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 ممخص الدراسة
التي تيدؼ إلى تنمية قدرات الطبلب العقمية والرقي يـ القرائي أىـ مكونات القراءة، تعد ميارات الف

ٍف تفكيرىـ إلى مستويات التفكير العميا، وذلؾ إلدراؾ ما يتضمنو النص المقروء مف معابمستوى 
 .أفضؿ النتاجات التعميمية المرجوة، وذلؾ لموصوؿ إلى وأفكار والتوصؿ إلى استنتاجات

 ىدفت ىذه الدراسة إلى:
( في تنمية ميارات  SBTDالتعرؼ إلى أثر توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج )

 .ثاني األساسيالفيـ القرائي لدى طمبة الصؼ ال
تمثمت في بناء دليؿ المعمـ القائـ عمى استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء  :داة ومواد الدراسةأ

 .، واختبار ميارات الفيـ القرائي(، وقائمة ميارات الفيـ القرائيSBTDبرنامج )
 الشاطئالصؼ الثاني األساسي بمدرسة  تمميذًا وتمميذة مف تبلميذ (;?تكونت مف ) :عينة الدراسة

، وعدد أفراد تمميذًا وتمميذة( <;االبتدائية المشتركة )ج(، حيث بمغ عدد أفراد المجموعة التجريبية )
 .وتمميذةتمميذًا ( ?;العينة الضابطة )

 اعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي . منيج الدراسة:
 وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية : راسة :أىـ نتائج الد

التوصؿ لقائمة ميارات الفيـ القرائي المراد تنميتيا لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي  -
 ( ميارة فرعية .::( ميارات أساسية، و)>وعددىا )

( في  SBTDوجود أثر كبير جدًا لتوظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج ) -
 لميارات الفيـ القرائي .تنمية األداء الكمي 

( في  SBTDوجود أثر كبير جدًا لتوظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج ) -
 تنمية كؿ مجاؿ مف مجاالت الفيـ القرائي .

عدـ وجود فروؽ بيف طمبة المجموعة التجريبية الذكور و اإلناث في االختبار البعدي لمفيـ  -
 .القرائي 

 :بـأىـ توصيات الدراسة : في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج توصي الباحثة 
توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس المغة العربية وبخاصة في تنمية ميارات الفيـ  -

 القرائي ، لتصبح العممية التعميمية أكثر تشويقًا .

تدريب المعمميف عمى استخداـ استراتيجيات التدريس المعتمدة عمى مشاركة الطالب الفاعمة  -
 واالبتعاد عف الطرؽ التقميدية في التدريس، وتعزيز ذلؾ مف خبلؿ الزيارات اإلشرافية.

 (، وميارات الفيم القرائي.SBTDكممات مفتاحية: برنامج )
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Abstract 

Reading comprehension skills are considered the most important components of 

reading, which aim at developing the students' mental abilities and boosting their 

thinking to the higher order thinking levels in order to understand the read text and to 

achieve the best intended learning outcomes. 

Study aims: The study aimed to identify the impact of using active learning 

strategies in the light of the School-Based Teacher Development (SBTD) Program on 

developing reading comprehension skills among the second graders. 

Study tool and materials: The study tool and materials comprised the preparation of 

a teacher guide based on active learning strategies in the light of the (SBTD) 

Program, a list of reading comprehension skills, and the test of reading 

comprehension skills. 

Study sample: The study sample consisted of (73) male and female second graders 

from the Beach Co-School (C), distributed into experimental group consisting of (36) 

male and female students and a control one consisting of (37) male and female 

students.  

Study Methodology: The study adopted the experimental approach. 

Study most important findings: The study concluded with the following results: 

1. Establishing the list of reading comprehension skills intended to be developed by 

the second graders, which were (4) basic skills and (22) sub-skills. 

2. There was a very large impact of using active learning strategies in the light of 

the SBTD Program on developing the overall performance of reading 

comprehension skills. 

3. There was a very large impact of using active learning strategies in the light of 

the SBTD program on developing each one of the reading comprehension 

domains. 

4. There were no differences between the male and female students of the 

experimental group in the reading comprehension posttest. 

Study most important recommendations: In the light of the research results, the 

researcher recommends the following: 

1. Using active learning strategies in teaching Arabic, especially in developing the 

reading comprehension skills so as to make the educational process more 

interesting. 

