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:كلمة الشكر

بداية نشكر اهللا صبحانه و تعالى، و نحمده  الفي  
ر لنا مسعانا  و يسّ نجاز هذا العمل،إقنا في  نه وفّ أىعل

.يالعلم

األستاذ المشرف  ىكر الخالص إلو نتوجه بالشّ 
نصائحه القيمة و توجيهاته  ىعل،"بلهوشات كريم"

.نجاز هذا العملإالرشيدة طيلة فترة  

.أساتذة  جامعة تامدةىو إل



داءــإه
شرف  أاهللا و الحمد هللا الذي ال يحمد على شيء سواه و الصالة و السالم على  بسم

خلق اهللا سيدنا و حببنا محمد صلى اهللا عليه و سلم تسليما كثيرا

:أما بعد  

مخلوقين سبحانه، عز و أغلىأهدي هذا العمل المتواضع إلى  أ

.أطال اهللا في عمرها" مزهورة" الكريمين أمي الغالية  الوالدين

.في عمرهاهللاطال  احسن    ي الغالي  بو أ

"واخواتي مناد واليلس،صراية، فريدة  " أخواتي  هدي هذا العمل إلى  أكما  

وكما  "مراد"ماديا ومعنوياكما اهديه أيضا إلى من ساعدني في انجاز هذا العمل  
التي ترفعو لو بالكلمة الطيبةاهدي هذا العمل الي  كل مساعدني  

هم في ذاكرتياإلحباط، و أيضا إلى كل منكلما أصابني الفشل و  يمن معنويات

و لم تسعهم مذكرتي  
ليندة



اإلهداء

و  ،  أبيأهدي هذا العمل المتواضع إلى ما أملك في هذا الكون
و إلى أخواتي  ليدية، ليليةأطال اهللا في عمرهما، و إلى إخوتي  أمي

و  . إلى كل من ساعدني سواء من قريب أو من بعيد،الس و علييغأ
الذي كان سندا لي خالل هذا العمل  العزيززوجيإلى رفيق الّدرب، 

.المتواضع

. ذكرهم قـلبي و نسيهم قـلميكل من  و إلى  

سهام
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مقّدمة

أ

،  فهذا یؤدي  إلي تدني ألفرادن أهم المشكالت التي تواجه  اتعتبر عسر القراءة  م

. مستواهم الدراسي

تكامل بین أصوات العسر القراءة الفونولوجیة، یواجهون صعوبات في ّلذین یعانون منفا

یعانون من عجز في قراءة الكلمات، و تهجئتها، و هذا لنقص قدراتهم  الحروف و 

الفونولوجیة ، بما فیها الوعي الفونولوجي ، الذي یعد دلیال  لنجاح و تعلم القراءة لدى 

).1982، فتحي س.(األطفال

كتساب الطفل للقراءة، و الخبرات إعبه الوعي الفونولوجي من دور في و نظرا لما یل

ختیارنا لموضوع بحثنا المتمثل في تربیة الوعي الصوتي إتم م في تنمیة مهاراتهم،التي تساه

الجانب النظري و : ت دراستنا في جانبین و قد تمّ .لدى المصابین بعسر القراءة الفونولوجیة

عرض ىأین تطرقنا إلإلطار العام لإلشكالیة ،لالجانب التطبیقي، لكن قبل ذلك تعرضنا 

یحتوى .  إشكالیة البحث، الفرضیات، أهداف و أهمیة الدراسة وتحدید المفاهیم األساسیة

حیث تطرقنا فیه الفصل األول المتعلق بالوعي الفونولوجي ،: فصلین ىعلالجانب النظري  

مستویاته ،كتسابهمفسرة إلالتعریف الوعي الفونولوجي،  مراحل تطوره، النظریات ىإل

الفصل الثاني یتعلق بعسر اّ أم. مشاكله وأخیرا تدریب الوعي الفونولوجي،قراءةعالقته بالو 

طریق المزدوج التعریف القراءة و أسسها العصبیة و ىإلالقراءة الفونولوجیة ، أین تطرقنا أوال 

لها، ثم حددنا أنواع عسر القراءة ، تعریفها  ثم تعریف عسر القراءة الفونولوجیة بصفة 

.ید  أعراضها وأخیرا أسبابها خاصة، مع تحد



مقّدمة

ب

،المتضمن  لمنهجیة البحثفصل الثالث ال: فصلینىالجانب التطبیقي  یحتوي علاأم

ان و زمان إجراء ستطالعیة ، المنهج المتبع ، عینة البحث ، مكالدراسة اإلىیشمل عل

عرض ىالفصل الرابع یشمل علاأمّ . أدوات البحث و كیفیة تطبیقه ىالبحث  إضافة إل

.، و المالحقستنتاج العام و ختمنا بحثنا  بخاتمة ، ثم المراجعومناقشة  نتائج البحث  واإل
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:اإلشكالیة-1

دة تتطلب مجموعة العملیات المعرفیة، االنتباه، تعتبر القراءة عملیة عقلیة معقّ 

مرحلة فكّ إلىیصل أنبعد إالّ وفهم ما یقرأ إدراكفال یستطیع الفرد ،والفهماإلدراك

. الرموز المكتوبة بشكل آلي، وهذا یتطلب منه سالمة الحواس والذكاء المناسب

(Ramus F, 2003)

التعّرف : ترى بعض األبحاث أّن القراءة تعتمد على مرحلتین متتابعتین هما

، حیث على الكلمة أّوال ثّم فهمها ثانیا، و تعتبران میكانیزمان هامان في عملیة تعّلمها

عملیة تعّلم (التالمیذ المتمدرسین بعض الّصعوبات على هذا المستوى تواجه 

بة فّك الّرموز المكتوبة و تحویلها إلى وحدات صوتیة، و ، إذ تؤّدي إلى صعو )القراءة

بالتّالي ال یستطیع إدراك معنى هذه الوحدات المشّكلة للكلمة، و هذا ما یؤّدي إلى ما 

إذ یكون المشكل على مستوى تمییز ، )2005دحال سهام، (.یعرف بعسر القراءة

القراءة الفونولوجي، حیث الحدود الزمنیة للوحدات الصوتیة و هو ما یسمى بعسر 

عنى و كذلك هر من خالل عجزه عن قراءة الكلمات الجدیدة، و الكلمات دون مظی

كلمات، مّما یدفعه إلى البحث عن حفظ الّشكل الكّلي للكلمات أشباه الكلمات أو الالّ 

).1998حافظ نبیل عبد الفتّاح، (.دون تقطیعها

التالمیذ أنّ إلىمن خالل دراسته " Seymourسیمور "ل فقد توصّ 

)2005دحال سهام، (حتى لو كانت طویلةالمألوفةیستطیعون قراءة الكلمات 
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على وجود فال یستطیع قراءتها بصوت مرتفع، مما یدلّ المألوفةعكس الكلمات غیر 

دحال سهام، (. األصواتاضطراب في التوافق بین الشكل والصوت، وكذلك الجمع بین 

البالغة أهمیتهاهناك مهارة لها أنّ )2005عادل عبد اهللا محمد، (ویضیف .)2005

أّن بالنسبة للقراءة تتمثل في الوعي الفونولوجي، حیث یتمثل في قدرة الطفل على فهم

، الفونیماتالمقاطع، مجرى الحدیث یمكن تجزئته إلى وحدات صوتیة أصغر كالكلمات،

صعوبة من صعوبات أيالذین ال یعانون من أي، العادییناألطفالأنّ ومن المعروف 

عادل (.التعلم یكون بمقدورهم تطویر الوعي الفونولوجي خالل السنوات ما قبل المدرسة

).2005عبد اهللا محمد، 

یقف خلفها ةهجئوالتّ السبب في صعوبة القراءة أنّ إلىوتشیر معظم الدراسات 

Macmillan, 2002)دراسة أهمهاغة ومن عف في الوعي الفونولوجي للّ الضّ  ; Mann

et Foy, 2003 ; Michal et all ; 2007 ; Peeters et all, 2009).(Adams,

MJ 1990)

، أصواتإلىاللغویة، تقسیم المقاطع األصواتإدراكالتلمیذ ال یستطیع التنغیم، أنّ حیث 

حسین محمد عاشور،احمد (. لتكوین الكلماتاألصواتعدم قدرته على مزج إلىإضافة

2012(.

داءات عالیة في المهمات أالذین لدیهم األطفالأنّ إلى" ليدبرا"ویضیف 

أنمن غیرهم في أكثروضة لهم حظوظا في الرّ ) التقطیع المقطعي(المیتافونولوجیة 

Rymand, S)). قراءة سریعة(اء جیدین یصبحوا قرّ  ; plaza, M 2006)
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یأتيذوي عسر القراءة، حیث األطفالز ما یمیّ أبرزمن فضعف الوعي الفونولوجي

مي (. اللغویة ومعالجتهااألصواتالمدرسة ولدیهم قصور في معرفة بعض إلىهؤالء 

یتمثل في قصور ماإنّ للتعلم شائععائق نالحظ أّن أيّ ناأنّ حیث ).2005اللبودي، إبراهیم

عادل عبد اهللا (. فونولوجیاأيعامل معها صوتیا زمة لقراءة الكلمة والتّ رة الالّ المهارات المبكّ 

).2005محمد، 

نسبة التالمیذ ذوي صعوبات القراءة في اللغة أنّ " حمد عواءأ"دراسة أوضحت

تلمیذ 245نة قوامها وذلك في عیّ %52.24العربیة للصف الخامس ابتدائي قد بلغت 

).2010لبنى بنداق بلطحي، (.وتلمیذة

" عادل عبد اهللا وصافنیار كمال"أجراهاكشفت نتائج الدراسة التي اإلطاروفي هذا 

عن المسؤو الروضة یعد أطفالمن جانب قصور الوعي الفونولوجيأنّ عن ) 2005(

لها عندما اضو یتعرّ أنحقة التي یمكن الالّ األكادیمیةجانب كبیر من صعوبات التعلم 

.یلتحقون بالمدرسة االبتدائیة

المشاكل و الصعوبات التي یعاني منها أنّ نجد إلیهلنا خالل كل ما توصّ ومن 

. ضعف الوعي الفونولوجي لهمإلىالطفل المصاب بعسر القراءة الفونولوجیة راجعة 

:وانطالقا من هذا نطرح التساؤالت التالیة

هل توجد فروق دالة على مستوى القراءة بین التطبیق القبلي و البعدي لتمارین -

.؟عي الفونولوجي لصالح التطبیق البعديالو 
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مستوى القراءة تحّسن الفونولوجي و الوعين مستوى هل توجد عالقة ارتباطیة بین تحسّ -

.عند التلمیذ المصاب بعسر القراءة الفونولوجي؟

:التساؤالت الجزئیة-2

البعدي مستوى قراءة أشباه الكلمات بین التطبیق القبلي و هل توجد فروق دالة على -

.لتمارین الوعي الفونولوجي لصالح التطبیق البعدي

توجد فروق دالة على مستوى قراءة القافیة بین التطبیق القبلي و البعدي لتمارین هل -

.الوعي الفونولوجي لصالح التطبیق البعدي

التطبیق القبلي نتائج إختبار الوعي الفونولوجي بین توجد فروق دالة على مستوىهل -

.لتمارین الوعي الفونولوجي لصالح التطبیق البعديو البعدي

:العامةالفرضیات-3

توجد فروق دالة على مستوى القراءة بین التطبیق القبلي و البعدي لتمارین الوعي -

.لح التطبیق البعدياالفونولوجي لص

مستوى القراءة تحّسن الفونولوجي و الوعين مستوى توجد عالقة ارتباطیة بین تحسّ -

.لصالح التطبیق البعديالتلمیذ المصاب بعسر القراءة الفونولوجیةعند 
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:الفرضیات الجزئیة-4

بین التطبیق القبلي و البعدي توجد فروق دالة على مستوى قراءة أشباه الكلمات-

.لتمارین الوعي الفونولوجي لصالح التطبیق البعدي

التطبیق القبلي و البعدي لتمارین الوعي توجد فروق دالة على مستوى قراءة القافیة بین -

.صالح التطبیق البعديالفونولوجي ل

التطبیق القبلي و نتائج إختبار الوعي الفونولوجي بین توجد فروق دالة على مستوى-

.البعدي لتمارین الوعي الفونولوجي لصالح التطبیق البعدي

:الدراسةأهمیة-5

الضوء على الوعي الفونولوجي و مدى أهمیته في تمثلت أهمیة الدراسة في تسلیط 

.إكتساب الطفل للقراءة، و باألخص الكلمات الجدیدة والربط بین صوت و شكل الكلمة

:الدراسةأهداف-6

إیجاد العالقة التي تربط القراءة بالوعي الفونولوجي-

أهمیة تمارینات الوعي الفونولوجي في تحسین مستوى القراءة لدى المصابین بعسر -

.القراءة الفونولوجیة
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:تحدید المفاهیم األساسیة-7

القراءة-7-1

كتساب الطفل كل القواعد الخاصة عملیة القراءة هي إأنّ (plaza, 1999)یرى 

علیه تعلم تخزین المعلومات أنّ وحدات مقطعیة، كما إلنتاجبتجمیع الحروف والحركات 

.سواء كانت مكتوبة أم الة حتى یتمكن من النطق بهاعلى شكل كلمات مستقرّ 

,Legbaert)ف كل من یعرّ  j et Alegria, j, 1997) ّعملیة القراءة هي أن

معرفةة میكانیزمات للمعالجة هي التعرف على الكلمة، ل عدّ د یتطلب تدخّ نشاط معقّ 

.التركیبي والدالليواإلدماجالكلمات، التعرف على المعاني 

عملیة القراءة هي أنّ فاقا على تّ هناك إأنّ إلىیمكن القول حسب التعریفات السابقة 

لغة الكالم من فتتألّ موز المكتوبة، حیث لة بین اللغة الشفهیة والرّ الصّ إیجادمحاولة 

).2005دحال سهام، (. للفهماألخیرةالتي تؤدي هذه واأللفاظالمعاني 

:عسر القراءة-7-2

ز بقصور في القدرة على فهم، استیعاب وتفسیر صال تتمیّ تّ اإلإعاقاتهي نوع من 

(Thompson et Marsland, 1966)الكلمة المكتوبة  Réceptive dyslexia .

