
 



 
 على األلوكة يف القرائية  88الـحجم األثر ملقااليت 

 م4102م حىت 4102ابلزايرة اليومية من 
 فريد البيدق

(0) 
اخلاص بكتيبايت املعنون  -ببيان مردود املوضوعات اليت أكتبها حىت أعرف واقعها التأثريي ة املعنيةلمن هذه السلس -كما قلت يف اجلزء السابق 

م على: 5/4/4108( املنشور يف ومقاربة تطوير تصميم الصور التوضيحية هبا ابلزايرة اليومية حجم األثر لعينة كتيبايت على األلوكةبـ)
http://www.alukah.net/culture/0/125320/ -  :وعلوم طب/  ومعرفة ثقافة/  األلوكة شبكةحتت التبويب اآليت 

 ومعلوماتية.
القرائية الذي وضو  زء األول منها اخلاص مهأنذا أبدأ اجلف -كما قلت: إنه قد يكون يل جولة أخرى مع مقااليت بعد تصنيفها موضوعياأقول:  

 أشياء.اجلزء السابق يف  سيختلف عن
 ما هي؟

 .كما كان يف الكتيبات  عدم وجود صورة غالف لكل مقال -0
 ملاذا؟
عنه مع املقاالت بوجود غالف به حمتوايت املادة املنشورة من كاتب وعنوان وانشر، أما املقاالت فال يتميز التعامل األلوكي مع الكتيبات ألن 

  !ليت التعامل يتساوى على الرغم من توقع وجود مشقة يف تنفيذهاي ، و وال صلة هلا ابملوضو  يصحبها إال صورة تعريفية ابلناشر فقط
 وليس هذا هو الفرق الوحيد.

 كيف؟
 موزعة على سنوات النشر كاآليت:( كتيبا 48العدد فالكتيبات كان عددها مثاين وعشرين ) -4

4102 :5 
 4102 :5  

4102 :02  
4102 :4  

 =42 
 موزعة على سنوات النشر كاآليت: 88ها أما املقاالت فعدد

4102 :01 
4105 :01+02=33 
4102 :05+03=42 

4102 :1+2=02 
=22 

قد بلغت أربعا أما يف املقاالت فم، 4105ب ص  ومل ت  م 4108م حىت 4102من بدأت يف الكتيبات بلغت أربع سنوات سنوات النشر اليت و  -3
  .م4108تبلغ ومل  4102وانتهت يف م 4102بدأت يف أيضا 

 أبواب النشر يف األلوكة.و  -2
 كيف؟
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 الكتيبات توزعت على أربعة أبواب، هي:
 -اللغوي الوعي/  والقلم..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكةيف اجلل األعظم، مث:  -والتعليم الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 شبكة( مرات، و: 2أربع ) -واجتماعية تربوية كتب/   كتب/   املقروءة املكتبة/  األلوكة مكتبة/  األلوكة بكةش، مث: يف املرتبة الثانية بفارق عن األوىل
 مرة واحدة. -وحوارات تقارير/  ومعرفة ثقافة/  األلوكة

 أما املقاالت فقد زادت اباب كاآليت:
 -اللغوي الوعي/  والقلم..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكةم، مث: يف اجلل األعظ -والتعليم الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكةمرتني، مث:  -املهارات تنمية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة، مث: يف املرتبة الثانية بفارق كبري عن األوىل
 مرة واحدة.  -وحوارات تقارير/  ومعرفة ثقافة/  األلوكة شبكةني، مث: مرت -أدبية وحوارات نقدية ومقاالت دراسات/  أدبنا

يف القرائية .. الكتاب األول يف القرائية ما عدا)( ملوضو  8038احلد األقصى للزايرات فقد بلغت يف حدها األقصى يف الكتيبات )و  -5
 .عن بقية املوضوعات ما يربو على الضعف واضحاموضوعان بروزا . أما يف املقاالت فقد برز م08/2/4108 ( املنشور يف:األدلة اإلرشادية

 ما مها؟
 022212 م، والذي حقق41/2/4105املنشور يف ( اإلرشادية األدلة تدعي كما  قبله الذي ال املد، حرف هو املمدود احلرف) موضو  -
 ز.

 .ز021222 م، والذي حقق03/4/4102املنشور يف ( ءواهلجا الكتابة تعليم وسائل من وسيلة التعليمية الصوتية املقاطع) موضو  -
 ؟املظهر للفرق الواضح نيالتالي نيموضوعللزايرات الما عدد 

 إنه كاآليت:
 ز 24220:  م4105-10-44 املنشور يف (النشط التعلم أدوات القرائية إسرتاتيجيات) -
-13-08 املنشور يف( الشمسية ابلالم احملالة للكلمات يتالصو  التحليل يف القرائية مدريب وبعض العربية اللغة معلمي بعض وهم) -

 ز52145 :4105

 حتويلملوضو  ) -م احلد الزمين املرجعي 0/4/4108يف  -( 285) ؛ فكان احلد األدىن يف الكتيباتالذي اختلفا فيه كذلك احلد األدينو  -8
يف  -م، وبلغ يف املقاالت 9/201/4102املنشور يف  (PDF وإعراهبا اللغوية ابألمناط بعض إىل بعضها األصلية اجلملة أخبار

 م2/2/4102( املنشور يف 5ج واللغوي القرائي التقومي بند على نقود( ملوضو  )519) -احلد الزمين املرجعي  م01/4/4108

 م.01/4/4108قاالت م، وصار يف امل0/4/4108واحملك املرجعي الزمين الذي كان زمن دخويل املوضوعات؛ فقد كان يف الكتيبات هو  -2
(4) 

