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 :الممخص
( طالبة 9393وبمغ مجتمع البحث ) ،اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي في منيجية البحث واجراءاتو
( طالبة من طالبات الصف الرابع 534واختارت الباحثة العينة الطبقية العشوائية وبمغت عينة البحث )

 %( من مجتمع البحث االصمي.03االدبي يمثمون نسبة )
 (8عّدت الباحثة اداة البحث )بطاقة المالحظة( المتضمنة ميارات القراءة السريعة حيث بمغت )

تنظيم حركات  ،زيادة المدى القرائي لمعين ،التعرف الى الكممة  ،ميارات رئيسية وىي )تركيز االنتباه
فيم الفكرة الرئيسية( وميارات فرعية  ،االستنتاج ،فيم االفكار التفصيمية ،تنظيم حركات اليد ،العين

متوافر لحد  ،)متوافر( ثالث بدائل 9ووضعت الباحثة لكل ميارة ) ،(ميارة فرعية 03تكونت من ) 
ثم عولجت البيانات  ،غير متوافر( بعد التحقق  من صدقيا وثباتيا تم تطبيقيا عمى عينة البحث  ،ما

 ،الوسط المرجح ،مربع كاي ،احصائيًا باستعمال الوسائل االحصائية وىي )معامل ارتباط بيرسون
 .ومعامل الفا كرونباخ( ،لمئوي والوزن ا

 لتقويم، ميارات القراءة السريعة، تنظيم حركات العين(.الكممات المفتاحية: )ا
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in light of Speed Reading Skills 
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Abstract: 

The researcher adopted the descriptive method procedures in her study . The 

research community reached (3،930) students، and the researcher chose the 

stratified random sample. The research sample was (405) female students of 
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the fourth literary grade، representing (10%) of the original research 

community. She made research tool (Note Card) that consists of (8) eight 

main skills for speed reading (1-attention focus 2-word recogntion 3- 

increasing eye reading range 4- regulating eye movements 5- regulating 

hands movements 6- understand detailed ideas 7-conclusion 8- understand 

the main ideas) and sub-skills consists of (19)  eighteen sub-skills. The 

researcher chose (3) three alternatives (available، available to extend، 

unavailable) to measure the main and sub-skills،  after verifying its validity 

and stability، it's been applied to the research sample . The data have been 

treated statistically using the statistical methods (Pearson correlation 

coefficient، chi-square، weighted mean، weight percentile، and Cronbach's 

alpha coefficient). 

Keywords: (calendar, speed-reading skills, eye movement regulation). 

 
 مفيوم التقويم: 

وىو يواكبيا  ،ان التقويم يمثل جزءًا ال يتجزأ  من عممية التعمم ومقومًا اساسيًا من مقوماتيا
في جميع خطواتيا ويعرف التقويم بمعناه العام عمى انو عممية اصدار حكم عمى االشياء او 

ولمتقويم  ،الموضوعات او المواقف او االشخاص اعتمادًا عمى معايير او محاكات معينة
دور في تحديد قيمة األشياء والحكم عمى مدى نجاح المشروعات وقد استخدم االنسان 
التقويم بصوره المختمفة واساليبو المتنوعة منذ كانت ىناك غايات ينبغي الوصول الييا 

 (.6 ،5334،وامال يسعى الى تحقيقيا)عثمان
مدى نجحيا في تحقيق االىداف ولمتقويم دور في مجال التربية  بأنو يصدر احكامًا عمى 

العامة التي يتضمنيا وكذلك التعرف عمى نقاط القوة لدعميا ونقاط الضعف لعالجيا 
وتقديم المقترحات لتصحيح مسار  ،وتشخيص المعوقات التي تحول دون بموغ االىداف
حيث انيا عممية  ،(934 ،5353 ،العممية التربوية وتحقيق اىدافيا المرغوبة )دحالن

ة يقوم بيا المربي بيدف البحث عن مواطن القوة وتعزيزىا ومواطن الضعف وادراكيا تربوي
 ،عن طريق التدعيم او العالج لمضعف الذي يالحظو جماعة من المتعممين )الدمرداش

