الباب ألاول
مقدمة
الفصل ألاول  :خلفية البحث
اللغت هي هظام إغخباػي لسمىش صىجُت حظخخدم لخبادٌ ألافياز واإلاشاغس
بين أغظاء حماغت لغىٍت مخجاوظت (دمحم غلي الخىلي .)1891321 ,كاٌ إبً الجني
اللغت إنها أصىاث ٌػبر بها ول كىم غً أغساطهم  .هما غسفىا ّأن اللغت وطُلت
احخماغُت وأداة للخفاهم بين ألافساد والجماغاث وهي مظخخدمت في مػظم ألاوشؼت
البشسٍت ،ولرلً فاإلوظان الٌػبر غً مشاغسه وجلدًم اكتراخاجت وازابه  ،وال ًللي
خاحخه ختى مظخىي جفىير الشخص إال باللغت.
مً اإلاػسوف ّأن اللغت الػسبُت هي لغت جيخمي إلى املجمىغت الظامُت طمً
الػابلت الظامُت الحامُت وهي لغت اللسآن الىسٍم و الىخاب الظماوي الري ًؤمً به
اإلاظلمىن واللغت التي ًخيلمها إزيخان وغشسون دولت غسبُت والتي ٌػسفها اإلاالًين مً
اإلاظلمين بصفتها لغت ؤلاطالم (غلي الخىلي.)11 91321 ،واللغت الػسبُت لغت الػالم
الثاهُت بػد ؤلاهجليزًت  .جىدشس مظخىٍت باهدشاز ؤلاطالم إلى أفاث الدهُا .فىثير مً
ؤلاوظان ٌظخخدم اللغت الػسبُت ألحل حػلُم مصادز حػالُم ؤلاطالم والاجصاٌ
الُىمي (أخمد بشير.)17 9 1321 ،
مً اخدي اللغاث اإلاظخخدمت في الػالم هي اللغت الػسبُت .الػسبُت غىدلغت
الػالم لها وظُفت مصٍت مً اللغاث ألاخسي.اللغت الػسبُت هي لغت اللسان التي ًلسأه
اإلاظلمىن ول ًىم .اللغت الػسبُت هي لغت ٌظخخدمه الػلماء اإلاظلمىن الظابلىن
ّ
لصب غً مػسفتهم ,مؼ ذلً في وكذ خاٌ هثير مً الىخب الػسبُت مترحمت إلى
ؤلاهدووظُت أو غيرها .اللغت الػسبُت مً اللغت ألاحىبُت التي جدزطها املجخمػاث
ؤلاهدووس ي ,ألن لغت الػسبُت مً إخدي اإلاىاد ًدزطها الخالمُر في اإلاػاهد.
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في حػلُم اللغت ألاحىبُت خاصت اللغت الػسبُت ًترهص غلى اإلاهازاث ألازبؼ البد
أن ّ
ًلدز الخالمُر مىاد اإلاصدز لىجاح حػلُمها.هما كاٌ اإلاهاحس في مجلخه جدذ
غىىان حػلُم اللغت الػسبُت غلى أطاطالخػلُم الخػاووي ّإنها ال ًمىً مػدوم مً
حػلُم لتركُت مهازاث ألازبؼ وهي مهازة ألاطخماع ومهازة الىالم ومهازة اللساءة و مهازة
الىخابت.
إغخماداغلى اإلاهازاث ألازبؼ اإلاروىزة  ,هىان غىاصس جؤزسهثيرا لها ،وهي
الػىاصس الصىجُت واليلمت والىدىٍت .هره غىاصس اللغت الثالثت هره أخد الشسوغ
في غملُت الخػلُم لتركُت أهداف الخػلُم التي ّ
جخمنى اإلادزطت و الخالمُر.
ّ
ومما طبم بُاههً ،رهس ّأن إخدي اإلاهازاث التي ًيبغي غلى الاجلان الخالمُر
هىاإلاهازة اللساءةً .جب غلى الخالمُر اجلان اللدزةاإلاهازاث ألازبؼ خاصت مهازة
اللساءة .اللساءة هي أوشؼتتهدف إلًجاد الػالكت بين اللغت الشفىٍت واإلاىخىبت.
اللساءة هي بؼسٍلت البصس والفهم غلى الىخابت حهسٍت أو صامخت .و حشخمل اللساءة
غلى اإلاهازجين وهما مػسفت السمىش اإلاىخىبت ومػسفت ما فيهاّ .إن مهازة اللساءة كدزة
لخػسف ما جدخىٍه اإلايىبت و فهمها ( خيرمً  .)1111 9147كاٌ ملبري (في الىهى,
 )11391111إ ّن كدزة اللساءة ّ
جخيىن غلى امسبين ٌ 9ػسف السمىش اإلاىخىبت وفهم
