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أثر اسلوب فيرنالد في فهم المقروء من النصوص القرآنية لدى تلميذات الصف 
  االبتدائيالخامس 

 مروان حكم توفيق   الحسني أ.م.د. يوسف حسن محمد 
 ملخص البحث

لقددهدفددهذهدفددرادةلهلة ددردةلددرداسلذددردرنددلدة ددهم دذملرولددهدذددصدذ دد دةلاقددلم دادد دةلر ددم د
ملتحقمد دفدهادةلاحدضدمادبدةلاوحدضدةل لادمرد،دةلقلآرمردلهىدتهامدرةهدةل دادةلمدواالدةداتدهة صد

(دادددم داتم ددد دد0,،,فردددوردذدددل درمدهدلدددردنح دددو مرد ردددهدا دددتمىد ددممجدددهددد:ةل ددد لمردةةتمدددرد
ادددوه ددمهل ددد  ددهدددمةتصلتهامدددرةهدةلاجام دددردةلتجلمامدددردةلد دذ ددد دةلاقدددلم د(دو هلجدددوهدةمتادددولدةد دددتمس

 دذ د ددماتم د دهلجدوهدةمتادولدةد دتمسو ،دةلقلآ دةلكلم دمةلتلامردةإل دمامردمذد در دهم دذملرولدهد
دددددددةلتقهمهمددددردةلاددددوه در  دددد ودمذدددد دةل لمقددددرددمهل دددد  ددهددددمةتصلتهامددددرةهدةلاجام ددددردةلاددددوا ردةلةلاقددددلم د(د

د(د.د تموهمرةد د
ةمتمدولدعدساتم داد د،دنردتد ددلهاروهدةمتولدةلاوحضدا مل داق مه داهل ردةلاولمهيدةداتهة مردددد

معددسارد د د(د،در د دندمضدعدس دا دمل د عدمة مردذددت دةمتمدولدعدسارد درد(دلهاجام دردةلتجلمامدرد
(دتهامدددر دماسدددهدة دددتاسوهدةلتهامدددرةهدد22ماهددددد دددههدةلاجام دددردةلتجلمامدددرد دد،دلهاجام دددردةلادددوا ر

(د دركددددملد(دلدمرلدددددردد4(دتهامددددرةهدمتددددد دة ددددتاسوهدةلتمامددددردمفدددد د دد0ةللة دددداوهدةلتددددصد ددددههف د د
را دود(دد31،دمذدصدفدرادةلحولدرداهددد دههدةلاجام دردةلتجلمامدرد دلمجمهف دذصدةلاهل ردلحولدردمو درد

ةلتدصد(دمتد دة دتاسوهدةلتهامدرةهدةللة داوهدد24هداهددد دههدةلتهامدرةهدذم دود داولر اردلعدسارد د د(دذقد
د(دتهامر د.د31ذصدفرادةلحولرداهدد ههدةلاجام ردةلاوا رد د(دتهامرةهدمدد6 د ههف د

جددلىدةلاوحددضدةلتكددوذاد هددردةلتهامددرةهداجاددم تصدةلاحددضد دةلتجلمامددردمةلاددوا رد(دذددصدةلات مددلةهدر
د-ةةتمرد:
دةمتاولدةلتكوذاد(د.دةمتاولدةلاسهماوهد  -3
 هلجوهداوه دةلتلامردةإل مامردلهسو دةلهلة صدةل وا د. -2

 اوألع لد.دةأل اولداح مار د -1

 ةلتح م دةلهلة صدلآلاو دمةألا وهد. -4

ح ددو مردهدلددرداسدده دمجددمهدذددلم درةهدهدلددردنماسددهدة ددتساو دةلم ددو  دةإلح ددو مردى ددلدا ددتمىدةل
دام داجام تصدةلاحضدذصدةلات ملةهدر ماد.د

 هدةلاوحضدةألفهةادةل همكمردمةلم  دةلتهلم مر،دنردت دةعتقو دةمتاولدذ  دةلاقلم د دةمتاولدردمقهد
(دذقدل د،دممتكدم داد دنمندردد,4ةد تمسو د(داد دا دتمىدةل  د دذقد ،دممتدذلادفدرةدةدمتادولداد د د

اة دةلنولضدا دمةل ،د،دمةل اة دةلنورصدةلا واقردمةلازةمجردد  هرد،دةل اة دةدم دةمتمولدا داتسهه در
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متدد د لاددىد هددرداجام ددردادد دةلاحك اددم دمةلماددلة دادد درميدةدمت ددو دمتدد د،دةلكهاددرداسروفددود
داآلة   د.درةألم

د- تسا دةلاوحضدةلم و  دةدح و مردةةتمرد:ة
دةدمتاولدةلتو صدلسمرتم دا تقهتم د.د -3
 الابدكويد. -2

  لمقردةلتجز ردةلر  مرد. -1

 اسوا دةلتاو دامل م د. -4

 الةم د.د–و داسوهلرد املا -0

 كلمراوخد.د–اسوهلردةل ود -6

(دمرلددردات ددم دةلاجام ددردد0,،,مجددمهدذددل دريدهدلددردةح ددو مرداا ددتمىد دمقددهدرى ددلهدةلرتددو  د
دح د دة دهم د ةلتجلمامرد هردةلاجام ردةلاوا رد،دريد:دةلرتو  دل ولحدةلتهامرةهدةلهدمةتصدهل د  

مت  دملفود،دمة دتكاود دل درادةلهلة دردركدلدذملرولهد داتسههدةلحمةالد(د،دمقو دةلاوحضداسدل دةلرتدو  د
دةلاوحضدةد ترتوجوهدمةلتم موهدمةلاقتلحوه.د
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 الفصل االول
 التعريف بالبحث 

 مشكلة البحث :
 دددت و دا دددوداددد دةلتمامدددردذدددصدحمدددوت  دةلهلة دددمردمر دددارددددار دددودسدددورصت داددد دةلاعدددوك دةلتدددصد

ةلقلة ددصدااددودمدداهيدنلددرد دده دةلقددهل د هددردقددلة  دةلكهاددوهدةل ممهددرددةلااكددل د دده دةد ددتمسو دمةلتسنددل
 هددردتح ددمه  داعددك دااوعددلدفددرةدمددانلددنرمذ دد داسروفددودم ددسماردكتوات ددودذددصدةلر ددم دةلقلآرمددرد

ماد دمدم دد،ملاودكورهدفرادةلاعكهردحقمقمردمةقسمردةرع  دا ودةةادو دمةلالادم دمةلاسهادم ،دم و د
ردةلتدددصدمسددورصدار ددودةلتمامدددردذددصدمقتردددوداعددكهةلتسددلاد هددردفدددرادةلدةلدددرةلاوحددضدد دددسراحددضدفددرةدةل

دةلحوالد.
مةلاهل م دممةج م دذصدةلالةح دةلهلة مردكوذدرد دسماوهدذدصددةل ولامردةلسىاردا دةلاسهام د  دندنر

ا مردةلم م دنلردنرجدوزدجمدهدذدصدةلح دىد،دمةلتدركل،دمة دتاقو د(دد ةلتمم  لمقردتهلمالدفرادةلاوه د
د.(د1د-7 ،د 3111ميد،دةةلسزددمذ  دةلاوه دةلتسهمامرد،دمت  ملفودد دةلاسهماوهد،

(د دده دةلت ددل دذددصدتقادد دمةلهةهدةل  دد دذددصدةلقددلآ ،دريدمجدد دةلحددرلدد3111،دد ةلكممرددصماددم دلرددودمد
ادد دةلت ددل دذددصدتقادد درذكددولدةل  دد دةلحو دد دندداسددهدةلتذكددهدادد دمهمفددودادد دراددلم د:دةألم د:دةل  دد د

ةلندددورصد:دةل  ددد دةلعم دددصدةلدددريدممددده ددةلدددريدم ددد ه داذ دددم دةلتمحمدددهدممتسدددول داسدددىد،دمةألادددل
ددد دذددصدحددودهدةلتحمددزدةلقددو  د هددردةلحدد درمدةلتحمددزدةلقددو  د هددردةلكددلادتحمددزةهدةدر ددو دمماللفددود ددمة

د(د.ددد140،د د3111 دةلكممرصد،د
ذصداجو دد همه د دمةلامت م دذصدهلة وهمدر ودةلاوحنكنمل دا دةلاعوك دةلتصدام ددو دفروردر اواد  دة دمد

لاهل دردمو دردذدصدمتكدلةلديموادىد د دة،د دم دحولدردةل  د دةل دحمرددم اا و د،دقهد سماوهدةلتسه د
دددددددد دةلحددددلمادمةلكهاددددوهدةلالةحدددد دةألملددددردااددددودم ددددا دلددددىدةلاددددللدةلمةاددددحدذددددصداددددمو دذل ددددردتسه دددد

ركدلة دذدصدتسهد دامادم داد دد دكدو نمقهدمتهكذدةل  د د،دممو دردد.(د22،د د,,,2 درامداسو د،
م دده دتاكرددىدادد دةلقددلة  دد،دممو ددردةلقددلة  دا ددا دن ددواتىداوادد لة در  ددصدم ددصدم وهةلامةادد

رمددةل   دقدهدمكدم دا دواو داسهدرد داسمردر  ددرم همرودر ددرر ،دمجسهىداسلاو دلهتذملدذصدةلهلة رد
د(د.د361-362،د 3161مقىدذصدهلة تىد دةل ال د،دوا لمردرمد  امرد،دتا

دةلاوحددضدقددهد ر دةلراددمدد هددردةلتهامددرةهد دةألرددوضد(دممددركلدجددلىدتجلاتددىرااددودتجددهلدةإلعددول دنلمددىدر  
فرادةلىمةفلدةلتصدتتامزدا دودةلاردوهدا دد  دألرلردمددلدمكم در ل دارىد رهدةلارم (دإلروضلد ةلرفرص

،د رردد32د-د6 رمةهدةلفصدا دمو مردةلاروهدذصدمدماقهل دتحهمهمردمتسهمهمرد،دا ل ردرامد قهصد
د(د.د47 د،د3117مفاصد،دمددرامف دةلسقهصداسهدرلردذصدالحهردةلالةفقرد دةلمهمهيدممت ومى
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مارددىدتددهلمالدةلقددلآ دجددهد داددم دةلاددوحنم د،دمقددهدرنددولهداندد دفددرادةلحقددو  دذددصداجددو دتددهلمالدةلددهم د
لمهادردةلقدلآ دمتسهمادىددىحم داودممتولم دا دةلقلآ دةلكلم دذصدةلاردوف دةلهلة دمردذاساد  دمدلىدرر د

قددل دنلددردا دددوفم درمادد دةل ددملداددودفددمددمتحقمدد درفهةذددىد همرددودر دررتقددصدادد دآمددوهدةلقددلآ دةلحكدددم 
لددردل ددوت  د،دةأل  ددو د ااددهردةرتقددو دةل ددملدرةهدةألل ددوىدةلارو دداردمرةهدةألل ددوىددمرلددردات امدد د،دمة 

ونَ  َأفَلللللللَ   د.(د217د-216،د دد2,,2ةلقلمادددددددردله دددددددم د دام دددددددرد،د لللللللْرأ نَ  يََتلللللللَد  ر  َأْم  الْق 

