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الصف الثالث  بةأخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية لدى طل
وعالقتها ببعض املتغريات في محافظة إربد األساسي  

  
  *محمد الحوامدة

  
  

 11/4/2010 تاريخ قبوله     15/7/2009 تاريخ تسلم البحث

لـدى طلبـة    وتحليلهـا، أخطـاء القـراءة الجهريـة    هـدفت الدراسـة إلـى وصـف      :ملخص

وإظهــار االســتراتيجيات القرائيــة التــي يســتخدمها الطلبــة       ،الثالــث األساســي الصــف 

ــة الدراســة ( الرمــزي الصــوتي، والتركيبــي،   (، ودرجــة تمّكــنهم مــن أنظمــة اللغــة     )عين

والــداللي .( راســة مــننــت عينــة الدوقــد تكو)طالبــًا وطالبــة مــوزعين بالتســاوي ) 22

ريقة العينة البسيطة العشـوائية مـن طلبـة الصـف     بين الجنسين، حيث تم اختيارهم بط

في الفصل الثـاني للعـام الدراسـي    ) مجتمع الدراسة(في محافظة إربد األساسي الثالث

) R.M.I(، وقــد اســتخدمت الدراســة قائمــة تحليــل األخطــاء القرائيــة  2008/2009

هــذا المعتمــدة فــي عــدة دراســات ل  )Goodman & Burke, 1972( اطورهــ تــيال

مجموعــة مــن ) عينــة الدراســة(وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة ارتكــاب الطلبــة  . الغــرض

األخطاء في القراءة الجهرية، وأن أكثر أنواع األخطاء شيوعًا في قراءة الطلبة كانـت  

عـدم وجـود فـروق    أخطاء اإلبـدال، يليهـا الحـذف، ثـم اإلضـافة، كمـا أظهـرت النتـائج         

ــة إحصــائية   ــة عنــد مســ ذات دالل ــين   فــي األخطــاء ) α=0.05(توى الدالل ــة ب القرائي

القرائيـة جميعهـا    الدراسـة لالسـتراتيجيات   الطلبة تعـزى للجـنس، وأن اسـتخدام عينـة    

كان دون المستوى المطلوب، وذلك وفق مـا تتطلبـه قائمـة تحليـل األخطـاء القرائيـة       

)R.M.I .(كما أظهرت الدةطبيعـة أخطـاء الطلبـ   ة فـي  راسة فروقًا ذات داللة إحصائي 

القــراءة الجهريــة، تحليــل أخطــاء     :الكلمــات المفتاحيــة (. لمتغيــر عمــل األم تعــزى 

  ).م القراءة، الصف الثالث األساسيم وتعليالقراءة الجهرية، تعّل

  

  

القراءة النافذة إلى الفكر اإلنساني، الموصلة  تعد :مقدمة الدراسة

أهمية القراءة في أول آية نزلت من  وتتجلى إلى كل أنواع المعرفة،

&   ù في غار حراء، قال ن الكريم على الرسول آالقر tø% $# ÉΟ ó™ $$ Î/ 

y7În/ u‘ “ Ï% ©!$# t, n= y{ ∩⊇∪ t, n= y{ z⎯≈ |¡ΣM} $# ô⎯ÏΒ @, n= tã ) ،2-1آية العلق( ،

&  ùد سبحانه وتعالى أداة القراءة والكتابة وأكَّ t ø%$# y7š/ u‘ uρ ãΠ tø. F{$# 

∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ z⎯≈ |¡ΣM} $# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷ètƒ ) ،العلق

وعبادته وطاعته  أقوى األسباب لمعرفة الله  فالقراءة). 5-3آية 

  .لعقل والروحلوغذاء  ،القراءة متعة للنفسف،  وطاعة رسوله

مـــن  وقـــد ازداد اهتمـــام البـــاحثين بـــالقراءة فـــي النصـــف الثـــاني

وحاولوا التركيـز علـى القـراءة علـى أنهـا أسـلوب مـن         ،لعشرينالقرن ا

والتفكير  ،وإصدار األحكام ،المشكالت أساليب النشاط العقلي في حّل

الناقـــد، باإلضـــافة إلـــى التركيـــز علـــى عنصـــر االســـتماع الـــذي يرافـــق  

 لبعض الميول نفسيًا وكون القارئ يجد لذة وسرورًا ،عملية القراءة
  

_________________________  

  .األردناربد،، اء التطبيقيةـة البلقـجامع، كلية إربد الجامعية *

  .اربد، األردن، 2010حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 

  

 

  
Loud Reading Errors of Third Grade Students in Irbid 
Governorate and their Relationship to Some Variables 
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Abstract: This study aims at describing and analyzing the loud 
reading errors as committed by third grade students. Moreover, the 
study investigates the reading strategies used by these students and 
the extent to which they master the language systems (graphophonic, 
syntactic and semantic). The sample of the study consisted of 22 
randomly selected students of both genders from the governorate of 
Irbid in the second semester 2008/2009. Using the Reading Miscue 
Inventory (RMI) model developed by Goodman and Burke (1972), the 
study indicated that the most common types of reading errors 
committed were substitution, followed by omission and then insertion. 
The results showed that there were no gender-related statistically-
significant differences (α=0.05) in the students' reading errors. 
Moreover, the students' usage of any of the reading strategies was 
below the level expected by RMI. There were statistically significant 
differences in the nature of the students' errors reflected to the 
mother's work. (Keywords: Loud Reading; Reading Error Analysis; 
Learning and Teaching Reading; Third Grade). 
 

  

وكثير من الباحثين يرون في . والرغبات المكبوتة من خالل القراءة

ة يساوونها بالتفكير،القراءة عمليوهم يستبعدون األخذ  ة عقلي

ألن فك الرموز  ؛للقراءة تعريفًا) decoding(بقضية فك الرمز 

ال يتعدى كون القارئ يقوم  ،وتحويل الحروف المكتوبة إلى أصوات

وهي أشبه  ،وقراءته في هذه الحالة آلية ليس فيها تفكير ،بعملية آلية

التي تكتب  ،ةباللغة الفارسي بالقارئ العربي عندما يقرأ نصا مكتوبًا

فبالقراءة ينمو  .بحروف عربية، ففي هذه الحالة تخلو من التفكير

فكر اإلنسان، وتتهذب انفعاالته، ويكتشف العالم بما فيه من أساليب 

طعيمة (تفكير وتعبير، فتنمو قدرته على التفسير والتحليل والنقد 

إلى الدراسات تشير ف ). 96، 2002؛ عمار،33، 2006والشعيبي، 

حبش، (عن طريق القراءة  يتممما يتعلمه المرء % 70ن نحو أ

2003(. 
فالقراءة نشاط عقلي هدفه العام إكساب القارئ المعرفة 

وحسن اإللقاء، فلم تعد  اللفظوالثقافة والعلوم، باإلضافة إلى سالمة 

القراءة عملية يراد بها إيجاد الصلة بين الكالم والرموز الكتابية، ولم 

الذي يؤديه  ها مقتصرة على المعنى الذهني واللفظيتعد عناصر

جديدة تقوم على  أسسبل صارت ترتكز على  ،الرمز المكتوب

، وقد )2006 الحوامدة،؛ 2007 مرق، أبو( التعرف والنطق والفهم

في  تاآلراء والتعريفات التي تناولت مفهوم القراءة، وتباين تتعدد
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لهذه المهارة من أهمية في وهذا االختالف يعكس ما  .بعض األحيان

باحث من زاوية تختلف عن  العملية التعليمية، فقد نظر إليها كّل

المختبر الذي يتفاعل فيه كل  درس القراءة نظرة اآلخر لها، كما يعد

ما لدى الطلبة من مكتسبات لغوية ولفظية وخبرات ومهارات متنوعة 

ة والقدرة مقبول من حيث المخرجات  إلنتاج تفاعل تواصلياللفظي

  ).1999نصر، (اللغوية 

ودمانج ففقد عر  )Goodman, 1995, 3(" بأنها القراءة

عملية الحصول على المعنى من المطبوع من خالل استخدام القارئ 

) 22، 1986 ،بوند وتنكر وواسون( فيعرو". اللغة بأكملها

لمطبوعة التي بأنها عملية التعرف إلى الرموز المكتوبة أو االقراءة "

تكونت من خالل الخبرة السابقة للقارئ، وتشتق  يتستدعي معان

المعاني الجديدة من خالل استخدام المفاهيم الموجودة في بنيته 

المعرفية، وتنظيم هذه المعاني محكوم باألغراض التي يحددها 

  ."القارئ بوضوح

 أشكال إلىوهو التعرف  اآلليلقراءة جانبان، الجانب فل

والقدرة على تشكيل كلمات وجمل منهـا، وجانب  وأصواتهاوف الحر

إدراكي فهم المـادة المقروءة، وال يمكن الفصل  إلىيؤدي  ذهني

بحال من األحوال بين الجانبين اآللي تفقد القراءة  إذ، واإلدراكي

أبو ( اعترى أي جانب منها الوهن والضعف إذاداللتها وأهميتها 

وقد اتسع مفهوم القراءة ليشمل جملة  ).1998أصفر ومخلوف، 

لتصبح القراءة ذات أبعاد ؛ الخبرات اللغوية التي يمتلكها القارئ

ويقوم على خلفية القارئ ومصادر الحس  :البعد الحسي هي،: ثالثة

فإن الرؤية لألشياء  ،لديه، فإذا ما حدث خلل في العين مثًال

ئ وانفعاالته أثناء ويتضمن مشاعر القار :البعد االنفعاليو .ستتأثر

 فيفي أثناء القراءة تؤثر  بها ألن الطريقة التي ننفعل ؛القراءة

ويتضمن التفكير ومهارات : البعد المعرفيو .تفسيرنا ما نقرأ

اء الذين يعانون من صعوبات في التفكير غالبًا ما راالستيعاب، فالق

، 1998العمارنة، ) يشعرون بصعوبة في القراءة واالستيعاب 

 .)Foorman, Francis, Novy, & Liberman, 1991؛13

ة بوتعرنها قدرة الطالب على ترجمة رموز أف القراءة الجهري

 .ما يقرأ استيعاب وفهمصوات ينطقها، وقدرته على ألى إالكتابة 

لمادة لرؤية العين : فالقراءة الجهرية تقوم على أربعة عناصر، هي

ونطق المادة  ،ة المقروءةالمقروءة، واالدراك الذهني للصور

عاشور والحوامدة، (ه المقروءة، وادراك معنى المقروء وفهم

يعبر عن مادة  ًالغوي ًانطق القراءة الجهريةكما تتطلب  ).2009

ودقة دون  ةسرعبمكتوبة بصوت مسموع، بحيث يتم هذا النطق 

حذف أو إبدال أو إضافة أو تكرار لحرف أو لكلمة أو لجملة، 

الحروف من مخارجها، ونطق الحركات القصار  إخراجبحيث يتم 

طولها المناسب، والتعبير عن عالمات الترقيم، وااللتزام بوالطوال 

ي، زالعزا(بالضبط الصرفي والنحوي في نطق المفردات والجمل 

   ).Paris, 2002, 81 ؛ 254، 1998؛ عبدالله، 2000

لت التي تناونماذج النظريات ووقد ظهرت العديد من ال

نظرية القراءة أو المدخل : عملية القراءة الجهرية واكتسابها، منها

نظرية و. القرائي من أسفل ألعلى، أو االنتقال من الجزء إلى الكل

. القراءة من أعلى إلى أسفل، أو االنتقال من الكل إلى الجزء

القراءة من  نظريةهو أن القارئ إذا ما اعتمد  هما،الفرق بينو

اء القراءة فإنه يركز بصورة أساسية على المعالجة أسفل ألعلى أثن

وفيها يحاول القارئ  ة للمادة المكتوبة حتى يصل إلى معنى،الخطي

القراءة  نظريةبينما  أن يأخذ المعنى الذي من أجله كتب النص،

من أعلى ألسفل هو أسلوب في معالجة المادة المكتوبة يشير إلى 

يث يقوم القارئ بتفسير ما يقرأ بح التوقع، ويعتمد على االستنتاج،

وهذه النظرية تتفق مع نظرية  .)2003سليمان، (وتحليله 

أن فهو يرى  )Goodman & Burke, 1972( وبيرك جودمان

القراءة بوصفها عملية استقبال تنطوي على أربع مراحـل أو 

اختيار عينات المادة المقروءة، والتثبت من الرموز : عمليات هي 

واختبار الفروض التي  لتنبؤ بما يريده الكاتب،المقروءة ، وا

) اختيار العينة والتثبت(تختص العمليتان األوليان ، وطرحها القارئ

أي اتصال العين بالرموز . بالجانب الفسيولوجي في القراءة

المطبوعة، ومحاولة فكها، إذ هي التي تعطي إشارة للمخ كي يفسر 

) التنبؤ واالختبار( تختص العمليتان األخريانوهذه الرموز، 

  ).2006طعيمة والناقة، ( بالجانب الفعلي

 ةا النظريأم فإنها  في القراءة الجهرية واكتسابها،ة التفاعلي

تعطي دورًا متوزانًا ومتكافئًا لكل مجموعات العوامل المترتبة على 

بافتراض أن القارئ يصل . )2003سليمان، ( النظريتين السابقتين

يق استخدام المعلومات من مصادر متعددة، إلى المعنى عن طر

خلفية معرفية لدى القارئ، ومعلومات : بحيث تسير في اتجاهين

  ).  2005عاشور ومقدادي، (يحصل عليها من النص المقروء 

في القراءة  المدخل االتصاليوترى نظرية 

)Communicative Approach ( الدرجة بتعليم القراءة يهتم أن

التفكير في أشكال األداء والقراءة،   دف مناألولى بتحديد اله

يطلق  التيهذه العملية و ،يقوم بها أن القارئاألخرى التي يرجى من 

عملية تربط بين اللغة المطبوعة وبين  تحويل الرموز وهي اعليه

في تدريس القراءة  المهمةمن األمور  إنو .أشكال االتصال األخرى

 المؤشرات ى استخدامعل القارئفي المدخل االتصالي تدريب 

 المؤشراتومن هذه . المختلفة في سبيل استيعاب النص المقروء

ومعناها ودالالتها، فضًال عن طريقة بناء الجمل  شكل الرموز نفسها،

  ).2006طعيمة والناقة، ( والتراكيب

فنظريات اكتساب القراءة الجهرية تركز أساسا على عمليات 

ي باألصوات المكونة للكلمات، وفك المعالجة الصوتية، بدءًا من الوع

األصوات من خالل الرموز الحرفية التي تمثلها في الكلمة المكتوبة 

ودمجها للوصول إلى اللفظ الصحيح، ارتكازًا على عمليات تذّكر 

هذه العمليات تتطلب من القارئ الضعيف أو المبتدئ . فعالة صوتية

ية القراءة، ومع الوقت عبئًا تفكيريًا، لذلك فهي تحدث ببطء عند بدا

تصبح أتوماتيكية ال تتطلب جهدًا تفكيريًا، وتجنيدًا مكثفًا لمصادر 

التركيز إال إذا كان هناك إشكال في عمليات المعالجة الصوتية، التي 
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طالقة "تحد من عملية اكتساب القراءة، وبالتالي تؤدي إلى عدم 

ر األجهزة فمرونة عمليات المعالجة الصوتية وتطوي، "القراءة

التفكيرية المسؤولة عن تلك العمليات في سن مبكر، من شأنها أن 

؛ 2003طه، (تسهم في سهولة اكتساب عمليات القراءة 

Snowling, 2001.(  

حظيت األخطاء الملحوظة في القراءة الجهرية بنصيب وقد 

واقترحت في هذا  ،الماضية ةوافر من البحث خالل العقود الثالث

ودراستها كيفًا  األخطاءب وأنظمة متعددة لتحليل تلك السبيل أسالي

تًا، ووكم ة  قائمةعدتحليل األخطاء القرائي)Reading  Miscue 
Inventory ( رهودمان وكارولين بيرك جيتا يالذي طو)Goodman 