مػىاها.خالفا للخالمُر ؤلاهدووظُين الرًً ًمليىن كدزة اللساءة بالسمىش الالجُيُت,
فئن كساءة مىخىبت الػسبي هي اإلاشىالث .ألن ألابجدًت الػسبي جخخلف غً ألابددًت
الالجُيُت ,ألابجدًت الػسبي لها هظام و خصابص ولرلً حػلُم اللساءة جدخاج إلى
الحصىٌ غلى اهخمام ّ
حاد.
كاٌ غابدًً ( )091111اللساءة هي فهم لسمىش اللغت اإلاىخىبت التي حػلمها
الشخص .بىاء غلى فمػنى اللساءة ذلً ،اللغت الػسبُت بظُؼا هى جىاطب الصىث
مؼ الحسوف الهجابُت.و مػنى كساءة اللغت الػسبُت ألاوطؼ غمل ذهس الحسواث غلى
ول خسف وولمت في اللغت الػسبُت مىاطبا باللىاغد الىدىٍت والصسفُت ,والترحمت
وفهم مػنى الػبازة ليل حملت (دًدًه وخُد الدًً.)114911109
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َ
ّ
مً الىاضحأ ّن اللساءة هي ألاطاض ألاولى لىُل كدزة الخػلم في مخخلف
التربُت الخػلُمىأخدها حػلُم اللغت الػسبُت .باللساءة واهالشخص أن ًفخذ أفاق
الػالم ومػسفت مالم ٌػسف كبلها.إذا ,اللساءة مهمت ّ
حدا ألنهاأخدمً الؼسٍلت
للحصىٌ غلى اإلاػسفت هي اللساءة ,ولما هلسأ شِئاشادجفُىااإلاػسفت.
هما هى اإلاػسوف أن مهازة اللساءة هي مً اإلاهازاث اللغىٍت التي لها دوز هام
في خُاة ؤلاوظان .في حػلُم مهازة اللساءة غىد الفصلً ,دخاج اإلاد ّزطىن إلى وطابل
الخػلُم ّ
اإلاخىىغت اإلاىاطبت بداحت الخالمُر الري ًجػلهم خماطت الخػلم و جدسٍع
في غملُت الخػلم .الىطابل الخػلُمُت اإلاخىىغت حظاغد الخالمُر هثيرا في جسكُت
ّ
ّ
خماطت الخػلم ،ألنها مً إخدي الػىامل التي ججػل الخالمُر بدماطت الخػلم أو
ّ
غىظها.للمدزطين لِع بخػلُم وجبلُغ اإلاىاد فدظب ،ولىً للمدزطين الخالق في
جخُير اإلاادة اإلاىاطبت بداحت الخالمُر.
ّإن ولمت الىطابل مً اللغت الال جُيُت هي شيل الجمؼ مً اليلمت
"ٌ "mediumػنى الىاطؼت أو الىطُلت .كاٌ غىصسي و أخظً ّ
الدًً ()091110
وطابل الخػلُم هى ول ش يء ٌظخػمل اإلادزطلجػل الخالمُرًخػلمىن و ًىدظبىن
مهازاث مػُىت أو ٌظاغد إليهم في فهم اإلاىاد الدزاس ي.كاٌ مىير ( )0191111شأن
ّ
مهمجدا في هظام أي ّ
مادة جبلغها إلى الخالمُر ألن حػلُم اللغت ال ًىفي
اإلادزض
باطخخدام ػسٍلت املحاطسة  ,بل ًدخاج إلى أطالُبا و وطابل الخػلُم ختى جيىن ول
اإلافسداث ألاحىبُت مخػللت في فهم الخالمُر.
إغخمادا إلى اإلاالخظت ألاولُت التي الياجبت ادتها في ًىم الجمػت  11طبخمبر
 ،1113وحدث الياجبت مشىالث في حػلُم اللغت الػسبُت خاصت في ّ
مادة اللساءة غلى
جالمُر الصف الػاشس بلظم الػلىم الؼبُػُت بمدزطتالسشُدًتالػالُت ؤلاطالمُت
شِبيروباهدوهج .هراألامس بظبب بىحىد الجاهبين مً اإلاشىالث التي ًىاحهها
الخالمُر ،وهما الجىاهب اللغىٍتوالجىاهب غير اللغىٍت.
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في اإلاشىالث مً الجىاهب اللغىٍت هي صػىبت الخالمُر في ّ
جلفظ مخسج
الحسوف غلى هصىص اللساءة  ،وصػب الخالمُر في فهم هصىص اللساءة  ،و صػب
الخالمُر في الخمُيز بين الىخابت في الىصىص  ،وصػب الخالمُر في جسحمت اليلمت أو
الجملت مً الىصىص وكلُل ؤلاجلان اللغت الػسبُت مما ًجػل الخالمُر ال ًفهمىن
