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نشاط فكري يقوم بو اإلنسان الكتساب المعارف ألنيا ، ىاسر   القراءة مفتاح الحياة و

الثقافات في العالم، فيي طريقة لتنوير  مختمف الميارات وكذا التعرف عمى  وتحقيقيا، و

  إرشاده. الفكر و

تأويل ما جاء فييا من خالل  النصوص المكتوبة، وفك أن القراءة نستطيع القول كما 

ــــدفالقراءة  غمارىا. الغوص في و اإلبداعية يامكشف عن مضامينل ،وقيةالعممية التذ   ــــ ــــ ــــ ـــعــ ــــ  تـ

 أحد أىم مصادرىا.  و ،األكبر لممعرفة اإلنسانيةتاح المف

طرق تعميميا أكثر ضرورة، خاصة إذا  التعرف عمىو ضروريا،  القراءة لذا كان تعمم

ــــالون لمعب أكثر من ميميم لمجد، رغتعمق األمر بتعميميا لمصغار، الذين بحكم سنيم مي   ــــ ــــ م ـــــ

 أىميتيم لمتعمم السريع.

األلعاب التعميمية عند تعميم األطفال مختمف نفسانيون المربين باستغالل فكم نصح ال

ة ــــــــميـتعمييارات التي يحتاجونيا في حياتيم، و كم حاول المنتجون لأللعاب صنع ألعاب الم

 باستحسان األطفال و قبول األولياء.ى ظتح

جاء تخرج ىذه، فالمذكرة تعميم القراءة لمصغار عن طريق المعب موضوعا ل كللذا ش  

ــــن –تعميمية ميارة القراءة من خالل األلعاب اإللكترونية  ": ـموسوما ب البحث ــــ ــــ ــــــور البيـــــ ان ــ

  ".-أنموذجا
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 ب

 

 

أثر األلعاب اإللكترونية في تعميم   ما: شكالية اتآتيةاإلأن يعالج لقد حاول البحث 

ىل من  و رة في المعبة اإللكترونية نور البيان؟اـــيـــمىذه التتجمى  كيف و  ؟القراءةميارة 

ماذا عن مثل ىذه األلعاب اإللكترونية؟ أم أن سمبياتيا أكثر من إيجابياتيا؟ و من جدوى 

ـــــسيولة و صعوبة تشغيميا و كذا الحص ــــ   ول عمييا؟ ــ

 :أسباب البحث في ىذا الموضوع من و 

ــــراءةميارات القلواضحة  الرغبة في معرفة دقيقة و - ــــعــــ، من خالل األلـــ ــــ اب ــــ

 إللكترونية. ا

ــراءة،مراحل تعميم القاألنسب لوصف ألنو  ،المنيج الوصفيكان االعتماد عمى  لقدو   ــ

 . "نور البيان"كما أنو يناسب تحميل العممية التعميمية لميارة القراءة في المعبة اإللكترونية 

ــــالمدخجاء  مدخل و فصمين ثم خاتمة. مقدمة وابتدأت بخطة وسار البحث عبر  ــــ ل ـــ

الكممة المراد تعميميا ـ: جاء موسوما ببـ: ماىية العممية التعميمية، أما الفصل األول ف امعنون

،  مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة  حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و

 :رئيسين ىماين انو عن عمى و الذي احتوى

كتب فيو الكممة المراد تعميميا مربع محدد باألزرق تفقد كان موسوما  أما الفصل الثاني

  : مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة  حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و

 بخالصة تجمع النتائج التي توصل إلييا.يختم البحث  و



 مقذمح
 

 ج

 

 

ميارات المغة العربية ، المراجع من أىميا رت البحث مجموعة من المصادر وا أث  كم

ي ــــ، المرجع ف(يوسف الجعافرة عبد السالم)، مناىج المغة العربية (عبد اهلل عمي مصطفى)

تعميم األطفال القراءة ، طرق (عمي سامي الحالقعموميا ) ميارات المغة العربية و  تدريس

  .(حسنىشام الوالكتابة )

 :نذكر البحثىذا  فيالتي واجيتنا من الصعوبات لعل و 

 بالنسبة لمسانيات التعميمية. و جديدصعوبة البحث في ىذا الموضوع ألن   -

ترتيبيا بما يتوافق مع  والمتعمقة باإلعالم اتآلي، صعوبة اإللمام بالمادة العممية  -

 ضوع. طبيعة ىذا المو 

ــــــمتابعتعمى  "ليمى سيل" الفاضمةالدكتورة المشرفة في األخير نشكر األستاذة  و ــــ ــــ يا ـــــــ

عطائو. نحمد اهلل عمى عونو و ، ولمبحث في جميع أطواره



ى
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القرآن لقد ذكر  السبيل الوحيد لمخالص من غياىب الجيل، وو التعميم عمم تال ديع
اء ـل عمم، كما تم تناول ىذا الموضوع من قبيمافضماألحاديث النبوية الشريفة  الكريم و
 :فأنيكوه بحثا كما سيتضح الحقاالتربويين  النفس و

 م  م  ع   " :جاء في معجم لسان العرب ،"م  م  ع  "شتق من الفعل م لغة:التعمم تعريف  أ/  
 جل:  و ، قال اهلل عزم  ال  ع  ال   و   م  ال  ع  ال   و   يم  م  ع  ال   ل  ج   و   ز  اهلل ع   ات  ف  ص   ن  م      

      قال أيضا:   ، و[22 ]الحشر       [ 109المائدة]، اهلل  فيو

 :قول اهلل تعالى و  ل  و  ق   د  ي  ؤ  ي   ي، ور  ى  ز  األ   ال  ، ق  و  ن  و  ك   ل  ب  ق   ون  ك  ا ي  م   و ون  ك  ا ي  م  ل   م  ال  ع  ال    

              ا ـــم  ب   ل  م  ع  ي ي  ذ  ال   م  ال  ع  ال   م  ي  ض  ع  ب   ال  ق   و   ،[28]فاطر

 ول  ق  ت   : و  ي  ر بً  ن  اب   ال  ، ق  و  ت  ف  ر  ا: ع  مً م  ع   وٌ مٌ م  ع  أ  ء  ي  ش  ال   تٌ م  م  ع   ، ول  ي  ج  ال   يٌض ق  ن   م  م  ع  ال   ، و  م  م  ع  ي  
"اء  ي  ق  ف  ال   و   اء  م  م  عٌ ال   د  ا  س   ي  ؛ أ و  قٌ ف   و   م  مً ع   ، و  و  ق  ف  ت   و   م  م  ع  ت   ي  ؛ أ و  قٌ ف   و   م  م  ع  

، فالتعمم ىو البحث 1
 جل. و العالم صفة من صفات اهلل عز المعرفة، و عن الحقيقة و

 :ااصطالح المغةتعريف ب/  

التعمم حسب أحمد أوزي ىو: "اكتساب سموك أو خبرة جديدة بعد تمرين أو تدريب 
الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، 

فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة،  الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب،
فالتعمم  .2"كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 

    سموك يقوم بو الفرد من أجل التكيف مع واقعو، فيو تغير في سموك الفرد أو في تفكيره 
ة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغ

                                                

 
دار  تحقيق عبد اهلل عمي الكبير و آخرون،  لسان العرب،)جمال الدين أبو الفضل بن مكرم بن منظور(، ابن منظور -1

 .3083-3082، ص(مادة )ع ل م ،5م ،مصر، دط، دتالمعارف، 
 .84، ص2006، 1أحمد أوزي، المعجم الموسوعي لعموم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط -2
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؛ أي متغير 1كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 
 .ىي ضد المطمقية و النسبيةا يسمى يخضع لم

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون ىو:  في تعريف آخر و 
غة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى مجتمع، وال مجتمع بدون ل
الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون ؛ 2المعاني وطريقيا الكالم 

مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى 
ين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون الجسر الذي يصل ب، 3المعاني وطريقيا الكالم 

مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى 
 .4المعاني وطريقيا الكالم 

عممية ديناميكية قائمة أساسا عمى ما يقدم لمطالب من معمومات التعمم ىو: "فو عمي و
فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة،  الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب،

الجسر ، 5" كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 
الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما 

كممت نفس  عاني وطريقيا الكالميمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى الم
الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، 

 العمم وكما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 
مع بدون لغة، الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجت

                                                

 
 .87، ص2013ينظر: عبد الرحمان وافي، مدخل إلى عمم النفس، دار ىومة، الجزائر، دط،  -1
الطباعة،  التوزيع و مسيرة لمنشر والتطبيق، دار ال عدنان يوسف العتوم و آخرون، عمم النفس التربوي النظرية و -2

 . 91، ص2005، 1األردن، ط
 .55، ص2009، 1ينظر: صالح بمعيد، دروس في المسانيات التطبيقية، دار ىومة، الجزائر، ط -3
و  .6، ص2007، 1ع، عمان، األردن، طالتوزي ينظر: عبد المطيف حسين فرج، تحفيز التعمم، دار حامد لمنشر و-4

 . 9، ص1999، 4الزيود و آخرون، التعمم و التعميم الصفي، دار الفكر، عمان، األردن، ط ينظر:  نادر فيمي
،  ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، -حقل تعميمية المغات -أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية -5

 .139، ص2009، 2الجزائر، ط
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تكون طرائق كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 
ــالعمل غير صالحة لمتغمب عمى المصاعب الجدي ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ  .1مواجية الظروف الجديدة"و دة، ــ

تغيير نسبي في  ، واكتساب سموك أو خبرة جديدة سبق نصل إلى أن التعمم ىو: مما و
 . السموك

ـــــىو عممية مقص" التعميم يمكن القول أن  اصطالحا: اإلعرابتعريف / جـ ــــ ــــ ــــ ودة أو ـــ
الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون غير 

، أو 2"وطريقيا الكالم لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني 
الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، 

الجسر ؛ 3"كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 
، كما الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة

الجسر الذي ، 4"يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 
يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن 

 .5"اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 

 

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب،  ن التعميم ىو: "إلك يمكن القول كذ و
فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ 

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب،  فيو ،6"الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 
                                                

 
 .46المرجع السابق، ص -1
التوزيع،  ، دار الثقافة لمنشر و-معالجة تطبيقية معاصرة -و آخرون، طرائق التدريس العامةعادل أبو الغز سالمة  -2

 .25-24، ص2009، 1عمان، األردن، ط
، دت،  2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط-دراسة و صفية تحميمية-ناصر الدين زبدي، سيكولوجية المدرس -3

 .42ص
 .55يس المغة العربية، صمحسن عمي عطية، الكافي في تدر  -4
 .55المرجع نفسو، ص -5
دوجالس براون، ترجمة عمي عمي أحمد شعبان، أسس تعمم المغة و تعميميا، دار النيضة العربية لمطباعة و النشر،  -6