 :وهبا املتوسطات، كاآليت النشرأعوام موزعة على  تلمقاالل افهرسوبعد هذه املقدمة اإلحصائية املوازنة أورد 
 م4102العام  -أوال

مواد، هي:  عشرم على 4102احتوى العام 
 ابلصوت الوعي ويزيد ينخرم ال قانون..  للتهجي أساسا طعاملق اعتماد، و واهلجاء الكتابة تعليم وسائل من وسيلة التعليمية الصوتية املقاطع
 مرحلة يف الشامل احلروف تعليم، و وأصواهتا ورموزها احلروف أمساء، و تعليمها عند أبمسائها ال أبصواهتا احلروف تسمية أخطاء، و واملقطع
 أصوات حتليل، و اجلزئية والطريقة الكلية الطريقة بني مدارسنا يف العريب اخلط تعليم، و ورمسها احلروف أمساء، و بعدها وما املفردة احلروف
 .احملتوى حتليل يف تركز تدريس طريقة .. القرائية، و يةشمسال الالم..  احلروف أصوات حتليل، و القمرية الالم..  احلروف
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 زايرة يومية. 9879و 072وكان متوسط الزايرة اليومية يف هذه اجملموعة تراوحت بني 
 (2 -0النصف األول )..  م4105العام  -اثنيا

 ، هي:ةماد( 09) م على تسع عشرة4105( من العام 8 -0احتوى النصف األول )
 أدلتها يف القرائية، و االبتدائي الثالث للصف اإلرشادي الدليل يف الفاعلني" ان" مسألة يف اخلطأ، و اسرتاتيجيات القرائية أدوات التعلم النشط

 بعض يف املعلمني بعض أوهام، و تكاد أو املربمج التعليم من نوع القرائية، و جتاهله جيب ال ما اهلتتج التدريبية ودوراهتا اإلرشادية
 عدم، و األدىن التنفيذي املستوى عند خيتفي األعلى التخطيطي مستواها يف للقرائية القراءة .. هدف حب غرس، و القرائية إسرتاتيجيات

 الصويت التحليل يف القرائية مدريب وبعض العربية اللغة معلمي بعض وهم، و ابملفردات خلاصةا القرائية سرتاتيجياتا يف املنهج عناصر تكامل
 اللغوية الفلسفة، و املعلمني بعض جتربة ووهم املخططني وضع ضوابط بني.. القرائية إتقان رصد فلسفة، و الشمسية ابلالم احملالة للكلمات

 التناقض، و مكوانهتا إىل املقاطع وحتليل مقاطعها، إىل الكلمة تقطيع بني اخللط وهم، و تواملفردا ابلصوتيات اخلاصة القرائية إلسرتاتيجيات
، القرائية يف التأسيسية املرحلة.. الصويت الوعي، واجلامعي التعليم قبل ملا العربية اللغة كتب  ومقدمات للقرائية اإلرشادية األدلة مقدمات يف
 مزيج معىن ذو تعليم.. القرائية، و القراءة أمراض لعالج سرتاتيجيةا.. القرائية الطالقة، و الدولية والرتبية العصبية اللغوية والربجمة النشط والتعلم القرائيةو 

 التلخيص إسرتاتيجيات، و يكون أن جيب وما كائن  هو ما بني القرائية يف الكتابة القرائية؟ يف الكتابة إسرتاتيجيات أين، و املعرفة وراء وما البنائية من
 .القرائية من الغائب النصف.. الفصحى تكلف وعدم العامية سليقة بني، و والتجديد الثبات بني ئيةالقرا

 .أبعلى متوسط زايرات يوميةزايرة يومية  08174و 474وكان متوسط الزايرة اليومية يف هذه اجملموعة تراوحت بني 
 (04 -2النصف اآلخر )..  م4105العام  -اثنيااتبع: 

 ، هي:ةماد( 02) م على أربع عشرة4105( من العام 04 -2) رخاحتوى النصف اآل
 ترتيب تناقضات، و والكتابة القراءة حتسني برانمج يف الكلمات تنوين عدم خطأ، و القرائية يف الصويت املستوى مسلمات بني التعارض أوجه

 تالميذ، و اإلرشادية األدلة تدعي كما  قبله الذي ال املد، حرف هو املمدود احلرف، و والكتابة القراءة مهارات حتسني برانمج يف احلروف
 واحلصيلة واملفردات األجبدي املبدأ، و واملأمول الواقع..  العالجي ابلربانمج اإلجرائية اخلطوات، و هلم املالئم التعليمي والربانمج( أ) املستوى
 أنشطة جمرد اجلديدة م4105 قرائية، و اخلادم؟ وأيتهما دة؟السي أيتهما.. والقرائية العربية اللغة، و مصطلح وتصحيح داللة، ضبط..  اللغوية

 الشرح، يف احلاضرة.. القرائية، و والتقومي التحضري يف.. اجلديدة القرائية أنشطة، و القرائية إسرتاتيجيات من سبق ما بعض على وتطبيقات
 سرتاتيجيات، وا"والقافية الوزن متشاهبة كلمات" نشاط يف الوزن مسألة يف اخللط على اإلرشادية األدلة اتفاق، و املنتظم التقومي يف الغائبة
 (0) ومراجعها القرائية التحليلية مقااليت ببليوجرافيا، و التنظريي العلمي املرجع غياب.. القرائي الفهم

ال من املتوسط األقصى متوسط زايرات يومية أقل قليزايرة يومية  05875و 472وكان متوسط الزايرة اليومية يف هذه اجملموعة تراوحت بني 
 .للمجموعة السابقة املمثلة للنصف األول

