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 مستخلص 

لكتاب  القخائيالستزسشة في البخىاهج  القخائيٌجؼ البحث إلى تحجيج هٍارات الفٍؼ 
، وقج  القخائيلمتشؾر السعاييخ الجولية في ضؾء  التجاري  الثاىؾي المغة العخبية بالرف األوؿ 

الالزهة  القخائيوقج تؾصل البحث لقائسة  هٍارات الفٍؼ  التحميمي الؾصفياتبع البحث السشٍج 
 القائسةواحتؾت   القخائيلمسخحمة الثاىؾية ووضعت القائسة في ضؾء السعاييخ  الجولية لمتشؾر 

هٍارة ( ، وتؼ استخجـ  58   ٌاعجدهٍارات فخعية وكاف عمى اربع هعاييخ رئيدة تشجرج هشٍا 
مفرميؽ ل القخائيبظاقة تحميل السحتؾى كأداة لتحقيق ٌجؼ البحث وطبقت عمى السحتؾى 

 .  الثاىؾي هؽ كتاب المغة العخبية لظالب الرف األوؿ  والثاىياألوؿ 
وفى ضؾء ىتائج البحث جاءت هٍارات الفٍؼ القخائي بشدب هتفاوتة ، حيث ىالت 

البخىاهج القخائي  هٍارات استخجاع السعمؾهات عمى أعمى هدتؾى وجاءت بشدب ضعيفة فى
تقؾيؼ السحتؾى والمغة والعشاصخ( وافتقخ البخىاهج  –-هٍارات )دهج األفكار وتفديخ السعمؾهات

 لسٍارات تكؾيؽ االستجالالت 
هٍارات الفٍؼ ى ضؾء ها أسفخ عشً البحث ، قجهت الباحثة ترؾر هقتخح لتزسيؽ وف

 كسحاولة لعالج ىؾاحي القرؾر.  يالقخائفي ضؾء هعاييخ التشؾر القخائي بالبخىاهج القخائي 
 

 ( القخائيالتشؾر  -البخىاهج القخائى – القخائيالفٍؼ الكمسات السفتاحية : ) 
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Evaluation of Reading Comprehension Skills in the Reading Program 

of Arabic Book for First Grade Commercial Secondary in the Light of 

the International Standards for Measuring Reading Literacy PIRLS 

 

Abstract: 

The research aimed at determining the reading comprehension 

skills of the reading program of Arabic textbook for first-grade 

commercial secondary in the light of the international standards for 

measuring reading literacy. The research utilized the descriptive 

analytical approach to develop a list of reading comprehension skills 

required for the secondary stage considering the standards of PIRLS. The 

list encompassed four main criteria for twenty-five sub-skills. The current 

researcher used a content analysis checklist for analyzing the reading 

content of the Arabic textbook for first-grade secondary students of two 

semesters. The results indicated that the program focused mainly on 

information retrieval skills, while other skills such as synthesizing ideas, 

interpreting information, and evaluating the content and the language 

were inadequately handled, in addition to completely lacking inference 

skills. Based on the findings, the researcher provided a proposal for 

incorporating the skills of reading comprehension in the reading program 

in light of the standards of reading literacy as an attempt to address the 

shortcomings. 

Keywords:  reading comprehension, reading program, reading 

literacy 
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 مكدمة 

يذٍج العرخ الحالي تقجها عمسيا واىفجارا هعخفيا سخيعا وهتالحقا في جسيع هياديؽ 
أف يمؼ بقجر  االىداف ، فأصبح يتظمب هؽ كل فخدالحياة ، هسا يشعكذ ذلػ عمى هدتؾى حياة 

هشاسب هؽ السعارؼ والسٍارات وأف يستمػ أساليب وقجرات هتشؾعة لمتفكيخ ليتساشى هع ها 
 يجور حؾلً وليؾاجً هذكالتً اليؾهية .

وحتى يتكيف ويتساشى الفخد هع طبيعة العرخ وهتظمباتً ، يشبغي أف يكؾف هتشؾرا 
( يعشى : "  0،57>>4وزهالؤي ،  بسا يتالءـ هع ٌحي الستظمبات ، والتشؾر كسا يخاي )السفتى

الظخائق واألساليب التي يعبخ بٍا اإلىداف عؽ إدراكً لمعالؼ ، وعؽ أدوار كيشؾىتً فيً ، فٍؾ 
صؾرة لحياة الفخد تتكاهل فيٍا هكؾىات المغة السدتخجهة هع األفعاؿ الرادرة هشً  ، والكيؼ  

دبٍا واالتجاٌات والٍؾايات والسعتقجات التي يتبشاٌا ويؤهؽ بٍا ، والسعارؼ التي اكت
االجتساعية التي يتسيد بٍا عؽ غيخي هؽ البذخ برفة عاهة ، وعؽ غيخي هؽ أبشاء ثقافتً 

 برفة خاصة "
 رادػأف ىػإل الهاسة حاجتىا إلى العصر ٌذا في لمفرد العان التىَر أٌهيةيختبط 

 التربية عمهاء فإو التصَر لٍذا َتطبيقاً هتىَريو،  الهعرفة هو أدىى بحد يمهَو يوػهتعمه
 بىائً في التغيرات تتىاغن حتى َحاجاتً الهجتهع بهتطمبات التعمين ربط ةػبأٌهي صحَوػيى

االغتخاب عؽ ٌحا العالؼ الججيج الخارجة وإال سؾؼ يذعخ بالتغيرات  هع َالعقمي الىفسي
 (7،400>>4شبارة ،)

وإعجاد فخد وتعج التخبية ٌي أحج هرادر تسكؽ االفخاد هؽ هالحقة ٌحي التظؾرات 
يتدمح بالسعخفة والعمؼ والسٍارات لسؾاجٍة تظؾرات الحياة وأداء دوري في خجهة السجتسع ، كسا 

 تدٍؼ في تدويجي بالسعخفة في هؾضؾعات وهجاالت عمسية هتعجدة وهتشؾعة .
ى سبيل الوتعتبخ القخاءة ٌي وسيمة التفاٌ  ؼ والتؾاصل بيؽ أبشاء الجشذ البذخى ، ٌو

 ( 5009غشى عشً في تؾسيع آفاؽ الفخد العمسية والسعخفية ) صالح ، 
فالسجتسع الحى يدعى أفخادي إلى استخجاـ القخاءة لتبادؿ األفكار واآلراء ٌؾ هجتسع 

في شتى هجاالت  واالزدٌاريحسل صفة القؾة الفكخية ألفخادي وهجتسع قادر دوها عمى التقجـ 
 الحياة .
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في  اٌتساها( أف القخاءة ٌي السٍارة المغؾية األكثخ 5047،466ويخى) فزل هللا ،
، سؾاء كاف ٌحا العسل هؾجٍا هؽ خالؿ حرة القخاءة وكتبٍا داخل الفرل أو  السجرسيالعسل 

في السكتبة ، أو خارج السجرسة في أوقات الفخاغ لتؾسيع دائخة هعارؼ وخبخات التالهيح 
ؼ .   وتٍحيب أذواقٍؼ وتشذيط أفكاٌر

يتجاوز هخحمة التعخؼ وىظق الكمسات إلى  ا أصبح هؽ الزخوري بشاء قارئ واعلح
 مة الفٍؼ الؾاعي لمسقخوء هخح

إف األصل في القخاءة أف تكؾف لمفٍؼ ، ألف الفٍؼ القخائي هٍارة رئيدة ، بل ٌي 
السٍارة السحؾرية التي يٍجؼ تعميؼ القخاءة إلى تشسيتٍا ، ويحتاج السخء القخاءة ليذ فقط لفٍؼ 

ف ٌحا الشؾع ( ، حيث إ Al-Alwan,5045السعشى السباشخ ، ولكؽ لفٍؼ األفكار الستزسشة )
هؽ الفٍؼ ٌؾ أحج األسباب الخئيدة لمقخاءة " إذ أف القارئ الحى يقخأ بجوف فٍؼ لمسعشى ، 

 ( . Teng.500<,p59واألفكار ، ال يقخأ حقا )
بأىً : عسميات عقمية وهعخفية  القخائي( الفٍؼ :;5، 5048ويعخؼ ) حجاج ، 

، هع االعتساد عمى خبخاتً الدابقة  التي يحتؾيٍا الشص السعاىيإلى  بالقارئ هتكاهمة ، ترل 
يقؾـ فيٍا بالخبط بيؽ الكمسات والجسل ثؼ الفقخات ثؼ يقـؾ بالتفديخ والتحميل والشقج والتقؾيؼ 
فيبجأ بحلػ هؽ هدتؾى الفٍؼ الحخؼ إلى هدتؾى الفٍؼ اإلبجاعي ، حتى يتسكؽ هؽ التفاعل 

 هع بشاء الشص " .
عسمية بشاء وفٍؼ لمسعشى هؽ خالؿ الشرؾص ، ويتزسؽ  القخائيوتعج عسمية الفٍؼ 

 فٍيوالرخيح هؽ الشص ، وفٍؼ العالقات واألفكار داخل الشص ،  الزسشيذلػ إدراؾ السعشى 
& ;Sigel,5040;Elashhab,500والشص )  القارئ عسمية هتعجدة األبعاد ؛ تتزسؽ 

Lipka   القخائي( وتتزسؽ العؾاهل السختبظة بالشذاط (Teng,500< ) 
وقج شٍجت الداحة التخبؾية العجيج هؽ الجراسات التي تشاولت االٌتساـ بسٍارات الفٍؼ 

ودراسة ( 5045( ودراسة ) الخؾالجة ، Huang,5044بالتشسية وهشٍا دراسة )  القخائي
Spruce,5045)  الحيؽ أكجوا أٌسية هٍارات الفٍؼ القخائي فٍي تجعل الظالب يتجاوزوف )
 لى السدتؾيات الزسشية والشقجية والتحوقية واإلبجاعية لمشص السقخوء .السعاىي الدظحية إ

والتي تدٍؼ في رفع  القخائيىادت بعض الجراسات بزخورة تشسية هٍارات الفٍؼ وقج 
، ( ودراسة ) العظار5045) الذٍخى ،هدتؾى التعميؼ والتعمؼ وحل هذكالي وهشٍا دراسة 
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ال يحجث  القخائي( وجسيعٍا أكجت أف الفٍؼ  5048( ودراسة ) عبجالسقرؾد ،  5047
إدراؾ ها بيؽ بلمستعمؼ دفعة واحجة فٍؾ يسخ بسخاحل عجيجة بجاية هؽ قخاءة الدظؾر ،هخورا 

حخ وهؽ ثؼ  رأىصؾال إلى ها وراء ٌحي الدظؾر وتكؾيؽ و ضسشية ودالالت و  الدظؾر هؽ هعاف
 .  اىتاج ابجاع ججيج

ؽ بعيجي عؽ هذٍج تظؾيخ التعميؼ الخكب ولؼ تكولؼ تتخمف  وزارة التخبية والتعميؼ  عؽ 
 األهخيكيةقاهت وزارة التخبية والتعميؼ بالتعاوف هع الؾكالة  5044 -;500ففي الفتخة هؽ 

(  و )هذخوع تحديؽ األداء    EFAالقخاءة لمجسيع )لمتشسية الجولية وهؽ خالؿ اتفاقية 
بالسخحمة االبتجائية لمجسيع ، ورفع كفاءة  اإللداهي( عمى تؾفيخ التعميؼ   Giloلمبشات  التعميسي

السعمسيؽ والكتب السجرسية وتحديؽ هجخالت العسمية التعميسية  ، كسا قاهت الؾزارة بكياس 
العيشة لؼ يدتظيعؾا قخاءة كمسة  ثمثيوأعٍخت الشتائج أف هٍارات القخاءة لمرفؾؼ األولى  

كمسة  78% تحقيق هؤشخ الظالقة لسعجؿ 9ي فقخة ىرية بديظة . واستظاعت ىدبة واحجة ف
، وهؽ ثؼ أصجرت الؾزارة قخرا بأف تكؾف الظخيقة الرؾتية طخيقة إلداهية في تعميؼ في الجقيقة 

ـ تحت هدسى هذخوع  5044/  40/  57القخاءة في الرفؾؼ األولى وبجأ التشفيح في 
 (  9-4،ص  5044) وزارة التخبية والتعميؼ ،                    القخائية .                