& Burke, 1972 (ة انتشارًاأكثر نماذج تحليل األخطاء القرائي، 

الصوتي،  الرمزي(أنظمة اللغة إلى ) R.M.I(حيث يستند نظام 

والتركيبيويستخدم في الكشف عن األخطاء التي يقع ، )، والداللي

فيها القارئ في القراءة الجهرية، ويسعى هذا اإلجراء إلى الموازنة 

وتلك الملحوظة في القراءة، والتي ينحرف  المتوقعةبين االستجابة 

األخطاء ال تحدث تبعًا وهذه  ،عن االستجابة المتوقعة القارئفيها 

 القارئبل تصدر عن ، لوجهة نظر جودمان، بصورة عشوائية

: التي تمثل أنظمة اللغة الثالثة  (Cues)باعتبارها استجابات للرموز

والتركيبي ،الصوتية تحليل . ، والدالليهذه تزود  األخطاءوعملي

 أثناء هفيوما يحدث  القارئعقل  إلىالباحث بنافذة ينظر من خاللها 

القراءة، وتزود الفاحص في الوقت ذاته بنظرة إلى المعارف 

والخبرات التي يوظفها القراء عندما يقرؤون، واالستراتيجيات التي 

مشكالتهم، ويكشف عن كيفية استخدامهم ألنظمة  يستخدمونها لحّل

  ). 1990؛ مقدادي، Goodman & Goodman, 1977(اللغة 

 (R.M.I)ألخطاء القرائية لك قائمة جودمان وبير وتستخدم

لهجة  :مثلة، لمعايير عد يقع فيه القارئ طبقًا للحكم على كل خطأ

والشبه في رسم الكلمة، والشبه في صوت الكلمة،  ،القارئ، والتنغيم

ة في السياق، وتغيير المعنى، وتختلف هذه يوالتصحيح، والمقبول

التي ، التي سبقتهالقائمة عن اإلجراءات التقليدية لتحليل األخطاء 

بإحصاء عدد األخطاء في القراءة الجهرية، بإيالئها عناية  ىكانت تعن

خاصة بنوعية األخطاء إلى جانب كميتها، وتستند هذه القائمة على 

ودمان لتفسير عملية القراءة، والتي تعدها جالنظرية التي وضعها 

ة نفسية تخمين لغوية عملي(Psycholinguistic guessing game) 
   :، هييستخدم فيها القارئ استراتيجيات محددة 

وتعني االهتمام باللغة ): Recognition(استراتيجية التعرف  •

  .المكتوبة تحت ظروف بصرية معينة لتصنيف ما يقرأ

وهذا يتطلب من ): Sampling( اختيار العيناتاستراتيجية  •

ات التي القارئ اختيار الرموز الضرورية التي تزوده بالمعلوم

  . يعتمد عليها في الحصول على المعنى

تعد خطوة أساسية في  ):Predicting( التنبؤاستراتيجية  •

عملية القراءة، ففيها ينشغل القارئ بعملية تخمين مستمر 

. للتنبؤ بالمعنى، واألبنية التركيبية، والعناصر الصوتية الرمزية

قدرة على عملية وكلما كان للقارئ خبرة سابقة، كانت لديه ال

 .التنبؤ السليمة

وتتم هذه ): Confirming( استراتيجية التأكد أو التثبت •

االستراتيجية بعد االختيار السليم لألفكار الرئيسة بحيث يتم 

 . تمحيصها والتثبت منها
ففي هذه االستراتيجية  ):Correcting( التصحيحاستراتيجية  •

قية بين المادة يكتشف القارئ أنه ال توجد روابط منط

المكتوبة والمعنى المتنبأ به أو يفترضه، عندها البد من 

 .التصحيح للتغلب على ما فاته من المعاني واألفكار
): Terminating( استراتيجية االنتهاء من عملية القراءة •

وفيها يكون القارئ قد توصل إلى نتيجة، وعندها يصدر 

 ,Goodman, Watson, & Burke)أحكامًا بناًء على ما قرأ
1987, 192). .  

من التمييز بين القارئ  الفاحصن مّكتستراتيجيات هذه اال

ومع أن هذه القائمة ال تتضمن اقتراح  ،الكفء والقارئ الضعيف

معايير محددة تفسر نماذج األخطاء إال أن عدة دراسات استخدمتها 

ي هذه قد الحظت تأثير مستوى الصف الدراسي والقدرة اللغوية ف

الذي يشير إلى التشابه ) الرمز(النماذج،  فمتغير الشبه في الصوت 

يمثل مدى اعتماد  ،بين أخطاء القارئ وما يقابلها من كلمات النص

 القارئ على معرفته واستخدامه لهذا النظام من أنظمة اللغة

  ). Goodman et al.,1987 ؛1990مقدادي، (

أداة ) R.M.I( لقرائيةألخطاء الجودمان وبيرك  وُتعد قائمة

مهمة في قياس مستوى استيعاب القارئ للمقروء، فهو ليس مجرد 

أداة لرصد األخطاء وتحليلها وتصنيفها، ولكنه نظام تشخيص، إذ 

على نتائجه يتحدد مجال ضعف القارئ، وعلى أساس ذلك توضع 

  ).   1988شهاب، (المناسبة الخطط العالجية 

 )Goodman & Goodman, 1977(وتشير بعض الدراسات 

أن نسبة األخطاء التي تتشابه في رسمها مع ما يقابلها في النص  إلى

 حد معين،  إلىتتجه نحو الزيادة مع ارتفاع في المستوى التعليمي

ن تصحيح األخطاء يمكن أن يزودنا بمعيار للتمييز بين إف ،كذلك

فالقارئ الذي يخطئ دون أن  ،القارئ الكفء والقارئ الضعيف

وبخاصة تلك المتعلقة بما يغير الداللة والمعنى،  ،صحح األخطاءي

أما إذا كان يميل . قد ال يكون قارئًا من أجل الوصول إلى المعنى

إلى تصحيح األخطاء بحيث يتطابق مع المعنى الوارد في النص 

مثل هذا القارئ قارئًا يسعى إلى تحقيق الفهم  دفيع ،المقروء

ن إف ،كذلك .ملية فك لرموز النص المقروءواالستيعاب، وال يقوم بع

بحيث  أكثر تعقيدًا"  أخطاء"القارئ األكثر كفاءة يميل إلى إصدار 

إضافة إلى المدخالت  ،تتضمن تكامل المعنى والتركيب والصوت

ة التي يمتلكها، مثل هذا القارئ الكفء المكتوبة والخلفية المعرفي

كما يؤكد ذلك قدرته  ،روءيميل إلى المحافظة على معنى النص المق

على اشتقاق المعنى من الصفحة المكتوبة التي يستجيب لها 

  ). 1990مقدادي، (

عدد األخطاء؛ ألن استخدام ) R.M.I(وال تتضمن قائمة 

القارئ لالستراتيجيات يعد أكثر أهمية من عدد األخطاء، كما 

نى أظهرت الدراسات في هذا المجال أن القراء يستطيعون بناء مع



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 112

من النص على نحو فاعل حتى وإن ارتكبوا أخطاء متعددة في 

  .)Goodman & Goodman, 1977(القراءة 

وتكمن أهمية تحليل أخطاء القراءة الجهرية في مساعدة 

المعلمين على فهم عملية القراءة، فنظرتهم إلى عملية القراءة 

عل بين عملية القراءة كعملية تفا فهمستختلف، وهذا يساعدهم في 

وسيالحظ  .القارئ والنص، إضافة إلى إدراك استراتيجيات القراءة

تحليل أخطاء القراءة أن األخطاء  قائمةالفاحص خالل استخدامه ل

التي يرتكبها القارئ أثناء القراءة عندما يقوم باستبدال كلمة بكلمة 

أخرى تؤدي المعنى نفسه، أو يقوم بحذف كلمة من النص المقروء 

يالحظ مدى تصحيح القارئ ألخطائه، سذفها في المعنى، وال يؤثر ح

ودرجة التشابه بين أخطاء القارئ وكلمات النص، فهذه األخطاء من 

شأنها تنبيه المعلم وتركيز اهتمامه على نوعية األخطاء ال عددها 

  .(Goodman et al.,1987)ومدى تأثيرها في المعنى 

أهمية القراءة  )Trelease, 2006( تريليس ةدت دراسأّكوقد 

وأشارت الدراسة إلى أن  ،القدرات الذهنية لألطفال الجهرية لتنمية

، ًاالوحيد لتنشئة الطفل قارئ القراءة بصوت مسموع هي العامل

ة كيياألمر وتشير اإلحصاءات إلى أن الطفل في الواليات المتحدة

ساعة في رياض األطفال قبل االلتحاق  700يقضي أكثر من 

مما يجعل  ،ألف ساعة 52بينما يقضي خارجها  س الرسمية،بالمدار

الطفل الذهنية ومهاراته  لألبوين الحظ األوفر في التأثير في قدرات

   Kampfe, 1989).؛2006 الخليفي،(اللغوية 

رغم من أهمية القراءة الجهرية للطالب، فإن الواقع الحالي وبال

إلى التمكن من  يؤكد أن مشكلة ضعف الطلبة فيها، وافتقارهم

العبدالله، ( من التعليم مازالت قائمة األولىمهاراتها في المراحل 

أما أهم العيوب الشائعة في القراءة ). 2003؛ شعبان، 2008

والحروف  ،تتمثل في سوء النطق المعكوسف الجهرية لدى الطلبة،

و الكلمات، أالمعكوسة، وفقدان مكان الكلمة، وحذف بعض الحروف 

حروف أو كلمات أثناء القراءة، باإلضافة إلى عدم القدرة  وإضافة

 .والعجز في تحليلها، مما يؤدي إلى تغيير معناها ،على تعرف الكلمة

ومن العيوب الشائعة أيضا في القراءة، العجز عن استخدام مؤشرات 

الكلمة، والعجز عن  إلىللتعرف  معينًاومؤشرات المعنى،  ،السياق

طعيمة والشعيبي، ؛ Savage & Stuart, 2006, 44 (فهم المقروء 

  ).  37، 1991؛ برانيت وبرادلي، 7، 2003؛ شعبان، 34، 2006

وأمام  .متفاوت مستوى الطلبة القرائيأن ومما تقدم يتضح 

تباينت وجهات النظر في توضيح األسباب، فهناك من  التفاوتهذا 

سي، أو المنهاج الدراالقارئ نفسه، أو يرجع السبب في ذلك إلى 

وهناك من يرجع السبب إلى ما آل إليه حال  .المعلم وطريقة تدريسه

عاشور والحوامدة، (من تدهور الناطقين باللغة العربية عمومًا

2009 ،104(.  

ومن جهة أخرى ثمة بيئات متعددة تسهم في تكوين عادات 

وتطوير المهارات األساسية للقراءة، وتتمثل هذه  ،القراءة الجيدة

والمجتمع كله، إذ إن لألسرة دورًا  ،والمدرسة ،ئات في األسرةالبي

 في تهيئة الطفل وتنمية قدراته القرائية ومتابعتها، فالجو أساسيًا

قدراته القرائية  فيالذي ينشأ فيه الطفل يؤثر سلبًا أو إيجابًا 

  ).38، 2006طعيمة والشيعبي، (

 نجريو هالسال، كدراسة أثبتت بعض الدراساتوقد 

)Halsall & Green, 1995 (تأثير دور المدرسة في تعليم  أن

من % 85من التأثير، وأن % 15القراءة للمبتدئين ينحصر في 

التأثير يرجع إلى خلفية الطالب متضمنة قدراته العقلية، وتعليم ما 

طعيمة والشعيبي، (قبل المدرسة، والظروف األسرية، ودور الوالدين 

أثر اشتراك  )Folsom, 1994( لسومقد درست فوو. )75، 2006

 اتتحسين االهتمام فيقرائي البرنامج الاألهل مع أطفالهم في 

القرائية لهؤالء األطفال، وأظهرت الدراسة أن اهتمامات األطفال 

بل ازداد أيضا الدور الذي يلعبه األهل  ،بالقراءة لم تتحسن فحسب

 ةن كيفية مساعدوفي محاولة مماثلة للكشف ع .في تعليم أبنائهم

وجد الينجتون وجايس . األهل ألطفالهم على تعلم القراءة

)(Allington & Guice,1998 ما يتأثر  أن تعلم القراءة غالبًا

وبمناقشة الكتب،  ،وبالكتابة ،وبالمعلمين األكفاء ،بالقراءة المتكررة

وقد كشفا أيضا أن األهل يستطيعون تشجيع أطفالهم على القراءة 

 ،ة بالكتب، ومن خالل القراءة الجهريةتوفير بيئة غنيمن خالل 

  . والعمل يدا بيد مع المدرسة ،واأللعاب

نهاية  الصف الثالث األساسي في األردنفي المقابل يعد و

الحلقة األولى، في ضوء تقسيم وزارة التربية والتعليم للمرحلة 

قراءة وفهم  األساسية، التي يتوقع من الطلبة أن يكونوا قادرين على

كلمة قراءة جهرية ) 150(جمل قصيرة ونصوص مكونة من قرابة 

مع مراعاة عالمات الترقيم، وأن تنمو لديهم الرغبة في  ،سليمة

والميل إلى استعمالها، كما يتوقع من الطلبة أن يستعملوا  ،القراءة

اإلطار العام والنتاجات (حواسهم استعماًال صحيحًا أثناء القراءة 

   .)28، 2005والخاصة للغة العربية،  العامة

أن الطفل الذي " إلى) 27، 1986بوند وآخرون، (ويشير 

يحرز تقدمًا في القراءة في نهاية الصف الثالث األساسي يستطيع أن 

يكتسب أساسًا قويًا لكل أنواع القراءة في المستقبل، فكلما كان 

يدعم القدرات  التقدم طبيعيًا في القراءة في الصفوف األولى، فإنه

  ." األساسية في القراءة في المراحل الالحقة

كما ينظر إلى الصفين الثاني والثالث أنهما مرحلة النمو 

السريع لمهارات القراءة التي ينبغي أن تؤسس فيها لدى الطفل 

عادات ومهارات القراءة األساسية، والتدريب على استراتيجيات 

ويعد الصف الثالث  .عناصرها إلىالكلمات وتحليلها  إلىالتعرف 

أيضا البداية الفعلية لمرحلة القراءة المنتجة المستقلة 

)Independent and productive reading phase ( حيث يستطيع

الطالب في هذا الصف الطالقة في القراءة، واستخدام استراتيجيات 

طعيمة (متعددة ومتنوعة في فك شفرة الكلمات واستخالص المعنى 

   .)70، 2006عيبي، والش

 بنصيب وافر من البحثالقراءة الجهرية حظيت فقد لذا 

، القراءة الجهريةعدد من الباحثين بدراسة أخطاء  اهتمو والدراسة،

؛ 2008العبدالله، (الدراسات، كدراسة ودعوا إلى إجراء مزيد من 

؛ 1991عويدات ومرشد، ؛ 2003؛ شعبان، 2005الحكيمي، 
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األمر الذي دعا الباحث إلى ، )1988هاب، ؛ ش1990مقدادي، 