ح دو دةلتدهالدل  د د،دل كدلإل ادو دةاجو دلحد دذ مىد(.د24آمردداحاهد:د  مل د(َأْقَفال هَا ق ل وب   عََلى  مة 
د(ددد211،د دد2,,2 دةلكلم د، دام رد،دةلقلآديومردا ديوموهدتهلمال ،دمفرادتسولركتو دهللاد

مقهدرجلىدةلاوحضدةلهلة ردةلحولمردلسه ودت   دذصد مجداعكهرد سماردقلة  دةلكهاوهدذدصدةةمدوهد
جدد دادد دراددم دةلاددهةلالدةداتهة مددردمرلددردةلاعددكهردا تعددلمردد  درةلاوحددضدمددلىددأل ةلقلآرمددردمذ ا ددود

دح دفرادةلاعكهرد.د هردتسا د  ةلتم  دنلردرتو  دارو
 

 أهمية البحث :  
مفددرةدتسلمددادذمددىدقددهلد،د ددودت مددلدذددصدةل ددهمرد دةلتلامددرد(داذر د:دمسددلاد هاددو دةلتلامددردةلحهمنددردددددد

،دمحهقردةل كدل ددةإللةه م   دا دةل همردحهقوتىدةلنمضد،دحهقردد  دركاملدا دةلهقردمةل مة دعلم رد
د(د.د77 د،د 3111،دمحهقردةلااول رد دةلكممرصد،د

راددودتتسددهةفودلتعددا دكدد داددودمددانلدذددصد مةلتلامددردا ددرةدةلاسرددردةلمة ددبد،ددتقدداد رددهدحددهدةلاهل ددرد،دمة 
ماهمو دنلردتسدهم دذدصدةل دهمرددمت و هىداسىدةحتكوكو دمت و م د،دحمو دةل لهد،دا دمم دةحتكوكىداىد

تقت دلد هدردالحهدرددمةلتلامردا رةدةلاسرردااتده داواتدهةهدحمدو دةل دلهد،دذدمد،دةإلرحو  هردرحمدا د
د(د.د21 د،د 2,,2اسمر ودا دالةح دحمو دةإلر و د دام رد،د

ادولسه د،دد  دىدركنلدةألهمو دةحت ور در لاد  دةإل م د(داذرىدقهدد3116،ددةلعوذسصدمآملم د دملىمد
ذددذم دآمددردد،كاددلدقددهلدااكدد دادد دةلسهدد دمةلاسلذددررمرتاو ددىد هددرددرفهَددىمكددم دد  دررحل دد ود هددرددىر ددرمد

فددددصدةةمددددردةلتددددصدتددددذالاداددددولقلة  دد  ددددهردهللاد همددددىدم دددده (ادددد دةلقددددلآ دةلكددددلم د هددددردةلراددددصدرزلددددهد
ْسا  اْقَرأ  ) ي َخلََق  َرب اكَ  ِبا ا د(د41،د د3116،ددةلعوذسصدمآملم د د.(د3ةةمرد  مل دةلسه د:دد (اَّل 
قو د:د  د ذلهد ادههللاددةل م دمةل م داكتو دهللادكاودذصدحهمضد هحردا دا لاد همىدم رمد

كتدد د هددردةلرددوالدد؟دذقددو د:ددد،دذقهددهدكمدداد  ددهردهللاد همددىدم دده (ادد دراددصدرمذددردرم ددردةلراددصد
ددد:  دهردهللاد همدىدم ده (مقدو ددد(1)ةلم مرد،در ادلمةدا دودملد دمدم ؟د،دقدو د:درم درداكتدو دهللاد((

 .د(2)  دمملك دا دتسه دةلقلآ دم هاىد((

د
د
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د:دةتمردماك دة ترتوجدرفامردةلاحضدا دمم دةلرقو دةااود ا د
در هم دذملرولهدماك در دمكم د -3 ج دنم و دةلكهاردةل ساردةلامجمه درةأل هم دةألان دا ددن  

ا ددتمىدةد دددتمسو دمذ ددد دةلددر دةلقلآردددصدةلامجدددمهدذدددصدةلر دددم دةلقلآرمددردلهم دددم دنلدددرددر دممو دد
 .اا دةلاقللدةلهلة صد

كم مددردر دد دةلكهاددردةل ممهددردمةل لماددردمةجتمددوزدفددرادةلسقاددردم ددو هدر ددهم دذملرولددهد هددردت دد م د -2
دذصدةلالحهردةداتهة مر.در دةلتصدمسورصدار ودةلتهامردرنرو دةلقلة  دممو 

 دادد دمددم دزل دةلنقددردذددصدرر  دد دةلتهامددرةه هددردلذددبدا ددتمىدتح ددم ددمسادد در ددهم دذملرولدده-1
د.ا تمةف  هردلذبدد مقهلت 

ةلسادد د هددردةمجددوهد ددم ردرمدر ددهم دم دد  دذددصدجسدد دةلتهامددرةهدمتم ددم دةل ددسماوهدذددصدتسهدد د-4
دادد دةلكهاددوهدةل ددساردمذ دد دفددرادةلكهاددوهدلمسددلذ د هددرداددودفددمدارددز دادد دهللاد  هددردرامددىدد(( ددهه 

 .  هردهللاد همىدم ه (احاهد
جسد دةلتمامدردقدوهلم د هدردتمىمدادةلكهادردةل لمادردذدصدةلدر دا دمم در هم دذملرولدهدماكد د-0

 دتتل د دذدصدرمكتواردا  م دفرادةلكهادردألجد د،دمكم مردكتوات وداسلمذرد،دةلقلآرصداجاهردرمدق رد
مذصددو دررفو دةلتمامردلمتسلذمةدمم  امةداسروفودةلسو دذصدت  ملدرلردةلر دمجس دذ اىدلهكهاردت امق

 ذصدةلاسررد.دداسروفودماهيدلهم م دنلردةلسا دةل ولح
مة ددتركولداددودكددو دماددلد،دةلتهامددردهقمقددو دذددصدل ددىدةلكهاددرددماكدد دادد دمددم در ددهم دذملرولددهدجسدد -6

ماسروفددودذددصدةلددر دةلقلآرددصدمذ دد دةلكهاددرد،دادد دةلالةحدد دةألملددردلهددتسه دذددصدحموتددىدةلهلة ددمردد همددى
 مكم مردت  ملفود.د

ادددمةهددحهقدددردم ددد دادددم دةل دددادةللةادددبدمةل دددادةل دددوهالدملدددىةلمدددواالدةداتدددهة صدةل دددادده دمسددد-7
اتسددهه دماترم ددردذددصدةلالحهددردةداتهة مددردذددماك دادد دمملددىدة ددم دةلتمامددرد هددردامةقددادتسهمامددرد

داول  هردهلم 
 

د -هدف البحث :
ةلاحضدنلردةلتسلاد هرد"درنلدر هم دذملرولدهدذدصدذ د دةلاقدلم داد دةلر دم دةلقلآرمدردلدهىدد هام

دتهامرةهدةل ادةلمواالدةداتهة صد"د.
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 -فرضية البحث :
د-مابدةلاوحضدةل لامردةل  لمردةةتمرد:

ةمتاددولدرتددو  د(داددم داتم دد دهلجددوهدد0,،,"دلددمالدفرددوردذددل درمدهدلددردنح ددو مرد رددهدا ددتمىد د
مهل ددد دادددوه دةلقدددلآ دةلكدددلم ددصةلهدددمةتلتهامدددرةهدةلاجام دددردةلتجلمامدددردد دذ ددد دةلاقدددلم د(دةد دددتمسو 

د دذ د دةلاقدلم د(دةد دتمسو دةمتادولرتدو  دمةلتلامردةإل مامردمذ در هم دذملرولهدماتم  دهلجدوهد
د"د(د تموهمرةدةلتقهمهمرد دمهل  دةلاوه در   ودمذ دةل لمقرددهمةتصلتهامرةهدةلاجام ردةلاوا ردةل

د
  -حدود البحث :

د-مقت لدةلاحضد هرد:
 مرددردادد دتهامددرةهدةل ددادةلمددواالدةداتددهة صدادد دةلاددهةلالدةلر ولمددردلهارددوهدةلتواسددردلهاهملمددرد -3

دحصدةلقوه مرد.د–تكلمهددقاو د–ةلسواردلهتلامردذصداحوذىرد محدةلهم د
  د.2,31د– د2,32ةل   دةألم دلهسو دةلهلة صد -2
 -ص:ذتمدكاودمفص،دا دةلقلآ دةلكلم دداقو بدرمحميد تةل   دةألم دةلريد -1

د(د.د33(دنلردةةمرد دد3 مل دةل لقو دا دةةمرد د -ر
د(د.د30(دنلردةةمرد دد3 مل دةلعسلة دا دةةمرد د - 
د(د.د34(دنلردةةمرد دد3 مل دةلرا دا دةةمرد د -ه
د(د.د31(دنلردةةمرد دد3 مل دةلق  دا دةةمرد د -ض
د(د.د33(دنلردةةمرد دد3 دد مل دةلسركامهدا دةةمرد -ج
 (د.د30(دنلردةةمرد دد3 مل دةللم دا دةةمرد دد -ح

اوه دةلقلآ دةلكلم دمةلتلامردةإل مامردلدهىدتهامدرةهدةل دادةلمدواالدةداتدهة صدلهسدو دةلهلة دصدصدمف
 .ذصدةلا له دةلهلة مرد د2,31د– د2,32

 
 -تحديد المصطلحات :

  االسلوب -أواًل:

 : لغةً األسلوب  -أ
ددم  دد -عرفهها ابههن من:ههور : -1 د   دده م   دمقددو دَررددت دذددصدر    َف   دةل لمدد دمةلمجددى دمةلَاددر  ددهم   ،دمةأل   

دمقددددددو دَرَمددددددر داولادددددد دةل َدددددد   ددددددهم   دددددددددددددددارددددددىددذددددددمَ دذددددددصدَر ددددددول مَ دادددددد دةلقددددددم دَريدَرذددددددور م َددمةأل   
 (د.د471/دد3،دد1,,2 دةا دارىملد،د
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 األسلوب اصطالحًا: –ب 
ةإلجلة ةهدمةلتهةاملد،درمدةلا ولدةلدريدم دهكىدةلاسهد دا دىداجام در دن -عرفا الخوالدة وعيد :د-3

ةلامته درد،دةلتدصدم مافدودةلاسهد د،ددذصد اهمردةلت و  دةلاتاوه دامرىدمادم دةلاتسهادم دم رو دلدةلام در
ددددددددددددددددددددحدددهه مةدتجوفدددوهدذدددصدذتدددل دزارمدددردادمةلمادددلةهدمةلا دددولةهدإلك دددو د مادددىدةلاسدددولادمةلاسهمادددوه

د(.د241،د د3,,2فصدةلهلالد دةلممةله دم مهد،د
 التعريف اإلجرائي : -ج

 ةلهلة ردةلحولمرد.صدةهة ى دةل لمقردةلتصدتتمرفودةلكم مردةلتصدم هك ودةلاوحضدذدفم -األسلوب :
 

