرفة تمثيل أصوات اللغة المكتوبة وصرفها، بحيث يتم ربط الحروف 

 المكتوبة للكلمة باألصوات المنطوقة. 

 :كتساب مهارة القراءةفي اأهمية مهارة قواعد اإلملء والتهجئة  -

 Chang, David & Perfetti (2016)تظهر أهمية مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة وفًقا لـ      

في مساهمتها في عملية القراءة، وذلك من خالل طريقتين رئيسيتين: األولى من خالل تعيين 

مات. والطريقة حروف اللغة المكتوبة إلى مقاطع صوتية أو وحدات صرفية عند فك تشفير الكل

الثانية من خالل تخزين التمثيالت اإلمالئية في الذاكرة )ترميز حروف الكتابة(؛ مما يسهل عملية 

 فك التشفير والقراءة بطالقة.

إلى أن قدرة الفرد على قراءة الكلمات  Aple (2011)هذا باإلضافة إلى ما يشير له     

اعد اإلمالء والتهجئة لديه. على سبيل المثال وتهجئتها توفر بعض اإلشارات الضمنية لمهارة قو 

مهام قراءة الكلمات الحقيقية )تعرف الكلمة( تقدم معلومات حول ما يخزنه األفراد من تمثيالت 

إمالئية في الذاكرة. وفي مهام فك تشفير الكلمات )قراءة الكلمات الزائفة مثاًل( تتطلب هذه المهام 

 لتهجئة مع قدرات التمثيل الصوتي. من األفراد تطبيق معرفتهم بأنماط ا

بناًء على الدراسات السابقة التي أجريت على مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة، توضح من     

دقة الالطالقة و اكتساب مهارة في لمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة دوًرا فّعااًل هناك خالل نتائجها أن 

 ;Saiegh-Haddad, 2005الكلمات ) القراءة لدى المتعلمين، والقدرة على قراءةفي 

Mohamed et al., 2011 ؛Abu-Rabia et al., 2003 وسيتم التفصيل في بعض هذه )

 الدراسات في الجزء الخاص بالدراسات السابقة. 
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 مهارة قراءة الكلمات:  2.2.4

تعد قراءة الكلمات بدقة وتلقائية من األمور بالغة األهمية للفهم الناجح. حيث تشير دقة      

قراءة الكلمات إلى القدرة على تحديد الكلمات المفردة المكتوبة بدقة. وهي مهارة يجب إكسابها 

للمتعلمين في مراحل مبكرة من تعلمهم. فهي ناتجة عن التعرف السريع على تسلسل الحروف 

 كوحدة واحدة داخل الكلمة. كما يتطلب قراءة الكلمات بدقة عادة في أي لغة روابط بين التمثيالت

 Conrad, 2008; Pasquarella etالصوتية )أصوات الحروف( والتهجئة )شكل الحرف( )

al., 2015 بإمكان هذه العوامل أن تؤثر على عملية القراءة  إنه(، والمعرفة الصرفية، حيث

 Perfetti & Harrisيفترض  (، كماPrefetti, 2003وذلك بحسب خصائص كل لغة )

 أن القدرة على قراءة الكلمات تعمل كجسر بين فك التشفير وفهم ما هو مكتوب. (2013)

إلى أن القارئ يحتاج إلى اكتساب مهارة التعرف التلقائي والدقيق على  Kuhn (2005)يشير 

تدريب التالميذ على  فإنشكل الكلمة بمجرد النظر إليها الكتساب الطالقة في القراءة. لذا 

لدقيق على الكلمات واألخذ بعين االعتبار العوامل التي تؤثر على قراءة الكلمة التعرف التلقائي وا

يعد من األمور األساسية  -والوعي الصرفي ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة كالمعالجة الصوتية-

إلكساب المتعلمين مهارة الطالقة القرائية، مما يجعل القراءة تظهر بصورة لغة منطوقة، وهذا ما 

 القارئ على فهم المعنى مما يقرأ، وهو الهدف األساسي والنهائي لتعلم القراءة. يساعد 

ن تشتركان في دعم قدرة ين أساسيتين معرفيتيوفًقا لنظريات قراءة الكلمات فإن هناك عمليت    

أولهما ربط الحروف بأصواتها، حيث يقوم التلميذ بترجمة الحروف  ،التلميذ على قراءة الكلمات

والكلمات إلى أصوات منطوقة. كما أن مساعدة التالميذ على اكتساب هذه المهارة أمٌر  والمقاطع

ضروري في تعليمهم القراءة، حيث تساعد معرفة العالقة بين التهجئة واألصوات في قراءة 

الكلمات على اكتساب مهارات القراءة العليا، وتستخدم مهارة ربط التهجئة باألصوات في قراءة 
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. ومع ذلك فإن هذه (Castles, Rastle, & Nation, 2018) المألوفة أيًضا الكلمات غير

الجودة العالية والغنية للمعجم  بحيث تؤدي المهارة لوحدها ليست كافية لقراءة الكلمات بطالقة،

دون و ر إلى تهجئتها، بالنظقراءة الكلمة العقلي دوًرا مهًما أيًضا، وذلك لمساعدتها للقارئ على 

 . (Nation & Castles, 2017) جوع إلى ربطها بأصواتها للتمكن من قراءتها بكفاءةلر الحاجة ل

 قياس مهارة قراءة الكلمات:  -

أن االهتمام بقياس القدرة على قراءة الكلمات منعزلة تعطي صورة  Perfetti (2007)يرى     

 بسبب أنهااتها، أم لربط الحروف مع أصو  إتقانهللكلمة بسبب  التلميذواضحة عما إذا كانت قراءة 

إذا تمكنا من تحديد سبب قراءة الكلمة لدى التلميذ نتمكن  ، وبالتاليلديهجزًءا من المعجم العقلي 

معرفة جودة المعجم العقلي وقوة تخزينه للمعلومات، وقدرته على استرداد الكلمة عند  حينها من

 . ومدى سرعته في ذلك القراءة

الكلمات من خالل توجيه التلميذ إلى قراءة مجموعة من الكلمات تقاس الدقة في قراءة     

المنعزلة عن السياق قراءة صحيحة مراعًيا بذلك كافة حركات الكلمة، ودون تحديد وقت لذلك 

(Hassanein et al., 2022 كما تقاس طالقة قراءة الكلمات لدى .)من خالل  التالميذ

ل فترة زمنية محددة، أو تحديد عدد من الكلمات مطالبتهم بقراءة أكبر قدر من الكلمات خال

 ,.Abu-Rabia, 2007; Pasquarella et alويطلب من التالميذ قراءتها خالل مدة محددة )

2015; Hassanein et al., 2021 تؤدي الطالقة في قراءة الكلمات المنعزلة إلى تطوير .)

أن طالقة قراءة الكلمات إلى  Good et al.,(2009)الطالقة في قراءة النصوص. فقد أشار 

الزائفة التي تم قياسها لدى طالب الصف األول في الفصل الدراسي األول مرتبطة ارتباًطا وثيًقا 

 Geva & Farniaبطالقة قراءة النص، وأداء القراءة بشكل عام في الفصل الثاني. وتوضح 

اسي على مهارات أن طالقة قراءة النص في الصفوف االبتدائية تعتمد بشكل أس (2012)
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التعرف على الكلمات. وتشير كذلك إلى وجود درجة عالية من التداخل بين طالقة قراءة الكلمات 

 وطالقة قراءة النصوص في الصفوف المبكرة. 

 الطلقة في القراءة:  2.2.5

أن القارئ عندما يتمكن من القراءة بطالقة فإنه ال يعد بحاجة إلى  Kuhn (2004)يرى     

عند كل كلمة في النص لفك تشفير رموزها وقراءتها، وبداًل من ذلك، يمكنه التعرف على  الوقوف

الكلمات بشكل تلقائي ودقيق بمجرد النظر إليها. هذا باإلضافة إلى قدرته على قراءة النص 

بتعبير صوتي مناسب لما يحتويه النص من معاني. ولذلك يعد تدريب التالميذ على مهارة 

ي والسريع، ومهارة الدقة، ومهارة التعبير المناسب من األمور األساسية إلكساب التعرف التلقائ

المتعلمين طالقة في القراءة، مما يمكنهم من إظهار قراءتهم بصورة لغة منطوقة. وهذا ما يساعد 

 القارئ على فهم المعنى من النص، وهو الهدف األساسي والنهائي لتعلم القراءة.

لقراءة على أنها القدرة على قراءة النص بسرعة ودقة وتعبير مناسب عن يشار إلى الطالقة في ا

لدى التلميذ  -السرعة، والدقة، والتعبير-المعنى. ومن الضروري توافر كل هذه العناصر الثالث 

 ,Bursuck & Damerليتمكن من تطبيق مهاراته في الطالقة أثناء قراءة النص وفهم المقروء )

2015 .) 

( بأنها قدرة التالميذ على تحويل العمل المطبوع إلى كالم منطوق بدقة 2011اري )يعرفها عبدالب

 وبشكل آلي، وبقدرة تعبيرية عالية في أثناء القراءة الجهرية.

تعرف الطالقة في القراءة أيًضا على أنها مهارة وقدرة المتعلم على أن يقرأ بسرعة وبدرجة مناسبة 

 (. 2009وبجهد أقل )عبدالحليم، 

الطالقة في القراءة على أنها قراءة المتعلم لمجموعة من الكلمات التي  Kuhn (2004)رف يع

يم الصوتي في التعبير عن المعاني غتمثل النص، مراعًيا بذلك عالمات الترقيم، ومستخدًما التن
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المقروءة، على أن تتم عملية تعرف الكلمات بشكل آلي وانسيابي ودون  العباراتالتي تحملها 

 ء وعي وجهد كبير فيها. إلقا

فإن الطالقة في القراءة هي قدرة القارئ على قراءة نص  DIBELSوفًقا لإلطار النظري لمقياس 

 (.Shaw & Shaw, 2002متصل بدقة وبمعدل سرعة مناسب )

على الرغم من تعدد تعريفات الطالقة في القراءة، وكل من هذه التعريفات يضع تركيًزا متبايًنا     

على أن الدقة والتلقائية  امتزايدً  اإجماعً  هناكصر الطالقة في القراءة، إال أنه يبدو أن على عنا

تساهم في تطوير وتعزيز الطالقة القرائية لدى المتعلمين. حيث تلعب  جميعهاوالتعبير الصوتي 

 هذه العناصر دوًرا رئيسًيا في إظهار قدرة المتعلم على القراءة بطالقة.

 القراءة:عناصر الطلقة في  -

 Reutzel & Juthأشار العديد من الباحثين إلى عناصر الطالقة في القراءة. حيث يرى     

عناصر الطالقة القرائية بأنها التمييز الدقيق والتلقائي والسريع للكلمة، وقراءة الكلمة  (2014)

القراءة بمعدل سرعة مناسبة لعمر الطفل ومستواه الصفي، وكذلك االستخدام األمثل لمهارات 

 الجهرية للتعبير المناسب عن محتوى النص المكتوب أثناء قراءته. 

( كذلك إلى المكونات الرئيسية للطالقة القرائية، والتي يعتمد قياس 2015يشير سليمان )    

الطالقة في القراءة لدى التالميذ عليها. يمثل معدل سرعة القارئ في القراءة أحد مكونات الطالقة 

المكون الثالث.  الصوتيينما تمثل دقة قراءة الكلمات المكون الثاني، ويمثل التنغيم القرائية، ب

 وفيما يلي سيتم التطرق بشكل مفصل لمكونات الطالقة في القراءة.

 لكلمة: على اأواًل: التعرف السريع والتلقائي 

أساسًيا لتدعيم أمًرا  على الكلمةبأن التعرف السريع والتلقائي  Kuhn et al., (2010)يرى     

الطالقة القرائية لدى المتعلم، مما يساعده على فهم النص المقروء. حيث يعتمد نجاح عملية 
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القراءة على الوقت المستغرق في قراءة نص أو عبارة ما، مما يساعد القارئ على توفير الجهد 

مضاعفة الجهد  في التفكير بمعنى ما يقرأ، وكلما زاد الوقت المستغرق في القراءة دل ذلك على

الذي يبذله المتعلم في قراءة الكلمات والتعرف على الرموز المكتوبة، وهذا من شأنه أن يؤثر 

 (.Chard et al., 2002بشكل سلبي على الجهد المطلوب في فهم المقروء )

إلى أن الطالقة في القراءة تنتج عن التعرف السريع على تسلسل  Conrad (2008)يشير      

حدة واحدة داخل الكلمة، حيث تعتمد مهارة التعرف السريع والتلقائي على التمثيالت الحروف كو 

اإلمالئية لحروف اللغة والصوتيات المرتبطة بها المخزنة في الذاكرة، ويرى أن هذه التمثيالت 

ولقياس معدل القراءة في اختبارات الطالقة،  تنشأ وتصبح تلقائية لدى القارئ من خالل الممارسة.

م المعلم بعد الكلمات الصحيحة التي قرأها المتعلم في الدقيقة الواحدة، ويمكن أن يتم ذلك من يقو 

األخطاء الناتجة في القراءة = عدد الكلمات  –خالل المعادلة اآلتية: )إجمالي عدد كلمات النص 

 (. Bursuck & Damer, 2015الصحيحة في الدقيقة( )

الذي تلعبه مهارات القراءة األولية كاإلشارات المرئية  الدور المهم Blamey (2008)يرى      

تتم  إنوالصوتية والداللية في اكتساب التلقائية في القراءة، حيث أن اكتسابها يساعد الطفل على 

 عملية القراءة بشكل سلس وتلقائي.أداء لديه 

 ثانًيا: الدقة في القراءة: 

يشار إلى الدقة في القراءة على أنها الدرجة التي يربط بها التلميذ بين الحرف وصوته في       

 ,White et alقراءته الشفهية بشكل صحيح ودقيق، مما يمكنه من قراءة النص بال أخطاء )

(. وتساعد الدقة في القراءة على تحقيق المهارات العليا للقراءة، وذلك كون وجود مشكلة 2021

ي دقة تعرف الكلمة قد يؤدي إلى صرف االنتباه عن معنى النص ويزيد من الوقت المستغرق ف

(. بمجرد (Hook & Jones, 2004في القراءة، وبالتالي يتعثر الطفل في فهم النَّص المقروء 
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أن يبدأ القارئ بالقراءة بدقة، يتمكن حينها من دمج ميزات اللغة المنطوقة كالقواعد والوقف 

عند عالمات الترقيم والسرعة المناسبة في القراءة، فبهذه الطريقة يمكن أن تصبح الصحيح 

مهارة التعرف على تقان الطالقة نتيجة ومؤشر على نجاح القراءة، باإلضافة إلى كونها نتيجة إل

 (. Grima-Farrell, 2015الكلمات )

 مهارات الدقة في القراءة:  -

ارات التي يجب على الطالب إتقانها للقراءة بدقة في اللغة أشار العديد من الباحثين إلى المه    

( 2012العربية، ومنها ما يتعلق بالتشكيل الصحيح للكلمة. حيث يرى العيساوي والساعدي )

وجوب مراعاة تشكيل الكلمة أمام الطفل مشددين على الحركات والسكنات، وضبط الحركات 

ل في قراءته إخراج حروف الكلمة من مخارجها اإلعرابية في نهاية الكلمات. كما يراعي الطف

(. هذا باإلضافة إلى عدم الحذف، والمقصود به حذف حرف 2019الصحيحة )رشوان وزمالؤه،

من حروف الكلمة أو حذف كلمة من الجملة، وعدم اإلبدال وهو إبدال حرف بحرف آخر أو 

ي إضافة حرف للكلمة أو إبدال كلمة في الجملة بكلمة أخرى، وكذلك عدم اإلضافة والذي يعن

 (. 2019إضافة كلمة للجملة )العنزي، 

 حساب الدقة القرائية: -

يتم حساب الدقة القرائية في اختبارات الطالقة من خالل حساب عدد الكلمات الصحيحة       

ر الكلمات على أنه االتي قرأها المتعلم على العدد اإلجمالي لكلمات النص. وال يتم حساب تكر 

قراءة، وفي المقابل يتم حساب الحذف واإلضافة واإلبدال كأخطاء في الدقة )السلمي خطأ في ال

 (.2020والزهراني، 
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 ثالًثا: التنغيم الصوتي:

إلى أن الطالقة في القراءة ال تتضمن التعرف التلقائي  Hook & Jones (2004)يشير       

على الكلمات وقراءتها بسرعة ودقة فقط، بل تشمل أيًضا التنغيم الصوتي المناسب للعبارات 

والجمل والنص أثناء القراءة الشفوية. وهو ما يسمى بالتنغيم القرائي وُيَعرف بأنه القدرة على 

د على التعبير المناسب الذي يحافظ على معنى عبارات القراءة بنبرات صوتية مناسبة تساع

النص ويوضحها، والمتمثل أحياًنا في رفع أو خفض نبرة الصوت، وفي التوقف واإلطالة عند 

تنغيم ُبعد (. وقد يعطي Kuhn et al., 2010بعض العبارات بحسب ما يقتضيه المعنى )

 على فهم التالميذ لما يقرأون.  االقراءة مؤشرً 

 ات التنغيم الصوتي:مستوي -

( إلى مستويات التسلسل الهرمي للتنغيم القرائي نقاًل عن دراسة 2015يشير سليمان )     

Goffman (2004)  ،وتشمل: النبرة، وهي زيادة الهواء على صوت الكلمة في التركيب الواحد

لُيَكون وضوح نسبي لصوت أو مقطع ما إذا تم مقارنته باألصوات والمقاطع المجاورة. أما تنويع 

الصوت فيقصد به رفع وخفض نبرة الصوت بشكل واضح، ويتم ذلك أحياًنا بارتفاع نبرة الصوت 

مثل االستمرارية والتتابع بالمدة الزمنية المستغرقة في أصوات الكلمة ومدى في نهاية الكلمة. وتت

 مناسبتها للموقف أو السياق.

  حساب التنغيم الصوتي: -

مالحظة باستخدام سلم تقييمي وبيقوم المعلم أو من يقوم بالقياس بقياس التنغيم القرائي      

ها وخفضها وتنويعها، ومراعاة عالمات المتعلم أثناء القراءة، من ناحية درجة الصوت في رفع

الترقيم والوقوف عندها، والتراكيب النحوية للجمل، ووعيه باألفكار التي يتضمنها النص )السلمي 
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على قياس التنغيم القرائي تحديًدا في القراءة  NAEP(. حيث يركز مقياس 2020والزهراني، 

 بطالقة. 

قة في القراءة والمتمثلة في التعرف السريع والتلقائي ذكرت األدبيات السابقة أهم مكونات الطال    

في هذه الدراسة على مهارتين  وقد تم التركيزلكلمة، والدقة في القراءة، والتنغيم الصوتي. على ا

استبعاد التنغيم  وقد تملكلمة، والدقة في القراءة. على افقط وهما التعرف السريع والتلقائي 

ى تالميذ الصف الثالث االبتدائي وفًقا لما توصلت إليه نتائج الصوتي وذلك لصعوبة قياسه لد

 االبتدائي ، ولكون معظم الدراسات التي استهدفت تالميذ الصف الثالثEllis (2009دراسة )

 ,Eldredgeلكلمة، والدقة في القراءة فقط )على اقاست مهارتي التعرف السريع والتلقائي 

 (.2021وبديوي،  ؛ الدوسري Ecall et al., (2021)؛ 2005
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 الدراسات السابقة:  2.3

في هذا الجزء استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، والتي تناولت  تم      

، ومهارة الوعي الصرفي، ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة، ومهارة قراءة المعالجة الصوتيةمهارة 

الدراسات السابقة بحسب الموضوع ومن  تم ترتيبوقد ، القراءةالكلمات، ومهارة الطالقة في 

 األقدم إلى األحدث.

 : المعالجة الصوتيةدراسات تناولت مهارة أواًل:  -

دراسة استكشافية لمعرفة العالقة بين الوعي  Saiegh-Haddad & Geva (2008)أجرى     

الصوتي والوعي الصرفي في اللغة العربية واالنجليزية، واختبرت الدراسة أيًضا صلة هذه 

المهارات بالكلمة، ودقة قراءة الكلمات الزائفة، وطالقة قراءة الكلمات المعقدة لدى الطالب ثنائي 

ادس. ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان اللغة في كندا من الصف الثالث إلى الصف الس

اختبارات من دراسات سابقة واختبارات تم تطويرها من قبل الباحَثين باللغتين العربية واإلنجليزية 

بقراءة  التنبؤ فيالوعي الصوتي مهارة  قدرةللمهارات المراد دراستها لعينة الدراسة. أظهرت النتائج 

مل الوحيد الذي تنبأ بدقة قراءة الكلمات الزائفة باللغتين. وقد تم التنبؤ الكلمات باللغة العربية، والعا

 بطالقة قراءة الكلمات المعقدة من خالل الوعي الصرفي في كلتا اللغتين.