في اللغة أخطاء القراءة الجهرية وتحليل إجراء الدراسة الحالية 

إذ يرى الباحث في األردن،  عند طلبة الصف الثالث األساسيالعربية 

ة ة تأنها تحتاج إلى دراسة علميساعد المعلمين على فهم عملي

القراءة،  تي يستخدمها الطلبة أثناءال ستراتيجياتاالإدراك والقراءة، 

فهذه األخطاء  .األخطاء التي يرتكبها القارئ أثناء القراءة ةالحظوم

ال  ،وتركيز اهتمامه على نوعية األخطاء ،من شأنها تنبيه المعلم

 .الوصول إلى الفهم واالستيعابومدى تأثيرها في  ،عددها
مة في المدارس احتلَّ تعليم القراءة مكانة مه :مشكلة الدراسة

األردنية، في ضوء ما تؤديه القراءة الجهرية من وظائف كثيرة في 

حياة الطالب، وقد سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير المناهج 

والكتب المدرسية واستراتيجيات تعليم القراءة باستمرار، كان آخرها 

في ظّل  تطوير مناهج اللغة العربية وكتبها في المرحلة األساسية

مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي، ومع ذلك فقد الحظ 

ة لإلشراف ومتابعة الباحث أثناء زياراته الميدانية للمدارس االبتدائي

طالبات التربية العملية، بعض الطلبة الذين ال يجيدون المهارات 

ء، أو األساسية للقراءة الجهرية، ويشيع في قراءتهم كثير من األخطا

وهذا  يواجهون صعوبات في تعلم القراءة الجهرية حسب قدراتهم،

؛ الحكيمي، 2008العبدالله، (ما أكَّدته بعض الدراسات كدراسة 

  ).2003؛ شعبان، 2005

ل مشكلة خطيرة على كل ويرى الباحث أن ذلك يشّك 

عدمستويات السلم التعليميالمهارات على األطفال تدريب ، حيث ي 

قرائية واستخدام استراتيجيات  والكتابة، القراءة في يةاألساس

 حيويًا أمرًا األولى االبتدائية المدرسة صفوف فيمتعددة ومتنوعة 

 الدراسية المراحل في مهارات القراءة والكتابة وتوظيف اكتساب في

الغزو وطيبي والسرطاوي،  ؛2006 طعيمة والشعيبي،(الالحقة 

 نجاحهم على قويًا كما تعد مؤشرًا). 1986بوند وآخرون، ؛ 2005

العمرية  المراحل في والكتابة القراءة مهارات إتقان في فشلهم أو

 ).Whitehurst & Lonigan, 1998(الالحقة 
من صعوبات القراءة وأخطائها لدى  ًاكثير نإف ،وفي المقابل 

و يعالج أخطاء أالطلبة يمكن تالفيها، فالمعلم يستطيع أن يصحح 

ًا، وقبل العالج سهًال نسبي أولبة عندما يكون هذا التصحيح الط

أن "إلى  )37، 1986 بوند وآخرون،(يشير و. فوات األوان

األخطاء القرائية تتفاوت في درجتها، فعندما تظهر أخطاء بسيطة 

ن اآلثار المترتبة على هذا إوال ننتبه إليها وال تعالج بسرعة، ف

غالبًا ما تؤدي إلى العجز القرائي التأخير في معالجتها تتجمع و

  . "الحاد

أخطاء القراءة إلى تحديد  تهدف الدراسة الحالية: أهداف الدراسة

عند طلبة الصف الثالث األساسي في اللغة العربية  ووصفها الجهرية

كما تهدف الدراسة من خالل تشخيص األخطاء . محافظة اربدفي 

فيد في وضع الخطة تلمعلومات التي القرائية لدى الطلبة وجمع ا

يهدف إلى : لتشخيص نمطان، األوللف. العالجية لهذه األخطاء

: وتصنيفها، والثاني، تقصي األخطاء القرائية التي يعاني منها الطلبة

يهدف إلى تحديد األسباب والعوامل المؤثرة في هذه األخطاء من 

 .خالل استقصاء آراء المعلمين
االستراتيجيات القرائية يضا إلى إظهار أنواع أتهدف الدراسة و

راسة( التي يستخدمها طلبة الصف الثالث األساسيأثناء ) عينة الد

ودرجة تمكنهم من أنظمة اللغة  ،قيامهم بعملية القراءة الجهرية

)والداللي ،والتركيبي ،الصوتي تحليل األخطاء  قائمةوفق  ،)الرمزي

 .)R.M.I(القرائية 
الجنس، (تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر المتغيرات  كما

في األخطاء في القراءة ) وعمل األم، والمستوى التعليمي لألب واألم

  ).عينة الدراسة(الصف الثالث األساسي  ةالجهرية لدى طلب

  : ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية :أسئلة الدراسة

عند طلبة الصف في اللغة العربية الجهرية ما أخطاء القراءة  •

؟ وما نسبة هذه األخطاء محافظة إربدالثالث األساسي في 

 النصوص المقروءة؟إلى قياسًا 
ما االستراتيجيات القرائية التي يستخدمها طلبة الصف الثالث  •

 قائمةاألساسي أثناء قيامهم بعملية القراءة الجهرية وفق 

  ئية؟ تحليل األخطاء القرا

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أخطاء القراءة  •

الصف الثالث األساسي تعزى لمتغيرات  بةالجهرية لدى طل

والمستوى التعليمي لألب واألم  ،وعمل األم ،جنس الطالب

 والتفاعل بينها؟
 :الدراسة فرضيات

 ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال .1
أخطاء القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث  في )0.05

 .األساسي تعزى لمتغير جنس الطالب
 ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال .2

في أخطاء القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث  )0.05

 .عمل األم األساسي تعزى لمتغير
 ≤ α(داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال .3

في أخطاء القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث ) 0.05

 .المستوى التعليمي لألب األساسي تعزى لمتغير
 ≤ α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال .4

في أخطاء القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث ) 0.05

  .مأللالمستوى التعليمي  األساسي تعزى لمتغير
  :تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي :أهمية الدراسة

إضافة لبنة تستمد الدراسة الحالية أهميتها من محاولتها  •

توجيه اهتمام القائمين وهي  ،جديدة إلى ما قدمه اآلخرون

على تأليف مناهج اللغة العربية وكتبها في األردن، إلى 

ج بحيث تعمل على المشكالت القرائية وتوجيه هذه المناه

 ه اهتماميوج، وتدعم المهارات األساسية للقراءة الجهرية

المعلمين والمشرفين التربويين أيضًا إلى اإلجراءات المنظمة 

 قائمةالقراءة الجهرية وفق في  في عملية تشخيص األخطاء

، واتخاذ القرارات المناسبة عند وضع تحليل األخطاء القرائية

 الطرائق ك األخطاء، واختيار أفضلبرامج عالجية لتل
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 لدى الجهرية القراءة مهارة في تنمية تساعد التي واألساليب
 .الطلبة

من أهمية العملية القرائية، حيث تشير  أيضًا تستمد أهميتهاو •

وجود عالقة وثيقة بين القراءة والتحصيل " الدراسات إلى 

هة ،  ومن ج)330، 1998السيد، (" العام للطالب من جهة

من طلبة المدرسة األساسية % 20قد يرجع تأخر " أخرى 

، 1985لطفي، (" والثانوية دراسيًا إلى ضعفهم في القراءة

28(.  
 موضوع حول من المعلومات بالمزيد التربوي األدب إثراء •

 هاتسليط الضوء تجاه االهتمام بتدريسالجهرية، و القراءة

ة حديثةعلى أسس علمية وتربوي. 
  :انحصرت محددات الدراسة باآلتي: دات الدراسةمحد

تتميز أبحاث تحليل أخطاء القراءة عمومًا باقتصارها على  •

عينات محدودة؛ ألنها تجري بشكل فردي، وهي شبيهة بدراسة 

الحالة، وتتطلب جمع معلومات ابتداء من الجلوس مع القارئ 

ها والطلب إليه بأن يقرأ النصوص، ثم رصد أخطائه وتسجيل

 . والقيام بتحليلها ومناقشتها
 )R.M.I(استخدم الباحث قائمة تحليل أخطاء القراءة الجهرية  •

عند في اللغة العربية أخطاء القراءة الجهرية  في الكشف عن

 .طلبةال
: هي أنواع،التي وقع فيها الطلبة في ثالثة  األخطاءتصنيف  •

 األخطاءحليل ها قائمة تتكما بين ،)واإلضافة، واإلبدالالحذف، (

 .)R.M.I(في القراءة الجهرية 
االستراتيجيات القرائية التي يتوقع من الطلبة استخدامها وفق  •

، )R.M.I( قائمة تحليل أخطاء القراءة الجهرية

، اختيار العيناتاستراتيجية التعرف، واستراتيجية :(وهي

اتيجية ، واستراتيجية التأكد أو التثبت، واسترالتنبؤواستراتيجية 

 ).، واستراتيجية االنتهاء من عملية القراءةالتصحيح
حدد الباحث المستوى المقبول تربويًا ألخطاء القراءة الجهرية،  •

العبدالله، (بناًء على آراء المحكمين، والدراسات السابقة 

. )1988، شهاب؛ 1998، سرحان ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008

القراءة الجهرية لدى  بحيث ال تزيد النسبة المئوية ألخطاء

 %).  5(على  النصوص المقروءةإلى قياسًا الطلبة 
لفحص مقروئية ) Cloze Test(استخدم الباحث اختبار التكملة  •

وهو من مقاييس المقروئية التي ، )Readability( النصوص

تعتمد القارئ والمقروء، وضع في األساس الستخدامه في 

حديد ما إذا كان كتابًا أو تحديد المستوى القرائي للطالب، وت

ة تقع في مستوى الطالب القرائيأو : مادة قرائي ،االستقاللي

أو اإلحباطي ،ة لالستجابات . التدريسيولتحديد النسبة المئوي

الصحيحة، يقسم عدد كلمات اإلغالق الصحيحة على العدد 

فإذا حصل الطالب . الكلي للكلمات المحذوفة في قطعة القراءة

فإن مادة القراءة ) % 100-% 61(المة تتراوح بين على ع

يكون عند المستوى القرائي االستقاللي ) النص المقروء(

، وإذا وقعت النسبة (Independent Reading Level)للطالب 

عدت المادة القرائية عند المستوى القرائي ) %60-%41(بين

أما إذا ،  (Instructional Reading Level)التدريسي للطالب

فإنها تكون عند المستوى القرائي ) %41(كانت النسبة أقل من 

العبدالله، ( (Frustration Reading Level)اإلحباطي للطالب

حذف  حيث تمHarrison , 1984  ،)؛2003؛ الناجي، 2008

 كل جملة في كل الخامس فيالرابع أو كل كلمة ترتيبها 

طبق االختبار  ، ثمجملة، وذلك بناء على عدد كلمات الالنصوص

 ،من طلبة الصف الثالث من غير عينة الدراسة ًاطالب) 13(على 

ة، وبعد ذلك قام الباحث بتصحيح  تماختيارهم بطريقة عشوائي

اإلجابات وفق مفتاح خاص بذلك، وقد بلغ متوسط درجاتهم 

، وعد ذلك مالئمًا لقدرات طلبة الصف %71على االختبار 

  .اللغوية ياألساس الثالث

، تم اختيارهم طالبًا وطالبة) 22(اقتصرت عينة الدراسة على  •

من الصف الثالث األساسي في المدارس الحكومية  عشوائيًا،

والخاصة في محافظة اربد، في الفصل الدراسي الثاني من العام 

 2009\2008الدراسي.  

  : مصطلحات الدراسة

هي العملية التي يستخدمها : )Oral Reading( القراءة الجهرية

الطلبة في ترجمة الرموز الكتابية وغيرها إلى ألفاظ منطوقة، 

مع  وأصوات مسموعة متباينة الداللة، حسب ما تحمل من معنى،

مراعاة صحة النطق، وحسن اإللقاء، وإخراج الحروف من مخارجها، 

 وضبط الحركات في مواضعها، والتمثيل المناسب للمعنى وعالمات

وعن طريقها يمكن مالحظة الطلبة مباشرة وهم يستخدمون  الترقيم،

  .المهارات األساسية للقراءة الجهرية

): The Strategies Of the Reading( االستراتيجيات القرائية

وهي الطرائق التي يستخدمها القارئ في التفاعل مع النص المقروء، 

قائمة تحليل ة وفق دون مساعدة، وتستلزم االستراتيجيات القرائي

استراتيجية التعرف، :(، وهي)R.M.I( أخطاء القراءة الجهرية

، واستراتيجية التنبؤ، واستراتيجية اختيار العيناتواستراتيجية 

، واستراتيجية االنتهاء من التصحيحالتأكد أو التثبت، واستراتيجية 

  ).عملية القراءة

أو  ًاالقارئ كلمة أو مقطع وهو أن يبدل :)Substitution( اإلبدال

من النص المقروء بكلمة أو مقطع أو حرف من خارج النص  ًاحرف

  .األصلي

على من عنده زيادة يدخلها القارئ  وهو ):Insertion( اإلضافة

  .ًاأو حرف ًاوقد تكون كلمة أو مقطع ،النص األصلي أثناء القراءة

ا أو كلمة بكاملهوهو أن يحذف القارئ  ):Omission( الحذف

، فال يقوم بقراءتها، وال من النص األصلي ًامن كلمة أو حرف ًامقطع

  .ينطق بها خالل عملية القراءة 

أخطاء لقد تناول عدد من الدراسات السابقة  :الدراسات السابقة

، فقد هدفت دراسة العبدالله بالتقصي والتحليلالقراءة الجهرية 

اسي في مدارس تحليل أخطاء طلبة الصف السابع األس) 2008(

األغوار الشمالية، في القراءة الجهرية، في اللغة العربية، وفق قائمة 
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المعدل وتعرف  )R.M.I(تحليل أخطاء القراءة الجهرية 

االستراتيجيات التي يستخدمونها أثناء قراءتهم الجهرية، وقياس 

الرمزي، والنحوي، (مدى تمكنهم من استخدام أنظمة اللغة الثالثة 

وأثر ذلك في استيعابهم القرائي، تكونت عينة الدراسة من ) الدالليو

طالبة في مديرية التربية والتعليم للواء األغوار الشمالية للعام ) 21(

، موزعات على ثالثة مستويات تحصيلية 2005/2006الدراسي 

طالبات في كل مستوى، واستخدمت أداة تحليل أخطاء ) 7(بواقع 

ة القراءة الجهري)R.M.I(.  المعدل، وأجابت عن األسئلة ذات العالقة

باألداة، وتوصلت إلى أن أكثر أنواع األخطاء شيوعًا في قراءة 

  .الطالبات كانت أخطاء اإلبدال، ويليها الحذف، فاإلضافة

فهدفت تحديد أنواع األخطاء ) 2005(أما دراسة الحكيمي 

عربية التي تظهر عند طلبة الشائعة في القراءة الجهرية لمادة اللغة ال

الصفين الثالث والرابع األساسيين، ومعرفة نسبة األخطاء قياسا 

وطالبة  طالب )200(وتكونت عينة الدراسة من . للمادة المقروءة

طبق . 2004/2005في محافظة تعز في اليمن للعام الدراسي 

 اختبار من أربع قطع، وتم رصد األخطاء الشائعة التي وقع فيها

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األخطاء شيوعا في . الطلبة

أما الصف الرابع فقد كان أكثر األخطاء . الصف الثالث هو الحذف

  .شيوعا هو اإلبدال، وأقلها هو التوقف الخطأ في كال الصفين

دراسة هدفت وصف أخطاء القراءة ) 2003(وأجرت شعبان 

ف الثامن األساسي في محافظة الجهرية وتحليلها لدى طلبة الص

 ، وتكونت)R.M.I(القرائية  األخطاء تحليل قائمة عجلون، وفق

وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي في  طالبًا )20( من العينة

، واستخدمت أداة 2002/2003محافظة عجلون للعام الدراسي

المعدل، وأجابت عن  .)R.M.I(تحليل أخطاء القراءة الجهرية 

وتوصلت الدراسة إلى أن الخطأ من . سئلة ذات العالقة باألداةاأل

 نوع الحذف، ثم الخطأ من يليه أكثر األنواع شيوعًا، اإلبدال نوع

الدراسة  الخطأ من نوع اإلضافة، واتضح أن استخدام عينة

 القرائية جميعها كان دون المستوى المطلوب، إضافة لالستراتيجيات

  .اإلناث الذكور أكثر من القرائية عند األخطاء في اختالف إلى وجود

 هدفت تحليل دراسته التي في) 1998(سرحان  كما قام أبو

 يرتكبها طلبة المرحلة الثانوية أثناء القرائية ووصفها التي األخطاء

 اللغة في اللغة العربية واآلخر في أحدهما :الجهرية لنصين قراءتهم

 طلبة الصف من وطالبة طالبًا )20(ن م العينة االنجليزية، وتكونت

 تحليل قائمة الزرقاء، وفق محافظة في األكاديمي، الثانوي الثاني

 )T.test(، واستخدم الباحث اختبار )R.M.I(القرائية  األخطاء

. للمقارنة بين عالمات االستيعاب في اللغتين العربية واالنجليزية

 نفسها القرائية ن األخطاءيرتكبو الطلبة أن الدراسة نتائج وأسفرت

 أكثر األنواع شيوعًا، اإلبدال وأن الخطأ من نوع اللغتين، كلتا في

 أن الخطأ من نوع اإلضافة، كما نوع الحذف، ثم الخطأ من يليه

 حيث من غير مقبولة الطلبة كانت بها األخطاء التي وقع غالبية

الرمزي  موتبين أيضا اعتماد الطلبة على النظا .والقواعد المعنى

 النحوي(النظامين  من بصورة أكبر ،اللغة الصوتي من أنظمة

والداللي(.  

