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قالوا سبحانك ال علم  ﴿
لنا إالّ ما علّمتنا إنّك 

 ﴾  أنت العليم احلكيم

 23سورة البقرة  األيت 



 كلمة شكر
  

نحمد الّلو سبحانو و تعالى، على كل ما وىبنا من نعم حتى وصلنا إلى مكاننا ىذا بدء من نعمة  
االسالم العظيمة التي ال تدانييا نعمة و الصالة و السالم على المبعوث رحمة للعالمين و على خلف ائو  

.                                                                                                 الراشدين و أ صحابو الغر الميامين، و على كل من سلك سبيل الرشاد إلى يوم الدين
ال يسعنا إال أن نحني جباىنا ساجدين للمنعم األكبر ، شكرا و حمدا، و البد من االشادة بفضل أىل  

الناس( لذا ف إننا نتقدم  الفضل مصداق ا لقولو صلى اللَّو عليو وسلم:)من ال يشكر اللَّو ال يشكر  
بالشكر الجزيل و العرف ان الوفير لألستاذ " بوترعة عبد الحميد " على المجيودات المبذولة التي  
لم يبخل بيا علينا، و الشكر موصول إلى كل أستاذة قسم اللغة العربية و آدابيا بجامعة الوادي ، 

عدة في إنجاز ىذا البحث ، والشكر  كما نتقدم بالشكر الخالص لكل من مد لنا يد العون و المسا
 موصول لكل من ذكرتو ق لوبنا ولم تذكره أق المنا.



 مقدمة

 

 

 أ

 :  مقدمة
وسائل كسب املعرفة، فهي متك ن اإلنسان من االتصال املباشر  الصامتة من أهم   ةتعترب القراء

ابملعارف اإلنسانية يف حاضره و ماضيه، ابإلضافة إىل أثرها البالغ يف تكوين الشخصية اإلنسانية 
 .أببعادها املختلفة

قنها الت الميذ يف هناية املرحلة القراءة الصامتة من أهم  أنواع القراءة اليت جيب أن يت تُ عَّدُ و 
، ذلك ألهنا إحدى أدوات الفهم و االستيعاب، فبفضلها يتم البناء الصحيح للتعل م، االبتدائية

 .يتمك ن الت لميذ من تطوير مكتسباته املعرفية و تنمية قدراته اللغوي ةو 
 مهارة القراءة الصامتة  ر: "أثمن هنا كان منطلقنا يف اختيار موضوع حبثنا هذا و املتمث ل يف

  "-كتاب اللغة العربية أمنوذجا–يف التحصيل اللغوي لدى تالميذ السنة الرَّابعة ابتدائي 
 يت:إشكالية حبثنا يف التساؤل اآلعلى هذا املوضوع حتدَّدت  بناءو       

 ماذا يُقصد مبهارة القراءة الصامتة؟ -
 هو واقع نشاط القراءة الصامتة يف مدارسنا؟ ما -
 ؟لدى املتعل منيدور يف حتسني املهارات القرائية  ملهارة القراءة الصامتةهل  -

 ا األسباب اليت دعت إىل اختيار هذا املوضوع فهي:أم  
 .ضرورة العناية ابلقراءة الصامتة ابعتبارها القراءة الطبيعية املستعملة يف احلياة -
امليدانية، و ذلك من خالل الكشف على قل ة الدراسات يف هذا البحث و خاصة من الناحية  -

    .مدى مسامهة القراءة الصامتة يف تعليمي ة اللغة
ة لإلحاطة بكافة جوانب املوضوع و إجياد إجاابت مناسبة لإلشكاالت املطروحة اعتمدان خط  و 

 جاءت كاآليت:                            .تضمنت مقد مة و مدخال و فصلني و خامتة
لت يف:مفهوم مهارة القراءة الصامتة، مفهوم التحصيل اللغوي، ة متث  عد ة نقاط هام   عاجلاملدخل: 

 .مفهوم املرحلة االبتدائية
مناه إىل مبحثني ، و الذي قس  "القراءة الصامتة يف املرحلة االبتدائية ةبعنوان "تعليميالفصل األول: 

فقد تضم ن: أمهية  ،"الصامتة يف العملية الّتعليمية ةالقراءل: بعنوان "رئيسيني مها: املبحث األو  



 مقدمة

 

 

 ب

ممارسة "أم ا املبحث الثاين: بعنوان .القراءة الصامتة، أهداف القراءة الصامتة، مهارات القراءة الصامتة
و قد تناولنا فيه: خطوات تدريس القراءة الصامتة، وسائل  ،"القراءة الصامتة يف املدرسة االبتدائية

القراءة  ، مزااي وعيوبةاللغويدور القراءة الصامتة يف تنمية احلصيلة راءة الصامتة، على القالتدريب 
 .الصامتة

و الذي قمنا بتقسيمه إىل مبحثني مها: املبحث  "امليدانيةالدراسة التطبيقية "بعنوان الفصل الثاين: 
تعريفه من حيث الشكل " و الذي تطرقنا فيه إىل دراسة حتليلية لكتاب اللغة العربيةاألول: بعنوان" 

 ةالدراسبعنوان "أم ا املبحث الثاين: .و من حيث املضمون، كما قمنا بعرض النصوص عامة و حتليلها
فيه على استبانة خاصة مبعلمي السنة الر ابعة من التعليم االبتدائي و حتليلها والذي اعتمدان  "امليدانية

املوضوع أن نعتمد على املنهج الوصفي الذي واقتضت طبيعة هذا .و الوقوف على أهم نتائجها 
  .تفسريهاو وحتليلها  ات اإلحصائية يف دراسة الن تائج يصف الظاهرة وصفا دقيقا و املعتمد على املعاجل

حنو مذكرة نيل شهادة املاجستري  ا هذا من بعض الدراسات السابقة و قد استفدان يف حبثن
" الدراسيبرانمج مقرتح لتنمية مهارات القراءة الصامتة و أثره يف حتسني مستوى التحصيل "بعنوان 

 .الد بن عبد هللا الراشدخل
 واستعنا يف هذه الدراسة مبجموعة من املصادر و املراجع نذكر منها:

 .برواية ورش عن انفع القرآن الكرمي -
 .خليل زايدريس اللغة العربية لفهد األساليب العصرية يف تد -
 .الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية حملسن علي عطية -
 .القراءة عند األطفال يف ضوء املناهج العل مية احلديثة حلسن حسني عبابدة -
 مدكور. أمحد عليتدريس فنون اللغة العربية ل -

ت و العراقيل املختلفة نذكر منها  قد اعرتضنا خالل إعدادان هلذا البحث جمموعة من الصعوابو 
 .عدم تعاون بعض املعل مني يف بعض املدارس االبتدائية -
 .تناقض و تضارب إجاابت املعل مني حول أسئلة االستبانة -



 مقدمة

 

 

 ج

  .عدم وجود دراسات سابقة حول هذا املوضوع -
من قد م لنا يد على توجيه لنا و إىل كل     ترعةاحلميد بو عبد ويف اخلتام نشكر األستاذ املشرف 

 .املساعدة من قريب أو بعيدونسأل اّلل  التوفيق و السداد



 

 
 خدل امل



 المدخل
 تمهيد

 أوال: مفهوم القراءة الصامتة
 مفهوم المهارة. -1
 مفهوم القراءة. -2
 مفهوم القراءة الصامتة. -3
 مفهوم التحصيل اللغوي.ثانيا: 
 مفهوم التحصيل. -1
 مفهوم اللغة. -2
 مفهوم التحصيل اللغوي. -3

 ثالثا: مفهوم المرحلة االبتدائية
 مفهوم المرحلة االبتدائية. -1
 االبتدائية.خصائص تالميذ المرحلة  -2



 هذخــــل

 

 

6 

 تمهيد:
ّاذلٌُتّتعلٌّّإفٌّ ّباألمر ّليس ّذلا، ّختضع ّاليت ّكنواميسها ّأسرارىا ّعلى ّكالوقوؼ ّاللغة ّماّم ّكىاا ،
ّكلٌّ ّقّطرائقّتدريسها.منّتعليمّاللغةّكطبٌّّمنّاقًتبّيعرفو

ّكأّىّكمن ّاالبتدائية، ّادلدرسة ّبرامج ّهبا ّاىتمت ّاليت ّخاصٌّهّىتػٍّلىّكٍّاألنشطة ّاىتماما ّاللا ّأنشطة غةّا
ّكتابة ّأفٌّ.العربيةّ)قراءة،ّتعبَت، نّالتلمياّمهارةّالقراءةّىيّادلفتاحّالاىيبّالامّيتمكٌّّ..(،ّكمنّادلعلـو

يفّّدكرّأساسيمنّبهاّبسيدةّادلوادّدلاّذلاّمنّفتحّأبوابّادلعرفةّكالثقافة،ّاليتّديكنّأفّنلقٌّّبواسطتو
ّالوسيلةّالضركريةّلللتواصلّمعّاألكساطّّتوإعدادّالتلمياّكهتيئ ّكوهنا ادلصدرّتعٌلم،ّّكلاليتّيتصلّهبا،

منّبينهاّالقراءةّالصامتةّاليتّتعتربّادلصدرّاألساسيّ,كذلاّمهاراتّأخرلّاألساسيّالكتسابّادلعرفةّ.
ّنّادلتعٌلمّمنّفهمّالكالـّادلكتوبّكاإلدلاـّبو.اللغةّفهيّدتكٌّيفّاكتسابّادلعرفةّكحتصيلّ

ّاليتّالّمناصّمنّالتدقيقّفيها،ّّكلكلٌّ ّادلفتاحية ّككلماتو ّكاصطالحاتو موضوعّحبثّعناصره
ّدتثٌّمادلقصودةّبالدراسةّكالتحليل،ّّكاىرّلتكوفّادلنطلقّيفّحتديدّالظ ّلتّيف:ّصطلحاتّحبثنا مفهـو

ّادلرحلةّاالبتدائية.مهارةّالقراءةّالصامتة،ّ ّالتحصيلّاللغوم،ّمفهـو ّمفهـو
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 لقراءة الصامتةامفهوم مهارة :أوال
 مفهوم المهارة: -1
ّيفّالشّ ادلهارةّيلغة:  - أ ّالس ابحّ.ّكادلاىًّيء:ّاحلٍاؽّي ّيوصفّبو ّبكٌلّعمل،ّكّأكثرّما :ّكاحلاذؽه ري

ّهبااّاألمرّرٍّيدي،ّكاجلمع:ّمىهىرةي،ّكيقاؿ:ّمهّىاملّى ّبوّمهارةن،ّأمّصٍرتّبوّحاذقناتي ّ(1).أمهىري

ّفيو ا:ّحىاىؽى ّيفّكىاى ّيفّالعٌلمّكيفّالٌصناعىةّكغيٌػريمها،ّكدتىه رى :ّمىهىرى :ّدتىىهّكيػيقىاؿي ،ّكيػيقىاؿي ّرّىفهوّميتمىٌهره
ّ(2)ّ.يفّالٌصنىاعةّ

 اصطالحا: - ب
ّتعددتّتعريفاتّادلهارة،ّكشلاّكردّفيهاّماّيأيت:

كوفّالقدرةّعلىّقياـّالفردّبأعماؿّسلتلفةّقدّتّ»ّادلهارةّبأهٌنا:"يعٌرؼّ"حامتّحسنّالبصيص
ّ(3)ّ«.ةعقلية،ّأكّانفعالية،ّأكّحركي
ّنشاطّعضومّإرادمّمرتبط،ّباليدّأكّاللساف،ّأكّالعُت،ّأكّاألذف،ّ»كيرلّ"البجة"ّأهٌنا:ّ

كيعٍتّبدرجةّاإلتقافّّكّبعبارةّأخرلّفإهٌناّدتٌثلّقدرةّالدراسُتّعلىّتنفياّأمرّماّبدرجةّإتقافّمقبولة،
ّ(4)ّ«.ادلقبولةّتؤٌدمّتلكّادلهاراتّعلىّكفقّادلستولّالتعليميّللمتعٌلم

ّكاٌلّمنّ"حلسّكأ األداءّالسهلّالدقيقّالقائمّعلىّالفهمّدلاّيتعٌلموّ»ّوّشقَت"ّإىلّأهٌنا:بكقدّذىب
ّ(5)ّ«.اإلنسافّحركياّكعقلياّمعّتوفَتّاجلهدّكالتكاليف

لكلمةّمهارةّعٌدةّمعافّمرتبطةّمنها:ّاإلشارةّإىلّنشاطّمعٌقدّمٌعُتّ»ّأهٌنا:كيعرٌفهاّ"طعيمة"ّ
ّ(6)ّ«مارسةّادلنظمةّكاخلربةّادلضبوطة.يتطٌلبّفًتةّمنّالتدريبّادلقصودّكادل

                                                 

ّ،ّ)دّت(،1مصر،ّطػّ-دارّادلعارؼ،ّالقاىرةّّزلمدّأمحدّحسبّا،ّّ-،ّ)ـ.ىػ.ر(،ّتح:ّعبدّاّالكبَتابنّمنظور،ّلسافّالعربّ-1ّ
 .4287-4286ص,6مج:
 .889ّـ،ّص2004-ق4ّ،1425،ّادلعجمّالوسيط،ّ)ـ.ىػ.ر(،ّمكتبةّالشركؽّالدكلية،ّمصر،ّطػبالقاىرةّّالعربيةّرلمعّاللغة2 -

ّ-اسًتاتيجياتّمتعددةّللتدريسّكالتقومي،ّمنشوراتّاذليئةّالعامةّالسوريةّللكتاب،ّدمشقّ-حامتّحسنّالبصيص،ّتنميةّمهاراتّالقراءةّكالكتابةّ-3ّ
 .18ّ،ّصـ2011سوريا،ّ)دط(،ّ

 .19،ّص1ّ،2001عبدّالفتاحّحسنّالبجة،ّأساليبّتدريسّمهاراتّاللغةّالعربيةّكآداهبا،ّالعُتّدارّالكتابّاجلامعي،ّ)دّب(،ّطػّ-4
ّ.14فلسطُت،ّ)دّط(،ّ)دّت(،ّص-زلمدّأبوّشقَت،ّزلاضراتّيفّمهاراتّالتدريس،ّمكتبةّآفاؽ،ّغزةّ-اكدّدركيشّحلسدّ-5ّ
 .30-29،ّص1ّ،2004مصر،ّطػ-صعوباهتا،ّدارّالفكرّالعريب،ّالقاىرةّ-تدريسهاّ-مستوياهتاّ-اللغويةرشدمّأمحدّطعيمة،ّادلهاراتّّ-6
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ّأكّأداءّأكّنشاطّيتطلبّخصائصّكشركط ّفادلهارةّعموماّىيّقدرة زهّعنّمعينةّدتيٌّّاكىكاا
ناميةّكمتطورة،ّتسعىّإىلّحتقيقّىدؼّما،ّأكّتنفياّمهمةّمعينةّغَتهّمنّالسلوكياتّاألخرل،ّكىيّ

ّكادلرافّ ّالتدريب ّخالؿ ّمن ّادلركبة ّإىل ّالبسيطة ّمن ّتدرجيية ّبصورة ّكتنمو ّكإتقاف، ّكدقة، بسرعة،
ّ(1).كادلمارسة

 مفهوم القراءة: -2
ّمنٍّّقرأتّالٌشئّلغة:  - أ ّقىارئّه ّبػىٍعضىويّإىلّبػىٍعضّكىرىجيله ّقػير اءّكّقػىرىأىةّوّقىـوّقرآنا:َّجىىٍعتيويّكضىمىٍمتي

غىَتىهيّييقرئيويّإقػٍرىاءن.ّكقىارئُت ّكأىٍقرأّى
ُّسيٌيّالقهرآف ّكمنو ّكقػىٍرآنان. ّقرىاءىةن ّالكتابى ّتعاىلكقػىرىأىتي ّكقولو ّميٍقرئه، ّفػىهيوى ّالقيٍرآفى، ّكأىقػٍرىأىهي نىاّ:﴿. ّعىلىيػٍ ًإف 

ّ(3).أىٍمَّجىٍعيويّكقراءتىوّيّ(2)ّ﴾نىوّيءاَجىٍعىويّكىقػيرٍّ
ّّك ّكقرآنا: ّالكتابّقراءة ّقرأ ّتيقاؿ: ّنظرا ّكلماتو ّّ,كنطقّهبا,تبع ّكملّينطقّهبا،ّتبٌّتك ّكلماتو ع

ّ(4).ةكُسيتّحديثاّبالقراءةّالصامت
 اصطالحا:  - ب

ّ ّبأهٌنا: ّكآخركف" ّالوىاب ّ"ُسَتّعبد ّ«عرٌفها ّعقلية ّىاهّعملية ّترَجة ّكغايتها ّالفهم، أساسها
ّ(5)ّ«.الرموزّإىلّمدلوالهتاّمنّاألفكار

ّالقّر ّبأهٌنا:كتعٌرؼ ّزايد" ّخليل ّ"فهد ّعند ّمنّ»ّاءة ّالاىن ّانتقاؿ ّعلى ّيقـو ّفكرم نشاط
عليهاّكترمزّإليها،ّكعندماّّاحلركؼّكاألشكاؿّاليتّتقعّحتتّاألنظارّإىلّاألصواتّكاأللفاظّاليتّتدؿٌّ

حتريكّيدرؾّمدلوالتّاأللفاظّكمعانيهاّيفّذىنوّدكفّصوتّأكّّالطٌالبّيفّالقراءةّديكنوّأفٍّيتقٌدـّ
ّّ(6)ّ.«ةشف

                                                 

 .19اسًتاتيجياتّمتعددةّللتدريسّكالتقومي،ّصّ-حامتّحسنّالبصيص،ّتنميةّمهاراتّالقراءةّكالكتابةّ-1
ّ.17سورةّالقيامة،ّاآليةّ-2ّ
 .65-63ص،5ّابنّمنظور،ّلسافّالعرب،ّ)ؽ.ر.أ(،ّـّجّ-3ّ
 .722مّالوسيط،ّ)ؽ.ر.أ(،ّصج،ّمعبالقاىرةّّرلمعّاللغةّالعربيةّ-4ّ
 .46،ّصـ2ّ،2004رؤيةّتربويةّ،ّطػّ-ُسَتّعبدّالوىابّكآخركف،ّتعليمّالقراءةّكالكتابةّيفّادلرحلةّاالبتدائيةّّ-5ّ
 .30صّ،ـ2011ّّ،1ّاألردف،ّطػّ-ماف،ّعدارّيافاّالعلميةّّفهدّخليلّزايد،ّاألساليبّالعصريةّيفّتدريسّاللغةّالعربية،ّ-6ّ
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نشاطّعقليّفكرمّيدخلّفيوّالكثَتّمنّالعواملّهتدؼّيفّأساسهاّ»ّ"احلسن"ّأهٌنا:ّكيعرٌفها
ّ(1)ّ.«إىلّربطّلغةّالتحدثّبلغةّالكتابة

تمّفيهاّعمليةّتفاعلّبُتّالرموزّكفهمها،ّكحتليلّتأفّالقراءةّعمليةّذىنيةّتأمليةّّكخالصةّالقوؿ
ماّىوّمكتوب،ّكالنطقّبو،ّكاالستجابةّدلاّدتليوّىاهّالرموز،ّفالقراءةّالّتكتسبّبشكلّفطرم،ّبلّ

ّتتمّعنّطريقّالتعٌلمّكادلمارسة.
 مفهوم القراءة الصامتة: -3

ّيتمّهباّتفسَتّالرموزّالكتابية،ّكإدراؾّمعانيها،ّكمدلوالهتاّّالعمليةّاليت»:يعرٌفهاّ"البجو"ّبأهنا
ّيفّذىنّالقارئّعنّطريقّالنظرّفقطّمنّغَتّتلفظّبادلقركء،ّكالّجهرّكالّحتريكّلساف،ّأكّشفتُتّ

ّ(2)ّ.«أكّمههمة
ىّالتلمياّفيهاّادلادةّادلقركءةّعنّطريقّالنظرّفقط،ّدكفّإصدارّىيّاليتّيتلقٌّّ«كيعرٌفهاّ"علي":ّ

ّحتّأم ّأك ّعصوت ّشفة، ّأك ّلساف ّحتريك ّدكف ّك ّادلعاينّمريك ّكإدراؾ ّاالستيعاب، ّسرعة ادىا
ّ(3)ّ.«كاألفكارّالرئيسيةّكالفرعية

صوت،ّحىتّاذلمس،ّكيعٍتّأفّيقرأّّىيّاليتّيقرأىاّالقارئّدكفّإحداثّأمٌّ»ّكيعرٌفهاّ"رلاكر":
ّ(4)ّ.«بفكرهّكعينو،ّمركزاّعلىّالفهمّالدقيقّدلاّيقرأه

ّالسريةّاليتّالّصوتّفيهاّكالّمهسّكالّحتريكّلسافّالقراءةّ»"الٌسمُّاف"ّإىلّأهٌنا:ّكذىب
ّعلىّالتعٌرؼّالبصرمّللرموزّالكتابيةّمثّاإلدراؾّالعقليّدلدلوالهتا ّّ(5)«أكّشفة،ّفهيّعمليةّفكريةّتقـو

ّّ(5)«دلدلوالهتا

                                                 

ّ.11،ّصـ1ّ،2000ّ،ّطػاألردفّ-ىشاـّاحلسن،ّطرؽّتعليمّاألطفاؿّالقراءةّكالكتابة،ّدارّالعلمية،ّعمافّ-1ّ
 .75ص،ّـ1ّ،2002ّاألردف،ّطػ-عبدّالفتاحّالبجة،ّأصوؿّتدريسّالعربيةّبُتّالنظريةّكادلمارسةّادلرحلةّاألساسيةّالدنيا،ّدارّالفكر،ّعمافّ-2ّ
اياتّتدريسهاّلدلّالطالبّادلعلمُتّبكلياتّالًتبيةّيفّضوءّفمقًتحّمهاراتّاالستماعّالناقدّككعبدّالرمحافّعبدّالفتاحّعلي،ّفعاليةّبرنامجّّ-3ّ

 .6،ّصـ2003ّادلدخلّالتواصلي،ّرسالةّدكتوراه،ّمعهدّالدراساتّكالبحوثّالًتبوية،ّجامعةّالقاىرة،ّ
،ّـ1998ّمصر،ّ)دّط(،ّّ-أسسوّكتطبيقاتوّالًتبوية،ّدارّالفكرّالعريب،ّالقاىرةّ–اللغةّالعربيةّيفّادلرحلةّالثانويةّزلمدّصالحّرلاكر،ّتدريسّّ-4ّ

