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 دادإـع
أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية 

 ة ــــات اإلسالميــــوالدراس
 ومــــجامعة الفي –ة ــــبكلية الرتبي

أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية 
 ةــــات اإلسالميــــوالدراس

 اــــة بنهــــجامع –ة ــــة الرتبيــــبكلي

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على فاعلية إستراتيجيات تعلم اللغة في تنميةة ههةاتات 
  تةةم إعةةدا  ت اات البحةةث ولتحقيققهذاققلهذهل قق  ءة المعب ِّةةرة لةةدم ت هيةةح المرعلةةة ا عدا  ةةة  القةةرا

اهوا  المعالجة التجريبية؛ التي تمثلت فى اختبات ابطاقة تقدير لمهاتات القراءة المعب ِّرة  ابرنةاه  
المراقبةةة  )التنظةةيم  التيلةةي   : قةةا م علةةى إسةةتراتيجيات تعلةةم اللغةةة تتةةما ا سةةتراتيجيات ا تيةةة

التقةةةويم  ابنتبةةةاق ابنتقةةةا ي  تتةةةجيع الةةةحات  الةةةتعلم التعةةةاانيث  ابعةةةد  ةةةب  ت اة البحةةةث اع ةةةا  
ث تلميةةحا 35صةةدقها ااباتهةةا  تةةم اختيةةات عينةةة هةةا ت هيةةح اللةةب ا اد ا عةةدا     لةة  عةةد  ا )

ث اهةةوا  هحافظةةة القليوبيةةة  ابتطبيةة  ت اة البحةة -شةةبيا القنةةا ر -اتلميةةحة دمدتسةةة فجةةر ا سةة  
عيةةث  ،(SPSS-14)المعالجةةة التجريبيةةة  تمةةت هعالجةةة البيانةةات داسةةتجدا  البرنةةاه  ا علةةا ي 

وأوضقققح ذث للمجموعةةةة الواعةةةدة قات القيةةةاو القبلةةةي ا البعةةةد   اهربةةةع إيتةةةا  )تاسةةةتجد  اختبةةةات
ث  ةةةيا هتوسةةةطي  تجةةةات ت هيةةةح 0,01اجةةةو  فةةةراد قات  بلةةةة إعلةةةا ية عنةةةد ه ةةةتوم) هلنتققق   

د ا عةةدا   فةةي ههةةاتات القةةراءة المعب ِّةةرة )ل ةة ث افةةي دةة  ههةةاتة علةةى عةةدة بختبةةات اللةةب ا ا 
القةةراءة المعب ِّةةرة قبليبةةا ابعةةد با للةةالا التطبيةة  البعةةد ؛ همةةا  تةةير إلةةى فاعليةةة البرنةةاه  القةةا م علةةى 
إستراتيجيات تعلم اللغة  اقةد تاصةى البحةث دتةراتة اسةتجدا  إسةتراتيجيات تعلةم اللغةة فةى تنميةة 

 هاتات الط قة االكياءة القرا ية عاهة  اا  اء القرا ي التيهي خاصة.ه
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ُتعدُّ اللغة ت اة ابتلاد  يا تفرا  المجتمع دمماتسة ههاتاتها ا تبعةة هةا: قةراءة ااسةتما  
  االم تقب   في ةتجد  اتحدث ادتادة  إق تتوز   حق المهاتات  يا  رفي عملية التواص : المرس
 الير  ههاتة تا تلثر  لتحقي  التواص  هع ا خريا  االتعبير عا ني ه.

االقراءة نتاط تواصلي هردب   قو  على التواص   يا الكاتب االقاتئ ها جانةب  ابةيا 
القاتئ االم تمع ها جانب آخر  فالقاتئ هرس  اه تقب  في آن ااعد     إن القراءة شرالة  يا 

القاتئ االم تمع االنص المقراء  الك  ها الث اةة عقةه؛ عتةى  لة  المقةراء إلةى : ت رافا اة 
 الم تمع اييهمه دأجم  صوتة اتع ا إ قا .

فالقةةاتئ ب ةةد لةةه هةةا فهةةم المعةةاني اا فكةةات فةةي المقةةراء  ليةةتم ا هةةا إ لةةالها ل خةةريا  
إ قةا  ع ةا اصةوتة اا ةحة  لةحا اإعداث تياع   يا القاتئ االم تمع االمقراء دإ راز المعةاني  د

  (425:2012)علىذس مي،ذن صرذمحمود،ذذذذذذفهو  حتاج إلى قراءة هعب ِّرة عا المعنى.
االقراءة المعب ِّرة قراءة تظهر هعاني النص  توظيب الظوا ر اللوتية  ااستجدا  الجوانب 

تةة   ا  قةةا  الةةح  )النبةةر االتنغةةيم االتلةةويا اللةةوتيث   ةةحق الظةةوا ر اللةةوتية  ت: ا  قاعيةةة هةةا
 اليرح االحزن االغتب. : يبرز ع ا التعبير عا المعاني المتتمنة في النص هث 

(135:2000)أحم ذفؤهد،   
اتهةةدف القةةراءة المعب ِّةةرة إلةةى جةةح  الم ةةتمع اشةةد انتبا ةةه  اإعطا ةةه القةةدتة علةةى المتادعةةة 

ني ةةةهم اجةةةح هم ل خةةةريا اا نلةةةات اإدعةةةا  الملةةة  عنةةةه  دمةةةا تنهةةةا اسةةةيلة لزيةةةا ة اقةةةة الت هيةةةح دأ
االتأاير عليهم  اتنمية التحاد ا  ا ي للكلمات اا ساليب االتعبيرات المتتمنة في المقةراء  هةا 

 خ د التنغيم اللوتي المناسب  ساليب ابستيها  االتعجب االنيي االدعاء االرجاء.
(ذ25:2000)ف تنذحسنى،      

ت العديةد هةا الدتاسةات  تحديةد خلةا ص القةراءة المعب ِّةرة انظربا   مية القراءة المعب ِّرة  فقد ا تمة
ةا  ةا هةا ه ونةات الط قةة القرا يةة  تا تساسب اههاتاتها اتقويم اتنمية  حق المهاتات  سةواء دانةت ه ونبةا ههمب

ةةا لمهةةاتات ا لقةةاء  اهةةا  ةةحق الدتاسةةات (،ذ2000(،)فقق تنذحسققنى،1998فقق وعذعقق د ذ) تاسةةة : ت ي ب
(،ذ2012(،ذ)ف طمق ذمحمق ،2012(،ذ)محمودذسليم ن،2011ارذشعب ن،(،ذ)م 2010)ره  ذمحمود،

 (2015(،ذ)منتصرذصالح،2012)علىذس مي،ذن صرذمحمود،
ابالرغم ها ت مية القراءة المعب ِّرة  اها  حد ها ا تما   ها  إب تن الدتاسات التي تجريةت 

 (،169:2011(،ذ)مققققققققققق ارذشقققققققققققعب ن،223:2008حنققققققققققق نذسقققققققققققليم ن) تاسةةةةةةةةةةةة : هثةةةةةةةةةةة 
(Hegazy,2012)ذ،(El –Bassuony, 2016)  دتةة   عةةا   –تابتةةت تن الت هيةةح  عةةانون– 
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ها  عب في ههاتات القراءة المعب ِّرة  اقد ظهةر  ةحا التةعب فةي قلةوت الت هيةح فةي: )القةراءة 
دلوت اا ا هتنو   اقراءة الكلمات تع س اعيهم  دببتها  اهراعاة هوا ا الوص  في النص 

الم ةةان المناسةةب  اتقمةةص شجلةةية داتةةب الةةنص  االنبةةر علةةى المقةةراء االوقيةةة اللةةحيحة فةةي 
ةرة للمعنةى  االتنويةع فةي  بقةات اللةوت اتتياعةا اانجيا ةا  االتنغةيم اللةوتي دمةا  الكلمات المي  ِّ
يتناسةةب هةةع ا سةةاليب اللغويةةة المجتليةةةث  اتاصةةت تلةةت الدتاسةةات داسةةتجدا  إسةةتراتيجيات عديثةةة 

الة لتنمية ههاتات القراءة المع  ب ِّرة.فعَّ
الة التي ت هم في تعلم اللغة اتجعة   اُتعدُّ إستراتيجيات تعلم اللغة ها ا ستراتيجيات اليعَّ

 .عملية تعلم اللغة تلثر إهتاعبا اقاتية اقا لية  ن تطب  في هواقب التعلم الجديدة
ةةر لةةه عمليةةة الت ةةا ها  فهةةي ت اة تحقةة  اسةةتق لية التلميةةح فةةي تعلةةم اللغةةة  ثقةةة تلثةةر  اتي  ِّ
ةا هةا  اتوظييها  اتزيةد هةا خبراتةه اللغويةة  اتح ةا ا  اء اللغةو  لد ةه  اتحقة  لةه ه ةتوم هرتيعب
الكيةةاءة اللغويةةةة  دمماتسةةةة اللغةةةة فةةةي سةةةياد ق  هعنةةى  اهتةةةاتدته اليعليةةةة فةةةي هواقةةةب تحقةةة  لةةةه 

 (31:1996)ربيك ذأكسفورد،ذالتواص  اليعلي ها ا خريا.
ت ةةا البةةاتز فةةي تعلةةم االت ةةا  اللغةةة  فقةةد ا تمةةت المةةا دةةان  سةةتراتيجيات تعلةةم اللغةةة  ا 

: هةا  ةةحق الدتاسةةات،ذالعديةد هةةا الدتاسةات  تطبيقهةةا فةي هيةةدان تعلةةيم اللغةة العربيةةة دأاجةه هجتليةةة
انظةربا لهةحق (،ذ2014(،ذ)سليم نذحموده،2012(،ذ)ف طم ذمحم ،2011م ارذشعب نذ) تاسة 

يةة داسةتجدا  إسةتراتيجيات تعلةم اللغةة فةي تنميةة ا  مية  ا حا اب تمةا   فقةد ا تمةت الدتاسةة الحال
 ههاتات القراءة المعب ِّرة.

تتحد  هت لة البحث الحالي في تدني ه توم ت اء الت هيح لمهةاتات القةراءة المعب ِّةرة  اقةد 
ال ة لمماتسة االت ةا   ةحق يرجع ال بب في قلت إلى ابفتقات إلى استجدا  إستراتيجيات عديثة فعَّ

المهاتات  ا هر الح   ظهر الحاجة إلى استجدا  إستراتيجيات تعليمية تعلمية   م ا ها خ لها 
ذتنمية  حق المهاتات.

ذ:ذوللتص يذل لهذهلمشكل ذيح و ذهلبحثذهلح ليذهإلج ب ذعنذهلتس ؤالتذهآلتي 
 عدا  ة ها ههاتات القراءة المعب ِّرة المناسبة لت هيح المرعلة ا   -1

 ها البرناه  القا م على إستراتيجيات تعلم اللغة في تنمية ههاتات القراءة المعب ِّرة   -2

 ها فاعلية البرناه  القا م على إستراتيجيات تعلم اللغة في تنمية ههاتات القراءة المعب ِّرة   -3
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ذيقتصرذهلبحثذهلح ليذعلى:
 لمعب ِّققر ذهثك ققرذأاميقق ذوفققهذمعيقق رذهثاميقق ذهلنسققبي ذآلره ذهل بققره ذبعققمذم قق رهتذهلقققره  ذه

 ؛ عيث  لعب على ت  ِّ  رناه  تنمية جميع المهاتات.وهلمحكمين

 عيث   ون التلميح قد الت ةب ههةاتات القةراءة ا ساسةية فةي  تالميلذهلصفذهثو ذهإلع هدي؛
 لد ه. المرعلة اب تدا ية  ايم ا تنمية ههاتات القراءة المعب ِّرة

  ؛ عيث إن وطبيع ذهلتالميل بعمذإسترهتيجي تذتعلمذهللغ ذهلمن سب ذلم  رهتذهلقره  ذهلمعب ِّر
الموقب التعليمي ب  م ا استجدا  جميع ا سةتراتيجيات فيةه   اب توجةد إسةتراتيجية تعليميةة 

 تللا لجميع المواقب التعليمية.

ذ:ذب لتح ي ذهإلجره يذللمصطلح تذعلىذهلنحوذهآلتييلتزمذهلبحثذ
 ةةي إجةةراءات اتنتةةطة ات اءات   قةةو   هةةا المةةتعلم هحاليةةا المعلةةم  :ذإسققترهتيجي تذهلققتعلم -1

ذلتنمية ههاتات القراءة المعب ِّرة.
)ا  داف  االمحتةوم القرا ةي  : هجط  إجرا ي يتتما:ذبرن م ذإسترهتيجي تذتعلمذهللغ  -2

 نتطة التعليمية االتقويميةث.اا ستراتيجيات  اا 

 ةةةي قةةةدتة التلميةةةح علةةةى القةةةراءة التةةةةيهية :Expressive Readingهلققققره  ذهلمعب ِّقققر  -3
ا  قاعيةةةةةةة  التةةةةةةى ين ةةةةةةجم فيهةةةةةةا اللةةةةةةوت هةةةةةةع المعنةةةةةةي   توظيةةةةةةب الظةةةةةةوا ر اللةةةةةةوتية 

ذهث :)النبر التنغيمث.

