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 مقدمة
اللغة من أهم الظواهر االجتماعية التي أنتجها العقل البشررررررررررررررر      من أهمية 
اللغة في حيا نا من خالل دخولها في كل ما يتعلق بحياة اإلنسان  فال يمكن االستغناء 

فبها يسرررررررررررتايت اإلنسررررررررررران التعب ر عن حاجا    عن اللغة بأ  شررررررررررركل من ا شررررررررررركال  
 مشررراعرو   أحاسررريسررر   كما أنها  سررراعلو في التوا،رررل مت ا خر ن    عل  اللغة العر ية 
إحلى أهم اللغات في العالم   قل شرررررررفها ى  عالج بأن جعلها لغة القررن ال ر م معج ة 

رن ال ر م بلسررران عر ي للبشرررر ة كافة  فقل ن ل القر -،رررلج ى علي   سرررلم-النبي محمل 
مب ن   هي ا داة التي من خاللها يتم الحفاظ علج التراث العر ي اإلسررررررررالمي   من  م 

 الحفاظ علج الراباة القومية ب ن أبناء ا مة العر ية.
  حظج القراءة بالنصرررررر ر ا  فر من االهتماة   صررررررفة خا،ررررررة في السررررررنوات 

موا،ررررررررررلة التعليم ير با بالل جة ا  لج ا  لج من التعليم  ح ث أن نجاح ا طفال في 
علج نجاحهم في مها ا ي القراءة  ال تابة  فال غنج لهم عن القراءة أ  ال تابة في أ  

م  فالهلف من القراءة ليس مادة د اسررررررررية   القراءة بال فهم ال  عل قراءة بالمفهوة السررررررررلي
بل للقا ئ من  م    هو معناها الحرفي من إد اك الرموز  مجرد التعرف عل ها  بل ال

  فهم المادة المقر ءة  استيعابها.
يتضررمن فهم المعنج  Reading Comprehension مصررالا الفهم القرا ي 

من خالل مررادة مكتو ررة    عليم الاالا مهررا ة القراءة من أجررل الفهم الرر   يعررل أحررل 
تالر المتالبات الر يسرررررررررررررة إلعلاد طالا القرن الواحل  العشرررررررررررررر ن  ح ث أنها مها ة  

قل ات  إمكانات عقلية    حتاج إلج كث ر من المران  التل  ر   إعمال الف ر   القياة 
(. 189  2000بعمليات التفسرررررررررررررر ر  التحل ل  التلويل  الموازنة  النقل  عبل الحم ل  

كما أن الفهم القرا ي هو عملية عقلية  هتم بإد اك المعنج المقلة من ال ا ر    قو م   
تفا، ل المتضمنة في النل المقر ء   م التنبؤ بأهلاف ال ا ر في ضوء  الر ا ب ن ال
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المعا ف السرررررررررررررررابقة التي يمكن من خاللها  م    معقولية الجمل  الفقرات التي يقلمها 
 (.177  2015ال ا ر  الفي  

 نظرًا  هميرررة الفهم القرا ي  فقرررل حظي بررراهتمررراة التر و  ن  فحرررلد ا مهرررا ا ررر  
ا بالل اسرررة  التحل ل  التصرررنيك فهناك من اعتبر الفهم القرا ي مها ة  مسرررتو ا     نا لوه

كبرى  تضررررررررمن علة مها ات فرعية مثل  حليل غر، ال ا ر   اسررررررررتوراج ا ف ا  من 
المقر ء   صرررررنيفها   ا باع التعليمات بلقة   اسرررررتوال  النتا ا    حليل العالقات ب ن 

 التفر ق ب ن الحقا ق  اآل اء   ا سرررررباا  النتا ا    حليل سرررررمات النل  خصرررررا صررررر  
( 2003(. في ح ن قسررمد د اسررة  جاد   298  2001 القل ة علج الموازنة  يونس  

مها ات الفهم القرا ي إلج أ  عة مها ات عامة ينل ج  حتها علد من المها ات الفرعية  
ح ررث  مثلررد المهررا ات العررامررة في مهررا ات الفهم المبرراشررررررررررررررر   منهررا  حررليررل ال لمررات 

فتاحية في النل   ضبا المفردة ضباًا ،حيحًا يساعل علج فهم معناها   مها ات الم
الفهم االسررررررتنتاجي  منهاع  ضررررررت عنوان مناسررررررر للمقر ء    حليل الف رة الر يسررررررة ل ل 
فقرة   مها ات الفهم الناقل  منهاع التم    ب ن ا ف ا  الر يسررة  الفرعية   مها ات الفهم 

تعب رات اللغو ة الجم لة في النل  ب نما ،رررررررنفد د اسرررررررة عبل الت  قي  منهاع  حليل ال
( الفهم القرا ي إلج خمسررررررررررة مسررررررررررتو ات هي مسررررررررررتوى الفهم السرررررررررراحي 2009البا    

( مها ات فرعية  6( مها ات فرعية   مسررتوى الفهم االسررتنتاجي   ضررمن  4  ضررمن  
( 3ي   ضرررمن   مسرررتوى الفهم الناقل   ضرررمن مها   ن فرع ت ن   مسرررتوى الفهم  الت  ق

 ( مها ات فرعية.3مها ات فرعية   مستوى الفهم اإلبلاعي   ضمن  
 نتيجة للار قة التقل لية التي يتبعها المعلمون في  ل  س موضرررررررررروعات القراءة 
ظهرت عررلة ،ررررررررررررررعو ررات قرا يررة لررلى الاالا جعلتهم غ ر قرراد  ن علج أداء  إ قرران 

مما دعا الباحث ن  اللا سرررررررررر ن -را يخا،ررررررررررة مها ات الفهم الق-مها ات القراءة الموتلفة
للبحث عن اسررررررترا يجيات  طرة جليلة   راما  عليمية  سررررررهم في  نمية مها ات القراءة 

بشرركل 
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عاة   مها ات الفهم القرا ي بشررررركل خا   من  لر الل اسرررررات التي أ ،رررررد بضرررررر  ة 
تلفرررة االهتمررراة بتنميرررة مهرررا ات الفهم القرا ي لرررلى الاالا في المراحرررل التعليميرررة المو

  حليل المناسررررررر منها ل ل ،ررررررو د اسرررررري  بل  ضررررررر  ة  شررررررويل أسررررررباا ضررررررعو 
المتعلم ن في القراءة  ال تابة   ضت الحلول المناسبة لها   من  لر الل اسات  محمود  

  المنتشرررررررر   2016  الفل د  2015  الع يقي  2015  بل    هوا    عاا  2012
ت الفهم القرا ي للى الناطق ن بغ ر (  كما اهتمد د اسرررررررررررررات أخرى بتنمية مها ا2018

(  ح رررث 2015  الحر ي  2012اللغرررة العر يرررة  من  لرررر الرررل اسرررررررررررررررررات  الحرررليبي  
اسرررتولمد اسرررترا يجيات متنوعة لتنم تها  منها اسرررترا يجية أ قن المقترحة   اسرررترا يجية 
ا التف  ر المتشعر  كما أ ،د بضر  ة استولاة أسال ر   راما  عليمية حليثة لتنم ته

 للى  لر الفئة.
  تضا مما سبق  جود  لني للى الاالا بصفة عامة   دا سي اللغة العر ية 
النراطق ن بغ رهرا في مهرا ات الفهم القرا ي  لر ا يحرا ل البحرث الحرالي االسررررررررررررررتفرادة من 
مم  ات  خصررررررا ل التعليم اإلل تر ني لتقليم برناما  عليمي لاالا المسررررررتوى المتقلة 

ية بالجامعة القاسررررررررررررررمية لعالج ه ا التلني بل   نمية  لر المها ات الناطق ن بغ ر العر 
 لليهم. 

