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 امباب الأول

 امللدمة

 امفطل الأول: خوفية امبحر 

ههياخ   س  يتامرتبية يه مفذاح احلياة ام فذح أأبواب امؼمل يف هذا امؼامل خ س دامئًا م ايام  حخاج اؤ

يطاهلح حىت  ميه ن. متاًما مثل الأكسجني اذلياكملً  انًسا واميطبح ممتكن من اؤ واس هتالكه  حيخجون اؤ

يطال حياهت واحباجة اؤىل امرتبية حىت يمتكٌ ياسام  عوبون، هكذا ي مدى احلياة مع ذكل  ممن اؤ

الؤوسان والأمم الأمة وامبدل حنو حضارة جميدة. ذلكل، نورتبية دور كبري نوغاية يف ضٌلن بلاء 

 :هظام امرتبية اموظيية، فاؤن بشأأن 0222مؼام  02وامبدل. وفلًا نولاهون رمق 

امخالميذ من ثعوير  ميكخؼمل ومعوية ثؼوميية ام امرتبية يه هجد واع وخمعط خلوق جو 

ماكانهتم بش لك وشط نوحطول ػىل املوة امروحية ادليًية وامخحمك اذلايت وامشخطية  واذلاكء اؤ

)هظام امرتبية  وامشخطية اميبيل وكذكل املهارات اميت حيخاهجا ميفسهم واجملمتع والأمة وامبدل 

 (.0222اموظيية، 

ماكانهتم اخلاضة من              خالل امرتبية يوحض هذا املاهون أأن املواظيني معامبون بخعوير اؤ

هدوهيس يا، وهو ثؼومي حياة الأمة  .لأن امرتبية يه اؤحدى امعرق مخحليق اموػد ابس خلالل اؤ

يطبح حتسني جودة ثؼومي انوغة امؼربية أأمًرا همًما نوغاية لأن امغرض من ثؼومي انوغة امؼربية هفسها  

وزير  احئو ما اؤىل لًاهو أأن امخالميذ يمتخؼون ابمكفاءة أأو املهارات انوغوية شفوية وخعية. وف

 فاؤن:  0202اهدوهيس يا مؼام امشؤون ادليًية دلهورية 
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موضوع انوغة امؼربية هو موضوع موجه مدشجيع املدرات وثوجهيها وثعويرها وبياءها 

هخاجية. املدرة الاس خلبامية يه املدرة ػىل  وثؼزيز املوكف الؤجيايب اؤىل انوغة امؼربية اس خلبامية واؤ

هخاجية يه املدرة ػىل اس خؼٌلل انوغة كأداة اثطال فهم حدير الآخرين  وفهم املراءة. املدرة الؤ

اي انوغة امؼربية هممة  شفهية وخعية. ثؼد املدرة ػىل امخحدث ابنوغة امؼربية واختاذ موكف اؤجيايب اؤ

آن واحلدير، وكذكل امكذب  نوغاية يف املساػدة ػىل فهم مطادر امرشغية الؤسالمية أأي املرأ

  (.55-44: 0202يذ )وزير امشؤون ادليًية دلهورية اهدوهيس يا، م خؼولة ابلؤسالم نوخالامؼربية امل 

اخلاص  اأأضواهتهظام احلروف و متخكل انوغة امؼربية يه اؤحدى مغات امؼامل اميت اكهت 

خشص كبل  ميخكلجيب أأن اذلي كدرة أأساس ية هو  اهظام احلروف وأأضواهتف ثؼر  ، هبا. ذلكل

معوق اميجاح  اؤىلحيدد  اامؼربية. وابمخايل، فاؤن جناح ثدريس هظام احلروف وأأضواهتخؼمل انوغة ي 

 .(0: 0202 ،يداس  )أأييف ر  امخايل

ىاكر منل  ػىل اس خخدمت  اأأن انوغة امؼربية الآن كد ثعورت اؤىل مغة ػاملية. لأهن اكن اؤ

ثلان انوغة اثدرك هعاق واسع كوس يل اثطال بني دول امؼامل. ذلكل،  مؼربية، أأضدرت لأمهية اؤ

املس خوى  حىت روضيت الأظفالٌلدة من املس خوى كانوغة امؼربية  تاحلكومة مواحئ مثل جؼو

 مؤسسات رمسية وغري رمسية، خدريس يفنو ، ػىل امرمغ من جشجيع انوغة امؼربية ومكناجلامؼي. 