0338، 054.) 
والتقويم ىو عممية تشخيصية وعالجية تستيدف الكشف مالحظة وجوانب وقدرات  

ر القرار وتزويد متخذي القرار بالتغذية الراجعة لغرض  تحديد وميارات التعميم  بغية تسيي



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

859 

مواطن الضعف والقوه في التدريس بقصد تحسين عممية التعميم والتعمم وتطويرىا بما يحقق 
ألنو ييدف الى التعديل او التحسين ،(94، 5303،اىداف تدريس المادة  الدراسية)كوافحو

فكممة تقويم  تأتي من الكممة قوم الشيء ،لكيف الى جانب التقدير القيمة من حيث الكم وا
 (.53 ،5332،واعطائو قيمة وقدرًا )مسني  ،اي عدلو

فكان سابقًا موجيًا لمكشف عن القصور  ،اختمف مفيوم التقويم بالوقت الحاضر عن ذي قبل
اما في الوقت الحاضر اصبح عممية تشخيصية عالجية تيدف الى معرفة التقدم الذي 

والجماعة فيو يمثل القاعدة االساس ألي خطوة تطويرية ويسيم بالكشف عن احرزه الفرد 
امكانات المتعممين وقدراتيم وينظر لمعممية عمى انيا شاممة في جميع عناصرىا)زاير 

والتي يقوم بيا الفرد او الجماعة لمعرفة النجاح او الفشل في  ،(955 ،5305 ،وايمان
لمنيج حتى يتمكن من تحقيق االىداف المنشودة تحقيق االىداف العامة التي يتضمنيا ا

 (.033 ،5333 ،بأحسن صورة ممكنة)حمادات
 

 الخطوات الرئيسية لمتقويم:
تحديد االىداف: وىي الخطوات االولى في عممية التقويم التي يجب ان تتم بالدقة -0

 والشمول والتوازن والوضوح حتى تكون مناسبة لمعمل التربوي الذي نريد تقويمو.
تحديد المجاالت التي ُيراد تقويميا والمشكالت التي يراد حميا: فيناك العديد من -5

المجاالت التربوية التي يمكن تقويميا والتي تتضمن المنيج ومكوناتو والمدرس وقضاياه 
 والطالب ونموه والمدرسة وادارتيا وغير ذلك من المجاالت.

من االتصال بالجيات التي سوف يتناوليا من  التنفيذ : عند البدء بعممية التقويم اذ البد-9
 (.54 ،533 ،اجل تفيم ىذه الجيات بأىداف التقويم والتعاون مع القائمين)ممحم

تحميل وتفسير واستخالص النتائج:تمثل ىذه الخطوة جمع البيانات المطموبة وتصنيفيا -4
 وتحميميا واستخالص النتائج.

ول عمى النتائج من تحميل وتفسير واستخالص التعديل وفق نتائج التقويم: بعد الحص-5
 النتائج يمكن تقديم مقترحات مناسبة تيدف الى تحقيق اىداف منشودة في عممية التقويم.
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تجريب الحمول المقترحة: ينبغي ان تخضع ىذه المقترحات لمتجربة بيدف التأكد من -6
ت الالزمة لعالجيا ومن اجل دراسة مشكالت التطبيق واتخاذ االجراءا ،سالمتيا من جية

 (.956 ،5305 ،من جية اخرى) زاير وايمان
 

 اىمية  المطالعة )القراءة(:
-مازالت  القراءة  تشكل  احد  اىم  الميارات  البشرية التي دفعت االنسان لمتطور والرقي 

بما تحقق من اىداف عن بقية مخموقات اهلل فيي عماد ومفتاح العمم  -وىي ما ميزتو
وىي نافذتو عمى العالم  ،ووسيمة االنسان لمواكبة التطور االنساني في مجاالتو المختمفة 

 مستقبمو.ماضيو وحاضره و 
تطرق العديد من الباحثين لمقراءة بأنيا عممية عقمية، وتعني إدراك القارئ لمنص المكتوب 

ويو، اذ انيا  تجربة تفاعمية بين القارئ والنص المكتوب، حيث ان توفيمو واستيعاب ما يح
الغرض منيا االستزادة وطمب المعمومات، حيث يتم قراءة ىذه المعمومات إما بصمت أو 