بدراسة مقطعية هدفت إلى التعرف على مساهمة المعالجة  Asadi et al., (2017)قام     

والمعرفة الصرفية، والمعرفة الداللية والنحو، واإلدراك  الصوتية، ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة،

البصري، والتسمية التلقائية السريعة للكلمات، وقدرات الذاكرة العاملة الصوتية في فك تشفير 

طالب من الصف األول ابتدائي إلى الصف  1305الكلمات والطالقة. أجريت الدراسة على 

ية كلغة أم. وقد استخدمت االختبارات في الدراسة كأداة السادس ابتدائي ممن يتحدثون اللغة العرب

في  تسهملقياس القدرة على القراءة )فك التشفير والطالقة(، والمهارات اللغوية التي يفترض أنها 
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والوعي  القراءة، واختبارات المعرفة الداللية. أظهر تحليل نتائج الدراسة مساهمة الذاكرة الصوتية

. الطالقةمهارة في  أسهمتقة وفك التشفير، أما التسمية التلقائية فقد الطالالصوتي في مهارتي 

مساهمة وفيما يتعلق ب في مهارة فك التشفير والطالقة. مهارة قواعد اإلمالء والتهجئةكما أسهمت 

ضعيفة وغير متسقة. وأظهرت النتائج أيًضا عدم تنبؤ الدالالت فقد ظهرت الوعي الصرفي مهارة 

 والنحو في فك التشفير وال الطالقة.واإلدراك البصري 

مهارات القراءة األولية والتي تتنبأ بالقدرة على قراءة  Hassanein et al., (2022)اختبر     

ن في هذه و الكلمات لدى الطالب في الصفين األول والثاني االبتدائي في دولة قطر. قام الباحث

في ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة لعينة والوعي الصر  للمعالجة الصوتيةالدراسة بتقييم شامل 

الدراسة؛ وذلك لمعرفة عالقتها بالقدرة على قراءة الكلمات، وذلك باستخدام اختبار مهارات القراءة 

. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مؤشر قوي في القدرة على TEALSاألولية للغة العربية 

من بين مهارات الوعي  الحذفمهارة  وتحديًدا يةلمهارات المعالجة الصوتقراءة الكلمات يعزى 

، كما ظهر الوعي الصرفي كمتنبئ ذا داللة إحصائية لطالقة قراءة الكلمات، ودقة قراءة الصوتي

، فيما لم تظهر مهارة التهجئة -ذات الحروف المتحركة وغير المتحركة-الكلمات بشكل عام 

 تبايًنا في طالقة قراءة الكلمات. 

 ات تناولت مهارة الوعي الصرفي: دراسثانًيا:  -

عالقة مهارات الوعي الصرفي بمهارة قراءة الكلمات ومهارة فهم  Carlisle (2000)درس     

المقروءة باللغة اإلنجليزية لدى تالميذ الصف الثالث والخامس االبتدائي. وباالعتماد على 

ء وكذلك مهارات الوعي الصرفي االختبارات قاس الباحث مهارة قراءة الكلمات ومهارة فهم المقرو 

معاني الكلمات المشتقة(. أظهرت نتائج الدراسة أن الوعي ببنية الكلمة كان  -)الوعي ببنية الكلمة
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بشكل كبير في القدرة على تعرف الكلمات المعقدة. كما ارتبط الوعي الصرفي بشكل عام  امرتبطً 

 بقراءة الكلمات المشتقة. 

إلى فحص قدرة الوعي الصرفي على التنبؤ  Aple & Lawrence, (2011)هدفت دراسة     

القراءة ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة على مستوى الكلمة لدى األطفال العاديين مهارة بأداة 

ن مجموعة اواألطفال الذين يعانون من اضطراب الكالم في الصف األول ابتدائي. أجرى الباحث

عي الصوتي والوعي الصرفي ومعرفة اسم الحرف، تقييمات مصممة لقياس صوت الكالم والو 

دور مهارة وتعرف المفردات، والقراءة على مستوى الكلمة، وقدرات التهجئة. أظهرت نتائج الدراسة 

والقدرة كذلك على بمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة لكال المجموعتين، في التنبؤ الوعي الصرفي 

 ت لدى األطفال العاديين. تنبؤ بمهارة القراءة على مستوى الكلماال

إلى استقصاء دور بعض  Abu-Rabia & Abu-Rahmoun (2012)هدفت دراسة     

 –النحو  –اإلمالء  –مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة  -مهارات القراءة األولية )الوعي الصوتي

الوعي الصرفي( في القدرة على القراءة لدى القراء الذين يعانون من عسر القراءة  -الذاكرة العاملة

طالب وطالبة إلى مجموعتين  221والقراء العاديين. تم تقسيم عينة الدراسة والمكونة من 

 مجموعة القراء الذين يعانون من عسر في القراءة، ومجموعة ضابطة للقراء العاديين. أجريت

اختبارات مهارات القراءة لكافة الطالب على حدة ماعدا بعض االختبارات تم إجراؤها في 

مجموعات. وقد جاءت النتائج مشيرة إلى أن بناء الجملة ومقاييس القراءة )الكلمات المنفردة 

والجذور الصحيحة والجذور الخاطئة(، والصرف، والتهجئة كنت أقوى عوامل التنبؤ بدقة القراءة 

 القراء الذي يعانون من عسر القراءة والقراء العاديين. بين 

عالقة الوعي الصرفي والوعي الصوتي ومهارة قواعد  Tong et al., (2017)بحثت دراسة     

اإلمالء والتهجئة بمهارة قراءة الكلمات باللغة الصينية. قاس الباحثون مهارة الوعي الصرفي 
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تلميًذا  172قراءة الكلمات لدى عينة الدراسة المكونة من والوعي الصوتي ومهارة التهجئة ومهارة 

في الصف الثاني االبتدائي، ثم تم فحص العالقة بين المهارات األولية ومهارة قراءة الكلمات، وقد 

 للوعي الصرفي في القدرة على قراءة الكلمات باللغة الصينية.  المهمالنتائج الدور  أوضحت

أثر الوعي الصرفي في تطور مهارة فك ترميز الكلمات لدى ( 2020رصدت دراسة أحمد )    

 امتعلمً  80متعلمي اللغة العربية بوصفها لغة ثانية. باتباع المنهج التجريبي اختار الباحث 

أجرى  .ومتعلمة من الصف األول االبتدائي وقسمهم إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية

لسرعة فك ترميز الكلمات، ثم أخضع المجموعة التجريبية  اقبليً  االباحث لكلتا المجموعتين اختبارً 

اختبار بعدي  تم إجراءلحصص تدريبية لتطوير الوعي الصرفي لمدة أربعة أشهر، ثم 

للمجموعتين لسرعة فك ترميز الكلمات. وقد أظهرت نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية في 

 لمجموعة الضابطة. تقليص المدة الزمنية لفك ترميز الكلمات مقارنة با

عالقة الوعي الصرفي بمهارة الطالقة في  Giazitzidou & Padeliadu (2022)بحث     

القراءة باللغة اليونانية لدى الطلبة العاديين والطلبة الذين يعانون من صعوبات تعلم. تم اختبار 

صف الخامس طفاًل ناطقين باليونانية من الصف الثاني وال 256عينة الدراسة المكونة من 

االبتدائي في مهارة الوعي الصرفي، وفي مهارة الطالقة في القراءة على مستوى الكلمات وعلى 

مستوى النص واختبار الطالقة في القراءة الصامتة. أظهرت نتائج الدراسة بالنسبة للطلبة 

الصف الثاني  العاديين الدور الداعم لمهارة الوعي الصرفي في الطالقة في القراءة بالنسبة لتالميذ

والخامس االبتدائي، بينما ظهر دور الوعي الصرفي لدى الطلبة من صعوبات التعلم في مرحلة 

 الصف الثاني االبتدائي فقط. 
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 :دراسات تناولت مهارة قواعد اإلملء والتهجئةثالًثا:  -

دراسة ارتباطية هدفت إلى معرفة تنبؤ بعض مهارات  Saiegh-Haddad (2005) تأجر     

ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة  المعالجة الصوتيةالقراءة بطالقة قراءة، وتتمثل المهارات في مهارة 

 الباحثة استخدمتومهارة تعرف الكلمات الزائفة ذات الحروف المتحركة باللغة العربية الفصحى. 

لألطفال الذين يتحدثون اللغة العربية في الصف األول ابتدائي، خمسة مقاييس لمهارات القراءة 

العزل الصوتي(،  –تمثلت االختبارات في اختبارين للمعالجة الصوتية )التمييز الصوتي 

اختبار للذاكرة العاملة القصيرة(، واختبار لمهارة  –واختبارين معرفيين )التسمية السريعة للحروف 

عة إعادة ترميز الحرف(. أظهرت نتائج الدراسة أن جميع المقاييس قواعد اإلمالء والتهجئة )سر 

باستثناء التمييز الصوتي مرتبطة بطالقة قراءة الكلمات الزائفة. كما أظهر تحليل االنحدار أن 

على طالقة القراءة في اللغة العربية ذات الحروف المتحركة كان اختبار مهارة  المؤشر األقوى 

 لسرعة إعادة ترميز الحرف.  قواعد اإلمالء والتهجئة

الفرق ما بين القراء العاديين والقراء الذين يعانون  Abu-Rabia (2007)استقصت دراسة     

 –من عسر القراءة عبر أعمار مختلفة من ناحية مهارات القراءة )قواعد اإلمالء والتهجئة 

ية والنحوية للحركات المهارات الصوت –مهارة قراءة الكلمات المنعزلة عن السياق  –الصرف 

 الكشف عن قدرة مهارات القراءة األولية فيالفهم القرائي(، وهدفت الدراسة كذلك إلى  –القصيرة 

تتناسب مع ل مختلفة الباحث لكل مرحلة اختبارات استخدمتنبؤ بدقة وفهم القراءة للمجموعتين. ال

مَ وبعضها االختبارات بشكل منفرد،  الفئات العمرية. تم تقديم بعض بشكل جماعي.  اآلخر ُقدِّ

أحادي االتجاه إلى وجود فروق واضحة ما  ANOVAsأشارت نتائج الدراسة بناء على تحليل 

بين القراء العاديين والقراء الذين يعانون من عسر القراءة في جميع المهارات. وكشف تحليل 

أقوى عوامل التنبؤ  االنحدار إلى أن علم الصرف وقواعد اإلمالء والتهجئة كانا بشكل عام من
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بدقة وفهم القراءة بين القراء العاديين والقراء الذين يعانون من عسر القراءة عبر األعمار 

 المختلفة. 

االرتباطية إلى معرفة دور مهارة قواعد اإلمالء  Zaric et al., (2020)وقد سعت دراسة     

االبتدائي في المدارس االبتدائية  والتهجئة في التنبؤ بمهارة القراءة لدى تالميذ الصف الثالث

 استخدمتلميذا من تالميذ الصف الثالث االبتدائي. حيث  81األلمانية. تكونت عينة الدراسة من 

المستهدفة والتي تتمثل في مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة ومهارة  للمهاراتالباحثون عدة مقاييس 

 التنبؤ بمستوى مهارةمالء والتهجئة الواضحة في مهارة قواعد اإل قدرةالقراءة. وقد أظهرت النتائج 

القراءة في المستوى األساسي )قراءة الكلمات(، وكذلك في المستوى األعلى )قراءة الجمل 

 والنصوص(. 

 دراسات تناولت مهارة قراءة الكلمات:رابًعا:  -

تعرف الكلمات لفك تشفير  مهاراتمن  Abu-Rabia et al., (2003)تحققت دراسة     

لوعي الصرفي والنحوي، والذاكرة العاملة، ا ومهارةقواعد اإلمالء والتهجئة، مهارة األصوات و 

ثالث مجموعات من باستخدام االختبارات قيست المهارات المستهدفة لدى والمعالجة البصرية. 

وتالميذ عاديين من : تالميذ يعانون من صعوبات تعلم القراءة في الصف الخامس، تالميذال

كافة  تقدم الصف الخامس، وتالميذ لديهم نفس مستوى القراءة من الصف الثالث االبتدائي.

لتعرف على الكلمات يحتوي على قائمة من الكلمات، ل افهم المقروء، واختبارً ل ااختبارً  المجموعات

وقد المعالجة البصرية. لنحو والوعي الصوتي والصرف والذاكرة العاملة و يقيس مهارات ا اواختبارً 

في مهارات الوعي الصوتي، ومهارة الوعي الصرفي،  كشفت نتائج الدراسة عن أوجه القصور

على ، لدى األطفال الذين يعانون من صعوبة القراءة والذاكرة العاملة والمعالجة النحوية والبصرية
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األطفال الذي يعانون من  عكس القوة النسبية في مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة والتي ظهرت لدى

 صعوبات في القراءة بمستوى جيد وأفضل أحياًنا من األطفال العاديين. 

في دراسة مقطعية تم إجراؤها على التالميذ العاديين  Emam et al., (2014)بحث     

والتالميذ المعرضين لخطر صعوبات التعلم من الصفين الثاني والرابع االبتدائي في عمان في 

طفاًل. تضمنت مقاييس  381فات في مهارات القراءة باللغة العربية. اشترك في الدراسة االختال

الدراسة التعرف على صوت الحرف، وفك ترميز الكلمات، والوعي الصوتي من خالل الدمج 

والتجزئة، ومهارة التعرف على الكلمات، وفهم المقروء، وفهم االستماع باللغة العربية. أظهر 

ات إلى تأثير النوع ومستوى الصف وحالة الطالب على تباين مهارات القراءة. كما تحليل المتغير 

 أظهرت النتائج تفوق التالميذ العاديين على التالميذ المعرضين لخطر صعوبات التعلم. 

التباين في دقة وطالقة قراءة الكلمات بين  Pasquarella et al., (2015)اختبرت دراسة     

 115)اإلنجليزية واالسبانية( و )اإلنجليزية والصينية(. شارك في الدراسة  مجموعتين من اللغات

 64ممن يتحدثون اللغتين اإلنجليزية واالسبانية، و 51من الصف األول االبتدائي، منهم  طفاًل 

ممن يتحدثون اإلنجليزية والصينية. أكلمت كلتا المجموعتين اختبارات للوعي الصوتي، والتسمية 

ة، ودقة قراءة الكلمات، وطالقة قراءة الكلمات باللغتين، وتم تقييم دقة وقراءة اآللية السريع

الكلمات مرة أخرى في الصف الثاني االبتدائي. عثرت نتائج الدراسة على تباين بين اللغات في 

، في المقابل تم العثور على تباين اإلسبانيةدقة قراءة الكلمات فقط لدى مجموعة اللغة اإلنجليزية 

 طالقة قراءة الكلمات لدى كلتا المجموعتين.في 

إلى استكشاف دور ومدى مشاركة الوعي الصرفي  Layes et al., (2017)هدفت دراسة     

والتسمية اآللية السريعة في قراءة الكلمات وفهم المقروء في اللغة العربية، ومدى االختالف بين 

اءة في هذه المهارات. تكونت عينة الدراسة من القراء العاديين والقراء الذين يعانون من عسر القر 
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ثالث مجموعات، المجموعة األولى احتوت على تالميذ ممن يعانون من عسر القراءة من 

الصف السادس، والمجموعة الثانية احتوت على تالميذ عاديين من الصف السادس، والمجموعة 

راءة. قدم كافة التالميذ مجموعة الثالثة احتوت على تالميذ من الصف الرابع من نفس مستوى الق

من االختبارات لقراءة الكلمات المفردة، والمعالجة الصوتية لتحديد الكلمات الزائفة، واختبار فهم 

ذات داللة إحصائية بين  االمقروء، واختبار الوعي الصرفي. أظهرت نتائج الدراسة فروقً 

اء العاديين في قراءة الكلمات، والوعي المجموعة الذين يعانون من عسر القراءة والمجموعتين للقر 

أن التسمية اآللية السريعة ظهرت  باإلضافة إلىالصرفي، وفهم المقروء، والتسمية اآللية السريعة. 

في فهم  القراءة الكلمات وفهم المقروء، بينما أوضح الوعي الصرفي تباينً  أيًضا كمؤشر مهم

 القراءة فقط.

 دراسات تناولت مهارة الطلقة في القراءة: خامًسا:  -

إلى معرفة العالقة السببية بين المعرفة الصوتية ومهارة  Eldredge (2005)هدفت دراسة     

تعرف الكلمات، وطالقة القراءة الشفوية لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية في الصف 

حث مقاييس المعرفة الصوتية، ومهارة األول، والصف الثاني، والصف الثالث. حيث أجرى البا

تعرف الكلمات، والطالقة القرائية من ناحية المعدل والدقة على عينة الدراسة للمرة األولى، ثم 

أجرى نفس المقاييس مرة أخرى على عينة الدراسة بعد تسعة أشهر من المرة األولى. أظهر 

لكلمات ُتعد متنبئات لطالقة القراءة تحليل نتائج الدراسة أن المعرفة الصوتية، ومهارة تعرف ا

الشفوية. كما أظهر تحليل العالقات أن مهارة تعرف الكلمات تمثل العالقة السببية بين المعرفة 

 الصوتية وطالقة القراءة الشفوية. 

طبيعة العالقة بين فك ترميز الكلمات والطالقة في  Ecall et al., (2020)اختبرت دراسة     

القرائي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي في مدارس فرنسا. تم اختبار العالقة بين القراءة والفهم 
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عينة الدراسة إلى مجموعتين ضابطة  الباحثون متغيرات الدراسة بطريقتين: فرضية وتجريبية. قسم 

 ُدرَستاختبار قبلي لكلتا المجموعتين لمهارة فك ترميز الكلمات. ثم  تم استخداموتجريبية، 

برنامج تضمن وحدة تدريبية للمهارات المتعلقة بفك ترميز الكلمات في عة التجريبية المجمو 

الطالقة من ناحية المعدل  -فك الترميز –تعلم أصوات الحروف  –وتعرفها )المهارات الصوتية 

والدقة(، بالنسبة للطالقة تم تدريب التالميذ عليها بعد التحقق من اكتسابهم لمهارات فك الترميز. 

للوحدة التدريبية على الفهم القرائي. فيما أظهرت النتائج بالنسبة  اإيجابيً  ارت النتائج تأثيرً أظه

 لالرتباطات أن الطالقة كانت وسيًطا جيًدا بين فك الترميز وفهم القراءة. 

( إلى الكشف عن العالقة بين الوعي الصوتي 2021هدفت دراسة الدوسري وبديوي )    

ى التالميذ ذوي صعوبات التعلم في الصف الثاني والثالث االبتدائي من والطالقة القرائية لد

 وقد تضمنالذكور واإلناث. تم إجراء اختبارين لعينة الدراسة التي تم اختيارها بشكل عشوائي، 

في  الطالقة القرائية تم قياسالوعي الصوتي لدى التالميذ، فيما قياس مهارة  االختبار األول

ناحية مهارات النطق والدقة والمعدل، وقد تم تقديم االختبارين بشكل فردي  من االختبار الثاني

ألفراد العينة. تم قياس العالقة بين درجات االختبارين، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة طردية 

في اختبار الوعي الصوتي ودرجة اختبار الطالقة القرائية. كما توصلت  ميذما بين درجة التال

 عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في اختبارات الوعي الصوتي والطالقة القرائية.النتائج إلى 

 التعليق على الدراسات السابقة:  2.4

اعتمدت الدراسات السابقة كافة والتي تقيس مهارات مختلفة للقراءة على االختبارات كأداة     

دراسات سابقة، فيما أعد الباحثون فقد استمد بعض الباحثين اختباراتهم من لجمع البيانات، 

 ,.Hassanein et alاآلخرون اختبارات لقياس المهارات المستهدفة ومن هؤالء الباحثين

والذي احتوى على قياس عدة مهارات للقراءة باللغة  TEALS، حيث تم تطوير اختبار (2022)
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د اإلمالء والتهجئة، ، والوعي الصرفي، ومهارة قواعالمعالجة الصوتيةالعربية والمتمثلة في 

هذه الدراسة، كونه  اختباراتاعتماده كواحد من  تمباإلضافة إلى مهارة قراءة الكلمات، وهو ما 

االختبار الوحيد باللغة العربية الذي يشمل قياس كافة مهارات القراءة األولية المستهدفة في هذا 

 .الدراسة

لقراءة لدى التالميذ من الصف األول وفيما يتعلق بالدراسات التي قاست الطالقة في ا    

االبتدائي إلى الصف الثالث االبتدائي فقد اعتمد معظم مقاييسها على قياس الطالقة القرائية من 

؛ الدوسري وبديوي، Ecall et al., (2020)؛ Eldredge, 2005ناحية الدقة والمعدل تحديًدا )

الطالقة القرائية لدى التالميذ إال  التعبير الصوتي في قياس Ellis (2009) (، وقد ضمن2021

فيما يتعلق بالتعبير الصوتي بالنسبة لتالميذ الصف الثالث  اواضحً  اأن النتائج لم تظهر تغيرً 

االبتدائي ومن هم أصغر سًنا، على عكس التأثير الذي ظهر على الدقة والمعدل. وقد يعود سبب 

صر قدرتهم في الطالقة القرائية على المعدل ذلك إلى أن التالميذ في الصف الثالث االبتدائي تقت

؛ Ecall et al., (2020)الدراسة على اتباع طريقة اختبار هذه ، ولذا اعتمدت فقط والدقة

بشكل عام مع إجراء بعض التعديالت ليتناسب مع هدف الدراسة  2021،الدوسري وبديوي 

 والمرحلة العمرية المستهدفة فيه، حيث يركز على قياس المعدل والدقة في الطالقة القرائية. 