ّ.447ص
ّ.129،ّص1983مصرّ،ّ)دّط(،ّّ-زلمودّعليّالٌسٌماف،ّالتوجيوّيفّتدريسّاللغةّالعربية،ّدارّادلعارؼّالقاىرةّ-5ّ
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ّدكفّالنطقّباأللفاظ،ّّكديكن ّنظر ّىيّقراءة ّالصامتة ّالقراءة ّيفّأٌف إَجاؿّالتعريفاتّالسابقة
ّ.ةَجيعّمراحلّالتعٌليمّبنسبّمتفاكتكىيّخاليةّمنّاذلمسّكحتريكّالشفةّكاللسافّكتستخدـّيفّ

 مفهوم التحصيل اللغوي: :ثانيا
 مفهوم التحصيل: -1
ّاحلّىلّىصّىحّىّلغة:  - أ ّبّىمّىيءّّوشّىّلًّكّيّّنٍّمًّّلّياصًّ: ّكّىقًّا ّمّىىّىذّىكّىّتّىبّىثػّىي ّب ّيّىهاسّوا ّابًّسّىاحلًّّنّىمًّّوفّيكّي،

ّىّىّوضلىٍّكّىّاؿًّمّىعّىاألّىكّى ّكّىوالّنصّيحّيّيءّىالشّىّلّىصٌّحّىا، ّدتيٌّيالّنصًّحتىّى. ّاحلصيلة...كّ: ّكاالسم ّحيصل، ّما ز
ّالبقا ّحصٌّاحلصائل: ّكقد ّحصيلة ّالواحدة ّيا، ّالشيء ّّ،حتصيالّنلت كزلصولو،ّّيءالشكحاصل

ّ(1).توبقيٌّ
ّ: .وّيكّىلّىمّىكّىّهيّزىّرّىحٍّ:ّأّىيءّىىّالشّىلّىعّىّلّىصّىاّحّىمّ ،ّأّىيوًّلّىعّىّلّىصّى:ّحّىلمّىحىص لىّالشىيءىّأىًكّالعًّكيػيقىاؿي

(2)ّ
 اصطالًحا:  - ب

ّيفّميدافّمعٌُتّّ»طرؼّ"رلمعّاللغةّالعربيةّ"بأنٌو:عرؼّالتحصيلّمنّ ،ّكخاصةّيفّاملاؿّإصلازه
ّ(3)ّ.«الدراسي

ّكالّا ّبأنٌو:كيعرٌفو ّكالٌنجار" ّشحاتو "ّ ّأكّ»ّمن ّمعلومات ّمن ّالطالب ّعليو ّحيصل ّما مقدار
ّادلعدٌّ ّاالختبار ّيف ّبدرجاتو ّعنها ّ ّمعربنا ّمهارات، ّأك ّادلستوياتّّمعارؼ، ّقياس ّمعو ّديكن بشكل

ّ(4)ّ.«دةادٌّ
ّ ّبأنٌو: ّفتعرٌفو ّاجلهوية" ّ"سعيدة ّدراسة»أٌما ّنتيجة ّمنّقبلّادلتعٌلمُت، ّمىٍعرفةهّكمهاراتّمكتسبة

ّ(5)ّ.«موضوعّأكّكحدةّتعليميةّزلددة
ّ
ّ

                                                 

 .901،ّص2ّابنّمنظور،ّلسافّالعرب،ّ)ح.ص.ؿ(،ّمج:ّ-1ّ
ّ.8صّّ،ـ1999ّّ،46لبناف،ّطّ-فؤادّإفراـّالبستاين،ّمنجدّالطالب،ّدارّالشرؽ،ّبَتكتّ-2
ّ.6صّ،1،جّـ1984رلمعّاللغةّالعربية،ّمعجمّعلمّالنفسّكّالًتبية،ّاذليئةّالعامةّلشؤكفّادلطابعّاألمَتية،ّمصر،)دط(،ّ-3ّ
مصر،ّّ-عريب،ّالدارّادلصريةّاللبنانية،ّالقاىرة-زميصللاّ-زمياصلل-عريبّ-النفسيةصطلحاتّالًتبويةّكّادلزينبّالنجار،ّمعجمّّ-حسنّشحاتةّ-4ّ

ّ.89صّـ،2003ّ،ق1428)دط(،ّ
ّ.3صّ،ـ2009ّّ)دط(،ّسعيدةّاجلهوية،ّادلركزّالوطٍتّللوثائقّالًتبوية،ّادلعجمّالًتبوم،ّاجلزائر،ّ-5
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بويةّعلميّيتحققّللفردّمنّخالؿّادلمارساتّالتعليميةّكالدراسيةّكالًّتّدجه»ّبأنٌو:كماّعيٌرؼّ
ققّمدلّاالستفادةّاليتّجناىاّادلتعٌلمّمنّالدركسّكالتوجهاتّالتعليميةّيفّنطاؽّرلاؿّتعليميّشلاّحي

ّ.(1)ّ.«عليوّكالًتبويةّكالتدريبيةّادلعطاةّأكّادلقررة
ّكلّماّحيصٌّ ّكانتإذفّفالتحصيلّىو ّلوّاإلنسافّمنّسلوكياتّأكّمهارات،ّأكّاستجاباتّكبَتة

ّأكّصغَتةّفهيّتعٌدّاكتسابّأكّحتصيلّحٌصلويّاإلنساف.ّ
 مفهوم اللغة: -2
ّكىالّـوّ.ّكمامشتقةّمنّلىغىاّيػىٍلغيو،ّالل غىوّكالٌلغا:ّالٌسٍقطّيّلغة: - أ ّبًووًّمٍن  كىغىٍَتًًهّكىالّحييٍمىليًّمٍنويّّالّيػيٍعتدُّ

ّيػىٍلغيو:ّإذىاّتّى .ّنػىقيوؿي ٍعنىاىىاّالكىالىـي.عىلىىّفىائدةوّكالّنػىٍفعو ّ(2)كىٌلمى،ّفىمى

ّيػّىغّىلّى،ّكّىحدّواًّّكّىٍعٌتىّيفّمّىّالـًّؼّالكّىالّىتًّوف:ّاخٍّ،ّالٌلغّيكالٌلغاتًّّغةًّ:ّاللٌّوّيغٍّ:ّلّىاؿّىقّىيػيّكّى ا:ّيعٍتّاختالطّوّنغٍّوّلّىغّيلٍّا
ّالكال ّيف ّ﴿ـ ّكجل: ّعز ّا ّكقوؿ ّمىرُّّالباطل، ًّكرىامّنكىًإذىا ّمىرُّكا ّبًالل ٍغًو ّكا ّصوتّ(3)ّ﴾ا ّرفع يعٍت

ّ.(4)بالكالـ
 اصطالحا: - ب

ّاختلفّجيٌلّالباحثُتّالقدامىّكادثُتّيفّحٌدّاللغةّكمفهومها،ّناكرّمنها:
ّّعرفهاّّّّّّّ ّ)ت ّجٍت ّبقولو:392ابن ّأصوا»ىػ( ّفإهٌنا ّحدىا ّّأٌما ّهبا ّيعرب ّعنّته ّقـو كل

ّ(5)«أغراضهم.
ّ

                                                 

ّ-اإلسكندريةالطباعةّكّالنشر،ّلفظاّكّاصطالحا،ّدارّالوفاءّلدنياّّ–أمحدّعبدّالفتاحّالزكيّ،ّمعجمّمصطلحاتّالًتبيةّّ-فاركؽّعبدهّفليوّ-1
ّ.72)دت(،ّصّ)دط(،ّمصر،

 .4049ّّ،ّص2منظور،ّلسافّالعرب،ّ)ّؿ.غ.ا(،ّمج:ّابنّ-ينظر-2
 .72ّسورةّالفرقاف،ّاآلية-3
السمرائي،ّمنشوراتّكزارةّالثقافةّكاإلعالـّسلسلةّّإبراىيمّ-عُت،ّ)ؿ.غ.ك(،ّتح:ّمهدمّادلخزكمياخلليلّبنّأمحدّالفراىيدم،ّمعجمّالينظر،ّ-4

ّ.449،ّص4،ّجـ1984ّّادلعاجمّكالفهارس،ّ)دّب(،ّ
 .22،ص0م،ج1،0812لبٌاى،ط-ابي جٌي،الخصائص،دار الهذي،بيروت -4
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ّبقولو:ّفىػ(808ّابنّخلدكفّ)تّّاأمّ  عبارةّادلتكلمّعنّمقصود،ّكتلكّالعبارةّفعلّ»ّعرٌفها
ّىوّ ّذلا ّالفاعل ّالعضو ّيف ّ ّمتقررة ّملكة ّأفّتصَت ّبٌد ّفال ّالكالـ، ّبإفادة ّالقصد ّعن ّناشئ لساين

ّكلّأٌمةّحسبّإصالحاهت ّ(1)«ّا.اللساف،ّكىو
ّ(2)ّ.«اراتّادلفارقةشتنظيمّمنّاإل»:ّفَتلّاللغةّأهٌنا:ّ*كماّعرٌفهاّدمّسوسَت

ّكلّفرد»ّإىلّأفّاللغة:ّ*ّكذىبّتشومسكي ّاليتّديتلكها منّأفرادّرلتمعّمعُتّحبيثّّتلكّالقدرة
ّ.(3)ّ«منّقبلّنوّيفّادلناسباتّادلختلفةّمنّالتعبَتّعماّيريدّجبملّضلويةّجديدةّملّيسمعهاّقطٌّدتكٌّ

ّالتعاريفّالسابقّ ّاتصاؿّكمنّخالؿّىاه ّأداة ّعنّنسانيٌّإديكنّالقوؿّأفّاللغة ّكىيّعبارة ة
حدةّنظاـّمنّالرموزّالصوتيةّادلكتسبةّاليتّيتمّالتوافقّكالتواضعّعليهاّبُتّأفرادّاجلماعةّاللغويةّالوا

ّقصدّحتقيقّفعلّالتواصلّبينهم.
 مفهوم التحصيل اللغوي: -3

ّنقلّخرباتّاآلخرين،ّكتلقيهاّسواءّبواسطةّالقراءةّأكّالتعٌلمّىوّعملية»ّ:التحصيلّاللغوم
ّ(4)ّ«أكّالتٌدربّالنطقيّأكّالكتايبّبقصدّالوصوؿّإىلّمرحلةّأفضلّمنّادلرحلةّالسابقةّ

مستولّادلعرفةّاللغويةّللطالبّشلاّلديوّمنّمعرفةّلغويةّمنّحيثّمهاراتّ»كيعٌرؼّأيضناّبأنٌو:
ّكالنحو،ّكالصرؼ،ّكمعاينّ ّ(5)ّ.«ةادلفرداتّكالبالغاللغةّكفركعها:

                                                 
 .0145م،ص0850ط(،لبٌاى،)د -ابي خلذوى، الوقذهة،دار الكتاب اللبٌاًي،بيروت -0

 

،ّ:ّعاملّلغومّسويسرمّشهَت،ّأسسّعلمّاللغةّاحلديثّ)اللسانيات(( Ferdnand de sassure) " 1993 -1857"ّّدمّسوسَتّّفرديناندّ*
ّ(www.wikipedia.org)راجع:ّّ.لوّزلاضراتّيفّاللسانياتّالعامةّنيويةيعتربّدبثابةّاألبّللمدرسةّالب

 .111،ّصـ1985ّزلمدّشاكشّكآخركف،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّتونس،ّ)دّط(،ّّر:األلسنةّالعامة،ّت،ّدركسّيفّفردينافّدمّسوسَتّ-2
ّتشومسكيّ)ّ* بفيالدفيا،ّىوّأستاذّيفّاللسانياتّكفيلسوؼّامريكيّكمؤرخ1928ّّديسمرب7ّ(:ّكلدّيفAvram Noam chmskyّأفراـّنعـو

ّ(www. Wikipedia.org)راجع:ّّ.تشومسكي"ّك"نظريةّالنحوّالكلي"بّكناقد،ّكناشطّسياسي،ّيعودّلوّالفضلّيفّتأسيسّ"تراتي
 .177-176،ّصـ2003ّ،ّاجلزائر،4ّعبدّالرمحافّاحلاجّصاحل،ّمدخلّإىلّعلمّاللسافّاحلديث،ّرللةّاللسانيات،ّالعددّ-3
ّ.5سعيدةّاجلهوية،ّادلعجمّالًتبوم،ّصّ-4ّ
االستيعابّالقرائيّلطلبةّالصفّالعاشرّيفّزلافظةّراـّاّكالبَتةّبفلسطُت،ّرللةّجامعةّادلدينةّعمرافّامحدّعليّمصلح،ّأثرّالتحصيلّاللغومّيفّّ-5ّ

 .647،ّص2010،ّإبريل12رلمع،ّفلسطُت،ّالعدد-ادلدينةّالعادليةّ
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ّكالك: ّالتلمياّخالؿّدراستوّدلادةّّكاأللفاظرلموعّادلفرداتّ»ّكىو كاألساليبّاليتّاكتسبها
ّكتابةّأك لنحويةّكليهماّمعناّمستخدمناّالقواعدّاّّاللغةّالعربيةّكيستطيعّتفسَتىا،ّكالتعبَتّعنهاّلفظاّأك

ّ(1)ّ.«اليتّمرتّخبرباتوّالسابقة
 :المرحلة االبتدائية مفهوم:ثالثا

 تعريف المرحلة االبتدائية :-1
ّيمّالعاـ،ّكيكوفّعادةّادلرحلةّاألكىلّمنّمراحلّالتعل« ادلرحلةّاالبتدائيةّعلىّأهٌنا:ّّتعٌرؼ

ّ(2)ّ.«منّسٌنّالسادسةّإىلّالثانيةّعشر
ّبأهٌنا:تّك ّأيضنا ّالقبوؿّ»عٌرؼ ّسٌن ّكيًتاكح ّلألطفاؿ ّادلوجو ّالعاـ ّالتعٌلم ّمراحل ّمن ّمرحلة أكؿ

ّالامّتنتهيّفيوّىاهّادلرحلةّالتعليميةّ ّللنظاـّادلتبعّلكلّبلدو،ّّككالسٌن يمّيزكدّاألطفاؿّيفّالتعلتبعنا
ّ ّالقومية ّالعربية ّاللغة ّيف ّاألساسية ّبادلهارات ّ,االبتدائي ّاحلساب ّ,كمبادئ ّّّّكاألشغاؿّ,كاجلغرافيا

ّ(3)ّ.«اليدكية
ّميةّيتوالهّفيهاّمتخصصوفّيفّفنهمتاجّللطفلّمنّأجلّتربيةّنظاتفرصةّّؿأّك»ّدتثل:كماّأهٌناّ

ّكافّالطفلّقدّأخاّعن لغةّقوموّكعاداهتمّكتقاليدىمّكمثلهمّالعلياّفإفّادلدرسةّّسرتوأّالًتبوم،ّفإذا
كتصٌبوّيفّقوالبّتربويةّمعٌينةّتتمٌيزّبالوحدةّكالٌتجانسّّ,تعيدّتشكيلّماّقدّاكتسبوّمنّالوسطّادلنزيلّ

ّ(4)ّ«لوّاخلاصة،ّلوّأدكاتو،ّككسائكماّتتمٌيزّدبنهجّتربومّكاضحّاألىداؼّزلددّاخلطط
 خصائص تالميذ المرحلة االبتدائية: -2

ّ ّادلرحلةّمتعد ّىاه ّبداية ّففي ّادلبكرة، ّالطفولة ّدلرحلة ّامتدادنا ّكادلتأخرة ّالوسطى ّالطفولة رحلة
ّادلتنوعة،ّ ّبادلعارؼ ّيفّعاملّفسيحّملئ ّنفسو ّليجد ّاالبتدائية، ّالبيتّإىلّادلدرسة ّالطفلّمن ينتقل

ّمنّمركرهّفكلماّتعٌلمّازدادّنضجنا،ّكزادّمنتوجوّالعقلي،ّكقبلّكصولوّإىلّىاهّادلرحلةّالّبيٌدّ

                                                 

ّكليةّالًتبية،ّجامعةّقطّ-،ّالتحصيلّاللغومّلدلّتالمياّادلرحلةّاالبتدائيةإُساعيلزكرياءّاحلاجّّ-1ّ -ىػ7ّ،1410ر،ّالعدددراسةّتقييمية،ّحولية
308ّـ،ّص1990

 .81رلمعّاللغةّالعربية،ّمعجمّعلمّالنفسّكالًتبية،ّصّ-2ّ
 .108لفظاّكاصطالحا،ّفاركؽّفيلو،صّ-معجمّمصطلحاتّالًتبيةّ-3ّ
 .35،ّص1974ّ-1973)دط(،ّّادلديريةّالفرعيةّللتكوين،ّدركسّيفّعلمّالًتبيةّكعلمّالنفس،ّ)دب(،-مديريةّالتكوينّكالًتبيةّخارجّادلدرسةّ-4ّ
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للمعلمّكىوّيقفّيفّصفوّكسطّتالمياهّأفّيأخاّّيؤهّللحياةّالعملية،ّكالّبيدٌّعلىّمراحلّسلتلفةّهت
 بعُتّاالعتبارّاخلصائصّالنمائيةّلكلّتلميا.

ّالطفولةّ ّمرحلة ّديثلوف ّاالبتدائية ّادلرحلة ّتالميا ّأف ّجيد ّالطفولة، ّمرحلة ّلتقسيمات كادلتتبع
سنةو(ّكلكلّمرحلةّمنّىاتُتّادلرحلتُتّخصائص12ّ-9لةّادلتأٌخرةّ)سنوات(،ّكالطفّو8-6ادلتوسطةّ)
ّمٌعينةه. ّمنوِّ

 سنوات(: 8 -6خصائص الّنمو في مرحلة الطفولة المتوّسطة ) -1
 النّمو الجسمي: - أ
 ىاهّادلرحلةّبازديادّيفّالٌنموّاجلسمٌيّمنّحيثّالطوؿ،ّالوزف.ّتتميز 
 متدفقة.ّيتصفّاألطفاؿّيفّىاهّادلرحلةّبنشاطّكبَت،ّكحيوية 
 ّّكماّأٌفّالٌسمع ّدتامناتكوفّحاسةّاللمسّعندّاألطفاؿّقٌوية، ّكإفٍّّيفّىاهّادلرحلةّغَتّناضجو

 كافّالطفلّيفّىاهّادلرحلةّيستطيعّدتييزّاألصوات.
 ٌّزّالبصرمّيكوفّضعيفاّعلىّغَتّادلتوقع،ّفأغلبّاألطفاؿّيفّىاهّادلرحلةّمصابوفّبطوؿّميالت

 النظر.
 ّ،يعتمدّاألطفاؿّعنّحركةّالعضالتّالكبَتة،ّفالتالمياّيفّىاهّادلرحلةّيزدادّنشاطهمّللحركة

 كالٌلعبّكاجلرم،ّكالقفزّكالتسٌلق،ّكركوبّالدراجة.
 النمو العقلي: - ب
 ّالطفلّعلىّاحلف ّقدرة ّأفّالطفلّتزداد ّإاٌل ّكالتاكر، ّيزاؿّالّيستطيعّتركيزّيفّظ، ّما السابعة

 ويلة.انتباىوّيفّموضوعّمٌدةّط
 ّّكاحلقيقة ّبالواقع ّاىتمامو ّينمو ّكما ّكالًتكيب، ّكاالبتكار، ّلديو ّكالتخيل ّاالنتباه ّقدرة تزداد

 (1)ّّ.كاالستطالع
 

 
                                                 

 .329ّ-315ـ،ّص2002ّّ-ق1ّ،1428لبناف،ّطّ-ينظر،ّمرميّسليم،ّعلمّنفسّالنمو،ّدارّالنهضةّالعربية،ّبَتكت -1
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 : النمو اللغوي - ت
 ّّبصورة ّهبا ّيتلفظ ّأف ّيستطيع ّكلمة ّمفرداتّالطفلّفتضمّحوايلّألفي ّتزداد ّادلرحلة يفّىاه

 صحيحة.
 نطقّالتلمياّإىلّقدرتوّعلىّالقراءة،ّكربطّاجلملّدبدلوالهتا،ّكيفّهنايةّىاهّادلرحلة،ّيصلّّتتطور

 ّادتوّمستولّالراشدين.جمستولّيقربّيفّإ
 نّالسيطرةّعلىّحركةّيديوّنّميتمكٌّّك،ّالرسمتلكّالطفلّيفّىاهّادلرحلةّالقدرةّعلىّدي 

 .تعلمّالكتابةّعمالّسهالصبحّيّكّعندئا
 االنفعالي: النمو - ث
 ّّمنّالغَتة،ّيفّىاهّادلرحلةّيتصفّبالثباتّنوعناّما،ّّكّّاانفعاليّالطفلّيكوف يكوفّلديوّبواؽو

 اد،ّكالٌتحٌدم.نكالع
 ؿّاحلصوؿّعليوّّكاكيبدمّالتلمياّاحليٌب،ّكحيفلّالعواطف،ّكالعاداتّاالنفعالٌية،ّطتتكوفّلدلّال

 بالوسائلّادلمكنة.
 ا،ّكتتحسنّعالقاتوّاالجتماعيةّكاالنفعاليةّمعّاآلخرين.دالطفلّيفّىاهّادلرحلةّمرحناّجّفيكّو 
 ة،ّكاحليواف،ّسابقّمنّاألصوات،ّكاألشياءّالغريبالطفلّيفّىاهّادلرحلةّفاخلوؼّالّؼتتغَتّسلاّك

اّ ّ(1)ّ.كيكادّخيتفيكالظالـ،...يقٌلّجدن
 :سنًة( 12-9خصائص الّنمّو في مرحلة الطّفولة المتأّخرة ) -2
 النمو الجسمي: - أ
 ّقصاهّيفّدتاـّالتاسعة.أمنّالنضج،ّكيصلّالنضجّاحلسيّإىلّتبلغّحواسّاجلسمّدرجةّعالية 
 ّّّالشديدةّيفّاستعماؿّحواسو ّلرغبتو ّالنشاطّالعمليّنتيجة ّالفًتة يغلبّعلىّالطفلّيفّىاه

 كلها.
 (2)ّحركةّالتلمياّأسرع،ّكأكثرّقوةّكيستطيعّيفّىاهّادلرحلةّأفّيتحكمّفيها.ّتكوفّ 

                                                 

ّ.329ّ-315ينظر،ّمرميّسليم،ّعلمّنفسّالنمو،ّصّّّ-1ّ
 .220-219علمّالًتبيةّكعلمّالنفس،ّصّينظر،ّمديريةّالتكوينّكالًتبيةّخارجّادلدرسة،ّادلديريةّالفرعيةّللتكوين،ّدركسّيف - 2
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 النمو العقلي: - ب
 .يزدادّميلّالطفلّإىلّاالستطالعّكالرغبةّيفّادلالحظةّكالتجريب 
 ّ ّإىل ّالوصف ّمرحلة ّمن ّكينتقل ّاخلارجي، ّللعامل ّكادراكو ّانتباىو ّرلاؿ ّيتسع ّإدراؾمرحلة

