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ملخص
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة مستوى مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم
االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم ،وباستخدام املنهج الوصفي ،وتطبيق اختبار مهارات القراءة الجهرية،
وبطاقة مالحظة األداء من إعدادحاتم حسين البصيص ( ،)0211على عينة من التالميذ قوامها ( )20تلميذا
وتلميذةمتمدرسين بثالث مدارس ابتدائية ببلدية مسيف والية مسيلة ،والحافظين ملا ال يقل عن حزبين من
القرآن الكريم خالل الفصل األول من السنة الدراسية ( ،)0212/0212وقد تم التوصل إلى النتائج التالية:
 وجود مستوى مرتفع في مهارات القراءةالجهرية لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظينللقرآن الكريم بمتوسط حسابي قدره ( ،)21.00ونسبة مئوية قدرها(.)%21.9
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ السنة الرابعة منالتعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم حسب متغير الجنس.
فسرررت النتررائج فرري درروء الدراسررات السررابقة ،وتوجررأل الدراسررة فرري األخيررر باملررة مررن املق رحررات ب ررا أهميررة
القرآن الكريم وحفظه في تطوير العمليرات العقليرة لردى التالميرذ ،ومهرارات القرراءة الجهريرة والكتابرة والقردرة
على االستدالل اللغوي.
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Abstract
The objective of the present study is to determine the level of aloud reading
skills among the fourth year of primary school pupils memorizers of the Holy
Quran. After the application of the descriptive approach and the written
reading skills test and the performance note card set up by Hatem Hussein AlBusais (2011) on a sample composed of (32) pupils both males and females in
three primary schools in the municipality of Meseef of M’sila who memorized
at least two of the Holy Quran during the first semester of the academic year
(2018/2019), the following results were achieved:
-The existence of a high level of reading skills among the fourth year pupils,
the memorizers of the Holy Quran with an average of (41.22) and a
percentage of (91.6%).
- There was no statistically significant differences in the level of reading skills
among the fourth year pupils, memorizers of the Holy Quran in view of
the gender variable.
The results were interpreted in the light of previous studies, and finally the
study was culminated in a set of proposals to highlight the importance of the
Holy Quran and its memorization in the development of students' mental
processes, reading skills, writing and the ability to interpret the language.
Keywords : AloudReading Skills; fourth year primary school pupils; Holy
Quran Memorization.
Résumé
L’objectif de la présente étude est d’identifier le niveau de compétences en
lecture à haute voieau sein des élèves de la quatrième année primaire,
mémorisantdu Saint Coran. La méthode descriptive,l’application dutest des
compétences en lecture et la fiche de performance préparée par Hatem
Hussein Al-Busais (2011)ont constitué le dispositif méthodologiqueappliquésur
un échantillon compose de (32) élèves qui ont mémorisé pasmoins de deux
parties du Saint Coran dans trois écoles primaires de la municipalité de massif
et de la province de M’Sila au cours du premier semestre de l'année scolaire
(2018/2019). Les résultats obtenus confirment l’existence d’un niveau élevé
de compétences en lecture chez les élèves de la quatrième année primaire,
mémorisant le Saint Coran, avec une moyenne de (41,22) et un pourcentage
de (91,6%). Ilsrévèlent, par contre, l’inexistence de différences
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statistiquement significatives du même niveauet au sein de la même population
selon lesexe.
;Mots-clés:compétences de lecture;les élèves de la quatrième année primaire
mémorisation du saint Coran.

مقدمة
يمر املتعلم خالل مساره التعليمي بمراحل مختلفة تتميز كل مرحلة بخصائص ومميزات
معينة من متطلبات النمو واالحتياجات التعليمية ،وتتطلب منه تنمية وتطوير مهارات
وقدرات أساسية تمكنه من التااوب مع التطورات الحاصلة في عالم املعلومات
والتقنية.وتعد املرحلة االبتدائية من املراحل التعليمية الحساسة التي تتطلب اهتماما
ودراسة من مختلف الجوانب ،ملا تهدف إليه من إكساب التلميذ للمهارات األساسية
والقدرات القاعدية ،التي تمكنه في املراحل الالحقة من تحصيل الكفاءات الال مة
والضرورية لتنمية مهاراته الشخصية والفكرية.
وقد بات من الضروري على املتعلمين بصفة عامة واملتعلمين في املرحلة االبتدائية بصفة
خاصة اكتساب وتعلم كثير من املهارات واألساليب السلوكية(الشرقاوي ،0210 ،ص ،)2ولعل من
أبر ها مهارات القراءة .فهناك قدر معقول من الدالئل البحثية تظهر أن مهارات
القراءةمهمة في النااح األكاديمي واالكتساب املعرفي إلى جانب عوامل أخرى لها دور في
تحقيق ذلك ،وبالتالي مواصلة النااح والتفوق الدراس ي ،أما إتباع املتعلم لطرق غير
بيداغوجية فقد يدفع به إلى البعد عن حقائق املادة الدراسية أو النقاط الرئيسية فيها،
وبالتالي يفشل في االكتساب الجيد للمعرفة وينخفض مستوى تحصيله الدراس ي.
ويتاه االهتمام حاليا إلى ال ركيز على تنمية وتطوير مهارات القراءة لدى التلميذ من خالل
تدريبه على اس راتيايات وبرامج تعليمية ترتكز على عمليات التفكير وتعمل على تطوير
آلياته ،كما بينأل األبحاث فاعلية أساليب وطرق أخرى في تنمية مهارات القراءة مثل حفظ
القرآن الكريم ،الذي ال تزال الدراسات تثبأل إلى اليوم أثره في ال ربية والتعليم ،وتؤكد على
دوره في تنمية كافة املهارات ال ربوية والتعليمية ،حيث ناد أن بعض الدراسات اهتمأل
بتحديد العالقة بين القرآن الكريم وحفظه وبين العمليات العقلية لدى التلميذ ومهارات
القراءة الجهرية والكتابة والقدرة على االستدالل اللغوي.وفي هذا السياق جاءت الدراسة
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الحالية لتحاول الكشف عن مستوى مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ السنة الرابعة من
التعليم االبتدائي للحافظين للقرآن الكريم.
 .1عرض نظري ومنهجي للدراسة
 .1.1إشكالية الدراسة
تعتبر اللغة العربية من أعرق اللغات وأقدمها وأكثرها ثراء وعمقا ،فقد استطاعأل أن
تحافظ على أصولها وقواعدها على مر الزمان ،ولعل نزول القرآن الكريم بلغة الضاد هو ما
أكسبها هذه السمة ،وجعلها تامع في نظامها اللغوي بين ميزتين أساسيتين هما :االشتقاق
وا عراب(النوري وآخرون ،0222 ،ص .)12وتتاسد أهمية اللغة العربية في املناهج الدراسية في كونها
أهم الوسائل لدراسة كافة املواد التعليمية وفهمها واستيعابها ،لذلك نادها تحظى بمكانة
متميزة في منظومتنا ال ربوية ،باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية ومكونا أساسيا للهوية
الوطنية ،ولغة التدريس لكافة املواد التعليمية في املراحل الثالث فهي تمثل بذلك كفاءة
عردية ،والتحكم في مركباتها بمثابة مفتاح النااح في العملية التعليمية التعلمية(.و ارة ال ربية
الوطنية ،0219 ،ص.)20

