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 شكر وعرفان

ىشنس ٗاىثْاء هلل غص ٗجو أٗال عيى ّعَت اىصرب ٗاىقدزة عيى اجناش اىعَو، فيئ ا
 احلَد عيى ٕرٓ اىْعٌ.

 ّتقدً باىشنس اجلصٌو اىل االستاذ اىفاضو:

 اىدمت٘ز عبد اىعصٌص ٍصباحً 

ٗمرىل عيى ، ملالحظاث ٗاالّتقاداث اىتً افدّإا بٖاعيى مو اىت٘جٍٖاث ٗا
 صربٓ ٍعْا طٍيت فرتة اشسافٔ عيى ٕرٓ املرمسة.

مَا ّت٘جٔ خباىص اىشنس ٗاىعسفاُ اىل مافت اساترتْا بقسٌ اىيغت اىعسبٍت ختصص 
 ىساٍّاث عاٍت جباٍعت اى٘ادي عيى ٍا قدٍ٘ٓ ىْا طٍيت فرتة تنٌْْ٘ا

 



 
 

 

 اإلهداء

 ج٘دك، احلَد هلل زبً ٍَٖٗا محدّآ ٗ مثري فضيل ٗمجٍو عطائلىل احلَد زبً عيى 
 فيِ ّست٘يف محدٓ ٗاىصالة ٗاىسالً عيى ٍِ ال ّبً  بعدٓ.  

 إدي مثسة ٕرا اجلٖد املت٘اضع اىل ابً اىعصٌص اىري عيًَْ املثابسة ٗاملسؤٗىٍت
ىباض  أًٍ اىعصٌصة ٗاىغاىٍت أطاه اهلل يف عَسٕا ٗأىبسٖا، اىل زٍص احلب ٗاحلْاُ

 اىصحت ٗاىعافٍت
اىرٌِ ساّدًّٗ ٗالشاى٘ا ٌساّدًّْٗ يف مو خط٘ة أخطٕ٘ا يف ، اىل اخ٘تً ٗاخ٘اتً

 حٍاتً 
 .اىل مو ٍِ ماُ هلٌ االثس يف حٍاتً اىل مو ٍِ احبٌٖ  قيبً ّٗسٌٍٖ قيًَ

 

 
 

 .. عيشة... إيمان.اعتدال
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 مقدمة

 أ 
 

 :مقدمة
لمتعمػػيـ كىػػك مػػف أىػػـ الكسػػايؿ التعميميػػة التػػي  يعػػد الكتػػاب المدرسػػي المرتكػػز ا ساسػػي

تساىـ في اثراء الرصيد المغكم لدل التمميذ ك  يمكف ا ستغناء عنو في كؿ المراحؿ التعميمية 
الكتػاب المدرسػي يمثػؿ العمػكد ال فػرم فػي العمميػة التعميميػة ، ك خاصة تمميذ المرحمة ا بتداييػة

يعتبػػر ، ك الدراسػية التػي يفػدميا المعمػـ لمت ميػذيحتػكم مكايػيا المػكاد ك  فيػك مصػدر المعػارؼ
كمف اىـ ىذه الكتب المدرسية كتاب الفراءة الذم يساىـ فػي ، المعمميفك  عامؿ مح ز لمط ب

الفػػػػػراءة تنػػػكر ك  ا جتماعيػػةك  تبميػػا المعػػػارؼ كتنميػػة الفػػػدرات كالك ػػػاءات كقػػرس الفػػػيـ الثفافيػػػة
حسػبيا شػرفا أنيػا كانػت ك  أنعميػا ا عمػخ خمفػو، ىي مػف أكػػبر الػػػنعـ التػيك  العفؿ بنكر العمـ

  : ذػؾ بفكلو عػػػز كجػؿك  تعػالخ عمخ نبيػو الكريـ،ك  أكؿ ل ظ  نػػزؿ مػػف عند ا سػبحانو

مىؽى  بِّؾى الًَّذم خى مىؽو  ﴾١﴿ "اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى نسىافى ًمٍف عى مىؽى اْلًٍ بُّؾى  ﴾٢﴿ خى اٍقرىٍأ كىرى
ـي  ـٍ يىٍعمىـٍ  ﴾٤﴿ مَّـى ًباٍلفىمىـً الًَّذم عى  ﴾٣﴿ اأٍلىٍكرى ا لى نسىافى مى مَّـى اْلًٍ   1-5العمؽ  " سكرة﴾٥﴿ عى

لمكيكع دكر كتاب الفراءة في تنمية الرصيد المغكم لمط ؿ نظػرا  ناتـ اختيار  كقػد
المحدد الرييسي لمسار  األخرل باعتبارىانكاحي الحياة ك  ألىمية الفراءة في العممية التعميمية

مسػتفبمو إما في نجاحو أك فشمو خاصة في المرحمة ك  راسي كبناء شخصيتوالػتعمـ الد
ا بتدايية باعتبارىا المرحمة األكلخ مف المراحؿ الدراسية كالتي تعتبر حجر ا ساس في 

 مساره الدراسي ليذا اخترنا السنة الثالثة ابتدايي.

فػراءة مف مجػا ت تعتبر ال، ك كأىمية منزلتيا كأىميتياكىذا دليؿ عمخ فيؿ الفراءة 
المعرفة ك  النشاط المغػكم في حياة اْلنساف، إذ تعػد كسػيمة اتصػػاؿ ىامة كىي مصدر الثفافة

، تعد مف المجا ت المغكية ا كثر اىمية في حياة المتعمـك  كعامػؿ ميػـ في تطكير شخصػية
عمـ مف اشباع كتمكف المت، اليكمي حيث تجعؿ مف المغة كسيمة تكاصمية ناجعة في ا ستعماؿ

 حاجيتو المغكية كاكتساب المعرفة كتطكير المغة كتنميتيا كتساىـ لدل المتعمـ في نمكه العفمي
 زيادة مكتسباتو الثفافية.ك  اْلدراكيك 



 مقدمة

 ب 
 

أنطمؽ مكيكع بحثنا مف إشكالية رييسية حيث كانت اْلشكالية الرييسية لممكيكع  كلفد
 :كاآلتي

ة مف التعميـ ا بتدايي في اثراء الرصيد المغكم يؼ يساىـ كتاب الفراءة لمسنة الثالثك
 التمميذ؟لدل 

 التساؤ ت:كقد قادتنا ىذه ا شكالية الخ طرح العديد مف 

  ؟ما ىك م يـك الفراءة 
  ؟ماىي كظايؼ الكتاب المدرسي 
  ؟ما ىك م يـك الرصيد المغكم 
  ؟ما ىك اثر الفراءة في تنمية الرصيد المغكم 
   ؟في النمك المغكمماىي العكامؿ المؤثرة 

، كخاتمػة كلإلجابة عمخ ىذه ا شػكالية اعتمػدنا عمػخ خطػة تتكػكف مػف مفدمػة كفصػميف 
الػػذم تطرقنػػا فيػػو الػػخ ، ف ػػي ال صػػؿ األكؿ تناكلنػػا م يػػـك الفػػراءة كأثرىػػا عمػػخ الرصػػيد المغػػكم

غكم خمسة مباحث، كالتي ىي طرايؽ تعميـ الفراءة، أىميتيا كأىدافيا ككذلؾ م يـك الرصيد الم
كالعكامؿ المؤثرة في النمك المغكم، أما ال صؿ الثاني فكاف دراسة تطبيفية تـ فيو تفديـ المنيج 
المعتمػد فػي الدراسػة، ثػـ الرصػيد المغػكم المعػد لت ميػذ السػنة ثالثػة فػي الكتػاب المدرسػي ليػػتـ 

ث تػػـ بعػػد ذلػػؾ التطػػرؽ الػػخ األدكات المعتمػػدة فػػي الدراسػػة كا سػػتبانة كمجػػا ت الدراسػػة حيػػ
تحديد عينة الدراسة كتحميؿ نتايج ا ستبيانات، ليختتـ البحث بخاتمػة جمعػت أىػـ مػا تكصػمنا 

 اليو كذلؾ مف خ ؿ رصد أىـ النتايج التي تكصمنا الييا في بحثنا كدراستنا.

كذلؾ استعنا ببعض أدكات التحميؿ  كمااعتمدنا في بحثنا المنيج الكص ي قد ك    
تكل " كتاب الفراءة"  كالمنيج اْلحصايي في جما البيانات كصؼ كتحميؿ محل لمناسبتو

 .ليذا المنيج الكص ي التحميمي ىك ا نسب لطبيعة دراستناك  كتحميؿ ا ستبيانات



 مقدمة

 ج 
 

 في بحثنا عمخ مجمكعة مف المصادر كالمراجا كاف أبرزىا:  اعتمدناكما     

 ،عبد ال تاح أحمدك معجـ مصطمحات التربية ل ظا كاصط حا فيمة فاركؽ عبده كالزكي 
 كالمراحؿمنيج البحث العممي " قكاعد  ،تدريس األط اؿ ذكم صعكبات التعميـ لبطرس حافظ

مناىج الٌمغة العربية كطرؽ تدريسيا لسعدكف محمكد كآخركف، كالتطبيفات" لمحمد عبيدات 
كقد تناكلت عدة دراسات سابفة ىذا المكيكع مف نكاحي  ،السامكؾ ليدل عمي جكاد الشمرم

 فيو.اف نتطرؽ اليو بطريفتنا الخاصة كالبحث  أردنا عدة لكننا

 :كخ ؿ انجازنا ليذا البحث كاجيتنا عدة صعكبات نذكر منيا

 رفض بعض األساتذة اْلجابة عف ا ستبانات المفدمة إلييـ. 
  ل ستبيانات.إىماؿ بعض ا ساتذة 
 .صعكبة الحصكؿ عمخ بعض المصادر كالمراجا 
 ا ستبياف. ساتذة في اجكبة تناقض إجابات بعض ا 

كؿ مف ساعدنا في انجاز  كالخكفي األخير نتكجو بجزيؿ الشكر الخ ا ستاذ المشرؼ 
 ىذا البحث مف قريب أك بعيد. 



  

 
 

 
 

 المغػكم  كالرصيػدالقػراءة  ؿ االكؿ:ػالفص

 مصطمحات(المفاىيـ ك ال)

 
 م يـك الفراءةأكال: 

 طرؽ تعميـ الفراءة  ثانيا:

  ة الفراءة كأىدافياأىمي ثالثا:

 م يـك الرصيد المغكم رابعا:

 العكامؿ المؤثرة في النمك المغكم خامسا:
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 القػراءة كالرصيػد المغػكم )المفاىيـ كالمصطمحات(: :ؿ االكؿػالفص

تكسيا المدارؾ كالخبرات، فيػي ك  المعمكمػاتك  تعد الفراءة كسيمة ىامو كسب المعػارؼ   
 المغكيػػةك  عفػؿ، فمػف خ ليػا يسػتطيا اْلنسػاف تنميػػة قدراتػو ال كريػةالك  بمثابػة قػذاء الػركح

تكسػيا مداركػو العفميػػة فيػؤدم بػذلؾ أدكاره كإنسػاف  صالح في محيطػو ك  التعبيريػة،ك 
 ا جتمػاعي ين ا ن سو كمجتمعو، كىي تعمؿ عمخ جعؿ ال ػرد ينيػج عفميػا فػالمتعمـ يسػتما

تعد مف أىـ الميارات المغكية التي تسمح لمط ؿ بتنمية كتطكير  ، ككتبيك  يفػرأك  يػتكمـك 
 مكتسباتو كقدراتو المعرفية.

 مفيـك القراءة:اكال: 

اٍقرىٍأ " كىذه اشارة الينا مف  "إف اكؿ كممة انزليػا ا سػػبحانو كتعالخ فػي الفػراف الكػريـ 
 فة.ا تعالخ عمخ أىمية الفراءة فيي عماد العمـ كالمعر 

 لغة:  -أ

نما قدـ عمخ ما ىك  عرفت الفراءة في لساف العرب: " قرأ " الفرآف التنزيؿ العزيز كا 
أبسط منو لشرفو. قرأه   يفرؤ كىك يفرؤه قراءة كقرآف كمعنخ الفرآف معنخ الجما كسمخ قرآف 

.. ......أم جمعو كقرآتو 1ألنو يجما السكر فييميا. كقاؿ تعالخ "إف عمينا جمعو كقرآنو." 
كقرأ الكتاب كقراءة كقرآف  2كقرأت الشيء قرآنا أم جمعتو كيممتو بعيو إلخ بعض.

.. كجما الفارئ قرأة مثؿ كافر كك رة .باليـ. كقرأ الشيء قرآنا باليـ أييا جمعو كيمو
 3كالفراء باليـ كالمد المتنسؾ كقد يككف جما قارئ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 17سكرة الفيامة، اآلية 1
، مادة قرأ، دار الكتب العممية، 1ابف منظكر، لساف العرب، تح: عامر أحمد حيدر، مراجعة عبد المنعـ خميؿ ابراىيـ، ج 2

 . 157، ص 2003، 1بيركت ) لبناف (، ط
 .220ـ، ص  1986د ط، محمكد بف أبي بكر بف عبد الفادر الرازم، مختار الصحاح، مكتبة لبناف،  3
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جما كاليـ كعرفيا لكيس الفراءة ىي مصدر لمجدر الث ثي قرأ كتعني في المغة ال
معمكؼ بفكلو: أقترأ الكتاب نطؽ بالمكتكب فيو أك ألفخ النظر عميو كطالعو. كقراءة عميو 

..الس ـ: أبمغو إياه أما جبراف مسعكد  1.. كقرأ األمكر: تتبعيا لمعرفة أحكاليا كخكاصيا
ؽ بكمماتو، الكتاب يفرأ كيفرؤ: قرءا كقراءة، كقرآنا، الكتاب نط-فعرفيا في معجـ الرايد: قرأ

 2ألفي النظر عميو كطالعو كلـ ينطؽ بكمماتو.

''الفاؼ كالراء كالحرؼ المعتؿ: أصؿه صحيح يدؿ عمخ جمػاو كاجتمػاع، :يفكؿ ابف فارس
، كسػػػميت بػػػذلؾا  جتمػػػاع النػػػاس فييػػػا  كالمفػػػراة الج نػػػة سػػػميت بػػػذلؾا «الفريػػػة»كمػػػف ذلػػػؾ: 

، كاسػـ ال اعػؿ: «قىرىأى»قراءةن، فيي مصدر لم عؿ:  جتماع الييؼ عمييا كالفراءة مف: قرأ يفرأ 
، تفػػػػػكؿ: قػػػػػرأ فػػػػػ فه قػػػػػراءة حسػػػػػنة، كرجػػػػػؿ قػػػػػراءه حسػػػػػف الفػػػػػراءة مػػػػػف قػػػػػـك قػػػػػراييف، «قىػػػػػاًرئ»

إليػو أف  مفركء، تفػكؿ: صػحي ة مفػركءة، كقػارأه مفػارأةن كقػراءن: دارسػو، كاسػتفراه طمػب كالم عكؿ
 ميو الس ـ يفرؤه عميو كأقرأه إياه أبمغو.ع يفرأ، كالفراء يككف مف الفراءة جما قارئو كقرأ

، يممت حركفو «قىرىٍأتي اىٍلًكتىابي ًقرىاءىةن » الفراءة: الجما كاليـ، تفكؿ:  كاألصؿ في 
جمعتو كيممت «: قىرىٍأتي اىلشٍَّيءي قيٍرآننا »إلخ بعض، ككؿ شيءو جمعتو ففد قرأتو، ك بعييا

ييـ الفصص كاألحكاـ كاآليات كالسكر  الفرآف قرآنناا ألنو كمنو سمي .بعيو إلخ بعضو 
 ''.3.إلخ بعض بعييا

كيمكف إجماؿ تعاري يا في المغة بأنيا: نظر المرء إلخ ما ىك مكتكب سكاء تـ النطؽ 
بكمماتو أـ لـ يتـ كىي اليـ كالجما كالنطؽ كاْلب غ كالتتبا في الكقت ذاتو كىي مصدر 

 لم عؿ قرأ.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .612، ص2010، 1لكيس معمكؼ، المنجد في المغة، المطبعة الكاثكلككية، بيركت، ط 1
 .625ـ، ص 1992، 7ط، العمـ لمم ييف عصرم، دارم جبراف مسعكد، الرايد معجـ لغك  2
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 :اصطالحا- ب

تربكيكف مذاىب شتخ في تحديد م يـك الفراءة كاختم ت التعاريؼ الباحثكف كال لفد ذىب
كالم اىيـ عند كؿ مف عرفيا، فأحمد السعدم عرفيا بأنيا: " عممية ن سية كعفمية  تتيمف 

.. كما تعد إحدل الميارات المككنة .الفدرة عمخ تحكيؿ الرمكز المكتكبة إلخ رمكز منطكقة
رد، كىدؼ رييسي مف أىداؼ المدرسة ا بتدايية كطريفة لمبعد الجغرافي كالمعرفي بالنسبة لم 

 1رييسية مف طرؽ الكصكؿ إلخ المعرفة''.

في حيف عرفيا رياض بدرم مصط خ بأنيا:" عمؿ فكرم كنشاط لغكم يرمي إلخ تعكيد 
 2كالتمييز بيف الصحيح كال ساد." النفدالط ب عمخ جكدة النطؽ، كحسف األداء، كتنمية ممكة 

ب: "فف لغكم ينيؿ منو اْلنساف ثركتو المغكية، بؿ أداة  كتساب كيرل محمد رج
 3المعرفة كالثفافة كا تصاؿ بنتاج العفؿ البشرم."

كيرل طو حسف الذليمي كسعاد عبد الكريـ أنيا:" عممية ت اعؿ متكاممة فييا يدرؾ 
 4الفارئ الكممات بالعيف ثـ ي كر فييا كي سرىا بحسب خم يتو كتجاربو."

تيا يعيد بناء معنخ عبر عنو الكاتب في صكرة رمكز مكتكبة ىي )األل اظ( ثـ " كبكاسط
يستخمص المعنخ منو في يمو كيحممو كي سره كينفده كي يد منو في معالجة شؤكف حياتو 

 5كمشك تو".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .16.17ـ، ص  2009أحمد السعيدم، مدخؿ إلخ الدسمكسي، دار اليازكرم العممية، ا دف، ط  1
، 1رياض بدرم مصط خ، مشك ت الفراءة مف الط كلة إلخ المراىفة )التشخيص كالع ج(، دار ص اء، عماف، ط  2

 .17ـ، ص 2005
ـ، 1998، 1تدريس المغة العربية، عالـ الكتب، الفاىرة، ط محمد رجب فيؿ ا، ا تجاىات التربكية المعاصرة في 3

 .63ص
مػ 2009، 1حديثة في المغة العربية، عالـ الكتب الحديثة، ط اتجاىاتكسعاد عبد الكريـ الكايمي، طه علي الحسين الدليمي   4

 .4ص 

ـ، ص  2007، 1عالـ الكتب الحديثة، ط البرامج التعميمية (، –المعكقات  –األىمية  -فراس السميتي، فنكف المغة )الم يـك 5
39. 
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'' ككاف م يـك الفراءة حتخ منتصؼ العفد الثاني مف الفرف العشريف المي دم مفصكرا 
ات، فمتخ عرؼ الط ؿ كيؼ ينطؽ الكممات التي يتيمنيا النص عمخ معرفة نطؽ الكمم

 المكتكب يككف اليدؼ قد تحفؽ مف الفراءة.

كتطكر م يـك الفراءة ليشمؿ فيـ األفكار المتيمنة في النص  المكتكب حيف بدأ 
ا تجاه باستخداـ اختبارات الفراءة، التي تفـك عمخ طرح األسيمة حكؿ ففرات كنصكص 

 لؾ جميان منذ الث ثينيات مف الفرف العشريف.قرايية، كبدا ذ

كتطكر م يـك الفراءة مرة ثالثة نتيجة ألبحاث عممية ارتبطت بغزك ال ياء ما نياية 
الخمسينيات مف الفرف العشريف، كنتيجة ل ىتماـ بحرية التعبير، كالعناية بالمؤسسات 

يـك الفراءة ليشمؿ النفد كالمجالس التي تعكس آراء الشعب عبر قنكات دستكرية، فاتسا م 
بداء الرأم كا ستنتاج كالحكـ.  كا 

كأصبحت الفراءة بيذا الم يـك الثالث عممية ت كير   تفؼ عند استخ ص المعنخ مف 
النص، ك  عند ت سير الرمكز كربطيا بالخبرة السابفة، ك  عند الت اعؿ ما النص، بؿ تتعدل 

عممية عفمية ان عالية دافعية تشمؿ ت سير  ذلؾ كمو إلخ حؿ المشك ت. كأصبحت الفراءة
الرمكز كالرسـك التي يتمفاىا الفارئ عف طريؽ عينيو كفيـ المعاني كالربط كا ستنتاج، كالنفد، 

 1كالحكـ، كالتذكؽ، كحؿ المشك ت''.

