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  ملخص

ردات باستخدام        ر عرض المف ى تقصي أث ة      هدف هذا البحث إل ة في تنمي ات الخاطف البطاق
ة تكونت من     . مهارات تعرف المفردات لدى طلبة الصفوف الثالثة األولى طبق البحث على عين

شعبتين لكل صف،    طالبا وطالبة يدرسون في مدرستين تابعتين لمنطقة اربد الثالثة بواقع) ١٨٠(
وقد استخدم مقياس تشخيص   .تجريبية، وضابطة: وتم تقسيمهم بين مجموعتين ،اختيرتا عشوائيا

ة      ة العربي ارات األساسية في اللغ ارة المستوى الصفيَ  / المه ار     مه ردات، آاختب في تعرف المف
ي  ة  / قبل ى المجموع ريقتين إذ عرضت عل دة بط ردات الجدي م عرض المف دي وت ة التج ،بع ريبي

يريِ    بورة الطباش تخدام الس ابطة باس ة الض ى المجموع ة، وعل ات الخاطف تخدام البطاق د   .ةباس وق
توى     د مس ائيا عن ة إحص روق دال ود ف ائج وج رت النت ي  ) ٠.٠٥<α(أظه ة ف ين أداء الطلب ب

ائج عن عدم وجود       المجموعتين التجريبية، والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، وآشفت النت
ري      فروق دال ين متغي ر الجنس، والتفاعل ب ة إحصائيا بين أفراد المجموعة التجريبية تعزى لمتغي

  .وخلص البحث إلى عدد من التوصيات ذات الصلة .الجنس وطريقة عرض المفردات

ة      :الكلمات المفتاحية ات الخاطف ى، البطاق ة األول القراءة، تعرف المفردات، الصفوف الثالث
(Flash Card).  
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Abstract 

The present study aimed to explore the effect of using flash cards on 
the development of Vocabulary recognition skills of the students of the 
three lower classes. The study was administered to a sample of 180 male 
and female students from tow schools of Irbid 3rd Directorate of 
Education, Jordan. Each class was represented by two groups chosen 
randomly and were distributed into an experimental group and a control 
group.  A certain measurement of basic skills in Arabic Diagnosis/ the 
skill of class level in word recognition was used for the pre/ post test. The 
experimental group was taught the target wards by flash cards, where as 
the control group was taught by the conventional chalk and board 
method.  The results revealed statistically significant differences between 
the performance of the two groups (α<0.05) in favor the experimental 
group. The findings also revealed no statically significant differences 
among the members of the experimental group due to the sex and 
interaction variables of sex and method of teaching. The study concluded 
in a number of relevant recommendations. 

Key wards: Reading, Wards recognition, the first/ there classes. 
Flash cards. 

  

  المقدمة واإلطار النظري

ة      رة من األهمي تمثل الصفوف الثالثة األولى في مراحل التعليم العام مرحلة على درجة آبي
ل     في حياة المتعلم باعتبارها فترة تأسيسية تنعكس  دها، مث ا بع آثارها على حياته في المدرسة، وم

  .ما تنعكس على مستوى تحصيله في جميع المراحل الدراسية الالحقة

ادية         ة واقتص ات اجتماعي ن بيئ ة م ى المدرس أتون إل ة ي ذه المرحل ي ه ة ف وألن الطلب
(Socioeconomic)   ،ة    فمختلفة ر ثري ة غي  ال، الطالب الفقير الذي عاش سنواته األولى في بيئ

تط ي     ييس ر البيئ ان، والفق روف الحرم بب ظ ه؛ بس ور مفردات ى   ، وع أن يط درة عل ل ق ون أق يك
ه       ة مع أقران ردات مقارن التواصل، والتفاعل مع والديه، ويأتي إلى المدرسة برصيد قليل من المف

ا  واضحة جلية بين الطلبة، لذلك تقترح البحوثتظهر الفجوة  وأناألغنياء،   لالعملية في هذا المج
ا    ا فيه ردات بم يم المف تراتيجيات تعل تخدام اس ي اس ع ف ق التوس ة عن طري ردات الطلب تطوير مف
ردات      يم المف ة، وتعل ين التهجئ روابط ب يح ال اجم، وتوض تخدام المع وتية، واس دات الص الوح

(Pikulski& Temleton, 2004p10).  
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ي  وتعليم المفردات ال يساعد في " ة القرائ ل يساعد في     و تحسين مستوى أداء الطلب حسب، ب
تعلم في        اآتساب المعارف في عموم العلوم اإلنسانية، واالقتصاد، وهي متطلب أساس لنجاح الم

 .(Pikulski; Temleton, 2004.p.4) "بدايات حياته المدرسية

ولم        اد المع ات االقتص ة متطلب وى؛ لمواجه ا األداة األق راءة وتعلمه يم الق ة تعل ل عملي وتمث
ي تسعى      التنافسي القائم عل ة، الت ى المعرفة، فهي إحدى أبرز مهارات االتصال في عصر العولم
دة   اهج الجدي ورة(المن وير       ) المط روع التط من مش ين ض دى المتعلم ا ل ى تحقيقه ي األردن إل ف

ي  اد المعرف وي؛ االقتص ة   (ERfKE)الترب ي معالج ر ف ا ينحص اطا أآاديمي ت نش ي ليس وه
ات  روف والكلم ب الح ة ته  وحس ي عملي ل ه ا،    ، ب ك رموزه ة وف ة بالثقاف ى اإلحاط دف إل

ا هي      . "واصطالحاتها، واستيعاب مفاهيمها، ومبادئها ات، وإنم وهي ليست مجرد مرور بالمكلم
ى    ارف يتوقف عل اء المع ارف، وبن اء المع ى بن راءة تتوقف عل ى أن الق اك بناصيتها، بمعن إمس

  ).١٣٩ص ١٩٩٩الوقفي، " (عملية التفكير في المقروء

وم          وتشير الكت وم بسيط يق د تطور من مفه راءة ق وم الق ى أن مفه ابات في األدب التربوي إل
ي            ا نشاط عقل ى أساس أنه وم عل د يق وم معق ى مفه على أن القراءة عملية ميكانيكية آلية بسيطة إل

  ).٩٩-٩٧ص١٩٨٩وآخرون، ،خاطر(يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوانبها 

وم ال    ر مفه ق تدريسها فأصبح        ومثلما طال التطور والتغيي ا وطرائ د طال مناهجه راءة، فق ق
ين من     ين المتعلم ينظر إليها على أنها واحدة من أبرز مهارات االتصال، وتعليمها يهدف إلى تمك

  .)١٧ص٢٠٠٥وزارة التربية والتعليم، (امتالك مهاراتها، وتوظيفها في مواقف حياتيه متنوعة 

ى      عملية نفسية عقلية تت"وتعرف القراءة بأنها  ة إل ل الرموز المكتوب ى تحوي ضمن القدرة عل
  ).٦٦ص ٢٠٠٤، والناطور ،الخطيبو ،الروسان( "رموز منطوقة

ين           ) ١٩٩٦شحاتة، (ويعرفها  الربط ب ا ب ارئ من خالله وم الق ة يق ة انفعالي ة عقلي ا عملي بأنه
اني            م المع ى فه اعد عل ا يس ابقة بم ه الس ين خبرات ين، وب ق الع ن طري ا ع ي يتلقاه وز الت  الرم

  .واالستنتاج والنقد والحكم

ا عددا    وتتصف القراءة بكونها فعال آليا، فبالرغم من إمكان تعريفها أحيانا على أساس آونه
ردات، إال أن          ى المف م معن ات، وفه ين الحروف، وتعرف الكلم التمييز ب من المهارات المحددة؛ آ

د األخرى، ال يشكل بح       ة واحدة بع القراءة ال    إنجاز آل من هذه المهارات الفرعي راءة، ف ه ق د ذات
ل    ي متكام از آل دث إال آإنج وقفي، (تح ا  ). ١٣٩ص١٩٩٩ال ة تلزمه ي عملي ادات "وه ع

تعلم         ذا ال دأ ه ى أن يب ا، عل ى تكوينه ل عل ي أن يعم ات ينبغ م، واتجاه ي أن تعل ارات، ينبغ ومه
ة     ي المدرس ى ف ن الصفوف األول راءة م يم الق ى لتعل ل األول ي المراح وين ف ب" (والتك اهللا،  حبي

  ).٢١ ص٢٠٠٠

ر             روء أآث م للمق دين من خالل جعل فهمه راء ناق ال ق ى جعل األطف وتعليم القراءة يهدف إل
ين       ال مقتنع ل األطف ي جع داف ليست ف ى، واأله ع المعن اعلون م رون، ويتف م يفك ا، وجعله عمق

ة، والهدف هو ت             ك هي نقطة البداي ب، فتل ان في رأس الكات اذا آ وا م ات، أو أن يقول ز  بالكلم عزي
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ه  : قدرات األطفال للوصول إلى عمق المعنى، إذ عندما يصل المعلم إلى ذلك فإنه يمكن أن يقال إن
  .(Goodman, 1976)يعلم بحق 

أتى    ة، وال يت ات المكتوب خيص للكلم رف أو تش ة تع كلية عملي ة الش ن الناحي راءة م والق
ي ت         ى تشخيص الحروف الت ارئ عل وي الق ات، إال إذا ق ذه الكلم ات،    تشخيص ه ا الكلم تكون منه

  .(Vellutino, 1993)واألصوات التي تمثلها هذه الحروف 

ا  درة     : وعملية تعرف المفردات تلزمها قدرات عقلية من أبرزه ة، والق درة السمعية العادي الق
ى      درة عل ق، والق ى النط درة عل معي، واإلدراك البصري، والق ة، واإلدراك الس البصرية العادي