وتتساشى رؤية وزارة التخبية والتعميؼ الستسثمة في هذخوع القخائية هع اٌتساهات 
والتي عسمت عمى تظبيق دراسة لكياس هجى تقجـ شباب  التخبؾي الجسعية الجولية لمتحريل 

يتؼ  عالسيوتذتسل الجراسة عمى اختبار  PIRLSوجاء تحت هدسى  القخائيالعالؼ في التشؾر 
ـ ، يٍجؼ لمؾقؾؼ عمى أخخ السدتججات في  5044تظبيقً كل خسذ سشؾات بجاية هؽ عاـ 

، اإلىاثوتحجيج جؾاىب الزعف والقؾة والفخوؽ البيشية بيؽ الحكؾ و  القخائيتظؾيخ هٍارات الفٍؼ 
ىات عؽ قجرات التالهيح القخائية وهجى تقجهٍؼ وذلػ لمسقارىة بيؽ هدتؾيات اوتؾفيخ قاعجة بي

 ( . 78،  5046) هجمذ أبؾ عبى ،  القخائيةالتالهيح عمى هدتؾى العالؼ في السٍارات 
 68ـ  5004وقج تدابقت الجوؿ لالشتخاؾ في الجراسة ، حيث اىزؼ لمجراسة في عاـ 

؛ كسا اشتخكت بعض الجوؿ العخبية في  ـ 5044دولة في عاـ  86دولة حتى أصبحت 
ـ وهؽ ٌحي 5044الجراسة وأعٍخت ىتائج الجراسة  تجىى هدتؾيات التشؾر القخائى في عاـ 

في الشتائج  التجىيوكاىت هؽ أٌؼ أسباب  ( الدعؾدية  –قظخ  –األهارات  –الجوؿ ) عساف 
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ؽ لتشسية هٍارات الفٍؼ الزعف في القخاءة والكتابة وضعف فاعمية البخاهج السقجهة لمسعمسي
 ( .58، 5049) الظيب ، لجى التالهيح   القخائي

ريل وال عمى ىرؾص عاهة ليدت غخضٍا قياس التح القخائيويحتؾى اختبار التشؾر 
ولكؽ ٌؾ إجخاء لمكذف عؽ هجى تؾافخ هٍارات التشؾر  تختبط بسقخر هعيؽ أو بشص هألؾؼ

 التالهيح .خاهج القخائية التي يجرسٍا بفي ال القخائي
المغة العخبية لسخحمة الثاىؾية  هعمسيؽوقج أجخت الباحثة استظالع رأى لعيشة هؽ 

التجارية هؽ ٌجؼ إلى هعخفة هجى احتؾاء كتاب المغة العخبية لسٍارات الفٍؼ القخائي هؽ خالؿ 
ؽ وتزسؽ االستظالع  فقخة تجور حؾؿ هجى تشسية هحتؾى كتاب المغة العخبية  47وجٍة ىغٌخ

 يات الفٍؼ القخائي ، حيث أشار أفخاد العيشة إلى تجىى ٌحي السٍارات في هحتؾى الكتابلسدتؾ 
:  التالياهى لمباحثة فكخة البحث الحالي هتسثمة في الدؤاؿ شوتأسيدا عمى ها سبق ت

 القخائيعمى هٍارات الفٍؼ في كتاب المغة العخبية  القخائيهحتؾى البخىاهج  ها هجى تزسيؽ
؟ وقج تؼ اختيار فئة السخحمة الثاىؾية التجارية ؛  القخائيمسعاييخ الجولية لمتشؾر السحجدة طبقا ل

بدبب قياـ الؾزارة كل عاـ قبل بجاية الجراسة لظالب الرف األوؿ بتحجيج السٍارات المغؾية 
لجيٍؼ هؽ خالؿ تظبيق اختبار تحجيج هدتؾى وهؽ ثؼ تقـؾ الؾزارة بحرخ البياىات هؽ أجل 

لمتظؾيخ السدتسخ لمبخىاهج السقجـ ، والف السجارس الفشية والستظمبات وذلػ جات تحجيج االحتيا
 فٍؼ عساد بشاء السدتقبل لمؾطؽ .   الؾزارةأصبحت هؽ أولؾيات اٌتساـ 

 مشكلة البحح 

 :  التالي الخئيذحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عؽ الدؤاؿ 
لكتاب المغة العخبية بالرف األوؿ  القخائى البخىاهج يسكؽ تقؾيؼ هٍارات الفٍؼ القخائي في  كيف

 ؟ PIRLS السعاييخ الجولية لمتشؾر القخائيالثاىؾي التجاري عمى ضؾء 
حا الدؤاؿ يتفخع هشً األسئمة الفخعية التالية :  ٌو

السعاييخ لمسخحمة الثاىؾية عمى ضؾء مبخىاهج القخائى ها هٍارات الفٍؼ القخائي الالزهة ل -4
 القخائي؟الجولية لمتشؾر 

في كتاب  السعاييخ الجولية لمتشؾر القخائيها درجة تؾافخ هٍارات الفٍؼ القخائي ضؾء  -5
 ؟بسدتؾى استخجاع السعمؾهاتالمغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري 
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في كتاب  السعاييخ الجولية لمتشؾر القخائيها درجة تؾافخ هٍارات الفٍؼ القخائي ضؾء  -6
  االستجالالت؟تكؾيؽ وؿ الثاىؾي التجاري بسدتؾى المغة العخبية لمرف األ 

في كتاب  السعاييخ الجولية لمتشؾر القخائيها درجة تؾافخ هٍارات الفٍؼ القخائي ضؾء  -7
 ؟دهج األفكار وتفديخ السعمؾهاتالمغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري بسدتؾى 

في كتاب  ية لمتشؾر القخائيالسعاييخ الجولها درجة تؾافخ هٍارات الفٍؼ القخائي ضؾء  -8
 ؟تقؾيؼ السحتؾى والمغة والعشاصخالمغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري بسدتؾى 

السعاييخ ها السخظط التؾصيفى  السقتخح لتشسية هٍارات الفٍؼ القخائي في ضؾء  -9
بكتاب المغة العخبية لظالب الرف األوؿ الثاىؾي التجاري  الجولية لمتشؾر القخائي

 أٌجاؼ البحث ؟
 يٍجؼ البحث الحالي إلى   

ا لظالب الرف األوؿ  القخائيتحجيج هٍارات الفٍؼ   -  التجاري  الثاىؾي الؾاجب تؾافٌخ
 . PIRLSعمى ضؾء الجراسة الجولية 

في كتاب المغة مبخىاهج القخائى ل القخائيالكذف عؽ هجى تزسيؼ هٍارات الفٍؼ  -
تكؾيؽ االستجالالت  -ار وتفديخ السعمؾهاتدهج األفك –استخجاع السعمؾهات العخبية ) 

 (  تقؾيؼ السحتؾى والمغة والعشاصخ  –
وضع ترؾر هقتخح لكتاب المغة العخبية لتشسية هٍارات الفٍؼ القخائي عمى ضؾء  -

 . PIRLSالسعاييخ الجولية
 أٍنية البحح 

 قج يفيج البحث الحالي في : 
في كتاب المغة العخبية  لسٍارات البخىاهج القخائى إلقاء الزؾء عمى هجى تزسيؽ  -

ؾليؽ عؽ هشاٌج ، هسا يفيج السدئ القخائيلمتشؾر مسعاييخ الجولية طبقا ل القخائيالفٍؼ 
المغة العخبية والقائسيؽ عمى بخاهج القخائية بتدويجٌؼ بالسقتخحات التي قج تديج هؽ 
فاعمية البخاهج القخائية وهشاسبتٍا لمظالب في حالة اشتخاؾ جسٍؾرية هرخ العخبية 

 . القخائيفي الجراسة الجولية لمتشؾر 
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 الجوؿ السذاركة في الجراسةوالحى طبق في  القخائيعخض اختبار بيخلد لكياس التقجـ  -
قج يفيج السعمؼ في إعجاد ىساذج االختبارات بظخيقة هساثمة لتشسية هٍارات الفٍؼ 

  القخائي
فتح السجاؿ أهاـ الباحثيؽ في ترسيؼ بخاهج هساثمة وتظبيقٍا وهؽ ثؼ الكذف عؽ  -

 هجى فاعميتٍا في التقجـ والفٍؼ القخائي .
ت الفٍؼ القخائي قج يفيج السعشييؽ بالعسمية تقجيؼ الترؾر السقتخح لتشسية هٍارا  -

 في ضؾء السعاييخ الجولية .  القخائيالتعميسية بإجخاءات تظؾيخ تشسية هٍارات الفٍؼ 
 حدود البحح 

 هحافغة بؾرسعيج –الحجود السكاىية : جسٍؾرية هرخ العخبية  -
األوؿ  الجراسيفي كتاب المغة العخبية لمفرل البخىاهج القخائى الحجود الدهاىية :  -

 ـ  >504 –ـ ;504 الجراسيلمعاـ  والثاىي
  التجاري  الثاىؾي الحجود السؾضؾعية : كتاب المغة العخبية لمرف األوؿ  -

األوؿ ) أسذ الشجاح في  الجراسيوقج اقترخ البحث عمى الجروس التالية الفرل 
 الثاىي( الفرل الجراسة  اإلىداىيالتؾاصل  –التعميؼ الفشي والتشسية البذخية  –الحياة 

صؾر هؽ التداهح  –التخاحؼ بيؽ الشاس  – القؾهي) الثخوة الدسكية واالقتراد 
لجراسية الجولية طبقا لسا حجدتً ا القخائيهٍارات الفٍؼ  ( واقترخ البحث عمى الفعمي

ى أربع تكؾيؽ  –التخكيد عمى السعمؾهات واستخجاعٍا )  كالتاليهٍارات  ٌو
تقؾيؼ السحتؾى وعشاصخي  –تفديخ ودهج األفكار والسعمؾهات  –باشخة االستجالالت الس

 . ( الشرية
 ميَج البحح 

القائؼ عمى تحميل السحتؾى ، وذلػ لسشاسبتً  الؾصفيعتسج البحث عمى السشٍج ا       
 ألٌجاؼ البحث.
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 أدوات البحح 

األوؿ الثاىؾي قائسة بسٍارات الفٍؼ القخائي الالزهة لكتاب المغة العخبية بالرف  -4
 التجاري.

الستزسؽ في كتاب المغة العخبية لمرف البخىاهج القخائى بظاقة تحميل هحتؾى  -5
 .PIRLSاألوؿ الثاىؾي التجاري في ضؾء هعاييخ الجراسية الجولية لمتشؾر القخائي 

 مصطلحات البحح 

  الكرائيالفَه 

يعخؼ إجخائيا في البحث الحالي " ٌؾ ىذاط عقمي بشائي لمظالب يداعج عمى تفاعمً 
هع الشرؾص القخائية الستزسشة في كتاب المغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري ، 

السعاييخ الجولية لمتشؾر القخائى ) التخكيد عمى السعمؾهات لتكؾيؽ السعشى السقرؾد ضسؽ 
تفديخ ودهج  –االستشتاجات الرخيحً أو تكؾيؽ االستجالالت استخالص  –واستخجاعٍا 

ا (  –األفكار والسعمؾهات   . فحص وتقييؼ السزسؾف والمعة وعشاصٌخ
 الربىامج الكرائى

بٍجؼ تحديؽ ظالب السجارس التجارية السقجـ لبخىاهج اليعخؼ في البحث الحالي : 
وأىذظة وتجريبات وأدلة السعمؼ  الشرؾص القخائية، هؽ خالؿ هٍارات لفٍؼ القخائى لجيٍؼ 

هٍارات الفٍؼ القخائى تدويجٌؼ بسا يداٌؼ عمى هعالجة الخمل والفجؾة في تعميؼ الظالب، ل
 لمؾصؾؿ إلى هدتؾى اإلبجاع . قؾهيباستخاتيجيات وطخؽ ودعؼ 

   الكرائيالتيور 

يعخؼ في البحث الحالي : بأىً درجة تؾافخ كل هٍارة هؽ هٍارات التشؾر القخائي 
في كتاب المغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي  PRLSالسعاييخ الجوليةاألربع السحجدة هؽ قبل 

 عمى بظاقة التحميل السرسسة لحلػ 
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 اليظرياإلطار 

 ) مفَومُ ، أٍنيتُ ، مَاراتُ (  الكرائيالفَه املبحح األول : 

لمفخد ، وها  الؾاعي العقميعسمية هتجاخمة تدتشج عمى اإلدراؾ  القخائييعج الفٍؼ     
 يستمكً هؽ قجرات وهٍارات أساسية لمقخاءة 

يتؼ التكاهل فيً بيؽ السعمؾهات  عقمي( بأىً : ىذاط ;8، 5040ويعخفً ) الديج ، 
هؽ فٍؼ الشص  القارئ السخئية والسعمؾهات السخدىة بالحاكخة ، وإحجاث تكاهل بيشٍؼ لكى يتسكؽ 

الستزسشة فيً والؾصؾؿ لمفكخة العاهة  السعاىيوالتفاعل هعً وهؽ ثؼ تحميمً واستخخاج 
 لمسؾضؾع وهعخفة غخض واتجاي كاتب الشص السقخوء .