ّ
اطتهم.أما الجىاهب غير اللغىٍتهي وحد مىِخؼىز الخالمُر املخخلفين
اإلاادة التي دز
ختى جؤزس غلى غملُت الخػلُم مثل الخالمُرلديهم دافؼ وخماطتالخػلم واهذ
مىخفظت ،حىاهب خلفُت البدث غلى الخالمُرجخيىن مً الجيع و اإلاظخىٍاث
الاحخماغُت و الاكخصادًت وألاصل اإلادزطتً ،جب اطخخدام الىكذ الري ًلظُت
اإلادزض في غملُت الخػلُم افصل ؤلاميان لخدلُم الىفاءة ألاطاطُت ،اإلاسافم
والبيُت الخدخُت هي ول ألاشُاء الري دافؼ غً غملُت الخػلُم ،الػىامل البِئت أي
الاحخماغُت هي خاٌ وظسوف خُث واهذ جدزض اللغت الػسبُت.
ّ
ومما طبم بُاهه  ،خالذ الياجبت أن الىطُلتًمىً أن جسكُت كدزة الخالمُرفي
مهازة اللساءة و ًجػل الخالمُر شجاغا خُىما هم أمس اإلاد ّزض اللساءة أمام
الفصإلخدي الىطابل التي جسكُت كدزة الخالمُر غلى مهازة اللساءة وهي وطُلت
ّ
ّ
اإلاصىزة.
اللصت
ّ
ّ
اإلاصىزة هي الىطُلت في شيل صىزة أو طلظلت مً الصىز
وطُلتاللصت
التي جسي وطُلت كىٍت لدشجُؼ و دوافؼ الخالمُرلتركُت كدزة كساءة اللغت الػسبُت
بأخظً وٍصبدىا مً الحلىٌ البدًلُت  ،ألنها جخؼلب مىالخالمُر أن ًيىن وشاغ في
ّ
حػلُم اللساءة و ججخىبهم مً اإلالل ،ووشؽ الخالمُر في اللساءة اللغت الػسبُت،ومؼ
ذان ٌظخؼُػالخالمُر الخفىير بشيل خالق في اإلاػلىماث في وحىدصىزة
طلظلت.واهذ اوشؼت في كصت اإلاصىزة حظخخدمهااإلادزض همسحؼ الفهم الخالمُر
للمفسداث التي دزطها ،مؼ أن اإلاد ّزطيلمظهل في الفصل .اخخُاز وطُلت اللػبت
لخدلُم تهدف الخػلُم بىفاءة وفػالُت في مصاج طػُد غلى السغم مً مىاكشت
ألاشُاء الصػىبت.
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ّ
بالىظس إلى الىاكؼ في مدزطت السشُدًت طِبيرو باهدوهج خاصت الصف
الػاشس بلظم الػلىم الؼبُػُت ,فالياجبت ّ
تهخم بدىفُر البدث اإلاخػلم باطخخدام
وطُلت اللصت اإلاصىزة لتركُت كدزة الخالمُر غلى مهازة اللساءة جسكُت حُدة
وجدلُم ألاهداف اإلاساد غىد اإلاد ّزض و الخالمُر .بالرهس إلى أهمُت هره اإلاشىالث ،
ّ
ّ
املصورة لترقية
القصة
وٍخم جىفُر البدث جدذ اإلاىطىع  9استخدام وسيلة
ّ
قدرة التالميذ على مهارة القزاءة (دزاطت شبه ججسبت غلى جالمُر الصف الػاشس
بلظم الػلىم الؼبُػُت بمدزطتالسشُدًتالػالُت ؤلاطالمُت شُبىبروباهدوهج)
الفصل الثاني :ثحقيق البحث
اغخمادا غلى خلفُت البدث الظابلت ،فخدلُم البدث هما ًلي9
 .1هُف جيىن كدزة الخالمُر الدزاطُت للصف الػاشس بلظم الػلىم الؼبُػُت
ّ
اللصت
بمدزطت السشُدًتالػالُت ؤلاطالمُت باهدوهج كبل اطخخدام وطُلت
اإلاصىزة ؟
 .1هُف جيىن كدزة الخالمُر الدزاطُت للصف الػاشس بلظم الػلىم الؼبُػُت
ّ
اللصت
بمدزطت السشُدًتالػالُت ؤلاطالمُت باهدوهج بػد اطخخدام وطُلت
اإلاصىزة ؟
 .7هُف ًيىن ازجلاع كدزة الخالمُر الدزاطُت للصف الػاشس بلظم الػلىم
الؼبُػُت بمدزطت السشُدًتالػالُت ؤلاطالمُت باهدوهج غلى مهازة اللساءة
ّ
اللصت اإلاصىزة ؟
باطخخدام وطُلت
الفصل الثالث :أغزاض البحث
مىاطبا بخدلُم البدث الظابم ،جلسز أغساض البدث إلاػسفت
.1