 (2 -0) النصف األول..  م4102العام  -الثاث
  ، هي:ةماد( 05) م على مخس عشرة4108( من العام 8 -0احتوى النصف األول ) 

 بعض موت، و ابلياء املمدودة الياء وصوت املكسورة الياء وصوت ابلواو، الواو مد إثراء االبتدائي األول الصف كتاب  جتاهل
 الوجوه وعلم اللفظي املشرتك ابب .. املتعددة املعاين إسرتاتيجية فلسفة، و التلميذ كتاب  موضوعات متون يف املوظفة غري اإلسرتاتيجيات

 يف ابألصوات التالعب يف يةاإلرشاد األدلة وهم، و واملضارع املاضي للفعل والالمثال املثال .. الكلمة عائلة سرتاتيجية، واالقرآين والنظائر
 أو الوزن، و والالمثال املثال إسرتاتيجية يف اإلرشادية األدلة وهم، و وفقهها اللغة منت يف واملزاوجة واإلتباع والقافية الوزن، و اإلبدال جزء

 إلسرتاتيجيات وعاء تكون ألن يتهاقابل توضحها" والالمثال املثال" إسرتاتيجية فلسفة ، والقرائية وبني واملعجم الصرف بني والقافية الوزن
 املراقبة، و القرائي الفهم إسرتاتيجيات وبعض الصوتية واملهارات التفكري تنمية .. االبتدائي للثالث" الفراشات" نشيد، و ومسائلها القرائية
 .. املضافة الصفة سرتاتيجية، واةاثني مرة اقرأ ونشاط وجدوهلا بنوعيها األسئلة وتشمل .. النص أو املوضوع خالل من التوقع هي الذاتية
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 املعاين" سرتاتيجية، واالتلميذ يثري - الغالبة والصفة السبيب والنعت احلقيقي ابلنعت املضافة الصفة إثراء، و وتذليلها والتطبيق الفهم عقبات
 .(4) القرائية التحليلية مقااليت ببليوجرافيا، و املتعددة الكلمات ووهم.. والقافية والوزن" املتعددة

 اجملموعة السابقة.متوسط يقل يف حديه عن حدي زايرة يومية  3374و 075وكان متوسط الزايرة اليومية يف هذه اجملموعة تراوحت بني 
 (04 -2) النصف اآلخر..  م4102العام  -اثلثا

 هي:  مادة،( 03عشرة مادة ) ثالثعلى نصف العام هذا احتوى  
 العربية اللغة مقرر ويف الوزارية القرائية املنشورات لغة يف القرائية يف مقااليت آاثر من، و أصوات ةشبك بل مفردات شبكة هلا ليس احلروف
 الدليل تنظري يثري" الكلمات ملصق نشاط" تطبيق، و قدرهتا من الرغم على املعلم إثراء وهتمل التلميذ إثراء تتبىن القرائية، و م4102

 دائبة حركة القرائية، و اإلرشادية األدلة يف اليت الطالقة توسيع وجوب، و منفردا وجيعله العلمي وثيقالت ومهارات امليداين البحث يف اإلرشادي
 وما يلتقيان النص حنو من منه تولد وما النص علم، و النشط التعلم إلنتاج وغريه الذهن يف خارجهما والفضاء واملفردات النص فضاء يف

 نصائح" نص يف والنصي احلركي القرائي والتحليل والثقايف اللغوي البحث، و املوضوعي لتماسكا من ومسائلها القرائية إسرتاتيجيات تريده
 الطالقة تظلم القرائية، و األوىل الصفوف تالميذ عند الذايت التعلم عادات وبناء املباشرة وغري املباشرة األسئلة، و االبتدائي للسادس" أب

 الكتب يف والقرائي اللغوي التقومي على نقود، و القرائية مكوانت لتقسيم احلقيقي عتباراالو  ،القرائي الفهم حتت إليها ينتمي ما وتضع
 . الصوتية واملقاطع العروضية املقاطع..  القرائية وبني واألصوات العروض بني التقطيع، و (3) الثانوي الثاين الصف إىل اخلارجية

 .هببوط كبري عن اجملموعة السابقة زايرة يومية 0072و 078وكان متوسط الزايرة اليومية يف هذه اجملموعة تراوحت بني 
 (2 -0النصف األول )..  م4102العام  -رابعا

 هي: واد،م (9) تسععلى نصف العام هذا احتوى 
 املدربني لةوأمث اإلرشادية األدلة تتحول عندما اخلطر، و العربية اللغة اختبارات يف القرائية على تنص ال لالمتحاانت القومي املركز مواصفات

 أنشودة مصر" قصيدة..  االبتدائية املرحلة يف النصوص املؤلفني توثيق وعدم التوثيقي القرائي الكلمات ملصق بني، و قرائية شواهد إىل
 إعادة، و روفك حرف..  اإلرشادية األدلة ومعد املنوفية قرائية مدير عبداحملسن حممد عبداحملسن األستاذ، و مثااًل  االبتدائي ابخلامس" الدنيا
 وإثراء تعميق املماثل التام اجلناس، و وثرائه ذلك يسر من الرغم على اإلرشادية األدلة يف عليها تطبيق ال اليت اإلسرتاتيجية السرد

 غويوالل القرائي التقومي بند على نقود، و (2ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقود، و متصل سياق يف" املتعددة املعاين" سرتاتيجيةال
 .(2ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقود، و (5ج)

 .ابستمرار يف اهلبوط عن السابقزايرة يومية  279و 072وكان متوسط الزايرة اليومية يف هذه اجملموعة تراوحت بني 
 (04 -2النصف اآلخر )..  م4102العام  -رابعا

