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 مستخلص الدراسة
 .ثانية عنوان الدراسة: استراتيجيات تدريس مهارة القراءة التي يستعملها معلمو العربية لغة

 : هند بنت إبراهيم ياسين.الباحثة
 د. أحمد محمد بابكر. المشرف العلمي:

 األستاذ المشارك في قسم علم اللغة التطبيقي. 
 معهد تعليم اللغة العربية.-مام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة اإل الجامعة:

 م.1212ه /2441 العام:
 : درجة الماجستير.الدرجة العلمية

 : علم اللغة التطبيقي.والتخصصالقسم 
والكشف  ،لتعرف عل  استراتيجيات تدريس مهارة القراءة لدى معلمي اللغة العربية لغة ثانيةهذه الدراسةة إل  ا هدفت
بين  - إن وجدت -قة العالومعرفة  ،تدريس مهارة القراءة التي يستعملها معلمو العربية لغة ثانية فياالستراتيجيات عن 

 والمؤهل العلمي. تلك االستراتيجيات في التدريس وبين الخبرة العلمية للمعلمين،
ذلك اتبعت الباحثة المنهج المسةةحي لالويةة يص، ويةةممت قاسمة باسةةتراتيجيات تدريس مهارة القراء تت ةةمن  لتحقيق
ن األسةةةالي  ل  مجموعة ماسةةةتراتيجية، وتحققت من يةةةدقها وثباتها، وأل ةةةعت الباحثة البيانات التي جمعتها إ 12

 اإلحصاسية، وأس رت الدراسة عن عدد من النتاسج، أبرزها اآلتي:
ص اسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيات عل  درجة عالية من التطبيق، بينما 22ص اسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجية، حصةةةةةةةةةةةةةةلت ل12بلغ عدد االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجياتل

  ة من التطبيق.منخ ص استراتيجية عل  درجة متوسطة من التطبيق، وحصلت لاستراتيجيتينص عل  درجة 21حصلتل
عدم وجود فروق ذات داللة إحصةةاسية في درجة تطبيق االسةةتراتيجيات التي يسةةتعملها معلمو اللغة العربية لغة ثانية في 

 تدريس مهارة القراءة تعزى لمتغير المؤهل الدراسي.
بية لغة ثانية في غة العر عدم وجود فرق ذات داللة إحصةةةةاسية في درجة تطبيق االسةةةةتراتيجيات التي يسةةةةتعملها معلمو الل

 تدريس مهارة القراءة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 وفي ضوء النتاسج أويت الدراسة بتوييات أهمها:

 ة لغة ثانية.في تعليم اللغة العربيالقراءة  ةتوظيف استراتيجيات تدريس مهار تشجيع أع اء هيئة التدريس عل   
لعربية لغة المستخدمة في تدريس مهارة القراءة في معهد تعليم اللغة اريسية في االسةتراتيجيات التدالعمل عل  التنويع  

 ثانية.

  



Abstract 

Study Title: Teaching Reading Skill Strategies Among Arabic 

Language Teachers as a second language. 

Researcher: Hind Ibrahim Yaseen. 

Academic Supervisor:  Prof.Dr. Ahmed Mohammed Babker.  

Associate Professor in Applied Linguistics Department.   

University & College: Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

(IMSIU), Teaching Arabic Language Institute. 

Academic year: 1442 A.H 

Degree: Master.   

Department &major: Applied Linguistics.   

 This study aimed to identify the strategies of teaching reading skill 

among Arabic language teachers as a second language, to uncover the 

strategies that Arabic second language teachers use while teaching the 

reading skill, and to know the relationship - if any - between those 

strategies in teaching and the scientific experience of teachers and 

academic qualification. 

To achieve study aims, the researcher followed the survey 

methodology (descriptive), and designed a list of strategies that includes 

25 strategies to teach reading skill and verified their validity and reliability. 

The researcher subjected the collected data to a set of statistical methods. 

The study resulted in several results; the following are the most 

remarkable: 

- The number of strategies reached (25) strategies. (10) strategies 

obtained a high degree of application, while (13) strategies obtained a 

moderate degree of application, and (two strategies) obtained a low 

degree of application. 

- There are no statistically significant differences in the application of 

strategies degree used by Arabic language teachers as a second 

language while teaching reading skill due to the academic qualification 

variable. 

- There are no statistically significant differences in the application of 

strategies degree used by Arabic language teachers as a second 

language while teaching reading skill due to the years of experience 

variable. 

Considering the results, the study recommended some recommendations, 

the most important of which are: 



- Encouraging teachers to use reading skill strategies while teaching 

Arabic as a second language. 