كدزة الخالمُر الدزاطُت للصف الػاشس بلظم الػلىم الؼبُػُت بمدزطت
ّ
اللصت اإلاصىزة
السشُدًتالػالُت ؤلاطالمُت باهدوهج كبل اطخخدام وطُلت
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.2

كدزة الخالمُر الدزاطُت للصف الػاشس بلظم الػلىم الؼبُػُت بمدزطت
ّ
اللصت اإلاصىزة
السشُدًتالػالُت ؤلاطالمُت باهدوهج بػد اطخخدام وطُلت

.3

إلاػسفت هُف جسكُت كدزة الخالمُر غلى مهازة اللساءة باطخخدام وطُلت
ّ
اللصت اإلاصىزة للصف الػاشس بلظم الػلىم الؼبُػُت بمدزطت
السشُدًتالػالُت ؤلاطالمُت باهدوهج

الفصل الزابع  :فوائد البحث
ومً فىابد مً هرا البدث ماًلي9
 .1للخالمُر 9حظهُل فهم الخالمُر في حػلُم مهازة اللساءة و دفؼ خماطت
الخالمُر في حػلُم اللغت الػسبُت
 .1للمدزض 9إغؼاء الػلىم الجدًدة غً اطخخدام وطابل الخػلُم في حػلُم
مهازة اللساءة
 .7للياجبت 9إغؼاء الخبراث الجدًدة لخيىن مدزطت فػالُت في اإلاظخلبل
الفصل الخامس :أساس التفكير
ال ّ
شً في ّأن اللغت لها دوزامهما حدا في خُاة ؤلاوظان .باللغت ًمىً
ؤلاوظان الخىاصلين والىللين حمؼ ألافيازواإلاػنى غلله .وغىد غلي الخىلي (91321
ّ 18
)إن اللغت هي هظام إغخباػي لسمىش صىجُت حظخخدم لخبادٌ ألافياز واإلاشاغسبين
أغظاء حماغت لغىٍت مخجاوظت .مً هثير اللغاث في الػالم ،أخد مً اللغت الػسبُت
لها خاصت باإلالازهت مؼ اللغاث ألاخسي.في اللغت الػسبُت ،الىطابل هي وطُلت أو
جمهُد ّ
السطالت مً مسطلت إلى مظخلم السطالت (أشهاز .)7 91114 ،حػسٍف وطابل
الخػلُمُت غلى أنها حمُؼ اإلاػداجى ألادواث واإلاىاد التي ٌظخخدمها اإلاد ّزض لتركُت
غملُت الخػلُم والخػلم لخدلُم ألاهداف الخػلُم اإلاػُىت.
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حدًس بالرهس ّأن وطابل الصىز هي وطابل غامت لِظخػمل في غملُت
الخػلُم .في اللغت الصىز هي "جللُد ألادواث ( ؤلاوظان و الحُىاهاث و الىباجاث و
غيرها) الري صىؼ مً اللىن والحبر و الصىزة وغير ذلً (فيرودمىخا.)11391328 ،
ّأما مدظلظلت هي طلظلت اإلاسجب" ّإن صىزة اإلادظلظلت غدد مً الصىزة التي
ّ
ًخددر و ًدٌ الاطخمساز بين الصىزة و ألاخسي (زودي
الىاضح خالت
هازجىهى)1191117،
كاٌ ألازشاد (في الاطخلمت )1114 ،الصىز هى ألاوشؼت أو اللصت
جخيىهبترجِبً .خدزب الخالمُر الخػبير غً الصىزالتي ًفهمىوػىدما جسجب جصبذ
ً
غىاللصت .واهاطخخدام هره الصىز غلى وطُلتبؼاكت الصغيرة أو اللسػاض
ّ
ّ
اللصت أو الصىزالتي
اطخىغب الصىز لخىصُل الخالمُر ألافياز الخالق غلى
جخيىن بها.
ّ
ومما طبم بُاههً ،مىً خالصت ّأن صىزة اإلادظلظلت هي وطُلت الخػلُمُت
الري ٌظخخدم اإلادزض في شيل صىزة اإلاظؼدت غلى اللصت ،بترجِب مػين ختى
بين جيىن الصىز مؼ الاخسي ًملىها غالكت باللصت و شيل وخدة.
ّ
اللصت ا ّ
ّ
الخددر غلى أطاطُت الصىزة،
إلاصىزة هي حػلُم
وطُلت الخػلُم
مثالالصىزة الىخدة ،الصىزة اإلاىفصلت أو الصىزة اإلادظلظلت.وان الخػلُم بهره
ّ
وطُلت اللصت اإلاصىزة هي غً ػسٍلت مجمىغاث همىذج الخػلُم الخػاووي (model
)،cooperativlearningخُث ًُخؼلب بدماس ّي و مجتهدة الخالمُر غىد إًخاء اإلاد ّزطت
الىاحباث .ألهه في هرا الخػلُم املجمىغت لِع ًخم جلُُم الخالمُر فلؽ مً
املجمىغاث ولىً ًخم جلُُم الخالمُرمً كبل ول فسد  .فأهداف هرا الخػلُم هى
ّ
حػل الحاٌ ًيىن فُه هجاح الفسدًأزس بىجاح املجمىغاجفها(طالفين.)1334 ،
ّ
حدًس بالرهس أن اطخخدام همىذج الخػلُم الخػاووي ( (model cooperativ
learningلِع ًىلظم غلى الخالمُرإلى مجمىغت ،ولىً زأي اإلادزض خلفُاث
الخالمُر اإلاخىىغتّ .
زم في حػلُم هره املجمىغاث ًسجبؽ باطخخدام وطابل اللػبت

8

ّ
اللصت اإلاصىزةالتي ًىدظبها اللصت البازشة والجمُلت .أوال ًجب جسجِب
مثال وطُلت
وطُلتها ول مجمىغاث لخددًد الصىزة ألاولى و الثاهُت إلى ألاخسة.
وطُلت اللػبت حظلؽ اإلالل ،حشيل ْاه ّ
خدد في ّ
خل اإلاشيلت مصاحا طػُدا و
ّ
حشيل الدافؼ غلى الخالمُر لحماطت الخػلم.
هره كصت اإلاصىزة مظخخدمتها وطُلت بؼاكت ،هما ًلي9
.1
.2
.3

ًصىؼ بؼاكاث الصىز اإلاظلظت بل مىفصلت الحجم ((cm5x11
ًصىؼ الىىص مً اللسػاض الحجم ()cm2x3