 أسلوب فيرنالد  -ثانيًا:
دددجمفلمدو د د د لمقدردذملرولدهدةمتمذدو لمقدردذمىددامفصدةل لمقردةلتصدددتمته -عرفا الزيات : -1
مادددو دذدددصد اهمدددردرةلادددهم دةلاتسدددههدةلحدددمةالدساو دتقدددم د لمقدددردذملرولدددهد هدددردة دددتدنر(ددVAKT د

ةلتسددلاددتترددوم تلكمزفددود هددردةألرعدد ردةلتددصددلرولددهد"م"دذد لمقددردفددرادةلفدد داددودتتامددزداددىدرَدمد،دةلقددلة  د
هلةرد هردةلكهاوهد مةل  د دةلقلة دصدلادودد–دكهاوتدىدم داسلق دتىدا دتةل   ددمم دكتوارد–اسورم وددمة 

ةلت جدصد دةلزمدوهد،ددا دولةهدفدرادةل لمقدردةمادو دذدصدتسهدم دةل  د دو اسممقلرددكاودماكد دة دتدمكت 
د(د.د412د-413،د د2,,2

 
  -التعريف اإلجرائي :

ةل ددادةلمددواالدةداتددهة صدممسادد د هددرددةلددريدةتاسددىدةلاوحددضدذددصدتهلم ددىدلتهامددرةهمفددمدةأل ددهم د
امو اردحمة   دد تنول دهةذسمت  دذصدتهالدمذ  داود مت دتهلم ىدا دةلر م دةلقلآرمردةلاحهه د
ذصدةلاقللدةلهلة صد  د لم د ز دةلكهاوهدةل ساردمت  ملفوداذملىدمةإلتمو داكهاوهددتعدوا  ود

د.رمدذصدق  دجهمه دمة تساو دةلكهاوهدةل ساردذصدجاهرد،د
 

 الفهم -ثالثًا:
 الفهم لغًة: -أ
د،َ ه َاددىددةلَ   دد  داسلذتددردةلعددص داولقهدد دَذ  َاددىدَذ  اددو دمَذَ اددو دمَذ واددرد))  -عرفهها ابههن من:ههور: -1

تى،دمَذ  ا هدذمرو د،دمَذ  ا هدةلعص دَ َقهت ىدم َلذ تىد ملج د،دمَتَ    دةلكم دَذ  اىدعم و داسهدعص ددمَرذ َ ا 
ددَ د ددلمبدةلَ   دد د ددىدد:ممقددو ،دَذ   ددَت  َ اىد ددَذلىدر د،دَذ  ددَ دمَذ َددَ دمَرذ َ اددىدةأَلاددَلدمَذ  اددىدنمددوادجسهددىدَم  َ ا  مة  

ت  َ َارص،دم َ    َاىد تىدمقهدة   تىدةلعصَ دذَذذ َ ا   .(د401/دد32،دد1,,2((د دةا دارىملد،دت  ماو ددمَذ  ا 
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  -الفهم اصطالحًا: -ب
ة دددتمسو دةلا دددوفم دمةلتسامادددوهدمةلرىلمدددوهدةلاجدددله دمةلت دددملمردملدددمالدمفدددمدد-ر :عرفههها جهههاب -1

 (د.دد201،د د1,,2اجلهداسلذرداودفمد مورصدمار   د دجوالد،د
 التعريف اإلجرائي : -ج

قهل دةلاوحضد هرداودمسرمىدا داسورصدمكهاوهديلماردم دساردذدصدةلر دم دةلقلآرمدرد:دفصدالفهم 
ادددولقم دمةل سددد د،دمام دددمةهدر دددهم دتهلم دددىدلهتهامدددرةهدمألجددد دة دددتملةجدةلاسردددردمةلتسامدددلدح ددد د

د  د لم داسهماوهد واقرد.دد  د لم داسهماوهدمولجمرداكت اردرما تمىدذ  دةلتهامر دلهكهارد
 ء فهم المقرو  -رابعًا:

 اهمردة تملةجدةلاسرردا دةلر دةلا ادم د،د د د لمد دادودمفمد -عرفا الدليمي والوائلي : -1
د(د.دد1،د د0,,2قلى د دةلهلماصدمةلمة هصد،د

 
 التعريف اإلجرائي:
ةلرتوجدةلر و صددمتادولدةلاجام دردةلتجلمامدردةلتدصدتد دتهلم د وداذ دهم دذملرولدهددمفمفهم المقروء : 

 .مةلرتوجدةلر و صدلهاجام ردةلاوا ردةلتصدت دتهلم  ودح  دةل لمقردةلتقهمهمرد دةد تموهمرد(
 

 خامسًا: النصوص 
 :لغًة النصوص  -أ
دددددددددد  دد-عرفهههههههههها ابههههههههههن من:ههههههههههور : -1 د:دلذسددددددددددردةلعددددددددددص د،دردددددددددد دةلحددددددددددهمضدمر   ى دددددددددددددددددددددددددددةلددددددددددر  

دحتدردم تس دصدى لدذقهدر دمك داودر دد،ر و د:دلذسىد در دو دةرةد دذلىد د دعدصد  دةللجد   د..دمَرد     
د(د.دد3,1/دد7د،د1,,2 دةا دارىملد،دد((ارت واداود رهاد،دمر دك دعص 

 النصوص اصطالحًا: -ب
ةل هماردالتا ردذماودامر ود ةلجا ك دارو دمتلك دا د ههدا د   دفص -: عبد الرحمنعرفا  -1

د(د.د10،د د7,,2 د اهةللحا د،دد((داسدههداد دةلسمقوه
 التعريف اإلجرائي : -ج

ةلا دلهةهدةلهلة ددمردةلاحدهه د ده و دادد دقاد دمزةل دةلتلامددردمفدصداددركمل دذدصدحددهمهدفددصدد-النصهوص :
 ةلاحضد.
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 القرآن  -سادسًا :
ةلارددز د هددردةلل ددم دةلاكتددم دذددصدةلا ددوحادةلارقددم ددكددم دهللادفددم  د -عرفهها الجرجههاني : -1

مةلقدلآ د ردهدرفد دةلحد دفدمدةلسهد دةلدهةرصدةإلجادولصدةلجدوابدلهحقدو  دد،ددادمدعدا رد رىدرقدم داتدمةتلة د
دد(د.د221،د د3114 دةلجلجورصد،دد((دكه و

 التعريف اإلجرائي :
امت ددردذددصدةلاهملمددردةلسواددردادد دقادد دلجددو د(د(مفددمدةل ددملدةلامتددول دادد دكتددو دهللاد -القههرآن :

له دددادةلمدددواالدةداتدددهة صدممساددد ددلهاردددوف دةلتواسدددردلدددمزةل دةلتلامدددردةلسلةقمدددردذدددصدةلاقدددللدةلهلة دددص
ةلاوحدضد هدردتدهلمالدتهددردةل دملدلهتهامدرةهد داجادم تصدةلاحددضد(دملكد داجام درداذ دهم دمددو د

دمح  دفهادةلاحضد.د
 

 الصف الخامس االبتدائي-سابعًا :
ادودقاد دةألممدلداد دةلالحهدردةداتهة مدردةلاكمر درداد د "دمفدمدةل دا -االبتهدائي :الصف الخامس  

دةلتهامردنلردةلالحهردةلاتم  رداسهدتملجىدذصدةل ادةل دوهالدةداتدهة صد  ترد  ماد،دمةلتصدت سه  
د(د.دد6،د د3171 دمزةل دةلتلامردةلسلةقمرد،ددددد"د

 التعريف اإلجرائي 
،داهل دردةلادولمهيدلهاردوهددذدصحهد  مادةلالحهدردةداتهة مدردرمفمدد-الصف الخامس االبتدائي :

دحصدةلقوه مرد،دةلاكو دةلريدر جلمهدذمىدةلتجلارد.دد–ذصداهمرردتكلمهد
دد
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 الفصل الثاني
 طريقة فيرنالد وفهم المقروء -المحور االول :

 

دFernald methodطريقة فيرنالد  -اواًل:
(دمفصدد,310-3171 ددذملرولهت ملدة هم دتسههدةلحمةالد هردمهدةلهكتمل ديلمالداوك مم دددد

ح دههد هدردةلدهكتملةادذدصد هد دةلدر الدد31,7عم مرداانل دذصدرمة  دةلقل دةلسعلم د،دذصد و د
ر احهدل مالدق  د ه دةلدر الدذدصدادهةلالدلدمالدةرجهدمالدد3133ا دجواسردعمكويم،دمذصد و د

م ت ودذصدةلاهةلالدةد تموهمدرد،دمذدصدجواسدردكولم ملرمدودذدصدلدمالدةرجهدمالد،دمقاهدةلاوقصدا دمى
عدددولكهدذملرولدددهداا دددوفاوهد همددده دذدددصداجدددو دةلتسهدددم دماددد دادددار ود لمقت دددودلتسهدددم دةلتمامدددردملددد د

 .Cecil Rت ددتمه دةل ددل دةلال مددردمةل دداسمردذقدد دادد دة ددتمهاهدةل ددل ددةلحلكمددردمةلاهام ددرد 

Reynolds and Elaine Fletcher – Janzen ,2002 ,P392-393 .)د
 مددوه دةلاهل ددردةلتواسددردد(دذددصدG.Fernaldمقددهدة ددتسا دفددرةدةد ددهم دادد دقادد ديددلمالدذملرولددهد د

ر و دددو دتسهدددم دةل دددم دةلدددرم دلدددمالدلدددهم  دنددةلدددريدق  دددهدادددىدد,312دلجواسدددردكولم ملرمدددودذدددصد دددو 
د(د.د431،د د2,32ةلا لمرد دةلمق صد،ددامزم داحهمهدا دةلكهاوه

هلةرداسورم دوددع ردةلتدصدتتردوم دةلتسدلادودمامزدفرادةل لمقردتلكمزفودكهاوتى،مااد  هدردةلكهادوهدمة 
مةل  ددد دةلقلة دددصدلادددودمكتددد دممقدددلردكادددود،دماكددد دد–مدددم دكتوادددردةل  ددد دلق دددتىدا دددتمهاو دكهاوتدددىدد–

د(.د412،د د2,,2ة تمهة دفرادةل لمقردرماو دذصدتسهم دةل   دا ولةهدةلت جصد دةلزموهد،د
 -طريقة " فيرنالد " من أربعة مراحل هي : وتتكون

ممتولدةل ول دار  ىد دةلكهاردرمدةلكهاوهد(دةلالةهدتسها ود،دممقم دةلاهلالداكتواردةلكهارد هرد -3
ملقرداقه داهم د،دن دمتتابدةل   دةلكهارداذ واسىد،دابدر قىدلحلمادةلكهاردمم دتتاسدىدل دود

حلكمرد(د،دمابدتتادبدةل  د دلهكهادردمر د دد دفرودم تمه دةل   دحو تصدةلهاالدةلحو ردةلحال
ةل  ددد د دن ادددو دلحو دددردةل دددابد(د،دمتكدددللدفدددرادةلساهمدددردحتدددرددةلادددهلالدةلكهادددردكدددصدم ددداس و

م ددت مبدةل  دد دكتوات ددود هددردرحددمد ددحمحدة تاددوهة د هددردرةكلتددىد،دممددت دتجامددبدةلكهاددوهدةلتددصد
ردق ددردا دددتمهاو دتسها ددودةل  دد دذدددصدةلاهددادرمدةل ددرهم دةلمدددو داددىد،دنددد دمددت دتكهم ددىداكتواددد