 .26، ص1994بيروت، دط، 
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غة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون ل
 . 1"الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 

 التعميم عمميتان متالزمتان، إال أن ىناك فروقا بينيما يمكن إيجازىا فيما يمي: فالتعمم و

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون 
 و .2اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم  لغة، كما يمكن

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون ىو 
 .لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم

 : نحوال تعريف  /2

 ة  ق  ت  ش  م   ة  ي  يم  م  ع  ت  ال   و  ا، ي  الٌ م  ع  ت  س  ا   ر  ثٌ ي ك  ت  ال   ة  ي  اع  ن  ص  ال   ر  اد  ص  م  ال   ن  م  " :المغويعريف تال أ/ 
ـــس  ، ك  و  ب   م  م  ع   و   ...وٌ م  م  ع  ت  ف   اهٌ ي  إ   و  م  م  ع  أ  ا، و  مً ال  ع   ا و  يمً م  ع  ت   م  م  ع  ال   و  م  م  ع   ل  ع  ف  ال   ن  م   ــــ ــــ ، ر  ع  : ش  ع  م  ــــ
  .3..."وٌ م  م  ع  ت  ، ك  و  قن  ت  أ  :رٌ م  أل  ا   و  

 :  ياصطالحتعريف الب/ 

"، التي تجمع بين العمم didactiqueترجمة لكممة "في المفيوم االصطالحي التعميمية 
الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع ، 4الفن و

 .5غة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم بدون لغة، كما يمكن اعتبار الم
الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون  .5

 لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم

                                                

 
 .92، ص -النظرية و التطبيق –عدنان يوسف العتوم، عمم النفس التربوي  -1
 .26نفسو،  صينظر: المرجع  - 2
 . 1150، ص2007، 2الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار الكتب العممية، لبنان، ط (مجد الدين محمد بن يعقوب) -3
 .15، ص2013ينظر: يوسف مقران، مدخل في المسانيات التعميمية، مؤسسة كنوز الحكمة، األبيار، دط،  -4
-41، ص2009، 1، عالم الكتب الحديث، األردن، ط-يمية تطبيقيةدراسة تحم -ينظر: سعيدة كيحل، تعميمية الترجمة -5

42. 
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 لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال "
العشرين لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة،  و
 ،1"التدريسلمعاني وطريقيا الكالم كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى ا

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، 
كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة 

أللفاظ الدالة عمى بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " ا
 .2المعاني وطريقيا الكالم 

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون كذلك التعميمية تعرف  و
مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ عمى المعاني 

، فال لغة بدون مجتمع، الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوبكما ، 3وطريقيا الكالم 
 :"المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم

I.  الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، التعميمية
 .مالدالة عموال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ 

II. ـــــتتعمالتربية الخاصة التي لتعميمية ا الجسر الذي يصل بين المجتمعات ق ـــــ
 .4والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة

ــــسيم في نجالذي ي  1"تعميميالمثمث ال"ترتكز عمى محاور  :التعميميةأركان د/  ــــ اح ـــــ
 ىي : العممية التعميمية، و

                                                

 
 .140أحمد أوزي، المعجم الموسوعي لعموم التربية، ص -1
،  دار جسور لمنشر -الزاد النفيس والسند األنيس في عمم التدريس -ينظر: عبد القادر لورسي، المرجع في التعميمية -2

 .21،  ص2014، 1والتوزيع، الجزائر، ط
ينظر: محمد الصالح حثروبي، الدليل البيداغوجي لمرحمة التعميم االبتدائي وفق النصوص المرجعية و المناىج الرسمية، -3

 .127-126، ص2012دار اليدى لمطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، دط، 
، مخبر المسانيات و -الحديثة بين التراث و الدراسات المسانية -التعميميةفي  ينظر: بشير إبرير و آخرون، مفاىيم   -4

عنابة، الجزائر، دط، كمية اتآداب و العموم اإلنسانية و االجتماعية، قسم المغة و آدابيا، جامعة باجي مختار، ، العربية المغة
2009 . 
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يصل بين المجتمعات الجسر الذي المستفيد منيا، فالتمميذ ىو  التعميم و .1
والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار وطريقيا الكالم 

 .2يتعمميا منو

الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع مساىمتو في ف
 . 3وطريقيا الكالم  بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون 
 .لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة دور األستاذ بالدرجة األولى  و 
مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى بدون 

 .4خصائصو المعاني وطريقيا الكالم 

الجسر الذي يصل بين المجتمعات أن يكون ىذا  لذا يجب العممية التعميمية،  .2
أنيا: "  والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى

 .5األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم

ــالتص بالمسؤولية لمساعدة اتآخرين عمى التعمم والبد أن يتحمى شخص  فالمعمم ــــ ــــ رف ـ
اإلحساس ، ف6 جديدة، كما يساعد عمى إنجاز األىداف المخصصة لممنياج بطريقة مختمفة و

ين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، الجسر الذي يصل بين متكل يحفزه بالمسؤولية
وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني 

                                                                                                                                                   

 
 .127محمد الصالح حثروبي، الدليل البيداغوجي لمرحمة التعميم االبتدائي، ص- 1
 .112وسوعي لعموم التربية، صينظر: أحمد أوزي، المعجم الم -2
 .57-56، ص2006، 1ينظر: صالح نصيرات، طرق تدريس العربية، دار الشروق لمنشر و التوزيع، ط -3
وينظر: إبراىيم األسطل و فريـال يونس الخالدي،  .142ات في المسانيات التطبيقية، صينظر: أحمد حساني، دراس -4

 .33ستقبل، صمينة التعميم وأدوار المعمم في مدرسة الم
 .33ينظر: إبراىيم حامد األسطل و فريـال يونس الخالدي، مينة التعميم وأدوار المعمم في مدرسة المستقبل، ص -5
 .34، ص 2009، 1األردن، ط -ينظر: نائل بسام محمد، عمم النفس التعميمي، دار البداية ناشرون و موزعون، عمان -6
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الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة ىذا  و، 1يالتربو  ووطريقيا الكالم 
عمى أنيا: " عمى المعاني بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة 

 .2"في المدارسوطريقيا الكالم 

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال المنياج بما فييا  :نشاطات  .3
لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة 

 .ن تختمف حيال المواد التعميميةميقدرات المتعم ميوالت وعمى المعاني وطريقيا الكالم 

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال يعتبر  و
مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا 

 .3االرتجال التعميمية العشوائية والكالم 
 

                                                

 
ربة بالكفايات في تثبيت الممكة المغوية لدى طمبة المرحمة الثانوية، ) رسالة ينظر: نور الدين بوخنوفة، دور المقا -1

ات في ينظر: أحمد حساني، دراسو  ،.44ص ، 2011 ،-باتنة-ماجستير(، كمية اتآداب و المغات، الحاج لخضر 
 .  142المسانيات التطبيقية، ص

 .44ناصر الدين زبدي، سيكولوجية المدرس،  ص -2
 .33م حامد األسطل و فريـال يونس الخالدي، مينة التعميم وأدوار المعمم في مدرسة المستقبل، صينظر: إبراىي -3



ى

 

 

 

 

ى

ىالفصل األول:

 .لومالتعىالقراءةىو
 القراءة.تعريف أوال: 

  .بالقراءة التعميمثانيا: 

ى 



ى

 

 

 

 

ىأوال:ى

 .التعلومارةىـهـم
 

 .انتؼهمتؼشيف / 1

 .انتؼهيـــمتؼشيف  /2

 أوُاع انتؼهيم / 3
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لذا تعمم المغة  ،تقوم المغة عمى ميارات يتم من خالليا التواصل و االتصال مع العالم   
  مرتبط بإتقان الميارات المغوية.

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب،  : في المفيوم المغوي ىي: "لغة  أ/      
فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة 

ــــ؛ فالميارة تع1"عمى المعاني وطريقيا الكالم  ــــ ــــــني اإلتقـــــ ــــ  اإلجادة. و ان ــــ

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب،  " يمكننا القول أنيا: :اصطالحا  ب/     
فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة 

 .لمتطوير في كل مرة لتصبح ميارة؛ فيي إذن تخضع 2عمى المعاني وطريقيا الكالم 

المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون  الجسر الذي يصل بين
 و و ...لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم

 .3الصرفية

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع مما  
 .4ة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغ

  

                                                

 
 .4286ص ، )م ىـ ر(،6مابن منظور، لسان العرب،  -1
، 2003ينظر: خالد عبد الرزاق السيد، المغة بين النظرية و التطبيق، مركز اإلسكندرية لمكتاب، القاىرة، مصر، دط،   -2

 .261ص
و عوامل تنمية الميارات  -)االستماع، و التحدث، و القراءة، و الكتابة(-ظر: زين كامل الخويسكي، الميارات المغويةين -3

 .13، ص2008المغوية عند العرب و غيرىم، دار المعرفة الجامعية، مصر، دط،  
 . 43، ص2010، 3الطباعة، عمان، طينظر: عبد اهلل عمي مصطفى، ميارات المغة العربية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع و  -4
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 تعريف القراءة: / 2

ــظ  ن   و  ات  م  م  ك   ع  ب  ت  : ت  ي  ا، أ آنً ر  ق   ، و  ةً اء  ر  ، ق  أ  ر  ق  ، ي  أ ر  جاء في المعجم الوسيط: "تقول: ق   لغة:  - أ ــ ا رً ـــــ
ا"ي  ب   ق  طً ن  ي   م  ل   ، و  و  ات  م  م  ك   ع  ب  ت  ت   و  ، أ و  ب   ق  ط  ن  و  

1. 
الجسر الذي يصل بين  " اريف كثيرة لمقراءة من بينيا أنيوردت تعا اصطالحا: - ب

المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى 
الذي يصل بين  " في تعريف آخر تعد و .2"أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا 

ات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى المجتمع
الجسر الذي يصل بين ، فالقراءة إذن 3"أنيا: " األلفاظ الدالة عمى المعاني وطريقيا الكالم 

المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى 
تتألف ىذه األخيرة من ثالثة عناصر ىي: المعنى  ، و4األلفاظ الدالة عمى المعاني أنيا: "

 الذىني، المفظ الذي يؤديو، الرمز المكتوب.

  : القراءة ةمهار  تعريف / 3

 : أ/ تعريفها

الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال ىي ثالث الميارات المغوية؛ و تأتي بعد 
ليذا كانت أول ما   5مجتمع بدون لغة، كما يمكن اعتبار المغة عمى أنيالغة بدون مجتمع، وال 

 ، لقولو تعالى:سيدنا محمدعمى أوحي بو               العمق

[1]. 

