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 :المستخلص

 المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر عن الكشف الِ الحالية الدراسة ٌدفت       
 جدة هديىة في الهتوسطة الهرحمة طالبات لدى القرائي الفٍم هٍارات تىهية عمِ االىجميزية

 ، جدة هديىة في هتوسط األول الصف طالبات هن طالبة (ٕٗ) هن الدراسة ةــعيى تكوىت
 (ٕٔ) عمِ واشتهمت تجريبية احداٌها الهجهوعتين ذو التجريبي شبً الهىٍج الباحثة واستخدهت

 طالبة (ٕٔ) عمِ اشتهمت ضابطة والثاىية ، الصاهتة القراءة بطريقة الىصوص درست طالبة
 الهىاسبة القرائي الفٍم لهٍارات قائهة  في الدراسة أدوات وتهثمت . االعتيادية بالطريقة درست

 عهمية بطبيعة يتعمق فيها الدراسة عيىة الهتعمهات  لدى الهٍارات ٌذي لقياس واختبار  لمطالبات،
 فروق وجود الدراسة ىتائج أظٍرت وقد  .هستوياتً هن الهتعمهات وتهُكن األداء، حيث هن القراءة
 ، والتذوقي ، والىاقد ، الستىتاجيوا ، السطحي فٍمال هٍارات في يةئصاحإ اللةد ذات
 (.الصاهتة القراءة) األداء حيث هن القراءة لىوع تعزى  عي.بداإلوا

 اتجاي في دالة والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين الفروق أن الدراسة ىتائج أظٍرت وقد
 (ٔٔ) هقابل في (ٕٖ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة
 ال :عمِ يىص الذي الصفري الفرض رفض تم الىتيجة ٌذي عمِ وبىاء .الضابطة لمهجهوعة

 في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد
 فروق توجد :عمِ يىص الذي البديل الفرض وقبول القرائي، لمفٍم الكمية لمدرجة البعدي القياس
 البعدي القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة

 القراءة  أن عمِ كبيرة داللة ولٍذا التجريبية الهجهوعة اتجاي في القرائي لمفٍم الكمية لمدرجة
 والىاقد االستىتاجي الفٍم هٍارات وفي ككل  القرائي الفٍم هٍارات تىهية في أثرت الصاهتة

 هن بجهمة البحث وأوصِ .االعتيادية بالطريقة هقارىة الطالبات لدى واالبداعي وقيوالتذ
 دراسة عىد القرائي الفٍم هٍارات تىهية في الصاهتة القراءة اعتهاد أٌهٍا هن جاء التوصيات

 الِ اضافة .الحالية التجربة خالل هن فاعميتٍا ُاتبتت حيث الهتوسطة لمصفوف االىجميزية المغة
 حيث هن التدريس بطرائق  وذلك األعهق الىوعي االٌتهام االىجميزية لمغة القراءة دريست اعطاء
 الدراسة واوصت كها .بتوصيفٍا االكتفاء وعدم صوتية ىهاذج وتقديم الغرض حيث وهن األداء
 المغة في الصاهتة القراءة عمِ البىائية التتابعية  البحوث هن الهزيد اجراء بأٌهية الحالية
 تهٍيدا الهسحية التشخيصية الدراسات هىٍا ، الطمبة لدى الضعف جواىب وتحديد زيةاالىجمي
 .عالجية براهج لبىاء

 (.اثر ، القرائي الفٍم الصاهتة، القراءة  :ةــيحلهفتاا تاــلكمها) 
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 الهقدهة:
 فالمغة والحضارات األهم ذاكرة فكاىت بٍا اهلل أىطقً التي بالمغة غيري عن اإلىسان تهيز

 عمِ وظائفٍا أٌم هن لمغة االتصالية الوظيفة فان لذا اإلىسان بىي بين التواصل سيمةو  ٌي
 .اإلطالق

 تزداد وبفضمٍا الالهحدودة والهعرفة والفٍم الهعموهات عالم اإلىسان يمج وبالقراءة
 محياتٍ  الهتعمهون فيدخل واالستيعابية التعبيرية القدرات وتىهو الخبرات وتتعدد المغوية الهحصمة
 .وفٍها لغاتٍم بتعمم االخرى الهجتهعات هع ويتواصمون ، بالقراءة العمهية

 فٍي الثاىية، المغة أو األم المغة كاىت سواء المغة فىون بين هٍهة هكاىة القراءة وتحتل
ذا واإلهالء، والىحو، واألدب، والىصوص، التعبير هن كل حولً ٌيجهع الذي الهحور  كاىت وا 
 أدوات فيً تحاصر الذي الوقت في القراءة أٌهية اىخفاض عمِ تدل إعالهية هؤشرات ٌىاك

ي .بالهتعمهين وتحوط التكىولوجيا  المغة تعمم خاصة والتعمم التعميم دعائم وابرز التعمم اساس ٌو
 .االجىبية

 يىاسبٍم ها هىٍا الهتعمهين ليختار هعرفتٍا هن بد ال وهٍارات وهستويات أىواع ولمقراءة
ا وقطف عميٍا الهقدرة لتحقيق  هٍاراتٍا عمِ التدريب فوجب .وجهاعات فرادى  ها فٍم و ثهاٌر
 األساسية القراءة هٍارات إلىهاء وقتٍم جل الهعمهون أعطِ لذا .الهتعمم عين عميً وتقع يقرأ
 القراءة هٍارات بإىهاء اٌتهوا فقد ، اجىبية كمغة االىجميزية المغة هعمهو وبخاصة الهتعمم، لدى

 .االجىبية المغة تعمم عمِ الهتعمهين ساعدةله بأىواعٍا
 حفظًا، الهختزىة الذاكرة أوهن ىظرًا، تكون الكتاب هن اجىبية كمغة االىجميزية المغة وقراءة

 تحديد في اآلراء وتعددت الىظريات اختمفت وهٍها ، استهاعاً  تكون وقد وسراً  جٍراً  تكون وقد
 أدوات أٌم وهن البشري الىشاط هجاالت أٌم هن حيويا هجاال تبقِ أىٍا إال القراءة هفٍوم