).2008الكریم حمزة، أحمد عبد(
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:عسر القراءة الفونولوجي-7-3

سم هذا النوع من عسر القراءة بصعوبات في قراءة الكلمات بدون معنى مع قراءة یتّ 

.)2007عّیاد مسعودة، (. جیدة للكلمات المنتظمة

:الوعي الفونولوجي-7-4

إلىمقاطع والمقاطع إلىكلمات والكلمات إلىقدرة التلمیذ على التنغیم، تقسیم الجملة 

).2012احمد حسن محمد عاشور، (. لتكوین الكلماتاألصواتمزج إلى، إضافةأصوات
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الوعي الفونولوجي: األّولالفصل

الفصلتمهید

تعریف الوعي الفونولوجي)1

مراحل تطّور الوعي الفونولوجي)2

وجيت المفّسرة إلكتساب الوعي الفونولالّنظریا)3

مستویات الوعي الفونولوجي )4

عالقة الوعي الفونولوجي بالقراءة)5

مشاكل الوعي الفونولوجي)6

تدریب الوعي الفونولوجي)7

خالصة الفصل
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:تمهید الفصل

إن الوعي الفونولوجي یعد دلیال لنجاح وتعلم القراءة لدى األطفال كما أن تعلم النظام 

الفونولوجي یعد فاعال في تعزیز  اإلمالء المبكرة لدى األطفال الذین یعانون في صعوبات 

تعلم القراءة، ولهذا قررنا أن نخصص هذا الفصل لیلقي الضوء على الوعي 

ستویاته ومشاكله،وذلك لتعرف كیفیة قیاسیه وكیفیة التغلب على الفونولوجي،تعریفه ،تطوره،م

.تلك الصعوبات لتحسین عملیة القراءة
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:تعریف الوعي الفونولوجي-1

الوعي الفونولوجي یتمثل في قدرة الطفل على فهم أّن الكالم یمكن تجزئته إلى وحدات 

(Torgeson, 2001). صوتیة أصغر كالكلمات، والمقاطع والفونیمات

ویقصد به أیضا إدراك الطفل ألصوات الحروف الهجائیة المنطوقة، والكیفیة اّلتي تتشّكل بها 

لتكّون مقاطع صوتیة وكلمات وجمل لكل منها حدود سمعیة وصوتیة وٕادراك التشابه 

واالختالف بینهما، ویظهر ذلك في القدرة على تقسیم الجمل الشفویة المسموعة إلى كلمات،

والكلمات إلى مقاطع صوتیة، والكلمات إلى أصوات وتركیب األصوات أو المقاطع معا 

اإلتیان بكلمات ( لتكّون كلمات سواء لها معنى أو عدیمة المعنى، وتقفیة أو سجع الكلمات 

فتح، (، والتعرف على أصوات الحروف وموضعها وحركتها في الكلمة  )لها نفس النغمة 

)واصف محمد سالمة العایدرجب علي مطر، عبد الفتاح ().كسر، ضم

الوعي الفونولوجي على أّنه القدرة على معالجة اللغة (Tunmer,W 1992)بینما یعّرف 

الشفویة بتقطیع الكلمات إلى وحدات صغیرة كالمقطع، الفونام، والبحث عن القافیة، والقدرة 

,Lefebure, L). كذلك على وعي بوجود بنیة فونیمیة في الكالم 2006)

:مراحل تطور الوعي الفونولوجي-2

یكتسب الوعي الفونولوجي عند الطفل عبر مراحل، من خالل نشاطات متكررة، تكون 

.)2012سعاد حشاني، (.أّولیة في بدایتها ثّم تتطور بالتدریج
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فالكالم بالنسبة للطفل لیس فقط حركة تنتج صوت تؤثر على البیئة، إّنما هي ربط 

الصوتیة والوضعیة والتمثیل النطقي للصوت، فإدراك الطفل –والحركة الفمویة بین الصوت، 

.لهذا الربط بین هذه العناصر یتوّقف على قدراته الحدسیة، تجاربه، و فرص تفاعله

ففي خضم تطور تجربة الطفل للكفایة الفونولوجیة، ینتج بالتدریج المقاطع اّلتي یراها كأصغر 

ذه الحالة، یتحّتم علیه أن یمر على تنظیم نطقي معّقد، أین عنصر سمعي للكلمة، وفي ه

التمثیالت السمعیة المقطعیة ترتبط بتمثیالت نطقیة صوتیة، تخلق لدى الطفل إطار  حسي 

.حركي تتداخل فیها الوظیفة اللسانیة–

من خالل دراسة لها، أّنه في (.Coquet, F)كوكيوفي هذا الموضوع تشیر الباحثة 

أسبوعا من الحمل تحدیدا یكون الجهاز السمعي للجنین جّد )20(الجنینیة، وفي المرحلة 

األمنیوتیكالسائلمتطّور، ما یسمح له بمعالجة بعض األصوات اّلتي تصفى من خالل 

(Liquide Amniotique).

Pouthas, V et)وآخرون بوتاسو(Jouen, F)جوانوتضیف نتائج تجربة الباحثان 

Al)1993( إلى أّنه ما بین األسبوع السادس و الثالثین و األربعین)یكون ) 40-36

" و"القط یتبع الفأر" ، و جمل مثل    ]babi[و]biba[بإستطاعة الجنین أن یفّرق بین 

)2012سعاد حشاني، (.الكلب یتبع الفأر
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اللغة التي بینما في األشهر الثالثة األخیرة من الحمل یؤلف ممیزات صوت األم و 

.تتكلم بها، ما یكّون لدیه میوالت أولى للنغمة

نالحظ من خالل هذه الدراسات أنها أجمعت على أّن بوادر الوعي الفونولوجي تبدأ 

من المرحلة الجنینیة أین یكون الجهاز السمعي للجنین متطّور، مّما یمّكنه من االستجابة 

.و ما یعكس قدرته على التفریق بین األصواتلبعض األصوات اّلتي یعتاد على سماعها، وه

فقد أوضحت بعض الدراسات أنه من المیالد یدرك الّرضع الفرق بین معظم األصوات 

.المستعملة في لغتهم األم أو غیر المستعملة

أّن التمییز السمعي للصوامت (Werker, J, Tees, R. 1984)أوضحا الباحثان 

أي في الوقت اّلذي یكون فیه )12-10(هر الثاني عشر یظهر ما بین الشهر العاشر والش

الطفل قادرا على النطق بالمقاطع الواضحة، فالطفل یأخذ الصوامت الواضحة في لغته، 

ویفقد القدرة على التمییز فیما بینها، فیربط بین الصوامت لیكّون سلسلة صوتیة من خاللها 

ابع الصوتي للعناصر الكالمیة، ویتسق وهنا یقطع الطفل إیقاعیا التت. یفهم بعض الكلمات

.نطقه ویربط بین الحروف حسب الوضعیة المعاشة

تطّور الوعي الفونولوجي من ) 1987(وآخرون Mac Leanماك لین وقد لخص الباحث 

.)2012سعاد حشاني، (:السنة الثالثة إلى السن السادسة من خالل هذا الجدول كما یلي
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.الوعي الفونولوجي عند الطفلیوّضح تطور): 1(الجدول رقم 

المستوى نسبة النجاحالّسن 

سكرُ ]sukaru:[مثلیكشف عن قافیة الكلمات 320%

َأَكَلتْ ]        a/ka/let: [مثلتقطیع الكلمات إلى مقاطع 446%

548%

17%

تقطیع الكلمات إلى مقاطع

تقطیع الكلمات إلى فونیمات 

690%

70%

تقطیع الكلمات إلى مقاطع 

تقطیع الكلمات إلى فونیمات 

نُ /ي/رِ /مْ /تَ ]ta/m/ri/nu: [مثل

نالحظ من خالل الجدول أّن الطفل في السنة الثالثة من العمر یكون بمقدوره 

، ومعالجة المقاطع في الكلمات، ذلك )القافیة(التعرف على الحرف األخیر من الكلمات 

بتمییزها وتقطیعها، بینما المعالجة الفونیمیة أي تقطیع الكلمات إلى فونیمات یتمّكن منها 

)2012سعاد حشاني، (.ة من العمرانطالقا من السن الخامس



األّول                                            الوعي الفونولوجيالفصل

14

:النظریات المفّسرة إلكتساب الوعي الفونولوجي-3

إّن الوعي الفونولوجي یتطّور عبر مختلف الوحدات الفونولوجیة، إن كانت القافیة والمقاطع 

وحدات یمكن تمییزها مادیا عن طریق عالمات لفظیة وتعدیالت في شّدة اإلشارة الصوتیة، 

تمثل وحدات معنویة غیر مادیة وغیر قابلة للتجزئة صوتیا نظرا لظاهرة فإّن الفونیمات 

.االنتقال من فونیم آلخر

إّن هذه الظواهر الفیزیائیة تشكل إحدى قواعد النظریة السائدة واّلتي تعتبر أّن الوعي 

.الفونولوجي یتطّور إنطالقا من الوحدة األكبر وصوال إلى الوحدات األصغر

نظریة "ثّم اعتماده رسمیا تحت تسمیة )1970(ذي ُوضع في السبعینات هذا التصّور الّ 

، حسب هذه النظریة فإّن الوعي بالمقطع )2005(قوسواميوزیقلرمن طرف " حجم الحّبة

سنوات، ویكون متبوعا بالوعي بالقافیة عند حوالي السن 4و3یتطور أّوال عند سن ما بین 

إذا كان الوعي بالقافیة . نیمي فیكون تطّوره أكثر تأخراسنوات، أّما الوعي الفو 5و4ما بین 

تنتج تلقائیا، فإّن تطّور الوعي الفونیمي تعتمد على تعلم القراءة، على سبیل المثال، سّجل أّن 

األشخاص البالغین األّمیین یظهرون أداء جیدا فیما یخص العملیات الفونولوجیة المرتكزة 

.الفونیميعلى القافیة ولكن مع غیاب الوعي 

في حین أظهرت العدید من الدراسات التطوریة أّن تطّور الوعي الفونیمي یمكن تنبؤه عن طریق 

. (Christelle Nithart, 2008)الوعي بالمقطع والقافیة عند األطفال في سن ما قبل المدرسة
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انطوني ، )2004(انطوني ولونیقان سنوات 7و)2(وعند بدایة المدرسة أي بین السنتین 

فیما اقترح بعض الباحثون استقاللیة . )1990(، برادلي وكروسالند )2002(وآخرون 

تطور الوعي بالقافیة عن تطور الوعي بالفونیم نظرا إلمكانیة وجود هذا األخیر قبل ظهور 

.  )2006(، سفج و آخرون )1997(دانكان و آخرون (. الوعي بالقافیة كنتیجة للتعلم

لة األساسیة فإّن البنیة الفونیمیة تكون موجودة منذ وجود التمثیالت حسب النظریة البدی

، فیصبح الفونیم إذن )1970(لبرمان الفونولوجیة لكن تكون مهملة إلى غایة تعلم القراءة 

الوحدة القاعدیة واّلذي یكون بمثابة التمثیالت الشكلیة للحروف وهذه النظریة تبرز األثر 

(Christelle Nithart, 2008). هور الوعي الفونیميالحاسم لتعلم القراءة في ظ

:مستویات الوعي الفونولوجي-4

:(Niveau Épi phonologique)المستوى اإلبیفونولوجي -1

Bertinستروندورفربرتانیشیر الباحث  – Sterndorfer G إلى المرحلة اإلبیفونولوجي

اّلتي تظهر في حوالي ثالثة سنوات، وقبل هذا السن تظهر السلوكات اإلبیفونولوجیة في 

األلعاب الصوتیة وذلك من خالل إنتاج القافیة وقدرته على التفریق بین أصوات لغته األّم 

ة في كما نجده یضیف فونیمات في نهایة الكلمات غیر موجود. عن األصوات األخرى

الكلمات األصلیة، فهي مرحلة ال تتعلق بالوعي الفونولوجي، بل هي مرحلة تسمح بنمو هذا 

واعي حول المكونات لوجیة تمثل االكتساب األّولي غیرالوعي، فاالستعدادات اإلبیفونو 

,Gombert,J)الفونولوجیة للغة وهو استعداد یرتكز على الحدس ال على التفكیر حسب
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قدرة الطفل على التفریق بین األصوات اّلتي تنتمي إلى لغته األّم عن حیث تظهر (1990

سعاد حشاني، (.الصوت اآلخر، فتظهر قدرته البسیطة في التقطیع كاستعداد شبه فونولوجي

2012(

:(Niveau Méta phonologique)المستوى المیتافونولوجي  -2

هو مستوى أكثر تطّورا من المستوى اإلبیفونولوجي وهذه المعارف الّلغویة الحدسیة تشّكل 

األساس بالنسبة لتطّور المهارات الّلغویة الواعیة وعلى وجه الخصوص المعارف الفونولوجیة 