، ويجب عمى الشخص القارئ أن يكون قادرًا عمى نطق وفيم الكممات،  بصوت   عال 
والحروف، واإلشارات، والرموز الموجودة في النص وترجمتيا الى افكار واالستجابة لما 
تمميو ىذه الرموز ، وتحتاج القراءة إلى وجود ميارات داعمة مثل، ميارة الكتابة، والتحدث، 

ئل اكتساب المعرفة االنسانية  والتعرف عمى حضارات االمم واالستماع لتكون من اىم وسا
 (.035 ،5302،السابقة والمعاصرة فيي غذاء العقل وثروة الروح)العزاوي

إذ إنيا تزود المتعممين  ،وىي عماد كل عممية تعميمية ومفتاح لممواد الدراسية اأُلخرى
ت ورفع مستوى فيميم بالمعمومات تساعدىم في تنمية ميوليم وحل الكثير من المشكال

ثارة روح النقد وتوفير فرص  االستماع والتسمية  ،لممسائل االجتماعية  وتساعدىم في  ،وا 
ويعدىا المجتمع من الوسائل الميمة  ،اإلعداد العممي والتوافق الشخصي واالجتماعي 

وىي من الوسائل التي تدعو إلى التقارب بين أفراد المجتمع ) الجبوري  ،لمنيوض بو 
 ( . 585:   5353السمطاني ،و 

 والتكنولوجيةوبالرغم من كثرة مصادر العمم المتمثمة في وسائل التواصل واالتصال الجديدة 
بل ارتقت وتأنقت  ،لم تفقد سميتيا ولم يتراجع دورىا في عممية التعميم والتعمم القراءةاال ان ،
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وتفاعمو بما يدور حولو  وبقيت تمك االداة التي يحتاجيا االنسان لمحصول عمى المعرفة
 (.5332)عاشور والحوامدة 

فيي وسيمة لربط افراد المجتمع بعضيم ،وتعتبر القراءة ميمة في حياة الفرد والمجتمع 
فيي تمثل  ،كما انيا اداة لنقل التراث الحضاري المكتوب بين اجيال المجتمع ،ببعض

فرد بكل جديد ومبتكر انتجو العقل االساس القوي لممعرفة المنظمة والمتعمقة كما انيا تمد ال
 (.055 ،5339،البشري بمختمف المجاالت وفي مختمف الثقافات)الحيمواني 

 اىداف القراءة:
 تحقيق جودة النطق وحسن االداء وتمثيل المعنى.-0
 اكتساب الميارات القرائية كالسرعة واالستقالل في القراءة وتحديد افكار المادة المقروءة.-5
 القدرة عمى الفيم وزيادة الثروة الفكرية والثقافية لدى المتعمم.تنمية -9
 اكتساب القيم الفاضمة وتعديل السموكيات واالتجاىات السمبية.-5
االنتفاع بالمادة المقروءة في الحياة العممية مثل قراءة الخطابات واالشعار والالفتات -4

 .(05 ،5300 ،والتعميمات وغيرىا)الفي
 لمتعمم المغوية واكسابو خمفية لفظية واتجاىًا ايجابيًا نحو الكممات وتعمميا.زيادة حصيمة ا-6
 تييئة المتعمم اجتماعيًا لتقبل حياة الجماعة والتعامل معيا.-2
 تنمية الميارات الحسية والحركية لميارات القراءة والكتابة.-8
الثروة المغوية  تقديم الخبرات الضرورية لممتعمم تمك الخبرات التي تساعد عمى نمو-3

 (.082 ،5305 ،والنمو في ادراك المعاني )الخفاف
 

 :اىمية القراءة السريعة
لم يعد االنسان في عصر المعمومات بإمكانو دائمًا ان يقرأ ببساطة وتميل كما كان االمر 

فعالمنا اليوم اصبح فيو االنتاج الفكري يتضاعف بسرعة خارقة بكل انواعو  ،في الماضي
وان ماليين الوثائق اصبحت اليوم تحت التصرف في جميع موضوعات المعرفة االنسانية 
حتى اضحى من المستحيل عمى اي متخصص في عمم من العموم االطالع اال عمى جزء 

