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ائي الرابع االبتد يذ الصفالمتلدى  لدروس اللغة العربية تصور مقرتح ملعاجلة جوانب القصور يف الفهم القرائي
 مبدينة املرج

 لخص امل
-الناقد-االستنتاجي-)احلريفهدفت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح لعالج جوانب القصور يف تعلم مهارات الفهم القرائي 

اإلبداعي( لدروس القراءة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي مبدينة املرج ولتحقيق أهداف الدراسة أتبعث الدراسة  -التذوقي
من معلمي اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي ،  5تلميذ و 100املنهجي الوصفي والكيفي وتكونت عينة الدراسة من 

لدراسة اختبار التحصيلي التشخيصي لتشخيص القصور يف تعلم الفهم القرائي كما طبقت املقابلة على عينة املعلمني استخدمت ا
وجود قصور حسب -وتوصلت الدراسة  إىل وجود قصور يف مهارات الفهم القرائي يف ضوء نتائج االختبار التحصيلي التشخيصي

حتديد األماكن الواردة يف بتدائي ومنها )قصور يف:استخراج الكلمة املضادة ، و وجهة نظر معلمي اللغة العربية للصف الرابع اال
الربط ، و   استنتاج صفات الشخصيات  الواردة يف املادة املقروءة، ذكر الشخصيات الواردة  يف النص األديب ، و  النص األديب

 التمييز بني األفكار املنتمية وغري املنتمية للنص، و   النصدراك العالقة املسيطرة يفإترتيب األفكار ، و  ، و  بني السبب والنتيجة
التنبؤ ابألحداث ،و    اقرتاح حلول جديدة ملشكالت وردت يف النص ، و إبداء الرأي يف تصرف شخصية وردت يف النص، و 

ستخدام طريقة دوائر لعالج القصور يف مهارات الفهم القرائي اب ( ويف ضوء النتائج مث وضع تصور مقرتح بناء على مقدمات
 من التوصيات ذات العالقة . أسفرت عليه النتائج قدمت الدراسة جمموعة ما األدب. ويف ضوء

 تصور مقرتح. –الفهم القرائي  -الكلمات املفتاحية : أوجه القصور  
Abstract  :  

 

The study aimed to develop a suggested concept to treat the deficiencies in learning 

 the skills of reading comprehension (literal - deductive - critical - taste - creative) for reading 

 lessons for fourth grade primary school students in Marj city. To achieve the aims of the 

study, 

 the study followed the descriptive and qualitative methodology. The study sample consisted 

of 100 students and 5 Arabic language teachers for the fourth grade of primary school. The 

study used the achievement diagnostic test to diagnose deficiencies in learning to read 

comprehension, and the interview was applied to the teachers sample. The study found that 

there are deficiencies in reading comprehension skills - based on the results of the diagnostic 

achievement test, and according to the viewpoint of Arabic language teachers for the fourth 

grade of primary - including a deficiency in extracting the counter word, identifying the 

places mentioned in the literary text, mentioning the characters mentioned in the literary text, 

deducing the characteristics of the characters mentioned in the read article, the link between 



 
  Global Libyan Journal ية العالميةالمجلة الليب     

 2020/   / يوليو  واألربعون  العدد الثامن

 
3 

 جامعة بنغازي   
 لمرجا  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   University of Benghazi 
ucation AlmarjFaculty of Ed 

cause and effect, the arrangement of ideas, the realization of the dominant relationship in the 

text, the distinction between ideas belonging to and not belonging to the text, expressing an 

opinion on the behavior of a personality mentioned in the text, proposing new solutions to 

problems mentioned in the text, and predicting events based on introductions. In light of the 

results, a suggested concept was developed to treat deficiency in reading comprehension 

skills using the literature circles method. In light of the results, the study presented a set of 

related recommendations. 

Keywords: remedial deficiencies - reading comprehension - Arabic lessons - Achievement 

Diagnostic Test - reading lessons 
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 ـــــــــــــــــــــــدمة قــــــــــــــــــــــــامل
آن الكرمي، ر فهي لغة الق ،له ما يربره بوية،إن االعتقاد أبن تعّلم اللغة العربية  فريضة شرعية، وواجب ديين، وضرورة اجتماعية وتر 
هبذه اللغة؛  أُنزل هللا الذي فهم كتاب أراد استوعبت آايته وحفظت معانيه، لـذا فإن املسلم ال يستغين عن تعـلم اللغة العربية، إذا

 .[1]ليخـرج الناس من الظلمـات إىل النور، ويبشر احملسنني، وينذر الظاملني 
َر ذِ  ي ِعَوٍج وكثرية هي اآلايت القرآنية الدالة على عظمة هذه اللغة، وضرورة تعّلمها، قال تعاىل يف كتابه احلكيم: ﴿قـُْراان َعرَبِيًّا َغيـْ

﴿ِكَتاٌب ُفِصَلت آاَيتُُه قـُرٌآانً َعرَبِيًّا ِلَقوٍم يَعَلُموَن﴾  ) القرآن، فصلت (، وقال عّز وجّل: 28 -39ن، الزمر لََّعلَُّهم يـَتَـُّقوَن﴾ )القرآ
 ِفِيه َفرِيٌق ﴿وََكَذِلك أوحينا إليك قرءاان َعرَبًيا ْلتِنِذر أُمَّ اْلُقَرى وَمْن َحْوََلَا وتـُْنِذَر ْيوَم اجْلَْمع اَل رََيبْ  (،  وقال جل  يف ُعاله:3 -41

 (.7-42)القرآن، الشورى يف اجْلَنَِّة َوَفرِيٌق  يف الَِّسِعري ﴾ 
يف ضوء  األساسية للتعلم ،و  جانب مهارة االستماع والكتابة ،بل تعد الركيزة وتعد القراءة مهارة من مهارات إتقان اللغة إىل

املعلومات وتتضمن ثالث فئات متمايزة إال أهنا  متصلة التحليل النفس لغوي عرفت القراءة  أبهنا "شكل من أشكال معاجلة 
 .[14]بعضها ببعض وهذه الفئات هي فئة التماثل بني الصوت والكتابة وفئة الرتكيب وفئة املعاين أو الدالالت" 

اين املالئمة مهارات القراءة إىل مهارات ذات عالقة مبجال القراءة واليت تضم قدرة القارئ على اختيار املع [13]قسم الطاهر 
للكلمات ، واختيار األفكار األساسية وتلخيصها،  و التميز بني األفكار األساسية و الفرعية ، وفهم اجلمل املباشرة ، ونقد 

والعرض (. وكذلك حتديد وجهة نظر الكاتب وعرضه ، والقدرة على اإلجابة عن أسئلة -املوضوع املقرؤء من حيث) الفكرة 
ابملهارات ذات العالقة مبجال النقد  فكار الرئيسة وفهمها ، والقدرة على تقومي املقروء، وأما فيما خيتصّ خاصة ، وعلى اختيار األ

،فتتضمن  تقومي  املعاين ، و إصدار األحكام ، وتطبيق املفاهيم العامة واملبادئ اجملردة ، وربط األفكار بعضها ببعض،  وإدراك 
درة على استخالص النتائج من املقدمات املعروفة ، واإلحساس ابملقرؤء ومتثل املعاين العالقات ، وربط السبب ابلنتيجة ،و الق

املختلفة فيه ،والقدرة على حتديد اَلدف من املوضوع و استخالص احلقائق ، والتميز بني أوجه الشبه واالختالف يف األفكار، 
 والقدرة على التنبؤ ابلنتائج. 

