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الملخص
هدفت دراسة الحالة هذه إلى لٌاس أثر برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة
مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً  ،ولد اشتملت العٌنة على ثمانٌة طالب من طلبة
الصف الثانً األساسً ال ُمسجلٌن فً إحدى المدارس الخاصة التً تعتمد المنهج األمرٌكً فً
مدٌنة العٌن بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة  ،و لد تم اختٌار العٌنة بطرٌمة ممصودة لتخدم هدف
الدراسة ،ولد استخدمت الباحثة المنهج المختلط لتحمٌك هدف الدراسة وذلن من خالل دمج
األدوات الكمٌة مع األدوات الكٌفٌة وتمثلت األدوات الكمٌة فً االختبار المبلً والبعدي  ،أما
األدوات الكٌفٌة فتمثلت فً تحلٌل الوثائك والفٌدٌوهات و إجراء ممابالت مع أولٌاء أمور الطلبة
المشاركٌن فً البرنامج  ،و لد اشتملت الدراسة على مرحلتٌن لجمع و تحلٌل البٌانات ،ففً
المرحلة األولى تم إجراء االختبار المبلً لتحدٌد مستوٌات الطلبة و من ثم تم تطبٌك البرنامج المائم
على الوعً الفونولوجً و بعدها تم إجراء االختبار البعدي ،أما المرحلة الثانٌة من إجراء الدراسة
فمد لامت الباحثة بجمع الوثائك التً تحتوي على األنشطة والفٌدٌوهات التً تم ممارستها فً
البرنامج وذلن لتحلٌلها و تتبع مدى تطور الطلبة فً مهارة المراءة خالل البرنامج ،باإلضافة إلى
إجراء ممابالت مع أولٌاء األمور ،و لد أسفرت النتائج على أن استخدام برنامج لائم على الوعً
الفونولوجً لد أدى إلى تطور مستوى المراءة لدى الطلبة بشكل عام ،و لد أدى إلى تطوٌر
مهارات الوعً الفونولوجً مثل رفع مستوى الطلبة فً مهارة تركٌب و تجمٌع األصوات و مهارة
التالعب باألصوات إلدران الكلمة  ،كما تم تدعٌم النتائج بآراء أولٌاء األمور حٌث أظهروا
انطباعا إٌجابٌا تجاه تطبٌك البرنامج المائم على الوعً الفونولوجً و أثره على أداء أبنائهم
المرائً.

كلمات البحث الرئٌسٌة :برنامج  ،الوعً الفونولوجً  ،مهارة المراءة .
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العنوان والملخص باللغة اإلنجلٌزٌة
The Effect of Phonolgical Awarness Program on Developing the
Reading Skill for the UAE second graders
Abstract
This study is aimed at investigating the effectivenss of phonological
awareness program on developing the reading skill for the second grader students in
a private school in Al-Ain area. The sampleing size was selected purposively in
which eight second graders participated in the study. The study adopted the mixed
method design in which both quantitative and qualitative means were used. The
study passed through two phases. The first phase included the quantitiative data
collection which was: the implementation of the pre-test to identify the levels of the
students, then the implementation of the program and finally the post-test. The
second phase included the qualitiative data collection in which docuemnts analysis
and interviews were carried out. The study revealed that the effectiveness of
phonological awarenss program led to a significant development in students’ reading
skill, a development in phoneme segmentation and syllable deletion. Furthermore,
the effectivenss of phonological awareness program led to positive attitudes showed
from parents towards their children’s perfromances in their reading skill.

Keywords: Program, Phonolgical Awarness, Reading Skill.
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شكـــــــر وتمدٌر
الحسدهلل رب العالسين والرالة والدالم عمى السعمم األول سيدنا دمحم خاتم الشبييين ومايام السلسيمين
كثيل وبعد :
تدميسا ًا
وعمى آله وصحبه وسمم
ً
أتقدم بجزيل الذكل وععيم االاتشان إلى اشهيل العميم ،وصياب

الفزيل واليوو الليييا اليوا كيان

مهايا بجهيدو وبهعتيه عميشيا وكيان ملىيدنا إليى
بسثابة األب يي تهجيهه الحاني لشا ،والوا ايا بخيل ً
الطليييا الرييحيم كمسييا بييدنا عشييه وكييان لييه الفزييل بعييد

يييي إنجييا هييوو األولوبيية األسييتا

الييدكتهر نجييم الييدمن الذيييل ،يمييه الذييكل كييل الذييكل واالعتي ال

بالجسيييل والعليييان ،وال مشضييل يزييل

السعلو

إال الجابد.

كسا و أتقدم بالذكل الجزيل لألستا الدكتهر عمي إبلاهيم عمى اا عدايه لشيا ويهال سيشهات الد ارسية
وبتى إتسام هوا العسل ،يقد كان لشا خيل عهن وسشد.
كسا أتقيدم بالذيكل الجزييل إليى اليدكتهر دمحم عبييد العشحيانيل عميى السالبعيات القيسية التيي رييد
بها هوو الدراسة.
وال يفييهتشي أن أتقييدم بالذييكل الجزيييل لمييدكتهر أبسييد الد يهاعبة عمييى تجذييسه عشييا الق ي ال ة وتقييديم
السالبعات المغهية التي ساهست يي إخلاج هوو األولوبة عون أخطا لغهية إن ىا

.
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اإلهداء

أهدا هوا العسل
إلى والدا الحبي وي

ثلاو

إلى أاي الغالية نجسة تزي وليقي ،و أهتدا بها يي ظمسات الحياة
إلى سشدا يي هوو الدنيا إخهتي
إلى كل ان عمسشي بليًا وهال بياتي
إلى كهكبة ان الزاال يي ادرستي والومن اا بخمها يي اداعدتهم بكل اا أوتها ان عهة
أعدم لهم كل الذكل والعليان بالجسيل
ه أسأل أن أكهن عد ويقت يي تقديم هوو األولوبة بالذكل السطمهب ،يإن أصبت يهه تهييا
واشة ان  ،ومن أخطأت يسن نفدي ،والضسال هلل وبدو.
ّ
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
الممدمة
هدفت هذه الدراسة لبٌان أثر برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارات
المراءة ،وفً هذا الفصل سٌتم عرض تفاصٌل عامة عن الدراسة و المفاهٌم األساسٌة ،و من ثم
سٌتم تناول مشكلة البحث و هدف الدراسة و أهمٌتها و عرض أسئلة الدراسة .

ً
أول  :مهارة المراءة و أهمٌتها
تعددد المددراءة المهددارة الثالثددة مددن مهددارات اللغددة العربٌددة األربددع ( االسددتماع  ،والتحدددث ،
والمددراءة  ،والكتابددة ) وأبددرز مهددارة انشددغل بهددا التربوٌددون والعدداملون بددالتعلٌم" ،ولمددد أجمددع
التربوٌون والعاملون بالتربٌة والتعلٌم على أهمٌة ومكانة المراءة باعتبارها المددخل الدرئٌس للتعلدٌم
ً " (عبدد
والتعلم و لرلً وتمدم الشعوب وتحمٌك رفاهٌتها وذلدن الرتبداط المدراءة بكدل نشداط إنسدان ّ
الوهاب ،الكردي ،سلٌمان.( 2004 ،

تعد المراءة بحد ذاتها مصطلحا متشعبا فٌمكنها أن تخدم أغراضا وأهدافا متعدددة ،فمدثال
ٌرى أفرٌل ) (2013أن المراءة مصطلح واسع إذ تتراوح عبر مسدتوٌات متعدددة :فمدار التسدلٌة
ً ،ولكددن
ٌعددد لارئددا ،وكددذلن لددار الرواٌددات البولٌسددٌة ولددار الفلسددفة ولددار الكتدداب المدرسدد ّ
النتاجات تختلف بحسب األغراض واألهداف التً ٌراد تحمٌمها من المراءة .

وتعد تنمٌة المدرات المرائٌة لدى التالمٌدذ هدً مهمدة المدرسدة االبتدائٌدة األولدى بمراحلهدا
الددثالث ( الصددف األول والثددانً والثالددث ) حٌددث ٌبدددأ تعرٌددف التالمٌددذ بنظددام الكتابددة العربٌددة فددً
ً وٌستمر حتى الصف الثالث حٌث بعدها ٌكتسب التالمٌدذ المددرة علدى إدران
الصف األول األساس ّ
العاللة بٌن الرموز المكتوبة واألصدوات المنطولدة بحٌدث ٌعندً انتهداء التالمٌدذ مدن الصدف الثالدث
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اكتسددابهم المدددرة علددى التهجئددة الصددحٌحة للكلمددات (الجددرف ، (1994 ،فكمددا نعلددم أن المرحلددة
االبتدائٌة هً المرحلدة األساسدٌة فدً حٌداة الطالدب حٌدث ٌدتم بنداء المهدارات اللغوٌدة األساسدٌة فٌهدا
والسٌما مهارة المراءة .

المراءة عملٌة عملٌة تحتوي على مجموعة من العملٌات المعمدة و المرتبطة ببعضها بعضا
فهددً إذا لٌسددت عملٌددة بسددٌطة و إنمددا فٌهددا مددن التعمٌددد بحٌددث تشددترن فددً أدائهددا حددواس ومهددارات
مختلفددة ،ففٌهددا تعد ّدرف ،والتعددرف وسددٌلة للفهددم ،وفٌهددا رإٌددة الكلمددات المكتوبددة ممددا ٌعنددً اشددتران
البصدددر مدددع الجهددداز العصدددبً ،وفٌهدددا نطد ت
ددك والنطدددك ٌسدددتدعً اشدددتران النطدددك وحاسدددة السدددمع
(مبٌضددٌن )2003،وٌددرى كددل مددن منتصددر والشدداٌب والعددٌس ( )2014أن المددراءة تعتمددد علددى
مجموعددة مددن العملٌددات المعرفٌددة التددً تمددوم علددى تفكٌددن الكلمددات والرمددوز المكتوبددة إلددى وحدددات
صوتٌة وبالتالً المدرة على المراءة السلٌمة التً بدورها تحتاج إلى سدالمة الحدواس والدذكاء ،ولمدد
شهدت السنوات األخٌرة ضعفا ملحوظا فً لراءة الطالب فً مختلف مراحلهم الدراسٌة فً الوطن
العربً؛ وهذا بسبب ضعف المعالجة الفونولوجٌة والمددرات اللغوٌدة ذات الصدلة ،ولدد أجدرى كدل
من المنتصر و الشاٌب و العٌس ( (2014دراسة فً الجزائر تهدف إلى بٌان العاللة بٌن ضعف
المراءة و الوعً الفنولوجً لطلبة الصف الرابع و الخامس األساسً ،و تم اختٌار عٌندة تؤلفدت مدن
ثالثٌن طالب وطالبة للمشاركة فً الدراسة بنداء علدى معداٌٌر تشخٌصدٌة لضدعف المدراءة ،و لدد تدم
البحددث فددً إطددار دراسددة استكشددافٌة باسددتخدام معالجددة إحصددائٌة ،و لددد أسددفرت النتددائج عددن وجددود
عاللة ارتباطٌة بٌن ضعف المراءة و الوعً الفونولوجً.

ثانًٌا  :عاللة الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة
ٌعد المدخل الفونولوجً مدن المدداخل الهامدة التدً ٌعمدل بهدا المختصدون مدن أجدل تحسدٌن
مستوٌات الطلبة فً المراءة السٌما فً المراحل الدراسٌة الثالث األولى ،وهو أحد العوامل المإثرة
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فددً صددعوبات المددراءة والتددً تتضددمن المدددرة علددى التفرٌددك بددٌن األصددوات والسددٌما األصددوات
المتشددابهة وتددذكر تلددن األصددوات والتعددرف علٌهددا بددداخل الكلمددات (عاشددور ،والممدددادي)2005 ،
وتإٌده فدً ذلدن بوٌدل و العجداوي ( )2013فدً ذلدن بمولهدا" :تعتمدد طاللدة المدراءة فدً الصدفوف
الدراسددٌة األولددى علددى دلددة ف دن رمددوز الكلمددات وهددً مهددارة تعتمددد اعتمددادا كبٌددرا علددى الددوعً
الصوتً .

وتددرى األكادٌمٌددة المهنٌددة للمعلمددٌن ( )2012أن الددوعً الفونولددوجً ٌعددد مدددخال فدداعال
لتدرٌس المراءة حٌث إنه ٌعمدل علدى تنمٌدة وعدً الطالدب بصدوت الحدرف وشدكله والدربط بٌنهمدا،
ومن ثم المدرة على تهجئة الكلمات سواء أكانت مؤلوفة أم غٌدر مؤلوفدة ممدا ٌسدهم فدً رفدع مسدتوى
لددراءة الطالددب ،كمددا أكددد عبددد الجددواد ( )2014فاعلٌددة البرنددامج الفونولددوجً فددً تحسددٌن األداء
المرائً حٌث أجرى دراسدة تهددف إلدى بٌدان أثدر اسدتخدام بعدض مهدارات الدوعً الفونولدوجً فدً
تحسٌن األداء المرائً لدى عٌنة من تالمٌذ الصف الثانً األساسً ضعاف المراءة ،وتكوندت العٌندة
من ثالثٌن تلمٌذا بحٌث مثل خمسة عشدر طالبدا مدنهم المجموعدة التجرٌبٌدة بٌنمدا مثدل خمسدة عشدر
طالبا منهم المجموعة الضابطة وللتوصل لنتائج الدراسة استخدم الباحث سدجالت تطدوٌر المعلمدٌن
باإلضافة إلى ممٌداس التعدرف علدى أصدوات الحدروف ،وممٌداس مهدارة تمٌٌدز الحدروف المتشدابهة
صوتا وممٌاس مهارة التعرف على الكلمات ونطمها نطما صدحٌحا مدن حٌدث البنٌدة وممٌداس مهدارة
الددوعً الصددوتً و ممٌدداس الددذكاء المصددور ألحمددد ذكددً صددالح ( ،)1987واسددتمارة المسددتوى
االلتصددادي واالجتمدداعً والثمددافً إعددداد (رجددب شددعبان ) وبرنامجددا لائمددا علددى اسددتخدام بعددض
مهددارات الددوعً الفونولددوجً وتوصددل الباحددث إلددى أندده توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن
متوسددطات المجموعددة التجرٌبٌددة والمجموعددة الضددابطة فددً االختبددار البعدددي فددً مهددارات األداء
المرائً كما توجد فدروق بدٌن متوسدطات المجموعدة التجرٌبٌدة والمجموعدة الضدابطة فدً االختبدار
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البعدددي فددً مهددارات التعددرف علددى أصددوات الحددروف ومهددارة تمٌٌددز الحددروف المتشددابهة صددوتا
ومهارة التعرف على الكلمات ونطمها نطما صحٌحا من حٌث البنٌة.

و أكدت شرلً ( )2010أن ضعف تمكن الطالب فً مهارات الدوعً الفونولدوجً ٌدإدي
إلددى ضددعف فددً المدددرة علددى إدران العاللددة المتبادلددة بددٌن الصددوت وشددكله ممدا ٌددإدي إلددى ضددعف
ملحوظ فً المراءة.

ثالثًا  :مشكلة الدراسة
أولدت دولددة اإلمددارات العربٌدة المتحدددة اهتمامددا بدالن األهمٌددة لتنمٌددة مهدارة المددراءة ،فنددرى
مبددادرة صدداحب السددمو الشددٌخ دمحم بددن راشددد آل مكتددوم ( تحدددي المددراءة العربددً ) علددى رأس هددرم
المبادرات المرائٌة فً الدولة ،وتلتها العدٌد من المسدابمات المحلٌدة والدولٌدة والتدً تنددرج بمجملهدا
تحت المراءة وأهمٌتها فً إنشاء جٌل واع مثمف لدار  ،كمدا أولدت المإسسدات التربوٌدة والتعلٌمٌدة
اهتماما كبٌرا بالمراءة فنجد االختبارات المعٌارٌة مثل (  )EMSAو (  )PRILSتنفذ بدٌن الحدٌن
واآلخددر لددتعكس المسددتوى الحمٌمددً للطلبددة والطالبددات ،وعلددى الددرغم مددن أهمٌددة المددراءة فددً بندداء
شخصٌة الطفل وجدانٌا ومهارٌا وعملٌا وعلمٌا واجتماعٌا وبدالرغم ممدا سدبك مدازال هندان ضدعف
شدٌد وواضح فً مهارة المراءة لدى طلبة المدارس بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،وهذا ما أكدته
بعض الدراسات والبحوث التربوٌة والمختصٌن الذٌن عملوا فً هذا المجال فؤشار سدمو الشدٌخ دمحم
بن راشد آل مكتوم فً جرٌدة االتحاد (:)2015

" العدالم العربدً الٌدوم ٌمدر بؤزمدة لدراءة ومعرفدة واألرلدام التدً نسدمعها فدً هدذا المجدال
صادمة ،نحن من ألل المنداطك فدً العدالم مدن حٌدث المدراءة .ونتدائج ذلدن التدؤخر المعرفدً
نراه كل ٌوم فً التؤخر الحضاري والفكري لمنطمتنا وهدذا التحددي الٌدوم هدو خطدوة أولدى
نتمنى أن ٌكون لها تؤثٌرها على المدى البعٌد فً إصالح هذا الخلل "
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ونمل حالوة (  2مارس  )2016 ,عن الدكتور خلٌفدة السدوٌدي مدا نصده :إن  90%مدن
طلبددة المدددارس ال ٌجٌدددون المددراءة والكتابددة بشددكل صددحٌح ،وأٌددده فددً ذلددن السددباعً (ٌ 22ندداٌر،
 )2012حٌددث نددوه علددى وجددود ضددعف فددً المددراءة والكتابددة لدددى طلبددة بدولددة اإلمددارات العربٌددة
المتحدة ،ونمدل السدباعً (ٌ 22نداٌر  )2012 ،عدن وكٌدل وزارة التربٌدة والتعلدٌم  :بدؤن سدبب هدذا
الضعف  -الذي أشارت إلٌه الدراسة سابما  -هو إهمال اإلدارات المدرسدٌة والمعلمدٌن فدً الولدوف
بشكل جدي على تشكٌل استراتٌجٌات فاعلة تخدم تنمٌة مهارة المراءة خاصة فً المراحل األولى،
كما أن التحاق الطلبة بالمدارس األجنبٌة وتركٌزهم على اللغة اإلنجلٌزٌة أكثر من اللغة العربٌة ٌعد
سببا أساسٌا لهذا الضعف.

ونمددل السددباعً (ٌ 22ندداٌر  )2012 ،عددن معلمددٌن للغددة العربٌددة فددً مدددارس الدولددة :إن
ظاهرة ضعف المراءة والكتابة لد انتشرت بشكل لد ٌشكل خطرا كبٌرا على والع تعلٌم اللغدة بدولدة
اإلمارات العربٌة المتحدة ،وعزا ذلن إلى إهمال اللغة فً مراحل التعلدٌم األولدى فضدال عدن اهتمدام
الطددالب بددتعلم اللغددة اإلنجلٌزٌددة علددى حسدداب العربٌددة وتددؤثٌر الشددبكة المعلوماتٌددة والشددارع وسددوق
العمل مشددا على ضدرورة وضدع خطدط عالجٌدة لهدإالء الطلبدة فدً مراحدل مبكدرة لبدل أن تتفدالم
المشكلة وٌستعصى عالجها فٌمدا بعدد ،ونمدل عدن اآلخدر إن عددم مالءمدة أسدالٌب وطدرق التددرٌس
للمحتددوى وعدددم اسددتمرارٌة تدددرٌب الطلبددة علددى توظٌددف اللغددة ٌعددد سددببا كافٌددا لوجددود هددذا الخلددل
اللغدوي ،وندرى أن نتدائج اختبدارات  (2015) EMSAعكسدت آراء البداحثٌن حٌدث كدان المعددل
االجمالً لطلبة المرحلة التؤسٌسدٌة كعٌندة فدً إحددى المددارس الخاصدة حدوالً  ،%76باعتبدار أن
هذا المعدل ال ٌعكس الجهود الجبارة التً تموم بها دولة اإلمارات لتنمٌة مهارة المراءة ،كمدا أكددت
نتائج اختبارات  PIRLSو هو اختبار عالمً معتمد ٌمدٌس مسدتوى المدراءة باللغدة األم لددى طلبدة
الصف الرابع أن متوسط دولدة االمدارات العربٌدة المتحددة كدان أدندى مدن المتوسدط الددولً ()500
بالرغم من حصولها على أعلى مستوى بٌن الدول العربٌدة بمعددل ( )439ممدا ٌسدتوجب ضدرورة
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النظدددر ومراجعدددة االسدددتراتٌجٌات المسدددتخدمة فدددً تنمٌدددة مهدددارات المدددراءة لددددى طدددالب المرحلدددة
التؤسٌسٌة.

و أكد كل من الغزو وطٌبً والسدرطاوي ( )2005والتدً هددفت إلدى تعدرف مددى إتمدان
التالمٌددذ فددً الصددفوف االبتدائٌددة األولددى للمهددارات األساسددٌة فددً المددراءة والكتابددة والصددعوبات
المرتبطددة بهددا ولتحمددك هدددف الدراسددة اعتمددد البدداحثون علددى ثالثددة اختبددارات رئٌسدة اشددتملت علددى
مهارات فرعٌة محددة ،وطبك البحث على عٌنة بلغت ( )140تلمٌذا تم توزٌعهم على عدة مدارس
ابتدائٌددة فددً مدٌنددة العددٌن ،وتوصددلت الدراسددة إلددى أندده ٌوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائٌة فددً أداء
التالمٌذ فً المستوٌات الصفٌة المختلفة فً اختبار التسمٌة ولراءة الكلمات والدوعً الصدوتً بٌنمدا
لم تكن هنان دالة إحصائٌة فً اختباري التهجئة ولراءة وكتابة الحروف.

كما نوه الباحثون على ضرورة تظافر الجهود فً البٌت والمدرسة لتدرٌب طالب المرحلة
األساسددٌة علددى مهددارات المددراءة والكتابددة نظددرا ألهمٌتهددا فددً إكسدداب المتعلمددٌن مهددارات المددراءة
والكتابة مشدددٌن علدى أن لدتعلم مهدارات الدوعً الصدوتً أثدرا بالغدا فدً تطدوٌر مسدتوٌات المدراءة
والكتابة لدى المتعلمٌن فً المرحلة األساسٌة وأشار الباحثون إلى أن مسدتوٌات الطلبدة المتدنٌدة فدً
المراءة والكتابة تعدود بشدكل كبٌدر إلدى افتمدار بٌئدتهم المدرسدٌة السدتراتٌجٌات تعلدم المدراءة الفاعلدة
ممارنة بؤلرانهم المتمٌزٌن فً المراءة والكتابة.

مددن خددالل خبددرة الباحثددة فددً تعلددٌم اللغددة العربٌددة للمرحلددة االبتدائٌددة تدرى أن هنددان أسددبابا
كثٌرة لد تسهم فً خلك مشدكلة ضدعف المدراءة ،منهدا طدول منهداج اللغدة العربٌدة و إلدزام المعلمدٌن
بإنهائدده ممددا ٌضددعف لٌمددة االسددتراتٌجٌات المسددتخدمة لتنمٌددة مهددارة المددراءة و منهددا اسددتراتٌجٌات
الوعً الفونولوجً باإلضافة إلى شكوى العدٌد من أولٌداء األمدور مدن صدعوبة تعداملهم مدع أبندائهم
وتعلددٌمهم المهددارات األساسددٌة فددً المددراءة وخاصددة الطلبددة الملتحمددٌن فددً المدددارس األجنبٌددة والتددً
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تعطً األولوٌة الكبرى للغة اإلنجلٌزٌة؛ فٌنشؤ الطالب وهو فالد استعداده لدتعلم اللغدة العربٌدة ،فكمدا
نعلم فإن مهارة المراءة من المهارات األساسٌة لتالمٌذ هذه المرحلة فإذا لم ٌتمنها الطلبة فمد ٌجددون
صعوبة فً إتمان بالً المهارات فً المواد األساسٌة األخرى ،وٌتعرض تالمٌدذ المرحلدة األساسدٌة
وخاصة تالمٌذ المرحلة الدنٌا ( الصفوف األولى ) إلى أخطاء متنوعة فً المراءة .

وتتمثل مشكلة الدراسة الحالٌة فً ضعف مستوٌات الطلبة فدً المدراءة نتٌجدة لضدعفهم فدً
الددوعً الفونولددوجً ولصددور ٌتعلددك بترجمددة النصددوص المكتوبددة إلددى رمددوز ذات داللددة لرائٌددة
واضحة ،ومن منطلك أن صدعوبات تعلدم اللغدة العربٌدة بشدكل عدام وصدعوبات تعلدم المدراءة بشدكل
خاص ٌعد أمدرا والعدا أكددت وجدوده العدٌدد مدن الدراسدات فدإن العمدل علدى تشدخٌص وتحدٌدد هدذه
الصعوبات وعالجها أمر حتمً وضروري ابتداء بالمراحل الدراسٌة األولى وحتى نهاٌدة المراحدل
الدراسٌة العلٌا تجنبا لتفالم المشدكلة الدذي لدد تندتج إذا مدا أهملدت (دمحم  ،)2013 ،ومدن والدع خبدرة
الباحثة فً مجال التعلٌم فإن طلبة المرحلة التؤسٌسٌة عامة والصف الثانً خاصة ٌواجهون صعوبة
فددً معرفددة األصددوات وإتمددان المددراءة وٌرجددع هددذا الضددعف إلددى ضددعف الددوعً الفونولددوجً لدددى
الطالب وعدم تركٌز المعلمٌن على ترسٌخ الوعً الفونولوجً لدى التالمٌذ لجهل بعضدهم بؤهمٌتده
فً تحسٌن مستوى المراءة.

وللتصدي لهذه المشكلة والبحدث عدن حلدول لهدذه الظداهرة ( ضدعف الدوعً الفونولدوجً )
ترى الباحثة أن تجٌب عن األسئلة اآلتٌة فً ثناٌا دراسة الحالة هذه :

السؤال األول:

ما أثر برنامج لائم على الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارة المدراءة لددى طلبدة
الصف الثانً األساسً؟
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السؤال الثانً:

إلدددى أي مددددى سددداهمت األنشدددطة و األدوات التعلٌمٌدددة المسدددتخدمة أثنددداء تنفٌدددذ
البرنامج فً إعطاء صورة واضحة عدن دعدم تطدور الدوعً الفونولدوجً لغدرض
تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً؟

السؤال الثالث:

ما هً أراء أولٌاء أمور الطلبة حول فاعلٌة برنامج لائم على الوعً الفونولوجً
فً تنمٌة مهارة المراءة لدى أبنائهم فً الصف الثانً؟

السؤال الرابع:

إلددى أي م ددى سدداهم البرنددامج فددً صددمل الددوعً الفونولددوجً لدددى طلبددة الصددف
الثانً األساسً ؟

رابعًا  :هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى بٌان أثر برنامج لدائم علدى الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارات
المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً مما لد ٌسهم فً بٌدان أسدباب ضدعف التالمٌدذ فدً المدراءة
والعمددل علددى عالجهددا باسددتخدام اسددتراتٌجٌات واضددحة وهادفددة مددن شددؤنها أن تعددزز وتنمددً مٌددول
الطلبددة للمددراءة الصددحٌحة ،كمددا تهدددف الدراسددة إلددى تمدددٌم توصددٌات ذات لٌمددة عالٌددة للمعلمددٌن
لمساعدتهم فً التخطٌط والتنفٌذ ومعرفة استراتٌجٌات حدٌثة لتحسٌن مستوى لراءة التالمٌذ.

سا  :أهمٌة الدراسة
خام ً
إن سبب ضعف التالمٌذ فً المراءة هو عدم التمكن فً مهارات الوعً الفونولوجً ،حٌث
مازال تعلم الدوعً الفونولدوجً ٌعدانً لصدورا كبٌدرا ممدا ٌسدبب ضدعفا ملحوظدا لددى التالمٌدذ فدً
المراءة وهو مجهول األسباب فً بعض الحاالت ،ولما كاندت المدراءة نافدذة الفدرد فدً التواصدل مدع
مجتمعه والشعور بما ٌشعر به أفراد المجتمع كان لزاما علٌنا نحن  -التربدوٌٌن  -أن نعمدل ونجتهدد
من أجل إٌصال طلبتنا لمرحلة التمٌّز فً المدراءة وهدذا ال ٌمكدن أن ٌتحمدك بعٌددا عدن تنمٌدة الدوعً
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الفونولوجً بداٌة ،وعلدى الدرغم مدن كثدرة الدراسدات التدً تناولدت الدوعً الفونولدوجً و أثدره فدً
المدرة المرائٌة إال أنها لم تتوصل إلى تنمٌة إدران الطلبة بالوعً الفونولدوجً ،بٌنمدا هدذه الدراسدة
تهدف لبٌان أثر برنامج لدائم علدى الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارة المدراءة لددى طلبدة الصدف
الثانً األساسً فً مددارس دولدة اإلمدارات العربٌدة المتحددة حٌدث تدم بنداء هدذا البرندامج باسدتخدام
طددرق واسددتراتٌجٌات تدددرٌس حدٌثددة تهدددف لتعزٌددز وتنمٌددة الددوعً الفونولددوجً ولٌدداس أثددره فددً
تحسددٌن لددراءة التالمٌددذ السددٌما تالمٌددذ المرحلددة األساسددٌة وتمكددن المعلمددٌن العدداملٌن فددً المراحددل
التعلٌمٌددة المختلفددة مددن االسددتفادة مددن البرنددامج بعددد إجددراء بعددض التعدددٌالت التددً تجعددل البرنددامج
ٌتناسب مع المراحل الدراسٌة األخرى بهدف عالج ضعف المراءة لدى طالبهم باختالف مراحلهم.

بناء على ما تم ذكره سابما فإن ما ٌمٌز هذه الدراسة عن بالً الدراسدات التدً تدم عرضدها
هددو ندددرة الدراسددات الخاصددة بهددذا المجددال فددً حدددود اطددالع الباحثددة فددً دولددة اإلمددارات العربٌددة
المتحدة خاصة وفً الوطن العربً عامة كما تنبثدك أهمٌدة هدذه الدراسدة مدن كونهدا تدربط مهدارتٌن
ببعضهما بعضا ( مهارات الوعً الفونولوجً ومهارة المراءة ) وتعمدل علدى تطوٌرهمدا جنبدا إلدى
جنب حٌث إن هدف الدراسة :هو لٌاس مدى فاعلٌة برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فدً تنمٌدة
مهارات المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً ،وسوف ٌستخدم المنهج المختلط بحٌث ٌتم دمج
الجانب التجرٌبً مدع الجاندب الكٌفدً فدً الدراسدة للحصدول علدى نتدائج عمٌمدة ودلٌمدة تددعم هددف
البحث .

وأضددافت الدراسددة إلددى المكتبددة العربٌددة مرجعددا ٌفٌددد البدداحثٌن ،وخطددت طرٌمددا جدٌدددا فددً
التعمك فً تعلٌم المراءة بناء على نتائج الدراسة وتوصٌاتها.
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سادسا ً  :معولات الدراسة
فً هذه الدراسة سوف تمتصر النتائج على عٌنة الدراسة فمط باعتبارها دراسة حالة بحٌث
الٌمكن تعمٌم النتائج ،باإلضافة إلدى ظهدور بعدض الظدروف غٌدر المتولعدة خدالل تطبٌدك البرندامج
مثددل غٌدداب بعددض الطددالب عددن بعددض الدددروس وبالتددالً ألزمددت الباحثددة بتعددوٌض هددذه الحصددص
للطلبة حٌث كان ذلن مرهما لكل من الطلبة والباحثة معا ،باإلضافة إلدى وجدود صدعوبة فدً إجدراء
الممابالت مع بعض أولٌاء األمور حٌث رفض أربعة منهم المشاركة فً الممابالت نظرا النشغالهم
علما بؤنهم لد أبدوا موافمة على المشاركة فً تطبٌك البرنامج.

سابعا ً  :مصطلحات الدراسة
الوعً الفونولوجً  :عدددرف مطدددر والعاٌدددد ( )2009الدددوعً الفونولدددوجً بؤنددده إدران أصدددوات
الحروف الهجائٌة المنطولة والكٌفٌة التً تتشدكل بهدا لتكدون ممداطع صدوتٌة
وكلمدددات وجمدددال مدددع فهدددم الحددددود السدددمعٌة والصدددوتٌة ،وإدران التشدددابه
واالختالف بٌنهما وٌظهر ذلن فً لدرة الطالدب علدى تمسدٌم الجمدل الشدفوٌة
المسددموعة إلددى كلمددات( تجزئددة) وتمفٌددة وسددجع الكلمددات وتعددرف أصددوات
الحروف وموضعها وحركتها فً الكلمة (فتح  ،ضم  ،كسر).
البرنامج التربوي :

ٌددرى شددحاته والنجدددار ( )2003أن البرنددامج عبددارة عدددن مجموعددة مدددن
األنشددطة المنظمددة والمترابطددة ذات األهددداف المحددددة وفمددا لخطددة معٌنددة أو
مشروع ٌهدف لتنمٌة بعض المهارات التً تدرتبط فٌمدا بٌنهدا بهددف عدام أو
مخددرج نهددائً ،وٌوضددح البرنددامج سددٌر العمددل الواجددب المٌددام بدده لتحمٌددك
األهداف الممصودة خالل مدة معٌنة فً مكان محدد.
كما عرف المركز الوطنً للوثائك التربوٌة ( )2009البرنامج بؤنه مخطدط
عددام ٌخطددط لدده التربددوي لعملٌتددً التعلددٌم والددتعلم فددً مرحلددة مخصصددة مددن
مراحددل التعلددٌم وٌلخددص الموضددوعات التددً تنظمهددا المدرسددة خددالل مدددة
محددة كما ٌتضمن المهام التعلٌمٌدة التدً ٌجدب أن تنجدز مدن لبدل المتعلمدٌن
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كما ٌجدب أن ٌراعدً البرندامج سدنوات نمدو المتعلمدٌن وحاجداتهم ومطدالبهم
الخاصة.
المهارة :

عرف التمٌمً و آخدرون ( )2009المهدارة بؤنهدا خبدرة الزمدة لتنفٌدذ عمدل
محدد ،وٌتم تعلمها عن طرٌك التعلٌم والتدرٌب والممارسة.