جامددبدةلكهاددوهدةلتددصدتسها ددود،دمرممددلة دت اددبدق ددردةل  دد دكددصدم ددت مبدقددلة  دق ددتىدةلمو ددرد
دةلاكمرردا دكهاوهدتان دةمتمولةتىدةلرةتمرد.د

م هدد دادد دةل  دد دتتاددبدكدد دكهاددردادد دكهاوتددىد،داددبدتسهماددىدكهاددوهدجهمدده دادد دمددم دلامتددىد -2
 صد مهدارم  دابدر  ىدن دمكتا ود.دلهاهلالدرنرو دكتواتىدلهكهارد،دابدتلهمهدةل   دذ

مددتسه دةل  دد دكهاددوهدجهمدده د دد د لمدد دن م ددىد هددردةلكهاددوهدةلا ام ددر،دمتكلةلفددودرةتمددو درمد -1
 رفرمو دقا دكتوات و،دم رهدفرةدةلا تمىدقهدم ت مبدةل   دةلقلة  دذصدةلكت دةلام ار.د
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ةلا ام در،درمدرجدزة دماك دله   در دمتسلاد هردكهاوهدجهمه دا دمم دااونهت وداولكهاوهد -4
ادد دةلكهاددوهدةل ددوا دتسها ددو،دم هددردرلددردم ددت مبدةل  دد دتساددم دةلاسلذددردةلاكت دداردادد دمددم د

د(د412،د د2,,2ا ولةهدةلقلة  دمةد تمسو .د دةلزموهد،د
 

 فهم المقروء  -ثانيًا:
داهرهدةلرىلموهدةله ممردةلحهمنرد،دمو ردمرر ودجو هداا دةلرىلموهدةلمةذده داد دةل دل ،دندد ر  

ةلت ددملدةلحاددوليدةلددريد ددلىدنلددردةلاجتاددبدةلا دده د،ر دد  دذددصدى ددملدةلسهمددهدادد دةلا دد هحوهد
د(د.دد201-206،د د1,,2ةلحهمنرد دةلسهمةرصد،ددةله ممر

ةلتصدتسهامفود،دمماك دة تمهة ددمار ودذ  دةلاقلم دنردمسصدةلاسهام درفامردةكت و دةل هاردلها ول 
ةلتددصدتدد د لادد ود ددواقو دلا ددو ه دةل هاددردلم دداحمةدركنددلددرعددو درمد دده دررعدد رد،درمدكدد دةألرعدد ر

د(د.ددد317،د د2,32مةلجهمه د دةل همتصد،ددنتقورو دل   دةلكهاوهدةلاقلم  
د

 أنواع الفهم القرائي
د-:اودماحىدك دا د:د ه مودمم ههةمرد:Comprehensionمق  دةل   دةلقلة صد  

 :ددLiteral Comprehensionةل   دةلحلذصد

 :ددComp Comprehension :ential  ترتوجصدةل   دةد

 دListening Comprehensionةل   دةد تاو صد

 :  Lexical Comprehensionةل   دةلاسجاصد

 : Affective Comprehensionةل   دةلسو  صد

 : Critical Comprehensionةل   دةلرقهيد

 thSalvia and Ysseldyke, 1998 , 7 

 الفهم القرائي ومهاراتا تروايا
 

 ا تمىدةل   دةلحلذصدرمدةل  حصدرمدةلىوفليد.د-3

 ا تمىدةل   دةلروقه.درمدةد ترتوجصد.د-2

 ا تمىدةل   دةلروقهد.د-1

 ا تمىدةل   دةلترمقص.د-4

  (د11-13،د د,2,3 د اهةلاوليد،دددددددددددددددددد ا تمىدةل   دةإلاهة صد.د-0
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 أهداف الفهم القرائي 
د-ما درف درفهةادذ  دةلاقلم داودمهصد:

دتزممهدةأل  و دانلم دا دةلمالةهدةلاترم رد  د لم دةلقلة  دذصداموهم دةلرعو دةإلر ورصد. -3
 ةد تالةلدذصدترامردةدتجوفوهدةل هماردرحمدةلقلة  دذصداموهم دةلرعو دةإلر ورصدةلامته رد. -2
 ا دةلاوه دةلتصدتقلر.دةد تالةلدذصدترامردةلقهل د هردجابدةلاسورصدةلامته ر -1
 تهلم دةلتمامرد هردةلقلة  دةلهقمقرد. -4
دا دمىو ادةلقلة  دمرفا ودزموه د ل ردةل   د.د -0  ةد تالةلدذصدرهة د هه 

د(د13،د د3,,2 د ممررد،دد
 الدراسات السابقة  -المحور الثاني :

د هددددرتق ددددما وددرلىدص ددددم د هددددردةلهلة ددددوهدةل ددددواقردةلقلماددددردادددد داماددددم داحنددددإلاسددددهدة
د:در و م احملم د

دبأسلوب فيرنالد. : دراسات متعلقة المحور األول 
د(د.د1,,2 دديهلة رد اهدةل وه -3

 فهم المقروء دراسات .الثاني: دراسات متعلقة بالمحور 
د(د.د,,,2هلة ردةلرسماصد د -3

 

د(دددد1,,2هلة رد اهدةل وهيد د
الردوا دتسهمادصددةألله دمة دت هذهدرندلد–رجلمهدفرادةلهلة ردذصدةلجواسمردةأللهرمرد د او د(ددددد

(دلتهامددرةهدد VAKTذددلهيدلسددمجد ددسماوهدةلقددلة  داو ددتساو در ددهم دذملرولددهداتسددههدةلحددمةالد 
ةل ددادةلنولددضدمةلمددواالدذددصدةلاددهةلالدةلحكمامددردةلتواسددردلاهملمددردتلامددرد اددو دةألملددرد،دملتحقمدد د

ةمتولهدفرادةلسمررد عمة مو داد د(دتهامر د،دمقهد,6متولهدةلاوحنرد مررداكمرردا د فهادةلاحضدة
جاددم تم د،دت دبداددهةلالدحكمامددردتسددمهدنلدرداهملمددرد اددو دةألملددردقوادهداتق ددم دةلتهامددرةهد هددردا

(دتهامر دكاودق داهدكد د,1(دتهامر د،دمةلاجام ردةلاوا ردكرلرد ,1 اجام ردتجلمامردم ههفود
لمددواالد،دمقادد دادده د(دتهامددر دادد دةل ددادة30(دتهامددر دادد دةل ددادةلنولددضدم 30 داجام ددردنلددرد

ةلتجلاددردكوذددذهداددم دةلاجاددم تم دذددصدةل ددادمهلجددردا ددتمىد ددسماردةلقددلة  د،دنردقواددهدةلاوحنددرد
ااردددو دالردددوا دذدددلهيدة دددترهد هدددردر دددهم دذملرولدددهداتسدددههدةلحدددمةالد،دمتددد دت امقدددىد هدددردةلاجام دددرد

دددودةلاجام دددردةلادددوا ردذقدددهد دددهدةلتجلمامدددردااددده دناورمدددردر دددوامبد،دمذدددصدذ ددد دهلة دددصدمةحدددهدرا  هل  
 دةد تموهمدددرد(دمكوردددهدرهة دةلاحدددضدةمتادددولة داسدددهمو درجدددليد هدددردةلتهامدددرةهد هدددردةل لمقدددردةلتقهمهمدددرد

ددددددد دتحهمدددد دةلتاددددوم دةلاعددددتلرد(دةلاوحنددددردةلم ددددو  دةإلح ددددو مردذددددصدةلاحددددضدهةلاجاددددم تم د،ة ددددتساه
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(د،دماسدددهدةرت دددو دةلتجلادددردتم دددههدةلهلة دددردنلدددردمجدددمهدذدددل دريدهدلدددرددANCOVAWay 2 د
نح ددو مردذددصدةلا ددولةهدةلقلة مددرداعددك د ددو داددم دتهامددرةهدةلاجام ددردةلتجلمامددردمةلاددوا ردح دد د

ممجدهدذدل درمددةلالروا دةلا ترهد هردر هم دذملرولهداتسههدةلحمةالد،دمرى لهدةلرتو  دكرلردرر ىدد
درتدو  دةلتجلادردهدلردنح و مردذصدا ولة هدةلقلة  داعك دمت و  دام دةلاجام دردمةل داد،دري:دن  

تماددحدمجددمهدتح دد دذددصدا ددولةهدقددلة  دةلا ددلهةهد،دما ددول دةلقددلة  دةلج لمددرد،دما ددول دةد ددتمسو د
ةلقلة صدلتهامرةهدةل ادةلمواالدمسزىدلهالروا دةلا ترهد هردر هم دذملرولهداتسههدةلحمةالدممزمدهد

درد(د.د-،د ديد1,,2،دديردةلتسهمامرد د اهدةل وهازموه دهلجردةل سما
د

 (  2222دراسة النعيمي ) 
كهمددردةلتلامددرد دةادد دلعددهد(د،دمة ددت هذهداسلذددردرنددلدد–رجلمددهدفددرادةلهلة ددردذددصدجواسددردمددذتص:ددددد

ة تساو دةدمتاولةهدةلقاهمرد،دمةألفهةادةل دهمكمرد،دمةلاهم دوهدةلسوادرداكمر دودة دتلةتمجموهدقاهمدرد
 ولسددردذددصدةد ددتمسو دةلقلة ددصدمةألهة دةلتسامددليدلددهىد هاددردةللةاددبدةإل ددهةهيدةلسددو دتاسددو دلتددهلمالدةلا

(د,30(د ولاددردمد ,34(د ولاددو دم ولادرد،دامةقدبد ,21لات مدلدةلجدرالد،اه دهد مرددردفدرادةلهلة درد 
 ولادددددو دادددددمز م د عدددددمة مو د هدددددردرلادددددبداجام دددددوهد،در دددددهدةلاوحدددددضدةمتادددددولة دلقمدددددوالدرندددددلدة دددددتساو د
ةد تلةتمجموهدةلقاهمردةلنمضدذدصدةد دتمسو دةلقلة دصدذدصدادم دةألفدهةادةل دهمكمرد،دما دتمموت ود،د

(دذقددل دامز ددرد هددرداجاددم تم دادد دةأل دد هرد،دكورددهد,4مةلملم ددردةإلمتاولمددردماهدددد ددههددذقلةتددىد 
(دذقددل داددد دردددم دةدمتمدددولدادد داتسدددههداذلاسدددرداددهة  دذدددصدحدددم دكوردددهد,1ةلاجام ددردةألملدددردتاددد د 

ةلاوحدضدذدصدفدرادةلهلة دردد (دذقلةهدا درم دةل دمة دمةلم دذد،دة دتسا,3جام ردةلنورمردتا د ةلا
تحهم دةلتاوم دةلنرو صدةلت و هصد،دماسوا دةلتاو دامل م د،دماسوهلدردد-ةلم و  دةإلح و مردةةتمرد:

د مىد.دكلمراوخد،دماسوهلردتحهم دةلتاوم دةألحوهيد،دم لمقردعمد-الةم د،دماسوهلردةل ود– املاو د
دمكورهدرتو  دةلهلة رد هرداودمذتصد:د