                                                

 
 .731أ(، ص أبادي، القاموس المحيط، مادة )قـ رمجد الدين بن يعقوب الفيروز  -1
 .251،  ص2008، 1محسن عمي عطية، ميارات االتصال المغوي و تعميميا، دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردن، ط -2
، 2010غة العربية و عموميا، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبنان، دط، عمي سامي الحالق، المرجع في تدريس ميارات الم -3

 .178ص
، دار المناىج لمنشر و -أطر نظرية وتطبيقات عامة -ينظر:  بميغ حمدي إسماعيل، استراتيجيات تدريس المغة العربية -4

 .79، ص2013، 1التوزيع، عمان، األردن، ط
  .43العربية، ص ينظر: عبد اهلل عمي مصطفى، ميارات المغة - 5
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 :1و الكتساب ميارة القراءة ال بد من احترام آلية القراءة، و التي تتم وفق الخطوات اتآتية

  :واع القراءةأنبـ/ 

 أنواع:ثالثة  ىي من حيث طبيعة األداء

الجمل دون االستعانة األفكار من خالل انتقال العين فوق الكممات و  المعاني والقراءة  -أ 
الجسر الذي يصل بين المجتمعات والشعوب، فال لغة بدون مجتمع، وال مجتمع بدون لغة، كما 

 .2عمى المعاني وطريقيا الكالم  يمكن اعتبار المغة عمى أنيا: " األلفاظ الدالة
يستطيع حصر انتباىو مدة طويمة إال إذا كان يسمع  الرموز المكتوبة، والقراءة  -ب 
 .4تدرب الطمبة عمى حسن اإلصغاءكثيرة؛ فيي  مزاياىا قراءة وىذه الفوائد لذا ف .3قصة
 بالحروف، حاليا .5يستطيع حصر انتباىو مدة طويمة إال إذا كان يسمع قصةقراءة  -ج 

تقدم الحروف  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة االختالف يكمن لكن كسابقتيا،
في  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، .6 لتعميم الطفل بأصواتيا ال بأسمائيا، و

فوائد لذا ف .7تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة
في الكيفية التي  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، كثيرة مزاياىا قراءة وىذه ال

كما أن ،  لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة
 في تعميم المكفوفين... اأثر  ليا

                                                

 
و ينظر:  .107-106، ص2005جامعية، مصر، دط، زكريا إسماعيل، طرق تدريس المغة العربية، دار المعرفة الر: ينظ-1

، 2012، 1وليد العناتي، العربية في المسانيات التطبيقية، دار كنوز المعرفة العممية لمنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط
 .185-183ص

 -. و ينظر: أيوب جرجيس العطية، المغة العربية تثقيفا و ميارات 116مل الخويسكي، الميارات المغوية، صزين كاينظر:  -2
 .  20-17، دت، ص1، دار الكتب العممية، ط-كتاب يساعد عمى إتقان المغة العربية نطقا و كتابة

 .212ينظر: سامي الحالق، المرجع في تدريس ميارات المغة العربية و عموميا، ص- 3
 .118ينظر: زين كامل الخويسكي، الميارات المغوية، ص -4
 .212ينظر: سامي الحالق، المرجع في تدريس ميارات المغة العربية و عموميا، ص- 5
 .212ينظر: سامي الحالق، المرجع في تدريس ميارات المغة العربية و عموميا، ص- 6
 .212لعربية و عموميا، صينظر: سامي الحالق، المرجع في تدريس ميارات المغة ا- 7
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  :المهارات القرائية/ 4

مجموعة من  تعد القراءة من العمميات المعقدة؛ لذا تحتاج إلى ة:أ/ المهارات القرائي  
 : 1اتآتيك ىيالميارات، 

في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، .1
 بينيما.  لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و فيذه األخيرة

األساليب  وفقا لتنوع الجمل و عند النبر و التنغيم غييره:ت القدرة عمى تنويع الصوت و .2
في  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، المغوية) تعجب، استفيام، أمر، نيي.

لتعميم  تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة
 .(. الطفل

في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، .3
 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و فيذه األخيرة

فعدم ضبطيا يحدث لبسا في  :)الصرف(ضبطا سميما ضبط الحركات داخل الكممة .4
 المعنى.
الحروف، في الكيفية التي تقدم بيا  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، .5

 .لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و فيذه األخيرة
 في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة االختالف يكمن لكن حاليا كسابقتيا، .6

 .لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و
 .إخراج األصوات من مخارجيا الصحيحة .7
في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  االختالف يكمن لكن يا،بالحروف، حاليا كسابقت .8

لتخمص من ىذه العيوب  ، و لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و فيذه األخيرة
  .2عمى النطق السميم تدريبيم وجب

 تعميم:الطرق / بـ
                                                

 
 .185-184المرجع نفسو، صينظر:  -1
 ينظر: المرجع السابق، ن ص. -2
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تنطمق من  ة ألنياسميت بالتركيبي تعميم الحروف، ثم الكممات فالجمل، والطريقة -1
 .الجزء إلى الكل

، حيث يركز المعمم فييا بأسمائيا (األبجدية)تعميم الحروف الطريقة ىي عمى نوعين:  و 
ليذه الطريقة عيوبيا حيث يركز  ، و )ألف، باء، تاء..( عمى تحفيظ األطفال أسماء الحروف

تي تقدم بيا في الكيفية ال االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،عمى المتعمم 
 . 1 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الحروف، فيذه األخيرة

حرف من الحروف، تعرض عميو صورة  االختالف يكمن لكن حاليا كسابقتيا،الطريقة أما 
 لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،حيوان يبدأ اسمو بذلك الحرف، عيوبيا: قد تترك عادات 

المقاطع، مما لتعميم الطفل  بأصواتيا ال بأسمائيا، وي الكيفية التي تقدم بيا ف االختالف يكمن
في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،يؤدي إلى 
 .  3 ، كما أنيا تخالف عممية2 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و فيذه األخيرة

في الكيفية التي تقدم بيا  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، :4يقةالطر -2
ىي عمى ثالثة  ، ولتعميم الطفل  تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الحروف، فيذه األخيرة

 أنماط:

 .عدة مراتبعده المدرس ثم يكررىا يا التي ينطق الطفل إلى الكممةطريقة  -أ

عمى الموح ثم ينطق لو ويكتبيا  اال قصيرة يستطيع األطفال فيميجمالمدرس طريقة  -ب
  .جماعات يرددىا بعده األطفال أفرادا و ومنفردة كل جممة 

   .ينطقيا ثم يعيدونيا بعدهو ا األطفال يبقصة ثم يقسميا إلى جمل يفيمطريقة  -ت

                                                

 
ينظر: طو حسين عمي الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائمي، المغة العربية مناىجيا و طرائق تدريسيا، دار الشروق لمنشر  -1

 .107،  ص2005، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط
 .108صابق، السينظر: المرجع  -2
 .129، ص2005، 3كريمان بدير و إميمي صادق، تنمية الميارات المغوية لمطفل، عالم الكتب، القاىرة، طينظر:   -3
 .122-115طو حسن عمي الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائمي، المغة العربية مناىجيا و طرائق تدريسيا، ص :ينظر -4
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تعد من  ميل، والتح تجمع بين التركيب و: (التوفيقية) الطريقة التركيبية التحميمية -3
في الكيفية التي تقدم  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،تعميم القراءة  أفضل طرق

حروف أو  لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و بيا الحروف، فيذه األخيرة
 .  1كممات في حصص األشغال و الرسم

 

ى

                                                

 
، 2005، 1دار البداية ناشرون و موزعون، عمان، ط ، ميارات المغة العربية ينظر: سميح أبو مغمي، مدخل إلى تدريس -1

 .34ص



ى

 

 

 

 

ى

ى

ىثانوا:ى
 األلعاب.التعلومىب

 .نتؼهم/تؼشيف ا1

 .أٌميح انتؼهم /2

  ./ أوُاع انتؼهم3
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  :التعممتعريف / 1

في  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، "فيو التعمم أىم أنواع من ىو 
لتعميم  تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

في الكيفية  االختالف يكمن لكن روف، حاليا كسابقتيا،بالح " و يعرف أيضا بأنو .1" الطفل
 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،
عادة تيدف إلى جمع أكبر  ، و2" لتعميم الطفل و تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، األخيرة

 العممية عمى أوسع نطاق. ىذهنشر  قدر من المتعممين و

  التعمم:ة أهمي /2

في الكيفية  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،أنو يساعد عمى تقديم فرص 
عمى  لتعميم الطفل يا، وتقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائ التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

في الكيفية التي تقدم  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، مصادر متنوعة من الم
جمع أكبر و ، 3لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و بيا الحروف، فيذه األخيرة

ــــق ــــ  لجماعة.ا در من المتعممين من أجل بث معمومات في خدمة الفرد وـــ

ـــىمن ينوع ىو عمىأنواعو  أنواع التعمم:/ 3 ــــ  :4اــــــــ

                                                

 
التعاوني رؤية تربوية معاصرة، دار العمم و اإليمان لمنشر  -اإللكتروني -حسين طو، خالد عمران، أساليب التعمم الذاتي -1

 . 59-58، ص2009، 1والتوزيع، كفر الشيخ، ط
مي، عمان، األردن، ىر شعبان العاني، التعميم اإللكتروني التفاعمي، مركز الكتاب األكاديحذيفة مازن عبد المجيد و مز  -2
و ينظر: خضر مصباح الطيطي، التعميم اإللكتروني من منظور تجاري و فني و إداري، دار الحامد  .13، ص2014، 1ط

 .19، ص2008لمنشر والتوزيع، عمان، 
 .77-76ينظر: المرجع نفسو: ص -3
، 1خير سميمان شواىين، التعميم اإللكتروني...و حوسبة المناىج تقنيا و تربويا، عالم الكتب الحديث، األردن، ط ينظر: - 4

 .19، ص2015
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I.  في  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،األمثمة:  اإللكترونيالتعميم
لتعميم  تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

ـــــالص الطفل ــــ  حث الحي...وتية، البـــ
II.  في الكيفية  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، اإللكترونيالتعميم

ىذه  لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة
، ، منتديات المناقشةاإللكترونيمن ىذه الطرق: البريد  المواد أيضا في الوقت المناسب لو، و

ـــالموس ــــ ــــ ــوعة الحـ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  رة، المدونات...ــ

 :1ثالثة أنواعحيث الترفيو ىو عمى من أنواع التعمم اإللكتروني 

في الكيفية التي  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،وقت  ءملألعاب -1
القريبة  لتعميم الطفل بأسمائيا، و تقدم الحروف بأصواتيا ال تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

لمواقع، كما تستخدم فييا أدوات إلكترونية تابعة تمكن الالعب من رؤية البعد الثالث، كما تمكنو 
 من االستفادة..

