
 
   

 كلية التربية 
      المجلة التربوية

 **    * 

 

تقىٌم مهارات الفهم القرائً يف الربنامج القرائً لكتاب 
اللغة العربٍة بالصف األول  الثانىي التجاري على ضىء 

 PIRLSاملعاٌري الدولٍة للتنىر القرائً 

 

 إعداد   

 جنالء يوسف يوسف حواس  /دأ.و.

 وطرؽ التدريس الهساعاستاذ الهىاٌج 
 جاهعة بور سعيد –كمية التربية ببورسعيد 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 67486 

 

 

 و0202ـ   فرباير   السبعوٌاجمللة الرتبوية ـ العدد   

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ..................تقويم مهارات الفهم القرائي في البرنامج القرائي لكتاب اللغة العربية بالصف األول  الثانوي التجاري

- <;7 - 

 مستخلص 

لكتاب  القرائيالهتضهىة في البرىاهج  القرائيٌدؼ البحث إلى تحديد هٍارات الفٍـ 
، وقد  القرائيلمتىور الهعايير الدولية في ضوء  التجاري الثاىويالمغة العربية بالصؼ األوؿ 

الالزهة  القرائيوقد توصؿ البحث لقائهة  هٍارات الفٍـ  التحميمي الوصفياتبع البحث الهىٍج 
 القائهةواحتوت   القرائيلمهرحمة الثاىوية ووضعت القائهة في ضوء الهعايير  الدولية لمتىور 

هٍارة ( ، وتـ استخدـ  58   ٌاعددهٍارات فرعية وكاف عمى اربع هعايير رئيسة تىدرج هىٍا 
مفصميف ل القرائيبطاقة تحميؿ الهحتوى كأداة لتحقيؽ ٌدؼ البحث وطبقت عمى الهحتوى 

 .  الثاىويهف كتاب المغة العربية لطالب الصؼ األوؿ  والثاىياألوؿ 
وفى ضوء ىتائج البحث جاءت هٍارات الفٍـ القرائي بىسب هتفاوتة ، حيث ىالت 

البرىاهج القرائي  هٍارات استرجاع الهعموهات عمى أعمى هستوى وجاءت بىسب ضعيفة فى
تقويـ الهحتوى والمغة والعىاصر( وافتقر البرىاهج  –-هٍارات )دهج األفكار وتفسير الهعموهات

 لهٍارات تكويف االستدالالت 
هٍارات الفٍـ ى ضوء ها أسفر عىً البحث ، قدهت الباحثة تصور هقترح لتضهيف وف

 كهحاولة لعالج ىواحي القصور.  يالقرائفي ضوء هعايير التىور القرائي بالبرىاهج القرائي 
 

 ( القرائيالتىور  -البرىاهج القرائى – القرائيالفٍـ الكمهات الهفتاحية : ) 
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Evaluation of Reading Comprehension Skills in the Reading Program 

of Arabic Book for First Grade Commercial Secondary in the Light of 

the International Standards for Measuring Reading Literacy PIRLS 

 

Abstract: 

The research aimed at determining the reading comprehension 

skills of the reading program of Arabic textbook for first-grade 

commercial secondary in the light of the international standards for 

measuring reading literacy. The research utilized the descriptive 

analytical approach to develop a list of reading comprehension skills 

required for the secondary stage considering the standards of PIRLS. The 

list encompassed four main criteria for twenty-five sub-skills. The current 

researcher used a content analysis checklist for analyzing the reading 

content of the Arabic textbook for first-grade secondary students of two 

semesters. The results indicated that the program focused mainly on 

information retrieval skills, while other skills such as synthesizing ideas, 

interpreting information, and evaluating the content and the language 

were inadequately handled, in addition to completely lacking inference 

skills. Based on the findings, the researcher provided a proposal for 

incorporating the skills of reading comprehension in the reading program 

in light of the standards of reading literacy as an attempt to address the 

shortcomings. 

Keywords:  reading comprehension, reading program, reading 

literacy 
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 مكدمة 

يشٍد العصر الحالي تقدها عمهيا واىفجارا هعرفيا سريعا وهتالحقا في جهيع هياديف 
أف يمـ بقدر  االىساف ، فأصبح يتطمب هف كؿ فردالحياة ، هها يىعكس ذلؾ عمى هستوى حياة 

هىاسب هف الهعارؼ والهٍارات وأف يهتمؾ أساليب وقدرات هتىوعة لمتفكير ليتهاشى هع ها 
 يدور حولً وليواجً هشكالتً اليوهية .

وحتى يتكيؼ ويتهاشى الفرد هع طبيعة العصر وهتطمباتً ، يىبغي أف يكوف هتىورا 
( يعىى : "  0،57>>4وزهالؤي ،  بها يتالءـ هع ٌذي الهتطمبات ، والتىور كها يراي )الهفتى

الطرائؽ واألساليب التي يعبر بٍا اإلىساف عف إدراكً لمعالـ ، وعف أدوار كيىوىتً فيً ، فٍو 
صورة لحياة الفرد تتكاهؿ فيٍا هكوىات المغة الهستخدهة هع األفعاؿ الصادرة هىً  ، والقيـ  

سبٍا واالتجاٌات والٍوايات والهعتقدات التي يتبىاٌا ويؤهف بٍا ، والهعارؼ التي اكت
االجتهاعية التي يتهيز بٍا عف غيري هف البشر بصفة عاهة ، وعف غيري هف أبىاء ثقافتً 

 بصفة خاصة "
 رادػأف ىػإل الهاسة حاجتىا إلى العصر ٌذا في لمفرد العان التىَر أٌهيةيرتبط 

 التربية عمهاء فإو التصَر لٍذا َتطبيقاً هتىَريو،  الهعرفة هو أدىى بحد يمهَو يوػهتعمه
 بىائً في التغيرات تتىاغن حتى َحاجاتً الهجتهع بهتطمبات التعمين ربط ةػبأٌهي صحَوػيى

ال سوؼ يشعر بالتغيرات  هع َالعقمي الىفسي االغتراب عف ٌذا العالـ الجديد الخارجة وا 
 (7،400>>4شبارة ،)

عداد فرد وتعد التربية ٌي أحد هصادر تهكف االفراد هف هالحقة ٌذي التطورات  وا 
يتسمح بالهعرفة والعمـ والهٍارات لهواجٍة تطورات الحياة وأداء دوري في خدهة الهجتهع ، كها 

 تسٍـ في تزويدي بالهعرفة في هوضوعات وهجاالت عمهية هتعددة وهتىوعة .
ى سبيؿ الوتعتبر القراءة ٌي وسيمة التفاٌ  ـ والتواصؿ بيف أبىاء الجىس البشرى ، ٌو

 ( 5009غىى عىً في توسيع آفاؽ الفرد العمهية والهعرفية ) صالح ، 
فالهجتهع الذى يسعى أفرادي إلى استخداـ القراءة لتبادؿ األفكار واآلراء ٌو هجتهع 

في شتى هجاالت  واالزدٌاريحهؿ صفة القوة الفكرية ألفرادي وهجتهع قادر دوها عمى التقدـ 
 الحياة .



 ..................تقويم مهارات الفهم القرائي في البرنامج القرائي لكتاب اللغة العربية بالصف األول  الثانوي التجاري

- <;: - 

في  اٌتهاها( أف القراءة ٌي الهٍارة المغوية األكثر 5047،466ويرى) فضؿ اهلل ،
، سواء كاف ٌذا العهؿ هوجٍا هف خالؿ حصة القراءة وكتبٍا داخؿ الفصؿ أو  الهدرسيالعهؿ 

في الهكتبة ، أو خارج الهدرسة في أوقات الفراغ لتوسيع دائرة هعارؼ وخبرات التالهيذ 
ـ .   وتٍذيب أذواقٍـ وتىشيط أفكاٌر

يتجاوز هرحمة التعرؼ وىطؽ الكمهات إلى  ا أصبح هف الضروري بىاء قارئ واعلذ
 مة الفٍـ الواعي لمهقروء هرح

إف األصؿ في القراءة أف تكوف لمفٍـ ، ألف الفٍـ القرائي هٍارة رئيسة ، بؿ ٌي 
الهٍارة الهحورية التي يٍدؼ تعميـ القراءة إلى تىهيتٍا ، ويحتاج الهرء القراءة ليس فقط لفٍـ 

ف ٌذا الىوع ( ، حيث إ Al-Alwan,2012الهعىى الهباشر ، ولكف لفٍـ األفكار الهتضهىة )
هف الفٍـ ٌو أحد األسباب الرئيسة لمقراءة " إذ أف القارئ الذى يقرأ بدوف فٍـ لمهعىى ، 

 ( . Teng.2009,p26واألفكار ، ال يقرأ حقا )
بأىً : عهميات عقمية وهعرفية  القرائي( الفٍـ :;5، 5048ويعرؼ ) حجاج ، 

، هع االعتهاد عمى خبراتً السابقة  التي يحتويٍا الىص الهعاىيإلى  بالقارئهتكاهمة ، تصؿ 
يقـو فيٍا بالربط بيف الكمهات والجهؿ ثـ الفقرات ثـ يقـو بالتفسير والتحميؿ والىقد والتقويـ 
فيبدأ بذلؾ هف هستوى الفٍـ الحرؼ إلى هستوى الفٍـ اإلبداعي ، حتى يتهكف هف التفاعؿ 

 هع بىاء الىص " .
عهمية بىاء وفٍـ لمهعىى هف خالؿ الىصوص ، ويتضهف  القرائيوتعد عهمية الفٍـ 

 فٍيوالصريح هف الىص ، وفٍـ العالقات واألفكار داخؿ الىص ،  الضهىيذلؾ إدراؾ الهعىى 
& Sigel,2010;Elashhab,2008والىص )  القارئعهمية هتعددة األبعاد ؛ تتضهف 

Lipka   القرائي( وتتضهف العواهؿ الهرتبطة بالىشاط (Teng,2009 ) 
وقد شٍدت الساحة التربوية العديد هف الدراسات التي تىاولت االٌتهاـ بهٍارات الفٍـ 

ودراسة ( 5045( ودراسة ) الخوالدة ، Huang,2011بالتىهية وهىٍا دراسة )  القرائي
Spruce,2012)  الذيف أكدوا أٌهية هٍارات الفٍـ القرائي فٍي تجعؿ الطالب يتجاوزوف )
 لى الهستويات الضهىية والىقدية والتذوقية واإلبداعية لمىص الهقروء .الهعاىي السطحية إ

والتي تسٍـ في رفع  القرائيىادت بعض الدراسات بضرورة تىهية هٍارات الفٍـ وقد 
، ( ودراسة ) العطار5045) الشٍرى ،هستوى التعميـ والتعمـ وحؿ هشكالي وهىٍا دراسة 
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ال يحدث  القرائي( وجهيعٍا أكدت أف الفٍـ  5048( ودراسة ) عبدالهقصود ،  5047
إدراؾ ها بيف بلمهتعمـ دفعة واحدة فٍو يهر بهراحؿ عديدة بداية هف قراءة السطور ،هرورا 

حر وهف ثـ  رأىصوال إلى ها وراء ٌذي السطور وتكويف و ضهىية ودالالت و  السطور هف هعاف
 .  اىتاج ابداع جديد

ف بعيدي عف هشٍد تطوير الركب ولـ تكولـ تتخمؼ  وزارة التربية والتعميـ  عف 
قاهت وزارة التربية والتعميـ بالتعاوف هع الوكالة  5044 -;500التعميـ ففي الفترة هف 

(  و )هشروع تحسيف    EFAالقراءة لمجهيع )لمتىهية الدولية وهف خالؿ اتفاقية  األهريكية
بالهرحمة االبتدائية لمجهيع ، ورفع  اإللزاهي( عمى توفير التعميـ   Giloلمبىات  التعميهياألداء 

كفاءة الهعمهيف والكتب الهدرسية وتحسيف هدخالت العهمية التعميهية  ، كها قاهت الوزارة 
العيىة لـ يستطيعوا قراءة  ثمثيوأظٍرت الىتائج أف بقياس هٍارات القراءة لمصفوؼ األولى  

 78% تحقيؽ هؤشر الطالقة لهعدؿ 9ي فقرة ىصية بسيطة . واستطاعت ىسبة كمهة واحدة ف
، وهف ثـ أصدرت الوزارة قررا بأف تكوف الطريقة الصوتية طريقة إلزاهية في كمهة في الدقيقة 

ـ تحت هسهى هشروع  5044/  40/  57تعميـ القراءة في الصفوؼ األولى وبدأ التىفيذ في 
 (  9-4،ص  5044) وزارة التربية والتعميـ ،                    القرائية .                