ها جند أنه ال ميكن الوصول إليها بدون الفهم العميق للمادة املقروءة ، أو حتقيق قدر و ابلرجوع إىل املهارات السابق ذكر 
على أقل تقدير.والواقع أن تعليم الفهم يف واقعنا احلايل  أصبح ضرورة الزمة ومعرفة ضرورية يف ظل االختالفات  من الفهم القرائي

يف جريدة األهرام حتت عنوان "تعليم  2006قال الذي نشره العسكري الشائعة واملتباينة يف احلقل الرتبوي ،وهذا يرجعنا إىل امل
الفهم معرفة ضرورية يف عامل يزداد اختالفا" ، ويف ضوء مسلمة وحدة املعرفة ال خيفي عن أحد أبّن الفهم لصيق ابملعرفة واليت هي 

 . [2]بدورها تشكل أهم أهداف الرتبية إلحداث التغيري

أبنه "عملية عقلية معرفية تقوم على مراقبة التلميذ لذاته والسرتاتيجياته اليت  [18] وعرّفه سعد نقال عن هنابة
 تلك العملية  املعقدة  اليت تعتمد على اإلدراك  العقلي للمتعلم لفهم القرائي يف جممله هوا يستخدمها أثناء القراءة وتقييمه َلا " إذ

اءة ، وتفاعل بني املتعلم والنص. وتنوع استنتاجات النص املختلفة لكل وما ميتلكه من قدرات ومهارات ضرورية لعملية القر ، 
 متعلم . وذلك طبقا خللفيته السابقة ابملوضوع املقروء وداللته اللغوية و القدرة على التحليل واالستنتاج والتفكري املنطقي و دافعيته

 للتعلم .
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أمجعوا على أمهيته يف القراءة ويف هذا الصدد "يذكر  أهنم وقد تعددت تعريفاته تبعا لتعدد وجهات نظر املختصني  ، إال
LEVIN     أننا نفهم معىن الكلمة واجلملة أو الفقرة كلها عندما نفهم ما يرمي إليه الكاتب وينجح يف ربط رسالته ابلسياق

لربط الصحيح  بني الرمز و املعىن كذلك إىل أن قيمته واليت متثلت يف ا   [19]. وأشار يونس    [11]الواسع لنظام املعرفة لدينا "
، و إجياد املعىن من السياق،  واختيار املعىن املناسب ، وتنظيم األفكار املقروءة وتذكر هذه األفكار واستخدامها يف بعض 

 النشاطات  احلاضرة واملستقبلية  .  
ها الوقت الذي يستغرقه القارئ " الفهم القرائي يعتمد على جمموعة من األسس اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار من

ومستوى فهم القارئ لتحقيق اَلدف من القراءة والرتكيز واالنتباه على الفكرة الرئيسة وحتديد املهارات القرائية املناسبة للهدف من 
 إىلوال ميكن النظر .  [5]القراءة ومستوى القارئ، ومدى امتالكه الثروة اللغوية ، وتوظيف اخلربة السابقة للمتعلم من فهم املقروء"

هذه األسس وغض النظر عن مكوانت املوقف القرائي املتمثلة يف  املادة املقروءة،  والقارئ، وخصائصه ، والذي يعد من أهم 
العناصر الذي يتفاعل بشكل مباشر مع املادة املقروءة من خالل  توظيفه اجليد لقدراته  العقلية واللغوية بشكل صحيح ،و 

ص القرائي ،وأخريا  السياق القرائي ويقصد هبا البيئات الثقافية واالجتماعية احمليطة ابلقارئ واليت حييا ويقرأ ويتعلم املوضوع أو الن
 .[15]منها 

الفهم القرائي ال يفيد املتعلم فقط بل املعلم كذلك ، "فمن خالله يقوم املعلم بتنمية مهاراته املختلفة ومهارات  كما أنّ 
الطالب ابلعمليات العقلية كالتحليل ،والتعميم ، والتجريد، و اإلدراك واحلكم واالستنتاج ،والربط .فبمقدار طالبه ،كذلك فيقوم 

ما يقرأ الفرد يسمو فكره ،وتظهر مواهبه ،و تتسع أفكاره ،وتربز ابتكاراته ،فارتقاء اإلنسان وثقافته ال يتوقف على كمية املقروء 
 . [8]"ه للمقروءفقط بل على أسلوب القراءة والستثمار 

ور ن و أولياء األما املعلمو كو منه:إن ظاهرة تدين مستوى حتصيل الطلبة يف اللغة العربية أصبحت حقيقية يشمشكلة الدراسة 
ّن أ القراءة يثبت الطلبة يف واقع على حد سواء ومن املالحظ أّن مهارة فهم املقروء األساسية يف التحصيل بدأت  تضعف، وان

 [17]ها وإن اختلفت صورته ونسبته بني الطالب هنالك ضعفا في
إّن عملية التدريس كأحد اإلجراءات املرئية لتنفيذ املنهج املخطط قد أصابتها عمليات التطوير لذلك كان الزامًا أن تواكب 

الرتبويون أنفسهم أمام حتمية  املتغريات من حوَلا وال سيما تلك املتعلقة بطبيعة املعرفة والتعلم .والبيئة التعليمية الفعالة ،لقد وجد
التحليل ، واالنتقاء، والتنظيم لذا ازداد االهتمام ابلفهم لدرجة أنه أصبح هدفا من أهداف أي منهج يف أي مرحلة وتتعدد املفاهيم 

ومنها  بعض املفاهيم اليت تتحدى املتعلمني من أجل الوصول إىل فهم عميق ، ويعتمد الفهم على إجياد اخلصائص املشرتكة بني
إدراكها ابحلواس ، واملفاهيم اجملردة اليت حتتاج إىل جهد املفاهيم املتحدة ،اليت جتمع بني اخلصائص واملفاهيم امللموسة اليت ميكن 

عقلي إلدراكها، اال أّن هناك املفاهيم اجلديدة الناجتة عن االنفجار املعريف فال ميكن للمتعلم أن يستدل على إدراكها من خالل 
 [3]أو تعريفها تعريفا مقبوال  بني األشياء واستخدام األلفاظ للتعبري عن األشياء زالتميي

واجلدير ابلذكر أّن هناك الكثري من الدراسات اليت كشفت النقاب عن مظاهر وأسباب القصور يف الفهم القرائي ، 
 2004واخلفاجي  1998دراسة اخلالدي فهناك شبه إمجاع على تدين مستوى الطالب يف الفهم القرائي للمادة املقروءة ،  ك

كما أشارت دراسات  أخرى أّن مستوى  الطلبة يف الفهم القرائي أقل من املستوى املطلوب .   إىلاللتني  توصلتا  2016وحممد 



 
  Global Libyan Journal ية العالميةالمجلة الليب     

 2020/   / يوليو  واألربعون  العدد الثامن

 
6 

 جامعة بنغازي   
 لمرجا  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   University of Benghazi 
ucation AlmarjFaculty of Ed 

علم القراءة أّن بعض الطلبة ال جييدون املهارات األساسية للقراءة ويشيع يف قراءهتم كثريا من األخطاء و يواجهون صعوابت يف ت إىل
قراءته كدراسة اجلراح  إىلمعاانة الطلبة يف فهم النّص املقروء وضعفهم يف حتديد ما حيتاجون   إىلحسب قدراهتم ، ابإلضافة 

وهذا يتوافق مع ما اندي به الدكتور داوود  الطريقة اليت تقدم هبا املادة املقروءة إىلويُعزي الباحثون ذلك  2012و احلوامدة  2012
أسردها يف طرائق التدريس  ني قال " إن تدريب التالميذ على القراءة يف املدارس العربية بشكل عام يشوبه بعض العيوب وعبده ح

غري الوظيفية لعدم وضوح الغاية من القراءة اجلهرية ، فالتلميذ يقرأ واملستمعون ال يهتموا لسماع ما يقرا  ؛ألّن ما سيقوله أصبح 
ومسعوه من املعلم  ، وهذا عيب والعيب اآلخر أوجزه يف الوقت الذي يصرف على القراءة اجلهرية وهذا  معروفا لديهم ، فقد قرأوه

للطالب الضعاف ، وامللل الذي يشعر به  يكون على حساب النشاطات  اللغوية األخرى  انهيك على اإلحراج الذي تسببه
اجلانب  إىلا يف عدم االهتمام ابملعىن واالنصراف بدال من ذلك الطالب األقوايء وآخر عيب  وأخطرها هو أهنا ُتسهم إسهاما ضار 

 .[16]اللفظي "
واليت  2014إاثرة لتعلم الفهم القرائي، كدراسة حممد  وبناًء  عليه ظهرت دراسات عدة تنادي بضرورة اعتماد طرق أكثر

تخراج الفكرة واملعىن والصورة والقدرة التعبريية أن الطرائق التقليدية يف تدريس املادة ال تنّمي قدرات الطلبة على اس توصلت إىل
ابستخدام إحدى اسرتاتيجيات التعلم    2012والشهري  2016و الترتي  2016.كما اندت بعض الدراسات كدراسة البليهد 

القصور يف مهارات للقيام بدراسة تقضي بتحديد جوانب  التعاوين يف تعميق الفهم للمادة املقروءة،األمر الذي أاثر اهتمام الباحثني
 الفهم القرائي ، ووضع تصور مقرتح ملعاجلة هذه اجلوانب  وفق التعلم التعاوين .