 مفيـك الكتاب المدرسي: -1

لمثفافة كالتربية إٌف الكتاب المدرسي ىك المرتكز األساسي لمٌتعميـ، كيعد الكسيمة ا كلخ 
 كالتعميمة كمصدر الخبرات الثفافٌية كا جتماعٌية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

، مكتبة الدار العربية لمكتاب، تعممياك  المرجا في تعميـ المغة العربية، السماف الدكتكر مركاف، شحاتوالدكتكر حسف  1
 .134ص ، مصر، الفاىرة
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الكتاب ىك كؿ ما يكتب فيو مف ال عؿ كتب، يكتب كتابا ككتبا. جمعو كتب في الفرآف  لغة:

، كالكتاب ىك التكراة   كاْلنجيؿ، ىك الفدر 1"ذىًلؾى اىٍلًكتىاًب ً ىًريب ًفيوً الكريـ قاؿ تعالخ "
كمنو قكؿ صمخ ا عميو كسمـ "  2منو قكلو تعالخ " ًلكيؿِّ أىٍجًؿ ًكتىابو "كالغرض كاألجؿ ك 

ا ًبًكتىاًب اىلمًَّو "  3أما الكتاب ىي ال اتحة كأىؿ الكتاب ىـ الييكد كالنصارل.ك  أًلىٍقًييفى بىٍينىكيمى

 اصطالحا: - أ

ارىا يرل عبد الح يظ س مة الكتاب المدرسي كسيمة متكافرة ما كؿ تمميذ كيمكف استثم
بشكؿ جيد، خاصة الكتب الحديثة لممرحمة ا بتدايية المزكدة بالصكر الممكنة كذات الد لة 
عمخ مكيكع الدرس، حيث جميعيا صكر تفكد كتسير بالمتعمـ بشكؿ تدريجي لمعرفة 

 الحركؼ كالكممات كالجمؿ ابتداء مف الجممة.

التطبيفية لممحتكل  "كالكتاب المدرسي ىك بانو الصكرة :كيفكؿ أبك ال تكح ريكاف
التعميمي، كىك الذم يرشد المعمـ إلخ الطريفة التي يستطيا بيا انجاز أىداؼ المنياج العامة 

ن سو الكسيمة ا كثر ثفة في يد التمميذ، نظرا لمفاييس  الكقت كالخاصة كما انو يمثؿ في
 4الرقابة الصارمة التي تخيا ليا محتكياتو مف قبؿ السمطات العميا."

تاب المدرسي ىك نظاـ كمي ييدؼ إلخ مساعدة المتعمميف كيشمؿ عدة عناصر "كالك
المتعمميف في ك  )ا ىداؼ كالمحتكل كا نشطة كالتفكيـ( كبيذا ييدؼ إلخ مساعدة المعمميف

 5صؼ ما، كفي مادة دراسية ما عمخ تحفيؽ ا ىداؼ المتكخاة كما حددىا المنياج."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  .02البفرة ا ية سكرة  1

 . 38الرعد ا ية سكرة  2
كـك لمدراسات كالنشر كالتكزيا، الجزاير،  –لجامعييف كالطمبة الجامعييف طاكسيحيكسؼ تمار، تحميؿ المحتكل لمباحثيف ا 4
 2007.3، 1ط
 .37أبك ال تكح ريكاف كآخركف، الكتاب المدرسي، فمس ة تاريخية كاسس تفكيمو، دار المسيرة، عماف األردف، د ت، ص  4
صرىا، أسسيا كعممياتيا، دار المسيرة، عماف محمد محمكد الحيمة، تكفيؽ أحمد مرعي، مناىج التربية م اىيميا كعنا5

 .35، ص 2000األردف، 
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مف النكع المغمؽ كالمفصكد بو الكتاب الذم كالكتاب المدرسي الجزايرم في عمكمو 
يتركز عمخ المحتكل كتفديمو بطريفة منظمة   تككف يد لممتعمـ في بنايو كاكتشافو كالكتاب 
الم تكح يفـك عمخ اكتشاؼ المعارؼ كبناييا مف خ ؿ أنشطة تبرز فييا قدرات المتعمـ 

 الشخصية كاليدكية كال كرية.

الكتاب المدرسي بأنو " عبارة عف  François Richaudeauكيعرؼ فرانسكا ريشكدكا
كسيمة مطبكعة مف أجؿ استعماليا في مسار تعميمي أك سياقي تككيني معيف،يتميز بمحتكل 
ذم أبعاد ثفافية ايديكلكجية كبمحددات عممية بيداقكجية كتعتمد أشكا  لمتكاصؿ كتخيا في 

  1تنظيميا."

ي شكؿ كثيفة تربكية تمثؿ كعاء يحتكم كىك" عبارة عف مككف مف مككنات المنيج ف
مادة تعميمية تعتبر مرجعا أساسيا يستفي منو المتعممكف معمكماتيـ كىك كسيمة تيـ بكي ية 
منتظمة المكاد كالمحتكيات كالمنيجيات كأدكات قياس كتفييـ كتفكيـ لمكتسبات المتعمميف. 

المدرسي كفؽ تخطيط مسبؽ  ككممة كثيفة في حد ذاتيا تكحي باْلحكاـ في جما مكاد الكتاب
 2دقيؽ كمحكـ ".

كالكتاب المدرسي أحد أدكات المنيج يحتكم عمي مجمكعة خبرات تعممية يت اعؿ معيا 
الطالب كتنمي شخصيتو في جكانبيا المعرفية كالكجدانية كالميارية كيتمثؿ دكر المدرس في 

 اد.مساعدة الطالب عمي التعمـ بطريفة فعالة مف خ ؿ التكجيو كاْلرش

كيعد الكتاب المدرسي كثيفة تربكية مكتكبة لعمميات التعمـ كالتعميـ كالتي تجسد البرنامج 
 الرسمي لكزارة التربية الكطنية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

حساف الجي لي كلكحيدم فكزم، أىمية الكتاب المدرسي في العممية التربكية، مجمة الدراسات كالبحكث ا جتماعية،  1
 .(195،196)، سبتمبر، ص09،2014جامعة الكادم، ع 

2
، 10:01، 03-06-2022تـ ا ط ع عميو في ، ـ الكتاب المدرسياستخدا، الجامعة ا س مية بالمدينة المنكرة 

https://iu.edu.sa/site_Page/21008 
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 كظائؼ الكتاب المدرسي: 1-1

اعتبارا لمركز الصدارة الذم يشغمو الكتاب المدرسي بيف الكسايؿ التعميمية فإنو ييطما 
حفيفة األمر انعكاس لألىمية البالغة التي تكتسبيا ىذه  بالعديد مف الكظايؼ كالتي ىي في

 الكسيمة التعميمية كسنعرض فيما يمي تمؾ الكظايؼ تباعا:

 1يمثؿ المفر الدراسي تمثي  معتمدا مف الجية الرسمية المشرفة عمخ التعميـ. -

 يعتبر المصدر األساسي لمت ميذ في متابعة المكيكعات المفررة. -

لممعمـ في بناء الدركس كتحديد الطريفة التي يمكف أف يستخدميا في يعتبر المرشد  -
 التدريس مما يؤثر بشكؿ مباشر عمخ أداء العمؿ.

 2يساعد التمميذ عمخ المعرفة كتبسيط الحفايؽ. -

 3مسايرة نظـ ا متحانات السايدة فممتمميذ في اْلجابة عف األسيمة التي تمنحف فييا. -

لخ جانب ىذه الكظايؼ المحكر  ية يرل بعض المختصيف في ىذا المجاؿ أف الكتاب كا 
المدرسي ينمي ميارات الفراءة ال احصة كالت كير الناقد، زيادة عمخ ما يتيمنو مف الكسايؿ 

 4التعميمية المرتبطة بالمادة كمكيكع الدراسة. 

إف ىذه الكظايؼ   تنتيي عند حدكد الكظايؼ البيداقكجية، بؿ إف تمؾ المساحة 
أىمية البيداقكجية تفابميا أىمية أكبر عمخ الصعيد التربكم كالثفافي مما يعني  المعتبرة مف

 إمكانية ا ستغ ؿ تربكيا كثفافيا لتحفيؽ أكثر مف ىدؼ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

، 1عبد الرحماف الياشمي، محسف عمي عطية، تحميؿ ميمكف المناىج الدراسية، دار ص اء لمنشر كالتكزيا، األردف، ط 1
 .79، ص 2011

 .79، ص 1999بيفو، دار ىدل، الجزاير، محمد صالح حثركبي، نمكذج التدريس اليادؼ، أسس كتط 2
 -39)، ص 2001دار الثفافة، عماف، األردف،  ا جتماعيات،مرشد محمكد بكر، ابراىيـ ياسيف الخطية، أساليب تدريس  3

40) 
 .199، ص مرجا سابؽ، أىمية الكتاب المدرسي في العممية التربكية حساف الج ني، لكحيدم فكزم، 4
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 كتكمف كظايؼ الكتاب المدرسي فيما يمي:

  كظيفة تبميغيو: - أ

كتتطمب اختبار المعمكمات في مادة دراسية معينة كفي مكيكع محدد، حيث يككف   
سابيا تدريجي عبر السنكات المتتالية لممسار الدراسي، كما ينبغي أييا قربمة ىذه اكت

المعمكمات كتبسيطيا لجعميا في متناكؿ ت ميذ المستكل الدراسي   المعيف، إيافة إلخ ذلؾ 
طار تاريخي محدد كمفاييس  فإف الكتاب المدرسي يفدـ معارؼ كفؽ فمس ة معرفية  معينة، كا 

ا ما يجعمو صالحا ل ترة معينة دكف قيرىا نظرا لممتغيرات ا جتماعية لغكية معينة، كىذ
 كالثفافية كالسياسية كا قتصادية الحاصمة.

 كظيفة ىيكمية: - ب

يفترح الكتاب المدرسي نكعا مف التكزيا كالتسمسؿ لمكحدات التعميمية  كتساب 
تكل المعرفي كالعفمي المعارؼ، كىك بذلؾ يييكؿ التعميـ كينظمو تنظيما بيداقكجيا كفؽ المس

 لمت ميذ بعدة طرايؽ نذكر منيا:

 .مف التجربة العممية لمتمميذ إلخ النظرية العممية 
 .مف النظرية إلخ التماريف التطبيفية كاختبار المكتسبات 
 .مف التماريف التطبيفية إلخ اْلعداد النظرم 
 .مف العرض إلخ األمثمة كالصكر التكييحية 
 يحية إلخ الم حظة كالتحميؿ.مف األمثمة كالصكر التكي 

  كظيفة تكجييية: – ج
"لمكتاب المدرسي دكر في تكجيو تعمـ التمميذ في عممية التمفي كالتحصيؿ، ككذا في 
تدبر المعارؼ المكتسبة بطرايؽ مختم ة قصد التحكـ في الخبرات الخاصة بالت ميذ كذلؾ 

  ''بإحدل الطريفتيف:
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 .التكرار كالح ظ كتفميد األمثمة 

 كم حظاتو  كنو مف استخداـ خبراتولنشاط األكثر ت تحا كابتكارا لمتمميذ. مما يما
 الخاصة.

مف جية أخرل فإف الكتاب المدرسي يعبر عف م يـك معيف ل تصاؿ كعف الع قة 
الرابطة بيف األط اؿ كالراشديف، كبيف الت ميذ كالمعمميف، كباْليافة إلخ الكسط ا جتماعي 

 1'.كالثفافي لمتمميذ'

  شركط الكتاب المدرسي: 1-2

كما أشرنا سابفا أف الكتاب المدرسي لو أىمية بالغة ككبيرة في العممية  التعميمية 
باعتباره أىـ األدكات التعميمية التي يستخدميا المعمـ في تعميمو المكاد ا جتماعية كالعممية، 

ف مف اليركرم العناية بو كما أنو منتشر بصكرة كاسعة في جميا المجا ت كاألقطار لذا كا
كالعمؿ الدايـ عمخ تحسينو كتطكيره مف أجؿ تحفيؽ مزيد مف ال ايدة كلكي يحفؽ الكتاب 
المدرسي دكره الحفيفي في العممية التعميمية كجب أف يتكفر فيو مجمكعة مف الشركط 

ميمية كاألسس التي يجب مراعاتيا كنظرا ليذه األىمية كالخطكرة لمكتاب المدرسي ككسيمة تع
أساسية فإنو يخيا في إخراجو إلخ عممية يبط دقيؽ كفؽ جممة مف المعايير العامة كىي 
تمؾ التي تعني بالكتاب ككحدة كىدؼ كصك  إلخ المعايير الخاصة كىي التي تيتـ بالجانب 

 ... إلخ، كمف جممة تمؾ المعايير:.التفني كالمغة ككظي ة المادة العممية

 التمميذ كتعميمو. أف يككف مساىما في تربية 
 .2أف يككف مساىما في فيـ العالـ مف حكلو كيعده لمحياة العممية 
 .أف تككف لغتو سميمة كتت ءـ ما مستكل الت ميذ 
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  أف تككف المادة العممية صحيحة حديثة مشركحة بإي اء كتتيمف التدليؿ باألمثمة كأف
 تككف مربكطة بباقي المكاد الدراسية كبالحياة المجتمعية.

 ف يككف الكتاب المدرسي قنيا بالكسايؿ التكييحية )الصكر، الخرايط كالصكر أ
 .التكييحية "البيانية"(

  أف يحتـر التدرج في عرض المكيكع أم ا نتفاؿ مف اْلطار العاـ إلخ الت اصيؿ ثـ
 ا نتياء بخ صة تتيمف مغزل الدرس ككؿ.

  ع الكرؽ، حجـ الخط أف يككف محترما لممكاص ات المتعارؼ  عمييا )الحجـ، نك
 1كالكتابة، الخمك مف األخطاء المطبعية، جماؿ األلكاف(

 كما يجب أف يؤلؼ كفؽ العديد مف األسس نذكر منيا:

 األساس االجتماعي كالثقافي: - أ

مف الطبيعي أف الكتاب المدرسي يتأثر بطبيعة ثفافة المجتما كاتجاىاتو كقيمة أبعاده 
المدرسي الطابا ا جتماعي كالثفافي كأف يخدـ كظركفو، كلذا  بد أف يككف لمكتاب 

ا تجاىات كالمبادئ كالفيـ كالص ات ا جتماعية كيحمؿ األفكار التي تفدـ بيا المؤل كف 
كالمشرفكف عمخ تألي و، كربط محتكل الكتاب بما يكجد في المجتما مف ثفافة سايدة كالمغة 

 كالديف الفيـ كالكطف كالحرية كالديمفراطية... إلخ.

كبذلؾ يتحكؿ الكتاب مف مجرد رمكز كأفكار كنصكص كأل اظ كرسـك كلغة إلخ كظي ة 
ت يد في تنمية الشخصية الكطنية كال ردية كالثفافية، كفي ىذا األساس ىناؾ اعتبارات ينبغي 

 مراعاتيا في كيا الكتاب المدرسي كالحكـ عميو ف ي كيا األساس الثفافي نذكر مث :

 جتماعية كأف يخدـ ا تجاىات ا جتماعية كينمي ص ة أف يككف لمكتاب صبغة ا
 المكاطنة لمجتما تعاكني كطني.
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 .مراعاة مراكز الثفؿ في ثفافة المجتما 
  قيمة كصحة المعرفة مف عصر إلخ آخر مف حيث كظي تيا كت سيرىا لمكاقا كاألحداث

 كثكؽ فييا.ففد يمجأ المؤلؼ إلخ مراجا أك مصادر   تتكفر فييا الدقة العممية كقير م

يركرة الحرص عمخ حداثة المادة، لذا يجب أف يعرؼ المؤل كف أك المؤلؼ أحدث ما 
كصمت إليو مادتو العممية كما كصمت إليو مياديف المعرفة مف تصكرات... قابمية التعميـ 
بالكتاب المدرسي ل ستخداـ ا جتماعي كمف كظايؼ الكتاب المدرسي مساعدة الت ميذ عمخ 

عفمي كتككيف فكرم يستخدمكنو كأساس في مكاجية الحياة مثمو مثؿ الميندس  تككيف إطار
الذم يرسـ تخطيطا كايحا كنمكذجا فكريا كايحا لما يفصد بناءه، كالفدرة عمخ بناء إطار 
فكرم مف المعمكمات كالم اىيـ كالفكاعد يساعد عمخ تحكيؿ المشك ت المعفدة كالمكاقؼ 

كؾ مكجو كىذا ىك قاية التربية السممية كالشرط األساسي الغامية إلخ ع قات كايحة كسم
لتحفيؽ اجتماعية المادة أف ييا المؤلؼ ن سو مكاف الت ميذ الذيف يؤلؼ ليـ الكتاب مراعيا 
مستكل نيجو كمطالب ىذا النيج كمسؤكلياتو كمكاطف في تربيتو ا جتماعية كىدؼ التعميـ 

 1كتزكيده بالميارات المختم ة.

 حتكل الكتاب أىداؼ المنيج: أف يساير م - ب

"يجب أف يككف الكتاب المدرسي مسايرا لممنياج الذم تفرره السمطات التعميمية عمخ أف 
المنياج يمثؿ إدارة المجتما كذلؾ عف طريؽ تمشيتو ما األىداؼ المحددة لممنياج أك التي 

كسيمة لميبط تعد جزءا مف أىداؼ المجتما، كيرل عمماء الن س ا جتماعي إف المنياج ىك 
كالتحكـ كتنميط األفراد في يكء قكالب الطاعة كالمسايرة ل تجاىات السايدة في المجتما، 
كيتـ ذلؾ في يكء سمطة مركزية تتحكـ في إدارة المنيج عمخ أنو مجمكعة اختيارات مف 
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 كمنو فالكتاب المدرسي الجيد ىك الذم يتخذ مؤل كه مف أىداؼ المنيج 1ثفافة المجتما
المكاد الدراسية مرشدا ليـ  ختيار مكيكعاتو كتحديد المحتكل التعميمي لو أم أف  أىداؼك 

 2يككف المحتكل ترجمة صادقة لألىداؼ المحددة لو''.

 يجب أف تككف مادة الكتاب منظمة كشاممة لممعالـ الرئيسية لممكضكعات:-ج

ترتيبا لفد جرت العادة أف يفسـ الكتاب المدرسي إلخ مجمكعة مف ال صكؿ ترتب 
منطفيا، كيتناكؿ كؿ فصؿ منيا مكيكعات أك مكيكع كيفسـ كؿ مكيكع إلخ مجمكعة مف 
العناكيف الرييسية كال رعية كتعالج كميا تفريب بنظاـ كاحد ىك السرد كالكصؼ، ككثيرا ما 
ت تفد إلخ الم اىيـ كالمصطمحات التي تعتبر م تاح تحصيؿ المعرفة كما أنيا ترتكز عمخ 

لم اىيـ كالمصطمحات الجديدة أك قير المألكفة ك بد أف يتـ تنظيـ شرح كت سير ا
 المكيكعات كالم اىيـ كالكممات كفؽ الفدرات ال ردية كال ركؽ ال ردية.

 أف تككف مادة الكتاب المدرسي صحيحة كدقيقة: -د

إف المادة التعميمية لمكتاب المدرسي ىي األساس كالمحكر الرييسي فيي تستخدـ 
رفة العممية مف معمكمات كحفايؽ كم اىيـ كمبادئ لذا يجب عمخ المؤلؼ أك لتحفيؽ المع

المؤل يف أف يراعكا صحة الحفايؽ كالمعمكمات التي يحكييا الكتاب ففيمة كصحة مصادر 
المعرفة مف حيف آلخر حيث كظي تيا كت سيرىا لمكاقا كاألحداث تتمثؿ في زيادة الثفة الكاممة 

ب كالتمميذ يرل بعض المكاد كيسمعيا مف بعض الكتب كالمراجا بالكتاب المدرسي ألف الطال
أك كسايؿ اْلع ـ، فالمعمكمة الخاطية التي تأتي عف طريؽ الكتب يفا فييا الت ميذ بسيكلة 
كىذا تككيف اتجاىات خاطية كنظرة قير مرقكب فييا في المجتما كمثا  عمخ ذلؾ أف مادة 

ا في بعض األحياف لبعض الفصص كالم حـ كتاب التاريخ بص ة خاصة يتعرض محتكاى
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التاريخية التي يختمط فييا الزايؼ بالحفيفي كيغمب عمييا طابا الخياؿ لذلؾ تفا عمخ مؤل ي 
كتب التاريخ مسؤكلية كبرل كىي يركرة تحمي الدقة كاألمانة العممية في عرض ىذه 

بصكرة شايفة كجذابة حتخ  الفصص كتمؾ الم حـ كانتفاء الحفيفي منيا كتفديمو إلخ الت ميذ
 1يتأكدكا بأف ما يدرسكنو حفيفي كاقعي كليس خيا .

 تككف مادة الكتاب المدرسي مسايرة لما ىك مستحدث في مجاؿ العمـ: -ىػ

أم يركرة الحرص عمخ حداثة المادة العممية، لذلؾ يجب أف يعمـ المؤلؼ أك المؤل كف 
ديف المعرفة مف تطكرات بفدر اْلمكاف كألف بأحدث ما كصمت إليو مادتو كما كصمت إليو ميا

، كما تزداد المعرفة كؿ يـك فانو مف الكاجب عمخ المؤلؼ  الكتاب المدرسي   يؤلؼ كؿ يـك
أف يدرؾ ذلؾ بتزكيد كتابو بالمعينات المختم ة التي تكجو الت ميذ كالمدرسيف إلخ تجديد مادة 

يرة لممستجدات كاألحداث كالتطكرات الكتاب كت سيرىا، ككذلؾ تككف المادة المفررة مسا
 كالتغيرات البييية كا جتماعية كالدكلية.