وتتهاشى رؤية وزارة التربية والتعميـ الهتهثمة في هشروع القرائية هع اٌتهاهات 
والتي عهمت عمى تطبيؽ دراسة لقياس هدى تقدـ شباب  التربويالجهعية الدولية لمتحصيؿ 

يتـ  عالهيوتشتهؿ الدراسة عمى اختبار  PIRLSوجاء تحت هسهى  القرائيالعالـ في التىور 
ـ ، يٍدؼ لموقوؼ عمى أخر الهستجدات في  5044تطبيقً كؿ خهس سىوات بداية هف عاـ 

، اإلىاثوتحديد جواىب الضعؼ والقوة والفروؽ البيىية بيف الذكو و  القرائيتطوير هٍارات الفٍـ 
ىات عف قدرات التالهيذ القرائية وهدى تقدهٍـ وذلؾ لمهقارىة بيف هستويات اوتوفير قاعدة بي

 ( . 78،  5046) هجمس أبو ظبى ،  القرائيةالتالهيذ عمى هستوى العالـ في الهٍارات 
 68ـ  5004وقد تسابقت الدوؿ لالشتراؾ في الدراسة ، حيث اىضـ لمدراسة في عاـ 

؛ كها اشتركت بعض الدوؿ العربية في  ـ 5044دولة في عاـ  86دولة حتى أصبحت 
ـ وهف ٌذي 5044الدراسة وأظٍرت ىتائج الدراسة  تدىى هستويات التىور القرائى في عاـ 

في الىتائج  التدىيوكاىت هف أٌـ أسباب  ( السعودية  –قطر  –األهارات  –الدوؿ ) عهاف 



 ..................تقويم مهارات الفهم القرائي في البرنامج القرائي لكتاب اللغة العربية بالصف األول  الثانوي التجاري

- <;< - 

ف لتىهية هٍارات الفٍـ الضعؼ في القراءة والكتابة وضعؼ فاعمية البراهج الهقدهة لمهعمهي
 ( .58، 5049) الطيب ، لدى التالهيذ   القرائي

صيؿ وال عمى ىصوص عاهة ليست غرضٍا قياس التح القرائيويحتوى اختبار التىور 
ولكف ٌو إجراء لمكشؼ عف هدى توافر هٍارات التىور  ترتبط بهقرر هعيف أو بىص هألوؼ

 التالهيذ .راهج القرائية التي يدرسٍا بفي ال القرائي
المغة العربية لهرحمة الثاىوية  هعمهيفوقد أجرت الباحثة استطالع رأى لعيىة هف 

التجارية هف ٌدؼ إلى هعرفة هدى احتواء كتاب المغة العربية لهٍارات الفٍـ القرائي هف خالؿ 
ف وتضهف االستطالع  فقرة تدور حوؿ هدى تىهية هحتوى كتاب المغة العربية  47وجٍة ىظٌر

 يات الفٍـ القرائي ، حيث أشار أفراد العيىة إلى تدىى ٌذي الهٍارات في هحتوى الكتابلهستو 
:  التالياهى لمباحثة فكرة البحث الحالي هتهثمة في السؤاؿ ىوتأسيسا عمى ها سبؽ ت

 القرائيعمى هٍارات الفٍـ في كتاب المغة العربية  القرائيهحتوى البرىاهج  ها هدى تضهيف
؟ وقد تـ اختيار فئة الهرحمة الثاىوية التجارية ؛  القرائيمهعايير الدولية لمتىور الهحددة طبقا ل

بسبب قياـ الوزارة كؿ عاـ قبؿ بداية الدراسة لطالب الصؼ األوؿ بتحديد الهٍارات المغوية 
لديٍـ هف خالؿ تطبيؽ اختبار تحديد هستوى وهف ثـ تقـو الوزارة بحصر البياىات هف أجؿ 

لمتطوير الهستهر لمبرىاهج الهقدـ ، والف الهدارس الفىية والهتطمبات وذلؾ جات تحديد االحتيا
 فٍـ عهاد بىاء الهستقبؿ لموطف .   الوزارةأصبحت هف أولويات اٌتهاـ 

 مشكلة البحح 

 :  التالي الرئيسحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ 
لكتاب المغة العربية بالصؼ األوؿ  القرائى البرىاهج يهكف تقويـ هٍارات الفٍـ القرائي في  كيؼ

 ؟ PIRLS الهعايير الدولية لمتىور القرائيالثاىوي التجاري عمى ضوء 
ذا السؤاؿ يتفرع هىً األسئمة الفرعية التالية :  ٌو

الهعايير لمهرحمة الثاىوية عمى ضوء مبرىاهج القرائى ها هٍارات الفٍـ القرائي الالزهة ل -4
 القرائي؟الدولية لمتىور 

في كتاب  الهعايير الدولية لمتىور القرائيها درجة توافر هٍارات الفٍـ القرائي ضوء  -5
 ؟بهستوى استرجاع الهعموهاتالمغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري 
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في كتاب  الهعايير الدولية لمتىور القرائيها درجة توافر هٍارات الفٍـ القرائي ضوء  -6
  االستدالالت؟تكويف وؿ الثاىوي التجاري بهستوى المغة العربية لمصؼ األ 

في كتاب  الهعايير الدولية لمتىور القرائيها درجة توافر هٍارات الفٍـ القرائي ضوء  -7
 ؟دهج األفكار وتفسير الهعموهاتالمغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري بهستوى 

في كتاب  ية لمتىور القرائيالهعايير الدولها درجة توافر هٍارات الفٍـ القرائي ضوء  -8
 ؟تقويـ الهحتوى والمغة والعىاصرالمغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري بهستوى 

الهعايير ها الهخطط التوصيفى  الهقترح لتىهية هٍارات الفٍـ القرائي في ضوء  -9
بكتاب المغة العربية لطالب الصؼ األوؿ الثاىوي التجاري  الدولية لمتىور القرائي

 أٌداؼ البحث ؟
 يٍدؼ البحث الحالي إلى   

ا لطالب الصؼ األوؿ  القرائيتحديد هٍارات الفٍـ   -  التجاري الثاىويالواجب توافٌر
 . PIRLSعمى ضوء الدراسة الدولية 

في كتاب المغة مبرىاهج القرائى ل القرائيالكشؼ عف هدى تضهيـ هٍارات الفٍـ  -
تكويف االستدالالت  -ار وتفسير الهعموهاتدهج األفك –استرجاع الهعموهات العربية ) 

 (  تقويـ الهحتوى والمغة والعىاصر  –
وضع تصور هقترح لكتاب المغة العربية لتىهية هٍارات الفٍـ القرائي عمى ضوء  -

 . PIRLSالهعايير الدولية
 أٍنية البحح 

 قد يفيد البحث الحالي في : 
في كتاب المغة العربية  لهٍارات البرىاهج القرائى إلقاء الضوء عمى هدى تضهيف  -

وليف عف هىاٌج ، هها يفيد الهسئ القرائيلمتىور مهعايير الدولية طبقا ل القرائيالفٍـ 
المغة العربية والقائهيف عمى براهج القرائية بتزويدٌـ بالهقترحات التي قد تزيد هف 
فاعمية البراهج القرائية وهىاسبتٍا لمطالب في حالة اشتراؾ جهٍورية هصر العربية 

 . القرائيفي الدراسة الدولية لمتىور 
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 الدوؿ الهشاركة في الدراسةوالذى طبؽ في  القرائيعرض اختبار بيرلز لقياس التقدـ  -
قد يفيد الهعمـ في إعداد ىهاذج االختبارات بطريقة ههاثمة لتىهية هٍارات الفٍـ 

  القرائي
فتح الهجاؿ أهاـ الباحثيف في تصهيـ براهج ههاثمة وتطبيقٍا وهف ثـ الكشؼ عف  -

 هدى فاعميتٍا في التقدـ والفٍـ القرائي .
ت الفٍـ القرائي قد يفيد الهعىييف بالعهمية تقديـ التصور الهقترح لتىهية هٍارا  -

 في ضوء الهعايير الدولية .  القرائيالتعميهية بإجراءات تطوير تىهية هٍارات الفٍـ 
 حدود البحح 

 هحافظة بورسعيد –الحدود الهكاىية : جهٍورية هصر العربية  -
األوؿ  الدراسيفي كتاب المغة العربية لمفصؿ البرىاهج القرائى الحدود الزهاىية :  -

 ـ  >504 –ـ ;504 الدراسيلمعاـ  والثاىي
  التجاري الثاىويالحدود الهوضوعية : كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ  -

األوؿ ) أسس الىجاح في  الدراسيوقد اقتصر البحث عمى الدروس التالية الفصؿ 
 الثاىي( الفصؿ الدراسة  اإلىساىيالتواصؿ  –التعميـ الفىي والتىهية البشرية  –الحياة 

صور هف التساهح  –التراحـ بيف الىاس  – القوهي) الثروة السهكية واالقتصاد 
لدراسية الدولية طبقا لها حددتً ا القرائيهٍارات الفٍـ  ( واقتصر البحث عمى الفعمي

ى أربع تكويف  –التركيز عمى الهعموهات واسترجاعٍا )  كالتاليهٍارات  ٌو
تقويـ الهحتوى وعىاصري  –تفسير ودهج األفكار والهعموهات  –باشرة االستدالالت اله

 . ( الىصية
 ميَج البحح 

القائـ عمى تحميؿ الهحتوى ، وذلؾ لهىاسبتً  الوصفيعتهد البحث عمى الهىٍج ا       
 ألٌداؼ البحث.

  



 ..................تقويم مهارات الفهم القرائي في البرنامج القرائي لكتاب اللغة العربية بالصف األول  الثانوي التجاري

- <<5 - 

 أدوات البحح 

األوؿ الثاىوي قائهة بهٍارات الفٍـ القرائي الالزهة لكتاب المغة العربية بالصؼ  -4
 التجاري.