ٌؾ إدراؾ العالقات بيؽ  القخائي( أف الفٍؼ  65، 5009،  والذعبي طعيسًويحكخ ) 
 هعاىى الكمسات والجسل وفٍؼ دالالتٍا التي تقرجٌا ، سؾاء كاىت دالالت هباشخة أـ ضسشية .

، ىً : عسمية تكؾيؽ السعشى السقرؾد( بأ Meissner&Yun,500;,p6;9ويخى ) 
لسعمؾهات التي يدتعخضٍا السؤلف والخمفية قبل وأثشاء وبعج القخاءة ، هؽ خالؿ السدج بيؽ ا

 . القارئ السعخفية الدابقة في ذاكخة 
ٌؾ : عسمية يقؾـ  القخائي( أف الفٍؼ  96،  >500كسا يعخض) قاسؼ والسدروعى ، 

ؾ الغاية هؽ القخاءة ، ويحجث خالؿ ٌحي العسمية  القارئ فيٍا  باستخالص الشص السكتؾب ، ٌو
، وتبجأ العسمية بفػ رهؾز الكمسات السكتؾبة حتى ترل إلى تفاعل والكاتب  القارئ التفاعل بيؽ 

 السعخفية ، وربظٍا بالشص لمؾصؾؿ لسغدى الكاتب هؽ الشص . القارئ خمفية 
وهؽ التعخيفات الدابقة ىجج هشٍؼ هؽ ركد عمى التكاهل بيؽ أفكار الكاتب وخمفية 

السكتؾبة ، واتفقؾا جسيعا عمى أف  القارئ ، وهشٍؼ هؽ رأى التفاعل بيؽ القارئ والخهؾز الشرية
 الفٍؼ القخائي عسمية عقمية تحتاج إلى تفكيخ .

لمظالب يداعج عمى  بشائي عقميبأىً : ىذاط  القخائيوهسا سبق تعخؼ الباحثة الفٍؼ 
، خبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري تفاعمً هع الشرؾص القخائية الستزسشة في كتاب المغة الع

 رؾد ضسؽ السدتؾى الحخفي واالستشتاجي والشاقج والتحوقى .لتكؾيؽ السعشى السق
 أٍنية الفَه الكرائي   

حا يتظمب  يعج الفٍؼ القخائي أساس عسمية القخاءة والغاية الخئيدة هؽ القخاءة ، ٌو
هع الشص السقخوء هؽ شأىً أف يعسل عمى بشاء السعشى السقرؾد بسا يتفق هع  القارئ تفاعل 
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وإدراكً   لمقارئ الدابقة وخبخاتً طبيعة السعمؾهات الؾاردة في الشص والخمفية السعخفية 
 ( 5040البارى ،  لخرائص الكاتب وأسمؾبً ) عبج

ولكى يحقق التفاعل ٌجفً يجب أف يكؾف القارئ قادرا عمى تحجيج األفكار الخئيدة في 
فكار بالخبخات الدابقة ، حتى الفقخة ، واإللساـ بجؾاىب هؾضؾع الشص السكتؾب ، وربط األ

يدداد القارئ وعيا وىزجا واهتالؾ هٍارات الجقة والبحث الستدق هع السعشى هؽ الشص 
 ( 5045السكتؾب      ) شحاتً والدساف ، 

ا اال إذا اقتخىت  لمقخاءة  حيث أف الفٍؼ هظمب هٍؼ بالفٍؼ،إف القخاءة لؽ تؤتى ثساٌر
 ( 5008وتشسية هٍارات القارئ عقميا وعاطفيا واجتساعيا وخمكيا ) يؾىذ ، 

لحلػ دعيت الجراسات بزخورة االٌتساـ بالفٍؼ القخائي هع تكثيف التجريب عمى ٌحي 
السٍارات ليتدشى تحقيق التقجـ لمتالهيح في جسيع هجاالت الجراسة وعمى هجار السخاحل 

 ( 5009الجراسية ) عبجالخالق ، 
تفاعالا هع الشص  القارئ هؽ  تتظمب  عقمية  ر إلى أف الفٍؼ القخائي عسميةايذ قجو 

البياىية  ٍاالمغؾية وأساليب ٍابشية الشص وتخاكيب عمى لتعخؼهؽ أجل االسعمؾهات الدابقة وربط 
 ها بً هؽ أحكاـ وقيؼكتذاؼ الشص واتحميل  ٍاوهش

أٌسية الفٍؼ القخائي في (  :49،  ;500) حافع ـ( 5044،أحسج ) لخصوقج  .
  :الشقاط اآلتية 

  .السقخوء بأفزل صؾرة هسكشة الشص هؽالقرؾى    االستفادة .4 
 فشؾف المغة هؽ والتسكؽ الديظخة.  5
 .الزسشية والرخيحة ةاألدلاستشتاج هشٍا ة بيؽ األسباب والشتائج و العالق تحجيج .6 .
 السختمفة. السجاالت شتىالجراسي في التحريل  زيادة .7 
 أساس تعمؼ كل هقخوء . القخائيالفٍؼ  -8
 المغؾية . ثخوتًيختقى بمغة الستعمؼ ويديج  القخائي. الفٍؼ 9
 يقمل هؽ أخظاء الستعمسيؽ ويشغؼ األفكار . القخائي. الفٍؼ :

  الكرائيمَارات ومستويات الفَه 

ى غالبا ها تأخح بعجيؽ  القخائيتزسشت هٍارات الفٍؼ  العجيج هؽ السدتؾيات والسدتؾيات ، ٌو
وها بيؽ الدظؾر واالستشتاج والشقج  والزسشي،  الحخفي؛ بعجا رأسيا يتشاوؿ هدتؾيات الفٍؼ 
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والتحوؽ ثؼ اإلبجاع  ؛ وبعجا أفكيا ويتشاوؿ فٍؼ الكمسة ثؼ الجسمة ثؼ الفقخة واستخخاج األفكار 
( 5009والظشحاىى ،  العيدؾي صشفت دراسة )  األفقيدتؾى والفخعية وفى الس الخئيدة

 هٍارات الفٍؼ إلى :
 السٍارات عمى هدتؾى الكمسة : وتتزسؽ السخادؼ والتزاد والسعشى . -4
السٍارات عمى هدتؾى الجسمة : وتذسل فٍؼ السعشى هؽ الدياؽ ، أو عبارة تسٍج  -5

 لمجسل التي تميٍا ، أو جسل تمخص األفكار الدابق ورودٌا .
السٍارات عمى هدتؾى الفقخة : وتذسل تختيب الكاتب لألفكار هع هخاعاة التتابع  -6

 الدهاىي والسكاىي لألحجاث في تختيب الجسل ، تحجيج الفكخة الخئيدة لمسقخوء.
السٍارات عمى هدتؾى الشص : وتتزسؽ فٍؼ جسيع هكؾىات الكمسات وأجداء الجسل  -7

 عؽ السؾضؾع . هتكاهل فٍؼ والفقخات ، ثؼ الخبط بيشٍا لتكؾيؽ
حا ال يسكؽ  وهؽ الدابق يتزح أف السدتؾى األفقي لمفٍؼ القخائي يٍتؼ بالذكل والحجؼ ٌو

 السعمؼ هؽ التؾصل بظالبً إلى السدتؾيات العميا السشذؾدة  
 هدتؾيات الفٍؼ القخائي الخأسي كالتالي : (Westword,5045 )وقج صشف 

 ساسية الؾاردة ترخيحا في الشص السقخوء .السدتؾى الحخفي : يتزسؽ السعمؾهات األ -4
شا يتسكؽ القارئ هؽ فٍؼ ها وراء الكمسات في الشص وإىتاج السدتؾى االستشتاجي :  -5 ٌو

 هعاف ججيجة لمؾصؾؿ إلى الشٍاية السشاسبة لمسؾضؾع .
السدتؾى الشاقج : يقـؾ فيً القارئ الشص السكتؾب ويحجد فيً هؽ هبالغات واضحة  -6

 حكؼ عمى الشص لغؾيا ووعيفيا وفق قؾاعج وهعاييخ هشاسبة .وتحيد ويرجر فيً ال
فٍؼ و تظؾيخ ها ورد في الشص لمؾصؾؿ  القارئ السدتؾى اإلبجاعي :  ويدتظيع  -7

 يف هعاف ججيجة بظخيقة غيخ هدبؾقةألفكار ججيجة هبتكخي ، فيز
شاؾ هؽ الجراسات التي عخضت هدتؾيات وهٍارات الفٍؼ  بظخيقة أخخى أكثخ تفريال  القخائيٌو

ا كل هؽ  ( 5045( ) شحاتً والدساف ،5040البارى ، ) عبج(Burt,5008)     يحكٌخ
 :( 5009) الشاقة ، حافع ، ( 4;، :500حخاحذً ، )

: ويقرج بٍا الكمسات والجسل واألفكار التي وردت بالشص  الحخفيهدتؾى الفٍؼ  -4
 بظخيقة هباشخة وصخيحة وتتزسؽ 



 ..................تقومي مهارات الفهم القرائي يف الربانمج القرائي لكتاب اللغة العربية ابلصف األول  الثانوي التجاري

04 
 

هٍارة تظؾيخ الثخوة المغؾية : وتتزسؽ ؛ تحجيج السعشى هؽ سياؽ الجسمة ،  - أ
 التعخؼ عمى داللة الكمسة هؽ السعاجؼ ، تحجيج هخادؼ وهزاد الكمسات .

هٍارة تحجيج تفاصيل الشص : وتذسل الؾصؾؿ إلى الحقائق والسعمؾهات التي  - ب
 لفٍسٍا وتعمسٍا . القارئ يدعى 

لمفكخة الخئيدة التي يتحجث  القارئ : وتذسل تحجيج هٍارة تحجيج الفكخة الخئيدة  - ت
 عشٍا الشص هؽ عشؾاف الشص أو هؽ العشاويؽ الفخعية لمشص .