 هي: واد،م (8) مثاينعلى نصف العام هذا احتوى و 
 أن أريد أعرف،، و (مثاال املفردات) القرائي املصطلح يف االتساق عدم، و للقرائية سوهاج موسوعة مبادرة( 0)..  مصر ييقرائ طبقات
 ومعاين الصريف واملشرتك..  السياق مفاتيح اسرتاتيجية، و اإلرشادية األدلة إليه تشري ما ال املستمر الذايت التعلم منهج.. تعلمت أعرف،

 أن جيب للمحتوى لغوي حتليل خريطة .. املصفوفة، و القرائية هلما تعرض مل الصويت التقطيع يف مسألتان، و والتورية وياللغ واجملاز األدوات
، للتلميذ اللغوي اإلثراء يف الصريف للتحليل استثمار الكلمة نوع ابعتبار الكلمات تصنيف سرتاتيجية، واكالقراءة  االستماع على كامال  ينفذ

  .الطالقة سرتاتيجياتا يف الرابعة اإلسرتاتيجية كلمات  لتكوين احلرفية اتالتقليب سرتاتيجيةوا
 بزايدة ملوسة عن اجملموعتني السابقتني.زايرة يومية  4272و 273وكان متوسط الزايرة اليومية يف هذه اجملموعة تراوحت بني 

(3) 
 وهاكم تفاصيل األمر:

 م4102العام  - أوال
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 التصنيف األلوكي
/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم الرتبية
 

 وسائل من ةوسيل التعليمية الصوتية املقاطع
واهلجاء الكتابة تعليم  

م03/4/4102منشور يف   
 ز021282م: 01/4/4108عدد الزايرات يف 

 ي1452 =42/00/3عدد األايم: 
 ز96.9معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية: 

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  ةاأللوك شبكة

 اللغوي الوعي/  والقلم
 

 ال ونقان..  للتهجي أساسا املقطع اعتماد
عواملقط ابلصوت الوعي ويزيد ينخرم  

م0/2/4102منشور يف   
 ز4883م: 01/4/4108عدد الزايرات يف 
 ي 0212 =9/01/3عدد األايم: 

ز079معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 

 مسائهاأب ال أبصواهتا احلروف تسمية أخطاء
تعليمها عند  
م40/2/4102منشور يف   

ز2548م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   
 ي 0382=09/9/3عدد األايم:

ز373معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية:  
 التصنيف األلوكي

..  اللغة/  الكلمة حضارة / األلوكة شبكة
 اللغوي الوعي/  والقلم

وأصواهتا ورموزها احلروف أمساء  
 

 م49/2/4102منشور يف 
 ز28128م: 01/4/4108عدد الزايرات يف 

 ي0328=00/9/3عدد األايم: 
ز3570معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية:  

 التصنيف األلوكي
/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم ةالرتبي
 احلروف مرحلة يف الشامل احلروف تعليم

 بعدها وما املفردة
 م45/5/4102منشور يف 

 ز2211م: 01/4/4108عدد الزايرات يف 
 ي0351= 05/8/3عدد األايم: 

ز375معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

 غويالل الوعي/  والقلم
ورمسها احلروف أمساء  

 
 م43/8/4102منشور يف 

 ز4454م: 01/4/4108عدد الزايرات يف 
 ي0344= 02/2/3عدد األايم: 

ز072معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية:   
 التصنيف األلوكي

/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 والتعليم الرتبية

 الطريقة بني مدارسنا يف العريب اخلط تعليم
 اجلزئية والطريقة الكلية

 م30/8/4102منشور يف 
 ز01892م: 01/4/4108عدد الزايرات يف 

 ي0322= 9/8/3عدد األايم: 
 ز870معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية: 

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

 اللغوي الوعي/  والقلم
 القمرية الالم..  احلروف أصوات حتليل

 
 م45/00/4102منشور يف 
 ز8922م: 01/4/4108عدد الزايرات يف 
 ي0021=05/4/3عدد األايم: 

ز579معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

 اللغوي الوعي/  والقلم
 يةشمسال الالم..  احلروف أصوات حتليل

 
 م0/04/4102منشور يف 

 ز41429م: 01/4/4108الزايرات يف عدد 
 ي0082=9/4/3عدد األايم: 

 ز0272معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية: 
 التصنيف األلوكي

/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 والتعليم الرتبية

 حتليل يف تركز تدريس طريقة .. القرائية
 احملتوى

 م9/04/4102منشور يف 
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 ز35255م: 01/4/4108عدد الزايرات يف 
 ي0058= 0/4/3عدد األايم: 

 ز3172معدل حجم األثر ابلزايرة اليومية: 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 م4105العام  -اثنيا
 (2 -0النصف األول )

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
نشطاسرتاتيجيات القرائية أدوات التعلم ال  

 
 م22/1/4105منشور يف 

ز84212م: 01/4/4108رات يف عدد الزاي  
ي0003=08/1/3عدد األايم:   

 ز5873حجم األثر ابلزايرة اليومية: 

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 يلالدل يف الفاعلني" ان" مسألة يف اخلطأ

االبتدائي الثالث للصف اإلرشادي  
 م 42/0/4105منشور يف 

ز02083م: 01/4/4108رات يف عدد الزاي  
ي8010=03/1/3عدد األايم:   

ز0575حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
 الرتبية / تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 التدريبية ودوراهتا اإلرشادية أدلتها يف القرائية

جتاهله جيب ال ما تتجاهل  
 م05/4/4105منشور يف 

ز2281م: 01/4/4108ايرات يف عدد الز   
ي0185=54/00/4عدد األايم:   