جيد أهنا "تدرجت  من  نيا الباحثواملتتبع ملهارات الفهم القرائي الوارد ذكرها يف العديد من الدراسات اليت اطّلع عليه
التصنيفات استخداما يف البحوث العربية هو حتديد هاريس ومسيت املعقد ،وتنوعت وتعددت مهاراهتا وأشهر هذه  إىلالبسيط 

أربعة مستوايت  منها احلريف و االستنتاجي والناقد  واإلبداعي ، يشري املستوى احلريف إىل املعاين احلرفية املباشرة  إىلحيث قسمها 
ى استخراج املعاين املستنبطة من النص قدرة القارئ عل إىلمن النّص وهو أبسط هذه املستوايت ، بينما يشري االستنتاجي 

إصدار األحكام حول النّص  إىلقراءة النص قراءة متعّمقة للوصول  إىلوتفسريها بلغة أخرى يف الوقت الذي يشري املستوى الناقد 
ر وتنوعها قدرة القاري على استخراج أكرب قدر من األفكا إىل املقروء شكال ومضموان ، وأخريا املستوى اإلبداعي الذي يشري

  [7]وتفردها واختيار عنوان مناسب للنّص املقروء 

و ابالطالع على الدراسات اليت اهتمت ابلبحث يف مستوايت الفهم القرائي لتالميذ مرحلة التعليم األساسي حسب 
ال ضري  أنّه ايير حثني  تصنيفها يف البحوث السابقة ، يالحظ استثناء املستوى اإلبداعي والناقد للمراحل األساسية ، إال  إن البا

 من قياس مستوايت اإلبداع والنقد لدى هذه املرحلة .
حيث تُعّد مرحلة التعليم األساسي من املراحل الصعبة من حيث اختيار النصوص األدبية اليت تساعد التالميذ على 

نمية اجلانب الوجداين وحترر العقل تطوير خميلتهم املعرفية وتساعدهم على االستساغة اجلمالية يف النصوص ، وتساعدهم على ت
عامل اخليال وصقل مواهبه وتوسيع أفكاره. كما أهّنا ضرورية للحصول على النطق الصحيح للكالم ، وهذا النطق يكون  إىلوتنقله 

م ابحلفظ والسماع والتقليد للكالم ، و إىل جانب ذلك إّن دراسة النصوص األدبية تنّمي لدى التالميذ القدرة على الفه
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محلهم ملواصلة القراءة يف أوقات فراغهم  إىلواالستنتاج وتكوين الذوق األديب لديهم حىت يتجّلى يف تعبريهم ويكون ذريعة 
 [16]وتعويدهم حسن اإللقاء والقدرة على النقد 

ايت الوارد ذكرها يف مادة اللغة العربية ملرحلة التعليم األساسي جند أّن املراد هبا حتقيق العديد من الكفا إىلوعند النظر 
 2019-2018اخلاص بتقسيم الدروس ،الصادر من مركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية التابع  لوزارة التعليم الليبية الدليل 

 إىلوعند استكمال املقرر يكون املتعلم قادر على " أن يبني األصوات الطويلة  والقصرية يف الكلمة ،وتقسيم الكلمات الطويلة 
أن يعطي النغمة املناسبة لكل من) السؤال ،الطلب،  الوصل ، و قاطع،وقراءة الكلمة من خالل السياق ، ومراعاة الوقف وم

التعجب،التحذير ( ، وحتديد الفكرة املسموعة ، ومناقشة الفكرة املسموعة ، والتقييد ابلفكرة ،و إبداء مالحظات حوَلا ،معرفة 
ابلة مع الشخصيات ،استعمال اجلمل البسيطة واملركبة ،وشرح داللة األلوان والرسوم ، يتعرف أسلوب احلوار املباشر، إجراء مق

،أّن الكفاايت  نيالباحث على أساسيات النصوص ، واستعمال أدوات الربط بشكل صحيح ، ويتأكد من شكل الفكرة " والحظ
بعض البنود اخلاصة بتعميق ومناقشة الفكرة األمر الذي استدعى إاّل يف  املراد حتقيقها مل حتتو على تنمية  الفهم للمادة املقروءة،

انتباه الباحثني ، وخاصة ملا له من مكانة هامة يف القراءة بشكل خاص . وإمهال مركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية التابع 
يتعارض  ممااللغة العربية ملراحل التعليم األساسي  لوزارة التعليم لتضمني كفاايت ذات عالقة ابلفهم القرائي للمادة املقروءة يف منهج

مع أهداف تعليم اللغة العربية ملرحلة التعليم األساسي الصادر يف نفس الكتاب ،واليت تضمنت بعض األهداف ذات العالقة 
ة ملادة اللغة العربية  . الوارد ذكرها حتت مسمى األهداف العام (5،6،7،10،11أبمهية فهم املادة املقروءة واملتمثلة يف الفقرات )

بوي وهذا التناقض بني الكفاايت املراد حتقيقها واألهداف العامة ملادة اللغة العربية ملرحلة التعليم األساسي جيعل املتتبع للشأن الرت 
لقراءة خاصة ولعل إخفاق الوزارة يف حتقيق األهداف املرجوة لتعليم اللغة العربية عامة وا إىلذلك  نييتساءل عن ذلك ويعزى الباحث

هذا اإلخفاق واإلهبام لدور القراءة وحتقيق مهاراهتا لدى املتعلمني هو ما جعل املعلمون أنفسهم ال يعريوهنا االهتمام األكرب بل 
،إّن املعلمني يهملون بعض 1988يتوافق مع ما توصلت إليه  دراسة أمحد  يتعاملون مع املادة املقروءة ابلشكل التقليدي وهذا

اليب اليت تساعد على تنمية الذوق األديب عند الطالب ومترينهم  على النقد وإصدار األحكام األدبية مثل الربط بني وحدات األس
عناصرها املختلفة ، وإاتحة الفرصة للطالب  إىلالنّص، وإاتحة الفرصة للطالب الستنباط الصور اخليالية وحتليل الصور البالغية 

% من املعلمني هم الذين يستنبطون اخلصائص األدبية دون 83أّن  إىلغة يف النّص. كما توصلت الستنباط أثر استخدام البال
 إشراك الطالب معهم .

واستقراًء مما سبق تتضح أمهية الفهم القرائي للطالب ، ملا له من أمهية يف ابقي القدرات املعرفية األخرى وهذا ال ميكن 
كِّن املعلم التعامل مع النص املقروء، ولعل التعلم التعاوين من الطرائق احلديثة  الوصول إليه إال من خالل طرائق تدريس متُ 

تدريب دقيق ومستمر على مهارات معينة  إىلاملستخدمة يف التعلم بشكل عام وتعّلم اللغة بشكل خاص. فالفهم القرائي حيتاج 
دراسة واحده يف البيئة الليبية  جندنه لألسف مل أ ت. إالّ وقدرات خاصة وفق إسرتاتيجية مناسبة وفاعلة للتدريب على هذه املهارا

دراسة حتدد أوجه القصور وتقدمي تصور مقرتح ملعاجلته  إعداد إىلللقيام هبذه الدراسة لذا كانت احلاجة  ونوهذا ما دعا الباحث
 لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي مبدينة املرج .