ذ:تسيرذهإلجره هتذوفًق ذلل طوهتذهآلتي 

 :  حتديد مهارات القراءة املعبِّرة لتالميذ الصف األول اإلعدادي، وذلك من خالل -1
 .تاسة الدتاسات االبحوث ال ادقة اا   يات المرتبطة دالقراءة المعب ِّرة  
 .تاسة ت داف القراءة المعب ِّرة في المرعلة ا عدا  ة  ااستط   آتاء الجبراء  

 ها إجرا يا  لعر ها على المح ميا ا بطها.علر المهاتات فى استبانة  اصياغت 
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بناء برنامج قائم على إسرتاتيجيات تعلم اللغة، لتنمية مهارات القـراءة املعبِّـرة لـدال تالميـذ      -2
 :  الصف األول اإلعدادي، ويتم ذلك من خالل

 : تحديد أسس البرنامج في ضوء إستراتيجيات تعلم اللغة، وذلك من خاللأ( 
 في ا جراء ا اد. ها تم التوص  إليه 

 .الدتاسات االبحوث ال ادقة اا   يات المرتبطة دإستراتيجيات تعلم اللغة 

سددس السددابلة التددي بنددي  لي ددا تحديددد معددايير بندداء البرنددامج، وذلددك فددي ضددوء ا  ب( 
 البرنامج، وتتمثل هذه المعايير في:

 . هعايير خاصة دا  داف العاهة االجاصة للبرناه 
 يات هحتوم البرناه  اتنظيمه.هعايير خاصة داخت 
 .هعايير خاصة داستراتيجيات تدتيس البرناه  االوسا   اا نتطة التعليمية 
 . هعايير خاصة دأساليب تقويم البرناه 

تحديد مكونات البرنامج اللائم  لى إستراتيجيات تعلم اللغدة فدي تنميدة م دارات      ج( 
 ي، وذلك  ن طريق:اللراءة المعبِّرة لدى تالميذ الصف ا ول اإل داد

 . تحديد ا  داف العاهة اا جرا ية للبرناه 

 .تحديد المحتوم القرا ي الح  سيتم تدتيس البرناه  ها خ له 

 .تحديد ا جراءات اا نتطة القرا ية المناسبة لمهاتات القراءة المعب ِّرة 

 .تحديد تساليب التقويم المناسبة لمهاتات القراءة المعب ِّرة 

 معلم لتطبي   رناه  إستراتيجيات تعلم اللغة.  إعدا   لي  ال 

 .إعدا  دتيب التلميح لتنمية ههاتات القراءة المعب ِّرة داستجدا  إستراتيجيات تعلم اللغة 

بيان فاعلية الربنامج القائم على إسرتاتيجيات تعلم اللغـة   تنميـة مهـارات القـراءة املعبِّـرة       -3
 : ك كما يليلدال تالميذ الصف األول اإلعدادي، وذل

 .إعدا  اختبات ابطاقة تقدير لتقويم ههاتات القراءة المعب ِّرة  ا بطهما 

 .  اختيات هجموعة ها ت هيح اللب ا اد ا عدا 

 .تطبي  اختبات القراءة المعب ِّرة على عينة البحث قبليبا 

 .تطبي   رناه  إستراتيجيات تعلم اللغة في تنمية ههاتات القراءة المعب ِّرة 
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 البعد  بختبات القراءة المعب ِّرة على ت هيح اللب ا اد ا عدا  .التطبي   

 رصد البيانات ومعاجلتها إحصائيا. -4

 حتليل النتائج وتفسريها. -5

 تقديم التوصيات واملقرتحات. -6

ذ:بحثذفيم ذيمكنذأنذيس مذبهذلكلذمنتبرزذأامي ذهل
ا  ُ  ةهم فةي :ذوري  م ططيذمن ا ذهللغ ذهلعربي ذومط -1 عيث ُ قةد ِّ   ةحا البحةث هةدخ ب جديةدب

تنمية ههاتات اللغة  ايم ا تتةمينه عنةد تلةميم ابنةاء هنةا   اللغةة العربيةة علةى ه ةتوم 
جميةةع المراعةة  الدتاسةةية  اقا مةةة دمهةةاتات القةةراءة المعب ِّةةرة   م ةةا ابسةةتيا ة هنهةةا فةةي إعةةدا  

 عدا  ة. راه  تعليم اللغة العربية دالمرعلة ا 

عيةةث ُ قةةد ِّ   ةةحا البحةةث ت اة لتقةةويم ههةةاتات القةةراءة المعب ِّةةرة  ا ليةة  :ذهلمعلمققينذوهلمققوج ين -2
 عملي ِّ لمعلمي اللغة لتنمية القراءة المعب ِّرة  دبعد  حق  ه توم الط قة االكياءة القرا ية. 

م القرا ةةي عيةةث  قةةد  البحةةث  رناهجةةا تعليميبةةا تعلميبةةا   قةةو  علةةى توظيةةب المحتةةو :ذهلتالميققل -3
 اإستراتيجيات تعلم اللغة؛ لتنمية ههاتات القراءة المعب ِّرة  ها  حق  ابستق لية القرا ية.

فةتا المجةاد  جةراء هزيةد هةا الدتاسةات لتنميةة ههةاتات :ذهلب ح ينذفقيذمجق  ذتعلقيمذهللغق ت -4
 اللغة داستجدا  المدخ  المعرفي ا لا  مي  اإعدا   راه  تعليمية تعلمية عديثة.

ذ:ذيم ذيليذعرضذتفصيليذلمتغيرهتذهلبحثذفىذهلمح ورذهآلتي وف

 :  القراءة املعبِّرة، وإسرتاتيجيات تنميتها()احملور األول: اإلطار النظري:
 Expressive Reading: اللراءة المعبِّرة وأهميت ا: أوال

ت  االتعبيةر " قراءة شيهية تو ا قدتة القاتئ على تي ير هعنى هةا  قةر ُتعدُّ القراءة المعب ِّرة 
عنه  اا ع او دةه االتياعة  هعةه تانةاء القةراءة داسةتجدا  النبةر االتنغةيم االوصة  اإعةا ة صةياغة 

                           (Richard,2000:544)الكلمات في النص دمتحدث اللغة.            
فهةةةي" القةةةدتة علةةةى قةةةراءة الةةةنص د  سةةةة اجهةةةد تقةةة  اتعبيةةةر اصةةةياغة ع ةةةنة  اإظهةةةات 

              (Brezntize,2006:51))النبر  التنغيم  اا  الة  الوقبث.: للم ها اللوتية ها
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اتتميةةةز القةةةراءة المعب ِّةةةرة دأنهةةةا ت اء قرا ةةةي  ُ حةةةدث نوعةةةا هةةةا التغييةةةر فةةةي هقةةةا  اللةةةوت  
المقةةةةراء  فعنةةةةد إظهةةةةات القةةةةاتئ اللةةةةوت تا النغمةةةةة  Perceptivelyلمؤشةةةر علةةةةى فهةةةةم اإ تا  

ناسبة للمعنى  فإنه ُ قد ِّ  الدلي  على اليهم االتي ير ااستنتاج المعاني ها النلوص الم توبة  الم
ةر اي ةتجرج المعنةى هةا النوتةة الموسةيقية : انقلهةا إلةى الم ةتمع شةيهيا  هثة  الموسةيقات الةح  ُ ي  ِّ

 دالتعبير االتأليد االتغيير في نغمة اه توم اللوت.
(McKenna, Stahl, 2003:72-73), (Rasiniski, 2004:4)   

تنها إعدم ههاتات الط قة القرا ية  التى تو ا دياءة القاتئ فةى الترهيةز اللةحيا ذلما
للكلمةةات  اترديةةب المعنةةى المناسةةب للمقةةراء  همةةا ُ عةةدُّ هيتاعةةا لتح ةةيا القةةراءة د يةةاءة  ايجعةة  

 لوتي.التلميح يز ا  هتعته القرا ية  بهت له ههاتات ا  قا  االتناغم ال
(Hudson, Lane, Pullen, 2005:707) 

ونظققرهذثاميقق ذهلقققره  ذهلمعب ِّققر ،ذفققق ذأجريقق ذهلع يقق ذمققنذهل رهسقق تذهلتققىذهاتمقق ذبتقققويمذ
ذ:ذوتنمي ذالهذهلم  رهت،ذوفيم ذيليذعرضذثامذالهذهل رهس تذلالستف د ذمن  

  كققوان،ذوجسققي،ذوميقق دهذ تاسةةة(Cohen, Josee, Mayada, 2001) اةةر ا تمةةت  دتاسةةة ت
تقةةرت الةةنص :ذمجموعقق ذأولققىالقةةراءة المعب ِّةةرة علةةى فهةةم الةةنص  ااسةةتجدهت هجمةةوعتيا تجةةريبيتيا؛ 

ومجموعققق ذ)صةةةوت تاتينةةةي  اصةةةوت عةةةا    اصةةةوت هتنةةةو ث  : شةةةيهيبا  ث اةةةة تنمةةةاط صةةةوتية
ُ قدَّ  لها النص ه توبا  ايطلب هنها قراءة النص اف  ع هات الترقيم  اقةد تابتةت الدتاسةة : ث ني 

 ه توم اليهم في المجموعتيا نتيجة بستجدا  خلا ص ا  اء المعب ِّر.تح ا 

  ايقون ،ذوشقنذا تاسةة(Hung, Chen, 2004)  ا تمةت  ةحق الدتاسةة  تحديةد الع قةة  ةيا
القةةةراءة التةةةةيهية المعب ِّةةةةرة االيهةةةةم القرا ةةةي لةةةةدم هتعلمةةةةي اللغةةةةة ا جنبيةةةة فةةةةي هةةةةداتو المرعلةةةةة 

ث ااختبةات (NAEPعلى هقياو   قةة القةراءة التةيهية  اب تدا ية  اقد اعتمدت  حق الدتاسة
ث تلميةحا هةا المرعلةة اب تدا يةة  اقةد 261اليهم القرا ي علةى عينةة هةا الت هيةح  لة  عةد  م )

 تابتت الدتاسة اجو  ع قة اتتبا ية  يا الجلا ص اللوتية المعب ِّرة االيهم القرا ي.

  وشققققققنفلذجققققققلذذ ملققققققر تاسةةةةةةة(Miller,Schawanenflugal,2006) ا تمةةةةةةت دمعرفةةةةةةة
تاةةةةةةر الجمةةةةةة  المعب ِّةةةةةةرة علةةةةةةى الدقةةةةةةة اال ةةةةةةرعة القرا يةةةةةةة  ابتحليةةةةةة  ههةةةةةةاتات القةةةةةةراءة التةةةةةةيهية 
لت هيةةةةةةةةةح اللةةةةةةةةةب الثالةةةةةةةةةث اب تةةةةةةةةةدا ي  اجةةةةةةةةةد تن الت هيةةةةةةةةةح المتميةةةةةةةةةزان دال ةةةةةةةةةرعة اا  اء 

 المعب ِّر  اتتيع ه توم اليهم لديهم.
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  وهلي،ذوانسقنتها  تاسة (Whalley, Hansen, 2006)ا تمةت  تحديةد الع قةة  ةيا ذفقةدذ
ث تلميةحا فةي اللةب الرادةع 81القراءة المعب ِّرة االقدتات القرا ية  ابتحلي  القةدتات القرا يةة لةدم)

)الوعي اللوتي  ابسترجا   التنبؤ  الدقةة القرا يةةث علةى ه ةتوم الكلمةة االجملةة : ها عيث
نمية القدتة على القةراءة دط قةة  اتن االيقرة  اتوصلت الدتاسة إلى ت مية القراءة المعب ِّرة في ت

 التلقا ية ا  قة التعرف على الكلمات االجم  هؤشر لليهم القرا ي.
  شقونذفلجقلذ  ميلقرا تاسةة(Miller, Schanwflugal, 2008)ا تمةت دمعرفةة الع قةة ذ

لةةةث  ةةةيا ههةةةاتات الدقةةةة القرا يةةةة االيهةةةم القرا ةةةي االقةةةراءة المعب ِّةةةرة لت هيةةةح اللةةةب الثةةةاني االثا
اب تدا ي  اتوصلت إلى تن القراءة المعب ِّةرة هؤشةر اا ةا لمهةاتات اليهةم  ااجةو  ع قةة  ةيا 

 التتيير ال ريع االقراءة المعب ِّرة.

  يل ز،ذوآخرونذا تاسة (Yildiz,et.al,2009)  استهدفت تقويم القراءة التيهية المعب ِّةرة عةا
ه ةةةتوا م هةةةع ت ةةةجي  الييةةةديو   لت هيةةةح اللةةةب الرادةةةع دةةةأنقرة  ا لةةةب هةةةنهم قةةةراءة قطعةةةة فةةةي

اتحديد ا خطةاء القرا يةة اعةد  الكلمةات المقةراءة فةي الدقيقةة الواعةدة هةع تقةويم اليهةم القرا ةي 
%ث هةةا الت هيةةح لةةديهم صةةعوبات فةةي ههةةاتات 40االجلةةا ص المعب ِّةةرة للقةةراءة  الةةوع  تن)

الةةة  ةةيا القةةراءة المعب ِّةة رة االمعةةدد القرا ةةي  اتاصةةت القةةراءة المعب ِّةةرة  ايوجةةد ع قةةة إ جا يةةة فعَّ
 داستجدا  ا نتطة التي تنمي القراءة المعب ِّرة.

ومققنذثققمذفقققنذهإليققق غذوهلتنقق ومذلبصققوهتذوهلنبققرهتذوللترهكيققصذهللغويقق ذمققنذهل صقق   ذ
 :ذ يذمحلذهاتم من ذهآلتيهلمميز ذلم  رهتذهلقره  ذهلمعب ِّر ،ذف

 : خصائص اللراءة المعبِّرة وم ارات ا: ثانًيا
دانةةةةةةةةت القةةةةةةةةراءة المعب ِّةةةةةةةةرة قةةةةةةةةراءة هحققةةةةةةةةة للمعنةةةةةةةةى  تعبيةةةةةةةةر ات اء ع ةةةةةةةةا للمقةةةةةةةةراء  إقا 

فةةةةةةةةةالمعنى يتتةةةةةةةةة   دالترديةةةةةةةةةب االبنيةةةةةةةةةة االلةةةةةةةةةوت االدبلةةةةةةةةةة  فهةةةةةةةةةحا ب يتحقةةةةةةةةة  إب دالجوانةةةةةةةةةب 
ا  قاعيةةةةةةةة التةةةةةةةي لهةةةةةةةا تاةةةةةةةر فةةةةةةةي تحقيةةةةةةة  المعنةةةةةةةى فةةةةةةةي نيةةةةةةةس المتلقةةةةةةةي اتقنةةةةةةةه   ةةةةةةةحق الظةةةةةةةوا ر 

اقةةةةةد عةةةةةد ت  ،ترديةةةةةب  ةةةةةيا اللةةةةةوت االمعنةةةةةىاللةةةةةوتية تحقةةةةة  ابن ةةةةةجا  الليظةةةةةي للمقةةةةةراء دال
              : سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمات اه هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءة المعب ِّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا ر اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوتية ا تيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

(Goffman, 2004:112)،ذ(119-102:ذ2011،ذ)كم  ذزعفر
 :Stressرــــــــــالنب أ( 

 ةةو تعةةةد اليونيمةةةات الثانويةةةة التةةةي لهةةةا  ات فةةةي هبنةةةى الكلمةةةات اهعنا ةةةا   تقويةةةة صةةةوت 
يا فةةي الكلمةةة  تا التةةغ  علةةى هقطةةع هعةةيا  ليرتيةةع عةةا غيةةرق هةةا تصةةوات الكلمةةة دعاهةة  هعةة

ا في النط  ها غيرق لدم ال اهع.  (145:ذ2013)ع طفذفضل،ذالتغ   فيلبا تلثر ا وعب
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م النبر إلى  (2016(،)يوسفذعب ذهللا،149-148:ذ2013)ع طفذفضل،ذ:اقد ق  ِّ

  لةةم  قةةد بث  اإن : نةةت هةةا هقطةةع ااعةةد  هثةة  ةةو التةةغ  علةةى الكلمةةة  إقا دا:ذنبققرذهلكلمقق(
مذنبرذهلكلم ذإلىذلانت تلثر ها هقطع  فإن التغ    ون على المقطع الثالث   :ذوقس ِّ

   و التغ  الن بي على هقطع  ان غيرق  اتعو   بلته إلى فونيمية النبر. :نبرذهلش  

  عبيةةةر عةةةا  ةةةو التةةةغ  علةةةى تعةةةد تصةةةوات المقطةةةع  اتعةةةو   بلتةةةه إلةةةى الت:ذنبقققرذهلطقققو
 : ابنيعاد تا الد تة تا التأليد  تا اصب هعاني الكلمات  اينق م إلى

تطويةة  ا لةةب فةةي :  ةةو إ الةةة زهةةا النطةة  داللةةوا ت  هثةة :ذنبققرذهلطققو ذفققيذهلصققوه   -
)تا عث تا الواا في ) داءث تعبيربا عا غرض د هي هعيا  اقد ات  ه ميات تخرم 

  الةث.)ا شبا ث  )المدث  )ا : لهحا النو   ي

تطويةة  الحةةاء فةةي :  ةةو إزالةةة زهةةا النطةة  داللةةاهت  هثةة :ذنبققرذهلطققو ذفققيذهلصققوهم  -
 )تحيةث تا الداد في )هد شث تعبيربا عا غرض د هي هعيا.

