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 ممخص الدراسة:
هدفت الدراسة إلى  حليؿ مح كل   اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  ف  ضكء 
 دريبات الكم  الصك  ، كاس خدـ الباحثاف المعهج الكصف  ال حليل ، ك  كعت ميعة الدراسة مف 

-2016الدراس   مح كل   ب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  كال   طيبقت ف  العاـ
ف  فلسطيف بكاقة   ابيف؛ ك ـ اس خداـ أداة  حليؿ المح كل كال    ـ إمدادها ف  ضكء  2017

 دريبات الكم  الصك   كمرضها ملى مجمكمة مف المح ميف المخ صيف، كخلصت الدراسة 
ـ ل دريبات 2019-2018إلى  ضميف   اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  للعاـ الدراس  

لكم  الصك   بعسب م فاك ة، حيث حصؿ مجاؿ مطابقة ال لمات ملى المر بة األكلى بعسبة ا
% ، ك قاربت باق  المجاالت ف  عسبة  كافرها، باس ثعاء مجال  حذؼ األصكات  23.515س

ك بديؿ األصكات اللذيف لـ ي كفرا ف  مح كل ال  اب؛ ك كص  الدراسة المخ صيف بالمعاهج 
مادة العظر ف  مكاطف الدراسية باالطبلع  ملى المعايير الخاصة ب دريبات الكم  الصك  ، كا 

 .الضعؼ كالفقر ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس 
 الكممات المفتاحية: تدريبات الوعي الصوتي، كتب المغة العربية، تحميؿ محتو  الكتب.

 
Abstract: 

The study aimed at analyzing the content of the Arabic language book for 

the first grade in the light of the Phonological awareness training. The 

researchers used the analytical descriptive method. The study sample consisted 

of the content of the Arabic language textbooks for the first grade, which were 

applied in the school year 2016-2017 in Palestine, Content analysis, which was 

prepared in the light of Phonological awareness training and presented to a 

group of specialized arbitrators. The study concluded that the Arabic language 

book for the first grade for the academic year 2017-2018 includes Phonological 

awareness training in varying degrees. The field of word matching ranked first 

with (23.515%). The study recommends that curriculum specialists review the 

standards for Phonological awareness training, and review the weaknesses and 

poverty in the Arabic language book for the first grade. 

Keywords: voice awareness exercises, Arabic language books, analysis 

of book content. 
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 مقدمة:
الحياة، حيث إفى مف أهـ مميزات مصرعا الحال  هك ال طكر الم سارع ف  ش ى مجاالت 

 ؤدم ال ربية دكرنا محكرٌيا ف  حياة البشر لمكاجهة هذا ال طكر الم سارع، ك عد المعاهج الدراسية 
إحدل أدكات المج مة ف   ربية أفراده  ربية هادفة كم  املة، كه  ال رجمة العملية ألهدافه 

فقد أصبح كاضحان  ل كعها حصيلة بحكث كدراسات ك رجمة ألهداؼ األمة ك طلعا ها المس قبلية،
ملى أعه  ؿ مف أرد مكا بة ال طكر العلم  ال    مر بها المج معات حكله بأف يعيد العظر ف  
عظامه ال ربكم مف خبلؿ اف عيخًضةى معاهجعا لل طكير المس مر؛ ح ى عس طية مكا بة ال طكر 

.  الم سارع ف  ش ى العلـك
درس  يعد بمثابة المرعة ال   أف المعهاج الم 15)ـ، ص 2011كيرل الهاشم  كمطية س

يظهر مف خبللها فلسفة العظاـ ال ربكم بش ؿ ماـ كفلسفة المج مة بش ؿ أخص، بما يسامد ف  
 لبية حاجات المج مة كأهدافه كطمكحا ه، فهك مف أهـ األعظمة ال   ي ش ؿ معها العظاـ 

ضكلها  ربية أفراد  ال ربكم، كلهذا فإف المعهج المدرس   فيؿ بصياغة األهداؼ ال     ـ ف 
المج مة. كعظران ألهمية المعاهج ال ربكية كام بارها أحد المقكمات األساسية للعملية ال ربكية، لذا 

كمح كاه    مراجعة مس مرة لسياسة ال عليـ كعظامه235ـ، ص2001  طلب  ما يرل أحمد س
أحداث ال عمية  فك طكيره ك قكيمه ك جديده ك جكيده، حيث أصبحت العظـ ال ربكية مسؤكلة م

 .الشاملة لئلعساف كمس قبله
كمف الدكام  ال    دمكعا إلى القياـ بعملية  حليؿ ك قكيـ المعهاج: إٌف مراجعة المشركمات 
مف كقت  خر كم ابع ها أمر ضركرم، لمعرفة  يؼ يسير  عفيذ هذه المشركمات كح ى يم ف 

أ ثر المشركمات حاجة لل قكيـ المس مر؛  بلف  األخطاء قبؿ اس فحالها، كالمعهاج ال عليم  مف 
ك ثرة ال غيرات ال    حدث ف  المج معات كال    ق ض  إمادة العظر ف  المعاهج، األمر الذم 
يح ـ  قكيـ عثارها؛ كزيادة المعارؼ كالمعلكمات بش ؿ هالؿ؛ كاه ماـ العاس بال ربية اه مامنا 

لدراسية المطبقة، مما يس دمى  قكيمها لئلجابة م زايدنا ك ساؤال هـ المس مرة مف جدكل البرامج ا
مف أسلل هـ؛ كمدـ رضا العاس بع الج الطبلب أحياعنا كب قصير ال ربية ف  إمدادهـ للحياة كف  
إ سابهـ السلك يات المرغكبة؛ كالمعاداة مف كقت  خر بضركرة اإلصبلحات ال ربكية مف أجؿ 

  369-368ـ، ص1996ال ثيرم، كمل مكا بة المس حدثات ف  المج معات. سالشافع  ك 
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 عد اللغة الكسيلة ال   مف خبللها يعبر األفراد مف أف ارهـ كمف اعفعاال هـ كمشامرهـ،  ما 
ك عد حلقة الكصؿ ال   ي ـ مف خبللها ال كاصؿ الفردم كالجمام ، كمف خبللها ي ـ  بادؿ 

شرية ف  أداء أدكراها االج مامية المشامر كاألحاسيس كاألف ار، كه  األداة ال    ع مد مليها الب
 كاأل اديمية.

ك ع بر الطفكلة المرحلة األساسية ال  ساب اللغة، كالطفؿ ي علـ اللغة ملى الرغـ مف 
 عقيدها، ك  ـ مملية ال علـ هذه ملى مراحؿ، مة أف سرمة ا  ساب المهارات اللغكية   ح ـ بها 

   . 176ـ، ص 2002مكامؿ بيلية كمقلية كجسمية سالعزة، 
كيعاع  بعض  بلميذ المرحة األساسية مف صعكبات ف   علـ القراءة، ع يجة مش بلت 
ملحكظان   حديد أصكات ال بلـ ك علـ  يفية ربطها بالحركؼ كال لمات، األمر الذم يش ؿ  بايعا ن

 ف  قدرة ال لميذ ملى القراءة كممره الزمع .
كف  ضكء ذلؾ فإف  م يف ال بلميذ مف أدكات القراءة ف  المرحلة األساسية الدعيا يعد 
الهدؼ الجكهرم ف  هذه المرحلة، كاألدكات األساسية هعا يقصد بها  عمية قدرة  بلميذ ملى 
 رجمة الرمكز الم  كبة إلى اللغة الشفهية ك زكيدهـ بالمصادر المعرفية ال   يح اجكعها معد 

م ضمعة المعلكمات الصك ية م  املة مة غيرها مف المعلكمات ال    فيد ف   علـ القراءة، القراءة 
فقد أ دت العديد مف الدراسات العلمية أف  عليـ القراءة ي طلب اف ي علـ األطفاؿ األصكات، 
كمعظـ األطفاؿ لديهـ صعكبات ف  هذا الشأف كأثب ت هذه الدراسات أف إدراؾ األصكات أ ثر 

   عليـ القراءة مف الذ اء العاـ كمف االس عداد للقراءة كالفهـ االس مام  سطعيمة أهمية ف
  .74ـ، ص 2006كالشعيب ، 

كف  ضكء ذلؾ أيضان فإف المعلكمات الصك ية كطبيعة ال ر يب الصك   للغة كغيرها مما 
لدل يم ف أف ي ش ؿ معه الكم  الصك   يم ف أف يسهـ ف   يسير ك سهيؿ ال حصيؿ القرال  

ال بلميذ كمليه، فإف مف المفيد لمعلـ القراءة ف  الصفكؼ األكل  ف  المرحلة االب دالية، أف يع  
ال فرقة بيف الصكت، كالحرؼ الصك  ، ألف ذلؾ يسامد ملى  عمية الكم  الصك  ، بأصكات 

  .109ـ، ص 2008اللغة لدل  بلميذ هذه الفصكؿ سإبراهيـ،
ة جادة  ضاؼ إلى المحاكالت السابقة لل غلب ملى جاءت هذه الدراسة الحالية محاكل