 .ّّالعالقاتّمثّتفسَتىا
 ّيصبحّّتزداد ّفإنٌو ّصرفنا، ّحسيا ّلديو ّالتفكَت ّكاف ّأف ّفبعد ّاملرد، ّالتفكَت ّعلى ّالطفل قدرة

 عمليناّكظيفينا.
 ادليلّإىلّا،  كمعٌتّعقليّمعُت.ّجلمعّكاالقتناءّبصورةّحتقيقّىدؼن
 ّكثَتّمنّالنصوصّكخاصة ّقوةّذاكرةّالطفلّيفّىاهّادلرحلةّتكوفّقويةّكتزدادّرغبتوّيفّحفظ

 .القطعّالشعرية
 النمو اللغوي:   - ت
 ّ،ّكالـّالطفل كقراءاتو،ّفتالحظّزيادةّيفّيتضحّتقٌدـّالٌنموّاللغومّيفّىاهّادلرحلةّمنّخالؿ

 .امفرداتوّكفهموّذلّةحصيل
 ّادلرحلةّمنّخالؿيظهرّمن الؼّالقائمّبُتّالكلمات،ّتباينّكاالختللّإدراكوّوّالطفلّيفّىاه

 لّكالتشابوّاللغوم.كالتماث
 .ّكتابةّالطفلّيفّىاهّادلرحلةّكاضحةنّكدقيقة  تكوف
 ّقتوّالاألمانةّكالعملّكغَتىا.ّكنالحظّطللمعاينّاملردةّمثل:ّالصدؽّكالكابّّكّودراكإيتضح

 يفّالتعبَت.
 النمو االنفعالي:  - ث
 ّاالنفعاالتّصتناق ّجيعلوّّحٌدة ّكبتها،ّكىاا ّأك ّالطفلّعليهمّفيستطيعّضبطها كتزدادّسيطرة

 (12)معّالظركؼّكادلواقفّاالجتماعية.أكثرّتكيفناّ

                                                 
 .111-108يٌظر، هذيرية التكىيي والتربية خارج الوذرسة، الوذيرية الفرعية للتكىيي، دروس في علن التربية وعلن الٌفس، ص --0
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 ّقدراتوّّصيتناق ّمنو ّأف ّكما ّبنفسو، ّبالثقة ّيشعر ّالطفل ّكيبدأ ّكالديو، ّعلى ّالطفل اعتماد
 .كمهاراتوّديٌكنوّمنّحتقيقّحاجاتو

 ّمضى،ّكتسودّبينهمّبعضّادلبادئّكالقيمّألتزايدّاأللفةّمعّا طفاؿّاآلخرينّأكثرّمنّأٌمّكقتو
 (1)ّ.دتهيداّدلرحلةّادلراىقةكالدكافعّالسياسيةّ

ّالتلمياّكالوقوؼّعلىّ ّاليتّديرّهبا ّادلرحلة كيفّاألخَتّيتضحّأفّالتعٌرؼّعلىّطبيعة
ّالٌتعليمية،ّكلالكّالّبٌدّإخصائصوّكمستولّقدراتوّّكّمأى ّحيققّصلاحّالعملية مكاناتوّأمره

ّكش ّكزلتواىا، ّكعرضها ّمادهتا، ّيف ّللتالميا ّادلوجهة ّالٌتعليمية ّمراعاةّللمناىج ّمن كلها
 هم.عبائخصائصّمنٌوىم،ّكط
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 الفصل األول



 القراءة الصامتة في المرحلة االبتدائية ةاألول: تعليم الفصل
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 تمهيد: 
 تعترب القراءة من أىم ادلهارات اليت تعّلم يف ادلدارس، كينظر ادلدرسوف إىل القراءة الناجحة 

 مهية لتحصيل ادلعرفة يف كثَت من اجملاالت.ألى أّّنا القاسم ادلشًتؾ األكثر ع
 لفكركنظرا لالىتماـ الكبَت الذم ختتص بو عملية القراءة كّوّنا الوسيلة اليت يرتقي هبا ا

من العوامل األساسية يف النمو العقلي كاالنفعايل للفرد  ّنا تعترب عامالإىل آفاؽ ثقافية رفيعة، ككو  
نا من اللغة تعّلم متمكّ كاعتبارىا من ادلهارات األساسية اليت جيب على الفرد أف ديتلكها، فكلما كاف ادل

ما ارتفع مستول تعليمو باعتبار القراءة من الوسائل األساسية يف اكتساب اخلربات ك القراءة كلّ 
 كادلعارؼ كاليت تيعّد الغاية من التحصيل اللغوم بالنسبة لتالميذ الطور االبتدائي.

تعّليمية، إذ مل تكن احملور ل القراءة الصامتة أحد احملاكر األساسية كاذلامة يف العملية الكتشكّ 
األىم كاألساسي فيها حيث ىي عملية عقلية تتضمن الرموز أك احلركؼ اليت يتلقاىا ادلتعّلم عن طريق 

، كضمن ما حتتاج إىل الربط بُت اخلربة الشخصية كمعاين ىذه الرموز فهي بذلك عملية حاسة البصر
 تفكَت متعددة ادلراحل.

القراءة الصامتة أمهية خاصة يف رلاؿ التحصيل الدراسي، كيف احلياة ادلدرسية، فإذا ما  كتكتسب
ب التلميذ تدريبا كافينا على ىذه ادلهارة، كدتّكن من السيطرة على ركنيها الرئيسُت كمها السرعة تدرّ 

 كالفهم، أمكنو أف يتقدـ تقدمنا كبَتنا يف سائر ادلواد الدراسية.
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 التعّلمية لقراءة الصامتة في العملية التعليميةا: األولالمبحث 
 أهمية القراءة الصامتة:  أولا 

كوّنا تساعده على تعّلم ,الصامتة أصبحت ضركرة مهّمة للمتعّلم  ةشلّا ال شّك فيو أف القراء
تظهر أمهيتها يف تكّيف ادلتعّلم مع زليطو ادلدرسي  ذفهي غاية ككسيلة يف نفس الوقت، إ بقية ادلواد،

قراءة الصامتة أمهية كربل تعود بالفائدة على ادلتعّلم، إذ تصقل للمعو ككذا كعيو مبا جيرم حولو، فكرلت
انو، كتنمِّي فكره، كتثرم رصيده اللغوم، كعلى ىذا فهي تعترب أىم كسيلة للحصوؿ على ادلعرفة، دكج

 كتتمثل أمهيتها يف:
 تكسب الّتلميذ ادلعلومات كاآلراء كاألفكار. 
  تعّود الّتلميذ االعتماد على نفسو يف التعّلم، كأف يتعّود على قراءة الكتب كالبحث بنفسو

 .للوصوؿ إىل احلقائق
 تعّود ادلتعّلم كثرة االّطالع كالقراءة يف كقت الفراغ. 
 دتّكن ادلتعّلم من حسن اختيار الكتب ككيفية قراءهتا. 
  ِّ(1) ع التالميذ على القراءة كتيسِّر ذلم احلفظ كاالستظهارتشج. 
 ة، كالقدرة على حتصيل ادلعاين، القرائية ادلختلفة كالسرعة، كاالستقالؿ بالقراء كسب ادلهارات

فكار أساسية تصاغ فيما يشبو العناكين أكتماؿ ادلعٌت، كرّد ادلقركء إىل حساف الوقف عند ا إك 
 .اجلانية للفقرات

 اجلديدةك الًتاكيب  تنمية حصيلة التلميذ من ادلفرداتاللغوم ك  الكسب. 
 تدريب التلميذ على التعبَت الصحيح عن معٌت ما قرأه. 
 :الفهم كىو غرض متعّدد النواحي 
 (2) الفهم لكسب ادلعلومات، كزيادة الثقافة كادلعرفة. فمنو -1

 

                                                 

 .63-61ص ـ، 1491-ق1631، 1ينظر، زلمد عطية األبراشي، أحدث الطرؽ يف الًتبية لتدريس اللغة العربية، مكتبة ّنضة مصر، مصر،ط - 1
 .94)د ت(، ص  ،9مصر، ط -، القاىرةعبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربية، دار ادلعارؼ - 2
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 كالطرائق...للمتعة كالتسلية كالتذّكؽ: كقراءة، القصص، كالفكاىات،  -3
 لنقد ادلوضوعات. -6

 (1) .كىذه األغراض ختتلف يف نوعها كاّتساعها كعمقها باختالؼ الصفوؼ يف ادلرحلة الواحدة
اد ادلعلم استخدامها، كاستغلها  جرنا كبَتنا يف صلاح العملية التعلمية، إذا أللقراءة الصامتة دك  إفّ 

 طبيعي للمناقشة كفحص كتأّمل النصوص كفهمها بالنسبة للمتعّلمُت. ثَتكعنصر تعليمي، فهي م
 أهداف القراءة الصامتة: -ثانيا

ية، فهي نشاط تربوم أساسي كىاـ  يمموقعنا شلّيزا يف العملية التعل إّف القراءة الصامتة حتتلّ  
ها، كلكي يمدلربّوف إىل حتقيقها من خالؿ تعلية األنشطة األخرل ذلا أىداؼ كغايات، سعى اقبك

 : أيتعلى ادلعّلم أف يقـو مبا يفمن القراءة الصامتة  ةتتحّقق األىداؼ ادلرجوّ 
 ظهر من خالؿ تطبيق اختبارات  دراكو للمعاين ادلقركءة. كقدإادلتعّلم يف القراءة مع  زيادة سرعة

القراءة على التالميذ أّّنم عندما جييبوف عنها يف صمت يستغرقوف كقتنا أقصر شلّا لو أجابوا عنها 
 جهرنا، كأّف القراءة الصامتة ال تعرقل الفهم.

  العناية البالغة بادلعٌت، كاعتبار عنصر النطق مشّتتنا يعوؽ سرعة الًتكيز على ادلعٌت، كااللتفات 
 للقراءة الصامتة. حإىل اخلربات الفنية اليت تتا 

 ا. كذلذا جيب نساف يف مواقف احلياة ادلختلفة يومين إللقراءة الطبيعية اليت ديارسها اإّّنا أسلوب ا
 لألطفاؿ منذ الصغر.يمها التدريب عليها كتعل

  زيادة قدرة التلميذ على القراءة كالفهم يف دركس القراءة كغَتىا من ادلواد، كىي تساعده 
 من أىمّ  كالقراءة الصامتةادلشكالت، لالرغبة حلعلى حتليل ما يقرأ كالتمّعن فيو، كتنّمي فيو 

كتزّكده شباع حاجاتو كتنمية ميولو، إكثَتا من األىداؼ، ألّنا تيّسر   ق للقارئاليت حتقّ  الوسائل
 (2) باحلقائق كادلعارؼ كاخلربات الضركرية يف حياتو.

                                                 

 94عبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربية، ص - 1
 .191-191، ص1441للنشر ك التوزيع، مصر،)د ط(،  علي أمحد مدكور، تدريس فنوف اللغة العربية، دار الشواؽ - 2
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  زيادة حصيلة القارئ اللغوية كالفكرية، ألّف القراءة الصامتة تتيح للقارئ تأمل العبارات
كالًتاكيب كعقد ادلقارنات بينهما، كالتفكَت فيها، شلّا ينّمي ثركتو اللغوية، كما أّّنا تيّسر لو 

 .األفكار كدراسة العالقات بينهما يف  تعّمقال اذلدكء الذم ديكّنو من
  ّالعتماد على النفس يف الفهم كما تعّودىم حّب اا تشغل تالميذ الفصل يميعنا كتعّودىم إّن

الذم ادلعّدؿ  فقهم، إذ يستطيع كّل فرد أف يقرأ ك االطالع، كفيها مراعاة للفركؽ الفردية بين
 (1).يناسبو

 ا سبق أّف القراءة الصامتة حتّتل موقعنا ريادينا بُت سائر النشاطات التعّليمية األخرل ضح شلّ كيتّ 
 يف ادلرحلة االبتدائية، حىت أضحت زلورنا لسائر دركس القراءة على اختالفها، فهي دتّكن التلميذ 

 يسر.لغوية دتكّنو من فهم بقية ادلواد األخرل بكل سهولة ك ة من اكتساب ادلعارؼ، كتكوين ثرك 
 مهارات القراءة الصامتة: -ثالثا

 القراءة الصامتة، ال بّد من توفر شرطُت مها السرعة كالفهم،  لتحقيق الغاية ادلنشودة من
 ق الشىرطاف على ادلعّلم أف يراعي تدرّج تالمذتو يف امتالؾ ادلهارات اجلزئية صعودناحىّت يتحقّ ك 
 :أيتات فيما يهارات الكلية. كديكن إيماؿ ىذه ادلهار ادلإىل  

 دراؾ معانيها، كاالنتقاؿ منها إىل الفهم بكلّ إراءة الصامتة على رؤية الرموز، ك يعتمد القارئ يف الق
راؾ أعضاء ؽ، كحتليل، كنقد، كتقومي، دكف اشالقرائية، من تذكّ  أنواعو كمستوياتو، كإىل سائر األنشطة

 (2).القراءة الصامتةالنطق يف ىذه العمّلية كيعد "الفهم"، العنصر األبرز يف 
" من أكائل زارات القراءة الصامتة، ككاف "ديفالكثَت من الباحثُت بدراسة كحتديد مه لقد اىتمّ 
 ادلوضوع، كتتمثل مهارات القراءة الصامتة عنده فيما يلي:ىذا الذين حبثوا يف 

  ّكيب ادلفردات كالًتا م اللغوم بادلزيد من معرفة معٌت الكلمة، فهنا يثرم ادلعّلم قاموس ادلتعل
 (3)و.ليساعده على قراءة النص كفهم

                                                 

 .191-191علي أمحد مدكور، تدريس فنوف اللغة العربية، ص  - 1
 .31اسًتاتيجيات متعددة للتدريس ك التقومي، ص  –حامت حسُت البصيص، تنمية مهارات القراءة ك الكتابة  - 2

خالد بن عبد اهلل الراشد، برنامج مقًتح لتنمية مهارات القراءة الصامتة ك أثره يف حتسُت ادلستول الدراسي، رسالة مقدمة لنيل شهادة  ينظر، -6
 .36ادلاجستَت يف علم النفس، قسم علم النفس، كلية الًتبية، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية السعودية، ص
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  ّبع نظاـ النص ادلقركءتت. 
 رئيسية تدريب ادلتعّلم على فهم األفكار السية للنص ادلقركء، كذلك من خالؿ فهم الفكرة الرئي

 .ةمادة ادلقركءادلباشر لل للنص كادلعٌت
 إىل قراءة ما بُت السطوردلتعّلم اصل يٌت القريب كالبعيد للمقركء، حىت فهم ادلع. 
 .االستنتاج من النص ادلقركء 
 .التعّرؼ على الرموز ادلكتوبة 
 .حتديد غرض الكاتب، ففي ىذه ادلرحلة يدرؾ ادلتعّلم ادلغزل العاـ للنص كما يرمي إليو الكاتب 

 بينما يرل "فرانكويس" أّف مهارات القراءة الصامتة تتضمن ادلهارات التالية: 
 العاـ من النص ادلقركء. استخالص ادلعٌت 
 .فهم ادلعٌت الضمٍت 
 .فهم ادلعٌت احلريف 
 ت اليت تربط اجلمل.افهم العالق 
 على ادلغزل، العاـ للّنص. لتعرؼا 
 استخالص الفكرة الرئيسية. 
 ألفكار التفصيّلية، كىنا يكوف ادلتعّلم قادرنا على اختزاف ادلعاين اجلزئية، كالوصوؿ ا استخالص 

 .خالذلا إىل األفكار اجلزئية للنص من
 .االستنتاج 
  .تلخيص النص ادلقركء 
 (1).فهم السريعلالقراءة بسرعة كفهم، أم أف يتمكن ادلتعّلم من القراءة السريعة مع ا  

 رحلةة يف ادلّليمية ادلختلفة كخاصّ كشلّا سبق ذكره استنتجنا أّف الًتبية كالتعلّيم يف ادلراحل التع
مية على كّل ييف العملية التعل اكجعلها ىدفنا زلورين , القراءة الصامتة  هتدؼ إىل تنمية مهاراتة االبتدائي

                                                 

 .39-36، ص الدراسي التحصيل مستوليف حتسُت راشد، برنامج مقًتح لتنمية مهارات القراءة الصامتة ك أثرىا الينظر، خالد بن عبد اهلل  - 1
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كادلناقشة كالتفكَت الّسليم،  ,كالًتكيز على تزكيد التالميذ مبا يساعدىم على دّقة ادلالحظة, ادلستويات 
 كتبادؿ، الرأم كاالستنتاج، لتنمية حتصيلهم اللغوم كالفكرم.
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 ة الصامتة في المدرسة البتدائيةالقراء ةممارس الثاني: المبحث
 خطوات تدريس القراءة الصامتة: -أولا 

ي تدريس موضوعات القراءة للتالميذ يف ادلرحلة االبتدائية أف يراعم عند ينبغي على ادلعلّ 
، ىم كقدراهتم كخرباهتم االجتماعيةمع منوّ  تتالءـغوم كمهاراهتم القرائية، كجيعلها مستول حتصيلهم اللّ 

ىداؼ الدرس ّد لو من السَت كفق خطوات منهجية تسهل لكل من ادلعلم كادلتعّلم حتقيق ألذلك ال ب
 :أيتفيما ي كتتمثل ىذه اخلطوات

 قة: المقدمة المشوّ   -1
أك خارج , ىا يف الصف ك أاليت يطلب من تالميذه أف يقر  درس أك القصةللد يقّدـ م اجليّ ادلعلّ 

أك قضية جتعل التالميذ متشوقُت إىل قراءة  ،أك بطرح مشكلة،يثَت فيها أسئلة , مبقدمة , الصف 
ىذا  فلك ادلشكلة ىذا يعٍت أّنم سيقرؤك أك حل لت , حبثا عن إجابة لتلك األسئلة ,أك القصة ،الدرس

 ادلوضوع طلبنا للفهم كحبثنا عن ادلعٌت.
 : دةالجيّ  األسئلة -2

دة بعد االنتهاء من قراءة بالفهم، األسئلة اجليّ  ةادلقركنكسائل التدريب على القراءة  كمن
صامتة ىدفها ادلوضوع. كليس من الضركرم أف تلي ىذه األسئلة القراءة الصامتة األكىل )فالقراءة ال

سئلة لنص(، فقد يطلب ادلعلم من تالمذتو بعد القراءة األكىل، كبعد طرح األلفهم الفكرة العامة 
ادلوضوع قراءة صامتة، لإلجابة عن أسئلة زلددةو حوؿ بعض العامة حوذلا أف يقرؤكا كللمرة الثانية 

 األفكار األكثر تفصيال.
 . قرأ النص فقرة فقرة، طارحنا بعد كل فقرة القراءة الصامتة الثانية، حبيث يكقد يرل ادلعلم جتزئة ىذه 

د فهم للنص ادلقركء، ال رلرّ  تتطلب اإلجابة الصحيحة عنها الفهم احلقّ  أسئلة أكثر دقةو، كأف
 (1) سطحي.

 

                                                 

، الكويت، ط ينظر،- 1  .33-11، ص ـ  1414، 1داكد عبده، ضلو تعليم اللغة العربية كظيفيا، مؤسسة دار العلـو
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ب األسئلة أف تكوف مثَتة للتفكَت، فاألسئلة اليت تثَت التفكَت تدرّ كمن الصفات اليت تصف هبا ىذه 
 التلميذ على التفاعل مع ادلادة ادلقركءة حىت كإف عجزكا عن اإلجابة عن بعض ىذه األسئلة.

 مُت اليت يطرحوّنا حوؿ النص على ثالثة أنواع:كأسئلة ادلعلّ 
أسئلة ال عالقة ذلا مبحتول النص، كال حتتاج اإلجابة عنها إىل قراءتو فضال عن فهمو، كىو نوع  -أ

 جيب جتنبو يف مرحلة التدريب على الفهم .
 يضنا، أ جتنبوم سطحي للنص، كىو نوع يستحسن فهأسئلة مباشرة يكفي اإلجابة عنها  -ب

 أك على األقل عدـ اإلكثار منو.
أسئلة جيدة تثَت التفكَت كختترب الفهم احلق حملتول النص، كال جييب عنها بدقة إالّ من فهم النص  -جػ

ا كاستوعب ادلعاين الضمنية فيو، كىذا النوع ادلرغوب فيو  (1).فهمنا جيدن
االبتدائية أف ينهج يف تعليمو للقراءة الصامتة و جيب على معلم ادلرحلة كيف األخَت استنتجنا أنّ 

جيابية كالزيادة يف حتصيلو إمنهجية تعود على ادلتعلم بفوائد نو من السَت يف درسو بطريقة خطوات دتكّ 
 غوم كتنمية فكره.اللّ 

 وسائل التدريب على القراءة الصامتة: -ثانيا
مردكد جيد يف التحصيل اللغوم حىت تكوف القراءة الصامتة أكثر فاعلية داخل الصف، كذات 

كادلعريف للتلميذ، ال بيّد أف يقـو ادلعلم ببعض النشاطات كالوسائل اليت حتفز كتدفع التالميذ إىل شلارسة 
 :يأيت  مهارة القراءة الصامتة، كصلمل أىم ىذه األساليب يف ما

 بتدائي:ل افي الصف األوّ  -1
 صورة تعرب عن يملة مث صورة أخرل تعرب عن كلمة، كمطالبة التالميذ تأملها، كاإلجابة  عرض

   عن زلتواىا.
  ّأك اللوحة ادلغناطيسية كمطالبة  ,كلمات سلتلفة غَت مرئية على لوحة اجليوب  ة بطاقاتعرض عد

 (2).التالميذ ترتيبها كتكوين يملة مفيدة

                                                 
 . 33-11داكد عبده، ضلو تعليم اللغة العربية كظيفيا، ص ينظر , -1
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  ّقراءة عدد من يمل الدركس اليت مرت معهم كمفرداهتا قراءة  اتالميذ قد أتقنو  د من أفّ بعد التأك
  :أيتيما  اعبتبإجاىرة، ديكن تدريب التالميذ على القراءة الصامتة 

  ّتوزيع بطاقات يمل أك بطاقات مفردات على رلموعة من التالميذ، مث توزيع صور تدؿ  
 تلك البطاقات على رلموعة أخرل، مث مطالبة التالميذ الذم حيملوف بطاقات اجلمل  على

أك بطاقات ادلفردات النظر إىل بطاقاهتم كقراءاهتا قراءة سريعة مث مطالبتهم أف يقف كل كاحد 
إىل جانب زميلو الذم حيمل الصورة الدالة على الكلمة اليت حيملها، مث يقـو الطالباف برفع 

 فقرة،ة من الورؽ، تكتب عليها يملة، أك عكالصورة أماـ زمالئهم. كالبطاقة قط كلمةبطاقة ال
 .لة،أك جزء من قصة، مع أسئأك قصة

  ديكن إجراء النشاط السابق عكسينا كذلك بأف يطلب من ادلتعّلمُت الذين حيملوف بطاقات
 الصور الذىاب إىل زمالئهم الذين حيملوف بطاقات الكلمات.