  و التغ  على دلمة هعينة ل  تما   ها االتأليد عليها انيي التةت عنهةا  ةيا  :نبرذهلجمل 
 ة اف   دف القاتئ. القاتئ اال اهع  فبعض الكلمات لها نبرات لغوي

 و التغ  على دلمة تا جزء هنها لتو يا ابنيعابت االمتاعر.:ذهلنبرذهالنفع لي  
  Intonation: مـــــــالتنغيب( 

 و عنلر هوسيقى يبدا في اتتياعات تا انجيا ةات تا تنويعةات صةوتية  ُتمثِّة   تجةة 
 ذ(53:2006)أحم ذكشك،ذدات.التواف   يا النغمات الداخلية التي تلنع د  هتناغم ها الوع

اتجتلب  تجات التنغيم اتتعد  صوتق داخت ف الجم   فقد تكون نغمة اللوت هرتيعة  
اقد تكون  ادطة  اقد   ون التي ير داللعو  ام الهبوط  تا الهبوط ام اللعو   اقد تكون اا تة 

نغماته التنغةيم  ايم ا علرذلي ت هرتيعة اب  ادطة  د  قلت  دتجات هتيااتة اصوت هجتلية 
 (153-152:ذ2014)عب ذهلرهزقذحسين،ذ (80:2012)كم  ذبشر،: اصوتق في

 نغمقق ذصقق ع  ذRising Toneةةحق النغمةةة القويةةة للجمةة   تلةةاعب ابنيعةةاد االتعجةةب :ذ 
  .الجطب الحماسية الو نية: اابستيها  اابختلاص االنداء االعوا ب المثيرة  هث 

  نغمق ذا بطق Falling Tone: ض اللةوت إلةى  تجةة التعبيةر الهةاهس  اتكةون فةي يةنجي
 عابت ا عباط االيأو  االجم  المعب ِّرة عا الحزن االتقرير افع  ا هراابستيها  دأيا. 
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  اتظهةةر فةةي الجمةة  المتةةد ة االمؤدةةدة  دالتتةةديد االتأليةةد فةةي عالةةة  :نغمقق ذصقق ع  ذا بطقق
لمةةتكلم  فةةر   علةةى هةةا تنكةةر تنةةه ا ابةةات  فالتتةةديد علةةى دلمةةة دعينهةةا يةةدد علةةى هةةا  عنيةةه ا

ا على دلمة دعينها دأن تقود: )تنت ها قةا   ا اهردزبا اهؤددب فع  فع ب هتينبا  فتقود له هتد ب
 دالعم ث فعندها تتغ  على عراف )تنتث فأنت تؤدد فعله اقياهه  هحا العم .

   لترجةةي   ةةو تتةةيي  هةةا  ةةيا تعلةةى نغمةةة ات نا ةةا  دعبةةاتات التمنةةي اا :نغمقق ذا بطقق ذصقق ع
 اا سب االتح ر  االعتا .

  ت  لي ةت صةاعدة تا  ادطةة   ةي التةي يبةدت  هةا القةراءة  اي ةتمر :ذنغم ذث بتق ذأوذمسقتوي
اتكةةون عنةةد القةةراءة الطبيعيةةة البعيةةدة عةةا المةةؤارات ا خةةرم هثةة :  .فةي ه ةةتوا ا  ان انيعةةاد

لحديث العلمي التي ب العباتات التاتعة االمو حة  اعباتات الت ليم اابعتراف  اعباتات ا
 ترتب  دالعا ية  اغير قلت ها العباتات التي تت م دالهداء االبعد عا ابنيعاد.

   Duration: عـــابــــالتت ج(

التةةةةةةةةزهيا  ابسةةةةةةةةتمراتية  ال  سةةةةةةةةة )يةةةةةةةةرتب   ةةةةةةةةحا الملةةةةةةةةطلا دالملةةةةةةةةطلحات ا تيةةةةةةةةة: 
(Smoothness ف هةا   ةتحقه هةا   فهو ها العناصر ا  ا يةة التةي تتةير إلةى إعطةاء دة  عةر

المدة الزهنية  اتقد م الما ة اللغويةة المقةراءة اصةلة ااعةدة د ةرعة هناسةبة لطبيعةة المقةراء اعةاد 
الم تمعيا  فهي ال رعة التي ينط   ها الكلمةات  تا الجمة   تا العبةاتات  اقةد تكةون سةريعة تا 

القةةراءة ال ةةريعة : ددطيئةةة تا هتوسةةطة   نةةاء علةةى المواقةةب االظةةراف اغير ةةا هةةا المةةؤارات  هثةةا
 لبعض الكلمات لليت انتباق الم تمعيا إلى القتا ا المرتبطة دالمعنى.

(85:2015(،ذ)منتصرذصالح،115ذ-112:ذ2011)كم  ذزعفر،ذذ  

ايةةةةرتب  تتةةةةادع النطةةةة  للكلمةةةةات االجمةةةة   دموا ةةةةع الوصةةةة  االيلةةةة   اهوا ةةةةع اصةةةة  
)الجةةةةةةاتهع :    ةةةةةةيالكلمةةةةةةات دعتةةةةةةها  ةةةةةةبعض دمةةةةةةا يتناسةةةةةةب هةةةةةةع الةةةةةةنص المقةةةةةةراء  ان توقةةةةةةب

المجراتث )المتةةةاف االمتةةةاف إليةةةهث )اليع  االياعةةة  االميعةةةود دةةةهث  )النعةةةت االمنعةةةوتث  )ت اة 
النةةةةةداء دالمنا  ث )المبتةةةةةدت االجبةةةةةرث  )اللةةةةةلة االموصةةةةةودث  )البةةةةةدد االمبةةةةةدد هنةةةةةهث  )العطةةةةةوف 

اات هثةة : االعطةةوف عليةةهث ) مزة الوصةة  هةةع الكلمةةة ال ةةادقة لهةةاث  االتراليةةب الم ونةةة هةةا ا  
ذذ)ت اات ابستثناء هع الم تثنى  ات اات النيي اابستيها  هع ها تدخ  عليهث.

(34:2010(،ذ)ره  ذمحمود،20:2008(،ذ)إيم نذعب ذهلفت ح،23:1998)ف وعذع د ،  
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   ةةي نةةو  هةةا ال ةة ون   يلةة   ةةيا هجموعةةة صةةوتية Pausesتهةةا اليواصةة  اللةةوتية 
دلمة اتخرم  تا  يا جملة اتخرم  ايةرتب  اتتبا بةا اتخرم  اقد  يل   يا صوت اآخر تا  يا 

ةةةا هةةةع المعنةةةى المةةةرا  توصةةةيله لل ةةةاهع  اقواعةةةد اللغةةةة  اهوا ةةةع اليلةةة  فةةةي اللغةةةة العربيةةةة   اايقب
النقطتةةيا الرتسةةيتيا االنقطةةة  اابسةةتيها  االتعجةةب  : تحةةد  ا ع هةةات التةةرقيم  ا ةةى الوقةةب عنةةد

اء اللةةةةوتي اتجويةةةةدق  افةةةةي التحليةةةة  النحةةةةو   ةةةةحق اليواصةةةة  دلهةةةةا قات  ببت فةةةةي صةةةةحة ا  
ةةر إفهةةا  ا خةةريا  ا  يي  ِّ االةةدبلي للتراليةةب  ايتطلةةب التوقةةب عنةةد  ةةحق الع هةةات ت اءب قرا يبةةا هحةةد ب

ذ(،ذذ553:ذ2000)كم  ذبشر،المعنى  اي اعد المتلقي على تحديد المعنى تا جزء هنه.
ذ(35:ذ2010ه  ذمحمود،)رذ  (21:2008(،)إيم نذعب ذهلفت ح،149:2008)نج  ذعلى،

اهةةا اةةم فةةإن الظةةوا ر اللةةوتية؛ دةةالنبر االتنغةةيم اا شةةبا  اا ظهةةات االترقيةة  االتيجةةيم 
االمد اا  قةا  االوقةب االوصة  اال ةرعة  ُتحقة  ابن ةجا  الليظةي للمقةراء دةالتراد   ةيا اللةوت 

االمقةةراء  اُتقةةد ِّ   االمعنةةى  لنقةة  المعنةةى هةةا القةةاتئ إلةةى الم ةةتمع  اتحقةة  التياعةة   ةةيا الم ةةتمع
 الدلي  على فهم القاتئ للنص اإفهاهه إلى ا خريا  فهحا  و  دف القراءة المعب ِّرة.

إقا دانةةةةت القةةةةراءة المعب ِّةةةةرة  ةةةةي الةةةةدلي  علةةةةةى فهةةةةم القةةةةاتئ ااسةةةةتيعاده الةةةةنص  االم ةةةةةون 
الحاسةةةةةم للنجةةةةةاح القرا ةةةةةي  فقةةةةةد عةةةةةد ت دعةةةةةض الدتاسةةةةةات ههةةةةةاتات القةةةةةراءة المعب ِّةةةةةرة التةةةةةي  جةةةةةب 

-22:ذ1998فققققق وعذعققققق د ،) :  ت ةةةةةبها الت هيةةةةةح دمقيةةةةةاو للط قةةةةةة القرا يةةةةةة  تتمثةةةةة  فةةةةةي تن
ذ(،25-20:ذ2008)إيمققققققققققق نذعبققققققققققق ذهلفتققققققققققق حذ، (17:2000)فققققققققققق تنذحسقققققققققققني،ذ(،36

ذ،(El -Garawany, 2010: 124)(،ذ81:2010)ره قققققققققققققققققققققققققققققققققققق ذمحمققققققققققققققققققققققققققققققققققققود،
((Hegazy, 2012:216(184:ذ2016،ذ)م ارذشعب نذ 

 ة االقليرة.التمييز اللوتي  يا الحردات الطويل 

 . التمييز اللوتي  يا ال وا   االلواع 

 .التمييز اللوتي  يا التتعيب االتنويا 

 .الترديز االتتديد على ا صوات المتعية االميجمة 

 .إشبا  تصوات الهجاء االممدا  افقا لنو  المد 

 اء المتكلمث. –ااا الجماعة –)تلب ابانيا: التغ  اللوتي على لواع  الكلمات ها  

 مييز اللوتي  يا  مزة القطع اتلب الوص .الت 

 . التمييز اللوتي  يا تاء التأنيث االتاء المتحردة في آخر اليع 

 .تقد م اللوتة اللوتية  عرف الهجاء  ان ترقي  تا تيجيم تا إ الة 
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 .تجميع الكلمات في اعدات قات هعنى 

 . الترجمة اللوتية لع هات الترقيم 

 وا يه اانيعابته ااجهة نظرق.التعبير عا شجلية الكاتب اع 

 الحزن  الغتب  الجوفث.: استجدا  النغمة الممثلة للحالة الني ية للكاتب ها( 

 .استجدا  التعبير الحقيقي اإ ماءات الج د اعرداته تاناء قراءة النص دياعلية 

 .النبر على الكلمات المهمة في النص 

 .اللوت الوا ا المعب ِّر عا المقراء 

 عا المعاني المتتمنة في النص. التعبير اللوتي 
 .تلويا ا  اء اللوتي افقبا لألساليب االتعبيرات المتتمنة في النص 

ذ:ذوفيذضو ذذلكذيمكنذتح ي ذم  رهتذهلقره  ذهلمعب ِّر ذللبحثذهلح لي،ذفيم ذيلي
 .قرت الكلمات إار دعتها البعض دان يا ية ااسترساد  

 .قرت الكلمات االجم   ان توقب  

 ات في اعدات تاهة المعنى افقبا لع هات الترقيم. قرت الكلم 

 .ُينةو ِّ   بقات اللوت اتتياعا اانجيا ا 

 .ح ا الوقب االوص  عند التماد المعنى انها ة الجملة ُ 

 م صوتيا الكلمات اا ساليب دما يناسب المعنى المقراء  .ُينغ ِّ

 .رة للمقراء  ُ ظهر النبر على الكلمات المي  ِّ

  Expressive Reading  Assessment: راءة المعبِّرةتلويم الل: ثالًثا
 عتمد على تقويم ههاتات القراءة المعب ِّرة في تقييم هجم  ا  اء القرا ةي لمهةاتات الط قةة 
القرا ية  دما تنه ُ مث ِّ  عاه  ت ي ا في تنمية الكياءة القرا ية التي يرية  فيعتمةد عليةه المةدتو فةي 

الم ةةتويات العليةةا هةةا ا  اء القرا ةةي المعب ِّةةر  دمةةا   ةةاعد الت هيةةح  تةةدتيب الت هيةةح للوصةةود إلةةى
 على تقييم تني هم اتطوير قدتاتهم القرا ية.

