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  ملخص
ى  تعّرف  ال الدراسة ههذ تهدف ر االلتحاق بم  إل ال   أث ة رياض األطف ه  رحل ة    أو عدم في تنمي

دنيا في األردن     ة األساسية ال ة   . مهارتي القراءة الجهرية والكتابة لدى طالبات المرحل تكونت عين
دنيا من       ) ٩٠(من التي اختيرت عشوائيًا  الدراسة ة ال ات الصفوف األساسية الثالث طالبة من طالب
طالبة من آل صف من الصفوف    ) ٣٠(بواقع  التي اختيرت قصديًا،) أم حبيبة األساسية(مدرسة 
رياض طالبة ممن لم يلتحقن ب) ١٥(طالبة ممن سبق وأن التحقن برياض األطفال و) ١٥(الثالثة، 
ابي      ًاأعد الباحث اختبار. األطفال ار الكت ي وآخر لالختب ألداء القرائ ائي   . ل ار الت  وباستخدام االختب

)t-test(  رت ال تقلة أظه ات المس ائج ع للعين ائي  نت ة إحص روق دال ود ف توى   ًادم وج د مس   عن
)α =تحقن     )٠٫٠٥ م يل بين متوسطات درجات الطالبات الالئي التحقن برياض األطفال والالئي ل

ة  برياض األطفال في مهارتي القراءة ة    الجهري ة للصفوف الثالث ذه    . والكتاب ائج وفي ضوء ه  النت
أهي    تأهيلالدراسة بضرورة  أوصت ال ت رامج     معلمات رياض األطف ًا خاصًا، وإعداد الب ًال تربوي

ى     ات الصف األول حت ال بمتطلب اض األطف ات ري ة معلم بة، وتوعي دورات المناس ة وال التدريبي
  .يساعدن في تهيئة الطفل للحياة المدرسية

 
Abstract 

The goal of this study is to identify the impact of the enrollment in 
kindergarten for children for the development of both reading and writing 
skills to students of the Basic School in Jordan. The sample of the study 
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is consisted of randomly selected (90) students of the three basic 
classrooms from school (Basic Umm Habiba) that chosen as the 
intentional, by (30) students from each classroom of the three 
classrooms, (15) students who have already enrolled in kindergarten for 
children and (15) students who have not enrolled in kindergarten for 
children. The researcher developed a test for the performance of reading 
and another for the written test. Using the (t-test) for independent 
samples that the results showed no statistically significant mean 
differences at the level (α=0.05) between the mean of students who were 
enrolled in kindergartens for children and who were not enrolled in 
kindergartens for children in both reading and writing skills for the three 
grades. The study recommends training kindergarten teachers, and 
raising their awareness on the demands of the first grade, to help on the 
student’s preparation for school enrolment.    

  
  المقدمة واإلطار النظري

رة            ي الفت تعلم، فه ال لل ة األطف زة لتهيئ ة متمي ة تربوي ال مرحل اض األطف ة ري د مرحل تع
وه      ب نم ل جوان ل وتكام ح شخصية الطف ى لمالم ذور األول ا وضع الب تم خالله ي ي ة الت التكويني

قد تتخذ مساراًَ وتتميز بكونها زاخرة بقدرات الطفل التي ... األساسية من جسمية، وعقلية، ولغوية
إيجابيًا أو سلبيًا، فإذا ما قدمت لها الرعاية والمساندة تطورت وازدهرت، أما إذا ُأهِملت أو ُعوِّقت 

  .فإنها َتضُعف أو ُتطَمس

االبتدائية منذ عقود، في حين ال تزال  ولقد عرفت العديد من البلدان تعليم ما قبل المرحلة
سنوات إلى  ٤وهذا التعليم يخدم األطفال من سن . اآلخر لبعضفكرة هذا التعليم جديدة نسبًيا في ا

أخرى بتقديم هذه الخدمة لألطفال في سنتهم الخامسة، وتمتد  سنوات، في حين تكتفي بلدان ٦
التعليم، حيث يكون متاحًا تقريبًا  االختالفات المتعلقة بهذا التعليم لتطال مدى توافر هذا النوع من

يتوافر للقليلين أو ربما ال يتوافر في دول ُأخرى  لدان آأوروبا، في حينلكل األطفال في بعض الب
  ).٢٠٠٠باتريشيا، (وال سيما الدول النامية 

 Association for Childhood Education وقد أآد االتحاد العالمي لتربية الطفولة
International (ACEI)  يقضيها على أهمية السنوات التي تسبق المدرسة مباشرة أو التي

الجسمية والعقلية واالجتماعية (األطفال في الروضة بشكٍل خاص على نموهم بمظاهره المختلفة 
يدرك االتحاد العالمي لتربية الطفولة أهمية : "وأعرب عن ذلك بالقول). واالنفعالية والروحية

: ة لألطفالالتربية في الروضة، ويشدد على البرامج ذات الجودة العالية التي توفر خبرات مناسب
  Frey, and Fisher, 2010).     "(لغويًا، وثقافيًا، ونمائيًا
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ة النفسيون              اء اللغ د آشف علم ى مر العصور فق اء عل ام العلم ل موضع اهتم وقد ظل الطف
ن  و ١٩٥٩ تشو مسكي( رغ   ١٩٦٤إرف ًا أن     ) ١٩٦٧ولينب ين عام ر من أربع ذ أآث ل  من د  الطف  ُول

ا   ى اآتس ه من آشف القواعد       وفي دماغه قدرٌة هائلٌة عل درة تمكن ذه الق ات، وأن ه ة    ب اللغ اللغوي
ين أو          ان لغت مَّ إتق ذه القواعد ومن ث ق ه ا، وتطبي ا ذاتيداعي د   .ثالث لغات في آٍن واحدٍ     آشًفا إب وق

ر        أن هذه القدرة الآتساب اللغات ) ١٩٦٧(آشف لينبرغ  د سن السادسة، وتتغي دأ بالضمور بع تب
م برمجة الدماغ تغييًرا ب ل           يولوجيا من تعل ا قب ة م ذلك أصبحت مرحل ة؛ ل م المعرف ى تعل اللغات إل

ة  ة مخصص ا   السادس ة م ات أوًال، وإن مرحل اب اللغ اب    الآتس ة الآتس ة مخصص د السادس بع
ة    ة اللغوي ا المعرف إن المفروض      .المعرفة ومنه ك ف ى ذل اًء عل ق اإلنسان أن      وبن ة خل حسب طبيع
ٍة    ن السادسة منيتفرغ الطفل لتعلم المعرفة بعد س تعلم لغ ر (العمر، بعد أن تفرغ ل ا  ) أو أآث وأتقنه

   .السادسةقبل سن 

د سن السادسة     ة بع ه            أما تعلم اللغ م يكشف ل ى معّل اج إل ه يحت تعلم ألن دًا من الم فيتطلب جه
ذه القواعد          . الجديدة قواعد اللغة ق ه ى تطبي دّرب عل ه في الت ل يبذل ى وقت طوي مع   آما يحتاج إل
م     تعّرضه لل ل المعل أ والتصحيح من قب ة     . خط ذه العملي وم به ا هو يق ل سن      بينم ٍة قب بصورٍة تلقائي
  . السادسة

 :وهكذا يمكن القول إن هناك طريقتين لتحصيل اللغة

قبل السادسة من العمر وهي الطريقة الفطرية التي يكشف الطفل فيها القواعد  :األولى
  .دون معرفٍة واعيٍة بهامن اللغوية ويطبقها 

وهي الطريقة المعرفية الواعية والتي ال بّد فيها من ، تبدأ بعد السادسة من العمر: لثانيةا
  : الوارد في .وتدريبه على ممارستها تدريبًا مقصودًا ضمن خطة منهجية آشف القاعدة للمتعّلم

http://forum.amrkhaled.net/showthread. 

ه في     ذي تترآ يتضح مما سبق أهمية الدور الذي تضطلع به رياض األطفال ومدى التأثير ال
ة        ة غني ة تربوي ه بيئ وافرت ل ليمًا إال إذا ت حياة األفراد فيما بعد، آما تبين أن الطفل ال ينمو نموًا س

ى تنمي    ه الجسيمة   ومليئة بالمثيرات والمنبهات التي تتماشى مع قدراته وطاقاته وتعمل عل ة جوانب
ا هي إال             ة م ة التربوي ذه البيئ اة آإنسان، وه ه من الحي ة والتي تمكن والنفسية واالجتماعية والعقلي
أنواع شتى من         رة، حيث يستمتعون ب ة المبك روضة األطفال التي يلتحقون بها في مرحلة الطفول

  .األنشطة التي يقبلون عليها

للغة الرئيسة في حياة األطفال والتي تبنى من خالل وتعد عملية القراءة والكتابة من محاور ا
وتؤآد الدراسات التجريبية والوصفية في آثير من الدول على ضرورة . السنين األولى في حياتهم

معرفة الطفل للفونيمك وعلم الصوتيات لتعلم الطفل األحرف األبجدية قراءة وآتابة، ويتعلم 
ر من خالل مشاهدته لأللعاب والصور واألشكال في الطفل بدايات القراءة والكتابة منذ الصغ

الطبيعة والخربشة، وهذا ما يؤآد عليه آثير من الباحثين والتربويين من أمثال روسو، 
، وتعمل آثير من الدول في إجراء تطبيقات تساعد األطفال على فيقوتسكيبستالوتزي، فروبل، 
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 الرقاد،(اقع في روضات الدول المتقدمة اآتساب مهارات االستعداد للقراءة والكتابة آما هو و
٤١٦: ٢٠٠٦.(  

وتعد . آما أن اللغة الوسيلة التي تساعد األطفال على التعبير عن حاجاتهم وأفكارهم وآرائهم
مرحلة الطفولة المبكرة أسرع مراحل النمو اللغوي تحصيًال وتعبيرًا، فالنمو اللغوي له قيمة 

الشخصي واالجتماعي، ومن أهم مطالب تكيف طفل ما قبل آبيرة في التعبير عن النفس والتوافق 
المدرسة مع بيئة هو اآتساب مهارات التعبير عن حاجاته الخاصة من مشاعر وعواطف 

 بوذراع،(وأحاسيس، ويساعد ذلك على تكوين محصول لغوى آبير لدى أطفال هذه المرحلة 
٢٠٠٧:٣١٠.(  

ين ألهميتها، فمن الصعب أن يوجد نشاط ال وقد حظيت مهارة القراءة باهتمام بالغ من الباحث
آان هذا النشاط في المدرسة أم المنزل أم العمل، وللقراءة تأثيرات واسعة أ سواءيتطلب القراءة 

وعميقة ومتنوعة على الطفل، فهي توسع دائرة خبرته وتنميها، وتنشط قواه الفكرية وتهذب ذوقه 
والقراءة تسمو بخبرات األطفال . ومعرفة غيرهوتشبع فيه حب االستطالع النافع لمعرفة نفسه 

العادية، وتجعل لها قيمة عالية، فاألطفال أينما آانوا يجربون ويختبرون آل ما يحيط بهم، 
، اإلنسانيةلمثل هذه التجارب، وتمدهم بأفضل صورة للتجارب  وتقديرًا والقراءة تزيدهم فهمًا

، وعن طريقها يتمكن الطفل من التحصيل العلمي وتفتح أمامهم أبواب الثقافة العامة أينما آانت
الذي يساعده على السير بنجاح في حياته المدرسية، وعن طريقها يمكن أن يحل الكثير من 

والقراءة تساعد الطفل على التوافق الشخصي . المشكالت اليومية والعلمية التي تواجهه
ت السليمة، وأنماط السلوك واالجتماعي، فهي تساعد الطفل على اآتساب القيم واالتجاها

وهي بذلك سبيل . مستوى الكبار إلىالمرغوب فيها، واالستقالل عن الوالدين، وآيفية الوصول 
التعلم الذاتي في وقت تفجرت فيه المعرفة البشرية وتضاعف حجمها وأصبح مستحيال على 

المحدودة وعليها  المؤسسة التربوية أن تزود المتعلم بكل ما يلزمه من معارف في فترة دراسته
  ).٢٠٠٤ويح وبرآات وحافظ  ؛٢٠٠٧الدراوشة ( أن تزوده بمهارات التعلم الذاتي

وتعد الكتابة من أعظم ما أنتجه العقل البشري، وهي من مهارات اللغة األساسية، إال أن 
ويرى علماء االنثروبولوجيا أن . موضوع الكتابة لم ينل االهتمام الذي ناله موضوع القراءة

  ).٢٠٠٥عاشور (بدأ تاريخه الحقيقي حين اخترع الكتابة  نساناإل

ويتعلم األطفال الصغار الكتابة من خالل النماذج المتكررة التي يشاهدونها، ومن خالل 
من خالل إمالء األطفال لمواضيعهم الخاصة  رؤيتهم لكتابة اآلخرين وهي تقرأ لهم، وأيضًا

، )الشخبطة(األولى للكتابة عادة عن طريق الخطوط  بمساعدة المعلمة، وتكون محاوالت األطفال
وعندما تصبح الرسوم العشوائية لخطوط األطفال على سطور أفقية بدال من التعرجات الدائرية 