دت م دةل ولاوهد هردةل م دذصدةد تمسو دةلقلة صدمةألهة دةلتسامليد.د -3
ت دددم دةلاجام دددوهدةلتجلمامدددردةلتدددصدهل دددهداو دددتساو دةدمتادددولةهدةلقاهمدددردمةألفدددهةادةل دددهمكمرد -2

مةلاهم وهدةلسوارد هردةلاجام دردةلادوا ردذدصدةد دتمسو دةلقلة دصدمةألهة دةلتسامدليد دزةمدلد
 (دد,17-161،د د2,33،د

د  



 

 
 

 

 
 

 

أ ثر اسلوب فرياندل يف فهم املقروء من 

النصوص القرأ نية دلى تلميذات الصف 

 اخلامس الابتدايئ

495 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 .م.د. يوسف حسن محمد أ  

 مروان حمك توفيق
 3172 اكنون الاول( 71العدد )

 الفصل الثالث
جراءاتا  منهج البحث وا 

ذ ددد دةلاقدددلم داددد ددهلة دددتىدلاسلذدددرد درندددلدر دددهم دذملرولدددهدذدددصةتادددبدةلاوحدددضدةلادددر  دةلتجلمادددصدذدددصد
دةلاحضدةلتجلمادصدكدو دنلدردرادهد ةلر م دةلقلآرمردلهىدتهامرةهدةل ادةلمواالدةداتهة صد(د،دأل  

 (د17،د د3113قلم دمسهدرحهضدررمة دةلاحمضدذصدةلتلامردمركنلفودهقرد دةلزماسصدمةل رو د،د

 التصميم التجريبي  -أواًل:
درمدلذاد وددحضدةلت ام دةلتجلماصد،دريدمابدم ردتجلمامرد،دملم دا ودتحقم دذلماىمابدةلاو

 .(د204،د د,311 دهةاهدم اهةللحا د،د

 -:(دذصددددرهرواد3ملرلردر هدةلاوحضدةلت ام دةلتجلماصدل رادةلهلة ردمذ دةلجهم دلق د د

 ( 1جدول رقم ) 
 التصميم التجريبي المستخدم في البحث

 االختبار المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
ددر هم دذملرولهدةلتجلمامر

دذ  دةلاقلم 
د

دةمتاولدة تمسو  دةل لمقردةلتقهمهمردةلاوا ر
د

 مجتمع البحث وعينتا  -ثانيًا :
كهمدردةلتلامدرداسردم دنلدردد–لجذدةلاوحضدةلردرمردكتو دت  م دا ارد وهلداد ددجواسدردتكلمدهددد

ةلاهملمردةلسواردلهتلامردذصداحوذىرد محدةلهم د،دمقهدزةلدةلاوحضداهملمردةلتلامردذصدر مادألج د
ةمتمددولدةلاددهةلالدةلتددصد ددمجليد هم ددودةلهلة ددردةلحولمددرد،داسددهدر دحددههدةلاوحددضدةلاددهةلالدةداتهة مددرد

تكلمددهدذددصدةلاهملمددردةلسواددردلهتلامددردذددصددلق دد دتلامددرد(دةلتواسددرد40ةلر ولمددردلهارددوهدةلاددولدد ددههفود د
حصدةلقوه دمرد،دتد دةمتمدولداهل دردةلادولمهيدد-تكلمهدد–احوذىرد محدةلهم د،دالكزدةلاحوذىرد

ةداتهة مدددردلهاردددوهدةلتدددصدرجدددليدةلاوحدددضدا دددودةلهلة دددردةلحولمدددرد،دمقدددهدمقدددبدةدمتمدددولد هم دددودا دددمل د
 -اق مه دلأل او دةةتمرد:

دوحض.مرلردلقلا ودا د ك دةلاد-3
دأل دةلتهامرةهدا دمهم دةجتاو صداتجورالد.د-2د

ةلسمردردةد دت م مرد(د،دماهل ردهجهردةداتهة مردلهاروه مت دةمتمولداهل ردحمة دةداتهة مردلهاروهد
 هادددو در دفدددوتم دةلاهل دددتم داددد در دددالداجتادددبدةلاهل دددردةلتدددصد دددمجليد هم دددودةلهلة دددردةلحولمدددردتددد د

 دةلتجلاددرد،دممجددهدةلاوحددضدرر  ددودتادد دنددمضدعددس دله ددادةدت ددو داددبدنهةل دةلاهل ددرد هددردنجددلة
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مفصدعدسارد درد(دمعدسارد د د(دمعدسارد دجد(دد2,31د-2,32دةلمواالدةداتهة صدلهسو دةلهلة ص
تدد دةمتمددولدةلعددساردةمتمددولة د عددمة مو دد،دةمتمددلهدعددساردد درد(دةلتددصدتاندد دةلاجام ددردةلتجلمامددردةلتددصد

ادددوه دةلقدددلآ دةلكدددلم دمةلتلامدددردةإل دددمامردمذددد دةلات مدددلد دددتهلالدةلتهامدددرةهدةلر دددم دةلقلآرمدددردذدددصد
 در ددددهم دذملرولددددهد(د،دمةمتمددددلهدعددددساردد د د(دةلتددددصدتاندددد دةلاجام ددددردةلاددددوا ردةلتددددصددةلا ددددتق 

 تهلالدةلتهامرةهدةلر م دةلقلآرمردذصدادوه دةلقدلآ دةلكدلم دمذد دةل لمقدردةلتقهمهمدرد دةد تموهمدرد(د
(دد22(دتهامدر دامةقدبد دد46 ددهددةلاجام دةلكهصدلهعدساتم اهم دةلتسل دلهات ملدةلا تق د.دمقهدا

(دتهامدر دذدصدعدسارد د د(د،درادوداولر داردلتهامدرةهدعدسارد درد(دذدت دد24تهامر دذصدعدسارد درد(دم د
(دتمامردمرلردألر د د دركدمل(دمفد دد4(دا دةلتهامرةهدةللة اوهدمكرلردت دة تاسوهد دد0ة تاسوهد د

 ددادةلمددواالدةداتددهة صدممجددمهف دذددصدةلاهل ددردلىددلمادمو ددرد،د درد(دلهدمهل ددم دذددصدةلعددسارد
اد دد(د6(د،دراودتهامرةهدعسارد د د(دذت دة دتاسوهد دد31ذذ احد ههدةلتهامرةهداسهدةد تاسوهد د

(دكادودفدمدد31 ددةلتهامرةهدألر  دلة اوهدذصدةل ادر  ىدذذ احد دههدةلتهامدرةهداسدهدةد دتاسوه
دواد.د(دةلاماحدذصدرهرد2ذصدةلجهم دلق د د

د
 ( عدد التلميذات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده 2جدول رقم )    

الصف  المجموعة
 والشعبة

عدد التلميذات 
 قبل االستبعاد

عدد التلميذات 
 الراسبات

 عدد التالميذ
 ) الذكور (

عدد التلميذات 
 بعد االستبعاد

د31د4د0د22دمواالدردةلتجلمامر
د31د-د6د24دمواالد دةلاوا ر

د13د4د33د46 المجموع
 

 تكافؤ مجموعتي البحث  -ثالثًا:
رجلىدةلاوحضدتكوذاة دنح و مو دام داجام تصدةلاحضدذصد ههدا دةلات ملةهدقا دةلاه دذصدةلتجلارد
دذصدار قردمةحه دمجرالدمةحهدألجد دةلتذكدهداد د دمارد دةلتهامرةهد د مرردةلاحضد(دم ك    هاو در  

دد-ةلتجلاردمفرادةلات ملةهدفصداودمهصد:
دذصداوه دةلتلامردةإل مامر.دهلجوهدةمتاولداسهماوهد ددمتاولدةلتكوذاد(-3
د.د2,32-2,33هلجردةلتلامردةإل مامردلهتهامرةهدذصدةل ادةللةابدةداتهة صدلهسو دةلهلة ص-2
دةلسالدةلزارصدلهتهامرةهداح ماو داوألع لد.د-1
دةلتح م دةلهلة صدلآلاو د.د-4
دةلتح م دةلهلة صدلألا وهد.د-0



 

 
 

 

 
 

 

أ ثر اسلوب فرياندل يف فهم املقروء من 

النصوص القرأ نية دلى تلميذات الصف 

 اخلامس الابتدايئ

497 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 
 .م.د. يوسف حسن محمد أ  

 مروان حمك توفيق
 3172 اكنون الاول( 71العدد )

دلآلاددو (داولر دداردلتكددوذادةلتح ددم دةلهلة ددصداولر دداردد2تدد دة ددتمهة دةلم ددمهردةدح ددو مردالاددبد دكددو
(دمة دد0,،, ددممجدددهدذدددل درمدهدلدددردةح دددو مرد ردددهدا دددتمىدةلرتدددو  دةردددىدددمرى دددلهدمةألا دددوه

دح و مو د.ن د تواجام تصدةلاحضداتكوذ
د

 ضبط المتغيرات الدخيلة في التجربة  -رابعًا:
 ةمتمولدةلسمررد -3
 ىلمادةلتجلاردمةلحمةهضدةلا وحار -2
 ةلجرالد -1
 رهة دةلقموالد -4
د لمردةلتجلارد -0
 اه دةلتجلارد -6
 ةلقو  داولتهلمالد -7

 
 تحديد المادة العلمية -خامسًا:
  صياغة األهداف السلوكية -سادسًا:

د ددهمكصدادد درجددزة دةل ددملدةلقلآرمددردةل ددتردةلاامرددرددذددصدةلاقددللدد,,3قددهد ددوبدةلاوحددضد د (دفددها 
ةألم د،دمت د مويت ود هردةلا تمموهدةلنمندردةلهلة صدله ادةلمواالدةداتهة صدله   دةلهلة صد
دةألفددهةادةل ددهمكمردتدد ددةألملددردذددصدت ددرمادفددل داهددم د دةلتددركلد،دمةل  دد د، مةلت امدد د(د،د هاددو در  

(دفدهذو دد13تلتما ودا دقا دةلاوحضدح  دةلملم ردةإلمتاولمرد،دمت دةعتقو دذصدا دتمىدةلتدركلد د
ذقدهد (دفدهذو د دهمكمو د،دد21همكمو دمذصدا تمىدةلت امد د د(دفهذو د د43ةل   د دد همكمو دمذصدا تمى

 (.د%,1ار ارد ددت د لا ود هردةلمالة دمةلاحكام دا درميدةدمت و د،دمقهدمةذقمةد هم و

 
 إعداد الخطط التدريسية -سابعًا:

ملقددهدر دده دةلاوحددضدةلم دد دةلتهلم ددمردةلام اددردلهتهامددرةهدذددصدتهلم دد  دةلر ددم دةلقلآرمددردةلاقددللد
ةلتجلمامدددددردمةل لمقدددددردةلتقهمهمدددددرددتهلم ددددد ود،داستادددددهة د هدددددرد لمقدددددرد در دددددهم دذملرولدددددهد(دلهاجام دددددر

