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امللدص:
ىدؼ ىذا البحث إلي استخداـ إستراتيجية التعمـ المتمايز لتدريس القراءة في تنمية
الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية لدي تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي ،
حيث بمغت عينة البحث ٖ٘ تممي ًذا لممجموعة التجريبية التي درست باستراتيجة التعمـ

المتمايز  ،وٖ٘ تممي ًذا لممجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادة  ،واستخدـ البحث
المنيج التجريبي التصميـ شبو التجريبي ،وأعد البحث مجموعة مف األدوات مثؿ  :دليؿ

المعمـ أل نشطة التعمـ المتمايز في الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة  ،واختبار
الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية  ،وكانت مف أىـ نتائج الدراسة تحسف
التالميذ في الوعي الصوتي واستيعابيـ القرائي وانتقاليـ مف مستوي أدنى إلي المستوي
األعمى ( مف الضعيؼ إلي المتوسط  ،ومف المتوسط إلي األعمي )  ،وقد أوصى البحث
بتضميف األنشطة المتمايزة في مناىج المغة العربية حتي تراعي جميع المتعمميف  ،وبخاصة
في الصفوؼ الثالث األولى  ،وبناء اختبارات التشخيص العامة والخاصة ؛ لتحديد الضعؼ
الفعمي في ميارات التالميذ في أثناء تعمـ المغة العربية  ،ومساعدة المعمـ لبناء أنشطة تناسب
كؿ مستوي عمي حدة.
الكممات المفتاحية :التعمـ المتمايز– الوعي الصوتي – االستيعاب القرائي – الطالقة
الشفوية.
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The Effect of using differentiation learning strategy to develop
vocabularies And reading comprehension for
3 G primary students
Abstract
This research aimed at using differentiation learning
strategy to develop phonemic awareness and reading comprehension and oral
fluency for 3 G primary students. The study sample consisted of 35 students of
the experimental group who studied the using differentiation learning strategy
and 35 students of the control group, The research used experimental approach
semi-experimental design this study used using differentiation learning strategy
and also reading comprehension test and vocabularies test . The important
result for this study improved in reading comprehension and vocabularies for
G3 students. The research recommended that the strategy be included in Arabic
language curricula and that electronic courses should be built using the
proposed teaching strategy to develop the skills of G3 primary students.
Keywords: differentiation learning strategy – phonemic awareness – reading
comprehension – oral fluency.
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املكدم :
كبيػر
اىتمامػا ًا
يعد تدريس القراءة مف الموضوعات التػي ينبغػي أف يػولي المتخصصػوف ليػا
ً
في مجاؿ تعمـ المغػة العربيػة ؛ ألنيػا الركيػزة األساسػية التػي بفقػدانيا ال يسػتطيع التالميػذ تعمػـ
فروع المغة العربية األخري كالنحو والصػرؼ والبالةػة ومياراتيػا  ،فيػي المفتػاح الػذي بدونػو ال
يكتمؿ تعمـ المغة بمياراتيا وفروعيا المختمفة  ،لذا ينبغػي البحػث والتركيػز عمػي تعمػـ مكوناتيػا
ومياراتيا المختمفة.
ومف ىذا المنطمؽ ينبغي الوقوؼ عند مفيوـ مكونات القراءة وقدراتيا المتنوعػة  ،والتػي مػف
بينيا مكوف الوعي الصوتي واستراتيجيات تدريسو لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي .
تحديد مفيوـ الوعي الصوتي ،ومستوياتو :
الوعي الصوتي فعؿ ذىني لموضوع ما  ،فإف التمثؿ الصوتي ىو تنشيط لممعاني المنتجة
لممبادئ واإلدراكات المكونة لمعرفتنا  ،والمغة جزء مف النظاـ المعرفي المتوافر في الدماغ
البشري  ،وىذه المعرفة  -معرفة المغة  -ىي التي تحدد ما ىو مقبوؿ في لغة ما  ،وما ىو
ةير مقبوؿ  ،وىذا المقبوؿ وةير المقبوؿ يكوف عمي عدة مستويات منيا  :المستوى
الصوتي  ،والتركيبي  ،والداللي ) . *Chomsky ( 2007,p12
والوعي الصوتي انتقؿ مف الوصؼ إلي النمذجة مف خالؿ النظرية التوليدية التي تعالج
المغة البشرية مدعمة بتجارب متميزة ؛ ألف الممكة المغوية تقوـ بتوليد جمؿ عمي بعض
الخصوصات الشكمية والداللية  ،وتقوـ آلية الوعي الصوتي إلي النظر لمقراءة عمي أنيا
عمميتاف:
العممية األولي  :أنساؽ معرفية تخزف المعمومات ( األصوات وحركاتيا المتنوعة ) .
العممية الثانية  :أنساؽ تطبيقية تنفذ ىذه المعمومات مف خالؿ الفيـ .
قادر عمي قراءة الكممات ودمجيا وتكوينيا ؛ ألنو يستخدـ
وىذا يتطمب أف يكوف الدارس ًا
نسقيف  ،النسؽ األوؿ  :اإلدراؾ النطقي أي الصورة الصوتية لمحرؼ  ،والنسؽ الثاني:
القصدي ( المفيومي ) والمقصود بو الصورة الفونيتيقية ( التيجئة ) التي يقوـ بيا الدارس
معجما صوتيا  ،ونسقًا حاسوب ًيا ينتقي تمؾ
لنطؽ تمؾ الفونيمات الصوتية  ،أي أف لكؿ دارس
ً
األصوات  ،ويحوليا إلي عبارات وجمؿ لغوية ). Samuels (2008 ,p2
* ُوثقث الوراجع تاسحخذام اسن العائلة كوا ورد تقائوة الوراجع .
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والسمات الصوتية التي يتـ اختيارىا بطريقة عشوائية داخؿ بنية الكممة مثؿ ( زرع )
فتكوف مف ثالث مقاطع صوتية قصيرة بتجميع وتكويف جذر الفعؿ ( زرع )  ،ومرتبطة
أصواتيا بشكؿ
عشوائي وةير منطقي فال ازي  ،والراء  ،والعيف ليس ىناؾ اتصاؿ منطقي فيما بينيما  ،وىذا
التكويف الصوتي معتمد عمي قواعد صوتية تحدد العالقة بيف البنية السطحية لمكممة وتحققيا
الفونيتيقي  ،وليذا جعؿ التركيب الصوتي لمكممة إحدي طرؽ قراءتيا.
ولذلؾ فإف أةمب الكممات التي تخزف في المخ تخزف عمي شكؿ تمثالت رمزية يتـ
نسخيا وتخزينيا مع االحتفاظ بمجموعة مف التفاصيؿ  ،وتكوف متباعدة المسارات التي تجمع
المدخؿ اإلدراكي بالتمثالت الذىنية لمموضوعات  ،ويقوـ الدماغ بعمميات عقمية لتحويؿ الرموز
المركبة بالعقؿ إلي أصوات فتكوف منيا الكممات المراد قراءتيا وتعرفيا .
وعممية الوعي الصوتي التي ُيتعرؼ عمييا داخؿ الدماغ  ،تتبني نظرية أف تمؾ
الرموز واإلشارات الصوتية تتحوؿ داخؿ متوالية مف الفونيمات أو وحدات أخري  ،كالسمات
والمقاطع التي تُقارف بعد ذلؾ بالتمثالت المخزنة في العقؿ البشري لممتعمـ حتي يتـ البحث
عف الرمز المعجمي المناسب لتمؾ األصوات  ،أي أف القراءة ىي عممية تحويؿ الشكؿ
اإلمالئي إلي شكؿ صوتي  ،ولذلؾ فالوعي الصوتي ىو عممية تفكيؾ الكممات إلي فونيمات
ومقاطع صوتية ؛ لقراءة وتكويف كممات ليا معني يتـ بعد ذلؾ تعرؼ داللتيا ومعناىا Mayer
). ( 2010,p34
والوعي الصوتي يقوـ عمي عدة معالجات ذىنية ينفرد كؿ واحد منيا بوظيفة معينة ،
ففي البداية يستقبؿ المعالج المعجمي نتائج التحميؿ الصوتي  ،ليعيف الكممات داخمو  ،وبعد
عددا مف الكممات المناسبة حتي
ذلؾ يمرر النتيجة إلي المعالج التركيبي الذي بمجرد أف ينظـ ً
يقوـ بتأليفيا في بنية الجممة  ،ثـ ينقميا إلي معالج الرسالة الذي يعد الداللة المالئمة ،
والزمف إلي المدة العامة لحؿ اإلشكاالت المدعمة بالمعارؼ العامة المسجمة في الذاكرة ،
وتقوـ بنقؿ النتيجة النيائية بفيـ الجممة وكمماتيا حتي يسيؿ استخداميا في سياقات لغوية
متنوعة .
ويسيـ الوعي الصوتي بصورة قوية في تحسيف ميارات القراءة والتيجي لدي تالميذ
الصفوؼ األولي  ،حيث يتعمـ الدارسوف الحروؼ مف خالؿ التالعب بأصوات تمؾ الحروؼ
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بدالً مف تعمـ األصوات منفردة  .فتدريس المقاطع الصوتية الطويمة مع الحروؼ ميـ في

تدريس الوعي الصوتي؛ ألنو يساعد الدارسيف في إيجاد العالقة بيف الوعي الصوتي وتدريس
القراءة  ،وأما تعميـ الدارسيف الدمج الصوتي فيساعد في تعميـ الدارسيف قراءة الكممات ،
وتعميـ التيجئة لقراءة الكممات.
وعمييـ أف يميزوا بيف األصوات التي تختمؼ بعضيا عف بعض  ،وأحيا ًنا يقوـ

الدارسوف بالدمج بيف األصوات ؛ لتكويف الكممات ومنيـ مف يج أز الكممات إلي أصوات مختمفة

 ،إف الدارسيف الذيف لدييـ وعي صوتي يمكنيـ تعمـ القراءة أكثر مف ةيرىـ  ،وبالرةـ مف أف
الوعي الصوتي منتشر بدرجو كبيرة في القراءة إال أنو أحيانا ُيساء فيمو  ،ولذلؾ فعمينا أف
نفرؽ بيف الوعي الصوتي وعمـ الصوتيات فيو يتضمف تعرؼ أجزاء الكالـ األ كبر (كممات ،
ومقاطع) وبدايات الكممات والمقاطع التي يمكف لمتالميذ إيضاحيا بطرؽ مختمفة منيا Zola
) : ( 2009,p55
(ٔ) القوافي الشفيية أي الكممات المنتيية عمي الوزف الصوتي نفسو مثؿ  :شيماء –
حسناء – أسماء.
(ٕ) تعرؼ المقاطع الصوتية المختمفة ( المقاطع القصيرة والطويمة ) مثؿ تي – بي – حي –
خي  ،ويتضمف :
(أ ) معرفة المقاطع األولي في بداية الكممات مثؿ ( مصػ ) في كممة مصطفي  ،و (محػ)
في كممة محمود .

ب )  ،و( ِب).
(ب) معرفة األصوات المختمفة لنفس الحرؼ  ،ومثؿ ذلؾ َ ( :ب )  ،و( ُ
والوعي الصوتي يمكف تعميمو وتعممو  ،فيناؾ طرؽ ووسائؿ لتعمـ الوعي الصوتي
منيا) : Stanovich ( 2010
(ٔ) رد الوحدة الصوتية لمكممة إلي جذرىا المغوي  ،والمقصود بو رد الكممة إلي جذرىا
األصمي  ،مثاؿ  :أحمد – حمد .
(ٕ) تماثؿ وتطابؽ الوحدة الصوتية  ،مثاؿ :ػ أمؿ ػ عمر عمؿ ػ جمؿ .
(ٖ) التصنيؼ الصوتي  ،والمقصود بو اإلتياف بالكممات التي تحمؿ نفس الوزف الصرفي
لمكممة  ،ومثاؿ ذلؾ  :ساجد – سائؿ – حاكـ .
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بعضا ؛ لتكويف الكممة ،
(ٗ) دمج األصوات  ،والمقصود بيا تركيب األصوات مع بعضيا
ً
ومثاؿ ذلؾ :أ -س -د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أسد .

(٘) تجزئة الكممات إلي أصوات ومقاطع  ،ويمكف لمدارس تجزئو الكممة صوتياً إلي أصوات
بعد سماعيا ،ومثاؿ ذلؾ :ػ أحمد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (أحػ -مد) .

( )ٙحذؼ الصوت  ،ويستطيع التالميذ أف يدركوا الكممة عند حذؼ صوت منيا ،ومثاؿ ذلؾ :
أسد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سد .

( )ٚإضافة صوت  ،ويستطيع الدارس نطؽ الكممة  ،ثـ إضافة صوت آخر عمييا  ،ونطقيا
بعد اإلضافة.
مثاؿ:ػ

جمؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ جماؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

جميؿ .

( )ٛإحالؿ  /تعديؿ الصوت  ،ويستطيع الدارس نطؽ الكممة  ،ثـ إحالؿ حرؼ محؿ حرؼ
أحؿ محمو حرؼ (ع) مثالً ؛
آخر  ،ومثاؿ ذلؾ  :كممة (جمؿ) لو حذؼ حرؼ (ج)  ،و ّ
أيضا مف الميارات واإلستراتيجيات السابقة في إعداد
ألصبحت (عمؿ)  ،وسيفيد
ً

اختبارات الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي  ،والطالقة الشفوية .