ر، واال ذآر، والتفكي ةالت ة العام درة العقلي ي، والق ري الحرآ آزر البص اه، والت ذآاء  /نتب ال
  ).٤٦ص ٢٠٠٤الخصاونة، (

د خلص آل من جونسون وبيرسون        ى    (Ray& Paul, 1991p32)في ) ١٩٧٥(وق إل
ة، وأن أجزاء           : القول ة، والصوتيات، والقواعد، وتصنيف الكلمات أمور متداخل ة اللغ أن أنظم ب

يم،  ة للتقس ر قابل ة غي ل     اللغ ن أن تتسلس ر الممك ن غي ه م ة فإن ة اللغ داخل ألنظم ذا الت بب ه وبس
مسألة مهارات القراءة  أيضا (Ray& Paul, 1991)  في )١٩٨٢( المهارات، وقد طرح داوتنغ

ات      ذه العملي ات، وه ن العملي دة م ة معق ي لمجموع ي األداء الكل ارة تعن ة مه ى أن آلم دا عل مؤآ
ة  ) وجدانية(وانفعالية ) قليةع(معرفية : المعقدة والمتكاملة هي ة (ومهاري ا     ) يدوي ذلك مع م ا ب متفق

ة، وليس          ات متكامل ي عملي ارة تعن ارة؛ والمه راءة مه أن الق د ب ره ماآدونال ن   تأق ة م مجموع
   .المهارات المنفصلة والمحددة

ة    و ن آيفي ات ع م بمعلوم زود المعل ة ت راءتهم الجهري اء ق ة أثن ا الطلب ي يرتكبه اء الت األخط
ل ا ل       تفاع وات، وتحلي ق األص ي نط ه ف ن مهارات ا، وع ه لقراءته ي محاولت ة ف ع الكلم ب م لطال
ب ارب     التراآي ي تتق ية الت ات الدراس وين المجموع ي تك اء ف ل األخط ن تحلي تفاد م ة، ويس اللغوي

ى              ة أخرى، ولكن يبقى عل ردي من جه دريس الف ة، وفي التخطيط للت مستويات أفرادها من جه
يم نتائج تحليل تحصيل الطلبة في قراءة قوائم المفردات وبخاصة إذا لم تكن المعلم أال يبالغ في تقي

ن     ر م ة أآب ياقها بدق ي س ردات ف راءة المف ادة لق ون ع راء يميل ا ألن بعض الق كال تام كولة ش مش
  ).٥٤ص٢٠٠٤عبد الهادي، (قراءتها منفردة 

م ب   م،    وبما أن جميع الطلبة يتعلمون، فإن عمليات تقييمهم يجب أن تسمح له اط تعلمه م أنم فه
ا  م وتعزيزه ة تعلمه ة عملي ة مراجع تطيع الطلب ة يس ذه الطريق اتهم وبه رة، (ورغب عياص

  ).٥٦ص٢٠٠٣

دئين، يحدث بشكل واسع في           ة المبت دى الطلب ة الشفوية ل وهناك ما يشير إلى أن تطور اللغ
ة،      ياقات متنوع الل س ة خ تخدام اللغ ا الس يح فرص ة، تت ف تعليمي ر مواق ف عب ة الص   غرف

(Zhang & Alex, 1995)         ه وزارة ا حددت ات في األردن مثلم وم أن نظام االمتحان ومن المعل
ذي  المعلم ال ذلك يجدر ب ى، ل ة األول ي الصفوف الثالث ال ف ى األطف ق عل يم، ال يطب ة والتعل التربي
اس      ى قي دف إل ة، ته ائل تقويمي ى وس أ إل ذه الصفوف أن يلج ن ه ي صف م دريس ف ارس الت يم
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اط الضعف في           تحصيل الطلبة؛ وة، ونق اط الق ة نق ة، ومعرف لمعرفة مدى تحقق األهداف التربوي
تمر   التقويم المس ون ب ى، يهتم ة األول وم أيضا أن معلمي الصفوف الثالث ة، ومن المعل م الطلب تعل
ات؛ لمعالجة        ة آل أسبوع يجمعون البيان ألداء طلبتهم، فبعد آل درس، ووحدة تعليمية، وفي نهاي

ين  أي ضعف أوال بأو وزارة (ل، بالتعاون مع إدارة المدرسة، وأولياء األمور، والمسؤولين المعني
  ).٢٠٠٦التربية والتعليم، 

دافها   ن أه ي م راءة، الت ى الق ة األول ي الصفوف الثالث ه ف تم تقييم ا ي رز م ن أب رأ : وم أن يق
و   ي الصف األول نح ب ف ة ) ٣٥٠-٣٠٠(الطال يم، (آلم ة والتعل ف ويضي). ١٩٩١وزارة التربي

ة الصف األول      "إلى مجموعة األهداف   ) ١٥١ ص١٩٧٦مجاور، ( أن يتعرف الطالب في نهاي
ه       ) ٤٠٠-٣٠٠(األساسي قراءة آلمات تتراوح بين  ي في محيطه، وفي بيئت آلمة من الكلمات الت

التي تعبر عن واقعه ومشاهداته، وفي الصف الثاني، يقرأ إضافة إلى ما قرأ في الصف األول من 
  ."آلمة) ٨٠٠-٦٠٠(لمة، وفي الصف الثالث، يقرأ آلمات جديدة ما بين آ) ٦٠٠-٤٠٠(

ة         ه نظام هو أن الطلب ار أن ى اعتب ومن المبادئ التي تساعد على تحديد الموقف التعليمي عل
تعداد      ي اس را ف ا آبي اوتون تفاوت ون، ويتف م،    ايختلف ق تعلمه م، وطرائ دالت تعلمه تهم، ومع

تع  ي ال ا ف ي يواجهونه ذا أن آل  والصعوبات الت ى ه م، ومعن ة المحيطة به لم، والظروف التعليمي
  ).٢٠٠٣:٨١مرعي، ( قدراتهطالب يتعلم على نحو أفضل عندما تراعى 

ة           ى أهمي د عل اك تأآي راءة، هن ه للق ى من تعلم وإلنجاح عملية تقدم الطفل في السنوات األول
انز     د يوم ه يؤآ ة   (Yeomans, 1999) اآتسابه لمهارة اللفظ السليم للكلمات؛ ولضمان تقدم أهمي

اآتسابه مهارة اللفظ السليم للمفردات لما لها من دور حاسم في تحديد مستوى التطور، والتقدم في  
  .تعلمه للقراءة في المراحل الدراسية الالحقة

ة              ذه المرحل ة، وفي ه ى مستوى الكلم راءة تكون عل يم الق ى من مراحل تعل والمرحلة األول
ين الصوت من          يكون االهتمام بالربط بين ة، وب ة من جه ين الرمز والتهجئ الشكل والصوت، وب

ثال             ين الرمز والصوت م رابط ب ا في دراسة الت ا آافي ة أن يقضوا وقت ى الطلب   :جهة أخرى، وعل
 Ph = f ،C = K و ،gh = f     ل ذا   Laugh، و Car، و Photo: من خالل آلمات مث ، وفي ه

  (Andrew, 1980) . الصدد يمكن االستعانة بالبطاقات الخاطفة

من الوسائل البصرية     (Flash Card)ولوحة الجيوب التي تعرض فيها البطاقات الخاطفة 
ا تشد     المهمة في عملية التعلم والتعليم في الصفوف الثالثة األولى؛ إذ إن من أبرز خصائصها أنه

ة وبخاصة إذا أحسن تصميمها، وإ       ى الدراسة، والمتابع ا،  اهتمام المتعلمين، وتحفزهم عل خراجه
ورق              ي ال أ من ثن ي تنش وب الت ى الجي ذا االسم نسبة إل ات، ودعيت به وأسلوب عرضها للمعلوم

دوبلكس  (المقوى  ة هي           ). البرستول، أو ال ادة بمقاسات ثابت ورق يكون في الع وع من ال ذا الن وه
وح البرستول    ٣سم وسمك ٥×٧٠سم، ولوح آرتون سميك مقاس ٧٠×١٠٠ يم ل مم، حيث يتم تقس

وح    ٥، ١٣، ٥، ١٣، ٥، ١٥: ت أفقية وفق المقاييس اآلتيةإلى مساحا إلى آخر اللوح ويتم طي الل
وح        ة، ويثبت الل ة طاول وفق التقسيمات السابقة مرة إلى األمام، وأخرى إلى الخلف باستخدام حاف
م يثبت          ط، ث وح فق ى جوانب الل دبابيس عل المطوي على لوح الكرتون السميك المقوى بوساطة ال
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ى ج ى اللوحة بحيث الصق عل ي أعل دبابيس، ويثبت الخيط ف ي ال ى تختف وح حت ع جوانب الل مي
  ).١٥٢ص٢٠٠٥سالمة، (يكون في منتصفها 

أما البطاقات الخاطفة فتصنع من الورق المقوى نفسه الذي تصنع منه لوحة الجيوب بأحجام 
ايمر   ي ب ومة، ويوص ة، أو المرس ادة المكتوب ب الم تخد (Baumer, 1996p14)تناس ام باس

ة وذوي        Flash Cardالبطاقات الخاطفة  راءة بعام دئين في الق ال المبت ردات لألطف في تعليم المف
ة         ؛الصعوبات القرائية بخاصة ذي هو خاصية مهم إذ تعد الوسائل التعليمية جزءا من الشمول ال

ه،  في اإلدارة الصفية، وآذلك فإن تصميم نشاطات وأوراق عمل يساعد المعلم في تقويم أداء طلب ت
ه          اخ عاطفي يشعرون في ادف في من افس اإليجابي اله وفي تحديد مستوياتهم، وتعويدهم على التن