دالة دمةلاحكام دا درميدةدمت و (دلهاجام ردةلاوا رد،دمقهدت د لا ود هردةلم ةد تموهمر
د
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 أداة البحث  -ثامنًا:
اد دةلر دم دةلقلآرمدردملاودكو دةلاحضدمت هد دفكدرةدةمتادولدلقمدوالدا دتمىدةل  د دلدهىدةلتهامدرةهد

له ددادةلمددواالدةداتددهة صدذقددهدقددو دةلاوحددضداال ددهةهدفددرةددةدمتاددول،دمذماددودمددذتصدتماددمحدإلجددلة ةهد
ن دهةهدةمتاددولد دذ دد دةلاقددلم د(دةمتادولد دةد ددتمسو د(د،د هددرداددم دةألفدهةادةل ددهمكمرد،دلقددهدر دده د

فدهةادةل دهمكمردةلعدواهرد(دذقدل دتد د دمويتىداد دةألد,4ةلاوحضدةمتاولدذ  دةلاقلم دةلاكدم داد د د
دةلات ملدةلتوابدفمد(دفهذو د همكمو دد43لا تمىدةل   دمةلاول رد ههفود د  دذ  دةلاقلم د(د،دما ا در  

لدمرلدردلقمددوالداددهىدة دتمسو دةلتهامددرةهدلهر ددم دةلقلآرمدرد،دمقددهدمز  دةلاوحددضدفدرادةل قددلةهد هددرد
د-رهرواد:د(دذصد1نمنردر  هرد،دمةأل  هردتتكم دح  دةلجهم دلق د د

 ( 3جدول رقم ) 
 توزيع أسئلة اختبار فهم المقروء

 عدد الفقرات عدد األسئلة نوع السؤال ت
د32د3دةدمتمولدا داتسههدد3
د36د3دةلا واقردمةلازةمجردد2
د32د3دةلكهارداسروفودد1

 صدق االختبار  –ب 
دةدمتاولدةل وه دفمدةمتاولدمقمالدةلمىم دردةلتدصدمدز  درردىدمقم د ود، مددمقدمالدعدم و درمدلدادهد ددن  

ار ددودرمداوإلاددوذردنلم ددود،دمرم داسددورصدفددرةدةدمتاددولدفددمدررددىدمقددمالداددودماددبدلقمو ددىد داهحدد د،د
 (د.د,27،د د2,33

(دذقدل دا دم تىدةألملمدرد هدردد,4 ل دةلاوحضدةدمتاولدةلريدر دهادار  دىد،دمةلدريدمتدذلاداد د د
 د لة دد دتددهلمالدماعددلذم د،دماهل ددم د،داجام ددردادد دةلماددلة دمةلاحك  اددم دادد درميدةدمت ددو د

ماسهادم دذددصداددوه دةلتلامددردةإل ددمامرد(د،دلهتسددلاد هددردامحىددوت  دمةد ددت م د هددردآلة  دد دمذدد د
 ددمحمردةل قددلةهدةإلمتاولمددرد،دم ددمارد ددمويت ود،دماددهىدام ات ددودلا ددتمىدةلتهامددرةهدةل دداد

لاحك  ادم دتادهدةلتسدهممهدةلم دمل د هدردةلمواالدةداتهة صد،دماسهدةتمورداودمهز دا دآلة دةلمالة دمة
داددد دةل قدددلةهدلم ددداحدةدمتادددولدجدددوفزة دلهت امددد دا قلةتدددىدةلاول دددرد د (دذقدددل د،دمقدددهدة دددتمه دد,4 دددهه 

(دذدددصدح دددو در دددهةهدةلمادددلة دةلدددرم درعدددولمةدنلدددردد2ةلاوحدددضدةلم دددمهردةإلح دددو مردالادددبدكدددويد دكدددو
د محمردرمدتسهم درمد ه د محمردةل قلةه.

د
د
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 التجربة االستطالعية  -ج 
(دتهامدر داد دتهامدرةهدةل دادد,,3رجلىدةلاوحضدةدمتاولد دذ د دةلاقدلم د(د هدرد مردردقدهلفود دد

ةلمددواالدةداتددهة صد،دمادد داجتاددبدةلاحددضدر  ددىدذددصداهل ددردحددمة دلهارددوهدتدد دةجددلة دةدمتاددولدذددصد
دددد ددههدةلتهامددرةهدماهدددد2,32/دد32/دد36ةلامةذدد ددذددصدةلح ددردةألملددردمددم دةدحددهد,1:3ةل ددو رد

(دتهامر د،دمقهدة تسو دةلاوحضدا و ردمهممردلاسلذردةلمقهد رهدة تم دملقردةدمتاولدا دك دد,0 
تهامر دن دقو دةلاوحضداتنامهدةلمقدهد هدردملقدردةدمتادولد،دمكدرلردةل لمقدردر  د ودذدصدةلمدم دةلندورصد

ةلنورمددرد،دمذددصداهل ددردد دداوحو دذددصدةلح ددرد,,،1ةل ددو رددد2,32/دد32/دد37ةدنرددم دةلامةذدد د
(دتهامر دد,0هجهردلهاروهدت دنجلة دةدمتاولدر  ىد هرد مرردا در الدةلاجتابدمقهلد ههف ددادد د

،دمقهدت دتنامهدةلمقهد هدردكد د د حرداد دملقدردةدمتادولد،دمقدهدفدهادةلاوحدضداد دةلتجلادردةلدرد
 رد(د،دتحهمدد دذقددلةهدتحهمددهدةلددزا دةلارو دد دلممتاددولد هددرداجاددم تصدةلاحددضد دةلتجلمامددردمةلاددوا

ةدمتادددولد،دما دددتمىد دددسماردةل قدددلةهد،دما دددتمىدتاممدددزدةل قدددلةهدمح دددو داسواددد دةلنادددوهدنرداهددددد
(دهقمقدددرد،دمقدددهدد13 دد ادددودمقدددولد(دهقمقدددرد،دري:دد72:,1اتم ددد دزاددد دةإلجوادددرد هدددردةدمتادددولد د

 ة تسا دةلاوحضدةلم مهردةدح و مرداتم  دةلح واصدلزا دةدمتاول.د

 

 االختبارثبات  -د
كلمراددوخد(دد–ماسوهلددرد دةل ددوددمقددهدة ددتمه دةلاوحددضدألجدد دناددوهدةدمتاددولد لمقددردةلتجز ددردةلر دد مر

دد-لهناوهدمكاوداام دااودمذتصد:
 

 طريقة التجزئة النصفية  -أوالً :

 دذ د دةلاقدلم د(،دنرددة تاهدةلاوحضد هرد لمقردةلتجز ردةلر  مردلهتحق دا دناوهدذقلةهدةدمتادول
(دتهامدر دذدصداهل دتصدد,,3(دذقل د هرد مرردتكمرهداد د دد,4ةدمتاولدةلاكم دا د دت دت ام د

ماسدددددهدت دددددحمحدنجوادددددوهدةلتهامدددددرةهد دةلسمردددددردد حدددددمة دلهاردددددوهدماهل دددددردهجهدددددردلهاردددددوهدةداتدددددهة متم
د،دمةلهلجوهد هردةل قلةهدةلزمجمدردةد ت م مرد(دت دح و دهلجردك دتهامر د هردةل قلةهدةل لهمر

(دماسدددهدد,7،,هددددد دماسدددهفودتددد دح دددو داسواددد دةلنادددوهداو دددتمهة داسواددد دةلتادددو دامل دددم دمقدددهدا
د(د.دد12،,الةم داهدداسوا دةلناوهدلممتاولداه هد دد– املاو ددت حمحىدااسوهلر

 
 كرونباخ (  –معادلة ) الفا  -ثانيًا :

(دمفددمدد61،, ددذقددهداهددددكلمراددوخدلاسلذددرداسوادد دةلناددوهدةدمتاددولد–ة ددتسا دةلاوحددضداسوهلددردةل ددود
رم دةمتاددولدةد دددتمسو د(دداسوادد دناددوهدجمدددهد،دما ددرادةلحولدددردقددهدى ددلدةدمتادددولد دذ دد دةلاقدددلم د(

د- هردنمنردة  هردامز رداول مل دةةتمرد:د(دذقل دامز رد,4ا م تىدةلر و مردةلريداهدد د
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دذقل د.دد32د-ةل اة دةألم د:
دذقل د.دد36د-ةل اة دةلنورصد:
دذقل د.دد32د-ةل اة دةلنولضد:

 
 تطبيق تجربة البحث

د- اهدةلاوحضدذصداه دت ام دةلتجلاردةلردةلقمو داودجلة ةهدةدتمرد:
اوعددلدةلاوحدددضدات امدد دةلتجلادددرد هددردةلتهامدددرةهد داجادددم تصدةلاحددضد(دمدددم دةألحددهداددد دعددد لد -3

،دمرلرداتهلمالدك دعساردا دةل ادةلمواالدةداتهة صدد2,32/دد,3/دد7تعلم دةألم دةلامةذ د
مذددد دةلجدددهم دةد دددام صدلهاهل دددردندددمضدح ددد دة دددام مو دلكددد داجام دددرد،دمقدددهدة دددتالدتدددهلمالد

،دلددرةدةرت ددهدةلتجلاددردد2,31د–د2,32هلة ددصدةألم دلهسددو دةلهلة ددصدةلاجاددم تم د ددمة دةل  دد دةل
د.ددد2,32/دد32/دد24ةلامةذ ددذصدمم دةدنرم 

اددم دةلاوحددضدارددردةلمددم دةألم د رددهدت امدد دةلتجلاددردلكدد داجام ددردة ددهم دتددهلمالدةلتهامددرةهدد -2
لهلة دصد هردمذ دةلم  دةلتهلم مردةلتصدر هفودةلاوحضدا اقو داعك دا دتالدحتدردر ومدردةل  د دة

دتهامرةهدةلاجام ردةلتجلمامردذصدعسارد درد(دقهدت دتهلم   دمذد دة دهم دذملرولدهد،د ةألم د،دنردن  
ددددددددراددددودتهامددددرةهدةلاجام ددددردةلاددددوا ردذددددصدعددددسارد د د(دذقددددهدتدددد دتهلم دددد  دمذدددد دةل لمقددددردةلتقهمهمددددر

  دةد تموهمرد(دذصدةلر م دةلقلآرمردله ادةلمواالدةداتهة صد.د
(د هرد مرردا دةلتهامرةهداهدد ههف دد ةمتاولدذ  دةلاقلم د دةمتاولدةد تمسو ا دةلاوحضد -1
(دتهامر دذصداهل تصدحمة دلهاروهدماهل ردهجهردلهاروهدةداتدهة متم دلكدصدمتذكدهداد دنادوهدد,,3 د

/دد32/دد37د–د36رهة دةلاحددضد،دمفددمدةمتاددولدذ دد دةلاقددلم د،دمذددصدمددماصدةألحددهدمةدنرددم دةلامةذدد د
 (دتهامر د.دد,0 دداهل تم د،دملك داهل رلكمدةلد2,32

/دد32/دد24 ا دةلاوحضدةدمتاولد هردتهامرةهد داجام تصدةلاحضد(دذصدمدم دةدنردم دةلامةذد دد
(ددمقهدتاهدةدجدلة ةهدامادبدرملة دةدمتادولدد ،دةمتاولدذ  دةلاقلم د دةمتاولدةد تمسود2,32

(دهقمقددردلإلجواددرد دد دد13ر دلددهم  د دد هددردلحددمهدةلتهامددرةهداعددك داقهددم د،دماددم دةلاوحددضدل دد 
 ة  هردةدمتاولد،دمقهدرمادل  داوإلعول دلقه دةد  هردمةإلجوارد هم ود.