2. Training teachers on using teaching strategies based on students’ active 

involvement and avoiding traditional teaching methods, and enhancing this 

through supervisory visits. 

 Keywords: School-Based Teacher Development (SBTD) Program, reading 

comprehension skills. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 


ا إلى مً وان دعاؤه، إلى بظمت الحُاة وطس الىجىد، لى معنى الحب و الحىان و الخفاويإ، إلى مالوي في الحُاة

  .أمي الغالُت جساحي إلى أغلى الحباًب...طس هجاحي وحىانها بلظم 

  ...إلى زوح أبي الري ماشالذ وظائمه جىخىفني بالحب و جصودوي بالعطاء

 لِظلُني كطسة حب 
ً
إلى مً حصد ، إلى مً ولذ أهامله لُلدم لىا لحظت طعادة، إلى مً جسع الىأض فازغا

م الحُاة و العلم   .إلى مً وان لي وعم ألاب و ألاخ و الصدًم ...أخي محمد ، ألاشىان عً دزبي لُمهد لي طٍس

 .أختي دعاءلللب الطُب و الىىاًا الصادكت ...إلى جىأم زوحي وزفُلت دزبي إلى صاحبت ا

 لخحلُم الىجاح 
ً
  د. أشسف.وججلذ جضحُاجه هىز الصباح ...شوجي وزفُم دزبي ، إلى مً وان لي جظسا

ئت إلى الللىب الطاهسة السكُلت و الىف احُين حُاحي وهىز عُىوي ...بىاحي طما وطازة وجاال ، ىض البًر إلى ٍز

  .ولين

 إلى جلً العلٌى الىيرة التي فاضذ بالعلم وجحلذ بظمى ألاخالق ...أطاجرحي ألافاضل 

 .إلى صدًلاحي وشمُالحي 

 إلى مظً الىطً وزافعي الساًت إلى شهداء فلظطين وأطساها البىاطل .

 مسة جهدي اإلاخىاضعإلُىم جمُعا أهدي ز
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 وتقديرٌ شكٌر 
وال ، وال جطُب اللحظاث إال برهسن ، النهاز إال بطاعخً  ًطُبوال ، إلهي ال ًطُب اللُل إال بشىسن 

  .وال جطُب الجىت إال بسؤٍخً ... هللا جل في عاله، جطُب آلاخسة إال بعفىن 

صلى هللا علُه "إلى هبي السحمت وهىز العاإلاين طُدها محمد ، إلى مً بلغ السطالت وأدي ألاماهت وهصح الألمت 

 . "وطلم

م "  مً كٌى زطىلىا الىٍس
ً
 زواه )أحمد والبخازي( .مً ال ٌشىس الىاض " هللا ال ٌشىساهطالكا

طالمُت التي طدبل  إلى هرا الصسح العلمي العظُم إلى الجامعت ألام الجامعت ؤلا  وامخىاويفأجلدم بخالص شىسي 

 وإلى ولُت التربُت وجمُع اللائمين عليها .، وىهبت العلم و العلماء  بإذن هللا

إلى صاحب الفضل بعد هللا عص و جل إلى ألاطخاذ الدهخىز العالمت محمد طلُمان  والامخىانهما أخص بالشىس 

وغصازة العلم ، فىجدث مىه زحابت الصدز ، على ما برله مً جهد ووكذ في ؤلاشساف على هره السطالت  أبى شلير 

فياهذ بصماجه وجىجيهاجه وملحىظاجه العلمُت ، زغم هثرة أعبائه ومظئىلُاجه ، وطُب الخعامل ، وحظً الخلم ، 

 عني وعً جمُع طالب العلم خير الجصاء . أجصهفاللهم ، وإخساجه إلى حيز الىىز ، ألازس الىبير في إجمام هرا العمل

ل الشىس إلى ألاطخاذًين الدهخىز إًاد و  داوود حلعخىز الده تُلين عضىي لجىت اإلاىاكشالجل هما وأجلدم بجٍص

وجهىدهما في إزساء هره الدزاطت وجحظُنها وخسوجها ، اللران شسفاوي بلبٌى مىاكشت هره الدزاطت ، عبد الجىاد

 بأفضل صىزة .

ل الشىس مً الظادة اإلاحىمين   بجٍص
ً
 عمل إن وان جهدوإلى ول مً طاهم وشازن بإهجاش هرا ال، وأجلدم أًضا

ً
أو  ا

 ولمت طُبت .

