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 الملخص
 

الرموزالصوتية  استكشاف دور التعليم المباشر للوعي الصوتي في قراءة الحروف و فك دراسة الحالية  إلىال  هدفت

واضحة و منهج المختلط للحصول على نتائج . و قد اعتمدت الدراسة على استخدام الللكلمة لدى طلبة رياض األطفال
. وقد اشتملت   استراتيجيات تخدم التعليم المباشر للوعي الصوتيمن خالل استخدام مواد و    هدف الدراسةغنية توضح لنا  

الدراسة على مرحلتين حيث كانت المرحلة األولى  من الدراسة تتمثل في الجانب الكمي للدراسة و الذي يتعلق بإجراء 

و من ثم تطبيق البرنامج  تسمية الحروف و فك الرموز الصوتية للكلمة  تبار القبلي لقياس مستوى الطالب في مهارتي  اإلخ

و من ثم  إجراء اإلختبار البعدي لقياس   ستة أسابيعلمدة استمرت التعليم المباشر للوعي الصوتي القائم على استخدام 
تضمن تحليل الوثائق  يالكيفي للدراسة و  لجانبعلى ا اشتملتالمكتسبات للمهارتين. أما المرحلة الثانية من الدراسة 

من طلبة رياض األطفال مرحلة الروضة   (n=40)و قد تم اختيار العينة المتاحة تم ممارسته خالل البرنامج.  نشاطل

و التي تم تطبيق البرنامج عليها و المجموعة   (n=20)يث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية  األولى ح

الكمية على وجود فروق ذات  داللة أحصائية بين المجموعة التجريبية و  نتائج الو قد اسفرت  .(n=20)طة الضاب

و كانت لصالح المجموعة    فك الرموز الصوتية للكلمةتسمية الحروف و في أداء الطالب لمهارتي المجموعة الضابطة 

أدى إلى تطور تدريجي  قد  التعليم المباشر للوعي الصوتي  على ان استخدام    الكيفية  النتائج  و أكدت  . كما اسفرتالتجريبية

متعلقة   فنرى أن الدراسة قد تناولت قضايا في أداء الطالب لمهاراتي قراءة الحروف و فك الرموز الصوتية للكلمة. 

لدى    مهارة القراءةتسمية الحروف و فك الرموز الصوتية للكلمة كمهارتين أساسيتين في تطوير بكيفية تطوير مهارتي 

  رياض األطفال و التي انبثقت منها بعض التوصيات الموجهة للبرامج التأسيسية المستخدمة في طلبة رياض األطفال 

بدولة االمارات العربية المتحدة و للمدرسين المختصيين في تعليم اللغة االنجليزية كلغة اجنبية و التركيز عليها مستقبال  

 عند إجراء ابحاث اخرى. 
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