 الشعوب ترتقي خاللٍا وهن السابقة، والحضارات باألهم واالتصال والثقافة الهعرفة اكتساب
 .وأخالقيا فكريا قاطبً والهجتهعات
 لمقراءة. االساس الركن يعد والذي الفٍم، ٌو االىجميزية المغة قراءة تعميم هن فالغاية

 اىٍا بل بٍا، والىطق الحروف عمِ التعرف هجرد عمِ تقوم هيكاىيكية ةعهمي ليست فالقراءة
  (.:Krashen، 37 2004 )كراشن الفٍم الِ توحي هعقدة عقمية فكرية عهمية

 بهٍاراتً تىهيتً الِ الهعمم يسعِ الذي القراءة هن الغاية ٌو تحديدا القرائي والفٍم
 حيث (،ٕٗٓص ،ٕٓٔٓ )الحالق، الدراسية لالهراح هختمف في الطمبة لدى الهختمفة وهستوياتً

 كالتحميل، العميا العقمية العهميات هن بالكثير  القرائي الفٍم هٍارات خالل هن الطالب يقوم
 والربط. واالستىتاج، والحكم واإلدراك، والتجريد، والتعهيم،
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 تطوير الِ سعيا اجىبية كمغة باالىجميزية القراءة تعميم هيدان في الدراسات تعددت وقد
 ها وفٍم االىجميزية بالمغة القراءة هٍارات اكتساب عمِ الهتعمهين تساعد التي واالليات البراهج
 .الهتعمهين عىد والتحصيل القرائي الفٍم لتىهية واىسبٍا وهٍاراتٍا خصائصٍا لبحث و يقرأوىً،

 عمِ لوالعه اجىبية كمغة باالىجميزية لمقراءة األساسية الهٍارات تحديد فإن ٌىا وهن
ريا ٌدفا يعد تىهيتٍا  الهتعمهين اهتالك أٌهية هن الرغم وعمِ كاىوا. أيىها لمهتعمهين جٌو
 أثبتت السابقة الدراسات هن العديد أن إال اجىبية كمغة باالىجميزية األساسية القراءة لهٍارات

               سبتًى ها إن حيث ؛ اجىبية كمغة باالىجميزية القراءة تعمم في الهتعمهين هن الكثير فشل
 كمغة باالىجميزية القراءة في صعوبات لديٍم عاهةً  الهدارس طالب هن تقريباً  % ٓٗ-ٖٓ

 هن هعرفتً يريد ها جهيع عمِ واالطالع بىفسً التعمم هن اإلىسان تهكن القراءة إن ثم اجىبية،
 األحيان. هن كثير في بأحد االستعاىة دون

 االىجميزية المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر تحديد الحالية الدراسة وتحاول
 لمغة والدارسات جدة هديىة يـف الهتوسطة الهرحمة لطالبات القرائي الفٍم هٍارات تىهية عمِ

 هن الهتغير الهعرفة عالم هع والتواصل واالستيعاب الفٍم أجل هن اجىبية كمغة اإلىجميزية
  حولٍا.
 الدراسة: هشكمة

  وأٌهيتٍا، األداء حيث هن القراءة طبيعة حول وآراء أفكار هن سابقاً  ورد ها الِ استىادا
 حيث وهٍاراتٍا االىجميزية المغة تدريس طرائق هجال في لمباحثة العمهية الخبرة ضوء وفي

 الِ ُيعزى قد االىجميزية المغة صف في الطالبات لدى القرائي الفٍم ىهو في قصوراً  الحظت
 :التالي الرئيس السؤال في تتحدد سةالدرا هشكمة الفإن استخدام

 الفهم ههارات تنهية عمى االنجميزية المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر ها
 السعودية؟ العربية بالههمكة جدة هدينة في  الهتوسطة الهرحمة طالبات لدى القرائي

 :التالية الفرعية األسئمة عمى االجابة يجب الرئيس السؤال عمى ولالجابة
 الفٍم هٍارات تىهية عمِ االىجميزية المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر اه -

 السعودية؟ العربية بالههمكة جدة هديىة في  الهتوسطة الهرحمة طالبات لدى السطحي
 الفٍم هٍارات تىهية عمِ االىجميزية المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر ها -

 السعودية؟ العربية بالههمكة جدة هديىة في  الهتوسطة الهرحمة طالبات لدى االستىتاجي
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 الىاقد الفٍم هٍارات تىهية عمِ االىجميزية المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر ها -
 السعودية؟ العربية بالههمكة جدة هديىة في  الهتوسطة الهرحمة طالبات لدى

 الفٍم هٍارات تىهية عمِ االىجميزية المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر ها -
 السعودية؟ العربية بالههمكة جدة هديىة في  الهتوسطة الهرحمة طالبات لدى التذوقي

 الفٍم هٍارات تىهية عمِ االىجميزية المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر ها -
 السعودية؟ العربية بالههمكة جدة هديىة في  الهتوسطة الهرحمة طالبات لدى االبداعي

 القرائي الفٍم هٍارات تىهية عمِ االىجميزية المغة هوضوعات لبعض الصاهتة القراءة أثر ها -
 السعودية؟ العربية بالههمكة جدة هديىة في  الهتوسطة الهرحمة طالبات لدى ككل
 : التالية الفروض صحة هن التحقق يجب الدراسة اسئمة عمى ولالجابة

 هتوسطي بين ( α ≥ ٓ٘5ٓ) داللة ىهستو  عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ٔ
                  الفٍم هٍارات اختبار في الضابطةو  التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات

 .البعدي السطحي
 هتوسطي بين ( α ≥ ٓ٘5ٓ) داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ٕ

                   الفٍم اتهٍار  اختبار في الضابطةو  التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات
   .البعدي االستىتاجي

 هتوسطي بين ( α ≥ ٓ٘5ٓ) داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ٖ
                      الفٍم هٍارات اختبار في الضابطةو  التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات
 .البعدي الىاقد