كسػاض هسجىن الري ًىلظم إلى أزبػت أكظام
ّ
وأما خؼىاث الخػلُم باطخخدام اللصت اإلاصىزة  ،هما ًلي9
 .1جفخذ اإلاد ّزطت الدزاطتبالظالمىالدغاء
 .1جسجب اإلاد ّزطت الخالمُر
 .7جلسأاإلاد ّزطت هشفالحظىز
ً .4سجبؽ اإلاد ّزض إلاادة الُىم باإلاادة الظابلت
ٌ .8ػؼى اإلادزض شسخا مىحصا غً وطُلت اللصت اإلاصىزة التي مىاطبتفي
حػلُم مهازة اللساءة.
 .0شسح اإلادزطأغساض الخدزَع الى الخالمُر.
ً .1ىلظم الخالمُر إلى مجمىغاث اإلاىاطبت لخلفُتها اإلاخىىغت (الخػلُم
الخػاووي)  0-8الخالمُر وٍجلظىن ول مجمػت.
ّ
ًىشع اإلادزض بؼاكت الصىزة التي همل مؼ الىصىص اللساءة في خالت غير
.2
مسجبت.
 .3بػد ذلً ً ،لسأ اإلاد ض ألاطئلت ً
وفلا باإلاىطىع اإلاىحىد غلى بؼاكاث
ز
الصىز .زم ٌظخمؼ الخالمُر ماكسأتهم.
 .11ول مجمىغت حػؼىىفلا بػمل ألاطئلت ومسجب الصىز والىصىص اإلاىاطباث.
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 .11بػد نهاًت الخػلُمً ،جب غلى مجمىغاث شسخا ما مػنى مً كؼؼ واخدة مً
الصىز التي فيها ،زم واخدة مً أغظاء املجمىغت ًجب أن ًىلل اللصت
بيامله مً طلظلت الصىز التي مسجبها.
ّ
اللصت اإلاصىزة مخىكؼ كدزة الخالمُر ًجػلىن جسكُت في
مً خالٌ وطُلت
مهازة اللساءة .فاللدزة هي اللدزة في إجلان اإلاهازة اإلاظخخدمت لُػمل الخدمت
اإلاخىىغت في مهىتّ .
وأما اللدزةالتي غبرتها هىز خظىت ّأن اللدزة اإلاروىزة هي ؤلامياهُت
،أي إميان غلى فػل ش يء ّأماكدزة ٌػني اإلاهازة أو ألامياهُت.
ّإن اللساءة مً اإلاهازاث السبِظُت الالشمت في حػلُم اللغت وفي أوشؼت التربُت
أو في الحُاة الُىمُت ،كد ًلسأ الفسد شِئا بصىث مسجفؼ ،وٍلسأ أخُاها بصىث
مىخفع أو بال صىث.
اللساءة وفلا لػبدالػلُم إبساهُم في هخابه "اإلاىحه ّ
الفني إلادزض اللغت
الػسبُت "81 ،ألاوشؼت بهدف الخىاصل بين لغت اليلمت مؼ السمىش اإلاىخىبت .و ّأما
مهازة اللساءة هي كدزة الخػسف و الفهم غلى ش يء (السمىش اإلاىخىبت) بالىؼم أو
لفهمها .باإلطافت إلى ذلًً ،مىً أًظا اغخباز اللساءة والػملُت (مً فىق إلى
جدتى) وهي ٌظخخدم اللازا اإلاػلىماث أو ألافياز أو اإلاػخلداث التي لدًه كبلها
بئًخاء غلى ّ
ظً خىٌ اإلاػنى مً الىص ّ
زم ٌظخخدم اللازا اإلاػسفخه اإلافسداث و
الىدى و الخؼاباث لفهم الىص.
اللد ة هي واخدة مما ّ
البدلدًه في ول التربُت ألن لها مصالحها الخاصت و
ز
ّ
مهمت ّ
حدا لألوظان .حػللا برلً  ،فئن مؤشساث الىجاح في حػلُم اللغت الػسبُت هي9
ً .1يىن الخالمُر كادزًٍ غلى الىؼم فصُدا
ً .2يىن الخالمُر كادزًٍ غلى كساءة الىص بشيل صحُذ مىاطب بلىاغداللغت
الػسبُت
ً .3يىن الخالمُر كادزًٍ غلى مػسفت مػنى اإلافسداث الجدًدة في الىص
ً .4يىن الخالمُر كادزًٍ غلى جسجِبالىص اإلاىخىب اإلاخػلم باإلاىطىع
ً .5يىن الخالمُر كادزًٍ غلى فهم ألافياز اإلاىحىدة في هص اللساءة.
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وإلًظاح البُان ّ
جصىز الياجبت أطاض الخفىير الظابم في السطم البُاوي
آلاحي 9