 اإلحساس بالمشكلة 
 نبت اإلحساس بمشكلة البحث من خالل الشواهل  المالحظات التاليةع    

 تمثررررررررررل فرررررررررري مقابلررررررررررة الباحثررررررررررة ل مال هررررررررررا العشرررررررررررة : الدراسةةةةةةةةةةة ا سةةةةةةةةةة     ة-1
لللا سررررررررررر ن فررررررررررري المسرررررررررررتوى  مرررررررررررن المعلمررررررررررر ن القرررررررررررا م ن بترررررررررررل  س اللغرررررررررررة العر يرررررررررررة

المتقررررررررررررلة فرررررررررررري مركرررررررررررر  اللغررررررررررررات فرررررررررررري الجامعررررررررررررة القاسررررررررررررمية   لررررررررررررر فرررررررررررري شررررررررررررهر 
 مررررررررررررن خررررررررررررالل المناقشررررررررررررات مررررررررررررت السررررررررررررادة المعلمرررررررررررر ن حررررررررررررول  2019أغسرررررررررررراس 

معرفرررررررررة مسرررررررررتوى هرررررررررؤالء اللا سررررررررر ن فررررررررري المسرررررررررتوى المتقرررررررررلة فررررررررري مهرررررررررا ات الفهرررررررررم 
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القرا رررررررررررري  ليرررررررررررراة د اسررررررررررررة علميررررررررررررة فرررررررررررري هرررررررررررر ا الصررررررررررررلد  عتمررررررررررررل علررررررررررررج التعلرررررررررررريم 
 ني ا ضا ما يأ ي عاإلل تر  

ابلال  سرررررررروء ناق  إضررررررررافة  ح ف    را  في قراءة الحر ف  ال لمات  الجمل   -أ
  العبا ات. 

 ضعو استيعاا معظم اللا س ن في الفهم القرا ي لمضام ن النصو  القرا ية. -ا
ضررررررعو القل ة علج التم    ب ن ا ف ا  الر يسررررررة  الفرعية للنل المقر ء  ك لر  -ت

 ء  علة التم    ب ن الرأ   الحقيقة  ك لر علة القل ة  ضررررررررررررررت عنوان للنل المقر 
 علج  قليم الترادف  التضاد   لويل النل المقر ء. 

 . السر تضعو القل ة علج استنتاج المعنج الضمني للفقرة أ  التصفا  -ث
ضرررررررررررعو القل ة علج  حليل ال لمات المفتاحية في النل   ضرررررررررررعو القل ة علج  -ج

 قراءة الجهر ة. الصرفي أ ناء ال النحو  الضبا 
 افق ال مالء المعلمون علج ضررر  ة القياة بل اسررة علمية لتنمية الفهم القرا ي من  -ح

 خالل برناما  عليم إل تر ني. 
ع ح ث أكلت عليل من الل اسرررررات علج علة  ن ائج الدراسةةةاا بالث ال السةةةابقة -2 

اءة  أسرررررال ر  عي المعلم ن بمها ات الفهم القرا ي  مها ات مسرررررتو ات السررررررعة في القر 
  2012  حم ة محيم ل  2010 نمية  لر المها ات  من ه و الل اسات  خالل النجا   

 أبو ،ررررروا،ررررر ن   اشرررررل 2017  ز  لة ب و،  2016  محمل عاية  2012العت بي  
(   و،ررررررلد نتا ا  لر الل اسررررررات إلج علة اهتمامات المعلم ن بمها ات  2019محمل 

ات المتقلمة في مسرررتو ات االسرررتنتاج  النقل  الت  ة الفهم القرا ي   خا،رررة في المسرررتو 
  كلها  حتاج إلج  ل  ر  مما سة. 
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: خبةةةةةبا الثاحعةةةةةة ال مل ةةةةةة لمةةةةةدا هر ةةةةةك سةةةةة ااا خةةةةة    در سةةةةة ا  ةةةةة  مب ةةةةة  3
اللغةةةةةةةاا  ةةةةةةة  ال ام ةةةةةةةة القاسةةةةةةةم ة ل  لةةةةةةة   اللغةةةةةةةة ال ب  ةةةةةةةة لل ةةةةةةةا ق   بغ ب ةةةةةةةا 

 ح ث  حظت:
منهررررررررررا المعلررررررررررم لتنميرررررررررررة قلررررررررررة البررررررررررراما التعلميررررررررررة الترررررررررري يمكررررررررررن أن ينالررررررررررق  .أ

مهررررررررررررررا ات الفهررررررررررررررم القرا رررررررررررررري  ح ررررررررررررررث ال يجررررررررررررررل المعلررررررررررررررم نمررررررررررررررا ج إ شررررررررررررررادية 
 سرررررررررراعلو فرررررررررري اختيررررررررررا  المررررررررررواد التعليميررررررررررة  ا نشرررررررررراة اللغو ررررررررررة اإلل تر نيررررررررررة 

  طرا ق التل  س  ا نشاة  أسال ر القياس  التقو م المناسبة.
ضرررررررررعو ملحررررررررروظ فررررررررري مسرررررررررتوى طرررررررررالا اللغرررررررررة العر يرررررررررة لغ رررررررررر النررررررررراطق ن  .ا

المتقررررررررلة فرررررررري مهررررررررا ات الفهررررررررم القرا رررررررري لررررررررليهم  عررررررررلة الررررررررتمكن  فرررررررري المسررررررررتوى 
مررررررررررررن مهررررررررررررا ات التم  رررررررررررر  برررررررررررر ن المقررررررررررررلمات  النتررررررررررررا ا  الترررررررررررررادف  التضرررررررررررراد 

  ا ف ا  ا ساسية  الفرعية.
 كرررررررررررل مرررررررررررا سررررررررررربق مرررررررررررن ح رررررررررررث الل اسرررررررررررة االسرررررررررررتاالعية  نترررررررررررا ا الل اسرررررررررررات     