االستًعاب الكزائٌ وحتلًل النص :
عنصر أساسيا لمتكيؼ طويؿ المػدي والنػاج مػع
ًا
تعد القدرة عمي قراء وفيـ النصوص
ػػديما اعتبػػػر التػػػدريب عمػػػي المفػػػردات مكػػػوف
الحيػػػاة المعاصػػػرة والمتغيػػػرات المرتبطػػػة بيػػػا  ،وقػ ً
أساسي لتعميـ القراءة وفيـ النص  .حيث ُوجد أف معرفة الكممة والمصطمحات والمفػاىيـ عامػؿ
فػػي الفيػػـ القرائػػي  ،فػػالقراءة عمميػػة معرفيػػة مركبػػة مػػف اسػػتخداـ الرمػػوز والحػػروؼ لتشػػكيؿ
الكممات والمفاىيـ التي بدورىا تكوف الجمؿ التي تنقؿ وتوصؿ المعني ( فيػـ الػنص ) أو تعمػؿ
عمي بناء معني النص  ،كما ُينظر إلييا في ضوء ىذا اإلطار عمي أنيا وسػيمة الكتسػاب المغػة
 ،وتحقيػػػؽ التواصػػػؿ مػػػع خبػػػرات ارخػػػريف  ،ومشػػػاركتيـ المعمومػػػات واألفكػػػار الطبػػػاؿ ( ,p32
Alexander )2008ألكسندر) . (2015,p87
ولكف القراءة التي ينبغي التركيز عمييا ىي التػي تنطػوي عمػي الفيػـ والتحميػؿ واإلدراؾ
الواعي لمنص المقروء مف خالؿ ممارسة العديػد مػف العمميػات العقميػة مثػؿ :التػذكر  ،والػربط ،
واإلدراؾ  ،والتفسير ،واالستنباط  ،والتقويـ  ،وةيرىا مف العمميػات العقميػة المعقػدة  .وليػذا يعػد
طا عقميػا وعمميػػة لتوليػد األفكػػار الجديػدة التػي يقػػوـ بيػا القػػارئ
البػاحثوف أف القػراءة تمثػػؿ نشػا ً
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بإعػػادة فػػؾ رمػػوز الكممػػات المكتوبػػة واسػػتخداميا ؛ لتوليػػد معػػاف جديػػدة مػػف خػػالؿ ربػػط الػػنص
بخبراتو ومعموماتو السابقة )  Judy ( 2008,p11جودي .
ولكف القراءة تعتمد عمي عمميتيف أساسػيتيف وىمػا :إدراؾ الػنص أو المحتػوي المقػروء ،
وىي تبدأ منذ لحظة رؤية الحروؼ والكممات والمفاىيـ واألشكاؿ والرمػوز المتضػمنة فػي الػنص
كمثيرات بصرية  ،ومعيا تتحوؿ ىذه المثيرات البصرية إلػي نبضػات كيربائيػة تنتقػؿ إلػي مراكػز
المخ البصرية المتخصصة التػي بػدورىا ترسػميا إلػي منػاطؽ ومراكػز أخػري مسػئولة عػف تنظػيـ
التفكيػر وبنػػاء االسػتدالؿ ؛ لتقػوـ بتحويػؿ ىػػذه الحػروؼ والكممػػات والمفػاىيـ واألشػػكاؿ والرمػػوز
إلي معني  ،وعممية االستيعاب لكؿ عناصر المحتوي التي أُدركػت  ،وتتوقػؼ ىػذه العمميػة عمػي
عدة عوامػؿ مثػؿ أىػداؼ القػارئ وخمفيتػو المعرفيػة السػابقة عػف الػنص ودرجػة تنظػيـ الػذاكرة ،
واستخداـ أساليب أكثر فاعمية في استدخاؿ المعمومات الجديدة .
، Alvermann, (2011, p13) , Allen (2008, p67), Allington, (2007,
وىناؾ عمميات خمسة أساسية لالستيعاب القرائي وىي عمي النحو التاليp22) :
العمميات المصغرة  :وتتضمف معرفة العالقػات بػيف الكممػات والمفػاىيـ داخػؿ الجممػة ،
باإلضػػافة إل ػي القػػدرة عم ػي انتقػػاء األفكػػار ذات األىميػػة األساسػػية .فعم ػي سػػبيؿ المثػػاؿ ك ممػػؾ
راقبػػت القطػػة السػػوداء أثنػػاء المشػػي بػػبطء عم ػي الممػػرك  ،ففػػي ىػػذه الجممػػة أنػػت تحتػػاج إل ػي
معرفػػة أف كممػػة األسػػود يجػػب أف تقتػػرف بكممػػة قطػػة  ،وأف كممػػة بػػطء تصػػؼ المشػػي ولػػيس
المراقبة  ،وأكثر مف ذلؾ تسػتطيع أف تسػتنتج أف القطػة فػي أثنػاء سػيرىا ال تشػعر بوجػود ممػؾ
وى ػي تراقبيػػا  ،كمػػا أف القػػارئ الجيػػد يجػػب أف يتػػذكر المعمومػػات الضػػرورية فػػي ىػػذه الجممػػة
بداخؿ سياؽ كامؿ النص .
العمميػػات التكامميػػة  :وتتضػػمف معرفػػة العالقػػات بػػيف الجمػػؿ والعبػػارات  .عم ػي سػػبيؿ
المثاؿ ك ممؾ ال تسػتطيع أف تجػد مفاتيحيػا فػي أي مكػاف وشػقتيا كانػت فوضػي ك فالقػدرة عمػي
معرفػػػة أف كممػػػة ك مفاتيحيػػػا ك تشػػػير إلػػػي ك ممػػػؾ ك وسػػػبب أف ك ممػػػؾ ك ال تسػػػتطيع أف تجػػػد
مفاتيحيػػا ربمػػا يرجػػع إل ػي أف شػػقتيا بيػػا فوض ػي فيمػػا عمميتػػاف متكاممتػػاف ( ) ٕٓٓ٘,p78
أونج.
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العمميات الكبيرة  :وتتضمف القدرة عمي تمخيص جزء مف النص عف طريؽ تنظيـ
وتخميؽ األفكار  ،والسمة األخري لمعمميات الكبيرة ىو القدرة عمي استخداـ تنظيـ النص
لموصوؿ إلي الفيـ .
العمميات التوسعية  :وتتضمف التفكير فيما وراء النص فعندما تقػ أر جػزًءا مػف نػص مػا
ةالبا ما تبني توقعات حوؿ ما يحػدث فػي الجػزء التػالي مػف الػنص  .أو تفكػر حػوؿ أف
 .فأنت ً
ما قُ أر مف نص يرتبط بمفيوـ أو حدث أو ظاىرة تعرفيا بالفعؿ  ،أو يرتبط بخبرة سابقة .

عمميػػػات مػػػا وراء المعرفػػػة  :وىػػػي تمػػػؾ العمميػػػات التػػػي يسػػػتخدميا القػػػارئ ؛ النتقػػػاء

وتنظػػيـ وتقيػػيـ الفيػػـ القرائػػي لمنصػػوص  .ويتطمػػب تنظػػيـ عمميػػات مػػا وراء المعرفػػة اسػػتخداـ
العمميػػػات األربعػػػة السػػػابقة  ،ويوجػػػد مكونػػػاف رئيسػػػياف لمػػػا وراء المعرفػػػة ( أي القػػػدرة عمػػػي
اسػػتخداـ مػػا وراء المعرفػػة ) وىمػػا  :المعرفػػة حػػوؿ فيػػـ الػػنص وتتضػػمف العمميػػات المعرفيػػة
التاليػػة  :مػػا يعرفػػو القػػارئ حػػوؿ إسػػتراتيجيات الفيػػـ ( المعرفػػة التصػػريحية  /التقريريػػة ) ،ومػػا
يعرفو القارئ حوؿ كيفية اسػتخداـ ىػذه اإلسػتراتيجيات ( المعرفػة اإلجرائيػة ) ومػا يعرفػو القػارئ
حوؿ متي ؟ ولماذا ؟ وتُستخدـ ىذه اإلستراتيجيات ( المعرفة الشػرطية ) فػي تنظػيـ فيػـ الػنص
ويتضمف العمميات المعرفية التالية  :التخطيط  ،واستراتيجيات إدارة المعمومػات  ،ومراقبػة الفيػـ
 ،واختيػػػار أو انتقػػػاء اإلسػػػتراتيجيات عنػػػدما يتوقػػػؼ الفيػػػـ والتقيػػػيـ  .كمػػػا أف مكونػػػات عمميػػػة
القراءة تتمثؿ في خمسة مكونػات وىػي  :معرفػة الكممػة أو المفيػوـ  ،والبنػاء مػف خػالؿ معرفػة
المفردات  ،والوعي بالكممة  ،وتكامؿ المعمومات  ،ومعالجة الجممة وفيميا .
وىناؾ مجموعة مف المعايير الميمة لفيـ النص وكؿ منيػا يعكػس إحػدي درجػات الفيػـ
المتعددة لمنص أو لفقراتو ومنيا القدرة عمػي إجابػة األسػئمة المتعمقػة بطريقػة مالئمػة  ،وتكمػف
قوة ىذا المعيار فػي تحديػد كػوف اإلجابػة مالئمػة  ،ويمكػف الحصػوؿ عمػي درجػات مختمفػة مػف
المالئمػة ) Anderson ( 2012,p22), Anderson , freidman ) 2010,p98
).(2011,p90
وىناؾ مجموعة العوامؿ التي تساعد الطالػب عمػي فيػـ الػنص وبنػاء المعنػي  ،وىػي :
العوامػػػؿ المغويػػػة  ،والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي تكػػػرار الكممػػػة ومألوفيتيػػػا  ،وطػػػوؿ الجممػػػة  ،والعوامػػػؿ
اإلنسانية  ،والتي تتمثؿ فػي سػرعة تعػرؼ الكممػات والمفػاىيـ  ،والمسػتوي التعميمػي والثقػافي ،
وخبػػػرة القػػػارئ الخاصػػػة بػػػالقراءة أو عوامػػػؿ الميػػػارة فػػػي القػػػراءة  ،ومػػػدي الػػػذاكرة لممػػػتعمـ ،
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أيضػا سػموؾ القػراءة  ،والتػي تتمثػؿ فػي كفػاءة
واالستعداد لمقراءة بأقؿ جيد عوامػؿ الدافعيػة  ،و ً

الفػػرد ،والحكػػـ بالسػػيولة أو الصػػعوبة  .وسػػيفيد البحػػث الحػػالي ممػػا سػػبؽ فػػي إعػػداد اختبػػارات
الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي .
وتعد الطالقة الشفوية القدرة عمي قراءة النص بدقة وسرعة  .فعندما يق أر الدارسوف
قراءة صامتة فإنيـ يتعرفوف الكممات بتمقائية  ،وىـ يقسموف الكممات بسرعة ؛ لتساعدىـ
عمي فيـ واكتساب المعني مما ق أروا  ،والدارسوف الذيف يقرأوف بصوت عاؿ بدوف عناء في
التعبير عما يقرأوف  ،وتبدو قراءتيـ طبيعية كما لو كانوا يتحدثوف  .والقراء الذيف لـ يطوروا
مف طريقة قراءتيـ فإنيـ يقرأوف ببطء ،ويقرأوف كممة كممة  ،وقراءتيـ الشفوية تكوف متقطعة
ومتثاقمة .) 2017,p18 ) wells
إف التحدث بطالقة ميـ ؛ ألنو يربط بيف تعرؼ الكممة وفيميا؛ ألف المتحدث بطالقو
ةير مضطر لمتركيز عمي أجزاء الكممات  ،ويكوف كؿ تركيزه عمي مايعنيو النص  ،ومف
الممكف الربط بيف األفكار في النص وبيف محتوي النص نفسو  ،وبيف مايعرفونو مف معمومات
سابقو  ،وبعبارة أخري فإف القراء األكثر طالقة يتعرفوف الكممات ويفيمونيا في نفس الوقت ،
والقراء األقؿ طالقة يركزوف اىتماميـ عمي معرفة الكممات مما يعطييـ فرصة قميمة لالىتماـ
بفيـ النص.
فالدارسوف الذيف لدييـ طالقة ق ارئية يركزوف اىتماميـ عمي الربط بيف أفكار النص
وبيف أفكارىـ وخمفيتيـ المعرفية  ،وبالتالي فإنيـ يكونوف قادريف عمي التركيز عمي الفيـ ،
والقراء األقؿ طالقة يكوف كؿ تركيزىـ في البداية عمي أجزاء الكممات الفردية  ،ولذا يكوف
تدريجيا بمرور الوقت مف خالؿ
لدييـ اىتماـ أقؿ بفيـ النص .فالطالقو تتطور وتنمو
ً
التدريب الفعمي  ،ففي المرحمة األولي مف تطور القراءة عند التالميذ تكوف قراءتيـ بطيئة
ومتعبة ؛ ألف التالميذ يتعمموف طريقة النطؽ عف طريؽ تجزئة الكممة ؛ لربط األصوات
بالحروؼ وتحويؿ أصوات الحروؼ إلي كممات ) .Stevenson ( 2008,p90
وبالرةـ أف بعض الدارسيف يتعرفوف بعض الكممات مف تمقاء أنفسيـ سواء أكانت ىذه
الكممات منفصمة أـ قائمة داخؿ النص  ،فمف الممكف أال يق أروا نفس الكممات بطالقة عندما
ضروريا  ،ولكنو
تظير ىذه الكممات في جمؿ  ،وفي نص متصؿ لذا فإف تعرؼ الكممة يكوف
ً
ةير كاؼ في ميارة القراءة  .إف الدارسيف الذيف يمكنيـ قراءة كممات منفصمة بسرعة ربما
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ال يستطيعوف أف ينقموىا بنفس السرعة والدقة  ،ومف الميـ أف تزود الطالب وتمدىـ
بتعميمات وممارسات في الطالقة بخاصة عندما يقرأوف النصوص المتصمة ( willson
).2010,p67
في الصفوؼ الثالثة األولي يجب أف يق أر الدارس بصوت عاؿ مف كتاب كبير  ،وىذا
كبير بشكؿ كاؼ لكي يجعؿ الدارسيف
الكتاب الكبير يكوف عبارة عف نسخة مكبرة بحيث يكوف ًا
يروف النص بوضوح عف طريؽ اإلشارة إلي كممة يقرأونيا ( باستخداـ مؤشر أو أصبع التمميذ
نفسو )  ،ويمكنؾ أف توض لمتمميذ أيف يتوقؼ وكيؼ ؟ وما يوضحو النص لؾ ؟  ،ومتي
أيضا أف توض
يرتفع صوتؾ ؟ ومتي ينخفض؟  ،ويمكنؾ ً
معينة؟.

لتالميذؾ لماذا تق أر بطريقة

يختمؼ المتعمموف ويتمػايزوف فػي جوانػب كثيػرة  ،وتحػت تػأثير عوامػؿ متعػددة  ،ومػف
أيضا ُيػ َرد ىػذا التبػايف إلػي مصػادر متعػددة مثػؿ
ىذه الجوانب االستعداد والميوؿ واالتجاىات  ،و ً
 :المعرفػػة السػػابقة  ،والخصػػائص العقميػػة  ،والبيئػػة المنزليػػة  ،والقػػدرات والمواىػػب  ،واألسػػاليب
الت ػي يتعممػػوف بيػػا  ،ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ ظيػػر مفيػػوـ جديػػد لمػػتعمـ أال وىػػو الػػتعمـ المتمػػايز ،
والذي ُيطمؽ عميو تنويع التعمـ .
وعرفػػػت ( Tomlinson ) ٕٓٔٓ,p93الػػػتعمـ المتمػػػايز بأنػػػو عمميػػػة إدراج واعػػػادة
تنظيـ ما يجري في ةرفة الصؼ لكي تتوفر لدي المتعمميف خيػارات متعػددة لموصػوؿ لممعرفػة ،
وتكػػػويف معنػػػى لألفكػػػار ولمتعبيػػػر عمػػػا تعممػػػوه  ،ويػػػوفر لممتعممػػػيف سػػػبؿ مختمفػػػة لمػػػتمكف مػػػف
المحتوى  ،ومعالجة وتكويف معني لألفكار وتطوير منتجات تمكف كؿ متعمـ مف التعمـ بفاعمية.
وحػػددت كوجػػؾ وآخػػروف ( ٕ٘ٔٓ ،ص  ) ٚٛالػػتعمـ المتمػػايز بأنػػو تعػػرؼ احتياجػػات
المتعممػػػيف المختمفػػػة ومعمومػػػاتيـ السػػػابقة واسػػػتعدادىـ لمػػػتعمـ ومسػػػتواىـ المغػػػوي  ،وميػػػوليـ
وأنماط تعمميـ المفضمة  ،ثـ االستجابة لذلؾ في عمميػة التػدريس  ،إ ًذا تنويػع التػدريس عمميػة

تعمـ تالميذ بينيـ اختالفات كثيرة في صؼ دراسي واحد .