دراسة هدفت الكشف عن ) 1991( وأجرى عويدات ومرشد

عيوب القراءة الجهرية عند طلبة الصفين الثالث والرابع االبتدائيين، 

 ،والجنس ،ثر كل من المستوى الصفيأاستقصاء إلى كما هدفت 

طبيعة أخطاء الطلبة في القراءة،  في ،ووظيفة األب ،ودخل األسرة

 تم اختيارهم عشوائياطالب وطالبة ) 400(الدراسة منعينة وتكونت 

طلبة الصفين الثالث والرابع االبتدائيين في محافظات عمان من 

وقد طبق اختبار مكون من ثالث قطع والزرقاء واربد والمفرق، 

وأظهرت نتائج . ة المتدرجة الصعوبةمختارة من كتب القراءة المقرر

من بين أفراد عينة % 31الدراسة أن نسبة األميين من الطلبة بلغت 

في حين بلغت هذه النسبة عند طلبة الصف الرابع  .الصف الثالث

 أما نوع األخطاء التي وقع فيها أفراد العينة فقد %22االبتدائي ،

المقاطع والكلمات، ثم كان أكثرها شيوعا خطأ اإلبدال في الحروف و

كما أظهرت الدراسة فروقًا ذات  .خطأ اإلضافة ويليها خطأ الحذف

 ،داللة إحصائية في طبيعة أخطاء الطلبة تعزى لعوامل الجنس

ودخل األسرة، وأشارت النتائج إلى أن أخطاء  ،والمستوى التعليمي

قل من أخطاء طلبة الصف الثالث، كما أن أ طلبة الصف الرابع

قل من متوسط أخطاء اإلناث، والطلبة من أوسط أخطاء الذكور مت

ذوي الدخول المنخفضة أكثر أخطاء من الطلبة ذوي الدخول 

  .المتوسطة والعالية

هدفت تقصي أخطاء ) 1991( وفي دراسة أجرتها أبو عين

في القراءة الجهرية باللغة ) السابع والثامن والتاسع(طلبة الصفوف 

البحث عن االستراتيجيات القرائية التي  العربية، كما هدفت

وتكونت عينة الدراسة من  .يستخدمها الطلبة أثناء عملية القراءة

في ) السابع والثامن والتاسع(طلبة الصفوف من  طالبًا) 30(

، وقد روعي أن يكون 1990/1991للعام الدراسي محافظة اربد

وقد  .الدراسيمستوى هؤالء الطلبة من الفئة الوسطى في مستواهم 

اتبع في تحليل تلك األخطاء قائمة تحليل األخطاء القرائية 

)R.M.I( راسة أن الطلبة نتائج وقد أظهرت  .جودمان وبيركالد

بغض النظر عن مستوياتهم الصفية لم يصلوا إلى المستوى  ،جميعًا

ة االستيعاب القرائيو. المطلوب في عمليراسة أن معظم بينت الد

اإلبدال واإلضافة : الطلبة تركزت في األنواع الرئيسة الثالثة أخطاء

والحذف، وأن طلبة العينة جميعا لم يستخدموا االستراتيجيات 

  .القرائية بالشكل المطلوب

بدراسة هدفت الكشف عن تأثير ) 1990( كما قام مقدادي 

استخدامهم  فيمستوى الصف الدراسي والقدرة القرائية 

لتنبؤ والتصحيح الذاتي أثناء قراءتهم الجهرية لمواد ا تيالستراتيجي

مكتوبة تالئم قدراتهم القرائية، وتم تحليل األخطاء في القراءة 

الرابع، : وطالبة من الصفوف الثالثة ًاطالب) 36(الجهرية التي ارتكبها 

، 1988/1989في محافظة اربد للعام الدراسي والسادس، والثامن

ويمثل هؤالء الطلبة مستويين  .وص مختارةعندما قرؤوا ثالثة نص

قوي وضعيف، وقد استخدم في تحليل : مختلفين للقدرة القرائية

اعتمدت R.M.I) (األخطاء قائمة مختصرة لقائمة جودمان وبيرك 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى  .في عدد من الدراسات لهذا الغرض

: بطة بالمتغيراتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين األخطاء مرت
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الشبه الصوتي، والمقبولية في السياق، والتصحيح الذاتي، مما 

يعزى إلى مستوى الصف الدراسي والتفاعل بينه وبين القدرة 

فقد ظهرت فروقات دالة إحصائيًا من حيث المقبولية  ،كذلك .القرائية

في السياق تعزى إلى كل من مستوى الصف والقدرة القرائية، كما 

هرت فروق دالة إحصائيًا من حيث التصحيح الذاتي تعزى إلى ظ

  . المتغيرين المذكورين

 الكشف دراسة هدفت) Maschoff, 1990(أجرى ماشوف و

إذا كانت األخطاء التي يرتكبها الطلبة في القراءة الجهرية  عما

تختلف بشكل عام عن األخطاء التي يرتكبونها أثناء القراءة 

من المراحل  طالبًا) 145(نت عينه الدراسة من الصامتة، وقد تكو

ة الثانية والرابعة والسادسة في مدرستين من الصفية األساسي

منطقتين مختلفتين، حيث أظهرت النتائج أنه لم يكن هناك ارتباط 

ألخطاء القراءة الجهرية والصامتة مع الوظيفة النحوية، وكان  يجابيإ

لقراءة الصامتة والجهرية مع المقبولية يجابي ألخطاء اإهناك ارتباط 

التركيبة لكل العينة، ولم يكن هناك ارتباط مهم ألخطاء القراءة 

  . الصامتة والجهرية لتغيير المعنى

 طلبة في دراسته الكشف عن أخطاء) 1988(وحاول شهاب 

مستخدمًا  العربية، الجهرية في اللغة القراءة في االبتدائية المرحلة

 والرابع، الثاني،)الصفوف  طلبة من طالبًا) 30( من ونةمك عينة

 الدراسي االبتدائية في محافظة جرش للعام) والسادس

 تحليل قائمة في تحليل األخطاء وقد استخدم. 1987/1988

، وقد ُطبق اختبار مكون من ثالث قطع )R.M.I(القرائية  األخطاء

 إلى أن أخطاء الطلبةالدراسة  وتوصلت. قصصية لكل مستوى صفي

الحذف، واإلبدال، ( الثالثة األنواع في تركزت عينة الدراسة

 في اعتمدت ، وتبين أن المتوسطات الصفية جميعها)واإلضافة

 النظام الثالثة، وهو اللغة من أنظمة األول النظام على قراءتها

 النحوي( اآلخرين النظامين على اعتمادها من الرمزي الصوتي أكثر

والداللي.(  

دراسة هدفت الكشف ) 1988( أجرى الصمادي والربضيو

لدى بعض الطلبة في القراءة الشفوي ة في عن أنواع التباين اللغوي

هدفت واللغة العربية، واالستراتيجيات التي يستخدمونها أثناء ذلك، 

 )R.M.I(إلى تجربة صالحية قائمة تحليل األخطاء القرائية 

المستخدمة في تحليل قراءة الطلبة، وإظهار ، جودمان وبيركل

قدراتهم اللغوية، ونقاط القوة والضعف لديهم، في مجال اللغة 

طالبًا، تم اختيارهم عشوائيا ) 15(العربية، تكونت عينة الدراسة من 

والثالث اإلعدادي من صفوف السادس االبتدائيوالثاني الثانوي ،، 

وقد . 1984/1985د للعام الدراسيفي مدارس مدينة ارب بالتساوي

كشفت فقد  .طبق اختبار مكون من ثالث قطع مختارة لكل مرحلة

هي والدراسة عن أنواع التباين الذي أتى به الطلبة أثناء القراءة 

، وأظهرت الدراسة أن )اإلبدال، واإلدخال، والحذف، والتقديم(

، وتحتوي )%90 -80(التباين من نوع اإلبدال هو األعلى نسبة 

الكلمات البديلة على نسب متفاوتة من الكلمات العربية التي ال تعطي 

وأظهرت الدراسة كذلك أن . أي معنى، ال في النص وال خارجه

السادس في أكثر كفاءة من الطلبة  الطلبة في الثالث اإلعدادي

 إلفادة من معطيات القواعد والمعنى للتوصل إلى في ااالبتدائي

  . الفهم

الدراسات السابقة تحليل  تناولت :السابقة الدراسات على التعليق

  :، وذلك كما يليأخطاء القراءة الجهرية في المراحل الدراسية

أخطـاء القـراءة    موضـوع تحليـل   نأ جليـا  يظهـر  سبق ما ضوء في •

همـــة التـــي اهتمـــت بهـــا العلـــوم     ممـــن الموضـــوعات ال الجهريـــة 

ــة ــة واضــحة   إذ أمــدت الدراســات الســ   ،التربوي ابقة الباحــث برؤي

  .أخطاء القراءة الجهرية عن موضوع تحليل

إن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسات في مجملها، وقوع  •

الطلبــة فــي أخطــاء اإلضــافة، والحــذف، واإلبــدال، علــى التــوالي، 

شـعبان،  (، و)2005الحكيمـي،  (، و)2008العبداللـه،  (كدراسة 

ــد،  (، و)2003 ــدات ومرشــ ــهاب، (، و)1991عويــ ، )1988شــ

وأن هنــاك تــدنيًا فــي اســتخدام اســتراتيجيات القــراءة الجهريــة       

علــى النظــام الصــوتي للتعــرف   المختلفــة، وأن الطلبــة يعتمــدون  

 أكثـــر مـــن اعتمـــادهم علـــى النظـــامين  الكلمـــات فـــي الـــنص، إلـــى

)التركيبيجميع الطلبة لم يصلوا )، والداللي مما يشير إلى أن ،

ــى المســتوى  ــراءة    إل . المطلــوب فــي اســتخدام اســتراتيجيات الق

بصـــورة  هـــذه األخطـــاء ال تحـــدث تبعـــًا لوجهـــة نظـــر جودمـــان ف

اســتجابات للرمــوز  باعتبارهــا القــارئبــل تصــدر عــن   ،عشــوائية

، ، والتركيبــيالصــوتيالرمــزي : التــي تمثــل أنظمــة اللغــة الثالثــة  

مــــدى اعتمــــاد القــــارئ علــــى معرفتــــه  وهــــي تمثــــل . والــــداللي

 ؛1990مقـــــدادي، ( ةويـــــنظمـــــة اللغاألســـــتخدامه لهـــــذا وا
Goodman et al.,1987 .(  

نحـو المقارنـة بـين اللغتـين     ) 1998سـرحان،   أبـو (نحت دراسـة   •

ــة فــي لغــتهم األم      ــة، حيــث وجــدت أداء الطلب ــة واإلنجليزي العربي

  . أفضل من أدائهم في اللغة اإلنجليزية) العربية(

أخطــــاء  تحليــــل) 1991عويــــدات ومرشــــد، (تناولــــت دراســــة  •

ــع       ــق مـ ــي تتفـ ــث، وهـ ــة الصـــف الثالـ ــدى طلبـ ــة لـ ــراءة الجهريـ القـ

 . الدراسة الحالية
أفـــادت الدراســـة الحاليـــة مـــن هـــذه الدراســـات فـــي بنـــاء األداة،    •

وطريقــة اســتخدامها، وفــي اختيــار حجــم العينــة، ومقارنــة نتــائج  

  .الدراسة الحالية بنتائجها

ــة    • ــة الحاليـ ــت الدراسـ ــة   أختناولـ ــراءة الجهريـ ــاء القـ ــة  طـ ــي اللغـ فـ

فـــي األردن، وقـــد  عنـــد طلبـــة الصـــف الثالـــث األساســـيالعربيـــة 

فــي ظــّل مشــروع المطــورة منــاهج اللغــة العربيــة وكتبهــا  درســوا 

 الصــف نهايــة الحلقــة  ، فتطــوير التعلــيم نحــو االقتصــاد المعرفــي

ــة      ــيم للمرحلــ ــة والتعلــ ــيم وزارة التربيــ ــوء تقســ ــي ضــ ــى فــ األولــ

ـة،  ( ةاألساسياإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة للغة العربي

2005 ،28(. 
خطــاء هــا ألتحليل يفــ ،هااتبقاســ نعــالدراســة الحاليــة تختلــف  •

-χ2[(Chi [( اختبــار مربــع كــايباســتخدامها  ،القــراءة الجهريــة
Square  إحصـائيًا فـي   لفـروق  اتثبـت مـن درجـة داللـة     ؛ وذلـك لل

  .أنواعها بين الطلبة عينة الدراسةو أخطاء القراءة الجهرية
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إن وجـدت   –ف العالقـة تعـر كما تتميز الدراسة الحالية بمحاولـة   •

األخطـــاء القرائيـــة التـــي يرتكبهـــا الطالـــب أثنـــاء القـــراءة   بـــين –

ــة   ــرات الدراســ ــة، ومتغيــ ــل األم،   (الجهريــ ــب، وعمــ ــنس الطالــ جــ