السررررررررررررابقة  خبرررررررررررررة     الباحثررررررررررررة يشرررررررررررر ر إلررررررررررررج ضررررررررررررر  ة القيرررررررررررراة بل اسررررررررررررة علميررررررررررررة 
 ا مة علج التعليم اإلل تر ني لتنمية مها ات الفهم القرا ي. ق
   ديد مشكلة الث ث  
 مثلد مشررررركلة ه ا البحث في ضرررررعو دا سررررري اللغة العر ية في المسرررررتوى المتقلة في  

مرك  اللغات في الجامعة القاسرررررمية في مها ات الفهم القرا ي   مكن أن  تحلد مشررررركلة 
 البحث الر يسة في السؤال التاليع

 ة ما  اعل ة ببنامج   ل م  قائ  على ال  ل   اإللك ببن       م ة القباءا السةةةةةةةةةب  
بالف   القبائ  لةةدط   ا المسةةةةةةةةة اط الم قةةدي ال ةةا ق   بغ ب ال ب  ةةة بةةال ةةام ةةة 

 القاسم ة؟
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  قل  فرع من السؤال الر يس السابق ا سئلة التاليةع 
ما مها ات الفهم القرا ي المناسرررررربة لاالا المسررررررتوى المتقلة الناطق ن بغ ر العر ية  .1

 في الجامعة القاسمية؟ 
 قا م علج التعليم اإلل تر ني لتنمية مها ات الفهم القرا ي؟ما أسس بناء برناما  .2
ما البرناما التعليمي المقترح القا م علج التعليم اإلل تر ني في  نمية مها ات الفهم  .3

 القرا ي للى طالا المستوى المتقلة الناطق ن بغ ر العر ية بالجامعة القاسمية؟
لج التعليم اإلل تر ني في  نمية مها ا ما فاعلية البرناما التعليمي المقترح القا م ع .4

القراءة السررررررررر عة الفهم القرا ي للى طالا المسررررررررتوى المتقلة الناطق ن بغ ر العر ية 
 بالجامعة القاسمية؟

 ه داف الث ث:   
هلف البحث الحالي إلج  نمية مها ت الفهم القرا ي للى للى طالا المستوى المتقلة    

 في الجامعة القاسمية.الناطق ن بغ ر اللغة العر ية 
 حدبد الث ث    

 يقتصر ه ا البحث علج الحل د التاليةع 
مجموعرررررررررة مرررررررررن دا سررررررررري اللغرررررررررة العر يرررررررررة مرررررررررن غ رررررررررر ال ةةةةةةةةةدبد الثشةةةةةةةةةب ة:  .1

 الناطق ن بها في المستوى المتقلة.  
مهررررررررررررا ات القررررررررررررراءة السررررررررررررر عة  الفهررررررررررررم القرا رررررررررررري ال ةةةةةةةةةةةةدبد الما ةةةةةةةةةةةةا  ة:  .2

المسررررررررررتوى المتقررررررررررلة  الترررررررررري  حظررررررررررج المناسرررررررررربة للا سرررررررررري اللغررررررررررة العر يررررررررررة فرررررررررري 
 % فأكثر للى المحكم ن.80بوزن نسبي 

ع يررررررررتم  اب ررررررررق  جر ررررررررة البحررررررررث الم لانيررررررررة خررررررررالل العرررررررراة ال ةةةةةةةةدبد ال م  ةةةةةةةةة .3
 . 2021 – 2020الدراس 
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  ببض الث ث   
 يحا ل البحث الحالي التأكل من ملى ،حة الفر ، اآل يةع  

جموعة البحث في يوجل فرة دال إحصررررررررررا ًيا ب ن متوسرررررررررراي د جات طالا  م .1
التابيق ن القبلي  البعل  الختبا  الفهم القرا ي كمها ة كلية لصرررررررررررررررالا التاب ق 

 .البعل 
يوجل فرة دال إحصررررررررررا ًيا ب ن متوسرررررررررراي د جات طالا  مجموعة البحث في  .2

التابيق ن القبلي  البعل  الختبا  الفهم القرا ي كمسرررررررررررتو ات فرعية كل جة كلية 
 .لصالا التاب ق البعل 

 م  ج الث ث   
 يستولة ه ا البحث المنهج ن اآل   نع   

ح ررررررررررث يسررررررررررتولة فرررررررررري مسررررررررررا   حل ررررررررررل ا دبيررررررررررات المةةةةةةةةةة  ج الا ةةةةةةةةةةف :  .1
 البحررررررررررروث  الل اسرررررررررررات التررررررررررري  نا لرررررررررررد مهرررررررررررا ات الفهرررررررررررم القرا ررررررررررري لرررررررررررلى 
دا سررررررررري اللغرررررررررة العر يرررررررررة مرررررررررن غ رررررررررر النررررررررراطق ن بهرررررررررا  باإلضرررررررررافة لمسرررررررررا 
  حل ررررررررررل ا دبيررررررررررات  البحرررررررررروث  الل اسررررررررررات الترررررررررري  نا لررررررررررد بنرررررررررراء بررررررررررراما 

 . التعليم اإلل تر ني  ك لر النما ج الشا عة في ه ا الم لان
يسررررررررتولة هرررررررر ا المررررررررنها نظرررررررراة المجموعررررررررة الواحررررررررلة المةةةةةةةة  ج ال  ب بةةةةةةةة :  .2

 ات التابيقرررررررررررررر ن القبلرررررررررررررري  البعررررررررررررررل  للتعرررررررررررررررف علررررررررررررررج أ ررررررررررررررر المتغ ررررررررررررررر 
المسرررررررررررررتقل  البرنررررررررررررراما التعليمررررررررررررري القرررررررررررررا م علرررررررررررررج التعلررررررررررررريم اإلل تر نررررررررررررري( 

 علج المتغ ر التابت  مها ات الفهم القرا ي(.
 ه م ة الث ث     

 قل يف ل ه ا البحث فيع 
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 حق ق أهلاف  عليم اللغة العر ية للا سرررررررررررري اللغة العر ية من غ ر الناطق ن بها في  .1
المسرررتوى المتقلة من ح ث  نمية مها ات الفهم القرا ي للى طالا المسرررتوى المتقلة 

 الناطق ن بغ ر العر ية بالجامعة القاسمية.
ة القاسرررررررررمية مسررررررررراعلة معلمي اللغة العر ية في مرك   عليم اللغة العر ية في الجامع .2

  لررر عن طر ق     ررلهم بقررا مررة مهررا ات الفهم القرا ي  كرر لررر اختبررا  في مهررا ات 
 الفهم القرا ي لال  فاع بجودة التعليم  التعلم.