طُب لي أن أجلدم ل لألطخاذ  هما ٍو لم لران هافر بسواث ال /محمد أبى طىسان وألاطخاذ الدهخىز  /بالشىس الجٍص

 بعلم أو جهد في ؤلاحصاء . ًبخال علي  

إلهجاش هرا العمل  لخعاونها وجلدًم جمُع الدظهُالث، هما وأجلدم بالشىس والخلدًس إلى ووالت الغىر الدولُت بغصة 

. 

، مدًس مىطلت غسب غصة الخعلُمُت  أبى هاشملألطخاذ الفاضل محمد خلُل  الامخىانهما أهً عظُم الشىس و 

جصهم عني فاللهم أ، لىماث إلهجاش هرا العمل لي مً حظهُالث ومع ما كدمىهليل معين الفاز  /وألاطخاذ الفاضل

 خير الجصاء .

اإلاشترهت )ج( وإلادًسحي  الابخدائُتإلى أطسحي السائعت أطسة مدزطت الشاطيء  هما أكدم خالص شىسي وإمخىاوي

مان أبى لحُت  /الفاضلت أمل شكىث وإلى جمُع أخىاحي وشمُالحي  /وهائبت اإلادًسة ألاطخاذة الفاضلت، ألاطخاذة هاٍز

ظُت .  في الهُئت الخدَز

الىىز الري ًض يء حُاحي أخي محمد ، لحبِبت وفي النهاًت جلف جمُع ولماث الشىس عاجصة أمام هبض كلبي أمي ا

 د. أشسفإلى زفُم دزبي شوجي ، وأختي دعاء وبىاحي طما وطازة وجاال ولين 

  إلى جمُع ألاهل و ألاحباب و ألاصحاب .

ت ًيخفع بها في مُادًً العلم و   التربُت.وأجمنى مً هللا أن ًيىن هرا العمل صدكت جاٍز
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمبحث

 المقدمة:
الحصف  وتعد، مجتمعيـالمغة ىي أساس الشعوب ومصدر ثقافتيـ وتحدد ىوية  إف  

خبلؿ المغة تظير الشعوب معالميا الثقافية  ومف، أفكارىـدفاع عف تراثيـ والتعبير عف ماألوؿ ل
 االقتصادية.والسياسية والروحية وحتى  واالجتماعية

 ومفتاح، وأحبلمومطامحو  وسجؿ، أدبو وديواف، تراثو ومستودع، الشعب مرآة" فالمغة  
عاداتو  وخزانة، وتقدمووحدتو  وعنواف، الروحيفوؽ ىذا كمو رمز كيانو  وىي، وعواطفوأفكاره 
 (.: ، صـ>88:، )الجوجو وتقاليده"
في عالمنا العربي عظيمة  وتعتبر المغة العربية إحدى أىـ المغات التي احتمت مكانةً  

جزء ال يتجزأ مف ديننا  وكونيا، الشريفةالنبوية  وسنتنا، الكريـ القرآفلغة  واإلسبلمي كونيا
ركف مف أركاف الصبلة التي ىي باألساس  القرآفو ، إال بيا القرآفأف يقرأ  يصح وال، الحنيؼ

ا َأكَزْلـَاُه ُقْرآًكا َعرَ ] العزيزيقوؿ تعالى في كتابو ، ركف مف أركاف اإلسبلـ ُؽْم َتْعِؼُؾونَ إِكه  [بِقًّا لهَعؾه
 .[::يوسؼ]

 شخصية الطالب أىمية كبيرة في صقؿ التي ليا، المغة العربيةفروع إحدى القراءة ىي و  
وىي أوؿ ، والتي مف خبلليا يستطيع الطالب أف يعبر عف أفكاره ويتصؿ مع مف حولو، وتنميتيا

 اْقَرأْ ] :تعالىقاؿ حيث ، كممة أنزليا اهلل فيذا دليؿ عمى أىمية القراءة في حياة الفرد والمجتمع

 .[9:العمؽ] [بِاْسِم َربَِّك الهِذي َخَؾَق 
ميارات القراءة في كيفية توثيؽ الصمة بيف الطفؿ بتنمية وتيتـ التربية المعاصرة  