 أف تراعي مادة الكتاب المدرسي مستكيات التالميذ: -ك

نما يؤلؼ  "الكتاب المدرسي   يؤلؼ ألم تمميذ في أم سف أك في مرحمة أك صؼ كا 
ص كمطالب نمك لتمميذ معيف في سف معيف كفي مرحمة عمرية معينة كصؼ محدد لو خصاي

معينة، كعميو يجب عمخ المؤلؼ أك المؤل يف لمكتاب المدرسي أف ييعكا في تخطيطيـ 
كتألي يـ الكتاب خاصية المستكل كنمك التمميذ كالخصايص الن سية لو، فكثيرا ما نجد احتكاء 
الكتاب عمخ م اىيـ كمصطمحات مف زاكية متخصصة عميا ) منطؽ العمماء( ىذا يؤدم إلخ 

 في ال يـ كالفراءة كعدـ ا ستيعاب كالعزكؼ عف استخداـ الكتاب". التعثر
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 أف تككف مادة الكتاب مثيرة لتذكير التمميذ: -ز

كمف خ ؿ ما سبؽ فإف الكتاب المدرسي الجيد ىك الذم يدرؾ مؤل كه أىمية إتاحة 
ات، حيث ال رصة أماـ الت ميذ التي تثير ت كيرىـ فيما يعالجو الكتاب المدرسي مف مكيكع

يتـ كيا الت ميذ أماـ مشك ت متصمة بمكيكعات حمكؿ معينة لمشك ت كفؽ أساليب 
 . 1عممية مت ؽ عمييا كىنا يتـ اكساب الت ميذ الدافعية نحك الكتاب المدرسي كالتعمـ

 أف تككف مادة الكتاب المدرسي متماسكة كمترابطة: -ح

اء كأف يككف ا نتفاؿ مف نفطة إلخ يجب أف تككف مادة الكتاب المدرسي مترابطة األجز 
نفطة أك مف فكرة إلخ فكرة طبيعيا كليس فجاييا، كالتسمسؿ في المكاييا فالحاير يكمؿ 
السابؽ، ك  يككف ىناؾ فاصؿ بيف المكيكعات حتخ يسيؿ لمتمميذ أخذ صكرة عف المكقؼ 

 2أك الظاىرة التي يدرسيا.

 درسي كافية كجيدة:أف تككف الكسائؿ التعميمية في الكتاب الم -ط

 بد أف يحتكم الكتاب المدرسي عمخ عدد مناسب كمتنكع مف الكسايؿ التعميمية مثؿ 
الخرايط الزمنية كالخرايط الجغرافية كخرايط صماء كخرايط تاريخية كالصكر كالرسـك البيانية 

صكص كاألشكاؿ التكييحية كا حصاييات كأشجار ا نساف كالنماذج كالعينات كالكثايؽ كالن
التاريخية، كاستخداـ مثؿ ىذه الكسايؿ يحفؽ لمتمميذ فايدة أكثر مما يحففو عديد مف 

 3الص ات.
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 أف يككف إخراج الكتاب المدرسي مشكقا كجذابا لمتالميذ: -م

كيتمثؿ في الشكؿ الخارجي كطباعتو الداخمية كنكع الغ ؼ كالعنكاف الرييسي كتجميده 
عية كتكييح البيانات المراففة لمرسـك كالصكر كا حصاءات كتنسيؽ العناكيف الرييسية كال ر 

 كالخرايط كقيرىا.

 ق ؼ الكتاب يجب أف يككف مبينا كمدعما بصكرة جذابة تدؿ عمخ ميمكف الكتاب. -

 إبناط الكتاب ) النكع( في العناكيف الرييسية كال رعية. -

 استعماؿ األلكاف في الصكر كالخرايط. -

 ف الكرؽ مف النكع الجيد.س مة كدقة الطباعة كأف يكك  -

 جكدة الغ ؼ. -

 1عدد الص حات ) التناسب(. -
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 ثانيا: طرؽ تعميـ القراءة 

 تنحصر طرايؽ تعميـ الفراءة في ث ثة طرايؽ، ىي:

 .كتيـ طريفتيف فرعيتيف: األبجدٌية كالٌصكتٌية :الٌطريفة الٌتركيبٌية -1
 .الكممة كالجممة كتيـٌ طريفتيف فرعيتيف: طريفة :الطريفة الٌتحميمٌية -2
  الٌطريفة الٌتكلي ية  -3

 :الّطريقة الّتركيبّية -4
كتسٌمخ الٌطريفة الجزيٌية، ألٌنيا " تبدأ بتعميـ األجزاء التي تتأٌلؼ منيا الكممات كىي 
الحركؼ " ثـ يفـك المعٌمـ في تعريؼ الكممة بتركيب أصكاتيا مف األحرؼ التي تعٌمميا 

فة إلخ اليجايٌية كىي أقدـ الٌطرايؽ المستعممة كتعتمد كح ظيا مف قبؿ. كتنفسـ ىذه الٌطري
عمخ الم يـك البسيط لمفراءة كىك الفدرة عمخ تعٌرؼ األحرؼ كالكممات كالٌنطؽ بيا كمف 
مميزات الٌطريفة اليجايية أٌنيا كسيمة سيمة في الٌتعٌمـ فعدد األحرؼ محدكد، كتتدٌرج بالمتعٌمـ 

ا ميسكرنا مف األحرؼ إلخ الك  ممات. تدٌرجن
مف ا نتفادات ليذه الٌطريفة أٌنيا   تتمشخ ما حفايؽ عمـ الٌن س في إدراؾ الكٌؿ قبؿ 
الجزء في المعاني المحسكسة. كيرل الباحثكف أٌنيا سيمة عمخ المعٌمـ كلكٌنيا صعبة عمخ 
الٌتمميذ، فاألحرؼ بالنسبة إليو رمكز مجٌردة. كفي ىذه الٌطريفة مييعة لكقت الٌط ؿ ألٌنو 

ح ظ األحرؼ مف قير رابط، فبعض األط اؿ   يح ظكنيا إٌ  بعد تركيبيا في كممات. كمف ي
...( كالمستخدـ في الٌطريفة اليجايٌية   .ا نتفادات أٌف ترتيب األحرؼ المعركؼ ) أ ب ج ت

 .يساير قكانيف الٌتعميـ مف حيث البدء بالٌسيؿ كالٌتدٌرج إلخ الٌصعب
كتتٌ ؽ ما الٌطريفة األبجدٌية في األساس ، الثٌانية فيي " الٌصكتٌية" أٌما الٌطريفة الٌتركيبٌية

الذم تفـك عميو، كفي الخطكات المتٌبعة، كلكٌنيا تختمؼ عنيا في خطكة مف خطكاتيا، كىي 
خطكة ح ظ أسماء األحرؼ فينبغي في ىذه الٌطريفة تعميـ األصكات التي تترٌكب منيا الكممة 
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ؼ كأصكاتيا مف قير ا ىتماـ بأسماييا. كالمؤٌيد ليذه الٌطريفة عف طريؽ تعٌرؼ أشكاؿ األحر 
 1يرل أٌنيا سيمة كتمٌكف الٌط ؿ مف إجادة الفراءة بسرعةػ كيرل معاريكىا

أٌنيا كالٌطريفة الٌسابفة   تكافؽ عفؿ المتعٌمـ ألٌنو يدرؾ الكٌؿ قبؿ أف يبدأ الجزء. كالمتعمـٌ 
ؿ إلخ تجزئ الكممة عند الفراءة. كت تفر ىذه الٌطريفة إلخ بيذه الٌطريفة   ييتـ بالمعنخ، كيمي

 عنصر الٌتشكيؽ ْلىماليا حاجات المتعٌمـ كميكلو كرقباتو. 
ا في الكممات التي   يتٌ ؽ نطفيا ما  ك" قد تؤٌدم إلخ خطأ الٌط ؿ في الكتابة خصكصن

يكتبيا ) قممف( فالٌط ؿ حيف يسما )قمـه ( ما يمتيف 2رسميا... كما في الكممات المنكنة 
 ألٌنو اعتاد أف يكتب ما يسما مف األصكات " 

 :الّطريقة الّتحميمّية -2
كتكٌجو الٌتعميـ تكجيينا " تحميميِّا مف المرٌكب إلخ البسيط فاألبسط، أم مف الجممة إلخ 

.."، كيسٌمييا البعض طريفة الجمؿ ألٌنيا تبتدئ بتعميـ الجمؿ .الكممة فالمفطا فالحرؼ
التٌامة كقد يسٌمييا البعض الٌطريفة البصرٌية ألٌنيا تستمٌد قٌكتيا مف الحافظة كالعبارات 

 .البصرٌية ". كتت ٌرع ىذه الطريفة إلخ طريفتيف: الكممة كالجممة

الكممة كىي ترتكز عمخ معرفة الٌتمميذ كممة ثـٌ تفٌدـ لو كممة أخرل فيتكٌكف لديو رصيد 
ؿ بعد ذلؾ لتحميؿ الكممة إلخ أحرفيا. كيعٌدد أنصار مشابو مف الكممات يفارف بينيا ثـٌ ينتف

ىذه الٌطريفة مزاياىا، بأٌنيا تتٌ ؽ ما قكانيف الٌتعميـ حيث ييدرؾ المتعٌمـ إدراكنا كٌمينا قبؿ أف 
كتشٌكؽ ىذه الٌطريفة الٌت ميذ إلخ الٌدركس ألٌنيـ  يدرؾ األجزاء التي يتكٌكف مف ىذا الٌشكؿ،

ا يتمٌذذكف مف دركس الفراء ة منذ بدايتيا. كتراعي ىذه الٌطريفة دكافا المتعٌمـ كخبراتو خصكصن
إذا أشرؾ المعٌمـ األط اؿ في اختيار الكممات التي يجعؿ منيا مادة لدرسو. كىذه الٌطريفة 
بعكس سابفتيا تيتـ بالمعنخ. أٌما معاريكىا فيركف أٌف الٌتمميذ يفؼ عاجزنا عف قراءة الكممات 
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فيا كتحتاج إلخ جيد منو لفراءتيا ك  تمكٌنو ىذه الٌطريفة مف الٌسرعة في الجديدة التي   يعر 
 .الفراءة بسيكلة ألٌنو يجزئ الكممة كيحٌمميا

"ا ىتماـ بالمعنخ  :أٌما طريفة الجممة فتشابو طريفة الكممة في فكرتيا األساسٌية كىي 
الكممة ". كمؤيدك ىذه الٌطريفة كلكٌنيا تختمؼ عنيا في ت سير الكحدة الكمٌية فتجعميا الجممة   

 فتيتـ بالمعنخ، الٌتعٌمـك  يركف إلخ جانب أٌنيا تكافؽ نظرية الٌطريفة الٌطبيعٌية في اْلدراؾ
تعتمد في جانب منيا عمخ ا لتفاط البصرٌم كالٌط ؿ يتعٌمـ الٌتكٌمـ عف طريؽ التٌفميد، كتعميـ ك 

يركف سمبياتيا في ما اعتبر مميزات، فميس  الفراءة يتـٌ بطريفة مماثمة. كمعاريك ىذه الٌطريفة
 1جميا األط اؿ بصرييف، بؿ منيـ مف يعتمد عمخ سمعو أكثر، كليس مف المعفكؿ أف

  ذا كاف الٌط ؿ يتعٌمـ التكٌمـ عف نكٌجو كٌؿ جيدنا  ستغ ؿ الباصرة كحدىا في الٌتعٌمـ، كا 
 طريؽ.

 بن س الطريفة دايمنا. كألٌف ىذه  فمف يككف تعٌمـ الفراءة، سماع الك ـ مف الكسط المحيط
الطريفة تييمؿ تدريب األط اؿ عمخ تحميؿ الكممات فإٌنيا   تيعنخ بتككيف الميارات 

 .ال زمة لتعرؼ الكممات الجديدة

  :الّطريقة الّتكليفّية - 3
جما كتيسٌمخ الٌطريفة الٌتكفيفٌية، كتعٌد الٌطريفة الٌسايدة في قالبية الب د العربٌية ألٌنيا ت

كفي ىذه " الطريفة يفٌدـ المعٌمـ إلخ األط اؿ كممات أك ، بيف مزايا الٌطرؽ الجزيٌية كالكمٌية
جم ن مف خبرة الٌت ميذ كفي ذلؾ إفادة مف طريفة الكممة كالجممة ثـٌ تكرار الكممات كالجمؿ 

ىا بأصكاتيا كأشكاليا العامة حٌتخ تترسخ صكرىا في ذىف األط اؿ كترتبط الحركؼ برمكز 
كفي ذلؾ إفادة مف الٌطريفة الٌصكتٌية ثـٌ تحٌمؿ الجمؿ إلخ كمماتيا كالكممات إلخ مفاطعيا 
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كالمفاطا إلخ حركفيا بحيث يتـٌ الٌتعٌرؼ عمخ الحركؼ اسمنا كرسمنا كفي ذلؾ إفادة مف مزايا 
فة في الٌطريفة اليجايٌية " كيستخدـ فييا المتعٌمـ األحرؼ التي تكصؿ إلييا في الخطكة الٌساب

تركيب كممات جديدة. كىذه الٌطريفة أفيؿ الٌطرؽ، فميس فييا أخطاء الٌطرؽ الٌسابفة كتيٌنمي 
 1.بعض الميارات لدل المتعٌمـ كالميؿ إلخ الفراءة كزيادة أل اظو الٌمغكٌية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

مرجا سابؽ تـ ، مجمة المغة العربية، طرايؽ تعميميا، خطكاتيا، مفكمات الكتاب الٌناجح -،  الفراءة . درية كماؿ فرحات 1
 :رابط المكقا 03-06-2022 :ا ط ع عميو في

https://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=3924 
 

https://www.arabiclanguageic.org/view_author.php?id=555


 (كالمصطمحات المفاىيـ) المغػكم كالرصيػد القػراءة الفصؿ األكؿ                    

14 
 

 ثالثا: اىمية القراءة كأىدافيا:

 اىمية القراءة: -1

مب كؿ عمؿ نفـك بو "،ألنيا اساس كؿ تفدـ بشرم بيف الفراءة تفا في قمف المعركؼ "
كتتيح أىمية الفراءة بصكرة جمية في أف التكجو اْلليي األكؿ لمرسكؿ ، المايي كالحاير

  عميو كسمـ كاف باألمر " اقرا"صمخ ا

 في قكلو تعالخ:

نَساَف ِمْف َعَمؽ   ﴾١﴿ اْقَرْأ ِباْسـِ َربَِّؾ الَِّذم َخَمؽَ  الَِّذم  ﴾٣﴿ اْقَرْأ َكَربَُّؾ اأْلَْكَرـ   ﴾٢﴿ َخَمَؽ اْلِْ
ـَ ِباْلَقَمـِ  ـْ  ﴾٤﴿ َعمَّ ـْ َيْعَم نَساَف َما َل ـَ اْلِْ  1﴾٥﴿ َعمَّ

 سمي الفػرآف قرآنػا، ليفػرأ كفي ىػػذه التسمية ل تػت األنظػار كالعفػػكؿ، ألىمية الفراءة
ا   ككانػت الفػراءة أىـػ ك  قةف  تكجد أمة ذات حيػارة عريفػة كمكانػة عاليػة مرمك ، اىميةك 

بالرقـ مػف تعػدد كسػايؿ المعرفة إذاعة كتم از كسنما كمسرح، فإف الفراءة ك  دعايـ نييتيا
شػباع حاجاتو  رقباتو.ك  ستظؿ الجكىر كالمصدر الرييسي لنمك اْلنساف كتحفيػؽ ذاتػو كا 

، تعميمية بالنسبة لمتمميذ الفػراءة ليسػت مػف أىػـ فنػكف الٌمغػة فحسػب، بػؿ ىػي أىػـ كمػادة
باليعؼ فييا يمكف أف ينسحب ك  اذ بالميارة فييا يستطيا اف يمير في مكاده الدراسية كميا،

 2يع و عمخ جميا المكاد.

كمف مما سبؽ يمكننا اف نمتمس األىمية الدينية كالمعنكية كالتعميمية لمفراءة في 
يؿ العممي كالديني لدل ا فراد ليذا المايي كالحاير فالفراءة تعد مف أىـ الكسايؿ لمتحص

كصخ بيا ا تعالخ في الفرآف الكريـ فبكاسطة الفراءة يتمكف ا نساف مف ح ظ الفرآف كفيـ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 [5-1] آلياتا سكرة العمؽ1
الدقيمية  لمطباعة ، تعميـ الفراءة كالكتابة في المرحمة ا بتدايية، أحمد عمي الكردل، محمكد ج ؿ،  سمير عبد الكىاب2

 .[44-41، ]2004، 2مصر، ط، كالنشر



 (كالمصطمحات المفاىيـ) المغػكم كالرصيػد القػراءة الفصؿ األكؿ                    

15 
 

دينو ليذا الفراءة مف أىـ المكاد التعميمة لمت ميذ فبيا يمكنو دراسة كؿ المكاد التعميمية 
 األخرل.

اذا ىي الم تاح اٌلذم يمج ، ف بد مف الفراءة، يفكؿ سعدكف: "اذا تكفرت الرقبة في التعمـ
المرء مف أبكابو الخ كؿ مجا ت العمـ، كي شؿ األمػي قطعا في الكصكؿ الييا فيصبح فاش  

تعتبر الفراءة الكسيمة ال عالة لتفارب الناس، كبث ركح الت اىـ بينيـ ، في حياتو الخاصة اييا
الجيؿ بالفراءة فمػف سػيتكلخ كيرعخ شؤكف  أم تساعدىـ عمخ الكحدة ا جتماعية، فإذا ساد

كيمكف  ؟الناس كالب د، ككيؼ يتـ ذلؾ في مختمؼ الفطاعات كالدكاير الرسمية كقير الرسمية
فيػي أشػبو مػا تكػكف ، أف يحس المرء بأىميتيا حيف يرل ماكينة المجتما تدكر في كؿ مكاف

لخ كؿ مرفؽ، لتسير الحياة بالتيػار الكيربػايي، أك أنابيب الميػاه الػتي تصػؿ  إلخ كػؿ بيت كا 
 1طبيعية كمنتجة."

كمف ىذا نجد اف مف اىـ الشركط التي يجب تكفرىا لمتحصيؿ العممي كالتعمـ ىي 
الرقبة كلمتعمـ يجب الفراءة ككما ذكرنا اف الفراءة ىي الم تاح لمجا ت العمـ كىي اكؿ 

س كتساعد عمخ تككيف الكحدة كالفراءة تفرب بيف النا، خطكرة لطريؽ تحصيؿ العمـ
ا جتماعية كىي ركيزة اساسية في كؿ مجا ت الحياة كفي تسيير شؤكف الب د الصغيرة 
كالكبيرة كالفراءة تصؿ باْلنساف الخ المصادر التي سيأخذ منيا عممو كثفافتو فتنمي ال كر 

مف أفكار كالعكاطؼ، كتثرم خبراتو كتعينو عمخ حؿ مشك ت الحياة اليكمية بما تمده 
 كحفايؽ.

في ميداف التعميـ تعمؿ الفراءة في التربية المعاصرة عمخ تكثيؽ الصمة بيف التمميذ 
كالكتاب كي يكسب خبرات متنكعة كاكتساب ثركة مف الكممات كالجمؿ كالعبارات كاألساليب 

فكاره كتربيتو عمخ ا ست ادة مف ىذه الثركة عندما يفرأ كتكظي يا عندما يعبر عف أ، كاألفكار
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كىي نشاط ىاـ لمط ؿ عند دخكلو لممدرسة في الص كؼ ا بتدايية كىك ، كآرايو كمشاعره
مرتكز اساسي  ستمرارية الط ؿ في  التعميـ كالتدرج في الص كؼ مف الدنيا الخ العميا لكجكد 
ا خت فات حكؿ تعامؿ الت ميذ ما ما ىك مكتكب اف ىذه ا خت فات ناتجة عف قدرتيـ في 

فالمبتدئ يختمؼ عف المتمرس في الفراءة مف حيث الميارات ال زمة  كتساب ، ة الفراءةميار 
المعمكمات كتخزينيا كاسترجاعيا عند الحاجة كمف ىنا يتكجب عمخ المجتما تييية اتجاىات 

 الط ؿ نحك الفراءة لمكصكؿ إلخ الفراءة المنشكدة كتبدأ منذ دخكلو المدرسة.

المدرسة مف أىـ عكامؿ التعمـ الجيد، كتؤدم دكر محكرم في باْليافة فإف الفراءة في 
تنمية ا تجاىات ك  تحفيؽ أىداؼ التربية كاكتساب التمميذ المعمكمات التي يحتاج الييا      

كالميكؿ اْليجابية كتزكيده بعادات الت كير المنطفي كمساعدتو عمخ ممارسة أسمكب حؿ 
 .المشك ت

يف الشخصية المستفمة لمتمميذ عف اآلخريف كما تعممو كلمفراءة األثر ا كبر في تكك 
 1.ا عتماد عمخ الن س كترفا مف مستكاه في نكاحي النمك المختم ة

مف خ ؿ ما سبؽ نجد اف لمفراءة تأثير عمخ شخصية التمميذ كدكر ىاـ في تطكيرىا 
 كفي نكاحي اخرل مختم ة.

 أىداؼ تعميـ القراءة لمطفؿ: -2

 ة اىداؼ تتمثؿ في:لتعميـ الفراءة عد  

  تعيد العفيدة اْلس مية الصحيحة في ن س الط ؿ، كرعايتو بتربية إس مية متكاممة
 فيخمؽ ىك جسمو كعفمو كلغتو كانتمايو إلخ أمة اْلس ـ.