مش بلت  كاجه   اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  مف خبلؿ  حديد  دريبات الكم  
 الصك  ، كهؿ ه  مكجكدة أـ  ح اج إلى إثراء إف لـز األمر ف  هذا ال  اب.
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ريبات الكم  الصك   كقد اس شعر الباحثاف بالمش لة مف خبلؿ قيامهـ سابقا بدراسة أثر  د
ف   عمية مهارات القراءة لدم طبلب الصؼ الرابة األساس  مف ذكم صعكبات ال علـ، كقد 
أظهرت الع الج  قدمنا  بيران لدل الطبلب، لذا ار أل اف يحدد حجـ  دريبات الكم  الصك   

 كمعرفة مدل  ضمف   اب اللغة العربية لهذه ال ماريف كهؿ  ح اج إلى إثراء.
 الدراسة: مشكمة

   حدد مش لة الدراسة ف  السؤاؿ الرليس ال ال :
 ما مد  تضمف كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ االساسي لتدريبات الوعي الصوتي؟

 كيعبثؽ مف السؤاؿ الرليس األسللة الفرمية ال الية:
ما  دريبات الكم  الصك   الكاجب  كافرها ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ  .1

 االساس ؟
ما مدل  ضمف   اب اللغة العربية للصؼ ألكؿ األساس  ل دريبات الكم  الصك   ف   .2

   اب الفصؿ األكؿ للغة العربية؟
ما مدل  ضمف   اب اللغة العربية للصؼ ألكؿ األساس  ل دريبات الكم  الصك   ف   .3

   اب الفصؿ الثاع  للغة العربية.
 أىداؼ الدراسة:

 ؽ ما يل : هدؼ الدراسة إلى  حقي
 حديد  دريبات الكم  الصك   الكاجب  كافرها ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ  .1

 األساس .
  حديد مدل  ضمف   اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  ل دريبات الكم  الصك  . .2

 أىمية الدراسة:
 يم ف  لخيص أهمية الدراسة الحالية مف خبلؿ العقاط ال الية:

 لكم  الصك   المكجكدة ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس . حدد  دريبات ا .1
قد  فيد المخ صيف ب طكير   اب اللغة العربية كمعلم  الصؼ األكؿ األساس  بش ؿ  .2

 خاص.
  كفر قالمة بمجمكمة مف  دريبات الكم  الصك   قد يس فيد معها معلمك اللغة العربية. .3
  دريبات الكم  الصك   كاللغة العربية.قد  ظهر العبلقة ال  املية بيف  .4
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 حدود الدراسة: 
اق صرت الدراسة ملى  حليؿ مح كل   اب اللغة العربية للصؼ األكؿ االساس  بجزأيه 

 .2019-2018األكؿ كالثاع ، كال   ي ـ  دريسها ف  العاـ الدراس  
 مصطمحات الدراسة: 

للصؼ األكؿ األساس  المقرر مف قبؿ  : هك   ابا اللغة العربية الجديدكتاب المغة العربية -1
 ـ .2019 -ـ 2018كزارة ال ربية كال عليـ ف  فلسطيف، كي ـ  دريسها للعاـ الدراس  س

: هك السعة األكلى للطفؿ مف المرحلة األساسية، حيث   راكح الصؼ األوؿ األساسي -2
 أممارهـ، بيف السادسة كالسابعة.

إلى أف الكم  الصك   ي مثؿ ف   Stanovich: أشار سس اف كفي ش  الوعي الصوتي -3
القدرة ملى ال عامؿ بش ؿ كاضح مة الكحدات الصك ية ال لية كالمقطعة سجبلؿ 

  139: 2006الديف،

: بأعه  م يف مح كل   اب اللغة العربية ال لميذ ملى  جزلة الجمؿ ويعرفو الباحثاف إجرائيا
ال   يسمعها إلى  لمات كال لمات إلى مقاطة كالمقاطة إلى حركؼ كأف يميز أصكا ها بش ؿ 

 صحيح. 
كيقصد ب دريبات الكم  الصك   إجراليا أف يظهر مح كل   اب اللغة العربية للم علـ اف 

جمؿ مبارة مف  لمات كال لمات مبارة مف مقاطة كالمقاطة مبارة ال بلـ هك مبارة مف جمؿ كال
مف أصكات معفردة كي كف لديه القدرة ملى ربط هذه الم كعات مة بعضها البعض ل  كيف لغة 

 سليمة كال بلمب باألصكات مف خبلؿ الحذؼ كاالضافة كال بديؿ كالسجة. 
 دراسات سابقة:

ماـ ) -1 عمية التدريب عمى ميارات الوعي الصوتي (: بعنواف "فا2017دراسة الفارسي وا 
 .في تحسيف ميارة فؾ الترميز لد  األطفاؿ مف ذوي صعوبات التعمـ"

كهدفت الدراسة إلى  عرؼ فعالية برعامج  دريب  قالـ ملى الكم  الصك   ف   حسيف 
مهارة فؾ ال رميز لدل  بلميذ الصؼ الثالث األساس  ذكم صعكبات القراءة. ك  كعت ميعة 

   لميذا ف  برعامج الصؼ الثالث االب دال  ف  سلطعة مماف، كقد قسمت العيعة 40راسة مف سالد
إلى مجمكم يف م  افل يف  جريبية كضابطة، كقد اس خدـ الباحث المعهج ال جريب ، كل حقيؽ 
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أهداؼ الدراسة اس خدـ الباحث أدا يف األكلى اخ بار الكم  الصك   كالثاعية اخ بار مهارة فؾ 
ميز. ك مت معالجة البياعات إحصاليان، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف درجات ال ر 

المجمكمة ال جريبية كالمجمكمة الضابطة ف  جمية أبعاد اخ بار الكم  الصك   كاخ بار مهارة 
فؾ ال رميز لصالح القياس البعدم،  ما أظهرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف القياسيف 

 م للمجمكمة ال جريبية لصالح القياس البعدم.القبل  كالبعد
(: بعنواف "دور ميارات الوعي الصوتي في تنمية Makhoul, 2017دراسة ماخوؿ ) -2

 ."القراءة العربية لد  تالميذ الصؼ األوؿ الذيف يتكمموف المغة العربية

ميعة  كهدفت الدراسة إلى معرفة دكر مهارات الكم  الصك   ف   عمية القراءة العربية لدل
  مف هـ ف  25  مف  بلميذ الصؼ األكؿ الذيف ي  لمكف اللغة العربية، معهـ س206م كعة مف س

  مف القراء الذيف ي طكركف بش ؿ طبيع ، كها اف المجمكم اف  مثبلف 181خطر اللغة، ك س
مدـ ال جاعس ف  الصؼ الكاحد، كف  هذه الدراسة  ـ اس خداـ المعهج ال جريب  مف خبلؿ 

رعامج ال دريب الصك  ، حيث  ـ م ابعة  طكر ال بلميذ ف  مهارات الكم  الصك    طكير ب
ك عمية القراءة ف  الصؼ الثاع ، ك قد أشارت ع الج الدراسة إلى إعجازات ف   دابير الكم  
الصك   بيف المجمكم يف ال جريبية كالضابطة، حيث  اعت المجمكمة الضابطة قادرة مل  سد 

الكم  الصك   مة المجمكمة ال جريبية، كمعد دراسة العبلقة بيف الكم  الثغرات ف  مهارات 
الصك   كأداء القراءة كجد ار باط إيجاب  مع دؿ ف  المجمكمة ال جريبية، بيعما  اعت هعالؾ 
مبلقة إيجابية قكية مة المجمكمة الضابطة، كأظهرت المجمكمة الضابطة أقؿ أداء ف  القراءة 

 ال جريبية.بالمقارعة مة المجمكمة 
(: بعنواف "اآلثار بعيدة المد  لموعي الصوتي عمى Suggte, 2016دراسة سجت ) -3

 ميارة االستماع وميارة الطالقة وتداخالتيا في الفيـ القرائي". 

كهدفت الدراسة إلى  حليؿ ا ثار بعيدة المدل للكم  الصك   ملى مهارة االس ماع كمهارة 
  مف  بل الجعسيف مف  بلميذ 71ال  لدل ميعة م كعة مف سالطبلقة ك داخبل ها ف  الفهـ القر 

  شهران، 11الركضة، ك ـ م ابع هـ ح ى الصؼ الثالث،  كاس خدـ الباحث المعهج ال جريب  لمدةس
كقد اس خدـ الباحث برعامجا مف إمداده، حيث قاـ بعمؿ اخ بار قبل  كبعدم لمهارة االس ماع 

الع الج ار باطان إيجابيان بيف الكم  الصك   كالفهـ  كالطبلقة كالفهـ القرال ، كقد أظهرت
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كال داخبلت مف خبلؿ ال أثير بعيد المدل، كأف األطفاؿ ال يميلكف إلى العديد مف السمات 
 المعهجية.