  ).٢٠٠٣خليل، (غير الهادفة، عندها يدرك األطفال بدايات تعلم الكتابة 

نتج عن قلة الدراسات وأثار موضوع توقيت البدء بتعلم الكتابة قدرا من الخالف، ربما 
ويمكن تعرف المتطلبات القبلية لتعلم الكتابة من خالل تحليل . التجريبية التي تناولت هذا الجانب

  ).٢٠٠١البكري وآخرون: (عملية الكتابة، وتتلخص هذه المتطلبات في
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 .سالمة البصر والسمع -

ابع اليد الثالث، بالقلم بأص اإلمساكتطور العضالت الصغرى للطفل، التي تمكن الطفل من  -
 . الوسطى والسبابة واإلبهام، وتحريك اليد حرآة دقيقة في اتجاهات مختلفة

فالعيون تبصر وتترجم ما وقع عليه اإلبصار من صور . نمو التآزر البصري اليدوي -
 .ية، واليد تكتبورسومات وجمل وعبارات وأشكال هندس

لى إدراك أن اللغة المكتوبة تتكون فهم نظام الكتابة، ويتم ذلك من خالل مساعدة الطفل ع -
من جمل، والجمل تتكون من آلمات، والكلمات تتكون من حروف تتصل ببعضها بعضا 

  .وتترك فيما بينها مسافات معقولة

ومن األخطاء الشائعة في المجتمع هو اعتبار الكتابة مجرد نشاط يهدف إلى عملية النسخ 
رسوم فحسب، بل هي رموز تكّون جمال وآلمات ذات فالكتابة ليست مجرد . التي يقوم بها الطفل

معنى وظيفي، وال يجوز أن تنفصل الكتابة عن وظيفتها التي تتلخص في تحويل الكالم المنطوق 
  . إلى حروف وآلمات وجمل

يمر عبر مراحل معينة، ويمكن حصر  وإنماالكتابة ال يتم دفعة واحدة مهارات وتعلم 
  .)٢٠٠٠أبو مغلي وسالمة،  (:راحل العمرية اآلتيةمراحل تعلم الطفل الكتابة بالم

 ).وتقابلها الكتابة على ورق غير مسطر( مرحلة السنة األولى والثانية .١

 ).ويقابلها الرسم باأللوان الشمعية على ورق غير مسطر( ٤-٣المرحلة العمرية من  .٢

 ).وتقابلها الكتابة باأللوان( ٥-٤المرحلة العمرية من  .٣

 ).ويقابلها الوصل بين النقط( ٦-٥المرحلة العمرية  .٤

ازداد اهتمام األردن بمرحلة الطفولة المبكرة، وُخصص لهذا القطاع موارد وخطط  ولقد
التعليم من أجل  علمية ومؤسسات تالئم أهمية هذه المرحلة، وذلك من خالل عملية إصالح

من الصف وقد تدرجت نتاجات تدريس الكتابة في األردن ). ٢٠٠٨- ٢٠٠٣( اقتصاد المعرفة
العام والنتاجات العامة والخاصة  اإلطار: (الصف الثالث األساسي آاآلتي إلىاألول األساسي 

  ).٢٠٠٥لمادة اللغة العربية، 

 .ملى عليهيرسم وينقل الحروف والمقاطع والكلمات والجمل، ويكتب ما ُي: الصف األول -

 .عن حاجاته ومشاهداتهيعبر آتابة . مع بعض عالمات الترقيم يكتب جمًال: الصف الثاني -

 .عن مشاهداته وأفكاره يعبر آتابةعالمات الترقيم،  يكتب فقرات مراعيًا: الصف الثالث -

  :وأما نتاجات تدريس القراءة فقد تدرجت آاآلتي
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ويكون مقاطع وآلمات  ،يلفظ حروف الهجاء ويعرف الصورة الصوتية لها: الصف األول -
حدود الكلمات فيها، وأصوات المد الطويل  يقرأ الجمل قراءة جهرية، مميزًا. منها

 .التعريف) أل(والقصير، والسكون، والشدة، والتنوين، والتاء المربوطة والهاء و

مفرداتها  أفكارها الرئيسة مستوعبًا يقرأ النصوص قراءة جهرية محددًا: الصف الثاني -
 .أنماطها وتراآيبها مميزًا

 آلمة قراءة جهرية وصامتة مراعيًا) ١٥٠(مكونا من  يقرأ ويفهم نصًا: الصف الثالث -
العالقات واالرتباطات بين الكلمات وبين الجمل  عالمات الوقف واالنفعال فيه، مدرآًا

 .رأيه فيها األلفاظ فيها، ومبديًا والعبارات، مفسرًا

لتعرف إلى أي مدى يساعد التحاق الطلبة بمرحلة ما قبل المدرسة على دراسة ال هأتي هذتو
تاجات السابقة وتحسن أداء الطلبة في مهارتي القراءة والكتابة في الحلقة الدنيا من تحقيق الن

  .المرحلة األساسية
  

  اوأسئلته الدراسةمشكلة 
في تنمية مهارتي  أو عدمه االلتحاق بمرحلة رياض األطفال التعرف إلى أثر الدراسة تهدف
في مدرسة  وف الثالثة األساسية األولىلدى طالبات الصفوالكتابة في مادة اللغة العربية القراءة 

  :عن األسئلة اآلتية اإلجابةمن خالل  أم حبيبة األساسية

ما أثر االلتحاق برياض األطفال في تنمية مهارة القراءة الجهرية لدى طالبات الصف األول  .١
 األساسي؟

ف الثاني ما أثر االلتحاق برياض األطفال في تنمية مهارة القراءة الجهرية لدى طالبات الص .٢
  األساسي؟

اق  .٣ ر االلتح ا أث ات الصف   م دى طالب ة ل راءة الجهري ارة الق ة مه ي تنمي ال ف اض األطف بري
  الثالث األساسي؟

  ما أثر االلتحاق برياض األطفال على مهارة الكتابة لدى طالبات الصف األول األساسي؟ .٤

  ثاني األساسي؟ما أثر االلتحاق برياض األطفال على مهارة الكتابة لدى طالبات الصف ال .٥

  ما أثر االلتحاق برياض األطفال على مهارة الكتابة لدى طالبات الصف الثالث األساسي؟ .٦
  

  الدراسةفرضيات 

  :إلى التحقق من صحة الفرضيات اآلتية الدراسةهدف ت

بين متوسطي درجات طالبات الصف ) ٠٫٠٥=α(عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائيًا .١
 .ءة لصالح الطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفالاألول األساسي في مهارة القرا
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بين متوسطي درجات طالبات الصف ) ٠٫٠٥=α(عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائيًا .٢
 .الثاني األساسي في مهارة القراءة لصالح الطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال

سطي درجات طالبات الصف بين متو) ٠٫٠٥= α(عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائيًا .٣
 .الثالث األساسي في مهارة القراءة لصالح الطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال

بين متوسطي درجات طالبات الصف ) ٠٫٠٥=α(عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائيًا .٤
 .األول األساسي في مهارة الكتابة لصالح الطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال

بين متوسطي درجات طالبات الصف ) ٠٫٠٥= α(عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائيًا .٥
  .الثاني األساسي في مهارة الكتابة لصالح الطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال

بين متوسطي درجات طالبات الصف ) ٠٫٠٥=α(عند مستوى  يوجد فرق دال إحصائيًا .٦
  .لصالح الطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال الثالث األساسي في مهارة الكتابة

  
  الدراسةأهمية 

  :مما يأتي ةالحالي الدراسةتنبثق أهمية 

االستجابة التجاه التطوير التربوي نحو االقتصاد المعرفي في األردن الذي يدعو في  -
مرحلة الطفولة تنمية االستعداد المبكر للتعلم من خالل تنمية التعليم في  إلىالمكون الرابع 

 . المبكرة

تقدم هذه الدراسة دليًال عمليًا عن دور التعليم قبل المدرسي ومدى ضرورته لتحسين نوعية  -
 . التعليم، ومدى التقدم في مهارتي القراءة والكتابة لدى طلبة الصفوف األساسية

 وبعض أساليب قياسها لدى طلبة ،تقديم وصف لمهارات القراءة والكتابة ومؤشراتهما -
يمكن أن تفيد معلمي هذه الصفوف وآذلك مشرفيهم . الصفوف الثالثة األساسية األولى

  .وواضعي المناهج

بمرحلة رياض األطفال  االلتحاققلة الدراسات الميدانية العربية التي توضح العالقة بين  -
 . والنمو في مهارتي القراءة والكتابة لدى طلبة الصفوف الثالثة األساسية األولى

  
  ريفات اإلجرائيةالتع

مرحلة تعليمية غير إلزامية في سلم التعليم األردني يلتحق بها األطفال من : رياض األطفال
  .أشهر ٨سنوات و ٥ إلى أشهر ٨سنوات و ٣عمر 

قدرة طالب المرحلة األساسية الدنيا في الصفوف األولى والثانية والثالثة : مهارات القراءة
بمرحلة رياض األطفال والذين لم يلتحقوا على أداء المهارات في األردن الذين التحقوا سابقا 

  .وقيست بالدرجة التي يحصل عليها هذا الطالب في االختبار الذي أعده الباحث. القرائية
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قدرة طالب المرحلة األساسية الدنيا في الصفوف األولى والثانية والثالثة : مهارات الكتابة
لة رياض األطفال وغير الملتحقين بها على أداء المهارات في األردن الذين التحقوا سابقا بمرح

  .وقيست بالدرجة التي يحصل عليها هذا الطالب في االختبار الذي أعده الباحث. الكتابية

تعليم إلزامي ومجاني في المدارس الحكومية،  يقبل الطالب في السنة : التعليم األساسي
سنة السادسة من عمره في نهاية آانون األول من األولى من مرحلة التعليم األساسي إذا أتم ال

  .العام الدراسي الذي يقبل فيه
  

  الدراسةمحددات 
  :وفق المحددات اآلتية الدراسةجري ت

عينة من طلبة الصفوف األول والثاني والثالث األساسي في مدرسة أم حبيبة األساسية  .١
على هذه العينة  راسةالدويتحدد تعميم نتائج . ٢٠١٢-٢٠١١المختلطة للعام الدراسي 

 .ومثيالتها

 .بمهارتي القراءة والكتابة من بين مهارات اللغة العربية  الدراسةتتحدد نتائج هذا  .٢

هذه يتحدد بما لهذه األدوات من  الدراسةأدوات الدراسة من إعداد الباحثين، وتعميم نتائج  .٣
 .صدق وثبات

  
  ذات الصلة الدراسات

ارات       لقد تناولت العديد من الدراسات م  ا بالتحصيل والمه ال وعالقته وضوع رياض األطف
ة    ات األجنبي يما الدراس ة وال س ت        . اللغوي ا زال ات فم ذه الدراس دد ه ن تع رغم م ى ال ن عل ولك

ًا      . الدراسات العربية نادرة مقارنة بأهمية هذه المرحلة ذه الدراسات تاريخي ويستعرض الباحث ه
  :من األقدم إلى األحدث

راءة         ) ١٩٩٣(قام أبو مغلي  ادتي الق ة في م ى تحصيل الطلب رة الروضة عل بدراسة أثر خب
ة    ه االجتماعي ة   . والحساب في الصف األول األساسي، وعالقتها بجنس الطالب وحالت وتألفت عين

ن  ة م ة ) ٢٢٥(الدراس ارهم بالطريق م اختي ي ت ف األول األساس ة الص ن طلب ة م ًا وطالب طالب
ال، و    طالبًا وطالبة سبق ) ١١٢(عشوائية منهم  م االلتحاق برياض األطف ة   ) ١١٣(له ًا وطالب طالب

راءة،   : وتم تطوير أداتين للدراسة هما. لم يسبق لهم االلتحاق برياض األطفال اختبار تحصيلي للق
ى   واختبار تحصيلي للرياضيات وفق المنهج المقرر للفصل الدراسي األول، وآل اختبار يهدف إل

ا    .قرر لهذا الفصلقياس مدى اآتساب الطلبة لألهداف الم ائج من أهمه : وخلصت الدراسة بعدة نت
ثر إيجابيًا على تحصيله في مادتي القراءة والحساب في  يؤلروضة ل الطفلالتوصل إلى أن دخول 
  .الصف األول األساسي
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ل       ) ,Taiwo 2000(وهدفت دراسة تايوا  ال بالروضات قب ة التحاق األطف إلى تعرف أهمي
ى     التحاقهم بالمدرسة االبتدا ة الدراسة عل ًال من الصف    ) ١٢٠(ئية في بوستوانا، اشتملت عين طف

ة   راءة والكتاب ارة الق ة ومه ارات االجتماعي ارات المه يهم اختب ت عل دائي، طبق األول االبت
دة         ل لم ل طف ة لك ة فردي ت مقابل د ُأجري النفس، وق ة ب ار الثق ذلك اختب ابية، وآ ارات الحس والمه