 هتوسطي بين ( α ≥ ٓ٘5ٓ) داللة ستوىه عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ٗ
                   الفٍم هٍارات اختبار في الضابطةو  التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات
  .البعدي التذوقي

 هتوسطي بين ( α ≥ ٓ٘5ٓ) داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .٘
                   الفٍم هٍارات راختبا في الضابطةو  التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات

  .البعدي االبداعي
 هتوسطي بين ( α ≥ ٓ٘5ٓ) داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال .ٙ

                            الفٍم هٍارات اختبار في الضابطةو  التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات
    .ككل القرائي
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 الدراسة: أههية
 يمي: فيها الحالية الدراسة أههية تنبع

 لتعود واالستيعاب الفٍم عمِ لهساعدتٍم الصاهتً القراءة اعتهاد في الهتعمهين تفيد قد .ٔ
 عميٍم. الهقروء بفائدة

 لٍم. هعاون وبدون بالقراءة يستقموا أن في الهتعمهين تفيد قد  .ٕ

 كمغة اإلىجميزية لمغةا  لتعمم الطرق بأىسب بتعريفٍم التعميهية العهمية عمِ القائهين تفيد قد .ٖ
 أجىبية.

 القراءة تعميم عمِ والقائهين أجىبية كمغة  اإلىجميزية المغة هىاٌج أعضاء اىتباي لفت .ٗ
 تدريسية وىهاذج وخطوات بطرائق أجىبية كمغة اإلىجميزية المغة هعمهي تزويد بضرورة
 الصاهتً. لمقراءة

 الفٍم هٍارتي لتىهية الصاهتة القراءة لطريقة فعالية اكثر تىفيذ في الهعمهين هساعدة .٘
 التالهيذ. عىد والسرعة

 الحالية: الدراسة هحددات
 : اآلتي عمى الحالية الدراسة اقتصرت

 في جدة بهديىة  الهتوسط األول فصــلا طالبات هن طالبة ( ٕٗ) نــع رةاــعب الدراسة عيىة -
 ٕٔ وعددٌا بيةتجري هجهوعة هجهوعتين إلِ تقسيهٍن وتم ، السعودية العربية الههمكة
  .طالبة ٕٔ وعددٌم ضابطة وأخرى طالبة

  لدى القرائي الفٍم لقياس واختبار القرائي الفٍم لهستويات قائهة  عن عبارة الدراسة أدوات -
 وتهكن األداء، حيث هن القراءة عهمية بطبيعة يتعمق فيها الدراسة عيىة الهتعمهات
  .هستوياتً هن الهتعمهات

 عيىة ألفراد الهقررة القراءة ىصوص عن عبارة الدراسة في ُاعتهد يالذ التعميهي الهحتوى -
 .ىصوص ثالثة وعددٌا الهقرر اإلىجميزية المغة هىٍج هن الدراسة
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 اإلجرائية: التعريفات
 استيعاب ألغراض استخداهٍا يتم التي األدوات هن واحدة ٌي :الصاهتة القراءة .ٔ

 عمِ لمتعرف هسهوع صوت إحداث دون السطر عمِ العين حركة عبر وتتم الهقروء،
 .وفٍهٍا الكمهات

 أداء إلِ استيعابٍا تم التي الخطّية المغوية الرهوز ترجهة عهمية ٌي :الجهرية القراءة .ٕ
 .هعبر وحركي صوتي

 و القدرة ( صىاعي هصدر ) فاِعل ٌو ها كل في َوْصف : ( ل ع ف ) : فاِعِميَّة .ٖ
 تىهية في القراءة ىوع تحدثً الذي باألثر احثةالب وتعرفٍا   (ٕٓٔٓهحهد، تغريد) .التأثير
              .الهتوسط األول الصف هتعمهات لدى القرائي الفٍم هٍارات

  يحهمً الذي الهعىِ إلِ الهتعمهة تصل أن الحالية الدراسة في بً ويقصد :القرائي الفهم .ٗ
ىا ، فتٍاهعر  هن جزءا ويصبح وتستعهمً  فتهثمً ، والضهىي الصريح الهقروء الىص  ٌو
 الفٍم اختبار في الطالبة عميٍا تحصل التي الصحيحة االستجابات هجهوع في يتهثل
 .القرائي

 واإلجراءات: الطريقة
 :الدراسة عينة -

 طالبة ( ٕٗ) وعددٌن الهتوسط األول الصف شعب هن شعبتين  هن الدراسة عيىة تكوىت
 (ٕٔ) شعبة كل ، السعودية عربيةال بالههمكة جدة هديىة في هتوسط األول  الصف طالبات هن

 .التحريري لالختبار جهيعا خضعن وقد .طالبة
 :الدراسة أدوات -

 :القرائي الفهم ههارات قائهة :اوالً 
 .القرائي بالفٍم الهرتبطة السابقة والبحوث األجىبية الدراسات هن القائهة ٌذي اشتقت وقد

 أٌداف وهن خاص بشكل القرائي والفٍم ةالصاهت وبالقراءة عاهة بالقراءة الهتصمة األدبيات وهن
 لمفٍم الهعيارية الهستويات وهن الهتوسطة الهرحمة في أجىبية كمغة باإلىجميزية القراءة تعميم

 .القرائي
 هحكهين ستة عمِ الهبدئية صَرتٍا في القائهة عرض تن :القائهة تحكين

 : يمي فيها مرأيٍ عو الهحكهون وعبر .هتخصصين
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                    هستَيات هو هستَُ  كل في القراءة ىوع هع الفرعية اتالهٍار  اتساق هدُ .ٔ
  القرائي الفٍم

 .الدراسة عيىة أفراد هع الهٍارات ٌذي هن  هٍارة كل هىاسبة هدى .ٕ
  . الدراسة لهجتهع الهٍارات ٌذي هن هٍارة كل أٌهية هدى .ٖ
  . والخطأ العيب هن المغوية الصياغة سالهة .ٗ
  . الزيادة أو ذفبالح القائهة تطوير .٘