(: بعنواف "فاعمية برنامج تدريبي لتحسيف مستو  الوعي 2016دراسة أحمد ) -4
لتالميذ ذوي صعوبات القراءة مف الفونولوجي وأثره عمى تحسيف مستو  القراءة لد  ا

 ."( سنوات10-7سف )

كهدفت الدراسة إلى  عرؼ فاملية برعامج  دريب  ف   حسيف مس كل الكم  الفكعكلكج  
كأثره ملى  حسيف مس كل القراءة لدل ال بلميذ ذكم صعكبات القراءة. كقد   كعت ميعة الدراسة 

م ساكي يف ضابطة ك جريبية، كل حقيؽ أهداؼ    لميذة، ك ـ  قسيـ العيعة إلى مجمكم يف 30مف س
البحث اس خدـ الباحث مقياس للكم  الفكعكلكج  كمس كل القراءة، كبرعامج  دريب ، كاس خدـ 

 ، كأظهرت spssالباحث المعهج ال جريب . ك مت معالجة البياعات إحصاليان باس خداـ برعامج س
م  الفكعكلكج  كالذم  اف بدكره له أثر ع الج الدراسة فاملية البرعامج ف   حسيف مس كل الك 

 ملى  حسيف صعكبات القراءة لدل ال لميذات.
(: بعنواف Layes, Lalonde and Rebai, 2015دراسة اليس واللوندي وريبي ) -5

"عيوب القراءة والوعي الصوتي بيف األطفاؿ الذيف يتحدثوف المغة العربية والذيف 
 ."والرابعيعانوف مف عسر القراءة في الصؼ الثالث 

كهدفت الدراسة إلى معرفة القراءة كميكب الكم  الصك   بيف األطفاؿ الذيف ي حدثكف اللغة 
العربية كالذيف يعاعكف مف مسر القراءة ملى ميعة مف عفس العمر مف الصفيف الثالث كالرابة، 

يف،   مف ذكم الصعكبات ال عليمية مف  بل الجعس25  طفبلن ماديان كس28ك ـ  قسيمهـ إلى س
مجمكمات، مجمكم يف للصؼ الثالث  4كاس خدـ الباحث المعهج ال جريب  مف خبلؿ 

كمجمكم يف للصؼ الرابة كقد أظهرت الع الج أف المجمكمة ذكم مسر القراءة سجلت أقؿ ب ثير 
 سكاء  اف ف  الدقة أـ السرمة ف  مهاـ القراءة المك لة لهـ.

(: بعنواف "ميارات الوعي Goodrich and Loniga, 2014دراسة جودرش ولونقا ) -6
 ."الصوتي والصفات المعجمية لمفردات األطفاؿ ما قبؿ المدرسة

كهدفت الدراسة إلى ال شؼ مف مهارات الكم  الصك   كالصفات المعجمية لمفردات 
  طفبلن مف فلكريدا أممارهـ 392األطفاؿ ما قبؿ المدرسة، ك  كعت العيعة مف قسميف األكؿ مف س
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  طفبلن مف لكس أعجلكس كفلكريدا، كقد اس خدـ 814هران، كالقسـ الثاع  مف س  ش64-35مف س
الباحث المعهج الكصف  مف خبلؿ عمكذج إمادة الهي لة المعجمية لشرح  طكر الكم  الصك   
لؤلكالد، كع ج مف الدراسة أف هعاؾ ار باطا إيجابيا بيف مهارات اللغة الشفكية كالكم  الصك   

 ، كأدر ت العبلقة بيف سف االس يعاب كالكم  الصك   ف  العيعة األكلى.ف  العيعة الثاعية
 تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة:

هدفت معظـ الدراسات إلى معرفة أثر اس خداـ الكم  الصك   ف   عمية مهارات الطلبة 
ماـ  ف  مدة جكاعب معها  حسيف القراءة لديهـ  ما جاء ف  دراسة  ؿ مف دراسة الفارس  كا 

 ,Goodrich and Loniga ، أما دراسة جكدرش كلكعقا  س2016  كدراسة أحمد س2017س
رات الكم  الصك   كالصفات المعجمية لمفردات األطفاؿ ما   هدفت ال عرؼ ملى مها2014

 ,Layes, Lalonde and Rebaiقبؿ المدرسة، بيعما هدفت دراسة اليس كاللكعدم كريب  س
   إلى ال شؼ مف ميكب القراءة كالكم  الصك   بيف األطفاؿ الذيف ي حدثكف اللغة 2015

الثالث كالرابة؛ كقد  عاكلت دراسة سجت العربية كالذيف يعاعكف مف مسر القراءة ف  الصفيف 
  ا ثار بعيدة المدل للكم  الصك   ملى مهارة االس ماع كمهارة الطبلقة Suggte, 2016س

أم دراسة قامت  -ف  حدكد ملـ الباحثيف-ك داخبل ها ف  الفهـ القرال . كلـ يجد الباحثاف 
 ب حليؿ مح كل ف  ضكء  دريبات الكم  الصك  .

ات الدراسات السابقة، حيث  مثلت ف  بعض الدراسات ف  ميعة مة الطلبة كقد  عكمت ميع
  2016كدراسة أحمد س Makhoul  2017الذيف يعاعكف مف صعكبات ال علـ  ما ف  دراسة س

. كيبلحظ أف Layes, Lalonde and Rebai, (2015كدراسة اليس كاللكعدم كريب  س
لب ملى هذه الدراسات المعهج ال جريب ، الدراسات اس خدمت أ ثر مف معهج بحث ، كل ف يغ

. ك عكمت األدكات Makhoul (2017)  ك2017كالفارس س Suggte  2018 ما ف  دراسة س
المس خدمة ف  الدراسات حسب الهدؼ مف الدراسة كالمعهج المس خدـ فيها، فقد اس خدمت بعض 

   عفيذ الدراسات ال جريبية كشبه الدراسات برعامجا  دريبيان مق رحا كاالخ بارات القبلية كالبعدية ف
 .  ما اس خدمت دراسات 2016كدراسة احمد س Suggte  2016ال جريبية  ما ف  دراسة س

أخرل مقاييس الكم  الصك   لقياس مدل  كافر مهارا ه لدل الطلبة كذلؾ  ما ف  دراسة  ؿ 
ية مف الدراسات  . كأهـ ما   ميز به الدراسة الحال2016  كدراسة احمد س2017مف الفارس س

السابقة أعها  حلؿ مح كل   اب اللغة العربية ف  ضكء  دريبات الكم  الصك   لمعرفة مدل 
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 كافرها ف  ال  اب، كالكقكؼ ملى جكاعب الضعؼ ك عزيزها؛ كقد اس فاد الباحثاف مف الدراسات 
 السابقة ف  إمداد بطاقة  حليؿ المح كل ف  ضكء  دريبات الكم  الصك  .

 واإلجراءات:الطريقة 
 منيج الدراسة:

 ـ اس خداـ المعهج الكصف  ال حليل  با باع أسلكب  حليؿ المح كل، حيث  ـ  حليؿ مح كل 
  ب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  ف  ضكء  دريبات الكم  الصك   لمعرفة مدل  كافؽ 

 هذه ال  ب مة  دريبات الكم  الصك  .
 عينة الدراسة:

ف  المكضكمات الكاردة ف  مح كل   ب اللغة العربية الفلسطيعية   مثلت ميعة الدراسة
 ـ  كمددها   اباف.2017/2018للصؼ األكؿ األساس  المطبقة ف  العاـ الدراس  س

 أدوات الدراسة:
ل حقيؽ أهداؼ الدراسة  ـ اس خداـ أداة ل حليؿ المح كل ف  ضكء  دريبات الكم  الصك  ، 

حثيف مف خبلؿ مراجعة األدب ال ربكم، كمرض أداة ال حليؿ ملى كال    ـ إمدادها مف قبؿ البا
 مدد مف المح ميف.

 وصؼ أداة تحميؿ المحتو :
 ىدؼ التحميؿ:

 حديد مدل  كافر مح كل   ب اللغة العربية الفلسطيعية للصؼ األكؿ األساس  ال    ـ 
 ـ ل دريبات الكم  الصك  .2017-2016 طبيقها ف  العاـ الدراس  

 حميؿ:عينة الت
 مثلت ميعة ال حليؿ مف جمية مكضكمات مح كل   ب اللغة العربية الفلسطيعية للصؼ 

ـ ، بالفصليف الدراسييف 2017/2018األكؿ األساس  كال    ـ  طبيقها ف  العاـ الدراس  س
 األكؿ كالثاع ، كالبالغ مددها   ابيف.