 قليم برناما  عليمي قا م علج التعليم اإلل تر ني لتنمية مها ات الفهم القرا ي للى  .3
ف ل موااي البراما التعليمية طالا المسررررررررررتوى المتقلة لغ ر الناطق ن بها  هو ما ي

 في الجامعة القاسمية.
فتا الار ق أمرراة بحوث أخرى  قوة علج اسررررررررررررررتوررلاة التعليم االل تر ني في  نميررة  .4

 مها ات  عليم اللغة العر ية لغ ر الناطق ن بها. 
 مص ل اا الث ث 

 E- learning Program ببنامج ال  ل   اإللك ببن : .1
يقصررررررررررل ب  علد من الموضرررررررررروعات القرا ية المقلمة لاالا المسررررررررررتوى المتقلة 
الناطق ن بغ ر اللغة العر ية بالجامعة القاسررررررمية بشرررررركل إل تر ني   المصررررررحو ة بالعليل 
من ا نشاة التعليمية اللغو ة  الصو   الرسوة  المث رات الحسية  الصو ية  التل  بات 

 المناسبة.  القرا ية المكثفة  أسال ر التقو م
 Reading Comprehensionالف   القبائ   .2
يقصررررررررررل برررررررررر  فرررررررررري هرررررررررر ا البحررررررررررث بأنرررررررررر  عمليررررررررررة عقليررررررررررة يصررررررررررل بهررررررررررا طررررررررررالا    

المسررررررررررررررتوى المتقررررررررررررررلة النرررررررررررررراطق ن بغ ررررررررررررررر العر يررررررررررررررة بالجامعررررررررررررررة القاسررررررررررررررمية إلررررررررررررررج 
التفاعررررررررررررل مررررررررررررت الررررررررررررنل المقررررررررررررر ء مسررررررررررررتولمًا خبرا رررررررررررر  السررررررررررررابقة   ،ررررررررررررواًل إلررررررررررررج 
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معرفرررررررررررررة  اسرررررررررررررتنتاج المعررررررررررررراني مرررررررررررررن خرررررررررررررالل الرررررررررررررر ا بررررررررررررر ن ال لمرررررررررررررات  الجمرررررررررررررل 
 قلية علة منها التفس ر  النقل  التحل ل. الفقرات مستولمُا عمليات ع

 إجباءاا   ب ق   ب ة الث ث  
 يس ر ه ا البحث في الواوات اآل يةع       

 إعلاد قا مة بمها ات الفهم القرا ي من خاللع  (1
مراجعة ا دبيات  الل اسررررات السررررابقة  التي اهتمد بمها ات الفهم القرا ي للى  -أ

  ر اللغة العر ية.طالا المستوى المتقلة الناطق ن بغ
مراجعة أهلاف  عليم اللغة العر ية لللا سررررررررر ن في المسرررررررررتوى المتقلة في مرك   -ا

 اللغات في الجامعة القاسمية.  
استوال  مها ات الفهم القرا ي من الواو  ن السابقت ن   ضعها في ،و ة  -ج

اسرررررررررتبانة لعرضرررررررررها علج مجموعة من المحكم ن للتأكل من ،رررررررررلقها  معرفة 
 بية. أ زانها النس

إعلاد قا مة بأسررررررررس برناما  عليمي إل تر ني لتنمية مها ات الفهم القرا ي للا سرررررررري  (2
 العر ية من غ ر الناطق ن بها من خاللع 

 تبت المتالبات اللغو ة للا سرررررررررررررري اللغة العر ية من غ ر الناطق ن بها في مرك   .أ
 اللغات في الجامعة القاسمية من خالل استبانة  عل له ا الغر،.

 أهلاف مرك   عليم اللغة العر ية لغ ر الناطق ن بها في الجامعة القاسمية.بتتبت  .ا
  وظيك قا مة مها ات الفهم القرا ي السابقت ن التي  م التو،ل إل هما سابًقا. .ج
مسرررررررا نما ج بناء براما التعليم اإلل تر ني المناسررررررربة لتعليم اللغة العر ية لغ ر   .د

 الناطق ن بها. 
 سس  عرضها علج مجموعة من المحكم ن.                         التأكل من ،لة ه و ا   .ه
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بناء برناما  عليمي إل تر ني لتنمية مها ات الفهم القرا ي في ضوء ا سس السابقة  (3
 مت  اب ق نمو ج التعليم اإلل تر ني  متالبا  .

 التأكل بناء اختبا  في الفهم القرا ي في ضررررروء قا مة مها ات الفهم القرا ي السرررررابقة  (4
 من ،لقها   با ها.

  اب ق اختبا  الفهم القرا ي قبلًيا علج مجموعة . (5
  اب ق البرناما التعليمي اإلل تر ني السابق إعلادو علج طالا مجموعة البحث.   (6
  اب ق اختبا  الفهم القرا ي بعلًيا علج الاالا مجموعة البحث.   (7
فس رها  مناقشتها   تم عرضهما التو،ل إلج النتا ا ال مية  معالجتها إحصا ًيا     (8

  قص لًيا فيما يليع
: عبض ال  ائج ب فس ب ا:  هب ا

 اخ ثار   ة الفبض الصفبي الم اظب للفبض الث ع  الماجه )ال  بؤئ ( العالث: (1
يوجل فرة دالل إحصرررا ًيا ب ن متوسرراي "  ينل الفر، الصرررفر  الثالث علج أن ع     

يق ن القبلي  البعرررل  الختبرررا  الفهم القرا ي د جرررات طالا  مجموعرررة البحرررث في التاب
"  للتحقق من ،رحة ه ا الفر،  م اسرتولاة اختبا  كمها ة كلية لصرالا التاب ق البعل 

الختبا  لع نت ن مر بات ن لل شررررررررررو عن داللة الفر ة ب ن القياسرررررررررر ن القبلي  البعل   ا
    الجل ل التالي يوضا  لرعالفهم القرا ي كمها ة كلية 

 )......(جدب  
ن ائج اخ ثار ا لد لة الفبق ب   م اس   درجاا   ا م ماعة الث ث    

(، 30)ن=، ح ث   خ ثار الف   القبائ   م ارا  ل ةال  ب ق   القبل  بالث دي 
 (.29)درجاا حب ة= 

ب اقة م حظة القباءا 
 السب  ة

الم اسط 
 ال ساب 

ا ن باف 
 المع اري 

 ق مة
 ا

مس اط 
 الد لة

ح   
 ال أث ب
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 ( η2) ب دي قبل  ب دي قبل 

الف   القبائ   درجة 
 كل ة

7,87 
 

31,83 
 

2,62 
 

2,13 
 

38,858 
 

0,00 
 

0,998 
 

من الجل ل السابق يتضا أن المتوسا الحسابي لل جات طالا مجموعة البحث في التاب ق      
البعل  الختبا  الفهم القرا ي كل جة كلية أكبر من التاب ق القبلي   ه ا يلل علج أن مسرررررررررررررتوى 
طالا مجموعة البحث ا  فت بعل  ل  س البرناما المقترح   االنحراف المعيا   لل جات الاالا 