وتجعمو يستفيد ويستمتع ، الطفؿ يأخذ منو المعمومات واألفكار التي تنمي قدراتو وتجعؿ، والكتاب
 آلي.ة التي كانت تعمـ القراءة بشكؿ لية التربية القديمآوذلؾ يختمؼ مع ، بما يقرأ

يستطيع  وال، لجميع العموـ األخرى اً ومفتاح فيي تعتبر مدخبلً ، مقراءة أىمية كبيرةول
ونعني بإجادة القراءة قراءة الفيـ والتحميؿ ، الطالب أف يعرؼ ىذه العمـو إال إذا كاف يجيد القراءة

 والتحقؽ والتدبر.
في تغيير  اً تغيير السموؾ فبل شؾ أف القراءة ىي الوسيمة األكثر أثر إف التربية عممية يقصد بيا "

 (.988 ، صـ9AAA، ")زقوتىذا السموؾ أو تعديمو
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وىو أمر ، والكتابةوتعميـ مبادئ القراءة ، وظيفة المدرسة األولى ىي تعميـ المغة العربية إف      
والكتابة وقد ، القراءة طمبةالفي تعميـ  موفوقد ينجح المعم، الطالببالغ الخطورة عمى حياة 

المعمميف  إلىفي السنوات األولى تعود  خفاؽومعظـ أسباب اإل، وذلؾ ألسباب كثيرة، وفخفقي
،  ـ:88:، )أبو الييجاءطمبةممعاممتيـ ل رائؽأوط، تدريسيـ ائؽأو طر ، أنفسيـ وأساليبيـ التربوية

 (.=?ص
وعممية صوتية ، بؿ ىي ميارة لغوية دقيقة وعقمية معقدة، القراءة ليست بالعممية السيمة وتعتبر

 (.8A:، صـ@88:، )الظاىر مية والعصبية والنفسية والجسميةتتأثر بجممة مف العوامؿ العق
اىتمامًا كبيرًا في تنمية ميارات  فقد أولى التربويوف، وحيث إف  الغاية مف القراءة ىي فيـ المقروء

حيث إف  الفيـ القرائي يعتبر أساسًا لفيـ صنوؼ ، ـ األساسيالفيـ القرائي لدى طمبة التعمي
 باإلضافة إلى التواصؿ مع اآلخريف.، المعرفة األخرى

لعدد  ياوتوصيؿ معاني ىاوتفسير الكممات  ويتـ تنمية ميارات الفيـ القرائي مف خبلؿ بناء
 .(SBTD) خبلؿ تفعيؿ برنامج ولقد تـ ذلؾ مف، مف الغايات وضمف مجموعة مف السياقات

شرعت وكالة الغوث الدولية بتطبيؽ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ لذا فقد      
ويتمحور البرنامج حوؿ تطوير أداء المعمميف ، "تحويؿ الممارسات الصفيةعمى المدرسة "

 معمميةل اً وجعمو مركز ، لتمكينيـ مف تحويؿ الممارسات و األنشطة الصفية نحو المتعمـ؛
الحوار ومنيا: ، تفعيؿ استراتيجيات التعمـ النشط ف البرنامج يركز عمىإوبالتالي ف، التعميمية
التعمـ ، تعمـ األقراف، التعمـ التعاوني، االكتشاؼ، حؿ المشكبلت، العصؼ الذىني، والمناقشة

تحسيف وذلؾ ل، البحث واالستقصاءو ، والخرائط الذىنية، ولعب األدوار، ومسرحة المنياج، الذاتي
 في جميع المواد.  طمبةأداء ال

 تحويؿ الممارسات الصفية، برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة
(SBTDيتمحور حوؿ مفيوـ التعمـ النشط ) ، في ىذا  والتأمبلت المتضمنة األنشطةولذلؾ فاف

 (.ـ:89:، ونرواأل)ا التعميميةيبيـ تسيـ في توليد طرؽ تمكف المعمميف مف تحسيف أسال البرنامج
ومف ىذه األساليب التي تضمنيا البرنامج استخداـ ، ألف التعميـ الجيد يدعـ التعمـ الفاعؿ
 الطمبة.الفيـ القرائي بيف أساليب نشطة وتفعيميا لتنمية ميارات 

تحويؿ الممارسات الصفية  وييدؼ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة:
طوير طمبة مدارس والمساىمة في ت، بصورة أساسية الى تحسيف الممارسات التعميمية التعممية