 فئات التحميؿ:
ت الكم  الصك   ف  اللغة العربية كال    ع بر فلات ال حليؿ ف  هذه الدراسة ه   دريبا

   مثؿ ف  المهارات ال سعة ال الية:
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 .ال حليؿ 
 .مزج األصكات كالمقاطة 
 .صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة  
 .مزؿ األصكات 
 .مزؿ المقاطة 
 .مطابقة ال لمات حسب األصكات كالمقاطة 
 .حذؼ األصكات مطابقة ال لمات 
 .بديؿ األصكات كالمقاطة  
 .ر يب األصكات كالمقاطة  

 وحدات التحميؿ:
  ـ ام ماد الفقرة  كحدة  حليؿ للمح كل لمبلءم ها مكضكع الدراسة.

 وحدة التسجيؿ:
ه  أصغر جزء ف  مح كل المادة الدراسية ال   س خضة لل حليؿ مف قبؿ الباحثيف، كي ـ 

الج ال حليؿ، كقد ام مد إخضامه للعد كالقياس، كيع بر غيابه أك ظهكره له داللة معيعة ف  ع 
 الباحثاف ف  هذه الدراسة الفقرة  كحدة  سجيؿ.

 ضوابط عممية التحميؿ:
كل     ـ مملية ال حليؿ بش ؿ جيد، ال بد مف ضكابط  ح مها، كقد حدد الباحثاف الضكابط 

 ال الية:
  شملت مملية ال حليؿ جمية المكضكمات الكاردة ف  مح كل   ب اللغة العربية للصؼ

-2017ؿ األساس  بجزأيه األكؿ كالثاع  كال   قررت ف  بداية العاـ الدراس  ساألك 
 ـ .2018

 .لف  شمؿ مملية ال حليؿ دليؿ المعلـ أك أم عشرات ملحقة لل  ابيف 
 .ـ اس ثعاء مقدمة ال  اب كالفهرس كالغبلؼ مف مملية ال حليؿ  
 هاية  ؿ كحدة دراسية.اش مؿ ال حليؿ األعشطة كأسللة ال قكيـ الكاردة ف   ؿ درس كع 
  ـ ام بار  ؿ ما ي فرع مف السؤاؿ اك العشاط مف بعكد فرمية    رار إذا كردت ملى ش ؿ 

 ...  كه ذا. 3 – 2 – 1
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 صدؽ أداة التحميؿ:
كقد  ـ  قدير صدؽ األداة مف خبلؿ مرضها ف  صكر ها األكلية ال    ـ امدادها بعد 

كمف ثـ  ـ مرضها ملى مدد مف المح ميف مراجعة األدب ال ربكم ف  الكم  الصك  ، 
المخ صيف كالخبراء ف  المعاهج كطرؽ ال دريس ممف لديهـ خبرة ف  هذا المجاؿ، كأيضا  ـ 

 مرضها ملى مدد مف المخ صيف ف  اللغة العربية.
 ثبات أداة التحميؿ:

  ـ حساب ثبات ال حليؿ بطريق يف:
 الثبات عبر الزمف: 

قاـ أحد الباحثيف بإمادة ال حليؿ للكحدة عفسها مر يف بفاصؿ زمع  بيعهما، حيث  ـ  حليؿ 
الكحدة األكلى مف   اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  بفارؽ زمع  شهر مف ال حليؿ 

 :Holistiاألكؿ، ك ـ اح ساب الثبات بيف ال حليليف باس خداـ معادلة هكلس   
 *سعقاط اال فاؽ  / سعقاط اال فاؽ + عقاط االخ بلؼ 2 =معامؿ الثباتسهكلس    

%  كهك معامؿ ماؿو يطملف الباحثيف لثبات أداة  حليؿ  98.2كقد  اعت عسبة اال فاؽ س
 المح كل كثبات مملية ال حليؿ.

 الثبات عبر األفراد:
لكحدة كلل أ د مف ثبات ال حليؿ مملية ال حليؿ قاـ أحد الباحثيف ب حليؿ مح كل مكضكمات ا

الثاعية للصؼ األكؿ األساس  للفصؿ الدراس  األكؿ،  ما كقاـ باحث عخر ب حليؿ عفس الكحدة، 
%  كهك معامؿ مر فة، يطملف  86ف اعت الع يجة أف معامؿ ثبات أداة ال حليؿ بلغ أ ثر مف س

 كل الباحثيف لثبات أداة  حليؿ المح كل كثبات مملية ال حليؿ، كبذلؾ أصبحت أداة  حليؿ المح
جاهزة ل حقيؽ أهداؼ الدراسة، كبصكر ها العهالية ل حليؿ   ب اللغة العربية الفلسطيعية للصؼ 

 األكؿ األساس  ف  ضكء  دريبات الكم  الصك  .
 خطوات الدراسة اإلجرائية:

   االطبلع ملى األدب ال ربكم كالدراسات السابقة الم صلة بمكضكع   ب اللغة العربية ف
 الصك  .ضكء معايير الكم  

  امداد معايير الكم  الصك   كمهارا ها كمرضها ملى المح ميف كالمخ صيف 
 .  إمداد أداة  حليؿ المح كل ف  ضك  دريبات الكم  الصك 
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 .ال أ د مف صدؽ كثبات أداة ال حليؿ 
 . دراسة المهارات كالمؤشرات ل دريبات الكم  الصك   مدة مرات ب أف ككم 
 عربية للصؼ األكؿ األساس  بجزليها األكؿ كالثاع ، ك أمؿ األسللة القراءة ب أًف ل  ب اللغة ال

كاألعشطة الكاردة بهما، لل شؼ مف مدل  ضمعها أك مدـ  ضمعها ل دريبات الكم  
 الصك  ، كحساب   رارها.

   حليؿ   ب اللغة العربية الفلسطيعية للصؼ األكؿ األساس  المطبؽ ف  العاـ الدراس 
 اة ال حليؿ.باس خداـ أد 2017/2018

 .رصد الع الج كمعالج ها إحصاليِّا باس خداـ ال  رارات كالعسب الملكية 
 .مرض ع الج الدراسة كمعاقش ها ك فسيرها 
 .قديـ ال كصيات كالمق رحات ف  ضكء الع الج ال    ـ ال كصؿ إليها  

 المعالجات االحصائية:
 جمعها ال  رارات كالعسبة الملكية.اس خدـ الباحثاف ف  هذه الدراسة ل حليؿ البياعات ال    ـ 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:
 اإلجابة مف السؤاؿ األكؿ كمعاقش ه:

ينص السؤاؿ األوؿ عمى ما يمي: " ما تدريبات الوعي الصوتي الواجػب توافرىػا فػي كتػاب المغػة 
 العربية لمصؼ األوؿ االساسي؟"

ريبات الكم  الصك   مف خبلؿ كلئلجابة مف هذا السؤاؿ قاـ الباحثاف بإمداد قالمة  د
مراجعة الدراسات السابقة كاالدب ال ربكم، ثـ إمداد قالمة المعايير، كمف ثـ مرضها ملى مدد 
مف المح ميف كالمخ صيف ف  المعاهج كطرؽ ال دريس كاللغة العربية، حيث   كعت القالمة ف  

  :1صكر ها العهالية مف  سة مجاالت كه   ما يكضحها الجدكؿ س
يوضح عدد مجاالت ومؤشرات تدريبات الوعي الصوتي التي تـ اعتمادىا بعد  :(1ؿ )جدو

 عرضيا عمى المحكميف مف قبؿ الباحثيف
 عدد المؤشرات الفرعية المجاؿ 

 4 . ال حليؿ 1
 3 . مزج األصكات كالمقاطة2
 6 .  صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة3
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 عدد المؤشرات الفرعية المجاؿ 
 3 . مزؿ األصكات4
 3 . مزؿ المقاطة5
 3 . مطابقة ال لمات6
 6 . حذؼ األصكات7
 3 .  بديؿ األصكات8
 2 .  ر يب األصكات كالمقاطة9

 33 اإلجمالي
 

ينص السؤاؿ الثاني عمى ما يمي: " ما مد  تضمف كتػاب المغػة العربيػة لمصػؼ ألوؿ األساسػي 
 لتدريبات الوعي الصوتي في كتاب الفصؿ األوؿ لمغة العربية؟"

السؤاؿ قاـ الباحثاف ب طبيؽ أداة  حليؿ المح كل ال    ـ إمدادها لهذا كلئلجابة مف هذا 
الجزء األكؿ، كال    ـ  -الهدؼ، ك حليؿ   ب اللغة العربية الفلسطيعية للصؼ األكؿ األساس  

ـ، كمف ثـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية ل ؿ مجاؿ 2016/2017 طبيقه ف  العاـ الدراس  
ؼ األكؿ األساس  الجزء األكؿ، ف اعت الع الج  ما يكضحها جدكؿ مف المجاالت ل  اب الص

  :2س
(: نتائج تحميؿ تدريبات الوعي الصوتي في كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ 2جدوؿ )