  ). والمستوى التعليمي لألم، المستوى التعليمي لألب

  :هجية الدراسة وإجراءاتهامن

تألف مجتمع الدراسة من جميع طلبة : وعينتها الدراسةمجتمع 

في المدارس الحكومية والخاصة في محافظة األساسي الثالث الصف 

 ،2009\2008في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  ،اربد

يد المدارس وقد تم الرجوع إلى مديريات التربية والتعليم لتحد

 إعطاء تلك المدارس أرقامًا متسلسلة، ثم تم االبتدائية، وقد تم

مدرسة منها بطريقة العينة العشوائية البسيطة، نصفها ) 16(اختيار

 عينة الدراسة للذكور، ونصفها اآلخر لإلناث، وبعدها تم اختيار

ة البسيطة من طلبة المدارس التي تمبطريقة العينة العشوائي 

اختيارها، حيث تم اختيار طالب أو اثنين من كل مدرسة، وقد عاون 

 الباحث في جمع البيانات بعض الطالبات في الجامعة، بعد أن تم

عينة وقد تكونت . توضيح الغرض من البحث وما هو مطلوب منهن

نصفهم طالبًا وطالبة من الصف الثالث األساسي، ) 22(من  الدراسة

التكرارات يبين ) 1( والجدول رقم. آلخر من اإلناثذكور ونصفهم ا

عمل األم، الجنس، و(والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغيرات 

  ).والمستوى التعليمي لألم، والمستوى التعليمي لألب

عمل األم توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس و: )1(جدول 

  ي لألبوالمستوى التعليمي لألم والمستوى التعليم

 التكرارات الفئات  المتغير

 11 الذكور الجنس
 11 اإلناث

 7 األم عاملة  عمل األم

 15 األم غير عاملة
 10 ثانوية عامة فأقل  المستوى التعليمي لالم

 6 دبلوم متوسط
 6 بكالوريوس
 - دراسات عليا

 13 ثانوية عامة فأقل  المستوى التعليمي لألب
 1 دبلوم متوسط

 6 الوريوسبك
 2 دراسات عليا

  :وإجراءاتها الدراسة أدوات

1. ة عشوائيمن كتاب  ًا،قام الباحث باختيار ثالثة نصوص قرائي

اللغة العربية للصف الثالث االبتدائي في المملكة العربية 

المسِلمون  :أما عناوين النصوص المختارة فهي. السعودية

، )كلمة 129(مكَتبِة المدرسِة  فيو، )كلمة 86(أسرٌة واِحدٌة 

 ). كلمة 82(وَطِني و
 :مة النصوص القرائية للطلبة قام الباحثءلتقدير مال .2

 بعرض النصوص على سبعة من أعضاء الهيئة التدريسية •

، وخمسة من مدرسي اللغة العربية، في الجامعات األردنية

وقد أفادوا بمالءمة النصوص لمستوى طلبة الصف 

  .األساسي ثالثال

لفحص مقروئية  ؛استخدم الباحث اختبار التكملة •

 . ، كما هو موضح في محددات الدراسةالنصوص
قائمة تحليل األخطاء المعدلة، وقد استخدم الباحث قائمة  .3

 Reading Miscue)تحليل أخطاء القراءة الجهرية
Inventory)  بيرك ولجودمان(Goodman et al.,1987) ،

عتبار باإلضافة إلى األخطاء القرائية استخدام أخذ باالت التي

القارئ للشبه مع صورة الكلمة في النص، والمقبولية في 

 األداةصالحية هذه  توقد ثبت. السياق، والتصحيح الذاتي

؛ 2008العبدالله، ( القراءة في اللغة العربية أخطاءلتحليل 

الصمادي ؛ 1988؛ شهاب، 1990مقدادي، ؛ 2003شعبان، 

إذ تستند إلى أساس نظري هو تفسير ، )1988، ربضيوال

(Goodman,et al., 1987)  ة القراءةتع التيلعملية  دعملي

فيها والقارئ  أقريالقراءة واحدة بصرف النظر عن اللغة التي 

 ؛ 1990مقدادي، ( ومستواه القرائي وخلفيته المعرفية 
Goodman,et al., 1987  ؛(Goodman, 1995. 

راء عمليات تسجيل لقراءات الطلبة باستخدام جهاز تم إج .4

التسجيل، حيث تم تقديم النصوص للطلبة وطلب إليهم 

قراءتها قراءة جهرية، دون مقاطعة أو تدخل من أية جهة أثناء 

قراءة الطلبة، وقد ُخصص شريط لكل قارئ، إلى أن تم 

 .طالبًا وطالبة) 22(االنتهاء من التسجيل لـِ 
الباحث باالستماع إلى أشرطة التسجيل عدة مرات، لرصد  قام .5

األخطاء القرائية التي ارتكبها أفراد العينة، في بطاقة رصد 

األخطاء،  ثم مقابلة الخطأ القرائي لدى أفراد العينة والنص 

المقروء لتحديد الشبه الصوتي، كما كان الباحث يالحظ إذا 

إذا لم يحدث تغييرًا في كان الخطأ مقبوال في السياق أم ال، 

المعنى ولم يخرج عن القواعد اللغوية، كما قام الباحث برصد 

التصحيح الذاتي لكل خطأ، حيث تم رصد كل ذلك في العمود 

المخصص في بطاقة تحليل األخطاء، وعند االنتهاء من عملية 

رصد األخطاء وتحليلها، جمعت وحسبت النسبة المئوية، 

مئوية ممثلة الستخدام القارئ وعدت هذه النسبة ال

وبعد . لالستراتيجيات القرائية المطلوب فحصها ومالحظتها

ذلك قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية المناسبة للكشف 

بين األخطاء القرائية ومتغيرات  -إن وجدت–عن العالقة 

جنس الطالب، عمل األم، والمستوى التعليمي، لألم (الدراسة 

 ).التعليمي لألب والمستوى
من أجل الكشف عن ثبات األداة المستخدمة في  :ثبات التصحيح

الدراسة، والحصول على ثبات في التحليل، قام الباحث بإجراء ثبات 

  :التحليل من خالل

ــة      : أوال ــة عشــوائية مــن قــراءة الطلب ــار عين ــام الباحــث باختي ــة (قي عين

الباحـث وحلَّـل العينـة    وتحليلها، وبعد مضي أسـبوعين عـاد   ) الدراسة

نفسها، من أجل معرفة ثبات تحليل الباحـث مـع نفِسـه، بحسـاب نسـبة      

التــي تســمى نســبة االتفــاق ) Holsti( هولســتي الثبــات حســب معادلــة
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حسـب القـانون التـالي    "   Interrater Realability" بين المقـدرين  

)Holsti, 1969, 140:(  

  =االتفاق نسبة

  هاعلياإلجابات المتفق  عدد

×100%  
عدد اإلجابات+المتفق عليها اإلجابات عدد

  يهافالمختلف 

  %90.2 = تفاق الباحث مع نفسها نسبةوقد بلغت 

ــا ــى محللــين ممــن لهــم         : ثاني ــا إل ــي تــم اختياره ــة الت ــم تقــديم العين ت

الخبرة في هذا المجال، وقد طلب إليهم تحليـل العينـة المختـارة بعـد     

في تحليل األخطاء القرائية، ثم حساب نسبة  توضيح الطريقة المتبعة

وقـد بلغـت نسـبة االتفـاق مـع المحلـل       . الثبات حسب المعادلة السابقة

ــع المحلــل الثــاني     % 87.4: األول  86.7: ، وبلغــت نســبة االتفــاق م

%.  87أما معدل نسـبة االتفـاق بـين الباحـث والمحللـين بلغـت       %. 

  .جراء الدراسةهذه النسبة مناسبة إل أنويرى الباحث 

استخدم الباحث في إجراءات تحليل بيانات  :المعالجة اإلحصائية

والنسب المئوية،  التكرارات،( الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية

  كاياختبار مربع وتحليل التباين، و المتوسطات الحسابية،و

) ]χ2](Chi-Square(.  

  : نتائج الدراسة

  : ؤال األولالسالمتعلقة بنتائج ال

ما أخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية عند طلبة الصف 

الثالث األساسي في محافظة اربد؟ وما نسبة هذه األخطاء 

  قياسًا إلى النصوص المقروءة؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بـِ

على ) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفرادمجموع األخطاء  تحديد: أوًال

 ،القراءة الجهرية، واستخراج النسب المئوية لهافي ع األخطاء أنوا

للتثبت من  χ2[(Chi-Square [( اختبار مربع كايوتم حساب 

  ).2(الجدول رقم ويظهر ذلك  ،إحصائيًالفروق ا هذهدرجة داللة 

 إلىمجموع تكرارات األخطاء ونسبتها المئوية بالنسبة : )2(جدول 

 ،حسب الجنس األساسيللصف الثالث تكرار الكلمات المقروءة 

  χ2[(Chi-Square [( ونتائج اختبار مربع كاي

  الجنس

تكرارات 

 الكلمات

  المقروءة

تكرارات 

  األخطاء

النسبة

المئوية 

  لألخطاء

قيمة

  كاي

] χ2[  

درجة 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

 0.078 1 3.112 %7.68  251  3267  ذكور

    %6.51  213  3267  إناث

الذكور  لدىتكرارات األخطاء أن  )2(الجدول رقم يظهر 

اإلناث  لدىتكرارات األخطاء  وأما .%7.68نسبة خطأ، ب) 251(

. بفارق بسيط عن الذكور، %6.51نسبة خطأ، ب) 213( فقد بلغت

اختبار إحصائيا، تم استخدام لفروق ا هذهللتثبت من درجة داللة و

عدم وجود فروق ) 2( يظهر الجدول رقم، حيث ]χ2[  مربع كاي

مجموع بين ) α< 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

، القراءة الجهرية في) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفرادتكرارات األخطاء 

وبداللة إحصائية ) 3.112(إذ بلغت قيمة اختبار مربع كاي 

)0.078.(  

 أنواع،ثة التي وقع فيها الطلبة في ثال األخطاءتصنيف  تم: ثانيا

ها قائمة تحليل تكما بين ،)واإلضافة، واإلبدالالحذف، (: هي

حساب النسب  كما تمR.M.I(، (في القراءة الجهرية  األخطاء

-χ2[(Chi [( اختبار مربع كايوتم حساب  ،المئوية لكل نوع
Square   كما يظهر  إحصائيًا،لفروق ا هذهللتثبت من درجة داللة

   .)3(رقم في الجدول 
القرائية وتكراراتها ونسبتها المئوية  األخطاء أنواع: )3(جدول 

  χ2[(Chi-Square [( ونتائج اختبار مربع كاي ،حسب الجنس
الخطأنوع

  

  الجنس

  اإلضافة  اإلبدال  الحذف

 التكرارات
النسب

ةالمئوي  
 التكرارات

النسب 

ةالمئوي  
 التكرارات

النسب 

ةالمئوي  

 %25.5  64 %41.8  105 %32.6  82 ذكور

 %21.1  45 %39.9  85 %38.9  83 إناث

 χ2[ 0.009 2.105 3.312 [قيمة كاي
 1 1 1  درجة الحرية

الداللة

  اإلحصائية
0.938 0.147 0.069 

 أكثرهي  اإلبدالمن نوع  األخطاء) 3(رقم يظهر الجدول 

، و %41.8شيوعا لدى الطلبة حيث بلغت لدى الذكور  األنواع

من نوع  األخطاء أنكما يظهر الجدول  ث،اإلنالدى   39.9%

 األخطاءقل أ هيف أخطاء اإلضافة وأما .الحذف جاء بالمرتبة الثانية

 اإلناثولدى ، %25.5ر ولدى الطلبة حيث بلغت لدى الذك شيوعًا

إحصائيا، تم لفروق ا هذهللتثبت من درجة داللة و %.21.1

 )3(رقم دول يظهر الج، حيث ]χ2[  اختبار مربع كاياستخدام 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

)α=0.05 ( العينة  ألفراداألخطاء بين مجموع تكرارات) ذكورًا

، إذ القرائية األخطاء بالنسبة ألنواع القراءة الجهرية في) وإناثًا

وبداللة إحصائية ) 3.312-0.009(تراوحت قيم مربع كاي بين 

  ). 0.938-0.069(تراوحت بين 

  : السؤال الثانيالمتعلقة بنتائج ال

ما االستراتيجيات القرائية التي يستخدمها طلبة الصف الثالث 

تحليل  قائمةاألساسي أثناء قيامهم بعملية القراءة الجهرية وفق 

  األخطاء القرائية؟

  :بالخطوات اآلتية عن هذا السؤال قام الباحث ولإلجابة

 القارئالنص ولفظ في مات لكله الصوتي لتجديد درجة الشب :أوال

واإلجابة ) قراءة الطلبة(، فقد تم تقسيم اإلجابة المالحظة لها

المقطع األول، والمقطع : إلى ثالثة أجزاء) النص المقروء(المتوقعة 

فإذا وجد أن مقطعين من مقاطع . ، والمقطع األخير)الوسط(الثاني 

فسه مع الكلمة، فإنه يمكن اإلجابة المالحظة تتشابه في الموقع ن

، وإذا كان الشبه بين الكلمة بدرجة كبيرةالحكم بأن درجة الشبه 

المالحظة والكلمة المتوقعة في حرف واحد، فإنه يمكن الحكم بأن 
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أما إذا لم يكن أي تشابه بين . متوسطةبدرجة درجة الشبه 

 كما يظهر في الجدول رقموذلك . الكلمتين، فنحكم بعدم وجود شبه

)4 .(  

التكرارات والنسب المئوية للشبه الصوتي للكلمات في : )4(جدول 

  لها القارئالنص ولفظ 

المجال

  

  الجنس

الشبه الصوتي 

  بدرجة كبيرة

الشبه الصوتي

  بدرجة متوسطة

يوجد شبهال

صوتي  

التكرارات
  النسبة

  المئوية
التكرارات

 النسبة

  المئوية
التكرارات

 النسبة

 المئوية

%25.1 63%31.5 79%43.4  109 ذكور

%19.7 42%41.8 89%38.5  82 إناث

 الطلبة ألخطاءارتفاع النسبة المئوية ) 4(يظهر الجدول رقم 

 مقارنة بالمجالين اآلخرين،  )بدرجة كبيرة(في مجال الشبه الصوتي

 أما ،%38.5 اإلناث، ولدى %43.4حيث بلغت لدى الذكور 

ال  يوجد شبه صوتي بدرجة متوسطة،(المجالين النسب المئوية في 

يظهر كما  ،األولبالمجال مقارنة  فهي منخفضة) يوجد شبه صوتي

  .المجالينفي النسب بين  تقاربًا الجدول

عينة (الطلبة ألخطاء حساب التكرارات والنسب المئوية : ثانيًا

ظهر كما ي معنى في الجملة والسياق،الفي مجال مقبولية ) الدراسة

  ).5(في الجدول رقم 

عينة ( الطلبة ألخطاءالتكرارات والنسب المئوية : )5(جدول 

السياق حسب وفي الجملة  ىجال مقبولية المعنفي م )الدراسة

  الجنس

المجال

  

  الجنس

الجملة مقبول فيالمعنى 

  والسياق

في الجملةغير مقبولالمعنى

  والسياق

  التكرارات
 النسبة

  المئوية
  راتالتكرا

النسبة

  المئوية

  %71.7 180  %28.3  71 ذكور

  %74.6 159  %25.4  54 إناث

كانت في مجال  لألخطاءنسبة  أعلى أن) 5(يظهر الجدول رقم 

، اإلناثلدى   %74.6 بلغت فقد) غير مقبول في الجملة والسياق(

 ،)الجملة والسياقمقبول (في مجال  ، أمالدى الذكور %71.7و

لدى % 25.4لدى الذكور، و %28.3فضة فقد جاءت النسب منخ

  .اإلناث

 ةعين(الطلبة  ألخطاءحساب التكرارات والنسب المئوية : ثالثًا

كما يظهر في الجدول رقم  ،في مجال مقبولية القواعد) الدراسة

)6(.  