ردات       .بالدفء الذي يساعدهم على تحقيق نتاجات إيجابية يم المف د في تعل ة تزي والبطاقات الخاطف
ى  عندما يراد تعليم المواد المطبوعة سواء أآانت آلمات أو، أو تواريخ، حيث توضع الكلمات   عل

  . البطاقة من األمام، وتوضع الشروحات والتفاسير عليها من الخلف

تعلم من خالل نشاطات محددة           م والم ين المعل وعملية التقييم الصفي عملية تفاعل مستمر ب
ه         تعلم، فإن م والم ين المعل اك تفاعل مستمر ب تعطى في ظروف محددة، ولكي يضمن أن يكون هن

ة         البد أن تتوافر الحوافز المناسب وافر البيئ ذلك من أن تت د آ ى التفاعل، والب تعلم إل ة التي تدفع الم
  ).١٩٨٩وزارة التربية والتعليم، (المناسبة المشجعة على التفاعل 

رز    فوي للف وردن الش ار ج اك اختب ردات هن ارة تعرف المف يم مه ال تقي ي مج  (JOST)وف
ردات  ة المف ب، (Jordan, 1977)قائم داهللا، ( تعري خيص  واخت) ١٩٩٧العب اس تش ار مقي ب

  ).٢٠٠١الوقفي، (قائمة المفردات / المهارات األساسية في اللغة العربية 

اس مستوى         اس تستخدم لقي و أداة قي ارات األساسية فه ة   أداءأما مقياس تشخيص المه الطلب
القرائي، وهو يزود الفاحص بتقديرات آمية مبنية على أساس مقارنة أداء الطالب بأداء غيره من  

راد  توى أداء   أف ا عن مس ر آمي م التعبي د ت اس، وق ذا األس ى ه ه عل ة ل ة آمي ة ووضع عالم العين
ا      ي يحصل عليه ة الت ع العالم ة لموق ة التراآمي بة المئوي اس النس ى أس ره عل ا بغي ب مقارن الطال

ة     ين مستويات ثالث تقاللي، أو تعليمي،   : الطالب، وتحديد المستوى الذي يقابل هذا الموقع من ب اس
اط افئتين    أو إحب ورتين متك ن ص ار م ذا االختب ون ه ورة  :ي، ويتك ا الص اونة، ( أ و ب:هم خص
من عشر    تتكون  ومهارة المستوى الصفي في تعرف المفردات عبارة عن قائمة .)٤٧ص٢٠٠٤

ا مستوى الطالب      ) ٢٠(مفردات، لكل فصل دراسي، بمعنى أن لكل صف  آلمة، يحدد من خالله
  ).٦٣،ص٢٠٠٤السبايلة، وبدران، ) (٩-١(من الصف في قراءة المفردات ضمن المستويات 

 Larry; Seanوفيما يتعلق بالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث الحالي، قارن 
ددة   (1997) ائط المتع دخل الوس تخدام م ر اس ين أث دخل  Multimedia Approachب والم
دي ز ال Conventional Approach التقلي ث رآ راءة، حي يم الق ي تعل تخدام ف ى اس بحث عل

ق   راءة، وطرائ م الق ات تعل تعراض نظري راءة، من خالل اس يم الق ي تعل ات ف ا المعلوم تكنولوجي
ا رية  تعليمه معية البص ات الس تخدامها التقني يم باس ا التعل أثير تكنولوجي ذاآرة، وت ة ال ، ووظيف

(audiovisual)      راص ال ددة، واألق ائط المتع ت الوس ي تناول ة الت وث الحديث ة، والبح   مدمج
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(CD - Rom).    ة في وتبين من المقارنة بين الطريقتين باستخدام أسلوب المالحظة غير المنتظم
وأوصى . تقويم أداء أفراد المجموعتين أن تحسنا واضحا ظهر في أداء أفراد المجموعة التجريبية

راءة       يم الق دخل لتعل ددة آم ة  الباحث باستخدام مدخل الوسائط المتع نوا    للطلب  ت أوفي سن ست س
  .سبع سنوات ممن هم بحاجة إلى تعليم عالجي

ة في          Groinska (1998)وقامت  رة الطلب وان تعزز ذاآ ا إذا آانت األل ة م بدراسة لمعرف
ا من         ة قصيرة طلبت خالله وا   ) ٥٨(تعرف المفردات، حيث أجرت تجرب ا أن يتعرف ) ٢٠(طالب

ا خالل     ى آل منه وا معن ة، ويتعرف ة اإلنجليزي ي اللغ ة ف ذه   )٥(آلم ة ه ائق، حيث قامت بكتاب دق
ي    وان ه ة أل ي خمس اءت ف ة، ج ات ملون ى بطاق ات عل الي، : الكلم األزرق، واألخضر، والبرتق

ى         دة عل ا جدي المهن، وآانت في معظمه ة ب واألحمر، واألصفر، وآانت هذه المفردات ذات عالق
ة   ات الخاطف تخدام البطاق ا باس ا آله ة فيه م فحص الطلب د ت ة، وق اءت  (Flash Card)الطلب وج

ى         اعدتهم عل ة، ومس اه الطلب دة انتب ى ش وان عل وة بعض األل دة أو ق ة ش ة بدرج ة مرتبط النتيج
راء             اء والحم ات الزرق ائج عن أن البطاق د آشفت النت ة، وق ة التعلمي ة التعليمي ى المهم الترآيز عل

الي   ون البرتق ات ذات الل ن البطاق ردات، م ذآر المف ى ت ة عل اعدة للطلب ر مس واألصفر آانت أآث
ذآر             ى ت ة عل اعدة الطلب ي مس وأ ف و األس ر ه ون األخض ون الل ة يك ذه النتيج ر، وبه واألخض
اههم        ا يصرف انتب ي، مم ة استرخاء ذهن المفردات مع أنه لون مفضل لديهم؛ فهو يجعلهم في حال

ة الملون    الباحثة عن الترآيز على المهمة التعليمية التعلمية، وأوصت  ات الخاطف ة باستخدام البطاق
  .ألنها تجعل آًال من الطلبة والمعلمين أآثر إبداعية، وتساعدهم على تطوير أفكار جديدة

ا ة عرض فيه ي مقال ارة تعرف  Hunt& Beglar (1998)وف ا لتطوير مه ارا منظم إط
ي تراتيجيات ه الث اس تخدام ث ردات باس يم : المف تراتيجية التعل دراما، واس ف ال يم بتوظي التعل

ة           احيث أشار ؛تيالمباشر، والتعلم الذا ى تهيئ درة عل ديهم الق ين ل ى معلم اج إل دراما تحت ى أن ال إل
تعلم تفحص    ن الم ب م ر يتطل يم المباش املة، وأن التعل راءة الش تماع، والق بة لالس الفرص المناس
ة          ًا، ودرب ذاتي يتطلب ممارسة، ومران تعلم ال ا وتشخيصها، وأن ال المفردات التي يريد أن يتعلمه

ا   احوتوصل الب .استخدام المعاجمالكلمة من خالل السياق، ودلوالت لمعرفة م ثان إلى نتيجة مفاده
أن التعليم باستخدام الدراما يكون أفضل في حال ما يكون الطلبة يمتلكون مفردات واسعة، ولديهم 
ى استخدام        دريب عل إن الت درات ف ذه الق القدرة على االستماع الواعي والقراءة الشاملة، ولتنمية ه

ل            المعج  تقاقاتها، وتصريفاتها مث ة واش تعلم الكلم رة، ليتعرف الم ة مبك دأ في مرحل م ينبغي أن يب
Make, Makes, Made, Miakin, Maker, Makers.  

ة،   Meara (1999)وناقش  عددا من المداخل المختلفة لنماذج تعلم المفردات في اللغة الثاني
ل لكيفية تكامل الكلمات المفردة في  حيث جاء المدخل الرئيس في هذه النماذج بشكل وصف مفص

روف،     ن الح ل م ر سالس ة عب ردات الغريب ل المف الي لنق ان الوضع المث ة، وآ ة الثاني م اللغ معج
ال، في حين أن الوضع          ا، يضمها معجم فع ا وظائفه واألصوات؛ لتصبح وحدات ذات معنى، له

دو أن ا    ى     الحالي يرآز على التفاصيل الدقيقة للمفردة في المعجم، ويب ام بالتفاصيل جاء عل الهتم
ة المعجم   م      أوصىو  .حساب نوعي ة عمق الفه الء عملي ردات، وإي م المف التعمق في فه الباحث ب

  .أهمية آبرى، والتقليل من التفاصيل التي تدور حول فهم المفردات
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ردات      Abbott (2001)وأجرت  دراسة هدفت إلى استقصاء أثر طريقتين في عرض المف
ا دة، هم تخدمت     الط: الجدي ي اس عة الت ة الموس ل الطريق ردات مقاب ي المف ي تهج ة ف ة التقليدي ريق

في إتقان قواعد اإلمالء، وتوظيف هذه القواعد في  (Word Spellers)متهجىء المفردات اآللي 
ان عدد           . إمالء آلمات جديدة غير متعلمة ان صغيرا، حيث آ ة آ رغم من أن حجم العين ى ال وعل

ل، باستخدام متهجيء   طالبا، ) ١٦( الطالب فيها  Word)عملوا جميعهم خالل فصل دراسي آام
Spellers)          الح ائية لص ة إحص روق ذات دالل ررة ف ات المتك ة القياس ر بنتيج د ظه د، وق واح