 هٍارة تختيب الحجث حدب التدمدل الدهشى . - ث
: ويعتسج إلى الؾصؾؿ لخاتسة هشظكية هبشية عمى خبخة  االستشتاجيهدتؾى الفٍؼ  -5

شتاج األفكار الخئيدة ، استشتاج است؛ شخرية لفٍؼ ها وراء الشص السكتؾب ويتزسؽ 
 عالقة الدبب بالشتيجة ، استشتاج االتجاٌات والكيؼ هؽ الشص ، تمخيص السقخوء 

عمى إصجار األحكاـ عمى الشرؾص  القارئ هدتؾى الفٍؼ الشاقج : ويتزسؽ قجرة  -6
والحكيقة  والخأيالسكتؾبة هؽ خالؿ التحميل والسقارىة والتسييد بيؽ الحكيقة والخياؿ 

 فكار الخئيدة والفخعية  والخبط والحكؼ عمى تدمدل األفكار هشظكيا .واأل
 لخبخة الكاتب وأحاسيدً وهذاعخي القارئ : ويعتسج عمى فٍؼ  التحوؽ هدتؾى الفٍؼ  -7

وهؽ ثؼ التفاعل هع الشص والؾصؾؿ إلى التؾقع لخدة الفعل العاطفية وفى ٌحا 
؛ تحجيج العاطفة الغاٌخة والرؾر البياىية ، وتحجيج التعبيخ  لمقارئ السدتؾى يسكؽ 

 األجسل ، وتختيب األفكار الؾاردة في الشص ، وتخيل األحجاث 
أفكار ججيجة وهدارات فكخية : ويتسثل في الؾصؾؿ إلى  اإلبجاعيهدتؾى الفٍؼ  -8

 القخائيججيجة لمشص واقتخاح حمؾؿ إبجاعية لمسذكالت ، وتؾقع ىٍاية الشص  وهعاف
 بشاء عمى األحجاث فيً .

والجىيا هشٍا  فكمٍا هتكاهمةالدابقة ال يسكؽ الفرل بيؽ عسمياتٍا  القخائيالفٍؼ  هدتؾياتو 
هؽ العسميات البديظة ثؼ تتجرج في التعقيج  القخائيتؤدى إلى العميا وتبجأ هدتؾيات الفٍؼ 

  التاليويسكؽ تسثل ذلػ في الذكل 
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 انمشائٍ( يشازم تكىٍَ ػًهُبد انفهى  0شكم ) 

 (املفَوو واألٍنية الربىامج الكرائي )  الجاىياملبحح 

، التي تداعج عمى يعتبخ اهتالؾ السٍارات القخائية ٌي أساس كل السعارؼ البذخية 
الشقج والتحميل واإلبجاع والشسؾ الفكخي والؾججاىي ، والتسكؽ هؽ ٌحي السٍارات تداعج في 
الؾصؾؿ إلى حل السذكالت واكتذاؼ الظخؽ إلبجاعية واتخاذ القخارات ، فٍي أداة السجتسع 

وهؽ ثؼ سشغؼ ىحؾ التقجـ والتغييخ الثقافي واالجتساعي والفكخي ، وتعسل عمى تشسية التفكيخ ال
 ية واالعتساد الحاتي .تحسل السدئؾل

عٍخت عجة هرظمحات تختبط وتتجاخل هع هفٍـؾ القخائية هع اختالؼ أو اشتخاؾ 
 :  كالتاليالخرائص والرفات ويسكؽ عخضٍا 

( بأىٍا " هجى سٍؾلة  أو صعؾبة السادة السقخوءة ، 7>،5045عخفٍا ) هحسؾد ، 
وتتعمق بظؾؿ الكمسات والجسل ، ويكؾف لٍا هقاييذ هعجي  القارئ ويسكؽ قياسٍا بسدتؾى فٍؼ 

 هدبقا لكياس ذلػ "
عمى فٍؼ السقخوءة ؛  القارئ ( عخفٍا بأىٍا هجى قجرة 8-5،49،6، أبؾ عسذةأها ) 

ٌحا التعخؼ جاء بسعشى وتؾافقٍا هع السيؾؿ القخائية " و ىغخا لدٍؾلة المغة السدتخجهة 
 االىقخائية 

العمليات 
 الجزئية

العمليات 
 التكاملية

العمليات 
 الكلية 

العمليات 
 المتمة 

عمليات ما 
وراء 
 المعرفة



 ..................تقومي مهارات الفهم القرائي يف الربانمج القرائي لكتاب اللغة العربية ابلصف األول  الثانوي التجاري

06 
 

دراسة العؾاهل السؤثخة في درجة قخاءة الشص السظبؾع وهشٍا : أىٍا وتارة أخخى يخى 
شا جاء  حجؼ الحخؼ وشكمً وطؾؿ الجسل وىؾع الؾرؽ وطخيقة طباعتً السدتخجهة " ٌو

 التعخيف بسعشى البحؾث السقخوءة . 
بأىً : بخىاهج يٍجؼ إلى تحديؽ هٍارات  القخائيويسكؽ استخالص تعخيف البخىاهج 

رس التجارية ، هؽ خالؿ البخاهج التجريبية وأدلة السعمؼ ، هؽ أجل القخاءة لجى طالب السجا
تدويجٌؼ بسا يداٌؼ عمى هعالجة الخمل والفجؾة في تعميؼ السٍارات القخائية باستخاتيجيات 

 لمؾصؾؿ إلى هدتؾى اإلبجاع . قؾهيوطخؽ ودعؼ 
تٍا الرؾتية بتقجيؼ الكمسة ، ثؼ تجدأ ويعتسج البخىاهج القخائي في البجاية عمى الظخيقة 

الى هقاطع صؾتية ثؼ حخوؼ ، ثؼ يشتقل البخىاهج هؽ هخحمة التعخؼ عمى األصؾات إلى هخحمة 
ى تسثل الكمسات التي يجب أف يعخفٍا الظالب ويدتخجهٍا إها شفؾيا   التعخؼ عمى السفخدات ٌو

سفخدات دورا هٍسا في تعمؼ القخاءة ، وتمعب ال فخائيافي التحجث او التعخؼ عميٍا سسعيا ، أو 
فالقارئ السبتجأ يدتخجـ الكمسات التي يدسعٍا ليفٍؼ الكمسات التي يخاٌا هكتؾبة ، وبعج اتقاف 
الخبط بيؽ األصؾات والحخوؼ والتسييد الرؾتي يربح القارئ قادرا عمى قخاءة السفخدات ويتقجـ 

ة وقخاءة الشص بجقة وسخعة ثؼ القخاءة بشجاح في البخىاهج القخائي ويشتقل الى هخاحل الظالق
، 5044ارة التخبية والتعميؼ ب ،الراهتة ويرل لمسذاعخ وها يتزسشً الشص السقخوء ) وز 

 :  التالي. ويسكؽ ايجاز هخاحل التقجـ في البخىاهج القخائي في الذكل (>

 

 انجشَبيح انمشائً( يشازم تًُُخ انًهبساد انمشائُخ ضًٍ 1شكم ) 

 األصوات

 المفردات

الفهم 
 القرائى

 األساليب

 الطالقة 
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  والدراسة الدولية املبحح الجالح : التيور الكرائي 

(  IEAالتخبؾي   لالجسعية الجولية لمتحري)القخائي لمتشؾر الجولية تٍجؼ الجراسة 
ا بٍؾلشجا  ة عمى اتخاذ قخارات هبشي إلى هداعجة الجوؿ السذاركة في الجراسة عمى وهقٌخ

 خاهج القخائية السقجهة بهعمؾهات وبياىات دقيقة حؾؿ تحديؽ التعميؼ وال
أٌسية الجراسة لمجوؿ السذاركة في هقارىة هدتؾى طالبٍا في القخاءة بالسدتؾى  ؽويكس

العالؼ والؾقؾؼ عؽ قخب عمى جسيع التغيخات التي تؤثخ في ىتائج االختبار الجولى ، هسا 
ية التعميسية يعكذ حكيقة هدتؾى التالهيح في البخىاهج القخائي وهؽ ثؼ يداعج السعشييؽ بالعسم

 باتخاذ القخارات السشاسبة لخفع كفاءة الظالب القخائية .
بكياس هٍارات فٍؼ السقخوء بمغة    PIRLSالقخائي لمتشؾر تٍتؼ الجراسة الجولية 

لجى  وعالجٍا الجراسة السشاسبة لمجولة السذاركة في التظبيق ، هؽ أجل تحجيج هؾاطؽ الزعف
 والسداعجة في التخظيط الجيج لخفع كفاءة وهٍارات القارئ .وتعديد هؾاطؽ القؾة ، التالهيح 

وتخصج الجراسة التظؾرات التي تظخأ عمى التالهيح كل خسذ سشؾات وهجى تأثخ الفٍؼ 
القخائي بالسثيخات الخارجية التي تحيط بالقارئ ، وحرخ السعظيات البيئة التي تداعج عمى 

ية السغخبية لتحديؽ جؾدة بالجراسة ) الجسعتقجـ او تأخخ التشؾر القخائي لمتمسيح السعشى 
 (  . 7،  5046، التعميؼ

( 5045،8()وزارة التخبية والتعميؼ بالدعؾدية ، 58، 5049كل هؽ ) الظيب ،  ويذيخ
 ,Alexander & Jetton)( ( 5046،7) الجسعية السغخبية لتحديؽ جؾدة التعميؼ ، 

5000; Beach & Hynds, 4<<9; Clay , 4<<4; Hall,4<<;)  إلى أف الجراسة
ى :  القخائيالجولية تعتسج عمى أربع هٍارات لمفٍؼ   ٌو

ؾع يتؼ التخكيد عمى الشص بسدتؾى شفي ٌحا ال :  واستخجاعٍا التخكيد عمى السعمؾهات
التخكيد عمى عجة هقاطع هؽ  القارئ الجسمة أو العبارة ، وقج تدتجعى ٌحي العسمية هؽ 

الفٍؼ  السٍسات القخائية في ٌحا الشؾع هؽ هعالجة الشص ؛ وتتزسؽالسعمؾهات واستخجاعٍا 
في الجسل دوف المجؾء  الستزسشةعمى األفكار  القارئ الدخيع لمشص وتخجسة الكمسات وتعخؼ 

 ، التعخؼ عمى تختيب القرة .إلى االستشتاج والتفديخ 
ت يقؾـ وفى ٌحي السٍاراتكؾيؽ االستجالالت :استخالص االستشتاجات الرخيحة أو 

بالتخكيد عمى أكثخ هؽ جسمة أو عبارة واحجة لمؾصؾؿ إلى السعشى السظمؾب وقج يكؾف  القارئ 
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التخكيد عمى هعشى هؾضعى يقع في جدء هؽ أجداء الشص أو التخكيد عمى السعشى الذاهل 
الخبط بيؽ األفكار  تذسل هٍسات القخاءة في ٌحي السٍارات )و  الستسثل في الشص بأكسمً

هع بعض االستشتاجات السباشخة والتخكيد عمى فتخة زهشية وربط الؾاردة في الشص  والسعمؾهات
  الخاصة والذاهمة السعاىي

تساد عمى فٍؼ العالؼ وبشاء ٌشا إلى االع القارئ ويحتاج تفديخ األفكار ودهجٍا : 
ؼ الخاصة لكى يقـؾ القخاء بتفديخ  عالقات ليدت هفٍؾهً ضسشا ولكؽ تعتسج عمى وجًٍ ىغٌخ
ودهج السعمؾهات واألفكار فقج يحتاجؾف إلى هعمؾهات وتجارب هدبقة لتفديخ األفكار وتذسل 

فٍؼ ها ها وراء الدظخ هع الذخح والتعميل واستخالص الشتائج وهعالجة هٍسات القخاءة ٌشا )
تحجيج  –االستجالؿ عمى جؾ الشص  –السقارىة بيؽ هعمؾهات الشص  –الشص السقخوء 

 .مذخريات وتفديخ التظبيق الحكيقي والؾاقعي لمسعمؾهات (الترخفات البجيمة ل
شا يدتخجـ القارئ إلساهً في استعساالت المغة تقؾيؼ السحتؾى ولغتً وعشاصخي :  ٌو

وهعخفتً بخرائص الشص وخرائص األسمؾب وقج يجج القارئ هؾاضع ضعف في كتابة الشص 
السكتؾب كأداة لشقل السعمؾهات  ويتزسؽ ذلػ التعاهل هع الشصأو يالحع البخاعة في الكتابة 

هؽ هخحمة االستشتاج إلى هخحمة التحميل ، ويحكؼ في ضؾء خبخاتً  القارئ واألفكار ويرل فيٍا 
ويخفض األفكار ويحكؼ عمى المغة  القارئ إلى ىاقج وهحمل يقبلوهعارفً الدابقة فيتحؾؿ 

 السكتؾبة . 
قادريؽ عمى فٍؼ  الجولية يكؾىؾف لسختفع في الجراسة األداء ا ى ف أداء التالهيح ذو إ