اطخخدامىطُلت اللصت

إلاختيار

مهارة القزاءة باستخدام وسيلة القصة املصورة
خطواثوسيلة القصة املصورة :
مهازة اللساءة باطخخدام الىطُلت اللصت اإلاصىزة .
ٌ .1ػؼي اإلادزض مىحصا غً وطُلت اللصت اإلاصىزة التي مؼابلت غلى مهازة
اللساءة.
ً .1ىلظم الخالمُر إلى ممجمىغاث ولديهم خمظت أغظاء أو أهثر.
ً .7ىشع اإلاد ّزض بؼاكاث الصىزة ّ
املجهصة هص اللساءة في خاٌ حصافا.
 .4بػد ذلً ً ،لسأ اإلاد ض ألاطئلت ً
وفلا للمىطىع اإلاىحىد غلى بؼاكت
ز
الصىزة .زم ٌظخمؼ الخالمُر بػىاًت إلاا كسأه اإلادض.
ٌ .8ظخؼُؼ الخالمُر غلى فهم اإلاادة في شيل الصىزة والىص.
 .0حػؼى ول املجمىغاث الىكت لترجِب أو مؼابلت الصىزة اإلاىاكفت بالىص.
 .1بػد ذلً  ،في نهاًت الخػلُم  ،جؼلب اإلادزطت مً إخدي املجمىغاث جلدًم
هخابج اإلاىاكشت ً
وفلا بالصىزة ( .زخمذ وٍدودو)1113 ،

البعدي

إلاختبار
القبلي

قدرة القزاءة
مؤشزات مهارة القزاءة
ً .1يىن الخالمُر كادزًٍ غلى الىؼم فصُدا
ً .1يىن الخالمُر كادزًٍ غلى كساءة الىص بشيل صحُذ مىاطب بلىاغد
اللغت الػسبُت
ً .7يىن الخالمُر كادزًٍ غلى مػسفت مػنى اإلافسداث الجدًدة في الىص
ً .4يىن الخالمُر كادزًٍ غلى جسجِب الىص اإلاىخىب اإلاخػلم باإلاىطىع.
ً .5يىن الخالمُر كادزًٍ غلى فهم ألافياز اإلاىحىدة في هص اللساءة
(ديفيأبريانتو ناصر)2114