، المنهج الوصفي بعًضااتبعت الدراسات التي بحثت في عالقة المتغيرات ببعضها وقد     

لمتغيرات المختلفة، والتنبؤ بمستوى معين من الداللة بين االرتباطي، والذي يصف العالقة بين ا

 & Eldredge, 2005; Saigh-Hadda, 2005; Saigh-Hadda)المتغيرات 

Geva,2008; Abu-Rabia & Abu-Rahmoun, 2012; Asadi et al., 2017; 

الدراسة هذه (، ولذا وباعتبار أن ;Hassanein et al., 2022؛ 2021البديوي والدوسري، 
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، فإن في القراءة دور مهارات القراءة األولية في التنبؤ بمستوى الطالقة الكشف عنهدف إلى ت

 المنهج الوصفي االرتباطي.  اتبعتالباحثة 

ركزت الدراسات السابقة على المرحلة االبتدائية في قياس مهارات القراءة األولية المختلفة،     

 وذلك، األولى الثالثة االبتدائية الغالب على الصفوفوقياس الطالقة في القراءة، وتم التركيز في 

هذه المرحلة، وخاصة في الصف  لألهمية البالغة في اكتساب مهارات القراءة األولية في قد يعود

 مهارة الطالقة القرائية.إتقان الطفل  يتوقع منحيث  االبتدائي الثالث

 Saiegh-Haddad & Geva (2007); Asadiجاءت نتائج الدراسات السابقة كدراسة     

et al., (2017); ( 2021؛ الدوسري وبديوي) ؛Hassanein et al., (2022)  متفقة على

تحديًدا في التنبؤ بدقة وطالقة قراءة الكلمات باللغة العربية. وهذا  مهارات المعالجة الصوتيةدور 

التي لم يظهر  Abu-Rabia & Abu-Rahmoun (2012)على عكس ما جاءت به دراسة 

الوعي الصوتي فيها كأحد عوامل التنبؤ بدقة قراءة الكلمات العربية. كما أظهرت نتائج الدراسات 

 Giazitzidouالسابقة دور الوعي الصرفي كمؤشر على طالقة قراءة الكلمات، وأظهرت دراسة 

& Padeliadu (2022) وى ارتباط الوعي الصرفي بمهارة الطالقة في القراءة على مست

مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة في قراءة الكلمات والطالقة  ساهمتالكلمات والنصوص أيًضا. فيما 

 ,.Saiegh-Haddad (2005); Abu-Rabia (2007); Asadi et alفي القراءة في دراسة 

(2017); Zaric, Hasselhom & Nagler (2020) وقد مثلت مهارة تعرف الكلمات في .

 العالقة السببية بين المعرفة الصوتية وطالقة القراءة الشفوية.  (Eldredge, 2005)دراسة 

تأثيًرا أكبر وقد تم االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تحديد المهارات التي أظهرت     

هذه الدراسة على التعرف  ركزتتحديًدا، وبالتالي  القرائية على مهارة القراءة بشكل عام والطالقة

ذه المهارات في التنبؤ بمستوى الطالقة في القراءة وتحديًدا لدى تالميذ الصف الثالث على دور ه
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، وصياغة السؤال هذه الدراسةاالبتدائي. كما ساعدت الدراسات السابقة على تحديد مشكلة 

  ، وكذلك في بناء أدوات الدراسة كما سيتم توضيحه في الجزء الخاص باألـدوات.له الرئيسي
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  منهجية الدراسة: الثالثالفصل 

الدراسة، حيث يتم عرض اإلجراءات هذه يأتي هذا الفصل ليقدم المنهجية التي تقوم عليها       

، باإلضافة إلى لها المتبعة في تصميم الدراسة وبناء أدواتها، وكيفية التحقق من الصدق والثبات

إجراؤها لتطبيق المنهجية  مجتمع الدراسة والعينة المستهدفة، وكذلك استعراض الخطوات التي تم

وختاًما يستعرض هذا الفصل األساليب  .بشكل علمي يضمن الحصول على النتائج بدقة

 اإلحصائية المتبعة في تحليل بيانات الدراسة.

 منهجية الدراسة:  3.1

هذه هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، وذلك لمالئمة هذه المنهجية لطبيعة  اتبعت       

وأهدافها، والقدرة على اإلجابة عن أسئلتها. وهي المنهجية التي تتضمن بحوثها جمع  الدراسة

عالقة بين متغيرين أو أكثر، ويتم التعبير عن العالقة بمعامل  عنالبيانات بهدف الكشف 

، فإذا وجدت العالقة بين متغيرين فهذا يعني أن العالمات Correlation Coefficientاالرتباط 

هذا المقياس مرتبطة بعالمات على مقياس آخر. والهدف من الكشف عن العالقات بين على 

المتغيرات المختلفة في الدراسات االرتباطية هو الستخدام هذه العالقة في التنبؤ، وعادة ما يتم 

 (. 2007حذف المتغيرات التي ال يوجد بينها ارتباط قوي )الضامن، 

 مجتمع الدراسة:  3.2

هذه الدراسة تالميذ الصف الثالث االبتدائي ممن يدرسون في المدارس الحكومية  فتاستهد      

، حيث ، والذين تبلغ أعمارهم ما بين سبع سنوات ونصف إلى ثمان سنوات ونصففي دولة قطر

تعد مرحلة الصف الثالث االبتدائي هي المرحلة التي يكون الطالب قد تمكن من مهارات القراءة 

يبدأ في التمكن من مهارات قراءة النصوص بطالقة ودقة، كما هو مطلوب منه األولية فيها، ل
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وموضح في معايير منهاج اللغة العربية لمرحلة الصف الثالث االبتدائي المعتمدة من قبل وزارة 

التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تنص المعايير على مراجعة ما سبق تعلمه في السنوات 

ستخدامه بصورة تلقائية في مرحلة الصف الثالث االبتدائي، بهدف تمكين التلميذ السابقة، ليتم ا

من قراءة الكلمات والجمل بطالقة، وتعزيز معرفة الطالب بالمهارات الصوتية لتهجئة الكلمات، 

على التوسع في مزج المقاطع الصوتية المختلفة  1.5وتقطيعها صوتًيا. كما ينص المعيار رقم 

 ت والجمل. لقراءة الكلما

 عينة الدراسة: 3.3

لمدارس ل لإلحصائية التي أجرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطروفًقا        

مدرسة، بينما  31بلغ عدد المدارس النموذجية فقد  2022-2021األكاديمي العام الحكومية في 

إعداد تم اختيار العينة بشكل عشوائي مدرسة، ولضمان  44بلغ عدد مدارس البنات االبتدائية 

 قائمةالو  البنين النموذجية، لمدارس، القائمة األولى قائمتين للمدارس االبتدائية الحكومية في قطر

وقد وقع االختيار على  ،من كل قائمة بشكل عشوائي ينالمدرست واختيرت ،لبناتا لمدارس الثانية

الّريان، ومدرسة أم صالل محمد النموذجية للبنين في مدرسة هاجر االبتدائية للبنات في بلدية 

إلمكانيتهما في تغطية حجم ونوع عينة الدراسة  بلدية أم صالل، وتم االكتفاء بمدرستين فقط

وتجدر . يتلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الثالث االبتدائ 200من والتي تكونت  المستهدفة

منهج يتلقون نظام التعليم الحكومي ذاته، ويدرسون  نالمدرستي هاتينالتالميذ في اإلشارة إلى أن 

اللغة العربية المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبنفس طرق التدريس الُمتَبعة 

لدى معلمي اللغة العربية بحسب توجيهات وتوصيات إدارة التوجيه التربوي، كما أن كافة أفراد 

ف الدراسية في مرحلتي الصف األول والصف الثاني االبتدائي خالل العينة تعرضوا لنفس الظرو 
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( 2020-2019جائحة كورونا التي أدت إلى تطبيق التعلم المدمج في العامين األكاديميين )

(2020-2021.) 

 الدراسة:  واتأد 3.4

لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، حيث تم استخدام االختبارات كأدوات للدراسة؛       

على اختبار ُمعد  قراءة النصوصالدراسة في جمع البيانات حول مهارة الطالقة في هذه اعتمدت 

من قبل الباحثة، بينما تم جمع البيانات حول مهارات القراءة األولية ومهارة قراءة الكلمات 

ومهارة الوعي الصرفي  المعالجة الصوتيةرة والمتضمن مها TEALSباالعتماد على اختبار 

ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة، باإلضافة إلى قياس مهارة قراءة الكلمات. وفيما يلي سيتم تقديم 

 وصف لكل مقياس: 

 :TEALSاختبار  3.4.1

من قبل مجموعة من الباحثين، وذلك بهدف إجراء تقييم دقيق  TEALSتم تصميم اختبار     

لدى األطفال باللغة العربية، مما يوفر فهًما  األولية ومهارة قراءة الكلمات هارات القراءةوموثوق لم

للطرق المناسبة لتنمية مهارات القراءة، ومساعدة المؤسسات التعليمية على تحديد التالميذ 

 ( 2(. )الملحق. Hassanien et al., 2021المعرضين لخطر صعوبات تعلم القراءة مستقباًل )

هذا االختبار مجموعة من المقاييس الفرعية لمهارات القراءة األولية، ومهارة قراءة الكلمات،  يوفر

 وهي كاآلتي: 

 : المعالجة الصوتيةاختبار مهارات  -

ن ثالث اختبارات فرعية لمهارات المعالجة الصوتية، تتفرع منها سبعة م هذا االختباريتكون      

والتقطيع، والعزل أو الفصل، باإلضافة إلى الذاكرة الرقمية، وترديد : الحذف، والدمج، اختبارات

 كلمات ليس لها معنى، والتسمية السريعة لألرقام والحروف.
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 اختبارات الوعي الصوتي -أ

كلمة، يسمع فيها التلميذ كلمة من الممتحن ويطلب  25يتضمن هذا االختبار اختبار الحذف: -

المثال: ينطق التلميذ كلمة "ُيقبل" بدون "ُيقـ"(، أو ُيطلب منه حذف مقطع من الكلمة )على سبيل 

منه حذف صوت واحد من الكلمة )مثاًل: ينطق كلمة "إعجاب" بدون "ب"(. وتكون درجة الطالب 

 هي عدد الكلمات الصحيحة التي نطق بها التلميذ. 

ن، الجزء كلمة يقدمها الممتحن للطالب على جزئي 30يتضمن اختبار الدمج اختبار الدمج: 

األول يتضمن مقاطع، والجزء الثاني يتضمن أصوات الكلمة يقوم الطالب بتجميعها ونطق 

 الكلمة، درجة االختبار تكون عدد الكلمات الصحيحة التي نطق بها الطالب. 

( كلمة ينطقها المعلم للتلميذ، ثم ُيطلب من التلميذ تقطيع 30يتضمن هذا االختبار )التقطيع: 

كلمة أخرى إلى أصوات منفردة. ودرجة االختبار  15لى مقاطع صوتية، وتقطيع كلمة إ 15أول 

 تكون اإلجابة الصحيحة التي نطقها الطالب. 

كلمة يتم نطقها للطالب من قبل الممتحن، ويتم  30يتضمن هذا االختبار الفصل:  \اختبار العزل

إخبار الطالب باألصوات المتضمنة في الكلمة، ثم يطلب منه تحديد أحد هذه األصوات، ودرجة 

 االختبار تكون اإلجابة الصحيحة التي نطقها الطالب. 

 اختبارات الذاكرة الصوتية: -ب

عنصًرا، يستمع الطالب إلى سلسلة من األرقام، تبدأ  20بار يتضمن هذا االختالذاكرة الرقمية: 

السلسلة من رقمين وتتقدم إلى تسعة أرقام، ويطلب منه تكرارها مرة أخرى. درجة هذا االختبار هو 

 بشكل صحيح، وال يمنح الطالب جزء من الدرجة.  عنهاعدد العناصر التي تم اإلجابة 

كلمة من الكلمات العربية  20في هذا االختبار إلى عدد يستمع الطالب : الكلمات الزائفةتكرار 

التي ليس لها معنى، ويطلب منه تكرارها خلف الممتحن، تبدأ الكلمات بمقطع لفظي وتمتد إلى 
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مقاطع لفظية. وتكون درجة االختبار هي عدد الكلمات التي تم اإلجابة عنها بشكل  ةأربع

 صحيح. 

 اختبار التسمية السريعة:  -ج

يتم عرض جدولين للطالب األول يحتوي على أرقام، والثاني لسريعة لألرقام والحروف: التسمية ا

يحتوي على حروف، ويطلب من الطالب تسمية ما يراه أمامه من أرقام وحروف، ويتم حساب 

عدد الثواني التي استغرقها الطالب في التسمية، ليتم فيما بعد حساب عدد العناصر الصحيحة 

 لثواني المستغرقة لتظهر نتيجة االختبار للطالب. المسماة على عدد ا

 اختبار مهارة قواعد اإلملء والتهجئة:  -

تضمن اختبار مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة ثالثة اختبارات فرعية، االختبار األول: تحديد      

اسم الحرف أو صوته، واالختبار الثاني: تحديد الكلمات المكتوبة بشكل صحيح، واالختبار 

 الثالث: سرعة تعرف الحروف والمقاطع. 

كلمة للطالب في كل كلمة يتم تحديد  ثالثون يتم عرض اختبار تحديد اسم أو صوت الحرف: 

أحد الحروف بلون مختلف في بداية الكلمة أو وسط الكلمة أو نهاية الكلمة، ثم يطلب من 

الكلمات الصحيحة التي الطالب تسمية الحرف أمامه أو تحديد صوته. درجة االختبار هي عدد 

 الطالب.  عنهاأجاب 

، اعنصرً  عشرون يتضمن هذا االختبار (: Spellingاختبار الكلمات المكتوبة بشكل صحيح )

يتم عرض أزواج من الكلمات المتشابهة على الطالب ليقوم بتحديد الكلمة التي تم تهجئتها بشكل 

 بشكل صحيح.  عنها صحيح، درجة االختبار هي عدد الكلمات التي تم اإلجابة

عنصًرا وهو مقتبس من  عشرينيتكون هذا االختبار من اختبار سرعة تعرف الحروف والمقاطع: 

(. يتم عرض بطاقة تحفيز Feifer & Nader, 2015تقييم فايفر الختبار معالجة القراءة )
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للطالب عليها كلمة لمدة ثانية واحدة، ثم يتم عرض بطاقة ثانية تحتوي على أحرف أو تسلسل 

تضمين حرف واحد فقط أو تسلسل حرف واحد في الكلمة. ُيطلب من الطالب أن  ثم يتمأحرف. 

يشير إلى تسلسل الحرف أو الحرف الذي رأوه على بطاقة كلمة التحفيز. درجة هذا االختبار 

 بشكل صحيح.  عنهادد العناصر التي تمت اإلجابة الفرعي هي ع

 اختبار مهارة الوعي الصرفي:

اختبار مهارة الوعي الصرفي على اختبارين فرعيين، االختبار األول: تعرف الوحدات  احتوى      

 الصرفية، واالختبار الثاني: اشتقاق الكلمة من الجذر. 

، لكل عنصر يقوم مقدم اعنصرً  عشرون ر هذا االختبا تمضناختبار تعرف الوحدات الصرفية: 

االختبار بقراءة جذر الكلمة، ومن بعد ذلك يقرأ البدائل الثالثة على التلميذ اثنان من هذه البدائل 

تتضمن نفس الجذر للكلمة األولى، ويطلب من التلميذ تحديد الجذر غير المنتمي لجذر الكلمة 

  سماعيا.

من جزأين.  عنصًرا خمسة عشرن هذا االختبار الفرعي تضم اختبار اشتقاق الكلمة من الجذر:

يتم إعطاء الطالب جذر / مورفيم. يجب على الطالب بعد ذلك إنشاء كلمتين  عنصر،لكل 

 . صحيحة. يحصل الطالب على نقطة واحدة لكل كلمة الجذرتتضمن هذا 

  اختبار قراءة الكلمات:

اختبارات فرعية، االختبار األول: قراءة قائمة كلمات  هذا االختبار على ثالثة اشتمل        

غير محددة بوقت، واالختبار الثاني: قراءة كلمات ليس لها معنى "زائفة" غير محددة بوقت، 

 واالختبار الثالث: قراءة قائمة كلمات بطالقة.  
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ة مختلفة كلم ثالثينإعطاء الطالب قائمة من  تماختبار قراءة قائمة كلمات غير محددة بوقت: 

ومكتوبة بالحركات، ويطلب منه قراءتها بدقة بدون تحديد وقت للطالب. وتكون درجة االختبار 

 هي عدد الكلمات الصحيحة التي قرأها الطالب. 

الطالب بقراءة قائمة من الكلمات الزائفة،  قام محددة بوقت:ال الكلمات الزائفة غيراختبار قراءة 

 درجة االختبار هي عدد الكلمات الصحيحة التي قرأها الطالب. بدون تحديد وقت للطالب، وتكون 

تحديد دقيقة واحدة فقط للطالب لقراءة أكبر قدر ممكن من  تماختبار طلقة قراءة الكلمات: 

كلمة، وتحسب درجة االختبار للكلمات التي تم قراءتها  100الكلمات من قائمة تحتوي على 

 بشكل صحيح فقط. 

 :TEALSصدق وثبات اختبار  3.4.1.1

 صدق االختبار: 

على مجموعة من المختصين في مجال التقييم واللغة، وذلك لتقييم مدى  TEALSُعرض اختبار 

قابلية قراءة مفردات االختبار وبساطة اللغة ومدى مالءمتها للفئة المستهدفة في هذه الدراسة، 

 .(Alshaboul, et al., 2022) ختباروبناء على التوصيات والمقترحات تم التعديل على اال

 : TEALSثبات اختبار 

 TEALSمعامل الثبات كرونباخ ألفا )االتساق الداخلي( لمقاييس اختبار  1 جدوليظهر     

ألفا للمقاييس األربعة والمقاييس الفرعية ما  واالختبارات الفرعية. حيث تراوحت معامالت كرونباخ

، وهذا ما يشير إلى أن جميع 0.7، والتي تجاوزت القيمة المحددة 0.981إلى  0.771بين 

 .  (Alshaboul, et al., 2022) المقاييس الفرعية والمقاييس األربعة لديها ثبات عالي
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 TEALSلمقاييس اختبار  : معامل الثبات كرونباخ ألفا )االتساق الداخلي(1جدول 

 .واالختبارات الفرعية

 معامل الثبات االختبار الفرعي

 المعالجة الصوتية:

 :الوعي الصوتيمهارات 

0.977 

 0.970 الحذف

 0.923 الدمج

 0.954 التقطيع

 0.946 الفصل

  :الذاكرة الصوتيةمهارات 

 0.819 الذاكرة الرقمية

 0.879 ترديد الكلمات الزائفة

  التسمية السريعة: ةمهار 

  التسمية السريعة لألرقام

  التسمية السريعة للحروف

 0.950 الوعي الصرفي

 0.914 تعرف الوحدات الصرفية

 0.971 اشتقاق كلمات من الجذر

 0.967 مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة
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 معامل الثبات االختبار الفرعي

 0.957 تحديد اسم أو صوت الحرف

 0.771 التهجئة

 0.858 سرعة تعرف الحروف والمقاطع

 0.981 قراءة الكلمات

 0.965 الدقة في قراءة الكلمات غير محددة بوقت

 0.938 قراءة الكلمات الزائفة غير المحددة بوقت

 0.965 الطالقة في قراءة الكلمات. 
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 اختبار الطلقة في القراءة.  3.4.2

 الهدف من االختبار:

االختبار إلى قياس الطالقة في القراءة )الدقة، والمعدل( باللغة العربية لدى تالميذ  هدف هذا    

 الصف الثالث االبتدائي في المدارس الحكومية في دولة قطر. 

 خطوات بناء االختبار: 

الرجوع إلى الدراسات السابقة واالطالع على تعريفات الطالقة في القراءة وما يتعلق بها  -1

 من مهارات )الدقة، المعدل، التنغيم الصوتي(. 

التعرف على مستوى المرحلة العمرية المستهدفة في الطالقة القرائية والمهارات التي  -2

 يمكنهم إتقانها. 

العربية والبيئة األجنبية تهدف إلى قياس الطالقة في االطالع على مقاييس في البيئة  -3

 ,.Wise et al., 2010; Greenberg et alالقراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية )

2009 Hollinger, 2009; ؛Shannon, 2013 ؛Grima-Farrell, 2015 ؛

 ;Nichols et al., 2020؛ 2019؛ آل يعلي، 2018؛ عبيدات، 2015سليمان، 

Ecall et al., (2020) 2021،الدوسري وبديوي ؛.) 