ائج   ارت النت ة، وأش رين دقيق دارس    ىإلعش ي الم ال ف ين األطف ائيا ب ة إحص ًا دال اك فروق أن هن
رات   االبتدائية الذين تلقوا خبرات تعليمية محددة في الروضة، وبين األطفال الذين لم يتلقوا أي خب

ه   أو تدريبات قبل التحاقهم بالروضة، وهذه الفروق لصالح األطفال الذين التحقوا بالروضة، مما ل
  .  فال وتسريع تعلمهم في الصفوف األولى بالمدرسةأثر آبير في تحصيل األط

الكشف عن أثر خبرة رياض األطفال على تعلم  إلىدراسة هدفت ) ٢٠٠٠(وأجرى ملحم 
اللغة العربية في الصف األول األساسي في مديرية التربية والتعليم بمنطقة اربد األولى، والبالغ 

اسة تعرف ما أثر خبرة رياض األطفال في وقد حاولت هذه الدر. طالبًا وطالبة) ٢٦٣٢(عدده 
تعلم اللغة العربية في الصف األول األساسي عند الطلبة الذين التحقوا برياض األطفال، وأثر 

وتم تطبيق اختبار في اللغة العربية . الجنس في تعلم اللغة العربية في الصف األول األساسي
ا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية طالب) ٣٩٥(للصف األول األساسي، على عينة تكونت من 

قصدية، في ست مدارس في مدينة اربد، وجرى بعد ذلك استخراج عالمة آل طالب وهي تمثل 
مدى تحصيله في هذا االختبار بشكل عام، ومدى تحصيله في آل مهارة من مهارات اللغة 

وطالبة التحقوا برياض  طالبا) ٢٤١( :العربية األساسية والفرعية، وآان توزيع الطلبة آما يلي
طالبا وطالبة لم يلتحقوا برياض األطفال، وأشارت النتائج إلى أن هناك فرًقا ) ١٥٤(األطفال، و

في متوسط األداء بين فئتي العينة على االختبار الكلي لصالح الطالب الذين التحقوا برياض 
واالستماع والمحادثة، آانت األطفال، وأن جميع المتوسطات في فروع االختبار القراءة والكتابة 

لصالح من التحقوا برياض األطفال، وأشارت النتائج آذلك إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
  .لصالح اإلناث على تعلم اللغة العربية في الصف األول األساسي

دراسة هدفت إلى مسح الدراسات واألبحاث التي ) Blachman, 2000(وأجرى بالتشمان 
ود الثالثة األولى األخيرة من القرن العشرين من أجل الوقوف على أثر تنمية تخصصت في العق

الوعي الصوتي في مرحلة الطفولة المبكرة على البدء بتعلم القراءة، وقد استخلص بالتشمان 
يوجد ارتباط قوي بين البدء بتعلم : الحقائق اآلتية التي أثبتتها الدراسات عبر السنوات الماضية

عي الصوتي، وآذلك وجود عالقة متبادلة بين القدرة على االآتساب المبكر لمهارة القراءة والو
القراءة وبين مهارة الوعي الصوتي، وتعود هذه العالقة إلى الدور المهم الذي يؤديه استخدام 
مفردات تتميز بالسجع مما يسهم في تسهيل عملية تعلم القراءة والكتابة، وقد أثبتت دراسات 

ر أن ألنشطة الوعي الصوتي أثرا إيجابيا في تعلم القراءة في مراحل ما قبل التدخل المبك
المدرسة واألول االبتدائي، حيث أسهمت األنشطة في تسهيل عملية تعلم القراءة والتهجي في 

وفضال عن ذلك، أشار بالتشمان إلى وجود عالقة قوية بين الضعف في القراءة . مرحلة مبكرة
  . لى فهم تحليل الكلمة إلى أصواتهاوبين مدى قدرة الطفل ع
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إلى تقويم العالقة  )KurdeK and Sinclair, 2001( دراسة آورديك وسنكاليرهدفت 
بين االستعداد لدى أطفال الروضة في مجالي اللغة الشفهية والقدرة البصربة الحرآية وبين 

) ٢٨١(نت العينة من وتكو من القراءة والرياضيات في الصف الرابع االبتدائي، آلاالنجاز في 
، حيث تم الرجوع إلى سجالتهم في مرحلة الروضة التي تحتوي االبتدائيطفًال من الصف الرابع 

إلى باإلضافة  ،القدرة البصرية الحرآيةة الشفهية ولغعلى تقويم االستعداد للمدرسة في مجالي ال
وتوصلت  .االبتدائيرابع الرجوع إلى نتائج انجاز األطفال في القراءة والرياضيات في الصف ال

في مرحلة الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وجود عالقة قوية بين مهارات اللغة الشفوية 
  .، وبين االنجاز في الصف الرابع االبتدائيالروضة

بدراستين في رياض األطفال، هدفت األولى إلى الكشف عن ) ٢٠٠٣(قامت الطحان و
الطفل لمهارة القراءة لدى أطفال سن الرياض، وأجرت  العوامل التي تؤثر في تنمية استعداد

الباحثة الدراسة على مجموعتين من أطفال رياض األطفال في مصر، تلقت المجموعة التجريبية 
األولى برامج تربوية من وزارة التربية والتعليم، ومجموعة أخرى ضابطة لم تلتحق برياض 

النطق والكالم، : غة تتمثل في المهارات اآلتيةاألطفال، وأجرت الباحثة عددا من اختبارات الل
والتعبير عن الحاجات، وإدراك العالقات، وداللة المفهوم، والمقارنة، والوصف، وتسلسل 

قصورا لدى أطفال المجموعتين  االختباراتأظهرت النتائج اإلحصائية والكيفية لجميع . األحداث
لة إحصائية بين متوسطات المجموعتين في اختبارات اللغة، وذلك لعدم وجود فروق ذات دال

األولى والثانية على المهارات التي درب عليها األطفال، مما يشير إلى عدم مالءمة البرامج 
المعدة لألطفال وحاجتها إلى التطوير والتعديل، وآذلك ضعف مهارات اللغة على مختلف 

لى قصور البرامج المعدة لرياض مرآباتها لدى المجموعتين بما فيها التمييز السمعي، مما يشير إ
  . األطفال في االهتمام بهذه المهارات

 إلى تطوير وتحديد) Morris andBloodgood, 2003(هدفت دراسة موريس وبلودفود 
، والتي يمكنها التنبؤ بالقدرة على القراءة ما قبل القراءة في مرحلة الروضة قائمة شاملة بمهارات

 طفل من أربع) ١٠٢(تكونت عينة الدراسة من . ثاني األساسيفي نهاية الصف األول والصف ال
وذلك من  ،ألطفال الروضة في عدة مهارات شملتها الدراسةمدارس مختلفة، وتم إجراء تقويم 
ألطفال في نهاية الصف األول األساسي وفي ، آما تم تقويم اخالل أنشطة من تصميم الباحثين

وآان معلمو الروضة في الدراسة يرآزون  .لى القراءةنهاية الصف الثاني األساسي في قدرتهم ع
تعليم األطفال بشكل موجه ومنتظم الحروف  -القراءة يوميًا لألطفال: (على عدة أنشطة مثل

اإلشارة إلى  -الرسم والكتابة الحرة -والطقس بشكل يومي ،التقويم لوحةقراءة  -بأصواتها
توصلت الدراسة إلى قدرة أربع مهارات . )الحروف والكلمات من طريق الكتب آبيرة الحجم

  :نهاية الصف األول األساسي وتلك المهارات هي القراءة في النجاح فيبعلى التنبؤ بفاعلية 

  .وأشكالها أسماء الحروفالتعريف إلى  تعنيمهارة التعرف إلى الحروف، و .١

بة داخل مهارة التعرف إلى الكلمة داخل الجملة، وفيها يشير الطفل إلى الكلمة المطلو .٢
  .الجملة
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  .الكلمات منمهارة تهجي الحرف األول واألخير  .٣

  .التعرف إلى بعض الكلمات التي تم تعليمها لألطفال .٤

هدفت إلى تقويم فعالية  )|Schatschneider et al, 2004( دراسة شاتشنايدر وآخرون
) ٣٨٤(لعينة من عدد من المهارات لدى أطفال  في التبوء باإلنجاز في القراءة مستقبًال، تكونت ا

طفًال تم تتبعهم من ) ١٨٩(و. إلى نهاية الصف األول االبتدائي طفًال تم تتبعهم من الروضة
وقد تم تقويم األطفال في مرحلة الروضة من خالل  ،الصف الثاني االبتدائي الروضة إلى نهاية
لسرعة في لقياس ا" ران"مقياس ( ،)مقياس التعرف إلى الحروف وأصواتها(عدة مقاييس منها 

اختبار شامل ( ،)objects  RAN" Test for" and lettersتسمية الحروف واألشياء
 أما األطفال في نهاية الصف األول والثاني فقد تم تقويمهم من اختبار) لمهارات التميز الصوتي

WJ-R) (وفهم القطعة المقروءةًا مطابقة الحرف بالكلمة لقياس عدة مهارات قرائية وخصوص. 
، السرعة سمية الحروف، تمييز أصوات الحروفت( لصت النتائج إلى أن المهارات التاليةوقد خ

وتشمل عدة مهارات منها التميز السمعي بين : األشياء، مهارات اإلدراك الصوتي في تسمية
، ويمكن من خاللها التنبؤ باالنجاز في روضةهي من المهارات الهامة في مرحلة ال ،)الكلمات

     .صف األول والثاني االبتدائيالقراءة في ال

معرفة أثر برنامج التوسع في  إلىبدراسة هدفت ) Berlinski 2006(وقام برلنسكي 
داء الطلبة في الصفوف األساسية، في أ) ١٩٩٩ – ١٩٩٣(التعليم قبل المدرسي في األرجنتين 

استخدام  إلىفة ، إضا)االسبانية(وتم استخدام نتائج االختبار الوطني في الرياضيات واللغة 
لصالح الطلبة الذين  إحصائيًااستبانة تقدم للمعلمين، وأشارت النتائج  إلى أن هناك فروقًا دالة 

  .التحقوا بالتعليم قبل المدرسي

دين      اء ال دراسة بهدف   ) Haghighat and Bahauddin, 2011(أجرى حجيجات وبه
ة     التعرف على أثر االلتحاق برياض األطفال على تحصيل طلبة  الصف األول األساسي في مدين

ابالت       إجراء مق ا ب ا قام تبانة، آم طهران اإليرانية، من وجهة نظر المعلمات، استخدم الباحثان اس
ة       ) ٢٠٠(مع المعلمات، تكونت عينة الدراسة من   ائج الدراسة أن تحصيل الطلب ة، ودلت نت معلم

     .الذين التحقوا برياض األطفال آان أفضل من الذين لم يلتحقوا

ياض  بهدف التعرف على أثر االلتحاق بردراسة ) Milligan, 2012(وأجرى ميليجان     
ال ل  األطف وم الكام ن (ذات دوام الي ًا ) ٧ – ٦م اعات يومي ة س ى تحصيل طلب اني عل الصف الث

ة من     نهم    ) ٢٠٨( األساسي في والية آاليفورنيا األساسية، تكونت العين ة، م ًا وطالب ) ١٦٥(طالب
ل، و    طالبًا و وم الكام ال ذات دوام الي ال ذات دوام    ) ٤٣(طالبة من رياض األطف من رياض األطف

وم  ن (نصف الي ة،    ) ٤ -٣م أداة للدراس نن آ ا المق ة آاليفورني ار والي تخدام اختب م اس اعات، ت س
  .  الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة المجموعتين نتائجأشارت 
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 راسات السابقةالتعقيب على الد
بعد االطالع على الدراسات السابقة يالحظ الباحث قلة الدراسات التي تناولت مرحلة التعليم 

األدب نفسية أهمية هذه المرحلة، إذ إن قبل المدرسي على الرغم من تأآيد النظريات التربوية ال
د المدى للتعلم في أهمية السنوات الست األولى في حياة الفرد، واألثر البعي إلىالنظري يشير 

المزيد  إلىأن الجانب العملي الذي يثبت صحة هذه النظريات ما زال بحاجة  إالمرحلة الطفولة، 
من الدراسات، وبذلك تتميز هذه الدراسة الحالية في أنها تناولت  موضوعا لم تتم دراسته بطريقة 

ة العربية تشكو من ندرة عملية آافية، وستغذي الجانب النظري بالتجريب، ال سيما وأن المكتب
الدراسات في هذا الميدان الذي يتطلب المزيد من الدراسات لتنوع المؤثرات وآثرتها في حياة 

  .واللغوية والتقدم التكنولوجي االجتماعيةالطفولة والمدرسة، زيادة على التطورات في الحياة 

، وعينته، وأدواته، لدراسةافي اختيار منهجية  ةالحالي الدراسةوقد أفادت الدراسات السابقة 
  .بين الدراسات السابقة ذات الصلة الدراسةوالوسائل اإلحصائية المناسبة وموقع 