جسكُت كدزة الخالمُر في مهازة اللساءة
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الفصل السادس  :فزضية البحث
الفسطُت هي إحابت مؤكخت غلى صُاغت مشاول البدث (طىحُىهى91112 ،
 .)24في فسطُت البدث حػخبر مشيلت البدث مً الىظسٍت أغلى مظخىي ممىً
وأغلى مظخىي مً الحلُلت (صمادي طىزٍابساجا.)1191110 ،
ّ
جظمً مخغيرًًٌ ،ػني اطخخدام
اإلاشيلت التي جبدث في هراالبدث
وطُلتاللصت اإلاصىزة همخغير ألاوٌ بالسمص (ض) ولتركُت كدزة غلى مهازة اللساءة
همخغير زان بالسمص (ص).
وبالخالي ،جدلُلفسطُت البدث في هرا البدث هى9
الفسطُت الصفسٍت  9غدم جسكُت كدزة الخالمُر الدزاطُت في ّ
مادة اللساءة
باطخخدام وطُلت اللصت اإلاصىزة
الفسطُت اإلالترخت  9وحىد جسكُت كدزة الخالمُر الدزاس ي في ّ
مادة اللساءة باطخخدام
وطُلت اللصت اإلاصىزة
باإلاظخىي الداللت  48فالفسطُت9
إذا واهذ كُمت "ث" الحظابُت أهبر مً "ث" الجدولُت فالفسطُت اإلالدمت
مسدودة (هىان فسق) ،فهىان جسكُت كدزة الخالمُر غلى مهازة اللساءة باطخخدام
وطُلت اللصت اإلاصىزة.جأزير بين اإلاخغير (ض) و اإلاخغير(ص).وإذا واهذ كُمت "ث"
الحظابُت أصغس مً "ث" الجدولُت فالفسطُت اإلالدمت ملبىلت (ال ًىحد فسق).
الفصل السابع  :الدراسة السابقة املناسبة
إغخماد إلى هخابج اطخؼالع الدزاطت الظابلت اإلاىاطبت ،وحدث الياجبت غً
البع فيها الري طدًد بهره البدثّ .
وأما مً البػع الدزاطت الظابلت اإلاىاطبت ،
هما ًلي9
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 .1البجث لظُدة فؼس زجىاطازي ،حاهسجا  1118ػالبت كظم حػلُماإلاػلم
للمدزطت ؤلابخدابُت في ّ
ولُت التربُت و الخػلُم بجامػت شسٍف هداًت هللا
ؤلاطالمُت الحيىمُت جدذ اإلاىطىع " جأزير ػسٍلت لػبت وطُلت اللصت
ّ
اإلاصىزة غلى مهازة الىالم الخالمُر في الصف الثالثت باإلادزطت ؤلابخدابُت
الحيىمُت طيربىوغ  7جاهجيراهج الجىىب"ٌ.ػخمد هرا البدث مؤهدا أن
هىان جسكُت في مهازة الىالم غلى الخالمُر .هراهخابج البدث جدٌ غلى ّأن
اطخخدام ػسٍلت لػبتاللصت اإلاصىزة ًؤزس غلى مهازة الىالم الخالمُر في
ّ
الصف الثالثباإلادزطت ؤلابخدابُت الحيىمُت طيربىوغ  7جاهجيراهج الجىىب ،
ّ
وزبذ ذلً بتركُت مهازة الىالم الخالمُر في الصف الخجسٍبي .خصل خظاب