ويهدف تعليم اللغة العربية في املرحلة االبتدائية إلى تنمية الكفاءات القاعدية لدى املتعلم
في امليادين األربعة (فهم املنطوق ،فهم املكتوب ،التعبير الشفهي ،والتعبير الكتابي) ،من
أجل ترسيخ التعلمات األدائية الرئيسية ،وتنصيب املعارف األولى املتعلقة بال راث التاريخي
والثقافي.وتعتبر السنة الرابعة من مرحلة التعليم االبتدائي سنة التخرج من الطور الثاني
الذي يمثل طور التعلمات األساسية ،ومن متطلبات تخرج التلميذ من هذا الطور؛ أن
يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ويقرأ قراءة صحيحة معبرة نصوصا ذات طابع سردي
ووصفي؛ وينتاها كتابة في ودعيات تواصليةذات داللة (و ارة ال ربية الوطنية ،0219 ،ص.)22
والقراءة تعبر عن عمليات فكرية ت رجم الرمو إلى دالالت مقروءة ،فهي نشاط ذهني يتناول
ماموعة من املركبات (الفهم ،إعادة البناء ،استعمال املعلومات ،وتقييم النص) ،وبذلك
تشكل أهم وسيلة يكتسب من خاللها التلميذ املعرفة ،ويقف على املوروث الثقافي
والحضاري ،وتدفعه ألن يكون إياابيا في تفاعله مع النص لتوسيع خبراته وإثراء تفكيره
وتنمية املتعة وحب االستطالع لديه (و ارة ال ربية الوطنية ،0219 ،ص.)12
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والقراءة ليسأل مهارة واحدة وإنما ماموعة من املهارات؛ تتو ع بين مهارات القراءة الجهرية
التي تركز على صحة النطق ودبط مخارج الحروف ،ومهارات القراءة الصامتة التي تهدف
إلى الفهم وال ركيز واالنتباه ألطول ف رة ممكنة .ونظرا ألهمية القراءة في مرحلة التعليم
االبتدائي؛ فقد حظيأل بحصة األسد في الحجم الساعي املخصص للغة العربية ،ففي
السنة الرابعة ابتدائي يخصص لنشاط القراءة خمس ( )20حصص من أصل إحدى
عشرة ( )11حصة أسبوعيا ،وهو ما يعادل ثالث ( )22ساعات وخمس وأربعون ()20دقيقة
من أصل ثمان ( )22ساعات وخمس عشرة ( )10دقيقة في األسبوع ،أي ما نسبته
( )%20.20من إجمالي الحجم الساعي املخصص ملادة اللغة العربية في األسبوع الواحد ،ما
يدل على أنها تستحوذ على ما يقارب نصف الزمن املخصص لتدريس اللغة العربية.
ورغم أهمية اللغة العربية بصفة عامة والقراءة بصفة خاصة في مرحلة التعليم االبتدائي؛
وتركيز املناهج ال ربوية عليهما ؛ إال أن الدراسات واألبحاث أثبتأل دعفا فادحا لدى التالميذ
في مستوى الكفاءات اللغوية واملهارات القرائية ،مثل دراسة كورات ( )0219التي توصلأل إلى
أن صعوبات تعلم القراءة في أوساط تالميذ السنة الخامسة ابتدائي تنتشر بنسبة
( ،)%09.21حيث تعتبر صعوبات الفهم واالستيعاب األكثر انتشارا .وفي دراسة ميدانية
قامأل بها و ارة ال ربية الوطنية ( )0219حول أخطاء التالميذ الواردة في أوراق االمتحانات
الرسمية للسنة الخامسة ابتدائي والسنة الرابعة متوسط دورة جوان ( )0210في ثالث مواد
أساسية على رأسها اللغة العربية؛ توصلأل إلى إحصاء ( 292ألف) خطأ أغلبها نحوي
وصرفي ،وسجلأل ما نسبته ( )%22من التالميذ الذين ال يميزون بين التاء املفتوحة والتاء
املربوطة ،كما أن نسبة التالميذ الذين يتحصلون على معدل القبول فما فوق في مادة اللغة
العربية ال يتااو ( )%00من ماموع التالميذ ،وهو ما يدل على أن التالميذ غير متحكمين
في مادة اللغة العربية بالرغم من كونها لغة التعليم األولى.
وأشارت الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية ملرحلة التعليم االبتدائي إلى أن أهم الصعوبات
التي تع رض التلميذ في تعلم القراءة ترتكز حول عدم التمييز بين الحروف املتقاربة في
الشكل ،وبين الحركات واملد الطويل ،وبين ياء املد واأللف املقصورة ،وبين "ال" الشمسية
و"ال" القمرية ،وعدم نطق التنوين والشدة وا شباع ،وعدم إخراج الحروف من مخارجها
الصحيحة ،وكذا عدم قراءة وحدات لغوية كاملة ،إدافة إلى مشكالت ا بدال والحذف
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وإدافة بعض الحروف والكلمات (و ارة ال ربية الوطنية ،0219،ص ،)2وهي تشكل املهارات األساسية
للقراءة والتي يف رض بتلميذ مرحلة التعليم االبتدائي التمكن منها والتحكم فيها.
وبناء على ما سبق يتضح تدني ودعف مهارات القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ،وهو
