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 التوطئة
 

يهدف الكتاب الكشففففففففففففففل عن التغذية الراجعة على التدقير النحوي يف القراءة ابللغة العربية 
بوصفففففها لغًة اثنيًة نظرًا لفعاليتها يف رفع الكفاءة لدط الطالب وتشففففجيعهم يف التعليم والتعّلم. 
؛ معظم املشففففففكالت يف القراءة نتيجًة عن معرفة ئوية ضففففففئيلة. قد قامت الباحثتا  ابالختبارين
القبلي والبعدي على اجملموعتني، وفصففول املعاجلة ابلتغذية الراجعة للمجموعة التجريبية. رّكزت 
الباحثتا  على عدة عناصففففففففففففففر يف الكتاب منها معرفة املواقع اإلعرابية للكلمات، وتصففففففففففففففحي  
األخطاء مع بيا  السففففبا، واسففففتيعاب حمتوط النف. واكتشفففففت الباحثتا  أّ  التغذية الراجعة 

ت أتثريًا إجيابًيا على التدقير النحوي ومما يؤدي إىل حتسففففففففففففففني مسففففففففففففففتوط القراءة لدط أفراد أثّر 
ة. احلزمة اإلحصففففففففففففففائية للعلوم االجتماعيت ابسففففففففففففففت دام  -العينة. ومّت حتليل نتائج اختبارات 

تتفّوق اجملموعة اليت حصفففففففلت على املدخالت عن اجملموعة الضفففففففابطة اليت   حتصفففففففل على أية 
دت هذه الدراسففففففففففة بفكرة العلماء اليت ترط ؤ  النحو يؤدي دورًا حااًا يف القراءة. تغذية. أتيّ 

ُختم الكتاب ابلتوصيات واالقرتاحات.



 

 