 لرئيس التايل :تتحدد مشكلة الدراسة ابلسؤال اوعليه  
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 ما التصور املقرتح ملعاجلة جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي مبدينة املرج ؟
 وتنبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :

ليل نتائج االختبار التحصيلي .ما جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف ضوء حت1
 التشخيصي ؟ /
 .ما  جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر معلمي اللغة العربية .2
 . وضع التصور املقرتح لعالج جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.3
 اسة :أهدف الدر -
 /.حتديد جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف ضوء نتائج االختبار التحصيلي 1

 التشخيصي.
 .حتديد جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر معلمي اللغة العربية .2
الج جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر معلمي .إعداد تصور مقرتح لع3

 اللغة العربية .
 -أمهية الدراسة :-

لتقدم التالميذ يف تنمية املواد الدراسية  األخرى ؛  تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف اهتمامها مبهارة القراءة ابعتبارها احلجر األساس
أصبح تعليمها يف الوقت احلاضر موضع  اهتمام املربني يف مجيع أحناء العامل فهي من أساسيات أهداف الرتبية يف التعليم لذا 

إلن اختلف املربون يف أمهية األهداف األخرى إال أهنم ال خيتلفون يف أمهية القراءة بوصفها هدفا من أهداف هذه  االبتدائي و
علم ، كما تُعّد القراءة يف املدرسة االبتدائية أهم ما يشغل الرتبية احلديثة يف املرحلة األوىل من حياة املرحلة وهي املدخل الرئيس للت

ة الفرد التعليمية ألهّنا أساس تعّلمه كما أهنا متتاز عن ابقي فروع اللغة مبالزمتها لإلنسان يف املراحل احلياتية األكادميية املختلف
 لفهم السليم للنّص املقروء .ا إىلفغايتها األساسية الوصول 

املساعدة يف إثراء الرتاث األديب وخاصة يف  كما ميكن َلذه الدراسة أن تفتح آفاقا جديدة للباحثني يف جمال طرائق تدريس اللغة و
قليدية يف قد تساعد هذه الدراسة املعلمني يف مواكبة العصر وذلك ابلتنّحي عن التو البيئة الليبية حول موضوع الفهم القرائي .

 تقدمي املادة العلمية والعمل على مشاركة التالميذ وترغيبهم يف التعلم . 
قد تساعد هذه الدراسة املعلمني على تشخيص جوانب القصور يف الفهم القرائي لدى تالميذهم ، كما قد تساعد توصيات  

 .هذه املرحلة ور الفهم القرائي لدى تالميذالدراسة االختصاصيني ابملؤسسات التعليمية من االستفادة من قائمة تشخيص قص
 -التعريفات اإلجرائية :-

هي قدرة التلميذ على الفهم التام ملعىن  الكلمة أو اجلملة والقدرة على توظيفها يف مواقف جديدة ونستدل  أ.الفهم القرائي :
 خيصي املعد لقياس مهارات الفهم القرائي .التش /عليها ابلدرجة املرتفعة اليت يتحصل عليها التلميذ يف االختبار التحصيلي 
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هو ضعف مهارات الفهم القرائي اليت ينبغي أن يتقنها التالميذ وتقاس ابلدرجة اليت يتحصل عليها  ب.قصور يف الفهم القرائي :
ى عجز التلميذ التشخيصي املعد لقياس مهارات الفهم القرائي.الدرجة املنخفضة مؤشر دال عل /التالميذ يف االختبار التحصيلي 

 عن فهم املادة املقروءة ضمن املهارات )  االستنتاجي، التذوقي، النقدي،احلريف،اإلبداعي   ( .
هي جمموعة من األنشطة التعليمية املنظمة اليت من شأهنا معاجلة القصور يف الفهم القرائي هبدف حتديد  ج. التصور املقرتح :

 االستنتاجي، التذوقي، النقدي،احلريف،اإلبداعي   ( .مواطن الضعففي مهارات الفهم القرائي )  
هم التالميذ املسجلون مبكتب تعليم املرج واملقيدون ابلصف الرابع من التعليم األساسي  -د.تالميذ الصف الرابع االبتدائي:

 2020-2019للعام الدراسي 
 حدود الدراسة :-

 ليبيا -حدود مكانية :مدينة املرج 
  2020-2019لدراسي األول حدود زمنية: الفصل ا

) كن رفيقًا ، وطين ، حدود موضوعية: موضوعات  من مقرر اللغة العربية للصف الرابع من التعليم األساسي واليت تتمثل يف  
 رجال يف ذاكرة التاريخ   ، معا من اجل بيئة نظيفة(  

 إجراءات الدراسة :-
 الكمي والكيفي ،مبا يتناسب مع أهداف الدراسة .اتبعت الدراسة نوعني من املنهجية  أ.منهج الدراسة :

و  2019  -2020سي ام الدراملرج للعتكون جمتمع الدراسة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي مبدينة ا -:ب.جمتمع الدراسة 
البالغ و املرج  لغة العربية مبدينة ومن معلمي ال، ( من اإلانث  1002( من الذكور و) 1082(بواقع )     2084البالغ عددهم )

 معلما  (. 81عددهم ) 

(تلميذ مت اختيار العينة َوفًقا للمعاينة العشوائية  140: مت حتديد حجم عينة الدراسة بلغت عينة الدراسة )   ج.عينة الدراسة
مات  اللغة البسيطة  حيث مت اختيار ثالث مدارس وهي ) اَلدى ، اجليل الصاعد ، اجملد ( وعند إجراء االختبار مبساعدة معل

استمارة اليت  100اكتفت الباحثه بعدد  40العربية ابملدارس اليت وقع عليها االختيار مجعت الباحثة االختبار وكان عدد املفقود 
 ( معلمني. 5استطعنا جتميعها ،ومت اختيار عينة املعلمني ابلطريقة القصدية و بلغت عينة الدراسة )

 :  أدوات الدراسة-د
-فهم القرائي :قائمة مهارات ال -1 

 إلعداد هذه القائمة فقد مت إتباع ما يلي:
مت استقراء الرتاث الرتبوي النفسي يف جمال القراءة عامة و الفهم القرائي خاصة  ومهارته األساسية ، كما مت مراجعة بعض -1

الباحثني أهنا ال تغطي   ( و جد   2016الترتي – 2013هنابة -2012القوائم املعدة يف بعض الدراسات كدراسة ) الشهري 
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ضرورة املزاوجة بني بعض املؤشرات  الواردة يف  إىلكافة املؤشرات اخلاصة بكل مستوى من مستوايت الفهم األمر الذي استدعى 
 املؤشرات اليت مت اعتمادها يف الدراسة احلالية. إىلالدراسات السابقة للوصول 

    ية التالية املهارات الفرع ملهارات يفاملستوايت املراد دراستها وقد متثلت هذه ا وضع صياغة إجرائية ملفهوم الفهم القرائي و مت-2
ألوىل ائي يف صورهتا الفهم القر هارات ا( ، القائمة املعدة لقياس م، النقدي، اإلبداعي،التذوقي  ، االستنتاجي ) الفهم احلريف

دد اشتملت القائمة ع و  التفسريي (  -البداعيا-النقدي -التذوقي–ستنتاجي اال-ضمت ست  مهارات و هي ) احلريف
لعربية ومعلم اسم اللغة يس بقثالثون مؤشر سلوكي دال عليها ، عرضت القائمة على جمموعة من حمكمني من أعضاء هيأة تدر 

عة على مخس ل على الفهم القرائي موز مؤشر سلوكي دا 20فصل بكلية الرتبية املرج واستقرت القائمة طبقا ألراء احملكمني على  
 ختبار التحصيلي إعداد االيفمة الباحثان ساعدت القائ اإلبداعي ( ،-النقدي-التذوقي -االستنتاجي-مستوايت وهي )   احلريف

اسه من خالل قرائي املراد قيالفهم ال هاراتعند صياغة األسئلة لقياس املهارات اليت اشتملت عليها القائمة واليت يف اجململ متثل م
 املذكورة أعاله.املستوايت 

 ( يوضح مستوايت الفهم املستهدفة واملؤشرات الدالة عليها1جدول رقم )
 مستوى الفهم املؤشرات السلوكية  الدالة عليه عدد املؤشرات الدالة  

6   يمعرفة مدلول الكلمة من خالل السياق اللغو 

 حتديد املعىن املناسب للكلمة 

 حتديد املعىن املضاد 

  النص األديبدة  يف ذكر الشخصيات الوار 

 لتوضيح العالقة بني اجلم 

  النص األديب.حتديد األماكن الواردة يف 

 احلريف جمال الفهم

6   النص األديباختيار عنوان مناسب 

 ص الن هااستنتاج األفكار الرئيسية اليت اشتمل علي
 األديب

  النص األديباستنتاج اَلدف من 

 ص الن وضوعاستنتاج بعض األفكار ذات الصلة مب

 جمال الفهم
 االستنتاجي



 
  Global Libyan Journal ية العالميةالمجلة الليب     

 2020/   / يوليو  واألربعون  العدد الثامن

 
11 

 جامعة بنغازي   
 لمرجا  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   University of Benghazi 
ucation AlmarjFaculty of Ed 