  .المجموعة التجريبية التي استخدمت الطريقة الموسعة
  

  مشكلة البحث وأسئلته

ى أن الطالب القادر على القراءة، إن االرتباط بين القراءة، والتحصيل الدراسي مرتفع، بمعن
أخر       من غيره يستطيع أن يحصل أآثر تقاللي، في حين أن الطالب المت ، ويتقدم، ويتعلم بشكل اس

  ).٣٤ص ٢٠٠٠حبيب اهللا، (في القراءة، يتخلف في التحصيل الدراسي 

وآثير من الطلبة يجدون مشكلة في تعرف المفردات آأن ال يتعرف الطالب آلمات بسيطة     
  .عة االستعمال، فينكب عليها محاوال تهجئتها، وقد يخطئ في قراءتهاشائ

دم        "ولما آانت  د أساس آل تق ي تع ارة الت ا المه القراءة تدخل في آل عمل نقوم به باعتباره
ذا             ة، وه ارة الكتاب ا مباشرا بمه رتبط ارتباط ان في الماضي أم الحاضر، وهي ت بشري سواء أآ

  ).٤١ص  ٢٠٠٢، آخرونو ،عبد الوهاب( "خر للتواصليعني أن القراءة تعد الوجه اآل

كلة البحث تتمحور حول  إن مش ك ف ي ضوء ذل كلة الوف ا  مش ي يواجهه ة الصفوف الت طلب
ا آمتطلب           ردات، والنطق به رفهم المف ا من خالل تع انهم له الثالثة األولى مع القراءة، ومدى إتق

  .أساس للدخول في مستويات القراءة المختلفة

هل يختلف أداء الطلبة في الصفوف الثالثة : ما سبق فإن سؤال البحث الرئيس هووانطالقا م
ردات          رض المف ة ع اختالف طريق ردات ب رف المف ارة تع ي مه ى ف ات   (األول تخدام البطاق اس

ئلة  هذا السؤال ويتفرع عن   والتفاعل بينهما؟) ا، وإناثاذآور(، والجنس )الخاطفة، والسبورة  األس
  :تيةالثالثة اآلالفرعية 

هل يختلف أداء طلبة الصف األول األساسي في مهارة تعرف المفردات باختالف طريقة  .١
والتفاعل ) اوإناث اذآور(والجنس ) استخدام البطاقات الخاطفة، والسبورة(عرض المفردات 

  بينهما؟

هل يختلف أداء طلبة الصف الثاني األساسي في مهارة تعرف المفردات باختالف طريقة  .٢
والتفاعل ) اوإناث اذآور(والجنس ) استخدام البطاقات الخاطفة، والسبورة(ت عرض المفردا

  بينهما؟
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

هل يختلف أداء طلبة الصف الثالث األساسي في مهارة تعرف المفردات باختالف طريقة  .٣
والتفاعل ) ذآور وإناث(والجنس ) استخدام البطاقات الخاطفة، والسبورة(عرض المفردات 

  بينهما؟
  

  أهمية البحث

ث األول     يك ه البح ن آون ه م الي أهميت ث الح ب البح احثين    -تس م الب دود عل ي ح ذي  -ف ال
ستقصي أثر استخدام البطاقات الخاطفة في تنمية مهارة طلبة الصفوف الثالثة األولى في تعرف  ي

ارات       ،المفردات، في القراءة في اللغة العربية اس تشخيص المه ذي يستخدم مقي والبحث األول ال
  .مهارة المستوى الصفي في تعرف المفردات/ األساسية 

  
  حدود البحث

  :ينحصر البحث الحالي في الحدود اآلتية

ربد الثالثة خالل العام إيضم البحث عينة من طلبة الصفوف الثالثة األولى في منطقة  .١
  .٢٠٠٦-٢٠٠٥الدراسي 

) ٢٠(تقتصر قائمة المفردات على عشر مفردات لكل فصل دراسي بمعنى أن للصف األول  .٢
) ٢٠(مفردة، يضاف إليها ) ٤٠(مفردة في الصف الثاني لتصبح ) ٢٠(مفردة، يضاف إليها 

  .مفردة في الصف الثالث) ٦٠(لتصبح  في الصف الثالث مفردة
  

  طريقة البحث وإجراءاته
  

  مجتمع البحث وعينته

ة التابع      دارس الحكومي ى في الم ة تكون مجتمع البحث من جميع طلبة الصفوف الثالثة األول
  :وطالب موزعين على النحو اآلتي ةطالب) ٣٥٠٠(لمديرية اربد الثالثة، والبالغ عددهم 

ب؛   ةطالب) ١١٣٠(الصف األول  ة و  ) ٥٨٥(وطال اني     ) ٥٤٥(طالب ا، وفي الصف الث طالب
ب ةطالب) ١١٧١( ة و) ٥٩٣(؛ وطال ا) ٥٧٨(طالب ث    طالب ي الصف الثال  ةطالب) ١١٩٩(، وف

  .طالبا )٥٨٠( طالبة) ٦١٩(و وطالب،

ة البحث الحالي من      ي     اوطالب  ةطالب ) ١٨٠(وتكونت عين ى النحو اآلت ) ٦٠: (موزعين عل
في آل صف من الصفوف الثالثة؛ األول، والثاني، والثالث، موزعين بالتساوي بين  اوطالب ةطالب

ذآور والنصف       اوطالب بةطال) ٣٠(مجموعتين؛ تجريبية، وضابطة،  في آل صف نصفهم من ال
  .في هذه المدارس مختلطة المدرسية كون الصفوفوذلك لاإلناث اآلخر من 
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ين        ة العشوائية من ب ا بالطريق وقد تم اختيار آل من المدرستين اللتين تم تطبيق البحث فيهم
ة       ان الثانوي ة آفرع ة، ومدرس ية المختلط ما األساس ة ص ا مدرس ة وهم ة التعليمي دارس المنطق م

ن شعب  عبة م ل ش ار آ م اختي ة، وت ة   المختلط تين بالطريق ن المدرس ل م ي آ ة ف الصفوف الثالث
  .العشوائية أيضا

  
  أدوات البحث

  :استخدمت في البحث أداتين هما

قائمة المفردات بهدف تقييم مستوى / مقياس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربية  .١
اس آأداة أداء الطلبة في قراءة المفردات ضمن المستويات المحددة، حيث يستخدم هذا المقي

سريعة وفعالة في تشخيص المهارات اللغوية األساسية، ويعد أداة مناسبة عندما يراد 
الترآيز على تفريد التعليم، أو عند تقديم الخدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وقد جاء 
هذا االختبار شامال لمهارات اللغة العربية األساسية، حيث إنه يضم فصوال خاصة 

الكالم، والقراءة، واالستيعاب، والكتابة، والتعبير، والتهجئة، والخط، : اتبتشخيص مهار
فضال عن أن آثيرا من التقييمات جاءت بصورتين متكافئتين، يمكن أن يستعمال بشكل 
متبادل ألغراض التقييم القبلي، والبعدي، ويتصف هذا االختبار بأنه محكي المرجع بمعنى 

بدران، والسبايلة، (طالب لمهارة محددة، أو عدم إتقانه لها أنه يقدم معلومات حول إتقان ال
وقد اآتفى الباحثان بجزء واحد من هذا االختبار وهو قائمة تعرف المفردات في ) ٢٠٠٤

  .أ و بجانب القراءة بصورتيه،

تصنع هذه البطاقات من ورق البرستول أو الدوبلكس بأحجام تناسب : البطاقات الخاطفة .٢
سم منها يكون مخفيا في ٣سم منها فقط ألن ٨م يكتب على أعلى س١٣المفردة عرضها 

جيوب اللوحة، ومن مميزاتها أنها شائقة تثير انتباه الطالب، وتحفزه على المتابعة، ويمكن 
  ).١٥١ ص ٢٠٠٥ ؛ سالمة،١٦٥ص ٢٠٠٣الحيلة، (استخدامها لجميع المباحث الدراسية 

  
  إجراءات البحث

  :الحالي وفقا للخطوات اآلتيةعمل الباحثان في تنفيذ البحث 

مدرسة صما األساسية المختلطة، : اختيار المدرستين اللتين تم تطبيق البحث فيهما، وهما .١
  .ومدرسة آفرعان الثانوية المختلطة من بين مدارس إربد الثالثة

  .في آل من المدرستين. اختيار الشعبة لكل من الصفوف الثالثة؛ األول، والثاني والثالث .٢

مدرسة آفرعان الثانوية المختلطة لتكون المجموعة التجريبية، ومدرسة صما اختيار  .٣
  .األساسية المختلطة لتكون المجموعة الضابطة
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تحمل آل من المعلمات الست في آل من المجموعتين؛ التجريبية، : إجراء عمليات التكافؤ .٤
 جامعة اليرموك، وخبراتهن في/ والضابطة درجة البكالوريوس تخصص معلم صف 

التدريس متقاربة، وتتمتع آل واحدة منهن بكفاية عالية في التدريس بدليل تقارير الزيارة 
ة، أما الطلبة فجميعهم من يالصفية للمشرف التربوي، وتم تحييد أثر عامل الخبرة والكفا

بيئات ثقافية، واقتصادية، واجتماعية متقاربة، وبالرجوع إلى قيود الطلبة وسجالتهم في آل 
رستين، تبين أن الطلبة في الصفوف الثالثة األولى قد تم توزيعهم عشوائيا على من المد

  .الشعب المختلفة عند التحاقهم في الصف األول في المدرسة

  :عقد ورشة عمل للمعلمات المشارآات في تطبيق التجربة، تم تدريبهن خاللها على اآلتي .٥

  .البحثتطبيق مقياس تعرف المفردات، األداة األولى من أداتي  .أ 

  .عمل لوحة الجيوب والبطاقات .ب 

اعتمد في ."ين في تعليم القراءة للمبتدئينالخط النسخي الذي يعتمد عليه آثير من المرب .ج 
تعليم الصغير على خط النسخ فقط إلى أن يتمكن من القراءة والكتابة، وتمييز أشكال 

النسخ أوضح  الحروف، ثم انتقل به تدريجيا إلى أنواع الخط األخرى بعد ذلك ألن خط
الخطوط، وأسهلها في التعليم، إذ يتميز خط النسخ بعدم وجود تداخل بين أشكال 

  ).ص ٢٠٠٤شهاب، " (حروفه آما هو الحال في أنواع الخطوط األخرى

وذلك مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي ) أ(تطبيق مقياس تعرف المفردات الصورة  .٦
٢٠٠٦- ٢٠٠٥.  