الواعیة، واّلتي یمكن تعریفها على أّنها المهارات اّلتي تسمح بالتعرف، التحكم، التفكیر 

فهذه المهارات ال تظهر إّال تحت تأثیر . ستعمال الواعي للقواعد والوحدات الفونولوجیةواال

(Christelle Nithart, 2008).خارجي واّلذي یكون عموما مرتبط بتعلم القراءة

:عالقة الوعي الفونولوجي بالقراءة-5

جي في جیل في اآلونة األخیرة تزداد األصوات المنادیة بأهمیة تطور الوعي الفونولو 

الطفولة المبكرة حیث أّنه ال قراءة بدون وعي فونولوجي، فتطّور هذا األخیر عند الطفل شرط 

وخاصة في الصفوف األولى، فإّن إدراك )2003،حیة نصیراتفت(أساسي لنجاحه في القراءة 

الطفل أّنه بإمكاننا إن نقوم بتجزئة الكلمات إلى فونیمات مستقّلة أو أن نستطیع أن نضّم هذه 

).2012أحمد حسن محمد عاشور، ( الفونیمات معا كي نتمّكن من تكوین الكلمات المختلفة،
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ي یّدل علیه وأن یشتغّل ذلك في فإّنه سوف یكون بمقدوره أن یربط بین الحرف والصوت اّلذ

.قراءة الكلمات، وبذلك یصبح الوعي الفونولوجي مؤشرا هاما لتعّلم الطفل القراءة

على أّن هناك أّدلة قویة ومعقولة بأّن (Torgesen, 1997)وفي نفس اإلطار یشیر 

ن األطفال الذین یعانون من ضعف في مهارات الوعي الفونولوجي هم األكثر احتماال أل

یصبحوا من ذوي العسر القرائي، فقد بّینت العدید من الدراسات أّن األداء على المهمات اّلتي 

تقیس الوعي الفونولوجي في مستوى الروضة والّصف األّول هي منبئات قّویة بالتحصیل 

.القرائي

تفصیال أهم التأثیرات الناتجة عن المشكالت (Stanovich, 1986)ولقد وصف 

ي الوعي الفونولوجي مشیرا إلى أّنه من األهمیة تعلیم الوعي الصوتي لألطفال المبكرة ف

كمطلب سابق لتعلیم القراءة والمزاوجة بین نطق الكلمة وتهجئتها في وقت مبّكر من نمو 

الطفل ألّن غیابهما قد یؤّدي إلى بدایة ظهور سلسلة متنامیة من التأثیرات الجانبیة السلبیة و 

.طفل إلى عسر القراءةبالتالي تعرض ال

وقد أثبتت الدراسات أّن األطفال اّلذین دّربوا على نشاطات الوعي الفونولوجي حّققوا تقّدما 

).2012أحمد حسن محمد عاشور، (.عالیا في القراءة مقارنة باألطفال اّلذین لم یدربوا
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م القراءة أّن هناك عالقة بین تعل(Bradley.L, Bryant, 1983)كما أشارت دراسات 

Christelle).دات الصوتیة في الّلغة المنطوقةوالقدرة على التعامل بطریقة طبیعیة مع الوح

Nithart, 2008)

:مشاكل الوعي الفونولوجي-6

:صعوبات في 

.التعرف إلى صوت أو مقطع صوتي ضمن الكلمة-

وتحدید ما حذف مقطع صوتي من الكلمة إن كان في أّولها أو وسطها أو في آخرها -

.یبقى منها

)ختصاصات من جمعیة إدراكفریق متعدد اال(. التنغیم و الوعي بالقافیة-

:تدریب الوعي الفونولوجي-7

تشیر الكثیر من الدراسات والمراجع إلى عالقة الوعي الفونولوجي المبّكر عند األطفال 

.وسرعة تعلم القراءة في المراحل الدراسیة األولى

برنامجا خاصا لتطویر الوعي الفونولوجي في Rosnerروسنرصّمم 1975في عام 

المراحل الدراسیة األولى، ویشتمل على تطویر قدرتهم على إكمال الكلمات اّلتي ینقصها 

مسعد أبو الدیار وآخرون، ( :صوت لغوي، واّلذي یعرف عند المختصین اإلغالق السمعي

2012.(
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حصان........ = حصا

قلم ............= قلـ

جدید......... = جدیـ

إذا أبدلنا " مال" كلمة : وكذلك تدریبهم على تبدیل فونیم واحد في الكلمة، فعلى سبیل المثال

فیها صوت المیم بقاف فماذا تصبح الكلمة؟

فماذا "كتاب" إلى كلمة "ي" وكذلك إضافة فونیم معّین إلى الكلمة، كإضافة صوت المد 

لكلمة؟تصبح ا

وبعد أربعة عشر أسبوعا من التدریب الحظ الباحث تطورا جّیدا في قدرة األطفال على هذه 

المهارات الفونولوجیة عند مقارنة األداء مع المجموعة األخرى من األطفال اّلذین لم یتلقوا 

.هذا النوع من التدریب

ألطفال على مجموعة من معلمات ریاض ا(Rubin, 1992)" هلیا روبین" وقد دربت 

التعامل مع األصوات الّلغویة من خالل تجمیع أصوات (تضمین مهارات البراعة الصوتیة 

وتطویر ) معّینة بجانب بعضها، وحذف صوت معّین من الكلمة أو إضافة صوت إلى الكلمة

الوعي الفونولوجي بشكل عام وذلك ضمن األنشطة والفعالیات اّلتي تقام في المراحل 

).2012سعد أبو الدیار وآخرون، م( ، األولى
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والسیما التركیز على تدریب األطفال اّلذین یالحظ أّن لدیهم ضعف في تطور القدرات 

:الّلغویة، وقد یتضمن هذا البرنامج تدریب األطفال على المهارات اآلتیة

.تحلیل الّلفظة إلى األصوات اّلتي تتكون منها-

.اّلتي تتكّون منهاتحلیل الكلمات المسموعة إلى األصوات -

.تنمیة مهارة تهجئة الكلمات-

وعقب تطبیق هذا البرنامج التدریبي على أكثر من أربعمائة طفل لمّدة تسعة أشهر، تبین 

.       تطّور قدرات األطفال في تهجئة الكلمات، كتحدید األصوات اّلتي تتكّون منها المفردات

ألصوات الّساكنة في بدایة الكلمة ونهایتها، والسیما تحدید أصوات المّد في وسط الكلمة، وا

وكان متوسط أداء هذه المجموعة أفضل من أداء المجموعة الّضابطة، أي اّلتي لم تتلقى 

.التدریب على المهارات

اّلتي أجریت على (Lundbery, 1988)" لندبري"ومن الدراسات الطولیة كانت دراسة 

الفونولوجي في مرحلة ریاض األطفال من خالل طفل تلقوا تدریبا على تطویر الوعي235

استخدام جمل وكلمات  ذات إیقاع وسجع، كما ُدّربوا  على تحلیل المفردات إلى الفونیمات 

وبعد سنة من التدریب لوحظ تطّور جّید في قدرة األطفال على تحلیل الكلمات . المكّونة لها

جیة بشكل عام مقارنة باألطفال اآلخرین، إلى األصوات المكّونة لها، وكذلك القدرات الفونولو 

).2012مسعد أبو الدیار وآخرون، ( وتوبعت هذه المجموعة حّتى نهایة الصف الثاني ابتدائي



األّول                                            الوعي الفونولوجيالفصل

21

أي بعد سنتین من انتهاء البرنامج التدریبي، ولوحظ أّن قدرات هؤوالء األطفال كانت أفضل 

.ي الصففي القراءة و تهجئة الكلمات مقارنة باألطفال اآلخرین ف

مما سبق نستنتج أّن النتائج السابقة اّلتي توصلت إلیها هذه الدراسات تشیر بوضوح إلى 

أهمیة تطویر الوعي الفونولوجي، وكذلك إلى أهمیة الوعي الفونولوجي بشكل عام في مهارة 

.القراءة

ستحضار كلمات تناسب أطفال الّسنوات األولى وٕاكمالها بما ینقصها منإعلیك :نشاط

:صوت لغوي في الجدول التالي

الصوت اللغوي الناقصالكلمة 

..........طا

..........كر

...........بد

.........نمر

.........خر

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

).2012مسعد أبو الدیار وآخرون، ( .یمثل الصوت اللغوي الناقص): 2(جدول رقم 
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:خالصة الفصل

وبشكل عام الوعي الفونولوجي ھو أحد المتطلبات األساسیة، لمعرفة األصوات و ھو 

.مفید ألنھ یتنبأ فیما بعد بمدى اإلنجاز في مجال القراءة
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:تمهید الفصل

العراقیل و فدراسة.ألهمیة التي تحظى بها القراءة، أصبحت ضرورة و وسیلة تواصللنظرا 

كتسابها من طرف الطفل، أصبحت تشمل مجموعة كبیرة من الذین إالصعوبات التي تعیق 

كتساب المهارات إلمساعدة،ىإللیسوا ضمن فئات األطفال المعاقین، و لكنهم بحاجة 

.المدرسیة
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:تعریف القراءة-1

عملیة نفسیة لغویة یقوم القارئ بواسطتها بإعادة بناء معنى عّبر : تعرف القراءة بأنها

،وتعتبر قدرة كبیرة یختص بها اإلنسان وهي )األلفاظ(عنه الكاتب في صورة رموز مكتوبة،

.القدرة على التلقي وفهم الرسالة المحولة بواسطة النص المكتوب

انتقل مفهوم القراءة من االقتصار على الجوانب المیكانیكیة إلى مفهوم أوسع وأشمل ولقد 

فالقراءة بمفهومها الحدیث تشمل التعرف على الحروف والكلمات والنطق یها نطقا صحیحا 

كما تشمل الفهم والربط واالستنتاج والتحلیل والتفاعل مع المقروء ونقده واإلسهام في حل 

رة یشترك فیها العقل البشري  بتركیبه المعقد،وهي لیست مجرد تحدیدا إنها مها.المشكالت

أي ال بد من الفصل بین (بسیطا للكلمات لكنها أیضا تتضمن فهم الكلمات في سیاقها 

).الكلمات ومعانیها

ولقد ذهب بعض العلماء إلى تعریف القراءة على أنها أكثر من هذا فالنسبة ل 

تخمن نفسیة لغویة،وبالتالي تتدخل عدة وظائف ذهنیة مثل التخمین ،هي لعبة "جودمان"

ومحاولة الوصول إلى المعاني التي یعنیها الكاتب من خالل كلماته،وقیل أیضا بأن القراءة 

.هي أساسا فهم المعلومة الموجودة في الرسالة المكتوبة 

وال فهم معنى الكلمة إنما ویذهب اآلخرون إلى القول أن القراءة لیست إدراك الحرف 

).2006شرفوح البشیر، (،هي عملیة تحلیلیة تركیبیة
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على هذا فعملیة القراءة هي أعمق من أن نفسرها بأنها عملیة التفكیك الرسائل المرئیة،فهي 

.تتطلب منا أن نكون قادرین على التحلیل والتركیب،الفهم واستخالص المعاني

مهارة أو نشاط ألنها البد أن تكتسب وتعلم ألنها تمارس إذن القراءة عملیة أو 

نسمیها نشاط، ونقول أنها نشاط معقد الن القراءة تشترط وجود عدة عناصر من أجل أن 

. نتعلمها

:األسس االعصبیة للقراءة-2

تقّدم البحث العلمي والتقنیات العلمیة التي تمكن من قیاس الفعالیات الّدماغیة إنّ 

عند أداء وظائف تفكیریة،  والتي تمّكن من إظهار نماذج دماغیة في حال تنفیذ العملیات 

التفكیریة مّكنت من الوصول إلي تقّدم كبیر في فهم األشكال الّدماغیة المنسوبة  إلي عدم 

غیة معّینة والتي تشكل األجهزة الّدماغیة لعملیات القراءة والّتعرف على نجاعة مناطق دما

الكلمات في حال القراءة لدى معسوري القراءة مقارنة مع أقرانهم القّراء العادیین، بحیث أّن 

األبحاث تؤكد أّن عملیة القراءة عند العادیین تتم على مستوى الفص  الدماغي المسمى

pariétal - temporal نسبة إلى موقعه الدماغي والذي یحتوي على اإللتفاف  الّزاوي

(angular gyrus) والجهاز الّتزامني العلويsupérieur temporal باإلضافة إلى

-occipitalالمنطقة المسّماة بالفص الّصدغي  temporal وتضّم أجزاء من القسم البصري

س عن التعّرف على الكلمات بعد االتزامي وهي تتطّور متأّخرة نسبّیا ومسئولة باألس

).2006شرفوح البشیر، (. نكشاف علیها لمّدة طویلةاإل
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البحث العلمي یؤّكد بأّن هذه المناطق التي ذكرت والتي إكتشف بأّن القّراء العادیین یعتمدون 

. علیها بشكل أساسي في عملیة القراءة هي غیر متطورة بالّشكل الّسلیم لدى عسیري القراءة

من هنا فإن األبحاث تؤّكد على وجود اعتماد دماغي على المناطق  األمامیة في الجزء 

في حال عدم نجاعة (antérieur région)من الدماغ لدى معظم عسیري القراءة األیسر 

في النصف األیسر من الدماغ والتي تشكل postérieur régionالمناطق الخلفیة 

شرفوح .(المناطق األساسیة التي تعتمدها أدمغة معظم القراء العادیین كما تظهر األبحاث