 :القرائي الفهم اختبار :ثانيا
 هستَُ :القرائي الفٍم لهستويات الدراسة، عيىة الهتعمهات فٍم قياس االختبار ٌذا يٍدف 
 صورتً في االختبار ويتكون اإلبداعي.، التذوقيَ ، الىاقدَ ، َاالستىتاجي ، السطحي الفٍم

 االختبار صدق هن ولمتحقق .بدائل بأربعة ،هتعدد هن االختيار ىوع هن فقرات عشر هن الىٍائية
 في يعهمون ههن تدريسٍا وأساليب اإلىجميزية المغة هىاٌج في الهتخصصين هن ستة عمِ عرض
 كروىباخ بطريقة ثباتً هعاهل وحسب .االىجميزية المغة هعٍد وفي التدريس وطرق الهىاٌج قسم
 لمصف الهتوسطة الهرحمة هتعمهات هن هتعمهة عشرين عمِ األولية بصورتً تطبيقً بعد ألفا

 ( ٔٛ.ٓ – ٚٚ.ٓ ) بين الثبات هعاهالت قيم تراوحت وقد الدراسة، عيىة غير هن األول
ي كاهال لالختبار (ٕٛ.ٓ وبمغ )  لمهستويات  بدرجة االختبار لتهتع وتشير عالية ثبات قيم ٌو

 .الثبات هن هقبولة
 :االختبار صدق -

 عمِ الدراسة هوضع واالختبار القائهة بعرض حثةالبا قاهت االختبار صدق هن لمتحقق
 يدرسن وهعمهات التربوي والهشرف الجاهعي الهدرس وهىٍم اإلىجميزية المغة في  هتخصصين

 وهعرفة الدراسة عيىة ألفراد االختبار فقرات هىاسبة هن التأكد إليٍم طمب حيث .الصف ذات
 ها جهيعا عميٍا الهحكهون وافق وقد أجمً هن وضعت الذي الفٍم لهستوى فقرة كل اىتهاء هدى
 أراد ها وفق الهطموب بالتعديل الباحثة وقاهت، االبداعي الهستوى عمِ واحدة هالحظة عدا

 .لالختبار هىطقيا صدقا الباحثة اعتبرتً ثم .الهحكهون
 :الداخمي االتساق صدق -

 ارتباط هعاهل حساب خالل هن لالختبار الداخمي االتساق صدق هن التحقق تم
 :التالي لمجدول وفقا النتائج وجاءت الكمية والدرجة هستوى لكل الكمية الدرجة بين سبيرهان
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 لالختبار الكمية والدرجة الهستوى درجة بين االرتباط هعاهالت قيم ( 2 ) جدول

 الداللة هستوى االرتباط هعاهل الهستوى م

 ٔٓ.ٓ ٕٚ.ٓ السطحي الفٍم ٔ
 ٔٓ.ٓ ٛٚ.ٓ االستىتاجي الفٍم ٕ
 ٔٓ.ٓ ٜٙ.ٓ الىاقد الفٍم ٖ
 ٔٓ.ٓ ٚٚ.ٓ التذوقي الفٍم ٗ
 ٔٓ.ٓ ٖٚ.ٓ اإلبداعي الفٍم ٘

 الكمية والدرجة الهستوى درجة بين االرتباط هعاهالت قيم أن ( ٔ ) الجدول هن يتضح
 يعد هها االختبار يقيسً ها تقيس  الهستويات أن يعىي هها ( ٔٓ.ٓ )هستوى عىد دالة لالختبار
 .قالصد عمِ هؤشرا

 :الثبات -
 هستوى لكل ألفا كروىباخ هعاهل حساب خالل هن االختبار ثبات هن التحقق تم
 :التالي لمجدول وفقا الىتائج وجاءت كاهال واالختبار

 كاهال واالختبار لمهستويات الثبات هعاهالت قيم ( 1 ) جدول

 الثبات هعاهل الهستوى م

 0882 السطحي الفٍم ٔ

 0879 االستىتاجي الفٍم ٕ

 082 الىاقد الفٍم ٖ

 0877 التذوقي الفٍم ٗ

 0878 اإلبداعي الفٍم ٘

 0881 كاهال االختبار ٙ
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 ( ٔٛ.ٓ – ٚٚ.ٓ) بين تراوحت الثبات هعاهالت قيم أن السابق الجدول هن يتضح
ي كاهال لالختبار ( ٕٛ.ٓ) وبمغ لمهستويات  بدرجة االختبار لتهتع وتشير عالية ثبات قيم ٌو

 .تالثبا هن هقبول
 :الدراسة ألدوات القبمي التطبيق -

 تكافؤ هن لمتحقق وذلك قبمياً  بأبعادي القبمي القرائي الفٍم اختبار الباحثة طبقت
 في هوضح ٌو كها ، الهستقمة لمعيىات (u) وتىي هان اختبار استخدام تم وقد الهجهوعتين

 :االتي ( ٖ) الجدول
 اختبار في والضابطة التجريبية جهوعتيناله بين لمفروق (u)وتني هان اختبار قيهة (3)جدول