ؤلاخخبازالبػد مؼ ؤلاخذ)(independent Simple testفي بسهامج).(SPSS
 .2البجث لظُدة بُتي إطخلامت ،طُمازاهج  1114كظم اللغت و ألادب ألاحىبي
يلُت اللغت الفً بجامػت الحيىمُت جدذ اإلاىطىع " ّ
فػ ّ
ب ّ
الُت وطُلت بالؼاكت
اإلاصىزة لتركُت مهازة الىخابت في اللغت الػسبُت غلى الخالمُر في ّ
الصف
الحادي غشس باإلادزطت الػالُت ؤلاطالمُت الحيىمُت  1باهجاز هُجازا
ٌ.1114ػخمدهرا البدث مؤهدا أهىطابل بؼاكت اللصت اإلاصىزة فػالُت في
ّ
حػلُم مهازة هخابت اللغت الػسبُت غلى الصف الىاخد غشس في اإلادزطت
ّ
الػالُت الحيىمُت  1باهجاز هُجازا .واهذ هخابج البدث غلى صف السكابت
اهخفظذ مىاإلخخباز اللبلي بمخىطؽ  04،17وفي إخخباز البػدبمخىطؽ
ّ
ّ . 07،12
وأما في الصف الخجسٍبي شٍادة مً ؤلاخخباز اللبلي بمىطؽ 07،28
و إخخباز البػدبمخىطؽ . 13،41
 .3البدث لظُدة لؼفي الظىٍداء في مجلتها جدذ اإلاىطىع "إطخخدام جلىُت
ّ
حػلُم اللصت اإلاصىزة لتركُت كدزة هالم اللغت الػسبُت غلى جالمُر الصف
الػاشس بلظم الػلىم الؼبُػُت باإلادزطتالػالُت ؤلاطالمُت الحيىمُت 1
جلىغغجٌ.ػخمد هرا البدث مؤهدا أن ؤلاطخخدام وطُلت اإلاصىزة و أطالُب
ّ
اللصت جأهد جسكُت خماطت حػلم الخالمُر غلى حػلُم اللغت الػسبُت و شٍادة
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اإلاخىىغت اإلافسداث مً هرهالىطُلت فُه .كبل إطخخدامهره الىطُلت ،خصل
الخالمُرغلىمخىطؽ كُمت  07،4و واهذ وظبت الاهخماٌ .%71في الدوزة
ألاولى ،جسكُت اإلاخىطؽ اللُمت إلى  11مؼ وظبت اهخماٌ بيظبت  .% 41،0في
الدوزة الثاهُت ،جسكُت اإلاخىطؽ كُمت الخالمُر إلى  21،37مؼ وظُت اهخماٌ
ّ
 . %21جسكُت الخدصُل غلى حػلم مؤهد أهه بؼبم أطالُب اللصت اإلاصىزة
جسكُت إجلان هالم الخالمُر غلى حػلُم اللغت الػسبُت.
ً
بىاء غلى اإلاىاكشت الظابلت  ،واهخخالصت أن هرا البدث ًخخلف غً البدث
الظابلت.و ّأما جميز هره البدث غً البدث الظابلت اإلاخغير (ص).اإلاخغير الري
ّ
اءة.وأما ألاغساض مً
ٌظخخدمه في هرا البدث هي جسكُت كدزة الخالمُر في مهازة اللس
هرا البدث هُتركُت كدزة الخالمُر في مهازة اللساءة كبل وبػد اطخخدام وطابل
اللصت اإلاصىزة .هل هىان شٍادة بػد اطخخدام وطُلت اللصت اإلاصىزة أو ختى
مىخفظت