 األساسي )الجزء األوؿ(
 النسبة )%( التكرار المجاؿ 

 12.25 37 . ال حليؿ 1
 9.93 30 . مزج األصكات كالمقاطة2
 11.92 36 ال لمات حسب الصكت أك المقطة.  صعيؼ 3
 11.26 34 . مزؿ األصكات4
 10.6 32 . مزؿ المقاطة5
 29.8 90 . مطابقة ال لمات6
 0 0 . حذؼ األصكات7
 0 0 .  بديؿ االصكات8
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 النسبة )%( التكرار المجاؿ 
 14.24 43 .  ر يب األصكات كالمقاطة9

 100 302 المجموع

األكؿ األساس  ف  جزله األكؿ لـ   أف   اب اللغة العربية للصؼ 2كي ضح مف جدكؿ س
يح ًك ملى جمية  دريبات الكم  الصك  ، حيث  اف يف قر ال  اب إلى مهار   حذؼ األصكات 
ك بديؿ األصكات، كبيعت ع الج الدراسة أف أملى عسبة  اعت لمجاؿ سمطابقة ال لمات ، حيث 

% ، ثـ 14.24ة س% ، يليها مجاؿ س ر يب األصكات ك المقاطة  بعسب29.8بلغت عسب ها س
% ، ثـ يليها مجاؿ س صعيؼ ال لمات 12.25يليها مجاؿ سمزج األصكات كالمقاطة  بعسبة س

% ، ثـ يليها مجاؿ سمزؿ األصكات  بعسبة 11.92حسب الصكت أك المقطة  بعسبة س
% ، ثـ مجاؿ سمزج األصكات 10.6% ، ثـ يليها مجاؿ سمزؿ المقاطة  بعسبةس11.26س

%  ثـ ي ساكل مجال  س بديؿ االصكات  ك سحذؼ األصكات  بعسبة 9.93كالمقاطة  بعسبةس
 % 0س

يجاد عسبة  ؿ مجاؿ مف المجاالت الرليسية ال سعة  كمف ثـ قاـ الباحثاف ب حليؿ ال  اب كا 
ل دريبات الكم  الصك   ف  مح كل   اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالفصؿ األكؿ  

 كه   ما يل :
 تحميؿ:مجاؿ ال -أوال  

  مؤشرات فرمية، حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية 4اش مؿ مجاؿ ال حليؿ ملى س
لمعرفة مدل  كافر مجاؿ ال حليؿ ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء األكؿ ، 

   ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ ال حليؿ كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب.3كيبيف الجدكؿ س
(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ التحميؿ لمصؼ األوؿ األساسي )الجزء 3جدوؿ )

 األوؿ(
 المجاؿ/ التحميؿ

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 0 0  حليؿ الجمؿ إلى  لمات 1
 8.11 3  حليؿ ال لمات إلى مقاطة 2
 2.7 1  حليؿ المقاطة إلى أصكات 3
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 89.19 33 أصكات  حليؿ ال لمات إلى 4
 100 37 المجموع

  أمبله ع الج ال حليؿ لمجاؿ ال حليؿ ف    اب الصؼ األكؿ 3كي ضح مف جدكؿ س
الجزء األكؿ أعه لـ   حقؽ جمية المؤشرات للمجاؿ، حيث إف مؤشر س حليؿ الجمؿ  –األساس  

عسبة  % ، كحصؿ مؤشر س حليؿ ال لمات إلى مقاطة  ملى 0إلى  لمات  حصؿ ملى عسبة س
% ، كقد حصؿ مؤشر س حليؿ  2.7%  ثـ س حليؿ المقاطة إلى أصكات  بعسبة س 8.11س

 % . 89.19ال لمات إلى أصكات  ملى أملى عسبة حيث بلغت س
 مجاؿ مزج األصوات والمقاطع:  -ثاني ا 

  مؤشرات فرمية، حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية 3اش مؿ مجاؿ ال حليؿ ملى س
مدل  كافر مجاؿ ال حليؿ ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء األكؿ ، لمعرفة 

  ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ مزج األصكات كالمقاطة كمدل  كافرها ف  4كيبيف الجدكؿ س
 مح كل ال  اب:

وؿ (: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ مزج األصوات والمقاطع لمصؼ األ 4جدوؿ )
 األساسي )الجزء األوؿ(

 المجاؿ/ مزج األصوات والمقاطع
 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 40 12 يمزج األصكات مة بعضها البعض ل  كيف  لمة 1
 40 12 يمزج المقاطة مة بعضها البعض ل  كيف  لمات 2
 20 6 يمزج صكت مة مقطة 3

 100 30 المجموع

  أمبله ع الج  حليؿ مجاؿ مزج األصكات كالمقاطة ف    اب الصؼ 4كي ضح مف جدكؿ س
الجزء األكؿ، حيث حصؿ  ؿ مف مؤشرم سمزج األصكات مة بعضها  –األكؿ األساس  

البعض ل  كيف  لمة  كسمزج المقاطة مة بعضها البعض ل  كيف  لمات  ملى عسبة م ساكية 
 % .  20سمزج صكت مة مقطة  حصلت ملى عسبة س % ، بيعما مؤشر 40 اعت  ال ال  س
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 مجاؿ تصنيؼ الكممات حسب الصوت أو المقطع: -ثالثا  
  مؤشرات فرمية، حيث 6اش مؿ مجاؿ  صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة ملى س

 ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر مجاؿ  صعيؼ ال لمات حسب الصكت 
  5  اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء األكؿ ، كيبيف الجدكؿ سأك المقطة ف  

ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ  صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة كمدل  كافرها ف  
 مح كل ال  اب.

(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ تصنيؼ الكممات حسب الصوت أو 5جدوؿ )
 وؿ األساسي )الجزء األوؿ(المقطع لمصؼ األ 

 المجاؿ/ تصنيؼ الكممات حسب الصوت أو المقطع
 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 52.78 19 يصعؼ ال لمات حسب الصكت األكؿ ف  ال لمات 1
 8.33 3 يصعؼ ال لمات حسب الصكت االكسط ف  ال لمات 2
 19.44 7 يصعؼ ال لمات حسب الصكت األخير ف  ال لمات 3
 8.33 3 يصعؼ ال لمات حسب المقطة األكؿ ف  ال لمات 4
 5.56 2 يصعؼ ال لمات حسب المقطة االكسط ف  ال لمات 5
 5.56 2 يصعؼ ال لمات حسب المقطة األخير ف  ال لمات 6

 100 36 المجموع

  أمبله ع الج مجاؿ  صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة ف  5كي ضح مف جدكؿ س
الجزء األكؿ، حيث حؿ مؤشر سيصعؼ ال لمات حسب الصكت  –األكؿ األساس    اب الصؼ 

% ، كحؿ مؤشر سيصعؼ ال لمات حسب الصكت 52.78األكؿ ف  ال لمات  أكال بعسبة س
% ، كحؿ مؤشرم سيصعؼ ال لمات حسب الصكت 19.44األخير ف  ال لمات  ثاعيا بعسبة س

األكؿ ف  ال لمات  ثالثا بعفس العسبة  االكسط ف  ال لمات  كسيصعؼ ال لمات حسب المقطة
% ، ثـ حؿ مؤشرم سيصعؼ ال لمات حسب المقطة االكسط ف  ال لمات  ك سيصعؼ 8.33س

 % .5.56ال لمات حسب المقطة األخير ف  ال لمات  بعسبة س
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 مجاؿ عزؿ األصوات:  -رابعا  
ات كالعسب   مؤشرات فرمية، حيث  ـ حساب ال  رار 3اش مؿ مجاؿ مزؿ األصكات ملى س

الملكية لمعرفة مدل  كافر مزؿ األصكات ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء 
  ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ مزؿ األصكات كمدل  كافرها ف  6األكؿ ، كيبيف الجدكؿ س

 مح كل ال  اب:
صؼ األوؿ األساسي (: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ عزؿ األصوات لم6جدوؿ )

 )الجزء األوؿ(
 المجاؿ/ عزؿ األصوات

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 61.76 21 يعزؿ األصكات ف  أكؿ ال لمة 1
 32.35 11 يعزؿ الصكت األكسط ف  ال لمة 2
 5.88 2 يعزؿ األصكات ف  عخر ال لمة 3

 100 34 المجموع

 حليؿ مجاؿ مزؿ األصكات ف    اب   أمبله ع الج 6كي ضح مف خبلؿ جدكؿ رقـ س
الجزء األكؿ، حؿ مؤشر سيعزؿ األصكات ف  أكؿ ال لمة  أكال بعسبة  –الصؼ األكؿ األساس  

% ، كثـ 32.35% ، كثـ حؿ مؤشر سيعزؿ الصكت األكسط ف  ال لمة  ثاعيا بعسبة س61.76س
 % . 5.88حؿ مؤشر يعزؿ األصكات ف  عخر ال لمة ثالثا بعسبة س

 مجاؿ عزؿ المقاطع:  -خامسا  
  مؤشرات فرمية، حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب 3اش مؿ مجاؿ مزؿ المقاطة ملى س

الملكية لمعرفة مدل  كافر مزؿ المقاطة ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء 
دل  كافرها ف    ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ مزؿ المقاطة كم7األكؿ ، كيبيف الجدكؿ س