الدراسة )الدقة، والمعدل( بناًء هذه قياسها في  تمتحديد مهارات الطالقة في القراءة التي  -4

على ما يتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة )الصف الثالث االبتدائي(، وتم استبعاد 

وفًقا لنتائج  االبتدائي التنغيم الصوتي لعدم مناسبته لمستوى تالميذ الصف الثالث

 .الدراسات السابقة

ف الثالث -5 ، وذلك بعد االبتدائي َتحديد مهارات القراءة بدقة والتي تتناسب مع مرحلة الصَّ

مراجعة الدراسات المتعلقة بمهارات القراءة الجهرية، والدراسات التي استهدفت قياس 
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على وجه  االبتدائي ف الثالثالطالقة في القراءة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية والص

 ;Wise et al., 2010; Greenberg et al., 2009؛ 2004الخصوص )عطية، 

Hollinger, 2009 ،؛ 2012؛ العيساوي والساعديShannon, 2013 ؛Grima-

Farrell, 2015 ،؛ رشوان، 2019؛ العنزي، 2018؛ عبيدات، 2015؛ سليمان

 (.Nichols et al., 2020؛ 2019؛ آل يعلي، 2019

 صياغة تعاريف للمفاهيم األساسية لالختبار كما يلي:  -6

 الطلقة في قراءة النص:  .أ

الطالقة في القراءة بأنها قدرة الطفل على قراءة النَّص بدقة،  هذه الدراسةتعرف 

 .  (2015)سليمان،  وبمعدل سرعة مناسب

درجة تلميذ الصف الثالث االبتدائي في مهارتي الدقة والمعدل  التعريف اإلجرائي:

 في القراءة في اختبار الطالقة القرائية. 

 مهارات الطلقة في القراءة:  .ب

 الدقة في قراءة النص: 

هي القدرة على فك تشفير الكلمات في النص وربطها بأصواتها من خالل     

حيح للكلمة، وإخراج الحروف من قراءتها قراءة صحيحة مراعًيا بذلك التَّشكي ل الصَّ

مخارجها الصحيحة، والدقة في الوقف، ويراعي كذلك عدم إضافة، أو إبدال، أو 

 (2018عبيدات،  ؛Kuhn et al., 2010) حذف أي حرف من حروف الكلمة

عدد كلمات النص التي يقرأها تلميذ الصف الثالث االبتدائي بشكل  وتعرف إجرائًيا:

 ة الواحدة. صحيح في الدقيق
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 معدل السرعة القرائية: 

على التعرف السريع والتلقائي للكلمات دون انتباه مقصود وبأقل  التلميذهي قدرة 

 . (Conrad, 2008) جهد

عدد الكلمات التي يقرأها تلميذ الصف الثالث االبتدائي بشكل  ويعرف إجرائًيا:

 صحيح أو غير صحيح في الدقيقة الواحدة. 

 تحديد نص القراءة للختبار:  -7

لتحديد نص القراءة لالختبار، ولتجنب أن يكون االختبار بمستوى أعلى من مستوى عينة     

االستعانة بنص قراءة قصصي من  تمالدراسة المستهدفة، وتجنب معرفة الطالب المسبقة به، 

يل عليه ليتكون من عدد كتاب الصف الثالث االبتدائي في المملكة العربية السعودية، وتم التعد

كلمة(. وتم عرضه على متخصصين في اللغة العربية، وتجربته على عينة  125كلمات مناسب )

استطالعية من تالميذ الصف الثالث االبتدائي من مختلف المستويات الدراسية للتأكد من 

 مناسبته للمرحلة الدراسية المستهدفة.

 إعداد مقياس الطلقة في القراءة:  -8

بعد االطالع على مقاييس الطالقة في القراءة في البيئة العربية والبيئة األجنبية قامت الباحثة     

 باالستفادة من المقاييس السابقة بإعداد مقياس يتناسب مع اللغة العربية ومع مهارات القراءة

 للمرحلة العمرية المستهدفة )تالميذ الصف الثالث االبتدائي(.  الجهرية

 قة في القراءة: قياس الد .أ

تم حساب عدد الكلمات التي ُقرئت بشكل صحيح في الدقيقة الواحدة على أن يراعى 

حيح للكلمة، وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة،  في القراءة التَّشكيل الصَّ
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والدقة في الوقف، ويراعى كذلك عدم إضافة، أو إبدال، أو حذف أي حرف من 

 حروف الكلمة.

 ة في القراءة:  قياس معدل السرع .ب

لقياس معدل السرعة في القراءة تم حساب عدد الكلمات التي قرأها التلميذ بشكل 

صحيح وغير صحيح في الدقيقة الواحدة، والكلمات غير المقروءة لم تحتسب شيء 

 للطالب. 

 صياغة تعليمات االختبار. -9

 : وثبات اختبار الطلقة في القراءةصدق  3.4.2.1

 : الختبار الطلقة في القراءة ظاهري التحقق من الصدق ال -

للتأكد من أنه يقيس ما وضع لقياسه، تم اتباع الطرق للتحقق من الصدق الظاهري لالختبار     

تم عرضه بنسخته األولية على أساتذة من كلية التربية بجامعة قطر، وذلك لالستفادة من اآلتية: 

ر حول بعض النقاط الرئيسية منها: تحديد مقترحاتهم ومالحظاتهم، كانت مالحظات األساتذة تدو 

مهارات القراءة الجهرية والتي سيتم محاسبة التلميذ عليها فيما يخص الدقة في القراءة، باإلضافة 

إلى وضع سلم تقييم واضح لتقييم أداة التالميذ. وفي ضوء آرائهم ومالحظاتهم تم التعديل على 

 .  (1االختبار وأُعد في صورته النهائية )ملحق.

   ثبات اختبار الطلقة في قراءة النصوص: -

للتأكد من ثبات اختبار الطالقة في القراءة تم تجربته على عينة استطالعية من تالميذ     

من مختلف المستويات الدراسية، وتم إعادة  اتلميذً  ثالثون ، وعددهم االبتدائي الصف الثالث

تطبيقه لنفس العينة بفاصل زمني مقدراه أسبوعين، ووصل معامل االرتباط بين نتيجة االختبارين 
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( للدقة في قراءة النص، وهو ما 0.968( للطالقة في قراءة النص، وبمقدار )0.973بمقدار )

 يدل على نسبة ثبات عالية لالختبار.

 لدراسة: إجراءات ا 3.5

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وتحقيق هدفها، اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية:        

 تحديد متغيرات الدراسة وتثبيتها.  -1

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة التي يتم جمع البيانات من خاللها.  -2

 إعداد اختبار الطالقة في القراءة بعد الرجوع إلى الدراسات السابقة.  -3

 التأكد من صدق االختبار من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين.  -4

تحديد عينة استطالعية من تالميذ الصف الثالث تم تطبيق االختبار عليهم للتأكد من  -5

 ثبات االختبار. 

الحصول على الموافقات المطلوبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فيما يتعلق  -6

 المدارس.  بتسهيل مهمة باحث في

 (. IRBالحصول على موافقة من قبل لجنة المراجعة المؤسسية في جامعة قطر ) -7

 تخصيص مكان مناسب في المدارس لجمع البيانات من التالميذ.  -8

حيث تم  SPSSتطبيق المعالجة اإلحصائية على البيانات التي تم جمعها في برنامج  -9

 مل االرتباط.استخدام تحليل االنحدار المعياري، والكشف عن معا

 .وتفسيرها بناًء على نظريات القراءة كتابة نتائج الدراسة ومناقشتها -10

 بناء على نتائج الدراسة. والمقترحات التوصياتكتابة  -11
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 األساليب اإلحصائية:  3.6

استخدام الحزمة  تملتتمكن الباحثة من تحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها،     

(؛ Statistical Packages for Social Sciences, SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

من خالل هذا البرنامج تحليل البيانات، وذلك بحساب االنحرافات المعيارية، والكشف  تمحيث 

القراءة تنبؤ كل متغير من مهارات  درجةعن معامل االرتباط بين المتغيرات، وذلك بهدف معرفة 

 األولية بالمتغير اآلخر )الطالقة في القراءة(. وفيما يلي األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

الختبارات الفرعية الختبار ل للكشف عن مقدار الثباتحساب معامل كرونباخ ألفا:  -1

 . TEALSمهارات القراءة األولية 

للتعرف على البيانات الوصفية حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري:  -2

 لمتغيرات الدراسة كافة، تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. 

: للتعرف على درجة تنبؤ كل متغير باآلخر، لمتغيرات الدراسة تحليل االنحدارحساب  -3

 تم اتباع اإلجراءات االتية: 

، والوعي الصرفي، ومهارة لجة الصوتيةالمعا: تم اعتبار كل من مهارات القراءة األولية، وهي أواًل 

التهجئة كمتغيرات مستقلة. واعتبار مهارة قراءة الكلمات، ومهارة الطالقة في القراءة متغيرات 

 تابعة. 

حساب تم وُأدخَل معها كل متغير تابع على حدة، و : تم إدخال المتغيرات المستقلة كافة، ثانًيا

 . كل متغير تابعلمستقلة، وكررت هذه العملية مع للمتغير التابع مع المتغيرات ا االنحدار
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 : نتائج الدراسةالرابعالفصل 

الدراسة إلى الكشف عن دور مهارات القراءة األولية في التنبؤ بمستوى الطالقة هذه  هدفت    

في القراءة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي في المدارس الحكومية في دولة قطر على مستوى 

قراءة الكلمات مفردة وعلى مستوى النصوص. ولتحقيق هدف الدراسة، اعتمدت الباحثة على 

لقياس مهارات القراءة األولية ومهارة قراءة الكلمات لدى التالميذ، كما  TEALSاستخدام مقياس 

تلميذ وتلميذة من  200تم تصميم اختبار لقياس الطالقة في القراءة، وتم جمع البيانات من 

 الصف الثالث االبتدائي. 

عية تم تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتما    

(Statistical Packages for Social Sciences, SPSS والذي يمكن من خالله حساب ،)

المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة، ومعرفة درجة تنبؤ كل متغير من 

 مهارات القراءة األولية بمهارة قراءة الكلمات ومهارة الطالقة في قراءة النصوص. 

هارة قراءة الكلمات ومهارة الطالقة في قراءة النصوص كمتغيرات تابعة، تم اعتبار كل من م

، ومهارات المعالجة الصوتيةومهارات القراءة األولية متغيرات مستقلة والتي تتمثل في مهارات 

 الوعي الصرفي، ومهارات قواعد اإلمالء والتهجئة. 

ي قراءة الكلمات باعتبارها متغير تم إجراء تحليل االنحدار لدرجات التالميذ في مهارة الدقة ف

تابع، مع مهارات القراءة األولية باعتبارها متغيرات مستقلة للتنبؤ بمهارة الدقة في قراءة الكلمات. 

وتم تكرار نفس االختبار لدرجات التالميذ في مهارة الطالقة في قراءة الكلمات واعتبرت هذه 

ة األولية متغيرات مستقلة. أجري االختبار مرة أخرى ، ومهارات القراءاتابعً  االمهارة أيًضا متغيرً 

على درجات التالميذ بمهارة الطالقة في قراءة النصوص باعتبارها متغير تابع، مع مهارات 

على مهارة الدقة في  تم تكرار نفس االختبارالقراءة األولية باعتبارها متغيرات مستقلة. وأخيًرا 
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وإدخال مهارات القراءة األولية كمتغير مستقل وحساب  قراءة النصوص بإدخالها كمتغير تابع،

 االنحدار للدرجات. 

 : التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة 4.1

 .سيتم في هذا الجزء استعراض نتائج التحليل االحصائي لبيانات الدراسة

بيانات وصفية للمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة كافة  2 جدوليقدم 

 (. TEALS)مهارة الطالقة في القراءة والمهارات التي يتضمنها اختبار 

 .: جدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة2جدول 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي 

 الحذف
15.6500 7.08651 

 الدمج
25.0000 3.82007 

 التقطيع
15.1250 7.51544 

 الفصل
16.8750 2.55775 

 الذاكرة الرقمية
10.8000 2.35963 

 ترديد كلمات ليس لها معنى.
12.8050 4.33717 

 التسمية السريعة لألرقام.
1.7853 .38861 

 التسمية السريعة للحروف.
1.2959 .36346 
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 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي 

 3.01452 15.4100 تعرف الوحدات الصرفية

 7.94301 26.7900 اشتقاق كلمات من الجذر

 الدقة في قراءة الكلمات المفردة
20.1800 6.28131 

 000. 00. الطالقة في قراءة الكلمات المفردة

 25.211 57.40 الطالقة في قراءة النصوص

 25.762 49.77 الدقة في قراءة النصوص

 1.32026 29.3750 تحديد اسم أو صوت الحرف

 2.54914 15.6200 التهجئة

 3.12757 13.5850 سرعة تعرف الحروف والمقاطع
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 : ةنتائج الدراس 4.2

لمهارة الدقة في قراءة الكلمات كمتغير تابع، لمعرفة درجة تنبؤ  االنحدارتحليل  3يوضح الجدول 

 مهارات القراءة األولية بمهارة الدقة في قراءة الكلمات. 

 دقة قراءة الكلمات.بللختبارات الفرعية للتنبؤ  االنحدار: تحليل 3 جدول

 المتغيرات**
β 

Std. 

Error 
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 -28.209 7.757 -3.636 <.001 

 .>001 3.927 067. 262. الحذف

 251. 1.151- 114. 131.- الدمج

 501. 675. 063. 042. التقطيع

 147. 1.456 151. 220. الفصل

 097. 1.668- 153. 255.- الذاكرة الرقمية

 068. 1.839 197. 361. ترديد كلمات ليس لها معنى.

 336. 965. 1.080 1.043 التسمية السريعة لألرقام.

 .031 2.169 1.128 2.446 التسمية السريعة للحروف.

 259. 1.131 122. 138. تعرف الوحدات الصرفية.



 

83 

 β المتغيرات**
Std. 

Error 

 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 473. 718.- 048. 035.- اشتقاق الكلمات من الجذر.

 .013 2.512 262. 657. تحديد اسم او صوت الحرف

 .002 3.156 171. 539. التهجئة

 .004 2.928 132. 387. سرعة تعرف الحروف والمقاطع.

 

اختبارات فرعية وهي الحذف،  ة. ظهرت خمسمن حجم التباين %58.1نموذج االنحدار  فسر

والتسمية السريعة للحروف، وتحديد اسم أو صوت الحرف، والتهجئة، وسرعة تعرف الحروف 

 ;t=3.927, p<.001والمقاطع كمتنبئات ذات داللة إحصائية لمهارة الدقة في قراءة الكلمات )

t=2.169, p<.031; t=2.512, p<.013; t=3.156, p<.002; t=2.928, p<.004) .

. للمعالجة الصوتيةيعد اختبار الحذف واختبار التسمية السريعة للحروف من االختبارات الفرعية 

بينما يعتبر اختبار تحديد اسم أو صوت الحرف واختبار التهجئة واختبار سرعة تعرف الحروف 

 والمقاطع من االختبارات الفرعية لمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة.
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لمهارة الطالقة في قراءة الكلمات كمتغير تابع، لمعرفة درجة  االنحداريل تحل 4 جدوليوضح 

 تنبؤ مهارات القراءة األولية بمهارة الطالقة في قراءة الكلمات. 

 طلقة قراءة الكلمات.بللختبارات الفرعية للتنبؤ  االنحدار: تحليل 4جدول 

 β المتغيرات**
Std. 

Error 
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 -53.280 21.853 -2.438 .016 

 .014 2.492 188. 468. الحذف

 808. 243.- 320. 078.- الدمج

 280. 1.083- 177. 192.- التقطيع

 .023 2.294 426. 976. الفصل

 573. 565.- 431. 243.- الذاكرة الرقمية

 133. 1.509 554. 836. ترديد كلمات ليس لها معنى.

 .002 3.155 3.043 9.601 التسمية السريعة لألرقام.

 150. 1.446 3.176 4.594 التسمية السريعة للحروف.

 650. 455.- 344. 156.- تعرف الوحدات الصرفية.

 195. 1.301 135. 176. اشتقاق الكلمات من الجذر.
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 β المتغيرات**

Std. 

Error 

 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 845. 195.- 737. 144.- تحديد اسم او صوت الحرف

 .045 2.017 481. 971.  التهجئة

 .>001 4.123 373. 1.536 سرعة تعرف الحروف والمقاطع.

 

اختبارات فرعية وهي  خمسة. ظهرت من حجم التباين %56.8نموذج االنحدار المعياري  فسر

الحذف، والفصل والتسمية السريعة لألرقام، واختبار التهجئة وسرعة تعرف الحروف والمقاطع 

 ;t=2.492, p<.014كمتنبئات ذات داللة إحصائية لمهارة الطالقة في قراءة الكلمات )

t=2.294, p<.023; t=3.155, p<.002; t=2.017, p<.045; t=4.123, p<.001 .)

للمعالجة لحذف والفصل والتسمية السريعة للحروف واألرقام من االختبارات الفرعية يعتبر ا

واختبار سرعة تعرف الحروف والمقاطع من اختبارات مهارة  التهجئة . فيما يمثل اختبارالصوتية

 قواعد اإلمالء والتهجئة.
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لمهارة الطالقة في قراءة النصوص كمتغير تابع، لمعرفة درجة النحدار تحليل ا 5 جدوليوضح  

 تنبؤ مهارات القراءة األولية بمهارة الطالقة في قراءة النصوص. 

 طلقة قراءة النصوص.بللختبارات الفرعية للتنبؤ  االنحدار: تحليل 5جدول 

 tقيمة  β Std. Error المتغيرات**
القيمة 

 االحتمالية

 -62.767 32.218 -1.948 .053 

 128. 1.529 277. 424. الحذف

 789. 268.- 472. 126.- الدمج

 277. 1.090- 261. 285.- التقطيع

 271. 1.105 628. 694. الفصل

 912. 111.- 636. 070.- الذاكرة الرقمية

 637. 472. 816. 385. ترديد كلمات ليس لها معنى.

 .002 3.139 4.486 14.080 التسمية السريعة لألرقام.

 065. 1.859 4.683 8.707 التسمية السريعة للحروف.

 376. 887. 507. 450. تعرف الوحدات الصرفية.

 100. 1.651 200. 330. اشتقاق الكلمات من الجذر.
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 tقيمة  β Std. Error المتغيرات**
القيمة 

 االحتمالية

 831. 214.- 1.086 232.- تحديد اسم او صوت الحرف

 .022 2.318 710. 1.645  التهجئة

 .>001 4.264 549. 2.342 سرعة تعرف الحروف والمقاطع.

 

اختبارات فرعية  ة. ظهر في هذا االختبار ثالثمن حجم التباين %55.1نموذج االنحدار  فسر

تعمل كمتنبئات ذات داللة إحصائية لمهارة الطالقة في قراءة النصوص، وهي التسمية السريعة 

 ,t=3.139, p<.002; t=2.318لألرقام، واختبار التهجئة وسرعة تعرف الحروف والمقاطع. )

p<.022; t=4.264, p<.001الفرعية  (. يعتبر اختبار التسمية السريعة لألرقام من االختبارات

، فيما يمثل اختبار التهجئة واختبار سرعة تعرف الحروف والمقاطع من المعالجة الصوتيةلمهارة 

 االختبارات الفرعية لمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة.
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لمهارة الدقة في قراءة النصوص كمتغير تابع، لمعرفة درجة تنبؤ  االنحدارتحليل  6 جدوليوضح 

 مهارات القراءة األولية بمهارة الدقة في قراءة النصوص. 

 دقة قراءة النصوص.بللختبارات الفرعية للتنبؤ  االنحدار: تحليل 6جدول 

 β المتغيرات**
Std. 

Error 
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 -75.122 31.156 -2.411 .017 

 .019 2.365 268. 634. الحذف

 933. 085. 457. 039. الدمج

 528. 632.- 253. 160.- التقطيع

 182. 1.339 607. 813. الفصل

 786. 272.- 615. 167.- الذاكرة الرقمية

 517. 650. 790. 513. ترديد كلمات ليس لها معنى.

 .005 2.830 4.338 12.279 التسمية السريعة لألرقام.

 055. 1.932 4.528 8.748 التسمية السريعة للحروف.

 326. 984. 490. 483. تعرف الوحدات الصرفية.

 232. 1.198 193. 232. اشتقاق الكلمات من الجذر.
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 β المتغيرات**
Std. 

Error 
 tقيمة 

القيمة 

 االحتمالية

 704. 380.- 1.051 399.- تحديد اسم او صوت الحرف

 .013 2.505 686. 1.719  التهجئة

 .>001 4.565 531. 2.425 سرعة تعرف الحروف والمقاطع.

 

اختبارات فرعية وهي الحذف،  ة. ظهرت خمسمن حجم التباين %59.8نموذج االنحدار  فسر

والتسمية السريعة لألرقام، واختبار التهجئة وسرعة تعرف الحروف والمقاطع كمتنبئات ذات داللة 

 ;t=2.356, p<.019; t=2.830, p<.005إحصائية لمهارة الدقة في قراءة النصوص )

t=2.505, p<.013; t=4.565, p<.001من  (. يعد الحذف والتسمية السريعة لألرقام

، فيما يعد اختبار التهجئة وسرعة تعرف الحروف المعالجة الصوتيةاالختبارات الفرعية لمهارة 

 والمقاطع من االختبارات الفرعية لمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة. 