).2006البشیر،

:راءةطریق المزدوج للق-3

بجمع اإلستراتجیات الثالثة للقراءة في 1996(seymoure)قام سیمور

نموذج،بحیث اعتبر المرحلتین الّلوغوغرافیة والهجائیة موجودتین عند الطفل منذ بدایة تعلم 

:أنظر المخطط أسفل. القراءة، ویستعمالن كقاعدة معرفیة لتحضیر اإلستراتیجیة اإلمالئیة

اإلستراتجیةالوعي الفونولوجي                    اإلستراتیجیة        

اللوغوغرافیة                                                    الهجائیة

نظام التحضیر اإلمالئي

.یمثل نموذج إكتساب القراءة لسیمور): 1(رقمشكل 
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)1996(اكتساب القراءة لیسمور نموذج -

تسمح اإلستراتیجیة اللوغوغرافیة ببناء معجم بصري للمفردات، أو مقاطع بصریة 

للكلمات التي یعرفها الطفل، وفي بدایة تعّلم القراءة یتعّرف الطفل على بعض الحروف 

غیرة بحجم ویربطها مع أصواتها، هذه القدرة توعي الطفل بأّن الكالم مجزأ إلى وحدات ص

عمله األساسي هو اإلحتفاظ (lexique alphabétique)الحرف، والمعجم الهجائي 

هذه التقدیمات ذات الطبیعة الهجائیة الّلوغوغرافیة . بالعالقة التي توجد بین الحرف وصوته

système  central d’élabora tionتساهم في بناء الّنظام المركزي للّتحضیر اإلمالئي

orthographique و هذا لن یحدث إال بتحریض میتا فونولوجي جدید، عندها یعي

هذا الوعي الجدید یسمح . الطفل بأّن الكالم یجّزأ، وهنا یمكن التطّرق معه إلى بنیة المقطع

للّنظام التحضیري اإلمالئي  بإعادة تعریف التمثیالت البصریة للكلمات المكتوبة الموجودة 

والتعّرف على الكلمات سیتحّقق من خالل مقاطعها فیصبح الطفل في المعجم اللوغوغرافي،

.یقرأ كلمات جدیدة انطالقا من ربط مقاطعها بكلمات أخرى یعرفها لدیها نفس المقطع

)   frith(فسیمور أدخل في نموذجه مراحل اكتساب القراءة التي اقترحه فریث

مراحل لكي ینتقل من اللغة الشفویة إلى اللغة حسب هذه المنظرة یمّر القارئ بثالث 1985

Borel(، المكتوبة ,M,1985(و هي:
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:la phase logographiqueالمرحلة اللوغوغرافیة .أ

هي مرحلة ما قبل القراءة، تسمح للطفل بالّتعرف على عدد محدود من الكلمات 

، والتي یمكن القول بأّنه قد صّورها و یتعّرف علها إنطالقا من بعض )كلمة100حوالي (

ال یعرف الوحدات المكونة منها الممّیزات البصریة، فإن لدیه رؤیة عامة وتقریبیة للكلمات

)(plazam, 1999.مقاطع

بتجربة، حیث قّدما إلى  أطفال (elder)1986وآلدا(sey moure)قام سیمور 

فالحظوا أنّ هؤالء (pseudo mots)یبلغون من العمر ست سنوات كلمات ال معنى لها 

.هذه الكلمات تشبه كلمات یعرفونهااألطفال یقعون في أخطاء معجمیة عندما تكون 

صا أّن اإلستراتیجیة اللوغوغرافیة  تسمح للطفل بالتحصل على ثروة بصریة ومنه إستخل

محدودة للمفردات، لكّنها ال تسمح له بالتعّرف على الكلمات المكتوبة رآها ألول مرة، وللتمّكن 

من قراءة مثل تلك التتابعات المصورة، یجب أن یتعلم العالقة الموجودة بین الحروف 

.یعرفون بعض تلك العالقات ال یتعلمون هذه اإلستراتجیةأّما اّلذین . وأصواتها

(la phase alphabétique)المرحلة الهجائیة .ب

عالقات الموجودة بین الحرف هذه المرحلة تسمح بالتّعرف على الكلمات إنطالقا من ال

.وصوته

وهنا تكون األخطاء  . وبهذا یتمكن الطفل من قراءة بعض أشباه الكلمات إنطالقا من تقسیمها

Borel(.المرتكبة فونولوجیة ولیست بصریة كما یحدث في المرحلة األولة  ,M,1985(
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بأّن األطفال في سن (coltheart)و كولترت  (stuart)ویبّین كل من ستیوارت 

سنوات یقعون في أخطاء بصریة وفونولوجیة، لكن عندما یكبرون فإن األخطاء  ست

.البصریة تتالشى بینما األخطاء الفونولوجیة فتزید 

إذن هذه المرحلة تعتمد على كون الطفل یتعلم العالقة الموجودة بین الحروف 

المقاطع وهذه المرحلة فیتعّرف ویربط بین الّصائتة، والمصّوتة ویقسم ویجمع. وأصواتها

le)الثانیة تعتبر جّد مهّمة باّلنسبة ّللغات الهجائیة، ألنها تقدم للطفل إمكانیة إكتشاف الرمز

code)و یرى منتیسوري. الذي یسمح له بالّتعرف على كلمات اللغة(montessorie)

.)Inzana, وب حتى بأّن تقدیم الّصوتي للحرف یجب تكراره وربطه برمزه المكت)  1972

وبعد هذا یتجه االهتمام إلى المقطع . یتحقق التعرف الجید للرابطة، شكل الحرف وصوته

مع هذا الرأي، فهو یرى أّنه على الطفل المرور (inizan)وأخیرا إلى الكلمة ویتفق إنیزان 

التي تّم التعّرف علیها، وبعد كل )الحروف(أّوال بالّتعرف، ثم تخزین تلك الوحدات الصغرى 

ا یصل إلى الحوصلة، أین یمكنه الربط بین تلك الحروف لیعطینا مقاطعا ثم كلمات هذ

Borel(. وجمال ,M,1985(

:La phase orthographiqueالمرحلة اإلمالئیة .ج

هي آخر مرحلة من مراحل تطّور القراءة یقترحها فریت، و فیها یتمّ التعّرف على الكلمة 

، الطفل الذي یستعمل هذه morphèmeالمكتوبة على مستوى المقاطع أو الصور الكلمات 

اإلستراتیجیة  یمكنه أن یحدد في كلمة مكتوبة مقطعا ینتمي إلى كلمات أخرى وینطق  بنفس 
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لمرحلة الهجائیة یربط الصورة بالحرف، أّما في هذه المرحلة فالكلمة المكتوبة الطریقة، وفي ا

.(Gillet,p,Hommet)تعتمد أساسا على الطریق المباشر

كما أّن هذه الطریقة تسمح للطفل الذي یتحكم في اإلستراتیجیة الثانیة بالتّعرف، 

.د طریقتین للتعرف على الكلماتتخزین، وٕاعادة كتابة الكلمات على أشكالها اإلمالئي ونج

 الطریقة األولى تعتمد على التعرف على العالقة الموجودة بین الحرف وصوته وتقسم

الكلمات إلى وحدات صغیرة ثم یعاد جمعها، وتدعى هذه اإلستراتیجیة 

.(assemblage)بالتجمیع

مّر إلى الطریقة الثانیة تتمیز بالتعرف على الكلمة كشكل محّدد وثابت، دون أن ی

ألّننا نذهب مباشرة إلى الكلمة (Adressage)التجمیع وتسمى هذه الطریقة باإلرسال 

.(Lexique orthographique)المخّزنة في المعجم اإلمالئي 

Deheaneفقد توصل دوهان إلى أّن أفضل بیان لوجود هاذین الطریقین ترجع 2007,

إلى علم النفس العصبي، دراسة أسباب اإلصابات الدماغیة، حیث أّن بعض المرضى بعد 

.الّسكتة الّدماغیة   یفقدون القدرة على تحویل الحروف إلى أصوات

ابة الطریق هؤالء األشخاص الذین تعّلموا القراءة بشكل عادي لم تتطور نتیجة إص

الغیر المباشر بسبب تلف في الدماغ إصابة الجانب البطني القفوي لنصف الكرة المخیة 

)(Deheane. s, 2007الیسرى والتي نسمیها بعسر القراءة الفونولوجیة أو العمیقة،
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حیث أن طریقتهم لتحویل األحرف إلى أصوات متدهورة بشّدة، إذ أّنهم ال یستقطعون نطق 

.Deheane.دیدة والغیر المألوفة، لكن یحتفظ بفهم جید للكلمات األكثر شیوعا الكلمات الج

S, 2007(

:أنواع عسر القراءة -4

القراءة یجب أن نفّرق بین عسرقبل البدء في إدراج أنواع عسر القراءة،

، وعسر القراءة )نتیجة صدمة عصبیة(اّلذي ینتج عن خلل دماغي (acquise)المكتسب

الذي یعتبر اضطرابا لغویا یظهر نتیجة صعوبات في (Développementale)التطوري

تطور نظام تحلیل اللغة المكتوبة، وهذا األخیر هو الذي سوف نهتم به وبأنواعه المستنتجة 

)1982فتحي،س،(: من وصف إستراتجیات القراءة وهي

:la dyslexie phonologiqueعسر القراءة الفونولوجي4-1

یضّم األطفال الذین یعانون من العیوب الصوتیة، التي یظهر فیها عیب أولي في 

إذ أّن ویعاني هؤالء من عجز في قراءة الكلمات وتهجیئتها. الّتكامل بین أصوات الحروف

آلیة عند الطفل كي یتمّكن من الجمع بین صوت  لم تصبح بعد -إستراتجیة التحویل حرف 

.الحرف وصوته المناسب

وتتمیز باضطرابات في المعالجة الفونولوجیة، وٕالى جانب النقص الفونولوجي، 

.فإنّ هؤالء األطفال غالبا ما یعانون من مشاكل على مستوى الذاكرة القصیرة المدى

(Gillet,p,Hommet)
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سنة، وعمرها 11حالة عمرها 1995(Dortor)ودورتون(Broom)وقد قدم بروم

:سنوات ونصف، وكانت تعاني من 8القرائي هو 

.(les non-mots)صعوبة في قراءة الالكلمات-

.(irrégulier)أو غیر نظامیة (régulier)قراءة حسنة للكلمات سواء كانت نظامیة -

.بعض األخطاء  البصریة بالنسبة للكلمات-

(Homophone)دي للكلمات  الوحیدة الصوت فهم عا-

.السیئ لقواعد الربط بین الحرف و صوتهاالستعمال-

)1982فتحي،س،(. غیاب األخطاء  الداللیة-

:(la dyslexie des surface)عسر القراءة  التطّوریة السطحیة 4-2

ویضم األطفال الذین  یعانون من عیوب أّولیة في القدرة على إدراك الكلمات 

ككلیات، وهم یعانون من صعوبة في نطق الكلمات المألوفة، وغیر المألوفة كما لو كانوا 

یواجهونها ألّول مّرة، فالتعّرف البصري األوتوماتیكي ال یحدث ألنه لیس هناك خّزان للتمثیل 

:مات المرئیة، وغالبا ما تصاحب باضطرابات معرفیة مثلالكامل للكل

غیاب المعرفة المتخّصصة حول كتابة الكلمات، فهؤالء األطفال الذین یعانون من -

عسر القراءة السطحیة ال یعرفون شكل كتابة الكلمة بالّرغم من أنه سبق لهم مواجهتها عّدة 

)Gillet,p,Hommet(.مّرات
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بأشكال مخّزنة االستعانةولدیهم كتابة سیئة، فهم یكتبون كما یسمعون، و ال یمكنهم -

. حول تلك الكلمات

یتمكنون من تعیین الكتابة الصحیحة لكلمة، ضمن عدة كلمات متشابهة في نطقها -

.فكأنهم یعیدون كل مرة اختراع الشكل الكتابي و اإلمالئي لها

مات المتشابهة صوتیا ومتباینة كتابیا، سواء في یقع هؤالء األطفال في أخطاء الكل-

كتابتها أو عند تعریفها، وهم یعترفون بأّنهم یقّدمون عشوائیا أحد المعاني الممكنة للشكل 

.الكتابي المقدم

وعموما هم غیر قادرین على اختراع اآلثار اإلمالئیة المناسبة لكلمات اللغة من -

.الذاكرة

عرفیة نجد اضطرابات على مستوى الذاكرة البصریة تعاني الماالضطراباتإلى جانب تلك 

Visio)انتباهي–منها بعض الحاالت، واضطرابات من نوع بصري 

attentionnel).