م بطاقات لوحة الجيوب لدى أفراد المجموعة التجريبية، واستخدام تنفيذ التدريس باستخدا .٧
  .السبورة الطباشيرية لدى أفراد المجموعة الضابطة

متابعة المشرف التربوي لعملية تنفيذ التدريس في مدارس العينة من خالل الزيارات  .٨
  .الصفية وفق خطة إشرافية معدة لهذه الغاية

  .٢٠٠٦- ٢٠٠٥ل الدراسي الثاني من العام الدراسي عند انتهاء الفص) ب(تطبيق الصورة  .٩

تنظيم البيانات المتوافرة من استخدام مقياس تعرف المفردات في آل من االختبارين؛ القبلي  .١٠
  .(SPSS)والبعدي ومعالجتها باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  
  متغيرات البحث

تقلة هي  اعتمد البحث الحالي المنهج شبه التجريبي، وقد تضمن ثالثة متغي  ة  : رات مس طريق
تويان   ا مس دريس وفيه يرية  (الت بورة الطباش ة، و الس ات الخاطف تخدام البطاق ه  ) اس نس وفي والج

ة مستويات    )اوإناث اذآور(مستويان  ه ثالث اني، والثالث  : ، والصف وفي ابع   . األول، والث ر ت ومتغي
  ).القراءة(واحد هو تعرف المفردات
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  المعالجات اإلحصائية

ن أس    ة ع ة       لإلجاب ات المعياري ابية، واالنحراف طات الحس تخراج المتوس م اس ث ت ئلة البح
ائي     اين الثن ل التب تخدام تحلي م اس دي، وت ي، والبع ارين؛ القبل ن االختب ل م ي آ ة ف ات الطلب لعالم

  .لمعرفة أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع في البحث
  

  نتائج البحث

أسفر عنها البحث في ضوء أسئلة البحث والمتغيرات المعتمدة، وذلك  تم عرض النتائج التي
  :على النحو اآلتي

  نتائج السؤال الفرعي األول، ونصه .١

ة     " اختالف طريق ردات ب هل يختلف أداء طلبة الصف األول األساسي في مهارة تعرف المف
ردات   بورة  (عرض المف ة، والس ات الخاطف تخدام البطاق نس ) اس اث (والج ور وإن ل  )ذآ والتفاع

  "بينهما؟

ة لعالمات     ات المعياري لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحراف
دي،   ي والبع ارين القبل ي آل من االختب ة والضابطة، ف وعتين التجريبي ي آل من المجم ة ف الطلب

  .يبين ذلك) ١(والجدول رقم 

عينة (رية ألداء طلبة الصف األول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا:  )١(جدول 
  .في مهارة تعرف المفردات حسب المجموعة والجنس على االختبار القبلي) البحث

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
  ٣.٨  ١١.٧  ١٥  ذآور  تجريبية

  ٥.٠  ١١.٩  ١٥  إناث
  ٤.٤  ١١.٨  ٣٠  الكلي

  ٤.٤  ١١.٣  ١٥  ذآور  ضابطة
  ٥.١  ١٢.٥  ١٥  إناث
  ٤.٧  ١١.٩  ٣٠  الكلي

  ٤.١  ١١.٥  ٣٠  ذآور  الكلي
  ٥.٠  ١٢.٢  ٣٠  إناث
  ٤.٥  ١١.٩  ٦٠  الكلي

ة الصف األول      ى أداء طلب ا عل ة  (ولتحديد أثر متغير الطريقة، والجنس، والتفاعل بينهم عين
ث ي         )البح ار القبل ى االختب لة عل ة المتحص ة الكلي ة بالعالم ردات ممثل رف المف ارة تع ي مه ، ف

وعتين       ة في آل من المجم ولمعرفة داللة الفروق الظاهرية بين المتوسطات الحسابية ألداء الطلب
  .يبين ذلك) ٢(التجريبية والضابطة، استخدم تحليل التباين الثنائي، والجدول 
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نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء طلبة الصف األول حسب متغيرات البحث على :  )٢(جدول 
  .لياالختبار القب

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 ٠.٩٣٣ ٠.٠٠٧ ٠.١٥٠ ١ ٠.١٥٠ المجموعة
 ٠.٥٥٨ ٠.٣٤٨ ٧.٣٥٠ ١ ٧.٣٥٠  الجنس

 ٠.٦٣٥ ٠.٢٢٨ ٤.٨١٧ ١ ٤.٨١٧ الجنس× الطريقة 
   ٢١.١٣١ ٥٦ ١١٨٣.٣٣٣ الخطأ
       ٥٩ ١١٩٥.٦٥٠ الكلي

ى ا  ة          ) ٢(لجدول  وبالنظر إل د مستوى دالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ين عدم وجود ف   يتب
)α  >ى   ) أفراد عينة البحث (بين المتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف األول ) ٠.٠٥ تعزى إل

ار           ى االختب ة عل افؤا في أداء الطلب اك تك ي أن هن ذا يعن ا، وه المجموعة والجنس، والتفاعل بينهم
ن الم ل م ي آ ي، ف توى الجنس  القبل ى مس ة، والضابطة عل وعتين؛ التجريبي ا(جم ورا وإناث ، )ذآ

  .، والتفاعل بين الطريقة والجنس)استخدام البطاقات الخاطفة، والسبورة(والطريقة 

م          نس ت ة والج ين الطريق ل ب نس، والتفاع ة والج ن المجموع ل م رات آ ر متغي د أث ولتحدي
وعتين    استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعي ارية لعالمات الطلبة في آل من المجم

  .يبين ذلك) ٣(التجريبية، والضابطة على االختبار البعدي، والجدول 

عينة (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف األول :  )٣(جدول 
  .عديفي مهارة تعرف المفردات، موزعة حسب المجموعة والجنس على االختبار الب) البحث

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  العدد  الجنس  المجموعة
  ٢.٨١  ١٥.٧  ١٥  ذآور  تجريبية

  ٣.٩١  ١٥.١  ١٥  إناث
  ٣.١٦  ١٥.٤  ٣٠  المجموع

  ٤.٩٧  ١٢.٥  ١٥  ذآور  ضابطة
  ٤.١٠  ١٢.٩  ١٥  إناث

  ٣.٣٨  ١٢.٧  ٣٠  المجموع
  ٤.٥٤  ١٤.١  ٣٠  ذآور  الكلي

  ٣.٩٧  ١٤.٠  ٣٠  إناث
    ١٤.١  ٦٠  وعالمجم

ة الصف األول           ى أداء طلب ا عل ة والجنس والتفاعل بينهم ر الطريق ر متغي ة  (ولتحديد أث عين
ث دي،      ) البح ار البع ى االختب لة عل ة المتحص ة الكلي ة بالعالم ردات ممثل رف المف ارة تع ي مه ف
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٩، )١(٢٣مجلد ، ال)العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة،  ؛ التجرالمجموعتين ومعرفة داللة الفرق بين المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة في آل من    يبي
  .يبين ذلك) ٤(والضابطة، فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي والجدول 

نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء طلبة الصف األول حسب متغيرات البحث على :  )٤(جدول 
  .االختبار البعدي

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  ٠.٠٠٧  ٧.٩٣٧  ١١٤.٨١٧  ١  ١١٤.٨١٧ موعةالمج
  ٠.٩١٩  ٠.٠١٠  ٠.١٥٠  ١  ٠.١٥٠  الجنس

  ٠.٦١٣  ٠.٢٥٩  ٣.٧٥٠  ١  ٣.٧٥٠ الجنس× الطريقة 
      ١٤.٤٦٧  ٥٦  ٨١٠.٣٣ الخطأ
        ٥٩  ٩٢٨.٨٥٠ الكلي

دول    ى الج النظر إل توى      ) ٤(ب د مس ائيا عن رق دال إحص ود ف ين وج ين ) ٠.٠٥<α(يتب ب
ابية ألداء   طات الحس راءة     المتوس ت الق ي درس ة الت ة التجريبي ي المجموع ة الصف األول ف طلب

ة    ذه المجموع ي ه ة ف ابي ألداء الطلب غ المتوسط الحس ة، إذ بل ات الخاطف تخدام البطاق ة اس بطريق
تخدام       ) ١٥.٤( ة اس راءة بطريق ت الق ي درس ابطة الت ة الض ي المجموع رانهم ف أداء أق ة ب مقارن

غ الم    ردات إذ بل دره     ) ١٢.٧(توسط الحسابي   السبورة في عرض المف المردود التعليمي ق رق ب بف
ة    . عالمة) ٢.٧( د مستوى دالل ين  ) ٠.٠٥< α(ويتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن ب

ة         توى الدالل د مس روق عن ود ف دم وج ين ع ات، وتب الب والطالب ين ) ٠.٠٥< α(أداء الط ب
ة البحث  (المتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف األول   ر الجنس      ) عين ين متغي تعزى للتفاعل ب