  .تدريبو عمخ إقامة الص ة كأخذه بآداب السمكؾ كال يايؿ 
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  كالعددية كالميارات الحركية. تنمية الميارات األساسية المختم ة، خاصة الميارات المغكية 
 .تزكيده بالفدر المناسب مف المعمكمات في مختمؼ المكيكعات 
   تعري و بنعـ ا عميو في ن سو، كفي بييتو ا جتماعية كالجغرافية ليحسف استخداـ النعـ

 كين ا ن سو كبييتو.
  لديو.تربية ذكقو البديعي، كتعيد نشاطو ا بتكارم، كتنمية تفدير العمؿ اليدكم 
   تنمية كعيو ليدرؾ ما عميو مف الكاجبات كمالو مف الحفكؽ في حدكد سنو كخصايص

 المرحمة التي يمر بيا كقرس حب كطنو كاْلخ ص لكلي أمره.
   تكليد الرقبة لديو في التزكد بالعمـ النافا كالعمؿ الصالح، كتدريبو عمخ ا ست ادة مف

 أكقات فراقو.
  لمرحمة مف مراحؿ حياتو".إعداد الطالب لما يمي ىذه ا 
  تعمؿ الفراءة عمخ تحسيف كتنشيط األدكار المختم ة التي يفـك بيا الدماغ داخؿ جسـ "

الط ؿ، حيث ت يد الفراءة الكثير مف األط اؿ أكثر مف التمي زيكف أك قيره مف عكامؿ 
 ا نتباه األخرل في زيادة أداء نشاط الدماغ. 

   زيادة قكة التركيز لدييـ، حيث يؤدم استماع الط ؿ تساعد الفراءة بعض األط اؿ عمخ
إلخ قصة معينة إلخ زيادة تركيزه حكؿ تمؾ الفصة كبالتالي رقبتو في معرفة الكثير عف 

 التي تعتبر مشكقة بالنسبة  إليو.ك  ت اصيميا الدقيفة كالمختم ة حتخ يصؿ إلخ نيايتيا
  ءة لدل الكثير مف األط اؿ، حيث يستخدـ الكثير مف اآلباء كاألميات أسمكب تعمـ الفرا

تساعد الفراءة الط ؿ عمخ فيـ كاستيعاب البيية المحيطة بو كتعتبر تمؾ الخطكة مف 
 .1ماحكلو" األىداؼ اليامة التي يسعخ إلييا الكثير مف األشخاص  حتخ يدرؾ الط ؿ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

، ق 1426، 2ىػ، ط1424الرياض: ، صالح بف عبد العزيز النصار، تعميـ األط اؿ الفراءة دكر األسرة كالمدرسة 1
 .36ص
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 مفيـك الرصيد المغكم:رابعا: 
متعمـ مجمكعة مف المعارؼ إف المنظكمة التربكية ىدفيا األساسي ىك اكساب ال

كالمعمكمات التي تنمي قدراتو العفمية كال كرية، بما تفدمو مف نشاطات كدركس تجعمو يكتسب 
ثركة لغكية، كرصيد لغكم يستطيا تكظي و متخ استدعت الحاجة الخ ذلؾ. فما ىك الصيد 

  ؟المغكم
 تعريؼ الرصيد:-1

 لغة: - أ

 ي لساف العرب يفكؿ ابف تم ة، فعرؼ الرصيد في معاجـ المغة العربية تعاريؼ مخ
رصده بالخير كقيره يرصده، رصدا كرصدا:  .رصد: الراصد بالشيء: الراقب لومنظكر: "

يرقبو، كرصده بالمكافأة كذلؾ. كالترصد: الترقب، قاؿ األرصاد في المكافأة بالخير كقد جعمو 
و. كأرصد لو بعييـ في شر أييا. كالرصيد: السبا الذم يرصد ليثب كقيؿ ترصده: ترقب

األرصاد ىي ا نتظار. كقاؿ قيره: اْلرصاد: اْلعداد كالمرصد ك  األمر: أعده قاؿ الزجاج:
 1كالمرصاد عند العرب الطريؽ.

 أما في الفامكس المحيط فعرفو ال يركز آبادم بفكلو: " رصده رصدا. 

: ناقة ترصد كرصدا: رقبة، كترقبو كالراصد: األسد. كالرصيد: السبا يرصد الكثكب. كالرصكد
 شرب قيرىا لتشرب ىي. كأرصدت لو: أعددت، ككافأتو بالخير أك بالشر. 

 2كالمرصاد: الطريؽ، كالمكاف يرصد فيو العدك.
نستنتج أف الرصيد في المغة يعني اْلعداد كا نتظار كالترقب كالمكافأة كالسبا الذم بني 

 كالرصيد مصدر ال عؿ رصد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .218،219ص ، ابف منظكر، مرجا سابؽ1
مجد الديف ال يركز أبادم، معجـ الفامكس المحيط، تعميؽ الشيخ أبك الكفاء نصر اليكريني المصرم الشافعي راجعو أنس  2

 (.642،643)ـ، ص2008محمد الشامي كزكريا جابر أحمد، دار الحديث، الفاىرة، مصر، 
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 اصطالحا:

نو: "درجة ا كتساب التي يحففيا فرد أك مستكل النجاح الذم يعرؼ الرصيد المغكم بأ
كيعرفو خالد  1يحرزه أك يصؿ إليو في مادة دراسية أك مجاؿ تعممي أك مجاؿ تدريجي معيف."

الزكاكم مرادؼ لمثركة المغكية بفكلو: " تتمثؿ ثركة الط ؿ المغكية في الكممات التي يعرؼ، 
أك يستخدميا، كىك ينظر إلخ المغة عمخ أنيا تأليؼ بيف مدلك تيا عندما يسمعيا أك يفرأىا 

. أما الديب عمي محمد فعرفو بأنو: "  2كممات كتعممو المغة يتطمب تعمـ الكممات أك  "
محصمة ما تكصؿ إليو ال رد في تعممو مف معمكمات كخبرات في المكاد الدراسية في فترة 

 3زمنية محددة."

عجمي يعتبر سيركرة طكيمة قد يطاؿ الحياة كميا، كيرل باسك أف "اكتساب الرصيد الم
قير أنو ما ذلؾ فإف السنة الثانية أك الثالثة مف حياة الط ؿ تمثؿ المرحمة الحاسمة لتككف 

 ذلؾ الرصيد... كالذم عادة ما يسمخ بتككف الرصيد المعجمي في سف مبكرة.

معجمية، كمف ثـ بناء  " فيذه المرحمة تشكؿ المرحمة الم تاح التي تشيد بناء امكانيات
 4المغة ذاتيا."

فالرصيد المغكم ىك ثركة معجمية كلغكية يكتسبيا فتصبح جزء مف مدخراتو المعرفية، 
 فيستطيا مف خ ليا التكاصؿ ما اآلخريف.

كالتعبير عما يدكر بداخمو مف أفكار،" حيث تككف السنة الثانية أك الثالثة مرحمة حاسمة 
 5ال رد." لتككف الرصيد المغكم لذلؾ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .305ـ، ص 2000، 1، الفاىرة، طص ح الديف محمكد ع ـ، الفياس كالتفكيـ التربكم كالن سي، دار ال كر العربي1
ـ، 1،1996خالد الزكاكم، اكتساب كتنمية المغة، مؤسسة حكرس الدكلية لمنشر كالتكزيا، ا سكندرية، الفاىرة، ط 2

 .100ص
 .100ـ، ص 1996، 1، الييية المصرية لمكتاب، ط 2الذيب عمي محمد، بحكث في عمـ الن س، ج 3
 60ص  مرجا ن سو،ة الذىف عند الط ؿ، جميمة بية، دكر التمدرس في نمك نظري4
5

 60ص ن س المرجا،  جميمة بية، 
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 العكامؿ المؤثرة في النمك المغكم:خامسا: 

 تكجد عدة عكامؿ مختم ة تؤثر في النمك المغكم كىي تتمثؿ في:

 العكامؿ الكراثية: -1

يرجا ا خت ؼ الكبير بيف ا ط اؿ في سرعة اكتساب كنمك المغة الخ الخصايص 
 كتتيمفتحمميا الصبغيات  الكراثية لم رد بدرجة كبيرة المنتفمة عف طريؽ المكرثات التي

 عكامؿ النمك المغكم مجمكعة مف العكامؿ المرتبطة بالكراثة كىي:

 :Sex factorعامؿ الجنس-أ

" تشير الدراسات إلخ ال ركؽ بيف الجنسيف في مجاؿ التطكر المغكم، حيث كش ت 
كجكد فرؽ جكىرم لصالح اْلناث في جكانب التطكر المغكم عند األط اؿ    كأكيحت 

اسات أنو في كؿ مرة تحث فييا مفارنة التطكر المغكم لمجمكعة مف ال تيات كمجمكعة الدر 
 ال تياف متكافية في المستكل ا قتصادم كا جتماعي كالذكاء كانت النتايج لصالح اْلناث.

كتمركزت ال ركؽ عمخ امتداد عمر اْلناث كالذككر، كذلؾ ما بداية النطؽ لمكممة 
 .أك في الحصيمة المغكيةاألكلخ أك في طكؿ الجممة 

كفيما يتعمؽ بايطرابات الك ـ كعيكبو يبدك كايحان أنيا مألكفة أكثر لدل البنيف أكثر 
مف البنات، كلفد تبيف أف البنيف الذيف لدييـ عيكب ك مية مثؿ التمعثـ يبما خمسة أيعاؼ 

في معظـ  انو Millerرميمم مما ىك عند البنات المكاتي لدييف مثؿ ىذه العيكب، كيشير
 كاف ك ـ البنيف أقؿ كيكحان كبمغت نسبة األعمار
%( 14%( لدل البنات، في حيف بما )38الك ـ الم يـك في سف )السنة كالنصؼ 

 لدل البنيف.
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سبب ىذا الت كؽ بأف معظـ دراسات ال ركؽ بيف الجنسيف في  Cowanكقد فسر ككف 
 رد الذم يطبؽ اختبارات األداء األداء المغكم كانت قد أجرتيا إناث، كثبت أف جنس ال

المغكم يؤثر في درجات ىذه ا ختبارات كما يؤثر فييا جنس الط ؿ الذم يطبؽ عميو ىذه 
ا ختبارات، لذا فإف كثيران مف الدراسات التي قررت أف ال رؽ لصالح البنات في األداء المغكم 

ختبارات التي طبفت في في مرحمة الط كلة المبكرة قد تككف ناتجة عف حفيفة أف معظـ ا 
 .1ىذه الدراسات إنما طبفتيا إناث"

كيختمؼ العمماء في ت سير ىذه الظاىرة، كيبدك أف اخت فيـ يرتبط بالخم ية العممية "
التي ينتسبكف إلييا، فعمماء الن ي البيكلكجي ينسبكف ىذه ال ركؽ إلخ عكامؿ بيكلكجية، في 

إلخ فركؽ الظركؼ كالبيية ا جتماعية التي  حيف أف عمماء الن س ا جتماعييف ينسبكنيا
 يعيش فييا الط ؿ.

مف أف المخ عند البنات ينيج في كقت   Luneburgىذا ما  حظو العالـ لينبرج 
خاصة فيما يتعمؽ بتمركز كظي ة الك ـ في ال ص المسيطر عمخ ىذه ، مبكر عنو عند البنيف

عد عمخ اْلسراع في إخراج األصكات الكظي ة ذلؾ أف النيج المحايي في ىذه الحالة يسا
كأكيحت دراسة أخرل ت كؽ اْلناث عمخ الذككر كفي المغة ، ككذلؾ معدؿ اكتساب المغة

كذلؾ أشارت دراسة أخرل إلخ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في أداء النص يف ، المكتكبة كالفراءة
 الكركييف لممخ إتفاف حركؼ اليجاء كال يـ الفرايي كال يـ المغكم.

ما أشارت دراسات أخرل إلخ دكر العكامؿ ا جتماعية كالثفافية لألسرة، كبينت أف بين
عامؿ الجنس ليس لو تأثير في األداء المغكم بيف الذككر كاْلناث عند تثبيت المستكل 

 الثفافي لألسرة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

جان ي  9(، تـ ا ط ع عميو في  2011أكتكبر 25العكامؿ المؤثرة في نمك الط ؿ المغكم، ) ،منخ كشيؾ، فايزة عكض 1
 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/240882.html، رابط المكقا: 10:25ـ، 2022
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كعمخ يكء النتايج التي تكصؿ إلييا العمماء يمكف الفكؿ إنو تكجد فركؽ في األداء 
ناث" كيمكف ت سير ىذه النتيجة في يكء أسباب اجتماعية، المغكم بيف  الجنسيف "ذككر كا 

ثراء األداء المغكم بصرؼ النظر  حيث تشجا األسرة المعاصرة أط اليا عمخ النمك المغكم كا 
عف جنس الط ؿ، فيي تأمؿ في أط اليا أف يحففكا الراحة المادية كا جتماعية كأف يصمكا 

 حتخ يتسنخ ليـ السعادة في معيشتيـ.إلخ كظايؼ مناسبة كمرمكقة 

ذلؾ تمعب التنشية ا جتماعية الحديثة دكران ميمان في التخ يؼ مف حدة ىذه ال ركؽ بيف 
الجنسيف، فاآلباء الكاعكف   ي رقكف في معاممتيـ بيف الذكر كاألنثخ مف الناحية التعميمية 

ثراء األداء المغكم، بؿ ييتمكف بأط اليـ مف أجؿ النجاح  كا ستمرار في السمـ التعميمي كا 
 .1كاألداء المغكم لفدراتيـ ك ستعداداتيـ لمتعمـ"

 :Intelligence factorعامؿ الذكاء-ب

" المت ؽ عميو بيف "مف المعمـك اف الط ؿ الذكي جدا يتكمـ قبؿ الط ؿ ذك ذكاء عادم ك
اؿ الذيف يجيدكف العمماء أف م يـك الذكاء ىك الفدرة عمخ حؿ المشك ت، كي حظ أف األط 

التعامؿ ما حؿ المشك ت كتناكؿ المجردات ىـ األط اؿ الذيف لدييـ قدرات لغكية كعددية 
عالية. كقد أشارت نتايج دراسة )نبيمة عكاد( إلخ كجكد ارتباط مكجب بيف الذكاء لدل 
ة الجنسيف كبعض ميارات المغة، كيرتبط المحصكؿ الم ظي عند األط اؿ ارتباطان عالياى بنسب

ذكاييـ. كيرل عمماء التربية كعمماء الن س أف النمك العفمي لإلنساف يرتبط بنمكه المغكم كأنو 
(  biyajehكمما تطكرت لغة ىذا اْلنساف ارتفت قدراتو العفمية كذكاؤه كت كيره، كأكد )بياجيو

 أف األفكار كالم اىيـ تكتسب مف المجتما ألنو الكسيمة  كتساب ىذه األفكار كالم اىيـ
ىي المغة، ك  المتطكرة عنيا في السياؽ ا جتماعيك  كنمكىا كنمك المخططات العفمية المنبثفة

لذلؾ فإف المغة في رأم "بياجيو" تساعد الط ؿ عمخ تصنيؼ إدراكاتو كعمخ تثبيتيا في ذىنو 
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كعمخ الت كير المستمر في الع قات الدقيفة بينيا، كما تدفعو عمخ ا بتكار ألف اْلنساف 
يعبر عف األفكار كالمعارؼ يركب كينشئ عباراتو يمف عمميات ابتكاريو ذىنية  عندما

 متميزة، فإف مف الصعب أف ينمك الذكاء دكف نمك المغة.

ف      تأسيسان عما تفدـ اعتبرت الميارات المغكية مفياسان ميمان لمعرفة نسبة الذكاء كا 
نما يمعب الدكر األكبر في لمذكاء دكران ىامان ليس ففط في بدء عممية الك ـ عند ا ألط اؿ، كا 

عمميات اكتساب المغة عند األط اؿ مف خ ؿ الت اعؿ المستمر لمط ؿ ما البيية ا جتماعية 
 .1كالثفافية المحيطة بو"

 :Age Factor Maturation and Chronolgicalعامؿ النضج كالعمر الزمني ج ػ 

تعتمد "يو درجة كافية مف النيج ك"يتييأ الط ؿ لمك ـ عندما تصؿ اعياء الك ـ لد
عممية اكتساب المغة إلخ حد كبير عمخ النيج البيكلكجي، حيث تتطمب التطكر الم يـ 
نتاج الك ـ  لمناطؽ الدماغ الخاصة بالك ـ، كالتي تتحكـ بآليات ربط األصكات كاألفكار كا 

ش اه، كحركات الذم يتطمب تناسفان معفدان إلخ حد كبير بيف حركات التن س كحركات ال
 .المساف، كال ـ كاألكتار الصكتية

كدلت الدراسات عمخ أف الط ؿ الذم تتطكر لديو مناطؽ الدماغ الميمة لمك ـ كالمغة 
قبؿ قيره مف األط اؿ اآلخريف، فإنو يت كؽ عمييـ في اكتساب المغة كيستند ىذا العامؿ إلخ 

أف كؿ تطكر ينعكس باليركرة في  الطبيعة المتيمنة عممية التطكر النمايي في حد ذاتيا،
 زيادة الفدرات كالميارات المختم ة بحيث تتناسب ما كؿ مرحمة عمرية.

كتزداد الحصيمة المغكية كمما كبر الط ؿ في السف، فنمك الط ؿ يتكافؽ نمك المدركات 
الحسية ما نمك الحركات الك مية، كذلؾ يزداد نمكه العفمي كتزداد خبرات الط ؿ كقدراتو 

خ التفميد، ففد أشارت إحدل الدراسات إلخ أف لغة األط اؿ تتغير كميان مف حيث ألطكاليا، عم
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فينتفؿ الط ؿ مف استعماؿ كممة كاحدة إلخ استعماؿ جممة بسيطة كتزداد طكؿ الجممة بتفدمو 
 .1في العمر"

 :Sonsory position physicalالكضع الصحي كالحسي لمفرد-د

ط الط ؿ كنمكه المغكم فكمما كاف جسـ الط ؿ سميما كاف "تكجد ع قة كبيرة بيف نشا
تتأثر ميارة اكتساب المغة بس مة األجيزة "ك أكثر نشاطا كمنو اكثر قدرة عمخ اكتساب المغة

الحسية السمعية كالبصرية كالنطفية لم رد، فكمما كاف الط ؿ أكثر حيكية كنشاطان كأكثر س مة 
ا كاف أكثر قدرة عمخ اْلكماؿ بما يدكر حكلو فالنشاط في النمك الجسمي كالصحة العامة كمم

 .يساعد عمخ اكتساب المغة، ىذا بعكس الط ؿ الذم تككف صحتو متدىكرة كنشاط محدكد

بدراسة مفارنة عمخ مجمكعتيف مف األط اؿ تتككف أك ىما مف  Smithففد قاـ سميث
ة مف أط اؿ يتساككف ما كتتككف الثاني، أط اؿ أصيبكا بأمراض مختم ة في حياتيـ األكلخ

أفراد المجمكعة األكلخ في كؿ العكامؿ المختم ة المؤثرة في اكتساب المغة ما عدا المرض، 
، ( في الجماعة األكلخاشير  11-1كلدت النتايج أف العمر المتكسط لبدء الك ـ يبما مف )

 في المجمكعة الثانية. ( أشير10-2)ك

لط ؿ في السنيف األكلخ مف حياتو يؤخر كيتيح مما تفدـ أف المرض الذم ينتاب ا
نمكه المغكم إلخ حد ما، كالمرض المتصؿ بعممية الك ـ تؤثر تأثيران قكيان في التأخر المغكم، 
كمف المعمـك أف المغة ظاىرة تعتمد عمخ المحادثة، كفي كثير مف المناسبات إف تطكر المغة 

 .2كا ستيعاب المغة المحكية" األصـ ربما بسبب عدـ قدرتو عمخ السما  صعب جدان عند
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 :Desire in communicationالرغبة في التكاصؿ-ىػ

"يعد التكاصؿ أكثر الرقبات التي تدفا الط ؿ ما اآلخريف فيزداد عنده الدافا لتعمـ 
المغة كيحب الكقت الذم يفييو في التحدث ما اآلخريف، فن حظ أف ط ؿ العايمة كبيرة 

يـ بالحديث كالتفميد فيساعده عمخ تعمـ المغة أكثر مف ط ؿ   األفراد فأصغرىـ يتكاصؿ مع
يتكاصؿ ما اآلخريف أك يككف متكاجد جدان بأسرة قميمة العدد ك  تتكمـ كثيران معو، في تفد لتعمـ 

 المغة مثؿ ذاؾ الط ؿ.

 :Personalityالشخصية -ك

شران لصحة الط ؿ الذم   يتمتا بتكيؼ ن سي سميـ، يعتبر الك ـ عمخ األقمب مؤ 
الط ؿ العفمية كالط ؿ الذم يتمتا بشخصية متكي ة يميؿ إلخ التحدث بشكؿ أفيؿ نكعان 

 ككمان.