:la dyslexie mixteعسر القراءة المختلطة 4-3

، وصعوبات في )النوع األول(یضّم األطفال الذین یعانون من صعوبات صوتیة 

. ، لذا یجدون صعوبة في إدراك الكلمات ككلیات)النوع الثاني(اإلدراك الكلي للكلمات 

)Gillet,p,Hommet.(
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لتجمیع وهؤالء األطفال تكون لدیهم صعوبة كبیرة في القراءة ألن المّمرین المستعملین فیها ا

(réassemblage) و اإلرسال(adressage) مصابان وعادة ما یدخل هذا النوع في

)1982فتحي،س،.(جدول العمى القرائي الّناتج عن إصابة دماغیة

:تعاریف عسر القراءة -5

عرف عسر القراءة في الفترات األولى من انتشاره على أّنه مرض مثلما وصفه 

فقال عنه بأّنه مرض العصر، ویقصد به األطفال (Mucchielli)آنذاك العالم میكاإلیلي

.الذین یعانون من إضطرابات خاصة في القراءة 

من المصطلحات المفیدة، ألّنه لفت اإلنتباه إلى أّن " عسر القراءة"ثم أصبح إصطالح 

صعوبات تعلم القراءة ال یمكن أن ننسبها إلى غباء المتعلم، و إذ أردنا أن نعرف ماذا تعني 

" ألم"ویعني Dusالذي یقابله بالیونانیة Dysفهي تتكّون من (Dyslexie)كلمة دیسلیكسیا 

في lexieفي اللغة الفرنسیة والذي یقابله   lexieوالمقطع " إضطراب"أو " صعوبة"أو 

.الیونانیة ویعني الكلمة

وتعرف . في اللغة الفرنسیة تعني صعوبة في تعّلم الكلمات(dyslexie)إذن كلمة دیسلیكسیا

القرائي الدیسلیكسیا على أّنها واحد من إضطرابات التعّلم، وتعني عدم القدرة على اإلستیعاب

)2002محمد،م،(.بما یتناسب والدرس، أو عدم القدرة على القراءة جزئیا أو كلیا 
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إنها صعوبة دائمة وخاصة بتعّلم اللغة المكتوبة، تمّس األطفال الذین ال یعانون من أي 

خلل حسي أو حركي ذوي مستوى ذهني عادي، متمدرسین منذ حوالي سنة ولدیهم رغبة في 

)2002محمد،م،(. التعّلم

تعّددت تعاریف هذا اإلضطراب بحسب تعّدد التخّصصات التي حاولت دراسته، وسوف 

: ندرج البعض منها فیما یلي

والتي تتعلق بتطّور التفكیر (pieget)، إنطالقا من آراء بیاجیه (Estienne)یعّرف إتیان 

لمرور من الذكاء التوفیقي عند الطفل، بأّن الطریق إلى مرحلة المعنى و الرمز تتطلب ا

(Syncrétique) إلى الذكاء التحلیلي(Analytique).

واألطفال الذین یعانون من عسر القراءة ال یتمّكنون من إختیار ذلك الممر مّما یجعلهم 

-phonétique)اللفظي –یقعون في صعوبات اإلدماج السمعي  auditive) واللفظي

phonitico)الشكلي  – graphique).

إضافة إلى إضطرابات داللیة مع رؤیة غیر واضحة للمفردات، وعدم فهم المعطیات 

)(Estienne,F, 1973.اللفظیة المعّقدة والتحّكم صعب في اللغة 

إضطراب في نضج البیانات الدماغیة "كما یضیفان بأنها 

)(Mazaux,J,1990".للقراءة

مراض العصبیة فإّن عسر القراءة هو إضطراب یظهر وحسب المنّظمة العالمیة لأل-

)اسماعیل لعیس،بدون سنة(في صعوبة تعلم القراءة بالرغم من وجود ذكاء عادي
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.ومحیط اجتماعي ثقافي عادي

ولحد اآلن ال یوجد تعریف موّحد بین المختصین ومتفق علیه من طرف الجمیع وقد 

ركزوا فقط على مجموعة العالمات السلبیة واإلیجابیة  التي تظهر على عسیر القراءة و التي 

:حّددوها كما یلي

عسیر القراءة هو طفل عادي، ال یعاني من أّي إصابة دماغیة أو حسیة، یزاول -

.بطریقة منتظمةدراسته 

هو شخص یعاني من عجز أوصعوبة خاصة بإكتساب اللغة المكتوبة بدون وجود -

.خلل حسي أو عقلي أو إضطراب في السلوك

.عسیر القراءة لیس بالمتخلف الذهني-

إذن فالطفل عسیر القراءة ال یعاني من أّي سبب حسي أو حركي أو ذهني، له رغبة -

اسماعیل لعیس،بدون . (م وال یعاني من إضطراب في السلوكفي التعّلم، یزاول دراسته بإنتظا

)سنة

:تعریف عسر القراءة الفونولوجیة-6

من الحاالت، فالقارئ %60یعتبر هذا النوع من الصعوبات المترّدد كثیرا إذ یشمل 

دحال سیهام .(هنا یستعمل الطریقة الكلیة، لهذا یجد صعوبات في قراءة الكلمات الجدیدة

2005(
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صوت لم یصبح بعد آلیة عند الطفل كي یتمكن من –إذن إن إستراتیجیة تحویل حرف 

الجمع بین الحرف و صوته المناسب، إلى جانب النقص الفونولوجي، فإّن هؤالء األطفال 

)(Gillet,p, 1996.غالبا ما یعانون من مشاكل على مستوى الذاكرة قصیرة المدى

ل دراسته إلى أن أخطاء القلب الحرفي لیس سببه من خالSeymourوقد توصل 

غیاب ألحد األنظمة ولكن لعجزها وٕاصابتها، فهم یستطعون قراءة الكلمات المألوفة حتى لو 

كانت طویلة عكس الكلمات الغیر المألوفة فال یستطیعون قراءتها بصوت مرتفع، مما یدل 

دحال .(ك الجمع بین األصوات على وجود إضطراب في الّتوافق بین الّشكل والّصوت وكذل

).2005سهام،

:أعراض عسر القراءة الفونولوجیة-7

(CGP)عجز في تعلم الكلمات الجدیدة لغیاب العالقة الخطیة الفونولوجیة -

عجز في قراءة أشباه الكلمات -

)الخ.....حذف،إضافة،قلب(القافیة،التقطیع :و منه CPAنتیجة تدني CGPتدني  -

. ضعف كبیر في القدرة التي تعمل على الّتطابق بین الشكل و الصوت-

.صعوبة في فهم الّنصوص أو التعلیمات التي یقرأونها أو یسمعونها-

.عدم القدرة على الربط و ترتیب الحروف و الكلمات لبناء الجملة-

ار في القراءة ببطء شدید و تردد ملحوظ أو إعادة القّراء لما قرؤوه بدال من اإلستمر -

(Deheame.s.2007).القراءة
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:أسباب عسر القراءة  الفونولوجیة-8

عند األشخاص، فمن بین العوامل إن لكل إضطراب أسبابه أو عوامل تؤدي  إلى ظهوره 

:التي تتسبب في ذلك ما یلي

:الّنمو الغیر الطبیعي لبعض خالیا المخ-

بالمركز الطبي لعالج حاالت عسر كشف بعض البحوث التي أجریت على فسیولوجیا المخ 

القراءة و إعاقات التعلم بجامعة میامي، أّن نسبة عالیة من األطفال الذین یعانون من عسر 

القراءة یعانون من زیادة غیر طبیعیة، و لیس من نقص في عدد الخالیا أنسجة المراكز 

لمجموعة من العصبیة للمخ، و في بحث آخر مقارن عن المخ، قرن بین عینتین إحداهما

األطفال و الشباب الذین یعنون من عسر القراءة،و أخرى عینة ممن ال یعانون منها،حیث 

تركیب المخ بین أفراد المجموعتین مستخدما جهاز الرنین Durra Ranjonقارن الباحث،

المغناطیسي الذي یعتمد على الكمبیوتر في عملیات التشخیص ومن المعروف أن مخ 

نصفین كرویین،النصف الكروي األیمن وهو یسیطر ویتحكم في أعضاء اإلنسان یتكون من

الجزء األیسر، والنصف الكروي األیسر وهو یتحكم في أعضاء الجزء األیمن  من الجسم 

فضال عن أنه تقع علیه مركز اللغة والتعلم والقراءة والكتابة،وهو عند معظم األفراد العادیین  

لكروي األیمن،ویلعب النصف الكروي األیسر دورا رئیسیا أكبر قلیال في الحجم من النصف ا

في تعلم اللغة واستخدام رموزها هكذا،و یقع ما یسمى بالجسم الصلب بین النصفین الكرویین 

)2008أحمد عبد الكریم،ج(.حیث یوصل اإلشارات العصبیة المتبادلة بینهم
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وقد وجد الباحث المذكور أن نسبة مرتفعة من أفراد العینة التي تعاني من عسر 

القراءة تختلف لدیهم أحجام النصفین الكرویین،فنجد إما متساویین وٕاما یكون النصف األیمن  

وأنهم یستخدمون الید الیسرى، ولم یجد الباحث أي فروق بین مخ .أكبر من النصف األیسر

األمامیة من النصفین الكرویین لمخ المصاب بعسر القراءة وبین مخ الشخص األجزاء  

السلیم،ولكنه وجد عند فحص الجزء الخلفي منهما أن منطقة متضخمة في النصف الكروي 

األیمن  وعند المصاب بالدیسلیكسیا لم یجد ذلك التضخم لدى مخ الفرد السلیم،و یبدوا أن 

األیمن هو السبب في حجم النصف األیمن من تضخم هذا الجزء من النصف الكروي 

األیسر،و لما كان الثابت علمیا من قبل أن مناطق تلك األجزاء  المتضخمة بسبب زیادة 

حجم خالیاها تلعب دورا أساسیا في تفسیر الرموز اللغوي،وٕان زیادة عدد الخالیا في النصف 

نشاطهما،وزیادة اإلشارات الكروي األیمن والجسم الصلب الواصل بینهما،وبالتالي زیادة

العصبیة المتبادلة بینهما أي بین النصفین الكرویین،لذلك فإن هذه الزیادة تؤدي إلى خلل أو 

أحمد عبد (تشویش في وظیفة مركز اللغة الواقعة على النصف الكروي األیسر 

)2008الكریم،ج

الیسرى هناك مشكلة في توزیع الخالیا العصبیة في المناطق الدماغیة الصدفیة-

الخاصة بالمعالجة الفونولوجیة والناتجة عن تشوه خلقي في بنیة هذه المناطق الذي یعود إلى 

(Deheane,s,2007).أسباب وراثیة
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إصابة الحلقة الفونولوجیة مما یولد صعوبات في االحتفاظ باألصوات المسموعة -

األخطاء أثناء تجسیده لها داخل الكلمة، لذلك یعجز عن إعادتها، كما یقع في العدید من 

.كتابیا

إصابة بعض المناطق في الدماغ والمتمثلة في المنطقة القفویة الصدغیة الیمنى والتي -

أطلق علیها إسم منطقة الشكل البصري للكلمة والتي تقع بالتحدید في الجانب البطني القفوي 

gaucherégion occipitaleلنصف الكرة المخیة الیسرى 

القفزات الموجهة بمعنى أن مشكل لعسر القراءة لیس في العین بل یكمن في أن -

عندما تسقط عیناه على الكلمة ال یفككها بشكل جید و هذا یعتبر سبب رئیسي لإلصابة بهذا 

)عسر القراءة الفونولوجي(اإلضطراب 

بكة مع إن تباعد الخالیا عن بعضها البعض یؤدي إلى غیاب اإلّتصاالت المش

مناطق أخرى فهذا یعتبر سبب رئیسي في أّن الخالیا المسؤولة عن اللغة تفقد وظیفتها وهذا 

(Deheane,s,2007).یؤدي إلى إضطراب فونولوجي
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:خالصة الفصل

نستخلص مم سلف ذكره أن القراءة مهارة جد مهمة یكتسبها الفرد في حیاته وهي مطلب 

من متطلبات الفهم السریع و نمو التحصیل في مختلف المجاالت، وأي صعوبة في هذا 

لذا نجد أن أكثر .المجال یعكس إن یكون ذات تأثیر سلبي على شخصیة الفرد أو التلمیذ

ت القراءة بالتحدید عسر القراءة الفونولوجیة التي تشكل أكبر الباحثین اهتموا بدراسة مشكال

.  صعوبات التعلم لها عدة درجات و عوامل مختلفة تسبب في ظهورها
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منهجیة البحث: الفصل الثالث

.الدراسة اإلستطالعیة)1

منهج البحث)2

عّینة البحث)3

مكان إجراء البحث)4

زمان إجراء البحث)5

أدوات البحث)6

كیفیة تطبیق اإلختبار)7
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:الدراسة االستطالعیة.1

تعتبر الدراسة اإلستطالعیة من اهم الخطوات التي التي ینطلق منها كل باحث قبل اإلستقرار 

.خطة البحث و تنفیذها بشكل كاملعلى

حیث تهدف إلى التأكد من وجود عینة البحث و التمكن من جمع المعلومات األولیة حول 

موضوع الدراسة مع تحدید المنهج و الطرق والوسائل التي یجب استعمالها، و بالتالي بدأنا 

بهدف اإلطالع على "إخوة الشهداء أوبكوا"دراستنا اإلستطالعیة في المدرسة اإلبتدائیة، 

إضطرابات القراءة لدى التالمیذ،فتّم اإلتصال بمدیر المدرسة و إطالعه على موضوع 

.البحث

:منهج البحث.2

إختیار منهج الدراسة یتحّدد حسب نوع اإلشكالیة و طبیعتها للبحث الذي ندرسه،فلكل بحث 
،الذي یعّد "ّشبه تجریبيالمنهج ال"علمي میداني منهجا معّینا،و في بحثنا هذا إعتمدنا على 

،على المتغیر )تمرین(األنسب لهذه الدراسة كوننا هدفنا دراسة أثر المتغیر المستقل 
).القراءة(التابع

:عینة البحث.3

لقد قمنا بإختیار عّینة الدراسة بشكل مقصود و ذلك وفقا لمجموعة من الخصائص التي 
ن بعسر القراءة الفونولوجي، والتي تتالئم مع موضوع بحثنا المتمثلة في األطفال المصابی

:یمكن تلخیصها في الجدول التالي
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الحالة 
النفسیة