وعػػرؼ عبػػد المقصػػود (  ،ٕٓٔٛصٓٔ ) الػػتعمـ المتمػػايز بأنػػو نظػػاـ تعميم ػي يرم ػي
إل ػي تحقيػػؽ مخرجػػات تعميميػػة واحػػدة بػػإجراءات وعمميػػات وأدوات مختمفػػة  ،وبػػذلؾ يمتق ػي مػػع
إسػػػتراتيجية التػػػدريس بالػػػذكاءات المتعػػػددة التػػػي تُعػػػد شػػػكالً مػػػف أشػػػكاؿ أو إسػػػتراتيجية مػػػف
اإلستراتيجيات التي ينفذ بيا الدرس .
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وذكر عبيدات وأبو السميد (  ،ٕٓٔٙص  ) ٔٛالتعمـ المتمايز بأنو تعميـ ييدؼ إلػي
رفع مستوي جميع الطالب  ،وليس فقط الطػالب الػذيف يواجيػوف مشػكالت فػي التحصػيؿ  .إنػو
سياسة مدرسية تأخذ باعتبارىا خصائص الفرد وخبراتو السابقة  ،واليدؼ منيا زيػادة وتحسػيف
إمكانيات وقدرات الطالب .
وأضػػػاؼ جػػػابر ( ٕٗٔٓ ،ص ٕ٘) أف الػػػتعمـ المتمػػػايز يعػػػرؼ بأنػػػو مجموعػػػة مػػػف
الممارسات واألنشطة الفعالة المرتبطة بالتحصيؿ الدراسي لمطػالب  ،ويضػيؼ بأنيػا إسػتراتيجية
تدريسية تعتمد عمي افتراض أف مداخؿ التدريس يجب أف تختمػؼ وتتكيػؼ باالرتبػاط مػع األفػراد
والطالب المختمفيف في الفصوؿ الدراسية .
ويحػػػػدد الباحثػػػػاف إسػػػػتراتيجية الػػػػتعمـ المتمػػػػايز بأنيػػػػا مجموعػػػػة األنشػػػػطة التعميميػػػػة
المصػػممة وفقًػػا لمسػػتويات الطػػالب المختمفػػة تتمركػػز حػػوؿ الطػػالب بحيػػث تأخػػذ ف ػي االعتبػػار
ُ
مسػػتويات التالميػػػذ القرائيػػة المختمفػػػة  ،وقػػػدرتيـ عمػػي االسػػػتيعاب القرائػػي ومسػػػتوي معػػػرفتيـ
بػػالمفردات لمنصػػوص القرائيػػة الت ػي يقرأونيػػا ؛ لتمبػي احتياجػػاتيـ وميػػوليـ المختمفػػة نحػػو تعمػػـ
الق ػراءة وزيػػادة حصػػيمتيـ المغويػػة مػػف خػػالؿ المف ػردات الت ػي تعمموىػػا مػػف النصػػوص القرائيػػة
المختمفة التي يدرسونيا .
وفي ىذا الصػدد يجػدر بنػا التفريػؽ بػيف الػتعمـ المتمػايز وتفريػد التعمػيـ حيػث إف تنػوع
ػردا ويضػػع لػػو برنامجػػو الخػػاص  ،ولكنػػو يتعػػرؼ قػػدرات
التػػدريس ال يركػػز عم ػي كػػؿ تمميػػذ منفػ ً
وميػػػوؿ وخمفيػػػات التالميػػػذ  ،وباسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية المجموعػػػات المرنػػػة يػػػوزع المعمػػػـ عمػػػي

التالميذ في مجموعات صػغيرة أو يطمػب مػف كػؿ تمميػذ العمػؿ مػع زميػؿ لػو وفقًػا لمبػدأ التشػابو
بيف التالميػذ بمعنػي أال تكػوف المجموعػات ال تكػوف ثابتػة طػواؿ العػاـ مػف موضػوع إلػي آخػر ،

ولكنيا تختمؼ مػف موضػوع رخػر  ،أمػا تفريػد التعمػيـ فيتطمػب التػزاـ كػؿ تمميػذ بالبرنػامج الػذي
خصيصا لو طواؿ العاـ كوجؾ
ُخطط
ً
( ٕ٘ٔٓ ،ص ٕٕ) .
ومػػف ناحيػػة ثانيػػة فينػػاؾ اخػػتالؼ بػػيف الػػتعمـ المتمػػايز والفػػروؽ الفرديػػة  ،واالخػػتالؼ
يكمػػف ف ػي أف المعمػػـ عنػػدما يقصػػد مراعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة فإنػػو يقػػدـ المػػادة نفسػػيا بالطريقػػة
نفسيا  ،ولكنو ال يستطيع تمكيف جميع الطالب مف الوصوؿ إلػي النتػائج أو المخرجػات نفسػيا
فػي حػيف يسػعي الػتعمـ المتمػايز إلػي تحقيػؽ المخرجػات نفسػيا بميمػات واجػراءات مختمفػػة أي
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تعمػػيـ جميػػع الطػػالب الػػدرس نفسػػو  ،ولكػػف بأسػػاليب وأنشػػطة واسػػتراتيجيات مختمفػػة  ،ولػػذلؾ
فػػػالتعمـ المتمػػػايز ال يتطمػػػب تغييػػػر منػػػاىج التعمػػػيـ إنمػػػا تنويػػػع أسػػػاليب واسػػػتراتيجيات تػػػدريس
المناىج بعمميات التدريس عبدالمقصود ( ، ٕٓٔٛص. )ٜٛ
وف ػي ضػػوء ماسػػبؽ فػػإف ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف الفػػروؽ بػػيف الػػتعمـ المتمػػايز والتعمػػيـ
العػػادي ،ومػػف ذلػػؾ أف التعمػػيـ العػػادي ييػػدؼ إلػي الحصػػوؿ عمػي مخرجػػات تعميميػػة واحػػدة مػػف
خالؿ مجموعة مف األنشطة واإلجراءات الموحدة مع جميػع المتعممػيف بخػالؼ التعمػيـ المتمػايز
الػػذي يسػػعى إل ػي مخرجػػات تعمػػـ واحػػدة  ،ولكػػف مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف األنشػػطة واإلج ػراءات
المتنوعػػة  ،والت ػي تختمػػؼ وتتنػػوع طبقًػػا لمػػا بػػيف الطػػالب مػػف تمػػايز واخػػتالؼ ف ػي المعرفػػة ،
والخبرات السابقة  ،والثقافة  ،والقدرات  ،وأسموب التعمـ  ،والميوؿ واالتجاىات القرائية .

ويستند التعمـ المتمايز إلي مجموعة مف النظريػات الحديثػة فػي مجػاؿ دراسػات الػدماغ
والذكاء كالدراسات التي قاـ بيا ةريؾ جنسف حوؿ تأثير التحدي عمي الػدماغ  ،واألبحػاث التػي
قػاـ بيػا روبػرت سػترنبرج عػف الػذكاء الفعػػاؿ  ،وأبحػاث جػاردنر عػف الػذكاءات المتعػددة  ،وتعػػد
األبحػػاث الت ػي أجريػػت عم ػي الػػدماغ ونتائجيػػا ذات صػػمة كبيػػرة بمفيػػوـ الػػتعمـ المتمػػايز  ،ولقػػد
ذكرت  ، ٕٕٓٔ ( koiezص ٕٗ) أف ممارسة التمايز يبني بشكؿ كبيػر عمػي أبحػاث الػدماغ،
ففي الصؼ المتمايز يقوـ المعمموف فيو بتدريج الدروس حيث تقابػؿ مسػتويات االسػتعداد لػدي
طالبيـ  ،وىـ بذلؾ يزيمػوف اإلحبػاط الػذي يصػاحب عمميػات الػتعمـ  ،فقػد أكػدت أبحػاث الػدماغ
أف التعمـ يعمؿ مف خالؿ االنتباه لممعمومات ذات المعني .
ومف النظريات الميمة التي يستند إلييا التعمـ المتمايز  ،النظريػة البنائيػة االجتماعيػة
لمػػتعمـ عم ػي يػػد ليػػؼ فيجوتسػػكي (  ) ٜٖٔٗ -ٜٔٛٙفمقػػد أكػػد عبػػداليادي ( ٕ٘ٔٓ  ،ص
ٓ )ٛأف العقؿ ينمػو مػع مواجيػة األفػراد لخبػرات جديػدة ومحيػرة ومػع كفػاحيـ لحػؿ التعارضػات
التي تفرضيا ىذه الخبرات  ،وفي محاولة لتحقيؽ الفيـ يػربط األفػراد المعرفػة الجديػدة بالمعرفػة
جديدا  ،وتختمؼ معتقػدات فيجوتسػكي عػف معتقػدات بياجيػة
السابقة ويبنوف أو يشكموف معني
ً
حيث إف بياجيػو ركػز عمػي مراحػؿ النمػو العقػؿ التػي يمػر بيػا جميػع الطػالب بغػض النظػر عػف
السػػياؽ االجتمػػاعي أو الثقػػافي فقػػد أعطػػي فيجوتسػػكي أىميػػة أكبػػر لمجانػػب االجتمػػاعي مػػف
التعمـ.
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ومف األبحاث التي تدعـ التعمـ المتمايز تمؾ األبحاث التي قػاـ بيػا ماسػمو  ،وىنزبيػرز
المتعمقػػة بالدافعيػػة حيػػث عمػػؿ عم ػي تقسػػيـ الػػدوافع إل ػي دوافػػع داخميػػة تبعػػث عم ػي السػػرور ،
ودوافع خارجية تسبب عدـ الرضا لمفرد  ،وىػو يعػد مػف مؤسسػي الػتعمـ المتمػايز  ،ومػف خػالؿ
اسػػتعراض النظريػػات التػي ُبنػي عمييػػا الػػتعمـ المتمػػايز  ،فػػإف أشػػكاؿ الػػتعمـ المتمػػايز ُبنيػػت فػي
ضوئيا  ،وىي تنقسـ إلي ثالثة مسارات عمي النحو التالي :
المسػػار األوؿ – التػػدريس وفػػؽ نظريػػات الػػذكاءات المتعػػددة  :وى ػي تعتمػػد أف الػػذكاء
اعا متعددة  ،ويختمؼ مف شخص إلي آخػر عفانػة والخازنػدار (ٕ٘ٔٓ
نوعا و ً
احدا بؿ أنو ً
ليس ً
 ،صٓٔ )  ،ويختمؼ نوع الػذكاء فػي النمػو والتطػور إف كػاف عمػي الصػعيد الػداخمي لمشػخص
أو عمي الصعيد البيني بيف األشػخاص  ،ويعتمػد عمػي تحسػيف مسػتوي التحصػيؿ لػدي الطػالب
ورفع مستوي اىتماميـ وتحصيميـ بػالطرؽ التػي تتناسػب مػع ذكػاءاتيـ المختمفػة والمتنوعػة ،
وتؤكػػد ضػػرورة فيػػـ قػػدرات وميػػوؿ كػػؿ طالػػب عمػػي حػػدة وتصػػنيفيـ وفػػؽ مسػػتوي ذكػػائيـ ،
وقػػػدراتيـ العقميػػػة  ،وضػػػرورة اسػػػتخداـ أدوات عادلػػػة وصػػػالحة لمقيػػػاس تركػػػز عمػػػي القػػػدرات
المختمفة وتتسـ بالشموؿ  ،وال تركز عمي قدرة واحدة .
المسار الثاني – التدريس وفؽ أنماط التعمـ :
وفي ىذا المسار أكد كؿ مػف جػابر وقرعػاف ( ٕٗٔٓ  ،ص  ، )٘ٙوكوجػؾ ( ٕ٘ٔٓ
 ،ص  )ٙٚأف أنمػػػاط الػػػتعمـ مجموعػػػة مػػػف السػػػمات المعرفيػػػة والنفسػػػية والحسػػػية والبصػػػرية
والحركية  ،والتي تشكؿ في مجمميا الطريقػة التػي يػتعمـ بيػا المتعممػوف الموضػوعات المرتبطػة
بالمواد الدراسية المختمفػة بطريقػة أفضػؿ وأسػرع مػف ةيرىػا كمػا تحػدد طريقػة تفاعمػو مػع بيئػة
التعمـ واالستجابة ليا  ،فيناؾ نمػط مػف الطػالب سػمعي  ،وآخػر بصػري  ،وحركػي  ، ...وىنػاؾ
عػػدة نمػػاذج مشػػيورة ألنمػػاط الػػتعمـ كنمػػوذج دف ودف  ،ونمػػوذج الفورمػػات لمكػػارثي  ،ونمػػوذج
جري وجوؾ لمقدرات المتوسطة  ،ونموذج ىيؿ لألنماط الذىنية .
المسار الثالث – اإلستراتيجيات التدريسية التي تدعـ التعمـ المتمايز :
قػػػػد حػػػػدد كػػػػؿ مػػػػف كوجػػػػؾ ( ٕ٘ٔٓ  ،ص  ، )ٚٛونبيػػػػاف ( ٖٕٔٓ  ،ص ، )ٜٛ
ومرع ػي والحيمػػة ( ٕٗٔٓ  ،ص ٓ )ٛمجموعػػة مػػف إسػػتراتيجيات التػػدريس الت ػي تػػدعـ الػػتعمـ
المتمػػػايز  ،ومنيػػػا  :الػػػتعمـ التعػػػاوني  ،والمجموعػػػات المرنػػػة  ،واألنشػػػطة المتدرجػػػة  ،ولوحػػػة
الخيارات  ،واألنشطة الثابتة  ،والمحطات  ،واألجنػدات التعميميػة  ،والػتعمـ المركػب  ،والدراسػات
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المدارية ،ومراكز التعمـ  ،وعقود التعمـ  ،وضغط محتوي المنيج ،والػتعمـ المسػتند إلػي مشػكمة،
والدراسة المستقمة ،والتفضيالت األربعة ،وحقائب التعمـ ،واستراتيجيات تعػدد اإلجابػات ،ودراسػة
الحالة ،والتكعيب ،والحوار والمناقشة .
وقػػد أفػػاد البحػػث الحػػالي مػػف المسػػارات السػػابقة ف ػي بنػػاء إسػػتراتيجية تػػدريس تراع ػي
معايير تعمػيـ المغػات مػف ناحيػة  ،واألسػاس الفمسػفي والسػيكولوجي لمػتعمـ المتمػايز مػف ناحيػة
أخري  ،وذلؾ في اإلجراءات التالية :

مزحل اإلعداد والتوًئ :
 التقػػويـ القبمػي  ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تشػػخيص مسػػتوى التالميػػذ فػي ميػػارة القػراءة ؛ لتحديػػدتحصيميـ المفرداتي  ،وقدراتيـ االستيعابية نحو النص الذي سيقرأونو .
 تقسيـ التالميذ إلي ثالثة فئات  :فئة عالية التحصيؿ  ،وفئة متوسطة  ،وفئة ضعيفة . تحديد أىداؼ التعمـ  ،والتي تركز عمي تنمية ميػارات الػوعى الصػوتي واالسػتيعاب القرائػيوالطالقة الشفوية لكؿ مستوي مف المستويات الثالثة .
 بناء أنشطة متنوعة لممستويات الثالثة  ،ومصادر تعمػـ وأدوات خاصػة لكػؿ مسػتوى عمػيحدة ككتاب الطالب لمقراءة التعزيزية في أثناء تعمـ القراءة .