كمسة ، وجاءت ىتائج الجوؿ السذاركة في الجراسة  4000الى  00;السقاالت التي تتكؾف هؽ 
شجا الذسالية ، الؾاليات : ٌؾىج كؾىغ ، روسيا ، فمشجا ، سشغافؾرة ، ايخل ؛بالتختيب التالي

دولة  ثالث عذخفي حيؽ لؼ تتسكؽ  ؛، الجىسارؾ ، كخواتيا ، تايؾاف ، ايخلشجا ، إىجمتخا .الستحجة
 كمسة . 800دولة الؾصؾؿ الى الستؾسط السظمؾب دوليا  خسذ وأربعيؽهؽ بيؽ 

وفى ضؾء ها تقجـ هؽ العخض الدابق ، يخمص البحث الحالي في ضخورة تقؾيؼ 
البخىاهج القخائي السقجـ لظالب السخحمة الثاىؾية التجارية ، هؽ أجل الؾقؾؼ عمى هجى 

ارات التشؾر القخائي التي حجدتٍا الجراسة الجولية هؽ أجل رفع كفاءة الظالب تزسيشً لسٍ
القارئ وهؽ ثؼ تقجيؼ هقتخح تخظيظي لتزسيؽ هٍارات الفٍؼ القخائي في ضؾء هعاييخ التشؾر 

 القخائي لمجراسة الجولية 
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 البحح وإجراءاتُ بياء أدوات 

 املعايري الدوليةيف ضوء  الكرائيأوال : إعداد قائنة مَارات الفَه 

السٍارات  السشجرجة تحت القخائيتؼ إعجاد قائسة السٍارات لتحجيج هٍارات الفٍؼ         
حدب الجراسة الجولية ، لمكذف عؽ هجى تزسيؽ كتاب المغة العخبية  القخائيالخئيدة لمتشؾر 

 لٍا . ، وحتى يتؼ اإلجابة عؽ الدؤاؿ األوؿ وىرً : التجاري  الثاىؾي لمرف األوؿ 
 السعاييخ لمسخحمة الثاىؾية عمى ضؾء مبخىاهج القخائى ها هٍارات الفٍؼ القخائي الالزهة ل

 القخائي؟الجولية لمتشؾر 
 وقج سارت إعجاد القائسة بالخظؾات التالية :

زهة لظالب الرف الال  ة إلى تحجيج هٍارات الفٍؼ القخائىتحجيج الٍجؼ : ٌجفت القائس -4
 طبقا لمجراسة الجولية . القخائيفي ضؾء هٍارات التشؾر  التجاري  الثاىؾي األوؿ 

هرادر القائسة : تؼ الخجؾع إلى عجة هرادر لبشاء القائسة ، بٍجؼ تحجيج السٍارات وذلػ  -5
 هؽ خالؿ :

( وتحجيج :504ودراسة ) دمحم ،  PRLS 50449االطالع عمى اختبار بيخلد  -
ا السٍارات الخئيدة في القائسة وتؾلت إلى  القخائيالسٍارات الخئيدة لمتشؾر  واعتباٌر

 أربع هٍارات .
بالتشسية أو التحميل لمتؾصل إلى  القخائياالطالع عمى الجراسات التي استخجهت الفٍؼ  -

  كالتاليهٍارة  58السٍارات السظمؾب تحجيجٌا وتكؾىت هؽ 
 هٍارات  9واشتسمت عمى هٍارة استخجاع السعمؾهات هٍارات  - أ

 هٍارات  9واشتسمت عمى كؾيؽ االستجالالت تهٍارات  - ب
 هٍارات  9واشتسمت عمى دهج األفكار وتفديخ السعمؾهات هٍارات  - ت
 هٍارات  . :واشتسمت عمى تقؾيؼ السحتؾى والمغة والعشاصخ هٍارات  - ث
 وتؼ التحقق هؽ صجؽ القائسة بعج عخضٍا عمى السحكسيؽ وتعجيل الالـز فيٍا . 

 أداة حتليل احملتوى : ثاىيا :

  الٍجؼ هؽ بظاقة التحميل : تٍجؼ البظاقة إلى تحميل كتاب المغة العخبية لظالب الرف
السشاسبة عيشة البحث وتؼ بشاء  القخائيفي ضؾء هٍارات الفٍؼ  التجاري  الثاىؾي األوؿ 

األداة عؽ طخيق قائسة السٍارات السعجة سابقا وهؽ خالؿ االطالع عمى الجراسات 
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في البظاقة الؾحجة ، الجرس ، ورقؼ الرفحة ، وتزسؽ  األفقيبقة، وتزسؽ السحؾر الدا
 السظمؾب قياسٍا .  السٍارةالسؾضؾع ، التجريب  الخأسيالسحؾر 

  ، تقتزى تحميل السحتؾى تحميل هحتؾى دروس الكتاب والتجريبات التابعة لكل درس
ا وصفا كسيا ؛ فقج تؼ تحجيج فئة التحميل ،  ووحجتً عؽ طخيق ووصف عشاصٌخ

 وتفريال كسا يمى :حداب التكخارات الستعمقة بٍحا السحتؾى 
األوؿ  الجراسيإجخاءات التحميل : تؼ تحجيج دروس الؾحجات القخاءة لمرف  - أ

 هؽ كتاب الظالبة كؾحجات لتحميل السحتؾى . والثاىي
 .الؾاردة في القائسة القخائيفئات التحميل : تؼ تحجيج كل هٍارة هؽ هٍارات الفٍؼ  - ب
وحجة التحميل : تؼ االعتساد عمى وحجة الدياؽ ) الجسمة ( في تحميل هحتؾى  - ت

، وقج اعتبخت الباحثة  في التجريبات ؛ التجريب الؾاحج  القخائيوحجات البخىاهج 
 وحجة سياؽ 

الفرل الجراسي األوؿ ) ت لكل هٍارات في الجروس السحجدة ؛ راتؼ رصج التكخا - ث
التؾاصل اإلىداىي (  –التعميؼ الفشي والتشسية البذخية  –أسذ الشجاح في الحياة 

التخاحؼ بيؽ الشاس  –الفرل الجراسة الثاىي ) الثخوة الدسكية واالقتراد القؾهي 
صؾر هؽ التداهح الفعمي ( ثؼ كخرت ىفذ العسمية بعج هخور أسبؾعيؽ هؽ  –

 ل االتفاؽ بيؽ السختيؽ . التحميل وحداب هعاه
 حساب ثبات التحليل 

تؼ حداب ثبات التحميل هؽ خالؿ هعاهل االتفاؽ لمتحميل بسعادلة ٌؾلدتى بيؽ          
ؾ هعاهل ثبات عاؿ  %7>السختيؽ ، لمتحقق هؽ هؾضؾعية التحميل وجاءت هعاهل الثبات  ٌو

 يجؿ عمى ثبات التحميل  والججوؿ التالي يحجد ذلػ 
 (0خذول )  

 ثجبد انتسهُم نكتبة انطبنجخ فً انهغخ انؼشثُخ نهظف األول انثبَىٌ انتدبسٌ

 يؼبيم انثجبد انًدًىع َمبط االختالف َمبط االتفبق يغتىي انفهى انمشائٍ

 %21 10 1 53 يهبسح اعتشخبع انًؼهىيبد

 %011 21 1 21 تكىٍَ االعتذالالد

ديح األفكبس وتفغُش 

 انًؼهىيبد

03 1 03 011% 

تمىَى انًستىي وانهغخ 

 وانؼُبطش

3 1 3 011% 

 %23.0    انًدًىع
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ؾ  - اشتسمت بظاقة التحميل البخىاهج القخائي السقجهة لظالب الرف األوؿ الثاىؾي ٌو
يتزسؽ الؾحجة األولى في الفرل الجراسي األوؿ والؾحجة األولى في الفرل الجراسي 

 يؾضح ذلػ  التاليوالججوؿ  بالتجريبات الخاصة بالؾحجتيؽ  ىالثاى
 (1خذول ) 

 انتدبسٌ انثبَىٌانىزذاد انًغتهذفخ يٍ انتسهُم فٍ كتبة انهغخ انؼشثُخ نهظف األول 

ػذد  األَشطخ وانتذسَجبد  ػُىاٌ انذسط انًغتهذف انىزذح

 انمشائُخ انًغتهذفخ

األول  انذساعٍانفظم 

 انىزذح األونً

 04 أعظ انُدبذ فٍ انسُبح

انفٍُ وانتًُُخ  انتؼهُى

 انجششَخ

05 

 00 اإلَغبٍَانتىاطم 

 انثبٍَ انذساعٍانفظم 

 انىزذح األونً

انثشوح انغًكُخ وااللتظبد 

 انمىيٍ

05 

 00 انتشازى ثٍُ انُبط

 04 طىس انتغبير انفؼهٍ

 تذسَجب 3. دسوط 5 انًدًىع

 حتليل اليتائج وتفسريٍا 

 لإلجابة على السؤال األول وىصُ 

السعاييخ لمسخحمة الثاىؾية عمى ضؾء مبخىاهج القخائى هٍارات الفٍؼ القخائي الالزهة لها  -
 القخائي؟الجولية لمتشؾر 

تؼ التؾصل إلى قائسة هٍارات الفٍؼ القخائي الالزهة لظالب الرف األوؿ الثاىؾي 
التجاري في ضؾء هعاييخ الجراسية لمتشؾر القخائي وكاف عجد السٍارات الخئيدة أربع 

 7( هٍارة . همحق  58وعجد السٍارات الفخعية )  رئيدً ٍاراته
 لإلجابة عً السؤال الجاىي وىصُ : 

القخائي في كتاب السعاييخ الجولية لمتشؾر ها درجة تؾافخ هٍارات الفٍؼ القخائي ضؾء  
 المغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري بسدتؾى استخجاع السعمؾهات؟

لإلجابة عؽ الدؤاؿ تؼ حداب ىدب التكخارات لمتحقق هؽ هجى تؾافخ هٍارات  
 وكاىت الشتائج كالتالي  هدتؾى استخجاع السعمؾهات  
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 ( 2خذول )  

 انتكشاساد وانُغت انًئىَخ نًهبساد اعتشخبع انًؼهىيبد

انًهبساد  و

انفشػُخ يٍ 

يهبسح 

اعتشخبع 

 انًؼهىيبد

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

 انذسوط

انُغجخ 

 انًئىَخ

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

األَشطخ 

و 

 انتذسَجبد

انُغجخ 

 انًئىَخ

 انتشتُت انُغت انتكشاساد

تسذَذ  0

انفكشح 

انشئُغخ 

 نهُض .

5 4.0% 3 5.5% 01 4,5% 5 

تسذَذ  1

انتفبطُم 

انذاػًخ 

نهفكشح فٍ 

 انُض .

0. 04.4% 1 2.2% 11 00.2% 3 

تسذَذ أفكبس  2

يؼُُخ فٍ 

 انُض .

 

4. 41% 1. 35.5% .5 3.,.% 0 

ادسان تشتُت   3

انفمشاد 

زغت األهًُخ 

. 

. 5..% 5 01% 03 1,2% 4 

تسذَذ يؼًُ  4

انكهًخ 

انًُبعت يٍ 

 انُض.