لكافي حتى لو خصص وقتو كمو لمقراءة بسيط جدا في مجال تخصصو لعدم وجود الوقت ا
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ألن عمى االنسان واجبات حياتية اخرى غير القراءة ومن ىنا اصبحت سرعة القراءة 
اكثر من اي وقت مضى لمتمكن من االطالع ولو عمى جزء بسيط مما ُينشر في ،مطموبة 

ألنيا  لذا ان ميارات سرعة القراءة كفيمة بحل ىذا االشكال ،مجال اىتمام كل واحد منا
تختصر الوقت والجيد مع تقديم فيم افضل وذلك ألن العقل يفضميا ما فييا من تنظيم 

 (.538 ،5332 ،افضل )الصوفي
ال تحرك قال تعالى: عندما نتكمم عن القراءة السريعة فأننا ال نعني بذلك القراءة المتعجمة

فيجب التفريق بين ان نكون اكثر سرعة  ،(06 : اآليةالقيامةسورة )بو لسانك لتعجل بو
: ال عمرانسورة ) وسارعوا الى مغفرة من ربكمقال تعالى: في القراءة او ان نقرأ بتعجل

فالسرعة مطمب ليس في القراءة فحسب وانما في جميع امور حياتنا اذ البد  ،(099 اآلية
فسرعة العقل اعمى بكثير  ،من استخدام طاقة العقل الخارقة التي وىبيا اهلل سبحانو وتعالى

 ،( كممة في الدقيقة 533من سرعة القراءة التقميدية التي نقرأ بيا عادًة والتي تقدر بمتوسط )
حيث يقول الشاعر  ،(56 ،5336 ،والعقل ال يبطئ سرعتو او يتوقف عن التفكير)غريب

 القطامي عمرو بن شييم:
 

 قددددد يدددددرك المتددددهني بعدددد  حاجتددددو
 

 الزلددددددل   وقددددددد يكددددددون مدددددد  التعجددددددل 
 

 وربمدددددا ودددددات قومدددددا  بعددددد   امدددددرىم  
 

 مددن التدددهني وكدددان الحدددزم لدددو عجمدددوا 
 

تعد من أىم الميارات التي ينبغي لممؤسسات التعميمية أن تعمل عمى العناية بيا وتنميتيا 
في حياتيم العممية والعممية وفييا يختصر الوقت الالزم لمتعمم  ألنيا تفيدىم ،عند المتعممين 

وتعطييم القدرة عمى االستفادة من الكتب والصحف والمجالت في اقل  ،عن طريق القراءة
 ( . 052:  0389 ،وقت ممكن ) احمد 

ر  إذ أن الفرد الذي يقرأ بسرعة اكبر يستطيع استثمار اكبر قد ،والقراءة السريعة ميارة فاعمة
وعندما  ،فعندما يقرأ شخص بسرعة اكبر فأنو يركز أكثر ،من القدرة العقمية غير المستعممة 

كممة في الدقيقة ( وبأقصى حد من الفيم  433يتمكن من زيادة سرعة قراءتو فوق ) 
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إذ تصبح االعمال الجديدة لمدماغ أسيل  ،واالستيعاب فيو أيضا يسرع وينشط تفكيره 
ويستطيع أن يدرك  ،ل القراءة السريعة جزءا من اإلعياء والتوتراتوتقم ،لموصول وبسرعة

ّن الفرد عندما يقرأ يقوم بتحويل  العالم الذي يعاصره ويواكبو بمختمف اتجاىاتو وثقافتو، وا 
فالعقل يسير ويفكر بسرعة تفوق سرعة العين  ،الكممات إلى معان يفيميا ويدركيا العقل 

تكون ىذه العممية مفيدة يجيب أن تقترن بفيم المقروء ) وحتى  ،من طريق عممية القراءة 
( ، وتختمف باختالف المادة المقروءة فقد يقرأ الطالب في الساعة  06:  5338 ،عبابدة 

ولعل السبب في ذلك  ،وربما يقرأ صفحتين أو ثالث  ،أكثر من ثالثين أو أربعين صفحة 
يتوقف عمى اليدف العام  ،س لمسرعة كما أن المحدد األسا ،ىو طبيعة المادة القرائية 