از تو ةمت ا     ابأنه ةالحالي الدراس ا مهارت ة، هم ارات اللغوي ن المه ارة م ن مه ر م اول أآث تن
اني والثالث األساسية لمجم     وعتين من  القراءة والكتابة، ولصفوف ثالثة هي الصفوف األول والث

ل المدرسة،     ا قب طالبات هذه الصفوف، مجموعة تضم طالبات سبق التحاقهن برياض األطفال، م
  .ومجموعة لم يلتحقن برياض األطفال، ما قبل المدرسة

  
  الطريقة واإلجراءات

 لدراسةمنهج ا
تصميم المجموعتين غير المتكافئتين باختبار بعدي،  تم منهج شبه التجريبي،اليعتمد الباحث 

أي مجموعة الطالبات الالئي التحقن برياض األطفال ومجموعة الطالبات الالئي لم يلتحقن 
  .برياض األطفال، في الصفوف األول والثاني والثالث األساسية

لصفوف األساسية الثالثة الدنيا طالبة بطريقة عشوائية من ا) ٩٠( تم اختيار: الدراسةأفراد 
، وبنسبة أم حبيبة األساسية المختلطة المختارة قصديًامن مدرسة ) األول والثاني والثالث(
طالبة من اللواتي التحقن ) ٤١٥(من مجتمع طالبات هذه الصفوف البالغ عددهم %) ٢١٫٧(

طالبة عشوائيا من آل صف ) ٣٠(برياض األطفال واللواتي لم يلتحقن بالرياض حيث تم اختيار 
طالبة من اللواتي لم يلتحقن بها ) ١٥(طفال وطالبة من اللواتي التحقن برياض األ) ١٥(بواقع 

  :يوضح ذلك) ١( والجدول
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  .من الصفوف الثالثة األساسية الدنيا ونسبتهم المئوية من المجتمع الدراسةأفراد : )١(جدول 

  الصف
  المجموعة

  النسبة العدد  النسبة العدد  النسبة العدد المجموع  الصف الثالث  الصف الثاني  الصف األول
ة الطالبات الالتي مجموع

  ٤٥ ١٤٫٨٥  ١٥ ١٦٫٨٤  ١٥ ١٤٫٧١  ١٥  التحقن برياض األطفال

مجموعة الطالبات الالتي لم 
  ٤٥ ٤٦٫٨٧  ١٥ ٤١٫٦٦  ١٥ ٤٦٫٨٧  ١٥  يلتحقن برياض األطفال

  ٩٠    ٣٠    ٣٠    ٣٠  المجموع
  

  الدراسةأداتا 
  :باستخدام األداتين اآلتيتين لدراسةا هتم جمع بيانات هذ

 أعد الباحث اختبارًا: ي مهارة القراءة لكل صف من الصفوف الثالثةاختبار األداء ف
فقرات ) ٤(فقرات لكل من الصفين األول والثاني و) ٥(لمهارات القراءة الجهرية مكون من 

قراءة الجمل ): (١ملحق (معايير الصف األول : وآانت معايير آل صف آاآلتي. للصف الثالث
أما معايير الصف ) ن صور، الضبط، السرعة، الصوتمقرونة بالصور، قراءة الجمل من دو

يقرأ الدرس قراءة صحيحة معبرة، يقرأ الدرس ملونا في صوته مراعيا ( :فهي) ٢ملحق(الثاني 
األساليب اللغوية التعجب واالستفهام والنداء، يلفظ الكلمات مراعيا التنوين، يضبط أواخر 

يقرأ : (فهي) ٣ملحق(أما معاير الصف الثالث ). الكلمات، يراعي السرعة المناسبة في القراءة
قراءة سليمة تامة الضبط، يراعي السرعة المناسبة في القراءة، يقرأ الدرس مراعيا أساليب 

  . )التعجب، واالستفهام، والنداء، يتوقف في المكان المناسب ويراعي مواضع الوقف
  

  صدق االختبار
محكمين من أساتذة ) ٩(ة ُعرض على للتحقق من صدق اختبار األداء في مهارة القراء

الجامعات األردنية والمشرفين التربويين ومعلمي المرحلة األساسية الدنيا إلبداء رأيهم في 
  :االختبار من حيث

  .مدى مالءمة فقرات االختبار للكشف عن مهارات القراءة الجهرية -

  .مدى مالءمة اللغة وسالمتها -

كمين، إال أنه لم تكن هناك أي تغييرات جذرية في التعديالت في ضوء آراء المح إجراءوتم 
معايير القراءة الجهرية، وإنما أشارت إلى بعض األخطاء اللغوية والمطبعية وإعادة الصياغة، 

  .وتقديم وتأخير
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  ثبات االختبار
للتحقق من ثبات االختبار طبق على عينة استطالعية مكونة من عشر طالبات لكل صف 

). Test-ReTest( ثم حساب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار ،ةالدراسمن خارج مجتمع 
 إذ الدراسةوآانت معامالت االرتباط مناسبة ألغراض . دقيقة) ٩٠(واستغرق تطبيق االختبار 

  ). ٠٫٨١(وللصف الثالث ) ٠٫٧٤( وللصف الثاني) ٠٫٧٩( آان للصف األول
  

  اختبار األداء في مهارات الكتابة
الكتابة تم تحليل المهارات الكتابية في آتب اللغة العربية للصفوف الثالثة،  إلعداد اختبارات

فقرات ) ٩(ضوئه، تكون من  االختبار فيلكل صف وُأعد جدول مواصفات  إعدادومن ثم 
للصف األول تناولت مهارات إآمال الحرف الناقص، ووضع الحرآة المناسبة، ) ٧-ملحق(

وفي الصف  وتميز شكل الحرف،.ييز نوع التنوينوترآيب آلمات من حروف ومقاطع، وتم
، تضمنت استخراج بعض المهارات من نص ُمعطى، )٨- ملحق(الثاني تكون من سبع فقرات 

وضع عالمات الترقيم ، ومهارتي التحليل والترآيب، القمرية "وال"الشمشية  "ال"التميز بين 
وفي . المربوطة والتاء المفتوحة المناسبة، والتعرف إلى الحروف المشددة، التفريق بين التاء

، وإآمال الفراغ بالتاء المبسوطة أو )٩ملحق(الصف الثالث تكون االختبار من عشر فقرات 
المربوطة، وإآمال الفراغ بالهمزة المناسبة، وتحديد أسماء فيها ألف تلفظ وال تكتب، وعالمات 

  . ن جملة مفيدةالترقيم، والنسب، ووضع الضمير المناسب وترتيب الكلمات ليكّو
  

  صدق االختبار
أساتذة الجامعات األردنية والمشرفين التربويين محكمين من ) ٩(وزع االختبار على 

لتحديد مدى مناسبته لقياس مهارات الكتابة لطالبات الصفوف ومعلمي المرحلة األساسية الدنيا 
لرابع للصف الثاني، وفي ضوء مالحظات المحكمين تم حذف السؤال ا. الثالثة األساسية الدنيا

بعض  إلىوتعديل السؤال السادس للصف الثاني والسؤال الثالث للصف الثالث، باإلضافة 
  .المالحظات حول الصياغة اللغوية لبعض األسئلة وبعض األخطاء المطبعية

  
  ثبات االختبار

للتحقق من ثبات االختبار طبق على عينة استطالعية مكونة من عشر طالبات لكل صف 
). Test-ReTest(، ثم ُحسب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار الدراسةارج مجتمع من خ

 إذ الدراسةوآانت معامالت االرتباط مناسبة ألغراض . دقيقة) ٤٥(واستغرق تطبيق االختبار 
  ). ٠٫٧٧(وللصف الثالث ) ٠٫٧٣( وللصف الثاني) ٠٫٧٨( آان للصف األول
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  المعالجة اإلحصائية
المتوسطات  :وهيمعالجات اإلحصائية المناسبة، استخدمت ال الدراسةسئلة لإلجابة عن أ

للعينات المستقلة لمعرفة مستوى الداللة ) t-test(واختبار . الحسابية واالنحرافات المعيارية
  .اإلحصائية

  
  الدراسةإجراءات 

  :وفق اإلجراءات اآلتية الدراسةتم تطبيق 

  .طالبات المدرسة الدراسة على إلجراء) ة األساسيةأم حبيب(أخذ الموافقة من مديرة مدرسة  -

  .إعداد اختباري األداء في مهارتي القراءة الجهرية والكتابة للصفوف الثالثة -

  .لغايات الثبات االستطالعيةإجراء الدراسة  -

دقيقة، بحيث  )٤٥(تم إجراء اختبار الكتابة للصف الثالث واستغرق  ٢٠١٠- ٤- ٤يوم األحد  -
 ٣٠(لالتي التحقن برياض األطفال والالتي لم يلتحقن في صف واحد ُجمعت الطالبات ا

- ٤األحد (وبعد االنتهاء من اختبار الكتابة تم إجراء اختبار القراءة في نفس اليوم ). طالبة
  .دقيقة) ٩٠(للطالبات واستغرق ) ٢٠١٠-٤

قة، دقي) ٤٥(تم إجراء اختبار الكتابة للصف الثاني واستغرق  ٢٠١٠-٤- ٥ االثنينيوم  -
احد بحيث ُجمعت الطالبات الالتي التحقن برياض األطفال والالتي لم يلتحقن في صف و

وبعد االنتهاء من اختبار الكتابة تم إجراء اختبار القراءة في نفس اليوم ). طالبة ٣٠(
  .دقيقة) ٩٠(للطالبات واستغرق ) ٢٠١٠-٤- ٥األثنين(

دقيقة، ) ٤٥(للصف األول واستغرق الكتابة  اختبارتم إجراء  ٢٠١٠ -٤-٦يوم الثالثاء  -
بحيث تم جمع الطالبات الالتي التحقن برياض األطفال والالتي لم يلتحقن في صف واحد 

 وبعد االنتهاء من اختبار الكتابة تم إجراء اختبار القراءة في نفس اليوم). طالبة ٣٠(
  .دقيقة) ٩٠(للطالبات واستغرق ) ٢٠١٠ - ٤- ٦الثالثاء (

  .وصول إلى النتائج ثم تفسيرها وتسجيل التوصيات في ضوئهاجمع البيانات وال -
  

  الدراسةمتغيرات 
  :وهو على مستويين: المتغير المستقل

 عدم االلتحاق برياض األطفال. ب                     .االلتحاق برياض األطفال  . أ

  :وهو على مستويين: المتغير التابع

 .مهارات الكتابة. ب   .                   مهارات القراءة الجهرية  . أ
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  وتفسيرها الدراسةنتائج 
باستخدام المعالجات  الدراسةفي ضوء اإلجابة عن أسئلة  الدراسةتم التحقق من فرضيات 

). t-test(المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي (اإلحصائية المناسبة 
  :يآاآلت الدراسةويعرض الباحث النتائج وفق أسئلة 

برياض األطفال في تنمية مهارة القراءة  االلتحاقما أثر " :نتائج السؤال األول الذي نصه
   :يوضح هذه النتائج) ٢( والجدول "؟ة لدى طالبات الصف األول األساسيالجهري

لعالمات المجموعتين في اختبار القراءة الجهرية ) t-test(نتائج االختبار التائي: )٢(جدول 
  .ألول األساسيلطالبات الصف ا

المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
مستوى  )ف(قيمة  الحرية

  الداللة
: المجموعة األولى

الطالبات الالتي التحقن 
  برياض األطفال

٠٫٦٧٥  ٢٨  ٥٫٤٦٧  ١١٫٢٠  ١٥  

المجموعة  *٠٫٤١٨
الطالبات الالتي لم :الثانية

  يلتحقن برياض األطفال
٤٫٥١١  ٩٫٠٧  ١٥      

  ٠٫٠٥غير دالة عند مستوى *

ن الجدول  تحقن ) ٢(يالحظ م واتي ال ات الصف األول الل ابي ألداء طالب أن المتوسط الحس
غ    راءة بل اري   ) ١١٫٢٠(برياض األطفال على اختبار األداء لمهارة الق انحراف معي ، )٥٫٤٦٧(ب

ق      ي الملح ار التصحيح ف ابي بمعي ط الحس ذا المتوس ة ه ن الق ) ١(وبمقارن ط ول بأنيمك ه متوس
راءة  الطلبة الذين التحقوا برياض األطفال  مرتفع، حيث يتمكن ة      من ق درس مقرون معظم جمل ال

راءة أغلب          نهم ق درس دون الصور بسهولة، ويمك بالصور بسهولة،  آما يقرؤون معظم جمل ال
ومع تلوين في   الكلمات آما هي مضبوطة في الكتاب، ويقرؤون بسرعة مقبولة وبصوت مسموع

ى          آان  لمستوي، بينماا ال عل تحقن برياض األطف م يل واتي ل ات الل المتوسط الحسابي ألداء الطالب
ه  ار نفس اري) ٩٫٠٧(االختب انحراف معي دل ، )٤٫٥١١( ب ا ي ي  (مم ار التصحيح ف حسب معي