في الكيفية  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،ي يلمتعامل معيا، فألعاب -2
كم  لتعميم الطفل دم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، وتق التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

ـــىائ ــــ  اختيار الحمول المثمى وفقا لمعايير تم اشتقاقيا من قوانين المعبة، و ل من االحتماالت وــــــ
 ذلك في وقت قياسي.

االختالف  لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،المتعة، فيي  التوازن بين المعب واأللعاب -3
 تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرةفي  يكمن

 لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،ىناك ألعاب تيتم بنقل المعمومات في  ، و لتعميم الطفل
تقدم الحروف بأصواتيا ال  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة االختالف يكمن

التي تعرض عمى شاشة التمفاز)ألعاب الفيديو(، أو شاشة  تعميم الطفلل بأسمائيا، و

                                                

 
لممعممات في الروضة واتآباء واألميات في المنزل،  أحمد نايل الغرير،  أديب عبد اهلل النوايسة، المعب وتربية الطفلينظر:  -1

 .172-171،   ص2010، 1ع، األردن، طدار إثراء لمنشر والتوزي
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في الكيفية التي  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،الحاسوب)ألعاب الحاسوب(، 
ــــــألع لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة ــــ اب ــــ

 .(، إلى شبكة اإلنترنت(CDألعاب عمى األشرطة المرنة إلى القرص المدمجالحاسوب من 
في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،

ضد الحاسوب(، أو ضد أشخاص  لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و األخيرة
 .1آخرين

إما أن يكون  ىو وجياز مستضيف،  ؛ أوليمالكترونية من عنصرينن األلعاب اإلتتكو و 
في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،حاسبا 
 لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و األخيرة

تقدم الحروف بأصواتيا ال  لتي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرةفي الكيفية ا االختالف يكمن
ـــنجد ىذين العنص لتعميم الطفل بأسمائيا، و ــــ ــــ االختالف  لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،ريين ـ

 تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة يكمن
 .2 لتعميم الطفل

 

                                                

 
ينظر: ميا حسني الشحروري، األلعاب اإللكترونية في عصر العولمة  ماليا وما عمييا، دار المسيرة لمنشر و التوزيع،  - 1

  .47-46،  ص2008، 1عمان، األردن، ط
 . 170، ص ينظر: أحمد نايل الغرير و أديب عبد اهلل النوايسة، المعب و تربية الطفل -2



ى

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 

 .تعميمية مهارة القراءة

 . "نور البيان" تعريف: أوال

 ميارة القراءة يمـيـة تعم: ثانيا

.تعميميةالب ليا عالقة : قواعد ثالثا



ى

 

 

 

 

ىأوال:

 . "البيان نور" التعريف

 "نور البيان".ـ المغوي لالتعريف /1

"نور البيان".االصطالحي / التعريف 2 



 تعميمية مهارة القراءة في المعبة اإللكترونية "نور البيان".                               فصل الثاني:  ال

27 

 

 

لمذكرة لمكشف عن أثر األلعاب اإللكترونية التعميمية في الجانب التطبيقي من اييدف 
 رة القراءة لدى األطفال خاصة ما دون سن التمدرس.تنمية ميا تعميم و

تي تقدم بيا في الكيفية ال االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،ككل  و
منظومات خاصة،  لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الحروف، فيذه األخيرة

 أما المحتوى فيو " .1ضوابط معينة، من قبل المحمل أو المستخدم لمتحميل" وفق معايير و و
يذه في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، ف االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،

 .2معين" األخيرة

في  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،ف يعر تومن كل ما سبق يمكن 
لتعميم  تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

 .3" الطفل

بالحروف،  " يي المالحظة التي تعرف بأنيا:فأما األداة المستخدمة في ىذه الدراسة، 
تقدم  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة االختالف يكمن لكن حاليا كسابقتيا،

   .4" لتعميم الطفل الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و

  

                                                

 
ناصر أحمد خوالدة و  يحى إسماعيل عيد، تحميل المحتوى في المناىج و الكتب الدراسية، زمزم ناشرون و موزعون،  - 1

 .128، ص1،2014عمان، األردن، ط
 المرجع نفسو، ن ص. - 2
 .131المرجع نفسو، ص -3
 .135-134، ص2007، 2حسان ىشام، منيجية البحث العممي، ط- 4
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في ىي من األلعاب التربوية التعميمية، تقدم دروسا تعميمية   :"نور البيان" التعريف /1
 يحدث التفاعل بين الطفل والمعبة.  ىنا ولمطفل مباشرة، المغة العربية 

في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،
يمكن حفظيا كخيار من  ،1 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و األخيرة

 .الخيارات المميزة لمعبة

االختالف  لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، "نانور البي"ة ن التعميمية التي تقدميا لعبكما أ
 تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة يكمن

 .2 لتعميم الطفل

في الكيفية التي تقدم بيا  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،إن ىذا  
 .3ملتعمي م الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، وتقد الحروف، فيذه األخيرة

في  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،يمكن  "نور البيان"إن برنامج لعبة 
لتعميم  تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

 .راربالتك تعزيز الميارةالقدرة عمى التدريب لو  .4 الطفل

في الكيفية التي تقدم  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، "نور البيان"فمعبة 
بـ"االنغماس  لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و بيا الحروف، فيذه األخيرة

ذه لي و .ي عند األطفال االستعداد لمقراءةاليدف منيا توفير الخبرات، التي تنم و 5المغوي"
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مي، عمان، كاديحذيفة مازن عبد المجيد، مزىر شعبان العاني، التعميم اإللكتروني التفاعمي، مركز الكتاب األ :ينظر -3
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 .19ص

 .262ينظر:  خالد عبد الرزاق السيد، المغة بين النظرية والتطبيق، ص  -4
5
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في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،المرحمة 
 .1 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و فيذه األخيرة

ىي الظاىرة عمى  و نافذة فريق العمل،م المعبة من خالل التعرف عمى مصميمكن 
 .الصورة المقابمة

حوافو حمراء، يوجد في أعاله من  ييا، يظير إطار وسطو أبيض وعند النقر عم و 
نافذة في  الجية اليمنى نافذة لمخروج و
 بالنقررجوع،  الجية اليسرى مكتوب فييا

 لمواجية الرئيسة لمعبة.لعودة ا تتمعمييا 

ىذا اإلطار يحوي أسماء لفريق  و
 بالحروف، حاليا كسابقتيا، ىم و العمل
تقدم الحروف بأصواتيا ال  ي الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرةف االختالف يكمن لكن

تك لمتطبيقات التكنولوجية(، و معمومات أخرى كالياتف و -أبت لتعميم الطفل بأسمائيا، و
 الموقع و البريد اإللكتروني.

ا في الكيفية التي تقدم بي االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،ففريق العمل 
ـــالمع- 2 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الحروف، فيذه األخيرة ــــ ــــ مم و ــ

 في تفاعل بين الطفل و المعبة فقط. -المحتوىعمم و ــالمت

في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،كما 
ــــأو المتعمم، لنق لتعميم الطفل أصواتيا ال بأسمائيا، وتقدم الحروف ب فيذه األخيرة ل محتوى ـ

                                                

 
ينظر: محمود رشدي خاطر ومصطفى رسالن، تعميم المغة العربية و التربية الدينية، دار الثقافة و النشر و التوزيع، دط،  - 1

 .96-94،  ص2000القاىرة، مصر، 
 .33عميمية الزاد النفيس والسند األنيس في عمم التدريس، صينظر: عبد القادر لورسي، المرجع في الت -2
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في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،معرفي، أو 
 .1" لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و فيذه األخيرة

في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه  مناالختالف يك لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،
 بالحروف، حاليا كسابقتيا،، و البرنامج اإللكتروني 2تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا األخيرة

تقدم الحروف بأصواتيا ال  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة االختالف يكمن لكن
ــــلممتعمم فتتيح لو فرص المعبةيا ئات التي تييبتنويع الخبر  لتعميم الطفل بأسمائيا، و  ة المشاىدة وـ
 .3تنويعيا.. التفكير، و التأمل و االستماع و

في الكيفية  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا، "نور البيان"ال شك أن لعبة 
و  تعميم الطفلل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة

 رؤية طريقة رسميا و عند تقميده ليا تتعزز ميارة الكالم و القراءة.

في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،
  نظرا ألىميتو قال تعالى:  ، و4 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و األخيرة

                     [78]النحل .

في الكيفية التي تقدم بيا  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،فتعمم المغة ال 
 .5 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الحروف، فيذه األخيرة
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في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه  االختالف يكمن لكن حاليا كسابقتيا،بالحروف، 
 .1 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و األخيرة

في الكيفية التي تقدم  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،ثاني فيو الكالم  أما
 .واتيا م الحروف بأصتقد بيا الحروف، فيذه األخيرة

بالحروف، حاليا ذات جانبين:  تظير "نور البيان"من خالل لعبة  الكتابةإن ميارة 
تقدم الحروف  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة االختالف يكمن لكن كسابقتيا،

ن الكتابة تنتج عوىو ما تفتقر إليو المعبة، رغم أن  ،2 لتعميم الطفل بأصواتيا ال بأسمائيا، و
 اتحاد ىذين العنصرين.