ومهارة قواعد اإلمالء  المعالجة الصوتيةتشير النتائج في المجمل إلى الدور الواضح لمهارة 

 قراءة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي. البمهارة الطالقة في  والتهجئة في التنبؤ
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 والتوصيات والمقترحات : مناقشة النتائجالخامسالفصل 

الدراسة إلى معرفة دور مهارات القراءة األولية في التنبؤ بمستوى الطالقة في هذه هدفت     

القراءة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي في المدارس الحكومية في قطر على مستوى الكلمات 

لجمع  TEALSمفردة وعلى مستوى النصوص. ولتحقيق هدف الدراسة تم االعتماد على اختبار 

التالميذ في مهارات القراءة األولية ومهارة قراءة الكلمات، واختبار الطالقة  البيانات حول مستوى 

في القراءة لقياس مستوى التالميذ في طالقة قراءة النصوص. وتم جمع البيانات من التالميذ 

بشكل فردي. وبعد عملية جمع البيانات وتحليلها توصلت الدراسة إلى عدة نتائج تم استعراضها 

 بق، وسيتم مناقشتها في هذا الفصل. في الفصل السا

 مناقشة نتائج الدراسة:  5.1

مهارات القراءة األولية  كاًل من نص السؤال الرئيسي لهذه الدراسة على اآلتي: ما دور    

مستوى الطالقة في التنبؤ بمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة"  –الوعي الصرفي  -المعالجة الصوتية"

لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي في المدارس  الكلمات ونصوصهاعلى مستوى  في القراءة

 الحكومية في قطر؟" 

وسيتم استعراض النتائج فيما يلي بحسب كل مهارة من مهارات القراءة األولية ودورها في التنبؤ 

 بمستوى الطالقة في قراءة النصوص وفي مهارة قراءة الكلمات. 

 : المعالجة الصوتيةأواًل: مهارة 

والواضح في التنبؤ بمستوى  المهم المعالجة الصوتيةدور مهارات  الدراسةهذه أظهرت نتائج     

والتي تعتبر إحدى  الطالقة في القراءة، وبمهارة قراءة الكلمات وخاصة فيما يتعلق بمهارة الحذف

ت، ، حيث ظهرت كمؤشر قوي في دقة قراءة الكلمات وطالقة قراءة الكلمامهارات الوعي الصوتي
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وتتماشى هذه النتيجة مع عدة دراسات سابقة ظهرت فيها مهارة الحذف  ودقة قراءة النصوص،

-Mannai & Everatt, 2005; Saieghكمتنبئ قوي لمهارات القراءة باللغة العربية )

Haddad & Taha, 2017; Taibah & Haynes, 2011; Hassanien et al., 

-Barbosa(، واللغة البرتغالية )Georgiou et al., 2008(. وفي اللغة اليونانية )2022

Pereira et al., 2020( واللغة التشيكية ،)Caravolas et al., 2005 واللغة الهولندية ،)

(Patel et al., 2004( وكذلك في اللغة اإلنجليزية ،)Mcilraith & Language and 

Reading Consortium, 2018في مهارة طالقة قراءة  (. ولم يظهر أي تباين لمهارة الحذف

مهارة الحذف من مهارات الوعي  ويمكن اعتبار هذه النتيجة منطقية نظًرا لكون النصوص. 

باإلضافة  ، وتتطلب درجة عالية من اإلتقان والوعي بالصوتيات اللغوية،الصوتي عالية المستوى 

ات المكونة لها، وتثبيتها تطلب القدرة على تحليل الكلمة أواًل إلى األصو تإلى أن أداء هذه المهارة 

مؤقًتا في الذاكرة قصيرة المدى، ثم يتم إزالة الصوت المستهدف في الحذف، وأخيًرا إعادة ترتيب 

وهي ما يتم . (Barbosa-Pereira et al., 2020) األصوات الناتجة عن الحذف ونطقها

من نتاجات  1.10.5م تدريب تلميذ الصف الثالث االبتدائي عليها وفًقا لما يشير له النتاج رق

منهج اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي والذي ينص على "ينشئ كلمات جديدة ذات معنى 

 بحذف مقطع صوتي أو أكثر". 

فيما ظهرت مهارة التسمية السريعة لألرقام كمؤشر ذا داللة إحصائية للتنبؤ بطالقة قراءة     

لنصوص، وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج الكلمات، ودقة قراءة النصوص، وطالقة قراءة ا

 ;Saiegh-Haddad & Taha (2017)بعض الدراسات السابقة في اللغة العربية كدراسة 

Hassanien et al., (2022) . مثلت مهارة  كمالم يظهر أي تباين في دقة قراءة الكلمات. و

لم يتضح أي و ة قراءة الكلمات، التسمية السريعة للحروف تبايًنا فريًدا فيما يتعلق في التنبؤ بدق
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تباين في طالقة قراءة الكلمات وطالقة قراءة النصوص، ودقة قراءة النصوص. وقد ظهرت 

التسمية السريعة أيًضا في العديد من الدراسات كمتنبئ لمهارة القراءة في اللغة الفرنسية 

Stappen & Reybroeck (2022) رنسية، والهولندية، وفي اللغة اإلنجليزية، واأللمانية، والف

هذه النتيجة باإلشارة إلى  Tibi & Kriby (2018). ويؤكد Landerl et al., 2019واليونانية 

أن السرعة أو التلقائية التي يمكن من خاللها الوصول إلى أسماء المحفزات المعروضة بصرًيا 

رف على الكلمات كاأللوان، والصور، والحروف، واألرقام ولفظها ترتبط بشكل قوي بسرعة التع

والطالقة بشكل عام. هذا باإلضافة إلى مهارة الفصل التي ظهرت كمتنبئ في مهارة طالقة قراءة 

أن التالميذ من أفراد العينة تم تدريبهم في حصص القراءة بالكلمات. ويمكن تفسير هذه النتيجة 

ذات التمثيالت  اتعلى تقطيع الكلمات صوتًيا وعزل أصواتها بهدف المساعدة على قراءة الكلم

 الطويلة. الكلمات الصعبة أو  الهجائية

 ثانًيا: مهارة قواعد اإلملء والتهجئة: 

أيًضا في التنبؤ بمهارة قراءة  مهًما( دوًرا Orthographicأدت مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة )    

ومهارة سرعة تعرف الحروف  Spelling)الكلمات والطالقة في القراءة. ظهرت مهارة التهجئة )

والمقاطع أقوى متنبئات من بين المهارات األخرى لدقة قراءة الكلمات وطالقة قراءة الكلمات، 

ما أشارت له الدراسة هذه أكدت نتائج ودقة قراءة النصوص وطالقة قراءة النصوص، وقد 

قراءة الكلمات  وطالقة في دقة Spelling)مهارة التهجئة )لمساهمة من  الدراسات السابقة

(Katzir et al., 2006; Hassanien et al., 2022.) 

الدراسة دور مهارة تحديد اسم أو صوت الحرف في التنبؤ بدقة هذه تبين كذلك من نتائج     

 .,Hassanien et alقراءة الكلمات، وقد توافقت هذه النتيجة مع ما توصلت له دراسة 
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لتنبؤ بدقة قراءة ا قدرة علىاسم أو صوت الحرف  مهارة تحديد أظهرت فيها، التي (2022)

 الكلمات. 

كما جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة مع ما بينته نتائج الدراسات السابقة التي توصلت إلى     

للتنبؤ بمهارة الدقة والطالقة وفهم المقروء  مهمأن مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة ظهرت كمؤشر 

(Abu-Rabia et al., 2003; Saiegh-Haddad ,2005; Abu-Rabia ,2007; 

Elbeheri et al., 2011; Asadi et al., 2017; Hassanien et al., 2022 وقد .)

حيث تم التوصل إلى أن مهارة  Rothe et al., (2015)ظهرت نفس النتيجة أيًضا في دراسة 

 نية.بقدر كبير من التباين في مهارة القراءة باللغة األلما تسهمالتهجئة 

 الطالقة في التهجئة كمؤشر قوي للتنبؤ بمهارةو  قواعد اإلمالء ومن المتوقع أن تظهر مهارة    

 Cutting & Denckla (2001); Holland et al., (2004) يعتبرها كل منالقراءة، حيث 

على أن كذلك  Ehri (2014) وتؤكدتعرف الكلمات وقراءتها.  يساعد على اومهمً  ارئيسيً  عاماًل 

دعم القراءة بطالقة يتم بمستوى كاف من المعرفة بمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة وجودة تخزين 

الذاكرة لألنماط الهجائية، مما يساعد الطفل على سرعة التعرف على الكلمات المكتوبة، وقراءتها 

 . بأقل جهد ممكن

 ثالًثا: الوعي الصرفي: 

تي تم اختبارها في هذه الدراسة والمتمثلة في تعرف لم تظهر مهارات الوعي الصرفي ال    

الوحدات الصرفية واشتقاق الكلمات من الجذر أي تباين فيما يتعلق بالتنبؤ بمهارة دقة قراءة 

الكلمات، وطالقة قراءة الكلمات، ودقة قراءة النصوص، وطالقة قراءة النصوص، وجاءت هذه 

التي اختبرت عالقة الوعي  Asadi et al., (2017)النتيجة متسقة مع ما توصلت له دراسة 

الصرفي بمهارة فك تشفير الكلمات والطالقة، وقد ظهرت فيها عالقة الوعي الصرفي ضعيفة 
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إلى أن الوعي الصرفي يأتي لدعم معنى الكلمة بعد  Perfetti (2007)وقد أشار  وغير متسقة.

ويمكن تفسير  قواعد اإلمالء والتهجئة. التعرف عليها وقراءتها باستخدام المهارات الصوتية ومهارة

بضعف الوعي الصرفي لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي، وخاصة في  أيًضا هذه النتيجة

أن يشتق كلمات االبتدائي ال يتوقع من الطالب في الصف الثالث بحيث  .قدرتهم على االشتقاق

إلى  1.2.4ث االبتدائي رقم ينص أحد معايير اللغة العربية لمنهج الصف الثالو من الجذر، 

 -كاِتب، َعِملَ  -"يشتق كلمات جديدة من كلمات أخرى باستخدام الحركات طواًل وقصًرا. )َكَتبَ 

وليس االشتقاق من  عامل("، ويستهدف هذا المعيار إضافة الحركات الطويلة إلى الكلمة فقط

 . الجذر

في  Abu-Rabia and Abu-Rahmoun (2012)هذا باإلضافة إلى ما أشار له     

التي توصلت نتائجها إلى أن إلى أن الوعي الصرفي ظهر كمؤشر على القدرة على  ادراستهم

قراءة النص غير المشكل للطالب األكبر سًنا ممن هم في الصف السادس ابتدائي والصف 

 الثامن.

 مناقشة النتائج بشكل عام: -

ُتظهر نظرية تتوافق نتائج هذه الدراسة مع ما تقوم عليه نظريات تعلم مهارة القراءة، حيث     

يبدأ القارئ بتعلمها من  عملية فك تشفير للرموز المكتوبة، بأنها مهارة القراءة التعلم التصاعدي

ك تشفير بف، وعندما يتقنها يبدأ حينها قبل تعلمه لمهارة القراءة للحروفتعرف الوحدات الصوتية 

 يتمكن حينها من قراءة النص، وبالتالي النَّص كلمة بكلمة، ثم يربط الكلمات بعبارات ثم بجمل

(Pardede, 2008 ;Susanto, 2020) المعلومات السابقة حول بنية . بحيث يستدعي القارئ

د في الكلمة أثناء قراءة النص من المخططات العقلية لتساعده على فك تشفير الكلمة، أو أن يعتم

 & Andersonقراءة الكلمات على فهمه للسياق بحسب خبراته السابقة حول موضوع الّنص )
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Pearson, 1994) ذلك بحسب ما يؤكد عليه منظرو و ، ويمكن استخدام هاتين المهارتين مًعا

، حيث يعتقدون أن القارئ الماهر تعمل لديه المهارات األساسية نظرية المنهج المتوازن في القراءة

 ,Ngabut) لمتمثلة في فك التشفير، مع المهارات العليا كالفهم في وقت واحد أثناء قراءة النصوا

2015.) 

بمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة ودورها في  مهارات المعالجة الصوتيةوبالحديث عن عالقة     

قواعد اإلمالء ( أن تعلم مهارة 2018نتائج دراسة بكري وعبدالقادر )إتقان مهارة القراءة، أكدت 

؛ وذلك بهدف تحديًدا والتهجئة وعالج األخطاء فيها يعتمد بشكل كبير على مهارة الوعي الصوتي

 ةقوي اتكمتنبئ مهارات المعالجة الصوتيةعلى الرغم من ظهور و تحسين عملية تعلم القراءة. 

تيجة لعوامل محددة ن إلى أخرى بمهارة القراءة عبر اللغات، إال أن القدرة التنبؤية تختلف من لغة 

 ;Landerl et al., 2013; Moll et al., 2014) منها نظام التهجئة الخاص بكل لغة

Landerl et al., 2019). 

وبالتالي تعمل هاتين المهارتين مًعا لمساعدة القارئ على ترجمة الرموز المكتوبة إلى أصوات     

دى ل نموذج القراءةه النتيجة أيًضا مع وتتوافق هذمنطوقة لتتم بذلك قراءة الكلمة بشكل صحيح. 

Perfetti (2007)  حيث اعتبر أن مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة تعمل كمدخالت مرئية ترتبط

بالوحدات الصوتية معتمدة على ما تخزنه الذاكرة من معلومات حول شكل الكلمة، وما تحتويه 

 . وتلقائية دقةمن مقاطع؛ لتمكن الطفل من التعرف على الكلمة وقراءتها ب

إلى أن قدرة الفرد على قراءة الكلمات وتهجئتها توفر  Aple (2011)وفي نفس السياق أشار     

بعض اإلشارات الضمنية لمستوى معرفته بمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة. على سبيل المثال، 

توضح مهارة قراءة الكلمات المألوفة بسرعة ودقة معلومات حول جودة ما يخزنه العقل من معرفة 

تشفير الكلمات الجديدة وقراءة الكلمات الزائفة فأنها تتطلب باألنماط الهجائية. أما ما يتعلق بفك 
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على ربط  مبمهارة قواعد اإلمالء والتهجئة، جنًبا إلى جنب مع قدراته ممن األفراد تطبيق معرفته

. وهذا ما تسعى له نتاجات منهج اللغة بعًضاالحروف بأصواتها ومزج األصوات مع بعضها 

الذي يربط بين مهارة  8.1.2حيث يشير النتاج رقم  ي قطر،ف العربية للصف الثالث االبتدائي

"يقرأ الكلمات الجديدة قراءة  ما يلي: إلىومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة  المعالجة الصوتية

 صحيحة وسريعة من خالل الربط بين صوت الحرف ورسمه في أثناء القراءة". 

 حدود الدراسة والمقترحات:  5.2

 حدود الدراسة: -

 أواًل ما يتعلق بمقياس الطلقة في القراءة:     هناك العديد من الحدود لهذه الدراسة.     

تحتل مهارة الطالقة في القراءة أهمية واسعة في األدبيات والمناهج الدراسية، إال أن المصادر     

لغة العربية تفتقر لمقياس يقيس الطالقة في القراءة يقوم على معايير واضحة، ويتناسب مع ال

باإلضافة إلى أن هذا العربية، ويلبي معايير القراءة الجهرية المناسبة للمرحلة العمرية المستهدفة، 

. وعلى الرغم من أن المقياس في الدراسات طريقة القياس وحساب الطالقة مبهمة وغير مفصلة

التحقق  الخاص بهذه الدراسة قام على مفاهيم علمية واضحة، واستند على مقاييس عالمية، وتم

وال يمكن الجزم بشكل تام بثباته  ،من صدقه وثباته إال أنه ما زال تقييًما جديًدا استخدم ألول مرة

 وموثوقيته.

  ثانًيا: حدود تتعلق بنتائج الدراسة:

، 2022-2021تم جمع البيانات من تالميذ الصف الثالث االبتدائي في العام األكاديمي     

جائحة كورونا، والتي  إثرعن بعد والتعلم المدمج لمدة سنتين  والذين خضعوا لظروف الدراسة

وخاصة المهارات األساسية،  وتحصيلهم الدراسي أثرت بشكل واضح على مستوياتهم األكاديمية

 الدراسة. هذه مما قد يؤثر على نتائج 
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في باإلضافة إلى أن هذه الدراسة ركزت على تالميذ الصف الثالث في المدارس الحكومية     

قطر فقط، مما يجعل النتائج أقل قابلية للتعميم. ويمكن التغلب على هذا الحد بإجراء نفس 

 الدراسة على نطاق أوسع. 

  ثالًثا: حدود متعلقة بالتوقيت الزمني:

في  2022-2021اقتصر جمع البيانات من التالميذ في الفصل الثاني من السنة الدراسية     

ساعات ونصف فقط، لذا واجهت الباحثة  خمسيذ والتي تعادل ساعات الدوام الرسمي للتالم

 في التوقيت الزمني المحدد لجمع البيانات، وقد كان باإلمكان زيادة حجم العينة المستهدفة. ضيًقا

 الدراسة: توصيات -

 المعالجة الصوتيةالدراسة من نتائج والتي تكشف عن دور مهارة  هذه في ضوء ما توصلت له   

ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة في التنبؤ بمستوى الطالقة في القراءة لدى تالميذ الصف الثالث 

االبتدائي، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى 

 :وتأتي التوصيات كاآلتي لكل منالتالميذ في الطالقة في القراءة وفي المهارات التي تتنبأ بها، 

العمل على تنمية مهارات القراءة األولية لدى تالميذ الصفوف الثالثة  مسؤولي المناهج: -1

ومهارة قواعد اإلمالء  المعالجة الصوتيةاألولى، ومرحلة ما قبل المدرسة، وخاصة مهارة 

توفير بيئة تعليمية مناسبة ووسائل ، وذلك بوالتهجئة، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية

شأنها أن تنمي مهارات القراءة لدى التالميذ كالرسوم المتحركة والكتيبات مستحدثة من 

، ويزيد من دافعيتهم نحو التعلم جذب األطفاليمشوق  يالتعليمية، وإعدادها بشكل قصص

 الهدف المطلوب. مما يؤدي إلى تحقيق

تربويين، من قبل الموجهين ال إعداد وتقديم ورش تدريبية :إدارة التوجيه التربوي للمعلمين -2

لتدريب معلمي مادة اللغة العربية وخاصة معلمي  والمدربين المعتمدين، وأصحاب الخبرة
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المعالجة مرحلة الطفولة المبكرة على الطرق واالستراتيجيات المناسبة لتدريس مهارة 

، ونشر الوعي بمدى أهميتها في تحسين مهارة ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة الصوتية

 لقراءة.الطالقة في ا

من قبل معلمي  إعداد مقاييس موثوقة تستخدم في الصفوف الدراسية مسؤولي التقييم: -3

مهارات القراءة األولية بشكل مستمر لدى تالميذ  تتيح لهم إمكانية تقييم اللغة العربية،

في وقت  أو تفاديها الصعوبات وعالجها الكشف عنفي  يسهممرحلة الطفولة، مما 

 مبكر. 

تصميم برامج تعليمية إلنتاج كادر من معلمي اللغة العربية الذين  ة:كليات التربي -4

يتمتعون بالمهارات والمعرفة الالزمة لتأسيس التالميذ في مهارة القراءة ومهارات اللغة 

العربية األخرى، واألساليب المناسبة لعالج المشكالت التي تعيق تقدم التالميذ وخاصًة 

اللغة العربية للمرحلة إلعداد معلمي ناك برنامج خاص في مهارة القراءة، بحيث يكون ه

 االبتدائية.

زيادة االهتمام بإجراء دراسات حول مهارات القراءة باللغة العربية، والبحث في  الباحثين: -5

 العوامل التي تؤثر في اكتسابها والعوامل التي تساعد على تنميتها

 : المقترحات 5.3

قاست هذه الدراسة دور مهارات القراءة األولية في التنبؤ بمستوى الطالقة في القراءة فقط.     

ولذا تقترح هذه الدراسة إجراء دراسات تدور حول مهارات القراءة األولية لدى تالميذ الصفوف 

راءة. الثالثة األولى بشكل خاص والمرحلة االبتدائية بشكل عام، والعوامل التي تؤثر في مهارة الق

على سبيل المثال: "دور مهارات القراءة األولية في التنبؤ بمستوى القراءة للفهم لدى تالميذ 
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، المرحلة االبتدائية". وأيًضا "درجة امتالك تالميذ الصفوف الثالثة األولى لمهارات القراءة األولية"

م المقروء، وتستهدف باإلضافة إلى دراسة تبحث في عالقة مهارة الطالقة في القراءة ومهارة فه

الدراسة تالميذ الصفوف العليا ممن تجاوزوا مرحلة اكتساب مهارات القراءة األولية وأتقنوا مهارة 

الطالقة في القراءة، مثال: " مهارة الطالقة في القراءة وعالقتها بمهارة فهم المقروء لدى تالميذ 

 الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية".

لمعرفة مدى مساهمة مناهج اللغة العربية في دولة قطر للصفوف  بحوثإجراء ويمكن أيًضا     

الثالثة األولى في إكساب التالميذ مهارات القراءة األولية، مثال مقترح "دور مناهج اللغة العربية 

 للصفوف الثالثة األولى في إكساب التالميذ مهارات القراءة األولية". 

علمي اللغة العربية في إكساب التالميذ مهارات القراءة األولية، وكذلك بحوث لقياس مهارات م    

التالميذ مهارات القراءة  إكسابمثاًل: "درجة امتالك معلمي الصفوف الثالثة األولى لمهارات 

 األولية".