ما يستدعي البحث والتقص ي عن الحلول املمكنة ملواجهة هذه املشكلة ال ربوية العميقة،
والتي تؤثر سلبا على كل التعلمات األخرى ،ولعل في االهتمام بتعليم القرآن الكريم وتحفيظه
مخرجا من هذه األ مة باعتبار القرآن الكريم كتاب هللا املنزه الذي ال يأتيه الباطل من بين
يديه وال من خلفه ،وهو الكتاب الذي أنزل بلسان عربي مبين ،حيث ترى وهابي(،0219
 )121أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحفاظ على اللغة العربية الفصحى وبين القرآن الكريم من
حيث أنها وعاء له ،فهو املربي للعقل وللسان ،وبتعلمه وحفظه يكتسب التلميذ مهارات
القراءة الصحيحة مع حسن النطق ومراعاة مخارج الحروف ،والفهم والتدبر ملا يقرأ (األسطل،
 ،0212ص.)02-09
وقد جعل ابن خلدون ( )12 ،1220حفظ القرآن الكريم القاعدة األساسية في بداية أي
تعلم ،فتعليم الصغر كما يقول أشد رسوخا وهو أصل ملا بعده ،ألن السابق للقلوب
كاألساس للملكات ،وعلى حسب األساس وأساليبه يكون حال ما يبنى عليه ،وقد ورد في
صحيح البخاري (1229ه )021 ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ":مثل الذي يقرأ القرآن
وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة".
وفي هذا املجال اهتمأل العديد من الدراسات بالعالقة بين حفظ القرآن الكريم ومهارات
القراءة والقدرة على االستدالل اللغوي ،فقد توصلأل العديد من الدراسات إلى وجود عالقة
إياابية قوية بين حفظ القرآن الكريم وتالوته وبين مهارات القراءة الجهرية ،وارتفاع
مستوى التحصيل واالستقبال اللغوي لدى التالميذ الحافظين للقرآن الكريم مقارنة مع
مالئهم غير الحافظين ،إدافة إلى وجود اختالف في مادة القراءة بين التالميذ الذين سبق
لهم أن تلقوا حفظ القرآن الكريم وبين الذين لم يتلقوا مثل هذا النوع من التعلم ،وهي
نفس النتياة التي خلصأل إليها دراسة األسطل ( ،)0212حيث أكدت العالقة املوجبة بين
املهارات القرائية وحفظ القرآن الكريم لدى طلبة الصف السادس ،كما بينأل دراسة حمي
وفارح ( )0219وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل الدراس ي في اللغة العربية بين
التالميذ الذين يحفظون القرآن الكريم والذين ال يحفظونه لصالح التالميذ الحافظين.
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ورغم هذه األهمية لحفظ القرآن الكريم في تعليم التالميذ وتمكنهم من مهارات اللغة
العربية وباألخص مهارات القراءة؛ إال أن واقع تحفيظ القرآن الكريم في املدرسة االبتدائية
الجزائرية ال يعكس هذه األهمية ،فحسب ا طار العام ملناهج مرحلة التعليم االبتدائي ناد
أن الحجم الساعي املخصص ملواد تدريس القرآن الكريم في السنة الرابعة ابتدائي وباقي
السنوات ال يتااو نسبة ( )%0.00في األسبوع (و ارة ال ربية الوطنية ،)02 ،0219 ،وهي
نسبة دئيلة جدا مقارنة بباقي املواد الدراسية ،هذا عالوة على أن التلميذ مطالب في ملمح
التخرج من املرحلة االبتدائية بحفظ الحزب األخير فقط وهو حزب "سبح" من جزء "عم"
ومن دون أحكام التالوة.
وأمام هذه ا شكالية جاءت الدراسة الحالية للكشف عن مستوى مهارات القراءة الجهرية
لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم باعتبارها من
أولويات التعليم االبتدائي ،حيث حدد املنهاج ال ربوي الجزائري ملرحلة التعليم االبتدائي
خصائص مهارات القراءة الجهرية في  :جودة اللفظة ،معالجة األخطاء ،اح رام مواقع
الوقف ،استخدام النبرات الصوتية ،السرعة ،الجرأة ،وا يقاع املوسيقي (و ارة ال ربية الوطنية،
 ،0219ص ،)2وإتقان هذه املهارات له عالقة وثيقة بحفظ القرآن الكريم ملا له من أثر في تحقيق
القراءة الصحيحة والدفة في دبط الحروف والكلمات والجمل ،وهو ما أكدت عليه نتائج
العديد من الدراسات واألبحاث؛ كدراسة علي ( )0219التي بينأل أن حفظ القرآن الكريم
يساعد على إتقان مهارة القراءة بصورة عامة ،ومهارة النطق السليم بصورة خاصة ،لكونه
يساعد املتعلمين على استخراج الحروف واألصوات من مخارجها ونطقها نطقا صحيحا،
وهذا درب من دروب إعجا القرآن الكريم.
وعليه فإن الدراسة الحالية تسعى إلى ا جابة عن التساؤلين التاليين:
 ما مستوى مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائيالحافظين للقرآن الكريم ؟
 ه ررل يختلر ررف مسر ررتوى مهر ررارات الق ر رراءة الجهرير ررة ب ررين تالمير ررذ وتلمير ررذات السر ررنة الرابعر ررة مر ررنالتعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم ؟
 .1.1فرضيات الدراسة
لإلجابة عن التساؤلين املطروحين تمأل صياغة الفرديتين اآلتيتين:
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يوجر ررد مسر ررتوى مرتف ر ررع ملهر ررارات الق ر رراءة الجهرير ررة لر رردى تالمي ر ررذ السر ررنة الرابع ر ررة مر ررن التعل ر رريماالبترردائيالحافظين للق ررآن الك رريم؛ و يختلررف مس ررتوى مهررارات الق رراءة الجهريررة بررين تالمي ررذ
وتلميذات السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم.
 .1.1أهداف الدراسة وأهميتها
تس ررعى الدراس ررة الحالي ررة لتحقي ررق -:الكش ررف ع ررن مس ررتوى مه ررارات الق رراءة الجهري ررة ل رردى
تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم.
 التحق ررق م ررن وج ررود اخ ررتالف ف رري مس ررتوى مه ررارات الق رراءة الجهري ررة ب ررين ال ررذكور وا ن رراث م ررنتالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم.
 أهميررة املرحلررة التعليميررة الترري تعنررى بهررا ،باعتبررار أن املرحلررة االبتدائيررة هرري املرحلررة القاعديررةواألساسية التي تبنى عليها باقي املراحل والتعلمات.
 لفر ررأل انتب ر رراه املهتم ر ررين والق ر ررائمين عل ر ررى إع ر ررداد وإصر ررالح وتق ر ررويم املن ر رراهج ال ربوي ر ررة إل ر ررى ال ر رردورا ياررابي لحفررظ الق ررآن الك رريم فرري معالجررة دررعف مسررتوى تالميررذ املرحلررة االبتدائيررة ف رري
مهارات القراءة ،السيما من ناحية األداء.
 توعية أولياء التالميذ بأهميرة تحفريظ أبنرائهم القررآن الكرريم منرذ املراحرل التعليميرة األولرى ملراله من أثر على تنمية ملكاتهم اللغوية ومهاراتهم القرائية.
 إبرا اآلثار ال ربوية والتعليمية في املناهج غير الرسمية لتدريس القرآن الكريم وتحفيظه. .4.1مفاهيم الدراسة
 مهااارات القاراءة  :تشررير ملجموعررة املهررارات الترري تبرردأ بالرؤيررة بررالعين مررع التفكررر والترردبر،ث ررم الفهر ررم وإدراك العالقر ررات بر ررين جزئير ررات املر ررادة املقر ررروءة ؛ عر ررن طرير ررق التحلير ررل والتفسر ررير،
والقرردرة علررى و
التوقررع والتنبررؤ بالنتررائج ،وصررلة كر ورل ذلررك بررالواقع املودرروعي والخب ررات ا نسررانية
السابقة ،والنقد على دوء معايير علمية ومودوعية ،وأخيرا التقويم(مدكور،0222 ،ص.)111
 مهااارات القاراءة الجهريااة :هرري املهررارات الترري تعنررى باررودة اللفظررة واح ررام مواقررع الوقررف،واسر ر ررتخدام النب ر ر ررات الصر ر رروتية والس ر ر رررعة والج ر ر ررأة وا يقر ر رراع املوس ر ر رريقي(و ارة ال ربي ر ررة الوطني ر ررة،0219 ،
ص.)2ومررن الناحيررة ا جرائيررة تشررير مهررارات الق رراءة الجهريررة إلررى مامرروع الرردرجات الترري يتحصررل
عليهررا أف رراد عين ررة الدراسررة ف رري اختب ررار مهررارات الق رراءة الجهري ررة مررن إع ررداد البص رريص ()0211
املطبق في الدراسة الحالية.
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 .1منهجية الدراسة
 .1.1املنهج املستخدم
من أجل تحديد مستوى التالميذ الحافظين للقرآن الكريم في مهارات القراءة تم اعتماد
املنهج الوصفي ،باعتباره األنسب في معالجة إشكالية هذه الدراسة واملتسمة بالوصف
والتحليل ،فهو املنهج الذي يقوم فيه الباحث بالوصف املنظم للظاهرة مستخدما التحليل
واملقارنة والتصنيف والتفسير والتقويم من أجل الوصول إلى تعميمات يزيد بها الرصيد
املعرفي حول الظاهرة محل الدراسة(.برو ،0212 ،ص)92-99
.1.1عينة الدراسة
تكونأل العينة من ( )20تلميذا وتلميذة من بين املسجلين في السنة الرابعة من التعليم
االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم ،تم اختيارهم بطريقة قصدية من ثالث مدارس
ابتدائية،وهم مو عون حسب الجنس كما يتضح ذلك في الجدول رقم(:)21
الجدول رقم ( :)11يوضح خصائص عينة الدراسة حسب الجنس
الذكور