ذه الدرجة متوسطة، و       )١الملحق  أن ه ول ب وًال من جمل        يمكن الق ددًا مقب رؤون ع ة يق أن الطلب
ة  درس مقرون ور          ال درس دون الص ل ال ن جم وًال م ددًا مقب رؤون ع ا يق هولة، آم ور بس بالص

يهم بسهولة، ويقرؤون عددًا من الكلمات آما هي مضبوطة في الكتاب، ويطلب   ادة سرعتهم    إل زي
  .بين الحين واآلخر، ويقرؤون بصوت مسموعة دون تلوين في المستوى

ار     فالاألطمما يدل على أن الطالبات اللواتي التحقن برياض  آان تحصيلهن أفضل في اختب
  . القراءة الجهرية من الطالبات اللواتي لم يلتحقن برياض األطفال
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) ٠٫٠٥=α(عند مستوى  إحصائيةولمعرفة فيما إذا آانت المتوسطات الحسابية ذات داللة 
  ).٢(آما وضحها الجدول ) ٠٫٦٧٥) ( ف(فكانت قيمة ) t-test(ُطبق االختبار التائي 

التي نصت على أنه  الدراسةير هذه النتيجة إلى رفض الفرضية األولى لهذا وعليه، تش
بين متوسطي درجات طالبات الصف األول ) ٠٫٠٥= α(يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى "

   ".األساسي في مهارة القراءة تعزى للطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال

مشكالت تجابه رياض األطفال قد تكون إدارية أو  لىإويمكن تفسير هذه النتيجة وإرجاعها 
على مستوى المنهج أو على مستوى األبنية والتجهيزات أو  إشرافية أو على مستوى المعلمات أو

. ال تعمل بكفايه وفاعلية) رياض األطفال(مما جعل هذه المؤسسة التربوية . على مستوى األهل
أن ) ٢٠٠٥(المشار إليه في صويص) ١٩٨٢(يل وبينت العديد من الدراسات ومنها دراسة خل

وضوح في األهداف وتوفير مربيات  إلىالتعليم في مؤسسات مرحلة ما قبل المدرسة يحتاج 
المشار إليها ) ١٩٩٤(آما أظهرت دراسة وريكات وجعارة . ومديرات مؤهالت لتلك المؤسسات

ألطفال في عمان عدم وجود أن أهم المشكالت التي تواجهها معلمات رياض ا) ٢٠٠٢(في الحلبي
وبينت نتائج دراسة . فلسفة واضحة لرياض األطفال، وقلة الفرص التدريبية وقلة الدورات

أن معلمات رياض األطفال ال يملكن معرفة أساليب التدريس الحديثة في ) ٢٠٠٣( الوتاري
لثانوية رياض األطفال، وأنهن لم يستطعن سد حاجات الطفل، وأن معظم المعلمات من حملة ا

  . العامة وآليات المجتمع ومعظمهن غير مؤهالت وال توجد لديهن أية خبرة للتعامل مع األطفال

إلى قصور في المنهج الذي  -عدم وجود فروق دالة إحصائًيا –ويمكن أن ُتعزى هذه النتيجة 
يتم تدريسه في رياض األطفال، إذ ال يوجد منهج موحد للروضات الخاصة، بل آل روضة 

وقامت أبو حية ). المنهاج الوطني التفاعلي(أما الروضات الحكومية فتدرس . ر ما يناسبهاتختا
بدراسة هدفت إلى تحليل المنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة رياض األطفال في األردن ) ٢٠٠٧(

في ضوء مهارات اللغة العربية المناسبة لهذه المرحلة، وآانت النتيجة أن الجانب الخاص 
عكس نقصا واضحا في آثير من الجوانب األساسية التي يفترض أن تقدمها رياض بالقراءة ي

يحتاج برنامج القراءة إلى إعادة نظر  إذاألطفال بين يدي المدرسة في الصف األول األساسي، 
في بعض الجوانب مثل جانب التحليل الصوتي والتقطيع، وتعليم عادة التتبع بالعين واليد، وآذلك 

  . في القراءة، والتعود على قراءة الكلمات والقراءة بالمدود والحرآات االتجاه الصحيح

إضافة إلى ما سبق فإن تفاعل األهل ووعيهم بأهمية مرحلة رياض األطفال له دور مهم في 
هدف التحاق الطفل بهذه المرحلة، وأثبتت الدراسات أن أآثر الملتحقين برياض األطفال هم أبناء 

قناعة األهل في التحاق الطفل في الصف األول األساسي هي لتعلم بينما . ألمهات عامالت
  .المهارات اللغوية والحساب والتربية اإلسالمية

رامج      ) ٢٠٠٣( انالطح هذه النتيجة مع دراسة تتعارضو ة الب ى عدم مالءم التي أشارت إل
ديل    التربوية المعدة لرياض األطفا ى التطوير والتع ا إل ذه تتفق  في حين   . ل وحاجته ائج مع    ه النت

ة ي   دراس و مغل م ) ١٩٩٣(أب ة ملح ايوا  ) ٢٠٠٠( ودراس ة ت ة  )Taiwo 2000(ودراس ودراس
رون  نايدر وآخ كي  )Schatschneider et al, 2004(شاتش ة برلنس  ٢٠٠٦(ودراس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

Berlinski (   دين اء ال ا  ) Haghighat & Bahauddin, 2011(ومع دراسة حجيجات وبه فيم
  .يتوقع من رياض األطفال

برياض األطفال في تنمية مهارة الكتابة   االلتحاقما أثر ": السؤال الثاني الذي نصه نتائج
  :يوضح اإلجابة عن هذا السؤال) ٣( والجدول "لدى طالبات الصف األول األساسي؟

لعالمات المجموعتين في اختبار الكتابة لطالبات )  t-test( نتائج االختبار التائي : )٣(جدول 
  .سيالصف األول األسا

المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
مستوى  )ف(قيمة  الحرية

  الداللة
: المجموعة األولى
الطالبات الالتي 
التحقن برياض 

  األطفال

٠٫٠٩٧  ٢٨  ٣٫٥٩٦  ١٥٫٣٢  ١٥  

: المجموعة الثانية  *٠٫٧٥٨
الطالبات الالتي لم 

يلتحقن برياض 
  األطفال

٣٫٦٠٦  ١٤٫٤٨  ١٥      

  ٠٫٠٥دالة عند مستوى  غير*

ن الجدول  تحقن ) ٣(يالحظ م واتي ال ات الصف األول الل ابي ألداء طالب أن المتوسط الحس
غ        ة بل ارة الكتاب ار األداء لمه ى اختب ال عل اري   ) ١٥٫٣٢(برياض األطف انحراف معي ) ٣٫٥٩٦(ب

ار  وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء الطالبات اللواتي لم يلتحقن برياض األطفال  على االختب
غ   ذي بل اري ) ١٤٫٤٨( نفسه ال انحراف معي وعتي     ).٣٫٦٠٦( ب ة في مجم دل أن آال الطلب ا ي مم

نهم      ع، حيث يمك ى متوسط مرتف ة أن   الدراسة حصلوا عل وا كتي :بدرجة عالي ة     ب األحرف في بداي
ة            ى األحرف، وآتاب نهم وضع الحرآات عل ا يمك ة، آم ة بأشكالها المختلف ومنتصف ونهاية الكلم

   .لهمزة والتنوين في موقعه المناسبا

د مستوى   إحصائية ولمعرفة فيما إذا آانت المتوسطات الحسابية ذات داللة  ) ٠٫٠٥= α(عن
  ).٣(آما وضحها الجدول ) ٠٫٠٩٧) (ف(فكانت قيمة ) t-test(ُطبق االختبار التائي 

يوجد "ه الثانية التي نصت على أن الدراسةوعليه، تشير هذه النتيجة إلى رفض فرضية 
بين متوسطي درجات طالبات الصف األول ) ٠٫٠٥= α(عند مستوى فرق دال إحصائيًا

  ". األساسي في مهارة الكتابة تعزى للطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال

تطور : ويمكن تفسير النتيجة السابقة بأن مهارة الكتابة تستلزم متطلبات سابقة منها
اك بالقلم بأصابع اليد الثالث، الوسطى التي تمكن الطفل من اإلمسالعضالت الصغرى للطفل، 
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

. نمو التآزر البصري اليدوي. والسبابة واإلبهام، وتحريك اليد حرآة دقيقة في اتجاهات مختلفة
فالعيون تبصر وتترجم ما وقع عليه اإلبصار من صور ورسومات وجمل وعبارات وأشكال 

ند التحاق الطفل بمرحلة رياض وقد تكون هذه المتطلبات لم تكتمل بعد ع. هندسية، واليد تكتب
  . األطفال مما يحول دون استفادته من االلتحاق بهذه المرحلة وتطوير مهارة الكتابة لديه

فهم نظام الكتابة، ويتم ذلك من خالل مساعدة الطفل على إدراك آما تتطلب مهارة الكتابة 
تتكون من حروف  أن اللغة المكتوبة تتكون من جمل، والجمل تتكون من آلمات، والكلمات

وهذا المتطلب من المعايير التي روعيت . تتصل ببعضها بعضا وتترك فيما بينها مسافات معقولة
آما لم يراع ). ٢٠٠٧( بدرجة نادرة في المنهاج الوطني التفاعلي، آما أثبتت ذلك دراسة أبو حية

اليسار ومن األعلى إلى  أن الكتابة تكون من اليمين إلىمعياًرا أساسًيا لتعلم الكتابة والمنهاج 
وهذا يفسر عدم تفوق . إلى جانب عدم مراعاة إدراك العالقات المكانية للحروف. األسفل

   .الطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال على الطالبات اللواتي لم يلتحقن

ض إلى عدم مالءمة البرامج التربوية المعدة لريا) ٢٠٠٣(الطحان  واتفقت هذه مع دراسة
) ٢٠٠٠( في حين تعارضت هذه النتائج مع دراسة ملحم. األطفال وحاجتها إلى التطوير والتعديل

 ودراسة برلنسكي) Blachman, 2000( ودراسة بالتشمان) ,Taiwo 2000(ودراسة تايوا 
)2006 Berlinski ( ميليجان)Milligan, 2012 ( والتي أشارت إلى تفوق الطلبة الذين

  .  فال في مهارة الكتابة على الطلبة الذين لم يلتحقواالتحقوا برياض األط

راءة  االلتحاق ما أثر "  :نتائج السؤال الثالث الذي نصه برياض األطفال في تنمية مهارة الق
  :يوضح اإلجابة عن هذا السؤال) ٤(والجدول " لدى طالبات الصف الثاني األساسي؟

ات المجموعتين في اختبار القراءة الجهرية لعالم) t-test(نتائج االختبار التائي : )٤(جدول 
  .لطالبات الصف الثاني األساسي

المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
مستوى  )ف(قيمة  الحرية

  الداللة
: المجموعة األولى

الطالبات الالتي التحقن 
  برياض األطفال

١٫٣١٠  ٢٨  ٣٫٣٩٠  ١٤٫٢٧  ١٥  

: المجموعة الثانية *٠٫٢٦٢
الطالبات الالتي لم 

  يلتحقن برياض األطفال
٤٫٩٨٤  ١٠٫٨٧  ١٥      

  ٠٫٠٥غير دالة عند مستوى *
تحقن        ) ٤(يالحظ من الجدول    واتي ال اني الل ات الصف الث أن المتوسط الحسابي ألداء طالب

ارة   ار األداء لمه ى اختب ال عل اض األطف ةبري راءة الجهري غ  الق اري ) ١٤٫٢٧(بل انحراف معي ب
ال       ، )٣٫٣٩٠( تحقن برياض األطف م يل واتي ل ات الل وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء الطالب
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اري ) ١٠٫٨٧( على االختبار نفسه الذي بلغ دل     ). ٤٫٩٨٤( بانحراف معي يم متوسطة، وت وهي ق
ب ة متوسطة أن أن الطال ه بدرج رات،   :يمكن م الفق ي معظ رة ف راءة صحيحة معب درس ق رأ ال يق

ًا في     درس ملون داء      (صوته  ويقرأ ال تفهام، الن ة ، التعجب، االس اليب اللغوي ا األس ، ويلفظ  )مراعي
 .ويراعي السرعة المناسبة في القراءًة، يضبط أواخر الكلمات، وآلمات مراعيا التنوين

ة   ة    إحصائية ولمعرفة إذا آانت المتوسطات الحسابية ذات دالل د مستوى معنوي ) ٠٫٠٥( عن
  ).٤(آما وضحها الجدول ) ١٫٣١٠) (ف(نت قيمة فكا) t-test(ُطبق االختبار التائي 

يوجد فرق "الثالثة التي نصت على أنه  الدراسةوعليه، تشير هذه النتيجة إلى رفض فرضية 
بين متوسطي درجات طالبات الصف الثاني األساسي في ) ٠٫٠٥= α(دال إحصائيا عند مستوى 

  ". األطفال مهارة القراءة تعزى للطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض
ال    ويمكن تفسير النتائج  إضافة إلى ما سبق من مشكالت جوهرية تعاني منها رياض األطف