 الخاتمة:  5.4

األهمية، ويعتمد يعد تعلم مهارة الطالقة في القراءة في السنوات األولى من الدراسة أمًرا بالغ     

إتقان التلميذ لها على درجة اكتسابه لمهارات القراءة األولية. وعلى الرغم من أهمية مهارة الطالقة 

في القراءة، إال أن الدراسات التي بحثت في العوامل المؤثرة بها في اللغة العربية ما زالت لم تقدم 

إكساب المتعلمين و تحسين العمل  علىتساعد ل يمكن تطبيقها على أرض الواقع؛ نتائج مجدية

لمهارة الطالقة القرائية، وهذا ما نراه واضًحا في المناهج وطرق التدريس الحالية والمخرجات 

. أما ما يتعلق بمهارات القراءة األولية فقد بدأ يظهر مؤخًرا ، ونتائج االختبارات العالميةالتعليمية

 في البحوث األدبية. االهتمام بدراسة هذه المهارات باللغة العربية 
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، حيث جمعت مهارات في حدود علم الباحثة وتعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعها    

القراءة األولية كافة ودرست دورها في التنبؤ بمستوى الطالقة في القراءة على مستوى الكلمات 

المفردة وعلى مستوى النصوص لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي، لتقدم صورة متكاملة فيما 

 القراءة.الطالقة في يتعلق بالمهارات اللغوية األساسية المؤثرة في 

، ومهارة قواعد اإلمالء المعالجة الصوتيةوقد أظهرت نتائج الدراسة بشكل واضح دور مهارة     

. حيث على مستوى النصوص والكلماتوالتهجئة كأقوى المتنبئات بمهارة الطالقة في القراءة 

، ًقاويرتبط بها ارتباًطا وثي القراءة لدى التالميذالطالقة في بتحسين مهارة  تسهم المعالجة الصوتية

 العديد من الدراساتنتائج كما توصلت له ، وكذلك الحال في مهارة قواعد اإلمالء والتهجئة

 نموذج القراءة الذي قدمهجاء كذلك في  السابقة التي تم التطرق إليها في هذه الدراسة، وما

Perfetti  على  بناءً  الذي أشار فيه إلى دور هاتين المهارتين في التعرف على الكلمة وقراءتهاو

المؤسسات التعليمية إلى  نتائج هذه الدراسة دفعت ولذا يمكن أن. ما أكدت عليه نظريات القراءة

مهارة الطالقة في  وإكسابهم ،التركيز على هذه المهارات بشكل أكبر في عملية تأسيس التالميذ

 منمية معارفهالحرية في االطالع وت مهارة الطالقة القرائية وبالتالي تعطيهم ،القراءة مستقباًل 

على تحقيق الهدف األسمى من القراءة، والذي يهدف إلى تفاعل  مهمما يساعد، موتوسيع مداركه

مهارات عليا كحل المشكالت والنقد وتطبيق ما يفهمه  يهلد تنمو، بحيث القارئ مع ما يقرأ

بحسب ، وبها يتمكن من تنمية شخصيته وتوجيه تفكيره ويكتسبه من مهارات على أرض الواقع

 .ميوله واهتماماته

، الدراسة البحوث المتعلقة بمهارة القراءة وما يتعلق بها من مهارات أخرى  هذه كما تدعم نتائج    

ومهارة قواعد اإلمالء والتهجئة وعالقتهما  المعالجة الصوتيةوخاصة الدراسات التي تتعلق بمهارة 



 

101 

، لتعتبر هذه الدراسة نقطة انطالق بمهارة الطالقة في القراءة على مستوى النصوص والكلمات

 .وعلى نطاق أوسع لدراسات أخرى في نفس المجال
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية:

(. واقع تمكين تالميذ الصفوف الثالثة 2020الشبول، ي. )حسانين. ا. إبراهيم، س.  -

األولى في المرحلة االبتدائية من مهارات القراءة األساسية في المدارس الحكومية بدولة 

 .251-221(، 219، )مجلة القراءة والمعرفةكيفية. -قطر: دراسة استكشافية

(. دور الوعي الصرفي وقدرة 2018إبراهيم، م. أحمد، ع. محمد، ي. ابن حجاب، ز. ) -

االستدالل المعجمي على اكتساب المفردات اللغوية واستيعاب النصوص المقروءة بين 

جامعة  -المجلة التربويةطلبة الثانوية العامة في المدارس اإلسالمية الماليزية المختارة. 

 .179-135(، 127)32، الكويت

فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس بعض قواعد (. 2006أبو منديل، أ. ) -
، الجامعة ]رسالة ماجستير غير منشورة[. الكتابة على تحصيل طلبة الصف الثامن بغزة

 اإلسالمية في غزة.
(. استراتيجية تنال القمر وأثرها في تنمية مهارات 2012العيساوي، ر.، الساعدي، أ. ) -

الجمعية -مجلة العلوم التربوية والنفسية الجهرية عند تالميذ المرحلة االبتدائية. القراءة 

 .262-207(، 94، )-العراقية للعلوم التربوية النفسية

(. أثر الوعي الصرفي في فك ترميز الكلمات لدى متعلمي اللغة 2020أحمد، ع. ) -

 .24-7(، 3)2، مجلة تعليم العربية لغة ثانيةالعربية لغة ثانية. 

أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى طالبات (. 2004الجوجو، أ. ) -
، الجامعة ]رسالة ماجستير غير منشورة[. الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة

 غزة.  -اإلسالمية
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. طرابلس: المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها(. 2010الحالق، ع. ) -
 لحديثة للكتاب. المؤسسة ا

. إربد: اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(. 2005الوائلي، س. ) ،الدليمي، ط. -

 عالم الكتب الحديث.

(. الوعي الفونولوجي وعالقته بالطالقة القرائية لدى 2021بديوي، ع. ) ،الدوسري، م. -

لمجلة الدولية اذوي صعوبات القراءة في الصف الثاني والثالث من المرحلة االبتدائية. 

 .73-38(، 1)45، لألبحاث التربوية

(. تصورات معلمي القراءة للصفوف األولية لطبيعة العالقة بين 2015السريع، ع. ) -

جامعة الملك -مجلة العلوم التربوية أنشطة تنمي الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة. 

 .459-429(، 3)27، -سعود

فاعلية استراتيجية النمذجة الذاتية باستخدام  (.2020الزهراني، س. ) ،السلمي، ن. -

المجلة السعودية الفيديو في تحسين الطالقة القرائية لدى طالبات صعوبات القراءة. 

 .250-213(، 15، )للتربية الخاصة

(. التآزر البصري الحركي وعالقته بالقراءة واللغة المكتوبة 2020إمام، م. ) ،العطية، أ. -

-مجلة العلوم التربوية ( في دولة قطر. 9-5والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصفوف )

 .38-7(، 15، )-جامعة قطر

 . عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. أساسيات البحث العلمي(. 2007الضامن، م. ) -

. القاهرة: أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية(. 2002، ع. )الطناوي  -

 مكتبة األنجلو المصرية.
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. النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتها في التدريس(. 2016العدوان، ز.، داود، أ. ) -

 عّمان: مركز ديبونو لتعليم التفكير.

إلدراك البصري في تنمية مهارات القراءة (. فعالية برنامج تدريبي ل2019العنزي، ص. ) -

جامعة كفر -مجلة كلية التربية الجهرية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بدولة الكويت. 

 .486-429(، 4)19 ،-الشيخ

(. استراتيجية تنال القمر وأثرها في تنمية مهارات 2012العيساوي، ر. الساعدي، ا. ) -

(، 94، )مجلة العلوم التربوية والنفسيةاالبتدائية. القراءة الجهرية عند تالميذ المرحلة 

207-262. 

(. النظرية البنائية ومدى انعكاساتها التربوية والتعليمية على تصميم 2017القداح، أ. ) -

 .27-1(، 1)4. المجلة العلمية لكلية التربية للطفولة المبكرةبرامج الطفل. 

لعربية الستراتيجيات التدريس (. مدى ممارسة معلمات اللغة ا2022المالكي، ن. ) -

التبادلي وعالقتها في تنمية مهارات القراءة الجهرية لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي 

 ،-جامعة كفر الشيخ -مجلة كلية التربيةمن وجهة نظر المعلمات بمحافظة الخرج. 

(106 ،)201-259. 

بكرة بدولة قطر مدى امتالك معلمات مرحلة الطفولة الم(. 2020المسيفري، ل. ) -

، ]رسالة ماجستير غير منشورة[. لمهارات إكساب األطفال مهارات الوعي الصوتي

 جامعة قطر. 

المعالجة الصوتية وعالقتها بالذاكرة العاملة لدى الطلبة ذوي (. 2019المعمرية، ر. ) -

ط صعوبات القراءة والطلبة العاديين في الحلقة األولى من التعليم األساسي بمحافظة مسق

 .مسقط -جامعة السلطان قابوس، ]رسالة ماجستير غير منشورة[. بسلطنة عمان
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أثر استراتيجية القراءة المتكررة في تحسين الطالقة القرائية لدى (. 2019آل يعلي، ه. ) -

 ، جامعة نجران. ]رسالة ماجستير غير منشورة[. التالميذ ذوي صعوبات التعلم

(. فعالية التدريس القائم على الوعي الصرفي في تنمية فهم المتعلمين 2018بكري، م. ) -

 .227-183(، 198، )مجلة القراءة والمعرفةثنائي اللغة ألنواع النصوص. 

(. فاعلية وحدة قائمة على الوعي الصوتي لعالج 2018عبدالقادر، م. ) ،بكري، م. -

جامعة -مجلة كلية التربية في العلوم التربوية ة. أخطاء التهجي لتالميذ المرحلة االبتدائي

 .257-206(، 1)42، -عين شمس

 . القاهرة: دار عالم الكتب. حجرة الدراسة الفارقة والبنائية(. 2006جابر، ج. ) -

(. القدرة التنبؤية للتآزر البصري الحركي 2022الحويلة، أ. ) ،إمام، م. ،حسانين، ا. -

بالتحصيل الدراسي واللغة المقروءة والمكتوبة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية: دراسة مقارنة 

  .200-165(، 19) ،-جامعة قطر-مجلة العلوم التربوية بين دولتي قطر والكويت. 

المجلة الدولية لآلداب والعلوم وتطويًرا. (. اللغة العربية واقًعا 2018حوري، ع. ) -

 .48-12(، 7، )اإلنسانية

(. برنامج تدريبي لتنمية المعالج 2012خليفة، أ.، عبدالمقصود، ح.، الهنيدي، م. ) -

المركزي والحلقة الصوتية لدى أطفال ما قبل المدرسة ذوي صعوبات التعلم النمائية. 

 .1966-1941(، 4)13، مجلة البحث العلمي في التربية

(. أثر استخدام استراتيجية الخطوات 2019عالم، ص. ) ،محمد، ف. ،رشوان، أ. -

" في تنمية بعض مهارات القراءة الجهرية والصامتة لدى التالميذ SRQ2Rالخمس "

-625(، 11)35 ،-جامعة أسيوط-مجلة كلية التربية بطيئي التعلم بالمرحلة االبتدائية. 

645. 
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الفونولوجي وعالقته بدقة وسرعة القراءة لدى تالميذ (. الوعي 2019رشيد، ف. ) -

 .23-1(، 2)26، -جامعة بابل-مجلة العلوم اإلنسانية المرحلة االبتدائية. 

(. الدالالت التنبؤية لمهارات المعالجة الصوتية بمستوى تعرف 2008رمضان، ع. ) -

مجلة رعاية وتنمية وقراءة الكلمة لدى تالميذ الحلقة األولى من المرحلة االبتدائية. 

 .72-2، 6، الطفولة

مجلة القراءة (. الوعي الصوتي وتعليم القراءة في المرحلة االبتدائية. 2014زايد، خ. ) -

 .216-189(، 148، )والمعرفة

. عّمان: دار الشروق النظرية البنائية واستراتيجية تدريس العلوم(. 2007زيتون، ع. ) -

 للنشر والتوزيع.

اعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي في عالج صعوبات (. ف2020سالم، م. ) -

دراسات عربية في القراءة الجهرية االضطرابات الصوتية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. 

 .70-23(، 117، )التربية وعلم النفس

. عّمان: الدار أسس طرق تعليم األطفال ذوي اإلعاقة العقلية(. 2014سليمان، ع. ) -
 شر والتوزيع. المنهجية للن

(. أثر التدريب على بعض استراتيجيات القراءة في تحسين الطالقة 2015سليمان، م. ) -

المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم القرائية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم. 

 .117-72(، 1، )التربوية واإلنسانية

مجلة الكلية اإلسالمية . (. جان بياجيه وأثره في مجال نظرية المعرفة2016شهيد، ح. ) -

 .87-65، 40. الجامعة
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. القاهرة: دار الفكر األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية(. 2004طعيمة، ر. ) -

 العربي. 

(. فعالية برنامج قائم على الوسائط التعليمية المتعددة في تنمية 2004طه، ش. ) -

-76(، 40، )لة القراءة والمعرفةمجمهارات القراءة اإلبداعية للتالميذ وميولهم نحوها. 

125. 

(. فاعلية برنامج تدخل مبكر قائم على نظرية االستجابة للتدخل يدعم 2016طيبة، ن. ) -

، مجلة التربية الخاصة والتأهيلمهارات القراءة وما يرتبط بها من مهارات فرعية. 

4(14 ،)38-80. 

عربية بين النظرية أساليب تدريس اللغة ال(. 2014عاشور، ر.، الحوامدة، م. ) -
 عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.  والتطبيق.

(. فاعلية استراتيجية مقترحة لتنمية مهارات الطالقة القرائية لدى 2011عبدالباري، م. ) -

 .184-142(، 117، )مجلة القراءة والمعرفةتالميذ المرحلة االبتدائية. 

. عمَّان: دار المسيرة للنشر فية واإلبداعيةالكتابة الوظي(. 2014عبدالباري، م. ) -

 والتوزيع.

. مهارات الطالقة القرائية في رياض األطفال والمرحلة االبتدائية(. 2016)عبدالباري، م.  -

 .الرياض: مكتبة المتنبي

(. استخدام استراتيجية القراءة المتكررة لزيادة الطالقة وأثره في 2009عبدالحليم، م. ) -
التعرف والفهم ودافعية القراءة لدى تالميذ ذوي صعوبات القراءة بالصف الثالث 

 .354-279(، 25)2 جامعة أسيوط، -مجلة كلية التربيةاالبتدائي. 
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ر تعليم العلوم في (. أثر استخدام استراتيجية الكرسي الساخن عب2016عبدالكريم، س. ) -

المجلة تنمية مهارات الحوار واالهتمام العلمي لدى طالب المرحلة االبتدائية في مصر. 

 .57-1(، 3) 32،  -جامعة أسيوط-العلمية لكلية التربية 

أثر تنمية مهارة القراءة الناقدة في االتجاهات نحو القراءة لدى (. 2006عبدالوهاب، م. ) -
 جامعة القاهرة. ،]رسالة ماجستير غير منشورة[. ةتالميذ المرحلة اإلعدادي

أثر استراتيجية قراءة الشريك في تنمية الطالقة في القراءة (. 2018عبيدات، ر. ) -
. جامعة  ]رسالة ماجستير غير منشورة[. الجهرية لدى طلبة الصف الثالث االبتدائي

 اليرموك. 
(. فعالية استراتيجية تدريس األقران في تنمية مهارات القراءة الجهرية 2004عطية، ج. ) -

-46(، 96، )مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسلدى تالميذ المرحلة االبتدائية. 

83. 

(. فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات الوعي الصوتي 2010بابلي، ج. ) ،عواد، أ. -

سرعة القراءة لدى طلبة صعوبات التعلم في المرحلة األساسية بدولة وأثره على تحسين 

 .66-17(، 1)3 ،-جامعة اإلسكندرية -مجلة الطفولة والتربيةقطر. 

درجة توظيف معلمي اللغة العربية لمهارات القراءة التعبيرية في (. 2021كساسبة، و. ) -

جامعة آل ] منشورة رسالة ماجستير غير[. تدريس القراءة الجهرية من وجهة نظرهم

 البيت.

(. تأثير النوع والعمر على بعض مهارات الوعي الصوتي لدى أطفال 2016محمد، أ. ) -

 . 126-79(، 4)32، -جامعة أسيوط-مجلة كلية التربية ما قبل المدرسة. 

. اإلسكندرية: دار الوفاء للنشر استراتيجيات التدريس الفعال(. 2014مصطفى، ع. ) -

 والتوزيع. 
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(. فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي الصوتي لدى تلميذات 2018ر. ) مصطفى، -

(، 201، )مجلة القراءة والمعرفةالصف األول االبتدائي بالمملكة العربية السعودية. 

135-206. 

(. فعالية برنامج باستخدام الحاسوب في تنمية الوعي 2009العايد، و. ) ،مطر، ع. -

عاملة والمهارات اللغوية لدى ذوي صعوبات القراءة. الفونولوجي وأثره على الذاكرة ال

 .213-167(، 1)3، دراسات عربية في التربية وعلم النفس

دليل المعلم لمادة اللغة العربية (. 2022-2021وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ) -

 طر. . وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، الدوحة، قللصف الثالث االبتدائي

 المراجع باللغات األجنبية:
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- Abu-Rabia, S. (2000). Effects of exposure to literary Arabic on 

reading comprehension in a diglossic situation. Reading and 

Writing. 13, 147-157. Doi: 

https://doi.org/10.1023/A:1008133701024 .  

https://doi.org/10.1007/s10936-006-9035-6
https://doi.org/10.1007/s10936-006-9035-6
https://doi.org/10.1023/A:1008133701024


 

110 

- Abu-Rabia, S., & Abu-Rahmoun, N. (2012). The Role of 
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 الملحق

 )اختبار الطالقة في القراءة: الملحق رقم )أ. 

اختبار الطلقة في القراءة لدى تلميذ الصف الثالث االبتدائي في المدارس 

 الحكومية في قطر.

 الهدف من االختبار:
يهدف االختبار الحالي إلى قياس الطالقة في القراءة )الدقة، والمعدل( باللغة العربية لدى تالميذ 

 الصف الثالث االبتدائي في المدارس الحكومية في دولة قطر. 
 تعليمات االختبار:

 تعليمات للمعلم )الُمخت بر(: 

 قرأ الطالب الكلمة األولى. أشر إلى الكلمة األولى من النص، ثم ابدأ ساعة التوقيت بعد أن ي-

إذا لم يستطع الطالب أن يقرأ الكلمة األولى اقرأها له، ثم ابدأ التسجيل واحتسبها خطأ للطالب -

 ( عليها.\بوضع عالمة )

ثواني ثم اقرأ الكلمة له مع احتسابها خطأ  3إذا توقف الطالب عند كلمة ما انتظر لمدة  -

 للطالب.

مخارج الحروف، والوقف في مواضع غير مناسبة، وإضافة، أو يحتسب الخطأ في التشكيل و  -

 إبدال، أو حذف أي حرف من حروف الكلمة كأخطاء في الدقة.

حتى في حال أخطأ في دقة المقروءة يحتسب للطالب قراءة الكلمة من ضمن إجمالي الكلمات  -

 قراءتها.

 ( في خانة الخطأ الذي وقع فيه الطالب.\ضع عالمة )-

 العنوان من ضمن كلمات النص.  ال يحتسب -
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( ]عند انتهاء الوقت اطلب من الطالب أن يتوقف، واسحب النَّص من أمامه، ثم ضع عالمة ) -

 عند آخر كلمة قرأها.

  قبل بدء االختبار اقرأ ما يلي على الطالب: 

قراءة )عزيزي القارئ، أرجو منك أن تقرأ النَّص قراءة جهرية بصوت مرتفع، مع التركيز على 

الكلمات قراءة صحيحة، سوف استخدم ساعة التوقيت ألخبرك متى تتوقف عن القراءة. هل 

 فهمت ماذا سنفعل؟ هذه القصة بعنوان ما أجمل العمل وسنبدأ من هنا(.
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 اختبار الطلقة في القراءة

 )نسخة المعلم(

    .........................................  \اجلنس ...........................................اسم التلميذ/ 
 ..................................... /مقدم االختبار    تاريخ االختبار / ..................................... 