 (. 59:  5303لمقراءة ) عبد الباري 
 

 انواع القراءة السريعة:
 :المسح-1 

والقاء نظرة عمى  ،ىو نوع من انواع القراءة السريعة يساعد عمى فيم تصميم الكتاب
الصفحات وتمرير العينين بسرعة عمى ،المحتويات والفيرست ومسح الصفحات بسرعة 

واستخدام االصبع كمؤشر لتوجيو العينين لموصول الى اليدف والتعرف عمى المعمومات 
واستيعابيا بدون فيم متعمق حيث يمكن وضع عالمة عمى الصفحة لمعودة الييا الحقًا 

 (45 ،5305 ،)تشامبرز 
 : التصفح-2

عمومات ىو الحصول عمى فحوى الكتاب او التقرير بسرعة جدا حيث يعطي التصفح م
اذ يعد التصفح مثاليًا لمطالعة  ،كافية تخدم الغرض بدون استيالك الكثير من الوقت

الصحف والقاء نظرة سريعة عمى العناوين الرئيسية والصور والفقرات االولى والرسوم البيانية 
ويعد تصفح الكتاب قبل قراءتو بمزيد من التفصيل استثمارًا جيدًا لموقت ،والممخصات 

 (.49 ، 5305، )تشامبرز
( ان التصفح يكون عن طريق خمس دقائق فقط وعمى 033-032 ،5336واشار غريب)
 الترتيب االتي:
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 ويكون في واجية الكتاب. المؤلف:•
 فالعنوان ال يدل عمى محتوى الكتاب دائما. ،اذ يجب االنتباه لعناوين الكتب  العنوان:•
حيث ان تاريخ النشر يفيد بناء  ،ان تاريخ النشر يفيد في تجدد المعمومات  تاريخ النشر:•

 عمى طبيعة العمم الذي نقرا فيو واىدافنا من القراءة.
حيث نجد خالصة الكتاب او خالصة تعطي تصورًا عن  الغالف االمامي والخمفي:•

 الكتاب.
يتو ونوعو وىل فيو وعن طريق قراءتيا نعرف طريقة رحمة الكتاب وىيكم المحتويات:•

 تطبيقات او كتاب سردي.
 وىي معرفة رموز واسموب المؤلف وخالصة محتوى الكتاب المقدمة:•
 وىي خالصة الكتاب وكبسولة المعرفة التي كتبيا المؤلف خالل صفحات الكتاب  الخاتمة:•
 
 القراءة االنتقائية او العابرة:-3

او تنمية الوعي عن احد  ،يقصد بيا القراءة اختياريًا سواء لمترفيو عن النفس 
الموضوعات او تنمية الثقافة العامة ويمتمك فييا القارئ حرية انتقاء او تخطي الفقرات 

يستخدم ىذا االسموب من القراءة عندما يريد  ،في القراءة او االجزاء غير اليامة لو
كمثل قراءتو في  ،بعينيا او اجابة محددة عن سؤال ما القارئ ان يبحث عن معمومة

فيذه الكتب ال تستمزم قراءتيا صفحة بعد صفحة  ،القاموس او المعجم او الموسوعة 
كما يستخدم ىذا االسموب من القراءة مع ،انما يكفي ان يقصد القارئ ما يريده مباشرة 

سريعًا عمى صفحات تمك الكتب العممية والمراجع عند الرغبة بالبحث فيمر عينيو 
 (.49 ،5332،الفصول او االقسام )العبدلي

 خطوات تدريب القارئ عمى القراءة السريعة:
( ان ىنالك عددًا من الخطوات التي من خالليا ألي متدرب 54-55،5303يرى كونديرا)

 ان يتقن القراءة السريعة وىي:
وسيمة لمقراءة عن دونيا من الطرق االخرى المتعددة  اتخاذ المسح والتصفح السري -0

 لمقراءة لمعرفة المادة سريعًا بتمرير العين سريعًا عمى الفقرات.
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 واحتساب وقت القراءة باستخدام منتبو او عداد لذلك. احتساب وقت بدء ونياية القراءة-5
يا وىذا ما يسمى واالكتفاء بالمرور السريع عمي عدم الوقوف طويال  عمى كممات السطر-9