 القبمي القرائي الفهم

 هتوسط العدد الهجهوعة الهستوى
 هستوى u قيهة الرتب هجهوع الرتب

 الداللة

 السطحي الفٍم
 ٓ٘.ٜٙٗ ٖٙ.ٕٕ ٕٔ تجريبية

 دالة غير ٘.ٕٕٓ
 ٓ٘.ٖٖٗ ٗٙ.ٕٓ ٕٔ ضابطة

 االستىتاجي الفٍم
 ٓٓ.ٔٙٗ ٜ٘.ٕٔ ٕٔ تجريبية

 دالة رغي ٓٓ.ٕٔٔ
 ٓٓ.ٕٗٗ ٘ٓ.ٕٔ ٕٔ ضابطة

 الىاقد الفٍم
 ٓٓ.ٖٗٗ ٓٔ.ٕٔ ٕٔ تجريبية

 دالة غير ٓٓ.ٕٕٔ
 ٓٓ.ٓٙٗ ٜٓ.ٕٔ ٕٔ ضابطة

 التذوقي الفٍم
 ٓٓ.ٖ٘ٗ ٚ٘.ٕٔ ٕٔ تجريبية

 دالة غير ٓٓ.ٜٕٔ
 ٓٓ.ٓ٘ٗ ٖٗ.ٕٔ ٕٔ ضابطة

 اإلبداعي الفٍم
 ٓ٘.ٕ٘ٗ ٘٘.ٕٔ ٕٔ تجريبية

 دالة غير ٘.ٜٕٔ
 ٓ٘.ٓ٘ٗ ٘ٗ.ٕٔ ٕٔ ضابطة

 كاهال االختبار
 ٓٓ.ٕٙٗ ٓٓ.ٕٕ ٕٔ تجريبية

 دالة غير ٓٓ.ٕٓٔ
 ٓٓ.ٔٗٗ ٓٓ.ٕٔ ٕٔ ضابطة
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 والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u) قيهة أن السابق الجدول هن يتضح
 وجود عدم ىييع هها الكمية والدرجة لمهستويات دالة غير القرائي الفٍم الختبار القبمي القياس في

 .القبمي القياس في هتكافئتان أىٍها أي بيىٍها فروق

  :االختبار تصحيح -
 :اآلتي وفق الدراسة أداة االختبار بتصحيح الباحثة قاهت

 السطحي الفٍم هستوى :أوال

                                                              عالهة عشرون (ٕٓ) الهستوى ٌذا أعطي

 االستىتاجي الفٍم  هستوى : ثانيا

                              عالهة ثالثون (ٖٓ) الهستوى ٌذا أعطي 

 الىاقد الفٍم هستوى  : ثالثا

                                        عالهة عشرون (ٕٓ) الهستوى ٌذا أعطي

 هراعاة وذلك   ةعاله عشرة  خهس (٘ٔ) الهستوى ٌذا أعطي التذوقي الفٍم هستوى :رابعا
 .الدراسة عيىة ألفراد الدراسي لمصف

 هراعاة وذلك  عالهة عشرة  خهس (٘ٔ) الهستوى ٌذا أعطي اإلبداعي الفٍم هستوى : خاهسا
 .الدراسة عيىة ألفراد الدراسي لمصف

 النتائج:
  :عمى ينص والذي األول الفرض نتائج

 هتوسطي بين ( α ≥ 0550) داللة هستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
  "8البعدي السطحي الفهم ههارات اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات

 هستقمتين هجهوعتين بين لمفروق (u) وتىي هان اختبار استخدام تم الفرضية ٌذي الختبار
 :التالي لمجدول وفقا الىتائج وجاءت

 في والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين روقلمف (u)وتني هان اختبار قيهة (4) جدول
 السطحي الفهم اختبار
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 الداللة هستوى قيهة  U الرتب هجهوع الرتب هتوسط العدد الهجهوعة الهستوى

 السطحي الفهم
 597800 18843 12 تجريبية

75800 0802 
 306800 24857 12 ضابطة

 والضابطة التجريبية وعتينالهجه بين لمفروق (u) قيهة أن السابق الجدول هن يتضح
 في (ٖٗ.ٕٛ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة اتجاي في دالة

 .الضابطة لمهجهوعة (ٚ٘.ٗٔ) هقابل
 فروق توجد ال : عمِ يىص الذي الصفري الفرض رفض تم الىتيجة ٌذي عمِ وبىاء  

 البعدي القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة
 بين إحصائيا دالة فروق توجد : عمِ يىص الذي البديل الفرض وقبول السطحي الفٍم لهستوى
 الفٍم لهستوى البعدي القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي
 .التجريبية الهجهوعة اتجاي في السطحي

  :عمى ينص والذي الثاني الفرض نتائج
 هتوسطي بين ( α ≥ 0550) داللة هستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 االستنتاجي الفهم ههارات اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات
  "8البعدي

 هستقمتين هجهوعتين بين لمفروق (u) وتىي هان اختبار استخدام تم الفرض ٌذا الختبار
 :التالي لمجدول وفقا تائجالى وجاءت

 في والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u)وتني هان اختبار قيهة (5) جدول
 االستنتاجي الفهم اختبار

 الداللة هستوى u قيهة الرتب هجهوع الرتب هتوسط العدد الهجهوعة الهستوى

 االستنتاجي الفهم
 670850 32893 12 تجريبية

285 0802 
 131850 22807 12 ضابطة
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 والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u) قيهة أن السابق الجدول هن يتضح
 في (ٖٜ.ٖٔ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة اتجاي في دالة

 الذي الصفري الفرض رفض تم الىتيجة ٌذي عمِ وبىاء .الضابطة لمهجهوعة (ٚٓ.ٔٔ) هقابل
 التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد ال : عمِ يىص

 : عمِ يىص الذي البديل الفرض وقبول االستىتاجي الفٍم لهستوى البعدي القياس في والضابطة
 القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد

 .التجريبية الهجهوعة اتجاي في االستىتاجي الفٍم لهستوى البعدي

  :عمى ينص والذي الثالث الفرض نتائج
 هتوسطي بين ( α ≥ 0550) داللة هستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
  "8البعدي الناقد الفهم ههارات اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات

 هستقمتين هجهوعتين بين لمفروق (u) وتىي هان اختبار استخدام تم الفرض ٌذا الختبار
 :التالي لمجدول وفقا الىتائج وجاءت

 في الضابطةو  التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u)وتني هان اختبار قيهة (6) جدول
 الناقد الفهم اختبار

 الداللة هستوى u قيهة الرتب هجهوع الرتب هتوسط العدد الهجهوعة الهستوى

 الناقد الفهم
 670850 32893 12 تجريبية

285 0802 
 131850 22807 12 ضابطة

 والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u) قيهة أن السابق الجدول هن يتضح
 في (ٖٜ.ٖٔ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة اتجاي في دالة