 األديب

  النص استنتاج صفات الشخصيات  الواردة يف
 األديب

 الربط بني السبب والنتيجة 

2  إدراك العالقة املسيطرة يف النص املقروء 
 ترتيب األفكار الواردة يف النص  املقروء 

 جمال الفهم التذوقي

4  نصللة ميالتمييز بني األفكار املنتمية وغري املنت 

 النصار حكم على موقف ورد يف إصد 

 التمييز بني السلوك الصحيح وغري الصحيح 

 النص  يف تإبداء الرأي يف تصرف شخصية ورد
 املقروء

 النقدي جمال الفهم

2  اقرتاح حلول جديدة ملشكالت وردت يف النص 

 التنبؤ ابألحداث بناء على مقدمات 

 اإلبداعي جمال الفهم

 اإلمجايل 20

سم اللغة لتدريس بقاهيأة  وثبات احملتوى َلذه القائمة من خالل عرضها على مخس حمكمني من أعضاءمت التأكد من صدق 
 – ناهج وطرق تدريسل )ختصص ملم فصالعربية و معلم فصل بكلية الرتبية املرج اثنان من قسم اللغة العربية وثالث من قسم مع

 %.85أكثر من  إىلاق بني احملكمني علم النفس تربوي  (حيث وصلت نسبة االتف و -أصول الرتبية 

غة اضيع من مقرر اللتبار الفهم القرائي لعدد أربعة مو مت إعداد اخ -:لفهم القرائي ااختبار حتصيلي  لقياس مستوايت  -ب
حسب  رهظيفة(  مت اختياجل بيئة نمن ا العربية للصف الرابع ابتدائي وهي) كن رفيقًا ، وطين ، رجال يف ذاكرة التاريخ   ، معا

 التقسيم املنهجي للفصل الدراسي األول.
 -التشخيصي : /حتديد اهلدف من االختبار التحصيلي

 .راسة ي املعدة يف الدهم القرائئمة الفحتديد جوانب القصور يف مهارات الفهم القرائي اليت تتضمنها قا إىل  يهدف هذا االختبار
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 حمتوى االختبار التحصيلي :
ة جابة صحيحجة واحده لكل إ( سؤال  من منط االختيار من متعدد وإكمال الفراغات ،حددت در 40حيتوى االختبار على )  

لفهم القرائي ان مهارات مهارة مترتاوح درجات االختبار بني : )صفر و أربعون (،موزعة على مخسة مستوايت  كل سؤال يقيس 
 ستوايت اليت تقيسها اخلمس ، واجلدول التايل يوضح األسئلة وامل

 ( يصف أسئلة االختبار واملستوايت اليت تقيسها2جدول رقم )

عدد 
 األسئلة

 املستوى األسئلة اخلاصة لقياسه

14 1-2-3-5-11-13-14-16-17-18-22-
29-33-37- 

 مستوى الفهم احلريف

مستوى الفهم  -4-6-8-12-15-19-23-24-27-31-34 11
 االستنتاجي

 وى الفهم التذوقيمست 20-21-28-39 4
 مستوى الفهم النقدي 7-9-10-25-26-32-35 7
 مستوى الفهم اإلبداعي 30-36-38-40 4
   40سؤال

حمكمني من  5 ة على عددألوليمن أجل قياس صدق االختبار استخدم الباحثان الصدق الظاهري ، مت عرض االختبار بصورته ا
،ومن مث  توايت املستخدمةثلها للمست ومتًا منهم إبداء آرائهم حول صالحية الفقراأعضاء هيأة التدريس بكلية الرتبية املرج طالب

وايت مقبولة  ومن أجل استخراج معامل %وهي مست 80 -%  75استخراج معامل االتفاق  بني احملكمني واليت كانت ما بني
من دون  2019-2018م الدراسي دى للعامدرسة اَل تلميذا من تالميذ 30الثبات طبق االختبار على عينة استطالعية قوامها 

 .( وهو82ي بلغ )نباخ والذلفاكرو استخدامت طريقة إعادة التطبيق بفارق زمين أسبوعني   واحتسب معامل أ العينة األساسية.
ني الدرجة الرتباط برجة ادمعامل ثبات عايل. من أجل احتساب الصدق مت استخدام صدق التكوين الفرضي وذلك ابستخراج 

 لية لالختبار والدرجات الفرعية ملهارات الفهم القرائي .الك
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 (يوضح معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لالختبار والدرجات الفرعية3جدول ) 

مهارات الفهم 
 اإلبداعي

مهارات الفهم 
 التذوقي

مهارات الفهم 
 االستنتاجي

مهارات الفهم 
 النقدي

 املهارات العامة مهارات الفهم احلريف

 الدرجة الكلية 944. 874. 917. 904. 811.

لة والذي استخراج معامل السهو  يدل على أهنا تتمتع بدرجة صدق عالية،مت مما 0.05ومجيعها جاءت أكرب من مستوى الداللة 
 يعها معامالت مقبولة.مج%   ( وهي 40-%35لصعوبة الذي تراوح ما بني )  ا%( ومعامل 80-%20تراوح بني )

 : املقابلة -ب

عني على ابع املوز للغة العربية للصف الر امعلمني للغة العربية املتخصصني بتدريس مادة  5إبجراء مقابلة لعدد  قامت أحد الباحثني
 ، جهة نظر املعلمنيميذ من و التال مدرسة اجليل الصاعد ،اَلدى ، واجملد ، وطرح سؤال عن  أكثر جوانب القصور املالحظة لدى

فريغ تومن مث مت  تابياملعلمات كابت االفهم القرائي لدى طلبة الصف الرابع،  وقامت الباحثة بتسجيل إجا وكيفية تنمية مهارات
ح  بعض ني واقرتا ملعلماإلجاابت وتصنيفها حسب ما ورد من االستجاابت للوصول إىل جوانب القصور حسب وجهة نظر ا

 الميذ .ى التة مهارات الفهم القرائي لداالسرتاتيجيات اليت أقّر أفراد العينة على أمهيتها يف تنمي

 -نتائج الدراسة :
جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف ضوء حتليل نتائج  اهلدف األول :حتديد
  التشخيصي ؟/االختبار التحصيلي 

ب عدد مرات تكرار اإلجابة اخلاطئة لكل فقرة من أجل التحقق من ذلك استخدمت النسب املئوية لكل فقرة عن طريق  حسا
 من فقرات االختبار مث احلصول على النسبة املئوية لتكرار اخلطأ لكل فقرة ابلنسبة جلميع أفراد العينة كما يلي:

 

 النسبة املئوية لتكرار اخلطأ=  
التشخيصي  ملستوايت الفهم القرائي /تحصيلي تبني النسب املئوية لتكرارات اخلطأ يف االختبار ال (3،4،5،6،7)واجلداول رقم 

ميثل قصور للتالميذ عن حتقيق  فما فوق من تكرار اخلطأ %40الستنتاجي، التقدي، التذوقي، اإلبداعي( حيث اعترب  )احلريف،ا
 40لالختبار % على النحو التايل :الدرجة الكلية 40اَلدف من تعلم الفهم القرائي لدروس اللغة العربية . واعتمدت الباحثة 

 40= مقسومة على عدد العينة 4000إمجايل الدرجات املفرتض احلصول عليها كإجاابت صحيحة  100وعدد  عينة الدراسة 
% . 
 