الحالة 
اإلقتصادیة

درجة الّذكاء المستوى 
الدراسي

الجنس إسم 
الحاالت

بعد 
اإلطالع 
على ملف 
الحاالت 

البیداغوجي 
وجدنا أّن 
حالتهم 
النفسیة 

.عادیة

عادیة
بعد اإلطالع 
على الملف 
البیداغوجي 

للحاالت وجدنا 
أّن درجة ذكائهم 

عادیة و ال 
یعانون من 
تخلف عقلي

السنة الثانیة ذكر سمیر

جّیدة السنة الثانیة ذكر دالي

جّیدة السنة الثانیة ذكر صالح

عادیة السنة الثانیة ذكر فؤاد

عادیة السنة الثانیة ذكر شریف

عادیة السنة الثانیة ذكر حسین

جّیدة السنة الثانیة ذكر یاستان
.خصائص عّینة البحث): 3(جدول رقم 

:مكان إجراء البحث.4

بقریة أیت عیسى " إلخوة الشهداء أوبكو"لقد تّمإجراء بحثنا هذا في المدرسة اإلبتدائیة  

أقسام ، إبتداءا من ) 6(، و تتكّون هذه المدرسة من سّتة 1972أویحي، حیث تأّسست عام 

.إلى القسم الخامس للسنوات الخامسة إبتدائيالقسم التحضیري 
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:زمان إجراء البحث.5

، و یرجع طول المّدة 2015ماي 14جانفي إلى غایة 20و قد أجرینا بحثنا هذا ما بین 

دقیقة ، و ذلك في الفترة المسائیة، 30إلى أّنه تّم تطبیق اإلختبار قبل إنتهاء الحّصة ب 

، و ذلك كي ال تؤّثرر هذه العملیة على  المجرى )لّریاضةفي حّصة األشغال الیدوّیة أو ا(

ع وقت التالمیذ و هذا العادي للعمل، أي نجري اإلختبار خارج أوقات الّدوام لكي ال نضیّ 

.علمّیة و إلحترام أوقات الّدوامللألمانة ا

:أدوات البحث.6
نص العطلة:

قزادري -من طرف الباحثة غالب"نص العطلة"تّم بناء إختبار القراءة  1997في سنة 

، "إضطرابات تعّلم القراءة في المدرسة اإلبتدائیة "صلیحة في رسالة الماجیستیر المعنونة 

و إجراء علیه التعدیالت الّالزمة للغة العربیة ، حیث ،ك بتكییف إختبارالقراءة  الفرنسيوذل

و قد .ین بالمدارس الجزائریةتلمیذ و تلمیذة متمدرس140تّمت هذه الدراسة على عّینة بلغت 

یفوق أّن معامل اإلرتباط بیرسون لكّل متغّیرالتي توّصلت إلیهاخالل الّنتائج تبّین من 

.مّما یؤّكد ثبات اإلختبار0,93كما هناك متغّیرات قد وصلت إلى 0,40

و هذا ، 0,64إلى أّن معامالت اإلرتباط لمتغّیرات الّدراسة ال تقّل عن كما توّصلت أیضا 

.ما یسمح لنا بالّتأّكد أّن اإلختبار صادق في قیاسه لمهارة القراءة

).01أنظر الملحق رقم( إذن هذا ما یدّل على أّن اإلختبار ثابت و صادق 
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 أزداو شفیقة ( إختبار الوعي الفونولوجي:(

وصالحیة بعد إعداد مهام الوعي الفونولوجي و حّتى تتحّقق الباحثة من صدق اإلختبار 

البنود الموضوعة ، إعتمدت على آراء المحكمین ، و یرجع اإلكتفاء بهذه الطریقة لعدم إیجاد 

.إختبار مكّیف لّلغة العربیة و مالئم لمجتمع بحثنا

من وجود عالقة إرتباطیة موجبة متوسطة إلى تائج تطبیق إختبار بیرسون و قد أضهرت ن

، وهذا ما 0,75قوّیة في معضمها ، حیث بلغت قیمة أقوى معامل إرتباط في اإلختبار إلى 

.یدّل على أّن اإلختبار صادق و ثابت

فتحیة نصیرات(تمارین الوعي الفونولوجي.(

مستوى الداللة الّصدق المتغیرات

0,01

0,83 أصوات مختلفةالتعرف على أنواع 

0,67 أصوات متشابهة في الحرف األول
0,53 لفظ المقطع الطویل مقابل المقطع القصیر
0,61 تحلیل المقاطع
0,53 تمییز طول الكلمة
0,56 عدد الكلمات في كل جملة

0,82 عدد األحرف في الكلمة التالیة

0,60 تطویر الوعي البصري والسمعي مالءمة  
للصوتالحرف 

.عي الفونولوجي لنصیرة فتحیاتدرجات معامل الصدق لتمارینات الو ): 4(جدول رقم 
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من خالل النتائج المدّونة في هذا الجدول یتبّین أّن معامالت اإلرتباط لمتغّیرات 

.و هذا ما یسمح لنا بالتأّكد من أّن اإلختبار صادق في قیاسه0,53الّدراسة ال تقل عن 

:ألزداو شفیقةالوعي الفونولوجيإختباركیفیة تطبیق .7

:الحكم على القافیة)1

.یجب على الطفل أن یقّرر إن كانت أزواج الكلمات تقفى أو ال تقفى

التعلیمة:

في كل مّرة نعطیلك زوج كلمات ، و انت الزم تسمع ملیح إذا كانو یخالصو كیف كیف و " 

"ّال ماشي كیف كیف 

« fi kul merra naعtilek zug kelmet, wenta lazem tasmaع mlih wetqulli

ida kannu yaxlasu  kifkif wella masi kifkif »

بقر–حجر : المثالħagar]-[baqar][

:كلمة قافیة)2

.یجب على الطفل ان یبحث في قائمة مفرداته كلمة لها نفس القافیة مع الكلمة المقترحة

التعلیمة:

على كلمة وحدة أخرة تخلص كیف كیف كیما نعتیها لك أو حّوسإسمع ملیح للكلمةالّلي "

".هي، یعني الزم یكون الصوت كیف كیف فللخر
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« Smaع mlih lelkelma lli naعtihalek u hawessعla kelma wahduxra

taxlass kifkif kima hijja, yaعni lazam ikun essut kifkif fellaxxar ».

خد-جد( ید: المثال.([yad]- [xad-gad-mad]

:قافیة مع كلمة مقصودة)3

.یجب على الطفل أن یختار ما بین هذه الكلمات الثالثة، الكلمة التي لها نفس القافیة

التعلیمة:

نعطیلك فللول كلمة، بعدها ثلث كلمات واحد اخرین، بیناتهم وحدة تخالص كیف كیف كیما "

".الكلمة اللولى، الزم تقللي أما هي

« Naعtilak fellawell kelma, baعdha telt kelmet wahduxrin, binathum

wahda taxlas kifkif kimalkalma llawla lazem tqulli ama hiya »

[šaعr] /[miqas]-[baħr]-[waraq] ورق–بحر –مقص : شعر:المثال 

:الكلمة التي تنتهي بنفس الصامتة)4

.التي تنتهي بنفس الّصامتة للكلمة المقصودةیجب على الطفل أن یختار الكلمة 

التعلیمة:

درك قریب كیف كیف، بصاح الصوت الي نسمعوه في آخر الكلمة الي الزم تلقاها صغیر "

".بّزاف، یعني قصیر
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« durk qrib kif kif, bessah essut li nesamعuh fillexar elkelma lazem

telqah sghir bezzaf yaعni qsir ».

كلب –رجل –راس : بصل : المثال[basal]/[raas]-[rigl]-[kalb]

:حذف المقطع)5

هذا اإلختبار مجّزء إلى ثالثة مهام، في األولى، المقطع الذي یجب نزعه یوجد في بدایة 

.الكلمة، و في الثانیة، في نهایة الكلمة، و في الثالثة في وسط الكلمة

التعلیمة:

« taaraf elbaqara andha ras, gism u raglin ( en designant ces parties),

ism elbaqara kifkif : andna lawwal elism, wasatel ism u laxxar elism »

- « nabdaw ennahu lawwal alism wensuf was yebqa (qara) »

- « ennahu laxxarel ism wensuf was yabqa (baqa) »

- « ennahu wasat el ism wansufu wach yabqa (bara) »

)نعین رجلنا(و رجلین )نعین جسمنا(، جسم )نعین راسنا(عندها راس " البقرة"تعرف 

، ولخر )نعین الجسم(، وسط االسم )نعین راسنا(عندنا اول االسم " كیف كیف" "البقرة"اسم 

).نعین الرجلین(االسم 

)"قرة(نبداو انحوا اول االسم و نشوف واش یبقى "-
)"بق(االسم یقعد انحوا لخر "-
)"برة(فللخر انحو وسط االسم، یبقالنااللول و اللخر دیالو"-

بقرة  : المثالbaqara][
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:الصوت الناقص)6

نقّدم للّطفل كلمتین، الكلمة الثانیة تمثل الكلمة األولى بعد أن یحذف لها المقطع األّول، یجب 

.على الطفل أن یجد هذا األخیر

التعلیمة:

« asmaa amlih fi kull merra taعtili zug kelmet elkalma etanya gebnaha

melkelma elawla, menbaad manahina essut elewel qulli skun huwa »

اسمع ملیح في كل مّرة نعطیلك زوج كلمات، الكلمة الثانیة جبناھا من الكلمة األولى من بعد 

.ما نحینا الصوت اللول، قل لي شكون ھو

باب/ضباب: المثالdaba :b]/[ba :b][

:تعویض الحرف األّول)7

التعلیمة:

« kima qbil, naعtik kelma, wenta tnaħi ssout llawal li tessamعu,

bessah hna natlab menak tzid tbadlu bwahdaxur bas ikun andnaع

kalma gdida »

ل اللي تسمعو، بصاح ھنا نطلب منك تزید كیما اقبیل، نعطیلك كلمة أنت تنحي الصوت اللو"

.تبدلو بواحد آخر باش یكون عندنا كلمة جدیدة

حوت- توت: المثال [tut]/[ħu :t- qu :t- u :t…..]
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تحلیل النتائجعرض و:الرابعالفصل

عرض الّنتائج)1

التحلیل اإلحصائي)2

التحلیل العام)3

اإلستنتاج العام)4

خاتمة
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:عرض النتائج)1

:عرض النتائج المئویة القبلیة1-1

المجموع 
العام مجموع

)اختبار األول (اختبار الوعي الفونولوجي 

تقطیع اشباه 
الكلمة تعویض األطفال

حرف 
االول

الصوت 
الناقص

حذف 
المقطع

الكلمة 
التى 

تنتھي 
بنفس 
الصامة

قافیة مع 
كلمة 

مقصودة

كلمة 
قافیة

حكم على 
القافیات

199,98 199,98 66,66 33,33 0 0 0 33,33 66,66 0 0 سمیر

166,65 166,65 33,33 66,66 33,33 0 0 33,33 0 0 0 دالي

33,33 33,33 0 33,33 0 0 0 0 0 0 0 صالح

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فؤاد

199,98 199,98 33,33 33,33 33,33 33,33 0 33,33 33,33 0 0 شریف

233,32 133,32 33,33 33,33 0 0 33,33 33,33 0 100 0 حسین

199,98 199,98 33,33 33,33 33,33 0 33,33 33,33 33,33 0 0 یاستان

نات الوعي یتمار( یمثل نتائج اختبار الوعي الفونولوجي قبل التدریبي ) 05(جدول رقم 

)الفونولوجي

معظم نّ أالقبلي للوعي الفونولوجي نالحظ في الجدولالمدّونة من خالل النتائج 

عدى حسین الذي فنسبتهم منعدمة ما،تقطیعالشباه الكلمات و أطفال لم یتمكنوا من قراءة األ

ختبار إفیما  یخص بنود ماأ،مقاطع  صحیحةىلإقطیع الكلمة المقدمة له فراشة تمكن من ت

طفال لدیهم صعوبات كبیرة خصوصا في كل من الكلمة هؤالء األنّ أالوعي الفونولوجي نجد 
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امّ أ،ثالثةمن0ىحیث تحصلوا عل،بنفس الصامة وقافیة مع كلمة مقصودةالتي  تنتهي 

حسین و یاستانىما عدسابقةالمالحظة الجل نفسنسفنسبة لقافیة مع كلمة مقصودة  الب

طفال جمیع  األا بقیة البنود نجدمّ أ،من ثالثة1ي أى عالمة واحدةاللذان تحصلوا عل

المجموع العام  فنسبة ىعلرثّ أذن كل هذا  ٪ إ33,33ما یقابل من ثالثة1ى تحصلوا عل

٪66,66ىعلاألو٪0ىدناأل

:عرض النتائج المئویة البعدیة1-2

المجموع 
العام مجموع

)اختبار الثاني  (اختبار الوعي الفونولوجي 

تقطیع اشباه 
الكلمة تعویض األطفال

حرف 
االول

الصوت 
الناقص

حذف 
المقطع

التى الكلمة 
تنتھي 
بنفس 
الصامة

قافیة مع 
كلمة 

مقصودة

كلمة 
قافیة

حكم على 
القافیات

433,3 333,3 66,66 66,66 0 33,33 66,66 33,33 66,66 0 100 سمیر 

399,97 299,97 33,33 33,33 33,33 66,66 33,33 33,33 66,66 0 100 دالي 

166,65 166,65 33,33 33,33 0 0 33,33 33,33 33,33 0 0 صالح 

99,99 99,99 33,33 0 0 0 0 33,33 33,33 0 0 فؤاد 

466,63 366,63 66,66 33,33 33,33 66,66 33,33 66,66 66,66 0 100 شریف 

533,3 333,3 33,33 33,33 66,66 33,33 66,66 66,66 33,33 100 100 حسین 

533,3 333,3 66,66 66,66 0 33,33 33,33 66,66 66,66 100 100 یاستان 

الوعي نات یتمار( یمثل نتائج اختبار الوعي الفونولوجي بعد التدریبي ) 06(جدول رقم 
)الفونولوجي
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كل من نّ أنالحظ ،البعدي للوعي الفونولوجيفي الجدولمسّجلةمن خالل النتائج ال
لوا حیث تحصّ ،شباه الكلماتأنوا  من قراءة سمیر و دالي و شریف و حسین و یاستان تمكّ 