 الذي الصفري الفرض رفض تم الىتيجة ٌذي عمِ وبىاء الضابطة لمهجهوعة (ٚٓ.ٔٔ) هقابل
 التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد ال : عمِ يىص

 توجد : عمِ يىص الذي البديل الفرض وقبول الىاقد الفٍم لهستوى البعدي القياس في والضابطة
 القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق
 .التجريبية الهجهوعة اتجاي في الىاقد الفٍم لهستوى البعدي
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  :عمى ينص والذي الرابع الفرض نتائج
 هتوسطي بين ( α ≥ 0550) داللة هستوى عند صائيةإح داللة ذات فروق توجد ال"
  "8البعدي التذوقي الفهم ههارات اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات

 هستقمتين هجهوعتين بين لمفروق (u) وتىي هان اختبار استخدام تم الفرض ٌذا الختبار
 :التالي لمجدول وفقا الىتائج وجاءت

 في والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u)وتني هان اختبار قيهة (7) جدول
 التذوقي الفهم اختبار

 الداللة هستوى u قيهة الرتب هجهوع الرتب هتوسط العدد الهجهوعة الهستوى

 وقيتذال الفهم
 658800 32833 12 تجريبية

24800 0802 
 145800 22867 12 ضابطة

 والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u) هةقي أن السابق الجدول هن يتضح
 في (ٖٖ.ٖٔ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة اتجاي في دالة

 الذي الصفري الفرض رفض تم الىتيجة ٌذي عمِ وبىاء الضابطة لمهجهوعة (ٚٙ.ٔٔ) هقابل
 التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد ال : عمِ يىص

 : عمِ يىص الذي البديل الفرض وقبول التذوقي الفٍم لهستوى البعدي القياس في والضابطة
 القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد

 .التجريبية الهجهوعة اتجاي في التذوقي الفٍم لهستوى البعدي
  :عمى ينص والذي الخاهس الفرض ئجنتا

 هتوسطي بين ( α ≥ 0550) داللة هستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
  "8البعدي اإلبداعي الفهم ههارات اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات

 هستقمتين نهجهوعتي بين لمفروق (u) وتىي هان اختبار استخدام تم الفرض ٌذا الختبار
 :التالي لمجدول وفقا الىتائج وجاءت

 في والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u) وتني هان اختبار قيهة (8) جدول
 اإلبداعي الفهم اختبار
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 الداللة هستوى u قيهة الرتب هجهوع الرتب هتوسط العدد الهجهوعة الهستوى

 اإلبداعي الفهم
 669800 32886 12 تجريبية

2380 0802 
 134800 22824 12 ضابطة

 والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u) قيهة أن السابق الجدول هن يتضح
 في (ٙٛ.ٖٔ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة اتجاي في دالة

 الذي الصفري ضالفر  رفض تم الىتيجة ٌذي عمِ وبىاء الضابطة لمهجهوعة (ٗٔ.ٔٔ) هقابل
 التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد ال : عمِ يىص

 : عمِ يىص الذي البديل الفرض وقبول اإلبداعي الفٍم لهستوى البعدي القياس في والضابطة
 سالقيا في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد

 .التجريبية الهجهوعة اتجاي في اإلبداعي الفٍم لهستوى البعدي
  :عمى ينص والذي السادس الفرض نتائج

 هتوسطي بين ( α ≥ 0550) داللة هستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"
 ككل القرائي الفهم ههارات اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات
  "8البعدي

 هستقمتين هجهوعتين بين لمفروق (u) وتىي هان اختبار استخدام تم الفرض ٌذا الختبار 
 :التالي لمجدول وفقا الىتائج وجاءت

 في والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u)وتني هان اختبار قيهة (9) جدول
 ككل القرائي الفهم اختبار

 الداللة هستوى u قيهة لرتبا هجهوع الرتب هتوسط العدد الهجهوعة الهستوى

 ككل القرائي الفهم
 671800 31800 12 تجريبية

 0802 صفر
 132800 22800 12 ضابطة

 والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين لمفروق (u) قيهة أن السابق الجدول هن يتضح
 هقابل في (ٕٖ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة اتجاي في دالة
 الضابطة لمهجهوعة (ٔٔ)
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 دالة فروق توجد ال : عمِ يىص الذي الصفري الفرض رفض تم الىتيجة ٌذي عمِ وبىاء 
 لمدرجة البعدي القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا
 بين إحصائيا دالة فروق توجد : عمِ يىص الذي البديل الفرض وقبول القرائي، لمفٍم الكمية

 لمفٍم الكمية لمدرجة البعدي القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي
 .التجريبية الهجهوعة اتجاي في القرائي

 النتائج هناقشة
                  داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :األول الفرض هىاقشة

(α ≥ ٓ٘5ٓ ) اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات وسطيهت بين 
  .البعدي السطحي الفٍم هٍارات

 درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد ال أىً الدراسة ىتائج أظٍرت
 البديل الفرض وقبول السطحي الفٍم لهستوى البعدي القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين

 التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا دالة فروق توجد : ِعم يىص الذي
 بٍا ويستدل .التجريبية الهجهوعة اتجاي في السطحي الفٍم لهستوى البعدي القياس في والضابطة

ذا السطحي القرائي الفٍم هٍارات تىهية في الصاهتة القراءة فاعمية عمِ  جاب) دراسة هع يتفق ٌو
 .الكمهة هستوى عىد الفٍم هٍارات هن التهكن في الطالب ىسبة ارتفاعب (ٜٜٚٔ اهلل،

                داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثاىي الفرض هىاقشة
(α ≥ ٓ٘5ٓ ) اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات هتوسطي بين 

 التجريبية الهجهوعتين بين الفروق أن الدراسة ىتائج ظٍرتأ .البعدي االستىتاجي الفٍم هٍارات
 التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة اتجاي في دالة والضابطة