   كرتونية )مثال( بداخلها بطاقات مفردات تكوف يمالن مفيدة مث نطلب من التالميذ توزيع علبة
ي عملو هينمن  تكوين يمالن مفيدة، كديكن تشجيع التالميذ على السرعة كذلك بإبالغهم أفّ 

 ة على اللوحة ادلغناطيسية أك لوحة اجليوب.تق يملبسرعة تعلّ 
  ّىذه الفراغات تدؿ على الكلمات احملذكفة مث ترؾ فراغ أك أكثر، مث كضع صور يف كتابة نص 

 كمطالبة التالميذ بنزع الصور كيضعوا مكاّنا الكلمات الدالة على تلك الصور.
 : في الصف الثاني ابتدائي -3

 يقًتح يف ىذا الصف األنشطة كاأللعاب التالية:
 بطاقات كتب عليها يمل من الدرس ادلقرر، كمطالبة التالميذ بتأملها، كتوجيو أسئلة  عرض

 تتعلق بادلضموف بعد إخفاء تلك البطاقات.
 .(1) كتابة يمل على اللوح بشكل معترب مث مطالبة ادلتعّلمُت بعد قراءهتا قراءة صامتة ترتيبها 
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  ّمن اجلملة مث يعطيها بطاقة كلمة  كتابة يملة من الدرس ادلقرر على شكل بطاقات حتمل كل
إىل عدد مساكو من التالميذ، كيطلب من ىؤالء اخلركج بالبطاقات كيقفوا غَت مرتبُت مث يطلب 

حدنا منهم لَتتب التالميذ ادلعلم من التالميذ اجلالسُت قراءة الكلمات قراءة صامتة مث خيرج كا
 . ترتيب اجلملة الصحيح فقعلى ك 

 لسابق، كلكن بشكل آخر حبيث خيرج التالميذ حاملُت البطاقات مرتبُت ديكن إعادة النشاط ا
على كفق اجلملة ماعدا تلميذ مث يطلب ادلعلم من التلميذ الذم استثٌت أف يقف يف ادلكاف 

 (1).الصحيح بُت زمالئو ليشكل اجلمل مرتبة
 مالئمة كمطالبتهم بذكر  ها بعد مّدةبكمطالبتهم بقراءهتا بصمت، مث حج عرض فقرة على لوحة

ما جاء فيها كتابة أك مشافهة، مع مراعاة عامل الوقت فادلعلم ادلتمرس ىو الذم يستطيع أف 
يقدر الوقت ادلناسب لطالبو، كما ديكن تشجيع التالميذ مبالحظة سرعتهم كتسجيل ادلّدة 

 .تلك ادلّدة الزمنية إنقاصاءاهتم اخلارجية كالعمل على الزمنية لقر 
 استخداـ أشرطة مسجلة عليها يمل أك فقرات، دتر أمامهم على شاشة التلفاز بسرعة  كديكن

حيددىا ادلعلم كمطالبتهم بذكر ما جاء فيها، كىكذا جيرم التدريب عليها بأنشطة متعددة حتقق 
التمكن من القراءة الصامتة كتوفر السرعة فيها بعد أف يعرؼ التالميذ أف القراءة الصامتة قراءة 

 (2).لشفاهلية ال أثر للنطق فيها كال حتريك ذىن بصرية
 في الصف الثالث والرابع والخامس ابتدائي: -3

ة جّ ع كاخلامس ابتدائي( خطوةن خاصة حبتفرد ادلناىج يف ىذه الصفوؼ الثالث )الثالث كالراب
ادلعّلم يف ىذا الصفوؼ أف جيعل للقراءة الصامتة خطوة  أّنم امتلكوا مهارة القراءة اجلهرية مبعٌت أفّ 

 . (3) خاصة
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 : اآليتكيقًتح أف تسَت على النحو 
  قراءة ادلوضوع سرنا قبل قراءتو جهرنا، على أف يستشار التالميذ إىل ىذه القراءة السرية بوضع 

ؽ التالميذ ادلوضوع، تشوّ  نادلوضوع، أك تقدمي فكرة رلملة عأسئلة أمامهم تقتضي اإلجابة عنها قراءة 
أّم التمهيد للقراءة الصامتة مبقدمة مشوقة،  كثر عنها، أك ضلو ذلك من احلوافز؛إىل معرفة تفاصيل أ

 كأسئلة تستثَتىم على القراءة الصامتة.
  عقد مسابقات بُت التالميذ يف سرعة االلتقاط، كذلك بأف يعرض عليهم رلموعة 

حتمل كل منها عبارة تطوؿ أك تقصر حبسب مستول من الالفتات، كاحدة بعد أخرل، 
الصف، على أف ترفع الالفتة من أماـ التالميذ، بعد فًتة زلدكدة من الوقت كمطالبتهم عقب  

 الفتة بكتابة ما استطاعوا التقاطو من كلماهتا. كلّ 
 على أف يكوف من أىداؼ ىذه لوضوع الواحد قراءة حرة خارج الفصقراءة الكتب ذات ادل ،

 (1). ذلمراءة اإلجابة عن أسئلة تعُّت الق
 .القراءة يف مكتبة ادلدرسة 
 .قراءة الكتب أك القصص، اليت يتخَتىا التالميذ من مكتبة الفصل 
 .حتديد مّدة زمنية للقراءة الصامتة كااللتزاـ هبذه ادلّدة 
 األصابع  تعويد التالميذ االلتزاـ مبعايَت القراءة الصامتة كعدـ حتريك الشفاه، كعدـ كضع 

أثناء القراءة على السطر، كالسرعة يف الفهم، كتدريبهم على احلركة السليمة للعُت، لزيادة  
 سرعة تنقلها بُت الكلمات، فكلما زادت سرعة حركة العُت كلما زادت سرعة القراءة 

دكد كمن الطرائق اليت تدرب حركة العُت على سرعة الزاـ التالميذ بقراءة قطعة معينة يف كقت زل
ا، كحتديد الوقت يف القراءة الصامتة يزيّد من سرعة العُت بدرجة كبَتة حبيث جتعل التالميذ  جدن

 ( 2) .جيرّبكف أنفسهم على القراءة بسرعة
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 متة كشلارستهم ذلا، يساعدىم تدريب التالميذ على القراءة الصا كخالصة القوؿ نرل بأفّ 
ستخدمها ادلعّلم ادراؾ ادلواد الدراسية األخرل، فهي حتتوم على العديد من ادلهارات اليت لو إعلى 

 لساعد التالميذ على التمكن من القراءة الصامتة، كألصبح التعّلم أسهل بكثَت بالنسبة إليهم، لذا 
 ءة الصامتة.من كاجب معلمي ادلدرسة االبتدائية اكساب تالمذهتم قدرنا مناسبنا من مهارات القرا

 :دور القراءة الصامتة في تنمية الحصيلة اللغوية -ثالثا
عملية التعليم كالتعّلم خاصة، نظرا ألمهية القراءة الصامتة كما حتظى بو من مكانة عظيمة يف 

أعطى القائموف على العملية الًتبوية اىتمامنا كبَتنا هبا، شأّنا يف ذلك شأف مهارات اللغة  دفق
األخرل، فعند تعرض التلميذ للمادة ادلقركءة على اختالفها فإنو من الضركرم للتلميذ أف يفهم 

ائدة، فاللقراءة الصامتة كيناؿ التلميذ كيستوعب ما يقرأ بشكل جيد، حىت يتحقق اذلدؼ ادلرجو من ا
 يف: ةياللغو  التلميذحصيلة  زيادة القراءة الصامتة يف دكركيتضح 
  ّا تتيح لو تأمل العبارات القراءة الصامتة تزيد من حصيلة ادلتعّلم اللغوية كالفكرية، ألّنّ  أف

ر لو، اذلدكء الذم ديكنو من التعمق يف األفكار كالًتاكيب كعقد ادلقارنات بينها، كما أّنا تيسّ 
 العالقات بينها. كدراسة

  ّـي تعمل القراءة الصامتة على تنمية ثركة التلميذ اللغوية، كتساعده على منوه اللغوم فهي تػيقىو
 أسلوبو كتصحح ما لديو من أخطاء لغوية.

  تؤدم إىل اتساع معجمو اللغوم، كتقوم قدرتو على التعبَت كالتحدث، فهي دتثل أىم
 مصادر احلصوؿ على ادلفردات كزيادهتا.

  التلميذ الذم ييقدـ على القراءة الصامتة باستمرار تساعده على امناء معارفو اللغوية، كتطوير
 سليلتو اإلبداعية كاالبتكارية كدتكنو من أف يصبح بارعنا يف لغتو.

  القراءة الصامتة تشبع رغبة التلميذ كترضى فضولو يف فهم مضموف النص كالتقاطو لأللفاظ
 (1). زلصولو اللغوماليت يستحسنها ليضيفها إىل
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 النص ادلقركء يكوف حامالن لألفكار كادلعاين اليت ال ديكن ادراكها إالّ  ضح شلا سبق أفّ كيتّ 
صل ادلتعّلم إىل ادلعاين لدالة على ادلعٌت، فال ديكن أف يعن طريق سلسلة من الكلمات كاجلمل ا
 دتكنو من فهم كاستيعاب ما يقرأ. كتزكد حبصيلة لغويةكاألفكار ادلتضّمنة يف النص إالّ إذا امتلك 

 :القراءة الصامتة مزايا وعيوبرابعاا: 
 لقد حظيت القراءة الصامتة باىتماـ من طرؼ ادلختّصُت يف اجملاؿ الّتعليمي الّتعّلمي فوقفوا      

 عند مزاياىا كعيوهبا، كسنعرض ىنا أىم ما كصلوا إليو:
 مزايا القراءة الصامتة:  -1

 ذلذا النوع من القراءة مزايا كثَتة، كلذلك كانت موضع اىتماـ كبَت يف الًتبية احلديثة:
 من الناحية الجتماعية: - أ

قف اليت انسبة ادلو  تستعمل القراءة الصامتة أكثر من القراءة اجلهرية، كقد كجد بالتجارب أفّ 
من مواقف القراءة، كذلك ألّنا القراءة الطبيعية  %41تستخدـ فيها القراءة الصامتة يزيد على 

ات خلطابادلستعملة يف احلياة كىذا كاضحه يف قراءتنا للصحف كاجملاالت كالتقارير كاالعالنات كا
 كالكتب كغَت ذلك...

ا إىل نفسو كيستعيد يف ذىنو ما قرأه طواؿ يومو، كحيدد منّ  ناه أف يعود كلّ ل  كيكفي لتأييد ما قػي 
هرية ال يعيد شيئا يذكر جتجربة دائمنا أف ما يقرؤه قراءة نتيجة ىذه ال ا كجهرنا، فستكوفما قرأه سرن 

كاليت ينتهي إليها ،بالنسبة دلا يقرؤه قراءة صامتةن، إّنا الطريقة الطبيعية لكسب ادلعرفة كحتقيق ادلتعة 
 القارئ بعد ادلدرسة يف حتصيل معارفو.

 من الناحية القتصادية: - ب
قراءة موضوع قراءة  جتارب عّدة أثبتت أفّ  تيرع من القراءة اجلهرية كقد أجر الصامتة أسالقراءة 

 .(1) صامتة تتم يف كقت أقل شلا تستغرقو القراءة اجلهرية ذلذا ادلوضوع، كذلك ألف القراءة الصامتة 
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 من أعباء النطق، كقائمة على االلتقاط البصرم السريع للكلمات كاجلمل من دكف حاجة  زلررة
 ضطر نالوقت كضلن يف كثَت من ادلواقف  احلركؼ، كذلذا كانت أكثر اقتصادنا يف  كل  إظهارإىل 

صفحات عّدة يف كقت ضيق فال يسعفنا يف ىذه ادلواقف إاّل القراءة الصامتة كما أّّنا  إىل استيعاب
 .عّد طريقةن اقتصادية يف التحصيل من القراءة اجلهرية ت

 من ناحية الفهم: - ت
 متخفف  يئالذىن متفرغ مته أفّ القراءة الصامتة أعوف على الفهم كزيادة التحصيل، كذلك 

 من األعماؿ العقلية األخرل يف القراءة اجلهرية.
قراءة سرية، كقرأتو الطائفة كقد أجربت جتارب بُت طائفتُت من الطلبة، قرأت إحدامها موضوعنا 

 الطائفة األكىل أكثر حتصيال كأدؽّ  األخرل قراءة جهرية، مث اختربت الطائفتاف فأثبت االختبار أفّ 
 نوع القراءة لكل منهما، الطائفتُت يف موضوع آخر، مع تغَّت  فهمنا مث أعيدت التجربة على ىاتُت

قراءة صامتة، فهي  كاالسديدة يف جانب من قرؤ اإلجابات كأعيد اختبارمها يف ىذا ادلوضوع، فكانت 
 ي القدرة على الفهم كالًتكيز كتزيد من حتصيل القارئ.تنمّ 
 من الناحية التربوية والنفسية:   - ث

القراءة الصامتة أيسر من القراءة اجلهرية، ألّنا زلررة من النطق كأثقالو، كمن مراعاة الشكل 
 النرب كغَت ذلك من خصائص النطق.ثيل ادلعٌت، كمراعاة كاإلعراب، كإخراج احلركؼ من سلارجها، كدت

أجلب للسركر كاالستمتاع من القراءة اجلهرية، ألف فيها انطالقا كحرية، كألّّنا  –كذلك   -كىي 
 دتضي يف جو يسوده اذلدكء.

ا أكضح أثرنا يف تعويد الطلبة االطالع كاالعتماد على نفسو يف الفهم، فهي كسيلة إلخفاء كما أّنّ 
 (1).عيوب النطق كالكالـ بصفة عامة
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 عيوب القراءة الصامتة:  -2
 و يؤخذ عليها: ا قراءة احلياة كأّنا شائعة بدرجة كبَتة تفوؽ القراءة اجلهرية إالّ أنّ على الرغم من أّنّ 

 .أّنا تساعد على شركد الذىن كقلة الًتكيز كاالنتباه 
 لسالمة الّنطق كسلارج احلركؼ، كعدـ العناية باللفظ فيها إمهاؿ كإغفاؿ. 
 اجلماعات أك مواجهة مواقف اجتماعية،  ـأّّنا قراءة فردية ال تشجع القراء على الوقوؼ أما

ال تساعد ادلتعّلم على مواجهة ادلواقف ك ، فهي ال تعاجل عامل اخلوؼ كاخلجل لدل التلميذ
  الكالمية احلياتية.

 (1).تساعد ادلعّلم على التعرؼ إىل ما عند التلميذ من قوة كضعف يف صحة النطق كالعبارة ال 
 .صعوبة تصحيح األخطاء اليت حتدث أثناء عملية القراءة كمن مث تبقى نفس األخطاء تتكرر 
 (2) .صعوبة التأكد أحياننا من حدكث عملية القراءة ذاهتا 

الفهم كاالستيعاب كالسرعة يف القراءة، إاّل أننا صلد  فيها على الرغم من أساس القراءة الصامتة 
 بعض السلبيات كالعوائق اليت تقف أماـ ادلعلم كادلتعلم على حد السواء يف العملية التعليمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 61فهد خليل زايد، األساليب العصرية يف تدريس اللغة العربية، ص - 1
 .39ـ، ص3111 -ىػ1939، 1احلديثة، دار الصفاء، طػحساف حسُت عبابدة، القراءة عند األطفاؿ يف ضوء ادلناىج العلمية  -2
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 الخالصة:
 دراؾ ادلتعّلم احلركؼ، أك الكلمات ادلكتوبة، إسبق أّف القراءة الصامتة مهارة  شلّا صخلستن

 دكف اجلهر بنطقها.كفهمها 
  ّلقراءة الصامتة يملة من األىداؼ تسعى إىل حتقيقها منها: ل أف 
 .أف يتمكن ادلتعّلم من قراءة النص قراءة ذاتية سريعة 
 .زيادة قدرة التّلميذ على القراءة كالفهم يف دركس القراءة كغَتىا من ادلواد 
  ّب على ادلتعّلم امتالكها كاالدلاـ هبا للقراءة الصامتة رلموعة من ادلهارات اليت جي كما صلد أف

 كادلتمثلة يف:
 .معرفة معٌت الكلمات، كاالستنتاج 
 .استخراج الفكرة الرئيسية كاستخالص األفكار اجلزئية 
  األسئلة ك يتمثل أسلوب تعليم القراءة الصامتة للمتعّلمُت يف خطوتُت مها: ادلقدمة ادلشوقة

 اجليدة.
  ّمهارة القراءة الصامتة من خالؿ حصص  فاقالتالميذ على اتة كسائل لتدريب ىناؾ عد

 القراءة، كعقد ادلسابقات بُت ادلتعلمُت يف سرعة االلتقاط، كالفهم، كالقراءة يف ادلكتبة...
  ّالطبيعي الذم ديارس يف مواقف ق القراءة الصامتة فوائد للمتعّلم باعتبارىا أسلوب القراءة حتق

من قصور فهي  وكلكّنها ال ختل اللغوية كالفكرية، توتزيد من حصيلدلختلفة، كما أّّنا احلياة ا
كاالنتباه، كال تساعد ادلعلم على التعّرؼ إىل ما عند  زكد الذىن كقلة الًتكيشر تساعد على 

 التلميذ من قوة كضعف يف صحة النطق كالعبارة.

 
 

 



 
 ثانيالفصل ال



 الدراسة التطبيقية الميدانية: الثاني الفصل
 تمهيد

 دراسة تحليلية لكتاب اللغة العربيةالمبحث األول: 
 من حيث الشكل -أولا  
 من حيث المضمون -ثانيا 
 عرض النصوص عامة وتحليلها -ثالثا 
 الدراسة الميدانيةالثاني:  المبحث
 المنهج -لا أو  
 الستبانة -ثانيا 
 الستبانةعرض  -ثالثا 
 توزيع الستبانة -رابعاا 

 الحدود الزمانية والمكانية -خامسا
 تحليل الستبانة -سادسا

 خالصة
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 تمهيد:
بعد ؿباولتنا لتغطية اعبوانب النظرية للبحث سنحاول يف ىذا الفصل بوصف وربليل كتاب  

اللغة العربية للسنة الرّابعة من التعليم االبتدائي، والقيام بدراسة استطالعية ميدانية عن طريق اجراء 
مقابالت مع العديد من معّلمي االبتدائي لوالية الوادي للوقوف على الواقع الدراسي، إذ البّد 

للجانب النظري من جانب ميداين تطبيقي يدعمو ويثريو، ىذا اعبانب اؼبيداين مرتكز على آليات 
 واجراءات عّلمية عملية تسهم يف البحث من خالل دراسة الواقع اؼبعيش.
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 المبحث األول: دراسة تحليلية لكتاب اللغة العربية 
بوصف كتاب اللغة العربية للسنة الرّابعة منم كتاب اللغة العربية  سنقوم يف ىذا العنصر بوصف

                   التعليم االبتدائي من ناحية شكلو و مضمونو و لغتو و طريقة عرض مواضيعو.
                                                                                            من حيث الشكل: -أوال
 الوصف الخارجي: -1

متكامال ألنّو ال ديثل مهارة القراءة فحسب، بل يشمل صبيع اؼبهارات يعد كتاب القراءة كتابا 
 األخرى من ذلك التعبَت و الكتابة. 

و الكتاب الذي كبن بصدد دراستو يف اعبانب التطبيقي خيّص السنة الرّابعة من التعليم 
فهو يعترب وثيقة تعليمية ، ربمل كتايب يف اللغة العربية "،  –االبتدائي و اؼبعنون ب "رياض النصوص 

د صدر ىذا ىل نقل اؼبعارف و اؼبهارات للمتعّلمُت يف ىذا اؼبستوى، وقبرنامج وزارة الًتبية، هتدف إ
 -5102و نشر يف اؼبوسم الدراسي "" ر"اعبزائالكتاب عن الديوان الوطٍت للمطبوعات اؼبدرسية 

" يف جزء متوسط اغبجم، و عدد صفحاتو مائة و تسعون صفحة، وغالفو من الورق اؼبقوى 5102
الدديقراطية اعبزائرية  اعبمهوريةاألملس، كتب عليو عّدة عبارات و رسومات ففي أعاله كتب عبارة " 

باػبط األزرق اؼبتوسط، و ربتها عبارة " وزارة الًتبية الوطنية " باللون األزرق خبط متوسط، و الشعبية" 
ربت ىذا العنوان و بالتحديد يف اعبانب األدين دائرة زرقاء متوسطة اغبجم كتب عليها " رياض 

ارة " كتايب يف اللغة العربية " النصوص" باللون األصفر الكبَت و ربتها يف وسط الكتاب مباشرة عب
خبط عريض باللون األصفر، و يف أسفل الكتاب توجد عبارة" للسنة الرّابعة من الّتعليم االبتدائي" 

 باللون األزرق خبط متوسط، وعلى يساره ؾبموعة من الرسومات. 
و من ناحية اػبلفية للكتاب يوجد شريط مستطيل الشكل أسفل الكتاب لونو أبيض حيتوي 

 مثل: السعر، و التاريخ ... على ؾبموعة من اؼبعلومات
أّما لونو فهو نفسو من الناحية األمامية و اػبلفية فهو أزرق فاتح كما توجد بو بعض الدوائر 

 الصفراء و الزرقاء القاسبة.
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 الداخلي:                                                                                                           الوصف-2
كتب على أول ىذه الصفحات البيانات نفسها اؼبوجودة على الواجهة باإلضافة إىل من     

" مفتاح بن عروس "، و " أشرف على ىذا الكتاب " شريفة غطاس " و اليت تعترب من مؤلفيو مع 
أيضا، و عائشة بو سالمة" ، كما تعترب " فوزية مليك" مصممة ؽبذا الكتاب و مشرفة على تركيبو 

و" كرمي ضبوم ".           ونسي "، و " فضيلة ؾباجي "، و" خالد بلعيد "، الذي وضع الرسومات " زىية ي
  التقديم:                                                                                                                      -

استهل ىذا الكتاب دبقدمة فحواىا أنو كتاب موجو للسنة الرّابعة من التعليم االبتدائي،حيث 
 .                                  "قاربة الّنصية" جهجاصمم على أساس اؼبقاربة بالكفاءات" ىدفا "،واؼب

متنوعة ومناسبة حيث حيتوي على عّدة نصوص  "إنّو يندرج ضمن سلسلة" رياض النصوص
لى ىي بدورىا إىل عشرة ؿباور، كل ؿبور حيتوي عع تتوزّ وزعة على طبسة وحدات، و مم و ؼبستواى

فضال عن الوقفات الشفوي والكتايب، واإلمالء، والكتابة، ؾبموعة من الّنشاطات قراءة، والتعبَت بشقيو
 اؼبتكررة عند مسائل تتصل بأسرار اللغة .                 