 اخلطأ  عدد تكرار
 عدد أفراد العينة         

× 100 
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 -الفهم احلريف:-1
 ملستوى الفهم احلريف ( يوضح التكرارات والنسب املئوية لإلجاابت اخلاطئة 4جدول رقم )

رقم 
 السؤال

مستوى 
 الفهم

تكرار اإلجابة 
 الصحيحة

املتوسط 
 احلسايب

 اإلجاابت

 اخلاطئة

املتوسط 
 احلسايب

النسبة املئوية 
 لتكرار اخلطأ

 الرتتيب

 5 %48 0.48 48 0.52 52 احلريف 1
 3 %53 0.53 53 0.47 47 احلريف 2
 14 %26 0.26 26 0.74 74 احلريف 3
 4 %50 0.50 50 0.5 50 احلريف 5

 14 %26 0.26 26 0.74 74 احلريف 11
 6 %46 0.46 46 0.54 54 احلريف 13
 12 %29 0.29 29 0.71 71 احلريف 14
 9 %39 0.39 39 0.61 61 احلريف 16
 10 %33 0.33 33 0.67 67 احلريف 17
 11 %32 0.32 32 0.68 68 احلريف 18
 8 %40 0.40 40 0.60 60 احلريف 22
 7 %44 0.44 44 0.56 56 احلريف 29
 2 %56 0.56 56 0.44 44 احلريف 33
 1 %72 0.72 72 0.28 28 احلريف 37

 

%  فهي ال متثل قصور يف تعلم الفهم 40يتضح من اجلداول السابقة  أّن هناك جمموعة من األسئلة تقل فيها نسبة اخلطأ عن 
الفهم   % والدالة على وجود قصور للتالميذ يف40القرائي ، وركزت الدراسة على األسئلة اليت حتصلت على نسب أكرب من 

( وسوف نتناول أعلى ثالث تكرارات للخطأ يف كل مهارة من مهارات الفهم 37،33، 29، 5،13،22،  2،  1وهي ) 
حيث  استخراج الكلمة املضادة( والذي ينص على 37القرائي ، ففي املستوى احلريف كان أعلى تكرار للخطأ جاء للسؤال رقم )

(  %56( حيث بلغت نسبة اخلطأ )33جاءت يف املرتبة الثانية السؤال رقم )( و 0.72( ومبتوسط ) %72بلغت نسبة اخلطأ )
( 2ويف الرتتيب الثالث جاء السؤال رقم )" . حتديد األماكن الواردة يف النص األديب(  والذي ينص على " 0.56ومبتوسط) 

 . دة  يف النص األديبذكر الشخصيات الوار ( والذي ينص على  0.53( ،  ومبتوسط )  %53حيث بلغت نسبة اخلطأ )
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وابلنظر إىل اجلدول أعاله جند هناك قصور لدى التالميذ يف الفهم القرائي يف خمتلف املستوايت ويفسر الباحثان القصور يف 
املستوى احلريف  الناتج عن عدم قدرة التلميذ على إنتاج كلمات جديدة تعطي مفاهيم مضادة للكلمة املطلوبة نتيجة لقلة 

غوية اليت يكتسبها التلميذ ويرجع الباحثان ذلك إىل قلة االطالع والقراءة للتالميذ وجتاهل املدارس ألمهية القراءة وعدم املفردات الل
إىل أّن طرائق التدريس املتبعة يف املدارس هي يف الربط بني األحداث فتح ابب النقاش اجلدي مع التالميذ . ويعزى قصور التالميذ 

. وربط املعلومة ابلواقع املعاش أسوة بباقي املواد ايل يركز املعلمون على القراءة أكثر من تركيزهم على الشرحالطريقة التقليدية ابلت
التعليمية وخاصة أّن املعلم يقتصر شرحه على اجلملة يف بعض األحيان وهذا ال يساعد على تكوين الفكرة العامة عن املوضوع 

 . بتحديد الشخصيات واألحداث
 -تنتاجي:الفهم االس-2

 ملستوى الفهم االستنتاجي ( يوضح التكرارات والنسب املئوية لإلجاابت اخلاطئة 5جدول رقم )  
تكرار  مستوى الفهم رقم السؤال

اإلجابة 
 الصحيحة

املتوسط 
 احلسايب

 اإلجاابت

 اخلاطئة

املتوسط 
 احلسايب

 الرتتيب أالنسبة املئوية لتكرار اخلط

 1 %67 0.67 67 0.33 33 االستنتاجي 4
 6 %38 0.37 38 0.62 62 االستنتاجي 6
 3 %46 0.46 46 0.54 54 االستنتاجي 8

 8 %27 0.27 27 0.73 73 االستنتاجي 12
 4 %45 0.45 45 0.55 55 االستنتاجي 15
 8 %27 0.27 27 73.0 73 االستنتاجي 19
 3 %46 0.46 46 0. 54 54 االستنتاجي 23
 7 %30 0.30 30 0.70 70 االستنتاجي 24
 2 %64 0.64 64 0.36 36 االستنتاجي 27
 9 %23 0.23 23 0.77 77 االستنتاجي 31
 5 %43 0.43 43 0.57 57 االستنتاجي 34

(  مثلت  4،  8،15،23،27،34( اخلاص مبستوايت الفهم االستنتاجي نالحظ من خالله أّن األسئلة ) 5اجلدول رقم )
يف الرتتيب األول بنسبة خطأ 4% من معدل اخلطأ وجاء السؤال رقم 40ت فوق قصور يف الفهم لدى التالميذ حيث جاء

بنسبة خطا بلغت  الربط بني السبب والنتيجةينص على الذي  27ويليه السؤال رقم 0.67%  ومبتوسط بلغ 67وصلت 
ص على الذي ين 23و  الربط بني السبب والنتيجةوالذي ينص على 8، و جاء السؤال رقم  0.64% و مبتوسط 64

ذلك إىل طريقة التدريس  ني% ويُرِجع الباحث46يف الرتتيب الثالث بنسبة خطأ بلغت استنتاج الدالالت السلوكية من الفعل 
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اليت ال هتتم بتنمية املهارات االستنتاجيه لدى التالميذ كما ميكن أنه يرجع ذلك إىل الوقت احملدد للحصة الدراسية الذي ال يعطي 
 على تنشيط الطالب وحتفيزهم الستنتاج وتوليد أفكار ذات عالقة ابملوضوع القرائي.املعلم فرصة للعمل 

  -الفهم التذوقي: -3
 ملستوى الفهم التذوقي ( يوضح التكرارات والنسب املئوية لإلجاابت اخلاطئة 6جدول رقم )  

رقم 
 السؤال

 مستوى الفهم 
 لقرائيا

تكرار اإلجابة 
 الصحيحة

املتوسط 
 احلسايب

تكرار 
 اخلطأ

املتوسط 
 احلسايب

النسبة املئوية 
 لتكرار اخلطأ

 الرتتيب

 4 %26 0.26 26 0.74 74 التذوقي 20
 1 %48 0.48 48 0.52 52 التذوقي 21
 3 %33 0.33 33 0.67 67 التذوقي 28
 2 %44 0.44 44 0.56 56 التذوقي 39

 
يف النص املقرؤء ملهارات الفهم التذوقي وجاء يف املرتبة  الواردة -يتضح وجود قصور يف بعض األسئلة 6ابلنظر إىل جدول رقم 

% ، ويليها السؤال رقم 48وجاء بنسبة خطأ بلغت   ترتيب األفكاروالذي ينص على  0.48مبتوسط   21األوىل السؤال رقم 
 %44وبنسبة  خطأ بلغت  0.44املقرؤء .مبتوسط  أدراك العالقة املسيطرة يف النصوالذي ينص على  39
رجع ينظر إىل الفهم  التذوقي الناتج عنه قصور يف مهاريت ترتيب األفكار واستخراج العالقة املسيطرة على النص القرائي وابل

ذلك إىل الطريقة اليت تستخدم يف تعليم القراءة حيث يقرأ تلميذ قراءة جهرية وابقي التالميذ يتتبعون قراءته مما جيعلهم  نيالباحث
على النص املقرؤء وعدم إثراء احلصة ابلنقاش الذي يشد اهتمام التالميذ كما أّن الباحثة حسب  عرضة للملل وعدم الرتكيز

مالحظتها لألعداد املتزامحة داخل الفصل الواحد وترى أنّه قد يكون سببا يف عدم إاثرة املعلم وكذلك عدم قدرته على املواءمة بني 
 اءة و إاتحة فرصة َلم لتبادل األفكار.الوعاء الزمين وعدد التالميذ من حيث النشاط والقر 

 -الفهم الناقد:-4
 ملستوى الفهم الناقد ( يوضح التكرارات والنسب املئوية لإلجاابت اخلاطئة 7جدول رقم )  

رقم 
 السؤال

مستوى الفهم 
 القرائي

تكرار 
اإلجابة 
 الصحيحة

املتوسط 
 احلسايب

تكرار 
 اخلطأ

املتوسط 
 احلسايب

النسبة املئوية 
 اخلطألتكرار 

 الرتتيب

 1 %48 .0.48 48 0.52 52 النقدي 7
 2 %43 0.43 43 0.57 57 النقدي 9
 5 %27 0.27 27 0.73 73 النقدي 10
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 4 %30 0.30 30 0.70 70 النقدي 25
 6 %20 0.20 20 0.80 80 النقدي 26
 3 %39 0.39 39 0.61 61 النقدي 32
 5 %27 0.27 27 0.73 73 النقدي 35

الذي ينص على  و 7سجلتا قصوراً لدى التالميذ فجاء  السؤال رقم  9و7( أّن كل من األسئلة رقم  7ل رقم )يتضح من جدو 
والذي  9ويليها السؤال رقم  0.48% ومبتوسط حسايب 48بنسبة خطأ بلغت  التمييز بني األفكار املنتمية وغري املنتمية للنص

بينما مل تشكل ابقي  0.43% .ومبتوسط 43بنسبة خطأ بلغت  إبداء الرأي يف تصرف شخصية وردت يف النصينص على  
 األسئلة أي قصور لدى التالميذ.