 
 الوسائل االحصائية  -تاسعًا :

ددتحهمد درتدو  دةلتجلادرداولم دو  دةدح دو مرد د د لمد دالردوا دذدصدة تسا دةلاوحضدنجلة ةهداحندىد
 ،(دSPSS د
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  ( T- test مستقلتين )االختبار التائي لعينتين   -1
 دةمتاددددولدتجلمامددددردمةلاددددوا رد(دذددددصدةلات مددددلةهدة ددددتساهى دةلاوحددددضدلهتكددددوذاداددددم دةلاجاددددم تم د دةل

ةلاسهمادددوهد دةمتادددولدةلتكدددوذاد(د،دهلجدددوهدةلتهامدددرةهدذدددصدادددوه دةلتلامدددردةد دددمامرددلهسدددو دةلهلة دددصد
ذ دددد دةلاقددددلم د(دةمتاددددولدةل ددددوا د،دمةلساددددلداح ددددم داوألعدددد لدلهتهامددددرةهد(دمكددددرلردذددددصدةمتاددددولد د

داجام تصدةلاحضد.دددةد تمسو دلهاقولرردام داتم  صدهلجوه
 (   Square –Chi( )  2مربع ) كا -2

ة ددددتسا دةلاوحددددضدفددددرادةلم ددددمهردةإلح ددددو مردلهتكددددوذادذددددصدةلات مددددلد دةلتح ددددم دةلهلة ددددصدلآلاددددو د
أل دددهةهدةلمادددلة دةلدددرم د مذدددصد ددده دةدمتادددول مةألا دددوهدلدددهىدةلتهامدددرةهد(د داجادددم تصدةلاحدددضد(

درعولمةدنلرد محمردرمديملد محمردرمدتسهم دةل قلةهددمتاولدذ  دةلاقلم د.د
د
 (  Item Difficulty Equation (معادل صعوبة الفقرات  -3

ة تسا دةلاوحضدفرادةلم مهردةدح و مردلح و داسوا د سماردةل قلةهدةدمتاول دذ  دةلاقلم د(د
درمد دةمتاولدةد تمسو د(د.د

 ( Item Difficulty ation Equation (معامل تمييز الفقرات  -4
دددد دذ  دةلاقدلم د(درمدة تسا دةلاوحضدفرادةلم مهردةإلح و مردلدلح و دقم دتاممزدذقلةهدةدمتاول

د دةمتاولدةد تمسو د(.
 ( Person Coefficient Correlationمعامل ارتباط بيرسون )  -5

ةإلح دددو مردلدمرلدددردلح دددو دنادددوهدةدمتادددولدةد دددتمسو دا لمقدددردة دددتسا دةلاوحدددضدفدددرادةلم دددمهرد
دةلتجز ردةلر  مرد.

د( Spearman – Brown Correlationبراون )  –معامل سبيرمان  -6
دددددددة دددتسا دةلاوحدددضدفدددرادةلم دددمهردةإلح دددو مردذدددصدت دددحمحداسواددد دةدلتادددو دادددم دجدددزريدةدمتادددول

دةلتاو دامل م د. دا لمردةلتجز ردةلر  مرد(دماسهدة تملةجداسوا د
د( Crounbach Alpha Equationكرونباخ )  –معادلة ألفا  -7

ددددددددة ددددتسا دةلاوحددددضدفددددرادةلاسوهلددددردلدمرلددددردلاسلذددددردناددددوهدذقددددلةهدةدمتاددددولد دذ دددد دةلاقددددلم د(ددري
د دةدمتاولدةد تمسو د(د.
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

 عرض النتائج -أواًل :
 دددسردةلاوحدددضد ردددهدنكادددو دتجلادددردةلاحدددضدمذددد دةإلجدددلة ةهدةلتدددصدرعدددولدنلم دددودةلاوحدددضدذدددصدةل  ددد د

(د،دد32اهحدد دلقدد د ددجواددوهدةلتهامددرةهدلهاجاددم تم دةلتجلمامددردمةلاددوا رنت ددحمحددنلددرةل ددوا د
دفددرةدةدمتاددولددهلجددرد(د،د,4ةلاول ددرد ددمذدد دهلجددردت ددحمحدةدمتاددول (دد,4متكددم دادد د د هاددو در  

د.مةلمالة دا درميدةدمت و د دمدةلاحكادة تاهد همىدةلاوحضدممةذ د همىددذقل دةلري
مقو دةلاوحضداولتحق دا دعلم دة تمهة دةدمتاولدةلتو صد هرد مرتم دا تقهتم دذصدتحهم داموروهد

دد-ةلاحضدمكاودمذتصد:
دحج دةلسمرتم دركالدا دما رد. -3
 .دد1نلرد+د1-قماردةإللتمة دمتلةمحدام د -2
ددددةلقماددردةل و مددردةلتددصدت ددوميدةلتاددوم دةألكاددلداق ددم د هددردةلتاددوم دةد دد لدهةلددردةح ددو مو د -1

 (د.دد211-217،د د7,,2 دةلق و د،د
 الفرضية الصفرية

(دلسمرتم دا تقهتم د،دلاسلذردةلهدلردةإلح دو مردله دل ددT-testة تسا دةلاوحضدةدمتاولدةلتو صد د
 (.د4مذ دةلجهم دلق د دم د دةلتجلمامردمةلاوا رد(دام داتم  دةلح واصدلهلجوهدةلاجام ت

 (  4جدول رقم ) 
 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمتوسطي المجموعتين في متغير فهم المقروء 

 المجموعة
حجم 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

قيمة ت 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 4,22 34,00 13 التجريبية
3,873 2,042 29 

حصائياً إدالة 

 عند مستوى 

 7,03 25,50 18 الضابطة ( 0,05) 

تدددلذ دةل لادددمرددنركادددلداددد دةلقمادددردةلجهملمدددرد،در دةلقمادددردةلتو مدددردةلاح دددماردذدددالمذدددصدفدددرةدةلحدددو د
ىدممجدددهدذدددل درمدهدلددردنح دددو مرداددم داجادددم تصدةلاحدددضدر ددند:ةل دد لمردمتقاددد دةل لاددمردةلاهمهدددردري

اادودد،دةلجدهم درهردوادذدصفدمدامادحدذملرولدهدكادودداذ دهم ل ولحدةلاجام ردةلتجلمامردةلتصده ل هد
مدده د هدددردر دةلتدددهلمالدا لمقدددردذملرولددهدم ددد  دن ددد واو دكامدددلة دذدددصدذ دد دةلتهامدددرةهدةكندددلداددد دتهلم دددىد

د.ا مل داستوه د
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 تفسير النتائج  -ثانيًا :
دفرةدةلت م دح  دلريدةلاوحضدمسمهدةلردر او د همه دمفصداودمهصد: دد-ن  

در ددددهم دذملرولددددهدر ددددهم داتسددددههدةلحددددمةالد د -3 (دمسادددد د هددددردامو اددددردحددددمةالددVAKTن  
دةلتهامرةهدااودمجس دةلاسهماردتتل  دذصدررفور  دح  دم مةهدر هم دذملرولهد.د

ذقددو داددبدا ددتمىدةلسقهددصدل ددرادةلالحهددردةلسالمددردادد دةلهلة ددردا ددا دمسدده در ددهم دذملرولددهداتمة -2
نول دةلهةذسمردلهىدةلتهامرةهد.د  ننول دةإلرتاواد،دمة 

ددددددةلات مدددلدةلا دددتق دن دةلر دددم دةلقلآرمدددردةلتدددصدهل ددد ودةلاوحدددضدذدددصدةلتجلادددردتدددتم  دادددب -1
دددددد در دددهم دذملرولدددهد(دمتدددتم  دادددبدةلات مدددلدةلتدددواب دذ ددد دةلاقدددلم د(د،دحدددم دادددودمعدددملدنلمدددى

اتلكمزفدددود هدددردةألرعددد ردةلتدددصدد(دممقدددم د:دتتامدددزد لمقدددرد دذملرولدددهد(د2,,2 دةلزمدددوهد،د
هلةر واددردةل  دد دلق ددتىدا ددتمهاو دمددم دكتد–اسورم ددوددتترددوم دةلتسددلاد هددردةلكهاددوهد،دمة 

 (د.د412،د د2,,2 صدلاودمكت دممقلرد دةلزموهد،دمةل   دةلقلةدكهاوتى
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات -اواًل:

ة دفددرةدةأل ددهم دمم دد دماعددك دةمجددواصدتددهلمالداددوه دةلقددلآ دةلكددلم دمةلتلامددردةإل ددمامرد،د -3
 دةلتركلد،دمةل   د،ددBLOOMدممو ر دةلتهلجدةألملصدلالةح دةلتهلمالدح  دفل داهم 

دةلتقهمهمرد دةد تموهمرد(د.ددمةلت ام د(درذا دا دةل لمقر
در ددددهم دذملرولددددهدمدددداهيدنلددددردتل ددددم دةلكهاددددردرمدةلددددر دمذ اددددىدلددددهىدتهامددددرةهدةل دددداد -2 ن  

 ةلمواالدةداتهة صد.د
در هم دذملرولهدمس صدلهتهامرةهدذصدةلالحهدردةداتهة  -1 دمدردةلقدهل د هدردنادلةزدرذكدولدجهمده ن  

  سرد،دذمجسه  درمةهدتساملدمذ  دماسلذردلتهردةألذكولدةلتصدتتمةلهدذصد قمل  د.دممة
در هم دذملرولهدذصدم مةتىدمر  ىدمجس دةلتهامرةهدمزهه دليارداولاعولكردذصدةلدهلالد -4 ن  

متددزهةهدقددواهمت  دذددصدةل  دد دا ددا دناددلةزدةلم ددمةهداعددك دات ه دد دماددرى دمةلددريدممو دد د
 حمة   داولتهلم .