(Rasinski, 2004:14)                    
ا  م ةةا قياسةةها دم عظةةة القةةراءة  اتتميةةز عمليةةة تقةةويم القةةراءة المعب ِّةةرة  دأنهةةا د ةةيطة جةةدب

اهةة  ق  هعنةةى    ةةتمع إليةةه المعلةةم تا شةةجص آخةةر هةةع ت ةةجي  الجهريةةة للتلميةةح لةةنص قرا ةةي د
يةتم تحلية  قةراءة التلميةح دالمقةاييس الوصةيية  -قراءته التيهية لنص تا اانيا  افةي نها ةة القةراءة 

للط قةةةة التعبيريةةةةة  اُيحةةةد  المعلةةةةم ه ةةةتوم الطالةةةةب اهةةةةدم تناسةةةب قراءتةةةةه هةةةع هعةةةةدبت القةةةةراءة 
                                           (Rasinski, 2003:172).التعبيرية ها اللياغة االتعبير
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اإقا دانةةت القةةراءة التةةيهية المعب ِّةةرة عمليةةة هعقةةدة  فةةإن ابعتمةةا  علةةى المقةةاييس الكيييةةة 
ل ستدبد  اقياو ه تويات اهعةدبت القةراءة المعب ِّةرة لةدم الت هيةح دالمقةاييس الوصةيية للط قةة 

عي  لحا تم تطوير ا ساليب االمقةاييس التةي ت ةاعد المعلةم فةي القيةاو التعبيرية تهر غير هو و 
ذ:ذمنذالهذهلمق ييسالمو وعي  اقلت داستجدا  هقاييس دمية  

  Fluency Scale : مقياس الطالقة القرائيةأ( 

(NAEP)قدهت تادطة القراءة الو نية للتقد  التعليمي
نموقجا هتدتجا لقيةاو الط قةة  (*)

اه  تقويمي  يهتم  تقويم الت هيح  اتيا في التحلي  ا لةا  مي لمجةابت المنةا    القرا ية  دبرن
ت  ةةحا النمةةوقج    ااسةةتجد  لت ةةجي  ا  اء Pinnel, et, al. 1995)) وزمققالؤه بنققل،اقةةد  ةةوَّ

القرا ي داه   االتمييز  يا القاتئ الطل  اغير الطل  اف  خلا ص القراءة المعب ِّةرة  اقةد تكةون 
ه ةتويات  ُ مثةة  الم ةتوم ا اد االثةةاني القةاتئ غيةةر الطلة   االم ةةتوم الثالةث االرادةةع  هةا تتبعةةة

القةةةاتئ الطلةةة   ايتميةةةز  ةةةحا المقيةةةاو دأنةةةه هقيةةةاو د ةةةي  اسةةةريع اهتكاهةةة     تةةةب التقةةةد  فةةةى 
ذ         (McKenna, Stahl, 2003:73)ههاتات القراءة المعب ِّرة فى اقت قلير.

ــألأل ادبعــــاأل  مقيــــاس الطالقــــة القرائيــــة  ب(   Multidimensional: متعــ

Fluency Scale        

على الرغم ها هزا ا تسلو  تقويم القرا ية التعبيرية ال ا    إب إنه دان ب د ها تسةلو  
هقياسا  يتتما دافة ا ساليب القرا يةة التةي   ةتجدهها القةراء   رهسينسكي،ذزوتلذتلثر  قة  فقدَّ 

عبيرية في تتبعة تدعا   ي: )اللياغة  ال  سة  النم  اللوتي  هعدد لتقييم الط قة القرا ية الت
ذ(Zutell, Rasinski,1991:215), (Rasinski,2004: 19)ال رعةث.  

اجدير دالحدر تنه سيتم ابستيا ة ها المقياسيا ال ادقيا في إعدا  دطاقة تقةدير ههةاتات 
 القراءة المعب ِّرة.

سةةةةات التةةةةى تناالةةةةت القةةةةراءة المعب ِّةةةةرة  فإنةةةةه  م ةةةةا اهةةةةا العةةةةرض ال ةةةةا   لأل  يةةةةات االدتا
 ابستيا ة هنها في:

  تي ير ت مية القراءة المعب ِّرة  فهي إعدم المهاتات التى تعتمةد عليهةا الط قةة القرا يةة فةي
 م ذيؤك ذفكر ذهلبحثذهلح لي،ذوعلىذضرور ذتنميت  .التعبير عا المعنى المقراء  

  بطاقةةةةةة التقةةةةةدير  لتقةةةةةويم ه ةةةةةتوم ت اء التلميةةةةةح لهةةةةةحق  نةةةةةاء قا مةةةةةة المهةةةةةاتات  اابختبةةةةةات ا
 المهاتات.

                                           
(*) National Assessment of Educational Progress  
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   الةة  لتنميةة ههةاتات القةراءة المعب ِّةرة  ات مهةا تحديد العديد هةا ا سةتراتيجيات االبةراه  اليعَّ
 إستراتيجيات تعلم اللغة.

ذالهذوق ذهنت ي ذمنذهلمتغيرذهثو ،ذفأنتقلذلعرضذمتغيرذهلبحثذهل  ني،ذأالذواو:

 : ني: إسرتاتيجيات تعلم اللغة وتوظيفها   تنمية مهارات القراءة املعبِّرةاحملور الثا
 : أوال: إستراتيجيات تعلم اللغة، وأهميت ا

ُعققققق ِّرف ذإسققققترهتيجي تذتعلققققمذهللغقققق ذتعريفقققق تذمتعقققق د ،ذومققققنذأوه ققققلذاققققلهذهلتعريفقققق تذ
االةةةةةةتعلم " ا جةةةةةةراءات اال ةةةةةةلوديات التةةةةةةي   ةةةةةةتجدهها الت هيةةةةةةح لت ةةةةةةاعد م علةةةةةةى اليهةةةةةةم : أن قققققق 

      (Chamot, O'Malley,1995:325)االت ا  هعلوهات عا اللغة ".        

دأنهةةةةا العلميةةةةات العقليةةةةة التةةةةي  جتات ةةةةا المةةةةتعلم دتةةةة   اا   ا ا ةةةةم  للقيةةةةا  :ذكمقققق ذُعققققق ِّرف 
دأنتةةةةةةةةةةطة ُتعةةةةةةةةةةزز تعلمةةةةةةةةةةه للغةةةةةةةةةةة  اتُةةةةةةةةةةنظم جهةةةةةةةةةةو ق تانةةةةةةةةةةاء تطبيةةةةةةةةةة  اللغةةةةةةةةةةة دتةةةةةةةةةة   تفتةةةةةةةةةة .       

(Cohen,1998:4)    
ستراتيجيات تعلم اللغة دالتنو   فهي تناسب هيود جميع الت هيح  دمةا يةؤار علةى اتت م إ

 افعية المتعلم اعالته ابنيعالية  ا ريقته في اختيات المعلوهات اتنظيمها ا هجها دلوتة هباشرة 
 اغير هباشرة  ايحق  الكياءة ابتلالية في تعليم اتعلم اللغة.

ا  اللغةةة فةي سةةياقات قات هعنةةى  دمةا تنهةةا تزيةةد هةةا اتتطلةب تيةةاع ب هةةا المةتعلم ااسةةتجد
ةةةا  اه ةةةاعدا  اهنظمةةةةا  لةةةتعلم   دةةةه  تةةةدتيبهم علةةةى ا سةةةةتراتيجيات  ت اات المعلةةةم ليلةةةبا هوجهب

ذذذليلبحوا ه تقليا هعتمديا على تني هم  هتحمليا ه ئولية تعلمهم.    
 (23:1996)ربيك ذأكسفورد،

قليةة اتنتةةطة  ت ةاعد فةي تحقيةة  ت ةداف الةةتعلم اإقا دانةت إسةتراتيجيات الةةتعلم عمليةات ع
فت ةةه  اليهةةم اابعتيةةاه دالمهةةاتات االميةةا يم الجديةةدة  فةةإن الةةتعلم افةة  إسةةتراتيجيات تعلةةم  ةةوعي  

ذ(211-210:ذ2007)حسينذمحم ،ذذذذذذذذذذذذ: اللغة    تند إلى تتبعة تسس ت ي ة  ي
 اتبطهةةا دالمعرفةةة الموجةةو ة لد ةةه  تنظةةيم الطالةةب للمعلوهةةات الجديةةدة: نشقق اذهلمققتعلمذهلعقلققي

 دمزيد ها الل ت المعرفية للم اعدة على اليهم  يتوقب على نتاط الطالب. 

 ا سةةةةتراتيجيات  م ةةةةا تن ُتعلَّةةةةم  اُتقةةةةدَّ  المماتسةةةةة التةةةةي :ذإمك نيقققق ذتقققق ريسذهإلسققققترهتيجي ت
تجعةةةةة  الت هيةةةةةح يتعلمةةةةةون تلثةةةةةر فاعليةةةةةة هةةةةةا الت هيةةةةةح الةةةةةحيا لةةةةةيس لةةةةةديهم ت  خبةةةةةرة عةةةةةا 

 ا ستراتيجيات. 
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   َتعةةوُّ  الت هيةةح علةةى اسةةتجدا  إسةةتراتيجيات الةةتعلم  :ذنقققلذإسققترهتيجي تذهلققتعلمذلم قق مذج يقق
 تجعلهم   تجدهونها في المها  الجديدة المماالة  نتطة التعلم.

 عيةث إن إسةتراتيجيات تعلةم اللغةة هتماالةة : تعلمذهللغق ذأك قرذف عليق ذمقتذإسقترهتيجي تذهلقتعلم
ا هةةع إسةةتراتيجيات تعلةةم المحتةةوم  فةةالمزج  ةةيا تعلةةم اللغةةة االمحتةةوم فةةي ههةةا  اهتتةةا هة جةةدب 

الةةتعلم تجعلهمةةا عمليةةة ااعةةدة  تم ةةا الت هيةةح هةةا تطبيةة  ا سةةتراتيجيات ااسةةتبقاء المعةةاتف 
 في المعرفة التلريحية اا جرا ية. -على عد سواء-االمعلوهات في العق 

ظريةةة المعرفيةةة للةةتعلم  االعمليةةات العقليةةة التةةي اتعتمةةد إسةةتراتيجيات تعلةةم اللغةةة علةةى الن
  اتةؤ م تتوس   يا الدافع التعليمي ااستجادات المتعلم   حق العمليات تحدث  اخ  عق  المةتعلم

دتةة   تلقةةا ي  ان اعةةي هةةا المةةتعلم  ا ات إسةةتراتيجيات تعلةةم اللغةةة داعتبات ةةا تنتةةطة اههةةاتات 
م  يتحةةد  دإظهةةةات هةةا  حةةةدث هةةا غيةةةر تن  عيةةةه هعرفيةةة هقلةةةو ة فةةي المراعةةة  ا الةةى هةةةا الةةةتعل

المتعلم تا ها  حدث دت   غير داف خ د المراع  ا الى للتعلم  فقد   ت ب المتعلم هعلوهات 
جديةةةةةةدة  ان تطبيةةةةةة  اا  )شةةةةةةعوت ث  تا عيةةةةةة  نةةةةةةاقص للمعلوهةةةةةةات  تا تعلةةةةةةم غيةةةةةةر ق  تةةةةةةأاير  

               Chamot, et. al,1999:33)فإستراتيجيات التعلم تو حه.               

حظي ذإسقترهتيجي تذتعلقمذهللغق ذبمزيق ذمقنذهالاتمق مذفقيذك يقرذمقنذهل رهسق ت،ذومقنذاقلهذ        
عيةةث اسةةتهدفت تنميةةة ههةةاتات ابسةةتما  لةةدم ت هيةةح  (2001محمققودذجققال ذ)   تاسةةة هل رهسقق ت

معرفةة الجا يةة اللب الرادع اب تدا ي  داسةتجدا  إسةتراتيجيات )التلةنيب  تةدايا الملحوظات ال
 يا هتوسطي  تجةات هجموعةة  ث0,01لليكرةث  اتوصلت إلى اجو   بلة إعلا ية عند ه توم)

 .البحث في التطبيقيا القبلي االبعد  لك  ههاتة على عدة للالا التطبي  البعد 
التةةةي اسةةةتهدفت تنميةةةة ههةةةاتات ابسةةةتما  الناقةةةد لةةةدم  (2013مققق ارذشقققعب نذ)ذا تاسةةةة

عدا  ةةةةة داسةةةةتجدا  إسةةةةتراتيجيات تعلةةةةم اللغةةةةة القا مةةةةة علةةةةى المةةةةدخ  المعرفةةةةي ت هيةةةةح المرعلةةةةة ا 
ا لةةا  مي لةةتعلم اللغةةة  اقةةد توصةة  إلةةى اجةةو  فةةراد  ةةيا هتوسةةطي  تجةةات ت هيةةح المجموعةةةة 
التادطة االتجريبية في د  ههاتة ها ههاتات ابستما ؛ هِّمَّا يدد على فاعلية إستراتيجيات تعلم 

 ابستما   اتاصى داستجدا  إستراتيجيات تعلم اللغة في تنمية اللغة. اللغة في تنمية ههاتات
عيةث اسةتهدفت تنميةة ههةاتات التواصة  التةيو  لةدم  (2014سليم نذحمقود ذ)ذا تاسة

ت هيح المداتو اليكريةة داسةتجدا   رنةاه  قةا م علةى إسةتراتيجيات تعلةم اللغةة  اقةد اختةات الباعةث 
)النمحجةةة  الت ةةميع  تمثيةة  المعنةةى  المماتسةةة الطبيعيةةةث   :دعةةض إسةةتراتيجيات تعلةةم اللغةةة هثةة 
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ث تلميحا اتلميحة  تابت فاعلية البرناه  21ابتطبي  البرناه  على عينة ها الت هيح   ل  عد  ا )
القا م على إستراتيجيات تعلم اللغة في تنمية ههاتات التواص  التيو   اتاصى دتراتة استجدا  

 ي تنمية ههاتات اللغة.إستراتيجيات تعلم اللغة ف
ومققنذهلعققرضذهلسقق بهذلل رهسقق تذوهلبحققو ذوهثدبيقق تذهلتربويقق ذهلسقق بق ذهلتققيذتن ولقق ذ

 :ذإسترهتيجي تذهلتعلم،ذيتضحذلن ذم ذيأتي
  ابتتباط الواي   يا إستراتيجيات تعلةم اللغةة اهماتسةتها فةى تح ةا ههةاتات اللغةة  فهةي تزيةد

 ها اعتما  الت هيح على تني هم.
 إسةةتراتيجية صةةالحة لكةة  المواقةةب التعليميةةة  االتنويةةع  ةةيا ا سةةتراتيجيات  ةةرات   ب يوجةةد

 لم  مة اليراد الير  ة  يا المتعلميا.