 بالحروف، حاليا كسابقتيا،، بشكل أساس "نور البيان"أما القراءة التي تدعم ميارتيا لعبة 
تقدم الحروف بأصواتيا ال  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة االختالف يكمن لكن

 .3بأسمائيا

في الكيفية التي  االختالف يكمن لكن بالحروف، حاليا كسابقتيا،إن المعبة اإللكترونية 
 .4 لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة
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 التعريف نور البيان: -/2

لعرض المادة  ، و1العرض لممعارف يزيد الجيد من فاعمية التعمم  التنظيم و العكس وإن 
أنشطة  محتوى و ، ويسير عميو الدرسمن أىداف  يحتويوما  و المنيجفالعممية البد من منيج 

، و ىو ما نممسو في 2ناجحةيعتبر منفذا جيدا لتحقيق  التقويمعممية تعميمية وسائل  أدوات و و
حيث تتميز واجيتيا  "البيانحسن التناسق  نور و"لعبة الواضح لمحتواىا التعميمي نوافذ 

ـــو العبالجاذبية و التنظيم  ــــ ــــــــــ   رض الجيد و.ـ

 واجية المعبة.  نة المعبة، تظيرعند النقر عمى أيقو ف

الواجية كتبت في أعمى 
في  المصمم بوضع خمفيةاتآية 
الجانب األيمن األولى من منو 
قد قام  نوافذ، وست   توجد

خط ال، بسورة اقرأالوسط 
 و، أما عمى الكوفي المزخرف

فل أسأما في ىي صورة 
لنور فوق ذلك ا ولممصحف 

الكريم كتبت "نور البيان"، 
 ،يشع منو نور و ،مفتوح

 المصحف فأتم عبارتو بكتابة 
واحدة  أسفل الصفحةأما  ،يصميالقراءة بالقرآن"، كما العمل نجدىا "في معمم اتآتية  الجممة

نجد نافذتين تتوسطان عمى صغيرة خصصت تتضمن صورة طفل يتوضأ، و األخرى مرفقة 
تحت النوافذ اليمنى نجد نافذة لمخروج من و  فذ،  نوافنجد ست جانب بصورة طفل الاأليسر 
  لمتعرف عمى فريق اليسرى.أسفل النوافذ نافذة خصصت  المعبة، و
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نافذة، إضافة إلى نافذتين صغيرتين واحدة  ةعشر  مجموع نوافذ نور البيان اثنى و
 األخرى لمتعرف عمى فريق العمل. خصصت لمخروج من المعبة و

 في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة يكمن 1ذ الرئيسة وسمت باتآتي: فالنواف
في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  يكمن لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و

 .لتعميم  تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و فيذه األخيرة

تقدم الحروف  تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرةفي الكيفية التي  يكمنو المالحظ عمى 
تقدم  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة يكمنلتعميم  بأصواتيا ال بأسمائيا، و

ىذا من أىم  و  المسمم، الوضوء، الصالة.. لتعميم الطفل الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و
في الكيفية التي تقدم بيا  يكمنتنمية  سياو التي عمى رأ ،أىداف تعميم الميارات القرائية

 المذكورة سابقا. لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و الحروف، فيذه األخيرة

 ما يأتي: كما أن من أىداف الميارات القرائية

تقدم الحروف بأصواتيا ال  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة يكمن - 
تقدم الحروف  في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة يكمن لتعميم الطفل و بأسمائيا،

، مع و ما يحتاجانو من مصطمحات دينية ،الةو الص لتعميم الطفل بأصواتيا ال بأسمائيا، و
في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  يكمنكعادة الطيارة و الميول  األذواق و يب العادات وتيذ

 .1المفظ القرآني لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و خيرةفيذه األ

تقدم الحروف بأصواتيا ال  في التي تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة يكمنتنمية  -
 .2، فالمعبة تكثر بيا األمثمة القرآنيةلمغة العربية لتعميم الطفل بأسمائيا، و

 قسمين: إلى "نور البيان"نوافذ  تقسيم يمكن  و

  
                                                

 
 .132-131زين كامل الخويسكي، الميارات المغوية، صينظر:  -1
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 عددىا ثمانية: و :المغوية أ/

  " ".اليجاء موسومة بـ حروف األولى:  -

في الكيفية التي تقدم بيا  يكمنعند  و
تقدم الحروف بأصواتيا ال  الحروف، فيذه األخيرة

، نافذة لمواضع الحروف،  لتعميم الطفل بأسمائيا، و
في الكيفية التي تقدم بيا الحروف، فيذه  يكمن

 تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و األخيرة
 إلى الصفحة السابقة. لتعميم الطفل

 النافذة الثانية: موسومة بـ "".  - 

عند النقر عمييا يظير مربع يحتوي  و
في الكيفية التي  يكمنشريطا أزرقا كبيرا مكتوبا 

تقدم الحروف  تقدم بيا الحروف، فيذه األخيرة
ىي:  يم الطفللتعم بأصواتيا ال بأسمائيا، و

في الكيفية التي تقدم بيا  يكمنالحروف 
تقدم الحروف بأصواتيا  الحروف، فيذه األخيرة

 .ةاألخرى لمرجوع إلى القائمة الرئيس ، و لتعميم الطفل ال بأسمائيا، و

 "النافذة الثالثة: موسومة - 

في الكيفية التي تقدم بيا  يكمنعند  و 
ف تقدم الحرو  الحروف، فيذه األخيرة

 لتعميم الطفل بأصواتيا ال بأسمائيا، و
فرعية، النافذة األولى خصصت لممد باأللف، 

أما الثانية فقد خصصت لممد بالياء، أما 
 الثالثة فكانت لممد بالواو.



 تعميمية مهارة القراءة في المعبة اإللكترونية "نور البيان".                               فصل الثاني:  ال

35 

 

 

 بجانب الكتابة صورة لطفل يحمل كتابا.  النافذة الرابعة: موسومة بـ"التنوين"،  و-

تقدم بيا في الكيفية التي  يكمنعند النقر  و
تقدم الحروف بأصواتيا ال  الحروف، فيذه األخيرة

عمى الجانب األيمن نافذة  لتعميم الطفل بأسمائيا، و
 لمخروج، أما األيسر فخصص لمرجوع. 

يتذكر  ىي مرفقة بصورة طفل يحمل كتابا و النافذة الخامسة: موسومة بـ"السكون"، و-
 كيفية رسم السكون.

فية التي تقدم بيا في الكي يكمنعند النقر  و
تقدم الحروف بأصواتيا ال  الحروف، فيذه األخيرة

بعد التعرض ليذه المسائل  لتعميم الطفل بأسمائيا، و
كميا يستطيع أن يقوم الطفل بمراجعة كل ىذه األمور 

في الكيفية التي تقدم بيا  يكمن السابقة الذكر
استراحة أو الرجوع  لتعميم الطفل ا، وتقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائي الحروف، فيذه األخيرة

 إلى المواضيع السابقة ليربط السابقة بالالحقة.

 النافذة السادسة: موسومة بـ"الشدة".- 

عند النقر عمى ىذه النافذة يظير مربع  و 
في الكيفية التي تقدم بيا  يكمنيضم ثالثة نوافذ، 

تقدم الحروف بأصواتيا ال  الحروف، فيذه األخيرة
 بنافذتين، واحدة لمخروج و لتعميم الطفل يا، وبأسمائ

 أخرى لمرجوع إلى الصفحة الرئيسة.

 الشدة معا. فييا رسم لمتنوين و النافذة السابعة: موسومة بـ" مع "، و- 
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في الكيفية التي تقدم  يكمنعند  و 
تقدم الحروف  بيا الحروف، فيذه األخيرة

في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  يكمن
تقدم الحروف بأصواتيا ال  ه األخيرةفيذ

، الحروف  لتعميم الطفل بأسمائيا، و
        المشددة مع التنوين بالضم.                    

 ".موسومة النافذة الثامنة: - 

عند النقر عمى ىذه النافذة، يظير إطار  و 
في الكيفية التي تقدم بيا الحروف،  يكمنيضم 

ف بأصواتيا ال بأسمائيا، تقدم الحرو  فيذه األخيرة
األخرى خصصت لالم  و لتعميم الطفل و

في الكيفية التي تقدم بيا  يكمنالشمسية، مع 
تقدم الحروف بأصواتيا ال  الحروف، فيذه األخيرة

  لتعميم الطفل بأسمائيا، و
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ىي و عددىا أربعة. التي عددىا ثمانية، توجد نوافذ  بعد النوافذ و :تعميميةنوافذ  ب/
 تي:كاتآ

 النافذة األولى: موسومة بـ"-   

كل نافذة من ىذه النوافذ خصصت لسورة  عمييا تظير جممة من النوافذ و و عند النقر 
من السور القرآنية فعمى 

اليمين نجد النافذة 
األولى مكتوب عمييا 
من )سورة المرسالت( 
حتى )سورة الناس(، ثم 

تمييا نافذة أخرى 
مجاورة ليا كتب فييا 

)سورة المرسالت( من 
دائما  و ،حتى )سورة القمم(، ثم من )سورة المجادلة( حتى )سورة القمم(، ثم النوافذ التي تمييا

نافذة الإلى  الوصولتبدأ من )سورة محمد( حتى )سورة المجادلة(، حتى البداية من اليمين، ف
بيا الحروف، فيذه في الكيفية التي تقدم  يكمنإلى )سورة أل  التي تبدأ من )سورة الفاتحة(

في الكيفية التي تقدم بيا  يكمن لتعميم الطفل تقدم الحروف بأصواتيا ال بأسمائيا، و األخيرة
تقدم الحروف  الحروف، فيذه األخيرة

من  لتعميم الطفل بأصواتيا ال بأسمائيا، و
لنقل النافذة الموسومة بـ"   النوافذ و

من) سورة المرسالت( حتى  )سورة 
 في أعاله اإلطار الموالي؛ يظير، الناس(

يوجد شريط أزرق كتب فيو كممات من 
حتى سورة الناس، و تحتو سورة المرسالت 

مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 
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، السابقةالكممات  بالرجوع إلىيسمح  واحد في األعمى ؛فيو سيمان و كل الكمماتعميو مكتوبة 
تحت كل مربع من  يوجد، كما المواليةلكممات ا بالذىاب إلىالذي في األسفل يسمح  و

المربعات السابقة الذكر سيمين: الذي عمى اليمين يسمح بالخروج،  أما الذي عمى اليسار 
 إلى السابق. فيسمح بالعودة

كل واحدة فييا  خمس دوائر ممونة بالمون األزرق و توجد ىذين المربعين في أسفل و 
الدائرة األولى التي عمى ، ف، و ىي أزرار كأزرار قارئ الممفات الصوتيةإشارة تترجم ميمتيا

أما الزر إلى الكممة األولى )البداية(،  يعود البرنامجعند النقر عمييا  و ،فييا سيم ممتوياليمين 
ا السيم المتجو لميسار فممعودة إلى ين  يسمح بتغيير الكممات، أممتجو لميمالموالي ففيو سيم 
في  و األخرى لتشغيمو. النطق و لدائرتين األخيرتين فواحدة إليقافأما ا الكممة التي قبميا.

 األخرى لمرجوع. نافذتين ثانويتين واحدة لمخروج والزاويتين السفميتين لمصفحة توجد 

مع الشكل، ثم يعيد نطقيا مجممة،  احرفحرفا نطقيا كتب الكممة يو البرنامج عندما ي
ضافة لنطق  "، البرنامج بصوت معمموا  ، تعاد القراءة من قبل طفل آخر، مثل كممة" أ ق ت ت 
".: فتسمعو يقول  "أ  ق ـ مشددة بالكسر"، "ٌأق ت ت 

  

عند النقر عمييا يظير إطار  و 
"كيفية  رق مكتوب فيوشريط أز  بو

حتى سورة و تتم أسفمالوضوء"، و 
الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق 
تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا 
بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل 
ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو  ألنو و البرنامجبالسبورة مكتوبة 
د حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا الكممة المراد تعميميا حرفا بع

 :مراحل توضحيا الصور اتآتيةبالسبورة مكتوبة 



 تعميمية مهارة القراءة في المعبة اإللكترونية "نور البيان".                               فصل الثاني:  ال

39 

 

 

    

 
حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد وىنا يستطيع  

ا شبييا بالسبورة تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخر 
 .1ذىنية تأممية يراد بيا الربط بين الرموز المكتوبة وأصواتيا"مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد المصمم  أنكما  
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 

 وية طي بة من قبل مصمم البرنامج.لغمكتوبة 

 النافذة الثالثة: موسومة بـ" الصالة".-

عند النقر عمييا يظير إطار يحتوي شريطا 
 كيفية الوضوء، و ت عميو، كتباأزرق

حتى سورة الناس، و تحتو كتبت تحتو 
مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة 
المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة 

قابل ىذا المربع نجد مربعا بالشكل، و م
حتى  وآخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

                                                

 
 . 251محسن عمي عطية: ميارات االتصال المغوي و تعميميا، ص -1
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حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد األلوان نجد أن ىناك 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب اإلطار تحت  المرفقة بالشكل، ومكتوبة 
فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا 

األخرى لمرجوع إلى  نافذتين واحدة لمخروج من المعبة وو  )التالي(، شبييا بالسبورة مكتوبة 
 الصفحة الرئيس.