ز270حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
ادتك أو املربمج التعليم من نوع القرائية  

 
 

 م08/4/4105منشور يف 
ز2283م:01/4/4108عدد الزايرات يف   

ي0182=42/00/4األايم:  عدد  
ز270حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/ تربية/ وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 يجياتإسرتات بعض يف املعلمني بعض أوهام

 القرائية
 

 م02/4/4105منشور يف 
ز3928م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   

ي0183=34/00/4عدد األايم:   
ز372األثر ابلزايرة اليومية:  حجم  

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 يف للقرائية القراءة .. هدف حب غرس
 املستوى ندع خيتفي األعلى التخطيطي مستواها

األدىن التنفيذي  
 م43/4/4105منشور يف 

ز3243م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   
ي0128=20/00/4م: عدد األاي  

ز375حجم األثر ابلزايرة اليومية:   
 التصنيف األلوكي

 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 والتعليم

 ياتسرتاتيجا يف املنهج عناصر تكامل عدم
ابملفردات اخلاصة القرائية  

 
 م00/3/4105منشور يف 

ز4281م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   
ي9501=94/01/4عدد األايم:   

ز874حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
 قلموال..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

اللغوي الوعي/   
 مدريب وبعض العربية اللغة معلمي بعض وهم

 احملالة اتللكلم الصويت التحليل يف القرائية
الشمسية ابلالم  
 م08/3/4105منشور يف 

ز58289م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي0152=42/01/4عدد األايم:   

ز5379حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 وضع ابطضو  بني.. القرائية إتقان رصد فلسفة

املعلمني بعض جتربة ووهم املخططني  
 م09/3/4105منشور يف 

ز3554م: 10/4/4108 عدد الزايرات يف  
ي5001=40/01/4عدد األايم:   

ز372حجم األثر ابلزايرة اليومية:  
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 اتبع 
 م4105العام  -اثنيا

(2-0النصف األول )  
 التصنيف األلوكي

 .. اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة
  اللغوي الوعي/  والقلم

 اإلرشادية األدلة مقدمات يف التناقض
 قبل ملا يةالعرب اللغة بكت  ومقدمات للقرائية

اجلامعي التعليم  
 م49/2/4105منشور يف 

ز4232م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   
ي0100=00/9/4عدد األايم:   

ز472حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم الرتبية
 اطعها،قم إىل الكلمة تقطيع بني اخللط وهم

مكوانهتا إىل املقاطع وحتليل  
 

 م4/2/4105منشور يف 
ز00284م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   

ي0138=8/01/4عدد األايم:   
ز0070حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

اللغوي الوعي/  والقلم  
 اخلاصة رائيةلقا إلسرتاتيجيات اللغوية الفلسفة

واملفردات ابلصوتيات  
 

 م42/3/4105منشور يف 
ز3951م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   

ي0128=80/10/4عدد األايم:   
ز378حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم الرتبية
 أمراض لعالج إسرتاتيجية.. القرائية الطالقة

 القراءة
 م08/5/4105منشور يف 

ز08135م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   
ي0111=31/8/4عدد األايم:   

ز08173حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم الرتبية
 العصبية اللغوية والربجمة النشط والتعلم القرائية

 الدولية ةوالرتبي
 م2/5/4105منشور يف 

ز3038م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   
ي0113=3/9/4عدد األايم:   

ز370حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 القرائية يف التأسيسية املرحلة.. الصويت الوعي

 م2/5/4105منشور يف 
ز44581م: 01/4/4108دد الزايرات يف ع  

ي0118=8/9/4عدد األايم:   
ز4472حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم الرتبية
 الثبات نيب القرائية..  التلخيص سرتاتيجياتا

 والتجديد
 

 م45/8/4105منشور يف 
عدد  ز00338م: 01/4/4108د الزايرات يف عد

ي955=50/2/4األايم:   
ز0079حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم الرتبية
 يف الكتابة القرائية؟ يف الكتابة إسرتاتيجيات أين

 يكون أن جيب وما كائن  هو ما بني القرائية
 م44/8/4105منشور يف 

ز9093م: 01/4/4108الزايرات يف  عدد  
ي958=80/2/4عدد األايم:   

ز978حجم األثر ابلزايرة اليومية:   

 التصنيف األلوكي
 تنمية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 املهارات
 وما البنائية من مزيج معىن ذو تعليم.. القرائية

 املعرفة وراء
 

 م41/8/4105منشور يف 
ز2825م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   

ي981=41/2/4عدد األايم:   
ز278حجم األثر ابلزايرة اليومية:   
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 اتبع
 م4105العام  -اثنيا

(2 -0النصف األول )  
 

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
.. الفصحى تكلف وعدم العامية سليقة بني

 القرائية من الغائب النصف
 

 م49/8/4105ر يف منشو 
ز4045م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي950= 00/2/4عدد األايم:   
ز474 حجم األثر ابلزايرة اليومية:  
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 م 4105عام ال -اثنيا
 (04-2النصف اآلخر )

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

اللغوي الوعي/  والقلم  
 الصويت وىاملست مسلمات بني التعارض أوجه

 القرائية يف
 م5/2/4105منشور يف 

ز 4820م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي925= 5/2/4عدد األايم:   

ز478 حجم األثر ابلزايرة اليومية:  

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 حتسني برانمج يف الكلمات تنوين عدم خطأ

 بةوالكتا القراءة
 م8/2/4105منشور يف 

ز3240م:01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي924= 4/2/4عدد األايم:   