 مح كل ال  اب:
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(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ عزؿ المقاطع لمصؼ األوؿ األساسي 7جدوؿ )
 )الجزء األوؿ(

 المجاؿ/ عزؿ المقاطع
 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 59.38 19 يعزؿ المقاطة ف  أكؿ ال لمة 1
 34.38 11 يعزؿ المقطة ف  كسط ال لمة 2
 6.25 2 يعزؿ المقاطة ف  أخر ال لمة 3

 100 32 المجموع

  أمبله ع الج  حليؿ مجاؿ مزؿ المقاطة ف    اب الصؼ 7كي ضح مف خبلؿ جدكؿ رقـ س
الجزء األكؿ، حؿ مؤشر سيعزؿ المقاطة ف  أكؿ ال لمة  أكال بعسبة  –األكؿ األساس  

% ، ثـ حؿ 34.38ثاعيا بعسبة س% ، ثـ حؿ مؤشر سيعزؿ المقطة ف  كسط ال لمة  59.38س
 % .6.25مؤشر يعزؿ المقاطة ف  أخر ال لمة ثالثا بعسبة س

 مجاؿ مطابقة الكممات:  -سادسا  
  مؤشرات فرمية، حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب 3اش مؿ مجاؿ مطابقة ال لمات ملى س

ألكؿ األساس  الملكية لمعرفة مدل  كافر مطابقة ال لمات ف    اب اللغة العربية للصؼ ا
  ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ مطابقة ال لمات كمدل 8سالجزء األكؿ ، كيبيف الجدكؿ س

  كافرها ف  مح كل ال  اب:
(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ مطابقة الكممات لمصؼ األوؿ األساسي 8جدوؿ )

 )الجزء األوؿ(
 المجاؿ/ مطابقة الكممات

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 10 9 يطابؽ ال لمات حسب المقطة 1
 90 81 يطابؽ ال لمات حسب م اف الصكت 2
 0 0 يطابؽ ال لمات حسب القافية 3

 100 90 المجموع
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  أمبله ع الج  حليؿ مجاؿ مطابقة ال لمات ف    اب 8كي ضح مف خبلؿ جدكؿ رقـ س
سيطابؽ ال لمات حسب م اف الصكت  حؿ  الجزء األكؿ، أف مؤشر –الصؼ األكؿ األساس  

% ، كحؿ 10% ، ثـ حؿ مؤشر يطابؽ ال لمات حسب المقطة ثاعيا بعسبة س90أكال بعسبة س
 % .0مؤشر سيطابؽ ال لمات حسب القافية  ثالثا بعسبة س

 مجاؿ حذؼ األصوات:  -سابعا  
كالعسب    مؤشرات فرمية، حيث  ـ حساب ال  رارات6اش مؿ مجاؿ حذؼ األصكات ملى س

الملكية لمعرفة مدل  كافر حذؼ األصكات ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  
  ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ حذؼ األصكات كمدل 9سالجزء األكؿ ، كيبيف الجدكؿ س

  كافرها ف  مح كل ال  اب:
األوؿ األساسي  (: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ حذؼ األصوات لمصؼ9جدوؿ )

 )الجزء األوؿ(
 المجاؿ/ حذؼ األصوات

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 0 0 يحذؼ الصكت أكؿ ال لمة 1
 0 0 يحذؼ الصكت كسط ال لمة 2
 0 0 يحذؼ الصكت اخر ال لمة 3
 0 0 يحذؼ المقطة أكؿ ال لمة 4
 0 0 يحذؼ المقطة كسط ال لمة 5
 0 0 يحذؼ المقطة عخر ال لمة 6

 0 0 المجموع

  ع الج  حليؿ مجاؿ حذؼ األصكات ف    اب الصؼ األكؿ 9كي ضح مف جدكؿ س
% ،  0الجزء األكؿ، أف مؤشرات مجاؿ حذؼ األصكات الس ة حصلت ملى عسبة س –األساس  

 كهذا يدلؿ ملى اف قار ال  اب لها.
 مجاؿ تبديؿ األصوات:  -ثامنا   

  مؤشرات فرمية، حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب 3اش مؿ مجاؿ  بديؿ األصكات ملى س
الملكية لمعرفة مدل  كافر  بديؿ األصكات ف    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء 
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  ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ  بديؿ األصكات كمدل  كافرها ف  10األكؿ ، كيبيف الجدكؿ س
 ال  اب:مح كل 
(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ تبديؿ األصوات لمصؼ األوؿ األساسي 10جدوؿ )

 )الجزء األوؿ(
 المجاؿ/ تبديؿ األصوات

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 0 0 يبدؿ الصكت أكؿ ال لمة 1
 0 0 يبدؿ الصكت كسط ال لمة 2
 0 0 يبدؿ الصكت اخر ال لمة 3

 0 0 المجموع

  أمبله ع الج  حليؿ مجاؿ  بديؿ األصكات ف    اب 10كي ضح مف خبلؿ جدكؿ رقـ س
الجزء األكؿ، أف مؤشرات مجاؿ  بديؿ األصكات حصلت ملى عسبة  –الصؼ األكؿ األساس  

 %  كهذا يدلؿ ملى اف قار ال  اب لها.0س
 تاسعا : مجاؿ تركيب األصوات والمقاطع: 

  مؤشر فرم ، حيث  ـ حساب ال  رارات 2كالمقاطة ملى ساش مؿ مجاؿ  ر يب األصكات 
كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر  ر يب األصكات كالمقاطة ف    اب اللغة العربية للصؼ 

  ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ  ر يب 11األكؿ األساس  سالجزء األكؿ ، كيبيف الجدكؿ س
 ل  اب:األصكات كالمقاطة كمدل  كافرها ف  مح كل ا

(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ تركيب األصوات والمقاطع لمصؼ 11جدوؿ )
 األوؿ األساسي )الجزء األوؿ(
 المجاؿ/ تركيب األصوات والمقاطع

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 55.81 24  ر يب االصكات  1
 44.19 19  ر يب المقاطة 2

 100 43 المجموع
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  أمبله ع الج  حليؿ مجاؿ  ر يب األصكات كالمقاطة 11خبلؿ جدكؿ رقـ سكي ضح مف 
الجزء األكؿ، حؿ مؤشر س ر يب األصكات  أكالن بعسبة  –ف    اب الصؼ األكؿ األساس  

 % .44.19% ، ثـ حؿ مؤشر س ر يب المقاطة  ثاعيا بعسبة س55.81س
 

ة العربيػة لمصػؼ ألوؿ األساسػي ينص السؤاؿ الثالث عمى ما يمي: " ما مد  تضمف كتاب المغػ
 لتدريبات الوعي الصوتي في كتاب الفصؿ الثاني لمغة العربية؟"

كلئلجابة ملى هذا السؤاؿ قاـ الباحثاف ب طبيؽ أداة  حليؿ المح كل ال    ـ إمدادها لهذا 
الجزء الثاع ، كال    ـ -الهدؼ، ك حليؿ   ب اللغة العربية الفلسطيعية للصؼ األكؿ األساس  

ـ، كمف ثـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية ل ؿ مجاؿ 2016/2017 طبيقه ف  العاـ الدراس  
مف المجاالت ل  اب الصؼ األكؿ األساس  الجزء الثاع ، ف اعت الع الج  ما يكضحها جدكؿ 

  :12س
(: نتائج تحميؿ تدريبات الوعي الصوتي في كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ 12جدوؿ )

 لجزء الثاني(األساسي )ا
 النسبة )%( التكرار المجاؿ 

 7.45 35 . ال حليؿ 1
 17.23 81 . مزج األصكات كالمقاطة2
 8.72 41 .  صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة3
 10.21 48 . مزؿ األصكات4
 15.96 75 . مزؿ المقاطة5
 17.23 81 . مطابقة ال لمات6
 0 0 . حذؼ األصكات7
 0 0 .  بديؿ االصكات8
 7.45 35 .  ر يب األصكات كالمقاطة9

 100 109 المجموع

  أف   اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  ف  جزله األكؿ 12كي ضح مف الجدكؿ س
لـ يح كل ملى جمية  دريبات الكم  الصك  ، حيث  اف يف قر ال  اب إلى مجال  س بديؿ 
األصكات    كسحذؼ األصكات  ، كبيعت ع الج الدراسة أف أملى عسبة  اعت لمجاؿ سمطابقة 
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% ، يليها مجاؿ سمزؿ 17.23صكات كالمقاطة حيث بلغت عسب هما سال لمات  كسمجاؿ مزج األ
% ، يليها مجاؿ 10.21% ، كثـ يأ   مجاؿ سمزؿ األصكات  بعسبة س15.96المقاطة  س

% ، مف ثـ مجاؿ س ر يب األصكات 8.72 صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة بعسبة س
% ، كقد قاـ الباحثاف ب حليؿ ال  اب 7.45كالمقاطة  كمجاؿسال حليؿ  بعفس العسبة حيث بلغتس

يجاد عسبة  ؿ مجاؿ مف المجاالت الرليسية ال سعة ل دريبات الكم  الصك   ف  مح كل   اب  كا 
 اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالفصؿ الثاع   كه   ما يل :

 مجاؿ التحميؿ: -أوال  
جاؿ ال حليؿ ف    اب اللغة  ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر م
  ال  رارات كالعسب الملكية 13العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء الثاع  ، كيبيف الجدكؿ س

 لمجاؿ ال حليؿ كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب.
 