 ........................ الشعبةالصف الدراسي / .........     / ................................... المدرسة

عدد  قصة ما أجمل العمل

 الكلمات
 عدد الكلمات المقروءة بشكل خاطئ

ِد األياِم  باِح أح  ر  في ص  ْقٍل ق ِريٍب  ج  خ  خاِلٌد ِإل ى ح 

ُل ِبِجدٍ   ي ْعم  ًحا ُيْمِسُك ِبِمْحر اِثِه و  ِمْن ب ْيِتِه، ف رأى فلَّ

اٍط. ن ش   و 

18 

 

ب  ِمْنهُ  أ ل ُه: وراح ي تأم ُلهُ  ِاْقت ر  س  ل ْيِه، و  لَّم  ع  ، ُثمَّ س 

اقِ  أ ل ْم ت ْتع ْب ي ا ع مَّاُه ِمْن ه ذ ا اْلع م لِ   ؟ الشَّ
33 

 

ا ت ْحت   ل س  ج  اِلٍد و  ذ  ِبي ِد خ  ُح و أ خ  م  اْلف لَّ  ظل ِاْبت س 

ق ال :  ر ِة، و  ج   شَّ
43 

 

يغدو ويروح اْنُظْر يا ُبن يَّ إلى ه ذا اْلُعْصفوِر 

ِه، و اْلب ْحِث ع ْن ط عاٍم يأُكُلُه،  م ْشغواًل  ِبِبناِء ُعشِ 

ُيْطِعُم ِمْنُه ِصغ ار ُه.   و 

60 

 

ت ِجيء  ته ذه النَّملو اْنُظْر إلى  وكلُّ ن ْمل ٍة ت ْذه ُب و 

ِنها زِ ن ُه أِل يَّاِم ت ْحِمُل اْلقوت  إلى م ْسك  ْي ُتخ  ؛ ك 

ت اِء.   الشِ 

76 

 

ُل ب ين  األزهاِر؛ ك ي    89واْنُظْر إلى ِتلك  النَّحلِة ت ت ن قَّ



 

136 

ًبا. ها؛ لت ْصن ع  ِمْنُه ع سًل ط يِ  حيق   ت ْمت صَّ ر 

ن ْحُن  يا ُبن ي ي ِجُب أْن ال ن ُكون  أ قلَّ ِمْن ه ذِه و 

م ْن  د  و  ج  دَّ و  اًطا، ف م ْن ج  ن ش  اْلم ْخُلوق اِت ع م ًل و 

د   ر ع  ح ص   .ز 
107 

 

ا يا ع مِ ي، فما أْجم ل  الع م ل !  قًّ قال خاِلٌد: ح 

سأْحِرُص دائًما على أن أكون  في الُمْست ْقب ِل 

ط ني.  و   عاِمًل ناِفًعا لديني و 
125 

 

  المجموع

 

 معادلة الطلقة في القراءة: 

 عدد الكلمات المقروءة في النص خلل 

 ثانية  60
 ــ

عدد 

 األخطاء
 معدل الطلقة =

  =  ــ 
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 )اختبار : الملحق رقم )بTEALS  

 اختبار الوعي الصوتي

 

 التلميذ / ........................................... رمز

 ذكر      أنثى               الجنسية:      قطري        غير قطري      الجنس / 

 ................................... /مقدم االختبار    تاريخ االختبار / ..................................... 

 ................................... الشعبةالصف الدراسي / 

 

  )     (   أو   )    ( هل لدى الطفل صعوبات تعلم: نعم 

 عام: ضعيف                متوسط               متميز مستوى أداء التلميذ في القراءة بشكل 

  درجة التلميذ في االختبار التشخيصي )   (، اختبار منتصف الفصل  )    ( ،اختبار نهاية

 الفصل )  (          

 االبتدائية: نعم )    (   أو   )     ( ةهل التحق الطفل بالحضانة قبل أن يلتحق بالمدرس 

 

 الحذف أوال:

 السؤال األول:

 حذف مقطع .1

 التنفيذ:تعليمات 

 دعنا عزيزي التلميذ نلعب لعبة الكلمات. -

 مثال: 

)يحذف الجزء  ( حذف المقطع األول.أسرة( أعد نطق كلمة أسرة بدون )أسكلمة ) -

 المظلل باألحمر(

 سنلعب نفس اللعبة مع بقية الكلمات.  -

 .(0)( وإذا كانت خطأ 1ذا كانت اإلجابة صحيحة نعطي )إ -

 

 الدرجة الكلمات الرقم الدرجة الكلمات الرقم

  َوات َسَما 9   بِليُق   1

  َرِمينأَك   10  تُبنَك   2

  ُرونعُ يَش   11  ىمَ ر  مَ  3

  قُ صَ أل 12   َراجأَب   4

  ف  حَ ُمص   13  ِرب ُمَحا 5

  ًماُموَمه   14  مةحك 6

  دُونبُ يَع   15  ِجد َمس  ال   7

     نَة ِفيسَ  8
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 السؤال الثاني:

القصيرة أو  الصوائت معلقاته يحذفأو مقطع قصير. )عند حذف الصوت  حذف صوت .2

 الطويلة وذلك لضمان وعيه بتغييرات حذف الصوت في الكلمة(

 تعليمات التنفيذ:

 أو مقطعا قصيرا سنقوم بنفس اللعبة السابقة لكن سوف نحذف جزًءا أصغر/ صوتًا واحدًا -

 )الحرف المظلل باللون األحمر هو الذي سيحذف(. 

 مثال: 

( أعد نطق كلمة )كتب( بدون كُ كلمة ) -  . (كُ )صوت تُب 

 أعد نفس التعليمات مع كل كلمة.  -

 .(0( وإذا كانت خطأ )1ذا كانت اإلجابة صحيحة نعطي )إ -

 

   

( مفردة السابقة. ضع عدد اإلجابات 30الدرجة الكلية للحذف هي عدد اإلجابات الصحيحة من ) 

 الصحيحة هنا: )            (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الدرجة الكلمات الرقم الدرجة الكلمات الرقم

  ةُ عَ قَل   24  سلرُ  16

  نكِ األ َما 25  بَاتنَ 17

  َمعتَ ال ُمج   26   َملأَ  18

  عُمتََطو   27  رَهاجِ مُ  19

  بُونهَ يَذ   28  دباَِل  20

  س َرحمَ اَل   29   فَمتَاحِ  21

تَ  30  عَت  مَ جَ  22   ِمينظِ ُمن 

      سرك  ي 23
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 الدمج  ثانيا:

 السؤال الثالث:

 المقاطع. دمج 1

 تعليمات:

ستستمع هنا إلى كلمات مجزأة، كل جزء على حدة، أنصت جيدا، ومن ثم أعد دمج  -

 المقطعين معا في كلمة واحدة. 

 : مثال

 ؟تب    مكما الكلمة التي تنتج عن المقطعين التاليين:  -

 إذا قام التلميذ باإلجابة الصحيحة فقل )صحيح( دعنا نحاول مرة أخرى مع كلمة جديدة. -

( تب -   كإذا كانت اإلجابة غير صحيحة، قل )هذا ليس صحيحا تماما(. عندما تضع )م -

 (. دعنا نحاول مع كلمة جديدة. كتبتصبح الكلمة )م

قم بتنفيذ باقي الكلمات في القائمة، وفي كل مرة قل )ما الكلمة التي تنتج عن هذه  -

 األصوات؟( ولكن ال تعطي تغذية راجعة إذا كانت اإلجابة صحيحة أو خطأ. 

 

 المقاطع الرقم
 ةالكلم

 الصحيحة 
 المقاطع الرقم الدرجة

 ةالكلم

 الصحيحة 
 الدرجة

/ َت  7  َمن ِزل   ِزل   /َمن   1   ُمق تَنَيات َن /يات /ُمق 

ِدي ِدي  /َوج   2   فَنَاِدق   َف / نَا / ِد / ق   8  َوج 

فَة   فَة    /ُغر   3 ت   اِخ  / َضر  / َرت   9  ُغر  َضر    اِخ 

/ ِم / دَة 4 ِمدَة  أَع   10   أَع 
ُمس  / تَو  / دَ / عا/ 

 ت  
دََعات   تَو    ُمس 

ات   َما / ت  ُم / ِهم  /  11  اِجرتَ مَ  َم/ تَا / ِجر  5   ُمِهمَّ

6 
/ َت /  ان 

 ِظر 
  ُمن تَِظُرون ُمن  / َت/ ِظ /ُرون 12  اِن تََظر
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 السؤال الرابع:

 )االستهالل والقافية( بقية أصوات الكلمةمع دمج الصوت األول  .2

 تعليمات:

األجزاء معا  ادمججزاء أصغر في الكلمة، استمع جيدا، ومن ثم ألنستمع مرة أخرى إلى  -

 في كلمة واحدة.

 مثال: 

، بحيث يسمع الطفل الصوت  زر عنمنفصلة   جـمقدم االختبار ( ينطق )جزركلمة  -

 .  األول من المقطع ثم باقي أصوات المقطع ، حتى يجمع بينها في كلمة ) جزر (

                                                                          

 الدرجة
نطق 

 التلميذ
 م    ةالكلم نطق التلميذ الدرجة م    ةالكلم

 13 ِعير / نُ  ِعيرنُ   17 َخاِزن  َم /  َمَخاِزن  

 14 َعاذ/ مُ  ُمعَاذ  18 َصاِميم َت / تََصاِميم 

َصة     15 / شع ة  أَ  أَِشع ة  19   َخصَّصة  ُم /  ُمَخص 

 16 فِيد ُي/   يُفُيد  20 لقوُكم َس /  َسلَقوُكم   

 

 السؤال الخامس:

 منفردة في كلمة صحيحة دمج األصوات .3

 تعليمات:

ال زلنا مستمرين في االستماع إلى أجزاء أصغر في الكلمة، كل جزء على حدة. أريد  -

 منك االستماع جيدا، وتضع هذه األجزاء معا في كلمة واحدة.   جاهز .... لنبدأ 

 مثال: 

األصوات فتصبح كلمة )كتب(. بحيث يسمع الطفل األصوات ب(، نجمع  -تـ  -)كـ  -

 .منفصلة، ثم يجمعها في كلمة صحيحة

 

 الكلمات م
نطق 

 التلميذ
 الكلمات م الدرجة

نطق 

 التلميذ
 الدرجة

/ َت/ َر/َم / تُ  26  َشَكر / َك/ رشَ  21 تََرَمتُ  اِ / ح    اِح 

/ َت/ خ  / َر/ ج 27  َشم س س  /م   / شَ  22 َرج ُم / س  تَخ    ُمس 

/ َت / َق / ر  / رَ  28   َعِلَمت   / ت   م /لِ  /عَ  23 تَّقَرَّ  اِ/ س    اَس 

24 
َص / ف  / َح / 

 ة 
/ َش/ فَ  29  ةحَ ف  صَ  / َت/ ك  تَك َشفَ  اِ/ س   اِس 

 

/ هَ/ ِم/ ر   25   ُمل تَِزَمة ُم / ل  / َت / ِز/ َم / ة 30  ُمن َهِمر ُم /ن 

 ( مفردة السابقة. 30هي عدد اإلجابات الصحيحة من )الدرجة الكلية للدمج 

          (  ضع عدد اإلجابات الصحيحة هنا:)
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 تقطيع.: الثالثا 

 السؤال السادس:

 . تقطيع الكلمات إلى مقاطع1

 تعليمات:

عدد من الكلمات سنقوم اآلن بلعبة كلمات أخرى، حيث سأطلب منك االستماع إلى  -

 تقويم بتقطيعها إلى مقاطع صوتية  وسوف 

 : (1) مثال

/ َظر)قم بتقطيعها إلى مقطعين  –( منظر  كلمة ) -    .  (َمن 

 إذا كانت اإلجابة صحيحة قل له )إجابة صحيحة(  -

 إذا كانت اإلجابة غير صحيحة قل )هذا ليس دقيقا أو صحيحا بشكل كامل(  -

 : (2) مثال

   . (أَح  / ال / م  )قم بتقطيعها إلى ثالثة مقاطع  –( أحالم   كلمة ) -

 إذا كانت اإلجابة صحيحة قل له )إجابة صحيحة(  -

 إذا كانت اإلجابة غير صحيحة قل )هذا ليس دقيقا أو صحيحا بشكل كامل(  -

 

 الدرجة نطق التلميذ  الكلمات الرقم الدرجة نطق التلميذ  الكلمات الرقم

  َت / َحل  / ُل / لُ  تََحلُّلُ  9  َمع  / َمل َمع َمل 1

  َي / َت / نَق  / َق / لُ  يَتَنَق لُ  10  أَن  / فُس   أَن فُس   2

فَة  3 / َت/ َب / ة   ُمَرتَّبَة   11  ُشر  / فَة ُشر    ُم / َرت 

تَِعبَة   12  ُع / قُو/ د   ُعقُود   4 / َت / عِ / َب / ة    ُمر    ُمر 

هيزات 5 / ِهي /  تَج    ُم / ثَل  / َل / َجا /  ت   ُمثَل جات   13  ِزاتتَج 

اِهيَة   14  َع/ َصا/ فِير َعَصافِير 6   از  / َزا / ِه / َي / ة   اَلز 

  َي / َت / سا / َب / قُو / نَ  يَتََسابَقُونَ  15  يَل  / َع / بُو / َن   يَل عَبُوَن   7

      أَ / ِشد  / دَا / ءً  أَِشد اءً  8
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 السؤال السابع:

 

 . تقطيع الكلمات إلى أصوات منفردة    2

 تعليمات:

وسوف  بعض الكلماتسنقوم اآلن بلعبة كلمات أخرى، حيث سأطلب منك االستماع إلى  -

 تقويم بتقطيعها إلى أصوات منفردة 

 : (1) مثال

  ( َض / َر / ب )قم بتقطيعها إلى أصوات منفردة  –( َضَرب  كلمة ) -

 إذا كانت اإلجابة صحيحة قل له )إجابة صحيحة(  -

 إذا كانت اإلجابة غير صحيحة قل )هذا ليس دقيقا أو صحيحا بشكل كامل(  -

 : (2) مثال

  ( م –لَ  -عَ )قم بتقطيعها إلى أصوات منفردة  –( علم  كلمة ) -

 إذا كانت اإلجابة صحيحة قل له )إجابة صحيحة(  -

 إذا كانت اإلجابة غير صحيحة قل )هذا ليس دقيقا أو صحيحا بشكل كامل(  -

 

 الدرجة نطق التلميذ  الكلمات  الرقم الدرجة نطق التلميذ  الكلمات  الرقم

/ ِت / حُ  ُمتَفَت حُ  24  َس / َج / د َسَجدَ  16   ُم / َت/ َف/ ت 

تَبَرُ  25  ش َ /  ِر / ب بَ َشرِ  17   / رُ  ُم / خ/ َت / بَ  ُمخ 

قَة 26  ُع / َم / رُ  ُعَمرُ  18 / َز / َق / ة ُمَمز    ُم / َم / ز 

َمة 27   َق / د  / دَ / مَ  قَد مَ  19 / َل / َم / ة َعال    َع/ ل 

َمة   20 ة 28  حِ / ك  / َم / ة   ِحك  تَِقر  / َر/ ة ُمس    ُم / س  / َت / ِق / ر 

عَدُ  21 / َت / َص / َر/ ت   انتصرت   29  َي / ص  / َع / دُ  يَص    اِ/ ن 

/ َت / َص / لَ  ات َصلَ  22   اِ / ت  / َت / َب / َع / تُ  اِت بَعتُ  30  اِ/ ت 

تَن بِطُ  23 / ِب / طُ  يَس        َي / س  / َت/ ن 

( مفردة السابقة. ضع عدد اإلجابات 30هي عدد اإلجابات الصحيحة من ) للتقطيعالدرجة الكلية 

 (         الصحيحة هنا: )  
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 : الفصل رابعا

 السؤال الثامن:

 تعليمات:

سنقوم اآلن بلعبة كلمات أخرى، حيث سأطلب منك االستماع إلى األصوات منفردة  -

 وسوف تحدد صوتًا معينًا  

 : (1) مثال

 ب( ما الصوت األول في هذه الكلمة؟ –ر  –رب( بها ثالثة أصوات )ش شكلمة ) -

 له )إجابة صحيحة( الصوت األول في شرب هو )َش( إذا كانت اإلجابة صحيحة قل -

إذا كانت اإلجابة غير صحيحة قل )هذا ليس دقيقا أو صحيحا بشكل كامل( الصوت  -

 .األول في شرب )َش(

 (: 2مثال )

 صوت( ما الصوت الذي جاء بعد ة -س –ر  –د  –م أصوات ) أربعةبها  مدرسة(كلمة ) -

 ؟الدال

 النون صوتالذي جاء بعد إذا كانت اإلجابة صحيحة قل له )إجابة صحيحة( الصوت  -

 (ر)

إذا كانت اإلجابة غير صحيحة قل ) هذا ليس دقيقا أو صحيحا بشكل كامل ( الصوت  -

 .(ر) النون صوتالذي جاء بعد 

 

 

( مفردة السابقة. ضع عدد اإلجابات 20هي عدد اإلجابات الصحيحة من )الدرجة الكلية للفصل 

 الصحيحة هنا: )           (

 

 

 

 

 

 الدرجة أو أكثر ثالثة أصوات الرقم الدرجة أو أكثر ثالثة أصوات الرقم

  رَعِصي 11  لَبَ طَ  1

  ِردس  يَ  12  قُطرُ  2

  ميكِ حَ  13  َشفَ كَ  3

  حمُ تََسا 14  ادَ زَ  4

  َكايَةُ حِ  15  عُ طَ ق  يَ  5

  ةُ فَ َعاِص  16  فُوظح  مَ  6

  زُ ِجَها 17  وبلقَ  7

  ةالوَطنَّيَ  18  ُروقشُ  8

  رُ خِ اآل 19  َطار  مَ  9

تَمَ  20  رجُ هيَ  10    تعَ اِج 



 

144 

 : الذاكرة الرقميةخامسا 

 السؤال التاسع:

 .تكرار األرقام بنفس الترتيب1

 تعليمات:

ستستمع إلى مجموعة من األرقام مرتبة واحدا تلو اآلخر، ومن ثم أريدك أن تعيد تكرار  -

هذه األرقام بنفس الترتيب الذي سمعته. استمع جيدا ألنني لن أقوم بتكرار األرقام مرة 

 ثانية. 

 دعنا نقوم بتجربتين أو مثاليين.   -

  يسجل المعلم األخطاء التي وقع فيها التلميذ. -

 مثال:

 سبعة(، ويطلب من التلميذ اإلعادة. -ستة  كالتالي: ) 67مقدم االختبار الرقم ينطق  -

ثمانية( ويطلب من  - تسعة  - واحد  -)سبعة  كالتالي:  7198ينطق مقدم االختبار الرقم  -

 التلميذ اإلعادة.

 إذا أخطاء التلميذ في ثالثة صفوف يتوقف االختبار لعدم قدرته على التذكر جيدا  -

 

 ( 1 – 0الدرجة  )  اكتب ما قاله التلميذ نصا األرقام المسموعة م

1 2  8   

2 5 3   

3 4 1   

4 1 4 3   

5 8 4 7   

6 2 9 3   

7 3 5 2 8   

8 8 9 1 7   

9 2 3 7 4   

10 2 1 4 6 3   

11 2 3 7 1 4   

12 4 8 3 2 5   

13 5 3 2 8 4 1   

14 1 9 3 2 6 8   

15 4 9 1 3 8 6   

16 8 9 1 4 2 3 7   

17 7 5 6 2 1 9 3   

18 6 9 1 5 8 2 4   

19 7 9 4 1 6 3 8 2   

20 2 3 1 6 4 9 7 5   

( مجموعة. ضع عدد اإلجابات الصحيحة 20الدرجة الكلية للذاكرة الرقمية هي عدد اإلجابات الصحيحة من )

 هنا:)        (
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 السؤال العاشر:

 كلمات ليس لها معنى ترديد .2

 تعليمات:

أريدك أن تستمع إلى الكلمات التالية التي تم بناؤها، وأن تعيدها مرة ثانية كما سمعتها  -

 بشكل واضح. وفي حالة أن الكلمة صعبة عليك في النطق، حاول جاهدا أن تنطق بها. 

 استمع جيدا ودعنا نحاول مع بعض األمثلة. -

 : مثال

 المحاولة األولى نقول له )هذا صحيح( دعنا نحاول في كلمة جديدة.إذا نجح التلميذ في  -

إذا أخطا التلميذ في المحاولة نقول له )هذا خطأ( والصحيح )نقول له الصحيح(، ثم دعنا  -

 نحاول في كلمة جديدة. 

بعد المحاولة األولى مع التلميذ ال تقدم تغذية راجعة للتلميذ في الكلمات األخرى سواء  -

 ة أو خطأ ونقول له )دعنا نجرب غيرها(أكانت صحيح

 

 الدرجة كلماتال الرقم الدرجة كلمات ال الرقم

ج 1   فَهد ش 11  ِرح 

  كَرق ش 12  َرَخسَ  2

  شغبَر   13  فَلَضَ  3

  َعس مف  14  فُ ض  لَ  4

  كمدَلَبَ  15  لَق عُ  5

سُ  6   ِشقنَُصا 16  ِكم 

وُ  7   مُرُصوق   17  ِلح 

  مكقَِساب   18  ُطق رُ  8

َكِفك 19  ُرُزج   9   َمس 

َسِمين 20  َشمَطوَ  10   فَخ 

 ( كلمة. 20الكلمات التي ليس لها معنى، هي عدد اإلجابات الصحيحة من ) ترديدالدرجة الكلية ل

 ضع عدد اإلجابات الصحيحة هنا:)             (
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 : التسمية السريعةسادسا

 السؤال الحادي عشر:

  .تسمية األرقام     1

 تعليمات: 

 ستقوم بتسمية األرقام، بأسرع ما يمكن.  -

ستبدأ عندما أشير لنقطة البداية. وعندما أطلب منك البدء تبدأ من أول السطر وحتى آخره  -

 ثم تنتقل إلى السطر الذي يليه. 