 (.Fixationبالثبات )
فمن كثرة ممارسة  ،حتى تصبح القراءة روتين حياتي التدريب المنتظم عمى القراءة-5

 القراءة تصبح وىذا ينطبق عمى كل شيء في الحياة حيث يتخذ التكرار نمط االحترافية.
ء بحركة العين ألنو يسبب االجياد والممل واالكتفا، عدم تحريك الرأس م  حركة العين-4

 فقط.
يحث ينفصل الشخص في القراءة  ،التركيز عند القراءة واالبتعاد عن اماكن الضوضاء-6

 عما حولو لتجنب الوقوع في االخطاء عند القراءة.
ولكي نحرز ىدف السرعة ال مانع  ،تقل سرعة االنسان وي القراءة عندما يقل تركيزه-2

 وتختمف مدة كل فرد في التركيز. ،ن الراحةمن انعاش الذاكرة والتركيز بأخذ فترة م
وىو العودة لمكممة التي تم  Regressionاالبتعاد عن االرتداد )الحركة التراجعية( -8

لشك القارئ في قيامو خوفًا ان تكون المعمومة تؤثر عمى فيمو لفكرة الكتاب او  قراءتيا
 وىذه العادة ال تساعد عمى اكتساب ميارة القراءة السريعة. ،المادة

وعدم النطق  ،اال في حالة الكممات الصعبة ،عدم تيجئ الكممات واالكتفاء بالنظر ليا-3
 المفظي المرتفع او االكتفاء بتحريك الشفاه.

 ألن ذلك يزيد من بطء عممية القراءة. ،عدم لقراءة بصوت مرتف -03
قبل  ،من خالل التنمية البسيطة لميارات القراءة بشكل عام  المغةتنمية مفردات -00

وذلك عن طريق االكثار في قراءة الصحف والمجالت الدورية  ،ميارات القراءة السريعة
 وغيرىا.

ويطمق العمماء عمى  ،التي تساعد عمى القراءة السريعة  ،اتقان حركات اصاب  اليد-05
 اصابع اليد واستخداميا في القراءة باسم )منظم القراءة(.

 الحفاظ عمى حاّسة االبصار التي ىي اداة القراءة.-09
لزيادة قدرة االستيعاب عند القيام  ،تقوية ميارة االسترجاع واالستعراض الفوري الذىني -05

 بالقراءات المختمفة.
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 ءة السريعة واجبار النفس عميو.التدريب المستمر عمى القرا-04
 وحسب المادة المقروءة ،معرفة السرعات المختمفة -06
 ،التركيز عمى االسماء واالفعال المرتبطة بيا والضمائر الستخالص الفكرة الرئيسية-02

ووضع عالمات عمى االفكار واستخدام االجوبة عمى اسئمة رقمية )نظام االسئمة المفتاحية( 
 لكي يتمكن القارئ من استرجاع المعمومات. ،الجابةليا دالالت في ا

 الجموس في وضع مستقيم والتنفس عن طريق الحجاب الحاجز.-08
 خصائص القراءة السريعة: 

( ان القراءة السريعة البد ان تتوفر بيا 095-099-090 ،5336ويرى الحمود )
 الخصائص التالية:

والقراءة السريعة تزيد في الفيم حيث لكما ارتفعت سرعة القراءة كان الفيم افضل خالفا لما 
 اشتير عند كثير من الناس ألمرين: 

 ان فييا ربط لممعمومات المتناثرة باحكام وتسمسل.-أ
 كما ينشأ ىذا عن القراءة البطيئة. ،انيا ال تتيح لمقارئ الغفمة والسرحان حال القراءة -ب

 اىم الخصائص التي ُتؤكد عمييا القراءة السريعة ىي:ومن 
 التعرف عمى الفكرة العامة لمكتاب دون الغوص فيو.-0
 جمع المادة المعرفية الالزمة بسرعة واختصار الجيد والوقت.-5
حيث ان القراءة السريعة فييا تفي ،قراءة كتب االدب والسير والتراجم والمجاميع العامة -9