المراءة :

عرف الظنحدانً المدراءة بؤنهدا عملٌدة تحدول الرمدز إلدى معندى (. )2011
وأشار رزق ( )2006بؤنها عملٌة تعرف الرموز المطبوعة وتمٌٌزها.

ثامنًا :حدود الدراسة
تم إجراء هذه الدراسة وفك الحدود اآلتٌة:
الحد البشري والمكانً:التصرت عٌنة الدراسة على ثمانٌدة طدالب وطالبدات
مددن طددالب الصددف الثددانً األساسددً تددم اختٌددارهم بطرٌمددة ممصددودة مددن بددٌن
أربع شعب موجودة ضمن المدرسدة المعنٌدة بالدراسدة وهدً إحددى المددارس
الخاصددة الكبددرى التابعددة لمجلددس أبددوظبً للتعلددٌم بدولددة اإلمددارات العربٌددة
المتحدددة ،واختٌددرت المدرسددة دون غٌرهددا لتددوفر إمكانٌددة التجرٌددب ومتابعددة
إجددراءات التطبٌددك .كمددا التصددرت عٌنددة الدراسددة علددى طلبددة الصددف الثددانً
ألهمٌة هذه المرحلة بشكل خداص والمرحلدة الددنٌا بشدكل عدام وفدك مدا ٌدراه
الخبددراء التربوٌددون وهددً المرحلددة التعلٌمٌددة األكثددر مناسددبة لتنمٌددة مهددارات
المراءة .
الحد الزمانً :

عمدت دراسة الحالة هذه خالل الفصل الدراسً الثالث مدن العدام الدراسدً
()2016-2015
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الفصل الثانً :اإلطار النظري والدراسات السابمة
ٌهدف الفصل الثانً إلى استعراض النظرٌات والدراسات السابمة التً تم تناولها فً
دراسة الحالة هذه وٌتناول هذا الفصل الحدٌث عن اإلطار النظري الذي اعتمدت علٌه الباحثة أثناء
إعداد الدراسة ،و أهمٌة مهارة المراءة فً تعلم اللغة باإلضافة إلى طرائك تعلٌم المراءة للمبتدئٌن،
كما تطرلت الباحثة إلى مفهوم الوعً الفونولوجً و أهمٌته فً تنمٌة مهارة المراءة ،وطرائك
تطوٌره ،كما عرضت الباحثة بعض االستراتٌجٌات التً تعمل على تنمٌة مهارات الوعً
الفونولوجً ،و آراء أولٌاء األمور فً برامج الوعً الفونولوجً ودورها فً تنمٌة مهارة المراءة.

أولً :اإلطار النظري للدراسة
ٌحتدوي هددذا المسددم علدى النظرٌددات المتعلمددة بموضدوع البحددث ،والتددً تحمدك هدددف دراسددة
الحالة هذه ،وهدو بٌدان أثدر برندامج لدائم علدى الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارة المدراءة لثمانٌدة
طدالب مدن طلبدة الصدف الثدانً األساسدً ،و ٌتضددمن هدذا الفصدل أهدم النظرٌدات المرتبطدة بهددذه
الدراسدددة وذلدددن مدددن خدددالل االعتمددداد علدددى بعدددض النظرٌدددات التدددً وضدددعها علمددداء التربٌدددة مثدددل
) Vygotsky (1978و) ، Piaget (1970باإلضددافة إلددى مددا سددبك سددٌتم تندداول المفدداهٌم
األساسٌة لهذه الدراسة و هً الوعً الفونولدوجً و عاللتده بتنمٌدة مهدارة المدراءة وذلدن مدن خدالل
اإلشارة إلى بعض الدراسات التً لها عاللة بهذا الموضوع ،عالوة على ما سبك فإنه سٌتم اإلشارة
إل ى بعض الدراسات التً اعتمدت على استراتٌجٌات معٌنة لتنمٌة الوعً الفونولدوجً و التدً مدن
خاللهددا ٌددتم رفددع مسددتوى مهددارة المددراءة لدددى الطددالب ،و فددً نهاٌددة الفصددل سددٌتم عددرض بعددض
الدراسات التً تبٌن آراء أولٌداء األمدور حدول أهمٌدة برندامج الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارة
المراءة.
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وتم تناول أهم النظرٌات التً ترتبط بدراسة الحالة هذه ،و التً تتضمن :النظرٌة البنائٌة
االجتماعٌة لفوٌجتسكً ) Vygotsky (1978حٌث سٌسلط الضوء على مفهومٌن أساسٌٌن
هما ) Zone Proximal Development ( :و  ،(Scaffoldingأما النظرٌة الثانٌة فهً
نظرٌة النمو المعرفً البنائً لبٌاجٌه ) Piaget (1970وذلن من خالل التركٌز على نظرٌة
التراكٌب العملٌة و الفكرٌة و التً تسمى باالسكٌما ). (schema

النظرٌة البنائٌة الجتماعٌة
ٌددرى ) Vygotsky (1978أن عملٌددة الددتعلم هددً عملٌددة اجتماعٌددة بحٌددث ٌبنددً المددتعلم
خبراته متؤثرا بالخبرات السابمة و ربطها بالخبرات الالحمدة ،فٌدتم الدتعلم مدن خدالل تفاعدل المدتعلم
مع البٌئة االجتماعٌة المحٌطة به ،و ٌإكد ) Vygotsky (1978أهمٌة خلك بٌئة تعلٌمٌة محفزة و
داعمة للمتعلم ،وذلن من خالل استخدام طرائك و أسالٌب و استراتٌجٌات و أنشطة و مواد تعلٌمٌدة
مشجعة للمتعلمدٌن و مناسدبة الهتمامداتهم و خصائصدهم و مسدتوٌاتهم ،و لدد عدرف Vygotsky
) (1978عملٌدددة الدددتعلم بؤنهدددا عملٌدددة تحددددث مدددن خدددالل إجدددراء حدددوار خدددارجً (External
)ٌ Dialogueحدث بٌن المعلم و المتعلم أو حوار ٌجري بٌن المتعلمدٌن أنفسدهم أو بدٌن المدتعلم و
المادة التعلٌمٌدة  ،أو حدوار داخلدً )ٌ ) Intramental Dialogueحددث بدٌن المدتعلم و تفكٌدره
الداخلً لبناء و تشكٌل بنٌته المعرفٌة حول موضوع محدد ،فتفاعدل المدتعلم المتكامدل مدع نفسده و
مدددع المجتمدددع الدددذي ٌحٌطددده ٌدددإدي إلدددى تطدددور اإلدران لددددى المدددتعلم علدددى المسدددتوى الفدددردي و
االجتماعً ،)(Vygotsky, 1978وعند تطبٌك نظرٌدة  Vygotskyعلدى تعلدم و تطدوٌر مهدارة
المددراءة فددإن اختٌددار المددواد الممددروءة و االسددتراتٌجٌات المسددتخدمة للتدددرٌس بندداء علددى مسددتوى
المتعلمٌن هدً مدن أهدم الركدائز فدً خلدك بٌئدة محفدزة لتنمٌدة مهدارة المدراءة ،و بنداء علدى ذلدن ٌدتم
حدوث الحوار الخارجً من خالل المتعلمٌن مع بعضهم بعضدا مدن ناحٌدة ،المعلدم و الدنص المدراد
لراءته من ناحٌة أخرى ،و ٌتم حدوث حوار داخلً بٌن المدتعلم نفسده و ندص المدراءة مدن تحلٌدل و
تركٌدب و فهددم و تفسددٌر للمترادفددات و الكلمددات و المعددانً الممصددودة خلددف كددل كلمددة أو كددل جملددة
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مكتوبة فً هذا النص) )Wilson, 1999فإذا كانت هنان بٌئة تعلٌمٌة محفزة لها غدرض و هددف
معٌن وواضح مراد تحمٌمه من خالل التفاعل االجتماعً للمتعلمٌنُ ،وجددت نتدائج تعلٌمٌدة ملموسدة
مدن هدذا الشدًء ،واعتمددت نظرٌدة  Vygotskyعلدى مصدطلحٌن رئٌسدٌن :األول هدو ( Zone
 ) Proximal Developmentو التددً ٌمكددن تطوٌرهددا و تنمٌتهددا مددن خددالل تفاعددل المددتعلم
اجتماعٌا مع ذوي الخبرات الكتسدابها و تحسدٌنها ،و الثانٌدة تددعً ( )Scaffoldingو هدً تُعندى
بالدعائم التعلٌمٌة الممدمة للمتعلم لتعزٌزه و تحفٌزه خالل عملٌة التعلم.

وعدرف ) Vygotsky (1978مصدطلح  Zone Proximal Developmentعلدى
أنها الفجوة أو المسافة بٌن مستوى التطور الفعلً عند حل مشدكلة مدا بشدكل مسدتمل دون االعتمداد
على أحد (األداء المستمل) و بٌن المستوى المتولع عندد حدل مشدكلة معٌندة بمسداعدة آخدرٌن بدالغٌن
ذوي خبدرات (األداء المسداعد) ،فندرى أن  Zone Proximal Developmentمنطمدة غٌدر
مستمرة بحسب المهارات و السلوكٌات التً ٌموم بها المتعلم إلنجاز مهام معٌنة ،فمثال المهمة التً
ٌموم بها المتعلم و ٌنجزها بمساعدة اآلخرٌن لد ٌنجزها بعد ذلن بمفدرده و باسدتماللٌة كاملدة و ٌددل
هذا على تطور المتعلم ،فهً منطمة تتبدع لحدال المدتعلم خدالل عملٌدة الدتعلم و تمدٌس مسدتوى إنجداز
المتعلم من خالل المهدام و األنشدطة التدً ٌمدوم بهدا ،و مدن خدالل هدذه التغٌدرات و التطدورات ٌدتمن
المتعلم مهارات جدٌدة و مفاهٌم متنوعة تخدمه فً تطوٌر ذاتده لٌدإدي مهدام متمدمدة فدً المسدتمبل،
باإلضافة إلى أن ال تعامل مع أكثر من متعلم ٌعندً اخدتالف المنطمدة حسدب مسدتوٌات المتعلمدٌن ،و
بالتالً على المعلم مراعاة الفروق الفردٌدة التدً تدإدي إلدى اخدتالف منداطك النمدو المختلفدة و التدً
ٌنتج عنها اختالف نوع الدعم و المساعدة الممدمة للمتعلم ،فبعض المتعلمٌن ٌلزمهم دعم أكثدر مدن
متعلمددٌن آخددرٌن فٌجددب مراعدداة هددذا الجانددب مددن خددالل المٌدداس الدددلٌك للمسددتوٌات الحمٌمٌددة لدددى
المتعلمٌن ،و من ثم ٌتم اختٌار المواد و األنشدطة و االسدتراتٌجٌات التعلٌمٌدة بنداء علدى ذلدن ،فتتبدع
مراحددل المددتعلم ٌ Zone Proximal Developmentسدداعد علددى معرفددة مددا إذا تددم اكتسدداب
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مهارة معٌنة و تطوٌرها أم ال ،فالمتعلم ٌمر بمراحل فً هذه المنطمة تبدأ بمرحلة المساعدة و الدعم
مددن لبددل اآلخددرٌن بحٌددث ٌمددوم المددتعلم بمهمددة أو حددل مشددكلة معٌنددة و لكددن بتوجٌدده و مسدداعدة مددن
المعلمددٌن أو اآلبدداء أو غٌددرهم مددن ذوي الخبددرات ،و مددن ثددم ٌنتمددل إلددى المرحلددة التالٌددة و هددً أداء
المهمة من خالل المساعدة الذاتٌة بحٌث ٌستطٌع المتعلم التعامل مدع نفدس المهمدة أو المشدكلة بذاتده
من دون توجٌه أو مساعدة من أحد ،و من ثم ٌنتمدل إلدى مرحلدة األداء التلمدائً بحٌدث ٌسدهل علٌده
التعامل معها بطرٌمة تلمائٌة و إذا تم التدخل من أحد ما فمد ٌعرلل هذا التدخل أداء المهمة من لبدل
الطالب بنجاح ،فٌعود بعد ذلن إلى المرحلة األولى الكتساب و تنمٌة مهارات جدٌدة و هكذا تستمر
العملٌة التعلمٌة و التفاعل االجتماعً الكتساب خبرات أخرى ،باإلضافة إلى أن اكتسداب مهدارة و
تطوٌرها لد ٌساعد فً اكتساب مهارة جدٌدة فهً عملٌة بنائٌة من خاللها تستخدم الخبدرات السدابمة
و التددً ٌددتم معرفتهددا مددن خددالل تحدٌددد المسددتوى الددوالعً للمددتعلم فددً

Zone Proximal

 Developmentو بناء علٌها تبنى الخبرات و المهارات الجدٌدة ).(Vygotsky, 1978

وخالصة ما تدم عرضده أن المراحدل تمدر بدثالث خطدوات :األولدى حدل المشدكلة بمسداعدة
اآلخرٌن  ،والثانٌة حل المشكلة دون مساعدة  ،والثالثة الحل التلمائً.

اسدتخدم ) Vygotsky (1978مصدطلح  scaffoldingلٌعبدر عدن المسداعدة و الددعم
الممددم للمدتعلم خدالل العملٌدة التعلٌمٌدة .وهندا ٌمددوم المعلدم بتمددٌم الددعم و المسداعدة عندد أداء مهمددة
معٌنددة ،و مددن ثددم ٌددتم رفددع تلددن الدددعامات تدددرٌجٌا إلددى أن ٌسددتطٌع المددتعلم أداء المهمددة باسددتماللٌة
اعتمادا على ذاته ،و ٌكون نوع الدعم أو المساعدة متنوعا حسب مستوى المتعلم الدذي ٌدتم تحدٌدده
فً البداٌة من خالل مرالبة و تحلٌل أداء المتعلمٌن و من ثم اختٌار نوع الدعم المناسب لمستوٌاتهم
و أدائهم ،و أنواع الدعم الممددم متنوعدة فمنهدا :دعدم المعلدم نفسده مدن خدالل التوجٌده و اإلرشداد ،و
منها دعم أولٌاء األمدور للمتعلمدٌن ألن عملٌدة الدتعلم عملٌدة بنائٌدة اجتماعٌدة أو دعدم المجتمدع ككدل
باإلضافة إلى نوعٌة المواد التعلٌمٌة المختدارة و المسدتخدمة و نوعٌدة األنشدطة و طرائدك التددرٌس
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المصممة أٌضا تعتبر نوع من أنواع الدعائم الممدمة للمتعلمٌن ،فالدعائم الممدمدة للمتعلمدٌن تختلدف
بحسددب احتٌاجدداتهم و مسددتوٌاتهم و التددً ٌددتم لٌاسددها و تتبعهددا مددن خددالل منطمددة النمددو التماربٌددة
) ،(Vygotsky, 1978بمعنى البد من مراعاة الفروق الفردٌة أثناء عملٌة التعلٌم.

و لدد أشدار ) Lipscomb, Swanson, & West (2004إلدى أن هندان اعتبدارات
ٌجب أن تإخذ عند استخدام عملٌة  Scaffoldingفً العملٌة التعلٌمٌة و من أهمها تحفٌز و زٌادة
ثمة المتعلمٌن بؤنفسهم و ذلن من خالل استخدام مهام مناسبة لمستوٌاتهم ٌستطٌعون إنجازها ،و فً
الولت نفسه تحدث تطورا ملحوظدا لددٌهم فمدد ٌصداب المدتعلم بإحبداط عندد تكلٌفده بمهدام أعلدى مدن
مستواه بكثٌر و ال ٌستطٌع إنجازها ،كما ٌجب تزوٌد الطالب بالمساعدة المناسبة و الكافٌدة إلنجداز
و تحمٌك المهام الموكلة إلٌهم مما ٌسهم فً اكتساب الخبرات و تحمٌك الدعم المناسب لهم ،ومعرفدة
المعلم كٌفٌة سحب الددعائم تددرٌجٌا بحٌدث ال ٌحددث سدحبها خلدال أو تدوترا أو إحباطدا لددى المدتعلم
خالل العملٌة التعلٌمٌة وٌتم إعطاء المدتعلم فرصدة لالعتمداد علدى نفسده و أداء المهدام بشدكل ذاتدً،
فعملٌددة (التسددمٌل) تكددون عملٌددة منتجددة إذا مددا تددم إعطدداء الدددعم الكددافً للمددتعلم و إٌجدداد التحدددي فددً
المهددام المسددتهدفة لتحمٌددك التطددور لكددن إن اعتمدددت عملٌددة (التسددمٌل) علددى الدددعم فمددط فلددن ٌحدددث
تطور حٌث إن التحدي المصمم للمتعلمٌن للتفكٌر و التطوٌر لد ٌتالشى .
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نظرٌة النمو المعرفً البنائً
ٌرى ) Piaget (1970أن عملٌة التعلم هً عملٌة عملٌة بنائٌة تتم عن طرٌك تعرض
المتعلم لخبرات متعددة و من خاللها ٌموم بالبناء المعرفً بنفسه و ربط الخبرات السابمة بالخبرات
الالحمة أو تعدٌل الخبرات لتتالئم و تتناسب مكونة نظام مخططات البنٌة الذهنٌة ،و لد ركز
) Piaget (1971على أهمٌة النمو المعرفً و العملً لدى المتعلم ،و على أن عملٌة التعلم عملٌة
نشطة تحدث من خالل تفاعل المتعلم مع تفكٌره لتكوٌن المفاهٌم و التراكٌب المعرفٌة ،وأكد زٌتون
وزٌتون ( ) 2003أهمٌة تحدي المستوى المعرفً للمتعلم وما ٌمتلن من خبرات و مفاهٌم و
تراكٌب معرفٌة لٌتم بعد ذلن بناء المعرفة و الخبرات الجدٌدة ،والتً أكدها بٌاجٌه.
أكد ) Piaget (1971أن الطفل ٌولد ومعه تراكٌب عملٌة فطرٌة تسمى االسكٌمات أو
المخططات الذهنٌة  ،schemesو تتعرض هذه االسكٌمات إلى تغٌر مستمر من خالل استمبال
عرف  Piagetاالسكٌمات بؤنها تراكٌب عملٌة
خبرات و مفاهٌم جدٌدة لبناء تراكٌب عملٌة ،و َّ
تحتوي على وحدات و مفاهٌم مترابطة مع بعضها بعضا بحٌث تكون كل تركٌبة عملٌة تعتمد فً
بنائها على فهم التركٌبة السابمة ،و بناء علٌه فالموازنة بٌن التراكٌب العملٌة الموجودة مسبما و بٌن
التً ٌتم استمبالها و هً من أهم العوامل التً تساعد على البناء المعرفً لدى المتعلم و تسمى ب
 ، Equilibrationو هً عملٌة الموازنة بٌن بنٌة المعرفة الداخلٌة للمتعلم و ما ٌتعرض له من
خبرات خارجٌة لتنمٌتها ،فٌستخدم المتعلم ما ٌمتلكه من معرفة عملٌة لتفسٌر هذه الخبرات أو
المشكالت التً ٌتعرض لها من المجتمع الخارجً ،فإذا تمت الموازنة بٌنهم تم حدوث تركٌبة
عملٌة جدٌدة و التً تدل على النمو المعرفً المنتظم على شكل االسكٌمات ،لكن فً حالة وجود
تنالض ما بٌن البنٌة المعرفٌة للمتعلم و المعرفة المستمبلة من الخارج فهذا ٌدل على عدم موازنة
و تسمى  Disequilibriumوبالتالً إما أن ٌنسحب المتعلم أو ٌموم بعدة أنشطة لحل المشكلة،
كؤن ٌموم بتعدٌل البنٌة الداخلٌة المعرفٌة لدٌه اعتمادا على ما استمبله من الخارج ،أو تعدٌل ما
استمبله من خبرات تعتمد على ما ٌملكه المتعلم من معرفة داخلٌة لتحمٌك الموازنة ،و ٌنتج عن ذلن
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اكتسا ب معرفة و مهارات أخرى تزٌد و تنمً التراكٌب العملٌة لدى المتعلم مما ٌساعد على التمدم
فً النمو المعرفً و البناء العملً و تطوٌر مهارات التفكٌر لدى المتعلم خاصة فً كٌفٌة التعامل
مع حل المشكالت و المهام الموكلة إلٌه مستمبال ،و من أجل عملٌة التنظٌم الذاتً self-
 regulationلهذه التراكٌب ٌحتاج المتعلم إلى مرحلتٌن أساسٌتٌن :األولى تسمى
 assimilationو هً عملٌة استمبال المعلومات من البٌئة الخارجٌة و ترتٌبها على شكل
تراكٌب عملٌة ،و الثانٌة  accommodationوهً عملٌة المواءمة بٌن البنٌة المعرفٌة الخاصة
بالمتعلم و ما تم استمباله من الخارج من تراكٌب عملٌة جدٌدة ،بحٌث ٌموم المتعلم بعدة أنشطة
عملٌة تساعد على ترابط تلن التراكٌب الجدٌدة بمعرفة و خبرات المتعلم السابمة ،و هً العملٌة
التً تحدث تطورا و نموا فً المعرفة و بنائها بطرٌمة متراكبة (زٌتون و زٌتون.)2003 ،

أثر نظرٌة النمو المعرفً البنائً و النظرٌة البنائٌة الجتماعٌة فً تعلم مهارة المراءة
بناء على ما تم ذكره سابما فإن عملٌة تعلم اللغة و إتمانها هً عملٌة بنائٌة ،فبناء مهارة
لغوٌة ٌعتمد على وجود خبرات و معرفة سابمة تساعد فً بناء هذه المهارة ،فمثال بناء مهارة
المراءة و تنمٌتها ٌحتاج إلى بناء مسبك فً رموز اللغة و الوعً الفونولوجً لتلن الرموز و إدران
العاللة بٌن الصوت و الحرف و تركٌب و تحلٌل الكلمات و الجمل من أجل تنمٌة مهارة المراءة و
تطوٌرها ،و لد أكد  )2001( cookأن تعلم مهارات اللغة هً بحد ذاتها عملٌة بنائٌة ٌمكن
للمتعلم التعلم من أخطائه فٌها وذلن بعد فهمها و تعدٌلها لبناء مفاهٌم معرفٌة جدٌدة تساعد على
تنمٌة هذه المهارات .كما أن مهارات اللغة فً بنائها تعتمد على بعضها بعضا ،فتركٌب أجزاء
اللغة و فهمها و تحلٌلها ٌإدي إلى تشكٌل البنٌة المعرفٌة لمهارة المراءة و من ثم تطوٌر و بناء
المهارات األخرى.
وذكر  )1965( Goodmanأن المار

ٌبدأ بتخمٌن المعنى من النصوص الممروءة

باستخدام البنٌة المعرفٌة و الخبرات السابمة باإلضافة إلى المعلومات الموجودة فً النصوص؛
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لتكوٌن و تركٌب المعنى .فالخبرات أو المعارف التً ٌمكن أن تخدم فً ذلن هً معرفة العاللة
بٌن الصوت و الحرف و المعرفة التركٌبٌة للجمل لتكوٌن المعنى و المعرفة التً تخص دالالت
المعنى و كٌفٌة فهم الممصود منها ،فمحاولة تخمٌن و تنبإ المعنى من النص الممروء ثم محاولة
فهمه و بنائه من خالل استخدام الخبرات السابمة و المعلومات األساسٌة و التؤكد و الموازنة بٌنها
ٌإدي إلى تطور مهارة من المهارات التً تخدم المراءة و تنمٌتها.

مهارة المراءة و أهمٌتها فً تعلم اللغة
تعرف مهارة المراءة بؤنها عملٌة عملٌة بحٌث ٌتم التفاعل بٌن المار و النص لتفسٌر و
فهم الرموز و الكلمات و المفردات و المعانً التً ٌتلماها المار ) ،(Goodman, 1965و تعد
المراءة من المهارات األساسٌة فً فهم وتعلم اللغة بحٌث تعتبر من مدخالت اللغة كما تعد المرحلة
األولى لتعلم اللغة بشكل فعال و تنمٌة المهارات األخرى كاالستماع و التحدث و الكتابة (البجة،
 ،)2003فنرى أنَ مهارة المراءة تُعد اللبنة األساسٌة فً بناء تفكٌر الطالب و ثمافته وذلن من
خالل فهمه للغة والتً من خاللها ٌستطٌع الطالب االطالع على مٌكانٌكٌة اللغة و كٌفٌة استخدامها
إلنتاج معنى لغوي دلٌك و صحٌح ،ولد أشار  )2009( Grabeإلى أن هدف المراءة و األنشطة
المستخدمة فٌها ٌإدي إلى تطوٌر المهارات الضرورٌة و األساسٌة لتعلم و فهم اللغة المستهدفة
بحٌث ٌتفرع من المراءة عدة مجاالت تخدم اللغة كالمواعد و بناء الجمل و المفردات و المعانً
المستنتجة و الصوتٌات و نطك الكلمات باعتبارها مصادر متنوعة إلدران كٌفٌة توظٌف اللغة .كما
أشار برهم (  )2014إال أن المراءة تعد عملٌة عملٌة انفعالٌة تشمل تفسٌر الرموز والرسوم التً
ٌتلماها المار

بوساطة عٌنٌه وفهم المعانً المختلفة والربط بٌنها وبٌن مخزونه الثمافً ومن ثم

إصدار األحكام على هذا النص الممروء .
وتحتل المراءة منزلة عالٌة ورفٌعة فً اللغة العربٌة وسائر العلوم حٌث ٌرى الظنحانً
( )2011أن أهمٌة المراءة تنبثك من كونها لاعدة أساسٌة لبناء شخصٌة الطفل وجدانٌا وعملٌا

20

وعلمٌا حٌث إن الطفل المار

ٌتؤثر تؤثرا واضحا بما ٌمرأه ومن هنا تتشكل البنٌة اللغوٌة من

مصادرها الصحٌحة ،كما ٌرى )2009( Nation & Newtonأن المراءة تُعد من مدخالت
اللغة  meaning-focused inputبحٌث ٌكون التركٌز على الحصول على المعرفة و فهم
اللغة ،و ٌإكد أن نوعٌة المادة الممروءة الممدمة للطالب من أهم العوامل المإثرة فً إدران و فهم
اللغة حٌث ٌجب أن تتناسب المادة الممروءة المختارة من لبل المعلم مع مستوٌات و اهتمامات
الطالب ،باإلضافة إلى أنه كلما زادت ممارسة الطالب لألنشطة المرائٌة زادت مدخالت اللغة
المستهدفة للتعلم و من ثم زاد فهم و إدران الطالب لتوظٌف اللغة و استخدامها مما ٌإدي إلى تنمٌة
المهارات األخرى للغة و من أهمها مهارة الكتابة ،فمن دون مدخالت لغوٌة لن ٌكون هنان
مخرجات للغة و هذا ٌدل على مدى أهمٌة المراءة فً إثراء المخزون اللغوي للطالب و تطوٌر
المهارات اللغوٌة األخرى و التً تعتمد اعتمادا كلٌا على بعضها بعضا ،فعن طرٌك المراءة ٌتطور
مخزون الكلمات لدى الطالب و المترادفات وتُعد المراءة نموذجا ٌوضح كٌفٌة استخدام و نطك هذه
الكلمات و المترادفات لتكوٌن المعنى المراد فً النص ،إن الممارسة المكثفة ألنشطة المراءة
تسهل اكتساب اللغة المستهدفة فً التعلم وذلن من خالل اعتبارها نماذج لتنمٌة مهارة الكتابة و
إعطاء فرصة للمتعلم تمكنه من تعرف موضوعات متعددة ،كما تساعد المراءة تطوٌر أجزاء اللغة
كالمترادفات و الكلمات و التعبٌر و المواعد النحوٌة الجدٌدة (Richards & Renandya,
).2002
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المراءة فً مرحلة التعلٌم األساسً
ٌتم التدرج فً تحمٌك أهداف المراءة المختلفة من بداٌة المرحلة االبتدائٌة وحتى نهاٌتها
ومن المتولع أن ٌكون الطالب فً نهاٌة هذه المرحلة لادرا على التمٌٌز التام بٌن أصوات الحروف
كلها سواء أكانت مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة أم ساكنة واستخدامها بطرٌمة صحٌحة أثناء
المراءة مهما كان نوعها سواء أكانت جهرٌة أم صامتة ،باإلضافة إلى ما سبك ٌجب أن ٌكون لدى
الطالب المدرة على التمٌٌز بٌن أشكال الحروف الهجائٌة فً أول الكلمة ووسطها وآخرها وعلٌه أن
ٌفرق بٌن المراءة الصامتة والمراءة الجهرٌة متمنا لفن اإللماء مع مراعاة عالمات الترلٌم ومواطن
الولف فً المراءة ،وعلٌه أن ٌكون لادرا على فهم النصوص المختلفة مع وضع عنوان مناسب لها
فً نهاٌة هذه المرحلة (مدكور.)2007 ،

طرائك تعلٌم المراءة للمبتدئٌن
تمثل االستراتٌجٌات و طرائك التدرٌس المصممة و المستخدمة لتنمٌة مهارة المراءة عامال
أساسٌا لدى المبتدئٌن .حٌث أكد أحمد ( )1982أن أحد أسباب ضعف الطدالب فدً مهدارة المدراءة
هً الطرٌمة و االستراتٌجٌة المستخدمة فً تدرٌس المراءة خاصة للمبتدئٌن ،فكما نعلم أن األطفال
كمبتدئٌن فً تعلم اللغة ٌحتاجون إلى طرائك معٌنة لتنمٌة مهارة المراءة بطرٌمة بنائٌة تسداعد علدى
تطدوٌر هددذه المهدارة فددً المراحدل العمرٌددة الممبلدة ،و ذكددر كدل مددن الخلٌفدة ( )2004و عاشددور و
الحوامدة ( )2003أن هنان ثالث طرائك رئٌسة لتعلم المراءة لدى المبتدئٌن و هدً علدى الترتٌدب:
 )1الطرٌمددددة التركٌبٌددددة و  )2الطرٌمددددة التحلٌلٌددددة و  )3الطرٌمددددة التولٌفٌددددة والتددددً تسددددمى أٌضددددا
بالمزدوجة ،و تؤكٌدا على ما تدم ذكدره سدابما ،تدرى الباحثدة أنده ٌجدب مراعداة خصدائص المتعلمدٌن
(المبتددددئٌن) عندددد اسدددتخدام أو تصدددمٌم أي اسدددتراتٌجٌة لتنمٌدددة مهدددارة المدددراءة باعتبارهدددا المهدددارة
الجوهرٌة لبناء الفهم اللغوي ،و لد نوه أبو لدبن ( )2011علدى أن المددخل األساسدً لتعلدٌم المدراءة
لدى المبتدئٌن هو التركٌز على الرمز بمعنى إدران العاللة بٌن وحدة الصوت ( )morphemeو
وحدة الكتابة ( )graphemeو التً تساعد فً تنمٌة المهدارات العلٌدا للمدراءة كدالفهم و االسدتنتاج
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بعد ذلن ،فتدرى الباحثدة أن للدوعً الفونولدوجً أو الصدوتً دورا أساسدٌا و مهمدا فدً تنمٌدة مهدارة
المراءة والفهم خاصة لدى المتعلمٌن المبتدئٌن.

و تتعدددد طرائددك تعلددٌم المددراءة للمبتدددئٌن بددٌن مددا ٌسددمى بددالطرائك التركٌبٌددة والطرائددك
التحلٌلٌة والطرائك التولٌفٌة .فدالطرائك التركٌبٌدة مدن ألددم طرائدك تددرٌس المدراءة للمبتددئٌن وهدً
التً تنطلك من مبدأ تعلٌم الجزء إلى الكل كالبدء بتعلٌم الحروف األبجدٌة بؤسمائها أو بؤصواتها ثدم
المماطع الصوتٌة فالكلمات ومن ثم الجمل ،وٌمدع تحدت مجموعدة طرائدك التددرٌس التركٌبٌدة ثدالث
طرائك رئٌسة وهً  )1الطرٌمة الحرفٌة وتسمى أٌضا " الطرٌمة الهجائٌة" أو " الطرٌمة األلفبائٌة
"وهددً طرٌمددة لائمددة علددى االلتددزام بتعلددٌم الحددروف الهجائٌددة بؤسددمائها ووفددك ترتٌبهددا األبجدددي
المعددروف ،وبعددد إتمددام حفددظ الطالددب لهددذه الحددروف ٌددتم تكلٌفدده بددتعلم الحددرف وصددوته لبددل نطددك
الكلمات كؤن ٌمول الطالب ( :ألف  /أ  /أسد تد ) ثدم تنتمدل هدذه الطرٌمدة فدً الخطدوة الثانٌدة نحدو ضدم
حرفٌن منفصلٌن لتكوٌن كلمة مثل ضم حرف األلف إلى الباء لٌنتج كلمة ( أب )  ،ثدم ٌنتمدل الطفدل
بعدها للكلمات المكونة من ثالثدة أحدرف وهكدذا ٌنتمدل تددرٌجٌا مدن الكلمدات المصدٌرة إلدى الكلمدات
الطوٌلة فالجمل ،أما الطرٌمة الثانٌة  )2الطرٌمة الصوتٌة وهً طرٌمة تعتمد على تددرٌس أصدوات
الحددروف بحركاتهددا الثالثددة ( فتحددة وضددمة وكسددرة ) بدددال مددن أسددمائها ،فٌددتمكن الطالددب فددً هددذه
الطرٌمة نطك األصوات بحركاتها الثالثة بشكل منفرد لبل نطك الكلمات موصدولة الحدروف كدؤن
ع ) ،وٌبددأ المعلدم فدً هدذه
ع ) لبل أن ٌنطك كلمة ( زَ َر َ
ٌنطك الطفل األصوات ( زَ ) و ( َر ) و ( َ
الطرٌمة بتدرٌب الطالب على جمع صوتٌن فً ممطع واحد  ،ثم ثالثة أصوات ثم ٌنتمدل المعلدم بعدد
ذلن إلى تكلٌف الطالب بتكوٌن جمل مختلفة لٌتمكن من المراءة بالتدرٌب المتكرر ،وٌفضل فً هذه
الطرٌمة تمدٌم الكلمات فً مجموعدات متشدابهة لٌسدهل علدى الطالدب إدران أصدواتها مثدل ( لدال –
سال – مال – حال ) وتتفك هذه الطرٌمة مع الطرٌمة الهجائٌة كونها تنطلك من الجزء إلى الكدل (
العٌسددوي و موسددى و الشددٌزاوي  ) 2005 ،ولكنهددا مددن وجهددة نظددر الباحثددة تفولددت علٌهددا كددون
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الطرٌمة الهجائٌة تبدأ بتعلٌم الطالب أسماء الحدروف ثدم تنتمدل بعددها ألصدوات الحدروف ممدا ٌعندً
تكلٌددف ال طالددب بمهمتددٌن إحددداهما ال تشددكل أهمٌددة علٌددا أثندداء بدددء تعلددم المددراءة  ،فددال ٌمكددن لطالددب
مبتددد أن ٌبدددأ بمددراءة الكلمددات بدددون أن ٌددتمن صددوت الحددرف ،أمددا الطرٌمددة الثالثددة مددن الطرائددك
التركٌبٌدة لتعلددٌم المدراءة فمددد أشدار ( حراحشددة  )2013 ،إلددى الطرٌمدة الممطعٌددة فدً تعلددٌم المددراءة
حٌددث ٌبدددأ المعلددم فددً هددذه الطرٌمددة بعددرض وتدددرٌس الممدداطع الصددوتٌة التددً تتكددون مددن حددرفٌن
كالحروف الممدودة بؤحد حروف المد الثالثة ( األلف والواو والٌاء ) وبعد أن ٌتدرب الطالب علٌها
بشكل كاف ٌنتمل إلى لراءة الكلمات التً تتكون من حروف ممدودة مثل ( بابا و ماما ) وبعدد ذلدن
ٌعرض المعلم كلمات أكثر اختالفا من حٌث الحروف مثل كلمة ( تاج ) ووصدوال لتددرٌب الطالدب
على لراءة الجمل ،وٌرى الحسن ( )2000أن اعتماد الطرٌمة التركٌبٌة فً تعلٌم المراءة للمبتددئٌن
لها فوائد كثٌرة  ،حٌث ٌسهم فً تحسٌن نطك األطفال للحروف.