 :ثانًيا: تصنيف إستراتيجيات تعلم اللغة
صةةنيت إسةةتراتيجيات تعلةةم اللغةةة تلةةنييات هتعةةد ة  فةة  يوجةةد اتيةةاد عةةا  علةةى تلةةنيب   

إلةةةى هجمةةةوعتيا  (23:1996)ربيكققق ذأكسقققفورد،لةةةنيب هحةةةد  لهةةةحق  اهةةةا  ةةةحق التلةةةنييات؛ ت
 :تساسيتيا

 : Direct Strategiesإستراتيجيات مباشرة أ( 

 ابستنتاج القرا يث. –الحي  –ت هم هباشرة في تعلم اللغة هث : )المراقبة
 : Indirect Strategiesإستراتيجيات غير مباشرة ب( 

التةةةةةةةةدتيب االمماتسةةةةةةةةةة ب تتةةةةةةةةات  هباشةةةةةةةةرة فةةةةةةةةي تعلةةةةةةةةم اللغةةةةةةةةة هعتمةةةةةةةةدة علةةةةةةةةى فةةةةةةةةرص 
 االتواص  اللغو .

الة التي   تجدهها الت هيةح قد ال ا تم الباعثون  تحديد سل لة ها إستراتيجيات التعلم اليعَّ
في هها  اللغة   حق ا ستراتيجيات تتحد هع دعتها البعض  دعمليةات تيكيةر اإجةراءات اتنتةطة 

ا ستراتيجيات التةى اعتمةد عليهةا البحةث اهماتسات   قو   ها الطالب لت اعدق على التعلم  اها 
                                                  (Chamot, et. al,1999:60-64): الحالي

ذ:Met cognitive Strategiesإسترهتيجي تذم ذوره ذهلمعرف ذذ (ذأ
ديب  ا ي العمليات التنييح ة التي تعنى دقدتة الير  على التجطي  لمهمة التعلم  اتحديد  

ذومن  :ذ،تنيح  نجاح  اتقويم التعلم  فهي تتتما: التجطي  االمراقبة االتقويم  نتطة التعلم
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 هلتنظيمذOrganizationي استحتات المعلوهات التي  عرفها المتعلم عا المو و   :ذ 
 اتليا النص اتحديد تفكاتق اهير اته اتساليبه التعبيرية.

 هالنتب هذهالنتق  يذ Selective Attentionت  ابنتبةاق المردةز علةى تجةزاء تا تياصةي  :ذ
 هحد ة في النص  تحق  ت دافه القرا ية  هثاد:)ابنتباق لتب  الكلمات  ع هات الترقيمث.

 هلمرهقبقق ذ Monitoring ةةي التيكيةةر تانةةاء القةةراءة  اهراقبةةة القةةاتئ  خطا ةةه اتخطةةاء  :
 ا خريا فى نط  الكلمات االقواعد اللوتية.

 لققلهتيذهلتقققويمذهSelf – Evaluation :  ةةو تقةةويم هةةدم تقدهةةه انجاعةةه فةةى الت ةةا 
ههةاتات القةةراءة المعب ِّةرة هةةا خةة د دطاقةة التقةةويم الةةحاتي   ة  زا  فهمةةه    ةة  هةا  بقةةه هةةا 
 إستراتيجيات دان فعاب        م ا استجدا  ا ستراتيجيات فى نلوص قرا ية تخرم .

 :ذCognitive Strategiesهإلسترهتيجي تذهلمعرفي ذذب(ذ
  ي ا ستراتيجيات االعمليات المعرفية التي ترب  المعلوهات الجديدة دالجبرة ال ادقة.

 هلتفصيلذ Elaborationةي اسةتجدا  الجلييةة المعرفيةة  اتبطهةا دالمعلوهةات الجديةدة  :ذ 
 اتظهر في استرجا  ههاتاته  ال ادقة اتطبيقها في نلوص جديدة .

 هلتم يقلذهلصقوتيذ Auditory Representation:   ةو تكةةرات نطة  الكلمةات االجمةة 
 دالتنغيم اللوتي  ا التدتيب على الرب   يا اللوت االمعنى.

 هالسقققت الالتذInferencesاتعنةةةى تجمةةةيا القةةةاتئ لمعةةةاني الميةةةر ات  اغةةةرض الكاتةةةةب :ذ
اهتةةةةاعرق هةةةةا ال ةةةةياد اا سةةةةاليب اللغويةةةةة  اتحديةةةةد الظةةةةا رة اللةةةةوتية التةةةةى تطبةةةة  علةةةةى 

 النغمة المرتيعة تا المنجيتة.: هثاد ا سلو  
 :ذSocial Strategiesهإلسترهتيجي تذهالجتم عي ذذج(
 ةةةةةةي ا نتةةةةةةطة التةةةةةةي ت ةةةةةةهم فةةةةةةي هماتسةةةةةةة اللغةةةةةةة  تحقيةةةةةة  ت ةةةةةةداف الةةةةةةتعلم التعةةةةةةااني   

 .االتغح ة الراجعة
 هلققتعلمذهلتعقق ونيذCooperationةةو تعةةاان التلميةةح هةةع زه  ةةه فةةي اليلةة  فةةي تكةةرات :ذ 

ماعيةةا  لتحقيةة  ت ةةداف القةةراءة المعب ِّةةرة  االحلةةود علةةى تغح ةةة تاجعةةة عةةا قةةراءة الةةنص ج
 القراءة المثلى  اتحديد هوا ا القوة االتعب لدم دعتهم البعض.

 تشجيتذهللهتذSelf – Talk:  ي التيكير ا  جةا ي عةود القةراءة المعب ِّةرة  ا مأنةة الةنيس 
لعبةةةاتات التتةةةجيعية علةةةى اتجييةةةب القلةةة   اتتةةةجيع الةةةنيس علةةةى المماتسةةةة دطةةةرح دعةةةض ا
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لقةةد تع ةةنت القةةراءة  لقةةد تقةةدهت  اتنميةةة إع اسةةه د ياءتةةه القرا يةةة  اتنةةه قةةا ت : ني ةةه  هثةة 
 على القراءة اهواجهة ا خريا االتأاير فيهم.

تؤك ذعلىذهلتك ملذوهلوظيفي ذفقيذمم رسق ذم ق رهتذذإسترهتيجي تذتعلمذهللغ ،وبللكذفقنذ
تذإمك ني ت مذوق رهت مذكوح  ذوهح  ذمترهبط ذبعالقق تذتقأثيرذهللغ ذفيذموهقفذحقيقي ذتتن سصذم
ذ:وتأثر،ذوتنفلذوفق ذلإلجره هتذهآلتي 

 : تنفيذ إستراتيجيات تعلم اللغة: ثالًثا
عمليق ذهلقتعلم،ذفعنق م ذفقىذذيأثقرذإيجق بذهذذهلقتعلمت ريصذهلتالميلذعلىذإسترهتيجي تذُيَعُ ذ

ذيقتمكنذمقنب لشقكلذهثم قل،ذفقنقهذذ ىذهسقت  هم ،ذويت ربذعلهإلسترهتيجي تذهيكتسصذهلمتعلمذال
ليقق ذفققىذعهلققتعلم،ذوتحصققيلذهلمعلومقق تذبشققكلذأك ققرذف ذموهج قق ذهلمشققكالتذهلتققىذتوهج ققهذأثنقق  

ذ،ذويتطورذأدهؤه،ذوتنمىذق رهته.م تلفذهلموهقف
فةةي إ ةةات عةةا    تةةتم  علةةى  اقةةد عةةد ت هراعةة  تةةدتيب الت هيةةح علةةى إسةةتراتيجيات الةةتعلم

ذ (Chamot, 2004:2-14) ,(Chamot, O'Malley,2009:108-119) خمس هراع    ي:
  Preparation Stageاإلعألاأل: : المرحلة ادولى

الغةةرض هةةا  ةةحق المرعلةةة  ةةو تقةةد م لمحةةة عاهةةة عةةا ت ةةداف الةةتعلم االجبةةرات الجديةةدة  
لتنميةةة اعةةي الت هيةةح دالعمليةةات العقليةةة الجاصةةة  ةةتعلم ههةةاتات اللغةةة اهو ةةو  الةةدتو  دحيةةث 

ال زهةة    الت هيح هعرفتهم ال ةادقة عةا هو ةو  الةدتو  ايحةد ان ا سةتراتيجيات اا نتةطةيدت 
 لتي يتعيَُّا عليهم إنجاز ا.لمماتسة اتعلم المهاتة اللغوية الجديدة ا

 : Presentation Stage التقأليم: المرحلة الثانية

هةا خة د  يهةا اهماتسةتهااديييةة توظي ُ قد ِّ  المعلم ايتةرح المهةاتات اإسةتراتيجيات الةتعلم
 .هع نمحجتها دلوت هرتيع نماقج سمعية ابلرية ت  م تساليب التعلم لجميع الت هيح

  Practice Stageالممارسة المستقلة والموجهة: : المرحلة الثالثة

ُ تةةةجع المعلةةةم الت هيةةةح علةةةى هحالاتةةةه فةةةي إجةةةراءات هماتسةةةة ههةةةاتات اللغةةةة دا نتةةةطة 
 التوجيه االتغح ة الراجعة التي تردز على عمليات التعلم االتيكير. ا ستراتيجية  هع تقد م

  Evaluation Stageالتقويم: : المرحلة الرابعة

يهدف المعلم في  حق المرعلة إلى تزايد الت هيح ديرص لتقويم نجةاعهم اهةدم الت ةا هم 
 ليها.للمهاتات اللغوية  اتنييح م لإلستراتيجيات دالكييية التي  تبهم المعلم ع
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  Expansion Stageاإلفاألة: : المرحلة الخامسة

ُيةةزا ِّ  المعلةةم الت هيةةح دمواقةةب عقيقيةةة ااقعيةةة تم ةةا الت هيةةح هةةا هماتسةةة ههةةاتات اللغةةة 
 اتطبي  إستراتيجيات التعليم في سياقات جديدة  اتطبي  ها تعلموق في هواقب جديدة.

تةي يوجههةا المعلةم ايماتسةها هةع اها ام فإن  حق المراع  تو ا التةدتج فةي ا نتةطة ال
الت هيح  عتى   تجد  التلميح ا ستراتيجية ه تق   تحقيقةا للتقةد  فةي اللغةة  اتت ةم  ةحق المراعة  
دةةةالتكرات االمرانةةةة االو ةةةوح االةةةدعم الثا ةةةت هةةةا المعلةةةم داسةةةتمرات  فةةةالمعلم  م نةةةه التحةةةر   ةةةيا 

  افهةةم تفتةة   سةةتراتيجية الةةتعلم  فمةةث ب: المراعةة   لي ةةاعد الت هيةةح فةةي تطةةوير ههةةاتاتهم اللغويةةة
 م ةةةةا تن  طبةةةة  المعلةةةةم ا سةةةةتراتيجية تانةةةةاء المماتسةةةةة  اةةةةم  عةةةةو  إلةةةةي هرعلةةةةة التقةةةةد م  ليلةةةةب 

                                   (Chamot, 2004:2-14) .إستراتيجية تخر  تعم  هع ا الي
هلتالميقلذعلقىذإسقترهتيجي تذونستنت ذمنذذلكذأنهذفيذضو ذالهذهلنموذجذسقيتمذتق ريصذ

ذتعلمذهللغ ،ذوستسيرذإجره هتهذفيذتنمي ذم  رهتذهلقره  ذهلمعب ِّر ذكم ذايذموضح ذس بق .
 : دور المعلددم والمتعلم: رابًعا

 ةةه  عمليةةة ههةةا المةةدير المطلةة  إلةةى فةةى ظةة  إسةةتراتيجيات الةةتعلم تحةةود  ات المعلةةم 
المةةةتعلم  ايتحمةةة  ه ةةةئولية للةةةالا اةةةم يةةةتقلص    فيةةةي تاد ا هةةةر   ةةةون  ات المعلةةةم دبيةةةرباالةةةتعلم

تعلمةةه  فيبةةدت دمبتةةدئ اينتهةةي دجبيةةر  دمةةا لد ةةه هةةا قةةدتة علةةى التةةب  االتوجيةةه االتقةةويم الةةحاتي  
ةةةر للعمليةةةة  اهةةةا اةةةم فةةةإن  ات المعلةةةم  ةةةو هجطةةة  اهلةةةمم اهن ةةة  اهوجةةةه اهرشةةةد اهتةةةادع اهي  ِّ

استقباد المعلوهات اهعالجتها اتنظيمهةا التعليمية دت   دلي هتكاه   تها المتعلم فداتق نت  في 
هوظيبا ها  متلكه ها قدتات عقلية اإستراتيجيات  اترهيز ا ااستيعا ها اتحليلها إلي تنماط إ تالية 

 ت اات المعلةةةةم االمةةةةتعلم فةةةةى ظةةةة  إسةةةةتراتيجيات الةةةةتعلم هتداخلةةةةةقات هعنةةةةى افا ةةةةدة  ان عةةةة  تن 

ذ(230:2007)حسينذمحم ،(،ذ25:2004)أفن نذنظير،هتعاقبة  اب  م ا فللها.   
علىذهلرومذمنذتركيزذإسترهتيجي تذتعلمذهللغ ذعلقىذهلمقتعلم،ذإالذإنذهلمعلقمذلقهذدورذفقيذ
هلت طيط،ذوهلتوجيهذالست  همذإسترهتيجي تذهلقتعلمذبأسقلوبذفع ق  ذووهضقحذب لتق رجذفقيذهثنشقط ذ

 تذهسقت  هم ذممق ثالذهلتيذيوج   ذللتالميل،ذليصبحوهذأك رذهسقتقاللي ذفقيذهسقت  همذهإلسقترهتيجي
للتق مذهلمطلوبذفيذهكتس بذم  رهتذهللغ ،ذثقمذيتالشقىذدعقمذهلمعلمقينذتق ريجي ،ذويبق أذهلتالميقلذ

ذفيذتولىذمسئولي ذهلعملي ذهلتعليمي ذهل  ص ذب م.
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 :ــــثروض البحـــــور الثالث: فـــــاحمل
 ،ذيمكققنذقوبعقق ذتنقق و ذهلب ح قق ذلمتغيققرهتذهلبحققث،ذومقق ذهرتققبطذب مقق ذمققنذدرهسقق تذسقق ب

ذ:صي و ذهلفرضيينذهآلتيين
  يوجةةةد فةةةرد قا  بلةةةة إعلةةةا ية  ةةةيا هتوسةةةطي  تجةةةات ت هيةةةح اللةةةب ا اد ا عةةةدا   فةةةي

 اختبات القراءة المعب ِّرة د    يا التطبيقيا القبلي االبعد  للالا التطبي  البعد .