   

مى ىذه النافذة يظير شريط عند النقر ع
حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد أزرق 

باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة 

بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد 
مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
ىذا اإلطار سيمين، عند النقر 

 يعود البرنامجعمى السيم األيمن 
عند النقر  السابقة، وإلى العقائد 

 .(العقائد الجديدة )التالية  يعرض )التالي(عمى السيم األيسر

  



 تعميمية مهارة القراءة في المعبة اإللكترونية "نور البيان".                               فصل الثاني:  ال

41 

 

 

نافذتان  يأتي دور: بعد التعرف عمى النوافذ الرئيسية لنور البيان، النوافذ لنور البيان/ ج
ثانويتان .
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 من النوافذ، نافذة الدرس، مواضع الحروف، األمثمة.ة ة الجممتعميمي-/1

في أعاله نجد شريطا اإلطار التالي:  لدرس"، يظيرعند النقر عمى النافذة الموسومة بـ"ا و
حتى سورة الناس، و  اأزرق

تحتو مربع محدد باألزرق 
مة المراد تكتب فيو الكم

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة 
بالشكل، و مقابل ىذا المربع 

نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 
مربعان  األزرقمكتوبة 
حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تحتيما  ن، ومؤطرا

بعا آخرا شبييا بالسبورة تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مر 
 مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة و المالحظ أن المعبة 
المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا 

 .1حول عدد حروف اليجاء العربيةبالسبورة مكتوبة 

"األلف" تظير عند النقر عمى حرف 
 الصورة اتآتية: 

حتى سورة الناس، و يرسم حيث  
تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة 

المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا 
 بطة..   -باء  تاج، –تاء أسد،  -فيقول: ألف بالسبورة مكتوبة

                                                

 
 .21، حرف اليمزة، ص1م: ابن منظور، لسان العرب، ينظر - 1
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الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد  حتى سورةيتبع  ىذا  و
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 

  .1"مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا المالحظ  و
. و ىذا 2شكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة حرفا بعد حرف مرفقة بال

 . نطقا سميماينسحب عمى كامل حروف اليجاء، فقد نطقت المعبة جميع الحروف 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد ىذه  
باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 

نجد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع 
يبدأ اسمو بذلك مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

 .3الحرف"

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد كما أن ىذه 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 

المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
 .4المعمم

، و تحتو مربع محدد حتى سورة الناسو من 
باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 

حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة حتى سورة 
الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة 

                                                

 
 .79، ص-أطر نظرية وتطبيقات عامة-ينظر: بميغ حمدي إسماعيل، استراتيجيات تدريس المغة العربية -1
 .1صينظر: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط،  - 2
 . 170طو حسين عمي الدليمي و سعاد  عبد الكريم الوائمي، المغة العربية مناىجيا و طرائق تدريسيا، ص -3
، 2010، 1ينظر: سميح أبو مغمي، األساليب الحديثة لتدريس المغة العربية، دار البداية ناشرون و موزعون، عمان، ط - 4

 .37ص
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السرعة  إضافة إلى تعميمو ،بع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة بالشكل، و مقابل ىذا المر 
التواصل مع عمى  تنمية قدرتو عمى اكتساب الجرأة األدبية و المناسبة في القراءة، كما تساعده

 .1المغوي محيطو

 حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعدإن تعمم 
  .2ردال وحرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

 يظير اإلطار اتآتي:فعمى النافذة الثانية الموسومة بـ" مواضع الحروف"،  رنقالأما عند 

حتى سورة الناس، و تحتو  و
مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة 

رفقة المراد تعميميا حرفا بعد حرف م
بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد 
مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

 كتابة الحروف.

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد المربع األول 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 

 ع.لمرجو مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد عند النقر  و
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل 

، ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة  و
 في آخرىا.

                                                

 
 .210ينظر: عمي سامي الحالق، المرجع في تدريس ميارات المغة العربية و عموميا، ص - 1
 .120-119المرجع نفسو، صينظر:  -2
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، كما ةالثالث المربعاتفي ىذه  احرف الباء مكتوب عند النقر عمى حرف "الباء"، يظير و
 ىو مبين في الصورة:

إلى النافذة الموسومة بـ" ىكذا  و
 : اإلطار اتآتيفيظير  األمثمة"

بو شريط أزرق مكتوب فيو "حروف 
حتو مستطيل كتبت فيو ت اليجاء"، و

، "اء  حاء فتحة ح  "، "اء  فتحة ب   اء  ب  ""بحا" 
فتحة  ون  ن  "ا" ج  عند قراءة "ن   ا"، وح  "ب  
، وعند نطق "اج  ا، ن  جيم فتحة ج  "، "ان  

الكممة يتغير لون الكتابة من المون 
المون لصفحة التالية، اإلى البني إلى 

األخضر، و تحت ىذا المستطيل يوجد 
سيمين األيمن لرجوع إلى السابق أما 

عند النقر عميو   واأليسر فاالنتقال 
 ة:يأتي إطار جديد بقائمة جديدة، مثمما في الصورة  الموالي

ىذه آخر نافذة من نوافذ  و 
حروف اليجاء، التي ابتدأت بتعميم 

يقوم الطفل بقراءة نطق الحروف 
األمثمة لترسخ الحروف في ذىنو 
مع أكثر، و ىذه القراءة تكون مرفقة 

تشكيل أسماء بيا الحروف  رسميا و
في  في وسطيا، و في أول الكممة و

 ما سبقبعد تعمم كل  آخرىا، و
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تغييرىا وفقا لمجوانب النحوية و تغير  نطق أواخر الكممات و الطفل عمى ".. بالشكل ليتعود
 .1المواقف اإلعرابية"

عمى حروف اليجاء في  التعرفبعد أ/ 
حتى سورة الناس، و تحتو مربع  ،لعبة نور البيان

محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا 
حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 

ربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة الم
 الحركات العربية. 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب  " فالحركة في تعريف المغويين ىي:
فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا 

لناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد شبييا بالسبورة مكتوبة حتى سورة ا
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 

 .2"مكتوبة 

 عند النقر عمى ىذه النافذة يظير إطار يضم جممة من النوافذ.ف

 ذه النافذة يظير اإلطار التالي:عند النقر عمى ى المفتوحة"، و النافذة األولى: -  

"، و تحتو ثالث نوافذ. كما الذي يوجد 
حتى سورة الناس، و تحتو  .في الصورة المقابمة

مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل 
 ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة

                                                

 
 .34، ص 2010، 1المغة العربية وفقا ألحدث الطرائق التربوية، دار المسيرة، عمان، طعموي عبد اهلل الطاىر، تدريس  - 1
 .63ص قصر الكتاب، البميدة، الجزائر، دط، دت، محمد سمير نجيب المبدي، معجم المصطمحات النحوية و الصرفية، - 2
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حتى سورة الناس،  في وسطو نإطار النافذة الموسومة "بالدرس"، يظير  عند النقر عمى
، و تحتو مربع محدد و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 

باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد 
ربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو م

واحدة لمرجوع لمصفحة الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع 
 نافذتين ثانويتين تحت المربع يوجد مستطيل و توحة، ونجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

 السابقة. واحدة لمخروج و

في ىذه الصفحة يقوم البرنامج بنطق  و
ألف "كتابتو في نفس الوقت، فيقول:  الحرف و

 "..اء  اء فتحة ت  ت  "، "اءاء فتحة ب  ب  "، "ميموزة فتحة آ  

فيو "الحروف المفتوحة"،  امكتوب اعند أزرق و
االنتياء من كل الحروف المفتوحة، و العودة إلى 

يسة الختيار النافذة التالية، و ىي نافذة القائمة الرئ
"األمثمة"، و مجزأة إلى حروف عند النقر عمييا 

ن، الذي عمى اليمين تكتب فيو تحتو مربعا ويظير إطار يحوي شريطا مربع آخر فيو الكممات 
يقابمو ، يختار الطفل الكممة  بعد ، و ف، حرفا تمو اتآخر، وو نطق الحر  الكممة مع الشكل و

ىذا المربع فيو سيمين صغيرين يسمحان  و واحدة لمرجوع، و أخرى لل، و تاليا ريد قراءتياالتي ي
تحت المربعين توجد خمس دوائر،  بتغيير الكممات، و
"، "قاف"  واحدة لمتشغيل و "، "الم" فتحة "ل  واحدة خ 

 انتقال لمكممة التالية.، لإليقافاالنتياء ينطقيا كاممة 
م ق  ف ، " فتحة "ق "فتحة "خاء""، يقول: عند اختيار كممة "خ 

م ق    ."ثم ينطقيا مع بعض فيقول: "خ 

"اء  ت  "ـ، "ف"  فتحة  باستعمال ، الم ـ"ـت  ف  "، " فتحة "ت 
نافذة الرجوع لمعودة إلى القائمة الرئيسة، وباختيار النافذة 

ينطق  ،"ق ت ل  "، "فتحة "ل  الحروف الثالثة "قـ " التالية، و ىي نافذة "التدريبات"، بنطقيا، فيقول: 
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" يقوم الحرف األول ثم الثاني  ثم يظير إطار كتبت فيو األمثمة، و عند النقر عمى كممة " ق ت ل 
ىناك سيمين عمى جية اليمين، واحد  ينطقيما معا ثم ينطق الحرف الثالث ثم ينطق معا، و

 واحد لألمثمة الموالية. لسابق )األمثمة السابقة(، و

 بـ"الحروف المكسورة"،المضمومة ال الحروف موسومة فالثانية : و الثالثة النافذة الثانية-
 -األمثمة-أما الثالثة فوسمت بـ" المفتوحة" )الدرس 