  ز2 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 حتسني برانمج يف احلروف ترتيب تناقضات

 والكتابة القراءة مهارات
 م05/2/4105منشور يف 

ز3848م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي935= 45/8/4عدد األايم:   

 ز379 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
 التصنيف األلوكي

..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة
اللغوي الوعي/  والقلم  

  قبله الذي ال املد، حرف هو املمدود احلرف
 اإلرشادية األدلة تدعي كما

 م41/2/4105منشور يف 
ز 022218م: 01/4/4108عدد الزايرات يف   

ي931= 41/8/4عدد األايم:   
 ز05875 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 هلم املالئم التعليمي والربانمج( أ) املستوى تالميذ

 م42/2/4105منشور يف 
ز 4940م: 01/4/4108ت يف د الزايراعد  

ي943= 30/8/4عدد األايم:   
 ز374 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 الواقع..  العالجي ابلربانمج اإلجرائية اخلطوات

 واملأمول
 م2/8/4105منشور يف 

ز 0823م:01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي908= 8/8/4عدد األايم:   

 ز272 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
 التصنيف األلوكي

 تنمية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 املهارات

..  اللغوية واحلصيلة واملفردات األجبدي املبدأ
 مصطلح وتصحيح داللة، ضبط

 م04/8/4105منشور يف 
ز 2334م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي898= 08/5/4دد األايم: ع  
 ز278 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
/  لموالق..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

اللغوي الوعي  
 وأيتهما السيدة؟ أيتهما.. والقرائية العربية اللغة

 اخلادم؟
 

 م03/9/4105منشور يف 
ز 4010م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي882= 20/2/4م: عدد األاي  
 ز472 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 وتطبيقات أنشطة جمرد اجلديدة م4105 قرائية
 القرائية إسرتاتيجيات من سبق ما بعض على

 م0/01/4105منشور يف 
ز 49152م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي859= 9/2/4عدد األايم:   
 ز3378 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
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 اتبع
 م 4105عام ال -اثنيا

 (04-2النصف اآلخر )
 التصنيف األلوكي

 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 والتعليم

 التحضري يف.. اجلديدة القرائية أنشطة
 والتقومي

 م2/01/4105منشور يف 
ز 41585م: 10/4/4108د الزايرات يف عد  

ي858= 8/2/4عدد األايم:   
ز42 حجم األثر ابلزايرة اليومية:  

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 التقومي يف الغائبة الشرح، يف احلاضرة.. القرائية

 املنتظم
 م2/01/4105منشور يف 

ز4510م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي853=3/2/4عدد األايم:   

  ز3 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 مسألة يف اخللط على اإلرشادية األدلة اتفاق

 "والقافية الوزن متشاهبة كلمات" نشاط يف الوزن
 م00/01/4105منشور يف 

ز 31389م: 01/4/1084د الزايرات يف عد  
ي839= 90/3/4عدد األايم:   

 ز3874 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
 التصنيف األلوكي

 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 والتعليم

 املرجع غياب.. القرائي الفهم سرتاتيجياتا
 التنظريي العلمي

 م03/01/4105منشور يف 
ز 02222م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي832= 02/3/4عدد األايم:   
 ز4175 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 ومراجعها القرائية التحليلية مقااليت ببليوجرافيا

(0) 
 م30/04/4105منشور يف 

ز 4085م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي289= 9/0/4عدد األايم:   

 ز478 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
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 م4102العام  -اثلثا
 (2 -0النصف األول )

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 مد إثراء االبتدائي األول الصف كتاب  جتاهل
 وصوت املكسورة الياء وصوت ابلواو، الواو

 ابلياء املمدودة الياء
 م2/0/4108شور يف من

ز 09953م:01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي882= 8/0/4عدد األايم:   

ز 48 حجم األثر ابلزايرة اليومية:  

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 

 متون يف املوظفة غري اإلسرتاتيجيات بعض موت
 التلميذ كتاب  موضوعات

 

 م04/0/4108منشور يف 
ز0428م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي852= 84/1/4عدد األايم:   
  ز 072 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
/  لموالق..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

اللغوي الوعي  
 

 املشرتك ابب: املتعددة املعاين إسرتاتيجية فلسفة
 القرآين والنظائر الوجوه وعلم اللفظي

 م08/0/4108منشور يف 
ز 4548م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي452= 44/1/4عدد األايم:   
 ز372 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

اللغوي الوعي/  والقلم  
 والالمثال املثال .. الكلمة عائلة سرتاتيجيةا

 املضارعو  املاضي للفعل
 م41/0/4108منشور يف 

ز 42930م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي251= 41/1/4عدد األايم:   

 ز 33.2 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 يف ابألصوات التالعب يف اإلرشادية األدلة وهم

 اإلبدال جزء
 م4/4/4108يف  منشور

ز 8122م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي238= 8/1/4عدد األايم:   

 ز 8.1 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 اللغة منت يف واملزاوجة واإلتباع والقافية الوزن

 وفقهها
 م8/4/4108منشور يف 

ز4548م: 01/4/4108لزايرات يف د اعد  
ي232= 2/1/4عدد األايم:   

 ز 3.4 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
 التصنيف األلوكي

 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 والتعليم

 املثال إسرتاتيجية يف اإلرشادية األدلة وهم
 والالمثال

 م01/4/4108منشور يف 
ز 4329م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي231= 1/1/4عدد األايم:   
 ز 374 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
/  لموالق..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

اللغوي الوعي  
 وبني واملعجم الصرف بني والقافية الوزن أو الوزن

 القرائية
 م08/4/4108منشور يف 

ز 3542م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي202= 44/00/0دد األايم: ع  