إف الحالة الن سية لمط ؿ تؤثر تأثيران كبيران في األداء المغكم لمط ؿ، فالخكؼ كالفمؽ 
كحالة الحرماف كالجكع العاط ي كالصراعات األسرية تؤدم إلخ جك متكتر، كعدـ الشعكر 

لخ ايطراب الط ؿ فالحالة الن سية التي تنتاب الط ؿ تؤثر في ساير الكظايؼ ب األماف كا 
 .1ة"الحيكية بص ة عامة األداء المغكم بص تو خاص

 :familyةاألسر -2

اف ا ثر الكبير في نمك لغة الط ؿ كفي المفاـ ا كؿ ىي ا سرة عف طريؽ تح يز 
دة ا ل اظ كتشجيعو عمخ اصدار الط ؿ مف طرؼ ا ىؿ اك ا ـ خصكصا عمخ اعا
في قكلو  ذلؾ"كما كيح ابف فارس ، ا صكات كمو يصب في تعمـ المغة كنمكىا لدل الط ؿ

"تؤخذ المغة اعتيادا كالصبي العربي يسما أبكيو كقيرىما فيك يأخذ المغة عنيـ عمخ مر 
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عمفو بيا األكقات، كبالخصكص األـ التي ليا دكر ميـ في تنشيتو المغكية بسبب كثرة ت
كالكقت الذم يفييو معيا، حيث يحاكييا الط ؿ كيحاكي المحيطيف بو، كلفد ركز عمماء 
الن س عمخ يركرة مخالطة الط ؿ لمكبار لمحصكؿ عمخ رصيد لغكم كبير كنيج لغكم 
سريا، فمك دخؿ الط ؿ ل ترة زمنية بصكرة مستمرة في ع قة إيجابية ما الكبار )الكالداف، 

ب( فإف نيكجو الش يي سيككف أكيدا كأسرع، أما إذا كانت أقمب ع قاتو ما األجداد، األقار 
أترابو فإف النمك الش يي سيككف أبطأ"، مما يصعب عميو معرفة األشياء كمسمياتيا بشكؿ 
سريا ألف فيـ الط ؿ لمعرفة األشياء يتـ إشباعو داخؿ العايمة أفيؿ مف أم بيية أخرل ألف 

مف األحياف يعبركف عف األشياء بمسمياتيا ككذلؾ التعبير عف  الكالديف كاألجداد في كثير
األحداث التي يعيشيا بكيكح، كما أنيـ يردكف بسعادة قامرة عمخ أسيمتو بؿ كيفيمكف ما 

 .1الط ؿ حكارات حية، كيسمعكف أحاديث الط ؿ الطكيمة ما ن سو كىـ في قاية السعادة"

  Society :المجتمع -3

 بير في اكتساب الط ؿ لألل اظ كالمصطمحات المغكية حيث أف:اف المجتما لو دكر ك 

لمجتما يشمؿ المحيط كالشارع كىك المنبا الثاني بعد األسرة لتمفيف الط ؿ الميارات ا"
المغكية، فعند بمكغ الط ؿ سنا معينة يبدأ بمخالطة الجيراف كاألقراف في الشارع فيؤثر كيتأثر، 

بو كيعبركف بو عف حاجاتيـ كرقباتيـ كىك ما يطمؽ  فيتككف لدييـ قامكس لغكم يتكاصمكف
عميو بعض الباحثيف بمغة المنشأ، ألف المغة مؤسسة اجتماعية بامتياز، بحيث   يمكف 
تصكرىا خارج المجتما كما   يمكف تصكر أم مجتما بدكنيا، ك  يخ خ عمخ أحد أف كؿ 

، كيسمعكف ما يفكلو قيرىـ، بينيـلغة تعكس كاقعا اجتماعيا إف أفراد المجتما يتكممكف فيما 
يعبركف عف مشاعرىـ كأحاسيسيـ بكاسطة مجمكعة مف األصكات ك  اآلراءك  يتبادلكف األفكار

التي ىي عبارة عف سمسمة فيزيايية كسمعية ينتجيا الجياز الصكتي اْلنساني، إف عممية 
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آلف ن سو، كتتـ التكاصؿ كالتخاطب تعني في نياية التحميؿ أف كؿ إنساف متكمـ كساما في ا
عممية اكتساب الط ؿ لمميارات المغكية كتنميتيا بعممية   شعكرية كبشكؿ قير كاع باستماعو 
لكالديو أك  كأفراد أسرتو، ثـ بمخالطتو لممجتما الذم ينشأ فيو، حيث يتعرض ال رد ل رص 

، تراكيبيا  بذلؾ يمتصك  متعددة كبشكؿ مستمر يتصؿ فيو بالناطفيف بيذه المغة يكما بعد يـك
ينغمس في ثفافة ىذا المجتما فيدرؾ بما لديو مف حس لغكم د  ت ك  كيستكعب م اىيميا

كؿ كممة، كتبني عنده السميفة المغكية التي تيسر لو إستعماؿ المغة بشكؿ تمفايي قير 
 .1مفصكد"

 :The mosque المسجد -4

 سجد:كمف بيف العكامؿ ا خرل في التأثير عمخ النمك المغكم نجد الم

" فالمسجد قمعة اْليماف كحصف ال ييمة كالمدرسة األكلخ التي يتخرج منيا المسمـ إذ 
فيو يتعمـ ال يايؿ كمكاـر األخ ؽ، كتساىـ المساجد في تمفيف كاكتساب الط ؿ جممة مف 
الميارات كالفيـ، كأىـ ما يكتسبو الط ؿ في المسجد ح ظ آيات بٌينات مف الفرآف الكريـ. كقد 

ير مف الدراسات الت كؽ المغكم لمت ميذ الذيف زاكلكا الدراسة بالكتاتيب أك المدارس أكدت كث
الفرآنية كمؤسسة تربكية لمتعميـ التحييرم ألبناييـ قصد تنمية سمككيـ كت تح قدراتيـ 

 .2اكتسابيـ المعارؼ كتعميميـ كتح يظيـ الفرآف مف جية ثانية"ك  كتزكيدىـ بالخبرات

 :the televisionالتمفاز -5

يعد التم از عام  آخر في التأثير عمخ النمك المغكم "فيك كسيمة مف أىـ كسايؿ 
ا تصاؿ الحديثة، فيك ينتفؿ بعيدا عف قرفة البث ليسجؿ مشاىد حية كفي أم مكاف كانت 
كيعرض أف ما سينمايية إلخ جانب أف مو الخاصة، كقدرتو عمخ مخاطبة الناس جميعا حتخ 
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يف لـ تتح ليـ أعمارىـ أف يتعممكا الفراءة كالكتابة كؿ ىذه كقيرىا الكثير أكليؾ الصغار الذ
 كيعتو في مكقا رفيا بيف أجيزة الثفافة.

يعتمد التم زيكف عمخ حاستيف ىما السما كالبصر، كىما تستفب ف الصكرة كالحركة 
ي تمفي كالصكت، كيؤكد عمماء الن س أنو كمما ازداد عدد الحكاس التي يمكف استخداميا ف

فكرة معينة، أدل ذلؾ إلخ دعميا كتفكيتيا كتثبيتيا في ذىف المتمفي، كتثير بعض نتايج 
ف استيعاب ال رد 98البحكث أف  ٪ مف معرفتنا نكتسبيا عف طريؽ حاستي البصر كالسما. كا 

٪ عند استخداـ الصكرة كالصكت، كاف مدة احت اظو بيذه 35لممعمكمات يزداد بنسبة 
 ٪.55بنسبة المعمكمات تزداد 

كتشير بعض الدراسات إلخ أف األط اؿ الصغار الذيف يتابعكف مشاىدة التم زيكف 
 يسبفكف أقارنيـ في التعرؼ إلخ كثير مف الحفايؽ كالمعمكمات بما يكازم عاما كاحدا.

لمتم زيكف العديد مف السمبيات عمخ األط اؿ، ف ي دراسة إنجميزية قاـ فييا أف ك  شؾ 
ىدة التم از بانتظاـ، أشرككا معيـ خمسة آ ؼ ط ؿ طمبكا منيـ متابعة ( معمما بمشا15)

البرامج التم زيكنية حتخ يعرؼ المعممكف مف األط اؿ ماىية البرامج التي يحبكنيا كالبرامج 
التي يكرىكنيا، فمكحظ أف استمرار مشاىدة التم زيكف تؤدم إلخ الكسؿ العفمي لمط ؿ، ف  

 ث.تحثيـ عمخ الحكار أك البح

كأكد عمماء كأطباء الن س أف التم زيكف ييدد صحة الط ؿ الجسمية كالعفمية عمخ السكاء 
كىـ يفكلكف أف التم زيكف كالسيجارة كالخمر ىي آفات الفرف العشريف، ألنيا تؤذم جسـ 
اْلنساف كت سد عفمو، فطكؿ الجمكس أماـ التم زيكف آفة يارة بالجسـ السميـ، بالنسبة 

 يا تؤثر عمخ الحكاس البصرية كالسمعية كتخمؽ مي  إلخ السمبية.لألط اؿ، كما أن
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كمف أىـ ا نتفادات التي تكجو إلخ التم زيكف كعامؿ مف عكامؿ تمكث بيية الط ؿ سكء 
استعماؿ المغة، ف ي كثير مف التمثيميات تستخدـ المغة العامية في أبشا صكرىا. كأحط 

ذا تعرينا إلخ األقاني كلغتي  .1ا ىالنا اليبكط الم زع بالنسبة لكثير منيا"عباراتيا، كا 
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 خالصة الفصؿ:

مف خ ؿ ما تكصمنا اليو مما سبؽ نجد كتاب الفراءة ىك اداة تعمـ كتككيف تربط بيف 
كالفراءة تصؿ باْلنساف الخ المصادر التي سيأخذ منيا عممو كثفافتو فتنمي ، المعمـ كالتمميذ

عمخ حؿ مشك ت الحياة اليكمية بما تمده مف أفكار  ال كر كالعكاطؼ، كتثرم خبراتو كتعينو
 كحفايؽ.

كتساىـ في بناء شخصية ال رد كالتمميذ كتثفي و، الكتاب المدرسي ىك الكسيمة التعميمية 
، كيي ة ىيكمية، كيي ة تبميغية :المعمكمات كلو عدة كيايؼ كىيك  ا كلخ لتمفي المعارؼ

ثركة معجمية  ات التي يعرؼ مدلك تيا كيعتبرىك الكمم فالرصيد المغكم ، كيي ة تكجييية
استنتجنا اف الفراءة  تساىـ في اثراء الرصيد المغكم لدل التمميذ مف حيث درجة ك ، كلغكية

كتعتبر السنة الثالثة مرحمة حاسمة في اكتساب الرصيد ، المعمكماتك  ا كتساب مف الكممات
 النيجك  الذكاءك  كالجنس :عكامؿ كراثية المغكم  كتكجد عدة عكامؿ تؤثر في النمك المغكم منيا

كعامؿ ا سرة  كعامؿ المجتما ، الشخصيةك  الكيا الصحي كالحسي لم ردك  العمر الزمنيك 
 .التم از فكؿ ىذه العكامؿ ليا تأثيرىا عمخ الط ؿك  المسجدك 

كلمفراءة عدة اىداؼ منيا تنمية ، كتساىـ فيو عممية تسريا اكتسابو المغكم اك تبطيييا
لتمميذ ليدرؾ ما عميو مف الكاجبات كمالو مف الحفكؽ كتعمؿ الفراءة عمخ تحسيف كعي ا

كتنشيط األدكار المختم ة التي يفـك بيا الدماغ داخؿ جسـ الط ؿ كتساعد الفراءة بعض 
 األط اؿ عمخ زيادة قكة التركيز لدييـ. 

 
 



 

 

 

  االبتدائية الفصؿ الثاني: نشاط القراءة في المرحمة

 الرصيد المغكم راءكدكره في إث

 

 نشاط الفراءة في المرحمة ا بتدايية أكال:

 المنيج المعتمد في الدراسة ثانيا:

 الرصيد المغكم المعد لت ميذ السنة الثالثة في الكتاب المدرسي ثالثا:

 األدكات المعتمدة في الدراسة  رابعا:

 مجا ت الدراسة   خامسا:

 عينة الدراسة سادسا:

 يج ا ستبيانات كت سيرىا تحميؿ نتا سابعا:
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 :الرصيد المغكم كدكره في إثراء االبتدائية الفصؿ الثاني: نشاط القراءة في المرحمة

تعريؼ بالم اىيـ ا ساسية لمبحث ال كبعدمف خ ؿ ما تطرقنا اليو في ال صؿ األكؿ 
ا  ف مكيكع دراستنا ألىمية الفراءة كاىداؼ تعميـ الفراءة لمط ؿ كىذك  الفراءة كم يـك كتاب

، دراستنا ىك دكر كتاب الفراءة في تنمية الرصيد المغكم لمط ؿ السنة الثالثة ابتدايي نمكذجا
ككما ىك معركؼ فمكؿ دراسة تطبيفية مناىج ، تأتي الدراسة التطبيفية في ال صؿ الثاني

نجاز الكسايؿ كا دكات التي تبنخ عمييا الدراسة كا ستبياف الذم يستعاف بو ْلك  خاصة بيا
 .العينة المراد دراستياك  البحث

 نشاط القراءة في المرحمة االبتدائية: اكال:

أنيػا كسػيمة تنمية  كيك يعمخ حػد سكاء،  كال ػردإف الفػػراءة ميمػة لممجتما      
المعارؼ لتحفيؽ التطكر كا زدىار أمػا بالنسػبة لتمميػذ المرحمػة ا بتداييػة فيػي تسػاعده عمػخ 

عمـك المغة مف  كخصكصاكمػا أنيا صمة الكصؿ بيف العمـك األخرل  ح في مػكاد الدراسػةالنجػا
 المغة. كقكاعدتعبير ش كم ككتابي إلخ إم ء ككتابة 

 عػف تثفيػؼ العفػؿ فػالفراءة ليػا أىميتيػا لم ػرد، ألنيػا تسػيـ في بنػاء شخصػية اْلنسػاف
أداة الػتعمـ في الحيػاة المدرسػية، كىػي  ،عػا تكا ن المعرفػة تيػذيب العكاطػؼ  كاكتسػاب

مػف النػكاحي إ  إذا اسػتطاع السػيطرة عمػخ  فػالمتعمـ   يسػتطيا أف يتفػدـ في أيػة ناحيػة
ميمػة لمجميػا ألنيػا أداة ل ط ع عػؿ الػتراث الثفػافي الػذم تعػز  كػذلؾ كىػيميػارات الفػراءة، 

أداة مػف أدكات ا تصػاؿ ا جتمػاعي فػتربط اْلنساف  كىػيخيػا، أمػة ت خػر بتاري كػؿ بػو
  .فيو كمابمعالمو 

كي ية نطفيػا  كقبؿ أف يتعمـ التمميذ كي ية تحكيؿ الرمكز المكتكبة إلخ منطكقة فإنو يتعمـ
الفراءة إلخ أف  نطفػا صػحيحا عػف طريؽ ا ستماع الذم يعد مف الميارات المساعدة عمخ

أكلخ مػف عمميػة السػماع،  األسػاس الصػحيح، فتصػبح عمميػة الفػراءة بعػدىايرتكػز عمػخ 
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اْلحسػاس بالمغػة ممػا يسػاعده عمػخ ك  الجمػالي، إيػافة إلخ أنيػا تسػاعد عمػخ تنميػة الػذكؽ
الفػراءة يجػب أف يػؤدم بالفػارئ إلخ ا سػتجابة فكريػا إلخ ميػمكف  التػأليؼ فيػتعمـك  التحريػر

يفػرأ فيػذه ىػي إحػدل األىػداؼ الكػبرل ليػذا النػكع مػف التعمػيـ، إف الفػراءة تحفػؽ تفػدما  مػا
كاسػعا في تكػكيف فكػر الكلػد، عنػدما يفػػرأ جممػة يجػد ن سو أماـ رمػكز ماديػة   يػدعميا أم 

بكاسػطة تصكرىا عف طريػؽ ال كػر ك  عنصػر مممػكس الفػراءة تجػبر عمػخ تمثػؿ المكاقػؼ
الرمػكز الػتي تشػكؿ الجممػة في الػنص المطبػكع فػتعمـ الفػراءة إذف ىػك تفػدـ يحففػو المرء في 

 1.السيطرة عمخ قكاه العفمية

مف اىـ ا نشطة  التي يعتبراف نشاط الفراءة في التعميـ ا بتدايي  يتيح ىناكمف 
سبؿ يكتسبيا عف طريؽ التي لمتمميذ ك  الثفافيةالتعميمية لمتمميذ فيك يساىـ في بناء الشخيصة 

 منيا السماع. متنكعةك  عديدة
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 ثانيا: المنيج المعتمد في الدراسة:

إف لكؿ بحث منيجا يسير عميو في دراسة المشكمة، فمنيج البحث ىك طريفة 
معرفة ك  تحديد أبعدىاك  مكيكعية يتبعيا لباحث لدراسة ظاىرة مف الظكاىر، بفصد تشخيصيا

الكصكؿ إلخ نتايج عامة يمكف تطبيفيا، فالمنيج فف تنظيـ ك  ع جيا، طرؽك  أسبابيا،
تختمؼ مناىج ك  األفكار سكاء لمكشؼ عف حفيفة قير معمكمة لنا، أك ْلثبات حفيفة نعرفيا...

حسب طبيعة المكيكع ك  البحث باخت ؼ مكيكع البحث ن سو، باخت ؼ الباحثيف كقدراتيـ
ىك "المنيج الكص ي" مرفكقا بالمناىج اْلحصايية ك  اخترنا المنيج المناسب ليذا البحث

 األىكاء،ك  كذلؾ لدراسة الظاىرة دراسة مكيكعية بعيدا عف الميكؿك  لمناسبتيا لممكيكع،
 الكصكؿ إلخ نتايج عممية دقيفة يمكف تطبيفيا.ك 

العكامؿ التي ك  كالمنيج الكص ي "منيج يفـك عمخ كصؼ الظاىرة لمكصكؿ إلخ أسبابيا،
ذلؾ مف خ ؿ ك  يتـ ذلؾ كفؽ خطة بحثية معينةك  استخ ص النتايج لتعميميا،ك  ،تتحكـ فييا

أما اْلحصاء "فيك مف طرؽ البحث التي ليا أىمية  ".تحميمياك  تنظيمياك  تجميا البيانات
ْلجراء بعض جكانب البحث أم جما البيانات... كاْلحصاء ىك نظاـ ريايي كعمـ يساعد 

دراستيا دراسة منتظمة...فيك مف الطرؽ البحثية ك  ىرة،عمخ تجميا البيانات الخاصة بظا
ألخذ حساب دقيؽ لمخطأ العشكايي المكجكد ك  البيانات الكمية،ك  لت سير النتايج،  التي تستخدـ

ثـ اخترنا المنيج اْلحصايي ألف العممية البحثية كالمنيجية ليذا ك  .1بالم حظات كالمفاييس"
كا ستبيانات كت سيرىا إحصاييا لمحصكؿ عمخ  البحث تتطمب منا ذلؾ لتحميؿ النتايج

تحفيؽ أكبر قدر مف المكيكعية التي ينشدىا ك  تجنب التحيز في دراستناك  حسابات دقيفة،
 البحث العممي.
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 .[34-26] ص
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 لتالميذ سنة ثالثة في الكتاب المدرسي: المعد: الرصيد المغكم ثالثا

ميذ سنة الثالثة في قبؿ الشركع في الدراسة كالحديث عف الرصيد المغكم المعد لت 
 الكتاب المدرسي يجب أف نتعرؼ عمخ الكتاب.

 تحميؿ محتكل كتاب المغة العربية السنة الثالثة ابتدائي: - 1

الثاني( مراعيا  )الجيؿسنحاكؿ فيما يمي أف نتطرؽ لكتاب المغة العربية السنة الثالثة ابتدايي  
 .كالميمكف ب مف ناحية الشكؿفي ذلؾ خطكات التحميؿ: حيث سنفـك بتحميؿ ىذا الكتا

إف كتاب المغة العربية لمسنة الثالثة ابتدايي كثيفة تعميمية يحتكم عمخ برنامج كزارة 
الميارات ك  التربية الكطنية المفرر تفديمو لت ميذ السنة الثالثة ابتدايي، مف أجؿ نفؿ المعارؼ

يكاف الكطني لممطبكعات ب مف الدقد صدر ىذا الكتاك  المسطرة ليذه ال ية مف المتعمميف،
(O.N.P.S) ( في الجزء كاحد مف حجـ 2018 - 2017نشر في المكسـ الدراسي. )ك
 ( ص حة.142أربعكف ) ك  اثنافك  سـ( يبما عدد ص حاتو ماية0,5سمكو ) ك  سـ(20×20)

 ق فو الخارجي مف الكرؽ السميؾ األممس كتب عميو "المغة العربية" بالمكف األبيض
أس ؿ الرقـ كتبت كممة ) ابتدايي ( بالمكف ك  (3بجانبو مف جية اليميف كتب الرقـ ث ثة )ك 

األعمخ:  كقد كتب في ذلؾ في إطار خماسي الشكؿ لكنو أحمر،ك  األخير المص ر
تحتيا مباشرة كتبت كزارة التربية الكطنية في لكنو ك  الجميكرية الجزايرية الديمفراطية الشعبية

ط ؿ في مكتبة يحممكف بيف ك  يت في كسط الغ ؼ صكرة لط متيفأزرؽ مخير كما عر 
تكحي عمخ  أىمية المطالعة، كما أحيطت الصكرة بأقكاس ك  أيدييـ كتبا، يبدك أنيا تشير

األزرؽ المخير، ىذا فيما ك  ممكنة تباينت ألكانيا لبف المكف األحمر كاألخير المص ر كالبني
 .1يتعمؽ بالغ ؼ الخارجي
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النسبة لكرؽ المتف فيك كرؽ أبيض المكف كتب عمخ الكرقة األكلخ لمكتاب، أما ب
كتب بالمكف 1ث ثة  تغييرات، فالرقـالبيانات ن سيا المكجكدة عمخ الغ ؼ الخارجي ما كجكد 

األبيض في دايرة خيراء في الجية اليسرل تحتيا مباشرة كتب العنكاف: المغة العربية بالمكف 
 سكد. كتب تحتيا بالمكف األك  األحمر

 ذكرت لجنة التأليؼ المككنة مف:

 تنسيؽ بف الصيد بكرني سراب تـ تأليؼ كؿ مف:ك  إشراؼ

 ة عايشةبكس م - بف الصيد بكرني سراب -
 أستاذة التعميـ ا بتدايي - م تشة التعميـ ا بتدايي -
 حم اية داكد كفاء - بف بزار ع ريت شبيمة -
 التعميـ ا بتداييأستاذة  - م تشة التعميـ ا بتدايي -

تحديد دار النشر المتمثمة في الديكاف الكطني ك  مباشرة تـ كيا رمز دار النشر كتحتيا
 في الص حة المكاليةك  2018 -2017تحتيا كتبت السنة الدراسية ك  لممطبكعات المدرسية

 ال ريؽ كالتالي:ك  في آخرىا تـ ذكر ال ريؽ التفني كيا ىك اآلخر في إطار مستطيؿ الشكؿك 

 التركيب: فكزية مميؾك  التصميـ 
  شمكؿ –الرسكمات: زىية يكنسي 
  زىرة بكدالي –التنسيؽ: شريؼ عزكاكم 

( كسنة الطبعة O.N.P.Sتـ تحديد مؤسسة الطبا، )الكتاب  كفي آخر
ك طبعة الكتاب: .دج220 المتمثؿ في ك  سعر الكتاب ( كما تـ تحديد 2018 -2017)

زرؽ المكف، كما كتب تحتو مباشرة كتاب مدرسي الطبعة األكلخ كؿ ذلؾ في مستطيؿ أ
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تحت ىذه الجممة  17/ـ. ع/ 666معتمد مف طرؼ كزارة التربية الكطنية تحت رقـ 
 1كتب: جميا الحفكؽ مح كظة لمديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية.