و إّن كل ؿبور تعليمي من ؿباور ؿبتوى القراءة للسنة الرّابعة من التعليم االبتدائي، يضم 
  ميادين ؿبددة تتمثل يف:                                        

 اؼبشروع الكتايب. -
 النص التوثيقي.  -
 وقفة تقييمية. -
 الّنص الشعري.-
 تقديم النشاطات في الكتاب:  -

تلي صفحة اؼبقدمة صفحة توضح ـبتلف النشاطات بصور من الكتاب سبثل لكل نشاط وتعطي 
 فكرة عنو.

 التوزيع السنوي للمحتوى:     -
 إطار مستطيل أفقي الشكل متعدد األلوان.كتب يف الصفحتُت السادسة و السابعة يف 
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سا 8و نشاط القراءة كباقي أنشطة اللغة العربية ال خيرج عن حجم ساعي يقدر ب " 
 ّزعة حسب نشاطاهتا اؼبختلفة و ىي كاآليت:و م اد" أسبوعي02و
 

 الحجم الساعي عدد الحصص األنشطة
 د01سا و 0 5 شفوي وتواصلفهم، إثراء( تعبير قراءة )أداء، 

 د 01سا و 0 5 ، قراءة نحويةقراءة
 د 01سا و 0 5 إمالئيةقراءة، قواعد صرفية و 

 د52 0 تعبير كتابي
 د52 0 محفوظات

 د52 0 مطالعة موجهة
 د52 0 إنجاز مشاريع، تصحيح التعبير

 د52 0 نشاطات إدماجيو، وخط
 02سا و 8 00 المجموع

 
 تظهروىذا التوزيع يسمح للمعلم مراعاة مدى تقّدم تالميذه، و معرفة الفروق الفردية اليت 

 اؼبسطرة .تءاالكفاأثناء التعّلم إلرساء 
 و الصرفية تتم بالتناوب أسبوعيا كما أّن الدراسة الظاىرة اإلمالئية

من األسبوع، حىت يتسٌت للمتعّلم أّما نشاط االدماج، فَتى اؼبنهاج بأنّو ينبغي تأجيلو إىل اليوم األخَت 
أّن يوظف اؼبعارف  واؼبهارات اليت اكتسبها أثناء ىذه الفًتة و ربطها باؼبكتسبات اللغوية اآلنية اليت 

 1من شأجها أّن تنمي لو قدراتو و مهاراتو اللغوية من استماع، وكتابة، و حديث، و قراءة.
 
 

                                                 
1

 .44يىظر، اللجىت الىطىيت للمىاهج، مىاهج السىت الرابعت مه التعليم االبتدائي، ص   - 
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 من حيث المضمون:                   -ثانيا
حيتوي كتاب اللغة العربية على عشرة ؿباور، و يضم كل ؾبموعة من الّنشاطات الّتعليمية 

اليت يبلغ عددىا ثالثُت نصا، و كل ؿبور من ىذه احملاور يتضمن ثالثة اؼبختلفة، و ىي النصوص 
 نصوص و ىي كاآليت:

 نسانية.ر التضامن و اػبدمات اإلؿبو -
 ؿبور التضامن و اػبدمات االجتماعية.-
 ؿبور اؽبوية الوطنية.-
 ؿبور التغذية و الصحة.-
 ؿبور الكوارث الطبيعية.-
 ؿبور التوازن و ضباية البيئة.-
 .االبتكارؿبور عامل الصناعة و -
 ؿبور الرياضة البدنية و الفكرية . -
 ؿبور اغبياة الثقافية و الفكرية.-
 ؿبور السياحة و األسفار و الرحالت.-

 :وتحليلها صوص عامةعرض الن -ثالثا
 عرض النصوص: -1

إذا نظرنا إىل الكتاب قبد أنّو قّد حوى يف كل ؿبور على ثالثة نصوص، و العدد اإلصبايل 
لنصوص الكتاب ثالثُت نصا، و كلها نصوص نثرية و ذلك ألن النثر سهل و ميسور لتبسيط 

 ن النصوص تتمثل يف:اؼبعارف و تثبيتها يف ذىن اؼبتعّلم و مناسبة لتالميذ ىذه اؼبرحلة و عناوي
 : سّر خولة، اغبوتة الزرقاء، العمل الطيب يصنع العجائب.دؿبور اغبياة و العالقات اإلنسانية قب

 ؿبور التضامن و اػبدمات االجتماعية قبد: اإلخوة الثالثة، شجرة الرمان، قصة النيب سليمان.
 نسومر.ؿبور اؽبوية الوطنية قبد: رحلة عصفورين، البطلة الال فاطمة 

 ؿبور التغذية و الصحة قبد : اغبمى اػبطَتة ، الربتقال ، قبيب الطفل البدين .
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 ؿبور الكوارث الطبيعية قبد:  إعصار دورا، و تعود اغبياة إىل باب الوادي، و هتتز األرض.
وداء، انتقام النحلة عسولو، الشعاب اؼبرجانية، الفراشة السؿبور التوازن الطبيعي و ضباية البيئة قبد: 

 حراس اغبياة.
 سنقوم حبفل رائع.،االخًتاع الرّائع، قّصة التلفاز ؿبور عامل الصناعة و االبتكار قبد: 

 ؿبور الرياضة البدنية و الفكرية قبد: يوم حاسم، التدريب يف الرياضة، العداءة البطلة.
 يف السَتك. ؿبور اغبياة الثقافية و الفكرية قبد: بيكاسو و الفتاة، العود سلطان اآلالت،

 ؿبور السياحة و األسفار قبد: رحلة إىل اعبزائر، رحلة السندباد البحري.
 تصنيف النصوص بحسب المجالت و المواضيع: -2

 %النسبة  التكرار تصنيف النصوص
 %10 10 النص الديني

 %51 12 النص االجتماعي
 %01 10 النص العلمي

 %01 10 النص التاريخي
 %51 12 النص األخالقي

 %02 00 النص الثقافي
 

 تبُت من خالل اعبدول غلبة النصوص الثقافية حيث سبثل احدى عشر نصا، أّي بنسبة 
األخالقي بستة نصوص لكل واحد منهما، أّي حُت يلي كل من النص االجتماعي و  ، يف(02%)

 ليعاد( ، بينما يتحصل الّنص السياسي على ثالثة نصوص فقط، أّي ما %51ما يعادل نسبة )
، بينما يتحصل الّنص الديٍت على أقل عدد من النصوص دبعدل نص واحد فقط، أّي ما (01%)

(، و اؼبالحظ أنّو مت الًتكيز على اعبانب الثقايف و االجتماعي و األخالقي أكثر من %0) ليعاد
 اعبوانب األخرى.
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 أنواع و أنماط النصوص: -3
 النصنمط  نوع النص عنوان النص الرقم  المحور

 سردي قصة سّر خولة 10 سانيةالحياة و العالقات اإلنّ 
 سردي قصة اغبوتة الزرقاء 15
العمل الطيب يصنع  10

 العجائب
 سردي حكاية

الخدمات التضامنو 
 االجتماعية

 سردي حكاية اإلخوة الثالثة 15
 سردي حكاية شجرة الرمان 12
 سردي حكاية قصة النيب سليمان 12

 وصفي قصة رحلة العصفورين 10 الوطنيةالهوية 
 وصفي قصة البطلة الال فاطمة نسومر 18
 وصفي قصة الشهيدة مليكة قايد 10

 سردي قصة اغبمى اػبطَتة 01 الصحةمحور التغذية و 
 سردي قصة الربتقال  00
 سردي قصة قبيب الطفل البدين 05

 سردي قصة إعصار دورا 00 الكوارث الطبيعية
تعود اغبياة إىل باب  05

 الوادي
 سردي قصة

 وصفي قصة و هتتز األرض 02
 سردي قصة انتقام النحلة عسولة 02 التوازن الطبيعي وحماية البيئة

 وصفي مقال الشعاب اؼبرجانية 00
 سردي قصة الفراشة السوداء 08
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 سردي قصة حراس اغبياة 00
 وصفي قصة الرّائعاالخًتاع  51 بتكاراالعالم الصناعة و 

 وصفي مقال قصة التلفاز 50
 سردي قصة سنقوم حبفل رائع 55

 وصفي قصة يوم حاسم 50 الفكريةالرياضة البدنية و 
 سردي قصة التدريب يف الرياضة 55
 سردي قصة العداءة البطلة 52

 سردي قصة بيكاسو و الفتاة 52 الفكريةالحياة الثقافية و 
 وصفي قصة اآلالتالعود سلطان  50
 وصفي قصة يف السَتك 58

 سردي قصة رحلة إىل اعبزائر 50 األسفارو السياحة
 سردي حكاية رحلة السندباد البحري 01

 
مقاالت إاّل أن من قصص وحكايات و  متنوعةأّن أنواع النصوص كانت ـبتلفة و نالحظ 

 اػبيالية.القصص اغبقيقية و ب عليها لالغا
كان النمط   الوصفي إاّل أّن الغالب عليهاؿبصورة بُت السردي و أّما أمناط النصوص فكانت 

 بقية األمناط مل يكن ؽبا حضور.السردي، و 
 دراسة النصوص من حيث الشكل:-4

ّن أحجامها كانت تتسم بالطول يف ؾبملها أ فقد الحظنابعد اطالعنا على صبيع نصوص الكتاب    
أّما ماخيص (،05)"شجرة الرمان"ص سطرا مثل نص و ثالثُت أربعة حيث بلغت أطول النصوص

حيث  01( و كذلك نص "هتتز األرض" ص)02ص ) النيب سليمان"قصة أقصر نص فنجد نص"
عشرين سطرا .                                     عدد األسطر يف كال النصُت واحد و بلغ   
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حيث قبد كل نص مرفق بصورة احيائية واحده وقد حوى الكتاب على ثالثة و ثالثُت صورة 
ص "تلفازال" قصة نصو ، 28ص)(،ونص" الربتقال" 05ا نص " شجرة الرمان" ص )اعدفقط م

فكما ىو معلوم أّن اؽبدف من وضع الصور ىو ترصبة اؼبعاين على صورتُت،  ا،الذين احتوو (052)
على استخالص مفهوم و معٌت الّنص  فتعمل على مساعدة اؼبتعّلمصورية،  ةالكتابية يف معاين صبالي

ىي القادرة على ـباطبة اػبيال مباشرة دون اغباجة إىل وساطة  من خالؽبا ، باعتبار أّن الصورة
 الكلمات و دالالهتا. 

وفيما خيص خط ىذه النصوص فقد رأينا أجّها طبعت حبروف كبَتة وواضحة، ال ترىق 
أثناء قراءهتا باإلضافة إىل كتابتها باللون األسود مضمونا و عنوانا إال أّن العناوين كانت أكرب اؼبتعّلم

          حجما من مضامُت النصوص.
أّما من ناحية التدرج فقد الحظنا أّن الكتاب قد حوى على عشرة ؿباور حبيث حيوي كل 

احملاور البسيطة وصوال إىل احملاور ب مبدؤهعة على شكل سلسلة ؿبور نصُت إىل أربعة نصوص، موزّ 
فبدأ بتقدمي النصوص األخالقية و األكثر عمقا، فقد مست ىذه النصوص كافة جوانب اؼبتعّلم 

و اػبدمات االجتماعية"  نوالثاين "التضامو العالقات اإلنسانية"  ةاألول "اغبيااالجتماعية يف احملورين 
عّلم على الصفات و األخالق اليت جيب أّن يتحلى يتعّرف اؼبت األخرى حىتعن غَتىا من النصوص 

هبا يف ؾبتمعو مث يكون االنتقال تدرجييا إىل النصوص التارخيية من خالل احملور الثالث" اؽبوية الوطنية" 
الشهيدة مليكة قايد، م أبطالو مثل اللة فاطمة نسومر و تعريفو بأىلذي يدعو اؼبتعّلم إىل حب وطنو و ا

الكوارث الطبيعية" واليت كانت  يف احملورين اؼبوالُت " التغذية و الصحة"و"مث ينتقل بو مباشرة 
نصوصهما ثقافية يف ؾبملها واؽبدف منها أن يعرف اؼبتعّلم دور التغذية السليمة يف احملافظة على 
اعبسم، والتعرف على ما ىو موجود يف طبيعتو من ظواىر ولكي يكون لدى اؼبتعّلم ثقافة علمية 

الصناعة و االبتكار" مث يكون االنتقال اىل احملاور التالية  الطبيعي "و"عامللتوازن خصص ؽبم "ا
واألسفار و الرحالت"، اليت قدمت  ةالفكرية "،"السياح"الرياضة البدنية والفكرية"، "اغبياة الثقافية 

  يف شكل نصوص ثقافية متنوعة. للمتعلم
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ومًتابطة من حيث درجة السهولة و  متسلسلةفهي أّما عن النصوص داخل احملور الواحد 
الصعوبة إذ أجها تنتقل من أسهل نص إىل ما ىو أصعب، كما أجها غَت متوازنة من حيث عدد 
النصوص فنجد يف احملور السادس "التوازن الطبيعي وضباية البيئة" قد خصصت لو أربعة نصوص، 

وبقية احملاور مشلت ثالثة واحملور العاشر"السياحة واألسفار والرحالت" قد حوى على نصُت، 
 نصوص.

أما عن شكلها و عدد أسطرىا فنجدىا متوازنة إىل حد ما حيث تراوحت عدد أسطر 
 النصوص من واحد وعشرين سطرا إىل أربعة وثالثُت سطرا.

واؼبالحظ أن كل النصوص كانت نثرية و مرد ذلك إىل أن النثر ديتاز بالسهولة واليسر 
 اؼبرحلة.ومناسب ؼبستوى تالميذ ىذه 

سبثلت يف ؾبالت كمجلة العريب الصغَت أّما مرجعية النصوص فقد أخذت من مصادر متنوعة 
وىذا الصنف وجد بكثرة يف الكتاب، كما أخذ من اإلنًتنت وموسوعة العلم والتكنولوجيا وكتب 

 اؼبطالعة وغَتىا.
 دراسة النصوص من حيث المضمون: -6

قبدىا قد احتوت على مادة لغوية تتماشى مع مستوى إذا نظرنا إىل مادة النصوص اللغوية 
ة من حياة اؼبتعلم، ففي اعبانب النحوي قبد كثرة التالميذ اللغوي، فمعظم اؼبفردات كانت قريب

الظواىر الصرفية كتنوع األفعال بُت اؼباضية مثل:)صرخت، وصلنا، رأت(يف نص "اغبوتة الزرقاء" 
(،واؼبضارعة مثل: 02ة النيب سليمان" ص)(،)جلس، فكر،عرضت،طلب( من نص "قص002ص)

(، ) تعصف، 08)خيرج، هتلك(يف نص " العمل الطيب يصنع العجائب"ص )
،و يف اعبانب النحوي قبد توظيف الصفات (85انتفعت،تسقط،تسمع(من نص "إعصار دورا"ص)

، (، و األحوال:)حزينة، راضية25مثل:)رشيق، جديد، صبيلة( يف نص " الشهيدة مليكة قايد"ص)
(،وظروف الزمان واؼبكان مثل:)فوق، اآلن، غدا( من 018فرحة( من نص" الفراشة السوداء" ص)

 (وغَتىا من الظواىر النحوية.002نص" رحلة إىل اعبزائر"ص)
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أّما يف ما خيص عالمات الوقف و تشكيل الكلمات فقد التزم هبا واضعوا النصوص، فكانت 
عض النصوص اليت مل زبلو من بعض اؼبفردات األجنبية أغلبية النصوص ربمل ألفاظ عربية إال يف ب

 (052مثل:)ميكروفونات، تلفاز، تلغراف(من نص" قصة تلفاز"ص)
عريف أّما عن اختيار النصوص فنالحظ أجها كانت مناسبةؼبستوى اؼبتعّلم العقلي اؼب

ثروة لغوية ال  والوجدانيوالثقايف واللغوي، ففي اعبانب اللغوي قبد أجها تساىم يف اكساب اؼبتعّلم
يستهان مثل:)يف الظالم الدامس، أشفق عليهم(من نص"حراس اغبياة"،)االخًتاع، ربوة، اؼبغامرين(من 

نص" بيكاسو الرباءة(من  (،)تنسدل،مهشم،055نص"االخًتاع الرائع"ص)
(،)الطغيان، صارمة، تقبل، التدبر(من نص "الال فاطمة نسومر" 028والفتاة"ص)

 (.28هابات الصدرية، تشوىات عظام(من نص"الربتقال"ص)(،)اؼبخاط، االلت21ص)
فال قبد نصا من النصوص إال وحيمل بُت طياتو مفردات جديدة ومعارف جيهلها اؼبتعّلم و 

 اعطائو رصيد ثقايف ومن بينها:جانب اتقان اللغة  تايل إىلالب
 معارف عن تاريخ وطنو. -
 معارف عن الطبيعة.-
 معارف عن الغذاء و الرياضة.-
 معارف تتعلق بالتكنولوجيا. -
 تحليل بعض النصوص: -7

بعد وصفنا ودراستنا للنصوص عامة سنقوم بدراسة ربليلية لبعض نصوص كتاب اللغة العربية 
 للسنة الرابعة من التعليم االبتدائي اؼبقدمة من طرف وزارة الًتبية لتحقيق صبلة من االىداف أمهها:                            

 القراءة اعبهرية اؼبعربة عن الفهم.                                                                -
 لقراءة اؼبسًتسلة احملًتمة لقواعد اإلمالء و الوقف. ا -
 القراءة الصامتة عبمع معلومات من الكتاب.                                               -
 القراءة ربكما الئقا.                                                    التحكم يف آليات-
 إبداء الرأي يف مضمون النص.                                                  -
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                .                                       الصلة الرابطة بُت مكونات النص إبراز-
         اد ربليلو مصمم كاآليت :                                                        واحملتوى اؼبر 

يتكون النص من صفحة و ربع ويتضمن ؾبموعة من الكفاءات اؼبستهدفة )اللغوية وغَت  النص: -
                    اللغوية(، أي كفاءات متعلقة باعبانب اللغوي و أخرى باعبانب غَت اللغوي كالقيم واالخالق.                                         

رافقة للنص إىل توضيح موضوع النص ، و تشويق اؼبتعلم هتدف الصورة اؼب صورة مرافقة للنص :-
إىل قراءتو.                                                                                              

و ىي مقسمة إىل ثالثة أقسام و ىي:                                             أتحاور مع النص: -
كل نص من نصوص القراءة حيتوي على ألفاظ صعبة الفهم ، لى معاني المفردات :أتعرف ع

ولذلك مت شرح البعض من ىذه اؼبفردات                                                                    
كل نص تليو ؾبموعة من األسئلة مساعدة على فهمو ، و فهم أفكاره األساسية و   أفهم النص :

لفكرة العامة ،ومساعدة لالستفادة من مضمون النص وما حيملو من معارف، ومعلومات لغوية وغَت ا
لغوية .                                                                                             

فكار و مشاعر ،من ىي ؾبوعة من االسئلة تستهدف التعبَت عما جيول يف خاطر التلميذ من أ أعبر:
خالل فهمو للنص ،حبيث يفهمو اآلخرون ،والتعبَت يسَت وفق خطة متكاملة للوصول باؼبتعلم إىل 

 مستوى ديكنو من ترصبة أفكاره و مشاعره وأحاسيسو.                                                      
 وىذا اعبدول ديثل النصوص اليت نقوم بتحليلها:   

 المصدر المأخوذ منو نمط الّنص نوع الّنص عنوان الّنص الرقم المحور
 عن العريب الصغَت سردي قّصة سّر خولة 10 اإلنسانية توالعالقاالحياة 

الخدمات التضامن و 
 االجتماعية

من قّصة القاضي الصغَت  سردي حكاية قّصة الّنيّب سليمان 15
 ل:ؿبمد ضبزة السعداوي

الّشهيدة مليكة  10 الهوية الوطنية
 قايد

مليكة قايد ل:عبد  وصفي قّصة
 الرضبان زناقي
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من كتاب الشعاب  وصفي مقال الّشعاب اؼبرجانية 15 وحماية البيئة يالطبيع التوازن
 اؼبرجانية ل: جيٍت وود

عن قصة،رحلة سبتمرب   وصفي قّصة االخًتاع الرائع 12 عالم الصناعة واالبتكار
اعبوية ل: عبد اغبفيظ 

 -بتصرف -شقال
 

 1نص القراءة "سر خولة":  -أوال
 عرض الّنص:                                                                                      -1

                                                 
1

 44العربيت، ص  تاللغ -رياض الىصىص -
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                                                                         التعريف بالنص و أىميتو: -2
ينتمي ىذا النص إىل احملور األول من الكتاب اؼبدرسي و اؼبوسوم ب"اغبياة و العالقات اإلنسانية"،و 

قد صنف النص األول داخل احملور، و اؼبرجع الذي أخذ منو ؾبلة "العريب الصغَت "ومل يذكر مؤلفو 
وال تاريخ تأليفو ،وتتضح أمهية ىذا النص يف كونو حيمل صبلة من القيم و األفكار السامية ويبُت ،

العالقات اإلنسانية فبا يثَت دافعية اؼبتعلم للتعلم و رببيبيو يف القراءة بكل أنواعها.                    
                                        تحليل النص:                                                  -3
من ناحية الشكل:                                                                                        -أ

جاء ىذا النص النثري سرديا،كبَت اغبجم ،حيث بلغ عدد أسطره سبعا و عشرين سطرا حيث حوى 
كلمة فبزوجة بُت أظباء وأفعال وحروف، يبلغ عددىا اإلصبايل حوايل   السطر الواحد حوايل اثنيت عشرة

يف ست فقرات فقد كان النص يف صفحة و ربع و ىو نص طويل  عةَّعشرين و ثالشبائة كلمة موز
باؼبقارنة مع اغبجم الساعي اؼبخصص لو،كما احتوى النص على صورة لطفلة صغَتة تبيع األرغفة يف 

يراقبها من بعيد.                                                        الطرقات ،وطفل خلف الشجرة
أّما خط النص فقد طبع حبروف كبَتة وواضحة باإلضافة إىل كتابتها باللون األسود و عنوان النص  

كان أكرب حجما من مضمونو.                                                                    
ن ناحية المضمون:                                                                                     م -ب

لقد جاء ىذا النص عبارة عن قّصة تسرد أحداثا متوالية، كانت أفكاره متدرجة و متسلسلة ، حيث 
رج يف طرح األفكار بدئ النص بفكرة عامة تعاجل "غياب خولة و عدم التحاقها باؼبدرسة "،مث تد

األوىل عبارة عن "اكتشاف ىاشم سر زميلتو خولة"، و الفكرة الثانية  ةاألساسية حيث كانت الفكر 
"مساعدة ىاشم ػبولة "، أما الفكرة األخَتة فكانت حول "عودة خولة إىل اؼبدرسة "،وجاء مغزى 