مزحل التنفًذ للدرس :
تقػػديـ كػػؿ نشػػاط وفقًػػا لمسػػتوي التالميػػذ  ،فالتالميػػذ الضػػعاؼ تُقػػدـ ليػػـ الميػػارة عم ػي
شكؿ ( نموذج  ،وفييا يقوـ المعمـ ببياف اليدؼ مف النشاط والغرض مف الميػارة المسػتيدفة ،
معػػا  ،ثػػـ الممارسػػة
ثػػـ الممارسػػة الموجيػػة  ،ويقػػوـ كػػؿ مػػف المعمػػـ والتالميػػذ بتنفيػػذ النشػػاط ً
المسػػتقمة  ،والت ػي ينفػػذ التالميػػذ فييػػا النشػػاط بشػػكؿ منفػػرد  ،وفػػي ىػػذه المرحمػػة يقػػدـ المعمػػـ
التغذية الراجعة لمتالميذ ؛ لتعديؿ مستواىـ وتصويبو )  .أما التالميذ المتوسطوف فالحاجػة ليػـ
بتقديـ النموذج  ،ولكف ىـ يحتاجوف إلي البدأ مباشػرة بالممارسػة الموجيػة فػي أثنػاء التنفيػذ ،
والتالميذ األقوياء نبدأ معيػـ بالممارسػة المسػتقمة والتػي يمارسػوف فييػا عمميػة القػراءة مباشػرة
وبأنفسيـ  ،ويكوف دور المعمـ معيـ الدعـ والتعزيز .

مزحل التكىيم :
إج ػراء عمميػػة التقػػويـ بعػػد التنفيػػذ ؛ لقيػػاس مخرجػػات الػػتعمـ  ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إعػػداد
ميمات لتقييـ المفردات واالستيعاب القرائي لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي.
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ومػػف خػػالؿ إجػراء اختبػػار تشخيصػي عمػي عينػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث فػػي مجػػاؿ
ػر فػػي
الػػوعي الصػػوتي  ،واالسػػتيعاب القرائػػي  ،والطالقػػة الشػػفوية تبػػيف أف ىنػػاؾ اختالفً ػا كبيػ ًا
مسػػتوي التالميػػذ  ،وف ػي قػػدراتيـ بػػالوعي الصػػوتي واالسػػتيعاب القرائػػي  ،وطالقػػتيـ القرائيػػة ،

والحػػظ الباحث ػاف أف المعمػػـ ُيػػدرس نفػػس المحتػػوى لكػػؿ الطػػالب بػػالرةـ مػػف اخػػتالؼ قػػدراتيـ ،
وتحصػػيميـ القرائػػي  ،وىػػػذا ممػػا يسػػػتدعي تصػػميـ أنشػػػطة تعميميػػة لتػػػدريس الػػوعي الصػػػوتي
واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية تتناسب مع كؿ مستوي عمي حدة.

مشكل البخح
تتحػػدد مشػػكمة البحػػث فػػي ضػػعؼ ميػػارات الػػوعي الصػػوتي  ،واالسػػتيعاب القرائػػي ،
والطالقػػة الشػػفوية لػػدي تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث االبتػػدائي  ،وضػػعؼ قػػدرتيـ القرائيػػة  ،وىػػذا مػػا
أكدتػو العديػد مػف األدبيػات التربويػة مثػؿ ، Anderson ( 2012), Anderson (2011) :
ومانػػػديؿ ( ٕٗٔٓ )  ، ،والتػػػى توصػػػمت إلػػػى أف ىنػػػاؾ ضػػػعفًا ممحوظًػػػا فػػػى ميػػػارات القػػػراءة
األولية لتالميذ الصفوؼ األولي وضرورة التدخؿ لعالج ميارات القراءة المبكرة كػالوعي الصػوتي

والمبػػػدأ األبجػػػدي والطالقػػػة الشػػػفوية  ،وسػػػالـ ( ٕ٘ٔٓ )  ،و الضػػػبع (  ، ) ٕٓٔٙو عبػػػد
الحميػػد (  ، ) ٕٓٔٙو الطبػػاؿ (  ، ) ٕٓٔٛالتػػي أكػػدت عمػػى وجػػود ضػػعؼ عػػاـ فػػى ميػػارات
القراءة ومناىج تعميميا لتالميذ الصفوؼ الثالثة األولى ،ومف خػالؿ مالحظػة البػاحثيف لمتالميػذ
فػػى أثنػػاء التربيػػة العمميػػة وجػػدا ضػػعفًا ممحوظًػػا فػػى مسػػتوى الق ػراءة لػػدى التالميػػذ فػػى الصػػؼ

الثالػػث االبتػػدائي  ،وقػػد قػػاـ الباحثػػاف بػػإجراء دراسػػة اسػػتطالعية عمػي عينػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ
الثالث االبتدائي بمدرسة عثماف بف عفاف االبتدائية بمحافظػة المنيػا مػع بدايػة الفصػؿ الدراسػى

األوؿ لمعاـ  ، ٕٕٓٓ -ٕٜٓٔحيػث تمػت مقػابمتيـ بشػكؿ فػردي – كػؿ طالػب عمػى حػدة -
حيث قُدـ لمتالميذ بطاقػات مػدوف عمييػا قػوائـ بالكممػات ؛ لتحديػد مسػتوى تمكػنيـ مػف قراءتيػا

وتحديػد مسػتوى وعػييـ الصػوتي  ،وقػدرتيـ عمػى التمييػز بػيف صػوت الحػرؼ واسػمو  ،وقيػاس
طالقػػتيـ الشػػفوية فػػى سػػرعة ودقػػة قػراءة ىػػذه الكممػػات  ،وطُمػػب مػػنيـ قػراءة بعػػض النصػػوص

القرائيػة  ،فكانػت مػف أىػـ نتائجيػا وجػود ضػعؼ ممحػوظ فػي العمميػات األوليػة لمقػراءة كقػػدرتيـ
عم ػي التمييػػز بػػيف الحركػػات الصػػوتية القصػػيرة والطويمػػة ف ػي أثنػػاء ق ػراءة الكممػػات  ،وضػػعؼ
ميػارات الػوعي الصػوتي وتيجئػة الكممػة ودمجيػا حتػي يقػ أر التالميػذ الكممػات بدقػة  ،وسػػرعتيـ
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القرائية مع دقة األداء القرائي  ،وباألحري ضعؼ استيعابيـ لتمؾ النصػوص مػف خػالؿ إخفػاقيـ
في اإلجابة عف أسئمة االستيعاب لمنص  ،وطالقتيـ الشفوية في أثناء القراءة.

أسئل البخح
ولمتصدي ليذه المشكمة يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ ارتي:
مػػػا فاعميػػػة إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المتمػػػايز لتنميػػػة الػػػوعي الصػػػوتي واالسػػػتيعاب القرائػػػي
والطالقة الشفوبة لدي تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي ؟
ويتفرع مف السؤاؿ عدة أسئمة ىي:
ٔ -ما ميارات الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشػفوية المناسػبة لتالميػذ الصػؼ
الثالث االبتدائي ؟
ٕ -ما فاعمية إستراتيجية التعمـ المتمايز في تنمية الوعي الصوتي لدي تالميػذ الصػؼ الثالػث
االبتدائي ؟
ٖ -مػػا فاعميػػة إسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمػػايز فػػي تنميػػة االسػػتيعاب القرائػػي لػػدي تالميػػذ الصػػؼ
الثالث االبتدائي ؟
ٗ -مػػا فاعميػػة إسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمػػايز فػػي تنميػػة الطالقػػة الشػػفوية لػػدي تالميػػذ الصػػؼ
الثالث االبتدائي ؟

هدف البخح :
ٔ -تحديػػد ميػػارات الػػوعي الصػػوتي واالسػػتيعاب القرائػػي والطالقػػة الشػػفوية المناسػػبة لتالميػػذ
الصؼ الثالث االبتدائي .
ٕ -تعرؼ فاعمية استخداـ إستراتيجية الػتعمـ المتمػايز فػي تنميػة الػوعي الصػوتي لػدي تالميػذ
الصؼ الثالث االبتدائي .
ٖ -تعػػرؼ فاعميػػة اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمػػايز فػػي تنميػػة االسػػتيعاب القرائػػي لػػدي
تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي .
ٗ -تعرؼ فاعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ المتمايز في تنميػة الطالقػة الشػفوية لػدي تالميػذ
الصؼ الثالث االبتدائي .
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فزوض البخح
ٔ -يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تػػدرس
باستخداـ إستراتيجية التعمـ المتمايز والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميديػة
في اختبار الوعي الصوتي لصال المجموعة التجريبية بعديا .
ٕ -يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تػػدرس
باستخداـ إستراتيجية التعمـ المتمايز والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميديػة
في اختبار االستيعاب القرائي لصال المجموعة التجريبية بعديا.
ٖ -يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تػػدرس
باستخداـ إستراتيجية التعمـ المتمايز والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميديػة
في اختبار الطالقة الشفوية لصال المجموعة التجريبية بعديا.

حدود البخح
حػػدود بشػػرية  :يقتصػػر البحػػث الحػػالي عمػػي مجموعػػة عش ػوائية مػػف طػػالب الصػػؼ
الثالث االبتدائي وعددىـ ٖ٘ تممي ًذا وتمميذةً .

حػػدود مكانيػػػة  :تمثمػػػت فػػػي مدرسػػػة عثمػػػاف بػػػف عفػػػاف االبتدائيػػػة بمحافظػػػة المنيػػػا ،

وحددت المجموعة مف خالؿ أسموب القائمة.
ُ
حدود موضوعية  :ميػارات الػوعي الصػوتي  ،واالسػتيعاب القرائػي  ،والطالقػة الشػفوية
التي أسفرت عنيا نتائج استبانة تمؾ الميارات .
حدود زمانية  :الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي . ٕٕٓٓ – ٕٜٓٔ

منوج البخح
أخذ البحث الحالي بالمنيج التجريبػي بالتصػميـ شػبو التجريبػي ،واسػتخدـ التصػميـ ذا
المجمػػوعتيف ،المجموعػػة التجريبيػػة التػػي تػػدربت عم ػي أدوات المعالجػػة التجريبيػػة المقترحػػة ،
والمجموعػػة الضػػابطة التػػي تػػدرس بالطريقػػة المعتػػادة لموضػػوعات الكتػػاب المدرسػػي ،كمػػا تػػـ
قياس المتغيرات التابعة قبؿ وبعد تدريس أدوات المعالجة التجريبية كمعالجة تجريبية.
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مصطلخات البخح
إستراتيجية التعمـ المتمايز  :يعػرؼ ) Smeeton(2016 , 14الػتعمـ المتمػايز بأنػو
مػػدخؿ تدريسػػي يقػػوـ فيػػو المعممػػوف بتقػػديـ محتػػوي المنػػاىج الدراسػػية والممارسػػات التعميميػػة
واألدوات المستخدمة في تقديـ المناىج الدراسػية واألنشػطة لمتالميػذ بشػكؿ يتوافػؽ مػع الفػروؽ
الفردية بينيـ وأنماط تعمميـ مف أجؿ تمبية احتياجاتيـ المتنوعة  ،وتعظيـ فرص تعمـ كؿ واحػد
منيـ داخؿ الفصؿ .
المصػممة وفقًػا لمسػتويات التالميػذ
يقصد بو في البحث الحالي مجموعػة اإلجػراءات ُ
واألنشػػطة المختمفػػة المتمركػػزة حػػوؿ التالميػػذ والمتنوعػػة فػػي أنماطيػػا  ،والتػػي تراع ػي الفػػروؽ
الفرديػػة لمتالميػػذ ؛ لتنميػػة ميػػارات الػػوعي الصػػوتي  ،واالسػػتيعاب القرائػػي  ،والطالقػة الشػػفوية
لدي تالميذ الصؼ الثالث.
الوعي الصوتي يعرفو ): Mayer ( 2010,p34تمؾ العممية التي ُيتعرؼ عمييا
داخؿ الدماغ مف خالؿ الرموز واإلشارات الصوتية التي تتحوؿ داخؿ متوالية مف الفونيمات أو
وحدات أخري  ،كالسمات والمقاطع  ،وتحويؿ الشكؿ اإلمالئي إلي شكؿ صوتي ؛ لقراءة
وتكويف كممات ليا معنى يتـ بعد ذلؾ تعرؼ داللتيا ومعناىا.
يقصد بو في البحث الحالي قدرة التمميذ عمي التمييػز بػيف األصػوات التػي تختمػؼ عػف
بعضا  ،والدمج بيف األصوات لتكػويف الكممػات وتجػزأة الكممػات ألصػوات مختمفػو ليكػوف
بعضيا ً
ويقػاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا التمميػذ فػي
لدييـ وعي صوتي يمكنيـ مػف تعمػـ القػراءة ُ ،
اختبار الوعي الصوتي الفرعي .

االستيعاب القرائي يعرؼ ) :Alvermann, ( 2011 ,p13إدراؾ الػنص أو المحتػوي
المقروء  ،وىي تبدأ منذ لحظة رؤية الحروؼ والكممات والمفػاىيـ واألشػكاؿ والرمػوز المتضػمنة
في النص كمثيرات بصرية  ،لتقوـ بتحويؿ ىذه الحروؼ والكممػات والمفػاىيـ واألشػكاؿ والرمػوز
إل ػي معن ػي  ،وتتوقػػؼ ىػػذه العمميػػة عم ػي عػػدة عوامػػؿ مثػػؿ أىػػداؼ القػػارئ وخمفيتػػو المعرفيػػة
السابقة عف النص.
يقصد بو في البحث الحالي قدرة التممبذ عمي التنبػؤ بػالمعني العػاـ لمػنص المكتػوب ،
ويقػاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا التمميػذ فػي
مف خالؿ االسػتنتاج والتحميػؿ لمكونػات الػنص ُ
اختبار االستيعاب القرائي الفرعي .
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الطالقة الشفوية يعرؼ )  : wells ) 2017,p18القدرة عمي قراءة النص بدقة وسرعة .
لتساعدىـ عمي فيـ واكتساب المعني مما ق أروا  ،والدارسوف الذيف يقرأوف بصوت عاؿ بدوف
عناء في التعبير عما يقرأوف .
يقصد بيا فػي البحػث الحػالي القػدرة عمػي قػراءة الػنص بدقػة وسػرعة وذلػؾ مػف خػالؿ
تعرؼ الكممات بتمقائية  ،وتقسيـ الكممات بسرعة ؛ لتساعدىـ عمي فيـ واكتسػاب المعنػي ممػا
ق أروا  ،ويقاس بالدرجة التي يحصؿ التمميذ عمييا في اختبار الطالقة الشفوية الفرعي .