جد اذلينمن امؼلبات أأو امشاكوى  كثريال يزال هياك   هامي حول ضؼوابت ثؼو  ميذالخمن ام  و 

اميت حتليق الأهداف امخؼوميية  ميكامعريق امطحيح  ىوفهمها. ذلكل من امرضوري أأن يكون دل

 كٌل هو مذوكع. حرجو
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هو أأن  املدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن  انوغة امؼربية يفميامهدف من معوية ثؼو

. ةة وامكذاباءواملر  امالكمو  س امتعالا يؼينهمارات مغوية أأساس ية  أأربعثلان لؤ  ميذالخام  يس خعيع

ذا ل ميكل امخالميذ همارة جًدادوًرا همًما  حيخل  املراءة  ارةهم ملام يف بون طؼ فس ي املراءة  بسبب اؤ

 امؼربية.انوغة هطوص  ميفهمني انوغة امؼربية، خاضة ميثؼو

نوغة امؼربية ملوضوع ا اكملدر سة سوانريتة در سمع امل مللابلاب يف وكت املالحظة الأومية،

، وجدت أأن وفلًا مها  اكن ثدريس ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىنب -امخاسعطف يف ام

ذا اكن ام يه انوغة امؼربية  موضوع كادرين ػىل املراءة، ومكن يف امواكع،  ميذالخأأمًرا سهاًل اؤ

ة اميت هواهجها غيد أأن امطؼوب ابيفسه توكذكل اػرتف ميذخالابلؤشارة اؤىل كخاب كامئة درجات ام 

ابلؤضافة  املراءة. ةاذلين يفذلرون اؤىل همار  ميذالخمن ام  كثرييه  طفثدريس انوغة امؼربية يف ام

اؤىل ذكل، فاؤن امسبب امرئييس لخنفاض همارة املراءة هو أأن امخالميذ مل يخدربوا ػىل كراءة 

مع اميعق اجليد وامطحيح. كراءة املفردات أأو كراءة اميطوص  اميطوص امؼربية، ومل يمتكٌوا من

ذلكل غيدما حكون معوية امخؼومي جتب ػىل املدر سة ثلدمي مادة بشلك مذكرر، واميت ابمعبع 

ذا مل يمت حكرارا فون يمتكن  ػدادها سابلا. ومع ذكل، اؤ سوف ثؤثر ػىل خعوات امخؼومي اميت مت اؤ

 (.0202، سوانريتامخالميذ ابمخأأكيد من فهم امخؼومي وفلهه اذلي يمت هلوها )

ذا  مت امسابلةاميت  امبحر خوفيةمن  امباحثة ًذللث اؤ احللائق اميت  بؼظفهياك  كد 

اؤىل امرغبة يف دراسة امؼوامل اميت  ةدفع امباحثثمما  بحرام  اأأضبحت أأمه أأساس يف هذ

من جس خعيع أأن ثؼرف  ميكبشلك أأمعق  خالميذو ن كراءة انوغة امؼربية  ةأأضبحت مشالك ضؼوب

ثوفري احلل املياسب  جس خعيع همتكن أأن امبحر خؼملابحلاجة م  ةشؼر امباحثج  ة.سبب امطؼوب
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حتويل غوامل ضؼوبة املراءة يف ثؼومي انوغة " بؼيوانكعريلة خروج من املشالك  ةملدرسفريق ام

 ."ب ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن-امؼربية نوخالميذ يف امطف امخاسع

 امبحر حتديد امفطل امثاين: 

 انوغة امؼربية نوخالميذ يف امطف ميػىل حتويل غوامل ضؼوبة املراءة يف ثؼو حيدامبحر  

 ب ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن.-امخاسع

 امفطل امثامر: أأس ئل امبحر

ن أأس ئل امبحر يف هذا  امبحر يه   :اؤ

ب ابملدرسة -غوامل ضؼوبة املراءة يف ثؼومي انوغة امؼربية نوخالميذ يف امطف امخاسع كيف .0