طلبة الصف الثالث  ألخطاءالتكرارات والنسب المئوية : )6(جدول 

  القواعد حسب الجنس ليةفي مجال مقبو) الدراسة  ةعين(

المجال

  

  الجنس

مقبول في الجملة 

  والسياق

غير مقبول في الجملة 

  والسياق

  التكرارات
 النسبة

  المئوية
  التكرارات

 النسبة

  المئوية

  %81.7  205  %18.3  46 ذكور

  %85.5  182  %14.5  31 إناث

كانت في مجال  لألخطاءنسبة  أعلى أن) 6(يظهر الجدول رقم 

، اإلناثلدى  %85.5بلغت  فقد) ول في الجملة والسياق غير مقب(

) مقبول في الجملة والسياق(في مجال  أمالدى الذكور،  %81.7و 

 .لإلناث %14.5 ر، ووللذك %18.3النسب منخفضة  جاءتفقد 

في ) عينة الدراسة ( األساسيوهذا يؤكد تقارب طلبة الصف الثالث 

 إلىلم يصلوا  إلى أنهم أيضاب مجال مقبولية القواعد، وتشير النس

التثبت أو التأكد ةالمستوى المطلوب في استخدامهم الستراتيجي.  

عينة (الطلبة  ألخطاءحساب التكرارات والنسب المئوية : رابعًا

كما يظهر في الجدول  ،القرائية األخطاءفي مجال تصويب ) الدراسة

  .)7(رقم 
 )عينة الدراسة(لتصويب التكرارات والنسب المئوية : )7(جدول 

  القرائية حسب الجنس لألخطاء

 المجال

  

 الجنس

محاوالت التصحيح 

  ةحالناج

محاوالت التصحيح 

  الناجحةغير 

 تمجموع محاوال

  التصحيح

مجموع األخطاء 

  التي لم تصحح

 التكرارات
  النسبة

  المئوية
 التكرارات

  النسبة

  المئوية
 التكرارات

  النسبة

  المئوية
 التكرارات

  النسبة

  المئوية

 %53.8  135 %46.2  116 %29.5 74 %16.7  42  ذكور

 %71.8  153 %28.2  60 %20.2 43 %8.0  17  إناث

لتصويب امحاوالت لنسبة  أعلى أن) 7(يظهر الجدول رقم 

 أما. %8.0 اإلناثقل نسبة لدى أو لدى الذكور،% 16.7 ةالناجح

 اإلناثلغت لدى فكانت مرتفعة حيث ب ،التي لم تصوب األخطاءنسبة 

الطلبة ال  أنوهذا يدل على . لدى الذكور%  53.8 و، 71.8%

   .التصويب بالشكل الصحيح استراتيجيةيستخدمون 

   :السؤال الثالثالمتعلقة بنتائج ال

إحصائية في أخطاء القراءة فروق ذات داللة هل توجد 

 ة لدى طلبة الصف الثالث األساسياتمتغيرلتعزى الجهري 

لألب واألم  المستوى التعليميطالب وعمل األم وجنس ال

 والتفاعل بينها؟
استخراج المتوسطات الحسابية  عن هذا السؤال تم ولإلجابة

 متغيراتمن  متغيركل مستويات القراءة مع  األخطاءنوع من  لكّل

 القرائية، األخطاءعلى طبيعة  تأثيرهاالتي افترض الباحث  ،الدراسة

  .)8(ل رقم كما يظهر في الجدو
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) عينة الدراسة(الطلبة  ألخطاءالمتوسطات الحسابية : )8(جدول 

  )واألم لألبالتعليمي  المستوى األم،عمل  الجنس،(حسب المتغيرات 

الخطأ

  المتغيرات
 اإلضافة  اإلبدالالحذف

مجموع 

 األخطاء

 7.61 5.82 9.55 7.46  الذكور الجنس

 6.46 4.09 7.73 7.55  اإلناث

 7.10 6.00 8.29 7.00  األم عاملة معمل األ

 7.00 4.47 8.80 7.73  األم غير عاملة

المستوى

التعليمي 

  لالم

 6.10 4.00 6.70 7.60 ثانوية عامة فأقل

 9.61 6.33 14.33 8.17 دبلوم متوسط

 6.00 5.17 6.17 6.67  بكالوريوس

 - - - -  دراسات عليا

المستوى

التعليمي 

  لألب

 8.18 5.39 11.00 8.15 قلثانوية عامة فأ

 0.67 1.00 1.00 -  دبلوم متوسط

 7.17 5.50 6.83 9.17  بكالوريوس

 2.33 2.50 2.50 2.00  دراسات عليا

الطلبة الذكور في  أخطاءمتوسط  أن) 8(الجدول رقم يظهر 

 أخطاءيزيد على متوسط ) عينة الدراسة ( األساسيالصف الثالث 

 أنكما يالحظ . جدًابفارق بسيط  ءاألخطاالطالبات بمجموع 

حيث  األم،مع عمل  عكسيًا الطلبة يتناسب تناسبًا أخطاءمتوسط 

من  بفارق بسيط جدًا أكثر أمهاتهمالطلبة العاملة  أخطاءكانت 

  .أمهاتهمال تعمل  نالذي اآلخرين، أقرانهم

بين المتوسطات  إحصائيًالفروق ا هذهوللتثبت من درجة داللة 

كل عامل من العوامل السابقة فقد استخدم تحليل الحسابية في 

  .)9(كما يظهر بالجدول رقم  المتعدد،التباين 
  )9(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

درجة 

الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

  ف

مستوى

 الداللة

 463. 11.212.584 1 11.212 الجنس

*96.3335.015.049 1  96.333 األمعمل

ليمي المستوى التع

 لالم

120.963 2 60.4823.149.087 

المستوى التعليمي 

 لألب

75.551 3 25.1841.311.324 

 27.0001.406.263 1 27.000 األم عمل*الجنس

المستوى*الجنس

 التعليمي لالم

5.333 1 5.333 .278 .610 

  19.207 10 192.074 خطأ التباين

    1579.11122 المجموع

    21 491.758  مصححالمجموع ال

  )α> 0.05( عند مستوى داللة دال إحصائيًا* 

 إحصائيةذات داللة  هناك فروقًا أن) 9(ول رقم دالجيظهر 

القرائية بالنسبة لمتغير  األخطاء على )α< 0.05(عند مستوى داللة 

 ،)049(.بداللة إحصائية ) 5.015" (ف"، إذ بلغت قيمة األمعمل 

 المستوى(بالنسبة لبقية المتغيرات  ، أماةغير العامل األمولصالح 

فكانت الفروق غير دالة ) لألبالتعليمي  لألم، والمستوىالتعليمي 

  .إحصائيًا

  :نتائجمناقشة ال

  :السؤال األولالمتعلقة بنتائج مناقشة ال

ما أخطاء القراءة الجهرية في اللغة العربية عند طلبة الصف 

؟ وما نسبة هذه األخطاء الثالث األساسي في محافظة اربد

  قياسًا إلى النصوص المقروءة؟

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 2(الجدول رقم أظهر 

مجموع تكرارات األخطاء بين ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة 

الجدول  ، حيث أظهرالقراءة الجهرية في) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفراد

 وأما .%7.68الثالث بلغت عند طلبة الصف  األخطاءنسبة  أن

بفارق بسيط عن الذكور، مما يعني ، %6.51فقد بلغت  اإلناث

النسب تشير  هذه أنويرى الباحث . قبول الفرضية الصفرية األولى

األساسي تدني مستوى القراءة الجهرية لدى طلبة الصف الثالث  إلى

اسات بمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدر .بغض النظر عن جنس الطالب

التي توصلت إليها ) %6.51(و) %7.68(السابقة، فإن النسب 

الدراسة الحالية جاءت ضمن النسب التي توصلت إليها دراسة 

، شهاب؛ 1998، سرحان ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008العبدالله، (

النصوص المقروءة تعد ضمن المقروء  أنبالرغم من و .)1988

عدة،  أسباب إلىاحث ذلك وقد يعزو الب ،لدى الطلبة المألوف

 وأسباب، حواسهموسالمة  أنفسهم لبةالط إلىتعود  أسباب :أهمها

ة التي ئالبي إلىتعود  وأسباب ،ب التدريسليساأالمعلم و إلىتعود 

هناك  أن) 38 ،1986،وآخرونبوند (يرى و. يعيش فيها الطلبة

 قد يكون عامًال أن إال القرائية، في األخطاء تؤثرعوامل كثيرة 

  .نسبيًا غيرهمن  أكثر مسؤوًال

بالنظر إلى عدم وجود فروق ذات داللة النتيجة  هذه وتخالف

) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفرادمجموع تكرارات األخطاء إحصائية بين 

حيث أظهرت  )2003(مع نتائج دراسة شعبان  ،القراءة الجهرية في

، اإلناث من الذكور أكثر القرائية عند األخطاء في اختالف وجود

) 1991( ومرشد ما جاء في دراسة عويداتأيضًا مع لف توتخ

 أخطاءقل من متوسط أالذكور  أخطاء متوسط أن أظهرتحيث 

 مدانات،( في إليهاالمشار  وآخروندراسة بوند  أظهرتكما . اإلناث

 األولىيتفوقن على الذكور في الصفوف الثالث  اإلناث أن) 1985

 وأظهرت. الرابع والخامس الصفينفي عكس الثم يحدث  ،في القراءة

القدرة على القراءة  أن) 260ت، .ولسون، دأ(نتائج دراسة  أيضا

 أما. يتفوقن على الذكور في القراءة اإلناثن أو ،تنمو مع العمر

يفسران الفروقات في القراءة بين ف )24، 1991 براينت وبرادلي،(

اختالف  ال إلى ،ضجالن ةتفاوت سرع إلى بإرجاعها واإلناثالذكور 

ذاته الجنس في حد.  
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عدم وجود فروق ذات داللة  )3(رقم ظهر الجدول كما أ

بين مجموع تكرارات ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

بالنسبة  القراءة الجهرية في) ذكورًا وإناثًا(العينة  ألفراداألخطاء 

 اإلبدالمن نوع  أن األخطاءالجدول وأظهر . القرائية األخطاء ألنواع

شيوعا لدى الطلبة حيث بلغت لدى الذكور  األنواع أكثرهي 

من  األخطاء أنظهر الجدول وأ .اإلناثلدى  %39.9، و 41.8%

 األخطاءقل أ يفه وأخطاء اإلضافة .نوع الحذف جاء بالمرتبة الثانية

 اإلناثولدى ، %25.5ر ولدى الطلبة حيث بلغت لدى الذك شيوعًا

21.1.%  

 ، كدراسةةالسابقالنتيجة ونتائج الدراسات  ذههوتتفق 

، عين ؛ أبو1998، سرحان ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008العبدالله، (

   .)1988، شهاب؛ 1991

 إلىتؤدي بالطلبة  أنالتي يمكن  األسبابمن  أنويرى الباحث 

النسبة المئوية  بهذه اإلبدالالقرائي من نوع  بالخطأالوقوع 

فر اوتي أندون  في القراءة الجهرية، اإلسراعبة ، محاولة الطلالمرتفعة

تدريب الوكذلك  ،القدرة القرائية هذهمثل  إلتقانلهم التدريب الكافي 

العقلي للمقروء،  واإلدراكالعين  ةبين حركالتآزر على عملية 

لمهارات استخدام  الطالباستخدام  إمكانيةضعف  إلى باإلضافة

، فالطفل الذي )Context Clues( معينات المعنى ومؤشرات السياق

سيقع في أخطاء  معينات المعنى ال يحسن بدرجة كافية استخدام

سأعمل لرقيه في (قرائية مرتبطة بمعنى النص، كأن يقرأ الجملة 

، ففي هذه )السلمسأعمل لرقيه في وقت (بدًال من ) المسلموقت 

ن المحتمل أنه ، فم)السالم) (السلم(الحالة ال معنى لها، أما إذا قرأ 

لها معنى مفيد في ) السالم(ألن كلمة  مؤشرات السياقاستخدم 

 اإلبدالمن نوع  ةالقرائيومن األمثلة على أخطاء الطلبة . السياق

ظهرت أثناء قراءتهم، استخدام كلمة المسلم بدًال من السلم، التي 

، )العليلة(بدًال من ) العالية(، و)مجاهدًا(بدًال من )ً مجتهدا(و

) يسهرون(، وكذلك إبدال حرف الهاء في )القوي(بدًال من ) القوة(و

) فأعجب(، وإبدال الفاء في بداية الكلمة )يسيرون(بالياء لتصبح 

الذاكرة البصرية مهمة لتعلم وتعد ). وأعجب(إلى واو لتصبح 

ألنها تشتمل على عملية استذكار للمالمح البارزة  ؛المألوفةالكلمات 

الذين يعانون من ضعف في  الطلبة يستطيع فال، للمثير البصري

 ،مشاهدتها لدىبعض الكلمات المألوفة  تمييزالذاكرة البصرية 

. قدرة هؤالء الطلبة على القراءة بشدةوهذه الصعوبة تضعف 

ما يقوم مثل هؤالء الطلبة بتخمين الكلمة أو بقراءتها ببطء  وكثيرًا

، وقد األمثلة السابقة، كما هو موضح في أخرى بكلمة إبدالهاأو 

ون فيه، يضاف إلى ذلك أن الطلبة ؤكانوا يقر الذييفقدون المكان 

مدون على تالكلمات المألوفة معرفة جيدة سيع يعرفونال  الذين

التي ال تستخدم فيها هذه  الكلماتالطريقة الصوتية في تحليل 

  .لفظهاالطريقة الختالف كتابتها عن طريقة 

 Allen( ألن وواتسون فيشير اإلضافةوالحذف  أخطاء وأما 
& Watson  (على استخدام  القارئدليل على قدرة  إلى أنها

على المفاتيح  القارئبسبب اعتماد  ة،الاستراتيجيات قراءة فع

اللغوية  هوتراكيب) Semantic Clues(اللغوية المتصلة بمعنى النص 

خطاء ومن األمثلة على أ ).1986، العمريو جراداتوحتاملة (

ظهرت أثناء قراءتهم، التي  واإلضافةمن نوع الحذف،  ةالقرائيالطلبة 

) لغاتهم(فقد حذف الطلبة حرفًا من الكلمة، كحذف األلف من كلمة 

، )تراحهم(لتصبح ) تراحمهم(، وحذف الميم من )لغتهم(لتصبح 

ومن األمثلة ). مدارس(لتصبح ) مدارسه(وحذف الضمير الهاء من 

، )لخدماته(لتصبح ) لخدمته(افة إضافة ألف لكلمة على أخطاء اإلض

) لهوت(، وإضافة الياء في )كمثل(لتصبح ) مثل(وإضافة الكاف في 

  ).لهويت(لتصبح 

  : السؤال الثانيالمتعلقة بنتائج مناقشة ال

ما االستراتيجيات القرائية التي يستخدمها طلبة الصف الثالث 

تحليل  قائمةالجهرية وفق  األساسي أثناء قيامهم بعملية القراءة

  األخطاء القرائية؟

 )7(و) 6(و) 5(و) 4(و) 3(و) 2(الجداول  إلىبالرجوع 
الطلبة  أنن ونسبها المئوية تبي األخطاءحساب عدد  تم أنبعد 