أما الطرائك التحلٌلٌة فتنطلك من مبدأ الكل إلى الجزء على عكس الطرٌمة التركٌبٌدة حٌدث
تبدأ الطرٌمة التحلٌلٌة بتعلٌم وحدات ٌمكدن تمسدٌمها إلدى أجدزاء أصدغر فدإذا بددأت الطرٌمدة بمرحلدة
الكلمة فدإن المرحلدة الثانٌدة حتمدا سدتكون تمسدٌم الكلمدة إلدى ممداطع و أصدوات ومدن ثدم العدودة إلدى
تركٌب الكلمة مجددا ،وٌشدد أصدحاب هدذه الطرٌمدة علدى المعندى بشدكل كبٌدر وهندان عددة طرائدك
فرعٌة تنتمً للطرٌمة التحلٌلٌة ومبادئها ،ومنها طرٌمة الكلمة والمعلم عند تطبٌك هذه الطرٌمة ٌبدأ
بتعلٌم الكلمات لبل الحروف كؤن ٌبددأ المعلدم بتعلدٌم الطدالب كٌفٌدة كتابدة أسدمائهم و طرٌمدة الجملدة
ٌبدأ المعلم فً هذه الطرٌمة بمنالشة مع األطفال حول صورة معٌنة ،ومن ثم ٌكلف األطفال بالتعبٌر
عن الصورة بجملة مفٌدة تناسبها وٌموم الطالب بكتابة الجملة المختارة أسدفل الصدورة  ،وٌنحصدر
دور المعلدم فدً هدذه الخطدوة علدى التنبٌده علدى األخطداء اإلمالئٌدة إن وجددت وذلدن لبدل أن ٌكلفهددم
بالتدرب على لراءة هذه الجمل وكذلن طرٌمة المصة ،وتعدد طرٌمدة المصدة امتددادا مباشدرا لطرٌمدة
الجملة مع اختالف وحدة التعلٌم األساسٌة فً هذه الطرٌمة والتدً تتمثدل فدً المصدة ككدل والغدرض
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مدددن االعتمددداد علدددى هددددذه الطرٌمدددة هدددو بندددداء مٌدددول الطالدددب وتنمٌددددة فهمددده لألفكدددار الممددددروءة
(العٌسوي ،)2005،أما الطرٌمة التولٌفٌة أو التوفٌمٌة فمد سمٌت بهذا االسدم نظدرا ألنهدا تجمدع بدٌن
الطددرٌمتٌن التركٌبٌددة والتحلٌلٌددة وتمددوم علددى طددرٌمتٌن تعلٌمٌتددٌن همددا الطرٌمددة الجملٌددة والطرٌمددة
الصددوتٌة ،وتعتمددد هددذه الطرٌمددة علددى عدددة مراحددل فددً تعلددٌم المددراءة ،تبدددأ المرحلةةة األولةةى بتهٌئدة
الطالب للمراءة حٌث تعتمد هذه المرحلة على تنمٌة معرفة الطالب باألصوات المختلفة كؤصدوات
الحٌوانات والمحركات ومن ثم محاكاتها وإدران الفوارق بٌنها باإلضافة إلى معرفة صور األشدٌاء
وتسمٌتها  ،كما تمكنهم من معرفة الكلمات وإدارن المتضاد منها ،أما المرحلة الثانٌة مدن الطرٌمدة
التولٌفٌددة فهددً مرحلددة التعرٌددف بالكلمددات والجمددل فٌبدددأ المعلددم فددً هددذه المرحلددة بمددراءة الجمددل
بوضددوح ،ثددم ٌكلددف التالمٌددذ بمراءتهددا لددراءة فردٌددة مددع الددربط بددٌن الجمددل والصددور التددً تمثلهددا ،
وٌراعددً المعلددم فددً هددذه المرحلددة سددالمة النطددك واألداء لدددى طالبدده ،وٌنتمددل المعلددم فدً المرحلددة
الثالثددة إلددى مهددارات التحلٌددل والتجرٌددد والتركٌددب ،كتحلٌددل الجملددة إلددى كلمددات وتجرٌددد أصددوات
الحروف ،وتعد الكتابة المرحلدة الرابعدة واألخٌدرة مدن مراحدل الطرٌمدة التولٌفٌدة فدً تعلدٌم المدراءة
حٌث أن التعلم الصحٌح لمهارات المراءة البد أن ٌنكعس انعكاسا جلًٌّا على الكتابة.

الوعً الفونولوجً و أهمٌته فً تنمٌة مهارة المراءة
ٌعددرف الددوعً الفونولددوجً بؤندده إدران و معرفددة الوحدددات الصددوتٌة و فهددم العاللددة بددٌن
الحروف الهجائٌة و الفونٌمات ،و ٌتم ذلن من خالل تجزئة الكلمة إلى رموز و المدرة على فهمهما
مددددن خددددالل المزاوجددددة بددددٌن نطددددك الكلمددددة و التهجئددددة (سددددلٌمان .)2012 ،و ذكددددر

)(2003

 Trehearneأن الوعً الفونولوجً ٌعد جزءا ال ٌتجزأ من فهم اللغة المنطولة وذلن مدن خدالل
المدرة على التفكٌر باألصوات المكونة للكلمة و التً تسهم فً فهم المعنى ،فهً تعنً فهدم التركٌبدة
المنطولدددة للغدددة و التدددً تكدددون الكلمدددة مدددن خاللهدددا  ،و مدددن ثدددم االنتمدددال للمعندددى ،كمدددا عدددرف
 (1997) Fitzpatrickالدوعً الفونولددوجً بؤندده المدددرة علددى االسددتماع لمددا فددً داخددل الكلمددة،
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فتددرى الباحثددة أن الددوعً الفونولددوجً ٌُعددد جددزءا ال ٌتجددزأ مددن فهددم اللغددة و معرفددة كٌفٌددة نطمهددا و
استخدام رموز كلماتها و تحلٌلها بطرٌمة تخدم المعنى المراد سواء للغة الممروءة أم المسموعة مما
ٌسهم فً بناء اللغة بطرٌمة الجزء إلى الكل .فإدران و تطوٌر الوعً الفونولوجً ٌثري لغة المتعلم
من ناحٌة تطوٌر مهارة المراءة.

وبالعودة لما سبك تإٌد الدراسة أن الوعً الفونولوجً ٌحتل منزلة بالغة األهمٌة سواء
أكان ذلن لبل تعلٌم المراءة أم خاللها ،وٌرتبط نجاح تعلم المراءة أو فشله بمستوى الوعً
الفونولوجً ومدى تمكن المتعلم منه وٌعد التمكن من أنشطة الوعً الفونولوجً أمرا ذا أثر إٌجابً
فً المراءة والتهجئة وخاصة عند الربط بٌن الوحدات ،الصوتٌة والرموز التً تمثل هذه الوحدات
فٌستطٌع الطالب بذلن أن ٌتم المراءة دون الشعور بؤي صعوبة ،وعلى النمٌض من ذلن نجد أن
الطالب غٌر المتمكن من أنشطة الوعً الفونولوجً ٌشعر بعدم المدرة على نطك وتهجئة الكلمات
و العاللددة بددٌن المسددتوى المرائددً للطالددب ووعٌدده الفونولددوجً عاللددة سددببٌة ثنائٌددة االتجدداه
فالوعً الفونولوجً لد ٌكون أحد المتطلبات السابمة للنمو المرائً والعكس صحٌح ،فبعض جوانب
الوعً الفونولوجً لد ال ٌبدو نتٌجة طبٌعٌة لعامل النضج وإنما نتٌجدة لدتعلم الحدروف الهجائٌدة؛ إذ
بدون هذا التعلم ٌظل اكتساب المتعلمٌن للوعً بالوحدات الفونولوجٌة محددودا جددا ،كمدا أن بعدض
جوانب الوعً بؤصدوات الحدروف ٌتطدور بصدورة مسدتملة عدن التعلدٌم المرائدً ولكنده ٌدإثر بشدكل
ملحوظ ومباشر فٌه ،فكلما ازداد اإلدران الفونولدوجً للحدروف ازداد مسدتوى لدراءة المدتعلم تمددما
(سلٌمان .)2012 ،

أولٌاء األمور و آراءهم حول الوعً الفونولوجً وأثره فً تنمٌة مهارة المراءة
تعد آراء أولٌاء األمور حول أهمٌة الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة من أهم
األمور التً ٌجب أخذها بعٌن االعتبار لطالب المراحل التؤسٌسٌة ،وذلن ألن آراءهم تسهم فً
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إعادة صٌاغة استراتٌجٌات و طرائك التدرٌس المستخدمة فً هذه المرحلة العمرٌة لتنمٌة مهارة
المراءة ،فهم أكثر معرفة بخصائص أبنائهم فً هذه المرحلة مما ٌسهم فً جعل اختٌار األنشطة و
األسالٌب التعلٌمٌة

أكثر مالءمة لألطفال ،فمد أكد ) (Anderson, 1998و

) (Sonnenschein, 2000ضرورة دمج اآلباء فً عملٌة تعلم أبنائهم لمهارات المراءة و
الكتابة فً المراحل العمرٌة المبكرة ،فؤولٌاء األمور ٌسهمون فً تنمٌة هذه المهارات من خالل
تركٌزهم على أهمٌة خلك بٌئة محفزة لتنمٌة مهارات المراءة مثل نوعٌة األنشطة و االستراتٌجٌات
المستخدمة فً البرامج المصممة لخدمة هذا الهدف.

ثانًٌا  :الدراسات السابمة
فً هذا المسم سوف ٌتم تناول الدراسات السابمة التً تبٌن عاللة الوعً الفونولوجً بالمراءة
وطرٌمة تنمٌة الوعً الفونولوجً لتنمٌة المراءة ،باإلضافة إلى أنه سٌتم عرض بعض الدراسات
المختصة بتمدٌم استراتٌجٌات مختلفة لتدرٌس الوعً الفونولوجً.

عاللة الوعً الفونولوجً بالمراءة
ٌعتبر الوعً الفونولوجً من العوامل المهمة التً تسهم فً بناء وتنمٌة مهارة المراءة ،فهنان
عاللة بٌن كل من الوعً الفونولوجً والكلمات الموجودة فً النصوص المرائٌة  ،وذكرت العدٌد
من الدراسات عاللة الوعً الفونولوجً بالمراءة .

دراسددة أجراهددا كددل مددن ٌاسددٌن و وزو ( )2012فددً دراسددتهما التددً أعدددت فددً الجزائددر
بهدف التحمك من وجود عاللة ذات داللة إحصائٌة بٌن ضعف كل من الوعً الفونولوجً والمراءة
حٌددث تددم تطبٌددك البحددث علددى عٌنددة مكونددة مددن خمسددٌن طالبددا وطالبددة مددن طددالب الصددف الثالددث
األساسً والذٌن تتراوح أعمارهم بٌن ( )8-10سنوات وملتحمٌن فً ثالث مددارس حكومٌدة مدن
مدارس العاصمة ،ولد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفً حٌث استخدما اختبار تشخٌص عسدر
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المددراءة واختبددار الددذكاء واختبددار الددوعً الفونولددوجً ،وتوصددلت الدراسددة إلددى أندده توجددد عاللددة
ارتباطٌة بدٌن ضدعف الدوعً الفونولدوجً وعسدر المدراءة ،كمدا توجدد عاللدة ارتباطٌدة بدٌن ضدعف
التمطٌع اللفظً وعسر المدراءة ،وعلٌده توصدل الباحثدان إلدى أن ضدعف الدوعً الفونولدوجً ٌسدبب
ضدعفا فددً المدراءة والعكددس صددحٌح فدإن تمكددن األطفددال مدن الددوعً الفونولددوجً ٌُعدد مإشددرا هامددا
لنجاحهم فً اكتساب المراءة واتمانها بصورة جٌدة.

و لد أجرٌت دراسة فً الجزائر لكل من منتصر و الشاٌب و العدٌس ( )2014تهددف إلدى
توضٌح العاللة بٌن صعوبة و عسر المراءة و مستوى الوعً الفونولوجً ،حٌث تم تطبٌك الدراسة
على عٌنة تؤلفت من ثالثٌن طالبا و طالبة من طالب الصف الرابع و الخامس االبتدائً ٌعانون من
صددعوبات فددً المددراءة ،و لددد اعتمدددت الدراسددة علددى المددنهج الوصددفً االستكشددافً ،حٌددث اسددتخدم
اختبار المدرة الفونولوجٌة للطالب الكتشاف مدى عاللة المستوى الفونولوجً لدٌهم بعسدر المدراءة
التً ٌعانً منها التالمٌذ ،و لد أسفرت النتائج على وجود عاللة ارتباطٌة ذات داللة إحصائٌة بدٌن
مستوى الوعً الفونولوجً و عسر المراءة حٌث إن الطالب الدذٌن ٌعدانون مدن ضدعف فدً الدوعً
الفونولوجً ٌترتب علٌه ضعف فدً المدراءة ،باإلضدافة إلدى أن تحدٌدد مسدتوى الدوعً الفونولدوجً
لدى األطفال ٌُعد مإشرا أساسدٌا فدً تحددي مسدتوى نمدوهم فدً مهدارة المدراءة ،و هدذا ٌإكدد مدا تدم
ذكدددره سدددابما باعتبدددار أن الدددوعً الفونولدددوجً مإشدددر و ممٌددداس للمسدددتوى المرائدددً لددددى الطالدددب
(.)Trehearne, 2003

ولام رٌموس و آخرون ( )2013بإجراء دراسة فً برٌطانٌا تهدف إلى بٌدان العاللدة بدٌن
العجز الفونولوجً و ضعف عسر المراءة لدى األطفال ،واستخدمت الدراسة المنهج التجرٌبدً بدٌن
مجموعتٌن من األطفال تتراوح أعمارهم ما بٌن  8إلى  12سنة حٌث كاندت المجموعدة التجرٌبٌدة
عبارة عن األطفال الذٌن ٌعانون عجزا فً اللغة والمراءة ،بٌنمدا المجموعدة الضدابطة ال تعدانً مدن
هدذه المشدكالت ،تدم تطبٌدك اختبدار ٌسدمى (  )test batteryوٌتكدون هدذا االختبدار مدن أكثدر مدن
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مجال لغوي وٌجمع بٌن المراءة والوعً الفونولوجً فً اللغة ،و أسفرت الدراسة عن وجود عاللة
بٌن العجدز الفونولدوجً وعسدر المدراءة حٌدث ٌُعدد العجدز الفونولدوجً عدامال مدن العوامدل المسدببة
لعسر المراءة لدى األطفال.

و لد أجرى العٌس ( )2009دراسة فً الجزائر تكشف العاللة بٌن مستوى المدرة المرائٌة
و الوعً الفونولوجً لدى طالب المرحلة االبتدائٌة من سن  8الى  11سنة ،حٌث تم اختٌدار عٌندة
تؤلفت من  101طالب من الجنسٌن و تم تصنٌفهم إلى مجموعتٌن ،المجموعة األولى تحتوي علدى
واحد وخمسٌن طالبا من المراء العادٌٌن و خمسٌن طالبا من الطالب الذٌن ٌعانون عسدرا لرائٌدا ،و
لد تم تطبٌك اختبار لمٌاس المدرة الفونولوجٌدة ،و تمدت الممارندة بدٌن نتدائج المجمدوعتٌن مدن خدالل
استعمال اختبار " ،"T-TESTو بناء على ذلن تدم حسداب االرتبداط بدٌن المددرة المرائٌدة و الدوعً
الفونولددوجً ،و أسددفرت الدراسددة عددن وجددود عاللددة ارتباطٌددة بددٌن الددوعً الفونولددوجً و لدددرة
الطددالب المرائٌددة ،كمددا أكدددت الدراسددة وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائٌة بددٌن نتددائج اختبددار المدددرة
الفونولوجٌة بٌن المراء العادٌٌن و الطالب الذٌن ٌعانون عسرا لرائٌا.

كما أجرٌت دراسة فً وزارة التربٌة و التعلٌم ( )2005بسلطنة عمان هددفت إلدى معرفدة
و تحدٌد مستوى طدالب الحلمدة األولدى فدً مهدارة المدراءة و األسدباب التدً تدإدي إلدى ضدعف هدذه
المهارة ،ولد تم استخدام المنهج الوصفً فً هذه الدراسة من خالل اجراء اختبار المدراءة الجهرٌدة
و اختبار المراءة الصامتة ،كما تم استخدم استبانة تحتدوى علدى أسدباب الضدعف المرائدً و اسدتبانة
أخرى تحتوي علدى حلدول ممترحدة لمعالجدة هدذا الضدعف ،كمدا تدم اسدتخدام بطالدة لتحلٌدل محتدوى
كتاب اللغة العربٌة ،و من أهم النتائج التً توصدلت لهدا الدراسدة أن هندان ضدعفا لرائٌدا لددى طلبدة
الحلمة األولى فً التعلٌم األساسً ،بسبب ضعفهم فً مهارة إدران المماطع الصوتٌة ،و ٌرجع ذلن
إلى خلو كتب اللغة العربٌة من تدرٌبات تركز على مهارة تحلٌل المماطع الصوتٌة للكلمة.
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باإلضددافة إلددى أندده تددم تطبٌددك دراسددة مددن لبددل دمحم ( )2004فددً الددٌمن لمعرفددة صددعوبات
المراءة لدى طدالب المرحلدة التؤسٌسدٌة وذلدن مدن خدالل معرفدة وجهدات نظدر المعلمدٌن لالسدتفادة
منها فً إٌجاد حلول لمعالجة هذه الصدعوبات ،و لدد تدم اختٌدار  128معلمدا مدن معلمدً الصدفوف
الثالثة األولى بشكل عشوائً ،و لد تم استخدام اسدتبانة ومدن ثدم تدم تحلٌلهدا إحصدائٌا،و لدد أسدفرت
النتدائج عدن معظددم أسدباب صددعوبات المدراءة لدددى طدالب المرحلدة التؤسٌسددٌة هدو عدددم التمٌٌدز بددٌن
الحركات الطوٌلة و المصٌرة أثناء المدراءة والدذي ٌعدد دلدٌال علدى ضدعف الدوعً الفونولدوجً لددى
الطددالب وذلددن لعدددم تمٌٌددزهم بددٌن أصددوات الحددروف الطوٌلددة و المصددٌرة و التحلٌددل الفونولددوجً
للكلمة.

و لد أجرٌت دراسة أخرى فً المملكدة العربٌدة السدعودٌة فدً الرٌداض للكثٌدري ()2000
هدددفت إلددى تشددخٌص الصددعوبات التددً تعددانً منهددا طالبددات الصددف الرابددع االبتدددائً فددً المددراءة
الجهرٌة و الصامتة ،و لد تضمنت عٌنة الدراسة  112طالبة من الصدف الرابدع ،و لدد اسدتخدمت
الباحثة اختبارا تحصٌلٌا كؤداة لمٌداس صدعوبات المدراءة الجهرٌدة و الصدامتة و تطبٌمهدا علدى عٌندة
استطالعٌة من ( ) 10طالبات وذلن للتؤكد من ثبات و صدق االختبار .و لد أسفرت النتائج على أن
صعوبات المراءة الصامتة التً تعانً منها الطالبات كاندت بسدبب عددم تمكدنهن مدن فهدم الجملدة و
الفمرة ،و من صعوبات المدراءة الجهرٌدة الدبطء فدً إدران الرمدوز و حدذف او اسدتبدال أو إضدافة
أحرف على الكلمات و عددم معرفدة نطدك الكلمدة ،ممدا ٌددل علدى أن ضدعف الدوعً الفونولدوجً و
إدران الرموز و نطك األحرف بشكل صحٌح ٌإدي إلى ضعف المراءة كمهارة باإلضافة إلدى عددم
فهم المدخالت الممروءة بطرٌمة صحٌحة.

و من خالل ما تم عرضده سدابما ،تدرى الباحثدة أن الدراسدات السدابمة تإكدد أهمٌدة الدوعً
الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة و معالجة الصعوبات المرائٌدة والضدعف المرائدً الدذي ٌعدانً
منه الطالب فً المرحلة االبتدائٌة باعتبارها المرحلدة التؤسٌسدٌة لمهدارة المدراءة ،وعلدى الدرغم مدن
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اختالف المنهجٌة المستخدمة فً الدراسدات التدً تدم ذكرهدا سدابما إال أن النتدائج كاندت مشدتركة بدل
موحدددة فددً تفسددٌر العاللددة االرتباطٌددة بددٌن الددوعً الفونولددوجً و مهددارة المددراءة و تحدٌدددا لطددالب
المرحلددة االبتدائٌددة ،فكمددا تددرى الباحثددة فددً دراسددة دمحم ( )2004ووزارة التربددة و التعلددٌم بسددلطة
عمددان ( )2005و الكثٌددري ( )1421أن مددن األسددباب الجوهرٌددة التددً تددإدي إلددى صددعوبات أو
ضعف أو عسر لرائً هو ضعف الوعً الفونولوجً و عدم إدران العاللدة بدٌن الكلمدة المكتوبدة و
المنطولددة مددا ٌددإثر علددى المددراءة و الفهددم و االسددتٌعاب للمددادة الممددروءة ،و أكدددت دراسددة العددٌس و
منتصر و الشاٌب ( )2014بؤن العامل الرئٌسً فً تواجد مشكلة العسر المرائً هو نمص التركٌز
على الوعً الفونولوجً و تنمٌته لدى طالب المرحلة الدنٌا.

تطوٌر الوعً الفونولوجً لتنمٌة مهارة المراءة
ٌعد الوعً الفونولوجً من األساسٌات فً بناء و فهم اللغة الممروءة ،فترى الباحثة أن من
أساسددٌات تنمٌددة مهددارة المددراءة خاصددة للمبتدددئٌن تنمٌددة إدراكهددم للعاللددة بددٌن الرمددوز و األحددرف
المكتوبة و األصوات المنطولة .فإدران المدتعلم ألجدزاء الكلمدة و دمدج الرمدوز الصدوتٌة لتكوٌنهدا
ٌساعد على بناء اللبنة األولى فدً تنمٌدة مهدارة المدراءة (سدلٌمان ،)2012 ،كمدا أكددت )(2003
 Trehearneأن معرفة مسدتوى الدوعً الفونولدوجً لددى طدالب المرحلدة الددنٌا ٌُعدد مدن ألدوى
المإشددرات المسددتمبلٌة علددى نجدداحهم و تنمٌددتهم فددً مهددارة المددراءة ،كمددا أن تهٌئددة البٌئددة الدراسددٌة
الخاصة بهذا المجال و اسدتخدام طرائدك تددرٌس و اسدتراتٌجٌات مباشدرة تركدز علدى تنمٌدة الدوعً
الفونولددوجً تسدداعد علددى تطددوٌر المددراءة لدددى األطفددال ،و لددد نددوه كددل مددن & Augustyn
 (2008) Duursma Zuckermanعلدى أن لددرة الطفدل فدً الدتفحص و التالعدب بالممداطع
الصددوتٌة و المددوافً و الفونٌمددات ٌسدداعد علددى سددرعة تنمٌددة مهددارة المددراءة ،و أن األطفددال الددذٌن
ٌعددانون مددن صددعوبات فددً الددوعً الفونولددوجً ٌعددانون مددن صددعوبات فددً تنمٌددة و تطددوٌر مهددارة
المراءة.
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ٌرى مركز الدعم التعلٌمً فً المدس ( )2011أن هندان خطدوات محدددة ٌجدب أن ٌتبعهدا
المعلم لتطوٌر الوعً الفونولوجً لدى الطالب حٌث تعمل هذه الخطوات على تبٌٌن العاللة ما بدٌن
الجزء والكل فً اللغة بحٌث ٌنتمل الطالب من السهل إلى الصعب تدرٌجٌا كؤن ٌبدأ ببرنامج تطوٌر
الوعً الفونولوجً بتمٌٌز الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع أو المافٌدة ( سدمعٌا وبصدرٌا ) وذلدن مثدل
طار) ومن ثم االنتمال لتعزٌز الوعً الفونولوجً للطالب بجعله ٌمٌدز تمٌٌدزا كافٌدا
كلمتً
(صار و َ
َ
المماطع التً تتكون منها الكلمة كؤن ٌعً بؤن كلمة ( كتاب ) تتكدون مدن ثالثدة ممداطع وهدً ( ِكدـ /
تددا  /بت ) وفددً الخطددوة الثالثددة ٌجددب تعزٌددز لدددرة الطالددب علددى تركٌددب وتجمٌددع األصددوات لتكددوٌن
كلمات ذات معنى كؤن ٌكدون كلمدة (طبدل) أو (بطدل) مدن الحدروف ( ط  ،ب  ،ل ) وفدً الخطدوة
األخٌرة من برنامج تطوٌر الدوعً الفونولدوجً حٌدث ٌجدب أن ٌمتلدن المدتعلم المددرة الكافٌدة علدى
التالعب باألصوات كؤن ٌبدل الطالب صوت الماف مدن كلمدة (لدال) بصدوت السدٌن فتصدبح الكلمدة
بذلن ( سال).

وتتم عملٌدة المدراءة مدن خدالل اإلدران السدمعً و البصدري بحٌدث ٌدتم اسدتمبال الوحددات
الصدوتٌة و مددن ثددم إسددماطها علددى الرمددوز المكتوبددة (البصددرٌة) و الددربط بٌنهمددا ،و مددن خددالل هددذا
التدرٌب على الوعً الفونولوجً ٌتطور المستوى األساسً فً فهم المراءة ،فالمراءة تتطلب الدربط
بددٌن األصددوات المنطولددة و الكلمددات المكتوبددة و مددن خددالل تحلٌددل و تركٌددب هددذه األصددوات و
الكلمددات ،إن اكتسدداب مهددارة المددراءة ٌصددبح أمددرا بنائٌددا و سلسددا .فددادران األصددوات المسددموعة و
الرموز المكتوبة والمطابمة بٌنهما ٌُعد من المدخالت األساسٌة فً فهم و تنمٌة المراءة ،و ٌدتم ذلدن
بشكل تدرٌجً و استراتٌجً بحٌث ٌبدأ من إدران العاللة بٌن الحرف و الصوت و من ثدم االنتمدال
إلى الكلمة و تحلٌلهدا و تركٌبهدا و مدن ثدم الجملدة و كٌفٌدة تحلٌلهدا و تركٌبهدا مدن خدالل الدربط بدٌن
الصوت المنطوق و الكلمة المكتوبة مما ٌإدي إلى فهم اللغة الممروءة (سلٌمان.)2012 ،
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استراتٌجٌات فً تدرٌس الوعً الفونولوجً
ٌعد توظٌف مهارات الوعً الفونولوجً فً تطوٌر لراءة الطلبة من أهم االستراتٌجٌات التً تعمل
على رفع كفاءة الطلبة المرائٌة بشكل بنائً ومنطمً وعملً  ،فمد ذكرت دراسات أعدة فً هذا
المجال بعض االستراتٌجٌات المتبعة فً ذلن ومنها:

أجرى ) Segers and Verhoeven (2004دراسة فً هولندا هدفها الكشف عن
أثر برنامج محوسب فً تنمٌة الوعً الفونولوجً لألطفال الذٌن ٌعانون ضعف اللغة ،واعتمد
الباحثان على المنهج التجرٌبً حٌث تم تصمٌم اختبار لبلً وبعدي ،واشتمل على مهمات تهدف
لمٌاس الوعً بالكلمات المنطولة و الوعً بمماطع الكلمة و الوعً بالوزن و المافٌة و الوعً الفو
نٌمً ،واشتملت عٌنة الدراسة على ستة وثالثٌن طالبا وطالبة من طالب الروضة األولى موزعٌن
على خمسة مدارس مختلفة ،و اعتمد البرنامج على األلعاب التركٌبٌة و اإلٌماعٌة من خالل
استخدام الحاسوب وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام الحاسوب من خالل األلعاب الصوتٌة ٌزٌد
من فاعلٌة برامج الوعً الفونولوجً مما ٌنعكس إٌجابا على مستوى الوعً الفونولوجً
والمهارات اللغوٌة لدى ذوي المصور اللغوي.
ولد أجرٌت دراسة لسعد ( )2007تهدف إلى الكشدف عدن فاعلٌدة برندامج تددرٌبً للدوعً
الفونولددوجً فددً تحسددٌن بعددض المهددارات األساسددٌة فددً المددراءة فددً اللغددة اإلنجلٌزٌددة لدددى تالمٌددذ
الصف الخامس االبتدائً ذوي صعوبات المراءة حٌث تكونت عٌنة البحث من سدتٌن طالبدا وطالبدة
من طالب المرحلة االبتدائٌدة بجمهورٌدة مصدر العربٌدة واعتمدد الباحدث للوصدول إلدى نتدائج بحثده
اإلجرائددً علددى ثالثددة أدوات :ممٌدداس الددوعً الفونولددوجً واختبددار المهددارات الرئٌسددة فددً المددراءة
والبرنددامج وتوصددلت الدراسددة إلددى أن زٌددادة اإلدران الفونولددوجً لدددى الطلبددة ٌددإدي إلددى ارتفدداع
مستوى الوعً المرائً لدٌهم .
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كما هدفت دراسة مطر والعاٌد ( )2009التً أجرٌت فً المملكة العربٌة السعودٌة
بهدف تعرف فاعلٌة برنامج باستخدام الحاسوب فً تنمٌة الوعً الفونولوجً و أثره على الذاكرة
العاملة والمهارات اللغوٌة لدى ذوي صعوبات تعلم المراءة ،واتبع البحث المنهج التجرٌبً ،حٌث
اعتمد على ممٌاس مهارات الوعً الفونولوجً وممٌاس المهارات اللغوٌة وممٌاس الذاكرة العاملة
باإلضافة إلى برنامج الوعً الفونولوجً ،و لد احتوى البرنامج على تنمٌة ثمانً مهارات أساسٌة
و هً" :تمسٌم الجمل الى كلمات ،تمسٌم الكلمات الى مماطع ،تمسٌم الكلمات إلى أصوات ،وتركٌب
أصوات الكلمات الحمٌمٌة ،وتركٌب أصوات الكلمات غٌر الحمٌمة ،و سجع و تمفٌة الكلمات ،تحلٌل
أصوات الحروف ،و تحدٌد بداٌة الكلمات " .و ُ
طبك البحث على عٌنة تكونت من اثنٌن وثالثٌن
طالبا وطالبة من طالب الصف الثانً األساسً ذوي صعوبات التعلم فً محافظة الطائف ،وتم
تمسٌم عٌنة الدراسة عشوائٌا إلى مجموعتٌن األولى تجرٌبٌة وتتكون من ستة عشر طالبا وطالبة
والثانٌة ضابطة وتتكون من ستة عشر طالبا وطالبة و اشتملت كل مجموعة على ثمانٌة ذكور
وثمانً إناث ،و أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلٌة البرنامج المحوسب فً تطوٌر مهارات الوعً
الفونولوجً لدى الطلبة حٌث كانت هنان فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن المجموعة التجرٌبٌة و
الضابطة ،و أكثر المهارات التً حدث فٌها تطورا من خالل تطبٌك البرنامج هً مهارة تركٌب
أصوات الكلمات غٌر الحمٌمٌة ،و تحلٌل أصوات الحروف ،و تمسٌم الجمل إلى كلمات.
كما أعدت الباحثة الطٌبً ( )2010دراسة كمٌة تهدف إلى مالحظة التطور التدرٌجً
ألربع استراتٌجٌات من استراتٌجٌات تنمٌة الوعً الفونولوجً فً اللغة العربٌة حٌث استهدفت
الباحثة عٌنة تكونت من مئة وأربعٌن طالبا وطالبة من طالب المرحلة االبتدائٌة الملتحمٌن
بالصف األول والثانً والثالث بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،و لامت الباحثة بتكلٌف أفراد العٌنة
بتن فٌذ أربع مهام وهً  :مهمة إدران اإلٌماع ،ومهمة تحدٌد الصوت األول من الكلمة  ،باإلضافة
إلى مهمة حذف بعض المماطع من الكلمة  ،ومهمة التمطٌع الصوتً ولد تم تطبٌك هذه المهام على
الطالب وتحلٌل النتائج من خالل استخدام برنامج (  )Anovaباإلضافة إلى إجراء الممارنات بٌن
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النتائج التً أسفرت عن وجود اختالفات فً المهام من خالل أداء الطالب ومستوٌاتهم ،حٌث
وجدت العٌنة سهولة فً تنفٌذ مهام اإلدران اإلٌماعً ثم تحدٌد الصوت األول ثم حذف المماطع كما
أشارت النتائج إلى وجود صعوبة ملموسة لدى الطلبة فً المهام الخاصة بتمسٌم الكلمة إلى مماطع
صوتٌة واختلفت النتائج بحسب المرحلة الدراسٌة ألفراد العٌنة ،حٌث فضل طالب الصف الثانً
مهمة تحدٌد الممطع الصوتً األول للكلمة بٌنما فضل طالب الصف الثالث مهمة حذف المماطع
ولم ٌكن هنان فروق فً مهمات اإلٌماع والتمطٌع الصوتً بٌن جمٌع أفراد العٌنة بمختلف
مستوٌاتهم.
هدفت دراسة ( )Sullender,Ritchson,Mullis,comille,2004إلى تحري اندماج
أولٌاء األمور فً متابعة تطور مهارات المراءة والكتابة ألطفالهم ،حٌث تبنت الدراسة المنهج
التجرٌبً باستخدام اختبار لبلً وبعدي لمٌاس أثر استراتٌجٌات تم تطبٌمها لتطوٌر هذه المهارات،
وتم تطبٌك الدراسة على عٌنة تؤلفت من ستة وسبعٌن طفال من خمسة مراكز لرعاٌة األطفال فً
والٌة فلورٌدا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،أكدت النتائج على أن التفاعل بٌن أولٌاء األمور
واألطفال ٌعمل على تنمٌة مستوى المراءة وخصوصا الوعً بنطك الكلمات.
ولم تغفل الدراسة الحالٌة أخذ آراء أولٌاء األمور فً استخدام استراتٌجٌات الوعً
الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة من خالل مالحظة أداء أبنائهم المرائً فً والع حٌاتهم ،و لم
ٌتدخل أولٌاء األمور فً تطبٌك البرنامج لمعرفة أثره من خالل احتوائه على استراتٌجٌات الوعً
الفونولوجً لتنمٌة مهارة المراءة دون وجود أي متغٌرات أخرى لد ٌكون لها ضلع فً نتائج
الطلبة ،بعكس دراسة ) (Anderson, 1998و ) (Sonnenschein, 2000فمد أشركوا
أولٌاء األمور فً البرامج المصممة فؤثر ذلن على التمدم الملحوظ الذي حصل علٌه الطالب ،و لد
ٌكون هذا التمدم بسبب تدخل أولٌاء األمور أو من كفاءة البرنامج ،و بالتالً ٌصعب تحدٌد مدى
كفاءة االستراتٌجٌات المستخدمة لتنمٌة مهارة المراءة فً الدراستٌن.
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ثالثًا  :ملخص الفصل الثانً
فً هذا الفصل تم عرض اإلطار النظري الذي ٌضم كل من النظرٌة البنائٌة االجتماعٌة
لـفوٌجتسكً ) vygotsky (1978و النظرٌة المعرفٌة لبٌاجٌه ) ،Piaget (1970باإلضافة إلى
أنه تم تناول بعض الدراسات السابمة التً تتعلك بتحمٌك هدف الدراسة ،حٌث تناولت الباحثة عدة
محاور منها :أهمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً و طرائك تعلٌم المراءة
للمبتدئٌن و الوعً الفونولوجً و أهمٌته فً تنمٌة مهارة المراءة و كٌفٌة تطوٌر الوعً
الفونولوجً و االستراتٌجٌات المتبعة فً تدرٌس الوعً الفونولوجً وفً نهاٌة الفصل الثانً تم
التطرق ألهمٌة إشران أولٌاء األمور فً تعلٌم أبنائهم مهارات الوعً الفونولوجً والمراءة ورأٌهم
فٌها .و سوف تضٌف هذه الدراسة بعض النماط الهامة الخاصة باستراتٌجٌات تنمٌة الوعً
الفونولوجً ودورها فً رفع مستوى مهارة المراءة.
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الفصل الثالث :المنهجٌة واإلجراءات
الممدمة
ٌعرض هذا الفصل اإلجراءات التً اتخذتها الباحثة لتحمٌك الغرض من هذه الدراسدة والتدً تهددف
لمعرفة أثر برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهدارة المدراءة لددى طلبدة الصدف الثدانً
األساسدً فدً دولدة اإلمددارات العربٌدة المتحددة ،وسددوف ٌشدتمل هدذا الفصدل علددى ملخدص لكدل مددن
منهجٌددة الدراسددة ومجتمعهددا وعٌنتهددا باإلضددافة إلددى أدوات جمددع البٌانددات وتحلٌلهددا وطرٌمددة لٌدداس
صدق وثبات أدوات جمع البٌانات  ،و أخاللٌات البحث كما سٌتم اإلجابة فً هذا الفصل عن أسدئلة
البحث اآلتٌة:
السؤال األول:

ما أثر برنامج لائم على الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارة المدراءة لددى طلبدة
الصف الثانً األساسً؟

السؤال الثانً:

إلدددى أي مددددى سددداهمت األنشدددطة و األدوات التعلٌمٌدددة المسدددتخدمة أثنددداء تنفٌدددذ
البرنامج فً إعطاء صورة واضحة عدن دعدم تطدور الدوعً الفونولدوجً لغدرض
تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً؟

السؤال الثالث:

ما هً آراء أولٌاء أمور الطلبة حول فاعلٌة برنامج لائم على الوعً الفونولوجً
فً تنمٌة مهارة المراءة لدى أبنائهم فً الصف الثانً؟

السؤال الرابع:

إلددى أي مدددى سدداهم البرنددامج فددً صددمل الددوعً الفونولددوجً لدددى طلبددة الصددف
الثانً األساسً ؟
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ً
أول :منهج الدراسة
تهدف الدراسة إلى لٌاس أثر برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة
ً
لدى طلبة الصف الثانً األساسً؛ لذا استخدمت الباحثة المنهج المختلط الذي ٌجمع بٌن الك ّم ّ
ً وٌمكن تعرٌفه بؤنّه المنهج المائم على جمع وتحلٌل البٌانات وربط ما بٌن النتائج الك ّمٌّة
والنوع ّ
والنوعٌّة ،وٌلجؤ الباحثون إلى ( )Methods Mixedالمنهج المختلط لفهم الظاهرة بشكل دلٌك
ً فمط (حرٌري.)2016،
ً فمط أو النوع ّ
و كامل؛ لكونه أفضل من استخدام المنهج الك ّم ّ

ثانًٌا :عٌنة الدراسة
اشددتملت عٌنددة الدراسددة علددى ثمانٌددة طددالب وطالبددات مددن طلبددة الصددف الثددانً األساسددً بإحدددى
مدارس مدٌنة العٌن بدولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،ولد تم اختٌار العٌنة بطرٌمة ممصودة ،وكان
معٌددار اختٌددار العٌنددة المسددتوى المرائددً المتوسددط و تددم تحدٌددد ذلددن مددن خددالل خبددرة الباحثددة أثندداء
تدرٌسددهم فددً المدرسددة حٌددث وجدددت الباحثددة جمٌددع أفددراد العٌنددة ٌعددانون مددن بعددض المشددكالت
المرائٌة ،باإلضافة إلى معٌار لدرتهم واستعدادهم للمشاركة فدً البحدث  ،ولدد التصدر نطداق عٌندة
البحث على ثمانٌة طالب وذلن بسبب طول مدة تطبٌدك البرندامج باإلضدافة إلدى عددم لددرة معظدم
الطالب علدى المشداركة فدً البرندامج نظدرا ألن مكدان تطبٌدك البرندامج لدم ٌكدن فدً المدرسدة ممدا
ٌعنً عدم لدرة فئدة كبٌدرة مدن الطلبدة علدى االنضدمام للبرندامج إمدا لضدٌك ولدت ذوٌهدم  ،أو لعددم
توفر مواصالت تنملهم من المنزل إلى المكان الذي تم فٌه تطبٌك البحث.

لمحة عن عٌنة الدراسة
فً هذا المسم سٌتم وصف كل طالب من الطلبة المشاركٌن فً البرنامج ،حٌث كانت هنان صفات
مشددتركة تجمددع بٌددنهم ،ومددن هددذه الصددفات  :أنهددم ٌشددتركون فددً نفددس المرحلددة الدراسددٌة و هددً
الصف الثانً ،إضدافة إلدى أن مسدتواهم المرائدً متوسدط و ٌعدانون مدن بعدض المشدكالت المرائٌدة
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التً لها عاللة بالوعً الفونولوجً وجمٌعهم ٌنتمون إلدى المجتمدع اإلمداراتً و تتدراوح أعمدارهم
ما بٌن ثمان إلى تسع سنوات ،وفٌما ٌؤتً وصف مفصل و دلٌك لكل طالب:
شةةهد :عمرهددا ثمددانً سددنوات  ،طالبددة فددً الصددف الثددانً األساسددً  ،إماراتٌددة الجنسددٌة  ،مسددتواها
متوسددط فددً المددراءة وتمٌددل إلددى األنشددطة الحركٌددة التددً تُو َ
ظ دف فٌهددا اللغددة  ،تتمٌددز بددروح
المبادرة وأكثر األنشطة التً برعت فٌها نشاط ( شجرة التفاح ) من المحور الثالدث( تركٌدب
وتجمٌع األصوات لتكوٌن كلمة ذات معنى) ،حٌث كانت من أكثدر الطدالب والطالبدات تمٌدزا
فً هذا النشاط .ولكنها تعانً من بطء فً التهجئدة وبدطء فدً إدران صدوت الحدرف بسدرعة
عند لراءة الكلمات.
عائشةةة  :عمرهددا تسددع سددنوات  ،طالبددة فددً الصددف الثددانً األساسددً  ،إماراتٌددة الجنسددٌة  ،صدداحبة
خٌال واسع ولها المدرة على نسج المصص واألحداث بطرٌمة ت ُ ْش ِع ُر َمدن ٌشداهدها وٌسدتمع
لها بالمتعدة والتعجدب  ،لهدا المددرة علدى ربدط المعلومدات التدً تعلمتهدا بوالعهدا وذلدن عدن
طرٌك سرد لصص خٌالٌة فً ولت لصٌر  ،ولكنها تعانً من مشكلة لرائٌة فهدً ال تملدن
المدرة على التمٌٌز بٌن المدود المصٌرة والطوٌلة وكان هذا الضدعف ظداهرا علدى لراءتهدا
وكتابتها.
مبارن  :عمره تسع سنوات  ،طالب فً الصف الثانً األساسدً  ،إمداراتً الجنسدٌة  ،دائدم الخدوف
والتردد وال ٌبادر بمراءة نص جدٌد أمام طالب صفه ٌ ،مٌل لألنشطة السدماعٌة كاألناشدٌد
و األصوات التعلٌمٌة ٌ ،عانً من ضعف لرائً فهو ال ٌملن المدرة على تركٌب األصوات
ودمجهددا لتكددوٌن الكلمددات ولراءتهددا وذلددن بددرغم معرفتدده للحددروف ولدرتدده علددى لددراءة
أصواتها .
سالمة  :عمرها ثمانً سنوات  ،طالبة فً الصف الثانً األساسً  ،إماراتٌة الجنسدٌة  ،تعدانً مدن
فرط النشداط وتعدانً مدن مشدكلة لرائٌدة فهدً ال تنطدك أصدوات الحدروف المتماربدة بشدكل
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صحٌح  ،وهً ال تُفرق بٌن الحروف المتماربة فدً المخدرج الصدوتً (فدً النطدك) مثدل (
ض ،ظ) و ( ت ،ط) و (ذ  ،ث) وعلى سبٌل المثدال كاندت سدالمة تنطدك كلمدة ( ضدرب)
بمولها (ظرب ) وتنطك كلمة (تمر) بمولها ( طمر).
ناصر  :عمره تسع سدنوات  ،طالدب فدً الصدف الثدانً األساسدً  ،إمداراتً الجنسدٌة  ،كدان ناصدر
ٌعددانً مددن للددة التركٌددز وسددرعة الملددل  ،فهددو بحاجددة للتجدٌددد المسددتمر سددواء فددً األنشددطة
الممدمة له أم فً طرائك التدرٌس المتبعة معده  ،فتدارة ٌمٌدل ألن ٌكدون معلمدا صدغٌرا دون
أن ٌمتلن المدرة على االسدتمرار فدً لعدب الددور لمددة طوٌلدة وتدارة أخدرى ٌمٌدل لأللعداب
التعلٌمٌة الحركٌة  ،ونظرا لتشتته السرٌع كدان ناصدر ٌعدانً مدن بدطء فدً المدراءة وكدان ال
ٌكترث لنطك الحركات مما تسبب الحما فً عدم تمٌٌزه لنطك الفتحة والضمة والكسرة .
سارة  :عمرها تسع سنوات  ،طالبة فً الصدف الثدانً األساسدً  ،إماراتٌدة الجنسدٌة  ،كاندت تحدب
االسدتماع للمصدص بشدغف عدال ولكنهدا كاندت ال تجدرإ علدى لراءتهدا معتمددة علدى نفسددها؛
وذلن الفتمارها لروح المبادرة والمنافسة .
سةةالم  :عمددره تسددع سددنوات  ،طالددب فددً الصددف الثددانً األساسددً  ،إمدداراتً الجنسددٌة  ،كددان ٌمٌددل
لخوض أي تجربة تعلمٌة جدٌدة وكان ٌتمٌز بروح رٌاضٌة عالٌة فهو ٌتمبل نتائج أي منافسة
ولكنه كان غالبا ٌشعر بالملل بعد فترة وجٌزة من البدء بالتجربة التعلمٌدة الجدٌددة  ،وبدالرغم
من مٌل سدالم لدتعلم كدل جدٌدد إال أنّده كدان ٌعدانً مدن مشدكلة لرائٌدة وهدً ضدعفه فدً تهجئدة
الكلمات مما تسبب فً بطء نطمه للكلمات الجدٌدة.
علةةً  :عمددره ثمددانً سددنوات  ،طالددب فددً الصددف الثددانً األساسددً  ،إمدداراتً الجنسددٌة  ،ال ٌحددب
المراءة وكان ٌتهرب من أداء مهامه المرائٌة ممدا تسدبب بحددوث مشدكلة لرائٌدة لدٌده  ،فكدان
علً بطٌئا جدا فً المدراءة وٌمٌدل لتردٌدد النصدوص المرائٌدة خلدف الطدالب أو المعلمدة دون
النظر للكلمات وحروفها  ،ولد أثر ذلن على ربطه بٌن شكل الحرف وصوته .
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ثالثًا  :أدوات الدراسة
لجؤت الباحثة السدتخدام ثدالث أدوات لجمدع البٌاندات الكمٌدة والكٌفٌدة وذلدن بهددف الوصدول لنتدائج
دلٌمة تعكس دلة الدراسة فً التحري عن فاعلٌة البرنامج المائم على الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة
مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً ،ولد بدأت الباحثة بتطبٌك االختبار المبلً ثم انتملت
بعد ذلن لتنفٌذ البرنامج و أنشطته وبعد االنتهاء من تطبٌك البرنامج واألنشطة لامت الباحثة بمٌداس
مدددى تمدددم الطلبددة مددن خددالل تطبٌددك اختبددار بعدددي ،أمددا بالنسددبة لددألداة األخٌددرة فكانددت عبددارة عددن
ممابالت مع أمهات الطلبة المشاركات فً البرنامج وفٌما ٌلً نبذه تفصٌلٌة عن كل أداة من أدوات
الدراسة :

أ-الختبار المبلً والبعدي
ص مم االختبار المبلً والبعدي لمٌاس أثر برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة
ُ
مهارة المراءة لدى طالب الصف الثانً األساسً  ،و ٌتكون االختبار المبلً و البعدي من أربعة
محاور و هً )1 :معرفة الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع أو المافٌة  )2 ،الوعً بالمماطع التً تتكون
منها الكلمة و  )3تركٌب و تجمٌع األصوات لتكوٌن كلمة ذات معنى  )4 ،التالعب باألصوات
(حذف و استبدال األصوات) .و تم تحدٌد المحتوى و مدة االختبار بناء على مستوى الطالب
المشاركٌن فً البحث و الذي تم تحدٌده من خالل مستوى تحصٌلهم فً مادة اللغة العربٌة ،ولد
اختٌرت العٌنة بشكل لصدي فتم اختٌار الطالب ذوي المستوى المتوسط فً اللغة العربٌة وذلن
لبٌان فاعلٌة البرنامج فً تطوٌر الوعً الفونولوجً ومهارة المراءة لدى الطالب.

ولد طبك

االختبار فً زمن لدره خمسون دلٌمة و لامت الباحثة بتصمٌم األسئلة بناء على معاٌٌر تم تحدٌدها
لكل محور و تم تبنٌها من دراسات معتمدة أجراها كل من الحسٌنً ( )2005و مطر و العاٌد
( )2009بحٌث استخدمت المحاور األربعة المذكورة سابما لمٌاس الوعً الفونولوجً المرتبط
بمهارة المراءة ،واعتمد تصمٌم االختبار المبلً و البعدي على معاٌٌر بنائٌة بحٌث ٌدعم كل محور
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من المحاور المحور اآلخر؛ لٌتخذ هٌئة بنائٌة لمعرفة الطالب ،وتدرجت أسئلة االختبار المبلً و
البعدي من البسٌط إلى المتمدم بغٌة مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالب.
أسئلة المحور األول :تعتمد فً تمٌٌمٌها على معٌارٌٌن أساسٌٌن :األول أن ٌحدد الطالب
الكلمات المتشابهة فً االٌماع ،و الثانً أن ٌدرن الطالب تشابه المافٌة فً بعض الكلمات ،ولمٌاس
هذٌن المعٌارٌن لامت الباحثة بتصمٌم ثالثة أسئلة ،حٌث سٌموم الطالب فً السإال األول برسم
دائرة حول الكلمة المختلفة فً اإلٌماع و فً السإال الثانً سوف ٌموم الطالب بتحدٌد إذا ما كانت
الكلمات تتشابه إٌماعٌا أم ال ،و فً السإال الثالث سٌموم الطالب بمراءة الكلمات المتشابهة فً
اإلٌماع ،و بناء على ما سبك ،نرى أن المهارات المطلوبة فً األسئلة :هً إدران و تحدٌد الطالب
للكلمات ذات االٌماع المتشابه فمط.
أسئلة المحور الثانً :تموم على ثالثة معاٌٌر أساسٌة و هً :أن ٌمرأ الطالب المماطع
الصوتٌة لراءة صحٌحة؛ و أن ٌحلل الكلمات المختلفة إلى مماطع صوتٌة  ،باإلضافة إلى أن ٌمٌز
الطالب بٌن المتشابه من األصوات وبناء على تلن المعاٌٌر لامت الباحثة بتصمٌم أربعة أسئلة
فالسإال األولٌُ :كلف الطالب بمراءة الممطع الصوتً األول من الكلمة بٌنما فً السإال الثانً:
ٌموم الطالب بمراءة الممطع الصوتً األخٌر من الكلمة ،أما فً السإال الثالثٌ :موم الطالب بتحلٌل
كلمات معٌنة و استخراج الممطع المتحرن و الساكن من الكلمة ،أما فً السإال الرابعٌ :موم
المتعلمون برسم دائرة حول الصورتٌن اللتٌن ٌجمعهما ممطع متشابه واحد على األلل ،و فً هذا
المحور ٌنتمل الطالب تدرٌجٌا من مهارة اإلدران لألصوات ذات االٌماع المتشابه الى لراءة
المماطع و تحلٌلها و التمٌٌز بٌنها.
أسئلة المحور الثالث :تموم على معٌار واحد :و هو أن ٌركب الطالب األصوات لتكوٌن
كلمات ذات معنى ،بحٌث تم تصمٌم سإال هدفه تكلٌف الطالب تركٌب األصوات لتكوٌن كلمات
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مفٌدة ( مع عدم تحدٌد ترتٌب معٌن للحروف و عدم إجبار المتعلمٌن على استخدام جمٌع
الحروف) .هدف هذا المسم من االختبار لٌاس مهارة تركٌب األصوات لتكوٌن كلمات ذات معنى.
أسئلة المحور الرابع :تموم على معٌار واحد :و هو أن ٌستبدل الطالب الحرف األول أو
األوسط أو األ خٌر من الكلمة بهدف تكوٌن كلمات جدٌدة ذات معنى بحٌث تم وضع سإال ٌموم من
خالله الطالب باستبدال الحرف الملون بحرف آخر؛ لتكوٌن كلمة ذات معنى ،هدف المسم من
االختبار لٌاس مهارة استبدال األصوات لتكوٌن كلمات ذات معنى بحٌث ٌُمٌَّم الطالب بناء على
مدى إدراكه لألصوات و مستوى مهارة التمٌٌز الصوتً لدٌه و مستوى مهارته فً استبدال
األصوات المركبة لتكوٌن كلمات ذات معنى ( انظر ملحك .)1

ب -برنامج الوعً الفونولوجً
ُوض َع هذا البرنامج لمٌاس مدى تدؤثٌر تنمٌدة الدوعً الفونولدوجً فدً تحسدٌن مسدتوى لدراءة طدالب
الصف الثانً األساسً ،وتم تطبٌك البرنامج على عٌنة من إحدى مدارس دولدة اإلمدارات العربٌدة
المتحدة الخاصة بحٌث تمدر بثمانٌة طالب من طلبة الصف الثانً األساسً ،وتدم لٌداس مسدتوٌات
الطالب المرائٌة ومدى تطورها وذلن وفك اختبار لبلً وبعدي معد من لبل الباحثة ،باإلضافة إلى
أنه تم ممارنة نتدائج االختبدار المبلدً بنتدائج االختبدار البعددي لمٌداس أثدر البرندامج فدً تنمٌدة الدوعً
الفونولوجً لدى الطالب وعالوة على مدا سدبك فمدد تدم اختٌدار المدواد واألنشدطة التعلٌمٌدة مدن لبدل
الباحثة بناء على هدف البحث الذي تسدعى الباحثدة لتحمٌمده ،ونوعدت الباحثدة بدٌن األنشدطة والمدواد
المختارة والتً تتناسب مع مستوٌات واهتمامات وخصائص الطلبة ،وتم اسدتخدام مصدادر متنوعدة
مثل الشبكة المعلوماتٌة وممرر اللغة العربٌة المعتمد فدً دولدة اإلمدارات العربٌدة المتحددة ولصدص
ومجالت معدة لألطفال باللغة العربٌة و بعض األناشٌد العربٌدة وبعدض األلعداب التعلٌمٌدة الخاصدة
بتنمٌة الوعً الفونولوجً.
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أهذاف اٌجشٔبِح
ٌهدف البرنامج إلى تنمٌة مهارات الوعً الفونولوجً لدى تالمٌذ الصف الثانً األساسً فً إحدى
مدارس المدن الكبدرى بدولدة اإلمدارات العربٌدة المتحددة حٌدث أسدهم البرندامج فدً إكسداب الطدالب
المدرة على التمٌٌز بٌن الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع أو المافٌة و الوعً بالمماطع التً تتكون منها
الكلمددة ،و تركٌددب وتجمٌددع األصددوات لتكددوٌن كلمددة ذات داللددة معنوٌددة باإلضددافة إلددى مددنح الطلبددة
المدرة على التالعب باألصوات وذلن من خالل حذف واستبدال الحروف فً الكلمة الواحدة.

األدواد اٌّغزخذِخ في اٌجشٔبِح
ٌتكون هذا البرنامج من أنشطة صفٌة مختلفة تتكون مدن ألعداب تعلٌمٌدة وبطالدات وصدور كرتونٌدة
باإلضافة إلى التدرٌبات المرائٌة التً تم تصمٌمها على برنامج البوربوٌنت ،وتناولت تدرٌبات على
مهددارات الددوعً الفونولددوجً ،إلددى جانددب بعددض األنشددطة الجماعٌددة التددً تهدددف لتعزٌددز الددوعً
السمعً وإدران أصوات الحروف .

اإلخشاءاد
تدددم اختٌدددار التددددرٌبات واألنشدددطة مدددن لبدددل الباحثدددة حٌدددث تهددددف بعدددض األنشدددطة لتنمٌدددة الدددوعً
الفونولوجً ،بٌنما تهدف األنشطة والتدرٌبات األخرى لٌاس مددى اسدتجابة الطدالب ولددرتهم علدى
تمٌٌز األصوات ولٌاس مدى تمدمهم فً لراءة هذه الفونٌمات بغرض تكوٌن كلمات ،باإلضافة إلدى
بناء التفكٌدر اإلبدداعً للطلبدة؛ وذلدن لتنمٌدة الدوعً الفونولدوجً مدن خدالل طدرح تددرٌبات تسدتثٌر
تفكٌر الطالب :كالتدرٌبات التً تكلف الطدالب باسدتبدال أحدد أصدوات الكلمدة بؤصدوات أخدرى ثدم
تكلددٌفهم بعددد ذلددن بنطددك الكلمددة مددع إدران معناهددا ،حٌددث تددم فددً هددذا البرنددامج مراعدداة خصددائص
المتعلمٌن فً هذه المرحلة العمرٌدة عدن طرٌدك تندوع األنشدطة ومراعداة الفدروق الفردٌدة و اعتمداد
طرائك تدرٌب مالئمة فاعلة تهدف لتدرٌس الوعً الفونولوجً بطرٌمة شٌمة ٌسدهل فهمهدا كمدا تدم
اعتمدداد أسددلوب التمددوٌم المسددتمر فددً كددل محددور ٌددتم تناولدده والددذي مددن شددؤنه بٌددان أداء المتعلمددٌن
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وعكس مدى فهمهدم ألصدوات الحدروف و الدوعً الفونولدوجً ،مدع األخدذ بعدٌن االعتبدار مراعداة
المدة الزمنٌة التً سٌطبك فٌها البرنامج وهً أربعة أسابٌع فً الفصل الدراسدً الثالدث مدن العدام (
.) 2016 - 2015

اٌجيئخ اٌصفيخ
تم تطبٌك البحث فً لاعة خاصة من لاعات جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة؛ وذلن بهددف تدوفٌر
بٌئة تعلمٌة جدٌددة للطلبدة المشداركٌن فدً البرندامج ،وكاندت الماعدة مجهدزة بداألدوات والمدواد التدً
تحتاجها الدراسة لتطبٌك البرنامج ،وتم ترتٌب الطلبة فً مجموعات حسب ندوع النشداط الممدارس.
و الزمن المخصص له و كان دور الباحثة هو إعداد األنشطة واالسدتراتٌجٌات والمدواد المسدتخدمة
سواء لالستماع أم للمراءة أم للتمٌٌم وتم التعامل بٌن الباحثة وعٌنة البحث بشكل مباشر.

ِذح اٌجشٔبِح
تم تطبٌك البرنامج خالل أربعة أسابٌع حٌدث التمدت الباحثدة بالطلبدة عشدر سداعات فدً كدل أسدبوع
وذلن لتدرٌس محور واحد فً كل أسبوع .
جدول رلم ( : )1خطة تطبٌك البرنامج
األسبوع

عدد الساعات

المحور المتناول

األسبوع األول

 10ساعات

الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع أو المافٌة

األسبوع الثانً

 10ساعات

الوعً بالمماطع التً تتكون منها الكلمة

األسبوع الثالث

 10ساعات

تركٌب وتجمٌع األصوات لتكوٌن كلمات

األسبوع الرابع

 10ساعات

ذات معنى
التالعب باألصوات
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تم اختٌار التدرٌبات واألنشطة من لبل الباحثة ،حٌث هدفت بعض األنشطة تنمٌة الوعً
الفونولوجً للطلبة ،بٌنما هدفت األنشطة والتدرٌبات األخرى لٌاس مدى استجابة الطلبة لهذه
األنشطة وتطور لراءتهم.

أعبٌيت وطشائك اٌزذسيظ
تم اختٌار المواد وأسالٌب التدرٌس بناء على مستوى الطدالب الحمٌمدً الدذي تدم لٌاسده مدن
خالل االختبار المبلً وتحدٌد نماط الضدعف لددٌهم ،و تدم تصدمٌم االختبدار المبلدً والبعددي مدن لبدل
الباحثددة للولددوف علددى مسددتوٌات الطلبددة ،إضددافة إلددى األخددذ بعددٌن االعتبددار اهتمامددات واحتٌاجددات
خصائص المتعلمٌن بحٌث ٌسهم ذلن فً تحمٌك هدف البرنامج والبحث.
وكانددت األنشددطة المسددتخدمة فددً البرنددامج متنوعددة وتخدددم المحدداور األربعددة والتددً كانددت
تهدف إلى تنمٌة مستوٌات الطلبة فً الدوعً الفونولدوجً ،وكاندت هدذه األنشدطة تطوٌرٌدة وتحدوي
منافسة وتعزز مفهدوم الدتعلم التعداونً والنشدط بدٌن الطلبدة ،حٌدث كدان تطدوٌر الدوعً الفونولدوجً
بنائً ،إضافة إلى أن بعض األنشطة كاندت تهددف إلدى تحفٌدز الطلبدة مدن خدالل دمجهدم فدً بعدض
األلعاب التعلٌمٌة ،إلظهار مدى استجابتهم للبرنامج.

أعبٌيت اٌزمىيُ
اعتمد البرنامج على أسالٌب تموٌم واضحه ومن أهمها استخدام أسلوب التموٌم المستمر بحٌث تمدوم
الباحثة بتزوٌد الطالب بؤنشطة و أوراق عمل وتددوٌن البٌاندات الخاصدة بكدل نشداط  ،وذلدن خدالل
تناول كل محور لضمان لٌداس مددى تطدور الطلبدة بشدكل مسدتمر ،باإلضدافة إلدى االختبدار المبلدً
والبعدي كتموٌم ختامً.
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اٌّحزىي
ٌتكون البرنامج من أربعة محاور رئٌسة (مطدر والعاٌدد  )2009،و (الحسدٌنً  )2005،حٌدث تدم
تناول هذه المحاور فً أربعة أسابٌع و طبك كل محور خالل أسبوع ،بوالع عشدر سداعات تدرٌبٌدة
أسددبوعٌا ،ولُسددم البرنددامج إلددى عدددة محدداور :الكلمددات المتشددابهة فددً اإلٌمدداع أو المافٌددة و الددوعً
بالمماطع التً تتكون منها الكلمة ،و تركٌب وتجمٌدع األصدوات لتكدوٌن كلمدة ذات معندى باإلضدافة
إلددى محددور التالعددب باألصددوات (حددذف واسددتبدال الحددروف) ،وفٌمددا ٌ دؤتً تفصددٌل لهددذه المحدداور
األربعة وطرٌمة تدرٌسها وتموٌمها.

المحور األول  :الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع أو المافٌة
وصف المحور
ٌتمثل المحور فً لدرة الطالب على التمٌٌز بٌن الكلمات المتماثلة فً اإلٌماع أو المافٌة مثل (فناء ،
فداء  ،شتاء  ،ضٌاء ) (جمدل  ،جبدل )  ( ،عمدل  ،عسدل )  ( ،وصدل  ،حصدل ) ( ،لطدة  ،بطدة )
وذلن من خالل تزوٌد الطالب بؤنشطة واستراتٌجٌات هددفها تحفٌدز وتنشدٌط مهدارة االسدتماع لددى
الطلبة؛ بغٌة زٌادة اإلدران و التمٌٌز بٌن األصوات وبعد ذلن تطبٌدك مهدارات الدوعً الفونولدوجً
التً اكتسبها الطالب ،وذلدن مدن خدالل تكلٌفده بمدراءة كلمدات تحمدل نفدس اإلٌمداع أو المافٌدة ومدن
وحمك الطالب فً هذا المحور مخرجات التعلم اآلتٌة:
-1أن ٌحدد الطالب الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع .
 -2أن ٌستخرج الطالب تشابه المافٌة فً بعض الكلمات .
-3أن ٌمرأ الطالب الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع لراءة جهرٌة صحٌحة .
-4أن ٌمرأ الطالب الكلمات المتشابهة فً المافٌة لراءة جهرٌة صحٌحة .
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ومن أجل تحمٌك هذه المخرجات تم االعتماد على عدة أنشطة تعلٌمٌة متنوعة كاآلتً:

النشاط األول  :إدران األصوات
لامت الباحثة بعرض نشٌد ٌحتوي على كلمدات عدٌددة تنتهدً بحدرف ( الدالم ) أو ( الددال) وذلدن
بواسطة السبورة الذكٌة ،و بعد االنتهاء من لراءة النشٌد بشكل كامل لامت الباحثدة بمدراءة الكلمدات
التً تنتهً بؤحد الحرفٌن (ل  ،د) بشكل عشوائً ،بحٌث ٌعنً سماع حرف الالم فً نهاٌة الكلمة
المفز خطوة باتجاه األمام وٌعنً سماع حدرف الددال فدً نهاٌدة الكلمدة المفدز خطدوة باتجداه الخلدف ،
وتم عمد المنافسة بدٌن أربعدة طدالب فدً كدل مدرة ،ومدن ٌحصدد نمداط أكثدر ٌكدن فدائزا ،ثدم انتملدت
الباحثة لتطبٌك النشاط نفسه على الطالب الفائزٌن؛ وذلن بهدف تتوٌج الطالب الفائز وتم اسدتخراج
الكلمات الخاصة بهذا النشاط من نشٌد ثوب العٌد (الكعبً  )2015 ،بحٌث كلفت الباحثدة الطدالب
بمراءة النشٌد لبل البدء بالنشاط وتم استخراج الكلمات المعنٌة بالنشاط ومن ثم تم البددء فٌده (انظدر
ملحك -2م. 1 .أ).