الهتضهف في كتاب المغة العربية لمصؼ البرىاهج القرائى بطاقة تحميؿ هحتوى  -5
 .PIRLSاألوؿ الثاىوي التجاري في ضوء هعايير الدراسية الدولية لمتىور القرائي 

 مصطلحات البحح 

  الكرائيالفَه 

يعرؼ إجرائيا في البحث الحالي " ٌو ىشاط عقمي بىائي لمطالب يساعد عمى تفاعمً 
هع الىصوص القرائية الهتضهىة في كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري ، 

الهعايير الدولية لمتىور القرائى ) التركيز عمى الهعموهات لتكويف الهعىى الهقصود ضهف 
تفسير ودهج  –االستىتاجات الصريحً أو تكويف االستدالالت استخالص  –واسترجاعٍا 

ا (  –األفكار والهعموهات   . فحص وتقييـ الهضهوف والمعة وعىاصٌر
 الربىامج الكرائى

بٍدؼ تحسيف طالب الهدارس التجارية الهقدـ لبرىاهج اليعرؼ في البحث الحالي : 
وأىشطة وتدريبات وأدلة الهعمـ  الىصوص القرائية، هف خالؿ هٍارات لفٍـ القرائى لديٍـ 

هٍارات الفٍـ القرائى تزويدٌـ بها يساٌـ عمى هعالجة الخمؿ والفجوة في تعميـ الطالب، ل
 لموصوؿ إلى هستوى اإلبداع . قوهيباستراتيجيات وطرؽ ودعـ 

   الكرائيالتيور 

يعرؼ في البحث الحالي : بأىً درجة توافر كؿ هٍارة هف هٍارات التىور القرائي 
في كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي  PRLSالهعايير الدوليةاألربع الهحددة هف قبؿ 

 عمى بطاقة التحميؿ الهصههة لذلؾ 
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 اليظرياإلطار 

 ) مفَومُ ، أٍنيتُ ، مَاراتُ (  الكرائيالفَه املبحح األول : 

لمفرد ، وها  الواعي العقميعهمية هتداخمة تستىد عمى اإلدراؾ  القرائييعد الفٍـ     
 يهتمكً هف قدرات وهٍارات أساسية لمقراءة 

يتـ التكاهؿ فيً بيف الهعموهات  عقمي( بأىً : ىشاط ;8، 5040ويعرفً ) السيد ، 
حداث تكاهؿ بيىٍـ لكى يتهكف  هف فٍـ الىص  القارئالهرئية والهعموهات الهخزىة بالذاكرة ، وا 

الهتضهىة فيً والوصوؿ لمفكرة العاهة  الهعاىيوالتفاعؿ هعً وهف ثـ تحميمً واستخراج 
 لمهوضوع وهعرفة غرض واتجاي كاتب الىص الهقروء .

ٌو إدراؾ العالقات بيف  القرائي( أف الفٍـ  65، 5009،  والشعبي طعيهًويذكر ) 
 هعاىى الكمهات والجهؿ وفٍـ دالالتٍا التي تقصدٌا ، سواء كاىت دالالت هباشرة أـ ضهىية .

، ىً : عهمية تكويف الهعىى الهقصود( بأ Meissner&Yun,2008,p386ويرى ) 
لهعموهات التي يستعرضٍا الهؤلؼ والخمفية قبؿ وأثىاء وبعد القراءة ، هف خالؿ الهزج بيف ا

 . القارئالهعرفية السابقة في ذاكرة 
ٌو : عهمية يقوـ  القرائي( أف الفٍـ  96،  >500كها يعرض) قاسـ والهزروعى ، 

و الغاية هف القراءة ، ويحدث خالؿ ٌذي العهمية  القارئفيٍا  باستخالص الىص الهكتوب ، ٌو
، وتبدأ العهمية بفؾ رهوز الكمهات الهكتوبة حتى تصؿ إلى تفاعؿ والكاتب  القارئالتفاعؿ بيف 

 الهعرفية ، وربطٍا بالىص لموصوؿ لهغزى الكاتب هف الىص . القارئخمفية 
وهف التعريفات السابقة ىجد هىٍـ هف ركز عمى التكاهؿ بيف أفكار الكاتب وخمفية 

الهكتوبة ، واتفقوا جهيعا عمى أف  القارئ ، وهىٍـ هف رأى التفاعؿ بيف القارئ والرهوز الىصية
 الفٍـ القرائي عهمية عقمية تحتاج إلى تفكير .

لمطالب يساعد عمى  بىائي عقميبأىً : ىشاط  القرائيوهها سبؽ تعرؼ الباحثة الفٍـ 
، ربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاريتفاعمً هع الىصوص القرائية الهتضهىة في كتاب المغة الع

 صود ضهف الهستوى الحرفي واالستىتاجي والىاقد والتذوقى .لتكويف الهعىى الهق
 أٍنية الفَه الكرائي   

ذا يتطمب  يعد الفٍـ القرائي أساس عهمية القراءة والغاية الرئيسة هف القراءة ، ٌو
هع الىص الهقروء هف شأىً أف يعهؿ عمى بىاء الهعىى الهقصود بها يتفؽ هع  القارئتفاعؿ 
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دراكً   لمقارئالسابقة وخبراتً طبيعة الهعموهات الواردة في الىص والخمفية الهعرفية  وا 
 ( 5040البارى ،  لخصائص الكاتب وأسموبً ) عبد

ولكى يحقؽ التفاعؿ ٌدفً يجب أف يكوف القارئ قادرا عمى تحديد األفكار الرئيسة في 
فكار بالخبرات السابقة ، حتى الفقرة ، واإللهاـ بجواىب هوضوع الىص الهكتوب ، وربط األ

يزداد القارئ وعيا وىضجا واهتالؾ هٍارات الدقة والبحث الهتسؽ هع الهعىى هف الىص 
 ( 5045الهكتوب      ) شحاتً والسهاف ، 

ا اال إذا اقترىت  لمقراءة  حيث أف الفٍـ هطمب هٍـ بالفٍـ،إف القراءة لف تؤتى ثهاٌر
 ( 5008وتىهية هٍارات القارئ عقميا وعاطفيا واجتهاعيا وخمقيا ) يوىس ، 

لذلؾ دعيت الدراسات بضرورة االٌتهاـ بالفٍـ القرائي هع تكثيؼ التدريب عمى ٌذي 
الهٍارات ليتسىى تحقيؽ التقدـ لمتالهيذ في جهيع هجاالت الدراسة وعمى هدار الهراحؿ 

 ( 5009الدراسية ) عبدالخالؽ ، 
تفاعاًل هع الىص  القارئهف  تتطمب  عقمية  ر إلى أف الفٍـ القرائي عهميةايش قدو 

البياىية  ٍاالمغوية وأساليب ٍابىية الىص وتراكيب عمى لتعرؼهف أجؿ االهعموهات السابقة وربط 
 ها بً هف أحكاـ وقيـكتشاؼ الىص واتحميؿ  ٍاوهى

أٌهية الفٍـ القرائي في (  :49،  ;500) حافظ ـ( 5044،أحهد ) لخصوقد  .
  :الىقاط اآلتية 

  .الهقروء بأفضؿ صورة ههكىة الىص هفالقصوى    االستفادة .4 
 فىوف المغة هف والتهكف السيطرة.  5
 .الضهىية والصريحة ةاألدلاستىتاج هىٍا ة بيف األسباب والىتائج و العالق تحديد .6 .
 الهختمفة. الهجاالت شتىالدراسي في التحصيؿ  زيادة .7 
 أساس تعمـ كؿ هقروء . القرائيالفٍـ  -8
 المغوية . ثروتًيرتقى بمغة الهتعمـ ويزيد  القرائي. الفٍـ 9
 يقمؿ هف أخطاء الهتعمهيف ويىظـ األفكار . القرائي. الفٍـ :

  الكرائيمَارات ومستويات الفَه 

ى غالبا ها تأخذ بعديف  القرائيتضهىت هٍارات الفٍـ  العديد هف الهستويات والهستويات ، ٌو
وها بيف السطور واالستىتاج والىقد  والضهىي،  الحرفي؛ بعدا رأسيا يتىاوؿ هستويات الفٍـ 
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والتذوؽ ثـ اإلبداع  ؛ وبعدا أفقيا ويتىاوؿ فٍـ الكمهة ثـ الجهمة ثـ الفقرة واستخراج األفكار 
( هٍارات 5009والطىحاىى ،  العيسويصىفت دراسة )  األفقيستوى والفرعية وفى اله الرئيسة

 الفٍـ إلى :
 الهٍارات عمى هستوى الكمهة : وتتضهف الهرادؼ والتضاد والهعىى . -4
الهٍارات عمى هستوى الجهمة : وتشهؿ فٍـ الهعىى هف السياؽ ، أو عبارة تهٍد  -5

 لمجهؿ التي تميٍا ، أو جهؿ تمخص األفكار السابؽ ورودٌا .
الهٍارات عمى هستوى الفقرة : وتشهؿ ترتيب الكاتب لألفكار هع هراعاة التتابع  -6

 الزهاىي والهكاىي لألحداث في ترتيب الجهؿ ، تحديد الفكرة الرئيسة لمهقروء.
الهٍارات عمى هستوى الىص : وتتضهف فٍـ جهيع هكوىات الكمهات وأجزاء الجهؿ  -7

 عف الهوضوع . هتكاهؿ فٍـ والفقرات ، ثـ الربط بيىٍا لتكويف
ذا ال يهكف  وهف السابؽ يتضح أف الهستوى األفقي لمفٍـ القرائي يٍتـ بالشكؿ والحجـ ٌو

 الهعمـ هف التوصؿ بطالبً إلى الهستويات العميا الهىشودة  
 هستويات الفٍـ القرائي الرأسي كالتالي : (Westword,2012 )وقد صىؼ 

 ساسية الواردة تصريحا في الىص الهقروء .الهستوى الحرفي : يتضهف الهعموهات األ -4
ىتاج الهستوى االستىتاجي :  -5 ىا يتهكف القارئ هف فٍـ ها وراء الكمهات في الىص وا  ٌو

 هعاف جديدة لموصوؿ إلى الىٍاية الهىاسبة لمهوضوع .
الهستوى الىاقد : يقـو فيً القارئ الىص الهكتوب ويحدد فيً هف هبالغات واضحة  -6

 حكـ عمى الىص لغويا ووظيفيا وفؽ قواعد وهعايير هىاسبة .وتحيز ويصدر فيً ال
فٍـ و تطوير ها ورد في الىص لموصوؿ  القارئالهستوى اإلبداعي :  ويستطيع  -7

 يؼ هعاف جديدة بطريقة غير هسبوقةألفكار جديدة هبتكري ، فيض
ىاؾ هف الدراسات التي عرضت هستويات وهٍارات الفٍـ  بطريقة أخرى أكثر تفصيال  القرائيٌو

ا كؿ هف  ( 5045( ) شحاتً والسهاف ،5040البارى ، ) عبد(Burt,2005)     يذكٌر
 :( 5009) الىاقة ، حافظ ، ( 4;، :500حراحشً ، )

: ويقصد بٍا الكمهات والجهؿ واألفكار التي وردت بالىص  الحرفيهستوى الفٍـ  -4
 بطريقة هباشرة وصريحة وتتضهف 
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هٍارة تطوير الثروة المغوية : وتتضهف ؛ تحديد الهعىى هف سياؽ الجهمة ،  - أ
 التعرؼ عمى داللة الكمهة هف الهعاجـ ، تحديد هرادؼ وهضاد الكمهات .

هٍارة تحديد تفاصيؿ الىص : وتشهؿ الوصوؿ إلى الحقائؽ والهعموهات التي  - ب
 لفٍهٍا وتعمهٍا . القارئيسعى 

لمفكرة الرئيسة التي يتحدث  القارئ: وتشهؿ تحديد هٍارة تحديد الفكرة الرئيسة  - ت
 عىٍا الىص هف عىواف الىص أو هف العىاويف الفرعية لمىص .