التاب ق البعل  أقل من التاب ق القبلي   ه ا يلل علج أن مسررررررررتوى الاالا في الفهم القرا ي في 
كمها ة كلية أ،ررررررررررررربا متقا ً ا بعل التل  س بالبرناما المقترح   كما أن مسرررررررررررررتوى اللاللة أقل من 

ل جة (   ه ا يلل علج أن  يوجل فرة ب ن التابيق ن القبلي  البعل  الختبا  الفهم القرا ي ك0,01 
( لصررررررررالا التاب ق البعل   ات المتوسررررررررا ا علج   ل لر نرف  0,01كلية عنل مسررررررررتوى داللة 

يوجل فرة دال إحصررررررررررررررا ًيا ب ن  الفر، الصرررررررررررررفر   نقبل الفر، البليل ال   ينل علج أن ع "
 الختبرا  الفهم القرا يمتوسررررررررررررراي د جرات طالا  مجموعرة البحرث في التابيق ن القبلي  البعرل  

 ".صالا التاب ق البعل كل جة كلية ل
 من الجل ل السرررررررررررررابق يتضرررررررررررررا أن ليمة حجم التأ  ر المعبر عن  بمر ت إيتا للفهم      

(   هرر ا ُيعني أن حجم التررأ  ر كب ر جررًلا   هرر ا 0,232القرا ي كررل جررة كليررة  أكبر من  
 نمية  يلل علج أن البرناما المقترح القا م علج التعلم االل تر ني ل    أ  ر كب ر جًلا في

مجموعة للى طالا المسررررررتوى المتقلة الناطق ن بغ ر العر ية "الفهم القرا ي كل جة كلية  
 البحث".

 اخ ثار   ة الفبض الصفبي الم اظب للفبض الث ع  الماجه )ال  بؤئ ( البابك: (2
يوجل فرة دالل إحصررررررررا ًيا ب ن متوسرررررررراي "  ينل الفر، الصررررررررفر  الرابت علج أن ع     

مجموعررررة البحررررث في التابيق ن القبلي  البعررررل  الختبررررا  الفهم القرا ي د جررررات طالا  
"  للتحقق من ،ررررررحة ه ا الفر،  م اسررررررتولاة كمسررررررتو ات فرعية لصررررررالا التاب ق البعل 
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الختبا  لع نت ن مر بات ن لل شو عن داللة الفر ة ب ن القياس ن القبلي  البعل   ااختبا  
  ل التالي يوضا  لرع   الجلالفهم القرا ي كمستو ات فرعية 

 جدب  )......(
ن ائج اخ ثار ا لد لة الفبق ب   م اس   درجاا   ا م ماعة الث ث       

، ح ث الختبا  الفهم القرا ي كمستو ات فرعية ال  ب ق   القبل  بالث دي 
 (.29(، )درجاا حب ة= 30)ن=

 اخ ثار الف   القبائ 
الم اسط 
 ال ساب 

ا ن باف 
 ق مة المع اري 

 ا
مس اط 
 الد لة

ح   
 ال أث ب
(η2 )  ب دي قبل  ب دي قبل 

 0,00 20,429 0,95 1,36 8,7 2,43 المس اط المثاشب
 

0,935 

 0,00 23,329 1,4 1,3 11,1 2,6 المس اط ا س   اج 
 

0,949 

 0,00 20,614 0,81 1,16 6,97 1,6 المس اط ال قدي
 

0,936 

 0,00 13,174 0,77 0,57 2,4 0,53 المس اط اإلبداع 
 

0,856 

 0,00 12,669 0,61 0,6 2,67 0,7 المس اط ال قدي
 

0,847 

من الجل ل السررابق يتضررا أن المتوسررا الحسررابي لل جات طالا مجموعة البحث في   
التاب ق البعل  للفهم القرا ي كمسررررتو ات فرعية أكبر من التاب ق القبلي   ه ا يلل علج 
أن مسررررررررررررررتوى طالا مجموعرررة البحرررث ا  فت بعرررل  رررل  س البرنررراما المقترح   االنحراف 

البعل  أقل من التاب ق القبلي   ه ا يلل علج  المعيا   لل جات الاالا في التاب ق
أن مسرررررررررررتوى الاالا في الفهم القرا ي كمسرررررررررررتو ات فرعية أ،ررررررررررربا متقا ً ا بعل التل  س 
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(   ه ا يلل علج أن  يوجل 0,01بالبرناما المقترح   كما أن مسررررررررررررررتوى اللاللة أقل من  
 ات فرعية عنل مسررررررتوى فرة ب ن التابيق ن القبلي  البعل  الختبا  الفهم القرا ي كمسررررررتو 

( لصرررررررررررررالا التاب ق البعل   ات المتوسرررررررررررررا ا علج   ل لر نرف  الفر، 0,01داللة 
" يوجل فرة دال إحصررررررررررررررا ًيا ب ن الصررررررررررررررفر   نقبل الفر، البليل ال   ينل علج أن ع 

متوسررررررررررررراي د جات طالا  مجموعة البحث في التابيق ن القبلي  البعل  الختبا  الفهم 
 ".ية كل جة كلية لصالا التاب ق البعل القرا ي كمستو ات فرع

 من الجل ل السابق يتضا أن ليم حجم التأ  ر المعبر عن  بمر ت إيتا للفهم القرا ي      
(   ه ا ُيعني أن حجم التأ  ر كب ر جًلا   ه ا يلل 0,232كمسرررررررتو ات فرعية أكبر من  

أ  ر كب ر جررًلا في  نميررة علج أن البرنرراما المقترح القررا م علج التعلم االل تر ني لرر    رر
للى طالا المسررررررررررررررتوى المتقلة الناطق ن بغ ر العر ية للفهم القرا ي كمسررررررررررررررتو ات فرعية 

 مجموعة البحث"."
ق اس  اعل ة الببنامج المق بح      م ة م اراا القباءا السب  ة بم اراا الف    (3

    القبائ :
بالرغم من أن حجم التأ  ر كب ر جلا في الجلا ل السابقة  ه ا يلل علج أن       

إستولاة البرناما المقترح القا م علج التعلم االل تر ني ساعل علج  نمية  مها ات 
الفهم القرا ي للى طالا مجموعة البحث   ل ن  م استولاة نسبة ال سر المعللة 

( لتحليل ليمة فاعلية البرناما المقترح في  297, 2016لبالك  ع ت عبل الحم ل, 
 قرا ي     عاج بالمعادلة التالية نمية القراءة السر عة  مها ات الفهم ال

𝑀𝐺 =
𝑀2 −𝑀1

P −M1
+
𝑀2−𝑀1

𝑃
 

 = نسبة ال سر المعللةMGح ثع  
M1       متوسا القياس القبلي = 
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M2        متوسا القياس البعل = 
P       لالختبا = الل جة العظمج 

   تم  فس رها كما يليع
 يكون البرناما غ ر فعال 1إ ا كاندع   نسبة ال سر المعللة >        

 يكون البرناما متوسا الفعالية  1,2نسبة ال سر المعللة >  ≥ 1       
 يكون البرناما فعاال أ  مقبوال  1,2 ≤نسبة ال سر المعللة           