وانخراط الطمبة وتأقمميـ ، في التحصيؿ الدراسيالزيادة : تحقيؽ مستويات تمبي األونروا مف حيث
بة تطورات القرف الحادي ليتمكنوا مف مواك؛مع الظروؼ االجتماعية واالقتصادية المحيطة بيـ 
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واحتراـ حقوؽ اإلنساف والقيـ ، لمتعمـ كعممية مستمرة إيجابيوتطوير منحى ، والعشريف
، وتعزيز معرفة الطالب باليوية والتراث والثقافة الفمسطينية واالفتخار بيا، الديمقراطية والتنوع

 (.ـ:89:، األونرواية ليا )جات االجتماعوالمشاركة في المجتمعات المحمية بطريقة تمبي االحتيا
وىو أحد البرامج التي ، برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة

والتي قامت بتجريبيا وتطبيقيا عمى المرحمة ، الغوث الدولية والتعميـ بوكالةتبنتيا دائرة التربية 
 .وخاف يونس غزةفي منطقة شماؿ ووسط  (<-9األساسية )

استراتيجيات التعمـ النشط في الممارسات  الحالية عمى مدى تفعيؿ الدراسةوتركز 
كمركز الطالب  حوؿ تفعيؿ دور والتي تتمركز، ية ميارات الفيـ القرائيمالصفية وخاصة في تن

لنظاـ التعميـ عف  فقاً و ستة مجمعات تدريبية تـ تصميميا  والبرنامج يتألؼ مف التعميمية. لمعممية
ومف ىذه ، كؿ واحد منيا عمى جوانب مختمفة مف عمميتي التعميـ والتعمـ حيث يركز، بعد

وممارسات ، وتفعيؿ دور أولياء األمور، ومنحى التقييـ اليادؼ،المناحي منحى التعميـ الجامع 
 .النشطوأساليب التعمـ ، التعمـ المتمركزة عمى الغرفة الصفية

)تطوير أساليب نشطة لمتعميـ  :وىيمف الجدير بالذكر أف البرنامج بمنحنياتو الستة و 
التعمـ اليادؼ لتحسيف نوعية  والتقييـ، الصفيةالمرتكزة عمى الغرفة  وممارسات التعمـ، والتعمـ
كمدخؿ لمتعميـ  والمنحنى الجامع، والكتابة والحسابالمعمـ في تعزيز تعمـ ميارات القراءة  ودور

 الطمبة(. بإنجازاترتقاء دور أولياء األمور في عممية اال وتفعيؿ،والتعمـ 
ف ىذه المناحي الست جميعيا قائمة عمى أساس النظرية البنائية في التعميـ اليادفة إلى إ

شراؾ المتعمـ في تكويف المعرفة بعقمو عف  مف خبلؿ ممارساتو لمحصوؿ عمييا بعيداً ، دمج وا 
ومف أىـ عناصر ىذا البرنامج ىو التعمـ النشط المتضمف لعدد مف  ، تمقييا جاىزة

 واستراتيجية، الحوار والمناقشة استراتيجيةومنيا ، االستراتيجيات القائمة عمى النظرية البنائية
، وتعمـ األقراف، والتعمـ التعاوني، واالكتشاؼ ، حؿ المشكبلت واستراتيجية، العصؼ الذىني
، والبحث واالستقصاء، والخرائط الذىنية، ولعب األدوار، ة المنياجومسرح، والتعمـ الذاتي

مف مصادر التعمـ واالستفادة مف المجتمع المحمي في العممية  راستثمار البيئة المحمية كمصدو 
 التعميمية.
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 مشكمة البحث:

 منيا:، مف خبلؿ عوامؿ عدة البحثتولد لدى الباحثة الشعور بمشكمة 

قصور في  وجود، األونروافي مجاؿ التعميـ في مدارس عمميا خبلؿ  مف الباحثة الحظت -
دوف تمكف  آليتعمـ ىذه الميارات يكوف بشكؿ  وأف  ، طمبةميارات الفيـ القرائي لدى ال

 صحيحة.أساسات و  معاييروبدوف 

مناقشة مجموعة مف المعممات الزميبلت حوؿ أىـ المشكبلت التي تواجو طمبة المرحمة  -
جمعف عمى أف الفيـ القرائي ُيمثؿ عقبة لدى حيث أ، مقرر المغة العربيةساسية في األ