 هٍارة ترتيب الحدث حسب التسمسؿ الزهىى . - ث
: ويعتهد إلى الوصوؿ لخاتهة هىطقية هبىية عمى خبرة  االستىتاجيهستوى الفٍـ  -5

ىتاج األفكار الرئيسة ، استىتاج است؛ شخصية لفٍـ ها وراء الىص الهكتوب ويتضهف 
 عالقة السبب بالىتيجة ، استىتاج االتجاٌات والقيـ هف الىص ، تمخيص الهقروء 

عمى إصدار األحكاـ عمى الىصوص  القارئهستوى الفٍـ الىاقد : ويتضهف قدرة  -6
والحقيقة  والرأيالهكتوبة هف خالؿ التحميؿ والهقارىة والتهييز بيف الحقيقة والخياؿ 

 فكار الرئيسة والفرعية  والربط والحكـ عمى تسمسؿ األفكار هىطقيا .واأل
 لخبرة الكاتب وأحاسيسً وهشاعري القارئ: ويعتهد عمى فٍـ  التذوؽهستوى الفٍـ  -7

وهف ثـ التفاعؿ هع الىص والوصوؿ إلى التوقع لردة الفعؿ العاطفية وفى ٌذا 
؛ تحديد العاطفة الظاٌرة والصور البياىية ، وتحديد التعبير  لمقارئالهستوى يهكف 

 األجهؿ ، وترتيب األفكار الواردة في الىص ، وتخيؿ األحداث 
أفكار جديدة وهسارات فكرية : ويتهثؿ في الوصوؿ إلى  اإلبداعيهستوى الفٍـ  -8

 القرائيجديدة لمىص واقتراح حموؿ إبداعية لمهشكالت ، وتوقع ىٍاية الىص  وهعاف
 بىاء عمى األحداث فيً .

والدىيا هىٍا  فكمٍا هتكاهمةالسابقة ال يهكف الفصؿ بيف عهمياتٍا  القرائيالفٍـ  هستوياتو 
هف العهميات البسيطة ثـ تتدرج في التعقيد  القرائيتؤدى إلى العميا وتبدأ هستويات الفٍـ 

  التاليويهكف تهثؿ ذلؾ في الشكؿ 
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 انمشائٍ( يشازم تكىٍَ ػًهُبد انفهى  1شكم ) 

 (املفَوو واألٍنية الربىامج الكرائي )  الجاىياملبحح 

، التي تساعد عمى يعتبر اهتالؾ الهٍارات القرائية ٌي أساس كؿ الهعارؼ البشرية 
الىقد والتحميؿ واإلبداع والىهو الفكري والوجداىي ، والتهكف هف ٌذي الهٍارات تساعد في 
الوصوؿ إلى حؿ الهشكالت واكتشاؼ الطرؽ إلبداعية واتخاذ القرارات ، فٍي أداة الهجتهع 

وهف ثـ هىظـ ىحو التقدـ والتغيير الثقافي واالجتهاعي والفكري ، وتعهؿ عمى تىهية التفكير ال
 ية واالعتهاد الذاتي .تحهؿ الهسئول

ظٍرت عدة هصطمحات ترتبط وتتداخؿ هع هفٍـو القرائية هع اختالؼ أو اشتراؾ 
 :  كالتاليالخصائص والصفات ويهكف عرضٍا 

( بأىٍا " هدى سٍولة  أو صعوبة الهادة الهقروءة ، 7>،5045عرفٍا ) هحهود ، 
وتتعمؽ بطوؿ الكمهات والجهؿ ، ويكوف لٍا هقاييس هعدي  القارئويهكف قياسٍا بهستوى فٍـ 

 هسبقا لقياس ذلؾ "
عمى فٍـ الهقروءة ؛  القارئ( عرفٍا بأىٍا هدى قدرة 8-5،49،6، أبو عهشةأها ) 

ٌذا التعرؼ جاء بهعىى وتوافقٍا هع الهيوؿ القرائية " و ىظرا لسٍولة المغة الهستخدهة 
 االىقرائية 

العمليات 
 الجزئية

العمليات 
 التكاملية

العمليات 
 الكلية 

العمليات 
 المتمة 

عمليات ما 
وراء 
 المعرفة
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دراسة العواهؿ الهؤثرة في درجة قراءة الىص الهطبوع وهىٍا : أىٍا وتارة أخرى يرى 
ىا جاء  حجـ الحرؼ وشكمً وطوؿ الجهؿ وىوع الورؽ وطريقة طباعتً الهستخدهة " ٌو

 التعريؼ بهعىى البحوث الهقروءة . 
بأىً : برىاهج يٍدؼ إلى تحسيف هٍارات  القرائيويهكف استخالص تعريؼ البرىاهج 

رس التجارية ، هف خالؿ البراهج التدريبية وأدلة الهعمـ ، هف أجؿ القراءة لدى طالب الهدا
تزويدٌـ بها يساٌـ عمى هعالجة الخمؿ والفجوة في تعميـ الهٍارات القرائية باستراتيجيات 

 لموصوؿ إلى هستوى اإلبداع . قوهيوطرؽ ودعـ 
تٍا الصوتية بتقديـ الكمهة ، ثـ تجزأ ويعتهد البرىاهج القرائي في البداية عمى الطريقة 

الى هقاطع صوتية ثـ حروؼ ، ثـ يىتقؿ البرىاهج هف هرحمة التعرؼ عمى األصوات إلى هرحمة 
ى تهثؿ الكمهات التي يجب أف يعرفٍا الطالب ويستخدهٍا إها شفويا   التعرؼ عمى الهفردات ٌو

هفردات دورا هٍها في تعمـ القراءة ، وتمعب ال فرائيافي التحدث او التعرؼ عميٍا سهعيا ، أو 
فالقارئ الهبتدأ يستخدـ الكمهات التي يسهعٍا ليفٍـ الكمهات التي يراٌا هكتوبة ، وبعد اتقاف 
الربط بيف األصوات والحروؼ والتهييز الصوتي يصبح القارئ قادرا عمى قراءة الهفردات ويتقدـ 

ة وقراءة الىص بدقة وسرعة ثـ القراءة بىجاح في البرىاهج القرائي ويىتقؿ الى هراحؿ الطالق
، 5044ارة التربية والتعميـ ب ،الصاهتة ويصؿ لمهشاعر وها يتضهىً الىص الهقروء ) وز 

 :  التالي. ويهكف ايجاز هراحؿ التقدـ في البرىاهج القرائي في الشكؿ (>

 

 انجشَبيح انمشائً( يشازم تًُُخ انًهبساد انمشائُخ ضًٍ 2شكم ) 

 األصوات

 المفردات

الفهم 
 القرائى

 األساليب

 الطالقة 
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  والدراسة الدولية املبحح الجالح : التيور الكرائي 

(  IEAالتربوي   ؿالجهعية الدولية لمتحصي)القرائي لمتىور الدولية تٍدؼ الدراسة 
ا بٍولىدا  ة عمى اتخاذ قرارات هبىي إلى هساعدة الدوؿ الهشاركة في الدراسة عمى وهقٌر

 راهج القرائية الهقدهة بهعموهات وبياىات دقيقة حوؿ تحسيف التعميـ وال
أٌهية الدراسة لمدوؿ الهشاركة في هقارىة هستوى طالبٍا في القراءة بالهستوى  فويكه

العالـ والوقوؼ عف قرب عمى جهيع التغيرات التي تؤثر في ىتائج االختبار الدولى ، هها 
ية التعميهية يعكس حقيقة هستوى التالهيذ في البرىاهج القرائي وهف ثـ يساعد الهعىييف بالعهم

 باتخاذ القرارات الهىاسبة لرفع كفاءة الطالب القرائية .
بقياس هٍارات فٍـ الهقروء بمغة    PIRLSالقرائي لمتىور تٍتـ الدراسة الدولية 

لدى  وعالجٍا الدراسة الهىاسبة لمدولة الهشاركة في التطبيؽ ، هف أجؿ تحديد هواطف الضعؼ
 والهساعدة في التخطيط الجيد لرفع كفاءة وهٍارات القارئ .وتعزيز هواطف القوة ، التالهيذ 

وترصد الدراسة التطورات التي تطرأ عمى التالهيذ كؿ خهس سىوات وهدى تأثر الفٍـ 
القرائي بالهثيرات الخارجية التي تحيط بالقارئ ، وحصر الهعطيات البيئة التي تساعد عمى 

ية الهغربية لتحسيف جودة بالدراسة ) الجهعتقدـ او تأخر التىور القرائي لمتمهيذ الهعىى 
 (  . 7،  5046، التعميـ

( 5045،8()وزارة التربية والتعميـ بالسعودية ، 58، 5049كؿ هف ) الطيب ،  ويشير
 ,Alexander & Jetton)( ( 5046،7) الجهعية الهغربية لتحسيف جودة التعميـ ، 

2000; Beach & Hynds, 1996; Clay , 1991; Hall,1998)  إلى أف الدراسة
ى :  القرائيالدولية تعتهد عمى أربع هٍارات لمفٍـ   ٌو

وع يتـ التركيز عمى الىص بهستوى ىفي ٌذا ال :  واسترجاعٍا التركيز عمى الهعموهات
التركيز عمى عدة هقاطع هف  القارئالجهمة أو العبارة ، وقد تستدعى ٌذي العهمية هف 

الفٍـ  الهٍهات القرائية في ٌذا الىوع هف هعالجة الىص ؛ وتتضهفالهعموهات واسترجاعٍا 
في الجهؿ دوف المجوء  الهتضهىةعمى األفكار  القارئالسريع لمىص وترجهة الكمهات وتعرؼ 

 ، التعرؼ عمى ترتيب القصة .إلى االستىتاج والتفسير 
ت يقوـ وفى ٌذي الهٍاراتكويف االستدالالت :استخالص االستىتاجات الصريحة أو 

بالتركيز عمى أكثر هف جهمة أو عبارة واحدة لموصوؿ إلى الهعىى الهطموب وقد يكوف  القارئ
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التركيز عمى هعىى هوضعى يقع في جزء هف أجزاء الىص أو التركيز عمى الهعىى الشاهؿ 
الربط بيف األفكار  تشهؿ هٍهات القراءة في ٌذي الهٍارات )و  الهتهثؿ في الىص بأكهمً

هع بعض االستىتاجات الهباشرة والتركيز عمى فترة زهىية وربط الواردة في الىص  والهعموهات
  الخاصة والشاهمة الهعاىي

تهاد عمى فٍـ العالـ وبىاء ٌىا إلى االع القارئويحتاج تفسير األفكار ودهجٍا : 
ـ الخاصة لكى يقـو القراء بتفسير  عالقات ليست هفٍوهً ضهىا ولكف تعتهد عمى وجًٍ ىظٌر
ودهج الهعموهات واألفكار فقد يحتاجوف إلى هعموهات وتجارب هسبقة لتفسير األفكار وتشهؿ 

فٍـ ها ها وراء السطر هع الشرح والتعميؿ واستخالص الىتائج وهعالجة هٍهات القراءة ٌىا )
تحديد  –االستدالؿ عمى جو الىص  –الهقارىة بيف هعموهات الىص  –الىص الهقروء 

 .مشخصيات وتفسير التطبيؽ الحقيقي والواقعي لمهعموهات (التصرفات البديمة ل
ىا يستخدـ القارئ إلهاهً في استعهاالت المغة تقويـ الهحتوى ولغتً وعىاصري :  ٌو

وهعرفتً بخصائص الىص وخصائص األسموب وقد يجد القارئ هواضع ضعؼ في كتابة الىص 
الهكتوب كأداة لىقؿ الهعموهات  ويتضهف ذلؾ التعاهؿ هع الىصأو يالحظ البراعة في الكتابة 

هف هرحمة االستىتاج إلى هرحمة التحميؿ ، ويحكـ في ضوء خبراتً  القارئواألفكار ويصؿ فيٍا 
ويرفض األفكار ويحكـ عمى المغة  القارئ إلى ىاقد وهحمؿ يقبؿوهعارفً السابقة فيتحوؿ 

 الهكتوبة . 
قادريف عمى فٍـ  الدولية يكوىوفلهرتفع في الدراسة األداء ا ىف أداء التالهيذ ذو إ