ه       ره ودرجة معرفت المعلم وأث نهج، ب على المستوى اإلداري واإلشرافي واألبنية والتجهيزات والم
تعلم وآي      تهم لل ارة دافعي ة إلث ارات الالزم ة   بكيفية تعلم الطلبة للقراءة وامتالآه المه ة إدارة عملي في

ة          ين الطلب روق ب د يلغي الف راءة ق ارة الق تعلم مه القراءة وتوفير الفرص المتساوية لجميع الطلبة ل
وا    م يلتحق ذين ل ا       . الذين التحقوا برياض األطفال والطلبة ال ق بالطالب منه ى جانب عوامل تتعل إل

  .االستعداد والقدرات والثقة بالنفس
ارضو ة  تتع ع دراس ة م ذه النتيج ان  ه ة   ) ٢٠٠٣(الطح رامج التربوي ة الب دم مالءم ى ع إل

ديل     ى التطوير والتع ا إل ائج مع دراسة      اتفقت في حين   . المعدة لرياض األطفال وحاجته ذه النت ه
ومع دراسة حجيجات    ) ,Berlinsi 2006( ودراسة برلنسكي) Blachman, 2000( بالتشمان

دين    اء ال ) Milligan, 2012(ميليجان  ودراسة   )Haghighat & Bahauddin, 2011(وبه
لصالح الطلبة الذين التحقوا بالتعليم قبل المدرسي في    إحصائيًافروق دالة وجود  إلىالتي أشارت 
 .مهارة القراءة

ة     االلتحاقما أثر " :نتائج السؤال الرابع الذي نصه ارة الكتاب برياض األطفال في تنمية مه
  :يوضح هذه النتائج) ٥(والجدول " لدى طالبات الصف الثاني األساسي؟

ائي    : )٥(جدول  ار الت ائج االختب ات       )  t-test( نت ة لطالب ار الكتاب وعتين في اختب لعالمات المجم
  .الصف الثاني األساسي

العد  المجموعة
  د

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
مستوى   )ف(قيمة  الحرية

  الداللة
:المجموعة األولى

 الطالبات الالتي التحقن
 برياض األطفال

٢٫٢٥٥  ٢٨  ٣٫٩٨١  ١٨٫٧٠  ١٥  
:المجموعة الثانية  *٠٫١٤٤

الطالبات الالتي لم 
 يلتحقن برياض األطفال

٦٫٧٩١  ١٤٫٥٣  ١٥      

  ٠٫٠٥غير دالة عند مستوى *
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 ٢٠١٤، )٤( ٢٨المجلد ) العلوم االنسانية(ألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ل

تحقن        ) ٥(يالحظ من الجدول    واتي ال اني الل ات الصف الث أن المتوسط الحسابي ألداء طالب
ار األ    ى اختب ال عل غ    برياض األطف ة بل ارة الكتاب اري   ) ١٨٫٧٠(داء لمه انحراف معي ) ٣٫٩٨١(ب

ار   وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء الطالبات اللواتي لم يلتحقن برياض األطفال على االختب
غ   ذي بل ه وال اري ) ١٤٫٥٣( نفس انحراف معي ة، وت   ). ٦٫٧٩١( ب يم مرتفع ذه الق ال دوه ل أن آ
يستخرجوا آلمات من نص معطى، آما يمكنهم آتابة  :نيمكنهم بدرجة عالية أ مجموعتي الدراسة
   .، والتنوين والتاء المربوطة، وأحرف الجراألحرف المشددة

) ٠٫٠٥= α( عند مستوى  إحصائيةولمعرفة فيما إذا آانت المتوسطات الحسابية ذات داللة 
  ).٥(آما وضحها الجدول ) ٢٫٢٥٥) (ف(وآانت قيمة ) t-test(ُطبق االختبار التائي 

التي نصت على أنه  الدراسةالرابعة لهذا  الدراسةرفض فرضية  إلىوعليه، تشير النتائج 
بين متوسطي درجات طالبات الصف الثاني ) ٠٫٠٥=α( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى"

  ". األساسي في مهارة الكتابة تعزى للطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال
ذه الن  ا اليجعل          ويمكن أن ُتعزى ه درات الطالب واستعداده،  مم ق بق ى عوامل تتعل تيجة إل

ه            د تكليف ة عن ة الكتاب وره من عملي ببا في نف د تكون س الطفل يستفيد من هذه المرحلة، وبالعكس ق
ز   وإتقانبمهمات تفوق قدراته، فالكتابة مهمة تحتاج إلى دقة  وصبر، آما يحتاج الطفل إلى التعزي

ابي والمحفزات والتنوع في ط ا أن ضعف إعداد    .  ريقة التدريس واألنشطة لتحسين األداء الكت آم
نعكس       ه ي م في الفصل ومن معلمي رياض األطفال وقلة الدورات التدريبية ينعكس على أداء المعل

  .على مستوى الطالب
إلى عدم مالءمة البرامج التربوية المعدة ) ٢٠٠٣(الطحان  واتفقت النتائج مع دراسة

دراسة مع فيحين تعارضت هذه النتائج . وحاجتها إلى التطوير والتعديللرياض األطفال 
التي أشارت إلى ) Berlinski 2006( ودراسة برلنسكي) Blachman, 2000( بالتشمان

  .  تفوق الطلبة الذين التحقوا برياض األطفال في مهارة الكتابة على الطلبة الذين لم يلتحقوا
برياض األطفال في تنمية مهارة   االلتحاقما أثر " :ىنتائج السؤال الخامس الذي ينص عل
 : يوضح هذه النتائج) ٦(والجدول " القراءة لدى طالبات الصف الثالث األساسي؟

لعالمات المجموعتين في اختبار القراءة الجهرية ) t-test(نتائج االختبار التائي : )٦(جدول 
  .لطالبات الصف الثالث األساسي

وسط المت  العدد  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
مستوى   )ف(قيمة  الحرية

  الداللة
: المجموعة األولى
الطالبات الالتي 
التحقن برياض 

 األطفال
٢٫٣٩١  ٢٨  ٢٫٣٥٤  ١١٫٤٠  ١٥   

٠٫١٣٣*  
المجموعة 

الطالبات :الثانية
الالتي لم يلتحقن 
 برياض األطفال

٣٫٠٨٦  ١٠٫٦٧  ١٥      

  ٠٫٠٥غير دالة عند مستوى  *
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تحقن        ) ٦(الحظ من الجدول  ي واتي ال ات الصف الثالث الل أن المتوسط الحسابي ألداء طالب
غ   ة بل راءة الجهري ارة الق ار األداء لمه ى اختب ال عل اض األطف اري ) ١١٫٤٠(بري انحراف معي ب

ال          ) ٢٫٣٥٤( تحقن برياض األطف م يل واتي ل ات الل وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء الطالب
ار  ى االختب غعل ذي بل ه وال اري) ١٠٫٦٧( نفس انحراف معي طة، ). ٣٫٠٨٦( ب يم متوس ذه الق وه

ة الضبط، وأن يراعي السرعة      : وتدل أن الطالب يمكنه بدرجة متوسطة أن ليمة تام يقرأ قراءة س
راءة   ي الق بة ف ة     ، المناس اليب اللغوي ا األس درس مراعي رأ ال داء  (ويق تفهام، الن ب، االس ، )التعج
  . ناسب، ويراعي مواضع الوقفويتوقف في المكان الم

د مستوى   إحصائية لمعرفة فيما إذا آانت المتوسطات الحسابية ذات داللة و ) α٠٫٠٥=( عن
  ).٦(آما وضحها الجدول ) ٢٫٣٩١) (ف(وآانت قيمة ) t-test(تم إجراء االختبار التائي 

على أنه  والتي نصت الدراسةالخامسة لهذا  الدراسةرفض فرضية  إلىوعليه، تشير النتائج 
بين متوسطي درجات طالبات الصف الثالث ) α٠٫٠٥=( يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى"

  ". األساسي في مهارة القراءة تعزى للطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن مستوى الطالب في مهارة القراءة في الصف الثالث 
لعوامل منها قدرات الطالب وتأثير الزمالء والرفاق، وإعداد معلمي الصفوف محصلة لعدد من ا

السابقة األول والثاني إلي جانب معلم الصف الثالث ومدى قدرتهم على تشجيع وتحفيز الطلبة 
لصور لتشجيع األبناء على األسرة بالقراءة واقتناء الكتب والمجالت واعلى القراءة، واهتمام 

  . القراءة

آيفية تنفيذ التجربة، ومكانها، والخطأ في : عود هذا االختالف إلى أسباب أخرى منهاوربما ي
  .التجربة، واختيار عينتها وخصائصها

ارض و ة تتع ع دراس ة م ذه النتيج ان  ه اض  ) ٢٠٠٣(الطح رة ري ر خب رت أن أث ي أظه الت
ائج مع     فق تتفي حين  . ثابتًائي يبقى بعد مرور مدة من الزمن األطفال في االستعداد القرا ذه النت ه

مان  ة بالتش كي  )Blachman, 2000( دراس ة برلنس ع ) Berlinski 2006( ودراس  وم
دين    اء ال ات وبه ة حجيج ان  ) Haghighat & Bahauddin, 2011(دراس ة ميليج ودراس

)Milligan, 2012 (            ارة ال في مه وا برياض األطف ذين التحق ة ال وق الطلب ى تف ي أشارت إل الت
  .  الذين لم يلتحقوا القراءة على الطلبة

برياض األطفال في تنمية مهارة  االلتحاقما أثر " :نتائج السؤال السادس الذي نصه
  :يوضح هذه النتائج) ٧(والجدول " الكتابة لدى طالبات الصف الثالث األساسي؟
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 لعالمات المجموعتين في اختبار الكتابة لطالبات)  t-test( نتائج االختبار التائي : )٧(جدول 
  .الصف الثالث األساسي

المتوسط  العدد  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
مستوى  )ف(قيمة  الحرية

  الداللة
الطالبات : المجموعة األولى

الالتي التحقن برياض 
  األطفال

٣٫٨٥٠  ٢٨  ٣٫١٤٩  ١٨٫٦٧  ١٥  

الطالبات : المجموعة الثانية *٠٫٠٦٠
الالتي لم يلتحقن برياض 

  األطفال
٤٫٨٨٥  ١٧٫٤٥  ١٥      

  ٠٫٠٥غير دالة عند مستوى *

تحقن        ) ٧(يالحظ من الجدول   واتي ال ات الصف الثالث الل أن المتوسط الحسابي ألداء طالب
غ        ة بل ارة الكتاب ار األداء لمه ى اختب ال عل اري   ) ١٨٫٦٧(برياض األطف انحراف معي ) ٣٫١٤٩(ب

ار  أعلى من المتوسط الحسابي ألداء الطالبات اللواتي لم يل وهو تحقن برياض األطفال على االختب
غ  ذي بل ه ال اري ) ١٧٫٤٥( نفس انحراف معي دل أن   ). ٤٫٨٨٥( ب ة، وت طات مرتفع ذه المتوس وه

ة أن       نهم بدرجة عالي وعتين يمك ر عن الصور        :الطلبة في آال المجم دة، والتعبي ًال مفي وا جم يكتب
  .المناسبةبكلمات، وترتيب الجمل حسب التسلسل الصحيح، ووضع عالمات الترقيم 

) ٠٫٠٥= α( عند مستوى  إحصائيةولمعرفة فيما إذا آانت المتوسطات الحسابية ذات داللة 
  ).٧(آما وضحها الجدول ) ٣٫٨٥٠) (ف(وآانت قيمة ) t-test(ُطبق االختبار التائي 

يوجد فرق "السادسة التي نصت على أنه  الدراسةرفض فرضية  إلىوعليه، تشير النتائج 
بين متوسطي درجات طالبات الصف الثالث األساسي في ) ٠٫٠٥ α( مستوى دال إحصائيا عند

  ".مهارة الكتابة تعزى للطالبات اللواتي التحقن بمرحلة رياض األطفال

ة          ة، عالق راءة والكتاب ين الق ة ب ه الدراسات بوجود عالق ا أثبت ذه النتيجة بم ويمكن تفسير ه
ور     ع تط ن م ة تتحس درات الكتابي أثر، فالق أثير وت ة ت درات القرائي ن  . الق ك آراش د ذل ويؤآ

)Krashen ( الوارد في)Braynet, 1980 (  من أن الطلبة الذين يقرؤون آثيرا يتعرفون آلمات
ا        يتفوقون آتابي دين س راء الجي ة أفضل، وأن الق ارات الكتابي . أآثر، وربما يكون أداؤهم في االختب

دوا        م يب ال ل وا برياض األطف ذين التحق ة ال راءة      وبما أن الطلب ارة الق ا في مه نتيجة السؤال   (تفوًق
ا في           ) الخامس السابق دوا تفوًق ا أال يب ان منطقًي ال، آ وا برياض األطف م يلتحق على أقرانهم ممن ل
  .مهارة الكتابة