 يؤثر ضعؼ الطمبة في سير العممية التعميمية.و ، وليف كمعممات، الطمبة

توصيات العديد مف البحوث والدراسات والتي أشارت إلى ضرورة العمؿ عمى تنمية ميارات  -
ودراسة )عبد ، (ـ<89:دراسة التتري )ومنيا دراسة كٍؿ مف: ، الفيـ القرائي لدى الطمبة

ودراسة بصؿ ، (ـ;89:ودراسة أحمد ومجيد )، (ـ>89:ودراسة ظاظا )، الحميد(
 مف الدراسات.(. وغيرىا ـ:89:ودراسة الخوالدة )، (ـ;89:)

وقد اختارت الباحثة ميارات الفيـ القرائي كمتغيٍر تابع سعيًا وراء تنميتو لدى طمبة الصؼ 
التي أقرتيا وزارة التربية ، (> – 9حيث إف  المناىج الجديدة لممرحمة األساسية )، الثاني األساسي
وعدـ االعتماد عمى ، تتطمب مف الطمبة فيمًا أكبر وتفاعبًل أكثر (ـ?89:/ـ<89:)والتعميـ عاـ 

 ا دفع الباحثة إلى العمؿ عمى تحسيف ميارات الفيـ القرائي لدييـ.مم، الحفظ والتذكر فقط

العديد مف الدراسات التي أثبتت فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط المختمفة نتائج  -
وخاصًة ميارات الفيـ القرائي لدى طمبة التعميـ ، في تنمية العديد مف ميارات المغة العربية

، (ـ=89:ودراسة دراسة البصير وأبو ىدرة )، (ـ>89:دراسة الغمباف ): ومنيا، العاـ
ودراسة ، (ـ:89:ودراسة الحديبي )، (ـ;89:ودراسة اليرباوي )، (ـ;89:ودراسة محمد )

 (.ـ888:ودراسة جموريا )، (ـ88A:) شاىيف

وقد اختارت الباحثة استراتيجيات التعمـ النشط كوف المناىج الجديدة لممرحمة األساسية 
( SBTD)وذلؾ في ضوء برنامج ، ( قائمة عمى التفاعؿ والمشاركة المباشرة مف الطمبة>-9)

والذي يعمؿ عمى تطوير قدرات المعمميف لتحقيؽ  ،الذي تتبناه وكالة الغوث الدولية )األونروا(
وتحقيؽ نواتج أكثر فاعمية اعتمادًا عمى المعمـ والمدرسة  ،التعمـ النشط والمشاركة الفاعمة لمطمبة

 وأطراؼ أخرى. 
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مستوى الطمبة في  تحسيفالتي أثبتت فاعميتو في ( SBTDنتائج تجريب برنامج ) -
 ميارات القراءة والكتابة والحساب.

تولد لدى الباحثة الرغبة في تجريب توظيؼ بعض ، وفي ضوء العوامؿ السابقة
( لتنمية ميارات الفيـ القرائي لدى طمبة SBTDبرنامج )استراتيجيات التعمـ النشطة في ضوء 

 الصؼ الثاني األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية.
 ويمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

تنمية ميارات الفيم  في( SBTDبرنامج )ما أثر توظيف استراتيجيات التعمم النشط في ضوء 
 األساسي؟الصف الثاني  تالميذالقرائي لدى 

 الرئيس األسئمة الفرعية التالية: ويتفرع مف السؤاؿ
 األساسي؟الصؼ الثاني  طمبةما ميارات الفيـ القرائي المراد تنميتيا لدى  -9

المستخدمة ( SBTD)ما الصورة العامة الستراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج  -:
 القرائي؟في تنمية ميارات الفيـ 

يف متوسط درجات ب( =≤808) عند مستوى داللة إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -;
 ؟يؽ البعدي الختبار الفيـ القرائيفي التطبالمجموعتيف التجريبية والضابطة 

يف متوسط درجات ب (=≤808)عند مستوى داللة  إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  ->
لمتغير تعزى أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي 

 الجنس؟

بيف متوسطي  (=≤808)عند مستوى داللة  إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -=
 درجات الذكور في المجموعتيف التجريبية و الضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار

 ؟ الفيـ القرائي

بيف متوسطي  (=≤808)عند مستوى داللة  إحصائيةىؿ توجد فروؽ ذات داللة  -<
 يبية و الضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختباراإلناث في المجموعتيف التجر درجات 