 حاول أال تقفز على أي من األرقام. -

 في اإلجابة، ونوع إجابته صحيحة أم خطأ.المطلوب حساب الزمن الذي يستغرقه التلميذ  -

تحتسب اإلجابة خطأ إذا قام التلميذ بأي   من )إذا تخطى رقما أو سماه بغير اسمه أو  -

ويتم تنبيهه للرجوع مع احتساب أول رقم بدرجة خطأ أو تردد في  تخطى سطرا إلى آخر

 تسمية الرقم في أكثر من ثانيتين يحسب خطأ(.

 

 األرقام

8 1 6 9 7 5 4 3 2 

9 8 2 1 3 6 7 5 4 

5 2 4 3 7 1 8 9 6 

4 9 1 7 2 3 6 5 8 

 

، الذي استغرقه التلميذ في بالثانيةالوقت محسوبا عن الدرجة الكلية لتسمية األرقام، هي عبارة 

 قراءة جميع األرقام، وكذلك عدد األخطاء:

 (                    عدد األخطاء : )                    (                  ) الوقت بالثانية: 
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 السؤال الثاني عشر:

 

 .تسمية الحروف2

 تعليمات: 

 ستقوم بتسمية الحروف، بأسرع ما يمكن.  -

ستبدأ عندما أشير لنقطة البداية. وعندما أطلب منك البدء تبدأ من أول السطر وحتى آخره  -

 ثم تنتقل إلى السطر الذي يليه. 

 حاول أال تقفز على أي من الحروف. -

 المطلوب حساب الزمن الذي يستغرقه التلميذ في اإلجابة، ونوع إجابته صحيحة أم خطأ. -

بأي   من )إذا تخطى حرفا أو سماه بغير اسمه أو  تحتسب اإلجابة خطأ إذا قام التلميذ -

تخطى سطرا إلى آخر، ويتم تنبيهه للرجوع مع احتساب أول حرف بدرجة خطأ أو تردد 

 في تسمية الحرف في أكثر من ثانيتين يحسب خطأ(.

 

 

 أ ص ك ج ف ب ذ م و

 ش ب ض ظ ح ق ل ر ن

 ي ج ت خ ط خ ع ت س

 أ س ص ث ح ش د ث غ

 

الذي استغرقه التلميذ في  ،بالثانيةهي عبارة الوقت محسوبا  الحروف،الدرجة الكلية لتسمية 

 األخطاء:وكذلك عدد  الحروف،قراءة جميع 

 الوقت بالثانية: )                   (                    عدد األخطاء : )                    (
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 اختبار الجانب الصرفي

 السؤال الثالث عشر:

تعرف الوحدات الصرفية  .1  

 تعليمات التنفيذ:

سيقوم مقدم االختبار بقراءة جذر الكلمة، ومن بعد ذلك يقرأ البدائل الثالثة على التلميذ، ويطلب  -

 من التلميذ تحديد الجذر غير المنتمي لجذر الكلمة سماعيا.

 مثال: 

(  ينطق مقدم االختبار بها، ثم يقرأ على التلميذ الكلمات التالية )يضحك  / ضحكة  كلمة ) ضحك -

 لعبة ( ما الكلمة المختلفة التي ال تنتمي للجذر )ضحك (  /

 يكرر المعلم نفس التعليمات. -

 إذا كانت اإلجابة صحيحة يضع المعلم درجة واحدة، وإذا كانت خطأ يضع )صفر(. -

  ى هذا االختبار برصد عدد اإلجابات الصحية.تحتسب الدرجة النهائية عل -

 

 الدرجة استبعد الكلمة غير المتشابهة  الجذر م

وَرة  بر  ض  يَ  ب ور  ض  مَ  َضَربَ  1   َضر 

س سار  دَ  ةاسَ رَ د   سَ رَ دَ  2    ت ر 

  بالَ قَ  لَقَب قلوب بلَ قَ  3

  قَف ر  ق فّاز ةزَ ف  قَ  زفَ قَ  4

وء أرَ قَ  5   ةاءَ رَ ق   َمقَرّ  َمق ر 

  َعن بَر  ةرَ ب  ع   رب  ع  يَ  ربَ عَ  6

ع ضعوَ  7   َضعَف عضَ يَ  َواض 

  وطق  س   ق س ط طق  س  يَ  طقَ سَ  8

ل لزَ نَ  9   ولز  ن   نَذ ل يَن ز 

ك ور ر  كَ شَ  10 ك ول َمش    رك  الش   َمش 

  َرفَح  احرَ ف  أَ  ةحَ ر  فَ  حر  فَ  11

  َغلَب بَال غ غ  ل  ب  يَ  غلَ بَ  12

  يَع ت ب التَّعَب  بعَ ت  م   بع  تَ  13

فَظة َظفَر  ظفَ ح  يَ  ظفَ حَ  14   َمح 

  َحَرض ورض  ح   رض  ح  يَ  رضَ حَ  15

  ت فّاح احتَ ف  م   ةحَ ات  فَ  حتَ فَ  16

ل طب  ه  يَ  طبَ هَ  17 ط    وطب  ه    يَه 

ن ب ور ورب  صَ  ربَ صَ  18   راب  صَ  ص 

  َغلَس  ةلَ سَ غ  مَ  لس  غ  يَ  لسَ غَ  19

  ةرَ اه  ظَ  َظاف ر راه  ظَ  رهَ ظَ  20

 ضع هنا الرقم )              (  الصحيحة.الدرجة الكلية لالختبار هي عدد اإلجابة 
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 السؤال الرابع عشر:

اشتقاق الكلمة من الجذر  .2  

 تعليمات التنفيذ:

سيقوم مقدم االختبار بقراءة جذر الكلمة ويعطي التلميذ بعض الجذور الممكنة للكلمة  -

 الواحدة.

 مثال: 

) يجد ،  ج د ( ينطق المعلم بها ، ثم يخبر التلميذ بأننا يمكن أن نشتق منها مثال  كلمة ) و -

 موجود ، واجد ، الوجود، وجدي ...إلخ  (  

ثم يبدأ بعده  بأربع كلمات،جذرا آخر، ويطلب من التلميذ المجيء  االختبار ميكرر مقد -

 االختبار. 

أربع درجات لكل اشتقاق صحيح )إذا كانت اإلجابة صحيحة يضع المعلم درجة واحدة  -

يقبل من الطفل مشتق واحد فقط على و (، وإذا كانت خطأ يضع )صفر(.في المجموع

 هيئة فعل / المقبول: اسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان واآللة وغيرها.

  ةحتحتسب الدرجة النهائية على هذا االختبار برصد عدد اإلجابات الصحي -

 

 الرابعاالشتقاق  االشتقاق الثالث االشتقاق الثاني األولاالشتقاق  الجذر

 الوجود واجد موجود يجد و ج د

 

 الدرجة يدون المعلم اإلجابة ويرصد الدرجة –االشتقاق  الجذر م

      ش هـ  د 1

      س م ع 2

      ذ هـ ب  3

      أ  ك ل  4

      هـ ج ر  5

      ر ف ع   6

      ر ف ض 7

      هـ د ج 8

      غ ف ر  9

      ج ع ل  10

      ن ص ر  11

      ط ل ب  12

      س ل ف  13

      ع س ر  14

      ف س ح  15

 

لكل جذر  أربع كلمات مشتقةالدرجة الكلية الشتقاق الكلمات هي عدد الكلمات الصحيحة المشتقة، 

درجة، ضع هنا  60كل كلمة مشتقة درجة واحدة، والمجموع الكلي لعلى حدة، مما يعني أن 

 (الدرجة الكلية )              
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 اختبار قراءة الكلمات

 

 السؤال الخامس عشر:

 قراءة كلمات غير مرتبطة بوقت ما  .1

 تعليمات:

من الكلمات، ويقوم التلميذ بقراءتها بشكل صحيح وإذا كان  ئمةسوف يعرض على التلميذ قا -

 لقراءتها بشكل صحيح. هجهد قصارىهناك كلمة ال يعرفها التلميذ، فعليه بذل 

ثم يترك الفرصة للتلميذ لقراءتها، وال يتدخل في  الكلمات،قائمة  مقدم االختباريقدم  -

ومجموعة النطق الصحيح  ةالتصحيح، ويرصد عدد الكلمات الخطأ وعدد الكلمات الصحيح

 تكون درجة التلميذ. 

 

 م
المضبوطة  الكلمات

  بالشكل

 الدرجة
 م

المضبوطة  الكلمات

  بالشكل

 الدرجة

  اليُس َرى  16  يَد   1

ر   2   تَكافُؤ 17  نَص 

َرِحيَّة 18  َحَضرَ  3   ال َمس 

د   4 اِهية 19  َسر    اَلزَّ

ُصوَها 20  َكبَتَ  5   تُح 

تَع   21  ائِعب 6   َمَرةُمس 

فَيَات 22  يَن َجحُ  7 تَش    ُمس 

تََمعُوا 23  يَقَومُ  8   اِج 

  اِن تَِصاُرُهم   24  يَأ ُكلُ  9

  التَغَيَُّرات 25  يَتُوبُ  10

  ِخد َماتُ  26   ذََهبَت   11

تَي قظ 12   اَل َمع لُوَماتِي ة 27  يَس 

تَبَدَّ  13   فَات َخذَت   28  اِس 

نَُحك 14   َشواِطئ 29  أَم 

  ُمكافآُت  30  بِإِت قَان   15

 

التي تم قراءتها بشكل صحيح. ضع الرقم  المضبوطة بالشكل الدرجة الكلية هي عدد الكلمات

 (        هنا )                  اإلجمالي 
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 السؤال السادس عشر:

 قراءة كلمات غير حقيقية .2

 تعليمات 

ويطلب  مة من الكلمات غير الحقيقية مضبوطة بالشكل،التلميذ قائ ىمقدم االختبار علسوف يعرض  -

الحروف بأنها غير حقيقة، والهدف قدرته على ترجمة المعلم التلميذ  من التلميذ قراءتها ويخبر

 والحركات إلى أصوات صحيحة مسموعة طبقا لضبط الكلمة.

 ومجموع النطق الصحيح تكون درجة التلميذ. ةيرصد عدد الكلمات الخطأ وعدد الكلمات الصحيح -

 

 الدرجة  الكلمات غير الحقيقية م الدرجة  الكلمات غير الحقيقية م

فُ  11  َهدَشَ   1   ُصمقَو 

  دبََصاحُ  12    لَد خ    2

  ُخيوُشُجم 13  َسَمقَ   3

رُ   4   َصقَاِشم 14  مَهش 

  َمش ُطوك 15  سلََود    5

  َضَساف ك 16  مكُرذَ  6

قَم 7   َمبَافِيح 17  َمز 

َشص 8   ُخَساقِير  18  َمح 

ُكوفِك 19  كَرِكيثُ  9   دَس 

ُكوكأُ  10   ُكوَمي قَاف 20  ص 

 

التي تم قراءتها بشكل صحيح. ضع الرقم  المضبوطة بالشكل الدرجة الكلية هي عدد الكلمات

 هنا )       (               اإلجمالي 
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 السؤال السابع عشر:

 القراءةالطالقة في  .3

 تعليمات 

ويطلب منه أن يقرأ أكبر عدد ممكن قائمة من الكلمات مضبوطة بالشكل يُعرض على التلميذ  -

وحساب عدد الكلمات  واحدة،توقف التلميذ بعد دقيقة  والمطلوب من الكلمات في دقيقة واحدة

 صحيح(المنطوقة بشكل 

  البدء.انتبه عزيزي التلميذ عندما أطلب منك  -

 تليها.يمكنك تخطيها وقراءة التي  ما،إذا لم تستطع قراءة كلمة  -

 الكلمات.ابذل قصارى جهدك في قراءة  -

 فلنبدأ.هل أنت جاهز  -

 

 

 م ةالكلم الدرجة م ةالكلم الدرجة م ةالكلم الدرجة

ض  69 تَََلألَ   َر    .1 َشه ر  35 اأَل 

  .2 َجَمعَ   36 اَل بَِحار  70 يَتَساَمرون 

  .3 َجاءَ   37 اَلسُُّحب  71 ال َمالئِكة 

ثَر  72 َمَصابِيح    .4 ىَرأَ   38 أَك 

تِع َمال    .5 م  لَ عَ   39 قَاِضي  73 اِس 

  .6 اَل يَدُ   40 َضابِط  74 ان ِقَطاع  

أ سُ   41 َشاِدي  75 تَتََوافَر    .7 اَلرَّ

عَاع    .8 َخَرجَ   42 َرائِع    76 إِش 

م    43 َحل َوى  77 نَواقِص    .9 اِس 

َطفَى  78 تَع ِليمات    .10 يُِحبُّ   44 ُمص 

  .11 يَقُولُ   45 أُِجيبُ   79 الُمق تَنَيات 

  .12 إاِلَّ   46 أُنَاقِشُ   80 ال َموُجودة 

ء    47 ُمَحاَولَة  81 َخَسارتَها    .13 َشي 

تََوى    .14 ُكوب    48 اَلطَّبِيعَة  82 الُمس 

  .15 بِئ ر    49 اَل َواِدي  83 َجَواَلت 

ضى    .16 ُعشُّ   50 اَل باَِلد  84 ال فَو 

خ  51 تَأَلََق   85 ان تِظام    .17 فَر 

  .18 َولَدَ   52 ال َوقُود  86 ال َحس اَسة 

تَفَاد  87 َحاِجي ات     .19 قِط ة  53 اِس 
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نِي ة   غيَا  88 الذ ه    .20 َكل بُ   54 يُص 

لُ   55 يَتَبَادَل  89 ال َمَكانَة    .21 فَص 

تاُجون  عَلَت    90 ُمح    .22 َحتَّى  56 أَش 

  .23 َجِميعُ   57 تَفَاَءلَ   91 الطُّيُور 

  .24 َعِليل    58 ِخَزانَة  92 ال ُمبَع ثَرة 

م    59 ُجدُود  93 ال ُشُرفَة    .25 اَل يَو 

كت    قَعَت    94 تَحر  ِرعُ يُ   60 أَو    .26 س 

ِقيق  95 ُمن تَِظمة     .27 ُمقَاتِل  61 تَح 

َجاد   96 ال ُمِحيَطة  بِيق  62 أَم    .28 تَط 

تِغ ناء    .29 َطاِرق  63 تُراثِية  97 اس 

ِساس    .30 َشاِكي  64 تَف تَدي  98 إَح 

تِفَادة    .31 اَل ُكتُب  65 قِيادَة  99 اس 

ابِع  66 ُعط الت  100 ال ُمَهاِجَرة    .32 اَلرَّ

َرق  67 االلتزام     َز    .33 اأَل 

  .34 تَد ِريب  68 لَيَاِلينا    

 .التي تم قراءتها بشكل صحيح في دقيقة واحدةالمضبوطة بالشكل الدرجة الكلية هي عدد الكلمات 

 (                  )        ضع الرقم هنا
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 اختبار الكتابة

 السؤال الثامن عشر:
 

 آخر الكلماتأو وسط أو في أول  المظلل بحسب وضعه الحرف اسم أو صوتتحديد  .1

 تعليمات:

عزيزي التلميذ سوف نقوم بلعبة تحديد الحرف حسب مكانه في الكلمة. سوف تُعرض  -

 لحرف.اسم أو صوت اتعرف أن  كعليك الكلمة بها حرف مظلل، وعلي

 مثال: 

 مل( جحدد الحرف الملون في كلمة ) -

 أعطى الطالب اسم أو صوت الحرف.تعتبر اإلجابة صحيحة إذا  -

 .(0( وإذا كانت خطأ )1نعطي ) إذا كانت اإلجابة صحيحة -

 

 

 م الكلمة الدرجة م الكلمة الدرجة

  1 تبك  16 اججد 

  2 فوخر  17 دهف 

  3 ليف  18 ييجر 

  4 يدرب  19 امحَ زِ  

  5 بعةق  20 عارَ شِ  

  6 ربغي  21 رافةز 

  7 فَارظ  أ  22 ءسما 

  8 لومع  23 راءضخ 

  9 ديةه  24 رأف 

  10 فلط  25 بيظ 

  11 قور  26 رتدَف   

  12 شري  27 لِهال 

  13 تنبا  28 دمسج 

  14 زلو  29 لقح 

  15 افِرسَ مُ   30 يدعس 

 

 (        ) عدد اإلجابات الصحيحة. ضع الرقم هي الدرجة الكلية 
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 السؤال التاسع عشر:

 ز الكلمات المتشابهة كتابيا  ي.تمي2

 تعليمات:

عزيزي التلميذ سوف نقوم بلعبة تحديد الكلمة الصحيحة. ستسمع كلمة ثم سأعرض عليك  -

 كلمتين، وأريد منك أن تحدد الكلمة المكتوبة الصحيحة المعبرة عن الصوت الذي سمعته. 

 مثال: 

بالضاد، ثم يعرض على التلميذ كلمتين هما )بيض / بيظ( ثم  –ينطق مقدم االختبار كلمة بيض  -

 لميذ الكلمة الصحيحة بناء على ما سمعه، ويشير إلى الكلمة الصحيحة.  يختار الت

 (0( وإذا كانت خطأ )1) إذا كانت اإلجابة صحيحة نعطي -

 

 الدرجة
 الكلمات غير المشكلة بالحركات

 م
 الكلمة الصحيحة الكلمة الخاطئة

 1 ظل  طل  

 2 فناء قناء 

 3 همَّ  هما 

 4 أراد   أدار  

 5 الهواء   الهاواء 

 6 مدارس متارس 

 7 سبورة صبورة 

 8 يعملون يعلمون  

 9 أدوية  أودية 

 10 شجرة  شجرت  

 11 صلى صلي 

 12 الدار أدار 

 13 أ ُسود أسوود 

 14 القاضي القاضي 

 15 نبيه نبية  

 16 قالت  قلت  

 17 سأل  ساءل  

 18 حقاًل  حقلن 

 19 قراءة  قراأة  

 20 يأكل يأكول 

  الدرجة الكلية هي عدد اإلجابات الصحيحة. ضع الرقم )        (
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 السؤال العشرون:

    

   والمقاطع .سرعة تعرف الحروف3

 تعليمات:

عزيزي التلميذ سوف نقوم بلعبة تحديد الحرف المتضمن أو الحروف في الكلمة،  -

، ثم التركيز جيداً حيث سأعرض عليك كلمة مدة ثانية واحدة فقط في بطاقة، فعليك 

أعرض عليك بطاقة أخرى بها مجموعة حروف، وأريدك أن تحدد الحرف أو س

الحرفين في الكلمة التي عرضت عليك، وال تنطق الكلمة بصوت عال فقط ضع دائرة 

 حول الحرف الصحيح الوارد في الكلمة التي شاهدتها اآلن.

 مثال:    

ويعرض  يخفيها،ثم  ثانية،ستقلة مدة في بطاقة م )سمك(كلمة  مقدم االختباريعرض  -

ما  التلميذ:( ثم يسأل سج        )غعلى التلميذ بطاقة أخرى بها حروف متفرقة وهي 

    اآلن؟الحرف الذي ورد في الكلمة التي شاهدتها 

 (0خطأ )( وإذا كانت 1) إذا كانت اإلجابة صحيحة نعطي -

 

 

 م
 بطاقة المعلم

 الكلمة

 بطاقة الطالب

 األحرف
 الدرجة

1  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 شرب

 ما الحرف الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 شـ ز  سـ
 

2 \ 
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 ثوم

 ما الحرف الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 تــ  بــ  ـث
 

3  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 أرنب

 السابقة؟ما الحرف الذي رأيته في الكلمة 

 بــــــــث  ـــر   ـــت 
 

4  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 زهرة

 ما الحرف الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 فـ  زج  ــل  
 

5  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 مدرسة

 ما الحرف الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 ن  دــــــخ  ع  ــــــ
 

6  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 ُمعلم

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 لن  عم  مل لم 
 

7  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 صحراء  

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 ذا     زا   دا   را 
 

8  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 تاجر

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 ثا   ما    با   تا
 

9  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 حارس

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 بجــ      رسحس  جس  
 

  ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟ وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة   10
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 فو   قوعو    غو   مفعواًل 

11  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 برميلُ 

 المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟ما 

 بي ري  لي مي
 

12  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

ِفقُون  ُمش 

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 مون  غون قون فون 
 

13  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 مصابيح

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 بحــــ   يصــ    بيـــــ -يبـــ   
 

14  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 الليل

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 نيلــ     ليـ   لوــ  بلـ
 

15  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 اإلستشراق

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 ـ    شتـــتش سش   تر
 

16  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 اإلنشقاق

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 أنـ   آنـــ   إنـ    انـ
 

17  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 يصطف ون

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 فقـــ   طفــ  طص  فط
 

18  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 وطواط

 السابقة؟ما المقطع الذي رأيته في الكلمة 

 طاو    واططوط  وطا  
 

19  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 مثلثات

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 شات مات   ثالـــ ثات
 

20  
 وتذكرهاانظر جيداً إلى الكلمة 

 مجوهرات 

 ما المقطع الذي رأيته في الكلمة السابقة؟

 جات راتمات   هات  
 

 

  عدد اإلجابات الصحيحة. ضع الرقم )        ( الكلية هيالدرجة  

 

   

 