ائج مع دراسة    . )٢٠٠٣(الطحان  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة في حين تعارضت هذه النت
ومع دراسة حجيجات   )Berlinski 2006( لنسكيودراسة بر) Blachman, 2000( بالتشمان
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) Milligan, 2012(ودراسة ميليجان ) Haghighat and Bahauddin, 2011(وبهاء الدين 
التي أشارت إلى تفوق الطلبة الذين التحقوا برياض األطفال في مهارة الكتابة على الطلبة الذين لم 

  . يلتحقوا
  

 التوصيات
ذا     ائج ه ا آانت نت ه ال  ب الدراسة لم ر لاللتحاق ينت أن ة     أث ال في تنمي ة رياض األطف بمرحل

ي األردن       دنيا ف ية ال ة األساس ات المرحل دى طالب ة ل راءة والكتاب ارتي الق ائج   ، مه وء نت ي ض ف
 : الدراسة يوصي الباحث باآلتية

أهيالً    .١ ال ت اً  تأهيل معلمات رياض األطف دورات     خاصاً  تربوي ة وال رامج التدريبي ، وإعداد الب
ة      المناسب ى يساعدن في تهيئ ة، وتوعية معلمات رياض األطفال بمتطلبات الصف األول حت

 .الطفل للحياة المدرسية

لية   .٢ زيادة وعي أولياء أمور الطلبة بأهداف مرحلة رياض األطفال، وأنها تتعدى مهمات التس
تعداد للمراحل  ددة تنمي االس ة متع ة ومهاري ة ووجداني ات معرفي ا مهم ت، فله وقضاء الوق

 .راسية اآلتيةالد

ذين     .٣ ال وال إجراء المزيد من البحوث للمقارنة بين الطلبة الذين التحقوا بمرحلة رياض األطف
 ).المحادثة واالستماع(لم يلتحقوا في مهارتي اللغة 

دنيا،          .٤ ة األساسية ال ذآور في المرحل ال ال ى األطف ل عل ا بمراحل   إجراء بحث مماث ومقارنته
 .الدراسة األخرى
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  الَبْحُر الَمّيُت

ْطِح         ٥٥إلى الَغْرِب ِمن َعّماَن، وَعلى َمساَفِة  َتوى َس ن ُمْس ا َع اِع اَألْرِض اْنِخفاًض ُر ِبق ُع َأْآَث آيلو ِمْتًرا ِمْنها، َتَق
ا للسُّّياِح الباِحثيَن إنَُّه الَبْحُر الَمّيُت، الَّذي عاَش َعْبَر الُحُقِب الّتاريخيَِّة الُمَتعاِقَبِة؛ ِلُيْصِبَح ِمن َأْآَثِر الَمناِطِق َجْذًب... الَبْحِر

اَألْمراِض،  ِء في َفَصِل الشِّتاِء، والطَّبيَعِة الَخّالَبِة الَّتي َتَتَجسَُّد فيِه، ومياِهِه الماِلَحِة الَّتي فيها ِعالٌج للَكثيِر ِمنَعن الدِّْف
دُّ مِ          ِت ُتَع ِر الَمّي الَح الَبْح ا َأنَّ َأْم نيَن، َآم ُذ آالِف السِّ اِه ُمْن اِج    وما زاَل الّناُس َيْسَتْشفوَن في َهذِه المي اِم إلْنت وادِّ الخ ن الَم
 . لعاَلِمالبوتاِس وَأْمالِح االْسِتْحماِم الِعالجيَِّة، والُمنَتجاِت التَّْجميليَِّة الَّتي َيِتمُّ َتْسويُقها في ُمْخَتلِف َأْنحاِء ا

وفي الَمقاهي والُمْنَتجعاِت . ِر الَمّيِتَبْعَد الُمروِر في َطريٍق َجميَلٍة َبْيَن الِهضاِب واَألْودَيِة، َيِصُل الّزاِئُر إلى الَبْح
  . الُمْنَتِشَرِة َعلى الّشاِطِئ َيْقضي الّزاِئُر َأْجَمَل َأْوقاِتِه

اِه            وَتْعَمُل ِوزاَرُة  اِئحيَن ِبمي ِتْمتاِع الّس ِل اْس ن َأْج َك ِم ريَن؛ وَذِل ياحيَِّة للّزاِئ َتْلَزماِت الّس ْوفيِر الُمْس ى َت الّسياَحِة َعل
إْذ َبَلَغْت َآثاَفُة اَألْمالِح فيها َعْشَرَة َأْضَعاِف َآثاَفِتَها في مياِه . َحْيُث َيْستطيُعوَن االْسِتْلقاَء في المياِه الّداِفَئِة. الَمّيِت الَبْحِر

  . ِآتاًبا َبْيَن َيَدْيِهالَبْحِر العاديَِّة؛ ِلذا َيْسَتطيُع الّزاِئُر َأْن َيسْْتلقَي َعلى َوْجِه الماِء، وهَو َيْقرُأ َجريَدًة َأو 

ياحيَِّة   ِة والّس ّياراِت الخاصَّ اَطِة السَّ رى ِبَوس ُدِن اُألْخ اَن والُم ن َعّم ِت ِم ِر الَمّي ى الَبْح وُل إل ُن الوص وُيْمِك
  . وبالحاِفالِت الَكبيَرِة الُمريَحِة الَّتي ُتِقلُّ الَمْجموعاِت الّسياحيََّة الّزاِئَرَة للِمْنَطَقِة

 
  :األسئلة

  ما َفواِئُد َأْمالِح الَبْحِر الَمّيِت؟
ُذ           :الجواب اِه ُمْن ذِه المي فوَن في َه اُس َيْسَتْش ا زاَل الّن راِض، وم ن اَألْم ومياِهِه الماِلَحِة الَّتي فيها ِعالٌج للَكثيِر ِم

اِم إلنْ        وادِّ الخ ن الَم دُّ ِم ِت ُتَع ِر الَمّي الَح الَبْح ا َأنَّ َأْم نيَن، َآم ِة،     آالِف السِّ ِتْحماِم الِعالجيَّ الِح االْس اِس وَأْم اِج البوت ت
  .والُمنَتجاِت التَّْجميليَِّة الَّتي َيِتمُّ َتْسويُقها في ُمْخَتلِف َأْنحاِء العاَلِم

 
  ِلماذا َتْهَتمُّ ِوزاَرُة الّسياَحِة بالَبْحِر الَمّيِت؟ :٢سؤال

الُمْسَتْلَزماِت الّسياحيَِّة للّزاِئريَن؛ وَذِلَك ِمن َأْجِل اْسِتْمتاِع الّساِئحيَن  الّسياَحِة َعلى َتْوفيِروَتْعَمُل ِوزاَرُة   :الجواب
  .ِبمياِه الَبْحِر الَمّيِت

 
  ما الَفْرُق َبْيَن الَبْحِر الَمّيِت والِبحاِر اُألْخرى؟

اَفُة اَألْمالِح فيها َعْشَرَة َأْضَعاِف َآثاَفِتَها في إْذ َبَلَغْت َآَث. َحْيُث َيْستطيُعوَن االْسِتْلقاَء في المياِه الّداِفَئِة  :الجواب
  . ْيَن َيَدْيِهمياِه الَبْحِر الَعاديَِّة؛ ِلذا َيْسَتطيُع الّزاِئُر َأْن َيسْْتلقَي َعلى َوْجِه الماِء، وهَو َيْقرُأ َجريَدًة َأو ِآتاًبا َب

  
  )٦(الملحق 

  الصف الثالث –نص القراءة 
  تَّْرغيِبَفضيَلُة الَعْفِو وال

رينَ  ْرِد واآلَخ راُم ذاِت الَف ِة واْحِت ُة الَمَحبَّ رِِ ِعالَق ْيَن الَبَش انيَّةِِ َب اِت اإلْنس ُل الِعالَق الِل . َأْجُم ن ِخ ِتمُّ ِم ا َي وَتْحقيَقه
ْرِء       ِة الَم دى َآراَم ى َم ُدلُّ َعل هُ     . وَأصاَلِتهِ َمْجُموَعِة َفَضاِئَل ِمْنها َفضيَلةَُ الَعْفِو والتَّْرغيِب الَّتي َت ِر َأنَّ اَء في اَألَث ْد ج : وَق

ْأموُن    . آاَن للَمْأموِن َخاِدٌم، وهَو صاِحُب وُضوِئِه" اَظ الَم ِدِه، فاْغت َفَبْيَنما هَو َيُصبُّ الماَء َعلى َيَدْيِه ِإْذ َسَقَط اِإلناُء ِمن َي
الَ ". اِظميَن الَغْيَظوالك: "يا َأميَر الُمْؤِمنيَن، إنَّ اَهللا َيقوُل: َفقاَل. َعَلْيِه كَ    : ق ُت َغْيظي َعْن ْد َآَظْم الَ . َق ن   : "ق افيَن َع والع
  .اْذَهْب َفَأْنَت ُحرٌّ: قاَل". واُهللا ُيِحبُّ الُمْحِسَنيَن: "قاَل. َقْد َعَفْوُت َعْنَك: قاَل". الّناِس
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ى ال     : "وقاَل اَألْحَنُف بُن َقْيٍس َدُرُهم َعل الَعْفِو َأْق اِس ب قُّ الّن ةِ َأَح ِئلَ     ". ُعقوَب يَن ُس يُم ح َدَق الَحك ْد َص يٌء   : وَق ْل َش َه
  .َنَعم، الَعْفُو: َأْفَضُل ِمن الَحقِّ؟ قاَل

  :ُصْغ َأْسِئَلًة ُمناِسَبًة لإلجاباِت اآلتَيِة
  ما َأْجَمُل الِعالقاِت اإلْنسانيَِّة َبْيَن الَبَشِر؟ : ١سؤال

  .الَقُة الَمَحبَِّة، واْحِتراُم الَفْرِد واآلَخريَنَأْجَمُل الِعالقاِت َبْيَن الَبَشِر ِع :الجواب
  َعالَم َتُدلُّ َفضيَلُة الَعْفِو والتَّْرغيِب؟ :٢سؤال 

  .َتُدلُّ َفضيَلُة الَعْفِو والتَّّْرغيِب َعلى َمدى َآراَمِة الَمرِء وَأصاَلِتِه :الجواب
  ماذا قاَل الَمْأموُن ِلخاِدِمِه؟ :٣سؤال 

  .َلَقْد َعَفْوُت َعْنَك: قاَل َلُه :الجواب
  َمْن َأَحقُّ الّناِس بالَعْفِو؟ :٤سؤال 

  .َأَحقُّ الّناِس بالَعْفِو َأْقَدُرُهم َعلى الُعقوَبِة :الجواب
  َهْل ُهناَك َشيٌء َأْفَضُل ِمن الَحقِّ؟ وما هَو؟ :٥سؤال 

  الَعْفُو َأْفَضُل ِمن الَحّق. َنَعم :الجواب
  

  )٧(الملحق 
  الصف األول األساسي –امتحان الكتابة 

  :في الفراِغ المناسِب) ي      - و     - ى    -ا ( أْآُتُب حرَف المِد  - 
                          

 
 
 

                                                  
  
  
  
  

    
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 ...سكر ر...عصف  

 ....حلو
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  :في الفراِغ) ك( أْآُتُب حرَف  -

  ..…أمسـ            ـر…...شـ    ـتب …...  
  :أآوُن ثالَث َآِلماٍت لها معنى من َمْجموعِة الُحروِف اآلتيِة، وأْآتُبها على الّسطِر - 

  }س  ،  ي  ،  ف  ،  ر  ،  م  {  
 ( .................... )  ، (..................... ) ،.(..................... )  

  :بهاُأْآِمُل الكِلماِت اآلتيَة ِبما ُيناِس - 
  ]ه  -هـ  -ـهـ  -ـه [   
  …ولد –ـر …ما -… ميا -… مالـ –ـد …ف –ـاتف ……

  :للحرِف الذي تحته خط )   ِـ،    َـ،  ُـ( أضُع الحرآَة الُمناِسبة  - 
  
  

                                      
  
  

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

  :و            َحْوَل الحرِف المنوِن بالفتِح   َحْوَل الحرِف المنوِن بالضِم   َأَضُع  - 
 
ا،     تستيقظ صباح  . إيماُن طاِلَبٌة َنَشيَطٌة، ُتطيُع َوالَديها، تنام باآرًا، َوتحافُظ على َصالتها   ديها َوَوجهه م تغسل ي ًا، ُث

  .َوتتناول فطورها
  
  
  
  

  ةرآ  دجمس  ثريح

 رب...ق
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  .....نب.....زر.....مل ود.......

  :َأْآِملَُ الحرَف الناقَص في الفراِغ المناسِب - 

    
  

  ـة....فراو
  

  ......أسـ
  

  .....بطيـ
  

  
  

  

  ....يا......ال  رافة....  ـار.....
  