 ز4.9 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 توضحها" والالمثال املثال" إسرتاتيجية فلسفة
 القرائية إلسرتاتيجيات وعاء تكون ألن قابليتها

 ومسائلها
 م44/4/4108منشور يف 

ز 8518م: 01/4/4108ات يف د الزاير عد  
ي203= 08/00/0عدد األايم:   

 ز 9.1s حجم األثر ابلزايرة اليومية:
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 اتبع
  م4102العام  -اثلثا 

 (2 -0النصف األول )
 التصنيف األلوكي

 دراسات/  أدبنا/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة
 أدبية وحوارات نقدية ومقاالت

 تنمية .. االبتدائي للثالث" الفراشات" نشيد
 وبعض الصوتية واملهارات التفكري

 القرائي الفهم إسرتاتيجيات
 م0/3/4108منشور يف 

ز 9235م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي212= 9/00/0عدد األايم:   

 ز 0372 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 أو املوضوع خالل من التوقع هي الذاتية بةاملراق
 ونشاط وجدوهلا بنوعيها األسئلة وتشمل ، النص

 اثنية مرة اقرأ
 م41/3/4108منشور يف 

ز 8019م:01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي885= 41/01/0عدد األايم:   

 ز879 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية / وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 الفهم عقبات ..املضافة الصفة سرتاتيجيةا

 وتذليلها والتطبيق
 

 م42/3/4108منشور يف 
ز 03508م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي880= 08/01/0عدد األايم:   
 ز0979 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 رتبيةال/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 والنعت احلقيقي ابلنعت املضافة الصفة إثراء

 التلميذ يثري - الغالبة والصفة السبيب
 م31/3/4108منشور يف 

ز 0923م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي825= 01/01/0عدد األايم:   

 ز479 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  بيةتر /  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
.. والقافية والوزن" املتعددة املعاين" سرتاتيجيةا

 املتعددة الكلمات ووهم
 م5/2/4108منشور يف 

ز02028م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي821= 5/01/0عدد األايم:   

 ز4578 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  ةتربي/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 (4) القرائية التحليلية مقااليت ببليوجرافيا

 م08/5/4108منشور يف 
ز 921م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي802= 04/8/0عدد األايم:   
 ز075 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
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 م 4102العام  -اثلثا
 (04 -2النصف اآلخر )

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  إصالحو  جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 شبكة بل مفردات شبكة هلا ليس احلروف

 أصوات
 

 م09/2/4108منشور يف 
ز 8258م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي588= 40/8/0عدد األايم:   
 ز0072 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 ليموالتع
 املنشورات لغة يف القرائية يف مقااليت آاثر من

 م4102 العربية اللغة مقرر ويف الوزارية القرائية
 م30/8/4108منشور يف 

ز 0233م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي542= 9/5/0عدد األايم:   

 ز472 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  بيةتر /  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 على املعلم إثراء وهتمل التلميذ إثراء تتبىن القرائية

 قدرهتا من الرغم
 م8/9/4108منشور يف 

ز 0204م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي509= 2/5/0عدد األايم:   

 ز 373 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 تنظري يثري" الكلمات ملصق نشاط" تطبيق
 ومهارات امليداين البحث يف اإلرشادي الدليل

 منفردا وجيعله العلمي التوثيق
 م9/4108 /45منشور يف 

ز 3851م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي511= 05/2/0عدد األايم:   

 ز273 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 اإلرشادية األدلة يف اليت الطالقة توسيع وجوب

 
 

 م9/4108 /48منشور يف 
ز 0038م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي292= 04/2/0عدد األايم:   
 ز473 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  حوإصال جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 واملفردات النص فضاء يف دائبة حركة القرائية
 التعلم إلنتاج وغريه الذهن يف خارجهما والفضاء

 النشط
 

 م01/4108 /3منشور يف 
ز 4188م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي294= 2/2/0عدد األايم:   
 ز274 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة بكةش

اللغوي الوعي/  والقلم  
 يلتقيان النص حنو من منه تولد وما النص علم
 من ومسائلها القرائية إسرتاتيجيات تريده وما

 املوضوعي التماسك
 م01/4108 /8منشور يف 

ز 0420م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي289= 2/2/0عدد األايم:   

 ز478 ايرة اليومية:حجم األثر ابلز 

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 احلركي القرائي والتحليل والثقايف اللغوي البحث
 االبتدائي للسادس" أب نصائح" نص يف والنصي

 م01/4108 /08منشور يف 
ز 0344م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي922= 42/3/0عدد األايم:   
 ز478 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 عادات وبناء املباشرة وغري املباشرة األسئلة
 األوىل الصفوف تالميذ عند الذايت التعلم

 م01/4108 /43منشور يف 
ز 2980م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي224= 02/3/0: عدد األايم  
 ز0175 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
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 اتبع
 م 4102العام  -اثلثا

 (04 -2النصف اآلخر )
 التصنيف األلوكي

 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 والتعليم

 إليها ينتمي ما وتضع الطالقة تظلم القرائية
 القرائي الفهم حتت

 

 م00/4108 /8منشور يف 
ز 0489م:01/4/4108ايرات يف د الز عد  

ي259= 2/3/0عدد األايم:   
 ز478 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 القرائية مكوانت لتقسيم احلقيقي االعتبار

 
 

 م00/4108 /08منشور يف 
ز4118م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي229=42/4/0األايم: عدد   
 ز275 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 الكتب يف والقرائي اللغوي التقومي على نقود

 (3) الثانوي الثاين الصف إىل اخلارجية
 م00/4108 /31منشور يف 

ز 228م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي235= 01/4/0عدد األايم:   

 ز078 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

 اللغوي  الوعي/  والقلم
 القرائية وبني واألصوات العروض بني التقطيع
 الصوتية  واملقاطع العروضية املقاطع.. 