النشاط الثانً  :مالحظة الفرق
لامت الباحثدة بعدرض نشدٌد ٌحتدوي علدى مجموعدة مدن الكلمدات الممفداة ثدم لامدت بمراءتهدا لدراءة
جهرٌة صحٌحة أمدام الطدالب مدع تنبدٌههم علدى ضدرورة االسدتماع الجٌدد للمدراءة ،بعدد ذلدن لامدت
الباحثة بعدرض بطالدات تحتدوي علدى كلمدات مطابمدة لكلمدات النشدٌد لبدل االنتمدال لكلمدات أخدرى
مشابهة لهدا أو مختلفدة بصدوت أو أكثدر وعلدى الطدالب إدران االخدتالف ولدراءة كدل كلمدة بشدكل
صحٌح ،وتم تطبٌك هذا النشداط علدى كلمدات مسدتخرجة مدن أنشدودة جحدا (طٌدور الجندة)2011،
حٌث استمع الطالب لألنشودة لبل البدء بالنشاط ( انظر ملحك  - 2م .1.ب) .
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النشاط الثالث  :صندوق الكلمات
لامددت الباحثددة بعددرض نددص ٌحتددوي علددى عدددة كلمددات تحمددل نفددس الددوزن وكددان علددى الطددالب أن
ٌمٌزوا الكلمات المتشابهة فً الوزن من خدالل تصدنٌفها ووضدعها داخدل صدندوق واحدد ،ثدم لامدت
الباحثة بتكلٌف ثالثة طالب آخرٌن بمراءة مجموعة من الكلمات التً تنتمدً لصدندوق واحدد بحٌدث
ٌكون هنان صندوق واحد لكل طالب ،ثم اختارت الباحثة أفضل لارئٌن لٌتنافسا فً إحضار كلمات
أخرى تحمل أوزان مشابهة للكلمات التً لاموا بمراءتها ،وتم تطبٌك هذا النشاط علدى لصدة حكاٌدة
زهرة (درادب  ( )2015،انظر ملحك  2م.1 .ج) .

النشاط الرابع :لعبة صٌد السمن
لامددت الباحثددة بعددرض نددص احتفدداالت الربٌددع فددً هولندددا ( كتدداب مهددارات لغتددً للصددف الثددانً
 )2015،أمام الطالب ولراءتها لراءة جهرٌة صحٌحة ،وبعدد ذلدن وضدعت الباحثدة مجموعدة مدن
كلمات المصة مكتوبة على بطالدات صدغٌرة تدم تثبٌتهدا علدى لدوح أزرق كبٌدر ،وكلفدت كدل طالدب
باصطٌاد كلمتٌن متشابهتٌن فً الوزن والمافٌة وتعلٌمها بشكل منظم على السبورة ( انظرملحك -2
م.1.د) .

النشاط الخامس :أطبك ما تعلمت
كلف الطالب فً هذا النشاط بحل مجموعة من أوراق العمل ( ثالث أوراق ) حٌث عكسدت أوراق
العمل مدى فهم الطالب للمحور األول ومدى تمكنهم منه ( انظر ملحك  - 2م.1.ذ).
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المحور الثانً  :الوعً بالمماطع التً تتكون منها الكلمة
وصف المحور :
ٌتمثل هذا المحور فً ممدرة الطالب على تحلٌل الكلمة إلدى الممداطع الصدوتٌة التدً تتكدون
منها كل كلمة ،كؤن ٌحلل الطالب كلمة ( أسد ) إلى ثالثة ممداطع علدى النحدو التدالً ( أ  -س – د )
وكلمة كتاب إلى ( ن ـ تا ـ ب ) ،ثم تكلٌفه باستخراج المماطع المتشابهة بٌن الكلمات بعد لراءة هذه
ط – ة ُ ) وبطة إلى ( بَ ْ
المماطع مثل تحلٌل كلمتً لطة إلى (لِ ْ
ط– َ
ط– َ
ط – ة ُ ) ومعرفة أن المماطع
المشتركة بٌن الكلمتٌن هً ( َ
طةُ )حٌث تم تحلٌل الكلمات إلى أصوات والتمٌٌز بٌن المتشابه منهدا
فددً النطددك مددن خددالل تزوٌددد الطددالب بؤنشددطة و أوراق عمددل تحتددوي علددى كلمددات تددم اختٌارهددا
وتحدٌدها من لبدل الباحثدة لٌدتم تحلٌلهدا مدن لبدل الطلبدة ،وحمدك الطالدب فدً هدذا المحدور مخرجةات
التعلم اآلتٌة :
-1أن ٌحلل الطالب الكلمات إلى مماطع صوتٌة .
 -2أن ٌصنف الطالب المماطع الصوتٌة لراءة صحٌحة .
 -3أن ٌمٌز الطالب بٌن المتشابه من األصوات .
و تم تطبٌك خمسة أنشطة لخدمة وتنمٌة المحور الثانً على النحو التالً :

النشاط األول  :لعبة الكرات
لامت الباحثة بكتابة كلمات مختلفة مختارة من نشٌد فً العالم الكبٌر ( كتاب معدارف لغتدً للصدف
الثانً  )2015،على بطالات ،ثم لامت بتعلٌمها على السبورة وذلن بعد لراءة النشٌد بشكل واضدح
أمام الطالب ومن ثم لامت الباحثة باختٌار ثالث طالب بطرٌمة عشوائٌة و كلفتهم برمً الكرة نحو
الكلمة التً تبدأ بصوت معدٌن تحددده الباحثدة ،ومدن لدام برمدً الكدرة نحدو الصدوت الصدحٌح كدان
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فائزا (تم تكرار العملٌة وذلن لٌتم إشران جمٌع الطالب فً النشاط ) ،و كلف الطدالب بتحلٌدل هدذه
الكلمات على ورلة عمل مع تحدٌد المماطع المشتركة بٌن كل مجموعة (انظر ملحك  -2م.2.أ)

النشاط الثانً  :لعبة اسحب وحلل
تم كتابة مجموعة من الكلمات الثالثٌة والرباعٌة والخماسٌة بشكل تدرٌجً ،ثم لامت الباحثة بتمسٌم
الطددالب إلددى أربددع مجموعددات حٌددث لامددت كددل مجموعددة بتحلٌددل عشددر كلمددات مختددارة بطرٌمددة
عشوائٌة خالل مدة معٌنة ،ومن ٌنت ِه من تحلٌل الكلمات بطرٌمة صحٌحة ٌكن هو الفرٌك الفدائز مدع
مراعاة التمٌٌم الفدردي ،وذلدن مدن خدالل توزٌدع األدوار فدً المجموعدة الواحددة فكدل طالدب مكلدف
بتحلٌل ثالث كلمات ( ثالثٌة ورباعٌة وخماسٌة ) (انظر ملحك  -2م.2.ب).

النشاط الثالث  :الرأ واكتشف
لامت الباحثة بعرض لصة نبع العجائدب ( عبددالرحٌم  )2015 ،ولرأتهدا لدراءة نموذجٌدة أمدام
الطالب بحٌث تمثل لراءتها المراءة النموذجٌة ثم كلفت الطالب بمراءة النص بشكل صحٌح ،بعدها
انتملددت الباحثددة لتنفٌددذ النشدداط حٌددث بددأ النشدداط بتكلٌددف الطددالب تحلٌددل الكلمددات المسددتخرجة مددن
النص ثم تحدٌد الممطع األول من الكلمدة بشدكل منفصدل ،ثدم كلفدت الباحثدة الطدالب بتحلٌدل كلمدات
أخرى مع استخراج الممطع الساكن؛ وذلن لتعزٌز لدرة الطالب على التمٌٌز بٌن الممطدع المتحدرن
والساكن ( انظر ملحك  -2م .2.ج)

النشاط الرابع  :لعبة لٌام وجلوس
لامت الباحثة بمراءة مجموعة من الكلمات بشكل واضدح ،ومدن ثدم كلفدت الطدالب بدالتمٌٌز سدماعٌا
بٌن أصوات الكلمات ،حٌث إن الباحثة لامت بتمسٌم الكلمدات إلدى مجموعدات ثنائٌدة وتمدوم بمدراءة
كلمتٌن وعلى الطالب الولوف فً حال كانت الكلمتان تشتركان بممطع واحد على األلدل ،والجلدوس
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فً حال لم تكن الكلمات تتشدابه فدً أي مدن مماطعهدا الصدوتٌة ،وهددف هدذا النشداط تنمٌدة وتعزٌدز
التمٌٌز السمعً لألصوات لدى الطالب (انظرملحك  - 2م.2د).

النشاط الخامس  :أطبك ما تعلمته
ٌهدددف هددذا النشدداط تنمٌددة وتعزٌددز مددا تددم تعلمدده فددً األنشددطة السددابمة ،حٌددث سددتموم الباحثددة بتنفٌددذ
مجموعددة مددن التدددرٌبات التددً تتصددل بتنمٌددة لدددرة الطددالب علددى التمٌٌددز بددٌن الممدداطع الصددوتٌة
المشتركة بٌن الكلمات ومن ثم التمٌٌدز بدٌن الممداطع السداكنة والمتحركدة ،وتدم تطبٌدك النشداط علدى
نشٌد الضدفدع الصدغٌر ( لدولً  )2015 ،التدً تتكدون منهدا الكلمدة وعدددها (انظدر ملحدك - 2
م.2.ذ).
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المحور الثالث  :تركٌب وتجمٌع األصوات لتكوٌن كلمة ذات معنى
وصف المحور :
فً هذا المحور تم تزوٌد الطالب بؤصوات مختلفدة؛ لٌدتمكن الطالدب مدن خاللهدا تركٌدب و
تجمٌع األصوات؛ لتكوٌن كلمة مما ٌنمً إدران الطالدب بؤهمٌدة الصدوت وكٌفٌدة تدؤثٌره فدً تكدوٌن
س)
س )؛ لٌكون المتعلم بدذلن كلمدة ( فَدؤ ْ ُ
كلمات ذات معنى ،كؤن ٌعطً المعلم األصوات ( فَـ  ٬ـؤ ْ ُ ،
دب) وحمدك الطالدب فدً هدذا المحدو مخةةر
ـب )؛ لٌكدون المدتعلم كلمدة ( َكت َ َ
و الحدروف ( نَ  ،ـتَدـ َ ،
التعلم التالً:
-1أن ٌمتلن الطالب المدرة على تركٌب األصوات لتكوٌن كلمات ذات معنى .
حٌث تم تطبٌك األنشطة اآلتٌة فً هذا المحور :

النشاط األول :ج ّمع و ر ّكب
تم وضع مجموعة من الحروف على بطالدات صدغٌرة فدً صدندوق ،و ُكلدف الطالدب بسدحب أربعدة
حددروف بشددكل عشددوائً ثددم تكددوٌن كلمددة ذات معنددى ،وهدددف هددذا النشدداط تنمٌددة أداء الطالددب فددً
استخدام األصوات؛ لتكوٌن كلمات ذات معنى (انظرملحك  -2م.4.ب)

النشاط الثانً  :اسمع و ركب
فً هذا النشاط سٌستمع الطالب لعدة أحرف  ،ومن ثم ٌموم بتركٌبها لتكوٌن كلمات ذات معنى حٌث
تم تنمٌة الوعً الفونولوجً من خالل االستماع لألصوات وإدراكهدا ،ممدا ٌسداعد علدى فهدم نوعٌدة
األصوات وكٌفٌة ترابطها؛ لتكوٌن كلمة مفهومة وذات داللة لفظٌة (انظرملحك  -2م.3.أ).
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النشاط الثالث :شجرة التفاح
لامت الباحثة بوضع صورة كبٌرة لشجرة وثبتت علٌها بطالات على شكل " تفداح " مكتدوب علٌهدا
مجموعة من الحروف مثل " با " و "ب" وعلٌه ٌجب أن ٌموم الطالدب بتركٌدب كلمدة (بداب) وذلدن
من خالل اختٌار المماطع الصوتٌة الصحٌحة التً تساعد على تكوٌن كلمة ذات داللة معنوٌة .

النشاط الرابع  :أطبك ما تعلمت
هدف هذا النشاط لتنمٌة وتعزٌز ما تم تعلمه فً األنشطة السابمة ،حٌث لامت الباحثة بإعدداد وتنفٌدذ
ورلة عمل تتصل بتنمٌة لدرة الطالب على تركٌب وتجمٌع المماطع الصوتٌة لتكدوٌن كلمدة ذات
معنى.
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المحور الرابع  :التالعب باألصوات
وصف المحور :
لام الطالب فً هذا المحور بحذف واسدتبدال األصدوات سدواء الصدوت األول أم األوسدط أم األخٌدر
س)
فً الكلمة والتالعب بها لتكوٌن كلمدات ومعدان أخدرى ،كدؤن ٌعطدً المعلدم كلمدة ( فَدـ  ،ـؤ ْ ُ ،
س) ومن ثم ٌطلب المعلم من الطالدب اسدتبدال حدرف األلدف فدً كلمدة
لٌكون المتعلم بذلن كلمة ( فَؤ ْ ُ
(فؤس) بحرف ( الراء )؛ لٌنتج كلمة (فرس) ،وبذلن ٌختلف معندى الكلمدة كلٌدا ممدا ٌكسدب الطالدب
َب) ،ثم طلدب
ـب )؛ لٌكون المتعلم كلمة ( َكت َ
معرفة كلمة جدٌدة أو عرض األصوات ( نَ  ،ـت َـ َ ،
المعلم من أحد المتعلمٌن استبدال حرف التاء فً كلمة كتب بحرف (السٌن ) لٌنتج كلمة ( كسدب )،
وكذلن طلب المعلم من طالبه حذف حرف الراء من كلمدة ( رمدال ) لتصدبح ( مدال ) ،و .فدً هدذا
المحور تم تطبٌك نشاطٌن لتحمٌك مخرجات التعلم اآلتٌة :
-1أن ٌستبدل الطالب الحرف األول من الكلمة بهدف تكوٌن كلمات جدٌدة ذات معنى جدٌد .
-2أن ٌستبدل الطالب الحرف األوسط من الكلمة بهدف تكوٌن كلمات جدٌدة ذات معنى جدٌد .
-3أن ٌستبدل الطالب الحرف األخٌر من الكلمة بهدف تكوٌن كلمات جدٌدة ذات معنى جدٌد .

النشاط األول  :حذف الممطع األول
ُكلف الطالب فً هذا النشاط بحذف الصوت األول من الكلمة مدع الحفداظ علدى بمٌدة األصدوات فدً
مواضعها؛ بغٌة نطك الكلمة الجدٌدة بشكل صحٌح مع إدران معناها ( الحسدٌنً  ( )2005 ،انظدر
ملحك  -2م.4.أ).
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النشاط الثانً  :استبدال الممطع األول .
فً هذا النشاط تم استخدام تمنٌة السبورة الذكٌدة مدن خدالل التالعدب بدالحرف األول أو األوسدط أو
األخٌر من الكلمة؛ لتكوٌن كلمة أخرى تحمل معنى آخر ،و ذلن من خالل وضع كلمة فً منتصدف
الشاشة تحٌطها الحروف وعلى الطالب أن ٌجدد الحدرف الصدحٌح لٌمدوم باسدتبداله بحدرف آخدر فدً
نهاٌة الكلمة بهدف تكوٌن كلمة جدٌدة ذات معنى.

النشاط الثالث :لعبة البالونات
فً هذا النشاط لام المعلم بكتابة مجموعة مدن الكلمدات علدى بطالدات وتعلٌمهدا علدى السدبورة  ،كمدا
لامددت المعلمددة بكتابددة مجموعددة مددن الحددروف علددى ورق صددغٌر وتضددع كددل حددرف بددداخل بددالون،
وعلى الطالب أن ٌختدار بالوندا بشدكل عشدوائً ،وٌسدتخرج الحدرف الدذي بداخلده؛ لٌسدتبدله بحدرف
آخر موجود فً إحدى البطالات المعروضة على السبورة بشرط تكدوٌن كلمدة ذات داللدة معنوٌدة (
انظر ملحك  -2م.4.ب) .

 الممابالتاعتمدددت الباحثددة علددى إجددراء الممددابالت وهددً أداة كٌفٌددة لجمددع البٌانددات ،واعتمدددت علددى أسددلوب
الممابالت شبه الممننة ،والتً عرفها لندٌلجً ( :)2014بؤنهدا الممابلدة التدً ٌعدد لهدا الباحدث بشدكل
مسبك وٌموم بتحكٌمها ولكنه لد ٌغٌر فً تسلسلها أو ٌضٌف علٌها ،وذلن وفك ما تمتضٌه مجرٌدات
الممابلة مع الشخص المعنً بها والمعلومات التً جمعها منه ،ولوضع أسئلة الممابلدة لامدت الباحثدة
بداٌددة بتحدٌددد الهدددف مددن إجددراء الممابلددة :وهددو بٌددان مدددى فاعلٌددة برنددامج لددائم علددى تنمٌددة الددوعً
الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً ،ولٌاس مدى تدؤثٌر البرندامج
علدى كدل فددرد مدن أفدراد العٌنددة ،وبعدد تحدٌدد الهدددف مدن إجدراء الممددابالت ،لامدت الباحثدة بتحدٌددد
األسئلة وعرضها على مجموعة من األسداتذة الجدامعٌٌن والمعلمدٌن العداملٌن فدً المٌددان التربدوي،
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لٌتم تحكٌمها ،ثم أجرت الباحثة الممابالت مع عدد من أولٌاء األمور ولامدت بتددوٌن إجدابتهم؛ بغٌدة
تحلٌلها الحما ،وإلجراء الممابلة لامت الباحثة بوضع ستة أسئلة (انظر ملحك  ،)3ثم لامت الباحثدة
بتحلٌل الممابالت واستخراج سبعة عناوٌن رئٌسة تم توضٌحها وشرحها بطرٌمة تحمك هدف تطبٌك
األداة.

رابعًا  :جمع البٌانات
ٌوضح هذا المسم الخطوات التً لامت بها الباحثة لجمدع البٌاندات بهددف اإلجابدة عدن أسدئلة البحدث
واستمرت عملٌة جمع البٌانات مدة شهر ونصف خالل العام الدراسً  2015-2016وذلدن وفدك
المراحل اآلتٌة :
المرحلة األولى :

كاندت مددن خدالل جمددع بٌانددات كمٌدة حددول الطلبددة المشداركٌن فددً البرنددامج
ودراسدة مسددتوى الددوعً الفونولددوجً لددٌهم ،باإلضددافة إلددى لٌدداس مسددتواهم
المرائددً مددن خددالل تطبٌددك االختبددار المبلددً باإلضددافة إلددى االعتمدداد علددى
معرفة الباحثة المسبمة بمستوٌاتهم المرائٌة واألكادٌمٌة .

المرحلة الثانٌة :

جمع بٌانات من اداة كٌفٌة (تحلٌل وثائك تتعلك بؤنشطة البرنامج) و عرضها
بشكل كمً ،وذلن خالل فترة تطبٌك برنامج الدوعً الفونولدوجً واالعتمداد
علددى جمددع البٌانددات الكٌفٌددة بشددكل مسددتمر أثندداء تطبٌددك البرنددامج وأنشددطته
للولوف الدلٌك على مدى تمدم وتطور مستوٌات الطلبة فدً مهدارات الدوعً
الفونولوجً .

المرحلة الثالثة :

تشددمل جمددع البٌانددات الكمٌددة التددً تعكددس أثددر برنددامج لددائم علددى الدددوعً
الفونولوجً ،وذلن من خدالل تطبٌدك اختبدار بعددي علدى الطلبدة المشداركٌن
فً البرنامج .

المرحلة الرابعة :

جمع البٌانات الكٌفٌة من خالل إجدراء ممدابالت شدبه ممنندة مدع أولٌداء أمدور
الطلبددة المشدداركٌن فددً البرنددامج وتحلٌددل هددذه الممددابالت لغددرض توضددٌح
فاعلٌة البرنامج فً تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً.
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سا  :تحلٌل البٌانات
خام ً
تم تحلٌل البٌانات فً دراسدة الحالدة هدذه مدن خدالل االعتمداد علدى النتدائج الكمٌدة وتؤكٌددها بالنتدائج
الكٌفٌة ،وٌصدف هدذا المسدم خطدوات تحلٌدل البٌاندات الكمٌدة والتدً تشدمل االختبدار المبلدً والبعددي
باإلضافة إلى تحلٌل البٌانات الكٌفٌة والتً تشمل تحلٌل الوثائك الخاصة بؤنشطة البرنامج باإلضدافة
إلى تحلٌل الممابالت .

أ-الختبار المبلً والبعدي
تم تحلٌل نتائج االختبار المبلً و البعدي من خالل تصدحٌح الباحثدة و مصدححٌن آخدرٌن لالختبدار،
ثم تم تحوٌل درجات الطالب إلى نسب مئوٌة و من ثم تمرٌبها إلى عشر درجات ،وبعدها تم إدخال
درجات الطالب النهائٌة إلى برنامج  SPSSلٌدتم اسدتخراج المتوسدطات الحسدابٌة و االنحرافدات
المعٌارٌة للنتائج اإلجمالٌة لالختبار ،كما تم تناول أداء الطالب الثمانٌة فً كل محور مدن المحداور
األربعة ،ثم عرض المتوسطات فً أشكال تم تصمٌمها فً برنامج .EXCEL

ب -تحلٌل الوثائك
تم اختٌار بعض الوثائك التً اختٌرت عشوائٌا ،لتخدم كل محور من المحاور األربعة لمٌاس مدى
تطور الطلبة خالل البرنامج .و تم تصحٌحها من لبل الباحثة و مصححٌن آخرٌن .و من ثم تم
تمرٌب الدرجات إلى نسب عشرٌة و عرضها فً أشكال تم تصمٌمها من خالل استخدام برنامج
. EXCEL

 تحلٌل الممابالتتم تحلٌل الممابالت من خدالل االسدتماع لهدا و كتابتهدا علدى شدكل نصدوص ،و لدد كدان مدع الباحثدة
شخصان ٌستمعان للممابلة  ،تم أخذ النصوص الممروءة و لراءتها بشكل دلٌك و تحدٌد الكلمدات و
الجمل المكررة بٌن المشداركٌن ،مدن خدالل هدذه الكلمدات و الجمدل المكدررة تدم اسدتخالص ثمانٌدة
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عناوٌٌن رئٌسة و هً ( :تجربة ذات أهمٌة وجدانٌدة  ،أهمٌدة الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارة
المددراءة  ،الطاللددة والسالسددة فددً المددراءة  ،اكتسدداب الدافعٌددة وروح المبددادرة  ،الددوعً الفونولددوجً
كحجر زاوٌة فً تنمٌة أساسٌات مهدارة المدراءة  ،ربدط الدوعً الفونولدوجً بوالدع الطدالب العملدً
واألكادٌمً  ،تنوع األنشطة بهدف إثراء الوعً الفونولوجً).

سا  :صدق و ثبات أدوات الدراسة
ساد ً
فً هذا المسم سٌتم عرض اإلجراءات التً اتخذتها الباحثدة للتؤكدد مدن صددق وثبدات أدوات البحدث
التً صممت من أجل جمع البٌانات واإلجابة عن أسئلة الدراسة .

أ -صدق األدوات
الختبار المبلً والبعدي
للتؤكد مدن صددق محتدوى االختبدار لامدت الباحثدة بعدرض االختبدار علدى مجموعدة مدن المحكمدٌن
المتخصصٌن فً تدرٌس اللغة العربٌة باإلضافة إلى األساتذة الجامعٌٌن العداملٌن بكلٌدة التربٌدة فدً
جامعات مختلفة( انظر ملحك .)4
وسددعت الباحثددة إلددى عددرض هدددف االختبددار ومواصددفاته وطرٌمددة تسلسددل األسددئلة  ،ولددد حصددلت
الباحثة على بعض اآلراء البناءة والتً على ضوئها لامت بإجراء بعدض التعددٌالت علدى االختبدار
البعدي والمبلً ،كمدا ولدد طبمدت الباحثدة االختبدار علدى عٌندة اسدتطالعٌة مشدابهة فدً خصائصدها
للعٌندة المشداركة فدً البرندامج ،وذلدن للتؤكدد مدن مناسدبة االختبدار للولدت المخصدص لده ومراعاتده
لخصائص المتعلمٌن ،ووضوح تعلٌمات االختبار ،وتم سإال الطالب عن انطباعهم حدول االختبدار
بعد االنتهاء منه ،ووضح الطالب أن لغة االختبار كاندت واضدحة ،وأن أسدئلته متفاوتدة وأن الولدت
الٌتناسب مع طبٌعة األسئلة ،وتم تعدٌل االختبدار بنداء علدى مالحظدات الطلبدة و تصدحٌح االختبدار
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التجرٌبً؛ وذلن للتؤكد من مناسدبة معداٌٌر التصدحٌح لألسدئلة ومناسدبة المعداٌٌر لمحتدوى االختبدار
والبرنامج .

برنامج الوعً الفونولوجً و أنشطته
لامت الباحثة بالتؤكد من صدق محتوى البرندامج ومالءمتده لموضدوع الدراسدة مدن خدالل عدرض
البرنددامج علددى مجموعددة مددن المحكمددٌن المتخصصددٌن فددً اللغددة العربٌددة والمجددال التربددوي)انظددر
ملحك .)5

الممابالت
من أجل التحمك من صدق محتوى األداة ،لامت الباحثة بعرض أسئلة الممابالت على مجموعة من
المحكمٌن ،وذلن بهدف التؤكد من مالءمة األسئلة للهدف الذي أعدت من أجله ،وهم ) انظر ملحك
.)6

ولامت الباحثة بتعدٌل أسئلة الممابالت وفك مدا لدمده المحكمدٌن مدن آراء بنداءة لتكدون واضدحة و
مباشرة للمشاركٌن فً الممابلة ،و للتؤكد من ثبدات البٌاندات المستخلصدة مدن الممدابالت كدان هندان
مساهمٌن و الذٌن استمعوا مع الباحثة للممابالت و لاموا باستخراج ثمانٌة عناوٌن رئٌسة ،كما تدم
الموافمة علٌها من لبل مشرف الرسالة للتؤكد من مناسبتها و لتجنب االنحٌاز فً التحلٌل و الذي لد
ٌحصل من لبل الباحثة.
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ب .ثبات األدوات
الختبار المبلً و البعدي
لامت الباحثة بحساب الثبات الداخلً االختبدار ) (internal reliabilityوذلدن باسدتخدام برندامج
التحلٌددل اإلحصددائً ( )SPSSحٌددث كانددت درجددة ثبددات االختبددار وفمددا لممٌدداس ( كرنبددا) ألفددا)
( ،).814مما ٌدل على ثبات االختبار لمرب المٌمة من رلم واحد.

األنشطة المصممة في البرنامج
وللتؤكد من ثبات األنشطة المسدتخدمة فدً البرندامج لامدت الباحثدة بحسداب الثبدات الدداخلً
) (internal reliabilityألحد عشر نشاطا عملوا على تنمٌة المحاور األربعة والتدً تدم تحلٌلهدا
وفمددا لممٌدداس كرونبددا) ألفددا باسددتخدام برنددامج  ،).745( SPSSو هددً لٌمددة ممبولددة لمربهددا مددن
الرلم  1مما ٌدل على ثبات لٌاس األداة.

المقابالت
تم التؤكد من ثبات المعلومات المستخرجة من الممابالت من خالل استخدام معدل الدلة
) ،(inter rater reliabilityحٌث لامت الباحثة و مساعدٌن آخرٌن باالستماع للممابالت و
تدوٌنها فً نصوص مكتوبة؛ لتجنب انحٌاز الباحثة ،و من ثم لاموا بتحلٌل الممابالت و استخراج
األفكار الرئٌسٌة التً تحمل المعنى المنعكس من ردود المشاركٌن.

سابعًا  :الجانب األخاللً فً البحث
للتحمك من الجانب األخاللً فً الدراسة لامت الباحثة بجمع عدد من الموافمات الخاصة بالجهات
ً
فأول لامت الباحثة بؤخذ موافمة خطٌة من مجلس أبوظبً للتعلٌم تنص
المعنٌة بتطبٌك البرنامج
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على السماح لها بتطبٌك البرنامج فً إحدى المدراس التابعة له ،ولد اختارت الباحثة المدرسة
بصورة ممصودة حٌث أنها تعمل بها ،ألنها دراٌة كافٌة بمستوى طلبة هذه المدرسة بشكل عام
وطلبة الصف الثانً على وجه الخصوص (انظر ملحك ( ،))7ثانًٌا  :لامت الباحثة بتوجٌه خطاب
رسمً إلحدى الجامعات الحكومٌة بدولة اإلمارات؛ وذلن بهدف توفٌر لاعة دراسٌة لتطبٌك
البرنامج ،وحصلت الباحثة على موافمة خطٌة للسماح لها باستخدام مرافك الجامعة وأجهزتها
لتطبٌك البرنامج (انظر ملحك (. ،))8ثالث ًا  :وجهت الباحثة بالتعاون مع المدرسة التً تعمل بها
خطابا خطًٌّا ألولٌاء أمور الطلبة ألخذ موافمتهم على إشران أبنائهم فً البرنامج (انظر ملحك
(.))9

ملخص الفصل الثالث
تم تناول منهجٌة الدراسة و عٌنتها فً هذا الفصل ،باإلضافة إلى أدوات جمع البٌانات و تحلٌلها و
التؤكد من صدق و ثبات األداة ،ولد استخدمت الباحثة المنهج المختلط فً الدراسة حٌث تم استخدام
أدوات كمٌة و كٌفٌة لجمع و تحلٌل البٌانات ،و تم اختٌار العٌنة بشكل ممصود؛ للتؤكد من تحمك من
هدف الدراسة ،حٌث تم مشاركة ثمانٌة طالب من الصف الثانً األساسً وفما لمعاٌٌر معٌنة تم
ذكرها سابما ،و كانت األدوات الكمٌة المستخدمة فً الدراسة متعددة حٌث استخدمت الباحثة
االختبار المبلً و البعدي و البرنامج التدرٌبً ،بٌنما كانت األدوات الكٌفٌة المستخدمة تنحصر فً
تحلٌل الوثائك والفٌدٌوهات و الممابالت التً أجرٌت مع أولٌاء األمور؛ بغرض التحري عن آرائهم
حول البرنامج المائم على الوعً الفونولوجً.
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة
الممدمة
هددفت دراسددة الحالددة هددذه إلددى بٌددان أثددر برندامج لددائم علددى الددوعً الفونولددوجً فددً تنمٌددة مهددارات
المدراءة لدددى طلبددة الصددف الثددانً األساسددً ،وفددً هددذا الفصددل سددٌتم عددرض النتددائج األساسددٌة لهددذه
الدراسة ،ولتحمدك هدذا الهددف فمدد اعتمددت الدراسدة علدى المدنهج الكمدً والكٌفدً للحصدول علدى
نتدائج دلٌمددة لمٌدداس أثددر برنددامج لدائم علددى الددوعً الفونولددوجً فددً تنمٌدة مهددارة المددراءة لدددى طلبددة
الصف الثانً األساسً ،فكانت نتائج المنهج الكمً فً الدراسة تمثل نتائج كدل مدن االختبدار المبلدً
و البعددي ،والدذي أعدد لمٌدداس مددى تطدور الطلبددة فدً إدران الدوعً الفونولددوجً وأثدره فدً تنمٌددة
مهارة المراءة  ،وذلن بعد تطبٌك برنامج اعتمد فدً أنشدطته علدى هدذا المجدال ،بٌنمدا تمثلدت نتدائج
المنهج الكٌفً فً تحلٌل الوثائك الخاصة ببعض األنشطة التدً تدم ممارسدتها فدً البرندامج مدن لبدل
الطلبة باعتبارها وثدائك تددعم مددى تطدور الطلبدة فدً الدوعً الفونولدوجً ،وتحلٌدل الممدابالت مدع
أولٌاء أمور الطلبة ،و مدن ثدم الدربط بدٌن المنهجدٌن لدٌعكس طبٌعدة المدنهج المخدتلط المسدتخدم فدً
الدراسة ،و لد أجرٌت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتٌة:
السؤال األول:

ما أثر برنامج لائم على الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارة المدراءة لددى طلبدة
الصف الثانً األساسً؟

السؤال الثانً:

إلدددى أي مددددى سددداهمت األنشدددطة ،و األدوات التعلٌمٌدددة المسدددتخدمة أثنددداء تنفٌدددذ
البرنامج فً إعطاء صورة واضحة عدن دعدم تطدور الدوعً الفونولدوجً لغدرض
تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً؟

السؤال الثالث :ما هً آراء أولٌاء أمور الطلبة حول فاعلٌة برنامج لائم على الوعً الفونولوجً
فً تنمٌة مهارة المراءة لدى أبنائهم فً الصف الثانً؟
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السؤال الرابع :إلددى أي مدددى سدداهم البرنددامج فددً صددمل الددوعً الفونولددوجً لدددى طلبددة الصددف
الثانً األساسً ؟

ً
أول  :تحلٌل النتائج الخاصة بالسؤال األول
ما أثر برنامج لائم علةى الةوعً الفونولةوجً فةً تنمٌةة مهةارة المةراءة لةدى طلبةة الصةف الثةانً
األساسً؟
لإلجابة عن هذا السإال تم استخدم المنهج الكمً ،وذلدن باسدتخدام اإلحصدائٌات الوصدفٌة؛
لتوضٌح الفروق بٌن أداء الطالب الثمانٌدة فدً االختبدار المبلدً و البعددي ،و تدم رصدد المتوسدطات
الحسابٌة لكل محور ،و من ثم الحصدول علدى المتوسدطات الحسدابٌة الكلٌدة ،و بنداء علٌده تدم جمدع
المتوسطات الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة لكل طالب على حدة؛ لتحدٌد مدى التطور الذي حدث
له بعد تطبٌك البرنامج ،و لد تمثلت النتائج كاآلتً:
شكل  :1المجموع اإلجمالً لالختبارٌن المبلً و البعدي لطالب العٌنة
االختبار المبلً

االختبار البعدي
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بددالرجوع إلددى الشددكل رلددم ( )1نالحددظ فرلدا كبٌددرا فددً أداء الطلبددة  ،بحٌددث كددان هنددان
ارتفدداع إجمددالً ملحددوظ فددً المتوسددطات الحسددابٌة الخاصددة باالختبددار البعدددي ،وذلددن إذا لورنددت
بالمتوسددطات الحسددابٌة الخاصددة باالختبددار البعدددي ،وتراوحددت الفرولددات فددً المعدددل العددام فددً
المتوسطات الحسابٌة لالختبدار المبلدً بدٌن (م  ) 2.2و (م
الحسابٌة فً االختبار البعدي بٌن ( م

 )6.8و ( م

 ) 4.4بٌنمدا تراوحدت المتوسدطات

 ، ) 8.6فمثال عائشة و ناصر حصال على

نفس المتوسطات الحسدابٌة تمرٌبدا فدً االختبدار المبلدً (م  )2.4و (م

 )2.2و ارتفدع مسدتواهم

لٌصددل فددً االختبددار البعدددي إل دى (م

 )7.6و (م

 )6.8علددى التددوالً ،بٌنمددا شددهد و سددالمة و

سدددارة تراوحدددت معددددالتهم بدددٌن (م

 )3.6و (م

 )3.4علدددى التدددوالً ،بحٌدددث

ارتفعددت لتصددل فددً االختبددار البعدددي إلددى (م

 )3.2و (م

 )8.4و (م

 )8.6و (م

 )8.6علددى التددوالً،

كما نرى أن هندان تطدورا ملحوظدا لكدل مدن سدالم و مبدارن  ،حٌدث كاندت معددالتهم فدً االختبدار
المبلً (م
سددالم (م

 )2.6و ( م

 )2.8على التدوالً ثدم تطدورت بعدد ذلدن لٌتمددم مبدارن (م

 .)6.8ونالحددظ أن معدددل الطالددب علددً لددد ارتفددع إلددى الضددعف بحٌددث كددان معدلدده فددً

االختبددددددددددددار المبلدددددددددددددً ( م
.