كل إنسان يف ؾبتمعو،   ىذا النص مركزا على خلقي "العطاء، واإليثار" الذي جيب أن يتحلى هبا
قد حوى على أىم اؼبهارات القرائية اليت يستطيع اؼبتعّلم ربقيقها من خالل  لنصويتضح لنا جلّيا أن ا

قراءتو للنص قراءة صامتة أولية ،ونص "سّر خولة" ال خيلو من وجود بعض اؼبفردات الصعبة اليت 
قت، رويدا رويدا: هبدوء،...(،كما توفرت شرحت يف الكتاب مثل:)اؼبتفّوقة:الّنجيبة،لّبت:قبلت و واف



 الدراست التطبيقيت الميداويت              الفصل الثاوي                                 

 

 

44 

فيو الكثَت من الظواىر الصرفية كتنوع أزمنة األفعال بُت ماضي و مضارع فمن بُت األفعال اؼباضية 
قبد:)مرت ،خرج،ظبع،...(،و األفعال اؼبضارعة مثل:)تلتحق ،تلوح،أعطيك،...(، باإلضافة إىل توفر 

 لالنعوت مثل:)الشاسعة، غزيرة،...(، و األحواالظواىر النحوية و اليت من بينها توظيف 
مثل)مسرعة(، ومن الناحية اؼبعجمية توفرت يف ىذا النص مفردات جديدة تساىم يف إثراء معجم 

الّتالميذ اللغوي مثل:)أوفق، الشاسعة، اؼبساكُت،...( أّما بالنسبة لعالمات الوقف و الًتقيم فقد  
َشَكَر الَواِلُد َىامِشًا  اؼبنزِِل،مثال ذلك:) َو ِعَنَد َعَوَدهِتََما ِإىَل كانت موظّفة من فاصلة و نقطة وغَتىا و 

                   لَِتَصرُِّفو النَِّبيِل،...(، كما أن النص شكل تشكيال تاما.                                                                   
أفكاره،   خراجبكوجها تساعد اؼبتعّلم على فهم الّنص و استويف اغبديث عن أسئلة النص فقد اتسمت 

   وذلك لكون أغلب األسئلة متعلقة دبا ورد يف الّنص و ىي بسيطة و غَت معقدة و من أمثلة ذلك:                                        
 ما اّلذي أقلق ىامشا؟ -
                                                ؼباذا اصفر وجو ىاشم؟                             -
ؼباذا غابت خولة عن مدرستها ؟                                                                         -

إجيادىا و استخراجها، وبالتايل  ؼبتعّلمفكل ىذه األسئلة اإلجابة عنها موجودة يف الّنص ،و ما على ا
م الّنص فهما جيدا ،و ىي بسيطة و واضحة ،و من ىنا ديكن القول بأن أسئلة "أفهم سبّكنو من فه

الّنص" كانت مناسبة جدا للمتعلمُت .                                                                  
ة و ىي  و واضحة و مراعية للفروق الفردية بتنوع األسئل بسيطةأّما عن أسئلة التعبَت فقد كانت 

 -كاآليت:                                                                                          
 -ىل صادفت أطفاال يبيعون على حافة الطرقات؟ كيف كان شعورك؟                             

                                 خولة ؟ لوكنت مكاجها ماذا كنت تفعل ؟              فما رأيك يف تصر 
ومن خالل ربليل ىذا الّنص "سرُّ خولة" اتضح لنا أنّو يالئم اؼبتعّلمُت يف ىذا السن، فجميع تالميذ 

 السنة الرابعة ابتدائي يستطيعون قراءة و فهم و استيعاب ىذا الّنص .                     
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                                                            1القراءة "ِقصَُّة النَِّبيِّ ُسَليَمان": صثانيا: ن
عرض الّنص:         -1

                                                 
1

 .94رياض الىصىص، كتابي في اللغت العربيت، ص - 
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التعريف بالنص وأىميتو:                                                                              -2
ثاين من الكتاب اؼبدرسي و اؼبعنون ب"التضامن و اػبدمات ينتمي ىذا النص إىل احملور ال

االجتماعية" ، وقد صنف الّنص الثالث داخل احملور، و اؼبرجع اّلذي أخذ منو "القاضي الصغَت" 
ؼبؤلفو "ؿبمد ضبزة السعداوي" ، و مل يذكر تاريخ تأليفو ، وتظهر أمهية الّنص يف ترسيخو قيمة اغُبكِم 

يف نفس اؼبتعّلمُت ، و ىذا الّنص مرتبط بأىداف اؼبقرر و ىي أّن يتمكن اؼبتعّلم  و الَعدِل يف اجملتمع
من التعّرف على بنية اغبكاية و كيفية كتابتها.                                                      

تحليل النص:                                                                                       -3
من ناحية الشكل:                                                                                       -أ

أسطره واحدا وعشرين سطرا ، و  ددورد ىذا النص نثري ذو منط سردي كبَت اغبجم، حيث بلغ ع
حيوي السطر الواحد حوايل شبانية عشر كلمة فبزوجة بُت أظباء و أفعال و حروف، و يبلغ عددىا 

اإلصبايل تسعة عشرة و مئيت كلمة موزَّعة يف ست فقرات ،و ىو نّص طويل باؼبقارنة مع اغبجم 
جبانبو غنم و اآلخر جبانبو شجر  االساعي اؼبخصص لو، كما احتوى الّنص على صورة لرجلُت أحدمه

و يبدو أجهما يتخاصمان أّماخط الّنص فقد طبع حبروف كبَتة و واضحة تريح العُت يف قراءهتا، و  
كتب العنوان خبط أكرب من مضمون الّنص بلون أسود.                                           

                                                          من ناحية المضمون:                            -ب
لقد جاء ىذا النص عبارة عن حكاية اغبرث و الغنم اليت جرت بُت نبّيا الّلو داوود و ابنو سليمان 

سيدنا سليمان )عليو السالم(  ةحول "حكم)عليهما السالم( ، حيث تضمن الّنص فكرة عامة تدور 
"، مث تدرج يف عرض األفكار األساسية اؼبتضمنة يف الّنص سبثلت يف  ُتيف القضاء بُت اؼبتخاصم

الفكرة األوىل "حكم سيدنا داوود )عليو السالم( بالعدل و اغبق "، أما الفكرة الثانية فهي "فطنة 
 ريف "اختياوذكاء سليمان )عليو السالم( يف اغبكم بُت اؼبتخاصمُت"، و سبحورت الفكرة األخَتة 

السالم(  سليمان )عليو السالم( خلفا لو "،أّما اؼبغزى العام للّنص فيدور حول  عليو)سيدنا داوود 
"قيمة اغبكم و العدل يف اجملتمع و زرعها يف نفوس الّتالميذ"،فالنص مرتبط بالواقع االجتماعي ، وقد 

قراءة  لّنصلاحتوى الّنص على أىم اؼبهارات القرائية اليت يستطيع اؼبتعّلم ربقيقها من خالل قراءتو 
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صامتة أولية .                                                                                               
نص "قّصُة الّنيّب ُسليمان" ال خيلو من عدد من اؼبفردات الصعبة اليت شرحت بعضا منها يف الكتاب 

: صار شيخا ، تتلف: تفسد،    جزاء: مرعاؼبدرسي و عددىا أربع مفردات و ىي :)تقدم بو ال
عقوبة ،يسًتد: يسًتجع(،كما اشتمل الّنص على الكثَت من الظواىر الصرفية كتنوع أزمنة األفعال 

حبيث مل يقتصر على زمن واحد فقط ، بل تعّددت أزمنة األفعال حبيث مل يقتصر على زمن واحد 
و من أمثلة ذلك:                األفعال  ارعضفقط ، بل تعّددت األزمنة من مزج بُت اؼباضي و اؼب

اؼباضية: )كان ،جلس ،قال ،فكر،عرضت،...(                                          األفعال 
اؼبضارعة :)يفكر ،تدخل ،تأكل ، حيكم ،تقدم ،...(  باإلضافة إىل توفر الظواىر النحويّة و اليت من 

...(، وقد تنوعت اعبمل يف ىذا  الّنص بُت االظبّية و الفعلّية،و ،ابينها الصفات و النعوت مثل:)كبَت 
            بُت البسيطة و اؼبركبة مثل :                                                               

               اإلظبّية:)يانيبَّ الّلِو داوود عندي مزرعة(                                               -
الفعلّية:)جلس سيَّدنا داوود(                                                                        –
البسيطة:)ترك غنمو(                                                                                –
غنم(                                                                 اؼبركبة :)نظر سيَّدنا داوود إىل صاحب ال -

ومن الناحية اؼبعجمية كانت مفردات الّنص شائعة و بسيطة ، كما أجها احتوت على مفردات جديدة 
اكي ،َشكواُه،...(،كما شكل الّنص تشكيال  تساىم يف إثراء معجم الّتالميذ الّلغوي مثل:)خَيُلُفو ،الشَّ

على الفهم ،كما وظفت يف الّنص عالمات الًتقيم و الوقف من فاصلة و نقطة  عّلمُتا يساعد اؼبتتام
َم َسيَُّدنَا داووُد و اطَمَأنَّ ِإىَل ذََكاء ابنِو ُسَليَماَن، وُحسِن َتفِكَتِِه...(                                                                                               وغَتىا و مثال ذلك )تَ َبسَّ

ويف اغبديث عن أسئلة الّنص قبدىا قد اتسمت بكّوجها تساعد اؼبتعّلم على فهم الّنص و استخراج 
أفكاره ،وذلك لكّون أغلب األسئلة متعلقة دبا ورد يف الّنص ، وىي بسيطة و غَت معقدة ، ومن أمثلة 

                                                             ذلك :                                   
من ىو سيدنا داوود؟                                                                               -
كيف كان حيكم بُت النّاس ؟                                                                        -
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     ؟ ؼباذا؟                                                        عةفبّن اشتكى صاحب اؼبزر  -
فكل ىذه األسئلة اإلجابة عنها موجودة يف الّنص ، وما على اؼبتعّلم سوى إجيادىا و استخراجها ، و 

قول أن أسئلة "أَفَهُم بالتايل سبّكنو من فهم الّنص فهما جيدا و ىي بسيطة وسهلة.ومن ىنا ديكن ال
النَّص" كانت مناسبة جدا للمتعّلمُت .                                                                      

أّما عن أسئلة التعبَت فقد كانت بسيطة وواضحة و مراعية للفروق الفردية بتنوع األسئلة ، و ىي  
                                                               كاآليت :                               

ما رأيك يف حكم سيَّدنا داوود عليو السالم ؟ و يف حكم ابنو سليمان ؟                           -
حدث أن زباصم زميالن لك أثناء الّلعب، وحكمت بينهما. احك كيف حكمت ؟                      -

ُة النَّيبي ومن خالل ربل ُسَليَمان" نرى أنَّو من النصوص اليت تالئم مستوى اؼبتعّلمُت يف  يل نّص "ِقصَّ
ىذا السّن، ألن الّتالميذ دييلون إىل القصص، و اغبكايات فبا يدفع هبم إىل قراءهتا.               

                                                         1يَدُة َمِليَكة قَاِيد": هنص القراءة  "الشَّ  -ثالثا
عرض الّنص:      -1

                                                 
1

 .40كتابي في اللغت العربيت، ص –رياض الىصىص  - 
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التعريف بالنص و أىميتو:                                                                              -2
االبتدائي و اؼبوسوم  للسنة الرابعة من التعليم يينتمي ىذا النص إىل احملور الثالث من الكتاب اؼبدرس

ب" اؽبوية الوطنية " ، وقد صّنف الّنص الثالث داخل احملور ، و اؼبرجع الذي أخذ منو "كتاب مليكة 
قايد "ؼبؤلفو اعبزائري " عبد الرضبان زناقي" ، و مل يذكر تاريخ تأليفو ، و ؽبذا الّنص أمهية كبَتة يف 

ائر و مآثرىم وإقبازاهتم ، حيث يربط حاضر اؼبتعّلم تّعريفو بأىم أبطال اعبز  لحياة اؼبتعّلم من خال
ي الروح الوطنية لديو و يشعره بعظمة األبطال اّلذين ضحوا يف سبيل وطنهم فتتخلد  دباضيو ، كما ينمي

               ىذه الشخصيات يف ذىنو فيتحلى بأخالقهم وصفاهتم.                              
:                                                                                   ّنصتحليل ال- 3
من ناحية الشكل :                                                                                          -أ

وعشرين سطرا، حيتوي  نيةشباجاء ىذا الّنص النثري وصفيا ، كبَت اغبجم  ، حيث بلغ عدد أسطره 
السطر الواحد حوايل أربعة عشرة كلمة فبزوجة بُت أظباء ، و أفعال ، وحروف ، و عددىا اإلصبايل 

يقارب أربعُت ومئيت كلمة موزَّعة يف ست فقرات ، فقد كان يف صفحة وربع و ىو نّص طويل 
مرأتُت ترتديان لباسا ال ةباؼبقارنة مع اغبجم الساعي اؼبخصص لو، كما احتوى الّنص على صور 

عسكريا و ربمالن سالحا يبدو أجهما ؾباىدتُت ملونة باألبيض و األسود ، و ما نالحظو أن ىذه 
الصورة ارتبطت دبوضوع الّنص ، فبّا يساىم يف تيسَت فهمو و استيعابو لو .                             

األسود، و عنوانو كان أكرب حجما من  ونأّما خط الّنص فقد طبع حبروف كبَتة و واضحة بالّل
مضمون الّنص.                                                                                    

من ناحية المضمون:                                                                                      -ب
عن وصف لشخصية البطلة الشهيدة "مليكة قايد "، حيث تضمن النَّص  رةعبالقد جاء ىذا الّنص 

فكرة عامة سبثلت يف "نضال الشهيدة مليكة قايد ضد اؼبستعمر"، مث تدرج يف طرح األفكار األساسية 
حيث كانت الفكرة األوىل عبارة عن "والدة و نشأة الشهيدة مليكة قايد "، و الفكرة الثانية "التحاق 

يكة قايد بصفوف اجملاىدين "،أّما الفكرة األخَتة فكانت عبارة عن "استشهاد البطلة الشهيدة مل
مليكة قايد "، وقد جاء مغزى ىذا النص مركزا على تذكَت اؼبتعّلمُت دبا قّدمو أجدادىم و آباؤىم من 
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أّن  ايَّ تضحيات غالية، كي يتحرر الوطن ،و يسعد أبناؤه ينعموا، و باغبرية فوق أرضهم." ويتضح جل
الّنص قد حوى على أىم اؼبهارات القرائية اليت يستطيع اؼبتعّلم ربقيقها من خالل قراءتو للّنص قراءة 

صامتة أولية، ونص " الشهيدة مليكة قايد "ال خيلو من وجود بعض اؼبفردات الّصعبة اليت شرحت يف 
قّد صبيل: رشيقة  ة،كثَت الكتاب اؼبدرسي و عددىا ست مفردات و ىي :)تضج باغبركة: فيها حركة  

،...( ، و احتوى الّنص على الكثَت من الظواىر الصرفية كتنوع أزمنة  و صبيلة ،نظر حاد: نظر ذكيي
األفعال بُت ماضي و مضارع فمن بُت األفعال اؼباضية قبد:)تعود، تشعر، تكرب، يدفعها،...(، 

و النعوت مثل:)قّد رشيق،  اتلصفباإلضافة إىل توفر الظواىر النحوية و اليت من بينها توظيف ا
مولود جديد، طفلة صبيلة، عينان سوداوان،...(، وقد تنّوعت اعبمل يف ىذا النص بُت االظبّية و 

                     الفعلّية فنجد:                                                                   
يام شهر جوان(                                          اعبمل االظبّية مثل:)يف صبيحة يوم من أ -
و اعبمل الفعلّية مثل:)سقطت شهيدة يف جبل ولدت فيو( ومن الناحية اؼبعجمية توفرت يف ىذا  -

، ؿُبَاَصرا،  النص مفردات جديدة تساىم يف إثراء معجم الّتالميذ اللغوي مثل: )ُمسَتوَصِفَها اعبََبِليي
...(، وقد شكل الّنص تشكيال تاما يساعد اؼبتعّلمُت على الفهم، كما احتوى َمسَقُط رَأَسَها نُّ ، ربَِ

على عالمات الوقف و الًتقيم فقد وظفت الفاصلة و النقطة و غَتىا، ومثال ذلك:)َأصَبَحت فُبَريَضة، 
فقد اتسمت بكّوجها و يف اغبديث عن أسئلة الّنص .فانتَ َقَلت ِإىَل َقريَ تَ َها َو َبَدَأت َعَمَلها ُىناك.(

تساعد اؼبتعّلم على فهم الّنص و استخراج  أفكاره، و ذلك لكّون أغلب األسئلة متعلقة دبا ورد يف 
     الّنص و ىي بسيطة وغَت معقدة و من أمثلة ذلك:                                                                                  

                                                                                 أين ولدت مليكة؟ -
مل تعد مليكة إىل اعبزائر لتزور أمها اؼبريضة، ؼباذا؟                                                  -
و ما على اؼبتعّلم  فكل ىذه األسئلة اإلجابة عنها موجودة يف الّنص،يد؟كيف كانت جهاية مليكة قا  -

سوى إجيادىا و استخراجها، و بالتايل سبّكنو من فهم الّنص فهما جيدا، و ىي بسيطة و واضحة، 
ا أسئلة التعبَت فقد   مُ ومن ىنا ديكن القول بأن أسئلة " أَفهَ  النَّصَّ " كانت مناسبة جدا للمتعّلمُت. أمَّ

ع األسئلة و ىي كاآليت:                                                          كانت بسيطة و واضحة، و مراعية للفروق الفردية بتّنو 
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طلبت منك أمك أن تصف ؽبا مليكة قايد فكيف تصفها؟                                        -
أقامت مدرستك حفال دبناسبة ذكرى اندالع ثورة أول نوفمرب، و طلب منك أن تصف بطال من  -

 عبزائر. ماذا تقول؟                                                                          أبطال ا
 

                                                      (1)نص القراءة "الشِّعاُب المرَجانَّية": -رابعا
عرض الّنص:    -1

                                                 
 .440كتابي في اللغت العربيت، ص -رياض الىصىص -4
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التعريف بالّنص و أىميتو :                                                                               -2
ىذا النص إىل احملور السادس من الكتاب و اؼبعّنون ب" التوازن الطبيعي و ضباية البيئة"  تميين

اب اؼبرجانية" و قد صّنف الّنص الثاين داخل احملور، و اؼبرجع الذي أخذ منو كتاب "الشع
 ، و مل يذكر تاريخ تأليفو ، و تظهر أمهية ىذا الّنص يف دعوة اؼبتعّلم إىل"ؼبؤلفو "جيٍت وود

فاظ على بيئتو و توازجها، ألن اغبفاظ عليها و ضبايتها يعكس رقّي و تطّور اجملتمع و اغب
يعكس مدى حفاظ أفراد اجملتمع على صّحتهم، فتلوث البيئة يسبب أمراضا و أضرارا عديدة 

                             تصيب كال من اإلنسان و اغبيوان.                                                                 
تحليل الّنص:                                                                                      -3
من ناحية الشكل:                                                                                     -أ

كبَت اغبجم، حيث بلغ عدد أسطره ثالثة و عشرين سطرا،   ،صفياجاء ىذا الّنص نثريا و 
حيث حوى السطر الواحد حوايل ثالثة عشر كلمة فبزوجة بُت أظباء، وأفعال، و حروف، و 
يبلغ عددىا اإلصبايل حوايل أربعة و أربعون و ثالشبائة كلمة موّزعة يف ست فقرات، فقد كان 

غبجم الساعي اؼبخصص لو، كما احتوى ا معيف صفحة و ربع و ىو نص طويل باؼبقارنة 
الّنص على صورة ألظباك و شعاب مرجانية ربت اؼباء، ملونة بألوان ـبتلفة.                                                   

   من ناحية المضمون:                                                                                     -ب
لقد جاء ىذا الّنص عبارة عن مقالة تصف منو الشعاب اؼبرجانية يف مياه البحر الصافية و ما 

تتعرض لو من تلوث، حيث بدئ النص بفكرة عامة تعاج "أمهية الشعاب اؼبرجانية يف كّوجها 
مأوى لكثَت من اغبيوانات البحرية"، مث تدرج يف ذكر األفكار األساسية حيث كانت الفكرة 

 عبارة عن" منو الشعاب اؼبرجانية يف البحر"،و الفكرة الثانية" أمهية الشعاب اؼبرجانية يف  األوىل
كّوجها مأوى لألظباك"، و أّما الفكرة األخَتة فكانت" اختفاء الشعاب اؼبرجانية، الذي يعٍت 

 طبيعةالقضاء على الكائنات البحرية اغبّية"، وجاء مغزى ىذا الّنص مركزا على" غرس حب ال
و احملافظة عليها يف نفوس اؼبتعّلمُت"، و يتضح جلّيا أن الّنص قد حوى على أىم اؼبهارات 

القرائية اليت يستطيع اؼبتعّلم ربقيقها من خالل قراءتو للنص قراءة صامتة أولية، و نص" 
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الشعاب اؼبرجانية" ال خيلو من وجود بعض اؼبفردات الّصعبة اليت شرحت بعض منها يف 
ستة مفردات مثل:)اؼبرجان: عروق ضبر تطلع من البحر كأصابع الكف،...(،  الكتاب و ىي 

كما توفرت فيو الكثَت من الظواىر الصرفية كتنوع أزمنة األفعال بُت ماضي و مضارع فمن 
بُت األفعال اؼباضية قبد:) كانت، أصبحت،...(، و األفعال اؼبضارعة مثل:)ينمو، تعيش، 

الظواىر النحوية و اليت من بينها تنوّع اعبمل بُت اظبية و فعلية زبفي،...(، باإلضافة إىل توفر 
      و بسيطة و مركبة مثل:                                                                

االظبّية:)ىناك الرخويات البحرية اؼبتوحشة(                                                          -
:)تعيش قبوم البحر(                                                                        فعلّيةلا -
البسيطة:)إن الشعاب حساسة(                                                                    -
                            اؼبركبة:)على كل إنسان أن يعلم أن اغبماية واجبة ؽبذه الشعاب(      -

ومن الناحية اؼبعجمية توفرت يف ىذا النص مفردات جديدة تساىم يف إثراء معجم الّتالميذ 
اللغوي مثل:)قبوم البحر الشوكية ، الرخويات البحرية اؼبتوحشة، خزانات األكسجُت،...(                            

كانت موظفة من فاصلة و نقطة و غَتىا و مثال   قدفأّما بالنسبة لعالمات الوقف و الًتقيم 
َعاُب  ى الشَّ اِفية َغَِت الَعِميَقِة، وُيَكويُن ِشعابًا ُتسمَّ ذلك:)يَنَمو اؼبرَجاُن  َدائًما يف اؼبَِياِه الصَّ

رَجانِيَّة.(، كما شكل الّنص تشكيال تاما.                                                      
ُ

                           اؼب
و يف اغبديث عن أسئلة الّنص فقد اتسمت بكّوجها تساعد اؼبتعّلم على فهم الّنص و 

استخراج أفكاره، وذلك لكّون أغلب األسئلة متعلقة دبا ورد يف الّنص و ىي بسيطة و غَت 
                                    معقدة و من أمثلة ذلك:                                                   

أين ينمو اؼبرجان؟                                                                                  -
ماىي الكائنات األخرى اليت تعيش يف الشعاب اؼبرجانية؟                                          -
للشعاب؟ فكل ىذه األسئلة اإلجابة عنها موجودة يف النص، و  لوثةما الذي تسببو اؼبياه اؼب -

ما على اؼبتعّلم سوى إجيادىا و استخراجها، و بالتايل سبّكنو من فهم النص فهما جيدا، و 
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ىي بسيطة و سهلة . و من ىنا ديكن القول أن أسئلة "أفَهُم النَّص" كانت مناسبة جدا 
  للمتعّلمُت.                       