قسـ الكتاب إلخ ثمانية محاكر في كؿ محكر ث ثة كحدات. أما المحكر األخير ففد 
تمييا دراسة التراكيب النحكية، ك ، كؿ كحدة تتبعيا دراسة لألساليبك  كحدتيف ففط احتكل عمخ

في األخير ك  الرصيد المغكم، ثـ المح كظاتك  فالصيا الصرفية، ثـ الظكاىر اْلم يية
 + المشركع ( اْلدماج ) نص اْلدماج

كف كقد تباينت األلكاف التي ظيرت في ىذه الص حة مزيج بيف األلكاف يتصدرىا الم
 )البن سجي، البني األخير الفاتـ، األخير ال اتح، األزرؽ، الكردم، األص ر، اآلجكرم(. 

ما يحتكيو مف أنشطة ثـ جمعيا ك  ما ينطكم تحتو مف كحداتك  كالمميز أف كؿ مفطا
الص حة المكالية خصصت لتفديـ الكتاب ك  تحت لكف كاحد، ليتـ التمييز بيف مفطا كآخر.

 المتعمـ عمخ حد سكاء عمخ محتكياتو. ك  خ ليا المعمـ باعتباره نافذة يطؿ مف

كتب ك  كما أف بداية كؿ مفطا يتصدرىا تفديـ محتكياتو مف خ ؿ ذكر عنكاف المحكر،
 المح كظات تحتيا بالمكف الذم أخذه في ال يرس ما ذكر الكحدات بعناكينيا، ثـ تكتب 

 نص التكثيفي.في األخير الك  أنجز مشركعك  بالترتيب تحتيا نص اْلدماجك 

ك بالنظر إلخ الصكر التعميمية تـ إرفاؽ مجمكعة مف الصكر تعبر عف محتكل كؿ 
ىذا ك  مفطا تتبايف فييا األلكاف مف: )األبيض، األص ر، البرتفالي، األسكد، الخير...(

المتتبا لمنيجية ك  تسيطر عمخ ذىنو،ك  قدرتيا عمخ اْلمتاع البصرم لممتعمـك  لرمزية األلكاف
تكظيؼ ك  تكل   ت كتو ىذه الم حظة، قبؿ كؿ نص قراءة يدرج فيـ المنطكؽسير المح

الصيا إيافة إلخ استعماؿ الصكر لتفريب ال يـ لذىف المتعمـ، فيي كسيمة إياحية كجب 
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مف نص فيـ المنطكؽ في عممية شاقكلية ك  أف تتميز بالجمالية الجذابة لتم ت انتباه المتعمـ،
 المفاربة النصية، لينتج المتعمـ النص الخاص بو. إلخ اْلنتاج الش يي في يكء 

مرففة  عشركف نصك  كفي ىذا نصكص الفراءة المفررة عمخ المتعمـ كجدناىا ث ثة
خمت ثمانية نصكص مف اسـ المؤلؼ أك ك  بصكر تعبيرية مختكمة باسـ المؤلؼ في أقمبيا،

  ندرم الفصد ك  %(34,7المصدر ) مجيكلة (: أم ما يفارب ثمث النصكص، ما نسبتو ) 
 مف ذلؾ، فيؿ خمت الساحة مف كتاب معركفيف حتخ نمجأ إلخ نصكص مجيكلة المصدر. 

ما يحتكيو كؿ مفطا، فيمكف الفكؿ بأف المفطا ك  أما إذا ما عدنا لمحديث عف المفاطا
 الكاحد يتيمف ث ث كحدات ) لنصكص الفراءة ( ماعدا المفطا األخير. 

ب ىذه الكحدات في ص حة تفديـ المفطا كما جاء يتـ ترتيك  يحتكم كحدتيف ففط،
لفد  حظنا اخت ؿ ىذا الترتيب في ص حة تفديـ المفطا ك  ترتيبيا في فيرس المغة العربية 

ىذا التفديـ ففط عمخ مستكل ص حة ك  الثامف:) أكككث( عمخ نص ) ما سايؽ اير ندم(،
رس المحتكيات، أما تفديـ المفطا، قير أف سير النصكص كردت حسب ترتيبيا في في

الم حظة الثانية فيي تتعمؽ بص حة تفديـ المفطا كجدنا في المفطا الثاني عنكنت الكحدة 
ما كرد في الكحدة الثالثة  –أييا ك  في ال يرس معنكف ) ختاف زىير (ك  ب ) العرس (

كذلؾ ك  العنكنة ب ) رمياف( في حيف أف النص يحمؿ عنكاف ) التاجر كالشير ال ييؿ(
لكف ما ي حظ أف ك  ا الثالث ف ي ص حة التفديـ لمكحدة الثانية ) عمر الصغير(،المفط

 الكحدة عنكانيا ) عمر ياسؼ(.

 كختـ الكتاب بعد كؿ المفاطا ب "قامكس المصكر الذم يفدـ عبارات ما شرحيا
التي كيعت عمخ ك  صكر مرففة، تعب كؿ مجمكعة عف الفيـ التي يحمميا كؿ مفطا،ك 
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 الحياة اْلجتماعية، اليكية الكطنية، الطبيعة كالبيية الصحة، )الفيـ اْلنسانية الترتيب التالي:
 1األس ار(".ك  ا بتكار، الرح تك  الرياية، الحياة الثفافية، اْلبداع،ك 

 أخطاء الكتاب المدرسي: -2 

إذا تتبعنا طيات الكتاب كتص حنا جميا النصكص، فيمكف الفكؿ أننا رصدنا بعض 
عمؽ األمر بيبط الكممات بالشكؿ، أك قياب الشكؿ في أحياف كثيرة، مما األخطاء، سكاء ت

يسبب عسر الفراءة لدل المتعمـ في سنة الثالثة ابتدايي، كىي تتنكع فيناؾ أخطاء الكتابة 
كع مات الترقيـ كبعييا يتعمؽ بالمعارؼ، كح مت بعض النصكص باألل اظ ) العامية( 

 .بالخصكص في نصكص المح كظات

 مف ناحية ضبط الشكؿ: أخطاء - أ

فكتب    قبؿ عرض ما بداخؿ الكتاب نشير إلخ أنو تـ كتابة كممة )ابتدايي( بيمزة قطا
ابتدايي في ق ؼ الكتاب كما كتبت كممة )أفريفيا( بيمزة كصؿ في فيرس المغة العربية )

 2في المفطا الثامف، أما عبارة الرصيد المغكم كتبت ) رصيد خاص بحيكانات إفريفيا(.
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 الصفحة الصكاب الخطأ
 12 أحضرتيا أحضرتيا

 16 النيار النيار
 16 المذكر المذكر
 16 المؤنث المؤنث

 18 تنتقؿ تنتقؿ
 19 معجبة بنفسيا معجبة بنفسيا

 20 تنتقؿ تنتقؿ
 22 فسخرت منو فسخرت منو

 27 فالعيد فالعيد ) بضـ ككسر الداؿ(
 27 يجتمع يجتمع
 29 يجتمع يجتمع
 38 مصدره همصدر 

 64 جنينتي ) مف جنينة( جنينتي
 75 ابرية ابرية

 82 حبيبات حبيبات
 82 كثيرا كثيرا

 82 فيركسي فيرسي
 88 عيف عيف

 90 تكسب تكسب
 106 تنجز تنجز

 113 بعرض بعر مف
 134 كينيا بمد افريقي كينيا بمد افريقي

 134 الجزائر بمد افريقي الجزائر بمد افريقي
 120 اءمس مساء

 كفي إطار الحديث عف يبط الكممات بالشكؿ، تجدر اْلشارة إلخ أنو تـ يبط الكممة
حيث  المكيكعية مف أجؿ التكظيؼ بشكؿ   يتكافؽ ما مكقعيا في الجممة التي تكظ يا فييا

يبطت كممة )الجنكب( بيذا الشكؿ كىي أثناء تكظي يا في الجممة تككف مسبكقة بحرؼ 
م بالمتعمـ الكقكع في الخطأ أثناء تكظي يا، كأييا الخطأ في عبارة: الجر )في( مما سيؤد
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)يدير المباراة مجمكعة مف الحكاـ...( كاألصح قكلنا ) يدير المباراة...( أف المباراة ) م عكؿ 
 .1بو مف خ ؿ طرحنا لمسؤاؿ ماذا يدير؟(

 أخطاء كتابية:  - ب

 الصفحة الصكاب الخطأ
 ل يرسا الرصيد المغكم الرصيد المغكم

 (6ال يرس المفطا ) ا ستثناء ب: إ  سكل ا ستثناء ب: إ  كسكؼ
 13 متبعا متبعا
 50 يبدأ يبدأ

 77 ماذا فعمت ماذا فعمت
 83 لدقة لدقة

 112 حتخ إنيا )كجكب كسر اليمزة بعد حتخ( حتخ أنيا
 132 إف الشرطية إف الشرطية

كممة بشكؿ خاطئ، فإننا نجدىا عمخ نشير في ىذا المكقؼ إلخ أنو عندما تكتب ال   
مثؿ ما حدث في كممة ) ، شكميا الصحيح في الص حة ذاتيا أك في الص حة المكالية ليا

لدقة( ففد كتبت بيذا الشكؿ في نص الفراءة إ  أنو تمت كتابتيا ) لدقة( في قايمة كمماتي 
ف الشرطية( ثـ في الجديدة كأييا أداة الشرط كتبت في عنكاف التفديـ أستعمؿ الصيا ) إ

 2المثاؿ كتبت )إف تجتيد تنجح(.
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 عالمات الترقيـ:  -ج

الم حظ سفكط ال اصمة في كثير مف المكاييا، ف ي مكاييا عديدة ثـ استبداؿ 
 ع مة التعجب بال اصمة المنفكطة كىذا ما نحاكؿ إظياره في الجدكؿ التالي:

 الص حة الصكاب الخطأ
 ال يرس د األياـ، في يـكفي أح في أحد األياـ في يكـ

، األسبكع، الشير، السنة ، األسبكع، الشير، السنة اليـك  ال يرس اليـك
سرعة كقكع الحدث فعؿ 

 ماض + ما إف
سرعة كقكع الحدث ما إف + 

 فعؿ مايي
 ال يرس

 13 1،2،3عبر عف الصكر  123عبر عف الصكر 
 95 ...ما أح ىا أنا أحب ما أح ىاا أنا أحب

 مف حيث الداللة: أخطاء -د

كردت بعض العبارات تحمؿ معاني قامية كأخرل   تتكافؽ د ليا ما بيية المتعمـ 
 1ك  حتخ ما الصكر المرففة ليا، كمف أمثمة ذلؾ:

(، ف ي العبارة التالية: )ككاف عمخ الجماؿ أف تتسمؽ جب  عاليا ف شمت 22الص حة )
تتسمؽ( كا سـ ) جب ( ىما: الكحدتاف  عؿ )لتعب( فالم حظ أف كؿ مف الأصابيا اك  في ذلؾ

المتاف أحدثا ال ارؽ في المعنخ، فال عؿ: ) يتسمؽ(   يتكافؽ كطبيعة المتحدث عنو )الجمؿ(، 
ففد يحدث سكء ال يـ لدل المتعمـ كيحدث خمخمة في المتصكر الذىني لديو، بالرقـ مف 

ماؿ تصعد الجباؿ، أك الكثباف إمكانية قبكؿ ذلؾ مف باب ا نزياح، األجدر أف نفكؿ الج
الرممية، كىذا األصح كالصكر المراففة لمنص تظير الكثباف الرممية كىذا عيب في التنسيؽ 

 يجب إزالتو.
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(: فعبارة ) كجعؿ ا فييا فكايد عظيمة( فإذا كانت الياء في )فييا( تحيؿ 92الص حة )
ة، أما إذا كانت إ  حالة تعكد عمخ عمخ الرايحة العطرة كالمنعشة لمبرتفالة، فالعبارة مفبكل

لخ نيايتو استعمؿ فيو  البرتفالة حديثيا مستعممة اليمير )أنا( خاصة كأف النص مف بدايتو كا 
يمير )أنا( باعتبار أف البرتفالة تتحدث عف ن سيا، كفي ىذا النص أييا نجد الخطأ 

العبارة كردت في  الكايح مف خ ؿ سفكط كممة ) أقي( كلتكف عمخ سبيؿ المثاؿ، ذلؾ أف
 النص عمخ الشكؿ التالي: )كأنا بإذف ا تعالخ منـ األمراض(.

 لمتالميذ في الكتاب المدرسي: المعتمدالمغكم  الرصيد -3

سنتطرؽ في دراستنا التطبيفية ىذه إلخ إجراء دراسة تحميمية إحصايية عمخ كتاب المغة 
المنيج اْلحصايي، كذلؾ ْلحصاء أسيمة العربية لمسنة الثالثة ابتدايي، كما سنفـك بتطبيؽ 

 نشاط الفراءة كنشاط ا دماج المكجكدة فيو:

أسئمة تحديد عنكاف  عدد النصكص
 النص كمكضكعو

أسئمة فيـ 
 النص

أسئمة نقد 
 النص

 المجمكع

23 45 134 56 235 

أفيـ، بغرض تعميؽ ال يـ ك  جاءت جميا األسيمة حكؿ فيـ النص تحت عنكاف: أقرأ
ـ، كما يم ت ا نتباه أنيا قسمت إلخ ث ثة  أجزاء، فالجزء األكؿ منيا يتعمؽ لدل المتعم

بتحديد عنكاف النص كمكيكعو، حيث كيعت في إطار أزرؽ المكف، أما الجزء الثاني 
فأسيمتو تتعمؽ بمحتكل النص ككيعت في إطار أحمر أجكرم، كصيغت ىذه األسيمة بطريفة 

ءة المتعمـ النص قراءة جيدة، كىذا النكع يساعد المعمـ مباشرة يسيؿ اْلجابة عنيا مجرد قرا
عمخ معرفة مدل فيـ النص، أما الجزء الثالث منيا يتعمؽ بنفد النص ككيعت أسيمة في 
إطار بالمكف األخير يبدم الخ المتعمـ رأيو حكؿ مكيكع النص، كمنو فإف ىذه األسيمة 

 1لك ـ كالشجاعة األدبية.تطرح كيجاب عنيا ش كيا لغاية إكساب المتعمـ ميارة ا
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 :كالجدكؿ المكالي يمثؿ نشاط اْلدماج

تماريف  
فيـ 

 النص

تماريف 
مؿء 
 الفراغ

تماريف 
 التراكيب

تماريف 
االستخراج 

أك 
 التعييف

تماريف 
 التحكيؿ

التعبير 
 شفكيا

أنتج 
كتاب

 يا

 المجمكع

نشاط االدماج 
1 

03 01 - 01 - 01 01 07 

نشاط االدماج 
2 

03 01 - 02 01 - 01 08 

نشاط االدماج 
3 

03 - - 02 - 01 01 07 

نشاط االدماج 
4 

03 01 - 01 - 01 01 07 

نشاط االدماج 
5 

02 - 02 01 02 01 01 09 

نشاط االدماج 
6 

01 - 02 01 01 01 01 07 

نشاط االدماج 
7 

03 - 02 01 - 01 01 08 

نشاط االدماج 
8 

02 - - 02 01 01 01 07 

فإف اْلدماج  "نشاط يفـك بو المتعمـ الجدكؿ المكيح أع ه مف خ ؿ ما سبؽ في 
 ستغ ؿ المعارؼ كالميارات المكتسبة مستعينا بمكارده الذاتية كمكتسباتو مجندا اياىا بشكؿ 

محففا بذلؾ مبدأ كظي ة التعممات الذم دعت إليو المفاربة  1متصؿ في كيعيات ذات د لة
 بالك اءات.
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أنو " إقامة ركابط كع قات بيف التعممات بيدؼ التكصؿ كيعرؼ ا دماج أييا عمخ 
كفي ىذا  1،إلخ حؿ كيعيات مركبة كذلؾ مف خ ؿ تعبية المعارؼ كالميارات المكتسبة

إشارة كايحة إلخ أنو  غ حديث عف نشاط ا دماج إ  إذا أحسف المتعمـ الربط بيف 
حؿ لمكيعية المشكمة  مجمكعة مف التعممات كجندىا بالكي ية التي تكصمو إلخ كيا

اْلدماجية التي يكاجييا، كيتنكع نشاط ا دماج بتنكع فترات انجازه، فيناؾ اْلدماج الجزيي 
المرتبط بأنشطة البناء كالتدريب، كىناؾ ا دماج المرحمي المرتبط بالك اءة المرحمية، ككذا 

ةا دماج النيايي المرتبط بالك اءة ا ساسية المستيدفة خ ؿ سنة دراس كىي األنكاع  2ي
 الث ث التي يعتمد عمييا في تفييـ مدل اكتساب المعارؼ.
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 : األدكات المعتمدة في الدراسة.رابعا

تعد كسايؿ كادكات الدراسة اكؿ ما ي كر فيو ام باحث ْلجراء دراستو لإلحاطة ببيانات "
يداني الظاىرة التي ىي محؿ الدراسة حيث اف نفطة ا نط ؽ لتحفيؽ ام بحث عممي م

كمف اجؿ ا حاطة  كلماذا،سكاء كاف كميا اك كي يا، تدكر حكؿ ا سيمة مف نكع ماذا 
كعند  ادكات،بالظاىرة ميدانيا يفـك الباحث بجما المادة العممية كذلؾ يتـ عف طريؽ عدة 

الفياـ ببحث في مكيكع محدد يمكنو اف يستخدـ اكثر مف طريفة كاداة لجما المعمكمات 
 1."اك لإلجابة عف اسيمتيا كفريياتيا اسة،الدر حكؿ مشكمة 

لكؿ بحث ادكاتو الخاصة التي ترتبط بمكيكع البحث كالمنيج المستخدـ في دراستو 
 اليات الم حظةكقد اعتمدنا في دراستنا عمخ  نجاحو،كتساىـ ادكات البحث المناسبة في 

 كا ستجابة كما اتبعنا منيج يت ءـ كطبيعة الدراسة.