 )8علدى

 )4.4و أصدددددددددددددبح فدددددددددددددً االختبدددددددددددددار البعددددددددددددددي (م

)8.6
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شكل  :2المتوسطات الحسابٌة لمحاور البرنامج األربعة وذلن لجمٌع طالب العٌنة
10

10

8.5
7.2
4.7
4.2

2.5

2.4

المحور األول  :الكلمات المحور الثانً  :الوعً المحور الثالث  :تركٌب و المحور الرابع  :التالعب
باألصوات
تجمٌع األصوات
بمماطع الكلمة
المتشابهة فً اإلٌماع أو
المافٌة
المتوسط الحسابً لالختبار البعدي

المتوسط الحسابً لالختبار المبلً

بددالنظر إلددى الشددكل رلددم ( )2نالحددظ تمدددما كبٌددرا فددً أداء الطلبددة بددٌن االختبددار المبلددً
واالختبار البعدي وذلن فً المحاور األربعة المٌاسٌة لالختبار وتراوحت الفرولات فً المعدل العام
للمتوسددطات الحسددابٌة للمحددور األول (الكلمددات المتشددابهة فددً اإلٌمدداع والمافٌددة ) بددٌن (م  )4.2و
(م  )8.5بٌنمددا كانددت الفددروق بددٌن المعدددل العددام للمتوسددطات الحسددابٌة للمحددور الثددانً ( الددوعً
بممدداطع الكلمددة ) بددٌن (م )2.4و (م  ،) 7.2واسددتطاع الطددالب أن ٌحممددوا ارتفاعددا كبٌددرا فددً
المحدددورٌن الثالدددث والرابدددع حٌدددث كدددان المعددددل اإلجمدددالً للمتوسدددطات الحسدددابٌة للمحدددور الثالدددث
(التالعب باألصوات) بٌن (م  )4.7و ( م  )10وكان المعددل اإلجمدالً للمحدور الرابدع (تركٌدب
وتجمٌع األصوات) بٌن (م  )2.5و (م . )10
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ثانًٌا  :تحلٌل النتائج الخاصة بالسؤال الثانً
هةةل سةةاهمت األنشةةطة و األدوات التعلٌمٌةةة المسةةتخدمة أثنةةاء تنفٌةةذ البرنةةامج فةةً إعطةةاء صةةورة
واضحة عن دعم تطور الوعً الفونولوجً لغرض تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصةف الثةانً
األساسً؟
لإلجابة عن هذا السإال تم اختٌار بعض الوثدائك الخاصدة باألنشدطة التدً خددمت المحداور األربعدة
خالل مدة تطبٌدك البرندامج؛ لتتبدع مددى تطدور الطدالب خدالل تطبٌدك هدذه األنشدطة و التدً تعكدس
مسددتوى أداء كددل طالددب فددً إدراكدده للددوعً الفونولددوجً و مدددى أهمٌت ده فددً تنمٌددة مهددارة المددراءة
باإلضافة إلى اختٌار بعض الفٌدٌوهات والتً تم تحلٌلهدا للولدوف بدلدة علدى سدلون و أداء الطدالب
أثناء تنفٌذ البرنامج .
أنشطة المحور األول :الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع و المافٌة
شكل  :3أداء الطالب فً نشاطٌن من أنشطة المحور األول (تدرٌبٌن من نشاط أطبك ما تعلمت)
نشاط  :2اكتب كلمة تحمل نفس الوزن و المافٌة

نشاط  :1انطك الممطع األخٌر للكلمة
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ٌوضح الشكل رلم ( )3أداء الطالب فً نشاطً (انطك الممطع األخٌر من الكلمدة) ونشداط )اكتدب
كلمة تحمل نفس الوزن والمافٌة( ،ترى الباحثة بشكل عام أن التطور بدٌن النشداطٌن األول و الثدانً
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لطالب العٌنة كدان بسدٌطا لكنده ملحوظدا ،وبدالنظر إلدى الرسدم المخصدص لنشداط (أ َ ْنطدك الممطدع
األخٌر من الكلمة)ٌ ،ظهر أن أداء شهد و سالم و سالمة وناصر كان منخفضا ،وانعكدس ذلدن علدى
معدددلهم فددً هددذا النش داط ،والددذي بلددن (م  )4مددن (م  ،)10بٌنمددا ٌظهددر الشددكل معدددال مرتفعددا
ملحوظا فً أداء علً وسارة ،حٌث انعكس هذا اإلتمان للنشاط على معدلهم الذي كدان (م  )9وهدو
المعدل األعلى فً هذا النشاط ،بٌنما عائشة كان معدلها فً هذا النشاط متوسطا حٌث حصلت علدى
(م  ،)6أما أداء الطالب فً النشاط الثانً ( اكتب كلمة تحمل نفس الوزن و المافٌة) و الذي هددف
إلى تعزٌز إدران الطالب للكلمات التً تحمل نفس الوزن و المافٌدة مدن خدالل تفعٌدل مهدارة الكتابدة
مع النطك ،لوحظ أن سالمة و شهد حممتا ألل معددل فدً هدذا النشداط (م  )5و ٌدؤتً بعددهم سدالم و
ناصر و مبارن بمعدل (م  )6بٌنما علدً و عائشدة و سدارة لدد تراوحدت معددالتهم مدا بدٌن (م )7
إلى (م .)8
أنشطة المحور الثانً :الوعً بالمماطع التً تتكون منها الكلمة
شكل  :4أداء الطالب فً نشاطٌن من أنشطة المحور الثانً
نشاط  :2تحلٌل مماطع الكلمة
10
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نشاط  :1تحلٌل مماطع الكلمة
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بالنظر إلى شكل رلم ( )4نالحدظ أن هندان تطدورا ملحوظدا بدٌن أداء الطدالب فدً النشداطٌن األول
واألخٌر ،حٌث هدف النشاطان إلى لٌداس مددى لددرة الطلبدة علدى تحلٌدل الكلمدات المتشدابهة بشدكل
صحٌح ،باإلضافة إلى استخراج الممطع المشترن بٌنها ،ونطمه بشدكل منفصدل نطمدا صدحٌحا ،ولدد
حمك الطالب (علً ) المعدل األعلى فً هذا النشاط ،حٌث حصل على معدل (م  ،)8وحصل على
المركددز الثددانً الطالددب (مبددارن) والطالبددة (سددارة) بمعدددل (م  ،)7أمددا الطالبددة (سددالمة) والطالبددة
(شهد) والطالبة (عائشة) والطالب (ناصر) والطالب (سالم) فمد حصلوا على معددالت متدنٌدة تمددر
بـ (م )4و (م  )4و (م  )3و (م  )3و (م  )1على التوالً ،وهذه المعدالت دون معدل النجاح
،أما فً النشاط األخٌر ،والذي هدف لٌاس مدى لدرة الطلبة على تحلٌل الكلمدات مدع نطدك الممطدع
األول بشددكل منفصددل وصددحٌح فمددد حم دك الطددالب تمدددما ملحوظددا فٌدده فحصددل الطالددب (مبددارن)
والطالبة (سارة) على المركز األول فً هذا النشاط بمعدل (م  )10وهو المعدل التام لهذا النشداط،
وحصددل علددى المركددز الثددانً الطالبددة (عائشددة) والطالددب (علددً) بمعدددل (م  ،)9وتلددتهم بعددد ذلددن
الطالبتددان (شددهد) و(سددالمة) بمعدددل (م  ،)8وتمدددم الطالبددان (سددالم) و(ناصددر) حٌددث حصددال علددى
معدل (م  )7وهذا ٌعكس مدى لدرة البرنامج على تنمٌدة وصدمل لددرات الطلبدة بمهدارات الدوعً
الفونولوجً .
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أنشطة المحور الثالث :تركٌب و تجمٌع األصوات
شكل  :5أداء الطالب ا فً نشاطٌن من أنشطة المحور الثالث
نشاط  :1تركٌب و تجمٌع األصوات
10
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نشاط  :2تركٌب و تجمٌع األصوات
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ٌهدف المحور الثالث إلى لٌاس مدى لدرة الطلبة على تركٌب األصوات لتكوٌن كلمدات ذات معندى
وٌعرض الشكل ( )5تطورا ملحوظا فً أداء معظم الطلبة  ،حٌدث تنداول النشداطان تددرٌبا ٌخدتص
بتجمٌع و تركٌب األصوات ولد كلف الطلبة بسدماع األصدوات شدفوٌا ،ثدم كلفدوا بتجمٌدع و تركٌدب
هددذه األصددوات لتكددوٌن كلمددات ذات معنددى ،فنددرى بشددكل عددام أن هنددان تطددورأ ملحوظددا بددٌن أداء
الطالب الثمانٌة فً النشاط الثانً ممارندة بالنشداط األول ،فمدثال مبدارن و ناصدر فدً النشداط األول
حصددال علددى ألددل تحصددٌل بمعدددل (م  )3بٌنمددا ارتفعددا فددً النشدداط الثالددث لٌصددال إلددى (م  )9و
(م  )6علددى التددوالً ،وأظهددرت النتددائج أن (عائشددة) و (سددالمة) و (شددهد) و (علددً) لددد أحددرزوا
معدددالت (م  )5و (م  )6و (م  )7و (م  )8علددى التددوالً لٌرتفعددوا جمددٌعهم إلددى (م  ،)9أمددا
(سالم) فمد تطور بشكل طفٌف من (م  )9فً النشاط األول إلى (م  )10فً النشاط الثدانً بعكدس
(سددارة) فمددد انخف دض معدددلها انخفاضددا بسددٌطا (م  )10فددً النشدداط األول و (م  )9فددً النشدداط
الثانً.
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أنشطة المحور الرابع :التالعب باألصوات
شكل  :6أداء الطالب فً نشاطٌن من أنشطة المحور الرابع
نشاط  :1حذف الممطع األول
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نشاط  :2استبدال الممطع األول
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بالنظر إلى الشكل رلم ( )6نالحظ تباٌنا فً مستوٌات الطالب ،حٌث نفذ النشاط األول والدذي كدان
عبارة عن تدرٌب بسٌط ٌهددف لنطدك الكلمدات بعدد حدذف الممطدع األول منهدا ،والحفداظ علدى بمٌدة
مماطع الكلمة ،وكانت معدالت الطالب فدً النشداط تتدراوح بدٌن( :م  )8و (م  ،)10وفدً النشداط
الثانً لام الطالب باستبدال الممطع األول لكلمدات مختلفدة بهددف تكدوٌن كلمدات جدٌددة ذات معندى.
فنرى أن أداء الطالب فً هذا النشاط لد اختلف ممارندة بالنشداط األول ،فمدثال هندان هبدوط ملحدوظ
فً معدالت شهد و سالم ٌصل إلى (م  )5و (م  )6على التوالً ،بٌنمدا هندان انخفداض بسدٌط فدً
معدددالت سددارة و ناصددر فددً النشدداط الثددانً ممارنددة بالنش داط األول لٌصددل إلددى (م  )9و (م ،)8
بعكددس سددالمة و مبددارن و عائشددة حٌددث أحددرزوا تطددورا فددً معدددالتهم فددً النشدداط الثددانً ممارنددة
بالنشاط األول بحصدولهم علدى (م  )10و (م  )9و (م  ،)9لكدن (علدً) حدافظ علدى الثبدوت فدً
معدالت النشاطٌن لٌبمى على (م .)9

71

شكل  :7أداء الطالب الثمانٌة فً مهارة المراءة لثالثة نصوص لرائٌة
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بالنظر إلى الشكل رلم ( )7نرى أن هنان تطورا عاما فً المستوى المرائً لدى الطلبة المشداركٌن
فددً البرنددامج مددن خددالل تتبددع مسددتواهم فددً ثددالث لددراءات أجرٌددت فددً أول البرنددامح و منتصددفه و
آخددره ،فنددرى أن معدددل طلبددة العٌنددة الثمانٌددة فددً المددراءة األولددى كددان (م  ،)7ولددد ارتفعددت هددذه
المعدالت فً المراءة الثانٌة والتً كان معدل لراءة الطلبة فٌها ٌصدل إلدى (م  )8ومدن ثدم ارتفعدت
فً المراءة الثالثة لٌصل إلى (م .)9

تحليل الفيديوهات
تددم تحلٌددل ثالث دة فٌدددٌوهات تعكددس أداء الطددالب فددً أنشددطة البرنددامج و مدددى تفدداعلهم مددع
محتوى البرنامج حٌث تم مشاهدة ثالثة فٌدٌوهات من لبل الباحثة و ثالثة مساعدٌن حٌث تم تددوٌن
المالحظات من لبلهم أثناء تحلٌل الفٌدٌوهات ،وبعدها تم منالشة ما تم مالحظته و اتفك المالحظون
على استخراج ثالث أفكار رئٌسة تعكس المعنى الحمٌمً ألداء الطالب فً أنشطة البرنامج ،وهدً
كاآلتً:
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المشاركة الفاعلة للطالب

انعكس التزام الطالب التعلٌمً على أدائهم خالل البرندامج حٌدث كاندت تفداعالتهم إٌجابٌدة فدً كدل
األنشطة التً لامت بها الباحثة ،باإلضافة إلى أن معظمهدم كدانوا ٌبدادرون فدً المٌدام بالنشداط أكثدر
من مرة؛ و هذا ٌدل على مدى اسدتمتاعهم بؤنشدطة البرندامج و تجداوبهم معهدا ،فمدثال كاندت شدهد و
سالمة تؤتٌان للبرنامج لبل موعده بنصف ساعة تمرٌبا ،مما ٌعكس حماسهم للمٌام بؤنشطة البرنامج
و ظهرت مبادراتهم واضحة وجلٌة ،فمد كانتا أول الطالب الذٌن بدإوا بتنفٌذ األنشطة ،إضدافة إلدى
ماسبك فإنه و من خالل مالحظة سلون الطالب فً الفٌدٌوهات نرى أن هنان منافسة شدٌدة بٌدنهم،
حٌث كانوا ٌتسابمون للمشاركة فً األنشطة ،كما أن حركة الطالب أثناء التدرٌبات تدل على أنهم
مفعمون بالحٌوٌة و النشاط و التركٌز خالل ممارستهم لألنشطة.

التطبٌك الفعال ألنشطة البرنامج

تنوعددت األنشددطة المسددتخدمة فددً البرنددامج و ذلددن نتٌجددة لطبٌعددة الدراسددة التددً تتعامددل مددع ثمانٌددة
طددالب مددن طلبددة المرحلددة األساسددٌة حٌددث كانددت األنشددطة  -كمددا الحظددت الباحثددة  -تثٌددر حماسددة
الطالب وتمندع إصدابتهم بالملدل ،فمدثال أكثدر األنشدطة التدً تفاعدل معهدا الطدالب هدو نشداط (صدٌد
السمن) الذي ٌخدم المحور األول( :الكلمات المتشدابهة فدً اإلٌمداع و المافٌدة) ،حٌدث لدام الطدالب
بطلب ممارسة هذا النشاط أكثدر مدن مدرة ،إضدافة إلدى أن نشداط (شدجرة التفداح) الدذي ٌهددف إلدى
تنمٌة معرفة الطلبة بتركٌب الحروف لد حفز أداء الطالب فً كٌفٌة تركٌب األصوات لتكوٌن كلمة
و من ثم تفكٌكها و تحلٌلها إلدران االمماطع الصوتٌة المكونة للكلمة.

73

الستجابة السرٌعة لألنشطة

من خدالل مالحظدة أداء الطلبدة فدً الفٌددٌوهات ظهدر أن ردود أفعدال الطدالب أثنداء تنفٌدذ األنشدطة
كانددت سددرٌعة و بندداءة ،فمددثال فددً نشدداط ( لعبددة البالونددات ) كددان الطددالب ٌسددتجٌبون بشددكل سددرٌع
الختٌدددار البالوندددات و تبددددٌل األحدددرف لتكدددوٌن كلمدددات جدٌددددة ذات معندددى ،فكدددان أداء الطدددالب و
تصرفاتهم فً هذا النشاط كخلٌة النحل التً تسعى إلى تحمٌك مبتغاها بطرٌمة فعالة و ممتعة.

ثالثًا  :تحلٌل النتائج الخاصة بالسؤال الثالث
مددا هددً آراء أولٌدداء أمددور الطلبددة حددول فاعلٌددة البرنددامج المددائم علددى الددوعً الفونولددوجً فددً تنمٌددة
مهارة المراءة؟
لإلجابددة عددن هددذا السددإال لامددت الباحثددة بددإجراء ممددابالت مددع أولٌدداء أمددور الطلبددة المشدداركٌن فددً
البرنامج؛ لمعرفة آرائهم بمدى فاعلٌة البرنامج مدن خدالل مالحظدة مدا إذا طدرأ أي تطدور ملحدوظ
لدى أبنائهم فً مهارة المراءة ،و من خالل تحلٌل هذه الممابالت و تدم اسدتخراج سدت أفكدار رئٌسدة
تلخص آراءهم ،وفٌما ٌؤتً عرض ما تم استنباطه من ردود أولٌاء األمور.

تجربة ذات أهمٌة وجدانٌة
لددم ٌعبددر أولٌدداء األمددور فمددط عددن أهمٌددة البرنددامج بددل أضددافوا :إن البرنددامج لددد خلددك إلبنددائهم حسددا
وجدانٌا باألصوات و األناشٌد و لد انعكس ذلن فً ثمتهم فدً البرندامج ،و لدد عبدروا :إن تجدربتهم
خارج أسوار المدرسة لد انعكست على إلبال أبنائهم على البرنامج و التفاعل معه و تردٌد أصدداء
ما ٌتعلمون من أناشٌد و أهازٌج فدً مندازلهم ،و معظدم ردود أولٌداء األمدور تإكدد مددى تشدوٌك و
حماسة أطفالهم عند مشاركتهم فً البرنامج ،و ذلن من خالل مشاركة األطفال ألولٌاء أمورهم عما
ٌحدث من أنشطة خالل البرنامج ،فمنهم من ٌسرد األحداث و منهم من ٌردد األناشٌد و األصدوات
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التً تم ممارستها فً البرنامج داخل البٌت بمفردهم كنوع من أنواع اللعب أو التطبٌك الدوالعً لمدا
تم دراسته ،ولد أثار البرنامج دافعٌدة الطدالب نحدو الدتعلم ممدا ٌددل علدى أن البرندامج أضدفى شدٌئا
مهمددا سددواء مددن ناحٌددة ثمددة الطددالب بؤنفسددهم أم تنمٌددة مهدداراتهم المرائٌددة مددن خددالل تنمٌددة الددوعً
الفونولوجً من ناحٌة أخرى ،و هدذه بعدض آراء أولٌداء األمدور الدذٌن تدم سدإالهم عدن مددى أهمٌدة
البرنامج لدى أطفالهم:

ولٌة أمر الطالب مبارن:

كدددان مبدددارن متشدددولا لمعرفدددة المزٌدددد عدددن البرندددامج و
المواصلة بالدراسة بدنفس الطرٌمدة لفتدرة أطدول وحبدذا
لددو انعكددس ف ِعّددل البرنددامج فددً المندداهج الدراسددٌة وفددً
الفصول المدرسٌة .

ولٌة أمر الطالب ناصر:

لمددد كددان البرنددامج مهمددا لناصددر ،حٌددث إن ده كددان مندددفعا
للمشداركة فددً البرندامج و أنشددطته فمدد كددان ٌخبرندً بكددل
شئ ٌحدث معه فً البرنامج من أنشطة و مماراسات.

ولٌة أمر الطالب سالم:

كان البرنامج بالنسبة لسالم مهما جددا حٌدث إنهدا التجربدة
األولدددى لددده خدددارج أسدددوار المدرسدددة ،فكدددان ٌتعامدددل مدددع
الموضددوع بشددكل جدددي و كددان هنددان نددوع مددن الحماسددة و
الدافعٌددة فددً كددل ٌددوم ٌددذهب بدده للدراسددة و المشدداركة فددً
البرنددامج ،إلددى ح د ّد أندده كددان كلمددا عدداد مددن البرنددامج ٌددردد
األناشٌد و األصوات التً درسها وكان ٌحاول تطبٌمها فدً
المنزل فمد الحظت أنه مستمتعا جدا؛ ألن أنشطة البرنامج
فٌها نوع من المرح و اللعب.

أهمٌة الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة

إدران أهمٌة الوعً الفونولوجً و أثره فً تنمٌة مهارة المراءة لد انعكدس مدن خدالل آراء
أولٌاء األمور ،حٌث كان الستخدام الوعً الفونولوجً أثر واضدح علدى تطدور الطدالب فدً مهدارة
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المددراءة وكددان هددذا التددؤثٌر فددً طرٌمددة النطددك و تهجئددة الحددروف و الكلمددات و إدران األصددوات
المنطولة بحٌث ٌتم الربط بٌن الحرف و الصوت ،فمراءة الكلمات بشكل أسدرع ٌضدفً سالسدة فدً
لراءة النصوص المرائٌة لدى الطلبة مما ٌساعد على فهم النصوص بشكل عام ،و لد أجمعت آراء
أولٌاء األمور على تطور ملحوظ فً مستوى المراءة لدى أطفالهم وبات الطالب ٌنطمدون الحدروف
بطرٌمة صحٌحة و سرٌعة وسلسة ،باإلضافة إلى تهجئة الكلمات بشكل أسرع والتً كما نعلدم أنهدا
تستغرق ولتا لدى طلبة المرحلة األساسٌة؛ وذلن بسبب إدراكهدم للصدوت و نطمده بشدكل سدرٌع و
هذا ما أدركه أولٌاء األمور بعد سإالهم عن المستوى المرائً ألطفالهم بعد تطبٌدك البرندامج ،أٌضدا
هنان بعض الطلبة لد تطوروا من ناحٌة إدران أهمٌة المراءة حٌث أصبحوا ٌبادرون بمراءة بعدض
الكلمات سواء من التلفاز أم الفتات الشدوارع ( الوسدط المنداخً للمعرفدة ) أم المصدص ،مدن خدالل
اآلراء نرى أن لٌمة الوعً الفونولوجً فً مهارة المدراءة لدد ظهدرت مدن خدالل التحسدن الملحدوظ
فً المستوى المرائً لدى الطلبة .فعندما تم سإال أولٌداء األمدور عدن مدا إذا تدم مالحظدة أي تطدور
ملحوظ فً مهارة المراءة كانت الردود كاالتً:

ولٌة أمر الطالب ناصر:

بعد تنفٌذ البرنامج الحظت تطورا كبٌدرا خاصدة أن ناصدر
أصبح ٌمرأ جمال و فمرات من لصص متنوعة فدً المندزل
و ذلن عن طرٌك التهجئة و نطدك الحدروف الموجدودة فدً
الكلمة ثم ٌجمعها لٌمرأ الكلمة كاملة ،كما كانت لدٌه مشكلة
فددً نطددك حددرف الددراء و الشددٌن داخددل الكلمددات لكددن مددن
خالل ممارسة نطك األحرف واألصوات فدً الكلمدات ولدد
زالدددت هدددذه المشدددكلة تمرٌبدددا بحٌدددث لدددل التلعدددثم فدددً هدددذه
األحرف داخل الكلمات.

ولٌة أمر الطالبة شهد:

الحظت تحسنا ملحوظا فً المراءة بحٌث أن شهد
أصبحت تموم بنطك األحرف بسرعة أكثر و تهجؤتها
للكلمات أصبحت أسرع.
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ولٌة أمر الطالب سالم:

لد الحظت تطورا ملحوظا فً مستوى سالم فالبرنامج
ساعد سالم على تموٌة مهاراته المرائٌة بشكل عام حٌث
أصبح ٌلفظ و ٌنطك الحروف بشكل صحٌح ،باإلضافة إلى
أنه عندما ٌرى الكلمة ٌبادر بمراءتها بشكل صحٌح.

ولٌة أمر الطالب مبارن:

لمد اختلف مبارن كثٌرا فمد تحسنت لراءته و أصبح
مهتما بمراءة بعض الجمل الواردة فً التلفاز باإلضافة إلى
الفتات الشوارع (الوسط المناخً للمعرفة).

الطاللة والسالسة فً المراءة
أظهرت الممابالت مع أولٌاء األمور النواتج التدً حصدل علٌهدا الطدالب مدن خدالل تطبٌدك
برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة ،فنرى أن الوعً الفونولوجً لد أسهم
فً تنمٌة محداور معٌندة تخددم فدً تنمٌدة مهدارة المدراءة سدواء بشدكل مباشدر أم غٌدر مباشدر ،هندان
نواتج لغوٌة أثمرت فً مهارة المراءة لدى الطالب منها تحسن النطك و اإلدران السدرٌع ألصدوات
الحروف فً الكلمات ،باإلضافة إلى التهجئة السرٌعة للكلمة و تركٌب و تحلٌل األصوات و لدراءة
كلمات و جمل بشدكل واضدح ،و المبدادرة بمدراءة أي ندص سدواء خدالل مددة البرندامج أم بعدده ،و
ظهرت هذه النواتج من خالل مالحظة أولٌاء أمور الطلبة ألداء أبنائهم سواء فً المدرسدة أم داخدل
المنزل ،فعندما تم سإل أولٌاء األمور عن مالحظدة أي تطدور فدً مهدارة المدراءة و نطدك األحدرف
كانت اإلجابات كاالتً:

والدة الطالب سالم:

لمد طدرأ علدى سدالم تطدور ملحدوظ فالبرندامج سداعد
سالم على تموٌدة مهاراتده المرائٌدة بشدكل عدام بحٌدث
أصددبح ٌلفددظ و ٌنطددك الحددروف بشددكل صددحٌح ،مددع
الحركددات ،باإلضدددافة إلدددى أندده عنددددما ٌدددرى الكلمدددة
ٌبادر بمراءتها بشكل صحٌح.
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والدة الطالب مبارن:

لمد تحسدن نطدك مبدارن بشدكل ملحدوظ و خصوصدا
أنه كان ٌعانً من بعض المشكالت الخاصة بدالنطك
.

والدة الطالب ناصر:

أصبح ناصر ٌمرأ جمال و فمرات و لصصا معتمدا
علدددى نفسددده ،وذلدددن عدددن طرٌدددك التهجئدددة و نطدددك
األصدددوات الموجدددودة فدددً الكلمدددة ثدددم ٌمدددوم بجمعهدددا
لٌمرأ الكلمة كاملة فمثال فً السابك كان ناصر ٌمدرأ
اسم الحرف لكن بعد تطبٌك البرنامج أصبح ٌصددر
صوت الحرف.

والدة الطالبة شهد:

لمد الحظدتُ تحسدنا ملحوظدا فدً لدراءة شدهد بحٌدث
أصددددبحت تمددددوم بنطددددك األصددددوات بشددددكل أسددددرع
وأصبحت تهجؤتها للكلمات أصدبحت أسدرع مدن ذي
لبددل و أصددبح إدراكهددا لنطددك الحددروف و الكلمددات
أسرع مما كانت علٌه فً السابك.
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اكتساب الدافعٌة وروح المبادرة
النواتج اللغوٌة التً تم الحصول علٌها من خالل تطبٌك البرنامج ،امتدت لتشمل نواتج أخرى أوسع
غٌر لغوٌة وتمثلت فً زٌدادة الدافعٌدة المرائٌدة لددى الطدالب و كسدر حداجز التدردد عندد لدراءة أي
نوع جدٌد من النصوص سواء أكان النص لصصٌا أم جمال أم كلمات ،ومن خالل ردود أولٌداء
أمور الطلبة نرى أن تطبٌك برنامج المائم علدى الدوعً الفونولدوجً لدد أثدر فدً الطدالب مدن ناحٌدة
الدافعٌة و تعزٌز الثمة بالنفس و كسر حاجز الخوف و التوتر عند لدراءة أي ندص سدواء مدن خدالل
برنامج الدوعً الفونولدوجً نفسده أو نصدوص خارجٌدة لدد ٌتعدرض لهدا الطالدب مدن والدع حٌاتده،
فالوعً الفونولوجً ال ٌنمً مهارة المراءة وٌنمً اهتمامات الطلبة بالمهارة ،وكاندت ردود أولٌداء
األمور داعمة لهذا الجانب كما ٌلً :

والدة الطالب سالم:

لمد أصبح سالم ٌتمبل لراءة بعض المصص و أصبح
ٌجد المتعة فً ذلن ،وأزدادت ثمته بنفسه حٌث
أصبح ٌبادر لمراءة أي مجلة أو لصة وذلن عن
طرٌك تهجئة أصوات الكلمة و لراءتها بشكل
صحٌح .
فددً السددابك كانددت شددهد ال تج درإ علددى التهجئددة و

والدة الطالبة شهد:

تؤخددذ ولت دا طددوٌال فددً المددراءة ،أمددا اآلن فؤصددبحت
أسدددرع بسدددبب تطدددور إدراكهدددا ألصدددوات الحدددروف
وطرٌمة نطمها .
والدة الطالب مبارن:

اختلف مبارن كثٌرا فمدد تحسدنت لراءتده و أصدبح
مهتمدددا بمدددراءة بعدددض الجمدددل الدددواردة فدددً التلفددداز
بالإلضددافة إلددى الحماسددة والدافعٌددة التددً ٌشددعر بهددا
عندما ٌتمكن من لراءة الفته فدً الشدارع أمدام والدده
.
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الوعً الفونولوجً وأثره فً تنمٌة أساسٌات مهارة المراءة

توظٌف أنشطة تخددم تنمٌدة الدوعً الفونولدوجً كدان مدن أهدم أساسدٌات البرندامج الدذي تدم تطبٌمده،
فاختٌددار األنشددطة التددً تهدددف إلددى تنمٌددة وصددمل هددذا الجانددب و اختٌددار النصددوص كددان مددن أهددم
الخطوات التً تإدي إلى تنمٌة هذا الدوعً بطرٌمدة تخددم مهدارة المدراءة بحدد ذاتهدا ،و لدد أظهدرت
ردود أولٌدداء األمددور مدددى أهمٌددة تعزٌددز األنشددطة المائمددة علددى الددوعً الفونولددوجً لتنمٌددة مهددارة
المراءة لدى الطدالب ،فندرى مدن خدالل ردودهدم أن األنشدطة المائمدة علدى الدوعً الفونولدوجً تعدد
حجر زاوٌة فً تنمٌدة مهدارة المدراءة و التدً تعتمدد علٌهدا مهدارات أخدرى كمهدارة الفهدم و مهدارة
تركٌب الكلمات و الجمل و مهارة الكتابة بحد ذاتهدا ،فهدً مدن األساسدٌات التدً تخددم تنمٌدة مهدارة
المدراءة مدن خدالل الددربط بدٌن الصدوت و الحددرف و مدن ثدم الكلمدة و كٌفٌددة توظٌدف الكلمدة؛ لتخدددم
المعنى فً جملة أو فً نص لرائً كامل ،فمثال كانت ردود بعض أولٌاء األمور عندما وجده إلدٌهم
السإال التالً  :هل من الضروري تعزٌز األنشطة المائمة على الوعً الفونولوجً فً مناهج اللغة
العربٌة ؟

والدة الطالب سالم:

بالتؤكٌد ألنها من األساسٌات التً تساعد على تنمٌة
مهارة المدراءة و الكتابدة خاصدة لددى األطفدال ،فهدً
تنمددً إدران الطفددل للحددروف و الكلمددات و مددن ثددم
بناء معنى للنصوص المرائٌة الممروءة" .

والدة الطالب ناصر:

طبعددا مددن الضددروري تعزٌددز األنشددطة المائمددة علددى
الددوعً الصددوتً فددً بددرامج اللغددة العربٌددة للدولددة؛
ألنً أعتمد أنه ٌساعد األطفدال و الطدالب علدى تعلدم
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المددراءة أي بمعنددى تعلددم النطددك بشددكل سددلس أثندداء
المراءة .

والدة الطالبة شهد:

من الضروري تطبٌدك مهدارات الدوعً الفونولدوجً
فددددً المندددداهج الدراسددددٌة و خاصددددة فددددً المراحددددل
التؤسٌسدددة ،بدددالرغم مدددن أنددده لدددد ٌكدددون صدددعبا علدددى
األطفددال فددً بداٌددة األمددر و لكددن سددماعٌا ٌسددتطٌع
الطفدددل إلتمددداط نطدددك الحدددروف و الكلمدددات و بشدددكل
سرٌع ومن ثم االنتمال إلدى تعلمده كتابٌدا فدً مراحدل
دراسٌة أكثر تمدما .