اإلناث

العينة

العدد

12

10

20

النسبة املئوية ()%

02.10

29.22

122

يالحظ من خالل نتائج الجدول رقم ( ،)21أن هناك تقاربا بين نسبة الذكور ()%02.10
ونسبة ا ناث ( )%29.22في عينة الدراسة ،حيث يشكل كل منهما حوالي النصف وهو ما
يتيح لنا املقارنة بينهما في مهارات القراءة الجهرية.أجريأل الدراسة على تالميذ السنة الرابعة
ابتدائي الحافظين للقرآن الكريم خالل الفصل األول من العام الدراس ي (،)0212-0212
بثالث مدارس ابتدائية في بلدية مسيف بوالية مسيلة تمثلأل في :مدرسة قعار محمد،
مدرسة حسيني لخضر ،ومدرسة حسيني سعد.
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 1.1أدوات الدراسة
تم االعتماد على التسجيالت الصوتية وأشرطة الفيديو ألداء أفراد العينة ،واستخدام
اختبار القراءة الجهرية وبطاقة مالحظة األداء املصممة من قبل حاتم حسين البصيص
(.)0211
اختبار مهارات القراءة الجهرية :يهدف إلى قياس مهارات القراءة الجهرية عند التلميذاملتعلقة بسالمة القراءة للحروف والكلمات والجمل ،وحسن ال ركيب والدقة في العبارات
وكذا السرعة القرائية املناسبة ،وهي تتاسد حسب البصيص( )121 ،0211في البنود
اآلتية:
 نطق األصوات من مخارجها الصحيحة. نطق الجمل وال راكيب في وحدات تامة. نطق الكلمات دون إبدال حرف من حروفها. نطق الكلمات دون حذف حرف من حروفها. نطق الكلمات دون إدافة حرف من حروفها. نطق الكلمات دون تكرار حرف من حروفها. إتقان الوقف عند اكتمال معنى الجملة. دبط الكلمات دبطا صحيحا أثناء النطق بها. قراءة النص قراءة صحيحة بانطالق وسرعة مناسبة.ويتم ذلك من خالل عرض نص حول القراءة وأهميتها تحأل عنوان "الكتاب خير جليس"؛
يتكون من ( )20خمس وثمانين كلمة تتو ع على فقرتين وتحتوي حروف الهجاء جميعها ،مع
تعليمات للمعلم تبين له طريقة إجراء االختبار ،واألمور الواجب مراعاتها خالل التطبيق،
با دافة إلى تعليمات تخص التلميذ تبين له الهدف من االختبار وما يطلب منه عند
القراءة.وبعد تسجيل أداء التالميذ فرديا في القراءة الجهرية وتحليل جوانب األداء على دوء
املهارات املحددة مسبقا ،يتم تحديد مستوى كل تلميذ في املهارات القرائية حسب بطاقة
مالحظة األداء املعدة لهذا الغرض.
 بطاقة مالحظة األداء :تكونأل من قائمة املهارات القرائية املحددة سابقا ،ومقياس متدرجلتقدير األداء في القراءة الجهرية وفق الصيغة الخماسية ،حيث تتو ع درجات االختبار على
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مدى ينحصر بين ( )20-2درجة ،ويتحدد دور املعلم أو املصحح باملالحظة الدقيقة لألداء
وودع الدرجة املناسبة له في كل مهارة ،بناء على عدد املرات التي يخطأ فيها التلميذ على
النحو التالي:
 يحصررل علررى( )0خمررس درجررات فرري املهررارة إذا ركران مسررتوى األداء جيرردا جرردا ،والق رراءة خاليررةتماما من األخطاء.
 يحص ررل عل ررى( )2أرب ررع درج ررات ف رري امله ررارة إذا رك رران مس ررتوى األداء جي رردا ،وأخط ررأ ف رري امله ررارة م رررةواحدة فقط.
 يحص ررل عل ررى ( )2ث ررالث درج ررات ف رري امله ررارة إذا رك رران مس ررتوى األداء مقب رروال ،وأخط ررأ ف رري امله ررارةمرتين.
 يحص ررل عل ررى ( )0درجت ررين ف رري امله ررارة إذا رك رران مس ررتوى األداء د ررعيفا ،وأخط ررأ ف رري امله ررارة ث ررالثمرات.
 يحصل على ( )1درجة واحدة فري املهرارة إذا كران مسرتوى األداء درعيفا جردا ،وأخطرأ فري املهرارةأكثر من ثالث مرات.
ويتم تصنيف مستوى األداء عند التلميذ حسب الجدول رقم (:)20
الجدول رقم ( :)11يوضح تقديرمستوى مهارات القراءة الجهرية حسب درجات االختبار
والنسب املئوية
الدرجا ا ا ا ااة

النسب ااة املئويا ااة

التقدي ا ا ا ا ا اار

من 22إلى 01

من  %02إلى %22

مستوى دعيف

من  00إلى 22

من  %22إلى%74

مستوى متوسط

من  22إلى 20

من %75إلى %122

مستوى مرتفع

يتضح من خالل معطيات الجدول رقم ( )20أن مستوى التلميذ في مهارات القراءة الجهرية
إذا كان أقل من ( )01درجة فيعتبر مستوى دعيفا ،أما إذا تااو ( )00درجة وكان أقل من
( )22درجة فيصنف كمستوى متوسط ،في حين أنه إذا تعدى ( )22درجة يصبح مستوى
مرتفعا.
 4.1.صااد وثبااات أدوات الدراسااة :تررم التأكررد مررن صرردق وثبررات اختبررار مهررارات الق رراءة
الجهريررة وبطاقررة مالحظررة األداء فرري البيئررة املحليررة باالعتمرراد علررى عينررة اسررتطالعية قوامهررا 22
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تلمير ررذا وتلمير ررذة مر ررن خر ررارج العينر ررة األساسر ررية للدراسر ررة .حير ررث اعتمر ررد الباحثر رران فر رري حسر رراب
الصااد علررى الصرردق التمييررزي مررن خررالل املقارنررة الطرفيررة ملتوسررطات درجررات أفرراد العينررة،
وجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم (:)22
الجدول رقم ( :)11يبين نتائج صد اختبار مهارات القراءة الجهرية
املجموعات