  االستبانة:  -1
ىي عبارة عف مجمكعة مف ا سيمة المكتكبة التي تعد بفصد الحصكؿ عمخ معمكمات 

كتعد ا ستبانة ىي اكثر ا دكات المستخدمة ، اك مكقؼ معيف الظاىرة،كأراء المبحكثيف حكؿ 
في جما البيانات الخاصة بالعمـك ا جتماعية التي تتطمب الحصكؿ عمخ  المعمكمات 

 .راء ا فرادكالمعتفدات كالتصكرات اك ا

كلفد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمخ العديد مف ا سيمة اذف ارتأينا أنيا ت ي بالغرض 
كما انيا تعد مف ، اليدؼ المراد خ ليا الخكتمكف الباحث مف الكصكؿ مف  المطمكب،

كىذا ما جعميا الكسيمة ا نسب في دراستنا ، ا دكات التي تستخدـ في البحكث العممية
ي بحثنا قمنا بتكزيا تسا كعشركف استبانة تحتكم كؿ استبانة عمخ عشركف سؤاؿ الميدانية ف 
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يتطمب ابداء رام األستاذ كقد تـ تكزيا ىذه ا ستبانات مف اجؿ الكقكؼ عمخ دكر كتاب 
 .الفراءة كالحصكؿ عمخ المعمكمات كالبيانات حكؿ اراء األساتذة

 .مجاالت الدراسة: خامسا

 المكاني:المجاؿ  -1

كقد فيمنا التنكع في اختيار المؤسسات  ك المغيرذه الدراسة في ك يتي الكاديتتـ ى
 كالتالي:التعميمية في عدة بمديات فكانت 

 عدد ا ستبيانات المؤسسة كالبمدية
 ريا حكحك بفمار ا بتداييةمدرسة ال -
 الخنساء بفمار ا بتدايية مدرسة ال -
 مار الشمندم العزكزم بفا بتدايية مدرسة ال -
 أحمد بمحسف بفمار ا بتداييةمدرسة ال -
 سي الحكاس بالمغير  ا بتداييةمدرسة ال -
 العربي التبسي بالمغيرا بتدايية مدرسة ال -
 جربيا أعمر بالمغير ا بتدايية مدرسة ال -
 قسـك اعمر بالمغير  ا بتداييةمدرسة ال -

05 
05 
05 
04 
03 
04 
01 
02 

 الزماني:المجاؿ -2
حيث  2022أفريؿ  28أفريؿ الخ قاية  02ىذه الدراسة في ال ترة الممتدة مف  اجرينا

عمخ أساتذة الطكر  كتكزيعيابعض ا سيمة الم يمة لبحثنا عمخ شكؿ استبياف  بأعدادقمنا 
 ا بتدايي سنة ثالثة.
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 الدراسة:عينة  :سادسا
بطريفة معينة كتعرؼ عمخ انيا مجمكعة مترتبة مف مجتما الدراسة يتـ اختيارىا "

كاجراء الدراسة عمييا كمف ثـ استخداـ تمؾ النتايج كتعميميا عمخ كامؿ مجتما الدراسة 
 .1"ا صمي

كتمثمت عينة ىذه الدراسة في تسا كعشركف استاذة كاستاذ لمسنة الثالثة مف التعميـ 
 ا بتدايي.

كفي مدارس ، ةبعد تكزيا نسخ ا ستبياف عمخ معممي المرحمة ا بتدايية لمسنة الثالث
تـ تصني يا حسب الجدكؿ الذم جمعت فيو التكرارات  مختم ة في منطفتي الكادم كالمغير
حيث تـ كيا جدكؿ احصايية لغرض الفياـ التحميؿ ، لكؿ سؤاؿ كاستخرجنا النسبة الميكية

 كقد كاف ا عتماد عمخ المفياس التالي:، ا حصايي

29 100% 

 x         األساتذة      عدد 

 عميميف:المالتعرؼ عمى ػ 1

 الجنس: - أ

 الجنس:مف حيث  عمميفالجدكؿ يكيح عدد كنسبة الم 

 النسبة العدد الجنس
 %24.13 7 ذكر
 %75.9 22 انثخ
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ن حظ مف خ ؿ الجدكؿ اف نسبة ا ناث مف ا ساتذة ت كقت عمخ نسبة الذككر   
بنسبة  7الذم بما عددىـ % مفارنة بعدد الذككر 75.9بنسبة  22حيث بما عدد ا ناث 

%  ربما يرجا ذلؾ الخ المكانة التي اصبحت تحمميا المرأة في المجتما كالتعميـ 24.13
كقد يرجا ، كربما ألف النساء يممنا الخ مينة التعميـ عكس الذككر الذيف ي يمنا ميف اخرل

 .السبب الخ ارت اع نسبة ا ناث عمخ الذككر في المجتما كفي الجامعة

  :برةالخب ػ 

 الخبرة:جدكؿ يكيح عدد كنسبة المستجكب مف حيث 

 النسبة العدد السنكات
 %17.24 05 سنكات 5أقؿ مف 
 %48.27 14 سنكات 5أكثر مف 
 %34.48 10 سنكات 10أكثر مف 

أخر تبيف لنا مف خ ؿ الجدكؿ أف الخبرة بالنسبة لألساتذة تختمؼ مف أستاذ إلخ    
أساتذة أم ما يفدر بنسبة 5سنكات عددىـ  5رة  أقؿ مف الذيف يمتمككف خب فاألساتذة

أم بنسبة  14سنكات ففد كاف عددىـ  5ككذلؾ األساتذة الذيف خبرتيـ أكثر مف  17.24%
أساتذة  10سنكات ففد كاف عددىـ  10أما األساتذة الذيف خبرتيـ أكثر مف   48.27%

 5يف خبرتيـ أقؿ مف كىي نسبة تفؿ  عف نسبة ا ساتذة الذ %34.48كنسبتيـ تفدر 
" فالخبرة ليا مكانتا كأىميتيا ، سنكات 5سنكات، كاكثر مف ا ساتذة الذيف خبرتيـ أكثر مف 

كىناؾ أدلة قكية عمخ أف ، في عممية التعمـ كليا دكرىا في ت كؽ الط ب كتميزىـ عف أقرانيـ
ىـ الذيف لدييـ خبرة فالمعممكف األكثر فاعمية ، خبرة المعمـ ليا تأثير كبير في نتايج الطمب
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كلكف أييا في ، قكية ليس ففط في المحتكل المعرفي لمكيكع الدرس ) المادة العممية (
 1كي ية تدريس ىذا المكيكع )معرفة طرؽ التدريس المثمخ(".

 :نتائج الدراسة: تحميؿ بعاسا

 لسف التمميذ؟ القراءة مناسبػ ىؿ حجـ كتاب  01

 :التمميذ ؿ حجمو كشكمو كمدل مناسبتو لسف ىذا الجدكؿ يبيف قيمة الكتاب مف خ

 نكعا ما ال نعـ اْلجابة 
 15 10 4 التكرار
 %51.7 %34.4 %13.7 النسبة

 
 -1-الشكؿ رقـ 

عدد كبيرا مف المعمميف  يؤكدكف أف حجـ بأف ن حظ  كا عمدةمف خ ؿ ىذا الجدكؿ 
 10عددىـ  29معمميف كشكؿ الكتاب قير مناسبيف لسف التمميذ مف العدد ا جمالي لم

، فغير %13.7بنسبة 4، كبعييـ أجاب بأنو قد يككنا مناسبيف كعددىـ %34.4 كنسبتيـ 
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مناسبيف  ف حجـ الكتاب   يتماشخ ما سف التمميذ كنرل معظـ المتعمميف يشككف مف ثفؿ 
و قد محافظيـ كأف المتعمـ   يستطيا استيعاب الكـ اليايؿ مف المعمكمات، أما مف أجابكا بأن

 نو بعد التعدي ت الجديدة خ ض مف حجـ الكتاب كتـ %51.7بنسبة 15يككف مناسب كىـ 
ا ستغناء عف بعض الكحدات التعميمية كما أف ىذا الكتاب يحمؿ م اىيـ تتماشخ كالتدرج 

نكع الكرؽ ك     " كيراعخ في ىذا الجانب حجـ الكتاب :كمف شركط صناعة الكتاب، الزمني
كمف خ ؿ ما سبؽ  نجد انو مف المستحسف اف يككف الكتاب ، 1يد الكتاب"ككزنو، كشكؿ تجم
 .قدراتو الجسدية كالعفميةك  مناسبا لسف التمميذ

 المرجكة:ػ تحقؽ الكحدات المقررة الكفاءة 2

 :الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا السؤاؿ

 نكعا ما   نعـ اْلجابة 
 14 9 6 كرارالت

 %48.2 %31.0 %20.1 النسبة

 
 -2-الشكؿ رقـ 
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بعض المعمميف أف كتاب الفراءة يساعد التمميذ في يؤكد مف خ ؿ الجدكؿ كا عمدة 
التي مف الم ردات  كفيو،%20.1معمميف نسبتيـ  6كافية كىذا رأم  لغكية  إكسابو ثركة

داتو التي تمكنيـ مف التعمـ كالتحصيؿ لثراء الكتاب ككح، تيدؼ إلخ تحصيؿ الك اءة المرجكة
كافية لتحفيؽ الك اءة المرجكة  قيرمف المعمميف يركف باف الكحدات  9ك، المغكم كالمعرفي

ف أجابكا بأنو قد يككف تحفؽ الكحدات الك اءة ك كالباق، المعمميف مف عدد، 31.0 %، بنسبة
م ة تساعد التعمـ كتحفيؽ كذلؾ  حتكاء الكتاب انشطة مخت  %48.2بنسبة 14المرجكة كىـ 

" يتـ تحديد المحتكيات الكاجب اكتسابيا :الك اءة المرجكة. كمف مراحؿ انجاز الكتاب المدرسي
كلتحفيؽ  1مف طرؼ التمميذ كربطيا فيما بينيا لكي يككف ىناؾ انسجاـ كتكافؽ كاستمرارية".

تشجيا الت ميذ كىذا الك اءة المرجكة يجب الفياـ بعدة انشطة تح يزية مف طرؼ المعمميف ك 
 لمساعدتيـ لتحفيؽ الك اءة.

ػ المدة الزمنية لحصص نشاط القراءة خالؿ األسبكع كافية ْلنياء الدرس كتحقيؽ  3
 :الكفاءة المرجكة

 :الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا لسؤاؿ

 نكعا ما   نعـ اْلجابة
 0 28 1 التكرار

 %0 %96.6 %3.4 نسبةال

 
 -3-شكؿ رقـ 
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مف  28مف المعمـ كالذيف عددىـ  %96.6ا عمدة ن حظ افك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ 
يركف اف  المدة الزمنية لحصص نشاط الفراءة خ ؿ األسبكع قير كافية ابدا  كافية   29

ية اطكؿ كحصص ْلنياء الدرس كتحفيؽ الك اءة المرجكة لمتمميذ كاف التمميذ يحتاج لمدة زمن
يجب اف يعاد النظر في المدة الزمنية ألف" لمفراءة مكانة ىامة ، اكثر لتحفيؽ الك اءة المرجكة

ا  أف الفراءة ظمت  فبالرقـ مف تعدد مصادر المعمكمات كتطكر كسايؿ التكنكلكجيا الحديثة
رىا كأىميتيا محافظة عمخ مكانتيا كلـ يتراجا دكرىا في عممية التعميـ كالتعمـ بؿ ازداد دك 

كخصصت ليا العديد مف الحصص في مختمؼ المراحؿ كاألطكار التعميمية كذلؾ بغية إعداد 
قارئ جيد فالفراءة تيدؼ إلخ تمكيف الفارئ مف استيعاب النص المفركء بصكرة صحيحة، 

كىذا مف خ ؿ تكفير مدة  1كيتحفؽ ذلؾ في سيكلة استخدامو لمم اىيـ كالمعاني التي اكتسبو"
 .ة كافية لنشاط الفراءةزمني

 :ػ بحسب رايؾ ىؿ الكتابة منسقة بشكؿ جيد في كؿ صفحات الكتاب4
 :الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا السؤاؿ

 نكعا ما   نعـ اْلجابة
 16 5 8 التكرار
 %55.1 %17.2 %27.5 النسبة

 
 -4-شكؿ رقـ 
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بأف بعض مف  المعمميف أجابكا بأف الكتابة منسفة ن حظ   عمدةكامف خ ؿ الجدكؿ 
ا نسجاـ بيف ك  ، كىذا راجا إلخ التناسؽ%27.5بنسبة  8بشكؿ جيد عمخ طكؿ الكتاب كىـ 

مف المعمميف يركف باف الكتابة قير  %17.2مف المعمميف يشكمكف 5ك العناصر كالجمؿ
عض األخطاء كالي كات، كلكف يرل منسفة بشكؿ جيد في ص حات الكتاب كذلؾ لكجكد ب

معمـ اف ىذا    16بعدد قدره  %55.1اكثر مف نصؼ عدد المعمميف الذيف يشكمكف نسبة 
يعتبر حاجز يارؽ المتعمـ فيك يستطيا قراءة كفيـ جميا النصكص كالعناصر األخرل فيي 

تيب شكؿ " محاكلة أكلية لتر :مف مراحؿ اعداد الكتاب المدرسي، منظمة كمنسفة بشكؿ جيد
كذلؾ لمبحث كالتشاكر حكؿ الشكؿ المناسب كتتـ تجزية األلكاف كترتيب النص  :الص حات

. اذا 1"كالصكرة، كأثناء ىذه المحاكلة يتـ البحث عف الشكؿ المتميز الذم يعطخ لمكتاب
 .يمنا مف ا جتياد في التنسيؽ فالكتابة منسفة بشكؿ جيد كلكف ىذا  

 نشاط القراءة المقرر مناسبا لقدرات التمميذ: ػ يمكف اعتبار محتكل نصكص5
 :الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا السؤاؿ

 نكعا ما   نعـ اْلجابة
 13 12 4 التكرار
 %44.8 %41.3 %13.7 النسبة

 
 -5-شكؿ رقـ 
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كا بنعـ يركف اف النصكص المعمميف المذيف أجاباف  ا عمدة ن حظ ك  مف خ ؿ الجدكؿ
كحسب راييـ فالنصكص المستمدة مف كاقعيـ كالتي ، %13.7مناسبة لفدرات التمميذ كنسبتيـ
كذلؾ  ف   %41.3اما مف اجابكا ب  كتفدر نسبتيـ ب، تجعمو يستكعب معاني م رداتو

اما باقي ، التمميذ استيعاب م رداتيا التي   تناسب مستكاه ا  يستطيىناؾ نصكصا 
فحسب رأييـ اف نصكص الفراءة احيانا تناسب  %44.8كنسبتيـ 13المعمميف الذيف عددىـ 

أف " يتـ تنظيـ المنياج يجب في الكتاب المدرسي  افحيث  .قدرات التمميذ كاحيانا   تناسب
بما  1المعتمد بكي ية م يمة متناسفا في مكيكعاتو كفمس تو متناسفة ما مستكل المتعمميف ".

معمميف رأك باف محتكل النصكص   يتناسب ما قدرات الت ميذ فنفترح بأف اف اقمب ال
 فيميا.يياؼ لمت ميذ انشطة تساعدىـ في 

ػ ىؿ ىناؾ صعكبة في المفردات المكجكدة في الكتاب مف حيث النطؽ لدل التالميذ 6
 كالفيـ:

 :السؤاؿالجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا 

 نكعا ما   نعـ اْلجابة
 10 5 14 التكرار
 %34.4 %17.2 %48.2 النسبة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

دن، د ت، ص أبو الفتوح رضوان وآخرون، الكتاب المدرسي، فلسفة تاريخية واسس تقويمه، دار المسيرة، عمان األر 1

248. 
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 -6-شكؿ رقـ 

أف %48.2 مف المعمميف كىي نسبة   14اف ا عمدة ن حظ ك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ
كمرد ذلؾ إلخ طبيعة الم ردات التي   ، التمميذ قالبا ما يجد صعكبة في فيـ م ردات المغة

اما بعض المعمميف ، ؿ المعاني مجردة ككذا الم ردات المتعمفة بالتكنكلكجياتناسب سنو مث
ف  يجدكف صعكبة في الم ردات  المكجكدة في الكتاب لمت ميذ %17.2نسبتيـ  ك  5كعددىـ 

فراييـ   10كىـ %34.4مف حيث النطؽ كال يـ اما العدد الباقي مف المعمميف كىـ يشكمكف 
  .انا   تكجدانو احيانا تكجد صعكبة كاحي

كليذا الكتاب المدرسي يساعد في ىذه العممية عف طريؽ "اكساب المتعمميف الك اءات 
قد تككف الم ردات صعبة عمخ الت ميذ كلكف ما  1كتنميتيا". مكتسباتيـالمستيدفة كدعـ 

 رصيده المغكم. كتثرما ستمرار كاستعماليا في جمؿ تجعمو يعتاد عمييا 
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 كبة في استخداـ الكممات الجديدة:ػ يجد التمميذ صع7
 :الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا السؤاؿ

 نكعا ما   نعـ اْلجابة
 12 5 12 التكرار
 %41.3 %17.2 %41.3 النسبة

 
 -7-شكؿ رقـ

التمميذ مف المعمميف أجابكا بأف  12نجد اف  ا عمدة ن حظك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ
ذلؾ  ف بعض ىذه الكممات عبارة ك  %41.3يجد صعكبة في استخداـ الكممات الجديدة كىـ 

بنسبة  5.. كاما بعض المعمميف كىـ .عممية اك قيايا اجتماعية كقيرىا عمخ معمكمات
مكانو فيميا مف خ ؿ السياؽ كالشرح كاما الباقي  يكجد صعكبة   فيركف انو   17.2%

كقد كبة في استخداـ الكممات الجديدة أجابكا بأف التمميذ يمكف اف يجد  صعمف المعمميف  12
كليذا " يحمؿ الكتاب المدرسي في كؿ  .مف عدد المعمميف ا جمالي %41.3  يجد كىـ 

مرحمة تعميمية كمية معينو مف المعمكمات كالمعارؼ التي تياؼ الخ رصيد المتعمميف 
 .صعبة كلكنيا اثراء لرصيد التمميذ المغكم الكممات الجديدة 1.المغكم كالمعرفي"
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      ؟الكتسابو ممكة األداء المغكم السميـ : يعتبر كتاب القراءة كافيا لمتمميذ08

     السؤاؿ:الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا 

 اْلجابة نعـ   نكعا ما
 التكرار 5 16 8
 بةالنس 17% 55% 28%

 
 -8-شكؿ رقـ 

ا عمدة ن حظ أف نسبة كبيرة مف المعمميف قالكا أف ك  مف خ ؿ نتايج ىذا الجدكؿ
بنسبة  16كتاب الفراءة   يك ي التمميذ ليكتسب ممكة األداء المغكم السميـ حيث كاف عددىـ 

: " % كذلؾ ألف كتاب الفراءة يساعد ففط لكف كحده   يك ي كما ذكر فيد خميؿ زايد أنو55
يساعد الت ميذ عمخ اكتساب كـ مف الم ردات المغكية التي تساىـ في اثراء معجميـ المغكم 

حيث اف بعض المعمميف اجابكا بأنو كافي  1كتدريبيـ عمخ استعماؿ المغة العربية السميمة"
بنسبة  8كالبعض ا خرل اجابكا بانو قد يككف كافي كعددىـ ، %17بنسبة  5كعددىـ 

28% 
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 ؟كتاب القراءة محسنا لمقدرة المغكية لمتمميذ: يعد 09

 الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا السؤاؿ:

 اْلجابة نعـ   نكعا ما
 التكرار 21 5 3

 النسبة 72.410% 17.25% 10.34%

 
 -9-شكؿ رقـ 

ميف يركف أف كتاب الفراءة ف نسبة كبيرة مف المعمأن حظ  كا عمدةمف خ ؿ الجدكؿ 
يساعد التمميذ عمخ تحسيف قدرتو المغكية كما ذكرت ا ستاذة جميمة بكتمر في محايرتيا 

" أف الفدرة عمخ الفراءة مف أبرز الميارات التي يمكف اف يمتمكيا ال رد في الفراءة:ممكة 
%، أما نسبة 72.41كبنسبة  21حيث بما عدد المعمميف الذيف قالك نعـ  1المجتما الحديث"

 3كالذيف قالكا نكعا ما عددىـ  %،17.25بنسبة  5المعمميف الذيف أجابكا ب   عددىـ 
 %.10.34بنسبة 
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: يتضمف كتاب القراءة مصطمحات عممية كلغكية تساعد في تنمية الرصيد المغكم لدل 10
 ؟التمميذ

 كالمغكية:الجدكؿ التالي يبيف أىمية المصطمحات العممية   

 اْلجابة نعـ   نكعا ما
 التكرار 19 2 8
 النسبة 65% %7 %28

 
 -10-الشكؿ رقـ 

ا عمدة ن حظ أف أكثر مف نصؼ المعمميف يركف أف كتاب ك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ
الفراءة يحتكم عمخ مصطمحات عممية كلغكية تنمي الرصيد المغكم لمتمميذ فيك "أداة لمتثفيؼ 

 خت ؼ المكاييا المتناكلة في النصكص كمنو اخت ؼ  كذلؾ 1كتنمية الممكة المغكية لدييـ"
ما  اكالذيف أجابكا بنكع، %65نسبة ب 19عدد المعمميف كتناكؿ مصطمحات لغكية جديدة، ك 

% كىي النسبة التي تمي النسبة األكلخ، أما الذيف أجابكا ب  نسبتيـ 28بنسبة  8عددىـ 
 .2% كعددىـ 7
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 ؟راءة كاألنشطة المغكية األخرليكجد ىناؾ عالقة بيف نشاط الق :11

 السؤاؿ:الجدكؿ التالي يكيح لنا النسبة المختم ة المتعمفة بيذا     

 اْلجابة نعـ   نكعا ما
 التكرار 16 1 12
 النسبة 55.2% 3.4% 41.4%

 
 -11-شكؿ رقـ

مف المعمميف يفكلكف نعـ يكجد ع قة  16اف ا عمدة ن حظ ك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ
% ألف نشاط الفراءة يحتكم عمخ 55.2ط الفراءة كاألنشطة األخرل كنسبتيـ بيف نشا

" فمفد اعتمدت طريفة مختم ة ، مصطمحات كجمؿ تساعد التمميذ عمخ فيـ األنشطة األخرل
حيث جعؿ ىذا النشاط محكر تعمـ مختمؼ الظكاىر المغكية التي تشكؿ ، في نشاط الفراءة

أما النسبة التي تمييا ىي نسبة الذيف ، 1ذم كتب كففيا"بناء النص ككذا الخطاطة )النمط( ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