01 01.2% 01 05.5% 11 01,4% 2 

تسذَذ يضبد  5

 انكهًخ

03 01% 01 05,5% 13 02,2% 1 

 %011 015 %011 51 %011 005 انًدًىع

( التكخارات والشدب السئؾية والتختيب لسٍارات هدتؾى استخجاع 6يبيؽ ججوؿ ) 
السعمؾهات ، ويتزح هؽ الججوؿ أف السٍارات قج وردت في كتاب المغة العخبية لمرف 

( وجاءت 90و)( هخة في الشرؾص الؾاردة 449هخة هشٍا )  4:9 التجاري  الثاىؾي األوؿ 
% وتميٍا هٍارة تحجيج هزاد ;7ي الشص بشدبة السٍارة األولى تحجيج أفكار هعيشة ف

% ثؼ السٍارة الثالثة هٍارة تحجيج هعشى الكمسة السشاسب بشدبة 4636الكمسة بشدبة 
% والخاهدة هٍارة إدراؾ 4436% والسٍارة الخابعة تحجيج التفاصيل الجاعسة بشدبة 4538

الخئيدة في الشص بشدبة  % والسٍارة األخيخة بشدبة تحجيج الفكخة>.:تختيب الفقخات بشدبة 
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هقارىة % وتجىت ىدب السٍارات في التجريبات واألىذظة التابعة لمشرؾص القخائية 839
بشدب التكخار في الشص وتبايشت التكخارات في الكياس ، وقج تعدى ٌحي الشتيجة إلى غياب 
هشٍجية واضحة في إعجاد تجريبات الشرؾص القخائية وتشؾعٍا ويتفق هع ٌحي الشتيجة 

( ودراسة ) المحياىى ، >500( ودراسة الفيت والدياف ) ،;500دراسة ) السالكى ، 
( وجسيعٍا أكج عؽ ارتفاع ىدب هٍارات السشدجلة تحت 5046( ، و) الحبياىى ، 5045

 هدسى الفٍؼ الحخفى في الشرؾص الؾاردة عشٍا في التجريبات واألىذظة 
 ولإلجابة عً السؤال الجالح وىصُ :

القخائي في كتاب السعاييخ الجولية لمتشؾر ها درجة تؾافخ هٍارات الفٍؼ القخائي ضؾء  -
 المغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري بسدتؾى تكؾيؽ االستجالالت؟

لإلجابة عؽ الدؤاؿ تؼ حداب ىدب التكخارات والشدب السئؾية لمتكخارات في الشرؾص 
 ؿ التالى يؾضح ذلػ .القخائية والتجريبات واألىذظة والججو

 (  3خذول )  

 انتكشاساد وانُغت انًئىَخ نًهبساد تكىٍَ االعتذالالد

 و

انًهبساد 

انفشػُخ يٍ 

يهبسح 

اعتشخبع 

 انًؼهىيبد

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

 انذسوط

انُغجخ 

 انًئىَخ

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

األَشطخ 

و 

 انتذسَجبد

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انتشتُت انُغت انتكشاساد

0 
انًؼبٍَ  اعتُتبج

انضًُُخ انتٍ نى 

 َظشذ ثهب انُض

. 12,4% 0 4.1% 2 05.2% 2 

1 

تىلغ َهبَخ 

يُبعجخ نهُض 

 انًمشوء

5 01,5% 1 01,4% . 04% 3 

2 

اعتُتبج األفكبس 

انتٍ اشتًم 

 ػهُهب انُض

5 01,5% 5 01.4% 01 11.5% 0 

3 

سثظ انًؼهىيبد 

اندذَذح 

ثبنًؼهىيبد 

 انمذًَخ

5 01,5% 3 10% 01 01.1% 1 

4 

اعتُتبج 

ػاللبد انغجت 

 ثبنُتُدخ

3 00,1% 3 10% . 02.1% 4 

5 
وطف انؼاللخ 

 ثٍُ انشخظُبد
3 00.1% 1 01.4% 5 01.2% 5 
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 %011 42 %011 02 %011 23 انًدًىع

( تكخارات وىدب تختيب هٍارات هدتؾى تكؾيؽ االستجالالت كسا 7هؽ الججوؿ )  يتبيؽ
( هخة في >4( هخة في الشرؾص السكتؾبة و) 67وردت في كتاب المغة العخبية وقج بمغت )

األىذظة والتجريبات وجاءت هٍارة استشتاج األفكار التي اشتسل عميٍا الشص في الجرجة 
ٍارة الثاىية ربط السعمؾهات الججيجة بالقجيسة بشدبة % وتميٍا الس50.9األولى بشدبة 

الزسشية التي لؼ يرخح بٍا الكاتب وبمغت  السعاىي% والسٍارة الثالثة كاىت استشتاج 5.:4
ا  ا >493ىدبة تكخاٌر % 48% والسٍارة الخابعة تؾقع ىٍاية هشاسبة لمشص وبمغت ىدبة تكخاٌر

%والسٍارة الدادسة :463ت ىدبة تكخراٌا والسٍارة الخاهدة عالقة الدبب بالشتيجة وبمغ
ا  وصف العالقات بيؽ الذخريات  % 4036وبمغت ىدبة تكخاٌر

ويتزح هؽ الججوؿ أف التجريبات واألىذظة تٍتؼ بسٍارات هدتؾى تكؾيؽ الجالالت 
ويجؿ ذلػ عمى قمة االٌتساـ بتشسية السٍارات التي برؾرة أقل هؽ هٍارات السدتؾى الدابق 

 لب العسيق هسا يداعج عمى التحميل السدتسخ .تشذط فكخ الظا
( >500( ودراسة الفميت والدياف ، ;500وتتفق ٌحي الشتيجة هع دراسة ) السالكى ،

( الحيؽ أكجوا أف هحتؾيات الشرؾص السكتؾب واألىذظة التجريبية 5046ودراسة ) الحبياىى ،
أو  الحخفيقل هؽ السدتؾى يكؾف فيٍا االٌتساـ بالسدتؾى االستشتاجي او تكؾيؽ الجالالت أ

( تؤكج إٌساؿ التجريبات واألىذظة 5045استخجاع السعمؾهات بيشسا جاءت ىتائج ) المحياىى ، 
 في تشسية السدتؾى االستشتاجي أو هدتؾى تكؾيؽ الجالالت . 

 لإلجابة عً السؤال الرابع وىصُ : 

القخائي في كتاب السعاييخ الجولية لمتشؾر ها درجة تؾافخ هٍارات الفٍؼ القخائي ضؾء    
 المغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري بسدتؾى دهج األفكار وتفديخ السعمؾهات ؟    

لإلجابة عؽ الدؤاؿ الدابق تؼ رصج وحداب التكخارات والشدب السئؾية لمتحقق هؽ 
لفٍؼ التحوقى ( والججوؿ هجى تؾافخ هٍارات هدتؾى دهج األفكار وتفديخ السعمؾهات )هدتؾى ا

 يؾضح ذلػ  التالي
  



 ..................تقومي مهارات الفهم القرائي يف الربانمج القرائي لكتاب اللغة العربية ابلصف األول  الثانوي التجاري

25 
 

 (4خذول ) 

 تكشاساد وانُغت انًئىَخ نًهبساد يغتىي ديح األفكبس وتفغُش انًؼهىيبد

انًهبساد انفشػُخ  و

انًُغذنخ يٍ ديح 

األفكبس وتفغُش 

 انًؼهىيبد

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

 انذسوط

انُغجخ 

 انًئىَخ

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

األَشطخ 

و 

 انتذسَجبد

 انُغجخ

 انًئىَخ

 انتشتُت انُغت انتكشاساد

 انؼجشح انشئُغهتسذَذ  0

 انُض

 

1 1% 1 1% 1 1% 3 

ركش األفكبس انًتضًُخ  1

فٍ انُض وفمب 

 ألهًُتهب .

1 11% 1 1% 1 04.2% 2 

زغت  انفمشادتشتُت  2

 لىح انًؼًُ.

1 11% 0 22.2% 2 12% 1 

إدسان انسبنخ  3

انشؼىسَخ و انًضاخُخ 

انًخًُخ ػهً خى 

 انُض

2 21% 0 22.2% 3 21.1% 0 

اختُبس ألشة اندًم  4

يؼًُ إنً خًهخ فٍ 

 انُض

0 01.% 0 22.2% 1 04.2% 2 

إدسان انمًُخ اندًبنُخ  5

فٍ انكهًبد و 

 انتؼجُشاد.

1 11% 1 11% 1 04.2% 2 

 %011 02 %011 2 %011 01 انًدًىع

( وهؽ حداب التكخارات والشدب السئؾية لسٍارات دهج األفكار 8ججوؿ ) تبيؽ هؽ ي
( في الشرؾص 40وتفديخ السعمؾهات والتي وردت في كتاب المغة العخبية وجاءت بتكخار )

( في التجريبات واألىذظة وكاىت السٍارة األولى إدراؾ الحالة السداجية 6وتكخار )  السكتؾبة
% 56ارة الثاىية تختيب الفقخات حدب قؾة السعشى بشدبة % والسٍ:.60والذعؾرية بشدبة  

ى هٍارة ذكخ األفكار الستزسشة في الشص وفق  6وتداوت  هٍارات في السختبة الثالثة ٌو
% 48.6بشدب تحجيج العبخة الخئيدة بالشص أٌسيتٍا ، و اختيار أقخب الجسل هعشى ، 

% وهؽ خالؿ الججوؿ 0كاىت بشدبة والسٍارة األخيخة كاىت تحجيج الرؾر الجسالية في الشص و 
حا يؤكج أف البخىاهج  يتزح أف ٌشاؾ ضعفا في هٍارات دهج األفكار وتفديخ السعمؾهات ٌو

ال تدٍؼ في تشسية هٍارات التفكيخ العميا القخائى السقجـ لمرف األوؿ لمسخحمة الثاىؾية التجارية 
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( ودراسة >500ميت والدياف ، ( ودراسة ) الف;500ويتفق هع ٌحي الشتيجة دراسة ) السالكى ،
 (  5046) الحبياىى ،

 ولإلجابة عً السؤال اخلامس وىصُ 

القخائي في كتاب السعاييخ الجولية لمتشؾر ها درجة تؾافخ هٍارات الفٍؼ القخائي ضؾء 
 المغة العخبية لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري بسدتؾى تقؾيؼ السحتؾى والمغة والعشاصخ ؟

الدابق تؼ رصج التكخارات والشدب في كتاب المغة العخبية هؽ  ولإلجابة عؽ الدؤاؿ
خالؿ الشرؾص السكتؾبة والتجريبات واألىذظة السراحبة وكاىت الشتائج كسا في الججوؿ التالى 

 : 
 (5خذول )

 انتكشاساد وانُغت انًئىَخ نًهبساد تمىَى انًستىي وانهغخ وانؼُبطش

 و

انًهبساد انفشػُخ 

 انًُغذنخ

تمىَى انًستىي 

 وانهغخ وانؼُبطش

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

 انذسوط

انُغجخ 

 انًئىَخ

َغت 

انتكشاس 

فٍ 

األَشطخ 

و 

 انتذسَجبد

انُغجخ 

 انًئىَخ
 انتشتُت انُغت انتكشاساد

0 
انتًُُض ثٍُ انسمُمخ 

 وانشأٌ
2 11.1% 3 25.2% 1 20,.% 0 

1 

انسكى ػهً 

انًؼهىيبد انىاسدح 

 فٍ انُض

1 0.,0% 1 0..0% 3 0..0% 1 

2 

تسذَذ وخخ َظش 

انًؤنف نهًىضىع 

 انشئُظ

1 1% 1 1% 1 1% 2 

3 

انتًُُض ثٍُ انًؼمىل 

يؼمىل فٍ  وانال

 انُض.

2 11.1% 3 25.2% 1 20..% 0 

4 
اثتكبس َهبَخ يفبخئخ 

 نهُض
2 11.1% 0 2% 3 0..0% 1 

5 

تمىَى انًؼهىيبد 

انًزكىسح فٍ انُض 

نهًفبضهخ زغت 

 األهًُخ .