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

العليا

11

20

2.22

الدنيا

11

02.12

9.29

درجة
الحرية

قيمة "ت"

الداللة
اإلحصائية

02

12.29 -

دالة
عند0.01

نالحظ من خالل نتائج الجدول رقم ( ،)22فإن قيمة اختبار "ت" تساوي ( )12.29-وهي
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)2.21مما يعني تمتع األداة بالصدق والقدرة
على التمييز بين املستويات املرتفعة واملنخفضة لألداء في مهارات القراءة الجهرية.
أما ثبات االختبار فقد تم التأكد منه من خالل حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي
منحها املصححون لنفس التلميذ بعد االستماع ومشاهدة تسجيالت أداء التالميذ في العينة
االستطالعية ،وكانأل النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم(:)22
الجدول رقم ( :)14يبين نتائج ثبات اختبارمهارات القراءة الجهرية
املصحح

العينة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

األول

22

22.20

2.09

الثاني

22

29.20

2.22

قيمة معامل االرتباط
"بيرسون"

الداللة
اإلحصائية

2.29

دالة عند
2.21

كما هو مبين من خالل نتائج الجدول رقم ( ،)22فإن قيمة معامل االرتباط "بيرسون"
تساوي ( )2.29وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة( ،)1.11ما يعني تمتع االختبار
بالثبات املقبول.
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 .1عرض النتائج
 .1.1عرض وتحليل النتيجة األولى
التي لها عالقة بالفردية األولى والتي نصأل على وجود مستوى مرتفع ملهارات القراءة
الجهرية لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم .ومن أجل
اختبار هذه الفردية تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات أفراد
العينة على اختبار مهارات القراءة الجهرية باالستعانة ببرنامج الحزمة ا حصائية للعلوم
االجتماعية ( ،)SPSSوتحصلنا على النتائج املبينة في الجدول رقم (:)20
الجدول رقم ( :)10يوضح مستوى مهارات القراءة الجهرية ألفراد العينة
العينة

القيمة
الدنيا

القيمة
العليا

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

النسبة
املئوية

التقدير

20

02

20

21.00

2.22

%21.9

مستوى
مرتفع

يتضح من خالل نتائج الجدول رقم ( )20أن درجات أفراد العينة في مهارات القراءة الجهرية
تراوحأل بين ( )02درجة كحد أدنى و( )20درجة كحد أقص ى ،حيث بلغ متوسط درجاتهم
( )21.00بانحراف معياري قدره( ،)2.22وهو ما أدى إلى تحقيق نسبة ()%21.9من مهارات
القراءة الجهرية املقيسة ،مما يدل على أن تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي
الحافظين للقرآن الكريم حققوا مستوى مرتفعا في اختبار مهارات القراءة الجهرية .أي أن
الفرضية األولى تحققت.
 .1.1عرض وتحليل النتيجة الثانية
التي هي مرتبطة بالفردية الثانية والتي نصأل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مستوى مهارات القراءة الجهرية بين تالميذ السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين
للقرآن الكريم في دوء متغير الجنس.
الختبار هذه الفردية تم حساب قيمة املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للتالميذ
الذكور والتلميذات ا ناث في اختبار مهارات القراءة الجهرية ،ومن ثم استخدام اختبار (ت)
ملجموعتين مستقلتين ملعرفة داللة الفروق إحصائيا ،وكانأل النتائج كما هي موضحة في
الجدول رقم (:)29
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الجدول رقم ( :)10يوضح الفرو بين التالميذ والتلميذات في مستوى مهارات القراءة الجهرية
الجنس