إجزاءات البخح
سار البحث وفؽ الخطوات ارتية:
لإلجابة عػف السػؤاؿ التػالي :مػا ميػارات الػوعي الصػوتي واالسػتيعاب القرائػي والطالقػة
الشفوية المناسبة لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي ؟ .
سػارت اسػتبانة تحديػد ميػارات الػوعي الصػوتي واالسػتيعاب القرائػي والطالقػة الشػػفوية
وفؽ الخطوات ارتية:
 االطػػالع عمػػي اإلطػػػار النظػػري الػػػذي تنػػاوؿ الػػػوعي الصػػوتي واالسػػػتيعاب القرائػػي والطالقػػػةالشفوية لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي
 استطالع آراء الخبراء  :استطمع الباحث آراء مجموعػة مػف الخبػراء المختصػيف فػي المنػاىجوطرائؽ تدريس المغة العربية ؛ ألخذ آرائيـ في الميارات التي يروف أف الدارسيف في حاجػة
ماسة ليا.
 مقابمة معممي الصفوؼ الثالثة األولي  :عقد الباحث مقابمة مع مجموعة مف المعمميفالذيف يقوموف بالتدريس  ،وسأليـ عف الميارات التي يروف أف الدارسيف بحاجة إلييا .
صػممت فػػي ضػػوئيا اسػػتبانة ميػػارات الػػوعي
 وقػػد ُجمعػػت عػػدد مػػف ىػػذه الميػػارات  ،والتػػي ُالصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية .
 واتض مف فحص الكتب والبحوث والدراسات وأدبيات التربية  ،واستطالع آراء الخبراء ،ومقابمة المعمميف أف الميارات القرائية الالزمة لمتالميذ ىي عمي النحو التالي ارتي :
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موارات املبدأ األجبدٍ :
 تعرؼ أسماء الحروؼ األبجدية بشكؿ صحي . -التمييز بيف صوت الحرؼ واسمو .

موارات الىعٌ الصىتٌ :
 تعرؼ اسـ الحرؼ وشكمو . تمييز صوت الحرؼ ونطقو .ومكسور .
ًا
ومضموما
مفتوحا
 تمييز صوت الحرؼً
ً

 نطؽ صوت الحرؼ مضبوطًا في الكممات المختمفة . مقارنة أصوات الحروؼ المختمفة . دمج أصوات لتكويف كممات . -تقطيع الكممات إلي مقاطع صوتية .

موارات االستًعاب الكزائٌ :
 استنتاج عنواف النص مف خالؿ الصور المعروضة لمدرس . استنتاج الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية الواردة بالدرس . -توقع أحداث القصة مف خالؿ عنواف الدرس .

موارات الطالق الشفىي :
 تيجئة الكممات عمي نحو يتسـ بالسرعة والدقة . قراءة الكممات عمي نحو يتسـ بالسرعة والدقة . عرض القائمة عمي المحكميف  :تـ عرض قائمة ميارات القراءة عمي سبعة محكميف مفالمختصيف في المناىج وطرؽ التدريس ؛ ألخذ رأييـ فيما يأتي :
 مناسبة تمؾ الميارات لتالميذ الصؼ الثالث . -إضافة بعض الميارات أو حذفيا .
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 وقد أقر المحكموف عمي اإلبقاء عمي ميارات المبدأ األبجدي  ،والوعي الصوتي  ،والطالقة ،واالستيعاب القرائي ؛ لمناسبتيا لتمؾ المرحمة المبكرة في تعميـ مباديء القراءة لتالميذ
الصؼ الثالث االبتدائي  ،وحذؼ ميارات المفردات  ،لعدـ مناسبتيا لتمؾ المرحمة المبكرة .
وبعد التوصػؿ إلػي القائمػة النيائيػة لمميػارات الالزمػة فقػد تمػت اإلجابػة عػف السػؤاؿ األوؿ مػف
أسػػػئمة البحػػػث مػػػا ميػػػارات الػػػوعي الصػػػوتي واالسػػػتيعاب القرائػػػي والطالقػػػة الشػػػفوية المناسػػػبة
لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي متبايني التحصيؿ ؟ .

حتديد أسس بناء أدوات املعاجل التجزيبً املكرتح :
اعتمػػد عمػي مجموعػػة مػػف األسػػس عنػػد بنػػاء دليػػؿ المعمػػـ وكتػػاب الطالػػب فػػي ضػػوء
إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ المتمػػػايز لتنميػػػة ميػػػارات الػػػوعي الصػػػوتي واالسػػػتيعاب القرائػػػي والطالقػػػة
الشفوبة  ،وقد تمثمت فيما يمي:
 الخمفية النظرية لمفيوـ التعمـ المتمايز في األدبيات التربوية. كيفية استخداـ التعمـ المتمايز كمجموعة مف اإلجراءات والخطػوات التدريسػية التػي تناسػبتػػدريس الق ػراءة  ،والت ػي جػػاءت ف ػي الخط ػوات التاليػػة ( النمػػوذج – الممارسػػة الموجيػػة –
الممارسة المستقمة ) عند تدريس كؿ نشاط لكؿ مستوي مف مسػتويات التالميػذ عمػي حػدة
( منخفض – متوسط – مرتفع ) .
 ميػػارات الػػوعي الصػػوتي واالسػػػتيعاب القرائػػي والطالقػػة الشػػػفوبة الالزمػػة لتالميػػذ الصػػػؼالثالث االبتدائي .
 إسػػتراتيجيات التػػدريس المتمركػػزة حػػوؿ المػػتعمـ فػػي اختيػػار إسػػتراتيجيات أدوات المعالجػػةالتجريبيػة حيػػث يضػمف ىػػذا النػػوع مػف الػػتعمـ تغيػػر دور كػؿ مػػف المعمػػـ والمػتعمـ ،فمػػـ يعػػد
ػػمبيا يسػػػتمع فقػػػط إلػػػي مػػػا يمقيػػػو معممػػػو بػػػؿ صػػػار مشػػػارًكا فػػػي الموقػػػؼ
دور الػػػدارس سػ ً
التعميمي ،ومتفاعالً معو.
تصميـ أدوات المعالجة التجريبية في تدريس القراءة :

سار بناء أدوات المعالجة التجريبية وفؽ الخطوات ارتية:
 تقييـ الوضع الػراىف لبػرامج تػدريس القػراءة ؛ لمتأكػد مػف أف الػتعمـ المتمػايز واسػتراتيجياتاىتماما ببرامج تعميـ المغة العربية.
تدريسو مف العمميات التي لـ يوؿ ليا
ً
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 تصػػػميـ أدوات المعالجػػػة التجريبيػػػة فػػػي تػػػدريس القػػػراءة :سػػػار تصػػػميـ أدوات المعالجػػػةالتجريبية لتدريس القراءة في ضوء إستراتيجية التعمـ المتمايز وفؽ الخطوات ارتية:
أ -صػػوغ األىػػداؼ العامػػة واإلجرائيػػةُ :حػػددت األىػػداؼ العامػػة لمبرنػػامج حيػػث ركػػزت ىػػذه
األىػػداؼ عم ػي مراعػػاة فمسػػفة البرنػػامج وتنميػػة ميػػارات الػػوعي الصػػوتي واالسػػتيعاب
القرائ ػي والطالقػػة الشػػفوبة ؛ بقصػػد بنػػاء نمػػاذج لػػدروس باسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ
فحػػدد سػػتة وعشػػروف ىػػدفًا إجرائي ػا فػػي ضػػوء فمسػػفة البرنػػامج واألىػػداؼ
المتمػػايزُ .
العامػػة لمبرنػػامج المقتػػرح قُسػػمت عم ػي خمس ػة أقسػػاـ رئيسػػة  ،وى ػي الػػوعي الصػػوتي
وصػػػوت الحػػػرؼ  ،لممسػػػتوى الضػػػعيؼ مػػػف التالميػػػذ  ،و ُخػػػص منيػػػا فػػػي ىػػػذا القسػػػـ
مػػايقرب مػػف اثن ػي عشػػر ىػػدفًا  ،وثالثػػة عشػػر ىػػدفًا ألقسػػاـ تػػدريس الػػوعي الصػػوتي
واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية  ،ويسػتخدـ المعمػـ منيػا مػا يناسػب كػؿ مسػتوي
مف مستويات التالميذ عمي حدة  ( .ممحؽ ٕ )
ب -اختيار محتوي دليؿ المعمـ وكتاب الطالب :
اُختير المحتوي وفؽ القواعد ارتية:

 ارتباط الموضوعات الرئيسة باألىداؼ العامة ،واإلجرائية لكؿ لقاء  ،بحيػث يحقػؽ كػؿ لقػاءعاما مف أىداؼ الدليؿ التدريسي .
مف المقاءات ىدفًا ً
 اختيػػار مجموعػػة مػػف القصػػص  ،حتػي يتسػػني لمطػػالب فيميػػا واسػػتيعابيا بسػػيولة ويسػػروبخاصة في قسـ الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية.
وقػػد تحػػدد محتػػوي البرنػػامج المقتػػرح عشػػرة لقػػاءات لكػػؿ مسػػتوى مػػف التالميػػذ ىػػي عم ػي
النحو التػالي :مجموعػة مػف المقػاءات تصػؿ إلػي عشػرة لقػاءات لكػؿ مسػتوي عمػي األقػؿ ،
وصمـ مف األنشطة ما يناسب كؿ مستوي مػف التالميػذ الضػعاؼ والمتوسػطيف واألقويػاء ،
ويختار المعمـ ما يناسب كؿ مستوي عمي حدة في ضوء تطبيؽ اختبار تشخيصي لمتالميػذ
لتحديد مستواىـ التحصيمي .
 طبقػػت أنشػػطة كػػؿ مسػػتوى ( أ -ب – ج ) بشػػكؿ مسػػتقؿ  ،فبعػػد تحديػػد كػػؿ مسػػتوى يػػتـتجمػػيعيـ فػػى مجموعػػة مسػػتقمة  ،ويػػدرس المعمػػـ األنشػػطة الخاصػػة بيػػذه المجموعػػة ،
ويساعده فى عممية التنفيذ المدرس المساعد حيػث يقػوـ بمتابعػة وتنفيػذ أنشػطة المسػتوى
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ويقػػدـ ليػػـ الػػدعـ المناسػػب مػػع مراعػػاة إج ػراءات تنفيػػذ الػػتعمـ المتمػػايز وادارة مجموعػػات
العمؿ أثناء التعمـ .
ج -اختيار إستراتيجيات التدريس و تصميـ األنشطة التعميمية :
روعي عند اختيار إستراتيجية التدريس المقترحة مجموعة مف األسس منيا :مالءمػة
اإلستراتيجية لألىداؼ والمحتوي ومستوي المعمميف ،والتنوع في األنشػطة بحيػث تناسػب طبيعػة
تػػدريس الق ػراءة  ،وتػػؤدي إل ػي التفاعػػؿ اإليجػػابي بػػيف المعمػػـ والطػػالب ،وافسػػاح المجػػاؿ لمعمػػؿ
التعػػاوني إل ػي جانػػب العمػػؿ الفػػردي ،وجػػاءت إج ػراءات اإلسػػتراتيجية عمػػى النحػػو التػػالى مثػػاؿ
لتقديـ ميارة مف ميارات الوعي الصوتي :
ٔ -تمييز صوت الحرؼ بجميع حركات الضبط القصيرة والطويمة
مثاؿ  :تمييز أصوات الحرؼ (ث) بجميع حركات الضبط الطويمة والقصيرة .
التييئة
المعمـ/ة :تعرفنا في الدروس السابقة صوت حرؼ ) ث ( بمختمؼ حركات الضبط القصيرة
)الفتحة ،والضمة ،والكسرة ،والسكوف ( والطويمة ( األلؼ ،والواو ،والياء)  ،وبأشكاؿ الحرؼ
معا صوت الحرؼ ) ث (
كافة )في البداية ،وفي الوسط ،وفي النياية ( ،ارف سوؼ ُنميز ً
ومكسورا ،وساك ًنا ،وبالمد باأللؼ والواو والياء.
ومضموما،
مفتوحا،
ً
ً
ً
مفتوحا
يراجع المعمـ/ة مع التالميذ قواعد المعبة ) اإلشارات واألصوات) ؛ إذا كاف الحرؼ
ً
مضموما
والحرؼ
ً

ممدودا باأللػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
والحرؼ
ً
ممدودا بالواو
والحرؼ
ً

مكسور
ًا
والحرؼ
ممدودا بالياء
والحرؼ
ً

والحرؼ ساك ًنا

النموذج

المعمـ/ة :سأعطيكـ مثاالً.


كممة



كممة



كممة



كممة



مفتوحا ،تكوف إشارتيا
ث(
بك التي بيا صوت ) َ
ً
كثَْو ُ
مضموما ،تكوف إشارتيا
ث(
افك التي بيا صوت ) ُ
كثُ ْع َب ُ
ً
ِ
مكسورا ،تكوف إشارتيا
ابك التي بيا صوت ) ِث )
كث َي ُ
ً
(ث) ساك ًنا ،تكوف إشارتيا
ك ِم ْث ُؿك التي بيا صوت ْ

ممدودا باأللؼ ،تكوف إشارتيا
تك التي بيا صوت ) ثَا (
ً
كممة ك ثَا ِب ُ
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كممة كتَم ِاثي ُؿك التي بيا صوت ِ
ممدودا بالياء ،تكوف إشارتيا
(ثي)
ً
َ

ممدودا بالواو ،تكوف إشارتيا
وـك التي بيا صوت كثُوك
ً
 كممة كثُ ُ

املمارس املىجو

مكسورا،
مضموما ،و ) ِث)
ث(
المعمـ/ة :ارف سوؼ ننطؽ صوت الحرؼ ) َث (
مفتوحا ،و ) ُ
ً
ً
ً
ممدودا بالياء،
ممدودا بالواو ،و( ِثي)
ممدودا باأللؼ ،و) (ثُو)
و ) ْث( ساك ًنا ،و) ثاَ(
ً
ً
ً
معا.
وسوؼ نرفع أصابعنا باإلشارات ً
 ينطؽ المعمـ/ة بعض الكممات التي بيا صوت حرؼك ث ك بمختمؼ حركات الضبط وبالمد
 ،ويقوـ التالميذ بمصاحبتو برفع أصابعيـ طبقًا لإلشارات السابقة.

املمارس املستكل
ومضموما،
مفتوحا ،
 ينطؽ المعمـ/ة بعض الكممات التي بيا صوت حرؼ ) ث (
ً
ً
(جميعا) رفع
ومكسور وساك ًنا وممدوداً باأللؼ والواو والياء ،ويطمب مف التالميذ
ًا
ً
أصابعيـ طبقًا لإلشارات السابقة.

مفتوحا
يميزوا صوت الحرؼ
ُ يعطي المعمـ/ة فرصة لبعض التالميذ) بصورة فردية ( أف ّ
ً
ومكسور وساك ًنا وممدوداً باأللؼ والواو والياء؛ بعمؿ اإلشارة التي تُطابؽ
ًا
ومضموما
ً
صوت الحرؼ مف خالؿ كممات مف قائمة الكممات.

ُ يالحظ المعمـ/ة مدى تجاوب التالميذ في استخداميـ اإلشارات المناسبة عند تمييز
األصوات.