1 1% 1 1% 1 1% 2 

1 
إػبدح طُبغخ انُض 

 ثشكم طسُر .
1 1% 1 1% 1 1% 2 

 %011 11 %011 00 %011 00 انًدًىع
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وعشاصخي في  ولغتً( أف تكخارات والشدب لسٍارات تقؾيؼ السحتؾى 9يتبيؽ هؽ ججوؿ ) 
( 44و ىدب ) السكتؾبة( في الشرؾص 44كتاب المغة العخبية ، حيث بمغت ىدب التكخارات ) 

 في التجريبات واألىذظة ؛ وجاءت السٍارة األولى التسييد بيؽ السعقؾؿ والالهعقؾؿ في الشص
ى  ة% وتداوت السٍارات التالية في الشدب;.64وبمغت ىدبة التكخار  والحكيقة  والخأي ٌو

% وجاءت 4.;4بشدبً  وابتكار ىٍاية هفاجئةالحكؼ عمى السعمؾهات الؾاردة في الشص 
وتقؾيؼ السعمؾهات ة ىغخ السؤلف لمسؾضؾع الخئيذ ٍ، تحجيج وجرة الثالثة هتداوية بيؽ السٍا

% 0السحكؾرة في الشص لمسفاضمة حدب األٌسية .وإعادة صياغة الشص بذكل صحيح بشدبة 
حا يؤكج أف البخىاهج القخائي السقخر عمى طالب الرف األوؿ الثاىؾي التجاري ال يدٍؼ في  ٌو

خ عميا وال يٍتؼ بتشسية قجرات الظالب عمى إبجاء الخأي واألفكار وتحجيج تشسية هٍارات تفكي
 السذاعخ في الشص السكتؾب 

وفى ضؾء ىتائج البحث جاءت هٍارات الفٍؼ القخائي بشدب هتفاوتة ، حيث ىالت 
البخىاهج القخائي  هٍارات استخجاع السعمؾهات عمى أعمى هدتؾى وجاءت بشدب ضعيفة فى

تقؾيؼ السحتؾى والمغة والعشاصخ(وافتقخ البخىاهج  –-هٍارات )دهج األفكار وتفديخ السعمؾهات
 لسٍارات تكؾيؽ االستجالالت 

 تفسري عاو ليتائج البحح :

هؽ ىتائج البحث الدابقة تبيؽ أف ٌشاؾ افتقار لسٍارات الفٍؼ القخائي في ضؾء هعاييخ 
ى :  التشؾر القخائي السحجدة  دوليا وقج يخجع ذلػ إلى عجة أسباب كسا تخاٌا الباحثة ٌو

لمسخحمة الثاىؾية التجارية وعجـ وضؾح أٌجافً وكيفية البخىاهج القخائى عجـ وضؾح  -
 . تظبيقً

عجـ وجؾد أدلة ارشادية خاصة لمسعمسيؽ والستعمسيؽ في ٌحي السخحمة لتؾضيح السٍارات  -
 الالـز تشسيتٍا في ٌحي السخحمة .

الت التعميسية  قج - والتي غالبا تقترخ عمى هعاٌج  التجاري  الثاىؾي  لسعمسيتكؾف السٌؤ
أو الميداىذ دوف السدتؾى األعمى ، قج يكف ذلػ حائل بيشٍؼ وبيؽ  سعمسيؽال

 . القخائيهدتحجثات التعميؼ 
شعؾر الكثيخ هؽ السعمسيؽ بالزجخ والزيق ىغخا الكتغاظ الججوؿ بداعات العسل هسا  -

 عبء عميٍؼ . البخىاهج القخائىيجعل تشفيح 
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ا هادة ثاىؾية بجؾار السؾاد  - قمة دافعية الستعمسيؽ في تعميؼ هادة المغة العخبية واعتباٌر
 التجارية هسا يؤدى إلى الشفؾر هؽ السادة وجعمٍا هادة ذات عبء عميٍؼ 

 والسدابقات القخائية والتثكيفية بيؽ الرفؾؼ  الحخةافتقار السجرسة لتفعيل ثقافة القخاءة  -
 الثاىؾي سؾاٌب األدبية والقجرات القخائية والكتابية بيؽ طالب افتقار ثقاؼ اكتذاؼ ال -

 . التجاري 
 عجـ تفعيل األىذظة السختمفة التي تقـؾ عمى القخاءة هسا يجعمٍا هادة هٍسمة .  -
 لإلجابة عً السؤال السادس وىصُ  و

 السعاييخ الجوليةفي ضؾء السقتخح لتشسية هٍارات الفٍؼ القخائي  السخظط التؾصيفى ها  -
 لظالب الرف األوؿ الثاىؾي التجاري ؟القخائي بكتاب المغة العخبية  لمتشؾر

السقجـ  القخائيفي البخىاهج  القخائيهؽ الشتائج الدابق في الججاوؿ تأكج ضعف هٍارات الفٍؼ 
وضع ترؾر هقتخح لعالج جؾاىب الزعف  ف األوؿ الثاىؾي ، هسا استجعىلظالب الر

في كتاب المغة العخبية لمرف األوؿ  القخائيوتجعيؼ جؾاىب القؾة و تشسية تمػ هٍارات الفٍؼ 
 . التجاري  الثاىؾي 

السخظط التؾصيفى السقتخح لكتاب المغة العخبية بالرف األوؿ الثاىؾى التجارى في ضؾء 
 PIRLSالسعاييخ الجولية لمتشؾر القخائى 

سخظط السقتخح يقـؾ عمى فكخة االستفادة هؽ السعاييخ الجولية لمتشؾر القخائي في ال
تحديؽ وتظؾيخ السختكدات األساسية لسقخر القخاءة في السخجمة الثاىؾية التجارية والتي تتسثل 

 في ؛ األٌجاؼ والسحتؾى وأساليب التجريذ ووسائل التقؾيؼ .
 أوال : مربرات املخطط املكرتح 

قرؾر هشٍج المغة العخبية الحالي في تشسية هٍارات الفٍؼ القخائى ، كسا كذفت ىتائج  - أ
البحث الحالي عؽ ذلػ ، وأكجتً ىتائج الجراسات والبحؾث الدابقة التي أجخيت في 

 ٌحا الذأف .
ضعف هدتؾى التشؾر القخائى في هشاٌج المغة العخبية في الجوؿ العخبية وبيؽ  طالب  - ب

حا ها أكجت الجراسات والبحؾث التي تؼ عخضٍا السجارس في السخا حل السختمفة ٌو
 والتي تست في قياس التشؾر القخائي.
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التؾسع في استخجاـ التظبيقات التقشية وتعجد السرادر السعخفية وتظؾر الؾسائل  - ت
القخائية ، كل ذلػ يحتؼ ضخورة تشسية هٍارات الفٍؼ القخائى ووضع خظة لالرتقاء بٍا 

 ظؾرات لسؾاجٍة ٌحي الت
التأثيخات االجتساعية واألخالقية الدمبية التي التعاهل هعٍا بؾعى وحخص أهخا  - ث

ضخوريا ، هسا يحتؼ عميشا تظؾر هٍارات القخاءة الحالية ليدتظيع الظالب أف يشتقى 
 .الغث هؽ الدسيؽ وفٍؼ السزسؾف بؾعى تاـ 

عخبية ، وىادت تؾصيات هعغؼ البحؾث والجراسات التي تشاولت تظؾيخ هشاٌج المغة ال - ج
بزخورة تشسية هٍارات الفٍؼ القخائى فيٍا ، وهؽ خالؿ دهج ٌحي السٍارات في 

 شاٌج الحالية ووضع خظة لتشسيتٍاالس
  ثاىيا : املكوىات الرئيسة للنخطط املكرتح :

 املخطط املكرتح أٍداف 
يدعى السخظط السقتخح إلى تظؾيخ البخىاهج القخائي السقجـ لمظالب في السخحمة 

 الثاىؾية التجارية هؽ خالؿ :
 الخبط بيؽ ها يكتدبً الظالب هؽ هعارؼ وهفاليؼ وهٍارات في السشٍج الجراسي  -4
التخكيد عمى هٍارات الفٍؼ القخائي وفى ضؾء السعاييخ الجولية لكياس التشؾر القخائي  -5

PIRLS  استخجاع السعمؾهات ، تكؾيؽ االستشتاجات ، تفديخ ودهج األفكار والسعمؾهات (
 .، تقييؼ السحتؾى ولغتً وعشاصخي ( 

اقتخاح هجسؾعة هؽ الجروس ) األدبية والعمسية ( بجاىب هؾضؾعات الؾحجة والتي هؽ  -6
 شأىٍا أف تداعج عمى تشسية هٍارات الفٍؼ القخائي .

تزسيؽ ىساذج هختمفة ألسئمة االختبارات الجولية لكياس التشؾر القخائي ، لتداعج السعمؼ  -7
التجريب عمى هٍارات القخاءة وهحاكتٍا إثشاء إعجاد االختبارات الذٍخية والظالب عمى 

 والجورية وأخخ العاـ .
 مصفوفة املخطط املكرتح 

شسمت هرفؾفة السخظط السقتخح لمرف األوؿ الثاىؾي التجاري هجسؾعة الجروس 
 تقؾيؼ وىعخضٍااستخاتيجيات و السقتخحة لكل هعيار وها يتشاسب هع كل درس هؽ أىذظة و 

 كاآلتى : 
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 ( 1خذول ) 

 انًمتشذ نتًُُخ يهبساد انفهى انمشائٍ فٍ ضىء انًؼبَُش انذونُخ نهتُىس انمشائٍ يظفىفخ انًستىي

انًىضىػبد  انًهبساد انًغتهذف تًُُهب انذسط

األدثُخ 

 انًمتشزخ

انًىضىػبد 

انًؼهىيبتُخ 

 انًمتشزخ

االعتشاتُدُبد 

 انًمتشزخ

األَشطخ 

 انًمتشزخ

 انتمىَى

تسذَذ انتفبطُم انذاػًخ - األول

 نهفكشح فٍ انُض .

تسذَذ أفكبس يؼُُخ فٍ انُض -

. 

ادسان تشتُت  انفمشاد -

 زغت األهًُخ .

تسذَذ يؼًُ انكهًخ انًُبعت -

 يٍ انُض

إدسان انسبنخ انشؼىسَخ و -

انًضاخُخ انًخًُخ ػهً خى 

 انُض

اختُبس ألشة اندًم يؼًُ -

 إنً خًهخ فٍ انُض

زكىسح تمىَى انًؼهىيبد انً-

فٍ انُض نهًفبضهخ زغت 

 األهًُخ

انؼظف   نُهخ ال تُغً

 انزهًُ

انتؼهى 

 انُؼبوًَ

 انتهخُض

 كتبثخ يمبنخ

ثطبلخ 

يالزظخ 

نهمشاءح 

اندهشَخ 

ثطبلخ  –

تمذَش 

 –األداء 

اختجبس 

فهى 

 انًمشوء

 تسذَذ انفكشح انشئُغخ نهُض- انثبًَ

تىلغ َهبَخ يُبعجخ نهُض -

 انًمشوء

انغجت اعتُتبج ػاللبد -

 ثبنُتُدخ

إدسان انمًُخ اندًبنُخ فٍ -

 انكهًبد و انتؼجُشاد.

اثتكبس َهبَخ يفبخئخ نهُض  -

. 

تمىَى انًؼهىيبد انًزكىسح -

فٍ انُض نهًفبضهخ زغت 

 األهًُخ .