 م04/4108 /08منشور يف 
ز 3083م: 01/4/4108 د الزايرات يفعد  

ي212= 04/0/0عدد األايم:   
 ز278 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 رابعا
 م4102العام 

 (2 -0النصف األول )
 التصنيف األلوكي

 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة
 والتعليم

 تنص ال لالمتحاانت القومي املركز مواصفات
 العربية للغةا اختبارات يف القرائية على

 

 م0/4102 /04منشور يف 
ز0535م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي393= 48/1/0عدد األايم:   
 ز379 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
/  والقلم..  اللغة/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

 اللغوي  الوعي
 وأمثلة اإلرشادية األدلة تتحول عندما اخلطر

 قرائية شواهد إىل املدربني
 
 

 م0/4102 /49منشور يف 
ز 0192م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي328= 00/1/0عدد األايم:   
 ز479 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 توثيق وعدم التوثيقي القرائي الكلمات ملصق بني

 قصيدة..  االبتدائية املرحلة يف النصوص املؤلفني
 مثااًل  االبتدائي ابخلامس" الدنيا أنشودة مصر"

 م4/4102 /8منشور يف 
ز0054م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي382= 4/1/0عدد األايم:   
 ز370 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 وحوارات تقارير/  ومعرفة ثقافة/  األلوكة شبكة

 مدير عبداحملسن حممد عبداحملسن األستاذ
 حرف..  اإلرشادية األدلة ومعد املنوفية قرائية

 وفكر
 م4/4102 /42منشور يف 

ز0042م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي323= 03/00/1عدد األايم:   

 ز473 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية / تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 عليها تطبيق ال اليت اإلسرتاتيجية السرد إعادة

 ذلك يسر من الرغم على اإلرشادية األدلة يف
 وثرائه

 م3/4102 /03منشور يف 
ز 0295م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي342= 42/01/1عدد األايم:   
 ز575 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع / األلوكة شبكة

 والتعليم
 إلسرتاتيجية وإثراء تعميق املماثل التام اجلناس
 متصل سياق يف" املتعددة املعاين"

 م3/4102 /43منشور يف 
ز 0552م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي302= 02/01/1عدد األايم:   
 ز279 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  أللوكةا شبكة

 والتعليم
 (2ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقود

 م3/4102 /31منشور يف 
ز 233م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي301= 01/01/1عدد األايم:   
 ز472 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 (5ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقود

 م2/4102 /2منشور يف 
ز 519م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي318= 8/01/1عدد األايم:   
 ز072 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 (2ج) واللغوي القرائي التقومي بند على نقود

 م2/4102 /09منشور يف 
ز 500م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي490= 40/9/1عدد األايم:   
 ز078 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
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 م4102العام  -رابعا
 (04 -2النصف اآلخر )

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 موسوعة مبادرة( 0)..  مصر قرائيي قاتطب

 للقرائية سوهاج
 

 م2/4102 /08منشور يف 
ز 0489م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي414= 44/8/1عدد األايم:   
 ز873 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 املفردات) القرائي طلحاملص يف االتساق عدم

 (مثاال
 

 م44/8/4102منشور يف 
ز242م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي088= 08/5/1عدد األايم:   
 ز273 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 التعلم منهج.. تعلمت أعرف، أن أريد أعرف،
 اإلرشادية األدلة إليه تشري ما ال املستمر الذايت

 م8/4102 /31منشور يف 
ز 3892م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي081= 01/5/1عدد األايم:   
 ز4272 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 دراسات/  أدبنا/  الكلمة حضارة/  األلوكة شبكة

 أدبية وحوارات نقدية ومقاالت
 واملشرتك..  السياق مفاتيح ةاسرتاتيجي

 اللغوي، واجملاز األدوات، ومعاين الصريف،
 والتورية

 م9/4102 /48منشور يف 
ز 0888م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي032= 02/2/1عدد األايم:   
 ز0478 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 لتعليموا
 القرائية هلما تعرض مل الصويت التقطيع يف مسألتان

 
 م01/4102 /4منشور يف 

ز 4000م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي048= 8/2/1عدد األايم:   

 ز0875 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 جيب للمحتوى لغوي حتليل طةخري .. املصفوفة
 كالقراءة  االستماع على كامال  ينفذ أن

 م01/4102 /48منشور يف 
ز 0224م: 01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي012= 02/3/1عدد األايم:   
 ز02 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 نوع ابعتبار الكلمات تصنيف يةسرتاتيجا

 اإلثراء يف الصريف للتحليل استثمار الكلمة
 للتلميذ اللغوي

 م00/4102 /0منشور يف 
ز940م:01/4/4108د الزايرات يف عد  

ي99= 9/3/1عدد األايم:   
 ز973 حجم األثر ابلزايرة اليومية:

 التصنيف األلوكي
 الرتبية/  تربية/  وإصالح جمتمع/  األلوكة شبكة

 والتعليم
 كلمات  لتكوين احلرفية التقليبات سرتاتيجيةا

 الطالقة سرتاتيجياتا يف الرابعة اإلسرتاتيجية
 م00/4102 /5منشور يف 

ز 902م:01/4/4108د الزايرات يف عد  
ي95= 5/3/1عدد األايم:   

 ز972 حجم األثر ابلزايرة اليومية:
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