كمهة ، وجاءت ىتائج الدوؿ الهشاركة في الدراسة  4000الى  00;الهقاالت التي تتكوف هف 
ىدا الشهالية ، الواليات : ٌوىج كوىغ ، روسيا ، فمىدا ، سىغافورة ، ايرل ؛بالترتيب التالي

دولة  ثالث عشرفي حيف لـ تتهكف  ؛، الدىهارؾ ، كرواتيا ، تايواف ، ايرلىدا ، إىجمترا .الهتحدة
 كمهة . 800دولة الوصوؿ الى الهتوسط الهطموب دوليا  خهس وأربعيفهف بيف 

وفى ضوء ها تقدـ هف العرض السابؽ ، يخمص البحث الحالي في ضرورة تقويـ 
البرىاهج القرائي الهقدـ لطالب الهرحمة الثاىوية التجارية ، هف أجؿ الوقوؼ عمى هدى 

ارات التىور القرائي التي حددتٍا الدراسة الدولية هف أجؿ رفع كفاءة الطالب تضهيىً لهٍ
القارئ وهف ثـ تقديـ هقترح تخطيطي لتضهيف هٍارات الفٍـ القرائي في ضوء هعايير التىور 

 القرائي لمدراسة الدولية 
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 البحح وإجراءاتُ بياء أدوات 

 املعايري الدوليةيف ضوء  الكرائيأوال : إعداد قائنة مَارات الفَه 

الهٍارات  الهىدرجة تحت القرائيتـ إعداد قائهة الهٍارات لتحديد هٍارات الفٍـ         
حسب الدراسة الدولية ، لمكشؼ عف هدى تضهيف كتاب المغة العربية  القرائيالرئيسة لمتىور 
 لٍا . ، وحتى يتـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ وىصً : التجاري الثاىويلمصؼ األوؿ 

 الهعايير لمهرحمة الثاىوية عمى ضوء مبرىاهج القرائى ها هٍارات الفٍـ القرائي الالزهة ل
 القرائي؟الدولية لمتىور 

 وقد سارت إعداد القائهة بالخطوات التالية :
زهة لطالب الصؼ الال  ة إلى تحديد هٍارات الفٍـ القرائىتحديد الٍدؼ : ٌدفت القائه -4

 طبقا لمدراسة الدولية . القرائيفي ضوء هٍارات التىور  التجاري الثاىوياألوؿ 
هصادر القائهة : تـ الرجوع إلى عدة هصادر لبىاء القائهة ، بٍدؼ تحديد الهٍارات وذلؾ  -5

 هف خالؿ :
( وتحديد :504ودراسة ) هحهد ،  PRLS 50449االطالع عمى اختبار بيرلز  -

ا الهٍارات الرئيسة في القائهة وتولت إلى  القرائيالهٍارات الرئيسة لمتىور  واعتباٌر
 أربع هٍارات .

بالتىهية أو التحميؿ لمتوصؿ إلى  القرائياالطالع عمى الدراسات التي استخدهت الفٍـ  -
  كالتاليهٍارة  58الهٍارات الهطموب تحديدٌا وتكوىت هف 

 هٍارات  9واشتهمت عمى هٍارة استرجاع الهعموهات هٍارات  - أ
 هٍارات  9واشتهمت عمى كويف االستدالالت تهٍارات  - ب
 هٍارات  9واشتهمت عمى دهج األفكار وتفسير الهعموهات هٍارات  - ت
 هٍارات  . :واشتهمت عمى تقويـ الهحتوى والمغة والعىاصر هٍارات  - ث
 وتـ التحقؽ هف صدؽ القائهة بعد عرضٍا عمى الهحكهيف وتعديؿ الالـز فيٍا . 

 أداة حتليل احملتوى : ثاىيا :

  الٍدؼ هف بطاقة التحميؿ : تٍدؼ البطاقة إلى تحميؿ كتاب المغة العربية لطالب الصؼ
الهىاسبة عيىة البحث وتـ بىاء  القرائيفي ضوء هٍارات الفٍـ  التجاري الثاىوياألوؿ 

األداة عف طريؽ قائهة الهٍارات الهعدة سابقا وهف خالؿ االطالع عمى الدراسات 



 ..................تقويم مهارات الفهم القرائي في البرنامج القرائي لكتاب اللغة العربية بالصف األول  الثانوي التجاري

- 4005 - 

في البطاقة الوحدة ، الدرس ، ورقـ الصفحة ، وتضهف  األفقيبقة، وتضهف الهحور السا
 الهطموب قياسٍا .  الهٍارةالهوضوع ، التدريب  الرأسيالهحور 

  ، تقتضى تحميؿ الهحتوى تحميؿ هحتوى دروس الكتاب والتدريبات التابعة لكؿ درس
ا وصفا كهيا ؛ فقد تـ تحديد فئة التحميؿ ،  ووحدتً عف طريؽ ووصؼ عىاصٌر

 وتفصيال كها يمى :حساب التكرارات الهتعمقة بٍذا الهحتوى 
األوؿ  الدراسيإجراءات التحميؿ : تـ تحديد دروس الوحدات القراءة لمصؼ  - أ

 هف كتاب الطالبة كوحدات لتحميؿ الهحتوى . والثاىي
 .الواردة في القائهة القرائيفئات التحميؿ : تـ تحديد كؿ هٍارة هف هٍارات الفٍـ  - ب
وحدة التحميؿ : تـ االعتهاد عمى وحدة السياؽ ) الجهمة ( في تحميؿ هحتوى  - ت

، وقد اعتبرت الباحثة  في التدريبات ؛ التدريب الواحد  القرائيوحدات البرىاهج 
 وحدة سياؽ 

الفصؿ الدراسي األوؿ ) ت لكؿ هٍارات في الدروس الهحددة ؛ راتـ رصد التكرا - ث
التواصؿ اإلىساىي (  –التعميـ الفىي والتىهية البشرية  –أسس الىجاح في الحياة 

التراحـ بيف الىاس  –الفصؿ الدراسة الثاىي ) الثروة السهكية واالقتصاد القوهي 
صور هف التساهح الفعمي ( ثـ كررت ىفس العهمية بعد هرور أسبوعيف هف  –

 ؿ االتفاؽ بيف الهرتيف . التحميؿ وحساب هعاه
 حساب ثبات التحليل 

تـ حساب ثبات التحميؿ هف خالؿ هعاهؿ االتفاؽ لمتحميؿ بهعادلة ٌولستى بيف          
و هعاهؿ ثبات عاؿ  %7>الهرتيف ، لمتحقؽ هف هوضوعية التحميؿ وجاءت هعاهؿ الثبات  ٌو

 يدؿ عمى ثبات التحميؿ  والجدوؿ التالي يحدد ذلؾ 
 (1خذول )  

 ثجبد انتسهُم نكتبة انطبنجخ فً انهغخ انؼشثُخ نهظف األول انثبَىٌ انتدبسٌ

 يؼبيم انثجبد انًدًىع َمبط االختالف َمبط االتفبق يغتىي انفهى انمشائٍ

 %09 71 7 64 يهبسح اعتشخبع انًؼهىيبد

 %199 39 9 39 تكىٍَ االعتذالالد

ديح األفكبس وتفغُش 

 انًؼهىيبد

14 9 14 199% 

تمىَى انًستىي وانهغخ 

 وانؼُبطش

4 9 4 199% 

 %04.1    انًدًىع
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و  - اشتهمت بطاقة التحميؿ البرىاهج القرائي الهقدهة لطالب الصؼ األوؿ الثاىوي ٌو
يتضهف الوحدة األولى في الفصؿ الدراسي األوؿ والوحدة األولى في الفصؿ الدراسي 

 يوضح ذلؾ  التاليوالجدوؿ  بالتدريبات الخاصة بالوحدتيف  ىالثاى
 (2خذول ) 

 انتدبسٌ انثبَىٌانىزذاد انًغتهذفخ يٍ انتسهُم فٍ كتبة انهغخ انؼشثُخ نهظف األول 

ػذد  األَشطخ وانتذسَجبد  ػُىاٌ انذسط انًغتهذف انىزذح

 انمشائُخ انًغتهذفخ

األول  انذساعٍانفظم 

 انىزذح األونً

 15 أعظ انُدبذ فٍ انسُبح

انفٍُ وانتًُُخ  انتؼهُى

 انجششَخ

16 

 11 اإلَغبٍَانتىاطم 

 انثبٍَ انذساعٍانفظم 

 انىزذح األونً

انثشوح انغًكُخ وااللتظبد 

 انمىيٍ

16 

 11 انتشازى ثٍُ انُبط

 15 طىس انتغبير انفؼهٍ

 تذسَجب 44 دسوط 6 انًدًىع

 حتليل اليتائج وتفسريٍا 

 لإلجابة على السؤال األول وىصُ 

الهعايير لمهرحمة الثاىوية عمى ضوء مبرىاهج القرائى هٍارات الفٍـ القرائي الالزهة لها  -
 القرائي؟الدولية لمتىور 

تـ التوصؿ إلى قائهة هٍارات الفٍـ القرائي الالزهة لطالب الصؼ األوؿ الثاىوي 
التجاري في ضوء هعايير الدراسية لمتىور القرائي وكاف عدد الهٍارات الرئيسة أربع 

 7( هٍارة . همحؽ  58وعدد الهٍارات الفرعية )  رئيسً ٍاراته
 لإلجابة عً السؤال الجاىي وىصُ : 

القرائي في كتاب الهعايير الدولية لمتىور ها درجة توافر هٍارات الفٍـ القرائي ضوء  
 المغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري بهستوى استرجاع الهعموهات؟

لإلجابة عف السؤاؿ تـ حساب ىسب التكرارات لمتحقؽ هف هدى توافر هٍارات  
 وكاىت الىتائج كالتالي  هستوى استرجاع الهعموهات  
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 ( 3خذول )  

 انتكشاساد وانُغت انًئىَخ نًهبساد اعتشخبع انًؼهىيبد

انًهبساد  و

انفشػُخ يٍ 

يهبسح 

اعتشخبع 

 انًؼهىيبد

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

 انذسوط

انُغجخ 

 انًئىَخ

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

األَشطخ 

و 

 انتذسَجبد

انُغجخ 

 انًئىَخ

 انتشتُت انُغت انتكشاساد

تسذَذ  1

انفكشح 

انشئُغخ 

 نهُض .

6 5.1% 4 6.6% 19 5,6% 6 

تسذَذ  2

انتفبطُم 

انذاػًخ 

نهفكشح فٍ 

 انُض .

14 15.5% 2 3.3% 29 11.3% 4 

تسذَذ أفكبس  3

يؼُُخ فٍ 

 انُض .

 

54 59% 24 46.6% 46 44,4% 1 

ادسان تشتُت   4

انفمشاد 

زغت األهًُخ 

. 

4 6.4% 6 19% 14 7,0% 5 

تسذَذ يؼًُ  5

انكهًخ 

انًُبعت يٍ 

 انُض.

