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 مستخلص الدراسة

تنمية مهارات فهم املقروء يف ضوء نظرية الربط املعريف واحلاجات اللغوية لدى  " 
 متعلمات اللغة العربية يف مكاتب توعية اجلاليات" 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد احلاجات اللغوية ملتعلمات اللغة العربية يف مكاتب توعية 
وية لديهن، ومعرفة مدى فاعلية  اجلاليات، مث تصمممممممممممميي بربما تعليم  بااات علل احلاجات اللغ

هممذا المبما يف تاميممة مهممارات فهي املدروا لممدى متعلمممات اللغممة العربيممة يف مكمماتممب توعيممة  
اجلاليات، واسمممممممممتادمت الدراسمممممممممة املاها ومممممممممة  التنري  طو ا موعة الوا د  يف   ااا ت ةي  

ية، وكانت  دواهتا: اسممممممممممممممتةانة علل نظرية الربط املعريف واحلاجات اللغو دائي  المبما التعليم  ال
حتدد  اجات املتعلمات اللغوية، وعلل ضممممممممموا هذه امسمممممممممتةانة تممممممممممي المبما املد   لتامية 
مهارات فهي املدروا، وكذلك امختةارين الدةل  والةعدي، و ددت نتائا الدراسممة وموعة من 

احلمماجممة إىل وه : )احلمماجممات ا كمهر  ليممة لممدى متعلمممات اللغممة العربيممة يف مكمماتممب اجلمماليممات 
فهي آايت الدرآن الكرمي، احلمماجممة إىل اسممممممممممممممتاممدا، الكلمممة يف ملممة جممديممد ، احلمماجممة إىل فهي 
مةادئ الدين اإلسمممممممممهم  ، و جهرت نتائا الدراسمممممممممة وجود فرو  طات دملة إ صمممممممممائية عاد 

 كما    بني امختةار الدةل  وامختةار الةعدي وطلك لصمماا امختةار الةعدي،٠،٠٥مسممتوى )
 علل من احلممد ا د   ه     و ١،٥٠٣بياممت الاتممائا  ن درجممات الكسممممممممممممممممب املعممد  بلغممت )

 ، وهذا يد  علل فاعلية المبما التعليم  ١،٢وه  ) )بهك ملسممممممممتوى اللاعلية ال   ددها  
 املد   يف تامية مهارات فهي املدروا لدى متعلمات اللغة العربية يف مكاتب توعية اجلاليات.

، الربط املعريف،    اللغويممة اجممات، احلمم  ، مهممار  الدراا   املهممارات اللغويممة:    الكلمــات املاتــا يــة
 .فهي املدروا، مكاتب توعية اجلاليات
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Abstract 

"Developing Reading Comprehension Skills in Light of the Schema 

theory and the Linguistic Needs of Female Learners of Arabic in 

Community Office" 

 The study aimed at identify the Linguistic needs of female learners of 

Arabic language in the community awareness offices and then designing 

an educational programme based on their Linguistic needs, and knowing 

the extent of effectiveness of this programme in developing the reading 

comprehension skills of female learners of Arabic Language in the 

community awareness offices. 

 The study used the quasi- experimental- one group approach, during the 

application of the educational programme on the schema theory and 

linguistic needs, and its tools were: A questionnaire that identifies the 

linguistic needs of Female learners, and in light of this Questionnaire, the 

proposed programme was designed for developing reading comprehension 

skills, as-well as two pre- and post-Tests- The results of study identified a 

group of the most important needs of female learners of Arabic language 

in community awareness offices namely : ( The need to understand the 

verses of the holy Our' an , the need to know how to use a word in anew 

sentence; and the need to understand the principles of Islamic religion I. 

The results of the study showed that there are statistically significant 

differences at the level of (0.05) between the pre-test and the post -Test, 

the results showed that the Level of effectiveness specified by (Black ) 

which is (1.2) and this indicates the effectiveness of the proposed 

educational programme in developing reading Comprehension skills of 

female learners of Arabic language in the Community awareness offices. 

 Key words: Linguistic skills reading skills;" Linguistic needs; schema 

theory; reading Comprehension community awareness offices.  
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