التطبًل
ُ يواصؿ المعمـ/ة أداء ىذا النشاط مع التالميذ مستعي ًنا بكممات أخرى.
قائمة الكممات التي يمكف االستعانة بيا:
ِ
ير
ثَْم ُج
َح ِد ُ
يث َكث ُ
ِت ْمثَا ُؿ تَ َم ِاثي ُؿ
ث
ثُمُ ُ
ومف أمثمة أنشطة المستوى ( ب ) :

ثَ َم َرةُ
ب
ثَْو ُ

ِث َم ُار
ث
َب َح َ
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 -1اقـــــزأ وتوــ َّجـى :

 اعرض عمى التالميذ قائمة بالكممات التالية:صوتيا.
 اطمب تقطيع الكمماتً

ش ُػدو).
اعػا – الرِبػيػعُ – تَ ْ
ص ُف – َوَد ً
(ال ُغ ْ

ص ػ ُف  ،ووضػ ليػػـ أف (الػػالـ) بيػػذه الكممػػة ىػػي
 قػػدـ ليػػـ مثػ ًػاال عمػػى السػػبورة كالتػػالي  :ا ْل ُغ ْ
صػوتيا كأحػد المقػاطع
(الالـ القمرية) التي تنطؽ وتكتػب فػي أثنػاء عمميػة التيجػي  ،وتقطػع
ً
صػػ ػػ ُف )
الصوتية داخؿ الكممة(.ا ْلػػ ػػ ُغ ْ

ٕ -انطـــل ...وفكّــز:
ِ
ػب
 اعرض عمى التالميذ قائمة الكممات التالية ( َممػ ُؾ – َممَػ ُؾ ) َ ( ،جػ َمػػ ُؿ ػػ ُجػ َمػػػػ ُؿ ) َ ( ،ذ َىػػػػ َالبػػػر ).
ب ) ( ،ال ِبػػر – َ
ػ َذ َىػػػ ٌ
زوجػػػا مػػػف الكممػػػات
 قسػػػـ التالميػػػذ إلػػػى أربػػػع مجموعػػػات ،ووزع عمػػػى كػػػؿ مجموعػػػة مػػػنيـ ًالسابقة ،حتى يفكروا في إيجاد الفػروؽ بػيف الكممػات مػف حيػث المعنػى ،ووجػو انتبػاىيـ أف
الكممػػات مػػف نفػػس عائمػػة الحػػروؼ ،ولكنيػػا مختمفػػة فػػي الضػػبط ،ممػػا يػػؤدى إلػػى اخػػتالؼ
المعنى.
وزع عمييـ الكممات ،وحافظ عمى تشكيؿ الكممات بشكؿ سػػػميـ وواض .
 ّ دع ليـ فرصة التفكير في قراءة الكممػات السػابقة  ،ومحاولػة الوصػوؿ إلػى المعنػى الصػحي.
 -اطمب مف المجموعات عرض ما توصموا إليو مف فروؽ بيف الكممات .

وضّح للمجمىع األوىل أن

َمػػمِ ُؾ  :المقصود بيا الحاكـ  ،والجمع ( ُمػمُػو ٌؾ )
َمػػمَ ُؾ  :ىو كائف مخموؽ مف النور ،والجمع ( َمالَ ِئػ َك ٌة )

وللمجمىع الجانً :

سمى سفينة الصحراء .والجمع ( ِج َػمػا ُؿ)
َجػ َمػػػ ُؿ :حيواف يعيش في الصحراءَ ،
وي َ
ُجػ َمػػػ ُؿ  :مجموعة مف العبارات تامة المعنى .والمفرد ( ُج ْػمػ َمػ ُة )
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وللمجمىع الجالج :
ٍ
ب)
اد َر ،تََر َؾ وىو فعؿ
ػب :بمعنى َم َ
شىَ ،ة َ
ماض ،والمضارع ( َيػ َذىػَ ُ
َذ َىػػػ َ
الحِمي ،والزينة.
ب :أحد المعادف النفيسة ،يستخدـ في ُ
َذ َىػػػ ٌ

وللمجمىع الزابع :

ال ِبػػػػر :المقصود بيا الخير واإلحساف.

ال َبػػػػػر :المقصود بيا األرض واليابسة.

 ناقش معيـ ىذه المفردات والكممات  ،ووض ليـ الفرؽ بينيا ،وأكد عمػى أف اخػتالؼ الحركػاتعمى الكممة يؤدى إلى اختالؼ المعنى ،وبالتالي استخداميا المغوي.
 -اطمب مف التالميذ كتابة المعاني الصحيحة .

ومف أمثمة أنشطة المستوى ( ج ) :
 -9اطمػػب مػػف أحػػد التالميػػذ أو التمميػػذات المجيػػديف قػراءة الػػنص قػراءة متأنيػػة .وصػػح أخطػػاءىـ
القرائية.

-9اعرض عمييـ الجممة التالية ك َىب ْت ع ِ
ظاتك
شئ في لَ َح َ
اصفَ ٌة َع ِنيفَ ٌة َدم َر ْت ُكؿ َ
َ
ت) بإحػػػدى االسػػػتراتيجيتيف
 .aقػػػدـ ليػػػـ النمػػػوذج التػػػالي لموصػػػوؿ إلػػػى معنػػػى كممػػػة ( َىػػػػب ْ
التاليتيف :

أ) اسرتاتًجً مفاتًح السًام :
 اق أر/ى الجممة السابقة أماـ التالميذ ،وضع خطًا تحت كممة ( َىػب ْت).-

اسأؿ/ى التالميذ :ما العالقة بيف العاصفة وتدمير كؿ شيء؟

-

اإلجابة  :أف ىبوب العاصفة يؤدي إلى التدمير.

 -المحتمؿ إذف أف َمعنى كممة ( َىػب ْت) أي انطمقت بقوة وعنؼ.

ب) اسرتاتًجً عائل الكلم :

 اعرض عمى التالميذ جممة :ك َىب ْت ع ِشي ٍءك.
اصفَ ٌة َع ِنيفَ ٌة َدم َر ْت ُكؿ َ
َ
وب)
 اعرض لمتالميذ ًعددا مف مشتقات الكممة ( َىػب ْت) ،ىي َ ( :ىػب ْت – َي ِيب– ُى ُب ُ
 -حدد لو أف المعنى القريب ىو :االنطالؽ بقوة وسرعة .
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 -وض ليـ أف( َي ُيب ) تعني سير الرياح بسرعة شديدة.

 -9اكحة  ...واسحخذم تعض الحراكٍة :
يف والفَالح ِ
الي ْو ِمي ُة لمفَال ِح ِ
ات ِفي
 اطمب مف التالميذ كتابة خمس جمؿ عف (األ َْ
َع َما ُؿ َ
ِ
اعيا استخداـ حروؼ العطؼ واألسماء الموصولة والدقة اإلمالئية في الكتابة.
الرِيؼ) مر ً

 مثػػؿ :يسػػتيقظ الفػػالح مػػف نومػػو مبكػ ًػرا ،ينطمػػؽ فػػي صػػباحو مػػع زقزقػػة العصػػافير بكػػؿوىمػػة ،الفالحػػوف يبػػذلوف الجيػػد والعػػرؽ مػػف أجػػؿ خدمػػة الػػوطف ،الفالحػػات
نشػػاط ّ
يساعدف أزواجيف في أعماؿ الزراعة.
 اترؾ ليـ فرصة التفكير فى ىذه الميمة.مقدما ليـ التغذية الراجعة.
 اطمب منيـ عرض ما توصموا إليو  ،ومناقشتو معيـ ،ً
بالجمؿ.
 -راجع كتابات التالميذ باختيار بعض النماذج ،وصوب ليـ الخطأ الوارد ُ

د  -حتديد مصادر التعلًم والتعلم

مػػف سػػمات البػػرامج التدريسػػية أف يحتػػوي عمػػي مصػػادر تعميميػػة حتػػي تتػػي فرصػػة
لممشارؾ في الحصوؿ عمي مصػادر متنوعػة لممعرفػة ومنيػا تنميػة الػوعي الصػوتي واالسػتيعاب
القرائي والطالقة الشفوبة لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي  ،وقد تمثمت ىذه المصادر فيما يمي:
 محتػوى مػػادة القػراءة  ،والتػي جػػاءت عمػي شػكؿ قصصػي لتثيػػر اىتمػػاـ التالميػػذ وتشػػوقيـلقراءتيا.
وقد روعي تنوع مصادر التعمـ بما يضمف مراعاة الفػروؽ الفرديػة بػيف الطػالب ،وتنػوع
اىتماماتيـ وميوليـ المختمفة في الحصػوؿ عمػي المعرفػة ،مػع مالءمػة مصػادر التعمػيـ والػتعمـ
المختارة ألىداؼ البرنامج ومحتواه وأنشطتو.

ه  -تصمًم أسالًب التكىيم
تعددت أساليب التقويـ المقدمة لممعمميف ما بيف األسػئمة الشػفوية والتحريريػة ،لقيػاس
مػػدى تقػػدـ الطػػالب فػػي فيػػـ وممارسػػة األنشػػطة المقدمػػة إلػػييـ ،فقػػد جػػاء فػػي نيايػػة كػػؿ لقػػاء
مجموعػػة مػػف األسػػئمة التػػي تقػػيس مػػدى تمكػػف تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث ف ػي جميػػع المسػػتويات
المتباينة مف عمميات وميارات القراءة .
لقيػػاس أثػػر إسػتراتيجية الػػتعمـ المتمػػايز عم ػي تنميػػة الػػوعي الصػػوتي  ،واالسػػتيعاب ،
صػػمـ اختبػػار فرعػي لميػػارات الػػوعي الصػػوتي ؛ لقيػػاس مػػدى تمكػػف تالميػػذ
والطالقػػة الشػػفوية ُ
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الصؼ الثالث في الوعي الصوتي  ،واختبار لالستيعاب القرائػي  ،واختبػار لمطالقػة الشػفوية ،
وقػػد ُخػػص كػػؿ مسػػتوي مػػف مسػػتويات التالميػػذ بمجموعػػة مػػف األسػئمة ؛ لقيػػاس ذلػػؾ المسػػتوي
منفردا عف باقي المستويات األخري  ،وقد سارت االختبارات وفؽ الخطوات ارتية:
ً
 تحديػػد ىػػدؼ االختبػػارات :ىػػدفت االختبػػارات إل ػي قيػػاس أثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـالمتمايز في تنمية الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية .
 إعػػداد جػػدوؿ المواصػػفات :أُعػ َػد جػػدوؿ المواصػػفات بحيػػث يتضػػمف الميػػارات المػراد قياسػػياوتوزيعيا عمي المستويات المعرفية لبموـ.
 صػػياةة مفػػردات االختبػػارات :صػػيغت مفػػردات االختبػػارات فػػي صػػورة أسػػئمة موضػػوعية مػػفنػػوع االختيػػار مػػف متعػػدد ،وس ػؤاؿ المقػػاؿ القصػػير ،والتكممػػة بحيػػث يجيػػب كػػؿ تمميػػذ عػػف
مجموعة مف األسئمة المقدمة إليو في اختبار الفحص العاـ والفحػص الػدقيؽ  ،لقيػاس كػؿ
طالب وفقًا لمستواه القرائػي  .ففػي اختبػار الػوعي الصػوتي والمبػدأ األبجػدي الفرعػي يطمػب

الفػػاحص مػػف التالميػػذ قػػراءة بعػػض األصػػوات وعػػددىا ٕٔ صػػوتًا لمسػػؤاؿ األوؿ  ،وعػػدد
مقطعػػا لمس ػؤاؿ الثػػاني  ،ثػػـ ق ػراءة مجموعػػة مػػف الكممػػات
المقػػاطع الصػػوتية وعػػددىا ٕٔ
ً

مقطعػا وكممػة مختمفػة  ،وبعػد ذلػؾ ينتقػؿ
لثالثة أسئمة بحيث يأتي كػؿ سػؤاؿ منيػا ب ٕٔ
ً
التمميذ إلي االختبار الفرعي الثاني وىو الوعي الصوتي بحيث يطمب الفاحص مػف التالميػذ
تحديػػد موقػػع الصػػوت فػػي الكممػػات  ،والمقطػػع  ،وحػػذؼ صػػوت مكػػاف صػػوت داخػػؿ الكممػػة
الواحدة وتبديؿ صوت بصوت  ،في صور عبػارات مػف نػوع االختيػار مػف متعػدد وعػددىا ٛ
أسػػئمة  ،ويػػأتي االختبػػار الفرعػػي الثالػػث الػػذي يتضػػمف أسػػئمة االسػػتيعاب والطالقػػة بحيػػث
يطمػػب الفػػاحص مػػف كػػؿ تمميػػذ عمػي حػػدة قػراءة الػػنص قػ ارءة صػػحيحة  ،ويقػػوـ باحتسػػاب
الوقت وتحديد مواضع الكممػات الصػحيحة فػي أثنػاء قػراءة الػنص  ،وذلػؾ مػف خػالؿ قصػة
يقوـ التمميذ بقراءتيا بحيث ال تتجاوز ٘٘ كممة  ،ثـ يقدـ لمتمميػذ قصػة ثانيػة بػنفس عػدد
الكممات ويطرح الفػاحص عميػو ٘ أسػئمة تقػيس مسػتويات االسػتيعاب المختمفػة فػي صػورة
األسئمة المقالية القصيرة يجيب عنيا التمميذ مف خالؿ قراءتو واستيعابو لمنص المقروء.
 حساب صدؽ االختباراتُ :عرضت االختبػارات فػي صػورتيا األوليػة ومفتػاح التصػحي عمػيمجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة تػػدريس المغػػة العربيػػة ،والقيػػاس التربػػوي ،وقػػد

أبػػػدي المحكمػػػوف عػػػدة ممحوظػػػات فػػػي تعػػػديؿ بعػػػض األسػػػئمة ،وقػػػد أخػػػذ الباحػػػث بيػػػذه
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الممحوظػػات  ،وجػػاءت تعػػديالتيـ فػػي تغييػػر بعػػض األصػػوات والمقػػاطع الصػػوتية الػػواردة
أيضا استبداؿ بعض النصوص القرائية الواردة في اختبار الطالقػة واالسػتيعاب
باالختبار  ،و ً
بنصوص أكثر مناسبة لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي  ،وأقر المحكموف بعد ذلػؾ صػالحية
االختبار لمتطبيؽ.
 حسػػاب ثبػػات االختبػػاراتُ :حسػػب ثبػػات االختبػػارات عػػف طريػػؽ تطبيقػػو عمػي مجموعػػة مػػفتالميذ المرحمة االبتدائية – ةير عينة البحػث األصػمية – بمغػت ٖ٘ تمميػ ًذا وتمميػذةً ،وذلػؾ

في بدايػة العػاـ الدراسػي  ،ٕٜٓٔ – ٕٓٔٛثػـ أعيػد تطبيػؽ االختبػار بعػد أسػبوعيف عمػي

نفس المجموعة ،وبعد تصحي االختبارات ورصد الدرجاتُ ،حسب الثبات باستخداـ معادلػة
إحصائيا.
بيرسوف ،فبمغ معامؿ الثبات  0ٖ.8ويعد ىذا معامؿ ثبات مقبوالً
ً

سب زمف االختبار،
 حساب زمف االختبارات :بعد تطبيؽ االختبار عمي العينة السابقة ُح َفوجد أنو استغرؽ ساعة ونصؼ (تسعوف دقيقة) ،بما فييا تعميمات االختبار.

ػب معامػػؿ السػػيولة بالنسػػبة لكػػؿ
 حسػػاب معامػػؿ السػػيولة والصػػعوبة والتمييػػزُ :حسػ َسؤاؿ مف أسػئمة االختبػار بقسػمة عػدد الػذيف أجػابوا عػف السػؤاؿ إجابػة صػحيحة عمػي
العػػدد الكم ػي لمتالميػػذ  ،وقػػد ت ػراوح معامػػؿ سػػيولة أسػػئمة االختبػػار بػػيف 0.76 ، 0.24
ويعد ىذا معامؿ سيولة مقبوالً .وبالمثؿ تـ حساب معامؿ الصػعوبة بالنسػبة لكػؿ سػؤاؿ

مف أسئمة االختبار بقسمة عدد الذيف أخطأوا في اإلجابة عف السؤاؿ عمػي العػدد الكمػي

لمطػػالب ،وقػػد تػػراوح معامػػؿ صػػعوبة أسػػئمة االختبػػار بػػيف  0.73 ، 0.37ويعػػد ىػػػذا
معامؿ صعوبة مقبوالً.