ذا الضابطة لمهجهوعة (ٚٓ.ٔٔ) هقابل في (ٖٜ.ٖٔ)  في الصاهتة القراءة فاعمية عمِ يدل ٌو
و االستىتاجي الفٍم هٍارات تىهية  تىهية تريد الدراسة ٌذي ألن،  الحالية الدراسة عميً تركز  ها ٌو
ذا بٍا واالستقالل القراءة بثهرة الهتعمهون ليفوز الهٍارات ٌذي  :)هن كل دراسة هع يتوافق ٌو

Fountas&Prinnell,1996Catts,1991 Brakas,Nora;Dunn,Kerry;Pittman) 

                      داللة هستوى ىدع إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الثالث الفرض هىاقشة
(α ≥ ٓ٘5ٓ ) اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات هتوسطي بين 

 .الىاقد الفٍم هٍارات
 اتجاي في دالة والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين الفروق أن الدراسة ىتائج وقدأظٍرت

 (ٚٓ.ٔٔ) هقابل في (ٖٜ.ٖٔ) التجريبية هجهوعةلم الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة
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ذا  الضابطة لمهجهوعة  ليكشف الىاقد الفٍم هٍارات تىهية في الصاهتة القراءة فاعمية عمِ يدل ٌو
 .الصاهتة بالقراءة السطور بين خفي ها عمِ ويتعرفوا يقرؤوىٍا التي الىصوص غايات الهتعمهون

ذا  الفرد، حياة في كبرى وظيفة لٍا المغة أن ترى تيال (ٕٕٓٓ ، الفميت) دراسة هع يتوافق ٌو
ي ، باآلخرين اتصالً تيسر التي فٍي  بً تكتسب الذي واألساس ، الهعرفة اكتساب في وسيمتً ٌو

 الفميت) فيً يعيش الذي عالهً إلِ ويتعرف ، هجتهعً هع يتفاعل تجعمً التي والتجارب الخبرات
، ٕٕٓٓ.) 

                 داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال : الرابع الفرض هىاقشة
(α ≥ ٓ٘5ٓ ) اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات هتوسطي بين 

 .البعدي التذوقي الفٍم هٍارات
 اتجاي في دالة والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين الفروق أن الدراسة ىتائج أظٍرت

 هقابل في (ٖٖ.ٖٔ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث ية،الىتجريب الهجهوعة
 .الضابطة لمهجهوعة (ٚٙ.ٔٔ)

ذا  و  التذوقي الفٍم هٍارات تىهية في الصاهتة القراءة فاعمية عمِ يدل ٌو  تعوزي ها ٌو
ذا سىة بعد سىة عىدٌا ويعظم عميً لتدرج الىاشئة  (ٕٗٓٓ ، العيسوي ) دراسة هع يتوافق ٌو
 هىٍا يتهكىوا حتِ بأيديٍم واألخذ ، القراءة هٍارات األطفال تعميم ضرورة عمِ التركيز كان حيث
 .الهتقدهة الهراحل في الهٍارات بٍذي االرتقاء ثم األولِ األساسية الهرحمة خالل

                     داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال :الخاهس الفرض هىاقشة
(α ≥ ٓ٘5ٓ ) اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات هتوسطي بين 

 .البعدي االبداعي الفٍم هٍارات
 اتجاي في دالة والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين الفروق أن الدراسة ىتائج أظٍرت

 (ٗٔ.ٔٔ) هقابل في (ٙٛ.ٖٔ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة
ذا الضابطة لمهجهوعة و اإلبداعي الفٍم هٍارات تىهية في الصاهتة القراءة فاعمية عمِ يدل ٌو  ٌو

ذا إليً سعت الذي الدراسة هآل  . (ٕٓٓٓ اهلل، فضل) دراسة  هع يتوافق ٌو
               داللة هستوى عىد إحصائية داللة ذات فروق توجد ال : السادس الفرض هىاقشة

(α ≥ ٓ٘5ٓ ) اختبار في الضابطة و التجريبية الهجهوعتين طالبات درجات هتوسطي بين 
 .البعدي ككل القرائي الفٍم هٍارات
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 اتجاي في دالة والضابطة التجريبية الهجهوعتين بين الفروق أن الدراسة ىتائج أظٍرت فقد
 (ٔٔ) هقابل في (ٕٖ) التجريبية لمهجهوعة الرتب هتوسط بمغ حيث التجريبية الهجهوعة

 الضابطة جهوعةلمه
 دالة فروق توجد ال : عمِ يىص الذي الصفري الفرض رفض تم الىتيجة ٌذي عمِ وبىاء

 لمدرجة البعدي القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب هتوسطي بين إحصائيا
 بين إحصائيا دالة فروق توجد : عمِ يىص الذي البديل الفرض وقبول القرائي، لمفٍم الكمية

 لمفٍم الكمية لمدرجة البعدي القياس في والضابطة التجريبية الهجهوعتين درجات رتب توسطيه
ذا التجريبية الهجهوعة اتجاي في القرائي  تىهية في الصاهتة القراءة فاعمية عمِ كبيرة داللة يدل ٌو
 .واالبداعي والتذوقي والىاقد االستىتاجي الفٍم هٍارات وفي ككل  القرائي الفٍم هٍارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات:
 لمصفوف االىجميزية المغة دراسة عىد القرائي الفٍم هٍارات تىهية في الصاهتة القراءة اعتهاد .ٔ

 .الحالية التجربة خالل هن فاعميتٍا اتبتت اىٍا حيث الهتوسطة
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 لمغة القراءة تدريس بطرائق  االٌتهام أي األعهق الىوعي االٌتهام القراءة تدريس اعطاء .ٕ
                      وعدم صوتية ىهاذج وتقديم الغرض حيث وهن األداء حيث هن ميزيةاالىج

 .بتوصيفٍا االكتفاء
 .كافة التعميم هراحل في عميٍا لمتدريب الضرورية الصاهتة القراءة هٍارات تحديد .ٖ
                  تدريس أثىاء الدقيقة الفروق هن لمتهكن االىجميزية المغة وهعمهات هعمهين تدريب .ٗ

 .القراءة أىواع
 القراءة هٍارات في اىخفاض هن يعاىون الذين التالهيذ تكشف اختبارات تصهيم عمِ العهل .٘