والدة الطالب مبارن:

نعم فدإدران الصدوت ٌسداعد علدى نطدك الكلمدات و
بالتالً فهمهدا ومدن ثدم فهدم النصدوص المرائٌدة التدً
توظف هذه الكلمات .

ربط الوعً الفونولوجً بوالع الطالب العملً واألكادٌمً

ٌعمل الوعً الفونولوجً على تنمٌة اهتمامات الطلبة و إدراكهم ألهمٌة مهارة المراءة ،و لد ظهدر
ذلن من خالل إجابات أولٌاء أمور الطلبة المشاركٌن فً تطبٌك البرنامج عندما سئلوا عمدا اذا كدان
أطفالهم لد أصبحوا مهتمٌن بالمراءة  ،وظهر أن معظم ردودهم كانت على مدى ربدط مدا تدم أخدذه
فً البرنامج بالوالع الذي ٌعٌشه الطالب .فٌعد الوعً الفونولوجً محفزا للطالب والدلٌل على ذلن
أن ما تم أخذه فدً البرندامج انعكدس علدى الطدالب فدً والدع حٌداتهم وذلدن مدن خدالل لدراءة كدل مدا
ٌعترضهم من نصوص لرائٌدة سدواء لصدص أم مجدالت ومدا إلدى ذلدن ،كمدا أن ربدط مدا تدم أخدذه
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بالبرنامج من أنشطة تعمل على تنمٌة الوعً الفونولوجً بوالع الطالب لد أضدفى لٌمدة للبرندامج
و للوعً الفونولوجً بحد ذاته وفً خدمة و تنمٌة مهارة المراءة حٌث أنها أصدبحت مهدارة والعٌدة
فً حٌاة الطلبة بدال من كونها مهارة أكادٌمٌة تلزم الطلبة بتؤدٌتها .و هنا بعض ردود أولٌاء األمور
فً هذا المجال:

والدة الطالب مبارن:

أصددبح مبددارن ٌحددب المددراءة بشددكل كبٌددر و ٌبددادر لمددراءة
الكثٌددر مددن المصددص و اللوحددات المحتلفددة و الجمددل الددواردة
فً التلفاز و لوحات الشوارع بتركٌز أكبر وبشكل صحٌح.

والدة الطالب ناصر:

لمددد أصددبح ناصددر مهتمددا اآلن بمددراءة الكلمددات و الجمددل
سددواء خددارج أم داخددل المددنهج المدرسددً؛ ألن ثمتدده بنفسدده
ولدراته أصبحت أكبر وأصبح مإمنا بؤن لدٌه المددرة علدى
لددراءة الكلمددات عددن طرٌددك إصدددار الصددوت المناسددب لكددل
حرف و من ثم تجمٌعها؛ لتصبح بذلن لراءة الكلمدات سدهلة
و ذات معنى.

والدة الطالبة شهد:

لمددد أصددبح لدددى شددهد سددرعة فددً المددراءة و معرفددة بنطددك
الحدددروف وأصدددواتها أكثدددر مدددن ذي لبدددل ولدددذلن أصدددبحت
تتشددجع علددى لددراءة المصددص المختلفددة دون ملددل و لفتددرات
طوٌلة.

والدة الطالب سالم:

لن ألول أن سالم أصبح مهتما بالمراءة بل أصبح مسدتمتعا
بها كاسدتمتاعه بنزهدة معٌندة أو لعبدة تناسدب تطلعاتده  ،و
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أتولع أن هذا هو اإلحساس بنشوة الدتمكن مدن الشدًء  ،ولدم
أالحدددظ ذلدددن إال بعدددد خوضددده تجربدددة فدددً برندددامج الدددوعً
الفونولوجً .

رابعًا  :تحلٌل النتائج الخاصة بالسؤال الرابع
السؤال الرابع :إلى أي مدى ساهم البرنامج فً صمل الوعً الفونولوجً لدى طلبة الصف
الثانً األساسً ؟
لإلجابة عن هذا السإال تم الربط بٌن النتائج الكمٌة والنتدائج الكٌفٌدة  ،و لدد أظهدرت النتدائج الكمٌدة
أن هنان تطورا فً أداء الطلبة فً المهارة المرائٌدة وٌتمثدل هدذا التطدور فدً المتوسدطات الحسدابٌة
لالختبار البعدي ممارنة باالختبار المبلً ،ومدن ثدم تبعتهدا النتدائج الكٌفٌدة للدراسدة والتدً تمثلدت فدً
تحلٌل بعض األنشطة لتتبع تطور الطالب والممابالت مدع أولٌداء األمدور ،مدن خدالل النتدائج تدرى
الباحثة أن هنان تطابمات و اختالفات بٌن النتائج الكمٌة و الكٌفٌة كما هو موضح فً الشرح اآلتً:
التطابك األول :كانت النتائج الكمٌة والكٌفٌدة تظهدر أن هندان فرلدا فدً المتوسدطات الحسدابٌة بدٌن
نتائج االختبار المبلً والبعدي بحٌث كان مجمل المتوسطات الحسابٌة بدٌن طدالب
العٌنة لالختبارالمبلً (م  ،)3و ارتفع لٌصدل فدً االختبدار البعددي إلدى (م . )8
ولد انعكس هذا التطور ألداء الطالب فً النتائج الكٌفٌة وذلن من خدالل األنشدطة
التددً تددم ممارسددتها فددً البرنددامج والتددً تخدددم كددل محددور مددن محدداور البرنددامج.
باإلضددافة إلددى أن آراء أولٌدداء األمددور كانددت إٌجابٌددة مشددٌرة إلددى ضددرورة تفعٌددل
البرندددامج ودمجددده فدددً المنددداهج الدراسدددٌة ،و لدددد ظهرذلدددن مدددن خدددالل تحلٌدددل
الفٌدٌوهات و التً عكست مددى المشداركة الفاعلدة و االسدتجابة السدرٌعة مدن لبدل
الطلبة ،فالنتائج تإكدد أن هندان تطدورا ملحوظدا فدً مسدتوى المدراءة لددى الطلبدة؛
وذلددن بسددبب تطددور مهددارات الددوعً الفونولددوجً لدددٌهم فددؤداءات الطددالب فدددً
األنشددطة خددالل مدددة تطبٌددك البرنددامج ،وذلددن مددن خددالل النتددائج المعروضددة سددابما
حٌث انعكست على نتائجهم فً االختبار البعدي .
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التطابك الثانً :لددد أظهددرت النتددائج الكمٌددة والكٌفٌددة فددً المحدداور األربعددة تطددورا ملحوظددا حٌددث
انعكس هذا التطور جلٌدا فدً المحدور الثالدث ( تركٌدب وتجمٌدع األصدوات) حٌدث
كان المتوسط الحسابً فً االختبار المبلً لطالب العٌنة (م  )4.7وارتفدع بشدكل
حدداد لٌصددل إلددى (م  )10فددً االختبددار البعدددي ،ونددرى مددن خددالل متابعددة أداء
الطالب فً أنشطة المحور الثالث مدى تطورهم وذلن عدن طرٌدك مالحظدة نشداط
فً بداٌة تنفٌذ المحور وآخر فً نهاٌته ،فكانت الفرولات تدل علدى تطدور الطدالب
فً النشاط الثانً بحٌث كانت متوسطات معظم الطالب فً النشاط الثدانً (م )9
بٌنما كانت فً النشداط األول (م  ،)6وهدذا انعكدس أٌضدا فدً آراء أولٌداء األمدور
حٌث أكدوا أن أهم النتاجات اللغوٌدة لهدذا البرندامج هدو تحلٌدل وتركٌدب األصدوات
مما ٌساعد على اإلدران السرٌع للكلمة و لراءتها بشكل صحٌح .
التطابك الثالث :من خالل التطور الملحوظ الذي حدث فً المحاور األربعة والذي ظهر فً نتائج
االختبار البعددي ،حٌدث أن المتوسدطات الحسدابٌة لده كاندت تتدراوح مدا بدٌن (م )7
إلى (م  )10فً المحاور األربعة  ،ولدد انعكسدت هدذه النتدائج علدى أداء الطدالب
فً التموٌم المرائً الذي حدث فً بداٌة ومنتصف ونهاٌدة البرندامج ،فكدان المتوسدط
الحسدابً فددً المددراءة األولدى لطددالب العٌنددة (م  ،)7أمددا فدً المددراءة الثانٌددة فددارتفع
المتوسط الحسابً للطالب لٌصل إلى (م  )8أما فً المراءة الثالثة فمد ارتفع لٌصل
إلدى (م  ،)9ولدد أكدد اآلبداء أن أبندائهم لددد تطدوروا فدً المدراءة فؤصدبحوا ٌبددادرون
بمراءة النصوص المختلفة مثل المصص والمجدالت و بعدض الكتابدات التدً تظهدر
علددى التلفدداز واللوحددات المنتشددرة فددً الشددوارع باإلضددافة إلددى أن دافعٌددة الطددالب
للمراءة لد ازدادت .
الختالف األول ٌ :ظهر االخدتالف بدٌن النتدائج الكمٌدة و الكٌفٌدة فدً نتدائج المحدور الثدانً  ،حٌدث
كددان المتوسددط الحسددابً للطددالب فددً االختبددار المبلددً ( )2.4وتطددور لٌصددل فددً
االختبار البعدي إلى (م  )7.2أي إن الفرق بٌن االختبار المبلدً و البعددي ٌسداوي
(م  )4.8وهددو ال ٌعتبددر تطددورا كبٌددرا ممارنددة بتطددور المحددور الرابددع (التالعددب
باألصوات) حٌدث كدان معددل المتوسدط الحسدابً فدً االختبدار المبلدً (م  )2.5و
ارتفع بشكل كبٌر فً االختبدار البعددي لٌصدل (م  .)10وكدان هندان تضدارب فدً
النتائج الكٌفٌة حٌث أن الطالب أحرزوا تطورا ملحوظدا فدً أنشدطة المحدور الثدانً
فكان إجمالً المتوسط الحسابً للنشاط األول من المحور (م  ) 5و ارتفع بشكل
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ملحوظ فً النشداط الثدانً لٌصدبح إجمدالً المتوسدط الحسدابً للطدالب الثمانٌدة (م
 .)7بٌنما أداء الطالب ألنشطة المحور الرابع كانت متماربة فال ٌوجد فرق ملحدوظ
بددٌن المحاولدددة األولدددى و المحاولدددة الثانٌدددة .بحٌددث كدددان معددددل المتوسدددط الحسدددابً
للمحاولة األولى (م  )9لكن انخفض فً المحاولة الثانٌة لٌصبح المعدل (م  .)8و
هددذا مددا اكدتده آراء أولٌدداء األمددور حٌددث إن تطددور أبنددائهم كددان ملحوظددا مددن خددالل
إدراكهم لممداطع الكلمدة و ذلدن مدن خدالل التهجئدة السدرٌعة عندد لدراءتهم لمصدص
داخل المنزل .
تطدور
الختالف الثانً  :باإلضافة لمدا سدبك فمدد ظهدر اخدتالف آخدر فدً النتدائج حٌدث كدان هندان
ت
ملحد ت
دوظ فددً المحددور األول :الكلمددات المتشددابهة فددً اإلٌمدداع و المافٌددة حٌددث كددان
إجمالً المتوسط الحسابً لالختبار المبلً لطالب العٌنة (م  )4.2بٌنما ارتفدع فدً
االختبار البعدي لٌصدل إلدى (م  )8.5فدالفرق بدٌن االختبدار المبلدً و البعددي كدان
بمعدل (م  .)4.3لكن فدً النتدائج الكٌفٌدة كدان أداء الطدالب فدً األنشدطة منخفضدا
وذلن من خالل الممارنة بٌن نشاطٌن تم ممارستهما فً هذا المحدور .فكدان اجمدالً
المتوسط الحسابً للنشاط االول (م  )5.8و ارتفع بشكل طفٌف فً النشاط الثدانً
الى (م  ،)6.25و هذا انعكس فً آراء أولٌاء االمور حٌث إنه كان تركٌزهم على
ادران مماطع الكلمة و تحلٌلها ،و لم ٌذكروا اي تطورات تخص المحور االول.
الختالف الثالث :أظهرت النتائج اختالفات بٌن األنشطة الكتابٌة واألنشطة الحركٌة التً كانت مدن
خالل األلعاب المختلفة ،ولد ظهدر ذلدن فدً تحلٌدل الفٌددٌوهات المختلفدة وكدذلن فدً
آراء أولٌاء أمور الطلبة الدذٌن أكددوا أن الطلبدة الثمانٌدة تفداعلوا كثٌدرا مدع األنشدطة
ذات الطابع الحركً .

ملخص الفصل الرابع
تم فً هذا الفصل تناول نتائج الدراسة األساسٌة ،و لد اشتملت الدراسة على نتائج كمٌة و كٌفٌة
تطور فً مهارة المراءة لدى
ومن خالل تطبٌك البرنامج المائم على الوعً الفونولوجً حدث
ت
طالب العٌنة الثمانٌة  ،و لد ظهر هذا التطور بشكل كبٌر فً المحاور األربعة للبرنامج حٌث كان
هنان فرق فً أداء الطالب بٌن االختبار المبلً و البعدي ،و لد أكدت نتائج تحلٌل الفٌدٌوهات
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مدى تفاعل الطالب فً المشاركة و المبادرة للمٌام باألنشطة المختلفة التً تم ممارستها فً
البرنامج ،و لد انعكس ذلن فً أداءاتهم لألنشطة فمد وجد أن هنان تحسنا كبٌرا فٌها ،و لد برز
ذلن من خالل الردود اإلٌجابٌة ألولٌاء األمور خالل الممابالت ،ولد ظهر تطابك بٌن النتائج
الكمٌة و الكٌفٌة و لكن كان هنان بعض االختالفات و التً تدل على طبٌعة منهجٌة الدراسة و هو
المنهج المختلط.
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الفصل الخامس :المنالشة والتوصٌات
الممدمة
هدفت دراسة الحالة هذه إلى لٌاس أثر برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة
مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً ،ولد استخدمت الباحثة المنهج المختلط فً
الدراسة ،وكانت األدوات المستخدمة فً الدراسة متنوعة بٌن أدوات كمٌة وأدوات كٌفٌة ،حٌث
اشتملت األدوات الكمٌة على االختبار المبلً والبعدي بٌنما اشتملت األدوات الكٌفٌة على تحلٌل
الوثائك الخاصة بؤنشطة البرنامج والفٌدٌوهات والممابالت ،وفً هذا الفصل سٌتم منالشة النتائج و
آثارها والتوصٌات والممترحات.

ً
أول :منالشة النتائج
السؤال األول:

ما أثر برنامج لائم على الدوعً الفونولدوجً فدً تنمٌدة مهدارة المدراءة لددى طلبدة
الصف الثانً األساسً؟

من أبرز النتائج التً ظهرت عند تحلٌل نتائج االختبار المبلً والبعدي هً ظهور ارتفاع
إجمالً ملحوظ بٌن المتوسطات الحسابٌة فً االختبار البعدي ممارنة باالختبار المبلً ،حٌث شهد
المحور الرابع ( التالعب باألصوات) أكبر نسبة تطور من بٌن المحاور األربعة؛ وذلن ألنه تم
تمدٌم هذا المحور فً المرحلة األخٌرة من حٌث التطبٌك ،مما ٌدل على أن طالب العٌنة أصبح
لدٌهم معرفة ودراٌة بالمماطع الصوتٌة وتمٌٌزها ،و أصبحوا لادرٌن على تمطٌع الكلمات إلى
مماطع صوتٌة وبالتالً امتلكوا جزءا من اللغة ساعدتهم على التمٌٌز الذي أشارت له الدراسة .تاله
بعد ذلن المحور الثالث ( تركٌب األصوات) ،وٌعود السبب إلى وجود هذا المحور فً المرتبة
الثانٌة؛ كون الطالب ابن البٌئة اللغوٌة فهو لدٌه خبرات سابمة ،وكم هائل من المفردات التً
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ٌستخدمها فً حٌاته الٌومٌة سواء االجتماعٌة أم التعلٌمٌة مما سهل علٌه تولٌد الكلمات من المماطع
الصوتٌة.

أما فً المحورٌن األول ( الكلمات المتشابهة فً اإلٌماع والمافٌة ) والثانً ( الوعً
بمماطع الكلمة ) فمد كان مستوى التمدم منخفضا إذا ما لورن بمستوى التمدم فً المحورٌن
السابمٌن؛ وذلن ألن الطالب أعطً بعض المفردات التً لم ٌتعرض لها فً البٌئة اللغوٌة وال ٌمتلن
الطالب الوعً الكافً لمعنى اإلٌماع والمافٌة إال إذا عرضت أمامه النماذج وٌموم بمحاكاتها.

وكشفت هذه النتائج على فاعلٌة برنامج لائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة
المراءة ،ألن بعد تطبٌك البرنامج الحظت الباحثة أن طالب العٌنة الذٌن تعرضوا للمحاور السابمة
أصبحوا أكثر تمكنا فً إتمان المماطع الصوتٌة وأسرع من غٌرهم فً نطمها وتمٌٌزها.

وبناء على ما سبك نالحظ أن نتائج دراسة الحالة هذه تتوافك مع دراسة (Segers
) and Verhoeven, 2004حٌث هدفت الدراسة إلى كشف أثر برنامج محوسب فً تنمٌة
الوعً الفونولوجً لألطفال الذٌن ٌعانون من ضعف فً المراءة ،ولد توصلت الدراسة إلى أن
استخدام األلعاب الصوتٌة ٌطور الوعً بالكلمات المنطولة ،والوعً بمماطع الكلمة والوزن
والمافٌة.

كما تطابمت نتائج دراسة الحالة هذه مع نتائج دراسة أخرى أجراها مطر والعاٌد
( )2009حٌث استخدما برنامجا لائما على الوعً الفونولوجً لتنمٌة ثمانً مهارات "تمسٌم الجمل
الى كلمات ،تمسٌم الكلمات الى مماطع ،تمسٌم الكلمات إلى أصوات ،وتركٌب أصوات الكلمات
الحمٌمة ،وتركٌب أصوات الكلمات غٌر الحمٌمة ،و سجع و تمفٌة الكلمات ،تحلٌل أصوات
الحروف ،و تحدٌد بداٌة الكلمات " (ص )17.ولد أسفرت نتائج دراسة مطر والعاٌد ( )2009عن
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تطور فً المهارات لكن أكثر المهارات تطورا هً مهارة تركٌب أصوات الكلمات ،وتحلٌل
األصوات ،وتمسٌم الجمل إلى كلمات.

إضافة إلى ماسبك فمد كشفت نتائج دراسة الحالة هذه أهمٌة أنواع األنشطة و المواد
التعلٌمٌة المستخدمة فً البرنامج و التً أحدثت هذا التطورالذي لوحظ على العٌنة ،فاختٌار المواد
و األنشطة التعلٌمٌة ٌجب أن ٌكون مناسبا لمستوٌات الطلبة ( العمري و العملً ) و هذا ما أكده
) vygotsy (1978حٌث أشار إلى مدى أهمٌة خلك بٌئة محفزة و تحدٌد zone Proximal
 Developemntلتصمٌم ووضع أنشطة و مواد داعمة لمستوى الطالب ،وخلك روح التحدي
فً دواخلهم ،وهذا ما الحظته الباحثة أثناء تطبٌك المحور الرابع (التالعب باألصوات) وذلن
لضمان تطور أداء المتعلمٌن و هذا ما ٌسمى .Scaffolding

السؤال الثانً:

إلدددى أي مددددى سددداهمت األنشدددطة و األدوات التعلٌمٌدددة المسدددتخدمة اثنددداء تنفٌدددذ
البرنامج فً إعطاء صورة واضحة عدن دعدم تطدور الدوعً الفونولدوجً لغدرض
تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً األساسً؟

من أبرز النتائج التً ظهرت عند تحلٌل الوثائك الخاصة ببرنامج الوعً الفونولوجً هو تطور
ملحوظ فً أداء الطالب وذلن بٌن النشاط األول والنشاط الثانً فً كل محور من المحاور
األربعة ،وبالعودة إلى تحلٌل أداء الطالب فً أنشطة المحاور األربعة توصلت الباحثة إلى أن أداء
الطالب فً أنشطة المحور األول تطور بشكل بسٌط حٌث كان المتوسط الحسابً لنشاط (أطبك ما
تعلمت) بسٌطا إذا ما لورن بالنشاط األول (مالحظة الفرق) وٌعود ذلن إلى سهولة هذا النشاط فهو
ال ٌتعدى أن ٌنطك الطالب المماطع المختلفة ،وهو فً األصل أتمنها سابما ،أما فً أنشطة المحور
الثانً فنرى أن هنان تطورا كبٌرا بٌن أداء الطالب فً النشاط األول ( الرأ واكتشف) والنشاط
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الثانً (لعبة لٌام وجلوس ) وذلن فٌما ترى الباحثة أن النشاط نفسه مزج بٌن التعلم المعرفً
والنشاط الحركً؛ مما انعكس على إلبال الطالب على هذا النشاط.

أما بالنسبة للنتائج الخاصة بؤداء الطالب فً أنشطة المحور الثالث فمد كان تمدم معظم الطالب
ملحوظا ،حٌث كان المتوسط الحسابً للنشاط األول فً المحور الثالث (جمع وركب) أعلى من
المتوسط الحسابً للنشاط الثانً ( اسمع وركب )؛ وذلن ألن نشاط ( جمع وركب) مكتوب أمام
الطالب وٌستطٌع أن ٌتمعن وٌعٌد النظر فٌه مرات ومرات أما نشاط ( اسمع وركب) فٌعتمد على
حفظ الطالب للمماطع ثم تركٌب مماطع جدٌدة وهو ما ال ٌتؤتى للجمٌع بل لعدد محدود  ،ألن لدرات
الطلبة الحفظٌة متباٌنة ومتفاوتة.

وممارنة بما سبك فإنه لم ٌكن هنان تمد تم فً أداء الطالب فً أنشطة المحور الرابع؛ وذلن
ألن هذا المحور أتمنه الطالب لبل البدء بالتطبٌك فهو ٌعتمد على حذف أو استبدال ممطع مكتوب.
لذلن كانت الفروق فً المتوسطات الحسابٌة بٌن النشاطٌن بسٌطة جدا لصالح النشاط األول (حذف
الممطع األول) وهذه االختالفات فً المتوسطات الحسابٌة ال تشكل تمدما فً أداء الطلبة؛ وذلن
لسهولة النشاط األول والذي كان ٌهدف لتكلٌف الطلبة بحذف الممطع األول مع إبماء المماطع
األخرى كما هً ،ونطمها نطما صحٌحا كؤن ٌحذف الطالب الممطع األول من كلمة ( َع َربْ ) لتصبح
(ربْ ) ،أما فً النشاط الثانً فكلف الطالب باستبدال الممطع األول بممطع آخر من عنده؛ لٌكون
َ
كلمة جدٌدة تختلف كلًٌّا فً معناها ،وهذه المهارة تعد من المهارات العملٌة األكثر تعمٌدا .

واتفمت نتائج دراسة الحالة هذه نتائج الدراسة التً أجرتها الطٌبً ( ،)2010والتً هدفت
إلى مالحظة التطور التدرٌجً ألربع استراتٌجٌات من استراتٌجٌات تنمٌة الوعً الفونولوجً فً
اللغة العربٌة ،ولامت الباحثة فً هذه الدراسة بتكلٌف أفراد العٌنة بالمٌام بؤربع مهام :وهً مهمة
إدران اإلٌماع ،ومهمة تحدٌد الصوت األول من الكلمة ،و مهمة حذف بعض المماطع من الكلمة،
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ومهمة التمطٌع الصوتً ،ولد تم تطبٌك هذه المهام على الطالب ،و أسفرت نتائج الدراسة عن
اختالف فً مستوٌات الطالب باختالف المهام الموكلة إلٌهم ،حٌث وجدت العٌنة سهولة فً تنفٌذ
مهام اإلدران اإلٌماعً ثم تحدٌد الصوت األول ثم حذف المماطع ،كما أشارت النتائج إلى وجود
صعوبة ملموسة لدى الطلبة فً المهام الخاصة بتمسٌم الكلمة إلى مماطع صوتٌة واختلفت النتائج
بحسب المرحلة الدراسٌة ألفراد العٌنة ،حٌث فضل طالب الصف الثانً مهمة تحدٌد الممطع
الصوتً األول للكلمة بٌنما فضل طالب الصف الثالث مهمة حذف المماطع الصوتٌة ولم ٌكن هنان
فروق فً مهمات اإلٌماع والتمطٌع الصوتً بٌن جمٌع أفراد العٌنة بمختلف مستوٌاتهم .

و لد أثر تطور أداء الطالب فً أنشطة المحاور األربعة السالف ذكرها على مستوى
لراءة الطالب بشكل ملحوظ فمد أجرت الباحثة ثالثة اختبارات لرائٌة ،للولوف على مستوٌات
الطلبة من حٌث التطور أو عدمه ،فً أول ووسط و آخر البرنامج؛ للولوف بدلة على تطور
مستوٌات الطلبة فً مهارة المراءة وكانت المتوسطات الحسابٌة ألداء الطالب فً مهمة المراءة
تتطور بشكل تدرٌجً ،وهذا ما عكسته النتائج اإلحصائٌة الختبارات المراءة الثالثة ،كما تعكس
هذه النتائج فاعلٌة البرنامج المائم على الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة
الصف الثانً األساسً.

واتفمت هذه النتائج مع نتائج الدراسة التً أجرها سعد ( )2007والتً هدفت إلى الكشف
عن فاعلٌة برنامج تدرٌبً للوعً الفونولوجً فً تحسٌن بعض المهارات األساسٌة فً المراءة فً
اللغة اإلنجلٌزٌة لدى تالمٌذ الصف الخامس االبتدائً ذوي صعوبات المراءة ،وتوصلت الدراسة
إلى أن زٌادة اإلدران الفونولوجً لدى الطلبة ٌإدي إلى ارتفاع مستوى الوعً المرائً لدٌهم.

عالوة على ذلن فإن النتائج المسبمة تدعم آراء ) Piaget (1971حول بناء التراكٌب
العملٌة .ولد صمم البرنامج وفك أربعة محاورحٌث كان كل محور مرتبطا فً تطوره بالمحور
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اآلخر ،و التطورالذي حدث فً كل من المحور الثالث و الرابع كان على أثر البناء العملً الذي
حدث للطالب فً المحور األول و الثانً ،و هذا ما أطلك علٌه ) Piaget (1971باالسكٌمات
) . (Schemesو لد أكد )Goodman (1965على أن مهارة المراءة مهارة بنائٌة تعتمد
على تخمٌن المعنى من النصوص الممروءة ،فمعرفة العاللة بٌن الصوت و الحرف من خالل
توظٌف المحاور األربعة لد طور مهارة المراءة لدى طالب العٌنة تطورا ملحوظا.

و لد عكست نتائج تحلٌل الفٌدٌوهات أهمٌة األنشطة و المواد المستخدمة لدعم و تشجٌع
الطالب خالل البرنامج ،ولد الحظت الباحثة أن هنان مبادرة لوٌة و مشجعة من لبل طلبة العٌنة
للمشاركة فً األنشطة و تحمك روح التحدي والمنافسة بٌن بعضهم بعضا؛ إلنجاز المهام الموكلة
الٌهم .وهذا ما أكده ) vygotsky (1978عندما أشار إلى أهمٌة خلك بٌئة محفزة و داعمة لدى
الطالب من أجل تحمٌك التطور.

السؤال الثالث :مةةةاهً آراء أولٌةةةاء أمةةةور الطلبةةةة حةةةول فاعلٌةةةة البرنةةةامج المةةةائم علةةةى الةةةوعً
الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة؟
اتفمت آراء أولٌاء أمور الطلبدة المشداركٌن فدً البرندامج علدى فاعلٌدة البرندامج المدائم علدى
الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المدراءة لددى طلبدة الصدف الثدانً األساسدً ،ولدد أجمعدت آراء
أولٌاء األمور أن تجربة البرنامج كانت تجربة ذات أهمٌة وجدانٌة بالنسدبة ألبندائهم ،فؤكددوا تشدوق
وتفاعددل أبنددائهم لددتعلم كددل جدٌددد ومحاولددة لددراءة وتردٌددد نصددوص البرنددامج فددً مختلددف األولددات
واألزمان؛ مما ساهم فً تعزٌز مٌول الطلبة المرائً و أشار أولٌداء األمدور أن أثدر برندامج الدوعً
الفونولوجً كان ملموسا وواضحا فً تحسن المستوى المرائً لدى أبنائهم حٌدث أصدبحوا ٌنطمدون
األصوات بطرٌمة صحٌحة وسلسة ،وأضاف أولٌاء األمور إلى أن البرندامج الفونولدوجً لدد سداهم
فً إبراز نواتج لغوٌدة ملموسدة عدٌددة ،أثمدرت جمٌعهدا فدً تعزٌدز المددرات المرائٌدة للطلبدة ورفدع
دافعٌتهم نحو المراءة وتعزٌز ثمتهم بؤنفسهم عن طرٌك كسر حاجز الخوف والتدوتر عندد لدراءة أي
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نص جدٌد ،وذكر أولٌاء األمور أن نجاح البرنامج المائم علدى الدوعً الفونولدوجً كدان بسدبب دلدة
اختٌار النصوص واألنشطة التً تعمل على تنمٌة دافعٌة الطالب نحدو تعلدم المدراءة والتدً بددورها
أثرت فً تحسٌن مستوٌاتهم المرائٌة ،وشددوا على ضدرورة تضدمٌن مهدارات الدوعً الفونولدوجً
فً مناهج اللغة العربٌة الخاصة بالمرحلة التؤسٌسٌة؛ وذلن ومن خالل ما أفادنً بده أولٌداء األمدور
من مالحظتهم التطور الكبٌر فً تحسن أبنائهم فٌما ٌخص المراءة.
واتفمت نتائج السإال الثالث مع دراسة ((Shullender,Ritchson,Mullis,comille,2004
التً هدفت إلى التحري عن أثر مشاركة أولٌاء األمدور فدً متابعدة تطدور مهدارة المدراءة والكتابدة
ألطفالهم ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التفاعدل بدٌن أولٌداء األمدور و أبندائهم ٌعمدل علدى تنمٌدة
مستوى المراءة ورفع معدل الوعً بنطك الكلمات ،وهذا ٌنطبك على تنمٌة جمٌع المهدارات بمعندى
البد من التعاون بٌن المدرسة بهٌؤتها التدرٌسٌة واإلدارٌة وبٌن البٌدت الدذي ٌمثلده ولدً األمدر لكدً
نحمددك الهدددف التعلٌمددً والتربددوي للمتعلمددٌن؛ ألن المددتعلم هددو محددور العملٌددة التعلٌمٌددة التعلمٌددة،
فالمنظومة كاملة ( المدرسة ،أولٌاء األمدور) تسداعد المدتعلم علدى تنمٌدة معارفده المختلفدة التعلٌمٌدة
واالجتماعٌة والحركٌة وهذا ما أكده بٌاجٌه بؤن المتعلم ٌبنً معارفة من خالل دمج خبراته السدابمة
مع الالحمة وانتاج معرفة جدٌدة.
السؤال الرابع:

إلددى أي مدددى سدداهم البرنددامج فددً صددمل الددوعً الفونولددوجً لدددى طلبددة الصددف
الثانً األساسً ؟

أكدت نتائج المنهج المختلط أنه ٌوجد تطابك بٌن النتائج الكمٌة والنتائج الكٌفٌة حٌث
أظهرت النتائج الكمٌة تطورا ملحوظا فً أداء الطلبة ،وذلن من خالل ممارنة المتوسطات الحسابٌة
لالختبار المبلً بالمتوسطات الحسابٌة لالختبار البعدي ،ومالحظة تطور مستوى الوعً
الفونولوجً لدى الطالب فً االختبار البعدي أكثر من االختبار المبلً وهذا ما لوحظ فً النتائج
الكٌفٌة ،حٌث انعكس تطور الوعً الفونولوجً على أداء الطالب فً األنشطة الخاصة بالمحاور
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األربعة للبرنامج ،وكذلن فً ردود أولٌاء األمور التً كانت إٌجابٌة وتشٌر إلى أهمٌة البرنامج فً
تطوٌر مستوٌات أبنائهم المرائٌة ،ما جعل الباحثة تحكم وباطمئنان أن البرنامج لد حمك هدفه الذي
وضع من أجله ،باإلضافة إلى أن تحلٌل الفٌدٌوهات لد عكس سلون الطالب خالل أدائهم لألنشطة
أثناء تطبٌك البرنامج حٌث كانوا متفاعلٌن و مبادرٌن للمٌام بؤي نشاط موكل إلٌهم.

و تطابمت النتائج الكمٌة الخاصة باالختبارات المرائٌة مع النتائج الكٌفٌة المتمثلة فً آراء
أولٌاء األمور الذٌن أكدوا أن للبرنامج أثرا واضحا فً زٌادة المٌول المرائٌة لدى أبنائهم وكذلن
استثارة دافعٌتهم لها ،واتفمت نتائج دراسة الحالة هذه مع نتائج الدراسة التً أجراها العٌس
( )2009والتً كانت تهدف للكشف عن العاللة بٌن مستوى المدرة المرائٌة والوعً الفونولوجً
لدى طالب المرحلة االبتدائٌة من سن  8إلى  11سنة ،وتوصلت الدراسة إلى أن تعزٌز مهارات
الوعً الفونولوجً ٌعد عامال أساسٌا فً تنمٌة مهارة المراءة ،و أٌدت العدٌد من الدراسات مثل (
أحمد1982 ،؛ الخلٌفة2004 ،؛ أبو لبن2011 ،؛ العٌسوي2005 ،؛ سلٌمان2012 ،؛ منتصر و
الشاٌب و العٌس )2014 ،أهمٌة الوعً الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة حٌث إن معظم
الصعوبات التً ٌعانً منها الطلبة فً المراءة خاصة طلبة المراحل التؤسٌسٌة سببها ضعف الوعً
الفونولوجً.