ػب معامػػؿ التمييػػز ،وقػػد ت ػراوح معامػػؿ التمييػػز بالنسػػبة ألسػػئمة االختبػػار بػػيف
كمػػا ُحسػ َ
 0.61 ،0.27ويعد ىذا معامؿ تمييز مقبوؿ ،حيث إف معامؿ التمييز المقبوؿ باإلمكػاف
قبولو عند ( 0.24أبو لبدة.)ٜٜٔٙ ،
 االختبارات في صورتيا النيائية :يعػد حسػاب صػدؽ االختبػار وثباتػو وحسػاب معػامالتالصعوبة والسيولة والتمييز صار االختبار في صورتو النيائية مكوناً مف ثالثػيف سػؤاالً
موزعػػػة بػػػيف الموضػػػوعية والمقاليػػػة  ،بحيػػػث يشػػػمؿ كػػػؿ مسػػػتوي عمػػػي عشػػػرة أسػػػئمة
لمتالميذ الضعاؼ  ،وعشرة أسئمة لمتالميذ المتوسطيف  ،وعشرة أسئمة لمتالميذ األقويػاء
.
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صػػححت االختبػػارات وفقًػػا لمفتػػاح التصػػحي الػػذي أعػػده الباحػػث،
 تصػػحي االختبػػاراتُ :ػحيحا ،وخصصػػت
فأعطيػػت درجػػة واحػػدة مػػف األسػػئمة الموضػػوعية لمس ػؤاؿ إذا كػػاف صػ ً
درجة لمسؤاؿ المقالي؛ وبيذا تكوف النياية العظمى لالختبار ىي ٖٓ درج ًة.

تطبًل جتزب البخح :سار تطبًل جتزب البخح وفل اخلطىات اآلتً :
 -9اختيار مجموعة البحث :اُختيرت مجموعة البحث عمي النحو التالي:

أ -اختيػػػر ٖ٘ تمميػػػ ًذا وتمميػػػذة بمحافظػػػة المنيػػػا؛ ليمثمػػػوا المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػي
سػتدرس أدوات المعالجػة التجريبيػة المقترحػة  .وتػـ تػوزيعيـ إلػي ثالثػة مسػتويات
مسػػتوي ضػػعيؼ  ،ومسػػتوي متوسػػط  ،ومسػػتوي متقػػدـ ف ػي ضػػوء تطبيػػؽ اختبػػار
تشخيص عاـ  ،يحدد المستوي العاـ لمتالميذ  ،وتصػنيفيـ إلػي المسػتويات الثالثػة
وصمـ اختبار المس العاـ في ضوء قائمػة ميػارات الػوعي الصػوتي واالسػتيعاب
ُ ،
القرائػي والطالقػػة الشػػفوية بعػػد تقنػػيف االختبػػار عمػي عينػػة مقننػػة وحسػػاب صػػدؽ
االختبار التشخيصي وثباتػو حيػث تكػوف االختبػار مػف  ٔٛسػؤاالً يطمػب الفػاحص
منيػػا مػػػف كػػؿ تمميػػػذ االسػػتماع إلػػػى بعػػض الكممػػػات وتحديػػد الصػػػوت أو المقطػػػع

الصوتى داخؿ الكممة  ،وجاءت أسئمة أخرى يقطع التمميػذ فييػا الكممػات  ،وجػاءت
األسػػئمة األخيػػرة مػػف االختبػػار ؛ لتقػػيس قػػدرتيـ عمػػى كتابػػة كممػػات وجمػػؿ كتابػػة
صحيحة  ،ومف األمثمة التى وردت فى االختبار :
-

ضع إصثعك على الوسحطٍل رقن “6”.

-

أيف يقع صوت ( ىػػَ ) فى كممة فَوا ِكه ُ

ب -اختير ٖ٘ تممي ًذ وتمميذة  ،والػذيف لػف يدرسػوا أدوات المعالجػة التجريبيػة المقترحػة
؛ ليمثموا المجموعة الضابطة.

 -2تطبًل اختبارات الىعٌ الصىتٌ واالستًعاب الكزائٌ والطالق الشفىي قبلًًّا :
أ -اختبار ميارات الوعي الصوتي :
طُبػػؽ اختبػػار ميػػارات الػػوعي الصػػوتي عم ػي المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ،وقػػد

ُحسب الفرؽ بيف متوسطي درجػات المجمػوعتيف باسػتخداـ اختبػار كتك لممجموعػات المتكافئػة،
والجدوؿ التالي ٔ يوض ذلؾ:
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جذول 9
ٌوضح الوحوسط الحساتً ،واالنحراف الوعٍاري ،وقٍوة "ت" لنحائج الحطثٍق القثلً الخحثار الوعً
الصوجً فً الوجووعحٍن الضاتطة والحجرٌثٍة
الوجووعة

عذد أفراد
الوجووعة

الوحوسط
الحساتً

االنحراف
الوعٍاري

الضاتطة

95

99٫59

9٫9

الحجرٌثٍة

95

99٫95

9

قٍوة " ت
"

هسحوي الذاللة

9٫29

غٍر دالة عنذ
هسحوي 9٫95

يتض ػ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ تكػػافؤ مجمػػوعتي البحػػث فػػي اختبػػار الػػوعي الصػػوتي ،
ويػػدعـ ىػػذا أنػػو ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي  0.5بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة
والتجريبية في التطبيؽ القبمي.

ب ػ اختبار االستيعاب القرائي :
ػب
طُبػػؽ اختبػػار االسػػتيعاب القرائ ػي عم ػي المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ،وقػػد ُحسػ َ
الفػػػرؽ بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات المجمػػػوعتيف باسػػػتخداـ اختبػػػار ك ت ك لممجموعػػػات المتكافئػػػة،
والجدوؿ التالي ٕ يوض ذلؾ:
جذول 9
ٌوضح الوحوسط الحساتً ،واالنحراف الوعٍاري ،وقٍوة "ت" لنحائج الحطثٍق القثلً
الخحثار االسحٍعاب القرائً فً الوجووعحٍن الضاتطة والحجرٌثٍة
قٍوة
االنحراف
الوحوسط
عذد أفراد
هسحوي الذاللة
الوجووعة
"ت"
الوعٍاري
الحساتً
الوجووعة
5٫9
99٫99
95
الضاتطة
غٍر دالة عنذ
9٫99
هسحوي 9٫95
9٫5
99٫55
95
الحجرٌثٍة

يتضػ مػػف الجػػدوؿ السػابؽ تكػػافؤ مجمػػوعتي البحػػث فػػي اختبػػار االسػػتيعاب القرائػي ،
ويػػدعـ ىػػذا أنػػو ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي  0.5بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة
والتجريبية في التطبيؽ .

جذول 9
ٌوضح الوحوسط الحساتً ،واالنحراف الوعٍاري ،وقٍوة "ت" لنحائج الحطثٍق القثلً
الخحثار الطالقة الشفوٌة فً الوجووعحٍن الضاتطة والحجرٌثٍة
قٍوة
االنحراف
الوحوسط
عذد أفراد
هسحوي الذاللة
الوجووعة
"ت"
الوعٍاري
الحساتً
الوجووعة
5٫9
99٫99
95
الضاتطة
غٍر دالة عنذ
9٫99
هسحوي 9٫95
9٫9
99٫59
95
الحجرٌثٍة
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يتض ػ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ تكػػافؤ مجمػػوعتي البحػػث فػػي اختبػػار الطالقػػة الشػػفوية ،
ويػػدعـ ىػػذا أنػػو ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي  0.5بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة
والتجريبية في التطبيؽ .

 -3تدريس أدوات املعاجل التجزيبً املكرتح :
قاـ الباحثاف بالتدريس  ،وقد استغرؽ التطبيؽ أربعة أسابيع دوف وقت تطبيؽ االختبار.

 -4تطبًل اختبار الىعٌ الصىتٌ واالستًعاب الكزائٌ والطالق الشفىي :
طُبقت اختبارات الوعي الصػوتي واالسػتيعاب القرائػي والطالقػة الشػفوية عمػي المجمػوعتيف

الضابطة والتجريبية بعد االنتياء مف التدريس .

تحميػػؿ النتػػائج باسػػتخداـ الطػػرؽ اإلحصػػائية :قورنػػت درجػػات أف ػراد المجموعػػة التجريبيػػة
ب ػدرجات أف ػراد المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار الػػوعي الصػػوتي  ،كمػػا
قورنت درجات أفراد المجوعة التجريبيػة بػدرجات أفػراد المجموعػة الضػابطة الختبػار الػوعي
الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية  ،وذلؾ باستخداـ .Spss

نتائج البخح
توصؿ البحث إلي مجموعة مف النتػائج تػرتبط بمعرفػة مػدي فاعميػة إسػتراتيجية الػتعمـ
المتمايز في تدريس القراءة عمي تنميػة الػوعي الصػوتي واالسػتيعاب القرائػي والطالقػة الشػفوية
لدي تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي .

أ  -نتــائج فاعلً ـ إســرتاتًجً الــتعلم املتمــاي ي تنمً ـ الــىعٌ الصــىتٌ لتالمًــذ الصــث الجال ـح
االبتدائٌ .
تمػػػت صػػػياةة الفػػػرض الخػػػاص بيػػػذا الجػػػزء عمػػػي النحػػػو التػػػالي :يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة
إحصائية بيف متوسػطي درجػات المجموعػة التجريبيػة التػي تػدرس باسػتخداـ إسػتراتيجية الػتعمـ
المتمػػايز والمجموعػػة الضػػابطة التػػي تػػدرس بالطريقػػة التقميديػػة فػػي اختبػػار الػػوعي الصػػوتي
لصال المجموعة التجريبية بعديا .
 -9لمتحقؽ مف صػحة الفػرض السػابؽ تمػت مقارنػة متوسػطات درجػات المجمػوعتيف الضػابطة
والتجريبية الختبار الوعي الصوتي  ،ويوض الجدوؿ التالي ذلؾ:
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جذول 9
الوحوسط الحساتً واالنحراف الوعٍاري وقٍوة " ت " لذرجات أفراد الوجووعحٍن الضاتطة
والحجرٌثٍة فً القٍاس الثعذي الخحثار الوعً الصوجً
هسحوي
قٍوة
االنحراف
عذد أفراد الوحوسط
هعاهل أٌحا
لوجووعة
الذاللة
"ت"
الوعٍاري
الحساتً
العٍنة
دالة عنذ
9٫95
99٫99
95
الضاتطة
هسحوي
29٫9
9٫29
9٫99
99٫99
95
الحجرٌثٍة
9٫99

يتض مف الجدوؿ السابؽ ٖ تحسف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيػؽ
البعدي الختبار الوعي الصوتي إذا ما قُورف بمتوسط درجات طالب المجموعة الضػابطة ،حيػث
بمػػغ متوسػػط درجػػات طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة ( ،)99٫99فػػي حػػيف بمػػغ متوسػػط درجػػات

المجموعة الضابطة ( ،)99٫99كما أف ىذه الفروؽ بيف المتوسطات دالة عند مستوي 0.10
وتتفػػػػؽ ىػػػػذه النتيجػػػػة مػػػػع دراسػػػػة كػػػػويز ( ٕٕٔٓ )  ،وتوممينسػػػػوف ( ٕٓٔٓ ) ،
وحسب معامؿ إيتا  -حيث عد كوىيف  Cohenقيمة مؤشر إيتا لقياس حجـ األثر صغي ارً عنػد
ُ

القيمػػة ( ،)0.2وعػػده متوسػػطاً عنػػد القيمػػة ( ،)0.5وعػػده كبيػػ ارً عنػػد القيمػػة ( 0.8أبػػو لبػػدة،
 ،)ٜٜٔٙويتض مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة معامؿ إيتا نسبة كبيرة ،وىذا يػدؿ عمػي فاعميػة

اإلستراتيجية المقترحة في تحقيؽ أىدافيا .
وبيػذا تمػت اإلجابػة عػف السػؤاؿ الثػاني :مػػا فاعميػة إسػتراتيجية الػتعمـ المتمػايز فػي تنميػػة
الوعي الصوتي لدي تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي متبايني التحصيؿ ؟

ب -نتــائج فاعلً ـ إســرتاتًجً الــتعلم املتمــاي ي تنمً ـ االســتًعاب الكزائ ـٌ لــدٍ تالمًــذ الصــث
الجالح االبتدائٌ .
التحقؽ مف صحة الفرض الثػاني ،وىػو :يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات
المجموعػة التجريبيػة التػػي تػدرس باسػػتخداـ إسػتراتيجية الػتعمـ المتمػػايز والمجموعػة الضػػابطة
التػػي تػػدرس بالطريقػػة التقميديػػة فػػي اختبػػار االسػػتيعاب القرائػػي لصػػال المجموعػػة التجريبيػػة
بعديا .ويوض الجدوؿ التالي ذلؾ:
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جذول 9
الوحوسط الحساتً واالنحراف الوعٍاري وقٍوة "ت" لذرجات أفراد الوجووعحٍن الضاتطة والحجرٌثٍة
فً القٍاس الثعذي الخحثار االسحٍعاب القرائً
عذد
هعاهل
قٍوة
االنحراف
الوحوسط
هسحوي الذاللة
أفراد
لوجووعة
أٌحا
"ت"
الوعٍاري
الحساتً
العٍنة
9٫99
99٫99
95
الضاتطة
دالة عنذ هسحوي
92٫99
9٫99
9٫99
9٫99
99٫99
95
الحجرٌثٍة

يتض

مف الجدوؿ السابؽ ٗ تحسف متوسط درجات المجموعة التجريبية في

التطبيؽ البعدي الختبار االستيعاب القرائي إذا ما قُورف بمتوسط درجات طالب المجموعة

الضابطة ،حيث بمغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية (ٕٔ ،)ٖٛ٫في حيف بمغ
متوسط درجات المجموعة الضابطة (ٔٓ ،)ٖٕ٫كما أف ىذه الفروؽ بيف المتوسطات دالة عند
مستوي  0.10وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة درابيو ( ٕٗٓٓ )  ،واسماعيؿ ( ) ٕٓٔٛ
وحسب معامؿ إيتا  -حيث عد كوىيف  Cohenقيمة مؤشر إيتا لقياس حجـ األثر صغي ارً عند
ُ
القيمة ( ،)0.2وعده متوسطاً عند القيمة ( )0.5وعده كبي ارً عند القيمة ( 0.8أبو لبدة،
 ،)ٜٜٔٙوىذا يدؿ عمي فاعمية البرنامج المقترح في تحقيؽ أىدافو .ويوض الجدوؿ التالي
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة كتك لدرجات أفراد المجموعتيف الضابطة
والتجريبية في القياس البعدي الختبار االستيعاب القرائي.
وبيػػذا تمػػت اإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الثالػػث  :مػػا فاعميػػة إسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمػػايز فػػي تنميػػة
االستيعاب القرائي لدي تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي متبايني التحصيؿ ؟