  .وطريقة التدريس

  ائج السؤال الفرعي الثاني، ونصهنت  .٢

ة     " اختالف طريق ردات ب هل يختلف أداء طلبة الصف الثاني األساسي في مهارة تعرف المف
ردات   ة، والسبورة الطباشيرية     (عرض المف ات الخاطف اث  (والجنس  ) استخدام البطاق ) ذآور وإن
  "؟والتفاعل بينهما

ة لعالمات        ات المعياري ابية واالنحراف لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحس
دي،            ي والبع ارين القبل ة والضابطة، في آل من االختب وعتين، التجريبي الطلبة في آل من المجم

  .يبين ذلك) ٥(والجدول رقم 
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

عينة (الصف الثاني المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة :  )٥(جدول 
  .في مهارة تعرف المفردات حسب المجموعة والجنس على االختبار القبلي) البحث

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
  ١٠.٥٠  ٣٢.١  ١٥  ذآور  تجريبية

  ٦.٨٧  ٣٠.١  ١٥  إناث
  ٨.٧٨  ٣١.٠  ٣٠  الكلي

  ٩.٥٨  ٣٢.١  ١٥  ذآور  ضابطة
  ٧.١٧  ٢٩.٩  ١٥  إناث
  ٨.٣٩  ٣١.٠  ٣٠  الكلي

  ٩.٨٧  ٣٢.١  ٣٠  ذآور  الكلي
  ٦.٩٠  ٣٠  ٣٠  إناث
  ٨.٥١  ٣١  ٦٠  الكلي

اني           ة الصف الث ى أداء طلب ا عل ة والجنس والتفاعل بينهم ر الطريق ة  (ولتحديد أثر متغي عين
ث ي،         ) البح ار القبل ى االختب لة عل ة المتحص ة الكلي ة بالعالم ردات ممثل رف المف ارة تع ي مه ف
ة     ولمعرفة وعتين، التجريبي داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة في آل من المجم

  .يبين ذلك) ٦(الجدول استخدم تحليل التباين الثنائي و والضابطة،

نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء طلبة الصف الثاني حسب متغيرات البحث على :  )٦(جدول 
  .االختبار القبلي

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  ٠.٩٧٦  ٠.٠٠١  ٠.٠٦٧  ١  ٠.٠٦٧ المجموعة
  ٠.٣٤٥  ٠.٩٠٩  ٦٨.٢٦٧  ١  ٦٨.٢٦٧  الجنس

  ٠.٩٧٦  ٠.٠٠١  ٠.٠٦٧  ١  ٠.٠٦٧ الجنس× الطريقة 
      ٧٥.١٣٦  ٥٦  ٤٢٠٧.٦٠٠ الخطأ
        ٥٩  ٤٢٧٦.٠٠٠ الكلي

دول  ى الج النظر إل ين ) ٦(ب ة  يتب توى دالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف دم وج   ع
)α >ى     ) ٠.٠٥ زى إل اني تع ي الصف الث ة البحث ف راد عين ابية ألداء أف طات الحس ين المتوس ب

ة       افؤًا في أداء الطلب اك تك ي أن هن المجموعة، والجنس، والتفاعل بين الطريقة والجنس، وهذا يعن
وعتين     ن المجم ل م ي آ ي ف ار القبل ى االختب نس   عل ابطة والج ة والض ور(التجريبي ) اوإناث اذآ

  .والطريقة والجنس
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م          نس ت ة والج ين الطريق ل ب نس، والتفاع ة والج ث، المجموع رات البح ر متغي د أث ولتحدي
وعتين،     استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في آل من المجم

  .يبين ذلك) ٧(ي، والجدول التجريبية والضابطة على االختبار البعد

عينة (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف الثاني : )٧(جدول 
  .في مهارة تعرف المفردات، موزعة حسب المجموعة، والجنس على االختبار البعدي) الدارسة
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة

  ٣.١٦  ٣٨.٠٠  ١٥  ذآور  تجريبية 
  ٣.٣٩  ٣٦.١٠  ١٥  إناث
  ٣.٣١  ٣٦.٨٠  ٣٠  الكلي

  ٦.٩٧  ٣٤.٢٠  ١٥  ذآور   ضابطة
  ٦.١٩  ٣١.١٣  ١٥  إناث
  ٦.٦٦  ٣٢.٧٠  ٣٠  الكلي

  ٥.٥٨  ٣٦.٠٠  ٣٠  ذآور   الكلي
  ٥.٥١  ٣٣.٦٠  ٣٠  إناث

  ٥.٦١  ٣٤.٧٣  ٦٠  الكلي 

ى أداء       ا عل ة والجنس والتفاعل بينهم ر الطريق اني     ولتحديد أثر متغي ة الصف الث ة  (طلب عين
ث دي،      ) البح ار البع ى االختب لة عل ة المتحص ة الكلي ة بالعالم ردات ممثل رف المف ارة تع ي مه ف

ائي و        اين الثن ل التب تخدم تحلي ة اس ابية ألداء الطلب طات الحس ين المتوس رق ب ة الف ة دالل ولمعرف
  .يبين ذلك) ٨(الجدول 

اء طلبة الصف الثاني حسب متغيرات البحث على نتائج تحليل التباين الثنائي ألد:  )٨(جدول 
  .االختبار البعدي

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  ٠.٠٠٣  ٩.٤٦١  ٢٥٦.٢٦٧  ١  ٢٥٦.٢٦٧ المجموعة
  ٠.٠٩٧  ٢.٨٤٥  ٧٧.٠٦٧  ١  ٧٧.٠٦٧  الجنس

  ٠.٥٥٤  ٠.٣٥٤  ٩.٦٠٠  ١  ٩.٦٠٠ الجنس× الطريقة 
      ٢٧.٠٨٦  ٥٦  ١٥١٦.٨٠٠ خطأال

        ٥٩  ١٨٥٩.٧٣٣ الكلي

ة   ) ٨(بالنظر إلى الجدول رقم  ) ٠.٠٥< α(يتبين وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى دالل
ة       راءة بطريق ي درست الق ة الت ة التجريبي ي المجموع ة ف ابية ألداء الطلب طات الحس ين المتوس ب

ردات إذ بل     ذه      استخدام البطاقات الخاطفة في عرض المف ة في ه غ المتوسط الحسابي ألداء الطلب
ة        ) ٣٦.٨٠(المجموعة  راءة بطريق ي درست الق مقارنة بأداء أقرانهم في المجموعة الضابطة الت
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ابي     ط الحس غ المتوس ردات إذ بل ي عرض المف يرية ف بورة الطباش تخدام الس رق ) ٣٢.٦٧(اس بف
دره   ي ق المردود التعليم رو  ) ٤.١٣(ب ود ف دم وج ين ع ة، و تب د  عالم ائية عن ة إحص ق ذات دالل

ى التفاعل    ) ٠.٠٥< α(مستوى الداللة بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة البحث تعزى إل
  .بين متغير الجنس وطريقة التدريس

  
 ائج السؤال الفرعي الثالث، ونصهنت

ة    " اختالف طريق ردات ب هل يختلف أداء طلبة الصف الثالث األساسي في مهارة تعرف المف
ة، والسبورة الطباشيرية   (المفردات  عرض ) ا، وإناث اذآور (والجنس  ) استخدام البطاقات الخاطف

  "والتفاعل بينهما؟

ة لعالمات    ولإلجابة عن هذا السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ي، وال  ارين القبل ي آل من االختب ة والضابطة ف وعتين التجريبي ي آل من المجم ة ف دي، الطلب بع

  .يبين ذلك) ٩(والجدول 

عينة (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف الثالث :  )٩(جدول 
  .في مهارة تعرف المفردات حسب المجموعة والجنس على االختبار القبلي) البحث

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
  ١٣.٢٠  ٤١.٧٠  ١٥  ذآور   تجريبية 

  ١٠.٣٧  ٤٣.٢٠  ١٥  إناث
  ١١.٦٩  ٤٢.٥٠  ٣٠  الكلي 

  ١١.٤١  ٤٤.٦٠  ١٥  ذآور   ضابطة
  ٦.٢٤  ٤٢.٣٠  ١٥  إناث

  ٩.١١  ٤٣.٥٠  ٣٠  الكلي 
  ١٢.٢١  ٤٣.٢٠  ٣٠  ذآور   الكلي

  ٨.٤٢  ٤٢.٨٠  ٣٠  إناث
  ١٠.٤٠  ٤٣.٠٠  ٦٠  الكلي

ى أ    ا عل ة الصف الثالث    ولتحديد أثر متغير الطريقة والجنس، والتفاعل بينهم ة  (داء طلب عين
ث ي،         ) البح ار القبل ى االختب لة عل ة المتحص ة الكلي ة بالعالم ردات ممثل رف المف ارة تع ي مه ف

ة       وعتين التجريبي ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية ألداء الطلبة في آل من المجم
  .يبين ذلك) ١٠(والضابطة استخدم تحليل التباين الثنائي والجدول 
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نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء طلبة الصف الثالث حسب متغيرات البحث على :  )١٠(جدول 
 .االختبار القبلي

  مجموع المربعات  مصدر التباين
درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
 الداللة

  ٠.٧١٧  ٠.١٣٣  ١٥.٠٠٠  ١  ١٥.٠٠٠  المجموعة
  ٠.٨٨٥  ٠.٥٢١  ٢.٤٠٠  ١  ٢.٤٠٠  الجنس
  ٠.٤٩٩  ٠.٤٦٣  ٥٢.٢٦٧  ١  ٥٢.٢٦٧ الجنس× يقة الطر
      ١١٢.٧٩٠  ٥٦  ٦٣١٦.٢٦٧  الخطأ
        ٥٩  ٦٣٨٥.٩٣٣ الكلي