الحروف المضمومة"، و ىما نافذتان  التدريبات
 (.خاضعتان لنفس التصميم التقني لنافذة "الحروف

المالحظ في عنوان خاطئ، فاألصح أن ال أنإال أن 
  .روف المكسورةيكتب الحتدريبات صفحة ال

الحروف بقراءتيا عمى قراءة كما أن طريقة 
"، تاء كسرة أو  ،المحركة كسرة "إ "، باء كسرة "ب 

"، ش ر ب   " كسرة" ر  "، "ر  " "ش  " "ط ف ق "، و مثال كممة "ش ر ب  ط ف ق ":  األمثمة مثال: كممة " كسرة "ف 
" ، أما مع الكممة " النحو التا "، "ق " ضمة ""ط "، "ف  ىي  ،كممات األمثمة أو التدريباتلي: "ف 

" ضمة، "أ "، "ب ـ" ف  ل  مع حركة الضمة: "أ ف ق و "، يقوم ، يقول ""ت  التي قرأ بيا في  نفس الطريقة
." "، "تـ " ضمة "ت  نافذة "الحروف المفتوحة". فيقول عند قراءة ة يقول عند قراءو  ضمة "ب 

 ف ق و ".  الحروف المحركة بالكسرة: ألف

فيم الرموز نطقا صحيحا ىو أمر أساسي في عممتي الفيم و يعتمد عمى النوع الثاني إن 
البيان" نطق سميم، نطق ، فيذا البرنامج 1من القراءة و المعروفة بالقراءة الجيرية، فعند معناه"

" كسرة "مي "، ينطقيا بالطريقة اتآتية: ألف، "م  "، ثم ألن:" نطق النقر عمى كممة "أ م ن  "، "أ م 
"..بصوت  إخراج الحروف من مخارجيا الصحيحة عمى د الطفلىذا ي عو   ، و2"ينطقيا مع 

 .   "أ م ن  "بعض معمم لعبة "نور مسموع مع مراعاة ضبط المقروء 

                                                

 
 . 118زين كامل الخويسكي، الميارات المغوية، ص-1
ألطفال القراءة و الكتابة، الدار العممية الدولية لمنشر و التوزيع ودار الثقافة لمنشر و التوزيع، ىشام الحسن، طرق تعميم ا - 2

 .11،  ص2000، 1األردن،  ط
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النافذة الرابعة: موسومة بـ " -
 مراجعة عمى الحركات".

المالحظ عمى ىذه األمثمة،  
ى لذىن أنو جمع بين لتقريب المعن

تسييل الحفظ لديو، كما  الطفل، و
ع "، و  الكممة و ضدىا، "ذ ى ب  و ر ج 
ىذا نجده يقرب و من ال يزرع ال 

معنى من خالل بعض يحصد 
 من ال يطبخ ال يأكل. ، و ، فنتيجة الزرع الحصاد"د  ص  ح  و   ع  ر  كز  "األمثمة 

بعد وضع معين من نوافذ كل نافذة من ىذه النوافذ مخصصة لم: الجممة/ تعميمية ب
التعرف التي يعمم بيا البرنامج السكون، عند النقر عمى 

المدود في لعبة ىذه النافذة يظير اإلطار عمى تعميمية 
مواضع الطريقة الذي يضم أربع  يأتي دورنور البيان 
 السكون.

إطار  عند النقر عمى ىذه النافذة يظير النافذة األولى: موسومة بـ" السكون بعد الفتح"، و-
حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد يضم ىو اتآخر 

باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف 
مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا 

ىذا األخير ىو الذي نختار  ، وشبييا بالسبورة مكتوبة 
 كما في الصورة األخيرة.منو الحرف الذي نريد قراءتو، 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد د عن
باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف 

مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا 



 فصل الثاني:                                تعميمية مهارة القراءة في المعبة اإللكترونية "نور البيان".ال

52 

 

 

 مع باقي الحروف.شبييا بالسبورة مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق نافذة الرجوع إلى القائمة  عند النقر عمى
  المقابل.ب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا تكت

حتى بجانب المربع  ، و"السكون بعد الفتح"يضم قائمة لمكممات التي تخص درس  و ىو
سورة الناس، و تحتو مربع محدد 
باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة 

 . بالشكل

الرجوع لمصفحة السابقة  أما بعد
النافذة المخصصة  و النقر عمى

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا  تدريباتـ"ل
أنيا سيمة، بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

 ألن منيا 

 و الثالثة: الثانية موسومة بـ "السكون بعد الكسر"، أما الثالثة فوسمت بـ" النافذة الثانية-
حتى سورة الناس، و تحتو مربع 
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة 
المراد تعميميا حرفا بعد حرف 

مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع 
 نجد 
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عمى  النافذة الرابعة: موسومة بـ" المراجعة-
ة الناس، و تحتو مربع محدد حتى سور "، السكون

باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 
حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد 

حيث التركيب، مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
حتى سورة الناس، و تحتو  ىذا يتالءم مع ق و

مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة تعميميا حرفا 

 .1الصوتية" عمى نوعين: األبجدية ومكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا النقر عند 
 ، وييا بالسبورة مكتوبة حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شب

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد ىذا ال يتوقف عمى ىذا 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 

 .يحب أن يقرأ الكتاب الذي يفيدهقرأ أي كتاب، بل ال يمكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد  :الجرعميمية ت-/3
تعميميا حرفا بعد حرف حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 
 2يجول و الياء في يييم".في مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد عند 
باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 

حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا 
ين، واحدة لمخروج و ثانويتآخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

                                                

 
 . 107طو حسين عمي الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائمي، المغة العربية مناىجيا و طرائق تدريسيا، ص -1
 .210ص  النحوية و الصرفية، صطمحاتمحمد سمير نجيب المبدي، معجم الم - 2
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 األخرى لمرجوع.

مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا  حتى سورة الناس، و تحتوالنقر و ب 
حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع 

 ، التدريبات.نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

إطار  ند النقر عمى نافذة الدرس، يظيرع و 
الكممة المراد  حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو يضم قائمة لمحروف، و

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل 
ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
وعند النقر عمى "حرف األلف "، ينطقيا، فيقول: 

 ."ب اء  " "،مد باأللف "ىمزة مد باأللف"،" آ"، "بـ

تكتب فيو الكممة المراد حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق بعد االنتياء من 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 

باختياره، المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
عند النقر عمى أية كممة، يقوم بنطقيا مع الشكل،  و

ا"، "مد باأللف"جـ يم فيقول:    ."ج 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع العودة إلى يمكن 
باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا محدد 

اختيار و ، لممد ةقائمة الرئيسلعودة إلى الو ا، المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
 النافذة التالية، وىي نافذة التدريبات، و

الذي اإلطار عند النقر عمييا يظير 
ناس، و تحتو مربع حتى سورة اليضم 

محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، 

النقر كممات مكتوبة مع الشكل وبو مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
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و ا كد  "عمى كممة  النقر، فعند تتم قراءتياعمى أية كممة،  ، "او مد باأللفر ا و  ": "، ينطقيا كاتآتير 
و ا،   و ا كد  "ر  حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد ، أما "ر 

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 
 .مكتوبة

الثانية : و الثالثة النافذة الثانية -
لناس، و تحتو حتى سورة ا موسومة بـ"

مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة 
المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة 

بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا 
آخرا حتى سورة الناس، و تحتو مربع 
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و 
شبييا مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا 

 بالسبورة مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة بالياء  مد "ألف": فقط 
المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا 

المراد تعميميا  بالسبورة مكتوبة حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة
 ". حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 



 

 

 

 

 

 

 ثالثا:
تعميمية ب عالقةقواعد ليا 

 ميارة القراءة.
 .الجممةتعميمية  /1

 

 .الجرتعميمية  /2

 

/ تعميمية الشدة.3
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تب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تك بعد
الشمسية و بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

 الالم القمرية" و "الشدة"، و" التنوين" و كيف أن النون فيو تنطق و ال تكتب. 

يظير اإلطار  الدرسة عند النقر عمى نافذ و لتدريبات.األمثمة، ا، لدرساأ/ تعميمية  
القمرية التي جمعت في  الذي يضم قائمة لمحروف

ك  و خ ف  ع قيمو" ج  مربعا  ، و1قوليم " إب غ  ح 
  .القمري مخصصا لكتابة الحرف

كتابتو مع  بمجرد النقر عميو تتم قراءتو و و
 الشكل، فعند النقر عمى الحرف )ألف( تتم قراءتو

اس، و تحتو مربع حتى سورة الن بالطريقة التالية
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا 

 بالشكلالمعمومات، و خصوصا بعد حرف مرفقة 
ىذه الكممات كممات من القرآن، و بالسبورة مكتوبة 

، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا حتى سورة الناس، و ىذا يشجع الطفل و من ىذه الكممات 
تكتب فيو الكممة المراد تحتو مربع محدد باألزرق 

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 
المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة آخرا 

يرافق القراءة  كتابتيا و تتم قراءة ىذه الكممة وشبييا 

الشكل التام لمكممة، فينطق كممة 
ألف وصل "" عمى النحو التالي: ض  ر  "األ   

قمرية حكميا  سكون ـ"آل "،نبدأ بيا

                                                

 
، ص 1987، 1، دار العمم لمماليين، لبنان، ط2إيميل يعقوب و ميشال عاصي، المعجم المفصل في المغة و األدب، م - 1

996. 
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 ."ض  ر  األ   "ثم ينطقيا مجتمعة  "األ ر  " "،اإلظيار

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا أما عند 
حتى  حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة

بع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة سورة الناس، و تحتو مر 
 بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد 

 يظير اإلطار أيقونة الالم القمرية و الشمسية في الواجية الرئيسة لمعبةعند النقر عمى  
خصص لعنوان  ايضم شريطا أزرقالذي 

حتى الدرس - )تحتو ثالث نوافذ الدرس، و
الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق سورة 

تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 
حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع 

ضم ت الصفحة التيظير لدرس تانافذة عند النقر عمى  نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
  .1" و قائمة الحروف التي تخدم ىذا الدرس،

 ".الت اء  ": تيةبالصيغة اتآالتاء يقرؤىا عند النقر عمى حرف  و

ر اختيا و لالم الشمسية، ةإلى القائمة الرئيس ةعودال بعد التعرف عمى كافة الحروف، و 
اإلطار الذي يضم كممات يظير نافذة األمثمة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع مقتطفة من سور 
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا 

د حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا حرفا بع
لو المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

  األمثمة.إال من خالل قراءة 

                                                

 
 .758، ص2المرجع السابق، م - 1
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حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد فعند النقر عمى 
بييا بالسبورة تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا ش

 .1"مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد  و
بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 
المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 