: أبرزها عملية القراءة، أثناءاستخدموا استراتيجيات قرائية متعددة 

اختيار العينات  واستراتيجية ،)Recognition(تعرف ال استراتيجية

)Sampling (ةالتنبؤ  ، واستراتيجي)Predicting(ةواستراتيجي ، 

، )Correcting(التصحيح  ، واستراتيجية)Conforming(التثبت 

بنسب ، )Terminating(االنتهاء من عملية القراءة  واستراتيجية

؛ 2008، العبدالله( النتيجة مع نتائج دراسة هذهوتتفق  .متفاوتة

؛ شهاب، 1991، عين ؛ أبو1998، سرحان ؛ أبو2003 ،شعبان

1988.(  

) عينة الدراسة(درجة استخدام  )4(يوضح الجدول رقم 

في  للخطأحيث كانت النسبة المئوية  التمييز، أوالتعرف  الستراتيجية

 القارئبين الصورة الكلمة ولفظ  ةكبيربدرجة صوتي ال همجال الشب

صوتي بدرجة متوسطة،  هالشب( اآلخرينارنة بالمجالين لها مرتفعة مق

 هفي مجال الشبومن األمثلة على ذلك  ،)صوتي هبشوال يوجد 

، كلفظ لها القارئبين الصورة الكلمة ولفظ  ةكبيربدرجة صوتي ال

بدًال من ) المؤمنون(، ولفظه )عيني(بدًال من ) عيني(الطفل كلمة 

في ومن األمثلة على ذلك ). هذا(من  بدًال) هذه(، ولفظه )المؤمنين(

 القارئبين الصورة الكلمة ولفظ  بدرجة ضعيفةصوتي ال همجال الشب

بدًال ) إن(، ولفظه )زرعه(بدًال من ) عزره(، كلفظ الطفل كلمة لها

  ).الحمى(بدًال من ) الِحماْء(، ولفظه )إذا(من 

ى اختالف عل) عينة الدراسة(الطلبة  أن الباحثيرى  لذا 

ز بالمستوى ييالتمالتعرف أو جنسهم لم يتمكنوا من استراتيجيات 

 اوليعدR.M.I ((القرائية  األخطاءتحليل  قائمة إليههدف تالذي 

هذه األخطاء ال تحدث تبعًا ف .في عملية القراءة الجهرية أقوياء

 القارئبل تصدر عن  ،لوجهة نظر جودمان، بصورة عشوائية

الرمزي : التي تمثل أنظمة اللغة الثالثة جابات للرموزاست باعتبارها

والتركيبي ،الصوتيالرمز(فمتغير الشبه في الصوت ، ، والداللي (

الذي يشير إلى التشابه بين أخطاء القارئ وما يقابلها من كلمات 

النص يمثل مدى اعتماد القارئ على معرفته واستخدامه لهذا 

 Goodman et ؛1990ي، مقداد( النظام من أنظمة اللغة
al.,1987.(  
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كانوا يعتمدون ) عينة الدراسة(الطلبة  أن أيضاوهذا يؤكد 

أكثر من  الكلمات في النص، إلىعلى النظام الصوتي للتعرف  أساسا

زيادة  إلى أدىمما  ،)، والدالليالتركيبي( اعتمادهم على النظامين

ال في اللغة العربية  نظام الكتابةف ،الصوتي هفي مجال الشب األخطاء

فهي تلحق  ،)Short Vowels(يتضمن رسم الصوائت القصار 

من التلفظ  القارئلها حتى يتمكن  االنتباهمن  والبد إلحاقًا،بالكتابة 

بين  تشابهوجود  إلى ، باإلضافةصحيحًا نطقًا ونطقه ءبالمقرو

   ....)لالباء والتاء والثاء والدال والذا(اللغة العربية مثل  أصوات

ارتفاع النسبة في مجال الشبه الصوتي  أنويرى الباحث 

 السرعة إلى ةباإلضاف السابقة األسباب إلىبدرجة كبيرة، مرجعه 

مع نوعية  أيضاعملية القراءة، وهذا ينسجم  أثناءالقرائية الزائدة 

 ُأشيرشيوعا كما  األخطاء أكثر اإلبدال أحيث كان خط األخطاء

  .سابقًا

العبدالله، ( دراسة ينتيجة السابقة مع ما جاء فوتتفق ال

؛ 1991 ،عين ؛ أبو1998، سرحان ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008

  .)1988، الصمادي والربضي؛ 1990 ،مقدادي

ن لنا درجة استخدام الطلبة الذي يبي) 5( الجدول رقم أما

التي ترتبط بالنسب المئوية في  ،بتثالت الستراتيجية) عينة الدراسة(

كانت النسبة  فقد ،)مقبولية المعنى في الجملة والسياق(مجال 

فقد بلغت عند الذكور  ،منخفضة واإلناثالمئوية لدى الذكور 

، فإن هذا المستوى لم يصل %25.4 اإلناثوعند %  28.3

 )R.M.I(قائمة تحليل األخطاء القرائية للدرجة التي تصنفها 

فما % 65ف جيد لنسبة مستوى جيدًا، إذ إن القائمة تعطي تصني

، ) Goodman et al.,1987 ؛1988، الصمادي والربضي(فوق 

؛ 2003، شعبان؛ 2008العبدالله، ( وهذا يتفق مع دراسة

Maschoff,19901988، شهاب؛ 1991 ،عين ؛ أبو(.  

من  الم يستفيدو )عينة الدراسة(الطلبة  أنويرى الباحث 

ارتكبوها أثناء القراءة،  بالنظر إلى األخطاء التي معطيات المعنى،

 المعنى معطيات فالطالب الذي ال يحسن بدرجة كافية استخدام

سيقع في أخطاء قرائية مرتبطة بمعنى النص، كأن يقرأ الجملة 

، ففي )يساعد المحتاج والقادر(بدًال من ) يساعد المحتاج والقدر(

يقم  ولم هذه الحالة ال معنى للجملة، فالطالب اكتفى بقراءة الجملة

درجة مقبولية المعنى في الجملة و صحتهامن  بالتأكد

تشكك  إال إذايعاود القراءة  ، فالقارئ ال)التصحيح الذاتي(والسياق

أما إذا قرأ . ولم يتسق مع المعنى التالي مباشرة ،في دقة المعنى

، ألن مؤشرات السياق، فمن المحتمل أنه استخدم )الغني) (القادر(

على عدم  أيضاويدل لها معنى مفيد في السياق، ) الغني(كلمة 

بمفهوم الطلبة عن  أيضا، وهذا يرتبط تمكنهم من النظام الداللي

تركز على فك الرموز والنطق  آليةعملية فهم يرونها  ،عملية القراءة

نتائج الدراسة الحالية في مجال مقبولية المعنى أكدته بها، وهذا ما 

اهتمام المعلمين  إلى أيضاويعزو الباحث ذلك  .في الجملة والسياق

الخارجية والنشاطات  المطالعة وإهمال ،فقط بالكتاب المدرسي

الثقافية، مما يقلل من االهتمام بالهدف العام لعملية القراءة وهو 

 لألداء كبيرًا يولون اهتمامًا أنهم إلى باإلضافة ،الفهم واالستيعاب

وذلك على حساب  ،بالحركات ء مقترنًاالقرائي من لفظ سليم للمقرو

ومن األمثلة على ذلك أن يقرأ . القراءة أثناءالفهم واالستيعاب 

دخل حاتم (بدًال من ) المدرسية المكتبةدخل حاتم (الطفل الجملة 

 العضوإذا اشَتَكى ِمنه (، وأن يقرأ آخر الجملة )المدرسة مكتبة

إذا اشَتَكى ِمنه (بدًال من ) الحمىَتداعى له ساِئر األعضاِء بالسهر و

ى عضوموالح رهاِء بالساألعض اِئرس ومن األمثلة على ). َتداعى له

أن يقرأ الطفل  مجال مقبولية المعنى في الجملة والسياقعدم 

يسهرون (بدًال من ) على رقيه ويعلمونيسهرون لخدمته، (الجملة 

  ). على رقيه ويعملونلخدمته، 

 ,Goodman & Goodman(جودمان وجودمان يؤكد و
 فالقارئسيكولوجية  لغوية،  تخمين الكلمات لعبُة فرعَت أن) 1977

َتيعريتوقع الكلمة من خالل  :أوال أشياء، ةالكلمة بعمل ثالث إلى ف

يقوم  :، وثانيًااإلعرابومؤشرات  ،مؤشرات التوقع، ومؤشرات الداللة

للتعرف  اإلدراكيةالكلمة مثل المهارات  إلىرف بتطبيق مهارات التع

لزم  إذا تركيزًا أكثرجل تشخيص أمن  ،مهارة فك الرموز أوالفوري 

بدرجة  تخمينه صحةمن  بالتأكديقوم   نفسهوهو في الوقت  األمر،

يعاود القراءة  وأحيانا مقبولية المعنى في الجملة والسياق،

ولم يتسق مع المعنى  ،معنىتشكك في دقة ال إذا) التصحيح الذاتي(

  .التالي مباشرة

تركزت في  لألخطاءنسبة  أعلى أن) 6(ضح الجدول رقم ووي

في ضوء نظام  والسياق،مقبولة في الجملة الغير  األخطاءمجال 

يدل  وهذا ،الذكورأعلى من  بنسبة اإلناثحيث كانت لدى  ؛القواعد

التنبؤ  جيتيالستراتي) عينة الدراسة(الطلبة  كالمتعلى تدني ا

  .بتثوالت

النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة  هذهوتتفق 

، شهاب؛ 1991، عين ؛ أبو2003، شعبان؛ 2008العبدالله، (

عينة (الطلبة  أخطاءارتفاع نسبة  أنويرى الباحث  .)1988

اعتماد الطلبة الزائد  إلىغير المقبولة في القواعد مرجعه ) الدراسة

دون االهتمام بالحركات البنائية  ،وأصواتهاروف الح أشكالعلى 

شيوع استخدام اللهجة العامية  إلى باإلضافة القراءة، أثناء واإلعرابية

في الجملة ) المسلمون(، مثل نصب كلمة الكلمات أواخروتسكين 

دون ) الحمى(، أو لفظ كلمة )أسرٌة واِحدٌة المسِلمين(وقراءتها 

، بفعل تأثير اللهجة العامية الشائعة، )مىالِح(النظر إلى الحركات 

 أخرىومن جهة  .وغيرها) مألْت(ساكنة األخر ) مألُت(ولفظ كلمة 

المعنى في  مقبولية(في المجالين  لألخطاءالنسب المئوية  إلىبالنظر 

 هناك تقاربًا أنيتضح ) القواعدمقبولية نظام (و) الجملة والسياق

ما يقبل في  ؛ ألن يوجد فرق كبيربينهما في النسب المئوية وال

وليس كل ما يقبل في النظام  ،المعنى يقبل في النظام التركيبي

   .المعنى في التركيبي يقبل

االنتهاء من  واستراتيجية التصحيح الستراتيجيةبالنسبة  أما

ن ذلك بيفي عملية القراءة ودرجة استخدام الطلبة لها في قراءاتهم،

الطلبة  أنفيتضح  ،فيهلنسب المئوية الواردة وا ،)7(الجدول رقم 

الحد المطلوب في استخدام  إلىبعد  ايصلولم ) عينة الدراسة(

حيث بلغت نسبة  ،)R.M.I(التصحيح وفق قائمة  استراتيجية
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عند الذكور، % 53.8القرائية التي لم يتم تصويبها  األخطاء

لدراسات تفق مع نتائج اوهذه النتيجة ت ،اإلناثعند % 71.8

من % 85.2لم يتم تصويب ) 2003(السابقة ففي دراسة شعبان 

تصويب تقريبا يتم لم  أيضا) 1991(عين  أبووفي دراسة  األخطاء،

  .األخطاءمن % 81

عينة (محاوله الطلبة  إلىيعزو ذلك  أنويمكن للباحث 

، وهذا ما الحظه الباحث أثناء في القراءة السرعة) الدراسة

 أخرىومن جهة ، )عينة الدراسة(راءة بعض الطلبة االستماع إلى ق

عدم اهتمام معلميهم في الحصص الصفية  إلىيعزو الباحث ذلك 

 أن أيضاويدل  ،عملية القراءة الجهرية أثناء أخطائهمبتصويب 

المعلمين ال يزالون يركزون على المفهوم القديم للقراءة فك الرموز 

)Decoding( إلىل الحروف المكتوبة ن فك الرموز وتحويأل؛ 

 حيث ،ليس فيها تفكير آليةال يتعدى قيام الطلبة بعملية  أصوات

الطلبة  كتالما أن إلىتؤكد النظريات التي تفسر عملية القراءة 

دليل على  التصحيح واالنتهاء من عملية القراءة تيالستراتيجي

   .)1990 مقدادي،(قدرة القرائية ال

  :السؤال الثالثة بالمتعلقنتائج مناقشة ال

إحصائية في أخطاء القراءة فروق ذات داللة هل توجد 

 ة لدى طلبة الصف الثالث األساسياتمتغيرلتعزى الجهري 

لألب واألم  المستوى التعليميجنس الطالب وعمل األم و

 والتفاعل بينها ؟
الطلبة الذكور في  أخطاءمتوسط  أن) 8(الجدول رقم يظهر 

 أخطاءيزيد على متوسط ) راسةعينة الد( سياألساالصف الثالث 

 أنكما يالحظ . جدًابفارق بسيط  األخطاءالطالبات بمجموع 

حيث  األم،مع عمل  عكسيًا الطلبة يتناسب تناسبًا أخطاءمتوسط 

من  بفارق بسيط جدًا أكثر أمهاتهمالطلبة العاملة  أخطاءكانت 

  .أمهاتهمال تعمل  نالذي اآلخرين، أقرانهم

 أثرًا أظهرتحيث )  folsom ,1994(يتفق مع دراسة  وهذا

بوند (كما يرى . برنامج قرائي في أطفالهممع  األهل إلشراك ًايجابيإ

 باألخطاء تأثرهناك عوامل كثيرة  أن" ) 38 ،1986،وآخرون

 األخطاءيكون هناك عامل واحد مسؤول عن  أنومن النادر  القرائية،

 ". نسبيًا غيرهمن  أكثرمسؤوال عامال قد يكون  أن إال القرائية،

الجنس والذكاء ومهنة  أن" ) 262ت، .د ،لسونأو( أكدهوهذا ما 

  ".القراءة الوالدين وثقافتهم من العوامل المؤثرة على 

) Halsall & Green, 1995( جرينو هالسالدراسة  وتؤكد

تأثير دور المدرسة في تعليم القراءة للمبتدئين ينحصر في  أن

من التأثير يرجع إلى خلفية الطالب % 85ثير، وأن من التأ% 15

متضمنة قدراته العقلية، وتعليم ما قبل المدرسة، والظروف 

 كما. )75، 2006طعيمة والشعيبي، (األسرية، ودور الوالدين 

 لطفي،(في  إليها المشار) Backus & Monroe(دراسة  أظهرت

ضعف  ابأسبالوالدين وضعف ثقافتهما من  أمية أن) 39 ،1985

 أن") 345، 1998، السيد(كما يؤكد  .في القراءة أطفالهما

من  أفضلون ؤفي المحيط االجتماعي الثقافي المرتفع يقر األطفال

  ".اآلخرين

يالحظ  ،واألم لألببالنسبة لمتغيري المستوى التعليمي  أما 

 واضحةة غير قالعال أن للطلبة عينة الدراسة، األخطاءمن متوسطات 

بالنسبة للمستوى التعليمي  أما للمستوى التعليمي لالم،بالنسبة 

  .تقل كلما ارتفع المستوى التعليمي األخطاءكانت  لألب

 إحصائيةذات داللة  هناك فروقًا أن) 9(ول رقم دالجيظهر 

غير  األمولصالح  ،األمالقرائية بالنسبة لمتغير عمل  األخطاء على

فالمنزل هو . الثانية، مما يعني رفض الفرضية الصفرية العاملة

بما يفعله  ،للقراءة ةالمركز األول واألساس لتقديم الخبرة األولي

اكتساب عادة  ىمشاركتهم وتشجيعهم للطفل عل ىاآلباء ومد

يستطيع أن يتحدث إلى فهو تنمية الثروة اللغوية للطفل، ، والقراءة

  . ديه من حب لالستطالعل والديه، ويصغي إليهم، وينمي ما

لألم،  المستوى التعليمي( لنسبة لبقية المتغيراتبا أما 

مما  إحصائيًا،فكانت الفروق غير دالة  )لألب المستوى التعليميو

وقد يعزو الباحث . يعني قبول الفرضيتين الصفريتين الثالثة والرابعة

على بقية متغيرات الدراسة،  إحصائيًاعدم ظهور فروق ذات داللة 

 باإلضافة. طالب وطالبة) 22(الدراسة  د الطلبة عينةبسبب قلة عد

غير  أوبعض متغيرات الدراسة متمثلة بدرجة قليلة جدا  أن إلى

  .في عينة الدراسة أساسامتمثلة 

 يمكن هتوصل إليها، فإنَّتم الالنتائج التي  في ضوء :التوصيات

  :تيةالتوصيات اآلبتقدم ال

ة الجهرية وضع برنامج عالجي للطلبة الضعاف في القراء •

  .يستفيد من نتائج الدراسة الحالية

توعية معلمي اللغة العربية بضرورة إعطاء الطلبة فرصة  •

لتصويب أخطائهم القرائية ذاتيًا، وعدم اإلسراف في تصحيح 

أخطاء اإلبدال والحذف واإلضافة لديهم أثناء قراءتهم 

يح الجهرية، حيث بينت نتائج الدراسة أن محاوالت التصح

 ة تزداد كلما ارتفع المستوى القرائيالذاتي لألخطاء القرائي

للقارئ، فإنه ينبغي أن يعطى الطلبة الفرصة كي يقرؤوا دون 

 .مقاطعة لهم وتصحيح ألخطائهم
في تعويد الطلبة التأني وعدم السرعة ينبغي على المعلمين  •