12 19.3% 19 16.6% 22 12,5% 3 

تسذَذ يضبد  6

 انكهًخ

14 12% 19 16,6% 24 13,3% 2 

 %199 176 %199 69 %199 116 انًدًىع

( التكرارات والىسب الهئوية والترتيب لهٍارات هستوى استرجاع 6يبيف جدوؿ ) 
الهعموهات ، ويتضح هف الجدوؿ أف الهٍارات قد وردت في كتاب المغة العربية لمصؼ 

( وجاءت 90و)( هرة في الىصوص الواردة 449هرة هىٍا )  4:9 التجاري الثاىوياألوؿ 
% وتميٍا هٍارة تحديد هضاد ;7ي الىص بىسبة الهٍارة األولى تحديد أفكار هعيىة ف

% ثـ الهٍارة الثالثة هٍارة تحديد هعىى الكمهة الهىاسب بىسبة 4636الكمهة بىسبة 
% والخاهسة هٍارة إدراؾ 4436% والهٍارة الرابعة تحديد التفاصيؿ الداعهة بىسبة 4538

الرئيسة في الىص بىسبة  % والهٍارة األخيرة بىسبة تحديد الفكرة>.:ترتيب الفقرات بىسبة 
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هقارىة % وتدىت ىسب الهٍارات في التدريبات واألىشطة التابعة لمىصوص القرائية 839
بىسب التكرار في الىص وتبايىت التكرارات في القياس ، وقد تعزى ٌذي الىتيجة إلى غياب 
هىٍجية واضحة في إعداد تدريبات الىصوص القرائية وتىوعٍا ويتفؽ هع ٌذي الىتيجة 

( ودراسة ) المحياىى ، >500( ودراسة الفيت والزياف ) ،;500دراسة ) الهالكى ، 
( وجهيعٍا أكد عف ارتفاع ىسب هٍارات الهىسدلة تحت 5046( ، و) الذبياىى ، 5045

 هسهى الفٍـ الحرفى في الىصوص الواردة عىٍا في التدريبات واألىشطة 
 ولإلجابة عً السؤال الجالح وىصُ :

القرائي في كتاب الهعايير الدولية لمتىور ها درجة توافر هٍارات الفٍـ القرائي ضوء  -
 المغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري بهستوى تكويف االستدالالت؟

لإلجابة عف السؤاؿ تـ حساب ىسب التكرارات والىسب الهئوية لمتكرارات في الىصوص 
 ؿ التالى يوضح ذلؾ .القرائية والتدريبات واألىشطة والجدو

 (  4خذول )  

 انتكشاساد وانُغت انًئىَخ نًهبساد تكىٍَ االعتذالالد

 و

انًهبساد 
انفشػُخ يٍ 

يهبسح 
اعتشخبع 
 انًؼهىيبد

َغت 
انتكشاس 

فٍ 
 انذسوط

انُغجخ 
 انًئىَخ

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

األَشطخ 

و 

 انتذسَجبد

انُغجخ 
 انًئىَخ

 انتشتُت انُغت انتكشاساد

1 
انًؼبٍَ  اعتُتبج

انضًُُخ انتٍ نى 

 َظشذ ثهب انُض

4 23,5% 1 5.2% 0 16.0% 3 

2 
تىلغ َهبَخ 

يُبعجخ نهُض 
 انًمشوء

6 17,6% 2 19,5% 4 15% 4 

3 
اعتُتبج األفكبس 

انتٍ اشتًم 
 ػهُهب انُض

6 17,6% 6 19.5% 12 29.6% 1 

4 

سثظ انًؼهىيبد 
اندذَذح 

ثبنًؼهىيبد 
 انمذًَخ

6 17,6% 4 21% 19 17.2% 2 

5 
اعتُتبج 

ػاللبد انغجت 
 ثبنُتُدخ

4 11,7% 4 21% 4 13.7% 5 

6 
وطف انؼاللخ 
 ثٍُ انشخظُبد

4 11.7% 2 19.5% 6 19.3% 6 

 %199 53 %199 10 %199 34 انًدًىع
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( تكرارات وىسب ترتيب هٍارات هستوى تكويف االستدالالت كها 7هف الجدوؿ )  يتبيف
( هرة في >4( هرة في الىصوص الهكتوبة و) 67وردت في كتاب المغة العربية وقد بمغت )

األىشطة والتدريبات وجاءت هٍارة استىتاج األفكار التي اشتهؿ عميٍا الىص في الدرجة 
ٍارة الثاىية ربط الهعموهات الجديدة بالقديهة بىسبة % وتميٍا اله50.9األولى بىسبة 

الضهىية التي لـ يصرح بٍا الكاتب وبمغت  الهعاىي% والهٍارة الثالثة كاىت استىتاج 5.:4
ا  ا >493ىسبة تكراٌر % 48% والهٍارة الرابعة توقع ىٍاية هىاسبة لمىص وبمغت ىسبة تكراٌر

%والهٍارة السادسة :463ت ىسبة تكرراٌا والهٍارة الخاهسة عالقة السبب بالىتيجة وبمغ
ا  وصؼ العالقات بيف الشخصيات  % 4036وبمغت ىسبة تكراٌر

ويتضح هف الجدوؿ أف التدريبات واألىشطة تٍتـ بهٍارات هستوى تكويف الدالالت 
ويدؿ ذلؾ عمى قمة االٌتهاـ بتىهية الهٍارات التي بصورة أقؿ هف هٍارات الهستوى السابؽ 

 لب العهيؽ هها يساعد عمى التحميؿ الهستهر .تىشط فكر الطا
( >500( ودراسة الفميت والزياف ، ;500وتتفؽ ٌذي الىتيجة هع دراسة ) الهالكى ،

( الذيف أكدوا أف هحتويات الىصوص الهكتوب واألىشطة التدريبية 5046ودراسة ) الذبياىى ،
أو  الحرفيقؿ هف الهستوى يكوف فيٍا االٌتهاـ بالهستوى االستىتاجي او تكويف الدالالت أ

( تؤكد إٌهاؿ التدريبات واألىشطة 5045استرجاع الهعموهات بيىها جاءت ىتائج ) المحياىى ، 
 في تىهية الهستوى االستىتاجي أو هستوى تكويف الدالالت . 

 لإلجابة عً السؤال الرابع وىصُ : 

القرائي في كتاب الهعايير الدولية لمتىور ها درجة توافر هٍارات الفٍـ القرائي ضوء    
 المغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري بهستوى دهج األفكار وتفسير الهعموهات ؟    

لإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ رصد وحساب التكرارات والىسب الهئوية لمتحقؽ هف 
لفٍـ التذوقى ( والجدوؿ هدى توافر هٍارات هستوى دهج األفكار وتفسير الهعموهات )هستوى ا

 يوضح ذلؾ  التالي
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 (5خذول ) 

 تكشاساد وانُغت انًئىَخ نًهبساد يغتىي ديح األفكبس وتفغُش انًؼهىيبد

انًهبساد انفشػُخ  و

انًُغذنخ يٍ ديح 

األفكبس وتفغُش 

 انًؼهىيبد

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

 انذسوط

انُغجخ 

 انًئىَخ

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

األَشطخ 

و 

 انتذسَجبد

 انُغجخ

 انًئىَخ

 انتشتُت انُغت انتكشاساد

 انؼجشح انشئُغهتسذَذ  1

 انُض

 

9 9% 9 9% 9 9% 4 

ركش األفكبس انًتضًُخ  2

فٍ انُض وفمب 

 ألهًُتهب .

2 29% 9 9% 2 15.3% 3 

زغت  انفمشادتشتُت  3

 لىح انًؼًُ.

2 29% 1 33.3% 3 23% 2 

إدسان انسبنخ  4

انشؼىسَخ و انًضاخُخ 

انًخًُخ ػهً خى 

 انُض

3 39% 1 33.3% 4 39.7% 1 

اختُبس ألشة اندًم  5

يؼًُ إنً خًهخ فٍ 

 انُض

1 19.% 1 33.3% 2 15.3% 3 

إدسان انمًُخ اندًبنُخ  6

فٍ انكهًبد و 

 انتؼجُشاد.

2 29% 9 99% 2 15.3% 3 

 %199 13 %199 3 %199 19 انًدًىع

( وهف حساب التكرارات والىسب الهئوية لهٍارات دهج األفكار 8جدوؿ ) تبيف هف ي
( في الىصوص 40وتفسير الهعموهات والتي وردت في كتاب المغة العربية وجاءت بتكرار )

( في التدريبات واألىشطة وكاىت الهٍارة األولى إدراؾ الحالة الهزاجية 6وتكرار )  الهكتوبة
% 56ارة الثاىية ترتيب الفقرات حسب قوة الهعىى بىسبة % والهٍ:.60والشعورية بىسبة  

ى هٍارة ذكر األفكار الهتضهىة في الىص وفؽ  6وتساوت  هٍارات في الهرتبة الثالثة ٌو
% 48.6بىسب تحديد العبرة الرئيسة بالىص أٌهيتٍا ، و اختيار أقرب الجهؿ هعىى ، 

% وهف خالؿ الجدوؿ 0كاىت بىسبة والهٍارة األخيرة كاىت تحديد الصور الجهالية في الىص و 
ذا يؤكد أف البرىاهج  يتضح أف ٌىاؾ ضعفا في هٍارات دهج األفكار وتفسير الهعموهات ٌو

ال تسٍـ في تىهية هٍارات التفكير العميا القرائى الهقدـ لمصؼ األوؿ لمهرحمة الثاىوية التجارية 
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( ودراسة >500ميت والزياف ، ( ودراسة ) الف;500ويتفؽ هع ٌذي الىتيجة دراسة ) الهالكى ،
 (  5046) الذبياىى ،

 ولإلجابة عً السؤال اخلامس وىصُ 

القرائي في كتاب الهعايير الدولية لمتىور ها درجة توافر هٍارات الفٍـ القرائي ضوء 
 المغة العربية لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري بهستوى تقويـ الهحتوى والمغة والعىاصر ؟

السابؽ تـ رصد التكرارات والىسب في كتاب المغة العربية هف  ولإلجابة عف السؤاؿ
خالؿ الىصوص الهكتوبة والتدريبات واألىشطة الهصاحبة وكاىت الىتائج كها في الجدوؿ 

 التالى : 
 (6خذول )

 انتكشاساد وانُغت انًئىَخ نًهبساد تمىَى انًستىي وانهغخ وانؼُبطش

 و

انًهبساد انفشػُخ 

 انًُغذنخ

تمىَى انًستىي 

 وانهغخ وانؼُبطش

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

 انذسوط

انُغجخ 

 انًئىَخ

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

األَشطخ 

و 

 انتذسَجبد

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انتشتُت انُغت انتكشاساد

1 
انتًُُض ثٍُ انسمُمخ 

 وانشأٌ
3 27.2% 4 36.3% 7 31,4% 1 

2 

انسكى ػهً 

انًؼهىيبد انىاسدح 

 فٍ انُض

2 14,1% 2 14.1% 4 14.1% 2 

3 

تسذَذ وخخ َظش 

انًؤنف نهًىضىع 

 انشئُظ

9 9% 9 9% 9 9% 3 

4 

انتًُُض ثٍُ انًؼمىل 

يؼمىل فٍ  وانال

 انُض.

3 27.2% 4 36.3% 7 31.4% 1 

5 
اثتكبس َهبَخ يفبخئخ 

 نهُض
3 27.2% 1 0% 4 14.1% 2 

6 

تمىَى انًؼهىيبد 

انًزكىسح فٍ انُض 

نهًفبضهخ زغت 

 األهًُخ .