   فةةي  توجةةد فةةراد قات  بلةةة إعلةةا ية  ةةيا هتوسةةطي  تجةةات ت هيةةح اللةةب ا اد ا عةةدا
اختبات القةراءة المعب ِّةرة فةي دة  ههةاتة فرعيةة علةى عةدة  ةيا التطبيقةيا القبلةي االبعةد  للةالا 

 التطبي  البعد .

ذوبتح ي ذفرضيذهلبحث،ذيمكنذعرضذإجره هته،ذفيم ذيلي؛

 :ثـــراءات البحــــإج: احملور الرابع
 ذهإلعقق هديذسقق رتذإجققره هتذتنميقق ذم قق رهتذهلقققره  ذهلمعب ِّققر ذلقق عذتالميققلذهلصققفذهثو

ذ:ذب ست  همذهلبرن م ذهلق  مذعلىذإسترهتيجي تذتعلمذهللغ ذوفًق ذلم ذيأتي
 تحديد م ارات اللراءة المعبِّرة المناسبة لتالميذ الصف ا ول اإل دادي:  -1
تةةم تحديةةد المهةةاتات هةةا خةة د الدتاسةةات االبحةةوث االكتادةةات النظريةةة العربيةةة اا جنبيةةة   

راءة المعب ِّرة  ام جمعها اعلر ا في استبانة دقا مة هبد ية لعر ها علةى التي تناالت ههاتات الق
دعض المح ميا لبيان هناسبة تلت المهاتات للت هيح  اصحة اس هة اللياغة اللغويةة  اعةحف 

 تا إ افة تا تعدي  ت ة ههاتة في القا مة.
 ةةا  : تعةةدي  صةةياغة ههةةاتة " ُينةةو    بقةةاتاقةةد ت ةةدم المح مةةون آتاء ةةم دةةا تي اللةةوت اتتياعب

ا "إلى" ُينو  ِّ  بقات صوته اف  ها يتطلب المقراء"  عحف ههاتة "  قرت الكلمات إار  اانجيا ب
 نها عباتة هجازيةة ب  م ةا قياسةها  اةم تةم علةر آتاء  دعتها البعض دان يا ية ااسترساد"

نجيتةةة ال ةةا ة المح مةةيا فةةي  ةةحق المهةةاتات اتحويلهةةا إلةةى ن ةةب هئويةةة  اعةةحف المهةةاتات ه
%ث ااختيةةات المهةةاتات هرتيعةةة ا  ميةةة  لتنميتهةةا داسةةتجدا  البرنةةاه  القةةا م 80ا  ميةةة عةةا )

)يقرأذهلكلم تذإثرذبعض  ذهلبعمذ: إستراتيجيات تعلم اللغة  ادانت المهاتات المححافة ا تية
ققر ذللمقققرو  ذوبققلهذتحقق دتذق  مقق ذث.ب نسققي بي ذوهسترسقق  ،ذُيظ ققرذهلنبققرذعلققىذهلكلمقق تذهلمفس ِّ

 ن   ي ذبم  رهتذهلقره  ذهلمعب ِّر .
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 : بناء اختبار اللراءة المعبِّرة لتالميذ الصف ا ول اإل دادي -2
 اسةةتهدف ابختبةةات تقةةويم ه ةةتوم ت هيةةح اللةةب ا اد ا عةةدا   فةةي تتبةةع اقق  ذهالختبقق ر :

 ههاتات للقراءة المعب ِّرة.
 :ءة المعب ِّةةرة إلةةى ههةةاتات القةةرا اسةةتندت الباعثةةة فةةي إعةةدا  ا اختبةةات مصقق درذهشققتق قذهالختبقق ر

: )قا مةةةةة ههةةةةاتات القةةةةراءة المعب ِّةةةةرة ال ةةةةا   تحديةةةةد ا  البحةةةةوث اا   يةةةةات عةةةةدة هلةةةةا ت هنهةةةةا
ا جنبيةةةة االعربيةةةةة للقةةةةراءة المعب ِّةةةرة  دعةةةةض ابختبةةةةاتات المعياتيةةةةة فةةةي تقةةةةويم ههةةةةاتات القةةةةراءة 

 المعب ِّرة   بيعة ت هيح المرعلة ا عدا  ةث.
 دان ابختبات في شقيا ط ق ذهلتق ير:وصفذهالختب رذوب: 

لتةةةب عليهةةةا اسةةةم ابختبةةةات  اةةةم : صقققفح ذهلغقققال   اتتةةةما؛ هختبققق رذهلققققره  ذهلمعب ِّقققر  ثت 
اللةةةيحة الثانيةةةة ديييةةةة التح ةةةيم علةةةى ابختبةةةات االمهةةةاتات المقاسةةةة  اةةةم اتبعةةةت اللةةةيحة 

طبيةةةة  الثالثةةةةة  تعليمةةةةات للتلميةةةةح عةةةةا ديييةةةةة إجةةةةراء ابختبةةةةات  اإتشةةةةا ات للمعلةةةةم عةةةةا ت
 ابختبات.

)ا ةع هح ةات التقيةيم فةي صةيوف  : تاعت الباعثة عند تلميم البطاقة :بط ق ذهلتق ير (بذ
اه ةةتويات ا  اء فةةى تعمةةدة  ااصةةب ا  اءات التةةي تلةةب دةة  ه ةةتوم ت ا ةةي فةةي دةة  
ا  خاليبةةةا هةةةا  ةةةا  اا ةةةحب خليةةةة هةةةا خ  ةةةا المقيةةةاوث  دمةةةا ُتاعةةةي تن   ةةةون الوصةةةب  قيقب

جا تقميةةا فةةي ا  اء هةةا ه ةةتوم  خةةر  اتكونةةت دطاقةةة التقةةدير العبةةاتات الغاهتةةة  هتةةدت 
ذ:ههاتات القراءة المعب ِّرة دا تيها ههاتات القراءة المعب ِّرة التي تم التوص  إليها  اعللت 

  حل  التلميةح علةى اة ث  تجةات إقا ت م :ذاوذهلمستوعذهلممت زهلمستوعذهثو  :
 تجااز عا خطأ ااعد.المهاتة دت   سليم  ان ت ة تخطاء  ايم ا ال

 حلةة  التلميةةح علةةى  تجتةةيا إقا ت م هلمسققتوعذهل قق ني:ذاققوذهلمسققتوعذهلمتوسققط  :
ا تا اانيا على ا لثر.  المهاتة دت   غير ه تم   تا تخطأ خطأ ااعدب

 حلةة  التلميةةح علةةى  تجةةة ااعةةدة إقا :ذاققوذهلمسققتوعذهلضققعيفهلمسققتوعذهل  لققث  :
 ة.لثرت تخطاؤق عا ا اة  تا لم يؤ  المهات 

 :تةم عةرض ابختبةات ابطاقةة التقةدير علةى المح مةيا    ةداء  ضبطذهالختبق رذوبط قق ذهلتقق ير
 ا وح تعليمات ابختبات.: الرت  في
 .هناسبة القطع القرا ية لم توم الت هيح  اتقويم ههاتات القراءة المعب ِّرة 
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  .س هة قا مة التقدير لتقويم ههاتات القراءة المعب ِّرة 
كمقققققونذآره اقققققم،ذبقققققأنذهالختبققققق رذمن سقققققص،ذوهللغققققق ذسقققققليم ،ذوقققققق ذوقققققق ذأبققققق عذهلمح

ذأخلتذهلب ح  ذب له.
 تةم تطبية  ابختبةات علةى هجموعةة هةا ت هيةح اللةب ا اد  :هلتجرب ذهالستطالعي ذلالختب ر

هحافظةة القليوبيةة   –ا عدا   دمدتسة دير التوبت ا عدا  ةة المتةتردة دةإ اتة شةبيا القنةا ر
 : وهست  م ذبي ن تذالهذهلتطبيهذفيذتح ي تلميحة   ل  عد  م ستا اعتريا 

 :ث  قيقة تقريبا للجل ات الث ث.25اقد دان زها ابختبات) زمنذهالختب ر 
 تةةةم ع ةةةا  ابةةةات ابختبةةةات داسةةةتجدا  هعاهةةة  تليةةةا درانبةةةا :ذثبققق تذهالختبققق رAlpha – 

Cronbach  ابتطبي   رناه  SPSS-14)جد تنه ا ذ  تم ع ا  الثبات الكلي ل ختبات (ذ
 ث  هما يدد على الثبات الكلي ل ختبات  اص عيته للتطبي .0,857  اا  )

 اعتمد علىلقياو صدد ابختباتص قذهالختب ر:ذ   : 

 )عر ةةةت الباعثةةةة ابختبةةةات علةةةى هجموعةةةة هةةةا : هلصققق قذهلظققق اريذ)صققق قذهلمحكمقققين
ةةةا  لمعرفةةةة هةةةدم هناسةةةبة ابختبةةةات لقيةةةاو ههةةة اتات المح مةةةيا   لةةة  عةةةد  م عتةةةريا هح مب

 القراءة المعب ِّرة  دما تم تو يا قلت سادقبا.
 )تةةم ع ةةا  هعاهةة  ابتتبةةاط  ةةيا دةة  ههةةاتة :ذهلصقق قذهلققلهتيذ)صقق قذهالتسقق قذهلقق هخلي

ااتتةةةا تن جميةةةع هعةةةاه ت ابتتبةةةاط  ةةةيا دةةة  ههةةةاتة فرعيةةةة  االمحةةةوت الةةةح  تنتمةةةي إليةةةه 
ابت ةةةاد الةةةداخلي  ث  همةةةا يةةةدد علةةةى0,01االمهةةةاتة الر ي ةةةة  الةةةة إعلةةةا يبا عنةةةد ه ةةةتوم )
 اصدد اابات جميع البنو  اليرعية ل ختبات.

 تةةم ع ةةا  هعاهةة  ابتتبةةاط  ةةيا  تجةةة المهةةاتة الر ي ةةة االدتجةةة :ذصقق قذهالتسقق قذهلبنقق  ي
الكليةةة ل ختبةةات  ااتتةةا تن جميةةع هعةةاه ت ابتتبةةاط  ةةيا  تجةةة المهةةاتة الر ي ةةة االدتجةةة 

ث؛ همةا يةدد علةى صةدد 0,01د ه ةتوم  بلةة )الكلية ل ختبات هرتيعةة ا الةة إعلةا يبا عنة
 اات اد البنو  الر ي ة لقياو ها ا ع لقياسه.

  لبنةو  ابختبةات  ااهتةدت ذتم ع ا  هعاه ت ال هولة االلعوبة:ذمع ملذهلس ول ذوهلصعوب
 ث  اها ام تم ا دقاء عليها.0,86: 0,42المعاه ت ها)

  0,32ييةز لبنةو  ابختبةات  ااهتةدت هةا )تةم ع ةا  هعةاه ت التم :ذمع ملذهلققو ذهلتمييزيق :
 ث  ا ي هعاه ت تمييز هقبولة.0,78
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 : بناء برنامج إستراتيجيات تعلم اللغة -3
  ةةدف  ةةحا البرنةةاه  إلةةى تنميةةة ههةةاتات القةةراءة المعب ِّةةرة لةةدم ت هيةةح اللةةب :ذاقق  ذهلبرنقق م 

ة ههةةاتات القةةراءة ا اد ا عةةدا    اقةةد اسةةتند إلةةى عةةدة ه ةةلمات تنمةةي اعةةي الت هيةةح دأ ميةة
 المعب ِّرة  اإ تالهم  ستراتيجيات تنمية  حق المهاتات لديهم. 

  تتةةةةما البرنةةةةاه  ت ةةةةدافا  اهحتةةةةوم  تةةةةتم  علةةةةى قطةةةةع قرا يةةةةة هتنوعةةةةة :ذمكونقققق تذهلبرنقققق م
هث :)قلةةةةص  انلةةةةوص علميةةةةةة  اعةةةةوات اهنةةةةةاظرات  اتناشةةةةيدث هلةةةةةاغة دأسةةةةلو  سةةةةةلس 

  دمةةةةا اشةةةةتم  علةةةةى تنتةةةةطة تدتيبيةةةةة لغويةةةةة اهيةةةةر ات هألوفةةةةة فةةةةي ه ةةةةتوم هقرا يةةةةة الت هيةةةةح
 وق ذتضمنذهلبرن م ذذلكذفيذجزأين؛لمماتسة ههاتات القراءة المعب ِّرة دأساليب هتنوعة  

   اتتما:دليلذهلمعلم :أ(ذذهلجز ذهثو 
 اسةةةتهدف  ةةةحا الةةةدلي  تقةةةد م نمةةةوقج استرشةةةا   للمعلةةةم  ُ قةةةد ِّ  هجموعةةةة هةةةا  :اققق  ذهلققق ليل

  ةةتعيا  هةةا المعلةةم عنةةد تنميةةة ههةةاتات القةةراءة المعب ِّةةرة داسةةتجدا  ا جةةراءات التجريبيةةة التةةي 
 :اللغة  اقد تتما الم ونات ا تيةإستراتيجيات تعلم 

 اسةةتهدفت تقةةد م اصةةب عةةا إجةةراءات البرنةةاه  القةةا م علةةى إسةةتراتيجيات :ذمق مقق ذهلقق ليل
 تعلم اللغة في تنمية ههاتات القراءة المعب ِّرة.