كتاب المغة العربية السنة الثالثة مف التعميـ –اىمية نشاط الفراءة كع قتو بنشاط ا دماج ، مجمة اشكا ت في المغة كا دب 1
 :رابط المكقا،  2022،12:33جكاف 2تـ ا ط ع عميو في  ، ميمكف نصيرة، بتدايي أنمكذجاا 

fbclid=IwAR2nuEvGXnMpSkXVNWln63TQQa9https://www.asjp.cerist.dz/en/article/162797?
6I83ZNJxlKsNLWeTeWk4w_57niK1Rm6k.  
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معمـ، أما الذيف أجابكا ب   نسبتيـ  12%كعدد المعمميف 41.4أجابكا ب نكعا ما كىي 
 .%كىذه النسبة تفابؿ معمـ كاحد3.4

 ؟: يتفاعؿ التمميذ في مادة المغة العربية في حصة القراءة12

 :التمميذالجدكؿ التالي يبيف مدل ت اعؿ 

 اْلجابة نعـ   نكعا ما
 التكرار 16 3 10

 النسبة 55.2% 10.3% 34.5%

 
 -12-شكؿ رقـ

بنسبة  16نصؼ المعمميف الذيف عددىـ اف ا عمدة ن حظ ك  مف خ ؿ الجدكؿ
%أجابكا بأف التمميذ يت اعؿ في حصة الفراءة ف ي حصة الفراءة ينجذب التمميذ لمصكر 55.2

كنسبة  كفيمو،ة ربطيا بالنص كمنو يككف التمميذ متشكقا لفراءتو المرتبطة بالعنكاف كمحاكل
 .3%كعددىـ 10.3،أما الذيف قالكا   نسبتيـ 10% كعددىـ 34.5الذيف أجابكا نكعا ما 
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 الصباحية؟يككف التمميذ أكثر تفاعال في حصة القراءة في الفترة  :13

 :حيةفي ال ترة الصباالجدكؿ التالي يبيف مدل ت اعؿ التمميذ 

 اْلجابة نعـ ال نكعا ما
 التكرار 24 0 5

 النسبة 82.8% 0% 17.2%

 
 -13-شكؿ 

ن حظ أف أقمبية المعمميف أجابكا بنعـ يككف التمميذ أكثر  كا عمدةمف خ ؿ الجدكؿ 
كذلؾ ألف الط ؿ يككف %82.8بنسبة  24كىـ  ال ترة الصباحيةت اع  في حصة الفراءة في 

كالذيف  %،0كنسبة الذيف أجابكا ب   معدكمة ال ترة المسايية،  نشيطا في الصباح عكس
 .5%كعددىـ 17.2أجابكا بنكعا ما 
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 التالميذ؟: تعد المدة الزمنية لحصة القراءة كافية لتحقيؽ االكتساب المغكم لدل 14

 الجدكؿ التالي يبيف لنا نسبة اْلجابات عمخ ىذا السؤاؿ:  

 اْلجابة نعـ   نكعا ما
 التكرار 2 25 2

 النسبة 6.9% 86.2% 6.9%

 
 -14-شكؿ 

النسبة الكبيرة مف ا جابات كانت   حيث اف ا عمدة ن حظ ك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ
معمـ، أم أف المدة الزمنية لحصة الفراءة قير  25% كعدد المعمميف 86.2بمغت النسبة 

"يدرؾ التمميذ أف المغة كؿ متكامؿ كافية لتحفيؽ ا كتساب المغكم لمت ميذ كذلؾ ألنو بالفراءة 
% 6.9كنسبة نعـ كنكعا ما ن س النسبة ، 1يسمح لو بالتكاصؿ في الكيعيات المختم ة"

 .2كن س العدد الذم ىك
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 ىؿ لكفاءة المعمـ دكر ميـ في درجة االكتساب لدل التمميذ؟ -15

 :ؤاؿالجدكؿ يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا الس

 نكعا ما   نعـ اْلجابة
 0 0 29 التكرار
 %0 %0 %100 النسبة

 
 -15 -شكؿ

ا عمدة ن حظ ما أف كؿ المعمميف يؤكدكف بأف ك اءة المعمـ ليا ك  مف خ ؿ الجدكؿ
ىك ك  ألف المعمـ ىك محكر كعمكد كؿ عممية تعميمية، ميـ في درجة ا كتساب،ك  دكر كبير

مياراتو تساعد التمميذ عمخ قدراتو العفمية. ليذا يككف ك  يث خبرتوالحافز األساسي لممتعمـ، بح
كقدر  %100قدرت نسبة المعمميف الذيف أجابكا بنعـ ك  اكتساب الط ؿ مف ك اءة المعمـ،

 .معمـ 29عددىـ ب 
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 ؟ىؿ يحتكم كتاب القراءة عمى أخطاء -16

 ا السؤاؿ:الجدكؿ يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذ

 نكعا ما   نعـ  اْلجابة
 12 7 10 التكرار
 %41,37 %24,13 %34,48 النسبة

 
 -16 -شكؿ

نسبة المعمميف يفكلكف بأف كتاب الفراءة يحتكم  افا عمدة ن حظ ك  مف خ ؿ الجدكؿ
بعييـ أجاب بأنو   ، ك %34,48نسبتيـ ك  10عددىـ  29عمخ أخطاء مف عدد اْلجمالي 

% 41.37اما نسبة نكعا ما كانت ، ك %24,13نسبتيـ ك  7عددىـ ك  اءيحتكم عمخ أخط
قد يتعمؽ األمر بيبط الكممات بالشكؿ أك قياب الشكؿ في أحياف كثيرة مما 1ك 12كعددىـ 

يسبب عسر الفراءة لدل المتعمـ، فيناؾ أخطاء كتابية كع مات الترقيـ، كبعييا يتعمؽ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

جامعة محمد لغة عربية، و أمال بوبدون، فطيمة هدور، اإلكتساب اللغوي في التعليم االبتدائي، مذكرة ماستر في األدب - 1

 ( 73،74 )ص، 2016/ 2015 ، كلية االداب واللغات، جيجلالصديق بن يحي ـ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 النسبة  التكرار

 نعم

 ال

 نوعا ما



 المغكم الرصيد إثراء في كدكره االبتدائية المرحمة في القراءة نشاطالفصؿ الثاني           

67 
 

ليبط في نص )فتاة الجزايرية ص بالمعارؼ كخم ت بعض النصكص المح كظات كبا
38)1. 

 فقراتو؟ك  ىؿ يكجد انسجاـ بيف أفكار الكتاب  :17

 الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا السؤاؿ:

 نكعا ما   نعـ اْلجابة
 17 2 10 التكرار

 %58,62 %6,89 %37,93 النسبة

 
 -17 -شكؿ

ا عمدة يتيح أف المعمميف الذيف أجابكا بأف يكجد انسجاـ بيف ك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ
أكثر مف نسبة المعمميف ك  أساتذة، 10قدر عددىـ ب  %37,93ففراتو بنسبة ك  أفكار الكتاب

، أما الذيف أجابكا بنكعا ما فكانت 2قدر عددىـ ك  %6,89الذيف أجابكا ب   نسبتيـ  
لمعمميف األكثر نسبة كاففكا بأنو يكجد انسجاـ أستاذ، إذا فا 17عددىـ ك   %58,62 نسبتيـ

 ففراتو، فنجد تحفؽ التكاصؿ فيما بينيـ.ك  بيف أفكار الكتاب
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 ىؿ يحتكم كتاب القراءة عمى مسيالت تساعد التمميذ عمى االكتساب المغكم السميـ :18
 ؟التعمـك 

 ا السؤاؿ:الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذ

 نكعا ما   نعـ اْلجابة
 12 6 11 التكرار 
 %41,37 %20,46 %37,93 النسبة

 
 -18-شكؿ 

ا عمدة ن حظ أف المعمميف الذيف يكاففكف بأف كتاب الفراءة ك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ
التعمـ كانت إجابتيـ بنعـ ك  يحتكم عمخ مسي ت تساعد التمميذ عمخ اكتساب المغكم السميـ

، 6عددىـ ك    %20,46، أما الذيف أجابكا ب   فنسبتيـ  11عددىـ ك   %37,93يـ فنسبت
معمـ، ألف يكجد مسي ت  12عددىـ ك  ،%41,37ففد تحصمت أكبر نسبة بنكعا ما بنسبة  
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التي تحمؿ د لة ك  الرسـك التعبيرية قد يحتكييا الكتاب لمتسييؿ عمخ التمميذك  مثؿ الصكر
 1أسيمة تطبيفية.ك  نشاطاتك  بمعناىا، كذلؾ يكجد تماريف

 المغكم لدل الطفؿ؟ كاالكتسابىؿ يكجد فرؽ في درجات االستعاب  :19

 الجدكؿ التالي يبيف عدد اْلجابات المتحصؿ عمييا مف قبؿ المعمميف في ىذا السؤاؿ:

 نكعا ما   نعـ اْلجابة 
 4 0 25 التكرار
 %13,79 %0 %86,20 النسبة

 
 -19 -شكؿ

ف يجدكف بأف ىناؾ نسبة كبيرة مف المعممياف  ا عمدة ن حظك  جدكؿمف خ ؿ ىذا ال
عددىـ ك  %86,20ا كتساب المغكم لدل الط ؿ فكانت نسبتيـ ك  عابيستفرؽ في درجة ا 

عاب تككف حسب استجابة عفؿ لدل الط ؿ، فيناؾ مف يككف سريا يستفإف درجة ا  25
بصرم أما المعمميف ك  ناؾ ط ؿ سمعيىناؾ مف يككف بطيء ا ستجابة، كذلؾ ىك  ا ستجابة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

مسعكدم امحمد، فعالية الكتاب المدرسي، مجمة الباحث في العمـك ا نسانية كا جتماعية، مجامعة عيف تمكشنت، ع   1
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 الط ؿ النظرم يجب أف يشرح، %13,79نسبتيـ  ك  4الذيف أجابكا بنكعا ما قد بما عددىـ 
 .1يكتب لو أما الط ؿ السمعي فيك يستفطب المعمكمة المغكية مف خ ؿ الشرحك 

 ىؿ النصكص المختارة في كتاب القراءة تتكافؽ مع كاقع التمميذ؟ :20

 نكعا ما    نعـ اْلجابة
 13 14 2 التكرار
 %44,82 %27، 48 %6,89 النسبة 

 
 -20 -شكؿ

يركف أف ك  ا عمدة يتبيف بأف المعمميف الذيف أجابكا ب نعـك  مف خ ؿ ىذا الجدكؿ
كىي نسبة  %6,89تفدر نسبتيـ  ك  ،2النصكص المختارة تتكافؽ ما كاقا التمميذ عددىـ 

مثؿ مكيكع "العرس" اكبر مف حجمو ال كرم أما الذيف ألف النصكص المختارة  قميمة جيدا،
، 14% كعددىـ 48.27أجابكا ب   كب نكعا ما نسبيـ متفاربة فالذيف أجابكا ب   نسبتيـ 

 .13% كعددىـ 44.82كالذيف أجابكا ب نكعا ما نسبتيـ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

، 13،ع 5المغكم لدل الط ؿ، قسـ  المغة العربية، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، ـ ا كتساب  نجاة سميماني، – 1
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 خالصة الفصؿ:
يرا ما سف حجـ الكتاب كشكمو قد   يتناسب كثمف خ ؿ ما تكصمنا إيو مف نجد أف 

اف كتاب الفراءة ، ك المحشكةالكـ الكبير مف المعمكمات ك  ىذا راجا الخ يخامة الكتابك  التمميذ
الزمف المفرر لحصص  ، كما نجدٌ افككحداتو المفررة تساعد التمميذ في تحفيؽ الك اءة المرجكة

كؿ جيد عمخ منسفة بشالالكتابة ، كأييا نشاط الفراءة قير كاؼ ْلثراء الرصيد المغكم لمط ؿ
بعض نصكص نشاط الفراءة قير مناسبة ، طكؿ الكتاب ىي أحد دعايـ الفراءة كركايزىا

 مستكل بعض الت ميذ.ك  ب  تتناسلفدرات التمميذ كذلؾ ألف بعض النصكص م رداتيا 

 فالجيد. فإالنطؽ كال يـ  عمخ صعبة اؿبعض الم ردات المكجكدة في الكتاب كتساىـ 
يعتبر نشاط الفراءة ذك أىمية كبرل الجديدة. كما في استخداـ الكممات  قد يجد صعكبة التمميذ

مصطمحات عممية  مفمحاكر الفراءة فيك يحتكم عمخ  في تحسيف الفدرة المغكية لمتمميذ.
المعممكف أف ىناؾ ع قة  مف جانب آخر يرل كلغكية تساىـ في تنمية الرصيد المغكم لمتمميذ.

 ا خرل.مغكية ال كاألنشطةبيف نشاط الفراءة 
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 خػاتػمػة:
دراؾ دكر كتاب الفراءة في تنمية الرصيد المغكم إلخ إسعينا مف خ ؿ ىذه الدراسة 

 كالتالي:لت ميذ السنة الثالثة ابتدايي حيث تكصمنا الخ جممة مف النتايج كىي 

  منبا المعمكماتيعتبر الكتاب المدرسي العمكد ال فرم في العممية التعميمية  نو 
 لمت ميذ.التي يفدميا المعمـ  المكاييا الدراسيةالمعارؼ كيحتكم ك 
  مف اىـ الكتب المدرسية كتاب الفراءة الذم يساىـ في تنمية الفدرات كالك اءات كقرس

 ا جتماعية.ك  الفيـ الثفافية
 عدة المعمكمات كلو ك  الكتاب المدرسي ىك الكسيمة التعميمية ا كلخ لتمفي المعارؼ

 كيي ة تكجييية.، كيي ة ىيكمية، كيي ة تبميغية :كيايؼ كىي
  ثركة معجمية كلغكية  الكممات التي يعرؼ ال رد مدلك تيا كيعتبر كىكالمغكم فالرصيد

 .يكتسبيا فتصبح جزء مف مدخراتو المعرفية
  نشاط الفراءة في التعميـ ا بتدايي مف يعد مف اىـ ا نشطة التعميمية لمتمميذ  فيك

 .يساىـ في بناء الشخيصة كالتثفيؼ لمتمميذ
 عامؿ ، عامؿ الذكاء، عكامؿ كراثية :تكجد عدة عكامؿ تؤثر عمخ النمك المغكم كىي

، الصحي كالحسي لم رد، الرقبة في التكاصؿ الكيا، النيج كالعمر الزمني
 ، المسجد، المجتما، ا سرة، الشخصية

  كد بالعمـ كتدريبو عمخ ا ست ادة مف لمفراءة عدة اىداؼ منيا قرس الرقبة في التز
 .أكقات فراقو

  الفراءة مف أىـ فنكف المغة التي يجب اف يكتسبيا التمميذ بإعتبارىا السبيؿ إلخ
 .المعارؼك  الخبرات

  .كتاب الفراءة ىك الركيزة األساسية التي يعتمد عمييا التمميذ في مشكاره الدراسي 
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 مـ، ألنيا تساىـ في بناء شخصيتو فيي تساعده لمفراءة أىميتيا البالغة بالنسبة لممتع
اثراء ال كر سكاء مف الجانب التعميمي اك الثفافي اك ك  عمخ اكتساب المعرفة

 ا جتماعي. 
 كتزكد التمميذ المعمكمات التي ، تعد الفراءة في المدرسة مف أىـ عكامؿ التعمـ الجيد

  .ده بعادات الت كيريحتاج الييا، كتنمية ا تجاىات كالميكؿ اْليجابية كتزكي
  الفراءة ىي م تاح التعمـ، إذ بكاسطتيا يستطيا المتعمـ التفدـ في جميا األنشطة

 .التعميمية
  إف كتاب الفراءة ىك األداة المحركة األكلخ في قياـ العممية التكاصمية بيف التمميذ

 كالمعمـ. 
 مي رصيده نص الفراءة يعد مرجا أساسي يستميـ منو التمميذ الم ردات التي تن

 .المغكم
  تكمػف أىميػة الفػراءة بككنيا المحػكر الػػذم تدكر حكلػو جميػا األنشػػطة المغكيػة إذ

 الفكاعد المغكم.ك  يعتبر نػص الفراءة أساس ألنشطة التعبير الش كم كالكتابي
 الفراءة تحسف كتنشط األدكار المختم ة التي يفـك بيا  الدماغ داخؿ جسـ الط ؿ. 
 ءة بعض األط اؿ عمخ زيادة قكة التركيز  لدييـتساعد الفرا. 
 ثراء ال كػػر باعتبارىػا أداة الػتعمـ ك  إف الفػػراءة تسػاعد الت ميػذ عمػخ اكتسػػاب المعرفػة ا 

 .في الحياة الدراسية
  الفراءة تساىـ في إثراء رصيد المتعمـ باعتبارىا المرجا األساسي الذم يستمد منو

ة، مف خ ؿ ما تفدمو مف شرح لم ردات يستطيا التمميذ التمميذ الم ردات الجديد
 .تكظي يا في تعابيره
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 :االستبياف: 01الممحؽ رقـ 

الوادي –لخضر  هجامعة الشهيد حم  

 قسم اللغة واألدب العربي

 استمارة استبيان مذكرة تخرج
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المدة الزمنية لحصص نشاط الفراءة خ ؿ األسبكع  -3   
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 ص حات الكتاب 
عتبار محتكل نصكص نشاط الفراءة  المفرر يمكف ا -5   

 مناسبا لفدرات التمميذ 
ىؿ ىناؾ صعكبة في الم ردات المكجكدة في الكتاب  -6   

 مف حيث النطؽ لدل الت ميذ كال يـ 
يجد التمميذ صعكبة في استخداـ الكممات الجديدة  -7     
داء يعتبر كتاب الفراءة كافيا لمتمميذ  كتسابو ممكة األ -8   
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يتيمف كتاب الفراءة مصطمحات عممية كلغكية  -10   
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ىؿ يكجد انسجاـ بيف أفكار الكتاب كففراتو -17     
يحتكم كتاب الفراءة عمخ مسي ت تساعد التمميذ عمخ  -18   
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 كاقا الت ميذ
 

 
 
 
 



 المالحؽ

84 
 

 : صكرة كتاب القراءة لمسنة ثالثة مف التعميـ االبتدائي02الممحؽ رقـ 
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  المغػكم كالرصيػد القػراءة: االكؿ الفصػؿ
 (كالمصطمحات المفاىيـ)

5 

 6 الفراءة م يـك
 21 الفراءة تعميـ طرؽ

 25 كأىدافيا الفراءة أىمية
 29 المغكم الرصيد م يـك

 31 المغكم النمك في المؤثرة العكامؿ
 االبتدائية المرحمة في القراءة نشاط: الثاني الفصؿ

 المغكم الرصيد إثراء في كدكره 
42 

 43 ا بتدايية المرحمة في الفراءة نشاط
 45 راسةالد في المعتمد المنيج
 46 المدرسي الكتاب في الثالثة السنة لت ميذ المعد المغكم الرصيد
 57 الدراسة في المعتمدة األدكات
 58   الدراسة مجا ت

 59 الدراسة عينة
 61 كت سيرىا ا ستبيانات نتايج تحميؿ
 84 خاتمة
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 87 كالمراجا المصادر قايمة
 93 الم حؽ 
 97 ال يرس 

 99 خ صة الدراسة
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 :خالصة الدراسة

دكر كتاب الفراءة في تنمية الرصيد المغكم لمط ؿ السنة الثالثة  ألدراؾىدفت دراستنا ىذه 
كيؼ يساىـ كتاب الفراءة لمسنة الثالثة مف  :كذلؾ انط قا مف ا شكالية التالية، ابتدايي نمكذجا

 ؟ل التمميذالتعميـ ا بتدايي في اثراء الرصيد المغكم لد

كانط قا مف ىذا السؤاؿ تـ إجراء ىذه الدراسة عمػخ ثماف مػدارس بك ية الكادم كك ية 
كذلؾ ْلدراؾ مدل إسياـ كتاب الفراءة في إثػراء ، 2022-2021المغير خ ؿ العاـ الدراسي 

ة كليذا الغرض الحصػيمة المغكيػة بمػا تفدمػو مػف شػرح لم ػردات جديػدة ت يػد المػتعمـ فػي المرحمػ
تحميؿ ا ستبيانات المسػجمة أثنػاء إجػراء الدراسػة عمػخ العينػة مسػتعينيف فػي ك  قمنا بعرض نتايج

ذلػؾ بػالمنيج الكصػ ي كاْلحصايي، كتبيف لنا أف ا لمرحمة ا بتدايية ىي األساس الذم يميد 
يستطيا مف خ لو أف ، ولمط ؿ اكتساب رصيد لغكم كلكتاب الفراءة دكر اساسي كىاـ في اكتساب

  .يبني المعارؼ كالخبرات

     التعميـ ا بتدايي –الرصيد المغكم  –كتاب الفراءة  الكممات المفتاحية:
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Study summary: 

 This study aimes to realize the role of reading in developing the linguistic 

balance of the third year of primary school as a model, based on the following 

problem: how does the book of reading for the third year of primary school 

contribute to enriching the linguistic balance of the student? 

This study was conducted on eight schools in the puipls state of El oued and 

the state of Mughair during the academic year 2021-2022, in order to realize the 

extent of the book of reading in the influence of the linguistic fortress with the 

progress of the new explanations to redeem the learner in the stage and for this 

purpose we have presented the results and the analysis of registered questionnaires 

during the study of the sample is the use of those in this way in the descriptive and 

statistical approach, and it shows us that the primary stage is the basis that paves the 

way for the child to acquire a linguistic balance and the reading book is a basic and 

important role in his acquisition, through which he can build knowledge and 

experiences. 

Keywords: the book of reading - linguistic balance - primary education 
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