 امثاهوية احلكومية امثاهية موىن ؟

ضؼوبة املراءة يف ثؼومي انوغة امؼربية نوخالميذ يف امطف  خغوبم املدر سة  جتاهداملثبعة  كيف .0

 ب ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن ؟-امخاسع

ب -خغوب ضؼوبة املراءة يف ثؼومي انوغة امؼربية نوخالميذ يف امطف امخاسعم املدر سة  جتاهدما  .2

 ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن ؟

 

 



 

5 
 

 أأهداف امبحرامفطل امرابع: 

ن   :يف هذا  امبحر يه  أأهداف امبحراؤ

ب ابملدرسة -امخاسعملؼرفة غوامل ضؼوبة املراءة يف ثؼومي انوغة امؼربية نوخالميذ يف امطف  .0

 امثاهوية احلكومية امثاهية موىن.

ضؼوبة املراءة يف ثؼومي انوغة امؼربية نوخالميذ  منمخغوب يف ااملدر سة  جتاهدملؼرفة املثبعة  .0

 ب ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن.-يف امطف امخاسع

ػىل ضؼوبة املراءة يف ثؼومي انوغة امؼربية نوخالميذ يف  مخغوبيف ااملدر سة  جتاهدملؼرفة  .2

 .ب ابملدرسة امثاهوية احلكومية امثاهية موىن-امطف امخاسع

 امفطل اخلامس: فوائد امبحر

 من امياحية اميظرية .0

كخربع امفكر يف ثعوير امؼووم، وخاضة يف ثؼومي انوغة امؼربية من حير غوامل ضؼوبة املراءة أأ( 

 .امؼربية يف ثؼومي انوغة

 .ب( هخاجئ هذا امبحر ميكن أأن حكون مرجؼا نوبحر يف جمال امرتبية انوغة امؼربية
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 من امياحية امؼموية .0

كون هخاجئ هذا امبحر مفيدة نوغاية من أأجل حتسني هظام امخؼومي وميكن حركية حأأ( نومدرسة، 

 حتسني هوغية خرجييهمارة املراءة دلى امخالميذ يف املوضوع انوغة امؼربية مما يؤدي اؤىل 

 امثاهية موىن. احلكومية ابملدرسة امثاهوية

يف امثاهية موىن  احلكومية ابملدرسة امثاهوية ب( نومدر سة، مكدخل مرتكية همارة املراءة نوخالميذ

 .املوضوع انوغة  امؼربية

امؼربية حىت أأن يوفر حووًل نوخالميذ اذلين يشؼرون ضؼوبة يف كراءة انوغة ج( نوخالميذ، ميك 

 .يمتكٌوا من فهم مادة انوغة امؼربية وفلهها اميت ثلدم املدر سة

ضافة امبطرية واملؼرفة يف ثؼومي انوغة  جراء امبحر واؤ د( نوباحثة، ميكن اس خخدامه كمترين يف اؤ

 امؼربية.

 امفطل امسادس: ثؼريف املوضوع

 :هو كٌل يًل هموضوػخغريات يف هذا امبحر، فاؤن ثؼريف مخجيب سوء ثفسري امل 

ضؼوبة املراءة يه حاةل ل يمتكن فهيا امخالميذ من كراءة كخابة حبير ثؤثر ػوهيم ميكوهوا من  .0

 .امطؼب نوحطول ػىل املؼوومات

همارة املراءة يه كدرة مغوية ميخوكها امخالميذ ما يف رؤية وفهم املؼىن اموارد يف  .0

 .امرساةل/املؼوومات املكذوبة
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ثؼومي انوغة امؼربية هو وشاط ثؼومي ثلوم هبا املدر سة مخؼومي انوغة امؼربية اىل امخالميذ مخحليق  .2

 .ثؼومي يخلٌون يف أأربع همارات انوغوية امؼربية يؼين أأهداف امخؼومي