  : الفراِغفي )  ع    ، ع  ،  ع  ،  ع ( َأْآُتُب الّشكَل الُمناسَب ِلحرِف العيِن  - 

  
  

......................................................................................................................  
  :في الفراِغ الُمناسِب)  ،  ء  إ   ،   َأ  (  َأْآُتُب الهمزَة  - 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سر...... .…ما بي...... 
ا
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  )٨(الملحق 
  األساسيالصف الثاني  –امتحان الكتابة 

  الثَّْعَلُب والدِّيُك
  . خاف الدِّيُك َوَصِعَد َفْوَق شجٍرة . خرج ديٌك ُيفتُِّش عن َطعاٍم لُه ، واْبَتَعَد َعن اْلَقَريِة ، فرآُه َثْعلٌب َفجاَء إلْيِه 

  ، َوأَتَحدَّث إليَك ؟  السَّالُم َعَلْيَك يا صاحِبِي الدَّيَك ، أال تْنِزُل فأْسَمَع صْوَتَك اْلجميَل: قاَل الثَّْعَلُب 
  . أنا ال ُأصاِحُبَك ، ألنََّك َثعَلٌب َخدَّاٌع : قال الدِّيُك  

  ألْم َتْسَمْع باْجتماِع اْلَحَيَواَناِت ؟ : قال الثَّْعَلُب 
روَف ، َوالِهرُّ ُيالِعُب اْلَفْأَر ، َلَقِد اتََّفُقوا َعلى اْلَمَحّبِة َوالسَّالِم ، َوأْن َيُكونوا أْصدقاَء ، َفأْصَبَح الذِّْئُب ُيصادُق الَخ

  . والثَّْعَلُب ُيحاِدُث الدِّيَك 
  . اْلَحْمُد ِهللا ، َلَقْد َزاَل اْلَخْوُف ، َها ِهَي اْلِكالُب ٌمْقبَلٌة َهيَّا َسلِّْم َعَلْيَها : قاَل الدِّيُك 

   .خاَف الثَّْعلُب ِعْنَدما َرأى اْلِكالَب ، َوَأَخَذ َيْجِري هاِربًا 
  ِلماذا َتْهُرُب من اْلِكالِب واِالتِّفاُق َيْضَمُن َلَك السَّالَمَة ؟ : صاَح الدِّيُك

  .أْخَشى أّال َتُكوَن اْلِكالُب َقْد َسِمَعْت ِبَهذا االتَِّفاِق: أجاَب الثَّْعَلُب اْلماِآُر 

 :َبْعَد قراءتَك للنَّصِّ السَّابِق، َأْستخرُج ما يأتي - 
 :....................... ةآلمة فيها الم شمسي •
       ..................آلمة تنتهي بالتاء المربوطة  •
  :.........................آلمة تدل على فعل  •
 ................................... أداة ربط  •
  :................................آلمة فيها مد •
 ..... ....................آلمة فيها الم قمرية •
 :..........................آلمة فيها تنوين فتح •
 :...........................حرف جر •
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  :أحّوُط الحرَف المشدَد، ثم أصُله بالَحرآِة الُمناِسَبِة - 
  
  
 

  ُيصلِّي                
  
  

       
 
 

  َصفٌّ              
  
  

   
 
 

  ُمَثلَّث                 
  
  

   
 
 

  َسبُّورة              
  
  

   
 
 
 

  َضبٍّ                
  
  

   
 
 
 
 

  ُعمَّال              
  
  
  
  

 )ب( )أ( 

َّ


ٍّ
ٌّ

ِّ
ُّ
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  :ثُّم تنويِن الفتِح ،ثم تنويِن الكسِر ،أْآتُب الكِلماِت اآلتيَة بتنوين الّضِم -  
 تنويُن الفتِح تنويُن الكسِر تنويُن الضِم الكلمة
    َزيُتون
    َنْخلة
    ُمْثِمرات

  

  :قطٍع في الُمْسَتطيِل، والكلماِت التي تبدأ بهمزِة وصٍل في الّدائرِة أْآتُب الكلماِت التي َتْبدُأ بهمزِة - 
  اسُتشِهَد –أخَطَأ  –انتَصَر  - أعدَّ  –اسَتْبدَل  –أعَجَب             

 
 
 
 
  
  

     
  
  :في المكاِن الصحيِح  )•) (،(َأقرُأ، وَأضُع عالمَة الترقيِم الُمناسبِة  - 
  (  )  ويساعد على وقايتنا من األمراِض(  ) دنا بالطاقِة الالزمِة للنشاِط والحرآِة ويزو(  ) الغذاُء يبني أجسامنا   
  

  ):ال(أضُع آلَّ آِلمٍة في الَعُموِد الُمناسِب َحسَب َنوِع  - 
  الرَّسوُل  - العلوُم    - اللُّغُة    -اْلَمملكُة        

 الَقَمُر الشَّْمُس
  
  

  

  :وأَضُعه في الفراِغ) ـه، ه( أو الهاِء) ـة، ة( تاِءأْختاُر الّشكَل الُمناسَب لل - 
  ،........درِس الِقراء..... ، وُيحّضُر لكتابـ......َيستِعدُّ صاِبٌر للِكتابِة في َدْفتر   

  .الواضِح...... بخّط..... ويبدُأ الِكتابـ......... وقَلمـ........ وُيخرُج ممَحاتـ
  

  )٩(الملحق 
  الثالث األساسيالصف  –امتحان الكتابة 

  : َأْآُتُب ثالَث آِلماٍت حروفها َغْير َمْنقوطة -  
     ....................  ، .....................  ، ......................  

  :الَكِلماِت اآلتيَة ألآوَّن ُجملًة ُمِفيدًة، ُثمَّ أْآُتُبها أَرتُِّب -  
  )وِن، َيتعاون، ِثمار جني، النَّاُس، في، الزَّيت(              

    ...........................................................................  
  )ِوقايٍة، َخْيٌر، ِقْنطاِر، ِمَن، ِعالج، ِدْرَهُم (                 

    ...........................................................................  
  )على، أداِء، الصَّالِة، الُمؤِمُن، ُيحاِفُظ، في، أوقاِتها (            
    ...........................................................................  

  

                   ــــــــــ        

  ـــــــــــ  

        ــــــــــ                         
 

  ـــــــــــ                       

                     ــــــــــ  

 ـــــــــــ     
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  :أْخَتاُر الَكِلمَة الُمناسبَة، وأضُعها في الفراِغ، ثُّم أقرُأ -
  ) أشعة - يِبيـُع -اْلفتاة -آتبه –ِصلٌة (             

  .الوُروَد..............  الَتاجر -١       
  .بين اْلعبِد ورِبِه............... الصَّالُة -٢        
 .الشَّمس...............  يحتاج إلى النَّبات -٣        

 ...................... .حمزُة يحافُظ على - ٤         
   . لشَّهادةواستلمت ا..................  َنَجحت  - ٥    

           
  :ِأْسَتْبِدُل ٱلّصوَرَة ِبَكْلَمٍة في ٱْلُجَمِل اآلِتَيِة -

                  
  .في ٱلصَّْحراِء............ َيعيُش                   

  
 
 
 
 

                   . في َمديَنِة ٱْلُقْدس............    ُزْرنا َمْسِجَد   
  
 

  
 
 
 
 
 
  .أوراَق ٱْلَأْشجار..     ............                          َتْأُآُل     
  :٣- ١أَرتُِّب اْلُجَمَل الّثالَث اآلِتَيَة َحَسب َتَسْلُسِلها الصَّحيح  - 
  .َهَرَب ٱْلَكْلُب َوَهَو َيْبكي               
  .َرَفَس ٱْلِحصاُن ٱْلَكْلَب               

  .َكْلُب َعَلى ٱْلِحصاِنَهَجَم ٱْل                
  

      
             )١...............................................(  
             )٢.............................................. (  
              

)٣..................................................(.  
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  :؛ ألآوََّن ِقصًَّة ُمِفْيدة٨ًً-١ِتَيَة َحَسب َتَسْلُسلِها الصَّحيِح ِمْنأَُعيُد َتْرتيَب الُجَمَل اآل
  َذَهَب ِرجاُل اإلطفاِء إلى َمكاِن الَحريِق ليطفئوا الناَر •
  َفِرَح ُأسامُة بإنقاِذ الِقطاِر والرَّآاِب وأَخَذ يدعو اهللا ويشُكرُه على ِنْعمِة الشَِّم •
 لرَّائحِةَجرى ياسُر وأسامُة َنْحو َمْصدِر ا •
  وفجأًة شمَّ ُأسامُة راِئحَة ُدخان َشديد •
  آانْت الرَّاِئحُة َتْنَبِعُث ِمن َحريٍق في َطَرْيِق الِقطاِر •
  آان ياسٌر وأسامُة يلعباِن َمعًا بالُكرِة    •
  أْسرَع أسامُة فأبلغ ِرجاَل اإلطفاِء ِبَمكاِن الَحريِق •
  إلى َمكاِن الَحريِق أَوَقَف ِرجاُل اإلطفاِء الِقطاَر َقْبَل أن َيصَل •

                      
           )٢)                                      (١(  

                           
             )٤)                                            (٣(  

                             
              )٦)                                            (٥               (  
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          (7)                                                            )٨(  

 
 :ل ِسْلِسَلٍة، ُثمَّ ُأْآُتُب ماذا َيْحُدث في ُآ٤-١َرتُِّب الصَّْوَر اآلِتَيَة َحَسب َتَسْلُسِلها الصَّحيح ِبِكتاَبة اَألْرقاِم ِمْن ُأ - 
  
  
  
  
  
   

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)١( .................................................................. 
)٢( ...................................................................  
)٣( ................................................................... 
)٤( .................................................................. 
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  .َرِآِب أْحَمُد الدَّراجَة الَهَوائّيَة )١(
 .أخَذ أْحَمُد ُيسابَق السَّيَّاراِت في الطريِق )٢(
 . َسَقَط أَحْمُد َعن الدَّراجِة الَهوائيِة )٣(
 .َعِرَف أَحْمُد َخَطئُه وَحَمَد اَهللا على السَّالمِة )٤(
 
  :ُأَغيَُّر التَّفاصيَل الّتي َتْحَتها َخطَّ في اْلُجْمِل اآلِتَيِة ِلُتْحُصل َعَلى ُجْمَلٍة َجديَدٍة - 

  .في الَمَساِء َتْغُرُب الشَّمَس                        .الّشِمَس الصَّباِح ُتْشِرُقفي      
  ............................               النَّهارَأْثناَء  الّطاِئَرِةفي  خاِلٌدساَفَر      
 .............................ِمَن النَّهار           َأْطَولاللَّْيُل  الشِّتاِءفي َفْصِل     
  .............................        .اْلَخريِف َتْسُقُط َأْوراُق الشََّجرفي َفْصِل     

٢   ٣ 

١   ٤   
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  :وأضُعها في الفراِغ، ألآوَّن ِقّصًة ُمِفيدًةأْخَتاُر الَكِلمَة الُمناسبَة،  - 
  )َآفْيفًا  –ليشترى  –أوَصلُه  –يشكو  –إْمساِك  –الَخْيِر (        

ُه في   ......................... ُيريُد إْن َيْعبَر الَّشارَع، َفَسارَع إلى.......................... َرأى َسميٌر َرُجًال     َيدُه َوَساَر َمُع
ُل ضعيفاً     .......................... ٍر حتىحذ اَن الرَّج د، وآ ُث يري اُه     .......................... إلى َحْي وِع، فأعط ِم الجَّ ن أل ِم

ـ .......................... سميٌر َبْعَض النَّقوِد كر  .......................... بها ما َيشاُء ِمن الطَّعاِم،  َفَدعا الرَّجُل لسميٍر ب َوَش
  .َلُه َمْعروفه

  :َأضُع عالماِت الترقيِم المناسبة فيما يأتي - 
ةَ   ( ) َرضَي اُهللا َعْنُه ( ) ِمن ُخْطَبِة َأبي َبْكٍر الصِّديِق  ِه الِخالَف َد َتَوّلي ُت        ( ) ( )ِعْن ْيُكم وَلْس ُت َعَل ْد وّلي ي َق اُس إّن ا الّن َأيُّه

  ( )( )َفَأعينوني، وإْن َرَأْيُتموني َعلى باِطٍل َفَقوِّموني ِبَخْيِرُآم، َفإْن َرَأْيُتموني َعلى َحقٍّ
  
  :َأْخَتاُر الَكِلمَة الُمناسبَة فيما َبْيَن َقوسينِْ، وَأَضُعها َمكاَن ما تحتُه خطَّ، ُثمَّ ُأعْيُد آتابَة الُجملِة -

  )   ا الشَّامخِة، ُيلهُم، َفْياِفيها، الَعظيم، ُسهولها، ِثياِبه(                  
 .العالّيِةالَفسّيحِة، وِجباُلها وَصحاريها ، أراضيها الُمْنَبسطِة أحُب في بالدي   . أ
 .الَجليلإننا ُندافُع َعن َديننا    . ب
 .اهللا النملَة لتدَِّخَر في الصَّيَِّف ما يكفيها في الشِّتاِء ُيرشُد  . ت
 