العدد

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

التالميذ

12

21.12

2.22

التلميذات

10

21.02

2.22

درجة
الحرية

قيمة "ت"
املحسوبة

الداللة
ا حصائية

القرار

22

- 2.292

0.949

غير دالة
عند
2.20

يتضح من خالل نتائج الجدول رقم ( )29أن املتوسط الحسابي لدرجات التالميذ الذكور في
مهارات القراءة الجهرية بلغ ( )21.12بانحراف معياري قدره ( ،)2.22في حين أن املتوسط
الحسابي لدرجات التلميذات ا ناث بلغ ( )21.02بانحراف معياري قدره ( )2.22في اختبار
مهارات القراءة الجهرية ،وبما أن قيمة اختبار (ت) املحسوبة املقدرة برر( )-2.292كانأل قيمة
غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)2.20فهذا يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ وتلميذات السنة الرابعة من التعليم االبتدائي
الحافظين للقرآن الكريم في اختبار مهارات القراءة الجهرية؛ أي أن الفرضية الثانية لم
تتحقق.
 .4مناقشة النتائج
 .1.4مناقشة النتيجة األولى
أظهرت نتائج الفردية األولى وجود مستوى مرتفع ملهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ
السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم ،ويمكن تفسير هذه النتياة
باألثر ا ياابي لحفظ القرآن الكريم على مهارات القراءة عموما والقراءة الجهرية خصوصا،
إذ ناد أن تحفيظ القرآن الكريم للطفل يبدأ بتعليمه أحكام التالوة التي تعنى بتهذيب
النطق والتدريب على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ،واملدود والتنوين ،وأحكام
امليم والنون الساكنة واح رام عالمات الوقف وغيرها ،وهو ما يكسبه الفصاحة والقدرة
على التحكم في املهارات القرائية.
وقد أثبأل ال راث النظري والدراسات امليدانية اآلثار ال ربوية لحفظ القرآن الكريم على
القدرات املعرفية والعقلية واملهارات اللغوية للتلميذ ،وهو ما أكدته نتائج دراسة األسطل
( )0212ودراسة املطيري والطبيخ ()0219التي أظهرت وجود عالقة إياابية قوية بين حفظ
القرآن الكريم ومستوى املهارات القرائية ،ولعل ذلك يرجع إلى العالقة الوثيقة بين اللغة
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العربية والقرآن الكريم باعتبارها اللغة التي أنزل بها ،ما يعني أن تعلم القرآن الكريم وحفظه
يعتبر في حد ذاته تعلما للغة العربية وإتقانا ملهاراتها ،وهو ما ينعكس با يااب على القراءة،
فياعل التلميذ الذي يداوم على حفظ القرآن الكريم متمكنا من القراءة السليمة
املس رسلة ،وياعله أكثر جرأة وشجاعة في األداء القرائي ،وهو ما دعا ابن خلدون العتبار
حفظ القرآن الكريم أولى األولويات في العملية التعليمية التعلمية ،والدعامة األساسية لكل
التعلمات الالحقة.
 .1.4مناقشة النتيجة الثانية
أظهرت نتائج الفردية الثانية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات
تالميذ وتلميذات السنة الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم في اختبار
مهارات القراءة الجهرية ،ومرد ذلك كون التعليم القرآني املقدم لكال الجنسين متساوي
وبنفس االس راتيايات ،وكذا قصر مدة الحفظ لدى عينة الدراسة ،إذ ناد أن مقدار
الحفظ لدى التالميذ ي راوح بين حزبين ( )20وعشرة ( )12أحزاب ،وال تتااو مدة الحفظ
في الحد األقص ى خمس ( )20سنوات ،ولعل االختالف بين الجنسين يكون ممكنا إذا طالأل
مدة الحفظ وا داد مقدار األحزاب املحفوظة من القرآن الكريم ،هذا عالوة على أن صغر
حجم العينة والبالغ ( )20تلميذا منهم ( )12تلميذا من الذكور و( )10تلميذة من ا ناث قد
يلعب دورا في عدم ظهور فرق حقيقي بين متوسطات درجاتهم في اختبار القراءة.
اتفقأل هذه النتياة مع ما توصلأل إليه دراسة الحوامدة ( )0212التي لم تسجل فروقا
حقيقية بين الذكور وا ناث في درجات اختبار مهارات القراءة ،حيث أقرت أنه ال دخل لنوع
الجنس في ارتكاب األخطاء أثناء األداء القرائي ،في حين جاءت نتائج دراسة حمي وفارح
( )0219مختلفة عن نتائج الدراسة الحالية ،إذ توصلأل إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية في تحصيل اللغة العربية بين الذكور وا ناث ممن يحفظون القرآن الكريم لصالح
ا ناث ،ولعل كبر حجم العينة في تلك الدراسة واملقدر بر ( )202تلميذا وتلميذة من جهة،
وتمدرس التالميذ في طور متقدم عن الطور االبتدائي واملتمثل في طور التعليم املتوسط من
جهة أخرى هو ما أحدث هذا الفرق.
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خاتمة
لقد كشفأل الدراسة الحالية عن ارتفاع مستوى مهارات القراءة الجهرية لدى تالميذ السنة
الرابعة من التعليم االبتدائي الحافظين للقرآن الكريم ،وهو ما يدل على أهمية ودرورة
تعليم القرآن الكريم للنشء منذ املراحل املتقدمة من التعليم ،ملا له من أثر إياابي على
إكسابهم اللغة العربية السليمة ،وتهذيب النطق لديهم وتعليمهم الفصاحة والشجاعة
األدبية ،وهو ما ينعكس إياابيا على تعلماتهم األخرى في املراحل الدراسية الالحقة ،وعلى
تكوين شخصيتهم وقدراتهم العقلية واملعرفية ،فالقرآن الكريم له من ا عجا ما ياعل
حامله يرقى ويرتقي في كل مناحي الحياة.
بناء على نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم االق راحات اآلتية:
 ي ررادة العناي ررة واالهتم ررام بحف ررظ القر ررآن الكر رريم ف رري املن رراهج ال ربوي ررة الرس ررمية ف رري التعل رريمالعام والخاص ،السيما في املرحلرة االبتدائيرة كونهرا مرحلرة الطفولرة املبكررة التري يظهرر فيهرا
الطفل استعداد كبير للحفظ واكتساب اللغة.