(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ التحميؿ لمصؼ األوؿ األساسي )الجزء 13جدوؿ )
 الثاني(
 التحميؿ المجاؿ/

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 0 0  حليؿ الجمؿ إلى  لمات 1
 88.57 31  حليؿ ال لمات إلى مقاطة 2
 11.43 4  حليؿ المقاطة إلى أصكات 3
 0 0  حليؿ ال لمات إلى أصكات 4

 100 35 المجموع

األكؿ   أمبله ع الج ال حليؿ لمجاؿ ال حليؿ ف    اب الصؼ 13كي ضح مف جدكؿ س
الجزء الثاع  أعه لـ  حقؽ جمية المؤشرات للمجاؿ، حيث حؿ مؤشر س حليؿ  –األساس  

% ، كحؿ مؤشر  حليؿ المقاطة إلى أصكات ثاعيا بعسبة 88.57ال لمات إلى مقاطة  بعسبة س
% ، ك ساكل مؤشرم س حليؿ ال لمات إلى أصكات  كس حليؿ الجمؿ إلى  لمات  بعسبة 11.43س
 % .0س
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 مجاؿ مزج األصوات والمقاطع:  -ثاني ا
 ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر مجاؿ ال حليؿ ف    اب اللغة 

  ال  رارات كالعسب الملكية 14العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء الثاع  ، كيبيف الجدكؿ س
 لمجاؿ مزج األصكات كالمقاطة كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب:

(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ مزج األصوات والمقاطع لمصؼ األوؿ 41جدوؿ )
 األساسي )الجزء الثاني(

 المجاؿ/ مزج األصوات والمقاطع
 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 54.32 44 يمزج األصكات مة بعضها البعض ل  كيف  لمة 1
 45.68 37  لمات يمزج المقاطة مة بعضها البعض ل  كيف 2
 0 0 يمزج صكت مة مقطة 3

 100 81 المجموع

  ع الج  حليؿ مجاؿ مزج األصكات كالمقاطة ف    اب الصؼ 14كي ضح مف جدكؿ س
الجزء الثاع ، حؿ مؤشر سيمزج األصكات مة بعضها البعض ل  كيف  لمة   –األكؿ األساس  

بعضها البعض ل  كيف  لمات  ثاعيا % ، ككحؿ مؤشر سيمزج المقاطة مة 54.32أكال بعسبة س
 % .0% ، كحؿ مؤشر سيمزج صكت مة مقطة  ثالثا بعسبة س45.68بعسبة س
 مجاؿ تصنيؼ الكممات حسب الصوت أو المقطع: -ثالثا  

حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر مجاؿ  صعيؼ ال لمات  
ة للصؼ األكؿ األساس  سالجزء الثاع  ، كيبيف حسب الصكت أك المقطة ف    اب اللغة العربي

  ال  رارات كالعسب الملكية لمجاؿ  صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة 15الجدكؿ س
 كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب.

(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ تصنيؼ الكممات حسب الصوت أو 15جدوؿ )
 جزء الثاني(المقطع لمصؼ األوؿ األساسي )ال

 المجاؿ/ تصنيؼ الكممات حسب الصوت أو المقطع
 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 43.9 0 يصعؼ ال لمات حسب الصكت األكؿ ف  ال لمات 1
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 المجاؿ/ تصنيؼ الكممات حسب الصوت أو المقطع
 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 24.39 10 يصعؼ ال لمات حسب الصكت االكسط ف  ال لمات 2
 17.07 7 يصعؼ ال لمات حسب الصكت األخير ف  ال لمات 3
 12.2 5 ال لمات حسب المقطة األكؿ ف  ال لماتيصعؼ  4
 2.44 1 يصعؼ ال لمات حسب المقطة االكسط ف  ال لمات 5
 0 0 يصعؼ ال لمات حسب المقطة األخير ف  ال لمات 6

 100 41 المجموع

  أمبله ع الج مجاؿ  صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك 15كي ضح مف خبلؿ جدكؿ رقـ س
الجزء الثاع  حؿ مؤشر سيصعؼ ال لمات حسب  –األكؿ األساس  المقطة ف    اب الصؼ 

% ، كحؿ مؤشر سيصعؼ ال لمات حسب 43.9الصكت األكؿ ف  ال لمات  أكالن بعسبة س
%  ، كحؿ مؤشر سيصعؼ ال لمات حسب 24.39الصكت االكسط ف  ال لمات  ثاعيا بعسبة س
شر سيصعؼ ال لمات حسب % ، كحؿ مؤ 17.07الصكت األخير  ف  ال لمات ثالثان بعسبة س
% ، كحؿ مؤشر سيصعؼ ال لمات حسب 12.2المقطة األكؿ ف  ال لمات  رابعا بعسبة س
% ، كحؿ مؤشر سيصعؼ ال لمات حسب 2.44المقطة االكسط ف  ال لمات  خامسا بعسبةس
 % .0المقطة األخير ف  ال لمات  سادسا بعسبة س

 مجاؿ عزؿ األصوات:  -رابعا  
كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر مزؿ األصكات ف    اب اللغة  ـ حساب ال  رارات 

  ال  رارات كالعسب الملكية 16العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء الثاع  ، كيبيف الجدكؿ س
 لمجاؿ مزؿ األصكات كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب:

صؼ األوؿ األساسي (: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ عزؿ األصوات لم16جدوؿ )
 )الجزء الثاني(

 المجاؿ/ عزؿ األصوات
 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 66.67 32 يعزؿ األصكات ف  أكؿ ال لمة 1
 29.17 14 يعزؿ الصكت األكسط ف  ال لمة 2
 4.17 2 يعزؿ األصكات ف  عخر ال لمة 3

 100 48 المجموع
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مزؿ األصكات ف    اب الصؼ األكؿ   ع الج  حليؿ مجاؿ 16كي ضح مف جدكؿ س
% ، كحؿ 66.67الجزء الثاع ، حؿ مؤشر سيعزؿ األصكات ف  أكؿ ال لمة  أكال س –األساس  

% ، كحؿ مؤشر سيعزؿ 29.17مؤشر سيعزؿ الصكت األكسط ف  ال لمة  ثاعيان بعسبة س
 % .4.17األصكات ف  عخر ال لمة  ثالثان س

 مجاؿ عزؿ المقاطع:  -خامسا  
حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر مزؿ المقاطة ف    اب اللغة  ـ 

  ال  رارات كالعسب الملكية 17العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء األكؿ ، كيبيف الجدكؿ س
 لمجاؿ مزؿ المقاطة كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب:

عزؿ المقاطع لمصؼ األوؿ األساسي (: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ 17جدوؿ )
 )الجزء الثاني(

 المجاؿ/ عزؿ المقاطع
 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 76 57 يعزؿ المقاطة ف  أكؿ ال لمة 1
 17.33 13 يعزؿ المقطة ف  كسط ال لمة 2
 6.67 5 يعزؿ المقاطة ف  أخر ال لمة 3

 100 75 المجموع

 حليؿ مجاؿ مزؿ المقاطة ف    اب الصؼ األكؿ   ع الج 17كي ضح مف جدكؿ س
% ، كحؿ 76الجزء الثاع ، أف مؤشر سيعزؿ المقاطة أكؿ ال لمة  حؿ أكال بعسبة س –األساس  

% ، كحؿ مؤشر سيعزؿ المقاطة ف  17.33مؤشر سيعزؿ المقطة ف  كسط ال لمة  ثاعيان بعسبة س
 % .6.67اخر ال لمة  ثالثا بعسبة س

 مجاؿ مطابقة الكممات:  -سادسا  
 ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر مطابقة ال لمات ف    اب اللغة 

  ال  رارات كالعسب الملكية 18العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء الثاع  ، كيبيف الجدكؿ س
 لمجاؿ مطابقة ال لمات كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب:
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(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ مطابقة الكممات لمصؼ األوؿ 18جدوؿ )
 األساسي )الجزء الثاني(
 المجاؿ/ مطابقة الكممات

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 18.52 15 يطابؽ ال لمات حسب المقطة 1
 81.48 66 يطابؽ ال لمات حسب م اف الصكت 2
 0 0 يطابؽ ال لمات حسب القافية 3