ولد لوحظ وجود اختالفات بٌن النتائج الكمٌة والنتائج الكٌفٌة ،حٌث أشارت النتائج الكمٌة
إلى أن تطور الطالب فً المحور الثانً كان محدودا وبسٌطا بٌنما أكدت النتائج الكٌفٌة المتمثلة فً
ردود أولٌاء األمور أن مستوى أبنائهم فً إدران مماطع الكلمة كان لد تطور بشكل كبٌر وخاصة
عند لراءتهم للمصص ،إضافة إلى وجود اختالف بٌن النتائج الكمٌة والنتائج الكٌفٌة الخاصة
ت
ملحوظ فً نتائج االختبار البعدي فً المحور األول
تطور
بالمحور األول ،حٌث كان هنان
ت
وبالممابل لم ٌكن تطور الطلبة فً أنشطة المحور األول كبٌرا حٌث كان المتوسط الحسابً للنشاط
األول لرٌبا من المتوسط الحسابً للنشاط الثانً ولم ٌذكر أولٌاء األمور أي تطورات تخص
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المحور األول ،وكذلن كان هنان اختالفات بٌن األنشطة الكتابٌة واألنشطة الحركٌة حٌث أظهرت
الفٌدٌوهات تفاعل الطالب بشكل واضح فً األنشطة الحركٌة التً تهدف لتنمٌة الوعً
الفونولوجً ،وأكدت الدراسة أن هذه النتائج تتفك و دراسة الطٌبً ( ،)2010حٌث أكدت أن
مهارة إدران االٌماع و تحدٌد الصوت األول و حذف المماطع كانت من المهارات البسٌطة لدى
الطالب وذلن إذا لورنت بمهام تمطٌع األصوات حٌث وجد الطالب صعوبة ملموسة فٌها.
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ثانًٌا :التوصٌات
بناء على النتائج التً توصلت لها دراسة الحالة هذه و تم عرضها سابما فً هذا الفصل ،
توصلت الباحثة إلى بعض الممترحات التً تساهم فً رفع مستوى الوعً الفونولوجً لدى الطالب
والذي ٌسهم فً تنمٌة مهارة المراءة لدى طلبة الصف الثانً وفٌما ٌلً بعض الممترحات التً
توصً بها الباحثة :

أوالٌ :جب على معلمً اللغة العربٌة التركٌز على تنمٌة الوعً الفونولوجً لدي طلبة المرحلة
األساسٌة بشكل عام؛ لما له من أثر بالن فً رفع كفاءة الطالب فً مهارة المراءة ،والٌكون ذلن إال
عن طرٌك استخدام أنشطة تعلٌمٌة تفاعلٌة حركٌة تستثٌر مٌول الطلبة التعلمٌة ،حٌث أثبتت
الدراسة أن الطالب ٌكونون ممبلٌن وفاعلٌن ومشاركٌن بنسبة أكبر فً أي نشاط تعلٌمً حركً.

ثانٌا  :إلامة ورش تدرٌبٌة لمعلمً اللغة العربٌة؛ وذلن بهدف توعٌتهم بؤهمٌة تفعٌل أنشطة الوعً
الفونولوجً فً حصصهم ،باإلضافة إلى ضرورة توفٌر تدرٌب عملً للمعلمٌن بهدف مساعدتهم
على التمكن من تنفٌذ هذا النوع من األنشطة والذي ٌعمل على إثراء الحصٌلة اللغوٌة للطلبة.

ثالثا ٌ :نبغً على واضعً مناهج اللغة العربٌة إعادة النظر فً صٌاغة دروس المراءة الخاصة
بالمرحلة التؤسٌسٌة ،وذلن عن طرٌك تضمٌن أنشطة فً الممررات الدراسٌة تناسب خصائص
المتعلمٌن العمرٌة النفسٌة والعملٌة وتكون مختصة بتنمٌة إدران الطالب بمهارات الوعً
الفونولوجً .

رابعا :ضرورة إشران أولٌاء األمور فً عملٌات التدرٌس و خاصة عملٌات التدرٌس المائمة على
الوعً الفونولوجً.
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خامسا :نظرا للتطور التعلٌمً الهائل فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فمد أصبح معظم أولٌاء
األمور ٌمتلكون شهادات جامعٌة تإهلهم االشتران فً وضع أنشطة تعلٌمٌة تساعد المتعلمٌن على
تنمٌة مهاراتهم المعرفٌة.

ثالثًا  :الممترحات
فً ضوء أهداف الدراسة الحالٌة والنتائج التً توصلت إلٌها الباحثة ،تمترح الباحثة إجراء
دراسات جدٌدة مشابهة فً طبٌعتها للدراسة الحالٌة ،مع األخذ بعٌن االعتبار ضرورة إشران عٌنة
طالبٌة أكبر ،وٌكون ذلن من خالل أخذ العٌنة من أكثر من مدرسة فً آن واحد مع زٌادة مدة
تطبٌك البرنامج وذلن بهدف الوصول لنتائج أدق حول فاعلٌة اعتماد برنامج لائم على الوعً
الفونولوجً فً تنمٌة مهارة المراءة.
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المالحك
ملحك ( )1الختبار التحصٌلً

اٌّحىس األوي
اٌىٍّبد اٌّزشبثهخ في اإليمبع أو اٌمبفيخ

الدؤال األول  :ارسم عائلة بهل الضمسة التي تختمف يي اإليقاع :
اٌىٍّح
األٌٝٚ

اٌىٍّح اٌثأ١ح

اٌىٍّح اٌثاٌثح

دسجح اٌطاٌة

ع َُ
َس َ

ِذاسط

عأ َ َي
َ

ِثاي

لَ َف َض
غُ
ِخ ْ
صمىس
ُ
غ َّذْ
اسر َ َ
ْ
ال ِػت

صَ ْ٘ َشج
أَػّْاي
ٔغٛس
غ َّ ْ
د
ا ْتر َ َ
َِ ْىرٛب

لَ َ
ف
ط َ
َجّاي
أ َ ْٚساق
لاٌَ ْ
د
داسط
ِ

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

اٌغؤاي اٌثبٔي  :ضغ إشبسح ( √) أِبَ اٌؼجبسح اٌصحيحخ و إشبسح (×) أِبَ اٌؼجبسح
اٌخطأ فيّب يٍي :

(دسخزيٓ )

عالَ ) ف ٟاإل٠ماع )-------( .
صالج ) َ ( ٚ
 -1ذرشاتٗ وٍّرَ ( ٟ
 -2ذخرٍف وٍّح (أ َ ْلالَ) ػٓ وٍّح (أَػالَ) ف ٟاإل٠ماع )-------( .
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اٌغؤاي اٌثبٌث :ضغ خ ًطب رحذ اٌىٍّبد اٌّزشبثهخ في اٌمبفيخ فمط

دسخخ اٌطبٌت

اٌىٍّبد
ع
خب َ

ع
تا َ

َ٘ ِذَّ٠ح

َّاسج
َ
عَ ١

ع
را َ

ِثاي

َخ ًَّ

تَاب

ص ًَ
ََ ٚ

ُخ ْز

غً
َػ َ

3/

ظ
ٌَ َّ َ

ط
دَ َس َ

ِث ْٕذ

ٌََٚذ

لاَ
َ
لِ َّ
طح

ػادَ

ظ
َح َث َ

3/

َت َّ
طح

صح
ل َّ

3/
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اٌّحٛس اٌثأٟ
اٌٛػ ٟتاٌّماطغ اٌر ٟذرىِٕٙ ْٛا اٌىٍّح
اٌغؤاي األٚي :الشأ اٌّمطغ اٌصٛذ ٟاألٚي ف ٟاٌىٍّاخ اٌراٌ١ح :
اٌىٍّخ

دسخخ اٌطبٌت

لُ ُْ

/1

َهذَف

/1

ق
رُش ِْش ُ

/1

حبضش
ِ

/1

اٌغؤاي اٌثأ: ٟالشأ اٌّمطغ اٌصٛذ ٟاألخ١ش ف ٟاٌىٍّاخ اٌراٌ١ح :
اٌىٍّخ

دسخخ اٌطبٌت

يُ َش ِ ّد ُد

/1

خبف
َ

/1

ت
ٌَ ِؼ َ

/1

َِ َطش

/1

اٌغؤاي اٌثاٌث  :حًٍ ثُ اعرخشج :
اٌىٍّخ

اٌزحٍيً

اٌّمطغ اٌّزحشن

اٌّمطغ اٌغبوٓ

دسخخ اٌطبٌت

ت
رَ َه َ

3/

د َْسة

3/

َهىاء

3/

شؼبس
ِ

3/
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اٌغؤاي اٌشاثغ  :اسعُ دائشح حىي اٌصىسريٓ اٌٍزيٓ يدّؼهّب ِمطؼًب ِزشبث ًهب واحذًا
ػًٍ األلً:

عرجة الطال

عرجة الطال
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أعئٍخ اٌّحىس اٌثبٌث
رشويت وردّيغ األصىاد ٌزىىيٓ وٍّخ راد ِؼًٕ

اٌغؤاي األوي  :سوت األصىاد اٌزبٌيخ ٌزىىْ وٍّبد ِفيذح

األصىاد

اٌىٍّبد اٌّزىلؼخ

دسخخ اٌطبٌت

ق /ا /ض ٞ /

لاض ٟأ ٚض١ك أ ٚلضٟ

/1

ِـ  /ا  /ي

ِاي أ ٚأٌُ أًِ ٚ

/1

٘ـ  /ـذ َ /

٘ذَ أ ٚدُ٘ أ ٚدَ أ٘ ٚذ

/1

ط  /ـثـ  /ي

طثً أ ٚتطً أ ٚتً

/1
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أعئٍخ اٌّحىس اٌشاثغ
اٌزالػت ثبألصىاد
اٌغؤاي األوي :اعزجذي اٌحشف اٌٍّىْ ثحشف آخش ِٓ ػٕذن ٌزىىْ وٍّخ راد ِؼًٕ

اٌىٍّخ

اٌحشف اٌّغزجذي ثه

دسخخ اٌطبٌت

ُسِبْ

ػـ
ُ

/1

ِػّبد

َس

/1

و َ
َبْ

تَـ

/1

ث َّ
طخ

لـ

/1

َخ ًَّ

حـ

/1
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ملحك ( )2أنشطة البرنامج
َ.1.أ

إٌشبط األوي :ثىة اٌؼيذ

أِ ٟخاطد ثٛب اٌؼ١ذ

أحٍِّ ٝا وٕد أس٠ذ

حٍ ٛف ٟإذماْ أِثً

أفضً ِٓ إٔراج اٌّؼًّ

ٚتذا ف ٟذصّ ُ١أجًّ

ٌُ ٠خشج لظ ػٓ أصٍٗ

الف ٟج٘ٛشٖ أ ٚشىٍٗ

ٚتٗ ٌّغاخ اٌرجذ٠ذ

ف ٟإتذاع ال ذمٍ١ذ

حمًا ثٛت ٟواْ فش٠ذ

)(almraah,2010
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ح ٓ١أذ١د إٌ ٝاألصحاب

وً أتذ ٌٟ ٜإػجاب

لاٌٛا ٠ا ٌٍثٛب األجًّ

لً ِٓ خ١طٗ  ِٓ ،فصً ؟

لٍد  :اٌفضً ألِ٠ ٟثمٝ

لذ صاغرٗ تزٚق أسلٝ

( اٌىؼث)2015 ،ٟ

ٌجب أن ٌمفز الطالب إلى األمام عند
سماع الكلمات التً تنتهً بصوت الالم.

ٌجب أن ٌمفز الطالب خطوة إلى الخلف
عند سماع الكلمات التً تنتهً بصوت
الدال .
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َ.1.ة
إٌشبط اٌثبٔي ِ:الحظخ اٌفشق

ٔشيذ خحب واٌحّبس

()almo7eb, 2014

لاي جحا ف ٟراخ ٔٙاس إٔ١ٌ ٟظ ٌذ ٞحّاس .

ٚعأر٘ة ٌٍغٛق اٌ َٛ١أتراع ٚأص٠ح اٌ. ُٙ

لاتٍٗ سجً ف ٟاٌذسب لاي إٌ ٝأ ٓ٠عرز٘ة؟

حّاسا ٕٙ٠ك.
لاي عأر٘ة أذغٛق أخراس
ً

لاي ٌٗ لً ف ٟاألٚي إْ شاء هللا ٌرفؼً .

لاي جحا ٌٍشجً ٌّارا و١غِّ ٟرأل ُ ٠ا ٘زا .

ٚاٌغٛق لش٠ة ِٕ ٟدػٕ ٟاِض ٟاتؼذ ػٕ. ٟ
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ِٚش٠ ٝرّخرش فش ًحا ٠ ٛ٘ٚجشب وٍّح حا...

تؼذ لٍ ً١ػاد ٚح١ذًا ِ َّٛٙاألفىاس شش٠ذًا

لاتٍٗ اٌشجً اٌّزوٛس لاي ٌٗ ِاٌه ِزػٛس؟

لاي جحا إْ شاء هللا عشق اٌٍص اٌى١ظ ٚعاس

\\ اٌىٍّاخ اٌّمفاج

()youtube, 2011
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ِ
سار
ب
ْ

هار
ن
ه ْ

أهته هدَّه ْ

هم ْش هه ْا

ِاِّشي

هعِّشي

كهر
و
ا
ْ
ه ْ

عهر
و
ا
ْ
ه ْ

هى ِلْي ًدا

هو ِب ْي ًدا

هج ّزار

هيدار

أه ْ هر ْ

غل ْ
هي ه

ِإِّني
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عيدا
ً هب

هاز ًيدا

ُبِّشي

(Canstockphoto, 2012) &( graphicleftovers, 2010) & (telegraph, 2011) & (telegraph, 2011) &
(movizland, 2015)& (pd4pic, n.d.) & (i2clipart, 2013) & (7awa.el-emirates, 2015) .
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َ.1.ج
إٌشبط اٌثبٌث :صٕذوق اٌىٍّبد

حىبيخ صهشح

أٔا ص٘شج  ،وٕد تزسج فحٍّرٕٔ ٟحٍح .

ر٘ثد ت ٟتؼ١ذًا إٌحٍح  ،فشا٘ذخ ِٕاظش جٍّ١ح أثٕاء اٌشحٍح.

أٌم١د تٕفغ ٟفٛق ذشتح خصثح .

()i2clipart,2013

عىٕد ف ٟأػّاق األسض أ٠ا ًِا طٍ٠ٛح .

ِش ص١ف حاس  ٚخش٠ف تاسد ،ثُ جاء فصً اٌشحّح(فصً اٌشراء).

أحغغد تأرؼاػ سائغ  ٚلٛج  ٚ ،راخ  َٛ٠اعر١مظد ألجذ ٔفغٔ ٟثرح .

 ٚتّشٚس األ٠اَ أصثح ٌ ٟتشػُ صغ١ش .

ثُ ذحٌٛد إٌ ٝص٘شج جٍّ١ح .

ص٘ٛخ تأٌٛأ ٟفأػجثد تٔ ٟحٍح .

صاسذٕٔ ٟحٍح ٔ ٚحٍح  ،فأٌصمد ػٍ ٝجغّٙا تزٚس ٞاٌصغ١شج  ،ثُ تذأخ اٌشحٍح  ،أفؼً وّا فؼٍد
أِ ٟص٘شج .
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٘زٖ ٘ ٟاٌمصح وّا شاء هللا أْ ذرىشس ِٓ ص٘شج إٌ ٝص٘شج  ،فغثحاْ هللا ف ٟوً ِشج .

(دسادب)2015،

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ ٔؼجح

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ ( إٌخٍح )

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ سحّ١ح

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ دسعد

بورة

نحمة

تلبة

خربة

نبتة

جسيمة

وهيمة

هلة
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اللبمة

يعمت

اللبسة

ألرقت

الشحمة

(i2clipart, 2013) & (islamweb, n.d.) & (hawamer, 2012) & (shutterstock, n.d.) &(123rf, n.d.) &

(7lwthom, 2013) &( ar.clipshrine,2014)
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َ.1.د

إٌشبط اٌشاثغ ٌ :ؼجخ صيذ اٌغّه

ذم َٛاٌّؼٍّح ترىٍ١ف اٌطٍثح تاصط١اد اٌىٍّاخ اٌر ٟذحًّ ٔفظ اٌٛصْ ٚذؼٍ١مٙا ػٍ ٝعثٛسج اٌصف
٠ ِٓٚصطذ ِجّٛػح أوثش ٠ى ْٛفائضا ٠ٚششح ٌرصف١اخ اٌٍؼثح .

)(ingdz, 2014

احزفبالد اٌشثيغ في هىٌٕذا

ٌٕ٘ٛذا ٍِّىح جٍّ١ح  ،تٛ١ذٙا ٔظ١فح ٚ ،شٛاسػٙا ِٕظّح ِٚ ،ضاسػٙا وث١شج  ٟ٘ٚ ،ذشرٙش تضساػح
وث١شا ٠ٚؼرٕ ْٛتٙا ٠ٚم ّْٛ١االحرفاالخ ٌٙا
أجٛد أٔٛاع اٌض٘ٛس ٚاٌضٔاتك ٚ .أٍ٘ٙا ٠حث ْٛاألص٘اس
ً
ف ٟفصً اٌشت١غ ٚ ،ف٘ ٟزٖ االحرفاالخ ذغ١ش اٌؼشٚض اٌطٍ٠ٛح ِ ٟ٘ٚغطاج تاٌض٘ٛس اٌضسلاء
ٚاٌحّشاء ٚاٌصفشاء ٚاٌث١ضاء ٚ ،ذرض ٓ٠اٌثٛ١خ ٚاٌغاحاخ تاٌٛسٚد اٌ١أؼح اٌجٍّ١ح ( .وراب ِٙاساخ
ٌغرٌٍ ٟصف اٌثأ)2015،ٟ

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ ٍِّىح

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ جٍّ١ح
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وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ شٛاسػٙا

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ اٌض٘ٛس

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ ٠ؼرْٕٛ

وٍّاخ ػٍٚ ٝصْ صسلاء

َِ ٍَّْ َىح

َجٍَّ١ح

َٔظ١فَح

شَٛاسػٙا

ضاسػٙا
َِ ِ

ث١شج
َو َ

ُّ
٘ٛس
اٌض ُ

ْ َ٠ؼرََْٕٛ

ُ٠مَّْٛ١

اٌؼُشٚض

َّ
اٌطٍ٠ٛح

ْاٌثٛ١خ

ْاٌٛسٚد

ْاٌ َجٍّ١ح

ُِٕ َّ
َظّح
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َ.1.ر

إٌشاط اٌخاِظ  :أطثك ِا ذؼٍّد

ٚسلح ػًّ ()1

صً اٌىٍّح ِٓ اٌؼّٛد ( أ) تاٌىٍّح اٌر ٟذحًّ ٔفظ اٌٛصْ ِٓ اٌؼّٛد (ب) :

(أ)

(ة)

خز

فشض

حىد

جًّ

سوض

ٌة

حًّ

ذٛخ

لّيص

٘اذف

ششاسح

حشاسج

حبسط

خّ١ظ

ثغشػخ

تحىّح
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ثبئؼخ

حمٛي

صهىس

شائؼح

دسط

لطح

ثطخ

ٌؼة

ٔبَ

ِاي
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ٚسلح ػًّ ()2

أٔطك اٌحشف األخ١ش ف ٟاٌىٍّاخ اٌراٌ١ح ٔطمًا صحً ١حا :

ٔحٍح

ِزػٛس

سحٍخ

٠غشق

وسود

أصسق

أسيذ

إٟٔ

أخًّ

جضاس

ٔهبس

طٍ٠ٛح

ِٕي

اٌشحّح

وحيذًا

األجًّ
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وسلخ ػًّ ( )3

اورة وٍّح ِٓ ػٕذن ذحًّ ٔفظ اٌٛصْ ٚاٌماف١ح :

٘-1شب . _________________ :

-2جّ. _________________: ً١

 -3ضشب . ________________:

-4لطح . ___________________:

َ -5ػغً ._________________ :

ص ًَ . _________________ :
َ َٚ -6

 -7جًّ . __________________ :

ِ -8شراء . __________________ :

-9فِٕاء . ___________________ :

ِ – 10طش .__________________ :
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م.2.أ
النشاط األول :لعبة الكرات

نشٌد فً العالم الكبٌر

فً العالم الكبـٌر

معا معا نسٌــر

نصادق الزهـــور

ونرسم الطٌــور

ونمرأ الــــــدروس

والكل ٌلعـــــبون

فـً العــــــــالم الكبــــــٌر

فً البر والبحــــار

الناس ٌعملـــون

فً السهل فً الجبال الناس ٌكــــــدحون

وٌزرع اآلبــــــــــــــــــاء وٌؤكل البنــــــون

فً العــــــــــــــــالم الكبـــــــــٌر

أجناسنا كثـــــــــــــــٌرة

عاداتنا أثٌــــــرة

خٌراتنا وفٌـــــــــــــــرة

آمالنا كبٌــــــــرة
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وٌحلم األطفـــــــــــــــال

والكل ٌحلمـــون

فً العــــــــــــالم الكبــــــــــــٌر

(السعافٌن)2014 ،

الممطع المشترن بٌن كلمات الفئة ( ٌر)

الممطع المشترن بٌن كلمات الفئة ( ور)

الممطع المشترن بٌن كلمات الفئة ( ون)

الممطع المشترن بٌن كلمات الفئة ( رة)

ْالكبٌر

نَسٌر

ُّ
الزهور

الطٌور

ٌَ ْلع َ ْ
بون

ٌَ ْع َملون

ٌَ ْكدَحون

ْالبَنون

ٌَحْلمون

َكثٌرة ت

َأثٌرة

فٌرة ت
َو َ
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ورلة عمل ()1

حلل الكلمات التالٌة إلى مماطع ثم استخرج الممطع المتشابه بٌنها

الكبٌر . ______ / ____ / ____ / ____ :

الممطع المشترن

هو

نسٌر . _____ / _____ / ____ / _____ :

الزهور . ______ / ____ / ____ / ____ :

الممطع المشترن هو

الطٌور . _____ / _____ / ____ / _____ :

ٌَ ْلعَبونَ . ______ / ____ / ____ / ____ :

ٌَ ْع َملونَ . _____ / _____ / ____ / _____ :

ٌَ ْكدَحونَ . _____ / _____ / ____ / _____ :
ْالبَنونَ . _____ / _____ / ____ / _____ :

ٌَ ْعلَمون . _____ / _____ / ____ / _____ :

الممطع المشترن هو
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كثٌرة . ____ / ____ / ____ :

أثٌرة. _____ / ____ / _____ :

وفٌرة . ______ / ____ / ____ :

أثٌرة . _____ / _____ / _____ :

الممطع المشترن هو

و

الممطع المشترن هو
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م.2.ب
النشاط الثانً  :لعبة اسحب وحلل
سٌتم تمطٌع هذه الجداول إلى بطالات صغٌرة ووضعها فً ثالث صنادٌك بحٌث تحتوي كل
سلة على الكلمات المتشابهة فٌما بٌنها بعدد الحروف ثم سٌكلف الطالب بسحب عشر بطالات
من كل فئة لٌتم تحلٌلها فً مجموعات مع مراعاة أن ٌحصل كل فرد من أفراد المجموعة على
كلمة واحدة على األلل من كل فئة لٌتم تمٌٌمه فردٌا وذلن بناء على صحة اإلجابة .

كلمات ثالثٌة

أ َ َم َر

سؤ َ َل
َ

لَ َرأ َ

بَ َدأ َ

َب
َكت َ

ص َمتَ
َ

ثَؤ َ َر

ص َح
نَ َ

َخ َد َم

َد َخ َل

لَفَزَ

س
َد َر َ

َع َذ َل

س َر َد
َ

س َخ
نَ َ

س
َجلَ َ

ض
نَمَ َ

َ
ظ َه َر

نَ َ
ظ َر

س
َعبَ َ
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كلمات رباعٌة

ِآم ْر

سا ِئ ْل

لار ْ
ِ

با ِد

َكاتِبْ

ام ْ
ت
ص ِ
َ

ثائِ ْر

َاصحْ
ن ِ

خَا ِد ْم

اخ ْل
َد ِ

لافِ ْز

س
َد ِار ْ

َعاذ ِْل

سار ْد
ِ

نا ِس ْخ

س
جا ِل ْ

ض
نالِ ْ

ظاه ِْر

ناظ ْر
ِ

س
عابِ ْ

كلمات خماسٌة

َمؤْمور

َمس ْ
ْإول

َم ْمرو ْء

َمبْدو ْء

َم ْكتوبْ

ْ
صموت
َم

َمثإور

َمنصو ْح

َم ْخدو ْم

َمد ْ
ْخول

َم ْمفوز

ْروس
َمد
ْ

َم ْع ْ
ذول

َمسْرو ْد

َم ْنسو ْ)

لوس
َمجْ ْ

موض
َم ْن
ْ

َم ْ
هور
ظ ْ

ظور
َم ْن ْ

بوس
َم ْع ْ
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م.2.
النشاط الثالث  :الرأ واكتشف
الرأ لصة نبع العجائب ثم حلل كلماتها :

(عبدالرحٌم)2115 ،
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ورلة عمل ()1

حلل الكلمات التالٌة ثم استخر الممطع األول :

الكلمة
ِم ْننَ
ِصفَة
أ َ ْنتَ
َخبَر
لَنا
َحدَث
أ َ ْمر
ِإلى
ِعشْت
ُك ْنتَ

التحلٌل

الممطع األول
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ورلة عمل ()2

استخر الممطع الساكن من الكلمات التالٌة بعد تحلٌلها :

الكلمة
التخدٌر
التفجٌر
التركٌز
تَ ْختَرع
ض
تَ ْر ُف ْ
عاج ْل
ِ
در
َأ ْن ِ
سائِ ْل
َأ ْح َمر
تَتَ َحمك

التحلٌل

الممطع الساكن
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م.2.د

النشاط الرابع  :لعبة لٌام وجلوس

لام

لال

√

لبس

نام

×

عاصمة

منزل

×

أسود

فهود

√

لطٌف

نظٌف

√

َح َل َك

خلك

√

سعٌد

حزٌن

×

√

تعنً هذه اإلشارة أن الكلمتٌن مجتمعتٌن فً ممطع واحد على األلل وعلى الطالب الولوف عند سماعها .

×

تعنً هذه اإلشارة أن الكلمتٌن مختلفتٌن وال ٌجتمعان فً ممطع واحد على األلل وعلى الطالب الجلوس
عند سماعها .
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م . 2 .ذ
النشاط الخامس  :أطبك ما تعلمت
نشٌد الضفدع الصغٌر

لال الضفدع للثعبان

أنت صدٌمً  ،انا فنان .

ألفز بٌن الحور و ألعب

ال ٌدنو منً إنسان

لونً األخضر ٌجلو المنظر

لون السندس فً البستان

لال الضفدع  :هٌا اخضع

أنت أسٌري منذ اآلن

" ال تؤكلنً غصبا

عنً "

()fashion, 2014
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لال الضفدع للثعبان :

مرت برهة  ...وكذا برهة

صار الضفدع فً النسٌان !

(لولً)2015 ،

"ن"
الكلمات التً تنتهً بالممطع المتحرن ِ

الكلمات التً تنتهً بالممطع المتحرن "نُ "

الكلمات التً تنتهً بحرف نون الممدود بالٌاء "نً"
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ورلة عمل ()1
-1حلل الكلمات التالٌة ثم استخرج الممطع المشترن بٌنهما :

فَنانُ

الكلمة

ِإنسا ُن

التحلٌل

الممطع المشترن

الكلمة

ْتان
ْالبُس ِ

بان
الث ْع ِ

سٌان
النِّ ِ

التحلٌل

الممطع المشترن

الكلمة

التحلٌل

الممطع المشترن

ِمنً

لَونً

ت َؤكلنً

َعنً
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حدد نوع المماطع التالٌة كما فً األمثلة :

الممطع

متحرن

ُخبْـ
سـ
َك َ
أ َ ْنـ
ٌَ ْد
أَل ْـ
س ْلـ
ُ
نَعَـ
َو َر
ض ْعـ
َ

ساكن

√

√
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م .3.أ

النشاط األول :اسمع وركب

ركب المماطع التالٌة لتكون كلمات صحٌحة :

المماطع

نَا َ /م
س
َدَ /رَ /
ب
شَـ ِ /ر َ /
َ
ي
ظبْـ  /ت
ب
ِكـ  /تا ُ /

ب
شَـ  /را ُ /

غـِ  /ذا  /ء ُ
أ َ ْلـ  /ال  /تم
أ َ ْو  /را  /تق

الكلمة
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ُ
غـ  /را  /بت

سـ  /رٌـ  /تر
َ
بُـ ٌ /و  /تت

بَـ  /نا  /تت
ف
هَـ  /وا  /تِـ  /ت
س
َمـ  /دا ِ /ر  /ت
س
أ ت  /نا  /ت
ُمـ  /ـعَلـْ ِ /لـ  /ما  /تت
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م.4.أ

النشاط األول :حذف الممطع األول

الكلمة

الكلمة بعد حذف

الكلمة

الحرف األول

الكلمة بعد حذف
الحرف األول

َع َربت

َرب

ِعصام

صام

ف
ص َد َ

دف

ِشعار

عار

سم َع
َ

َمع

ُمرٌح

رٌح

َعرٌش

رٌش

ُركوع

كوع

َحصاد

صاد

ِجدار

دار

َمسا ِكن

ساكن

َمشا ِعر

شاعر

َمضار

ضار

لَوافً

وافً
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م .4.ب

النشاط الثانً :استبدال الممطع األول

الكلمة

الحرف المراد الستبدال به

ع َمل
َ

جـ

نَعَم

َد

شَرٌف

خَـ

ص ْعب
َ

ُر

واجب

َحـ

َمرٌض

َعـ

سمٌر
َ

أَ
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حمٌمة

َد

ُرمان

َعـ

لصور

ع
ُ

جنون

ف
ُ

ُحسام

ِو

َجمال

ِر

َحرٌك

فَـ

َمنام

سـ
َ

لُصوص

نُـ
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ملحك رلم ( :)3أسئلة الممابالت

ما أهمٌة البرنامج بالنسبة للطالب؟

بعد تنفٌذ البرنامج هل الحظت تطورا ملحوظا فً مستوى المراءة لدى طفلن ؟ وهل تحسن نطمه
للحروف ؟

فً رأٌن  ،هل من الضروري تعزٌز األنشطة الخاصة بتنمٌة الوعً الفونولوجً فً مناهج اللغة
العربٌة ؟

هل أصبح طفلن مهتما بمراءة الكلمات والجمل التً تصادفه سواء كان ذلن داخل أم خارج
المنهاج؟

ماهً األنشطة التً أثرت فً طفلن أثناء تطبٌك البرنامج ؟

ماهً االستراتٌجٌات التً ستتبعها فً تدرٌس طفلن بعد هذه التجربة ؟
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ملحك رلم ( :)4لجنة تحكٌم الختبار

جهة العمل

اسم المحكم

التخصص

أ.د .نجم الدٌن الشٌخ

أسددتاذ فددً لسددم المندداهج وطددرق جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة
التدرٌس بكلٌة التربٌة

أ.د .علً إبراهٌم

أسدددتاذ فدددً لسدددم أصدددول التربٌدددة جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة
بكلٌة التربٌة

د .كرٌمة المزوعً

أسددتاذ فددً لسددم المندداهج وطددرق جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة
التدرٌس بكلٌة التربٌة

د .غانم البسطامً

أسددتاذ فددً لسددم المندداهج وطددرق جامعة أبوظبً
التدرٌس بكلٌة التربٌة

أ .مأمون كنعان

اللغة العربٌة – لسم التوجٌه
التربوي

مجلس أبوظبً للتعلٌم
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أ .فاطمة عمر

اللغة العربٌة

المدرسة األمرٌكٌة المتحدة

أ .أمجد الطراونة

اللغة العربٌة

المدرسة األمرٌكٌة المتحدة
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ملحك رلم ( : )5لجنة تحكٌم البرنامج

اسم المحكم

التخصص

أ.د .نجم الدٌن الشٌخ

أستاذ فدً لسدم المنداهج وطدرق جامعددددددة اإلمددددددارات العربٌددددددة
التدرٌس بكلٌة التربٌة

أ.د .علً إبراهٌم

المتحدة

أسددتاذ فددً لسددم أصددول التربٌددة جامعددددددة اإلمددددددارات العربٌددددددة
بكلٌة التربٌة

أ.د .غانم البسطامً

جهة العمل

المتحدة

أستاذ فدً لسدم المنداهج وطدرق جامعة أبوظبً
التدرٌس بكلٌة التربٌة

أ.مأمون كنعان

اللغددة العربٌدددة – لسددم التوجٌددده مجلس أبوظبً للتعلٌم
التربوي

أ.فاطمة عمر

اللغة العربٌة

المدرسة األمرٌكٌة المتحدة

أ.أمجد طراونة

اللغة العربٌة

المدرسة األمرٌكٌة المتحدة
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ملحك ( : )6لجنة تحكٌم أسئلة الممابالت

اسم المحكم

التخصص

جهة العمل

أ.د .نجم الدٌن الشٌخ

أستاذ فً لسم المناهج وطرق

جامعة اإلمارات العربٌة

التدرٌس بكلٌة التربٌة

المتحدة

أستاذ فً لسم المناهج وطرق

جامعة اإلمارات العربٌة

التدرٌس بكلٌة التربٌة

المتحدة

أستاذ فً لسم المناهج وطرق

جامعة أبوظبً

د .عبدالرحمن المخالفً

د .غانم البسطامً

التدرٌس بكلٌة التربٌة

أ .مأمون كنعان

اللغة العربٌة – لسم التوجٌه

مجلس أبوظبً للتعلٌم

التربوي

أ .فاطمة عمر

اللغة العربٌة

المدرسة األمرٌكٌة المتحدة

أ .أمجد الطراونة

اللغة العربٌة

المدرسة األمرٌكٌة المتحدة
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ملحك ( : )7موافمة مجلس أبوظبً للتعلٌم
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ملحك ( :)8موافمة الجامعة وحجز الماعة
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