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النظرية البنائية في تنميـة مهـارات الفهـم         فعالية األنشطة اللغوية القائمة علي      " : عنوان البحث   
  " تالميذ المرحلة اإلعداديةىوالسرعة في القراءة لد

 كليـة  – جامعة عين شمس – تخصص مناهج وطرائق تدريس اللغة العربية   –ماجستير في التربية    
  . قسم المناهج وطرق التدريس–البنات لآلداب والعلوم والتربية 

  

ءة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية،     هارات الفهم والسرعة في القرا    هدف هذا البحث إلى تنمية م       
   . من خالل استخدام مجموعة من األنشطة اللغوية القائمة على النظرية البنائيةوذلك

  

واستلزم ذلك دراسة نظرية للبحوث والدراسات واألدبيات ذات الـصلة بموضـوع البحـث                
ثالث من فصول البحث؛ وذلك بهدف التوصل إلى األسـس          الحالي، وتم تناولها في الفصلين الثاني وال      

الفلسفية التي يقوم عليها البحث، وأيضا التوصل إلى قائمة بمهارات الفهم القرائي المناسـبة لتالميـذ                
  .المرحلة اإلعدادية

  :وفي الفصل الرابع من هذا البحث تم عرض أدوات البحث وإجراءاته، والتي شملت 
  قائمة بمهارات الفهم القرائي المناسبة لتالميذ المرحلة اإلعدادية إعداد.  
                  إعداد أوراق النشاط اللغوي لتنمية مهارات الفهم والسرعة في القـراءة لـدى تالميـذ المرحلـة

 .اإلعدادية

  على البنائية في تدريس موضـوعات القـراءة   ةإعداد دليل المعلم الستخدام األنشطة اللغوية القائم 
 .ة لتالميذ الصف الثاني اإلعداديالمتعدد

               إعداد اختبارين، أحدهما لقياس الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، واآلخر لقياس سرعة
 .القراءة لدى تالميذ المرحلة نفسها 

              اختيار مجموعة البحث من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وتقسيمهما إلى مجموعتين، إحـداهما
 .رى ضابطة تجريبية واألخ

                  تطبيق اختباري الفهم القرائي، وسرعة القراءة على المجموعـة المختـارة قبليـا، ثـم تـدريس
موضوعات القراءة المتعددة لتالميذ المجموعة التجريبية باستخدام األنشطة اللغوية القائمـة علـى        

 .   المختارة بعديا الفهم القرائي وسرعة القراءة على المجموعةيالنظرية البنائية، ثم تطبيق اختبار

وبعد المعالجة اإلحصائية لدرجات التطبيقين القبلي، والبعدي تم التوصل إلى عدد من النتائج، من              
  : أهمها

  .ثبوت فعالية األنشطة اللغوية القائمة على النظرية في تنمية مهارات الفهم والسرعة في القراءة
  .     في ضوء النتائج التي تم التوصل إليهاوقدم البحث في النهاية عدد من التوصيات والمقترحات 

  