 100 81 المجموع

  ع الج  حليؿ مجاؿ مطابقة ال لمات ف    اب الصؼ األكؿ 18كي ضح مف جدكؿ س
الجزء الثاع ، أف مؤشر سيطابؽ ال لمات حسب م اف الصكت  حؿ أكال بعسبة  –األساس  

% ، فيما حؿ 18.52% ، كحؿ مؤشر سيطابؽ ال لمات حسب المقطة  ثاعيا بعسبة س81.48س
 %   0(مؤشر سيطابؽ ال لمات حسب القافية  أخيرا بعسبة 

 مجاؿ حذؼ األصوات:  -سابعا  
حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر حذؼ األصكات ف    اب 

  ال  رارات كالعسب 19اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء الثاع  ، كيبيف الجدكؿ س
 لمجاؿ حذؼ األصكات كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب: الملكية
(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ حذؼ األصوات لمصؼ األوؿ األساسي 19جدوؿ )

 )الجزء الثاني(
 المجاؿ/ حذؼ األصوات

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 0 0 يحذؼ الصكت أكؿ ال لمة 1
 0 0 يحذؼ الصكت كسط ال لمة 2
 0 0 يحذؼ الصكت اخر ال لمة 3
 0 0 يحذؼ المقطة أكؿ ال لمة 4
 0 0 يحذؼ المقطة كسط ال لمة 5
 0 0 يحذؼ المقطة عخر ال لمة 6

 0 0 المجموع
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  ع الج  حليؿ مجاؿ حذؼ األصكات ف    اب الصؼ األكؿ 19كي ضح مف جدكؿ س
األصكات ف    اب الصؼ  الجزء الثاع ، يظهر اععداـ عسبة مؤشرات مجاؿ حذؼ –األساس  

 الجزء الثاع . –األكؿ األساس  
 مجاؿ تبديؿ األصوات:  -ثامنا  

حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر  بديؿ األصكات ف    اب 
  ال  رارات كالعسب 20اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء الثاع  ، كيبيف الجدكؿ س

 بديؿ األصكات كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب:الملكية لمجاؿ  
(: نتائج تحميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ تبديؿ األصوات لمصؼ األوؿ األساسي 20جدوؿ )

 )الجزء الثاني(
 المجاؿ/ تبديؿ األصوات

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 0 0 يبدؿ الصكت أكؿ ال لمة 1
 0 0 يبدؿ الصكت كسط ال لمة 2
 0 0 يبدؿ الصكت اخر ال لمة 3

 0 0 المجموع

  ع الج  حليؿ مجاؿ  بديؿ األصكات ف    اب الصؼ األكؿ 20كي ضح مف جدكؿ س
الجزء الثاع ، اععداـ عسبة مؤشرات مجاؿ  بديؿ األصكات ف    اب الصؼ األكؿ  –األساس  
 الجزء الثاع .  –األساس  
 مجاؿ تركيب األصوات والمقاطع:  -تاسعا  

حيث  ـ حساب ال  رارات كالعسب الملكية لمعرفة مدل  كافر  ر يب األصكات كالمقاطة ف  
  ال  رارات 21  اب اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  سالجزء الثاع  ، كيبيف الجدكؿ س

 كالعسب الملكية لمجاؿ  ر يب األصكات كالمقاطة كمدل  كافرها ف  مح كل ال  اب:
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حميؿ كتاب المغة العربية في مجاؿ تركيب األصوات والمقاطع لمصؼ (: نتائج ت21جدوؿ )
 األوؿ األساسي )الجزء الثاني(
 المجاؿ/ تركيب األصوات والمقاطع

 النسبة )%( التكرارات المؤشرات ـ
 66.06 72  ر يب االصكات  1
 33.94 37  ر يب المقاطة 2

 100 109 المجموع

مجاؿ  ر يب األصكات كالمقاطة ف    اب الصؼ   ع الج  حليؿ 21كي ضح مف جدكؿ س
%  66.06الجزء الثاع ، أف مؤشر س ر يب األصكات  حصؿ ملى عسبة س –األكؿ األساس  

 % .33.94بيعما حصؿ مؤشر س ر يب المقاطة  ملى عسبة س
كللكصكؿ إلى الع الج العهالية يعرض الباحثاف فيما يل  مقارعة بيف العسب ل ؿ مجاؿ مف 

دريبات الكم  الصك   ف  اللغة العربية للصؼ األكؿ األساس  بجزأيه األكؿ كالثاع  مجاالت  
   ال ال :22بعد مرض  ؿ   اب ملى حدة، ف اعت الع الج  ما يكضحها جدكؿ س

( خالصة تحميؿ كتاب المغة العربية لمصؼ األوؿ األساسي لتدريبات الوعي 22جدوؿ )
 الصوتي

 نسبة تكرار الكتاب المجاؿ 
 الجزء األوؿ

 نسبة تكرار الكتاب
 الجزء الثاني

 متوسط نسبة التكرار
 لمجزئيف مع ا 

 9.85 7.45 12.25 . ال حليؿ 1
 13.58 17.23 9.93 . مزج األصكات كالمقاطة2
.  صعيؼ ال لمات حسب 3

 10.32 8.72 11.92 الصكت أك المقطة
 10.735 10.21 11.26 . مزؿ األصكات4
 13.28 15.96 10.6 . مزؿ المقاطة5
 23.515 17.23 29.8 . مطابقة ال لمات6
 0 0 0 . حذؼ األصكات7
 0 0 0 .  بديؿ االصكات8
 10.845 7.45 14.24 .  ر يب األصكات كالمقاطة9

 100 100 100 المجموع
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  أمبله لع الج  حليؿ  دريبات الكم  الصك   ل  اب اللغة العربية 13كب أمؿ الجدكؿ س
للصؼ األكؿ األساس  بجزأيه األكؿ كالثاع ، عبلحظ اف مجاؿ ال حليؿ حصؿ ف  الجزء المطكر 

% ، أم باعخفاض 7.45%  بيعما حصؿ  الجزء الثاع  ملى عسبة س12.25األكؿ ملى عسبة س
%  مف العسبة ف  الفصؿ األكؿ، كحصؿ مجاؿ مزج األصكات كالمقاطة ف  الجزء 5بعسبة س

% ، أم هعاؾ 17.23بيعما ف  الجزء الثاع  حصؿ ملى عسبة س% ، 9.93األكؿ ملى عسبة س
% ، كحصؿ مجاؿ  صعيؼ ال لمات حسب الصكت أك المقطة 8ار فاع العسبة بما يقارب س
% ، أم 8.7% ، بيعما ف  الجزء الثاع  حصؿ ملى عسبة س11.92الجزء األكؿ ملى عسبة س

ألكؿ ملى عسبة % ، كحصؿ مجاؿ مزؿ األصكات ف  الجزء ا3باعخفاض بعسبة س
% ، أم باعخفاض بعسبة 10.21% ، بيعما ف  الجزء الثاع  حصؿ ملى عسبة س11.26س
% ، بيعما ف  الجزء الثاع  حصؿ ملى 10.6% ، كحصؿ مجاؿ مزؿ المقاطة ملى عسبة س1س

% ، بيعما حصؿ مجاؿ مطابقة ال لمات ف  الجزء 5.90% ، أم بار فاع بعسبة س15.96عسبة س
، أم 17.23%) بيعما ف  الجزء الثاع  حصؿ ملى عسبة س % ،29.8س األكؿ ملى عسبة
% ، بيعما حصؿ مجاؿ  ر يب األصكات كالمقاطة الجزء األكؿ ملى  12اعخفضت العسبة س

 7% ، أم باعخفاض بعسبة س7.45% ، بيعما  الجزء الثاع  حصؿ  ملى عسبة س14.24عسبة س
يؿ االصكات  ف  جزل  ال  اب األكؿ % ، بيعما لـ يحصؿ مجال  سحذؼ األصكات  كس بد

كالثاع  ملى أم عسبة، كهذا يدلؿ ملى فقر    اب اللغة العربية للصؼ األكؿ االساس  ف   بل 
الجزليف لهاذيف المجاليف، مة األهمية البالغة لهما مما يح كياه مف مؤشرات ال    ح كيها  لؾ 

 المجاالت.
 توصيات الدراسة: 

 :ص  الباحثاف بػف  ضكء ع الج الدراسة يك 
 ضميف الجزليف لمجاؿ حذؼ األصكات كذلؾ لما يمثله مف قدرة ملى ال بلمب باألصكات  -1

 كالمقاطة داخؿ ال لمات
 ضميف الجزليف لمجاؿ  بديؿ االصكات كذلؾ لما يمثله مف قدرة ملى ال بلمب باألصكات  -2

 كالمقاطة داخؿ ال لمات.
صك    طريقة  دريس أساسية ف   عليـ بعاء ك طكير المعاهج ف  ضكء  عمية الكم  ال -3

 اللغة العربية.
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كضة معايير خاصة بمعاهج اللغة العربية الفلسطيعية مس عدة ملى معايير مالمية كدكلية  -4
 خاصة ب دريبات الكم  الصك  .
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