 في قراءتيا . اإلبطاءن المعاني فييا واضحة وال تحتاج الى نظرًا أل،بالغرض 
البد قبل القراءة ان نقوم بتصفح الكتاب واستكشاف مستواه وحينذاك نقرر اي نوع من -5

كتب يجب ان تُقرأ  وىناك،فيناك كتب تُقرا قراءة سريعة اللتقاط النافع منيا ،القراءة يستحق
وقد نمارس القراءة السريعة عمى الكتاب ،قراءة دقيقة متناىية لنتمكن من استيعابيا وفيميا

ويو من تنظرا لما يح،وتعمق اكثر بإتقانكمو ثم نختار منو ما يحتاج الى معاودة الكرة عميو 
 معاني ومضامين عالية.
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فأن قراءة كتاب ،ان ميزان السرعة في القراءة يعود الى نوع النص المقروء وحال القارئ-4
فأن السرعة تختمف وىكذا فأن الواعين بالقراءة ،ليس لمقارئ فيو معرفة بقميل او كثير 
 يراوحون سرعتيم حسب الغرض والكتاب.
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 ،دار غيداء لمنشر ،كمية التربية لمعموم االنسانية ،جامعة تكريت ،العربية
 عمان.

اساليب تدريس المغة  ،(5332محمد فؤاد )،راتب والحوامدة  ،عاشور-9
 .االردن ،عمان، 5ط،المسرةدار ، العربية
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 السعودية. ،مكتبة جرير
المممكة العربية  ،مكتبة جرير ،القراءة السريعة ،( 5332توني ) ،بوزان -8

 السعودية.
القراءة عند األطفال وي ضوء المناىج (،5338عبابدة، حسان حسين) -3

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع . العممية الحديثة



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

858 

أسسيا -استراتيجيات ويم المقروء(،أ، 5303عبد الباري ،ماىر شعبان)-03
عمان ،،دار المسيرة لمنشر والتوزيع لمطباعة النظريةوتطبيقاتيا العممية، 

 األردن.،
التنمية المغوية لألسرة والمعمم والباحث  ،(5305ايمان عباس ) ،الخفاف-00

 العراق. ،بغداد ،مكتبة المجتمع العربي)دار الكتب العممية( ،الجامعي
التربية المدنية واساليب  ،(0338سرحان عبد المجيد) ،الدمرداش-05

 المممكة العربية السعودية. ،مكتبة العبيكان ،التدريس
ون القراءة اىميتيا ومستوياتيا  ،(5332عبد المطيف) ،الصوفي -09

 سوريا.،دمشق  ،مكتبة مؤمن قريش ،ومياراتيا وانواعيا
عالم الكتب  ، القراءة وتنمية التفكير ،(5300سعيد عبد اهلل ) ،الفي-05

 لمنشر والتوزيع.
مكتبة  ،القراءة السريعة بهسموب النجمة ،(5336اشرف محمد ) ،غريب-04

 المممكة العربية السعودية. ،الرياض  ،العبيكان
 ،.جامعة االقصى5ط ،زاد المعمم وي التعميم والتعمم ،(5353عمر عمي) ،دحالن-06

 فمسطين.
القياس والتقييم واساليب القياس   ،(5303تيسير فيمي ) ،كوافحو-02

 عمان. ،دار الميسرة ،بالتربية الخاصةوالتشخيص 
 ،دار المعرفة الجامعية ،التقويم التربوي ،(5332محمود عبد الحميد) ،مسني-08

 مصر.
المناىج التربوية نظرياتيا مفيوميا  ،(5333محمد حسن) ،حمادات-03

 عمان.،دار الحامد  ،اسسيا عناصرىا تخطيطيا وتقويميا
يمان إسماعيل-53 مناىج المغة العربية (،5305عائز) زاير، سعد عمي، وا 

 االردن.   ،عمان ،،دار صفاء وطرائق تدريسيا
 ،القياس والتقويم وي التربية وعمم النفس ،(5333سامي محمد ) ،ممحم-50

 االردن. ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع
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المناىج وطرائق (،5353الجبوري، عمران جاسم، وحمزة ىاشم السمطاني)-55
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