أّما عن أسئلة التعبَت فقد كانت بسيطة و واضحة و مراعية للفروق الفردية بتنوّع 
األسئلة، و ىي كاآليت:                                                                                          

نفسها؟             ةزبيل حوارا بُت حديقة مائية و حديقة عامة، و اذكر كيف تصف كلَّ حديق -
كنتم يف عطلة صيفية على شاطئ البحر، و رأيت أحد األطفال يرمي الفضالت و بعض   -

العلب داخل اؼباء. دار بينك و بينو حوار. ماذا قلت لو؟                                                             
الصوص اليت تالئم مستوى الّتالميذ  نو من خالل ربليل نص "الشعاب اؼبرجانية" نرى أنّو م

يف ىذه اؼبرحلة الّتعليمية.                                                                         
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عرض النص:                                                                                   -11نص القراءة "االخِتراُع الرَّائع":  -سادسا

                                                 
1

 .444كتابي في اللغت العربيت، ص -رياض الىصىص - 
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 التعريف بالنص و أىميتو:                                                                            -2
 مالتعليم االبتدائي و اؼبوسو ينتمي ىذا النص إىل احملور السابع من كتاب السنة الرابعة من 

ب"عامل الصناعة و االبتكار"، وقد صنف النص األول داخل احملور، و اؼبرجع الذي أخذ منو "قصة 
رحلة سبتمرب اعبويّة" ؼبؤلفو" عبد اغبفيظ شقال"، و تظهر أمهية الّنص يف تبيان قيمة االخًتاعات و 

التقنية و  ستوياتن تقفز قفزات كبَتة على اؼبتسهيلها غبياة اإلنسان يف عصر استطاعت اإلنسانية أ
العلمية، وجعل اؼبتعّلم يواكب عصر التكنولوجيا و التقدم.                                          

تحليل الّنص:                                                                                     -3
                                                                                       من ناحية الشكل: -أ

جاء ىذا النص نثريا وصفيا، كبَت اغبجم حيث بلغ عدد أسطره ثالثة وعشرين سطرا، حيث 
حوى السطر الواحد حوايل ثالثة عشر كلمة فبزوجة بُت أظباء و أفعال و حروف، و يبلغ عددىا 

موّزعة يف طبس فقرات، فقد كان الّنص يف صفحة و ربع  لمةاإلصبايل حوايل ستة و تسعون ومئيت ك
و ىو نص طويل باؼبقارنة مع اغبجم الساعي اؼبخصص لو، كما احتوى الّنص على صورة لرجل يضع 

جناحُت مثل جناحي اغبمام وحياول الطَتان. أّما خط الّنص فقد طبع حبروف كبَتة و واضحة، 
الّنص كان أكرب حجما من مضمونو.                     وعنوانإلضافة إىل كتابتها باللون األسود، با

 من ناحية المضمون:                                                                                     -ب
رة ث بدئ النص بفكاع الطائرة، حيلقد جاء ىذا الّنص عبارة عن قصة تصف بدايات اخًت 

و اخًتاعو للطائرة"، مث تدرج يف طرح األفكار األساسية فجاءت الفكرة  نسانعامة تدور حول "اإل
األوىل تتحدث حول "ؿباولة اإلنسان الطَتان"، و كانت الفكرة الثانية عبارة عن "قباح االنسان يف 

ُصنع الطائرة"، أّما الفكرة األخَتة فكانت "التقدم اؼبذىل الذي وصل إليو االنسان يف ميدان 
اء مغزى ىذا الّنص مركزا على تعريف اؼبتعّلم "بأىم االبتكارات و االخًتاعات اليت وج ،الطَتان"

وصل إليها اإلنسان و سامهت يف تطوير حياتو"، ويتضح لنا جلّيا أّن الّنص قد حوى على أىم 
اؼبهارات القرائية اليت يستطيع اؼبتعّلم ربقيقها من خالل قراءتو للنص قراءة صامتة أولية، ونص" 

خًتاع الرّائع" مفرداتو سهلة و شائعة، و لكن ال خيلو من وجود بعض اؼبفردات الّصعبة اليت اال
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شرحت بعضا منها يف الكتاب اؼبدرسي مثل:)االخًتاع: صناعة شيء جديد، ربوة: أرض مرتفعة،...(   
 عالاألفكما توفرت يف الّنص الظواىر الصرفية كتنوع أزمنة األفعال بُت ماضي و مضارع فمن بُت 

اؼباضية قبد:)رأى، لعب، أصبحت، راح،...(، و األفعال اؼبضارعة مثل:)تستخدم، يتوقف، يضيف، 
يوفر،...(، باإلضافة إىل توفر الظواىر الّنحوية و اليت من بينها تنوّع اعبمل بُت اإلظبّية والفعلّية مثل: 

                               اعبملة اإلظبّية:)إن الطائرة ىي إحدى االخًتاعات العجيبة(         -
اعبملة الفعلّية :)لعب التطور يف تطور الطائرات دورا كبَتا(                                         -

ومن الناحية اؼبعجمية توفرت يف  ىذ الّنص مفردات جديدة تساىم يف إثراء قاموس الّتلميذ اللغوي 
                                                                        مثل:)فبرات الطائرة، اؼبغامرين،...(  

 أّما بالنسبة لعالمات الوقف و الًتقيم فقد كانت موظّفة من فاصلة و نقطة و غَتىا ومثال 
ذِىل يف َميَداِن الطَََّتِن،...(، كما شكل الّنص تشكيال تاما. و يف

ُ
م اؼب اغبديث  ذلك:)َرغَم َىَذا الت ََّقدُّ

عن أسئلة الّنص فقد اتسمت بكّوجها تساعد اؼبتعّلم على فهم الّنص و استخراج أفكاره، وذلك لكّون 
أغلب األسئلة متعلقة دبا ورد يف الّنص و ىي بسيطة و غَت معقدة و من أمثلة ذلك:                 

                             ما الذي شغل اإلنسان منذ زمن بعيد؟                                -
كيف كانت اول طائرة صنعها االنسان؟                                                             -
 ماىي أنواع الطائرات اليت ذكرت يف النص؟                                                      -

الّنص، و ما على اؼبتعّلم سوى إجيادىا و استخراجها، و فكل ىذه األسئلة اإلجابة عنها موجودة يف 
بالتايل سبّكنو من فهم الّنص فهما جيدا، و ىي بسيطة و واضحة، و من ىنا ديكن القول بأن أسئلة 

 "أَفَهُم النَّص" كانت مناسبة جدا للمتعّلمُت.                                                                
أسئلة التعبَت فقد كانت بسيطة و واضحة، و مراعية للفروق الفردية بتنوّع األسئلة و  نأّما ع

ىي كاآليت:                                                                                          
                ىل توافق الكاتب يف العنوان الذي أعطاه للّنص ؟ىل لك اقًتاح آخر؟            -
من بُت األشياء اليت اخًتعها اإلنسان )الرّاديو، اغباسوب، اؽباتف النّ ّقال، الّسّيارة( صف بدقة ما  -

أعجبك من ىذه االخًتاعات.                                                                           
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أنّو يالئم اؼبتعّلمُت يف ىذا السّن، فجميع تالميذ  لناو من خالل ربليل نص "االخًتاع الرَّائع" اتضح 
 السنة الرابعة ابتدائي يستطيعون قراءة، و فهم، و استيعاب ىذا الّنص.                        
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 المبحث الثاني: الدراسة الميدانية 
الذي يعد صورة للواقع يعد اعبانب اؼبيداين الشق اعبوىري واؼبكمل للجانب النظري, 

 الدراسي.
 المنهج: -أوال

 (1)«طائفة من القواعد اؼبصوغة من أجل الوصول إىل اغبقيقة للعلم.»ف على أنُّو: ويُعرَّ 
وباعتبار ىذه الدراسة تتناول ظاىرة من بُت الظواىر التعليمية بقصد إيضاحها وتشخيصها 

اؼبنهج اإلحصائي اؼبشفوع بالتحليل لدراسة  وكشف جوانبها وربديد العالقات بُت عناصرىا اعتمدنا
 أثر مهارة القراءة الصامتة يف التحصيل اللغوي للتالميذ.

 االستبانة: -ثانيا
أداة لفظية بسيطة ومباشرة هتدف إىل الّتعرف على مالمح خربات  «وتُعرَّف بأجّها: 

ن التقنُت يف الًتتيب و موضوع معُّت, ومن خالل توجيو أسئلة قريبة مكباىاهتم ذباؼبفحوصُت وا
 والصياغة وما شابو ذلك.

عّد ؽبذا الغرض لعدد من األسئلة اؼبكتوبة يف منوذج يُ  إجاباتأو ىي وسيلة للحصول على 
 (2)«ويقوم اؼبفحوص ديلئو بنفسو.

 انة:بعرض االست -ثالثا
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .49ص ، 4334 ،)د ط(،مصر –القاهرة  ،دار الىهضت ،مىاهج البحث العلمي ، عبد الرحمان بدوي-4

 .44-44،  ص 4444, 4غسة، ط  –زياد به علي محمىد الجرجاوي، القىاعد المىهجيت التربىيت لبىاء االستبيان، مطبعت أبىاء الجراح، فلسطيه  -4
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 
 كلية اآلداب واللغات بالوادي

 استمارة معلومات خاصة بمعلمي اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي حول القراءة الصامتة
تحضير مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص علوم اللسان بكلية اآلداب  إطارفي 

 لكم منا جزيل الشكرو على ىذه األسئلة  اإلجابةواللغات نرجو منكم 
 ىل تستخدم القراءة الصامتة؟  .1

 □أحيانا □ال□نعم
 إذا كان الجواب )نعم(, فيما تكمن فائدتها؟ -

 □تنمي المهارات اللغوية لدى التلميذ  -1
 □تدرب التلميذ على القراءة السريعة المقرونة بالفهم -2
 □تعوَُّد التالميذ على االعتماد على النفس في القراءة -3
ُأذكْرىا   □أو لفوائد أخرى -4

............................................................................
................................................ 

 بَُّق القراءة الصامتة؟إذا كان الجواب )ال(, لماذا ال تط -
 □لضيق الوقت -1
 □لعدم جدواىا  -2
ُأذكْرىا ..................................................   □ألسباب أخرى -3

   ............................................................................ 
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ىل يتجاوب التالميذ مع القراءة الصامتة؟                                                          .2
 □ال □نعم

 
 لجواب بـ )ال(, ىل ذلك راجع إلى: في حالة ا -

 □صعوبة المفردات الموجودة في النص:  -1
 □عجز المتعلم عن أداء المعنى:  -2
 □بعد محتوى النصوص عن واقع التلميذ ووسطو المعيشي:  -3
 □خلو النصوص من عناصر اإلثارة والتشويق:  -4

 الصامتة؟ ما ىي المهارات القرائية التي عليك تحقيقها في التالميذ بواسطة القراءة .3
 □استخراج الفكرة العامة للنص -1
 □استخالص األفكار الفرعية -2
 □اختيار المعنى المناسب  -3
 □فهم الكلمات من السياق -4

 ىل تطور مهارة القراءة الصامتة من التحصيل اللغوي للتالميذ؟ .4

 □ال □نعم  
 ما ىي الخطوات المتبعة في تدريس النصوص وفق القراءة الصامتة؟ .5

 □مقدمة مشوقة -1
 □األسئلة والتنويع فيهاطرح  -2

 ىل تقوم بتدريب التالميذ على استخدام القراءة الصامتة؟ .6

 □ال    □نعم  
 , ما ىي الوسائل المستخدمة؟(نعمإذا كانت اإلجابة بـ) -

 □من خالل عرض الصور -1
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 □القراءة في المكتبة -2
 □عرض البطاقات -3
 □عقد المسابقات بين التالميذ -4

 النصوص قراءة صامتة؟ىل تراقب التالميذ أثناء قراءتهم  .7

 □ال □نعم  
 ما ىي المدة الزمنية التي تخصصها أثناء أداء القراءة الصامتة؟ .8

 □دقائق 5 -1
 □دقائق 11 -2
 □دقيقة  15 -3
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 توزيع االستبانة: -رابعا
 تاريخ التوزيع العدد المقاطعة المؤسسة التعليمية 

  10 10 انصيرة المولدي 
00-51 

 5100فيفري 
 15 10 حشانينصرات 

 15 10 زكور فرحات الصغير
 15 10 زالسي الجيالني

 15 10 شيباني البشير بن الساسي
 15 10 بن علي سعد

 15 10 سروطي محمد
 15 10 غريسي مصباح

 15 10 عبد الالوي بوبكر
 

 ،5100فيفري  51و 00من خالل اعبدول نستنتج أن صبيع االستبانات وزعت يومي و 
 ( استبانة على تسع مؤسسات تعليمية كانت كاآليت:00واؼبتمثلة يف ) 

حيث استلم معلمو ابتدائية انصَتة اؼبولدي ثالث استمارات, ووزعت استمارتُت على باقي 
االبتدائيات )نصرات حشاين, زكور فرحات الصغَت, زالسي اعبيالين, شيباين البشَت بن الساسي, بن 

 غريسي مصباح, عبد الالوي بوبكر(.علي سعد, سروطي ؿبمد, 
 الحدود الزمنية والمكانية: -خامسا

مت رصد واقباز ىذه  الزمنيةومكانية فمن الناحية  زمنيةجاءت ىذه الدراسة ضمن حدود 
 .5100فيفري  52فيفري إىل غاية  00الدراسة اؼبيدانية ما بُت 

اؼبدارس االبتدائية الواقعة يف أما من الناحية اؼبكانية فتمت ىذه الدراسة على مستوى بعض 
والية الوادي وىي )انصَتة اؼبولدي, نصرات حشاين,زكور فرحات الصغَت, زالسي اعبيالين, شيباين 

 البشَت بن الساسي, بن علي سعد, سروطي ؿبمد, غريسي مصباح, عبد الالوي بوبكر(.
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 تحليل االستبانة: -سادسا
 السؤال األول: -

 ة؟ىل تستخدم القراءة الصامت
 %النسبة التكرار االحتماالت

 %85 02 نعم
 %02 10 ال

 %11 11 أحيانا
 %011 00 المجموع

 

 
 .يبُت استخدام القراءة الصامتة (:1الرسم البياني)

 التعليق:
من خالل السؤال الذي طرح على اؼبعّلمُت يتفق األغلبية على استخدام ىاتو اؼبهارة أثناء 

يف حُت الذين مل يتبنوا مهارة القراءة الصامتة يف التدريس مل تتجاوز (, %85نشاط القراءة بنسبة )
( وىذه النسبة ضئيلة جًدا مقارنة بالنسبة السابقة إاّل أنُّو ينبغي تدارك ىؤالء اؼبعلمُت %02نسبتهم )

واعتماد القراءة الصامتة كمرحلة سبهيدية للقراءة اعبهرية ألمهيتها, وىذه النتائج تدل على مدى 
 واءىا من قبل اؼبعلمُت.احت

 
 
 
 
 

84% 

16% 

 نعم

 ال
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 اقتراحات إجابة "نعم": -

 فيما تكمن فائدتها؟
 %النسبة  التكرار االحتماالت 

 %12 10 تنميَّ المهارات اللغوية -1
 %00 15 تدرب التلميذ على القراءة السريعة المقرونة بالفهم -2
 %80 00 تُعوَُّد التالميذ االعتماد على النفس في القراءة -3
 %11 11 أخرىأو لفوائد  -4

 %011 02 المجموع
 

 
 .يبُت فائدة القراءة الصامتة (:12الرسم البياني)

 التعليق:
( على اتفاق %80جاءت إجابات اؼبّلمُت ـبتلفة حول فائدة ىاتو اؼبهارة حيث دلَّت نسبة )

ن التلميذ االعتماد على نفسو يف القراءة دون تدخل اؼبعلم,  أغلبية اؼبعّلمُت أّن القراءة الصامتة سُبكَّ
( فهم الذين يرون بأن %00فهي تساىم يف تعزيز ثقتو بنفسو وتقديره االجيايب لذاتو, أّما نسبة )

القراءة الصامتة أكثر عونًا على الفهم, وتوفَتًا للجهد والوقت, بينما ذىب البعض اآلخر بنسبة 
ع, التحدث, الكتابة(, وىذا ما ( إىل أجها تطور اؼبهارات اللغوية للمتعلم اؼبتمثلة يف )االستما 2%)

تلميذ على العمل الحظناه من خالل زيارتنا اؼبيدانية يف كّون أن القراءة الصامتة طريقة فردية ربل كل 
 لوحده, واالعتماد على نفسو يف القراءة والفهم.

 

81% 

13% 
6% 

ُد التالميذ االعتماد على  ُتعوَّ
 النفس في القراءة 

تدرب التلميذ على القراءة  
 السريعة المقرونة بالفهم

 تنميَّ المهارات اللغوية 
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 اقتراحات إجابة "ال": -

 القراءة الصامتة؟ بقتطلماذا ال 
 %النسبة التكرار االحتماالت 

 %011 10 لضيق الوقت -1

 %11 11 لعدم جدواىا -2

 %11 11 أو ألسباب أخرى -3
 %011 10 المجموع 

 

 
 القراءة الصامتة. بيقتط عدميبُت  (:13الرسم البياني )

 التعليق: 
( من إصبايل اؼبعّلمُت الذين ال يطّبقون ىاتو اؼبهارة %011قبد أّن اؼبعّلمُت الثالثة بنسبة )

إىل ضيق الوقت, فقد تبُّت لنا أّن الساعات اؼبخّصصة لنشاط القراءة يفسر صبيعهم سبب ذلك 
بالنسبة للسنة الرابعة من التعليم االبتدائي غَت كافية وىذا باتفاق كّل اؼبعّلمُت, فبّا يلفت االنتباه إىل 

ص أّن ىذا األمر راجع إىل عدم دراسة وتقييم أمهية القراءة الصامتة من طرف الوزارة الوصية وزبصي
زمن كايف ؽبا, وعلى الرغم من ذلك فنؤّكد ضرورة اعتماد ىذه اؼبهارة وتنظيم سَتورة الدرس لتحقيق 

 الكفاءات اؼبستهدفة منو.
 
 

 

100% 

 لضيق الوقت
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 السؤال الثاني: -

 ىل يتجاوب مع التالميذ القراءة الصامتة ؟
 %النسبة التكرار االحتماالت 

 %05 05 نعم 

 %52 12 ال

 %011 00 المجموع 

 

 
 ذباوب التالميذ مع القراءة الصامتة.يبُت مدى  (:14البياني )الرسم 

 التعليق:
كان اؽبدف من ىذا السؤال معرفة مدى ذباوب التالميذ مع نشاط القراءة الصامتة أثناء 

( من إجابات اؼبعّلمُت يرون أن التالميذ يتجاوبون أثناء أداء %05حصص القراءة فكانت نسبة )
اآلخر فَتون أّن التالميذ ال يقومون بأداء ىاتو اؼبهارة أثناء قراءة النصوص  ىاتو اؼبهارة, أّما البعض

, وعليو نُِلُح على ضرورة عمل اؼبعّلمُت على تفعيل دور القراءة الصامتة دبراقبة التالميذ (%52بنسبة )
 عقب ذلك لتقومي مدى قباحهم يف تلك اؼبهارة.مع توجيو أسئلة  ومتابعتهم أثناء ذلك

 

 
 
 

74% 

26% 

 نعم

 ال
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 احات إجابة "ال":اقتر  -

 ىل ذلك راجٌع إلى:
 %النسبة التكرار االحتماالت

 % 08 12 صعوبة المفردات الموجودة في النص -1
 % 11 11 عجز المتعّلم عن أداء المعنى -2
 % 00 15 بعد محتوى النصوص عن واقع التلميذ ووسطو المعيشي -3
 % 00 15 خلو النصوص من عناصر التشويق واإلثارة -4

 % 011 00 المجموع
 

 
 يبُت عدم ذباوب التالميذ معالقراءة الصامتة. (:15الرسم البياني )

 التعليق: 
( ترجع السبب إىل صعوبة اؼبفردات اؼبوجودة يف %08تبُّت نتائج ىذا اعبدول أن نسبة )

( فنرى أن السبب يعود %00أّما نسبة )النص, حيث جيد اؼبتعلم نفسو أمام عباراٍت ال يستوعبها, 
 غَت بيئتو وؿبيطو, وىذا يؤثّ رُ إىل بعد ؿبتوى النصوص عن واقع التلميذ اؼبعيشي فهي تنتمي إىل بيئة 

سلًبا على ربصيلو اللغوي, كما يرى البعض اآلخر بنفس النسبة السابقة أّن السبب ىو خلو 
النصوص من عنصر التشويق واإلثارة ألّن معظم النصوص اؼبختارة من األدب اػبيايل واحتواءىا على 

 ىذه النصوص.ألفاظ ال تتماشى واؼبرحلة التعليمّية ؽبذه السنة, وىذا ما جيعل اؼبتعّلم ينفر عن قراءة 
 
 

38% 

31% 

31% 

 صعوبة المفردات الموجودة في النص

بعد محتوى النصوص عن واقع التلميذ 
 ووسطة المعيشي

خلو النصوص من عناصر االثارة 
 والتشويق



 الدراست التطبيقيت الميداويت              الفصل الثاوي                                 

 

 

43 

 السؤال الثالث: -

 ما ىي المهارات القرائية التي عليك تحقيقها في التالميذ بواسطة القراءة الصامتة؟
 %النسبة التكرار االحتماالت

 % 01 02 استخراج الفكرة العامة للنص -1
 % 50 05 استخالص األفكار الفرعية  -2
 % 02 18 اختيار المعنى المناسب -3
 % 58 02 السياقفهم الكلمات من  -4

 %011 20 المجموع
 

 
 يبُت اؼبهارات القرائية اليت حيققها التالميذ بواسطةالقراءة الصامتة. (:16الرسم البياني )

 التعليق:
وردت نتائج ىذا السؤال عن أىم اؼبهارات القرائية اليت يسعى اؼبعّلم إىل ربقيقها من خالل 