انًشً فٍ  

 انفضبء

انًُبلشخ 

وانؼشع 

 انؼًهً

تهخُض 

وتدًُغ 

انجىو ػٍ 

 انفضبء

اثشاص خىاَت انمىح  - انثبنث

 وانضؼف

التشاذ يؼبندبد ندىَت  -

 انُض

اعتخالص يؼبًَ انكهًبد  -

 يٍ انغُبق

َهخض انًىضىع فٍ خًم  -

 يفُذح

يؼشفخ يغضي انكبتت يٍ  -

 انُض

لشاءح  انمظخ  انفتبح انزكُخ

 يتكشسح

 

 انتًُُض ثٍُ انسمُمخ وانخُبل- انشاثغ

تشتُت األفكبس زغت  -

ثُبء  

 األهشايبد

انًُبلشخ 

وانؼظف 

انتهخُض 

 انًؼهىيبد
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 وسودهب فٍ انُض

 ًَُض ثٍُ انظذق وانكزة -

حَتىلغ يب عُمبل يٍ انُض -

 انًمشوء

َغتخهض األدنخ نهسكى ػهً  -

 انًمشوء

كتبثخ يمبنخ  انزهًُ

ػٍ 

ػدبئت 

انذَُب 

 انغجغ

 َسذد األفكبس انثبَىَخ نهُض- انخبيظ

 سثظ انُتُدخ ثبنًمذيبد-

 انسكى ػهً تغهغم األفكبس-

انمشَخ 

 انغشَخ

انمشاءح  

 انًكشسح

لشاءح -

لظض 

تبسَخُخ 

 وتهخُظهب

ػًم َذوح -

ػٍ ػظًخ 

 انفشاػُخ

تسذَذ يب نُظ وثُك انظهخ - انغبدط

 ثبنُض انًمشوء

 ًَُض ثٍُ انسمُمخ وانخُبل-

َسذد األفكبس انفشػُخ فٍ -

 انُض

 

يختبساد  

 ػهًُخ

خشَطخ 

 انًفبهُى

انتهخُض -

KWL 

 

 

 

 

ػًم -

 يدهخ زبئظ

 تهخُض-

يىضىػبد 

 ػهًُخ

تسذَذ يؼًُ انكهًخ انًُبعت - انغبثغ

 يٍ انُض

تسذَذ انؼجشح انشئُغه فٍ -

 انُض

تشتُت انفمشاد زغت لىح -

 انًؼًُ

انتًُُض ثٍُ انًؼمىل واال -

 يؼمىل فٍ انُض

عدبدتُب 

 انظغُشح

انمظخ  

 وانًُبلشخ

ػًم 

يهخض 

ويمبنخ 

نسبئظ 

 انظف

 

 
 توصيات البحح :

 في ضؾء ها أسفخت عشً البحث هؽ ىتائج يسكؽ تقجيؼ التؾصيات التالية :
ٍا ؛ إلى تظؾيخ ميؼ الفشي هؽ تخظيط السشاٌج وبشائضخورة دعؾة القائسيؽ عمى التع  -

بٍا واإلفادة هؽ قائسة السٍارات  واالٌتساـ القخائيىذاط التعمؼ وتعديخ هٍارات الفٍؼ 
 لحلػ .في البحث  السعجة

االٌتساـ باألىذظة والتجريبات لسٍارات الفٍؼ القخائي وخاصة السٍارات العميا ضخورة  -
 لٍا هؽ تحوؽ وىقج  وعجـ التخكيد عمى هٍارات دوف األخخى .
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أٌسية لفت اىتباي القائسيؽ عمى التعميؼ الفشي بزخورة تزسيؽ هٍارات الفٍؼ القخائي  -
الشسؾ الذاهل والستؾازف  في البخىاهج القخائي السقجـ لٍحي الفئة لتداعجٌؼ عمى

 وتكاهل السعخفة .
االطالع عمى اختبار بيخلد السظبق في الجوؿ السذاركة واالستفادة هؽ طخيقة عخض  -

 األسئمة والسادة السقخوءة 
إعادة الشغخ في صياغة األىذظة والتجريبات والشرؾص السكتؾبة بسا يخجـ الجراسة  -

 الجولية بيخلد 
يبات هشفرمً عؽ هحتؾيات كتاب المغة العخبية وهختبظة ترسيؼ كخاسة لألىذظة والتجر  -

 بسؾضؾعاتً ، تحاكى ىساذج تجريبات واختبارات الجراسة الجولية بيخلد  
 مكرتحات البحح 

 في ضؾء ىتائج البحث الدابق  يسكؽ اقتخاح إجخاء البحؾث التالية :
المغة العخبية بالسخاحل الفشية بظخؽ واستخاتيجيات تشسية هٍارات  هعمسيهجى إلساـ  -

 . القخائيالفٍؼ 
لمتشؾر  السعاييخ الجوليةإجخاء دراسات تقؾيسية في هخاحل دراسية أخخى في ضؾء  -

  PRLSبيخلد  القخائي
ا عمى تشسية  السعاييخ الجوليةقياس  - لمتشؾر القخائي عمى صفؾؼ دراسية هختمفة وأثٌخ

 هٍارات التفكيخ العميا.
 

 
 
 

  



 ..................تقومي مهارات الفهم القرائي يف الربانمج القرائي لكتاب اللغة العربية ابلصف األول  الثانوي التجاري

33 
 

 املراجع

(. السقخوئية ها ٌيتٍا وأٌسيتٍا وكيفية قياسٍا .هتاح 5049أبؾ عسذة ، خالج حديؽ .) -
هذاٌجة بتاريخ  /https://www.alukah.net/library>0;6;/0/عمى 

 ـ >504/:/>5
ـ(. "فعالية استخاتيجية التجريذ التبادلي في تشسية هٍارات الفٍؼ 5044أحسج، سشاء دمحم ) -

القخائي واالتجاي ىحؾ العسل التعاوىي لجى تالهيح الرف الثالػث اإلعػجادي"، السجمػة التخبؾيػػة، 
اج، العػػجد )كميػة   (. >5التخبيػػة بػدٌؾ

-Kواستخاتيجية ) الجسعي التعاوىي(. فاعمية استخجاـ التعمؼ ;500حافع ، وحيج الديج .) -
W-L  بالسسمكة  االبتجائيلجى تالهيح الرف الدادس  القخائي( في تشسية هٍارات الفٍؼ

 >55 - 486، 7:العخبية الدعؾدية ، القاٌخة ، هجمة القخاءة والسعخفة ،
(. السٍارات القخائية وطخؽ تجريدٍا بيؽ الشغخية :500حخاحذة ، إبخاليؼ دمحم عمى .) -

 والتظبيق . دار الخداهى لمشذخ والتؾزيع : عساف . األردف .
 القخائيفي تشسية الفٍؼ (. فاعمية استخاتيجية التداؤؿ الحاتي 5044جعفخ .) حسجيحجاج ،  -

خ لجى طالبات السخحمة الثاىؾية بالسسمكة ا لعخبية الدعؾدية ، هجمة كمية التخبية ، جاهعة األٌز
 .>55-:47( ، 479، ع)

قائؼ عمى استخاتيجية التجريذ  تعميسي(. فاعمية بخىاهج 5045الخؾالجة ، ىاجح عمى .) -
لحوى صعؾبات التعمؼ بالسخحمة األساسية في األردف .  القخائيلتشسية هٍارات الفٍؼ  التبادلي

 .476-:7،45،ع  4السجمة الجولية التخبؾية الستخررة ، هج 
الخالجة في  لغتي(. تقؾيؼ ىذاطات التعمؼ في هقخر 5046الحيباىى ، ليمى جسعة سميساف .) -

الالزهة لتالهيح الرف األوؿ الستؾسط . رسالة هاجدتيخ غيخ  القخائيضؾء هٍارات الفٍؼ 
 هكة السكخهة هشذؾرة ، كمية التخبية ، جاهعة أـ القخى ،

.كمية التخبية ، جاهعة السمػ 4( . صعؾبات القخاءة . ط5040الديج ، عمى سيج أحسج .) -
خاء .  سعؾد . هكتبة دار الٌد

ـؾ الظبيعية والبيؾلؾجية في تشسية قجرات (. دور هشاٌج العم7>>4شبارة ، أحسج هختار .) -
دراسة تقؾيسية ، السؤتسخ  –التفكيخ االبتكاري لجى طالب السخحمة الثاىؾية بدمظشة عساف 

العمسي الدادس لمجسعية السرخية لمسشاٌج وطخؽ التجريذ ، اإلسساعيمية ، أغدظذ ص 
;- 44. 

https://www.alukah.net/library/0/83809/
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. 4لمغة العخبية وتعمسٍا .ط(. السخجع في تعميؼ ا5045شحاتً ، حدؽ والدساف ، هخواف ) -
 هكتبة الجار العخبية لمكتاب : القاٌخة .

(. دراسة تقؾيسية لؾاقع التقؾيؼ السدتسخ في الرفؾؼ السبكخة 5045الذٍخى ، بشجر سالؼ .) -
لمسخحمة االبتجائية وأولياء األهؾر بسحافغة الظائف ، رسالة هاجدتيخ غيخ هشذؾرة ، هكة 

 هعة أـ القخى .السكخهة ، كمية التخبية : جا
 . الكؾيت : دار اقخأ .5(. التعمؼ الحاتي والقخاءة .ط5009، سسيخ يؾىذ .) صالح -
(. تعميؼ القخاءة واآلداب : ;500، دمحم عالء الجيؽ .) والذعبيأحسج  رشجيطعيسة ،  -

 : القاٌخة . العخبياستخاتيجيات هختمفة كسجٍؾد هتشؾع .دار الفكخ 
في تشسية هٍارات صياغة  تجريبي(. فاعمية بخىاهج 5049الظيب ، بجوى أحسج دمحم .) -

القخاءة عمى تالهيحٌؼ في إطار االستعجاد لمجراسة الجولية  لسعمسياالختبارات التحريمية 
(PIRLS  ، هجمة القخاءة والسعخفة ، )4:6،56-::. 

خوء أسدٍا الشغخية وتظبيقاتٍا (. استخاتيجيات فٍؼ السق5040عبج البارى ، هاٌخ شعباف ) -
 . دار السديخة لمشذخ والتؾزيع والظباعة : عساف .4العمسية . ط

(. فعالية بخىاهج هقتخح لتظؾيخ تجريذ القخاءة في ضؾء قزايا 5009عبجالخالق ، هختار .) -
.  الثاىؾي العؾلسة في تشسية هٍارات القخاءة والؾعى بتمػ القزايا لجى طالب الرف األوؿ 

 دكتؾراي غيخ هشذؾرة ، كمية التخبية ، جاهعة السشيا . رسالة
(. استخجاـ أىذظة القخاءة اإللكتخوىية في تشسية بعض 5048عبجالسقرؾد ، عاصؼ الديج .) -

هٍارات الفٍؼ القخائي لجى الشاطقيؽ بغيخ المغة العخبية ، رسالة هاجدتيخ غيخ هشذؾرة ، 
 اٌخة .هعٍج الجراسات والبحؾث التخبؾية : جاهعة الق

(. كفاءة استخجاـ استخاتيجية التداؤؿ الحاتي في تشسية هٍارات 5047العظار ،سسخ جابخ .) -
تفديخ السقخوء وىقجي لجى تالهيح الرف األوؿ اإلعجادي ، رسالة هاجدتيخ غيخ هشذؾرة ، 

 كمية التخبية : جاهعة قشاة الدؾيذ .
.  األساسي(. السخجع في تجريذ المغة العخبية بالتعميؼ 5047فزل هللا ، دمحم رجب .) -

 القاٌخة : عالؼ الكتب .
(. فاعمية حمقات األدب في تشسية >500قاسؼ ، دمحم جابخ والسدروعى ، كخيسة هظخ .) -

ية هٍارات الفٍؼ القخائى لجى طالب السخحمة اإلعجادية . هجمة القخاءة والسعخفة ، الجسع
 .:;-90( ، 9;السرخية لمقخاءة والسعخفة ، جاهعة عيؽ شسذ ، كمية التخبية )
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(. تقؾيؼ هؾضؾعات القخاءة والشرؾص >500الفميت ، جساؿ كاهل ، والديات ، هاجج دمحم .) -
والسيؾؿ القخائية السؤتسخ  القخائيالسقخرة عمى طمبة الرف الدابع في ضؾء هٍارات الفٍؼ 

بيؽ اإلىقخائية واإلخخاج ( ، هرخ ، هج  العخبيعميؼ القخاءة في الؾطؽ التاسع ) كتب ت العمسي
4 .58;-5;4. 

هتاح عمى  الجولي(. االختبار 5046هجمذ أبؾ عبى لمتعميؼ .) -
https://www.adek.gov.ae/  ـ >504/ :/ :5تاريخ السذاٌجة 

قياس اىقخائية كتب المغة العخبية بالسخحمة االبتجائية (. 5045هحسؾد ، سعاد جابخ .) -
باستخجاـ بخىاهج كسبيؾتخ وأحكاـ هعمسيٍا ، السجمة الجولية ألبحاث التخبؾية ، جاهعة 

 .454->;،64اإلهارات الستحجة ، 
(. تعميؼ المغة العخبية في التعميؼ العاـ 5009الشاقة ، هحسؾد كاهل ؛ حافع ، وحيج الديج .) -

 . القاٌخة : كمية التخبية جاهعة عيؽ شسذ .4فشياتً .جهجاخمً و 
لمرف األوؿ لتشسية هٍارات القخاءة  اإلرشادي(. الجليل 5044وزارة التخبية والتعميؼ .) -

 االبتجائي ، إصجارات الؾزارة .
( . الجراسة الجولية لكياس هٍارات القخاءة 5049وزارة التخبية والتعميؼ بدمظشة عساف .) -
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