ج -نتائج فاعلً إسرتاتًجً التعلم املتماي ي تنمً الطالق الشفىي لدٍ تالمًذ الصث الجالـح
االبتدائٌ .
التحقؽ مف صحة الفرض ارتي :يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات
المجموعة التجريبية التي تدرس باستخداـ إستراتيجية التعمـ المتمايز والمجموعة الضابطة
التي تدرس بالطريقة التقميدية في اختبار الطالقة الشفوية لصال المجموعة التجريبية بعديا.
ويوض الجدوؿ التالي ذلؾ:
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جذول 5
الوحوسط الحساتً واالنحراف الوعٍاري وقٍوة "ت" لذرجات أفراد الوجووعحٍن الضاتطة والحجرٌثٍة
فً القٍاس الثعذي الخحثار الطالقة الشفوٌة
عذد
هعاهل
قٍوة
الوحوسط االنحراف
هسحوي الذاللة
أفراد
لوجووعة
أٌحا
"ت"
الوعٍاري
الحساتً
العٍنة
9٫99
99٫99
95
الضاتطة
دالة عنذ هسحوي
99٫99
9٫99
9٫99
9٫99
95٫99
95
الحجرٌثٍة

يتض

مف الجدوؿ السابؽ ٗ تحسف متوسط درجات المجموعة التجريبية في

التطبيؽ البعدي الختبار الطالقة الشفوية إذا ما قُورف بمتوسط درجات طالب المجموعة

الضابطة ،حيث بمغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ( ،)95٫99في حيف بمغ

متوسط درجات المجموعة الضابطة ( ،)99٫99كما أف ىذه الفروؽ بيف المتوسطات دالة عند
وحسب معامؿ إيتا  -حيث
مستوي  0.10وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة درابيو ( ٕٗٓٓ ) ُ ،
عد كوىيف  Cohenقيمة مؤشر إيتا لقياس حجـ األثر صغي ارً عند القيمة ( ،)0.2وعده
متوسطاً عند القيمة ( )0.5وعده كبي ارً عند القيمة ( 0.8أبو لبدة ، )ٜٜٔٙ ،وىذا يدؿ عمي

فاعمية اإلستراتيجية المقترحة في تحقيؽ أىدافيا .ويوض الجدوؿ التالي المتوسط الحسابي
واالنحراؼ المعياري وقيمة كتك لدرجات أفراد المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس
البعدي الختبار الطالقة الشفوية .
وبيػػذا تمػػت اإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ الرابػػع  :مػػا فاعميػػة إسػػت ارتيجية الػػتعمـ المتمػػايز فػػي
تنمية الطالقة الشفوية لدي تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي متبايني التحصيؿ ؟ .

تفسري النتائج
ٔ -أشارت نتػائج البحػث إلػي تحسػف أداء المجموعػة التجريبيػة عػف أداء المجموعػة الضػابطة
في تنمية الػوعي الصػوتي واالسػتيعاب القرائػي والطالقػة الشػفوية فػي االختبػارات الفرعيػة
لكػؿ مػنيـ بعػديا وىػذا مػا أكدتػو العديػد مػف الدراسػات كدراسػة)، Chomsky ( 2007
وتوممينسػػػوف( ٕٓٔٓ )  ،ونصػػػر ( ٕٗٔٓ )  ،و سػػػالـ ( ٕ٘ٔٓ )  ،ودراسػػػة نافػػػذ (
 ، ، )ٕٓٔٚومظفػػػر (  ، )ٕٓٔٚوعبػػػد المقصػػػود (  ، ) ٕٓٔٛوخمػػػؼ ( ٕٕٓٓ ) ،
واتفقت ىذه الدراسات مع البحث الحالي في فاعميػة اسػتخداـ الػتعمـ المتمػايز فػي تحسػيف
األداء التدريسػػي وميػػارات تعمػػػـ المغػػة  ،واختمفػػت معيػػػـ فػػي العينػػة بحيػػػث جػػاءت ىػػػذه
الدراسػػات لطػػالب المرحمػػة اإلعداديػػة والثانويػػة بينمػػا اقتصػػر البحػػث الحػػالي عم ػي تنميػػة
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ميارات القراءة المبكرة واالستيعاب والطالقة لتالميذ الصػؼ الثالػث  ،وتقػديـ مجموعػة مػف
األنشطة المتمايزة لمستويات قرائية متباينة بيف المستوي الضػعيؼ  ،والمتوسػط  ،والقػوي
 ،ووجػػػدت فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة
بعديا لصال المجموعة التجريبية.
والضابطة ً
وقد يرجع تحسػف أداء المجموعػة التجريبيػة عػف أداء المجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ
البعدي في تنمية ميارات الوعي الصوتي واالستيعاب القرائي والطالقة الشفوية إلي:
أيضػػا األىػػداؼ السػػموكية الخاصػػة بكػػؿ لقػػاء عم ػي حػػدة ،وقػػد
 وضػػوح األىػػداؼ العامػػة  ،و ًتصدرت ىذه األىداؼ مقدمة كؿ لقاء ،حتي يكوف المعممػوف عمػي بينػة مػف ىػذه األىػداؼ
قبؿ دراستيا.
 اختيار وتنظيـ محتوي البرنامج المقترح وفقًا الحتياجاتيـ ،مما كاف لػو تػأثير إيجػابي عمػيفيميـ لممسموع ،وذلؾ ألنو اُختيرت قصص مشوقة حتي يتسني عمييـ تحميميا وفيميا.

 استخداـ إستراتيجيات التدريس المتمركػزة حػوؿ المتػدرب فػي أثنػاء تنفيػذ البرنػامج سػاعدتفي تحصػيؿ الطػالب ليػذه الميػارات وممارسػاتيا ،واسػتخداميا كممارسػات تدريسػية ولػيس
كجانب نظري فقط.
 اإلسػػػتراتيجية المقترحػػػة اعتمػػػدت عمػػػي تقػػػديـ ميػػػارة القػػػراءة بطريقػػػة محػػػددة وبػػػإجراءاتبػػدءا بتقػػديـ النمػػوذج  ،وىػػو عػػرض الميػػارة مػػف خػػالؿ المعمػػـ  ،ثػػـ الممارسػػة
واضػػحة ً
معػا  ،وتقػديـ التغذيػة الراجعػة لكػؿ
الموجية والتي يقوـ كؿ مف التمميذ والمعمػـ بممارسػتيا ً
نشاط عمي حػدة  ،ويػأتي دور الممارسػة المسػتقمة  ،وفييػا يقػوـ التمميػذ بممارسػة الميػارة

بمفػػرده  ،وف ػي كػػؿ خط ػوات تنفيػػذ اإلسػػتراتيجية يػػأتي دور المعمػػـ بالػػدور الػػداعـ والمحفػػز
لمتالميذ .
 -اعتمػػاد اإلسػػتراتيجية المقترحػػة عم ػي تقػػديـ أنشػػطة متمػػايزة أو مختمفػػة وفقًػػا لمسػػتوي كػػؿ

تمميػػػذ داخػػػؿ الصػػػؼ الدراسػػػي ووفقًػػػا لمسػػػتواه القرائػػػي  ،فالتمميػػػذ الضػػػعيؼ يحصػػػؿ عمػػػي
مجموعة األنشطة التػي تناسػب مسػتواه القرائػي  ،والتػي تركػز عمػي تنميػة مبػاديء الػوعي

الصوتي وصوت الحرؼ  ،والتي تساعد التالميذ عمي التمكف مف ميارات القراءة األساسػية
 ،وأمػا مسػتوي التالميػذ المتوسػطوف واألقويػاء فتركػز األنشػطة المقدمػة ليػـ عمػي تػػدريس
أنشػطة المفػردات واالسػتيعاب القرائػي  ،والتػي جػاءت عمػي النحػو التػالي  :أنشػطة مفػػاتي
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السياؽ – المعاني المتعددة – عائمػة الكممػة – شػبكة المفػردات – التنبػؤ بمضػاميف الػنص
مف خالؿ الصورة والعنػواف – التفكيػر فػي المعرفػة المسػبقة لمػنص – توقػع أحػداث القصػة
مػػػف خػػػالؿ األحػػػداث – إجابػػػة األسػػػئمة المباشػػػرة وةيػػػر المباشػػػرة حػػػوؿ الػػػنص – التنظػػػيـ
والمراقبة الذاتية – التمخيص واعادة السرد لمحتوي القصة.
 مرونة خطوات واجراءات إستراتيجية التػدريس المقترحػة بحيػث يمتػزـ المعمػـ عنػد التػدريسلمتالميذ الضػعاؼ باسػتخداـ خطػوات كافػة واجػراءات اإلسػتراتيجية مػف النمػوذج والممارسػة
الموجيػػة حت ػي الممارسػػة المسػػتقمة  ،ولكػػف عنػػد التػػدريس لمتالميػػذ المتوسػػطيف فيػػدرس
معػػا لمػػتمكف
لمتالميػذ مباشػػرة مػػف الممارسػػة الموجيػػة  ،والتػي يتػدخؿ فييػػا التمميػػذ والمعمػػـ ً
مػػف الميػػارة وتعػػديميا عنػػد الحاجػػة إلػي ذلػػؾ  ،أمػػا التالميػػذ المتقػػدموف قرائيػػا فيبػػدأ المعمػػـ
مباشػػرة بالممارسػػة المسػػتقمة حت ػي يتػػي لمتالميػػذ فرصػػة أكبػػر لممارسػػة الق ػراءة وتحميػػؿ
النصوص واستيعابيا والتمكف منيا قرائيا .
 التغذيػػة الراجعػػػة التػػػي قػػػدميا المعمػػـ فػػػي أثنػػػاء المقػػػاءات سػػاعدت عمػػػي تحسػػػيف فيميػػػـوقدرتيـ عمي ممارسة واستخداـ إستراتيجية التعمـ المتمايز .
 ممارسة الطالب لألنشطة المقترحة بالبرنامج ساعدت عمي فيػـ وتحميػؿ المفػاىيـ الخاصػةبالتدريس مف خالؿ استخداـ إستراتيجية التعمـ المتمايز .
 تحفيػػز المعمػػـ عم ػي المناقشػػة والح ػوار الػػدائميف ،والػػذي سػػاعد بػػدوره عم ػي فيػػـ وتحميػػؿالمفاىيـ والعمميات المقدمة في البرنامج ،والي كيفية تنفيذ أنشطة القراءة المتنوعة .
 اسػػػتخداـ أوراؽ العمػػػؿ والنشػػػرات التعميميػػػة التػػػي اسػػػتخدميا الباحػػػث سػػػاعد عمػػػي تنميػػػةتحصيميـ ،وتصميـ كتاب الطالب لمقراءة التعزيزيػة يسػاعد عمػي تنميػة ميػارات االسػتيعاب
والوعي الصوتي والطالقة الشفوية لدييـ .
 ممارسػػة أنشػػطة تطبيقيػػة فػػي أثنػػاء تنفيػػذ البرنػػامج سػػاعد عم ػي توضػػي وفيػػـ اإلج ػراءاتالخاصة بالعممية التدريسػية ،وكيفيػة ربطيػا بعمميػات القػراءة فػي مكػوف الػوعي الصػوتي ،
وصوت الحرؼ  ،واالستيعاب القرائي  ،والطالقة الشفوية.
 تحسف أداء المجموعة التجريبية في ميارات الوعي الصوتي واالستيعاب القرائػي والطالقػةوجيػا لوجػو ،ممػا سػاعد
الشفوية قد يرجع إلي أف ىذه المجموعػة قػد تفاعمػت مػع الباحػث ً
عمي فيـ البرنامج وتحميمو ،واإلجابة عف كافة التساؤالت التي مػف الممكػف أف تطػرح عمػي
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أذىػػػػانيـ فػػػػي أثنػػػػاء البرنػػػػامج ،والمناقشػػػػة الحػػػػرة الموجيػػػػة ،وكتابػػػػة التقػػػػارير وتسػػػػجيؿ
المالحظػػات ممػػا سػػاعد عم ػي وضػػوح المفػػاىيـ والػػتمكف مػػف امتالكيػػا ،وذلػػؾ عم ػي عكػػس
المجموعة الضابطة التي لـ تتمؽ أي دعـ مف الباحث.

التىصًات
في إطار ما أسفر عنو البحث مف نتائج ،وفي إطار خصػائص مجموعػة البحػث يمكػف
تقديـ التوصيات ارتية:
 عقد دورات تدريبية مػف خػالؿ وحػدات التػدريب بػوزارة التربيػة والتعمػيـ والمػديريات واإلداراتالتعميمية المختمفة عمي كيفية استخداـ التعمـ المتمايز في تدريس المغة العربيػة ومياراتيػا
.
 تصػػميـ مقػػرر بكميػػة التربيػػة شػػعبة المغػػة العربيػػة لتػػدريس أنشػػطة ميػػارات المغػػة العربيػػةالمتمايزة ؛ لإلعػداد المينػي لمعممػي مػا قبػؿ الخدمػة عمػي كيفيػة تػدريس جميػع الميػارات ،
أيضا ببرامج الدراسات العميا في الدبموـ العاـ.
و ً
 إنشػػاء قسػػـ بكميػػة التربيػػة لتعمػػيـ القػراءة المبكػػرة  ،حيػػث ال يعمػػؿ فػي مجػػاؿ تعمػػيـ القػراءةالمبكرة وتنمية ميارات الوعي الصوتي واالسػتيعاب والطالقػة سػوي المتخصصػيف والمػؤىميف
تربويا .
ً
 توجيػػػو نظػػػر المػػػوجييف الفنيػػػيف لمغػػػة العربيػػػة إلػػػي أىميػػػة اسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية التػػػدريسالمقترحة في تدريس الوعي الصوتي والطالقة الشفوية واالستيعاب القرائي .
-

إمداد الييئة العامة لمحو األمية وتعميـ الكبار ببرامج تعميـ القراءة في ضػوء إسػتراتيجية
التدريس المقترحة .

الدراسات واملشزوعات البخجً املستكبلً
يمكف في ضوء ما تقدـ بو البحث مف نتائج ،وما توصؿ إليو مف توصيات تقديـ مقترحػات
بالبحوث ارتية:
 فاعمية استخداـ بعض إسػتراتيجيات الػتعمـ المتمػايز فػي تػدريس االسػتماع والقػراءة لتنميػةميارات فيـ المقروء والمسموع واتجاىتيـ نحوىا لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي.
 برنػػامج مقتػػرح لمعممػػي مػػا قبػػؿ الخدمػػة بكميػػات التربيػػة عم ػي اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـالمتمايز في تدريس الكتابة والتحدث لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي .
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 292 -

فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم المتمايز...

عدد مايو-ج0201 )58( -0م

 فاعميػػة اسػػتخداـ الػػوعي الصػػوتي والمبػػدأ األبجػػدي ف ػي تػػدريس الق ػراءة فػػي تنميػػة ميػػاراتالتواصؿ الشفوي لدي تالميذ الصفوؼ األولي .
 تصػػور مقتػػرح لكتػػاب المغػػة العربيػػة قػػائـ عمػي مػػدخؿ األنشػػطة المتمػػايزة وقيػػاس أثػػره عمػيتنمية ميارات القراءة والكتابة اإلبداعية لدي تالميذ الصؼ الرابع .
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