 ليم نسبة ال سر المعللةع  الجلا ل التالية يوضا      
 جدب  )........(

م اس اا درجاا الم ماعة ال  ب ب ة    ال  ب ق   القبل  بالث دي  خ ثار ال  ل ل 
 ال  اي بال  ل ل الد ل ، بنسثة الكسب الم دلة لب ك

 الل جة النها ية ا داة 
 نسبة ال سر المتوسا

 المعللة لبالك
 اللاللة
 القبلي 

 
 البعل 
 

 7,87 37 اختبا  مها ات الفهم القرا ي
 

31,83 
 

 فعال 1,47

الفهم  يتضا من الجل ل السابق أن نسبة ال سر المعللة لبالك في كل من  اختبا  مها ات 
(   ه ا يلل علج أن إستولاة البرناما المقترح القا م علج التعلم 1,2أكبر   القرا ي

بل جة كب رة من الفاعلية للى طالا المستوى  الفهم القرا ياالل تر ني ساعل علج  نمية 
المتقلة الناطق ن بغ ر العر ية  بالجامعة القاسمية "مجموعة البحث"      لر  م االجابة 
علج السؤال ال   ينل علج "ما فاعلية البرناما التعليمي المقترح القا م علج التعليم 

لمستوى المتقلة الناطق ن بغ ر اإلل تر ني في  نمية مها ات الفهم القرا ي للى طالا ا
  ؟.العر ية بالجامعة القاسمية"
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 ثان اا: م اقشة ال  ائج:   
يتضرررا من خالل  فسررر ر النتا ا بالجلا ل السرررابقة  فوة طالا المسرررتوى المتقلة الناطق ن 
بغ ر العر ية بالجامعة القاسرررررررررررمية "مجموعة البحث" في التاب ق البعل  علج التاب ق القبلي 

ن مهررا ات الفهم القرا ي كررل جررة كليررة  أبعرراد فرعيررة   البرنرراما المقترح القررا م علج في كررل م
الفهم القرا ي كل جة كلية  مسررررتو ات  مها ات التعليم االل تر ني سرررراعل علج  نمية مها ات  

بل جة كب رة من الفاعلية للى طالا مجموعة البحث   ه و النتا ا  رجت إلج البرناما  فرعية
 ا م علج التعليم االل تر ني   تسم بمجموعة من المم  ات يتم  نا لها فيما يليعالمقترح الق

 فر البرناما المقترح القا م التعليم اإلل تر ني فر  اال صال بالمتعلم بشكل مت امن  (1
جغرافية   هو ب لر يلعر د  ًا هاما  جوهرً ا في  بحل د غ ر مت امن د ن التق ل 

إ راء التعليم   حس ن نوع ت  من خالل اال احة الل مة للمتعلم د ن التق ل بمكان أ  
زمان مع ن   ه ا ما جعل البرناما مناسًبا لظر ف  علم ال با  لغ ر الناطق ن باللغة 

عة البحث طول فترة العر ية  ظر ف مجموعة البحث مما ساعل علج انتظاة مجمو 
  ل  س البرناما.

اعتمل البرناما المقترح القا م علج التعلم االل تر ني يجعل المتعلم هو محو  العملية  (2
 عملية التعليم  التعلم   مقباًل عل ها. أ ناءالتعليمية   هو ما يجعل  نشًاا 

الوسا ا   ك  البرناما المقترح القا م علج التعلم الل تر ني علج استولاة   وظيك (3
المتعلدة مما يثر  العملية التعليمية  نها طر قة حسية لتنظيم العر، كما أنها 
 واطر معظم حواس المتعلم    لر جعل البرناما المقترح مناسًبا لمجموعة البحث 
من ح ث مراعا   للفر ة الفردية ب نهم  أنماط  علمهم الموتلفة   أكثر مناسبة لظر ف 

 علاد  .المتعلم  قل ا    است
التعلم اإلل تر ني بشكل كب ر في  نمية مها ات البرناما المقترح القا م علج ساعل  (4

ب ئة  فاعلية إبلاعية مصممة  المتعلم ن    وفر للىاال صال  التفاعل االجتماعي 
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مسبًقا بشكل ج ل  ميسر    فرد بأ  مكان  أ   قد باستعمال خصا ل  مصاد  
الماابقة لمبادئ التصميم التعليمي المناسر لب ئة التعلم  اإلنترن د  التقنيات الرقمية

 .المفتوح
 قليم المحتوى التعليمي للبرناما المقترح القا م علج التعلم االل تر ني  ما يتضمن   (5

شر حات   مر نات   فاعل  متابعة شاملة بواساة براما متقلمة مو نة في  من
جعل المحتوى التعليمي أكثر إ احة   مما الحاسر اآللي أ  بواساة شبكة اإلنترن د

 للمتعلم ن     لر ساعل علج  حق ق أهلاف البرناما المقترح بسهولة   سر.
 فر البرناما المقترح القا م علج التعلم اإلل تر ني فر،ًا للاالا الكتساا مها ات  (6

ن المها ات السلوكية   موا،لة التعليم خا ج أ قات  أماك  نميةالتعلم ال ا ي  فيعمل 
الل اسة   وسيت رفاة المتعلم علج إ باع  التف  ر العلمي بأسلوا عصر  في مواجهة 
العليل من المشكالت   جمت المعلومات  قبول الرأ  اآلخر  مم ساعل علج  حق ق 

 أهلاف البرناما منها  نمية مها ات الفهم القرا ي للى طالا مجموعة البحث.
 علم االل تر ني فر،ة الحصول علج أ  الو،ولا اح البرناما المقترح القا م علج الت (7

إلج مصاد  المعلومات  الحصول علج الصو   الف ليو  أ  اة البحث عن طر ق 
شبكة اإلنترن د   استولامها في شرح  إيضاح العملية التعليمية التعلمي ة  مما جعل 

توى الثقافي الاالر مشا ًكا فعااًل  نشًاا في العملية التعليمة    ساعل علج  فت المس
العلمي لاالا مجموعة البحث    ز ادة الوعي لليهم باستغالل الوقد   نمية قل  هم  

 القراءة   نمية مها ات الفهم القرا ي لليهم.
استولة المؤ رات الصو ية  اعتمل البرناما المقترح القا م علج التعلم االل تر ني علج (8

ل عنها فج كث ر من المواقو مثل  ضر   ة  ال بليالتي كاند   الراجعةفج التغ ية 
براما المحاكاة التج  جسل موقفًا طبيعيًا مع نًا لاالا مجموعة البحث   جعلهم  

 قر ب ن من الواقت بقل  اإلمكان.
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 وف ر المادة التعلمية بصو  ها اإلل تر نية للاالر اعتمل البرناما المقترح علج  (9
فهم  التعمق في الل س  ح ث علج ال المعلم    لر ساعل طالا مجموعة البحث 