ذلك فنسبتهم ىلإلوا صالح و فؤاد لم  یتوصّ امّ أ100٪من ثالثة  ما یقابل 3ىعل
بنود الوعي الفنولوجي فيامّ أ،ني تحسّ أتقطیع الكلمات لم نالحظو فیما یخص،منعدمة

الكلمة التي  ،كلمة قافیة مع كلمة مقصودة،القافیاتىسجلنا  تحسن في كل من حكم علفقد
هذا یوافق  زیادة النسب المئویة مقارنة ،ولوّ وتعویض حرف األ،ي بنفس الصامةهتنت
.تطبیق القبليالب

:حصائيالتحلیل اإل) 2

للعینات المتشابهة، Tختبار ال نستطیع إستعمال إ30أقل من N=7نة حجم العیّ نّ بما أ
non)برامیتري و هو البدیل الالّ wilcaxantختبار رنا إستبداله بإلذلك قرّ 

parametrique) الذي یسمح بدراسة الفروق عند نفس العینة، بین التطبیق القبلي و ،
.التطبیق البعدي

:دناهلنا على النتائج المقدمة أتحصّ spssبعد تفریغ النتائج في البرنامج 

:لفروقابعرض النتائج المتعّلقة2-1
إلختبار الوعي الفونولوجي و أشباه الكلمات و النتائج العامةعلى مستوى

:التقطیع

2,37-(z)قیمة 

0,01(p)الداللة 

)07(جدول رقم
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النتائج العامة بین على مستوىإحصائیا، إذن توجد فروق دالةP<0,05نّ أنالحظ 

.التطبیق القبلي و البعدي

الكلیة لكل مجموع النتائج(ختبار الوعي الفونولوجي على مستوى نتائج إ

:)البنود

-2,41 (z)قیمة 
0,01 (p)الداللة

)08(جدول رقم

ذن توجد فروق دالة علي مستوى النتائج إp<0,05نّ أ)08(نالحظ من خالل جدول رقم

.الكلیة لكل البنود بین التطبیق القبلي والبعدي

شباه الكلماتعلى مستوى أ:

2,23-(z)قیمة 
0,02(p)الداللة 

)09(رقمجدول

إذن توجد فروق دالة على مستوى قراءة p<0,05نّ أ) 09(نالحظ من خالل جدول رقم 

.شباه الكلمات بین التطبیق القبلي و التطبیق البعدي للبروتوكولأ
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التقطیععلى مستوى:

1,00-(z)قیمة 

0,31(p)داللة 

)10(جدول رقم

إذن ال توجد فروق دالة على مستوىp>0,05نّ أ)10(نالحظ من خالل الجدول رقم

.التقطیع بین التطبیق القبلي والبعدي للبروتوكول

:البنودمستوىىعلالفروقبعرض النتائج المتعّلقة2-2

القافیاتعلى مستوى حكم على:

-2,53 (z)قیمة

0,02 (p)الداللة

)11(جدول رقم

حكم إذن توجد فروق دالة على مستوىp<0,05نّ أ)11(نالحظ من خالل جدول رقم 

.افیات بین التطبیق القبلي والبعدي للبروتوكولعلي الق



تحلیل النتائجعرض و الرابع           الفصل

58

مستوى كلمة قافیةعلى

-2,23 (z)القیمة 

0,02 (p)الداللة

)12(جدول رقم

مستوى كلمة توجد فروق دالة علىذن إp<0,05نّ أ)12(نالحظ من خالل جدول رقم

.قافیة بین التطبیق القبلي والبعدي للبروتوكول

قافیة مع كلمة مقصودةكلمةمستوىعلى

-2,1 (z)القیمة 

0,03 (p)الداللة

)13(جدول رقم

مستوى قافیة إذن توجد فروق دالة علىp<0,05نّ نستنتج أ)13(من خالل جدول رقم 

.للبروتوكولوالبعديقصودة بین التطبیق القبلي مع كلمة م

امتةمستوى الكلمة التي تنتهي بنفس الصّ على

-2,1 (z)القیمة 

0,03 (p)الدالة

)14(جدول رقم
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مستوى إذن توجد فروق دالة علىp<0,05نّ أ)14(نالحظ من خالل الجدول رقم 

.للبروتوكولامتة بین التطبیق القبلي والبعديالكلمة التي تنتهي بنفس الصّ 

مستوى حذف المقطععلى:

-0,44 (z)القیمة 

0,65 (p)الداللة

)15(جدول رقم

مستوى إذن ال توجد فروق دالة علىp>0,05نّ أ)15(نالحظ من خالل الجدول رقم 

.للبروتوكوللمقطع بین التطبیق القبلي والبعديحذف ا

مستوى الصوت الناقصعلى:

0,5-(z)القیمة 

0,56(p)الداللة

)16(جدول رقم

مستوى ىإذن ال توجد فروق دالة علp>0,05نّ أ)16(الحظ من خالل الجدول رقمن

.للبروتوكوللناقص بین التطبیق القبلي والبعديالصوت ا
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 ولعلى مستوى تعویض الحرف األ:

)17(جدول رقم

إذن توجد فروق دالة على مستوى p<0,05نّ أ)17(نالحظ من خالل الجدول رقم 

.ل بین التطبیق القبلي و البعديوّ تعویض حرف األ

ابق قمنا بحساب معامالت حصائي السّ لة في التحلیل اإلبهدف فهم النتائج المسجّ 

:كما یلياإلرتباط على مستوى نتائج اإلختبار البعدي

:معامالت اإلرتباطالمتعّلقة بعرض النتائج 2-3

 رتباطیة بین الوعي الفونولوجي والمجموع العام للنتائجالعالقة اإل:

(p)الدال  (r)بیرسون 

0,01 0,96**

)18(جدول رقم

2,00-(z)القیمة

0,04(p)الداللة
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التحّسن في الّنتیجة العامة یعود الي التحّسن في ّأنّ )18(نالحظ من خالل الجدول رقم 

والبعدي للبروتوكول، وذلك یعود إلى العالقة الوعي الفونولوجي بین التطبیق القبلي

.p<0,05و **r=0,96ناإلرتباطیة القوّیة بینهما، حیث أ

العالقة اإلرتباطیة بین التقطیع والمجموع العام للنتائج:

(p)الدال  (r)سون بیر 

0,14 0,61*

)19(جدول رقم

ختالف إّال أّن هذا الغیاب أّن في التقطیع ال یوجد إ)19(رقم نالحظ من خالل الجدول

.p>0,05غیر دال ألّن rرتباطى النتیجة العامة بدلیل معامل اإللم یؤّثر عل

تائجللنّ شباه الكلمات و المجموع العام العالقة اإلرتباطیة بین قراءة أ:

(p)الدال  (r)بیرسون 

0,01 0,95**

)20(جدول رقم
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ن في التحسّ ن في النتیجة العامة یعود إلىالتحسّ نّ أ)20(نالحظ من خالل جدول رقم 

لبعدي للبروتوكول، و ذلك یعود إلى شباه الكلمات بین التطبیق القبلي و التطبیق اقراءة أ

.p<0,05و **r=0,95رتباطیة القویة بینهماالعالقة اإل

شباه الكلمات في الوعي الفونولوجيبین أاإلرتباطیةالعالقة:

(p)الدال  (r)بیرسون 

0,00 0,96**

)21(جدول رقم

ن في الوعي وجود تحسّ ل في قراءة أشباه الكلمات إلىن المسجّ یمكن فهم التحسّ 

.جدارتباطیة قویةإذن هناك عالقة إ**r=0,96الفونولوجي بحیث
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:التحلیل العام)3

إنطالقا من التحلیل اإلحصائي المدّونة في الجداول نستنتج أّن مستوى الوعي 

الفونولوجي تحّسن مقارنة بالنتائج القبلیة، حیث كان مجموع النسب المئویة تتراوح ما بین 

.233إلى 33%

المجموع، حیث أّما بعد تطبیق تمارین الوعي الفونولوجي فقد وجدنا تحّسن في
، و كذلك بالنسبة ألشباه الكلمات،  533أصبحت النتائج المئویة عالیة جدا، إذ وصلت إلى 

ففي التطبیق القبلي كان االطفال یعانون من قراءتها، فهم ال یستطیعون قراءة أشباه الكلمات 
التي قافیة مع كلمة مقصودة، الكلمة(وكذلك التقطیع باإلضافة إلى بعض البنود األخرى 

، حیث كانت إجاباتهم ضعیفة جدا إلى منعدمة، و )تنتهي بنفس الصامة و حذف المقطع
لكن بعد القیام بتمارین إعادة التربیة الحظنا تطورا بشكل ملحوظ، إذ أّن معظمهم تحّصلو 

أما فیما یخص البنود . على عالمة كاملة فیما یخص أشباه الكلمات إّال صالح و فؤاد
نا تطّور طفیف مقارنة بالّنتائج القبلیة ما عاد التقطیع فلم نسّجل تحّسن على األخرى فقد سّجل

هذا المستوى و رّبما هذا راجع إلى قصر مّدة إعادة التربیة، أّما صالح و فؤاد فقد كانت 
بین التطبیق القبلي و البعدي %5إلى 0نتائجهم ضعیفة جدا حیث أّنها تتراوح ما بین 

.للبروتوكول

قا من النتائج المدّونة في الجداول نستنتج أّن هناك فروق دالة على مستوى و إنطال
الفونولوجي و كذلك أشباه الكلمات بین التطبیق القبلي عامة، و نتائج إختبار الوعي النتائج ال

على عكس التقطیع فلم نسّجل أّي تحّسن على هذا المستوى p<0,05و البعدي حیث أّن 
و هذا یدل على عدم وجود فروق دالة على مستوى p>0,05بین التطبیقین، إذ سّجلنا 

.التقطیع، إّال أّن هذا الغیاب لم یؤّثر على النتیجة العامة
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و من هذا المنطلق نقول أّن التحّسن في النتیجة العامة یعود إلى التحّسن في الوعي 
الفونولوجي بین التطبیق القبلي و التطبیق البعدي للبروتوكول، و ذلك راجع إلى العالقة 

rاإلرتباطیة بینهما حیث أّن  = و كذلك األمر بالنسبة ألشباه الكلمات إذ سّجلنا **0,96
rة قویة جدا عالقة إرتباطی = 0,95**.

و إنطالقا من كل ما توّصلنا إلیه نستنتج أّن التحّسن في قراءة أشباه الكلمات یعود 
العالقة الخطّیة CGPإلى التحّسن في الوعي الفونولوجي، فبتطّور هذا األخیر یتطور 

، فقد الفونیمیة و بذلك یصبح الطفل قادرا على قراءة أشباه الكلمات و الكلمات الجدیدة
توّصل برادلي إلى أّن األطفال الذین لدیهم أداءات عالیة في المهّمات الفونولوجیة في 

.الّروضة لهم حضوضا أكثر من غیرهم في أن یصبحوا قّراء جّیدین

إلى أّن هناك عالقة بین تعّلم القراءة Bradly,L,Bryant 1983كما أشارت دراسة 
.مع الوحدات الصوتیة في اللغة المنطوقةو القدرة على التعامل بطریقة طبیعیة 

إذن سمحت هذه النتائج التي حّققناها بالقول أّن ساهمت تمارین الوعي الفونولوجي 
في تحسین هذا األخیر مّما أّدى إلى تطویر عملیة القراءة على مستوى أشباه الكلمات و هذا 

ظ تطّور في قدرة الطفل على أي بعد التدریب الحlanobayما تؤّكده الدراسة التي قام بها 
.تحلیل الكلمات إلى األصوات المكّونة لها



تحلیل النتائجعرض و الرابع           الفصل

65

:العاماالستنتاج)4

تبین وجود عالقة ارتباطیة  بین تطور الوعي الفونولوجي عند األبحاثعدید من أجریتلقد 
Stanovich 1984 ،Tunmeretمنكل الطفل و تحصیله للقراءة فهذا ما تبینه دراسات 

et Nestale 1985 ،Leita 1997 ،Caat 1998ن نجاح في مهام أالتي تبین ب
.علي اكتساب القراءةاألفضلشر ؤ المتعلقة بالوعي الفونولوجي هو الم

الحاالت و التي تحصلنا علیها من من خالل نتائج  الدراسة المیدانیة التي أجریناها على
ن  المسجل في قراءة أشباه الكلمات  یعود  التحسّ نّ نستنتج بأتطبیق القبلي والبعديالخالل 

ذنإ**r=0,96نّ ذلك أإلى وجود تحّسن على مستوى الوعي الفونولوجي  ودلیل على
ن  ذا التحسّ لقد ساهمت تمارینات الوعي الفونولوجي  في ه. هناك عالقة  إرتباطیة بینهما

ة بعد تدریبات الوعي الفونولوجي  الحظ تطور في قدر Lunaberyفهذا ما تؤكده  دراسة
.نة لهاصوات  المكوّ ألاالطفل في تحلیل الكلمات إلى