 العنةةوان  : دلي  الجطةة التيلةيلية لتنييةح  تاو البرنةاه  هةاتتةمَّا الة :توصقيفذهلق ليل(
الةةزها  ا  ةةةداف ا جرا يةةةة  القطةةةع القرا يةةة  ا جةةةراءات التدتي ةةةية  الوسةةةا   التعليميةةةة  

 ا نتطة  إجادات ا نتطة التقويمية االتعليميةث.

ذ:ذاتتما:ذكتيصذهلتلميل،ذب(ذهلجز ذهل  ني
 هعاانة المعلم على تنييح إجراءات البرناه .استهدف دتيب التلميح :ذا  ذهلكتيص 
 :ذ: تكون دتيب التلميح هاذمكون تذهلكتيص

  تتمنت ا  داف المرجو تحقيقها  اإتشا ات ت اعد التلميح على المماتسة.:ذمق م 
 تكةةون هةةا عتةةرة  تاو  ُ قةةدَّ  فةةي دةة   تو قطعةةة قرا يةةة  اتنتةةطة : هلمحتققوعذهلتعليمققي

 تلميح لي ت ب المهاتات.تعليمية اتقويمية  ماتسها ال



  رحـــاب حممـــدأ/ ،على سعــد /دأ. ،إبراهيـــــم حممد /د.أ    
 

 334 

تددم تنفيددذ البرنددامج   : تطبيددق البرنددامج اللددائم  لددى إسددتراتيجيات تعلددم اللغددة     -4
 : وفلا لآلتي

  ث خم ةةة اا اةةيا تلميةةحا اتلميةةحة هةةا ت هيةةح 35تةةم اختيةةات عينةةة  لةة  عةةد  م ):ذتح يقق ذهلعينقق
ذبية.هحافظة القليو  -اللب ا اد ا عدا   دمدتسة فجر ا س   دتبيا القنا ر

 ذ. ب  المنه  التجريبي قا المجموعة الواعدة االقياو القبلي االبعد  :هلمن  ذهلتجريبي
 تةةم التطبيةة  القبلةةي ل ختبةةات فةةى ت ةةا  الث اةةاء اا تبعةةاء االجمةةيس الموافةة   :هلتطبيققهذهلقبلققي

 ث. 2017ث ها شهر فبراير عا  )16 15 14)
 ث  13/4/2017 :14/2/2017فةة : )اسةةتمر التطبيةة  هةةا ا عةةد الموا:ذهلتطبيققهذهلميقق هني

  واقع اماني علص تسبوعيبا د  يو  علتان  الدتو له تتبع علص.
 تةةم إجةةراء التطبيةة  البعةةد  ل ختبةةات فةةى ت ةةا  الث اةةاء اا تبعةةاء االجمةةيس  :هلتطبيققهذهلبعقق ي

 ث.2017ث ها شهر ت ري  عا  )13 12 11المواف :)

 احملور اخلامس: نتائج الدراسة.
 :نت   ذهل رهس ذك آلتيذتعرضذهلب ح  

 ققره  ذهلمعب ِّقر ذتعلمذهللغ ذفيذتنميق ذم ق رهتذهلإسترهتيجي تذبي نذف علي ذهلبرن م ذهلق  مذعلىذ
ذتالميلذهلصفذهثو ذهإلع هدي.ل

للتحق  ها فاعلية البرناه  القا م على إستراتيجيات تعلم اللغة فةي تنميةة ههةاتات القةراءة 
 : تم صياغة الير يا ا تييا،ذا عدا   المعب ِّرة لدم ت هيح اللب ا اد

  يوجةةد فةةرد  اد إعلةةا يا  ةةيا هتوسةةطي  تجةةات ت هيةةح اللةةب ا اد ا عةةدا   فةةي ههةةاتات
 القراءة المعب ِّرة )ل  ث بختبات القراءة المعب ِّرة قبليبا ابعد با للالا التطبي  البعد . 

 لةب ا اد ا عةدا   فةي توجد فراد قات  بلة إعلا ية  يا هتوسةطات  تجةات ت هيةح ال
ههةةةاتات القةةةراءة المعب ِّةةةرة دةةة  ههةةةاتة علةةةى عةةةدة بختبةةةات القةةةراءة المعب ِّةةةرة قبليبةةةا ابعةةةد با للةةةالا 

 التطبي  البعد ".

  (SPSS-14)اللتحقةةةة  هةةةةا صةةةةحة  ةةةةحيا الير ةةةةيا  اسةةةةتجدا  البرنةةةةاه  ا علةةةةا ي 
 : اا ساليب ا علا ية ا تية

 (ياو القبلي ا البعد .ث للمجموعة الواعدة قات القتاختبات 
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  هربع إيتا( )لح ا  عجم تار البرناه   عيث تنص هعا لة (  :على)*ث (

 ذ(138-135:ذ2014)أحم ذهلرف عي،ذنصرذمحمود،ذذذذذذذذذذذذذذ
ذ:ذاقد تسيرت نتا   تطبي  ابختبات اهربع إيتا عا البيانات ا تية

 (1جدول )
 تبار)ت( للفرق بني متوسطي درجات مهارات القراءة املعبِّرة قبليا وبعديانتائج اخ

 املتوسط التطبيق مهارات القراءة املعبِّرة
االحنراف 
 املعياري

درجة    
 )ت(

مستوال 
 الداللة

حجم 
 األثر

 مهارات القراءة املعبِّرة.
 3,711 17,400 القبلي

26,353 0,01 0,95 
 2,441 32,085 البعدال

 يقرأ الكلمات واجلمل دون توقف. -1
 1,32 5,057 القبلي

13,662 0,01 0,84 
 0,777 8,571 البعدي

يقــرأ الكلمــات   وحــدات تامــة املعــ    -2
 وفقا لعالمات الرتقيم.

 1,81 4,80 القبلي
11,821 0,01 0,80 

 0,866 8,11 البعدي
ٌينوع   طبقـات صـوتو وفـق مـا يتطلـ        -3

 .النص املقروء
 0,954 3,826 القبلي

20,654 0,01 0,92 
 1,171 7,742 البعدي

ُيــنغ م صــوتيا الكلمــات واألســالي   ــا   -4
 يناس  املعنى املقروء.

 1,04 3,71 القبلي
18,883 0,01 0,96 

 1,13 7,65 البعدي

ه  ذهلقققرذاتتيةةا  ه ةةتوم ت اء الت هيةةح فةةي ههةةاتات " : يتبققي ن وب سققتقره ذهلجقق و ذهلسقق به
ل ةة   افةةي دةة  ههةةاتة علةةى عةةدة دحجةةم تةةأاير هرتيةةع  يةةدد علةةى فاعليةةة البرنةةاه  القةةا م هلمعب ِّققر ذ ذ

هةةع انجيةةاض ه ةةتوم ت اء  -خاصةةة  -علةةى إسةةتراتيجيات تعلةةم اللغةةة فةةى تنميةةة  ةةحق المهةةاتات 
 الت هيح لهحق المهاتات فى التطبي  القبلي. 

ة عةةةا ههةةةاتات القةةةراءة المعب ِّةةةرة  اعةةةا اتتيةةة   ةةةحق النتيجةةةة هةةةع هةةةا ات  هةةةا ت  يةةةات تربويةةة
 حتةاج إلةى تقةد م نمةاقج لغويةة شةيوية جيةدة  تةؤار فةي المتلقةي  : الت ا   حق المهاتات  ها تنه

التغح ةة الراجعةة االتقيةةيم  –فتة ب عةةا  –اتدفعةه إلةى المحالةةاة االتقليةد لةأل اءات اللغويةةة التةيوية 
                                           

ث:  تجة الحرية  ايتم تي ير قيمة عجةم ا اةر دمةا يلةي : إقا دانةت القيمةة dfث : هربع قيمة )تث )T2تتير) )*ث
فةةةةإن عجةةةةم ا اةةةةر   ةةةةون  0,8  0,5فةةةةإن عجةةةةم ا اةةةةر   ةةةةون  ةةةةعييبا  إقا دانةةةةت القيمةةةةة =  0,5  0,2= 

 فإن عجم ا ار   ون دبيربا. 0,9  0,8هتوسطا  إقا دانت القيمة = 
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لت هيةةح علةةى تمثيةة  المواقةةب القرا يةةة  اتقةةد م فةةي دةة  جل ةةة داسةةتجدا  هقيةةاو التقةةدير  اتنةةافس ا
(،ذ59:ذ2000)فقققق تنذحسققققنى،ذإ ةةةةات نظةةةةر  عةةةةا المهةةةةاتات اهزيةةةةد هةةةةا التةةةةدتيبات اا نتةةةةطة.

(Miller,Schwanefluge,2006,2008)،(،ذ)ره ققققققق ذ2008:99،ذ)إيمققققققق نذعبققققق ذهلفتقققققققق ح
–El))ذ،(Diab,2015:99)(،ذ17:2011(،ذ)مققققققققققق ارذشعبقققققققققق ن،136:2010محمقققققققققققود،

Bassuony,2016:34  (El-Garhy,2017:23). 
ذ:ذويمكنذتفسيرذهلنتيج ذهلس بق ،ذأن  ذنتج ذعن

  اعتمةةا  البرنةةاه  علةةى إسةةتراتيجيات هتنوعةةة  تقةةو  دةة  إسةةتراتيجية فيهةةا  وظييةةة ا ات هناسةةب
م ا خر  عيث تسهمت  في إتاعةة اليرصةة للت هيةح ليهةم الةنص : هإلسترهتيجي تذهلمعرفي يدع ِّ

ا  اتح ديةةةةد  ببت الكلمةةةةات اا سةةةةاليب  االمتةةةةاعر االمعةةةةاني المتتةةةةمنة دةةةةالنص  تهةةةةا جيةةةةدب
: فقةد ا تمةت  زيةا ة نتةاط التلميةح نحةو القةراءة  المعب ِّةةرة هإلسقترهتيجي تذهالجتم عيق ذهلوج هنيق 

إسقترهتيجي تذازيا ة اقته  ني ةه دقةاتئ  اهواجهةة ا خةريا االتةأاير فةيهم  افةي النها ةة دانةت 
دمثادة المرشد الح  ينظم  حق العمليات إجرا يا  فيتيا للمةتعلم هراقبةة ني ةه   :م ذوره ذهلمعرف

تاناء القراءة هعبرا عا المعاني االمتاعر المتتمنة في النص  اإجراء التلحيحات الحاتيةة  
الة. ا ها ت ا ه دلوتة فعَّ  همَّا ُ ح  ِّ

 دة  ههةاتة علةى عةدة  تا  تاو البرناه  التى تدَّزت على تقد م تنتطة لغوية هتنوعةة تعةال  
هجموعةةةة هةةةا المهةةةاتات تحقةةة  ههةةةاتات القةةةراءة المعب ِّةةةرة  دةةةان لهةةةا تلبةةةر ا اةةةر فةةةي الت ةةةا  

 الت هيح للمهاتات  االتم ا ها ت ا ها دلوتة هتميزة افعَّالة.

  النمحجة االمماتسة الموجهةة  اتكةرات تةدتيب الت هيةح : ها اتبع في البرناه  ها إجراءات هث
ا في سياقات لغويةة قات هعنةى  اع ةا تمثية  المعنةى  تنويةع  على قراءة الكلمات االجم  هعب

ع الت هيح على القراءة المعب ِّرة.  اللوت هع ابلتزا  دع هات الترقيم  شجَّ

  الة للتلميح التي تجع  التعلم عندق قا هعنى  اتن اعتما  البرناه  على المتاتدة ا  جا ية اليعَّ
ةة اد فةةي العديةةد هةةا ا نتةةطة التطبيقيةةة )الجماعيةةة االير  ةةةث لمماتسةةة   ةةون لةةه  ات نتةة  افعَّ

المهاتات في جميع هراع  تنييح إجراءات الدتو  عيث إن ههاتات القراءة المعب ِّرة ب تكت ب 
 إب دالمماتسة االتدتيب.

   جي ذفقسققترهتيا سةةتراتيجيات التةةي اعتمةةد عليهةةا البرنةةاه  تتناسةةب هةةع  بيعةةة القةةراءة المعب ِّةةرة
إسققققترهتيجي ذهالنتبقققق هذاهةةةةا تتطلبةةةةه هةةةةا ا عةةةةدا  االتنظةةةةيم قبةةةة  القةةةةراءة المعب ِّةةةةرة  ا:ذهلتنظققققيم
التى تتطلب ابنتباق االترديز على الكلمات االجم  التي سيوظب عنةد ا اللةوت :ذهالنتق  ي
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اهةةا تتطلبةةه هةةا تكةةرات قةةراءة الكلمةةات :ذوإسققترهتيجي ذهلتم يققلذهلصققوتيدمةةا يناسةةب المقةةراء  
وإسقققترهتيجي ذهلمرهقبققق ذ  اتنغيمهةةةا دالنغمةةةة المناسةةةبة للمقةةةراء عتةةةى ُتكت ةةةب المهةةةاتة  االجمةةة
إسققترهتيجيت ذهلققتعلمذ -تهةةا فةةي النها ةةة -اهةةا تتاعتةةه هةةا هراقبةةة التلميةةح لني ةةه دقةةاتئ : هللهتيقق 

ةا إ جا يةة للتيكيةر فةي المقةراء  اتجييةب :ذهلتعق ونيذوتشقجيتذهلقلهت التةي قةدهتا للت هيةح فرصب
 لتوتر اتعاان الت هيح هع دعتهم في القراءة الجماعية المعب ِّرة.القل  اا

  اسةةتجدا  البرنةةاه  هجموعةةة هةةا الوسةةا   التعليميةةة هثةة : الييةةديو ات القرا يةةة  التةةي تتتةةما
ا  تسهمت في جح  انتباق الت هيح إلى دييية القراءة دلوت هعب ِّةر اا ةا هةع  ت اء قرا يبا تا عب

 وت  فها  النص ل خريا.  التنغيم اتنويع نبرات الل

  ةاد فةي تقةويم دطاقات التقييم الحاتي: تتميا البرناه  لبعض المعينات هث   دةان لهةا تاةر فعَّ
ت اء الت هيةةةةح  اهراقبةةةةة تني ةةةةهم ااسةةةةتعدا  م الني ةةةةي للقةةةةراءة المعب ِّةةةةرة   هةةةةدف تح ةةةةيا ا  اء 

 جي   تجةاتهم اتحديةد هةدم القرا ي داستمرات تاناء تنييح البرناه  االحرص على هتادعتهم ات
عةةا  -تقةةدههم اتتةةجيص هةةوا ا القةةوة االتةةعب لةةديهم  اهةةدم تطةةوت نمةةو المهةةاتات فتةة ب 

 تعاان الت هيح اتياعلهم هع دعتهم البعض اتحديد ه توا م جماعيا افر  ا.