يستايت الرجوع للل س في أ   قد كما يساعلو علج القياة بواجبا   المل سية 
بالرجوع إلج مصاد  المعلومات المتنوعة علج شبكة اإلنترن د أ  للمادة اإلل تر نية 
التي  م     ل الاالا بها   التي كاند ملعمة با مثلة المكتو ة  ا نشاة   ملعمة 

 وت  الصو   مما ساعل علج  حق ق أهلاف البرناما المقترح.بالص
 رك   البرناما المقترح علج ا ا ة اللافعية للى طالا مجموعة البحث  فمن خالل  (10

اإلل تر ني يكتسر المتعلم بع  الوبرات التي  ث ر اهتمام    حقق أهلاف    التعليم
را إلج الواقت أ،با لها معنج  كلما كاند الوبرة التعليمية التي يمر بها المتعلم أق

ملموسًا    ق الصلة با هلاف التي يسعج المتعلم إلج  حقيقها  الرغبات التي يتوة 
إلج إشباعها  كما  نمي للى المتعلم   ح التأمل  استنباط المعا ف الجليلة    كل 

  لر علج  نمية مها ات الفهم القرا ي للى مجموعة البحث.
لج  نمية  قل ة الاالا علج االعتماد علج النفس في  ك  البرناما المقترح ع (11

البحث عن المعا ف  المعلومات التي يحتاجونها    منحهم الفر،ة لنقل المعلومات 
 التساؤل عن مصلاق تها  مما يساعل علج  ع    مها ات البحث لليهم  اعلاد 

     نمية مها ات الفهم القرا ي لليهم.شوصيات عقالنية  اعية
ناما المقترح القا م علج التعلم االل تر ني علج  وف ر فر  للتعلم الاالا  ك  البر  (12

بشكل أفضل لرفت مستوى التحص ل لليهم  ح ث أ اح لاالا مجموعة البحث سهولة 
كب رة في الو،ول إلج المعلم في أسرع  أ   قد ممكن    لر خا ج أ قات العمل 

وا  علج الشبكات العالمية ا مر الرسمية  من خالل البر ل اإلل تر ني أ  غرف الح
 ال   ساهم في  فت مستوى الاالا التحص لي   وف ر فر  للتعلم ال ا ي المستمر.
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 يتناسرالتنوع في استرا يجيات التعليم اإلل تر ني بما   ك  البرناما المقترح علج (13
مت المحتوى  الموقو التعليمي   فال يتوقو عنل استولاة استرا يجية محلدة ف بعث 
الملل في نفوس المتعلم ن  بل يستولة علة استرا يجيات منوعة  لج ا انتباههم 
ليجعلهم متعلم ن  فاعل ن  مشا ك ن  إيجاب  ن  مف ر ن مبلع ن  مما ساعل علج 

 البحث. نمية الفهم القرا ي للى طالا مجموعة 
  ضمن   التعلم صميم البرناما المقترح  فًقا لواوات متتابعة متراباة   هج قبل  (14

اإلعلاد  التصميم( أ   حليل الملخالت   أ ناء التعلم   ضمن مرحلة التحل ل   مرحلة 
( أ   حليل العمليات   ما بعل التعلم   ضمن مرحلة التقو م أ  مرحلة التنف    التاو ر 

ت  نوا ا التعلم  ه ا التصميم اللق ق المترابا  المت امل ساعل علج  حليل المورجا
  حق ق أهلاف البرناما المقترح للى طالا مجموعة البحث.

  م  نظيم المحتوى التعليمي في البرناما بار قة متراباة  مت املة  من خاللع  (15
  مر بة.عر، المادة القرا ية إل تر نًيا    قليم  حلات ال تاا بار قة متراباة  
   قليم مها ة االستماع  التحلث قبل مها ة القراءة دا ًما   كون المتعلم قل استمت 

    لم في الموضوع مسبًقا  مه ًلا لل س القراءة. 
  التل ج في امتالك مها ة القراءة للمسررررتوى المتقلة بار قة سررررهلة  ميسرررررة للمتعلم

الك المتعلم ن لموررا ج   لررر بررالترك   في بررلايررة البرنرراما علج التررأكررل من امت
الحر ف   صحيحها  الضبا السليم لل لمات  إعااء فر،ة ل ل متعلم لتاب ق 
مهررا ة القراءة علج حررلة قررل  اإلمكرران  في مرحلررة متقررلمررة الترك   علج القراءة 

 المعبرة المنغمة التي  ساعل علج ايصال المعنج.
  الصرررررررامتة  أنواع القراءات  التنوع في د  س القراءة ب ن القراءة الجهر ة  القراءة

 الموتلفة  ا قانها مت الوقد خالل الفصل الل اسي .
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   إعاررراء المرررادة التعليميرررة في برررلايرررة  رررل  س البرنررراما   غايرررة الوحرررلة التعليميررة
كاملة مثل ع قراءة جميت نصرررررررررررو  الوحلة التعليمية  مناقشرررررررررررتها  اإلجابة عن  

بشرركل جماعي حتج يشررعر الاالر أسررئلتها في الوحلة ا  لج  الثانية المعاج  
 بالثقة بالنفس  الامأن نة  .

   قسررريم الموضررروع إلج فقرات محلدة  طرح أسرررئلة حول  كل فقرة إلج أن  نتهي 
 جميت فقرات. 

 قسرريم موضرروعات الوحلات في المسررتوى المتقلة   المكونة من نوع ن من القراءة  -
 هما ع القراءة المكثفة  القراءة الموسرررررررررعة   بح ث يقلة ا سرررررررررتا  إحلى القراء  ن   
يناقشرررها مت المجموعة ككل      ون القراءة  اآلخرى  اجر من لي يقوة ب  الاالر 

ب    قليم التغ ية الراجعة الالزمة  محا لة مت  أكل ا سرررتا  من ،رررحة إجابات طال
 غاية أغلر نصرررررررررو  ال تاا ما أمكن     يراعج أ ناء  قليم البرناما أن يما س 

 الاالر كال القراء  ن المكثفة  الموسعة. 
  اشرررررررررراك أكبر علد ممكن من المتعلم ن في القراءة  علة اغفل بع  المتعلم ن

ا سرررئلة المتعلقة بالموضررروع القرا ي في غ ر النشررريا ن ما أمكن   اإلجابة عن 
البلاية يكون مت ا سررررررررررررررتا   المجموعة   عل  لر يمكن أن يعتمل المتعلم علج 

  نفس  ليج ر عل ها.
 ه ا التنظيم اللق ق للمحتوى التعليمي المتضررررمن البرناما  عرضرررر   بار قة متراباة   

 مجموعة البحث.  مت املة ساعل علج  نمية مها ات الفهم القرا ي للى طالا
  تفق ه و النتا ا مت بع  نتا ا الل اسرررات التي اهتمد باسرررتولاة البراما االل تر نية 