ة         ) ١٠(بالنظر إلى الجدول   د مستوى دالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ين عدم وجود ف    يتب
)α >ى    ) ٠.٠٥ زى إل ث تع ي الصف الثال ة البحث ف راد عين ابية ألداء أف طات الحس ين المتوس ب

ة        المجمو افؤًا في أداء الطلب اك تك ي أن هن ذا يعن عة، والجنس والتفاعل بين الطريقة والجنس، وه
  .والطريقة والجنس) اوإناث اذآور(على االختبار القبلي في آل من الجنس 

ث   رات البح ر متغي د أث نس،    : ولتحدي ة والج ين الطريق ل ب نس والتفاع ة والج المجموع
وعتين   استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحراف ات المعيارية لعالمات الطلبة في آل من المجم

  .يبين ذلك) ١١(التجريبية والضابطة على االختبار البعدي والجدول 

عينة (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طلبة الصف الثالث :  )١١(جدول 
  .تبار البعديفي مهارة تعرف المفردات موزعة حسب المجموعة والجنس على االخ) البحث

  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجموعة
  ١.١٨  ٥٩.٣٠  ١٥  ذآور   تجريبية 

  ٤.٥٠  ٥٨.٣٠  ١٥  إناث
  ٣.٢٧  ٥٨.٨٠  ٣٠  الكلي

  ٥.٦٣  ٥٥.٨٠  ١٥  ذآور   ضابطة
  ٨.٢٤  ٥٢.٤٠  ١٥  إناث
  ٧.١٥  ٥٤.١٠  ٣٠  الكلي

  ٤.٣٨  ٤٧.٦٠  ٣٠  ذآور   الكلي
  ٧.١٨  ٥٥.٤٠  ٣٠  إناث
  ٦.٠٠  ٥٦.٥٠  ٦٠  الكلي

ة الصف الثالث          ى أداء طلب ا عل ة والجنس والتفاعل بينهم ة  (ولتحديد أثر متغير الطريق عين
ث دي،      ) البح ار البع ى االختب لة عل ة المتحص ة الكلي ة بالعالم ردات ممثل رف المف ارة تع ي مه ف



 ١٨٥ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الكريم أبو جاموس، ومحمود العبداهللا 

 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة في آل من الم         ابية ألداء الطلب ين المتوسطات الحس رق ب ة   ومعرفة داللة الف وعتين التجريبي جم
  .يبين ذلك) ١٢(والضابطة، فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي و الجدول 

نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء طلبة الصف الثالث حسب متغيرات البحث على :  )١٢(جدول 
  .االختبار البعدي

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
وى مست

 الداللة
  ٠.٠٠٢  ١١.٠٩٢  ٣٣٦.٠٦٧  ١  ٣٣٦.٠٦٧ المجموعة
  ٠.١٢٧  ٢.٣٩٦  ٧٢.٦٠٠٠  ١  ٧٢.٦٠٠  الجنس

  ٠.٤٠٢  ٠.٧١٣  ٢١.٦٠٠٠  ١  ٢١.٦٠٠ الجنس× الطريقة 
      ٣٠.٢٩٨  ٥٦  ١٦٩٦.٦٦٧ الخطأ
        ٥٩  ٢١٢٦.٩٣٣ الكلي

 )٠.٠٥< α( يتبين وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة) ١٢( بالنظر إلى الجدول
بين المتوسطات الحسابية ألداء طلبة الصف الثالث األساسي في المجموعة التجريبية التي 
درست القراءة بطريقة استخدام البطاقات الخاطفة، إذ بلغ المتوسط الحسابي ألداء الطلبة في هذه 

قة مقارنة بأداء أقرانهم في المجموعة الضابطة التي درست القراءة بطري) ٥٨.٨٣(المجموعة 
) ٥٤.١٠(استخدام السبورة الطباشيرية في عرض مفردات الدرس، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

عالمة و تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) ٤.٧٣(بفرق بالمردود التعليمي قدره 
بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة البحث تعزى للتفاعل بين  )٠.٠٥< α(مستوى داللة 

  .ي الطريقة والجنسمتغير
  

  مناقشة النتائج

ة       روق ذات دالل ة، وجود ف ة الثالث أظهرت نتائج تحليل التباين المتعلقة بأسئلة البحث الفرعي
ى        ة األول فوف الثالث ن الص ل م ة آ ي أداء طلب ائية ف الح   : إحص ث، لص اني، والثال األول، والث

ردات، الجدي   ة     المجموعة التجريبية التي عرضت على أفرادها المف راءة في اللغ دة في دروس الق
ى      ة األول ة في الصفوف الثالث : العربية باستخدام البطاقات الخاطفة، في حين لم يتطور أداء الطلب

دة في           ردات الجدي يهم المف ذين عرضت عل األول، والثاني، والثالث، في المجموعة الضابطة، ال
ة الت      نفس الدرج يرية ب بورة الطباش تخدام الس ا باس دروس ذاته ي   ال ة ف ا أداء الطلب ور فيه ي تط

ة،         ة الخاطف ى استخدام البطاق ذا اإلنجاز إل ود ه يلة    "المجموعة التجريبية، وقد يع فهي ليست وس
ا أداة  ى أنه ك إل اوز ذل ل تتج ا وحسب، ب ه به ة من ى رغب ا عل ل معه ائقة، يتعامل الطف ة ش تعليمي

). ١٩٧٤مجاور، " (بية، وانسجامإلآسابه مهارة الترآيز، ودقة المالحظة، والعمل مع اللغة بإيجا
دة             ار جدي وير أفك ى تط اعدهم عل ة، وتس ر إبداعي ين أآث ة والمعلم ن الطلب ًال م ل آ ا تجع وأنه

(Groinska, 1998).  
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اين عدم وجود         ل التب ائج تحلي د أظهرت نت وفيما يتعلق بأثر الجنس في تعرف المفردات، فق
ث، تعزى     فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد البحث في آل من     اني، والثال الصف األول، والث

ردات،    إلى عامل الجنس، وهذا يعني أن الطلبة الذآور متساوون مع اإلناث في مهارة تعرف المف
ة         يم في الصفوف الثالث ين الجنسين ، أن التعل وربما يكون سبب هذا التساوي في هذه الصفوف ب

ت       ى االخ وم عل ة األساسية في األردن، يق ة      األولى من المرحل ى معلم ه إل دريس في ند الت الط، ويس
ه      وم بتدريس م صف، تق ة تخصص معل ة االبتدائي ي التربي الوريوس ف ة البك ل درج دة، تحم واح
المباحث الدراسية آافة، التي يفترض أن تقوم على أساس التكامل فيما بينها، عدا اللغة اإلنجليزية 

  .التي تدرسها معلمة متخصصة في اللغة اإلنجليزية

ة  ) اإناث  ا وذآور (تعلق بأثر التفاعل بين الجنس والطريقة؛ الجنس  وفيما ي عرض  (والطريق
ة   ات الخاطف تخدام البطاق ردات باس يرية والمف بورة الطباش تخدام الس ل  ) باس ائج تحلي ر نت م تظه ل

ة في آل من الصف األول،           ين متوسطات أداء الطلب ة إحصائية ب التباين الثنائي فروقا ذات دالل
اث         والثاني، وال ذآور واإلن ى أن ال دا إل ك عائ ا يكون سبب ذل ثالث، تعزى إلى هذا التفاعل، وربم

ة  دة، إذ طبقت طريق ية واح ى فرص تدريس د تعرضوا إل ى ق ة األول ي آل من الصفوف الثالث ف
نعكس    التدريس في صفوف مختلطة من الجنسين، ومن معلمة واحدة، فكان األثر المتحصل، والم

  .في أداء الطلبة متساويًا

ن    ل م ث آ ع بح ه م ي نتائج الي ف ث الح ق البح   و Larry & Sean. (1997)ويتف
Groinska (1998) وMeara (1999)و ،Abbott (2001)    ا أن ي نتائجه اء ف ي ج ، الت

ة           ة إحصائية، وأوصت باستخدام البطاق ان ذا دالل ة آ ة الخاطف المردود التعليمي باستخدام البطاق
  .الخاطفة في عرض المفردات الغريبة

  
  التوصيات

  :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان باآلتي

تضمين دليل المعلم لكتب اللغة العربية تعليمات وإرشادات لعمل الوسائل التعليمية المختلفة  .١
  . بما فيها لوحة الجيوب والبطاقات الخاطفة

  .استخدام البطاقات الخاطفة في عرض المفردات الجديدة في دروس القراءة .٢

  .بطاقات الخاطفة في عرض معاني المفردات الجديدة في دروس القراءةاستخدام ال .٣

  . إجراء بحوث مشابهة على طلبة الصفوف؛ الرابع، والخامس، والسادس .٤
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 ٢٠٠٩، )١(٢٣، المجلد )العلوم اإلنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  المصادر والمراجع

 مقياس تشخيص المهارات األساسية في اللغة "). ٢٠٠٤( .والسبايلة عبيد .بدران، زهور
 )٣(العربية لصعوبات التعلم، عمان، العدد  مجلة صعوبات التعلم، الجمعية، "العربية

  .٦٦-٦١) يونيو(حزيران 

 دار عمار، القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيق، ). ٢٠٠٠(. حبيب اهللا، محمد
  .عمان، األردن

 دار المسيرة أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية). ٢٠٠٣( .الحيلة، محمد محمود ،
  .عة عمان، األردنللنشر والتوزيع والطبا

 رشدي ،وطعيمة .محمد عزت ،و عبد الموجود .والحمادي يوسف .خاطر، محمود رشدي. 
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء  ).١٩٨٩( .حسن ،وشحاتة

  ).د ن(االتجاهات التربوية الحديثة 

 ص صعوبات اختبار القراءة الصفي، ودوره في قياس وتشخي"). ٢٠٠٤( .خصاونة، خلود
حزيران . )٣(مجلة صعوبات التعلم، الجمعية العربية لصعوبات التعلم، العدد  ،"التعلم

  .٥٤- ٤٥) يونيو(

 ١ط، صعوبات التعلم). ٢٠٠٤( .والناطور، ميادة .والخطيب، جمال .الروسان، فاروق ،
  .الجامعة العربية المفتوحة، الكويت

 دار الفكر، عمان، ٢ط ليمية والمنهج،الوسائل التع). ٢٠٠٥( .سالمة، عبد الحافظ محمد ،
  .األردن

 القاهرة ،، الدار المصرية اللبنانيةقراءات األطفال. )١٩٩٦( .شحاته، حسن.  