 
 التوصيات  -ثانيًا :

دد-ذصدام درتو  دةلاحضدةلتصدتم  دنلم ودةلاوحضدمم صدااودمذتصد:
مرا صد هرداسهاصدماسهادوهدةلالحهدردةداتهة مدرد ردهدت امد در دهم دذملرولدهدتدمذملدةلام درد -3

ةلتسهمامردةلارو اردلهتمامردرمدةلتهامرةهدةلمولمردا دةلانملةهدمةلاعدتتوهدةلتدصدتدا لد هدرد
 مةلحالدحلكصد.ددةل ابدمةلا لدمةلر  حمة   دان د

ة دت سمدد دركنددلد ددههدادد دحددمةالدةلتمامددردذددصد اهمتددصدةلتسهددم دمةلددتسه دمجسدد دةلاسهدد دركنددلد -2
 قهل دا ديملاد هردت  مردةلار وجدةلاهل صدةلاقللداولمقهدةلاحههد.د

دةلتهامرةهدلهم  درم دا دةلمدماد -1 دا دةلاهةلالدةداتهة مردر   ااوددحىىدةلاوحضدذصد هه 
ادددد داسهاددددصدادددددوه دةلتلامددددردةإل دددددمامردذسهددددرداسهادددددصدماسهاددددوهدةلقدددددلآ دةلكددددلم دمةلتلامدددددرد
ةإل ددمامردتجر دد در ددهم دةلعدده دمةل هىددردتجددوادةلتمامددردمةلتهامددرةهدمَر دمجسهددمةدتهلم دد  د
دهمرردودهمد دم دلدملدمالدهمد د ماهيدةلردةلليادردذدصدةلدهم د،دمادلمل دةلتا درداوللحادردأل  

ذدددصدةلحدددهمضدةلعدددلماد  دنر دددىداددد دد  دددهردهللاد همدددىدم ددده (د  دددل،دمكادددودقدددو دل دددم دهللا
 .(1 دملح دددم لح د((
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 المقترحات  -ثالثًا :
دد-مت مملة دلىدمقتلحدةلاوحضدنجلة داومذتصد:،دة تكاود دلاودتم  دنلمىدةلاحضد

مدلداد دةل دلم دةألهامدردرمدآهلة ردمتجلم دلهات مدلدةلا دتق د در دهم دذملرولدهد(دذدصدذدل د -3
 ةلسهامرد.د

 .ةلقلىدمةأللموادذصددمرهلة ردااونهردلههلة ردةلحولمرد هرد مروهدا دةلتما -2
 ةلالحهردةداتهة مرد.دتمامرهدذصدامةهدهلة مردرملىداولر اردلهلة ردأل هم دذملرول -1
 . هردةلاهةلالددت ام دنجلة ةهدةلهلة ردةلحولمرد هرد مروهدكامل دا هادتساما و -4
 ددل درهلة ددردأل ددهم دذملرولددهد هددرد ددم داحددمدةألامددردا ددهادم ددم دةلاسهماددرداعددك د -0

دما مل دا  مارد.د
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 المصادر العربية
 ** القرآن الكريم         
 والدةحاهدد،دتحقم :دلسان العربفدد(د.د733دهدةا دارىملد،دجاو دةلهم داحاهدا داكل د  -3

  د.1,,2،دهةلدةلكت دةلسهامرد،داملمهد،دلارو د،دد3،د د30حمهلد،دا 
ةلاموليد،دةإلاو دةاصد اههللاداحاهدا دن او م دا دنالةفم دا دةلا مل داد دالهزادردةلجس دصد دهد -2

،دد1،داددا دةلددر :داحاددمهداحاددهداحاددمهدح دد در ددولد،د دصههحيا البخههار فدددد(د.د206
  د.3111فدد،د3431لارو د،دهد،داملمدكواهردلمرو داجههدمةحهد،دهةلدةلكت دةلسهامرد،د

،ةإل ددهةلدةللةاددبد،دهةلدد3،د دتنميههة االسههتعداد اللغههو  عنههد األطفههالاسددو د،د اددهةل توحد.ددةاددم -1
  د.,,,2ةلعلم دلهرعلدمةلتمزمبد،دةألله د،د او د،د

،دهةلدةل كلدةلسلاصدد3،د دالذكاءات المتعددة والفهم تنمية وتعميقجوالد،دجوالد اهةلحامهد.د -4
  د.1,,2فدد،د3424 د،دا لد،د،دةلقوفلد

،دهةلدد3،دتحقمددد :دنادددلةفم دةألامدددوليد،د دالتعريفهههاتةلجلجدددورصد،د هدددصداددد داحادددهداددد د هدددصد.د -0
  د.3114فدد،د34,0ةلكتو دةلسلاصد،داجههدمةحهد،داملمهد،دلارو د،د

األمههههراض النفسههههية والعقليههههة واالضههههطرابات كاددددو دح دددد د.د،دد،د اهةلاجمددددهددممفاددددصدةلمهمددددهي -6
  د.3117،دهةلدةل كلدةلسلاصد،داملمهد،دلارو د،دد3،د األطفال  السلوكية عند

طرائهق تهدريس التربيهة اإلسهالمية وأسهاليبها حادهد،دمحمدردن داو م د.درةلممةله دم مهد،درو دلد -7
،دهةلدحرم دلهرعلدمةلتمزمبد،د او د،دةلااهكردةأللهرمردةل وعدامرد،دد3،د وتطبيقاتها العملية 

  د.3,,2
،دده. د،دا اسدردجواسدرددمناهج البحث التربو رملدح م د.درهةاهدم اهةللحا د،د زمزدحرود،د -1

  د.,311ا هةهد،دا هةهد،دةلسلة د،د
،دداتجاههات حديثهة فهي تهدريس اللغهة العربيهة  دسوهد ادهةلكلم د.،دةلهلماصدمةلمة هصد،د ىد هصد -1

  د.0,,2،د ول دةلكت دةلحهمضد،دنلاهد،ددةألله د،دد3 
طرائهق تهدريس اللغهة العربيهة  –ملخصات رسهائل الماجسهتير والهدكتوراه زةملد،د سهد هدصد.د -,3

،ده. د،دةلروعدل:داا  دردا دلدالتادردلهكتدو دةلسلةقدصد،دةلا اسدر:ددفي الجامعات العراقيهة
نو لدجس دلدةلس دواصدله او دردةل رمدردةلحهمندرد،دةلتر مدر:دةلسولامدردةلاتحده د،دامدلمهد،دلاردو د،د

  د.دد2,33
،ده. د،دد3،دجدمنههاهج البحههث فههي التربيههةلزماسددصدمةل رددو د،د اددهدةلجهمدد د،داحاددهدةحاددهد.دة -33

  د.3113ا اسردجواسردا هةهد،دا هةهد،دةلسلة د،د
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المتفوقههههون عقليههههًا ذوو صههههعوبات الههههتعلم قضههههايا التعريههههف  ةلزمددددوهد،دذتحددددصدا دددد  رد. -32
 . 2,,2فدد،د4223ةلقوفل د،دا لد،د،دهةلدةلرعلدلهجواسوهد،دد3،د دوالتشخيص والعالج

د3،د التقهويم  –األنشطة  –التدريس التبادلي والقراءة الناقدة المؤشرات ةل همتصد،دذلةالد.د -31
  د.2,32،د ول دةلكت دةلحهمضد،دنلاهد،دةألله د،د

المههنهج ،دةاددلةفم داحاددهد،دلةعددهدحاددهدةلكنمددليد،د ددلدةلمددت د ناددو د هددصد.دمآمددلم دةلعددوذسصد -34
،داكتاردةلسامكو د،دةللمدو د،دةلااهكدردةلسلامدردةل دسمهمرد،دد3،د دالمدرسي من من:ور جديد

  د.3116فدد،د3437
،هةلدةل كددلد،دهاعدد د،دد2،د دأثههر العههرف فههي فهههم النصههوصةلسهددمةرصد،دلقمددرد ددىدجددوالد.د -30

  د.1,,2فدد،د,341 ملمرد،د
أثههر اسههتخدام أسههئلة التحضههير القبليههة فههي تحصههيل طالبههات ةلسددزةميد،دمذددو دتلكددصد  مددرد.د -36

ةاد دد-كهمدردةلتلامدردد-جواسدردا دهةهدد،ددلصف الخهامس االدبهي فهي مهادة التربيهة اإلسهالميةا
  د.3111يملدارعمل د(دلد دلعهد،دل ولرداوج تم

،داستراتيجيات فهم المقروء أسسها الن:ريهة وتطبيقاتهها العمليهة  . اهةلاوليد،داوفلدعساو  -37
  د.,2,3،ددةألله ،دهةلدةلا مل د،د او د،دد3 

،دةلالكدزدةلنقدوذصدةلسلادصد،دد1،د دفي أصول الحوار وتجديهد علهم الكهالما د،د ىد.د اهةللح -31
  د.7,,2ةلهةلدةلاماو د،دةلا ل د،د

أثههر برنههامج تعليمههي فههرد  لعههالج صههعوبات القههراءة باسههتخدام  اددهةل وهيد،دروفدده داح دد د.د -31
ارس ( لطالبهات الصهف الثالهث والخهامس فهي المهد VAKTأسلوب فيرنالد متعدد الحواس ) 

(دردةأللهرمدرد،در لمحدردهكتدملةا يملدارعدمل ،دةلجواسددالحكومية التابعة لمديرية عمان األولى
  د.1,,2 او د،دةألله د،د

مسههتوى تحصههيل تالميههذ الصههف الرابههع األساسههي فههي فهههم  ممرددرد،د اددلدحهاددمد اددههللاد.د -,2
،ددارعددمل ( يمددلدد،دل ددولرداوج ددتملدالمههادة المقههروءة باللغههة العربيههة فههي محاف:ههة نههابلس

  د.3,,2فدد،د3422،دذه  م د،دجواسردةلرجوحدةلم رمرد،درواهال
اقتدداالدادد دكتددو دةل  دد دةل امسددصدلهسددول ددالمشههكالت السههلوكية عنههد األطفههالةل اددل د،درامددىد.د -23

مةلرعددددلد،دامددددلمهد،دلارددددو د،دةدركهمددددزيدةلددددهكتملدةمهمر ددددمملضد،دةلاكتدددد دةإل ددددماصدله او ددددرد
  د3161

،ده. د،دةلروعددل:د ددوالددمبههادا االحصههاء والقيههاس االجتمههاعيةلق ددو د،دا ددهيداحاددهد.د -22
 د د.د7,,2له او ردمةلرعلد،دةلار مل د،دا لد،د
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،داا  ددرددمنههاهج التربيههة اإلسههالمية والمربههون العههاملون فيهههاةلكممرددصد،داوجددهد ل ددو .د -21
  د.3111ةللمو دله او ردمةلرعلدمةلتمزمبد،داملمهد،دلارو د،د

صههحيا فدددد(د.د263،دألاددصدةلح ددم دا دده دادد دحجددوجدةلقعددمليدةلرم ددوامليد دهددةلرم ددواملي -24
،ددهةلدةا دةلجمزيد،دةلقوفل د،دجا ملمردا لدد3،دتحقم د:داحاهدذاةهد اهةلاوقصد،د دمسلم

 د د.د1,,2ةلسلامرد،د
،دهةلدةلا ددمل دلهرعددلدمةلتمزمددبدد1،د دصههعوبات الههتعلم الن:ههر  والتطبيقههيةلددمق صد،دلةاددصد.د -20

  د.2,32رد،د او د،دةألله د،دمةل او 
،دهةلدةلا ددمل دلهرعددلد0، القيههاس والتقههويم فههي التربيههة وعلههم الههنفساهحدد د،د ددواصداحاددهد.د -26

  د.2,33مةلتمزمبدمةل او رد،د او د،دةدله د،د
االتجاههههات الحديثهههة فهههي طرائهههق تدريسهههي التربيهههة الدينيهههة ام دددرد،دا ددد  ردن ددداو م د.د -27

فدددد،د3421اسصد،دةلسددم د،دةإلاددولةهدةلسلامددردةلاتحدده د،د،دهةلدةلكتددو دةلجددود3،د داإلسههالمية
  د.2,,2

،داهملمدرددالمعهدل 1791( لسهنة  32ن:ام المدارس االبتدائية رقم )  مزةل دةلتلامردةلسلةقمرد. -21
  د.3171ا اسردمزةل دةلتلامرد،د
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