يرى الباحثني أن السبب وراء القصور يف هذه املهارة قد يرجع إىل عدم اهتمام املعلم أصال بتنمية هذه املهارة لدى التالميذ ولعل 
 هذه املهارة ميكن تنميتها واكتساهبا يف األعمار األكرب .كما أننا يف السبب ما هو موجود يف الرتاث األديب والذي يشري إىل أنّ 

حياتنا العادية وحسب خربات التالميذ مل يتعودوا على نقد اآلخرين أو تصرفاهتم بل العكس  غالبا ما يتم انتقادهم على فعل 
 يقومون به  .

 -الفهم اإلبداعي : -5
 ملستوى الفهم اإلبداعي ية لإلجاابت اخلاطئة( يوضح التكرارات والنسب املئو 8جدول رقم )

سجل نسبة  اقرتاح حلول جديدة ملشكالت وردت يف النصالذي ينص على 40(  أن السؤال رقم8يتضح من اجلدول رقم )
ة اخلطأ " سجل نسبالتنبؤ ابألحداث بناء على مقدمات"36%. وجاء يف الرتتيب األول ، زمن مث السؤال 67خطأ بلغت  

% وجاء يف الرتتيب الثاين وهي نسبة خطأ فاقت القيمة املعتمدة يف الدراسة ، ويري الباحثان أن السبب الرئيس يرجع إىل 49
الطرائق املتبعة يف تعليم القراءة وعدم اهتمام املعلمني ابلفهم القرائي بشكل خاص و إمنا الرتكيز األكرب يكون على إعطاء املادة 

 ب الوقت احملدد .واستكماَلا حس
اجلداول السابقة الذكر اليت وضحت بعض جوانب القصور يف الفهم القرائي لدى  إىلاملناقشة العامة لنتائج الدراسة :ابلنظر 

أن املعلمني يهملون بعض  1988أمحد ليه بعض الدراسات السابقة  كدراسة إلدراسة واليت اتفقت مع ما توصلت عينة ا

تكرار  مستوى الفهم القرائي رقم السؤال
اإلجابة 
 الصحيحة

املتوسط 
 احلسايب

تكرار 
 اخلطأ

املتوسط 
 احلسايب

النسبة املئوية 
 لتكرار اخلطأ

 الرتتيب

 1 %23 0.23 23 0.77 77 اإلبداعي 30
 3 %49 0.49 49 0.51 51 اإلبداعي 36
 2 %38 0.38 38 0.62 62 ياإلبداع 38
 4 %67 0.67 67 0.33 33 اإلبداعي 40
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ى تنمية الذوق األديب عند الطالب ومترينهم  على النقد وإصدار اإلحكام األدبية مثل الربط بني وحدات األساليب اليت تساعد عل
عناصرها املختلفة ، وإاتحة الفرصة للطالب  إىلالنص،  وإاتحة الفرصة للطالب الستنباط الصور اخليالية ،وحتليل الصور البالغية 

% من املعلمني هم الذين يستنبطون اخلصائص األدبية دون 83أن  إىلتوصلت الستنباط أثر استخدام البالغة يف النّص كما 
و أيف الفهم القرائي لدى التالميذ  تتفق نتائج الدراسة مع الدراسات اليت توصلت إىل وجود صعوبة إشراك الطالب معهم. كما

، و  2004، و  اخلفاجي  1998دي اخلالتلك اليت توصلت إىل أن مستوى التالميذ يف الفهم القرائي كان ضعيفا كدراسة 
   2014و حممد ،   2014العتييب 

:حتديد جوانب القصور يف تعلم الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي من وجهة نظر معلمي اللغة اهلدف الثاين 
 العربية؟

د من معلمات  اللغة العربية،. ومن أجل من أجل اإلجابة على هذا اَلدف ، سنعرض حتلياًل حملتوى املقابالت الشخصية مع عد
 اخلطوات اآلتية: إبتباعحتليل حمتوى البياانت الواردة يف املقابالت ، قمنا 

 ذكر السؤال األساسي واألسئلة املتفرعة عنه. أ.
 ذكر كل سؤال فرعي على حده. ب.
 حتليل آراء املعلمات حول األسئلة الفرعية. ج.
اإلجاابت، للحصول على إجابة موحدة تعيننا، الحًقا، على وضع تصور إلجابة  استخالص الفكر املشرتك َلذه د.

 منوذجية عن كل سؤال.
 العبارات املقتبسة من أقوال املعلمات تدرج خبط عريض بني عالمات االقتباس. هـ.

 وتتمثل أسئلة املقابلة يف سؤال رئيس وهو: 
لقراءة من حيث الفهم القرائي ؟ ، ويتفرع عنه عدد من ما القصور املالحظ لدى التالميذ عند دراسة موضوعات ا

 األسئلة و هي:
 السؤال :ما املشكالت ذات عالقة ابلفهم ) احلريف، االستنتاجي ، الناقد، التذوقي، االبداعي ( لدى التالميذ  ؟

ة بعد خضع مخس من املعلمات للمقابلة اليت تراوحت بني ربع ساعة ونصفها لكل عضو، حيث طرحت عّدة أسئل
وسنعرض بعض أوجه القصور اليت امجعن عليها لدى تالميذ الصف الرابع إجراء املقابلة مع املعلمات ، قمنا بتبويب إجاابهتن ، 

 االبتدائي . كاآليت:
  يفعدم قدرة التالميذ  على شرح معاين الكلمات 

 حال ورودها يف سياقات خمتلفة 
 

 قصور يف  حتديد األماكن الواردة يف 
 ديبالنص األ

 ن مثر تركيز التالميذ على املفردات ومدلوالهتا أك
،  رداتملفاالرتكيز على  اجلمل والفهم العام وربط بني 

 مما يعيق فهم املعلومات  اجلديدة

  اختيار عنوانلدى التالميذ قصور يف 
 بديل عن العنوان مناسب النص األديب

 .املوجود
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 ا يفيصعب على التلميذ ذكر الشخصيات الوارد ذكره 
 صيةاملوضوع القرائي وخاصة يف حال انه ليس الشخ

 احملورية .

 ليتقصور يف استنتاج األفكار الرئيسة ا 
 . اشتمل عليها النص األديب

 
 لنص لمية نتقصور التمييز بني األفكار املنتمية وغري امل    قصور يف استنتاج صفات الشخصيات

 الواردة يف النص األديب 
  مواقف ورد ت يف النص صعوبة إصدار حكم على  قصور يف التمييز بني السلوك الصحيح 

 وغري الصحيح 
 قصور يف إبداء الرأي يف تصرف شخصية وردت يف 

 النص املقروء
  اعتماد التالميذ على حفظ املواضيع   

 أحياان بدل عن فهمها 
 صعوبة لدى بعض التالميذ يف إعادة سرد القصة 

 تتضمنها واحملافظة على األحداث       اليت
تتفق أوجه القصور اليت وضحتها املعلمات  مع ما  توصلت إليه الدراسة  يف أن التالميذ لديهم قصور يف استخراج الكلمة 

استنتاج صفات الشخصيات  ، ذكر الشخصيات الواردة  يف النص األديب ، و حتديد األماكن الواردة يف النص األديباملضادة ، و 
التمييز بني ، و ترتيب األفكار ، و  إدراك العالقة املسيطرة يف النصّ ، و الربط بني السبب والنتيجة، و قروءةالواردة يف املادة امل

اقرتاح حلول جديدة ملشكالت وردت  ، وإبداء الرأي يف تصرف شخصية وردت يف النصّ ، و األفكار املنتمية وغري املنتمية للنصّ 
 اتالتنبؤ ابألحداث بناء على مقدم،و يف النص