تدور حول فهم النص اؼبكتوب فأكثر نسبة كانت  اإلجاباتمهارة القراءة الصامتة, فمعظم 
( فكانت %58( حول استخراج اؼبتعّلم الفكرة العامة للنص أو اإلؼبام حبيثياتو, أما بنسبة )01%)

فبا يثري قاموس اؼبتعّلم اللغوي باؼبزيد من وصول اؼبتعّلم إىل فهم اؼبفردات من خالل سياق النص. 
( ربديد اؼبتعّلم %50فهم ؿبتوى النص, بينما جاءت نسبة )الكلمات والًتاكيب ليساعده على 

األفكار الفرعية للنص, فمن خالل القراءة السريعة مع الفهم يستطيع التلميذ استخراج األفكار اعبزئية 
اؼبهارة  القرائية اليت يسعى اؼبدرسُت إىل ربقيقها من خالل ( يف أن %02للنص, وأقل نسبة تقدر ب )

 أن يتمكن اؼبتعّلم من اختيار اؼبعٌت اؼبناسب ضمن ؾبموعة من اؼبفردات.ىاتو اؼبهارة يف 
 

30% 

27% 

15% 

28% 

 استخراج الفكرة العامة للنص 

 استخالص األفكار الفرعية 

 اختيار المعنى المناسب

 فهم الكلمات من السياق 
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 السؤال الرابع: -

 ىل تطّور القراءة الصامتة من التحصيل اللغوي للتالميذ؟
 %النسبة التكرار االحتماالت 

 %011 02 نعم 

 %11 11 ال

 %011 02 المجموع 

 

 
 .ةاللغويةالتالميذ صيلالصامتة غببُت مدى تطوير القراءة ي (:17بياني )ال رسمال

 التعليق:
من خالل تتبع النتائج والّنسب يتضح جلياً أّن اإلجابة بنعم ىي الغالبة يف ىذا السؤال بنسبة 

( حبيث نرى اتفاق ُكل اؼبعّلمُت يف كّون القراءة الصامتة تزيد من حصيلة اؼبتعّلم الّلغوية, 011%)
 كما أجّها تزيد من ثروتو اللغويةوالًتاكيب, والوصول إىل فهمها,  ، فهي تتيح لو تأمل العبارات

 السؤال الخامس: -

 ما ىي الخطوات المتبعة في تدريس النصوص وفق القراءة الصامتة؟
 %النسبة التكرار االحتماالت 

 %25 02 مقدمة مشوقة  -1

 %58 02 طرح األسئلة -2

 %011 00 المجموع 

 

100% 

 نعم
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 يبُت اػبطوات اؼبتبعة يف تدريس النصوص وفق القراءة الصامتة. (:18بياني )الرسمال
من خالل النتائج اؼببّينة يف اعبدول أعاله واليت توضح نسبة اؼبعّلمُت الذين خيتارون تقدمي التعليق:

نشاط القراءة الصامتة انطالقًا من خّلق مدخل مناسب, أو وضع تالميذىم يف وضعية مشكلة 
( سبهيًدا وهتيئة ألذىان اؼبتعّلمُت %25الصعبة واليت دّلت عليهم بنسبة )خاصة النصوص الطويلة و 

وجلب انتباىهم وربفيزىم وتشويقهم للّنص, أّما الذين يقدمون نشاط القراءة الصامتة من خالل طرح 
( حيث يعتمد اؼبعلم على معارف التالميذ وخرباهتم %58األسئلة والتوزيع فيها فكانت نسبتهم )

بغية فهم القضية اعبديدة مستخدًما األسئلة اؼبتنوعة هبدف استثارة حب جهنشاطهم السابقة فيو 
اؼبعرفة لديهم ودفعهم لقراءة النص من أجل الوصول إىل اؼبعرفة الصحيحة, وكالمها أداتان فعَّالتان يف 

, بداية القراءة الصامتة والتنويع يف استعماؽبما من طرف اؼبعّلمُت حسب طبيعة الّنص وموضوعو
 ومستوى الّتالميذ وقدراهتم ودرجة الدافعية لديهم.

 السؤال السادس: -

 ىل تقوم بتدريب الّتالميذ على استخدام القراءة الصامتة؟
 %النسبة التكرار االحتماالت 

 %011 02 نعم 

 %11 11 ال

 %011 02 المجموع 

 

52% 

48% 
 مقدمة مشوقة

 طرح األسئلة
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 يبُت تدريب التالميذ على استخدام القراءة الصامتة. (:19بياني )ال رسمال

 التعليق:
يقومون بتدريب التالميذ على القراءة الصامتة وىذا من خالل نسب اعبدول تبُّت أّن اؼبعّلمُت 

( وما ديكن قولو ىنا أن للمعّلمُت دورًا كبَتًا يف تنمية مهارة القراءة %011باتفاق اعبميع وبنسبة )
 وتفعيلها وغرسها يف اؼبتعّلم وتشجيعو عليها.الصامتة 

 اقتراحات اإلجابة بـ "نعم": -

 ؟ماىي الوسائل المستخدمة
 %النسبة التكرار االحتماالت

 %08 18 من خالل عرض الصور -1

 %20 05 القراءة في المكتبة -2

 %11 11 عرض البطاقات -3

 %2 10 عقد المسابقات بين التالميذ -4

 %011 50 المجموع

 

 
 يبُت الوسائل اؼبستخدمة يف تدريب التالميذ على القراءة الصامتة. (:11بياني )الالرسم

 

100% 

 نعم

57% 

38% 

5% 

 القراءة في المكتبة

 عرض الصور

 عقد المسابقات بين الّتالميذ
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 التعليق:
يتضح من خالل اعبدول اؼببُت للنسب اػباصة بالوسائل اؼبستخدمة يف تدريب التالميذ على 

( حبيث %20متة, وذلك بتشجيع اؼبتعّلمُت على القراءة يف اؼبكتبة واليت تقدر بنسبة )االقراءة الص
 ومداركو.يقوم اؼبعلم بتشويق الّتالميذ على مطالعة قصص واجملالت اليت تناسب واقع التلميذ 

( من إجابات اؼبعّلمُت ترى أن عرض الصور يساىم يف تدريب التالميذ %08أّما نسبة )
ي يف اؼبتعّلمُت الفهم السريع, وىناك من يرى وبنسبة ضئيلة تقدر ب ) ( أن %2على القراءة حبيث ينمَّ

 عقد اؼبسابقات بُت الّتالميذ يف سرعة االلتقاط والفهم, تساىم يف تنمية مهارة القراءة الصامتة.
 السؤال السابع: -

 الميذ أثناء قراءتهم النصوص قراءة صامتو؟ل تراقب التّ ى
 %النسبة التكرار االحتماالت 

 %011 02 نعم 

 %11 11 ال

 %011 02 المجموع 

 

 
 يبُت مدى مراقبة اؼبعلمُت التالميذ أثناء قراءهتم النصوص قراءة صامتة. (:11)بياني ال الرسم

 التعليق:
( إذا أّن اؼبعّلمُت يراقبون الّتالميذ %011يبُت اعبدول أّن النسبة اليت أجابت بنعم كانت )

أثناء قراءة النصوص قراءة صامتة من خالل جلستو وحركاتو اعبسمية, وحركات عينيو أثناء القراءة, 
فالتلميذ ال وما إذا كان يسَتخدم أصابعو يف تتبع الكلمات واغبروف, أو ما إذا كان منطلقا يف القراءة 

 يلهيو عن القراءة الصامتة. يًتك دون متابعة حىت ال ينشغل دبا
 

100% 
 نعم
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 السؤال الثامن: -

 ما ىي المدة الزمنية التي تخصصها أثناء أداء القراءة الصامتة؟
 %النسبة  التكرار  االحتماالت

 %80 00 دقائق 5 -1

 %00 10 دقائق  11 -2

 %11 11 دقيقة  15 -3
 1%11 02 المجموع 

 

 
 يبُت اؼبدة الزمنية اليت خيصصها اؼبعلمون التالميذ أثناء أداء القراءة الصامتة. (:12بياني )ال الرسم
 التعليق:

من خالل اعبدول يتبُّت أّن الوقت الذي وخيّصصو اؼبعلمون ألداء مهارة القراءة الصامتة ىو 
اؼبهارة  ( حبيث يرون أّن الزمن اؼبخصص ؽباتو %80دقائق( وىذا باتفاق جل اؼبدرسُت وبنسبة ) 2)

كاٍف من وجهة نظرىم لتحقيق األىداف الًتبوية, يف حُت يرى البعض اآلخر أن الوقت الذي 
دقائق( وىذا ما دلت عليو إجاباهتم بنسبة  01يستغرقو الّتالميذ يف أداء ىاتو اؼبهارة يصل إىل )

ى السرعة يف ( فقط من النسبة اإلصبالية حبيث يهدف اؼبعّلمُت إىل ضبط وتدريب الّتالميذ عل00%)
ونقول ىنا أن ىذا االختالف البسيط بُت اؼبعلمُت .متة وااللتزام بالوقت اؼبخصص ؽباالقراءة الصا

طبيعي ذلك أّن مستوى الّتالميذ القرائي لو أثر يف ربديد اؼبّدة الزمنية, كما أّن حجم الّنص طولو 
 وِقصره لو أيًضا أثره يف ذلك.

 

81% 

19% 

 دقائق  5

 دقائق 10
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                                                                     خالصة:                         
ما ديكن أن نستخلصو من ىذا الفصل كبصره يف الّنقاط التالية:                                    

دراسة و تحليل الكتاب المدرسي:                                                                  -1
من خالل دراستنا و ربليلنا لكتاب السنة الرّابعة من الّتعليم االبتدائي تبُت أنّو:                      

ية اؼبختلفة.                             مراعاة الكتاب اؼبقاربة النصية يف تدريس أنشطة اللغة العرب -
احتوى الكتاب على عشرة ؿباور، كل ؿبور يتضمن على األقل نصُت، و يبلغ العدد اإلصبايل  -

للنصوص ثالثُت نصا مست اعبوانب اؼبتعددة للمتعّلم.                                              
فهي سبس صبيع نواحي حياة اؼبتعّلم من جهة اجملتمع، التنويع و الثراء يف موضوعات النصوص،  -

الوطن، األخالق، البيئة، الرياضة، االخًتاعات العلمية، كم أجّها متنوعة من ناحية مصادرىا.           
كانت النصوص الثقافية أكثر حضورا من النصوص األخرى، بينما الّنص الديٍت كان األقل  نسبة   -

                                                                           و عدده ؿبتشم.          
تنّوعت أنواع النصوص فنجد يف الكتاب غلبة القصص اػبيالية، و تعّددت أمناط النصوص بُت  -

سردي و و صفي، إال أّن الغالب عليها كان الّنمط السردي، أّما بقية األمناط فلم يكن ؽبا حضور. 
الصور و األسئلة اليت ترافق الّنص تعكس مضمونو بشكل واضح.                         معظم  -
اغبجم الكبَت للّنص إذ يتكون من صفحة و ربع، و معروف أّن اؼبتعّلمُت يشعرون باؼبلل و الضجر  -

          من ىذه النصوص فال يستمتعون هبا أو يتأثرون ؽبا.                                        
تحليل االستبانات:                                                                                -2

 -من خالل استجواب اؼبعّلمُت و صلنا إىل الّنتائج اآلتية:                                            
 -ء حصة القراءة.                                   تبٍت اؼبعّلمُت استخدم مهارة القراءة الصامتة أثنا

اتفاق أغلبية اؼبعّلمُت حول فائدة القراءة الصامتة يف كّوجها سبكن الّتلميذ االعتماد على نفسو يف 
القراءة و تساعده على الفهم و توفر لو اعبهد و الوقت.                                             

ة رابعة ابتدائي متجاوب مع نشاط القراءة الصامتة و بشكل كبَت.                   إّن متعّلم سن -
التزام اؼبعّلمُت بإجراءات سَت نشاط القراءة الصامتة.                                                -
ظر ألنّو يعمل نشاط القراءة الصامتة يعترب ذا قيمة كبَتة مثلو مثل باقي األنشطة األخرى، ن أنّ  -

على إثراء اؼبتعّلم من الناحية اللغوية و اؼبعرفية، وتطوير قدرات اؼبتعّلم، و أمناط تفكَته.               
إّن التوزيع الساعي اؼبخصص غبصة القراءة غَت مناسب، و جيب زبصيص و قت كايف حىت  -
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                                       يستفيد اؼبتعّلم منو بشكل فعلي.                               
إّن للمعلم دور كبَت و فّعال يف تنمية مهارات القراءة الصامتة من خالل تفعيلها و غرسها لدى  -

اؼبتعّلم و تشجيعو عليها و ذلك بوسائل شىت كإحضار القصص و اجملالت من قت إىل آخر، و عقد 
                                                          مسابقات بُت الّتالميذ...                  

يثَت اؼبعّلم الّتالميذ ألجل قراءة الّنص قراءة صامتة من خالل مدخل مناسب.                     -
ي حصيلة التلميذ باؼبفردات اعبديدة و الًتاكيب اعبديدة، كما تكسبو  - أّن القراءة الصامتة تنمي

 كالسرعة و االستقالل بالقراءة.مهارات قرائية  



 

 

 خامتة
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: الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
بعد ىذه الدراسة نكون قد وصلنا إىل هناية حبثنا، فمن خالل نتائج الدراسة املقّدمة و اليت      

أجريناىا عن طريق حتليل كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة من التعليم االبتدائي، وكذلك الدراسة 
                        امليدانية و اليت دتثلت يف استجواب املعّلمني خرجنا بالنّتائج اآلتية:           

تُ َعدُّ القراءة الصامتة عملية بنائية يقوم فيها القارئ بور معاجل إجيايب نشط للمعرفة، و ليس جمّرد  -
مستقبل سليب حبيث يكون املتعّلم عنصر فّعاال، كما تتضمن عمليات عقلية و مستويات تفكري علّيا. 

ُل القراءة الصامتة أحد الدعائم األس - اسية يف العملية الّتعليمية، فقدرة التلميذ على القراءة ُتَشكِّ
السريعة الفّعالة مع الفهم من أىّم األدوات اليت تعني على التحصيل الدراسي.                       

حتظى القراءة الصامتة بأمهية و مكانة رفيعة بني أنواع القراءة األخرى، حيث أهّنا تتيح تركيزا و فهما  -
قراءة، كما أهّنا توف ُِّر اجلهد و الوقت للمتعّلم، إضافة إىل صالحيتها لالستخدام يف مواقف أثناء ال

احلياة املختلفة.                                                                                       
د أىداف العملية الرتبوية يف إنَّ ىناك تأثريا واضحا ترتكو القراءة الصامتة كنشاط أساسي يف جتسي -

زيادة و إثراء الرصيد اللغوي و توسيع و تطوير املدارك الفكرية و املعرفية للمتعّلم، و مساعداتو على 
                                                                                  ادراك خمتلف املعاين.

ئل الّتعليمية اليت تساىم يف تنمية مهارات القراءة الصامتة و الكتاب املدرسي من أىّم الوسا -
                   التدريب عليها.                                                                    

ي املقاربة إنَّ املقاربة الّتعليمية املعتمدة يف مناىج اللغة العربية للسنة الرّابعة من الّتعليم االبتدائي ى-
الّنصية اليت تعترب من الّنص عنصرا أساسيا يف الوحدة الّتعليمية.                                       

يعتمد التطبيق اجلّيد يف تدريس القراءة الصامتة على دتّكن املعلم من اللغة العربية، و السري وفق  -
                                                  خطواهتا و إعطاء الفرصة للّتالميذ ملمارستها.      

تنّص املناىج الرتبوية الرمسية على تدريس القراءة الصامتة يف أنشطة القراءة، ولكّنها مل توضح كيفية  -
سريىا.                                                                                                

دُّ القراءة الصامتة من النشاطات الرتبوية اهلامة اليت تساىم و بشكل كبري يف مساعدة املتعّلمني تُ عَ  -
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يف ختطي املشاكل القرائية، و ذلك بتعزيز املهارات القرائية و العمل على رفع مستوى القراءة السليمة 
فردات و الرتاكيب و و الصحيحة لديهم، و إثراء معاجم الّتالميذ اللغوية بزيادة حصيلتهم من امل

األفكار مما جيلهم أكثر مرونة يف التعامل مع ما ىو مكتوب أثناء القراءة اجلهرية من حيث النطق 
السليم و الفهم الصحيح للمقروء.                                                                    

                                                     وبناء على ما تقدم نقرتح ما يأيت:                
تدريب معلمي اللغة العربية، على أسس و مبادئ القراءة الصامتة و كيفية السرّي بإجراء حّصة  -  

القراءة وفق ىذا األسلوب.                                                                           
 الرتبويني تمتابعة املعّلمني عند تدريس القراءة الصامتة، و مساعدهتم يف تذليل فتشنياملالتأكيد على  -

ما يعرتضهم من عقبات أثناء التدريس.                                                              
تة و مبادئها و كيفية توجيو القائمني على تأليف مناىج اللغة العربية االىتمام تمهارة القراءة الصام -

سريىا.                                                                                               
االىتمام بإنشاء مكتبة مدرسية لتدريب الّتالميذ على القراءة الصامتة، و تشجيعهم على القراءة  -

ة.                                                          احلرّة، ممّا يساعد على تنمية ميوهلم القرائي
التأكيد على مديري املدارس بضرورة هتيئة الظروف املناسبة للّتالميذ، ليتعلموا بشكل جّيد، و ذلك  -

 –قدر االمكان  -بإعداد األقسام الدراسية إعداد جيدا، و احلّد من ظاىرة اكتظاظ الفصول الدراسية
عّلم متابعة الّتالميذ بشكل جّيد، و يتمّكن كل تلميذ من القراءة.                         ليتسّّن للم

إينِّ رأيت أنّو ال يكتب إنسان كتابا يف يومو، إال » و منو خنتم بقول عماد الدين األصفهاين:       
م ىذا  لكان أفضل، و قال يف غده لو غري ىذا لكان أحسن، و لو زيد كذا لكان ُيستحسن، ولو قدِّ

و « لو ترك ىذا لكان أمجل، وىذا من أعظم العرب، و ىذا دليل على استيالء الّنقص يف مجلة البشر
الّلو نسأل أّن يكون ىذا العمل خالصا لوجهو الكرمي و أن جيعلنا ممّن خيدمون لغة القرآن الكرمي، و 

. آخر دعوانا أّن احلمد لّلو رّب العاملني   
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 الملخص:

فهي تتكون من مجموعة من   ، تعتبر القراءة منذ القدم من أهم وسائل التعلم اإلنساني    

المهارات و التي من بينها القراءة الصامتة التي تعدَّ القراءة الطبيعية المستعملة في 

 في العملية التعليمية التعلمية. الحياة و أحد الدعائم األساسية

" أثر مهارة القراءة الصامتة في تيار موضوع بحثنا هذا هنا كان منطلقنا في اخ من    

كتاب اللغة العربية  –التحصيل اللغوي لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي 

                                                                                                                            -أنموذجا

اشكالية موضوعنا هذا: كيف تؤثر مهارة القراءة الصامتة في تحصيل من هنا نطرح     

 التالميذ؟

واقتضت طبيعة هذا الموضوع أن نعتمد على المنهج الوصفي و المعتمد على    

 المعالجات اإلحصائية في دراسة النتائج وتحليلها وتفسيرها.

 ى مجموعة من النتائج أهمها:لنهاية بحثنا هذا نكون قد وصلنا إ وفي   

تعدُّ القراءة الصامتة عملية بنائية يقوم فيها القارئ بدور معالج ايجابي نشط  -

 وليس مجرد مستقبل سلبي بحيث يكون المتعلم عنصرا فعاال. للمعرفة،

فقدرة التلميذ  التعليمية،تشكل القراءة الصامتة أحد الدعائم األساسية في العملية  -

ة الفعالة مع الفهم من اهم األدوات التي تعين على التحصيل ععلى القراءة السري

 الدراسي.

إن هناك تأثيرا واضحا تتركه القراءة الصامتة كنشاط أساسي في تجسيد أهداف  -

المدارك  وتطوير  وتوسيعالعملية التعليمية في زيادة وإثراء الرصيد اللغوي 

 ومساعدته على إدراك مختلف المعاني.والمعرفية للمتعلّم،  الفكرية

الكتاب المدرسي من أهم الوسائل التعليمية التي تساهم في تنمية مهارات القراءة  -

 الصامتة والتدريب عليها.

تنص المناهج التربوية الرسمية على تدريس القراءة الصامتة في أنشطة القراءة  -

 ولكنها لم توضح كيفية سيرها.

دّ القراءة الصامتة من النشاطات التربوية الهامة التي تساهم وبشكل كبير في تع -

مساعدة المتعلمين في تخطي المشاكل القرائية وذلك بتعزيز المهارات القرائية 

 والعمل على رفع مستوى القراءة الصحيحة و السليمة لديهم.



 تقدم نقترح ما يأتي: وبناء على ما   

بية على أسس ومبادئ القراءة الصامتة وكيفية السير تدريب معلمي اللغة العر -

 حصة القراءة وفن هذا األسلوب. بإجراء

التأكيد على المشرفين التربويين بمتابعة المعلمين عند تدريس القراءة الصامتة  -

 من عقبات أثناء التدريس.ومساعدتهم في تذليل ما يعترضهم 

على القراءة الصامتة وتشجيعهم  االهتمام بإنشاء مكتبة مدرسية لتدريب التالميذ -

 على القراءة الحرة مما يساعد على تنمية ميولهم القرائية.

التأكيد على مديري المدارس بضرورة تهيئة الظروف المناسبة للتالميذ ليتعلمو  -

بشكل جيد وذلك بإعداد األقسام الدراسية والحد من ظاهرة اكتظاظ الفصول 

 من القراءة. تلميذتالميذ بشكل جيد و يتمكن كل الدراسية ليتسنى للمعلم متابعة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Résumé 

   La lecture est un moyenne d'apprentissage le plus important 

depuis longtemps. Elle se compose d'un ensemble de compétentes 

qui comprennent la lecture silencieuse la lecture naturelle qui 

utilise de la vie et elle est pouliers fondamentaux de 

l'apprentissage  pédagogique piliers. 

    À partir d'ici ; nous avons proposé la problématique suivant 

comment affecte la lecture silencieuse à rendement de langue aux 

élèves? 

  Requis par la nature de ce sujet doivent compter à l'approche 

descriptive à base de processeurs statistiques dans les résultats de 

l'étude. 

  La fin de cette recherche; nous sommes obtenus les résultats 

suivantes: 

         -La lecture silencieuse est processus de construction, le 

lecteur est un rôle actif positif de la connaissance  

-La lecture silencieuse est piliers fondamentaux à 

l'apprentissage la capacité de l'élève a la lecture efficace et 

rapide avec compréhension, des outils les plus importants 

pour la réussite. 

-La  lecture silencieuse est un activiste contribuer  à aider 

l'apparent à surmonter les problèmes d'alphabétisation  

-Elle enrichit l'équilibre linguistique et expansion râpe 

intellectuelle à l'apprenant     
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