(   التي  و،لد إلج فاعلية برناما قا م علج 2015د اسة  دير  لتعلم اللغة مثلع
الوسررررررررا ا المتعلدة في معالجة ،ررررررررعو ات  علم بع  المها ات القرا ية للى  الم ة 

(   التي  و،ررررررلد إلج 2015سرررررراسرررررري   د اسررررررة علي   عرفان  الصررررررو الثالث ا 
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 صررررررو  مقترح لبرناما قراءة إ را ي في ضرررررروء الملخل الوظيفي لاالا معهل  عليم 
( 2016اللغة العر ية بجامعة اإلماة محمل بن سعود اإلسالمية   د اسة  النوا،رةع 

التف  ر الناقل   التي  و،رررررررررررلد إلج  أ  ر برناما  عليمي إل تر ني في  نمية مها ات
للى الاالبات المتفوقات في ملا س الملر عبل ى الثاني للتم   في ملينة إ  ل   

(  أ ر برنرراما  عليمي قررا م علج المررلخررل الوظيفي في 2016 د اسررررررررررررررررة اإلبرا يم  
 حسررررررررر ن مها ات القراءة الناقلة للى طالا الصرررررررررو الثالث المتوسرررررررررا في الممل ة 

(ع  ل نها  و،رررلد إلج فاعلية برناما 2017 الار قيع  العر ية السرررعودية   د اسرررة
 ل  بي إل تر ني مقترح لتنمية كفايات   نولوجيا التعليم للى اختصررررررا،رررررريات مراك  

 مصاد  التعلم بالمرحلة الثانو ة.
 ثالعاا:  ا  اا الث ث:         
 في ضوء نتا ا البحث التي  م التو،ل إل ها يمكن ،ياغة التو،يات التاليةع          
بناء  محتوى لتعليم ال با  في اللغة العر ية لغ ر الناطق ن بها يتضمن مواقو  .1

  موضوعات  أنشاة حقيقية لتنمية كل من مها ات الفهم القرا ي.
غ ر الناطق ن بها  لتل  بهم عمل د  ات للعامل ن في مجال  عليم اللغة العر ية لل با  ل .2

 علج كيفية مها ات الفهم القرا ي.
 وظيك البرناما المقترح لتعليم اللغة العر ية  لل با  لغ ر الناطق ن بها في اإلما ات  .3

 المتحلة.
 وظيك البرناما المقترح  ا سس التي قاة عل ها في  عليم   علم اللغة العر ية لغ ر  .4

 الناطق ن بها.
ا المقترح  ا سس التي قاة عل ها في  نمية الفهم القرا ي في مراحل  وظيك البرنام .5

 التعليم العاة.
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 ضم ن البرناما المقترح  ا سس التي قاة عل ها في براما إعلاد المعلم النظر ة  .6
  العملية في كليات التر ية.

 راب اا: الث ال المق بحة:       
 في ضوء ما  و،ل إلي  البحث من نتا ا   و،يات يقترح اجراء البحوث التاليةع     

اجراء د اسة مما لة لتنمية القراءة الوظيفية للى ال با  غ ر الناطق ن باللغة  .1
 العر ية.

 اجراء د اسة مما لة لتنمية القراءة الناقلة  للى ال با  غ ر الناطق ن باللغة العر ية. .2
مما لة لتنمية ال تابة الوظيفية للى للى ال با  غ ر الناطق ن باللغة اجراء د اسة  .3

 العر ية.
 اجراء د اسة مما لة لتنمية ا داء ال تابي  للى ال با  غ ر الناطق ن باللغة العر ية. .4
اجراء د اسة مما لة لتنمية مها ات الفهم القرا ي للى  الم       االحتياجات  .5

 الوا،ة.
 ة ال ب  ة:المباجك باللغ     
أ ر برناما  عليمي قا م علج الملخل الوظيفي في  حس ن (  2016إفت ا  عبل ى اإلبرا يم    .1

مجلة  مها ات القراءة الناقلة للى طالبا الصو الثالث المتوسا في الممل ة العر ية السعودية 
 ال و د. . 68  العلد 17الافولة العر ية  المجلل 

  مجلة كلية اآلداا العر ية  غرا، خا،ة ا جاهات جليلة   حلياتاللغة (  2014إيفا فرحة    .2
   مصر.8 العلوة اإلنسانية  العلد 

(  فاعلية برناما قا م علج  عليم اللغة العر ية  غرا، 2012عبل العظيم ،بر  عبل العظيم    .3
صر خا،ة في  نمية بع  مها ات التعب ر ال تابي للى أطفال الملا س الصليقة بجمهو  ة م

   السعودية 2  الج ء 22العر ية  د اسات عر ية في التر ية  علم النفس  العلد 
اإلحصةةةةةةاء ال فسةةةةةة  بال ب ةةةةةةاي   ب قةةةةةةاا باسةةةةةة  داي (ع 2016عرررررر ت عبررررررل الحم ررررررل حسررررررن   .4

spss 18 .القاهرة  دا  الف ر العر ي   
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القراءة فاعلية برناما مقترح في  نمية بع  مها ات   2014عبالء سليمان الار س العلو    .5
   سالة ماجست ر  غ ر منشو ة  ا ساسية للى  لم  ات الصو الثالث االبتلا ي بالملينة المنو ة

 كلية التر ية  جامعة ط بة  الممل ة العر ية السعودية.
(  ملخل  عليم اللغة العر ية  غرا، خا،ة في الجامعات 2018فواز ،الا جبا ة السلمي    .6

 .2  العلد 34ة التاو ر  مجلة كلية التر ية بأس وط  مصر  مجلل السعوديةع مالما الواقت  رفا
(  فاعلية برناما قا م علج الوسا ا المتعلدة في معالجة ،عو ات  علم 2015مجل  سالم دير    .7

بع  المها ات القرا ية للى  الم ة الصو الثالث ا ساسي   سالة ماجست ر غ ر منشو ة  كلية 
   غ ة.التر ية  الجامعة اإلسالمية

(ع أ ر استولاة برناما  عليمي إل تر ني في  نمية مها ات 2016مها محمود عقلة نوا،رة    .8
التف  ر الناقل للى الاالبات المتفوقات في ملا س الملر عبل ى الثاني للتم   في ملينة إ  ل  

 ية  ا  دن. سالة ماجست ر غ ر منشو ة  كلية العلوة التر و ة  النفسية  جامعة َعمَّان العر 
(   صو  مقترح لبرناما قراءة 2015هلاية هلاية إبرا يم علي   خالل محمود محمل عرفان   .9

إ را ي في ضوء الملخل الوظيفي لاالا معهل  عليم اللغة العر ية بجامعة اإلماة محمل بن 
إفر قيا    معهل اللغة العر ية  جامعة19سعود اإلسالمية  مجلة العر ية للناطق ن بغ رها  العلد 
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