9 9% 9 9% 9 9% 3 

7 
إػبدح طُبغخ انُض 

 ثشكم طسُر .
9 9% 9 9% 9 9% 3 

 %199 22 %199 11 %199 11 انًدًىع
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وعىاصري  ولغتً( أف تكرارات والىسب لهٍارات تقويـ الهحتوى 9يتبيف هف جدوؿ ) 
و ىسب  الهكتوبة( في الىصوص 44في كتاب المغة العربية ، حيث بمغت ىسب التكرارات ) 

( في التدريبات واألىشطة ؛ وجاءت الهٍارة األولى التهييز بيف الهعقوؿ والالهعقوؿ في 44)
 ة% وتساوت الهٍارات التالية في الىسب;.64وبمغت ىسبة التكرار  والحقيقة  والرأي الىص

ى الحكـ عمى الهعموهات الواردة في الىص  % وجاءت 4.;4بىسبً  وابتكار ىٍاية هفاجئةٌو
وتقويـ الهعموهات ة ىظر الهؤلؼ لمهوضوع الرئيس ٍ، تحديد وجرة الثالثة هتساوية بيف الهٍا

عادة صياغة الىص بشكؿ صحيح بىسبة  % 0الهذكورة في الىص لمهفاضمة حسب األٌهية .وا 
ذا يؤكد أف البرىاهج القرائي الهقرر عمى طالب الصؼ األوؿ الثاىوي التجاري ال يسٍـ في  ٌو

ر عميا وال يٍتـ بتىهية قدرات الطالب عمى إبداء الرأي واألفكار وتحديد تىهية هٍارات تفكي
 الهشاعر في الىص الهكتوب 

وفى ضوء ىتائج البحث جاءت هٍارات الفٍـ القرائي بىسب هتفاوتة ، حيث ىالت 
البرىاهج القرائي  هٍارات استرجاع الهعموهات عمى أعمى هستوى وجاءت بىسب ضعيفة فى

تقويـ الهحتوى والمغة والعىاصر(وافتقر البرىاهج  –-هٍارات )دهج األفكار وتفسير الهعموهات
 لهٍارات تكويف االستدالالت 

 تفسري عاو ليتائج البحح :

هف ىتائج البحث السابقة تبيف أف ٌىاؾ افتقار لهٍارات الفٍـ القرائي في ضوء هعايير 
ى :  التىور القرائي الهحددة  دوليا وقد يرجع ذلؾ إلى عدة أسباب كها تراٌا الباحثة ٌو

لمهرحمة الثاىوية التجارية وعدـ وضوح أٌدافً وكيفية البرىاهج القرائى عدـ وضوح  -
 . تطبيقً

عدـ وجود أدلة ارشادية خاصة لمهعمهيف والهتعمهيف في ٌذي الهرحمة لتوضيح الهٍارات  -
 الالـز تىهيتٍا في ٌذي الهرحمة .

الت التعميهية  قد - والتي غالبا تقتصر عمى هعاٌد  التجاري الثاىوي لهعمهيتكوف الهٌؤ
أو الميساىس دوف الهستوى األعمى ، قد يقؼ ذلؾ حائؿ بيىٍـ وبيف  هعمهيفال

 . القرائيهستحدثات التعميـ 
شعور الكثير هف الهعمهيف بالضجر والضيؽ ىظرا الكتظاظ الجدوؿ بساعات العهؿ هها  -

 عبء عميٍـ . البرىاهج القرائىيجعؿ تىفيذ 
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ا هادة ثاىوية بجوار الهواد  - قمة دافعية الهتعمهيف في تعميـ هادة المغة العربية واعتباٌر
 التجارية هها يؤدى إلى الىفور هف الهادة وجعمٍا هادة ذات عبء عميٍـ 

 والهسابقات القرائية والتثقيفية بيف الصفوؼ  الحرةافتقار الهدرسة لتفعيؿ ثقافة القراءة  -
 الثاىويهواٌب األدبية والقدرات القرائية والكتابية بيف طالب افتقار ثقاؼ اكتشاؼ ال -

 . التجاري
 عدـ تفعيؿ األىشطة الهختمفة التي تقـو عمى القراءة هها يجعمٍا هادة هٍهمة .  -
 لإلجابة عً السؤال السادس وىصُ  و

 الهعايير الدوليةفي ضوء الهقترح لتىهية هٍارات الفٍـ القرائي  الهخطط التوصيفى ها  -
 لطالب الصؼ األوؿ الثاىوي التجاري ؟القرائي بكتاب المغة العربية  لمتىور

الهقدـ  القرائيفي البرىاهج  القرائيهف الىتائج السابؽ في الجداوؿ تأكد ضعؼ هٍارات الفٍـ 
وضع تصور هقترح لعالج جواىب الضعؼ وتدعيـ  ؼ األوؿ الثاىوي ، هها استدعىلطالب الص

 الثاىويفي كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ  القرائيجواىب القوة و تىهية تمؾ هٍارات الفٍـ 
 . التجاري

الهخطط التوصيفى الهقترح لكتاب المغة العربية بالصؼ األوؿ الثاىوى التجارى في ضوء 
 PIRLSالهعايير الدولية لمتىور القرائى 

هخطط الهقترح يقـو عمى فكرة االستفادة هف الهعايير الدولية لمتىور القرائي في ال
تحسيف وتطوير الهرتكزات األساسية لهقرر القراءة في الهرجمة الثاىوية التجارية والتي تتهثؿ 

 في ؛ األٌداؼ والهحتوى وأساليب التدريس ووسائؿ التقويـ .
 أوال : مربرات املخطط املكرتح 

قصور هىٍج المغة العربية الحالي في تىهية هٍارات الفٍـ القرائى ، كها كشفت ىتائج  - أ
البحث الحالي عف ذلؾ ، وأكدتً ىتائج الدراسات والبحوث السابقة التي أجريت في 

 ٌذا الشأف .
ضعؼ هستوى التىور القرائى في هىاٌج المغة العربية في الدوؿ العربية وبيف  طالب  - ب

ذا ها أكدت الدراسات والبحوث التي تـ عرضٍا الهدارس في الهرا حؿ الهختمفة ٌو
 والتي تهت في قياس التىور القرائي.
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التوسع في استخداـ التطبيقات التقىية وتعدد الهصادر الهعرفية وتطور الوسائؿ  - ت
القرائية ، كؿ ذلؾ يحتـ ضرورة تىهية هٍارات الفٍـ القرائى ووضع خطة لالرتقاء بٍا 

 طورات لهواجٍة ٌذي الت
التأثيرات االجتهاعية واألخالقية السمبية التي التعاهؿ هعٍا بوعى وحرص أهرا  - ث

ضروريا ، هها يحتـ عميىا تطور هٍارات القراءة الحالية ليستطيع الطالب أف يىتقى 
 .الغث هف السهيف وفٍـ الهضهوف بوعى تاـ 

عربية ، وىادت توصيات هعظـ البحوث والدراسات التي تىاولت تطوير هىاٌج المغة ال - ج
بضرورة تىهية هٍارات الفٍـ القرائى فيٍا ، وهف خالؿ دهج ٌذي الهٍارات في 

 ىاٌج الحالية ووضع خطة لتىهيتٍااله
  ثاىيا : املكوىات الرئيسة للنخطط املكرتح :

 املخطط املكرتح أٍداف 
يسعى الهخطط الهقترح إلى تطوير البرىاهج القرائي الهقدـ لمطالب في الهرحمة 

 الثاىوية التجارية هف خالؿ :
 الربط بيف ها يكتسبً الطالب هف هعارؼ وهفاٌيـ وهٍارات في الهىٍج الدراسي  -4
التركيز عمى هٍارات الفٍـ القرائي وفى ضوء الهعايير الدولية لقياس التىور القرائي  -5

PIRLS  استرجاع الهعموهات ، تكويف االستىتاجات ، تفسير ودهج األفكار والهعموهات (
 .، تقييـ الهحتوى ولغتً وعىاصري ( 

اقتراح هجهوعة هف الدروس ) األدبية والعمهية ( بجاىب هوضوعات الوحدة والتي هف  -6
 شأىٍا أف تساعد عمى تىهية هٍارات الفٍـ القرائي .

تضهيف ىهاذج هختمفة ألسئمة االختبارات الدولية لقياس التىور القرائي ، لتساعد الهعمـ  -7
التدريب عمى هٍارات القراءة وهحاكتٍا إثىاء إعداد االختبارات الشٍرية والطالب عمى 

 والدورية وأخر العاـ .
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 مصفوفة املخطط املكرتح 
شهمت هصفوفة الهخطط الهقترح لمصؼ األوؿ الثاىوي التجاري هجهوعة الدروس 

 تقويـ وىعرضٍااستراتيجيات و الهقترحة لكؿ هعيار وها يتىاسب هع كؿ درس هف أىشطة و 
 كاآلتى : 

 ( 7خذول ) 

 انًمتشذ نتًُُخ يهبساد انفهى انمشائٍ فٍ ضىء انًؼبَُش انذونُخ نهتُىس انمشائٍ يظفىفخ انًستىي

انًىضىػبد  انًهبساد انًغتهذف تًُُهب انذسط

األدثُخ 

 انًمتشزخ

انًىضىػبد 

انًؼهىيبتُخ 

 انًمتشزخ

االعتشاتُدُبد 

 انًمتشزخ

األَشطخ 

 انًمتشزخ

 انتمىَى

تسذَذ انتفبطُم انذاػًخ - األول

 نهفكشح فٍ انُض .

تسذَذ أفكبس يؼُُخ فٍ انُض -

. 

ادسان تشتُت  انفمشاد -

 زغت األهًُخ .

تسذَذ يؼًُ انكهًخ انًُبعت -

 يٍ انُض

إدسان انسبنخ انشؼىسَخ و -

انًضاخُخ انًخًُخ ػهً خى 

 انُض

اختُبس ألشة اندًم يؼًُ -

 إنً خًهخ فٍ انُض

زكىسح تمىَى انًؼهىيبد انً-

فٍ انُض نهًفبضهخ زغت 

 األهًُخ

انؼظف   نُهخ ال تُغً

 انزهًُ

انتؼهى 

 انُؼبوًَ

 انتهخُض

 كتبثخ يمبنخ

ثطبلخ 

يالزظخ 

نهمشاءح 

اندهشَخ 

ثطبلخ  –

تمذَش 

 –األداء 

اختجبس 

فهى 

 انًمشوء

 تسذَذ انفكشح انشئُغخ نهُض- انثبًَ

تىلغ َهبَخ يُبعجخ نهُض -

 انًمشوء

انغجت اعتُتبج ػاللبد -

 ثبنُتُدخ

إدسان انمًُخ اندًبنُخ فٍ -

 انكهًبد و انتؼجُشاد.

اثتكبس َهبَخ يفبخئخ نهُض  -

. 

تمىَى انًؼهىيبد انًزكىسح -

فٍ انُض نهًفبضهخ زغت 

 األهًُخ .