ومن خالل تحلیل النتائج المتحصل علیها نستطیع أن نجیب على صدق الفرضیات 
:المقترحة أّن 

توجد فروق دالة على مستوى القراءة بین التطبیق القبلي و البعدي لتمارین الوعي -
.  الفونولوجي لصالح التطبیق البعدي

توجد عالقة ارتباطیة بین تحّسن مستوى الوعي الفونولوجي وتحّسن مستوى القراءة عند -
.التلمیذ المصاب بعسر القراءة الفونولوجیة

قراءة أشباه الكلمات بین التطبیق القبلي والبعدي لتمارین توجد فروق دالة على مستوى -
.الوعي الفونولوجي لصالح التطبیق البعدي

توجد فروق دالة على مستوى قراءة القافیة بین التطبیق القبلي والبعدي لتمارین الوعي -
.الفونولوجي لصالح التطبیق البعدي
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التطبیق القبلي و نتائج إختبار الوعي الفونولوجي بین توجد فروق دالة على مستوى-
.البعدي لتمارین الوعي الفونولوجي لصالح التطبیق البعدي



:)02(ملحق رقم ال
:لنصیرة فتحّیاتتمارینات الوعي الفونولوجي 

عالٍ –منخفض , قصیر –طویل : التمییز بین االصوات : التمرین االول 
صفارة او , تستعمل المعلمة احد االدوات التي تخرج اصوات مختلفة مثل النایة : تعلیماتال

:طبل وتطلب من الطالب ان یمیز بین االصوات االتیة 

صوت عالٍ –صوت منخفض 

صوت قصیر–صوت طویل 

التعرف على انواع اصوات مختلفة: التمرین الثاني 

اصوات حیوانات مختلفة وتطلب من الطالب ان یمیز لة تخرج آتستعمل المعلمة : التعلیمات
.هذه االصوات



التمرین الثالث

تعرض المعلمة الصورة للطالب وتطلب منه ان یلفظ : اصوات متشابهة في الحرف االول
.صوت الحرف االول لكلمة الصورة 

التمرین الثالث

تعرض المعلمة الصورة للطالب وتطلب منه ان یلفظ : اصوات متشابهة في الحرف االول
.صوت الحرف االول لكلمة الصورة 

التمرین الثالث

تعرض المعلمة الصورة للطالب وتطلب منه ان یلفظ : اصوات متشابهة في الحرف االول
.صوت الحرف االول لكلمة الصورة 



التمرین الرابع

تعرض المعلمة الصور للطالب وتطلب : الصوت الشاذ للحرف االول في الكلمة 
بنفس اللفظ وبعدها یشیر الى الصورة التي انِ أمنه ان یشیر الى الصورتین اللتین تبد

. تبدا بصوت شاذ 



التمرین الخامس

تعرض المعلمة الصور للطالب وتطلب منه ان : اصوات متشابهة في الحرف االخیر للكلمة
.یلفظ صوت الحرف االخیر لكلمة كل صورة 

التمرین الخامس

تعرض المعلمة الصور للطالب وتطلب منه ان : اصوات متشابهة في الحرف االخیر للكلمة
.یلفظ صوت الحرف االخیر لكلمة كل صورة 

التمرین الخامس

تعرض المعلمة الصور للطالب وتطلب منه ان : اصوات متشابهة في الحرف االخیر للكلمة
.یلفظ صوت الحرف االخیر لكلمة كل صورة 



التمرین السادس

تعرض المعلمة الصور للطالب وتطلب منه ان یلفظ : اصوات مختلفة للحرف االخیر للكلمة
.صوت الحرف االخیر للكلمات المتشابهة للصور وبعدها یلفظ صوت الحرف االخیر الشاذ 

التمرین السادس

تعرض المعلمة الصور للطالب وتطلب منه ان یلفظ : اصوات مختلفة للحرف االخیر للكلمة
.صوت الحرف االخیر للكلمات المتشابهة للصور وبعدها یلفظ صوت الحرف االخیر الشاذ 

التمرین السادس

تعرض المعلمة الصور للطالب وتطلب منه ان یلفظ : اصوات مختلفة للحرف االخیر للكلمة
.صوت الحرف االخیر للكلمات المتشابهة للصور وبعدها یلفظ صوت الحرف االخیر الشاذ 



"ا"حرف المد–لفظ مقاطع طویلة -:التمرین السابع

-:تعلیمات ال
oتحضر المعلمة بطاقات للمقاطع.
oتبدأ في اول خمسة مقاطع.
o تعرض المعلمة المقطع امام الطالب وتلفظه.
o تطلب من الطالب ان یلفظ المقطع عدة مرات حتى یتقن اللفظ ویستوعبه.

المابارادا

فایاواناتا

شاثاھاطاسا

عاحاكاصاجا

زاظاضاغاقا



حركة الفتحة–لفظ مقاطع قصیرة -:التمرین الثامن 

-:تعلیمات ال
oتحضر المعلمة بطاقات للمقاطع.
o تبدأ في اول خمسة مقاطع.
o تعرض المعلمة المقطع امام الطالب وتلفظه وتطلب من الطالب ان یلفظه عدة مرات

.حتى یتقن اللفظ ویستوعبه

لَ مَ بَ رَ دَ 

فَ يَ وَ نَ تَ 

َش ثَ هَ طَ َس 

عَ حَ كَ َص جَ 

زَ ظَ َض غَ قَ 



لفظ المقطع الطویل مقابل المقطع القصیر-:التمرین التاسع 

-:تعلیمات ال

o وتجري , المقطع الطویل والمقطع القصیر, تعرض المعلمة المقطعین امام الطالب
الطالب وتطلب منه ان یلفظ المقطعین وتنبهه للفرق بینهما  في مقارنة لفظ امام 

.اللفظ 

بابَ رارَ دادَ 

تاتَ اللَ مامَ 

یايَ واوَ نانَ 

طاطَ ساَس فافَ 

شاَش ثاثَ هاهَ 

كاكَ صاَص جاجَ 

قاقَ عاعَ حاحَ 

ظاظَ ضاَض غاغَ 



)تكملة ( "و"حرف المد–لفظ المقطع الطویل -:التمرین العاشر 

-:تعلیمات 

oنفس التعلیمات في التمرین السابع.

موبورودو
لو

فویونوتو
سو

شوثوھوطو
جو

عوحوكوصو
قو

زوظوضوغو
ذو



)تكملة( الضمة –قطع القصیر ملالفظ-:الحادي عشر التمرین

-:تعلیمات 

o نفس التعلیمات في التمرین الثامن.

مُ بُ رُ دُ 
لُ 

فُ يُ نُ تُ 
ُس 

ُش ثُ هُ طُ 
جُ 

عُ حُ كُ ُص 
قُ 

زُ ظُ ُض غُ 
ذُ 



)تكملة( الطویل مقابل المقطع القصیر لفظ المقطع -:التمرین الثاني عشر 

-:التعلیمات 

oنفس التعلیمات في التمرین التاسع

بوبُ رورُ دودُ 

توتُ لولُ مومُ 

فوفُ یويُ نونُ 

هوهُ طوطُ سوُس 

جوجُ شوُش ثوثُ 

حوحُ كوكُ صوُص 

غوغُ قوقُ عوعُ 

زوزُ ظوظُ ضوُض 

ذوذُ 



)تكملھ("ي"حرف المد–لفظ المقطع الطویل -:التمرین الثالث عشر 

-:التعلیمات 
نفس التعلیمات في التمرین السابع

ميبيريدي
لي

فيوينيتي
سي

شيثيھيطي
جي

عيحيكيصي
قي

زيظيضيغي
ذي



)تكملة(الكسرة –لفظ المقطع الصغیر -:التمرین الرابع عشر 

-:التعلیمات 
نفس التعلیمات في التمرین الثامن

لِ مِ بِ ِر◌ِ دِ 

فِ وِ نِ تِ 
سِ 

شِ ثِ هِ طِ 
جِ 

عِ حِ كِ صِ 
قِ 

زِ ظِ ضِ غِ 
ذِ 



لفظ المقطع الطویل مقابل المقطع الصغیر-:التمرین الخامس عشر 

-:النعلیمات 
نفس التعلیمات في التمرین التاسع

بيبِ ريرِ ديدِ 

تيتِ ليلِ ميمِ 

فيفِ ويوِ نينِ 

هيهِ طيطِ سيسِ 

جيجِ شيشِ ثيثِ 

حيحِ كيكِ صيصِ 

غيغِ قيقِ عيعِ 

زيزِ ظيظِ ضيضِ 

ذيذِ 



التحلیل لمقاطع: التمرین السادس عشر 

-:التعلیمات 
تقرأ المعلمة الكلمة للطالب وعلى الطالب ان یقطع الكلمة لمقاطعها بواسطة 

.التصفیق ودون رؤیة الكلمة بصریا 

باباَبْیتٌ دارٌ ماما

َفاّْرٌ ِقطٌّ بابٌ َرنا

َفَتحَ َجَملٌ ِكتابٌ َوَلدٌ 

َحدیَقةٌ ِمْنقارٌ َسَقطَ َثْعَلبٌ 

ُمَهْنِدَسةٌ َوَرَقةٌ اْسِتراَحةٌ َشَجَرٌة 



تمییز طول الكلمة-:التمرین السابع عشر 

-:التعلیمات 
تقرأ المعلمة كلمتین للطالب ، كلمة طویلة وكلمة قصیرة وعلى الطالب

.ان یمیز الكلمة القصیرة 

فیلٌ ِحصانٌ 

فأرٌ َكْلبٌ 

َجَملٌ َفراَشةٌ 

أبٌ َوَلدٌ 

أَسدٌ َعْنَكبوتٌ 



؟ما ھو عدد الكلمات في كل جملة-:التمرین الثامن عشر 

-:التعلیمات 
تلفظ المعلمة للطالب جملة شفهیة وعلى الطالب ان یعرف كم عدد الكلمات في تلك 
الجملة ، یستعمل الطالب الخرز او المكعبات اثناء العد فلذلك یجب احضار خرز 

.او مكعبات او اي وسیلة اخرى تسهل على الطالب عملیة العد 

َوَقفَ –1

أْلَخّباُز َیْخِبُز اْلَعجینَ –2

َذَهَب اْلَكْلُب إلى اْلِحصاِن –3

َیْسُقُط اْلَمَطُر َعلى األْرضِ –4

أْلَكْلُب َیْنَبحُ –5

َسمیٌر ِتْلمیٌذ ُمْجَتِهدٌ –6



تمییز الحرف االول -:التمرین التاسع عشر 

-:التعلیمات 
تقرأ المعلمة الكلمة للطالب وتطلب منه تمییز صوت الحرف االول 

.بدون الحركة ) مع سكون ( 

بِْنتٌ بََردٌ بابٌ 

ساَعةٌ َوْردٌ ُمْهرٌ 

ِحصانٌ َسَمكٌ ِحمارٌ 

َحِدیَقةٌ ِمْشطٌ َسریرٌ 



تمییز الحرف االخیر-:التمرین العشرون 

-:التعلیمات 
) مع سكون(تقرأ المعلمة الكلمة للطالب وتطلب منه تمییز صوت الحرف االخیر 

.والطالب الذي یلفظ الحرف مع الحركة ال تعد اجابته صحیحة

َوَلدٌ َجْروٌ َبْیتٌ 

لٌ ٌر            َ لیْ یغصَ َمَطرٌ 

َرْعدٌ َضعیفٌ یرٌ َكب

أْحَمدُ بٌ یر قَ َوْردٌ 



عندما نحذف الحرف اخركلمات لھا معنى -:التمرین الحادي والعشرون 
.االول 

-:التعلیمات 
تقول المعلمة الكلمة للطالب وتطلب منه حذف الحرف االول ولفظ الكلمة بعد 

.الحذف مباشرة بشرط ان یكون معنى للكلمة بعد الحذف 

شجرةرعد

مھرسقط

ھدفمشط

تفاحباب



ماھو عدد االحرف في الكلمات التالیة ؟-:التمرین الثاني والعشرون 

-:التعلیمات 
تقرأ المعلمة الكلمة للطالب وتسأله ماهو عدد احرف هذه الكلمة وتعطیه مكعبات 

.لیمثل كل حرف بمكعب 

أْرَنبٌ َدْفَترٌ توتٌ 

َثْلجٌ دارٌ ُتّفاحٌ 

َبَقَرةٌ َوَقفَ َدجاجٌ 

َرغیفٌ أَسدٌ َقَفٌص 



تمییز حروف الصورة-:التمرین الثالث والعشرون 

-:التعلیمات
تعرض المعلمة الصورة للطالب وتطلب منه ان یعرف كم عدد االحرف الموجودة 

.في كلمة الصورة 



مة ءتطویر الوعي البصري والسمعي ، مال-:التمرین الرابع والعشرون 
.الحرف للصوت

-:التعلیمات 
الطالب تحضر المعلمة بطاقات لالحرف االبجدیة بدون حركات ،تعرض امام

بطاقة كل حرف ، تلفظ الحرف مع سكون وتطلب من الطالب ان یلفظ الحرف 
.نسمعه او نلفظها،یجب على المعلمة ان تشرح للطالب ان كل حرف یمثل صوتً 

لمرتبا

طسفيون

كصجشثه

ظضغقعح

ذز



التمییز البصري بین االحرف والكلمات-:والعشرون التمرین الخامس 

-:التعلیمات
ضع دائرة حول االحرف المتشابهة 

قِْردد

بابب

دارر

ھاللل



ضع دائرة  حول االحرف المتشابهة -: التعلیمات 

فالحف

سمكةس

تفاحح 

صوصص
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