 ؟ الفيـ القرائي
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 فرضيات البحث:
 إلى اختبار الفرضيات اآلتية: ةالحاليسعت الدراسة 

درجات بيف متوسط ( =≤808)داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات توجد فروؽ -
في القياس ، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة، أفراد المجموعة التجريبية

 .لصالح المجموعة التجريبية الختبار الفيـ القرائيالبعدي 

درجات بيف متوسط ( =≤808)داللة إحصائية عند مستوى داللة ذات توجد فروؽ ال  -
في التجريبية اإلناث ومتوسط درجات أفراد المجموعة ، الذكور أفراد المجموعة التجريبية

 الختبار الفيـ القرائي.القياس البعدي 

 درجات بيف متوسط( =≤808)داللة إحصائية عند مستوى داللة ذات توجد فروؽ ال  -
القياس البعدي  والمجموعة الضابطة مف الطمبة الذكور في أفراد المجموعة التجريبية

 .الختبار الفيـ القرائي

درجات بيف متوسط ( =≤808)داللة إحصائية عند مستوى داللة ذات توجد فروؽ ال  -
القياس البعدي  والمجموعة الضابطة مف الطمبة اإلناث في المجموعة التجريبيةأفراد 

 .الختبار الفيـ القرائي

 البحث:أىداف 
 ىدؼ البحث الحالي إلى:

الصؼ الثاني األساسي في  يجب أف يمتمكيا تبلميذتحديد ميارات الفيـ القرائي التي  -9
 الدولية.مدارس وكالة الغوث 

تستخدـ في والتي  ،(SBTD)الكشؼ عف استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج  -:
 تنمية ميارات الفيـ القرائي.

داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطمبة في المجموعتيف التجريبية  الكشؼ عف -;
استراتيجيات التعمـ النشط ): تعزى لطريقة التدريس ميارات الفيـ القرائيوالضابطة في 

 .الصؼ الثاني األساسي طمبةلدى الطريقة المعتادة( ، (SBTD)التي يتضمنيا برنامج 

ميارات داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية في  الكشؼ عف ->
لدى طمبة الصؼ الثاني ( إناث، تعزى لمتغير الجنس)ذكورالتي  الفيـ القرائي

 .األساسي
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 البحث:أىمية 
 تكُمف أىمية البحث الحالي في:

تنمية وىو ، في تدريس المغة العربية لطمبة المرحمة األساسية ميماً  اً تناوؿ موضوع -9
 .األساسيالصؼ الثاني  طمبةميارات الفيـ القرائي لدى 

 (.SBTD)االىتماـ باستراتيجيات التعمـ النشط في ضوء مشروع تطوير المعمميف  -:

لمعمـ المرحمة األساسية لبلستفادة مف آلية توظيؼ استراتيجيات التعمـ تقديـ دليؿ  -;
 وميارات الفيـ القرائي بشكؿ خاص.، النشط في تدريس المغة العربية بشكؿ عاـ

والمدرسيف في اتجاه دفع ممارسة التعمـ النشط  يريفالمشرفيف والمد أنظار توجيو ->
 .شاؼ نقاط الضعؼ ومحاولة تحسينيانحو األماـ واكت

واالستفادة ، (SBTDتوجيو أنظار الباحثيف نحو االىتماـ بتقييـ وتطوير برنامج ) -=
 منو في بناء برامج تعميمية تخدـ العممية التربوية التعميمية.

  البحث:حدود 
 اقتصر البحث الحالي عمى:

 .الصؼ الثاني األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية طمبة ة مفنعي -

 النقدي(.، اإلبداعي، االستنتاجي، )الحرفي :وىي، بعض ميارات الفيـ القرائي  -

، العصؼ الذىني، المناقشة والحوار) :وىي، توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط -
 (.لعب األدوار، التعمـ الثنائي، التعمـ التعاوني

 (.ـ?89:-ـ<89:خبلؿ الفصؿ الدراسي )تـ تطبيؽ أدوات البحث  -

 البحث:مصطمحات 
 ُتعر ف الباحثة مصطمحات البحث إجرائيًا كما يمي:

  التعمم النشط:استراتيجيات 
تركز عمى مشاركة المتعمـ في الموقؼ التعميمي وفؽ  التي تحركاتالفعاليات و ال مف مجموعة -