 .هساعدتٍم لتسٍيل االىجميزية المغة في الصاهتة
 وتحديد االىجميزية المغة في الصاهتة القراءة عمِ البىائية التتابعية  البحوث هن الهزيد اجراء .ٙ

 براهج لبىاء تهٍيدا الهسحية التشخيصية الدراسات هىٍا ، لطمبةا لدى الضعف جواىب
 .عالجية

 تعمم في سيها وال التعمم هراحل كل في الصاهتة القراءة بهىافع األهور ووليات أولياء احاطة .ٚ
 .أجىبية كمغة اإلىجميزية المغة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة هراجع
 :العربية الهراجع (2
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 و اإلعراب و الصرف و الىحو و المغة في مالهعج . ( ٕٓٔٓ ) هحهد ،الشيخ تغريد -
 الىخبة : بيروت . الحديثة و القاىوىية و الفمسفية و العمهية الهصطمحات

 .الترجهة و الىشر و لمتأليف
 لمكتاب، الحديثة الهؤسسة .وعموهٍا العربية المغة هٍارات تدريس . (ٕٓٔٓ) عمي الحالق، -

 .لبىان طرابمس،
 بعض لتىهية اإلضافية القراءات في هقترح برىاهج . (ٕٕٓٓ) . كاهل جهال الفميت، -

 رسالة غزة، بهحافظات التاسع الصف طمبة لدى الكتابي التعبير هٍارات
 .التربية كمية ،اإلسالهية الجاهعة هىشورة، غير هاجستير

 .الهسيرة االردن،دار ، ،عهان والكتابة القراءة األطفال تعميم طرق (.ٕٓٓٓ) ،ٌشام الحسن -
 الهيتا هٍارات عمي الهتوسطةئية الهرحمة تالهيذ تدريب . (ٕٗٓٓ) .فرهاوي عمي حهدي -

 لمدراسات الهصرية الهجمة . (قرائية لمهيتا هقترح إجرائي ىهوذج) قرائية
 الجهعية ، واألربعون الثاىي العدد ، عشر الرابع الهجمد ، الىفسية

 .ٙٚٔ – ٖٗٔ ص ص ، الىفسية لمدراسات الهصرية
 الفٍم هٍارات تىهية في الهعرفة وراء ها استراتيجيات استخدام أثر . (ٕٓٗٓ) حىان راشد، -

ري، االعدادي األول الصف طالبات لدى القرائي  العمهي الهؤتهر األٌز
 ٛ-ٚ ، "التفكير وتىهية القراءة " والهعرفة لمقراءة الهصرية لمجهعية الرابع
 .ٕٕٕ-ٜٚٔ ص ص ،ٕ،هج شهس عين جاهعة ، يوليو

 المغوية، التربية في األهٍات أدوار لتفعيل تدريبي برىاهج بىاء . ( ٕٓٔٓ) .كوثر شبيالت، -
ن تحسين في وأثري  هن بىاتٍن لدى التواصل هٍارات تىهية في أدواٌر

 غير دكتوراي أطروحة األردن، في األساسي الرابع الصف طالبات
 .اليرهوك جاهعة التربية، كمية هىشورة،

 لدى الكمهة تعرف هٍارة في الضعف هظاٌر شخيص . (ٕٙٓٓ) .حسين اهلل عبد العايد، -
 رسالة هىٍا، الضعف لعالج برىاهج وبىاء االبتدائي الثالث الصف تالهيذ
 .سعود الهمك جاهعة الرياض، هىشورة، غير دكتوراي

 وتذليل عهمياتً، طبيعتً :القراءة عن الفٍم . (ٜٜٜٔ) . الباري عبد حسىي عصر، -
 .لمكتاب إلسكىدريةا هركز :اإلسكىدرية هصاعبً،
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 الثاىي الصف طالب لدى القرائي الفٍم هٍارات بعض تىهية . (ٜٜٚٔ) . اهلل جاب عمي -
 .الهتحدة العربية االهارات جاهعة ، التربية كمية هجمة الثاىوي،

 تحسين في العروض برىاهج باستخدام القراءة تدريس فعالية . (ٕٗٓٓ) . جهال ، العيسوي -
 اإلهارات بدولة االبتدائي الرابع الصف تمهيذات لدى القرائي والفٍم السرعة
 . ٜٜص ،صٖٓ ع والهعرفة القراءة ،هجمة

 المغة كتب ألسئمة الالزهة وهٍاراتً القرائي الفٍم هستويات . (ٕٓٓٓ) . هحهد اهلل، فضل -
 القراءة هجمة الهتحدة، العربية االهارات بدولة العام التعميم بهراحل العربية
 .ٚع ، والهعرفة

 العربية المغة كتب في الهفردات تعميم هحتوى تقويم . (ٕٚٓٓ) . عثهان يوسف هىاصرة،  -
 .والهعرفة القراءة هجمة األردن، في األولِ األساسية الهرحمة

 األول لمصف العربية المغة كتاب هراعاة هدى . (ٕٛٓٓ) . عثهان يوسف هىاصرة، -
 التربية بحوث هجمة الصوتي، التعميم لهتطمبات األردن في األساسي
 .الهىصورة جاهعة التربية، كمية الىوعية،

 المغة هعمهي وعي هدى . (ٕٓٔٓ) . عثهان يوسف ، هىاصرة و عمي، حهدان ىصر، -
 وتعميهٍا، تعّمهٍا وهبادئ القراءة لهفٍوم األولِ الصفوف في العربية
 العربية المغة هجهع هجمة .التعميم هواقف في لٍا ههارستٍم وهدى

 .283_296 ،ٜٚ األردىي،
 هن والسابع الرابع الصفين القراءة تدريس بين الهوازىة . (ٖٕٓٓ) . عمي حهدان ىصر، -

 هجمة هطّور، هقترح تعميهي أىهوذج وبين األردن في األساسية الهرحمة
 .ٖٕٗ-ٜٛٔ (ٔ)ٙٔ سعود، الهمك جاهعة
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