 .القرائية األخطاءللتقليل من  ؛لقراءة الجهريةا
مي اللغة العربية على عملية تحليل أخطاء القراءة تدريب معل •

الجهرية باستخدام أداة تحليل أخطاء القراءة الجهرية 

(R.M.I)ة همزيادة اهتمام، وبشكل كبير بالقراءة الجهري. 
للقراءة في حصص اللغة  المخصصزيادة الوقت العمل على  •

 .العربية جميعًا
وعلى  ،دراسية المختلفةدراسات مماثلة على المراحل ال إجراء •

   .الطلبةمن  كبرأعينات 
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  المصادر والمراجع

إلى دليل المعلم  ).1998(محمود ، مخلوفورزق  ،أبو أصفر

بأسلوب التقويم  تعليم وتعلُّم مهارتي القراءة والتعبير

  .، عمانوزارة التربية والتعليم، التشخيصي

جهرية في تحليل أخطاء القراءة ال). 1998(أبو سرحان، عايد 

اللغتين العربية واإلنجليزية لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

غير (، رسالة ماجستير "دراسة مقارنة"محافظة الزرقاء 

  .، جامعة اليرموك، إربد)منشورة

وصف أخطاء القراءة الجهرية ). 1991(أبو عين، خلود 

وتحليلها لدى طلبة الصف السابع والثامن والتاسع في 

، جامعة اليرموك، )غير منشورة(رسالة ماجستير  بد،محافظة إر

  .إربد

 العربية اللغة معلمي تواجه التي الصعوبات .)2007(مرق، جمال  أبو
 يدركها كما الدنيا المرحلة األساسية في القراءة تعليم في

 الخليل جامعة مجلةالخليل،  محافظة في أنفسهم المعلمون

 .236-209 ،)1(3 ،جامعة الخليل للبحوث،
). 2005( اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة للغة العربية

  .وزارة التربية والتعليم األردنية، عمان
، ترجمة إبراهيم حافظ تطور نمو األطفال) ت.د(أولسون، ويالرد 

 .عالم الكتب: ومحمد عثمان وسامي الجمال، القاهرة
راءة لدى مشكالت الق) 1991(براينت، بيتر وبرادلي، لينت 

  .دار الحكمة: ، ترجمة شاكر العبيدي، بغداداألطفال

الضعف في ). 1986(بوند، جاي وتنكر، ماير وواسون، باربارا 

، ترجمة محمد منير تشخيصه وعالجه: القراءة الجهرية

  .عالم الكتب: مرسي وإسماعيل أبو العزايم، القاهرة

لشبكة متوفر على ا القراءة اإلبداعية،) 2003( حبش، زينب

  .habash.ws-www.zeinab :العالمية

تحليل ) 1986( العمري، خالدوجرادات، ضرار وحتاملة، إبراهيم 

الميذ المرحلة االبتدائية و تقويم أخطاء القراءة واالستيعاب لت

-77 ،)10(3 جامعة الكويت، ،المجلة التربوية ،في األردن

101. 
األخطاء الشائعة في القراءة الجهرية ). 2005(الحكيمي، جليلة 

رابع االبتدائي األساسية في لدى تالميذ الصفين الثالث وال

المؤتمر العلمي الخامس، الجمعية المصرية للقراءة اليمن، 

  .191ـ179، القاهرة، والمعرفة

درجة تمثيل كتب اللغة العربية في  .)2006(الحوامدة، محمد 

المرحلة األساسية في األردن لألسس الفلسفية واالجتماعية 

حة دكتوراه، غير منشورة، ، أطرووالنفسية والمعرفية للمنهاج

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن

القراءة الجهرية بوابة نفاذ األطفال ). 2006( عبد اإلله، الخليفي

مارس  13االثنين  ،جريدة الشرق األوسط، النجاح إلى عالم

 ).9967(، العدد 2006
، في طرائق تدريس اللغة العربية). 1998(السيد، محمود 

  . ات جامعة دمشقمنشور: دمشق

سيكولوجية اللغة ). 2003(الحميد  عبد السيد ،سليمان

  .دار الفكر العربي: القاهرة، والطفل

وصف أخطاء القراءة الجهرية وتحليلها ). 2003(شعبان، نوال 

، لدى طلبة الصف الثامن األساسي في محافظة عجلون

  .، جامعة اليرموك، إربد)غير منشورة(رسالة ماجستير

وصف أخطاء القراءة الجهرية باللغة ). 1988(موسى  شهاب،

، العربية وتحليلها لدى طلبة المرحلة االبتدائية في األردن

  .، جامعة اليرموك، إربد)غير منشورة(رسالة ماجستير

التباين اللغوي في ). 1988(الصمادي، عقلة والربضي، سليم 

دس االبتدائي القراءة الشفوية في اللغة العربية لدى طلبة السا

والثالث اإلعدادي والثاني الثانوي في مدارس مدينة اربد في 

  .117-99، )17( 5، جامعة الكويتالمجلة التربوية، األردن، 

تعليم القراءة ). 2006(طعيمة، رشدي والشعيبي، محمد 

  . دار الفكر العربي: ، القاهرةواألدب

لغة اتصاليًا التعليم ). 2006(طعيمة، رشدي والناقة، محمود 

المنظمة اإلسالمية : ، الرباطبين المناهج واالستراتيجيات

  . للتربية والعلوم والثقافة

البعد التطوري  :ةوالكتاب ةاكتساب القراء). 2003(طه، هيثم

  .19-8، )1(، العددمجلة النبراس، والتفكيري

فنون اللغة العربية  .)2009(عاشور، راتب والحوامدة، محمد 

عالم دار  :، اربدريسها بين النظرية والتطبيقوأساليب تد

  .الكتب الحديث

المهارات القرائية  .)2005(، محمد مقداديعاشور، راتب و

  .دار المسيرة :عمان، والكتابية

مهارات القراءة في منهج الطفولة ) 1998(عبدالله، عبدالرحيم 

-248، )127( العدد، جامعة قطرمجلة التربية، المبكرة، 

268.  

تحليل أخطاء القراءة الجهرية في اللغة ). 2008(دالله، محمود العب

في  العربية لدى طلبة الصف السابع في مدارس األغوار الشمالية

، )38(العدد ،لسنة السادسةا ،مجلة العلوم اإلنسانية، األردن

  .www.ulum.nl: متوفر على الشبكة العالمية

ليمي في تنمية فاعلية المسرح التع). 2000(العزازي، سلوى 

مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ الحلقة الثانية من 

كلية التربية، )غير منشورة(، رسالة ماجستيرالتعليم األساسي ،

  . جامعة الزقازيق، مصر
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  النصوص القرائية 

 
  المسِلمون أسرٌة واِحدٌة:    لالنص األو

نَّهم مع المسِلمون أسرٌة واِحدٌة يخَتِلُفون في أجَناِسهم وفي ُلغاتهم، وَتَتباعد بالدهم شرقًا وغربًا، وشماًال وجُنوبًا، ولك

سِلمفيها أٌخ ألخيِه الم سلمله الجميع،... هذا أسرٌة واحدٌة، كلُّ م نزح نزاُتهم حياُة  إذا حيله الجميع، وح حَفر خير وإذا َناله

القوي منهم يساعد الضعيف، والغني يعاون الَفقير، والقادر يساعد المحَتاج، وهم جميعًا يد واحدٌة، . مودٍة وَتراحم وتعاُطٍف

احدو وَقلب.  

المؤمنين في توادِهم، وَتراحمهم، وَتعاُطِفهم مَثُل الجسِد، إذا اشَتَكى ِمنه عضو  مثُل: " قاَل رسوُل الله صلَّى الله عليه وسلَّم

  "َتداعى له ساِئر األعضاِء بالسهر والحمى

  

  في مكَتبِة المدرسِة:  النص الثاني

، والّتاِريخيِة، والَقصصيِة، َفأعجب بقصِة البَطل العربي المسِلم دَخَل حاِتم مكَتبَة المدرسِة، وأَخَذ يَتأمُل الُكتب الِعلميِة

 ي وقَّاصعِد بن أبس– ِضي الله عنهر– ِة وقاَل لهكَتبالم إلى أمين مفَتقد : ا أمينهارِة، َفأعَة هِذه القصاراسِتع ُأريد َفضِلك ِمن

َكَتب أن عدب ِة لهالمكَتب َتِعيرينسلِّ المفي ِسج هماس اِتمح.  

َقاِئد دعس أن فرا، َلَقد عهِة حتَّى َأَتماءِة القصعلى ِقر َكفعورًا، ورسحًا مإلى البيِت َفر اِتمح بَذه َفَتح ،اِهرم َكريسع 

اِرس، وأن هذا البَطَل َظلَّ مجاِهدًا في سبيل الله إلى أن واَفاه األجُل في المِديَنِة الله على يديِه َكِثيرًا ِمن بالِد الِعراق وبالِد َف

 سولرِة مدينة الراِهدًا . صلَّى الله عليه وسلَّم –المنوجم ؛ ليكونانَة واإليماعجالش هَنحمي الى أنلى الله َتعع اِتمَلَقد َتمنَّى ح

في سعِد بن أبي وقَّاصالله َكس يلب.  

  . أعاد حاِتم ِقصَة سعٍد إلى المكَتبِة سِليمًة َنِظيَفًة في الموِعِد المحدِد

  يِنَطو:   النص الثالث

ِنَطوي حبيب َغ ،إلينِدِع الِظي، عؤاِدفي ُف يمَف دُتِلي، وُت وقرِهابحُتَتَف، و يِنعي َلأو َتا َفمُتحها عليِهمُتمِعَن، و َخبِهاِتير 

 اقَفع ِرم لعبُتو وُتهَل ِهاِئجي، وفي أردِرص مألُت ِةيَلِلالع ِهاِتمسَنب، وويُتَتار ِهاِئن م، وِمُتْلَكَأ ِهِتهاِكَفو ِهرِعزو ِهمرن َت، ِمِةيرِثالَك

  .مُتّلعَت ِهارِسد، وفي مِةوَلُفالّط

أَنوِعا سيد لُِّكب يِها ِفمِع، سيد اّل اآلباِء هؤالِءبذين يسهِخِل رونِهِتدموي ،علمعلى ِر ونِهقيوي ،ُلِذبون الجهود َةاَقالش 

سَتالمِحِل َةمرموالنَِّهِتاي ،بِه َةهضمن األوَط ؛ ليكونان َقَتالمدِةم.  

وى َفال أنسَلض ِنَطوي وسِل ُلأعميِهِقر في السلميِهأفِد، و بوِحرَت ي إنعرَطَخِل ضر. 
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  )Cloze Test(اختبار التكملة 

  

  المسِلمون أسرٌة واِحدٌة:    النص األول

 خَتِلُفوناِحدٌة يأسرٌة و ونِلمسبال..... الم اعدم، وَتَتبهم شرقًا وأجَناِسهم وفي ُلغاتهماًال وجُنوبًا، ولكنَّهم ....دوش ،

خير َفرح له الجميع، ..... حزن له الجميع، وإذا ..... إذا . فيها أٌخ ألخيِه المسِلم..... هذا أسرٌة واحدٌة، كلُّ .... 

الَفقير، والقادر يساعد المحَتاج، وهم  ......منهم يساعد الضعيف، والغني . ...... حياُة مودٍة وَتراحم وتعاُطٍف..... و

 ..... واحدٌة، وَقلب يد.....  

، إذا اشَتَكى ِمنه .....توادِهم، وَتراحمهم، وَتعاُطِفهم مَثُل .... مثُل المؤمنين : " عليه وسلَّم..... قاَل رسوُل الله صلَّى 

 عضو ..... رهاِء بالساألعض اِئرس له"......  

  

  في مكَتبِة المدرسِة:        النص الثاني

سعِد ...... ، َفأعجب بقصِة البَطل العربي .....يَتأمُل الُكتب الِعلميِة، والّتاِريخيِة، و...... دَخَل حاِتم مكَتبَة المدرسِة، 

 ي وقَّاصبن أب–  ......الله عنه– إلى أمين مِة و فَتقدكَتبالم .....له : ُأريد َفضِلك ِمن ..... ا أمينهارِة، َفأعهِذه القص

 ...... َكَتب أن عدب له .....َتِعيرينسلِّ المفي ِسج هماس.  

سعد َقاِئد عسَكري ...... رف حتَّى َأَتمها، َلَقد ع..... مسرورًا، وعَكف على ِقراءِة ..... َذهب حاِتم إلى البيِت      

،اِهريِه َكِثيرًا . ....مدلى يالله ع .... وأن ،الِد َفاِرسوب الِد الِعراقاِهدًا في ..... بجَطَل َظلَّ مالب .... اَفاهو الله إلى أن

أن يمَنحه الشجاعَة ..... َتمنَّى حاِتم على الله .... . صلَّى الله عليه وسلَّم –...... في المِديَنِة المنورِة مدينة ..... 

  .بن أبي وقَّاص..... مجاِهدًا في سبيل الله ..... واإليمان؛ 

  . المحدِد...... المكَتبِة سِليمًة َنِظيَفًة في ..... أعاد حاِتم ِقصَة سعٍد 

  

  يِنَطو:   النص الثالث

ي ِنَطوحبيب َغ ،إليال .....ِظ، عؤاِدفي ُف يمُت ..... دُتِلي، ورِهابحُتَتَف، و يِنعي َلأو عليِه ......ا مُتمِعَن، و َخبِهاِتير 

ع م ...... وُتهَل ِهاِئجي، وفي أردِرص ..... ِةيَلِلالع ِهاِتمسَنب، وويُتَتار ِهاِئم .....، ُتْلَكَأ ِهِتهاِكَفو ِهرِعزو ِهمرَت ......، ِةيرِثالَك

  .مُتّلعَت ......، وفي ِةوَلُفالّط اقَفِر

أَنوِعا سيد لُِّكب ا م.....ِع، سيد اّل اآلباِء هؤالِءبِخِل ...... ذينِهِتدموي ،علمعلى ِر ونِهقي ،..... الجهود َةاَقالش 

سَتالمِحِل َةمرمبِه ...... ،ِهِتايمن األوَط ؛ ليكونان َقَتالمدِةم.  

وى َفال أنسَلض ِل ......ي ِنَطويِهِقر في السلميِهأفِد، و ...... َت إنعرَطَخِل ضر. 
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