 ربط املنهج املقرر في القراءة في املرحلة االبتدائية بعلوم القرآن الكريم وتالوته وحفظه. ي ررادة الحج ررم الس رراعي املخص ررص لت رردريس وتحف رريظ القر ررآن الكر رريم ف رري املن رراهج ال ربوير ررةلجميع األطوار.
 إج رراء دراس ررات ميدانيررة ح ررول أثررر حف ررظ الق ررآن الك رريم فرري ع ررالج صررعوبات تعل ررم الق رراءةلدى التالميذ.
 إدخال منهج تحفيظ القرآن الكريم في مرحلة رياض األطفال.املراجع
 .1ابن خلدون .1220 ،املقدمة  -العبر وديوان املبتدأ و الخبر ،دار املعارف ،القاهرة.
 .0األسررطل أحمررد رشرراد مصررطفى .0212،مسررتوى املهررارات القرائيررة والكتابيررة لرردى طلبررة الصررف الس ررادس
وعالقته بتالوة وحفظ القرآن الكريم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة ا سالمية ،غزة.
 .2البصيص حاتم حسين .0211،تنمية مهارات القرراءة والكتابرة (اسر راتيايات متعرددة للتردريس والتقرويم)،
ط ،1الهيئة السورية للكتاب ،دمشق.
 .2الحوام رردة محم ررد" .0212،أخط رراء الق رراءة الجهري ررة ف رري اللغ ررة العربي ررة ل رردى طلب ررة الص ررف الثال ررث األساس ر ي
بمحافظ ررة إرب ررد وعالقته ررا ب رربعض املتغير ررات" ،املجل ررة األردني ررة ف رري العل رروم ال ربوي ررة ،مال ررد ( ،)9الع رردد (،)0
األردن ،ص ص.)102-122( :
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 .0السهلي هنرد بنرأل عبرد هللا برن عبرد الهرادي؛ الهرواري خالرد فراروق " .0212 ،فاعليرة الرتعلم التعراوني فري عرالج
بع ررض مش رركالت تعل ررم الق رراءة ل رردى تلمي ررذات املرحل ررة االبتدائي ررة" ،املجل ررة الدولي ررة ال ربوي ررة املتخصص ررة،
املجلد ( ،)9العدد ( ،)2األردن ،ص ص (.)122-109
 .9الشرقاوي أنور.0210 ،التعلم :نظريات وتطبيقات ،مكتبة األنالو املصرية ،مصر.
 .2العلي محي الدين فوا  .0210 ،فاعلية برنرامج تردريبي فري تحسرين مهرارات القرراءة الجهريرة لردى التالميرذ ذوي
صرعوبات تعلرم القرراءة فري دروء نظريرة الررذكاءات املتعرددة ،رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة ،جامعرة دمشررق،
سوريا.
 .2املطيررري ن ررورا عب ررد هللا؛ الطب رريخ بشررائر عل رري " .0219 ،أث ررر حف ررظ الق ررآن الك رريم ف رري تنمي ررة مه ررارات الق رراءة
والتحصرريل الدراسر ي لرردى الطالبررات املوهوبررات فرري دولررة الكويررأل :صررورة مق رحررة" ،ورقررة مقدمررة إلررى املررؤتمر
الدولي الثالث للموهوبين واملتفوقين،جامعة ا مارات العربية املتحدة.
 .2الن رروري جر ررواد محمر ررد وآخ رررون .0222 ،لغتن ررا الجميل ررة للص ررف الس ررابع األساسر ر ي ،ج ،1البي رررة – رام هللا-
فلسطين.
 .12برررو محمررد .0212 ،املوجرره فرري منهجيررة العلرروم االجتماعيررة ،ط ،1األمررل للطباعررة والنشررر والتو يررع ،تيررزي
و و ،الجزائر.
 .11حمي سليم؛ فارح عبد اللطيف " .0219 ،الفروق بين الحافظين وغير الحرافظين للقررآن الكرريم فري تنميرة
التحص رريل الدراسر ر ي ف رري اللغ ررة العربي ررة عن ررد تالمي ررذ املرحل ررة املتوس ررطة بمدين ررة ال رروادي" ،مال ررة العل رروم
النفسية وال ربوية ،املجلد ( ،)0العدد ( ،)0الجزائر ،ص.ص (.)190-121
 .10شر رريف غص ررون خالر ررد " .0212 ،أث ررر اسر ر راتياية النمذج ررة فر رري تنمي ررة بعر ررض مهر ررارات القر رراءة الجهرير ررة
وتعررديل السررلوك العرردواني لرردى تالميررذ ال ربيررة الخاصررة" ،مالررة أبحرراث كليررة ال ربيررة األساسررية ،املجلررد
( ،)12العدد ( ،)1العراق ،ص ص (.)22-22
 .12ص ررادقي رحم ررة .0210 ،مس رراهمة أنظم ررة ال ررذاكرة العامل ررة ف رري تحدي ررد ميكانيزم ررات التع رررف عل ررى الكلم ررات
املكتوبة لدى تالميذ الطور االبتردائي (العراديين واملصرابين بالعسرر القرائري) بمنطقرة تمنراسرأل ،أطروحرة
دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة الجزائر (.)20
 .12صررومان أحمررد " .0212 ،أثررر االلتحرراق بريرراض االطفررال أوعدمرره فرري تنميررة مهررارتي الق رراءة والكتابررة لرردى
طالبررات املرحل ررة األساسررية ال رردنيا برراألردن" ،مال ررة جامع ررة النارراح لألبح رراث (العلرروم ا نس ررانية) املجل ررد
 ،)2(02فلسطين ،ص ص (..)222-221
 .10قرردي سررومية ".0212 ،أخطرراء القرراءة الجهريررة فرري اللغررة العربيررة وسرربل تقويمهررا :دراسررة ميدانيررة لتالميررذ
املرحلة االبتدائية بوالية مستغانم" ،مالرة مركرز جيرل البحرث العلمري ،العردد ( ،)22لبنران ،ص ص (-00
.)22
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 .19كر ررورات كريمر ررة " .0212 ،صر ررعوبات تعلر ررم الق ر رراءة فر رري الوسر ررط املدرس ر ر ي لر رردى عينر ررة مر ررن تالمير ررذ السر ررنة
الخامسررة ابترردائي (دراسررة ميدانيررة فرري مدينررة سررعيدة)" ،مالررة البحرروث والدراسررات ،املجلررد ( ،)2العرردد
( ،)2الجزائر ،ص ص (.)122-119
 .12مدكور علي أحمد .0222 ،طرق تدريس اللغة العربية ،ط ،1دار املسيرة للنشر والتو يع ،عمان.
 .12و ارة ال ربير ررة الوطني ر ررة .0219 ،الوثيق ر ررة املرافقر ررة ملنه ر رراج ال ربي ر ررة ا سر ررالمية-مرحل ر ررة التعل ر رريم االبت ر رردائي،
الجزائر.
 .12و ارة ال ربية الوطنية .0219 ،الوثيقة املرافقة ملنهاج اللغة العربية -مرحلة التعليم االبتدائي ،الجزائر.
 .02و ارة ال ربية الوطنية .0219 ،مناهج مرحلة التعليم االبتدائي ،الجزائر.
 .01و ارة ال ربية الوطنية.0212 ،دليل استخدام كتاب اللغة العربية-السنة الرابعة ابتدائي ،الجزائر.
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