انًشً فٍ  

 انفضبء

انًُبلشخ 

وانؼشع 

 انؼًهً

تهخُض 

وتدًُغ 

انجىو ػٍ 

 انفضبء

اثشاص خىاَت انمىح  - انثبنث

 وانضؼف

التشاذ يؼبندبد ندىَت  -

 انُض

اعتخالص يؼبًَ انكهًبد  -

لشاءح  انمظخ  انفتبح انزكُخ

 يتكشسح

 



 ..................تقويم مهارات الفهم القرائي في البرنامج القرائي لكتاب اللغة العربية بالصف األول  الثانوي التجاري

- 4046 - 

 يٍ انغُبق

َهخض انًىضىع فٍ خًم  -

 يفُذح

يؼشفخ يغضي انكبتت يٍ  -

 انُض

 انتًُُض ثٍُ انسمُمخ وانخُبل- انشاثغ

تشتُت األفكبس زغت  -

 وسودهب فٍ انُض

 ًَُض ثٍُ انظذق وانكزة -

حَتىلغ يب عُمبل يٍ انُض -

 انًمشوء

َغتخهض األدنخ نهسكى ػهً  -

 انًمشوء

ثُبء  

 األهشايبد

انًُبلشخ 

وانؼظف 

 انزهًُ

انتهخُض 

 انًؼهىيبد

كتبثخ يمبنخ 

ػٍ 

ػدبئت 

انذَُب 

 انغجغ

 َسذد األفكبس انثبَىَخ نهُض- انخبيظ

 سثظ انُتُدخ ثبنًمذيبد-

 انسكى ػهً تغهغم األفكبس-

انمشَخ 

 انغشَخ

انمشاءح  

 انًكشسح

لشاءح -

لظض 

تبسَخُخ 

 وتهخُظهب

ػًم َذوح -

ػٍ ػظًخ 

 انفشاػُخ

تسذَذ يب نُظ وثُك انظهخ - انغبدط

 ثبنُض انًمشوء

 ًَُض ثٍُ انسمُمخ وانخُبل-

َسذد األفكبس انفشػُخ فٍ -

 انُض

 

يختبساد  

 ػهًُخ

خشَطخ 

 انًفبهُى

انتهخُض -

KWL 

 

 

 

 

ػًم -

 يدهخ زبئظ

 تهخُض-

يىضىػبد 

 ػهًُخ

تسذَذ يؼًُ انكهًخ انًُبعت - انغبثغ

 يٍ انُض

تسذَذ انؼجشح انشئُغه فٍ -

 انُض

تشتُت انفمشاد زغت لىح -

 انًؼًُ

انتًُُض ثٍُ انًؼمىل واال -

 يؼمىل فٍ انُض

عدبدتُب 

 انظغُشح

انمظخ  

 وانًُبلشخ

ػًم 

يهخض 

ويمبنخ 

نسبئظ 

 انظف
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 توصيات البحح :

 في ضوء ها أسفرت عىً البحث هف ىتائج يهكف تقديـ التوصيات التالية :
ٍا ؛ إلى تطوير ميـ الفىي هف تخطيط الهىاٌج وبىائضرورة دعوة القائهيف عمى التع  -

بٍا واإلفادة هف قائهة الهٍارات  واالٌتهاـ القرائيىشاط التعمـ وتعزير هٍارات الفٍـ 
 لذلؾ .في البحث  الهعدة

االٌتهاـ باألىشطة والتدريبات لهٍارات الفٍـ القرائي وخاصة الهٍارات العميا ضرورة  -
 لٍا هف تذوؽ وىقد  وعدـ التركيز عمى هٍارات دوف األخرى .

أٌهية لفت اىتباي القائهيف عمى التعميـ الفىي بضرورة تضهيف هٍارات الفٍـ القرائي  -
الىهو الشاهؿ والهتوازف  في البرىاهج القرائي الهقدـ لٍذي الفئة لتساعدٌـ عمى

 وتكاهؿ الهعرفة .
االطالع عمى اختبار بيرلز الهطبؽ في الدوؿ الهشاركة واالستفادة هف طريقة عرض  -

 األسئمة والهادة الهقروءة 
إعادة الىظر في صياغة األىشطة والتدريبات والىصوص الهكتوبة بها يخدـ الدراسة  -

 الدولية بيرلز 
يبات هىفصمً عف هحتويات كتاب المغة العربية تصهيـ كراسة لألىشطة والتدر  -

 وهرتبطة بهوضوعاتً ، تحاكى ىهاذج تدريبات واختبارات الدراسة الدولية بيرلز  
 مكرتحات البحح 

 في ضوء ىتائج البحث السابؽ  يهكف اقتراح إجراء البحوث التالية :
المغة العربية بالهراحؿ الفىية بطرؽ واستراتيجيات تىهية هٍارات  هعمهيهدى إلهاـ  -

 . القرائيالفٍـ 
لمتىور  الهعايير الدوليةإجراء دراسات تقويهية في هراحؿ دراسية أخرى في ضوء  -

  PRLSبيرلز  القرائي
ا عمى تىهية  الهعايير الدوليةقياس  - لمتىور القرائي عمى صفوؼ دراسية هختمفة وأثٌر

 هٍارات التفكير العميا.
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 املراجع

(. الهقروئية ها ٌيتٍا وأٌهيتٍا وكيفية قياسٍا .هتاح عمى 5049أبو عهشة ، خالد حسيف .) -
https://www.alukah.net/library/0/83809/  ـ >504/:/>5هشاٌدة بتاريخ 

ـ(. "فعالية استراتيجية التدريس التبادلي في تىهية هٍارات الفٍـ 5044أحهد، سىاء هحهد ) -
القرائي واالتجاي ىحو العهؿ التعاوىي لدى تالهيذ الصؼ الثالػث اإلعػدادي"، الهجمػة التربويػػة، 

اج، العػػدد )كميػة   (. >5التربيػػة بػسٌو
-K-Wواستراتيجية ) الجهعي التعاوىي(. فاعمية استخداـ التعمـ ;500حافظ ، وحيد السيد .) -

L  بالههمكة العربية  االبتدائيلدى تالهيذ الصؼ السادس  القرائي( في تىهية هٍارات الفٍـ
 >55 - 486، 7:السعودية ، القاٌرة ، هجمة القراءة والهعرفة ،

(. الهٍارات القرائية وطرؽ تدريسٍا بيف الىظرية :500حراحشة ، إبراٌيـ هحهد عمى .) -
 والتطبيؽ . دار الخزاهى لمىشر والتوزيع : عهاف . األردف .

 القرائيفي تىهية الفٍـ (. فاعمية استراتيجية التساؤؿ الذاتي 5044جعفر .) حهديحجاج ،  -
ر ، لدى طالبات الهرحمة الثاىوية بالههمكة ا لعربية السعودية ، هجمة كمية التربية ، جاهعة األٌز

 .>55-:47( ، 479ع)
 التبادليقائـ عمى استراتيجية التدريس  تعميهي(. فاعمية برىاهج 5045الخوالدة ، ىاجح عمى .) -

لذوى صعوبات التعمـ بالهرحمة األساسية في األردف . الهجمة  القرائيلتىهية هٍارات الفٍـ 
 .476-:7،45،ع  4الدولية التربوية الهتخصصة ، هج 

الخالدة في  لغتي(. تقويـ ىشاطات التعمـ في هقرر 5046الذيباىى ، ليمى جهعة سميهاف .) -
الالزهة لتالهيذ الصؼ األوؿ الهتوسط . رسالة هاجستير غير  القرائيضوء هٍارات الفٍـ 

 هكة الهكرهة هىشورة ، كمية التربية ، جاهعة أـ القرى ،
.كمية التربية ، جاهعة الهمؾ سعود 4( . صعوبات القراءة . ط5040السيد ، عمى سيد أحهد .) -

راء .  . هكتبة دار الٌز
ـو الطبيعية والبيولوجية في تىهية قدرات (. دور هىاٌج العم7>>4شبارة ، أحهد هختار .) -

دراسة تقويهية ، الهؤتهر العمهي  –التفكير االبتكاري لدى طالب الهرحمة الثاىوية بسمطىة عهاف 
 .44 -;السادس لمجهعية الهصرية لمهىاٌج وطرؽ التدريس ، اإلسهاعيمية ، أغسطس ص 

. 4لمغة العربية وتعمهٍا .ط(. الهرجع في تعميـ ا5045شحاتً ، حسف والسهاف ، هرواف ) -
 هكتبة الدار العربية لمكتاب : القاٌرة .

https://www.alukah.net/library/0/83809/
https://www.alukah.net/library/0/83809/
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(. دراسة تقويهية لواقع التقويـ الهستهر في الصفوؼ الهبكرة 5045الشٍرى ، بىدر سالـ .) -
لمهرحمة االبتدائية وأولياء األهور بهحافظة الطائؼ ، رسالة هاجستير غير هىشورة ، هكة 

 هعة أـ القرى .الهكرهة ، كمية التربية : جا
 . الكويت : دار اقرأ .5(. التعمـ الذاتي والقراءة .ط5009، سهير يوىس .) صالح -
(. تعميـ القراءة واآلداب : ;500، هحهد عالء الديف .) والشعبيأحهد  رشديطعيهة ،  -

 : القاٌرة . العربياستراتيجيات هختمفة كهجٍود هتىوع .دار الفكر 
في تىهية هٍارات صياغة  تدريبي(. فاعمية برىاهج 5049الطيب ، بدوى أحهد هحهد .) -

القراءة عمى تالهيذٌـ في إطار االستعداد لمدراسة الدولية  لهعمهياالختبارات التحصيمية 
(PIRLS  ، هجمة القراءة والهعرفة ، )4:6،56-::. 

روء أسسٍا الىظرية وتطبيقاتٍا (. استراتيجيات فٍـ الهق5040عبد البارى ، هاٌر شعباف ) -
 . دار الهسيرة لمىشر والتوزيع والطباعة : عهاف .4العمهية . ط

(. فعالية برىاهج هقترح لتطوير تدريس القراءة في ضوء قضايا 5009عبدالخالؽ ، هختار .) -
 . رسالة الثاىويالعولهة في تىهية هٍارات القراءة والوعى بتمؾ القضايا لدى طالب الصؼ األوؿ 

 دكتوراي غير هىشورة ، كمية التربية ، جاهعة الهىيا .
(. استخداـ أىشطة القراءة اإللكتروىية في تىهية بعض 5048عبدالهقصود ، عاصـ السيد .) -

هٍارات الفٍـ القرائي لدى الىاطقيف بغير المغة العربية ، رسالة هاجستير غير هىشورة ، هعٍد 
 اٌرة .الدراسات والبحوث التربوية : جاهعة الق

(. كفاءة استخداـ استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تىهية هٍارات 5047العطار ،سهر جابر .) -
تفسير الهقروء وىقدي لدى تالهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ، رسالة هاجستير غير هىشورة ، كمية 

 التربية : جاهعة قىاة السويس .
. القاٌرة  األساسي(. الهرجع في تدريس المغة العربية بالتعميـ 5047فضؿ اهلل ، هحهد رجب .) -

 : عالـ الكتب .
(. فاعمية حمقات األدب في تىهية >500قاسـ ، هحهد جابر والهزروعى ، كريهة هطر .) -

ية الهصرية هٍارات الفٍـ القرائى لدى طالب الهرحمة اإلعدادية . هجمة القراءة والهعرفة ، الجهع
 .:;-90( ، 9;لمقراءة والهعرفة ، جاهعة عيف شهس ، كمية التربية )

(. تقويـ هوضوعات القراءة والىصوص >500الفميت ، جهاؿ كاهؿ ، والزيات ، هاجد هحهد .) -
والهيوؿ القرائية الهؤتهر  القرائيالهقررة عمى طمبة الصؼ السابع في ضوء هٍارات الفٍـ 

 4بيف اإلىقرائية واإلخراج ( ، هصر ، هج  العربيعميـ القراءة في الوطف التاسع ) كتب ت العمهي
.58;-5;4. 
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هتاح عمى  الدولي(. االختبار 5046هجمس أبو ظبى لمتعميـ .) -
https://www.adek.gov.ae/  ـ >504/ :/ :5تاريخ الهشاٌدة 

قياس اىقرائية كتب المغة العربية بالهرحمة االبتدائية باستخداـ (. 5045هحهود ، سعاد جابر .) -
برىاهج كهبيوتر وأحكاـ هعمهيٍا ، الهجمة الدولية ألبحاث التربوية ، جاهعة اإلهارات الهتحدة ، 

64،;<-454. 
(. تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ 5009الىاقة ، هحهود كاهؿ ؛ حافظ ، وحيد السيد .) -

 . القاٌرة : كمية التربية جاهعة عيف شهس .4فىياتً .جهداخمً و 
لمصؼ األوؿ االبتدائي لتىهية هٍارات القراءة  اإلرشادي(. الدليؿ 5044وزارة التربية والتعميـ .) -

 ، إصدارات الوزارة .
( . الدراسة الدولية لقياس هٍارات القراءة هتاح 5049وزارة التربية والتعميـ بسمطىة عهاف .) -

  ـ>504/:/60هشاٌدة  https://home.moe.gov.om/home.moeعمى 
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