 اهلدف الثالث :تصور مقرتح لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ الصف الرابع االبتدائي :
تبني لدى الباحثني من خالل االختبار التشخيصي واملقابلة مع املعلمات أّن هناك قصورا يف فهم املوضوعات املقروءة لدى 

دراسات اليت تناولت بناء واختبار مدى فاعلية برامج لتنمية مهارات الفهم التالميذ ، استفاد الباحثني يف وضع تصور املقرتح من ال
القرائي، حيث يشمل التصور جمموعة من املواقف التعليمية اليت يقوم هبا التالميذ حتت إشراف املعلم للوصول إىل األهداف 

 املطلوبة ابإلضافة إىل حمتوى املادة الدراسية على النحو التايل :
 بعد االنتهاء من التصور على التلميذ أن يكون قادر على: -:التصور املقرتحأوال :أهداف 

 معرفة مدلول الكلمة من خالل السياق اللغوي. 
 حتديد املعىن املناسب للكلمة. 
 حتديد املعىن املضاد. 
  ذكر الشخصيات الواردة  يف النص األديب. 
 توضيح العالقة بني اجلمل. 
 األديب. .حتديد األماكن الواردة يف النص 
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 اختيار عنوان مناسب النص األديب.  
 استنتاج األفكار الرئيسة اليت اشتمل عليها النص األديب. 
 استنتاج اَلدف من النص األديب.  
 استنتاج بعض األفكار ذات الصلة مبوضوع النص األديب. 
 استنتاج صفات الشخصيات  الواردة يف النص األديب. 
 الربط بني السبب والنتيجة.  
 راك العالقة املسيطرة يف النّص املقروء.إد 
 ترتيب األفكار الواردة يف النص  املقروء. 
  ّالتمييز بني األفكار املنتمية وغري املنتمية للنص. 
  ّإصدار حكم على موقف ورد يف النص. 
 التمييز بني السلوك الصحيح وغري الصحيح.  
 إبداء الرأي يف تصرف شخصية وردت يف النص املقروء. 
  اح حلول جديدة ملشكالت وردت يف النص.اقرت 
 التنبؤ ابألحداث بناء على مقدمات 

 اثنيا :حمتوى التصور العالجي على العناصر التالية:
 :احملتوى التعليمي. 

 مت االعتماد على الكتاب املدرسي واختيار أربعة مواضيع   يف الوحدة اخلاصة ابلقراءة وهي :
معا من أجل بيئة نظيفة ( . وهي نفس الدروس اليت اعتمدت عليها  -اكرة التاريخ. رجال يف ذ   -وطين.    -) كن رفيقا 

 الدراسة يف إعداد االختبار التشخيصي.
تتكون الوحدة العالجية من ست عشرة حصة تدور حول املوضوعات ، كل موضوع سوف يستغرق أربع حصص أسبوعًيا، 

حتتوي على  التقومي ،وطرق التدريس ،واألنشطة التعليمية ، واألهداف  يستغرق تنفيذ الوحدة العالجية أربعة أسابيع،كل حصة
 التعليمية.
 : حتديد طرائق التدريس للتصور العالجي 

 تعتمد الطريقة على التعلم التعاوين ابستخدام إسرتاتيجية حلقات األقران أو دوائر األدب كما يورد ذكرها يف بعض البحوث.
 جي :اخلطوات املتبعة يف التصور العال 

من أجل إعداد التصور العالجي التعليمي كان على الباحثني االطالع على توزيع املقرر الدراسي ملادة القراءة حسب التوزيع     
،  45، موطين ص  36املقرر من وزارة التعليم وتقسيم معلمة املادة َلا فوقع االختيار على أربعة مواضيع وهي  )كن رفيقي ص 

(  وهي نفس املواضيع اليت أعّد عليها االختبار التشخيصي ومن 64معا من أجل بيئة نظيفة ص، 45يخ صرجال يف ذاكرة التار 
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أجل إعداد الربانمج التعليمي املعتمد على إسرتاتيجية مقرتحة تعتمد على التعلم التعاوين واملعروفة حبلقات األقران على املعلم يف 
 لية :اإلسرتاتيجية املقرتحة القيام ابخلطوات التا

 قرتحة.راسة املة الدحتديد اَلدف العام من الربانمج واملتمثل يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى عين 
  أفراد داخل الفصل الدراسي . 8-6تقسيم التالميذ على جمموعات من 
  والرابط  -القائد ار) تيار أدو مت اخحتديد أدوار التالميذ  حسب األدوار اليت تشتمل عليها خطوات داينيلز من خالَلا و

 امللخص( . –ت مغين الكلما -الشارح  -املضيء األديب  -
  1994حتديد حمتوى التصور العالجي ابالعتماد على خطوات داينيلز  
  التكويين واخلتامي .و –:يعتمد على ثالث مراحل القبلي التقومي 

 خطوات تطبيق الربانمج  املقرتح: 
  النص على خمتلفلواردة يفاهيم اابختبار التالميذ اختبار قبلي حول بعض املفيف بداية كل حصة دراسية يقوم املعلم  

 املستوايت املستهدفة )احلريف،االستنتاجي،النقدي،التذوقي،اإلبداعي( .
 .يوضح املعلم للتالميذ اَلدف من الدرس 
 زيع ومنها تو  ، ة خطوةلدرس خطو ايف  بدءيقوم املعلم بتوزيع األدوار على التالميذ مع مراعاة الفروق الفردية بينهم وال

يذ ر وتوضيحها للتلمام كل دو يل مهاألدوار على التالميذ من اليوم السابق لكل جلسة ، وبعد توزيع األدوار يقوم بتسج
-6كونة من ملع األفراد داخل اجملموعة دقيقة ، و ميكن للمعلم إعادة توزي 10ويرتك املعلم التالميذ يف حالة تشاور ملدة 

 يذ حسب املوضوع الدراسي واحتياجاته.تالم 8
 -وت عاٍل ونطق سليم .على املعلم  قراءة املوضوع بص 
 موعة .داخل اجمل دوره إعطاء مدة عشر دقائق للتالميذ للتشاور يف موضوع الدرس وكتابة مالحظاهتم كال حسب 
  جللسة .اوجيه ى تويعمل املعلم عل أدوار أفرادهافتح ابب احلوار والنقاش بني اجملموعات من خالل 
 -ت الذايت للتدريبا  التصحيحقوم املعلم بتقدمي جمموعة تدريبات ذات عالقة ابلدرس ويطلب من التالميذ حلها ومن مثي

 افسة.ومناقشتها مع الزمالء كل جمموعة على حده ومن مث فتح النقاش بني اجملموعات املتن
 -التالميذ ي على أسئلة للدرس ومناقشتها معلم بتوزيع ورقة عمل حتتو بعد هناية كل درس يقوم املع 
 -ة القراءة ابلتقومي اخلتامي.يقوم املعلم يف هناية وحد 
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:التوصيات التالية  نيباحثيف ضوء النتائج اليت توصلت َلا الدراسة يضع ال -توصيات الدراسة :  
ر ابلتعلم ووضع اسرتاتيجيات ملعاجلتها، ضرورة االهتمام ابلقصو -  
توضيح املفاهيم وتقدميها بشكل بعيد عن النمطية التقليدية. التأكيد على-  

لتعلم .تدريب التالميذ على مهارات الفهم القرائي وإاتحة الفرصة َلم خللق بيئة أكثر جاذبية ل  
ايب .ضرورة إشراك التالميذ يف حتديد األهداف اليت يراد حتقيقها حبيث يكون للتلميذ دور اجي - 

اوين وذلك بتأهيلهم وتدريبهم واطالعهم على كل ما هو جديد .ربية على طرق واسرتاتيجيات التعلم التعتدريب معلمي اللغة الع-  
رصد األخطاء اليت يقع فيها التالميذ والصعوابت اليت تواجههم يف الفهم القرائي لكي يراعي مصممي املناهج ،تلك الصعوابت -

 عند إعدادها .
رائي لتنمية مهارات القراءة .إعطاء أمهية خاصة ملهارات الفهم الق - 

 -االهتمام بتطبيق إسرتاتيجية حلقات األقران أو دوائر األدب إلثراء املوقف التعليمي وجعله أكثر إاثرة
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