 إرشادات في تعليم الطفل القراءة والكتابة العربية" .)٢٠٠٤( .شهاب، إبراهيم بدر" ،
  ، األردنوزارة التربية والتعليم .)٢(العدد  ٤٣،مجلة رسالة المعلم، المجلد، 

 تأثير برنامج عالجي في تحسين القدرة القرائية لطلبة  .)١٩٩٧(. العبداهللا، محمود فندي
  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردنالصف السادس

 ٣(مجلة صعوبات التعلم، العدد ، "اختبار تحليل القراءة"). ٢٠٠٤( .عبد الهادي، ناهدة(. 
  .٦١-٥٤) يونيو(حزيران  ت التعلم،الجمعية العربية لصعوبا

 تعليم القراءة ). ٢٠٠٢(. محمود ،وجالل .احمد علي ،والكردي .عبدالوهاب، سمير احمد
  .المكتبة المصرية، القاهرة رؤية تربوية،: والكتابة في المرحلة االبتدائية

 تربية ، وزارة النظرية التعلم القائم على وظيفة الدماغ). ٢٠٠٣( .عياصرة، أحمد إبراهيم
) بديل العددين الثاني والثالث(والتعليم، األردن، رسالة المعلم، المجلد الثاني واألربعون

٥٨-٥٤ .  
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 أسسه تدريس اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية). ١٩٧٤( .مجاور، محمد صالح الدين ،
  .وتطبيقاته، دار القلم، الكويت

 دار ديد مهارات اللغة العربيةدراسة تجريبية لتح). ١٩٧٦( .مجاور، محمد صالح الدين ،
  .القلم، الكويت

 دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، شرح الكفايات التعليمية). ٢٠٠٣( .مرعي، توفيق ،
  . األردن

 أسس النجاح واإلآمال والرسوب في مرحلة التعليم ). ٢٠٠٦( .وزارة التربية والتعليم
غير (، ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ام الدراسياألساسي، والتعليم الثانوي الشامل والتطبيقي للع

   .وزارة التربية والتعليم، األردن) منشور

 دليل تدريب، ومتابعة معلمي الصفوف االبتدائية الثالثة ). ١٩٨٩( .وزارة التربية والتعليم
  .، مطابع الجمعية العلمية الملكية، عمان، األردناألولى

 وخطوطه العريضة في مرحلة  منهاج اللغة العربية،). ١٩٩١( .وزارة التربية والتعليم
  .، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، األردنالتعليم األساسي
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 )١(ملحق رقم 
  الصورة أ) ٣-١: (مستوى تعرف المفردات الصفي

  يقرأ المفردات من مستوى الصف األول وحتى الصف التاسع :ةالمهار

  االستجابة الشفوية الفردية: طرق التقييم

  ثالث ثوان لكل مفردة وأربع ثوان للتعبير المزدوج :التوقف والزمن

ة ر      : الدق ن عش رات م اني فق ا صحيحا ثم ب نطق ق الطال اس نط ى أس توى الصف عل دد مس ح
  :أحسب ما يأتي أخطاءو%) ٨٠(

  .مفردات التي ال ينطقها نطقا صحيحا مراعيا حرآات الحروفال .١

المفردات التي يأخذ أآثر من ثالث ثوان لنطقها، والتعابير المزدوجة التي يأخذ أآثر من  .٢
  .أربع ثوان لنطقها

ة    ى عين اإلجابات الصحيحة والنسب المئوية لمن حققوا معيار الدقة عند تجريب االختبار عل
  .وطنية
 ٢ف: ٣ ١ف: ٣ ٢ف: ٢ ١ف: ٢ ٢ف: ١ ١ف: ١

 هَي ُهَو نحُن أنا جيراْن نادي
 حمائُم رسائَل أسماك أوالٌد ِبساْط شراْر
 وفاْء وعاْء ُملون المدرسُة ِعَنْب ِآتاْب
 الدراجُة الثالجة التُّجاُر الثِّمار سَمك سماْء
 غداءُهم غذءاهم الطالُب ُبندقيْة البْيت َجَمَع
 إآراْم إنشاْء السيارُة الطّيارة الشَجر َدَرَس
 استعجل استعمَل صدقْة تعّجب ذاَب َحديْد
 يتلمس يتذوُق ُجرعٌة ُغرفة فِرَح يْقرأ
 يقسو َيصحو َهواْء ساَعَد ينتظْر َيبني
 مآدْب مآآُل ُيهاجُر يتناوُل َيرمي حليْب
  ٧٧ %٧٧ %٦٥ %٧٧% 
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رأ   ( :تعليمات  يم بالطلب من الطالب أن يق ذا التقي ابير المزدوجة  يجرى ه ردات، والتع المف
  ).الواردة في الصورة أ والصورة ب

ى صفحة الطالب   واردة عل وائم ال ابير في الق ردات أو التع ة المف ى قائم ى أعل  -٢٣ -أشر إل
  .والصورة أ التي تتوقع أن يقدر الطالب على قراءة المفردات العشر الواردة فيها

ا تستطيع  ب) التعابير(اقرأ هذه الكلمات : قل للطالب ة      . أسرع م ى في القائم ة األول دأ بالكلم اب
  .ضع دائرة حول الكلمات الصحيحة في آراسة اإلجابة

ى أن         . ال تقدم مساعدة في لفظ الكلمات   ا في المستوى إل زوال أو ارتفاع يم ن استمر في التقي
ردات أو       اني مف ى نطق ثم ل عل ابير المزدو    ١٦يصبح الطالب قادرا على األق ردة من التع جة  مف

 .، ويعجز عن تحقيق مثل هذا المستوى فيما بعد ذلك%)٨٠(

  

  )٢(ملحق رقم 

  الصورة ب) ٣-١: (مستوى تعرف المفردات الصفي

  يقرأ المفردات من مستوى الصف األول وحتى الصف التاسع: المهارة

  االستجابة الشفوية الفردية :طرق التقييم

  ن للتعبير المزدوجثالث ثوان لكل مفردة، وأربع ثوا :التوقف والزمن

ة ر       :الدق ن عش رات م اني فق ا صحيحا ثم ب نطق ق الطال اس نط ى أس توى الصف عل دد مس ح
  .أحسب ما يأتي أخطاءو%). ٨٠(

  .المفردات التي ال ينطقها نطقا صحيحا مراعيا حرآات الحروف .١

المفردات التي يأخذ أآثر من ثالث ثوان لنطقها والتعابير المزدوجة التي يأخذ أآثر من  .٢
  .ربع ثوان لنطقهاأ
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  والنسب المئوية لمن حققوا معيار الدقة ٢٥-اإلجابات الصحيحة للصفحة ط

 ٢ف: ٣ ١ف: ٣ ٢ف: ٢ ١ف: ٢ ٢ف: ١ ١ف: ١

 هذا ذلَك الشجعاِن البائُع خضراْء داري

 لكنَّ ماذا أنابيُب أنَت بستاْن خروْف

 أنسباء أصدقاُء األعرابي المياُه سياراْت جديْد

 القصائُد دقائُق أنِت ظفٌر لوْز سماْء

 مسائُل الصابوَن هَو نشيط طاووْس خطْب

 متخصص التحياُت طائرٌة تفاٌح المعلُم مصنْع

 الطيباُت استنَسر المالئكُة األغصاُن الشمُس أزرْق

 اصطفاْف يتكاملون صحراَء الزيتونُة شكَر َرَسَم

 يجادلوَن خمُسمئة اختبأ صيدليْة رآَض َزَرَع

 ُقراٌء آتاْب ُيقِدُم الشاآوْش حرسَي يكُتب

  ٧٨ %٧٢ %٧٨ %٨٣% 
  

ات ة   ( :تعليم ابير المزدوج ردات والتع رأ المف ب أن يق ن الطال ب م يم بالطل ذا التقي يجرى ه
  )الواردة في الصورة أ والصورة ب

ى الصفحة الطالب          واردة عل وائم ال ابير في الق ردات أو التع ة المف  -٢٣ -أشر إلى أعلى قائم
  .أ التي تتوقع أن يقدر الطالب على قراءة الفقرات العشر الواردة فيها والصورة

ة     . بأسرع ما تستطيع) التعابير(اقرأ هذه الكلمات : قل للطالب ى في القائم ة األول دأ بالكلم . اب
  .ضع دائرة حول الكلمات الصحيحة في آراسة اإلجابة

زوال     . ال تقدم مساعدة في لفظ الكلمات   يم ن ى أن     استمر في التقي ا في المستوى إل أو ارتفاع
ردات أو       اني مف ى نطق ثم ل عل ابير المزدوجة      ١٦يصبح الطالب قادرا على األق ردة من التع مف

 .، ويعجز عن تحقيق مثل هذا المستوى فيما بعد ذلك%)٨٠(

 