- Work to diversify the teaching strategies used in teaching the skill of 

reading in the Teaching Arabic Language as a Second Language 

Institute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 فهرس المحتويات

 الصفحــــــة المــوضـــــوع
 أ اإلهةةداء

 ب الشكةر والتقدير
 ج مستخلص الدراسة

 د المستخلص باللغة اإلنجليزية
 و فهرس المحتويات
 ط فهرس الجداول
 ي فهرس األشكال
 ي فهرس المالحق
 2 مقةدمةة الدراسةة

 1 ةةةوع الدراسةةموض
 1 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 4 أهمية الدراسة
 4 الدراسة أهداف

 2 الموضوعأسباب التيار 
 2 ةةةدود الدراسةةح

 6 ةةةةات السابقةةالدراس
 11 الفصل األول: اإلطار النظري

 14 االستراتيجيات: المبحث األول
 12 صStrategyأوال: تعريف كلمة االستراتيجية ل

 12 ثانيا: تعريف م هوم استراتيجية التدريس
 12 ثالثا: أقسام االستراتيجيات

 12 رابعا: مواي ات االستراتيجيات



 الصفحــــــة المــوضـــــوع
 11 لامسا: مكونات االستراتيجية

 11 سادسا: معايير استراتيجية التدريس
 14 المبحث الثاني

 12 أوال: المدلل في التدريس
 16 ثانيا: طريقة التدريس
 12 ثالثًا: أسلوب التدريس

االستراتيجية والطريقة والمدلل واألسلوب في رابعا: ال رق بين كال من: 
 التدريس

13 

 44 المبحث الثالث: مهارة القراءة
 42 تعريف مهارة القراءة

 44 أهمية القراءة
 43 أهداف مهارة القراءة

 22 العربية باللغة الناطقين لغير القراءة مهارة تدريس أهداف
 21 باللغة العربيةلطوات تدريس مهارة القراءة لغير الناطقين 

 26 استراتيجيات تدريس القراءة
 41 الفصل الثاني: إجراءات الدراسة

 44 دراسةال منهج
 44 أداة الدراسة

 42 مجتمع الدراسة
 42 مواي ات عينة الدراسة
 44 مراحل تصميم االستبانة
 22 يدق االستبانة وثباتها
 21 مرحلة توزيع االستبانة 



 الصفحــــــة المــوضـــــوع
 24 لفي يورتها النهاسيةص استبانة معلمين
 23 تطبيق االستبانة

 23 أسالي  المعالجة اإلحصاسية
 32 الفصل الثالث: عرض النتائج ومناقشتها

 31 ةةةةةنتاسج الدراس
 31 نتاسج إجابة السؤال األول
 32 نتاسج إجابة السؤال الثاني
 33 لثنتاسج إجابة السؤال الثا

 222 ةـــة الدراســـخاتم
 222 نتاسج الدراسة ملخص

 221 توييات الدراسة
 224 مقترحات الدراسة

 222 عـــــراجــالم
 222 ةـــــق الدراســـمالح

 

  



 فهرس الجداول 

 الصفحــــة الموضـــوع رقم الجدول
 24 السابقة الدارساتفي  ءما جاملخص بأهم  ص2 - 2ل
ي واألسلوب فال روق األساسية بين االستراتيجية والطريقة  ص1-2ل

 ص24 26، 1222ل التدريس الحميدان
41 

 46 أفراد الدراسة وفقا لمتغير المؤهل العلمي توزيع ص2-1ل
 44 أفراد الدراسة وفقا لمتغير سنوات الخبرة توزيع ص1-1ل
 42 يبين كل عبارة من عبارات االستبانة ومصدرها: ص1-1ل
 22 المحكميناالستراتيجيات التي تم تعديلها حس  رأي  ص4-1ل
 21 معامالت ارتباط فقرات االستبانة بالدرجة الكلية لها ص2-1ل
 21 قيم معامالت الثبات ل قرات االستبانة ص6-1ل
 32 المتوسط الحسابي ودرجة التطبيق ص4-1ل
التكرارات والنس  المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  ص2-1ل

لتي ا االستراتيجياتالمعيارية الستجابات أفراد العينة حول 
 يستعملها معلمو اللغة العربية لغة ثانية في تدريس مهارة القراءة

31 

 ويلز لداللة ال روق في درجات تطبيق لكروس كانتاسج التبار   ص1-1ل
ي التي يستعملها معلمو اللغة العربية لغة ثانية ف االستراتيجيات

 ةر المؤهل العلميلمتغيتدريس مهارة القراءة تبعا 

32 

 

 

 

  



 فهــرس األشكـــال

 الصفحــــة الشكل رقم الشكل
ص2-2ل الطريقة  –ية االستراتيج العالقة بين االستراتيجية، الطريقة، األسلوب 

 األسلوب –
42 

ص1-2ل  42 االستراتيجية، والطريقة، واألسلوب عند الحميدانالعالقة بين  
ص1-2ل  41 العالقة بين كال من لالمدلل، االستراتيجية، الطريقة، األسلوبص 

 

 

 فهــرس المالحــق

 الصفحــــة الملحق رقم الشكل
ص2ل  222 في يورتها األوليةاستبانة معلمين  
ص1ل  223 أسماء األساتذة المحكمين 
ص1ل  212 المحكمينلطاب  

 

 
 

 