   اعتما  البرناه  على تسلو  التقويم الم تمر فةي  ةوء هؤشةرات اقواعةد تقريةر هقننةة  اتنةو
ُ قد ِّ  الدعم االم اندة االتوجيه : تقويمذتت بعي: لتقويم الم تجدهة في البرناه  ها  ياتساليب ا

ُ حةةد  ه ةةتوم ت اء التلميةةح فةةي المهةةاتات  ايجعةة  المعلةةم : وتقققويمذن قق  يللت هيةةح داسةةتمرات  
على  ي ِّنة اا وح  نواعي القوة االتعب لك  تلميةح اهعالجةة جوانةب التةعب داسةتمرات تابب 

 نح  دا ة البرناه  عتى نهايته.دأاد ه

ذ:ذتمذقبو ذفرضيذهلبحث:ذوفيذضو ذم ذسبه
 ( ث  ةةيا هتوسةةطي  تجةةات ت هيةةح اللةةب 0,01اجةةو  فةةرد قا  بلةةة إعلةةا ية عنةةد ه ةةتوم

ا اد ا عةةةدا   فةةةي ههةةةاتات القةةةةراءة المعب ِّةةةرة )ل ةةة ث بختبةةةات القةةةةراءة المعب ِّةةةرة قبليبةةةا ابعةةةةد با 
 للالا التطبي  البعد . 

  ث  يا هتوسطات  تجات ت هيح اللب 0,01فراد قات  بلة إعلا ية عند ه توم ) اجو
ا اد ا عدا   في ههاتات القراءة المعب ِّرة د  ههةاتة علةى عةدة بختبةات القةراءة المعب ِّةرة قبليبةا 

 ابعد با للالا التطبي  البعد .
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 احملور السادس: توصيات البحث ومقرتحاتو:
 :ددددددثبحات الددددوصيددددددت أ( 

 : فيذضو ذنت   ذهلبحثذهلح ليذوم ذأسفرتذعنه،ذيوصيذبم ذيأتي
 . راتة تتميا ههاتات القراءة المعب ِّرة في هنا   اللغة العربية لجميع المراع  

   اب تمةةةةا   تنميةةةةة ههةةةةاتات القةةةةراءة المعب ِّةةةةرة لةةةةدم  ةةةة   المراعةةةة  الدتاسةةةةية داسةةةةتجدا   ةةةةراه
 ية الت هيح في هماتسة ههاتات القراءة المعب ِّرة.اإستراتيجيات عديثة تزيد ها فاعل

 .إعا ة صياغة هقرتات اللغة العربية دلية عاهة في  وء ههاتات القراءة المعب ِّرة 

 .تبلير هعلمي اللغة العربية دمهاتات القراءة المعب ِّرة اهماتستها هع الت هيح 

 اتات القراءة المعب ِّرة.تتميا هنا   تعليم اللغة العربية ت اات قياو هقننة لقياو هه 

  عقد  اتات ااتش عم  لمعلمي اللغة العربية  لتدتيبهم على البراه  اا ستراتيجيات الحديثةة
 ادييية تطبيقها هع فنون اههاتات اللغة.

 :دددددثات البحدددملترح ب( 
  .ناء هنا   تعليم اللغة العربية فى  وء إستراتيجيات تعلم اللغة  
    اتدتيب المعلم اف  إستراتيجيات تعلم اللغة.تطوير  راه  إعدا 
  .تاسة تقويمية لمدم فاعلية إستراتيجيات تعلم اللغة فى ت اء ههاتات قرا ية هتنوعة  
  .تار المدخ  المعرفي ا لا  مي لتعلم اللغة فى تنمية ههاتات ا لقاء 
  للغو .تار المدخ  المعرفي ا لا  مي لتعلم اللغة فى تنمية ههاتات التواص  ا 
  .تاسة تتادعية  ستراتيجيات التعلم فى هراع  الدتاسة اتار ا على ههاتات اللغة  
  .تاسة تقويمية لتوظيب هعلمي اللغة العربية  ستراتيجيات تعلم اللغة تاناء التدتيس  
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 :أواًل: املراجع العربية
 هلتحليلذهإلحص  يذللبي ن تذب سقت  همذذث.2014هحمو  صةبر  ) تعمد الرفاعي غنيم  نلر

  ات قباء.: القا رة .SPSSبرن م ذ

 ( ات : الريةةاض هلم قق رهتذهللغويقق .ذم ايت قق ،ذوطره ققهذتنميت قق .ث. 2000تعمةةد فةةؤا  عليةةان 
 الم لم.

 ( مقنذوظق  فذهلصقوتذهللغقويذمح ولق ذلف قمذصقرفيذونحقويذوداللقي.ث. 2006تعمد دتت 
 غريب.  ات: القا رة

 ( أس سقققي تذفقققيذعلقققمذهلقققنفسذهلتربقققوي،ذإسقققترهتيجي تذهإلدره ذث. 2004تفنةةةان نظيةةةر  تازة
  ات التراد.: ا ت ن ومنشط ت  ذكأس سذلتصميمذهلتعليم.

 ( أثققرذبرنقق م ذققق  مذعلققىذهلمققن  ذهلتوهصققليذفققيذتنميقق ذث. 2008إ مةةان عبةةد اليتةةاح عباينةةة
تسالة  دتوتاق   دلية التربيةة  جاهعةة  .م  رهتذهإللق  ذلم عذطلب ذهلصفذهل  مسذهثس سي

 اليرهو .

 ات الم يرة.: ا ت ن .هلتعلمذهلمعرفيث. 2007) ع يا هحمد ت و تياش  

 (  برنقق م ذعالجققيذلعيققوبذهلقققره  ذهلج ريقق ذفققيذضققو ذمسققتوعذث. 2008عنةةان ال ةةعيد  اا
ق  دليةةةة . تسةةةالة  دتةةةوتا هثده ذهلم ققق ريذلققق عذتالميقققلذهلحلقققق ذهل  نيققق ذمقققنذهلتعلقققيمذهثس سقققي

 التربية  جاهعة دير التيخ.

 ( أثرذطريقتيذهلقره  ذهلمتكرر ذوهلوهسع ذفيذأده ذطالبذهلصقفذث. 2010تا د هحمو  ال ةليم
. تسةالة  دتةوتاق  دليةة هلس دسذهثس سيذلم  رهتذطالق ذهلقره  ذهلج ري ذوهلكت بق ذهلتعبيريق 

 التربية  جاهعة اليرهو .

 (  ه تبةةةة : . ترجمةةة ال ةةيد  عةةةدات  القةةا رةتذتعلققمذهللغققق إسقققترهتيجي ث. 1996تبي ةةا تل ةةيوت
 ا نجلو الملرية.

 ( برنقققق م ذققققق  مذعلققققىذبعققققمذإسققققترهتيجي تذتعلققققمذهللغقققق ذلتنميقققق ذث. 2014سةةةليمان عمةةةةو ة
دليةةةة  ،. تسةةةالة  دتةةةوتاق م ققق رهتذهلتوهصقققلذهلشقققفويذلققق عذتالميقققلذمققق هرسذهلتربيققق ذهلفكريققق 

 التربية  جاهعة  نها.
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 (  ات الم يرة.: ا ت ن .تذهللغوي هثصوهث. 2013عا ب فت  

 ( ذم  رهتذهالتص  ذهللغويذ2014عبد الرازد ع يا.).الطبعة الثانية  الرياض: العبي ان . 

 العربيةةث.  تجةة هماتسةة هعلمةي اللغةة 2012سةاهي علةى  ناصةر هحمةو  المجزاهةي ) على 
مجلق ذفةي ا ت ن.  لمهاتات ا لقاء في هواقب تعليم القراءة الجهريةة لطلبةة المرعلةة ا ساسةية

 ث .445 -423  )ص ص.28  المجلد 4   ج مع ذدمشه
 ( أثقرذهسقت  همذأسقلوبذهلق رهم ذفقيذتعلقيمذنصقوءذهلققره  ذعلقىذث. 2000فاتا ع ني سالم

دليةة  ،. تسةالة  دتةوتاق تنمي ذم  رهتذهلقره  ذهلج ريق ذهلمعب ِّقر ذلق عذط لبق تذهلصقفذهل ق مس
 التربية  جاهعة اليرهو .

 ف عليققق ذبرنققق م ذتعليمقققيذقققق  مذعلقققىذإسقققترهتيجي تذهلقققتعلمذث. 2012يمان )فا مةةة هحمةةةد سةةل
هلتع ونيذفيذتنمي ذم  رهتذإلق  ذهلشعرذهلعربقيذوتلوققهذلق عذطلبق ذهلمرحلق ذهثس سقي ذفقيذ

 .تسالة  دتوتاق  دلية الدتاسات العليا  جاهعة ا ت ن .ا ت ن

 (  لصفذهلس بت،ذومق عذتنق و ذتقويمذم  رهتذهإللق  ذل عذطلب ذهث. 1998فدام عا د هحمو
. تسةالة هاج ةتير  دليةة معلميذهللغ ذهلعربي ذل لهذهلم ق رهتذفقيذموهققفذتعلقيمذهلمحفوظق ت

 الدتاسات العليا  جاهعة اليرهو .

 ( ات غريب.: القا رة.ذعلمذهثصوهتذث.2000لماد دتر  

  ات غريب.: القا رة.ذفيذهللغ ذهلعربي ذومشكالت  ذث.2012) دترلماد  

  الطبعةةة الثانيةةة  الةةدها هلقققره  ذوهلمح دثقق ذفققيذضققو ذمققن  ذتكقق مليث. 2011)رزعيةةلمةةاد . :
 ه تبة المتنبي.

 (  ث. فاعلية إستراتيجية هقترعةة لتنميةة ههةاتات الط قةة القرا يةة 2011ها ر شعبان عبد البات
  الجةةزء ا اد  يوليةةةو  )ص 17  مجلققق ذهلقققره  ذوهلمعرفقق لةةدم ت هيةةح المرعلةةة اب تدا يةةة. 

 ث.184-141ص.
 ث. فاعلية  رناه  قا م على المدخ  المعرفي ا لا  مي لةتعلم 2013شعبان عبد البات  ) ها ر

مجلقق ذهلعلققومذهلتربويقق ذاللغةةة فةةي تنميةةة ههةةاتات ابسةةتما  الناقةةد لت هيةةح المرعلةةة ا عدا  ةةة. 
 .ث462-421)ص ص. ث 4)  14    جاهعة البحريا وهلنفسي 

 م قق رهتذهلطالققق ذهلقره يقق ذفققيذريقق ضذهثطفقق  ذوهلمرحلقق ذث. 2016شةةعبان عبةةد البةةات  ) هةةا ر
 ه تبة  ات المتنبي.: الدها  هالبت ه ي .
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 ( تاةةر التةةدتيب علةةى إسةةتراتيجيات تعلةةم اللغةةة فةةي تنميةةة ذث.2001هحمةةو  جةة د الةةديا سةةليمان
  27   مجلقق ذكليقق ذهلتربيقق ذدميقق اههةةاتات ابسةةتما  لةةدم ت هيةةح اللةةب الرادةةع اب تةةدا ي. 

 ث.141-107)ص ص.

 ( بن  ذبرن م ذتعليميذق  مذعلىذهللس ني تذهلتربوي ذوقي سذث. 2012هحمو  سليمان عبد تبةه
 أثقرهذفقيذتنميق ذهلطالقق ذهللغويق ذهلقره يق ذلق عذمتعلمقيذهللغق ذهلعربيق ذمقنذهلنق طقينذبغيراق .

 تسالة  دتوتاق  دلية العلو  التربوية االني ية  جاهعة عمان.

 تاةةةر التةةةدتيب علةةةى دعةةةض إسةةةتراتيجيات القةةةراءة فةةةي تح ةةةيا ث. 2015صةةة ح عمةةةر) هنتلةةةر
هلمجل ذهلعربي ذل رهسق تذوبحقو ذهلعلقومذالط قة القرا ية لدم الت هيح قا  صعوبات التعلم. 

مؤسسقق ذد.ذحنقق نذدرويققمذلل قق م تذهللوجسققتي ذوهلتعلققيمذهلتطبيقققي،ذ  هلتربويقق ذوهإلنسقق ني 
 ث.117-72  هاتو  )ص ص.1   مصر

 الةةةدات : . الطبعةةةة الرادعةةةة  القةةةا رةفقققنذهإللقققق  ذبقققينذهلنظريققق ذوهلتطبيقققه. ث2008علةةةى ) نجةةةاة
 الملرية اللبنانية.

 ( ظا رة النبر في اللغة العربيةث. 2016يوسب عبد هللا الجوتانة. 

 .eg/2016/01/blog post 10.htmlhttp://www.mozaarabic.blogspot.com 
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Effectiveness of Language Learning Strategies based 

Program to Develop Expressive Reading Skills in 

Preparatory Stage Students 

Abstract 

The Current Research aims to Identify the Effectiveness of 

Language Learning Strategies based Program to Develop Expressive 

Reading Skills in Preparatory Stage Students, to achieve its aim, the 

Researcher prepared the Research tool and its Experimental 

Manipulation, that represented in a Test and Expressive Reading Rating 

Inventory, and the Language Learning Strategies based Program 

included: (Regulation, Elaboration, Monitoring, Evaluation, Selective 

Attention, Self-Promoting, and Cooperative Learning), After Controlling 

the Tools and Calculating its Reliability and Validity, the Sample 

Chosen from firs Prep, Grade Students (N 35) Students from Fagr Al-

Islam School, Shibin El-Kanater, Qalubia Governorate, after Conducting 

and Experimental Manipulating, the Data processed using SPSS, T test 

for the one Group design Pre and Post assessment and Eta Square, The 

Research Results showed that There are Significant Statistically 

Differences between the Mean Scores of the firs prep. Grade Students in 

Expressive Reading Skills as whole and in each Skill on Pre and Post the 

Expressive Reading test, favoring Post Assessment. That verifying the 

Effectiveness of the Language Learning Strategies based Program, The 

Research Recommended the necessity of using Language Learning 

Strategies based Program to Develop Fluency and Reading Competence 

in General and Oral Reading Performance in Particular. 