مكتوبة حتى سورة الناس، و تحتو مربع 
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 

يا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و تعميم
مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا 

 فينطق كممة :عند النقر عمى إحدى ىذه الكممات تتم قراءتيا مع الشكل الذباب، وبالسبورة 
 ."ال دُّع اء " فيقول: "ألف وصل أول "

  

                                                

 
تبة المجتمع العربي لمنشر و عبد السالم يوسف الجعافرة، مناىج المغة العربية و طرائق تدريسيا بين النظرية والتطبيق، مك - 1

 .168التوزيع، عمان، األردن، دط، دت، ص
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عرف عمى تعميمية يحين دور الت، "نور البيان"عمى تعميمية الشدة في لعبة  التعرفبعد 
حتى سورة الناس، و العرض طريقة التنوين، و 

تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل 

- ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
إطار يضم ثالث نوافذ ا يظير عند النقر عميي لفتحة"، والنافذة األولى: موسومة بـ" التنوين با

 ظيرعند النقر عمى نافذة الدرس ت وذتين ثانويتين، ناف رئيسة خاصة بدرس التنوين بالفتحة، و
عند  ، وامربعا مخصصا لكتابة الحرف المراد قراءتي ضم قائمة بحروف اليجاء، وصفحة ت

 مشكوال.النقر عمى أي حرف من ىذه الحروف تتم قراءتو وكتابو 

العودة إلى القائمة الرئيسة لدرس التنوين بالفتحة، و  ،االنتياء من قراءة كل الحروفبعد  و
فيو مربعين  إطار عمى نافذة األمثمة يظير  بالنقرو 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد واحد كتبت 
باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 

نجد مربعا حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع 
 الكممات تتم قراءتيا وآخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

  كأزرار قارئ الممفات الصوتية.في أسفل المربعين نجد خمس دوائر  كتابتيا مع الشكل، و

البد من بعد االنتياء من قراءة األمثمة 
حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد  االنتقال إلى

مربع محدد باألزرق حتى سورة الناس، و تحتو 
باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 

حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد 
نجد نافذتين مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

 األخرى لمرجوع. واحدة مخصصة لمخروج و

موسومة فالثانية : و الثالثة النافذة الثانية -
وسمت بـ" التنوين بالضمة"، و قد صممتا عمى نفس منوال نافذة  و الثالثة بـ "التنوين بالكسرة"،
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"التنوين بالفتحة" سواء من حيث الواجية 
أو من حيث  ،التدريبات( - األمثمة -)الدرس 

أو  األمثمةطريقة قراءة التنوين في الدرس أو 
  التدريبات.

قة التي يعمم بيا عرض الطري ينتقل البرنامج إلى، التنوينعمى تعميمية  التعرفبعد أ/
حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد عند  الش دو . تشديدال

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 
 .2حرفين متماثمين إدغامفيو صرفيا  ،1"مكتوبة 

ربع حتى سورة الناس، و تحتو م و
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و 
مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا 

 ثالث نوافذ كل نافذةبالسبورة مكتوبة 
 .خصصت لمشدة مع احدى الحركات

 " الحروف "، والنافذة األولى: الموسومة بـ-
الذي طار النقر عمى ىذه النافذة يظير اإل عند

حتى سورة الناس، و تحتو مربع  يضم العنوان، و
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا 
حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 
 .المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة

عند النقر عمى نافذة الدرس يظير  و 
 مربع فيو مستطيل كتبت فيو الحروف، وإلطار ا

                                                

 
 .113، صجم المصطمحات النحوية و الصرفيةمحمد سمير نجيب المبدي، مع - 1
  .392، ص1م معجم المفصل في المغة و األدب،إيميل يعقوب و ميشال عاصي، الينظر:  -2
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: باء، تتم قراءتو بالطريقة اتآتيةخصص لكتابة الحرف المراد قراءتو، فعند النقر عمى حرف ال
  ".الثاني متحرك "أ ب   ألف فتحة" آ" باء مشددة بالفتح عبارة عن حرفين األول ساكن  و

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد 
حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد بعد 

مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة حتى سورة الناس، 
و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 

الكممات التي وردت فييا الحروف من المربع نجد 
 ائمة تتم قراءتيا ولمات الموجودة في الق  المشد

 كتابتيا مع الشكل.

لعودة إلى و ا .بعد االنتياء من قراءة األمثمة
القائمة مجموعة من دة مع الفتح، وعند النقر عمى 

الرئيسة واختيار نافذة التدريبات كممة من ىذه 
الكممات تتم قراءتيا وفق يظير اإلطار الذي يضم 

 الشكل.

و الثالثة وسمت بـ" الحروف المشددة مع  موسومة بـ" "،لثانية فا: و الثالثة النافذة الثانية -
ىما نافذتان مصممتان بنفس التقنية الضمة". و 

التي في النافذة األولى "الحروف المشددة مع 
الفتحة" سواء من حيث الواجية الرئيسة أو 
من حيث نطق البرنامج لمختمف المدود في 
مختمف المراحل من الدرس أو األمثمة أو 

    لتدريبات.ا

 األمثمة أنيا مأخوذة من السور القرآنية. كممات المالحظ عمى 
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حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا كما يمكن 
بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 
المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 

تو مربع مكتوبة حتى سورة الناس، و تح
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و 
  .حتى مع نافذة التدريباتمقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة ، يأتي م الطفل لمشدةتعم
رفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا المراد تعميميا ح
 ىي: أسفمو ثالث نوافذ و ، وبالسبورة مكتوبة 

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا  -
بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 

ورة المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسب
مكتوبة حتى سورة الناس، و تحتو مربع 
محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة 
 .األخرى لمرجوع لمخروج ومكتوبة 

حدد حتى سورة الناس، و تحتو مربع مالنقر عمى حرف من الحروف الموجودة و ب
باألزرق تكتب فيو حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 

تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا 
المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة مكتوبة 

 رسم بالمون األزرق ليفرق الطفل بين الحرف و
 الشكل.

ضم قائمة مثمة، فتلمخصصة لألاأما النافذة  
عند النقر  بالكممات المشددة مع التنوين بالفتح، و
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الشكل لكل حرف من ىذه الحروف  تتم كتابتيا حرفا بعد حرف مع القراءة و "ايً ق  ر  ش  "عمى كممة 
حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا ثم تتم قراءة 

كذلك  وبالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة بعد حرف مرفقة 
 المون الذي خصص لمشكل أيضا واضح. ، و"الراء"

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد لعودة إلى ابعد  و
عا آخرا شبييا بالسبورة تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مرب

، حرفا بعد حرف ثم تقرأ الكممة تقرأ مشكولةعند النقر عمى إحدى ىذه الكممات  ومكتوبة 
 .مجتمعة

أما  موسومة بـ" الحروف المشددة مع التنوين بالكسر"فالثانية : و الثالثة النافذة الثانية
حتى سورة الناس، و تحتو النافذة الثالثة 

تكتب فيو الكممة المراد مربع محدد باألزرق 
تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و 
مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا 

أن البرنامج خاضع لنفس بالسبورة مكتوبة 
حتى سورة الناس، و تحتو التصميم فقد 

مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد 
ذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا بالسبورة تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ى

 .مكتوبة

حتى سورة الناس، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد  العودة إلى بعد  و
تعميميا حرفا 

بعد حرف مرفقة 
بالشكل، و 
مقابل ىذا 
المربع نجد 

عمى كممة من الكممات تابة الكممة المختارة، وعند النقر مربعا آخرا شبييا بالسبورة مكتوبة 
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كما ىو موضح في الصورتين سواء كان  ع الشكل وكتابتيا م الموجودة في المربع تتم قراءتيا و
 .التشديد مع الكسر أو الضم
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 :يأتيما   ،إنيٍا تُصمانم مه جمهح انىتائج 
باألزرق تكتب فيو الكممة  حتى سورة الناس، و تحتو مربع محددمٍاسج انقشاءج  -1

المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد مربعا آخرا شبييا 

 مشٌُن تٍا.بالسبورة مكتوبة 

حياتً تيشتطٍا  َ ،تؼهيم انقشاءج تأسهُب انهؼة يقشب انمجشداخ إنّ رٌه انمتؼهم -2

 انُاقؼيح انتي يؼيشٍا .

دقيقا في  تجؼهً سشيؼا َ ، َانقشاءج تؼهم انطفم "نثيانوُس ااإلنكتشَويح "هؼثح ان -3

 نذيً. انىطقيحمٍاسج  انطاقح انزٌىيح َ تىمِّياإلجاتح، ألوٍا 

حتى سورة ، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب  "وُس انثيان" حاإلنكتشَويهؼثح ان -4

نجد مربعا آخرا فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع 

 مذسكاتً انحسيح. َاقؼً َشبييا بالسبورة مكتوبة 

ٌزا  خاصح تانتؼهيم انزاتي، َ "وُس انثيان" تسمح األنؼاب اإلنكتشَويح ػامح َ -5

 تصحيحٍا. األخيش يمكه انطفم مه اكتشاف أخطائً َ

حتى حرف مرفقة بالشكل، و مقابل ىذا المربع نجد سورة ٌزا انىُع مه األنؼاب  -6

، و تحتو مربع محدد باألزرق تكتب فيو الكممة المراد تعميميا حرفا بعد مربعا آخرا شبييا الناس

 .َ انحشكيحبالسبورة مكتوبة 

انطفم مه مغ األجٍزج انمُاقف َ أداء األوشطح تثقح ه تمك  "وُس انثيان " -7

ُ  انتؼامم تسٍُنح متاتؼح انتؼهيماخ  َانثشمجياخ َ  استقالنيح. فٍم َ سج َانمص

،  إتقانػهّ تىميح مٍاستي االستماع انؼمهياخ انقشائيح )انفٍم األطفال  تساػذ -8

 في َانتشكيز. تحسيه مستُاٌم في انقشاءج، َ ، َانتزكش، االستيؼاب ..(
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ِ انتؼثيش ػه ، َ تزيذ مه ثقتً تىفسً انطفم ػمتىاء شخصيتً، َ مي قذساخ تى   -9

 .راتً

في  ٌزي ، ٌَزا يساػذ انطفم ي انتؼهيميح  فانهؼثح متسهسم َ مىظم ػشض انمادج   -10

 انفٍم.انشتط َ ػمهيتي 

  األساس.م نتؼه  نؼمهيح انقشاءج انكافيح انمٍاساخ انهغُيح تؼطي ٌزي انهؼثح انفشصح  -11

 مستُِ. تتىاسة َسٍهح،  األطفال َ قذساتٍم انمُاضيغ انهؼثح تؼشضٍا ٌزي  -12



 

 

 قائمة املصادر

 و           
 املراجع
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