 الطمبةلما يقوـ بو  وميسراً  المعمـ موجياً و ، المتعمـ فييا ُمشاركًا فع االً  ويعتبر، مرتبةخطوات 
، )المناقشة والحوار :وقد استخدمت الباحثة االستراتيجيات التالية، المختمفةبيدؼ تنمية الميارات 

 لعب األدوار(.، التعمـ الثنائي، التعمـ التعاوني، العصؼ الذىني
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  برنامج(SBTD         :) 

"تحويؿ الممارسات الصفية  :القائـ عمى المدرسة وىو برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ
"(SBTD ) ًمدارس وكالة إصبلح النظاـ التعميمي في  استراتيجيةمف أبعاد  أساسياً  ويعتبر بعدا

تحسيف الممارسات التعميمية  البرنامج إلىييدؼ  حيث، األونروا -الغوث وتشغيؿ البلجئيف 
 ،أساليب تربوية تفاعميةمف خبلؿ تطوير ، األونرواوالتعممية في البيئة الصفية في مدارس 

 .وطرائؽ تعميمية تسيـ في اندماج الطمبة في العممية التعممية بفاعمية

  القرائي:الفيم 

أثناء مثؿ الحفظ والتذكر  ،مف ميارات فكرية دنيا طالب الصؼ الثاني األساسيكؿ ما يمارسو 
ما يستنتجو أو يمارسو مف ميارات عميا مثؿ النقد والحكـ عمى المقروء باإلضافة إلى ، القراءة
الفيـ ، )الفيـ الحرفي :ويتضمف الفيـ القرائي ميارات أساسية ىي، منو االتجاهوبياف 

ويتـ قياس الفيـ القرائي لدى الطمبة مف خبلؿ ، الفيـ النقدي(، الفيـ اإلبداعي، االستنتاجي
 ييا في اختبار الفيـ القرائي الذي أعدتو الباحثة.الدرجة الكمية التي يحصؿ عم

 األساسي:الصف الثاني  طمبة 

ويدرسوف ، التعميـ األساسي حسب النظاـ التعميمي الفمسطيني مرحمةالثانية مف  الحمقةطمبة ىـ 
 –?وتتراوح أعمارىـ ما بيف )، في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة

 ( سنوات.@

  الدولية:مدارس وكالة الغوث 

وتتكوف ، )األونروا( الفمسطينييف وكالة غوث وتشغيؿ البلجئيفمدارس التي تشرؼ عمييا ىي ال
وتنفذ المناىج التي تقرىا وزارة ، والمرحمة األساسية العميا، مف مرحمتيف المرحمة األساسية الدنيا

 الفمسطينية.التربية والتعميـ 
 

  



























 الفصل الثاني 1
 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

، محاور أساسية ةيتضمف الفصؿ الثاني اإلطار النظري لمدراسة والذي يشتمؿ عمى ثبلث 
وأىدافو وأىميتو واستراتيجيات التعمـ مف حيث مفيومو ، تناوؿ المحور األوؿ التعمـ النشط وقد

 وأدوار كٍؿ مف المعمـ والمتعمـ في التعمـ النشط. ، النشط
واألىداؼ الخاصة ، واألىمية، مف حيث المفيوـ، تناوؿ المحور الثاني الفيـ القرائيقد و 

 ودور المعمـ في تنمية ميارات الفيـ القرائي.، وميارات الفيـ القرائي، لمقراءة في فمسطيف
برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة تناوؿ المحور الثالث قد و 

(SBTDحوؿ مفيوـ التعمـ النشط ) ،وأىـ العناصر ، واألىمية، والنشأة، مف حيث المفيوـ
 والمكونات.
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 :األول التعمم النشط-المحور
حيث ظير التعمُّـ النشط كمصطمح في ، أنماط التعمُّـ حداثةً يعتبر التعمُّـ النشط مف أكثر 

وبدأ انتشار ىذا المصطمح واالىتماـ بو في الميداف التربوي ، العقد األخير مف القرف العشريف
في أنظمة مف أىـ االتجاىات التربوية المعاصرة  اً ويعد واحد، في مطمع القرف الحادي والعشريف

 اركة المتعمـ بفاعمية في العممية التعميمية.التي تركز عمى مشو  ،التعميـ
حيث ظيرت أعداد ال ، متعمـ النشطلداعـ وقوي  "وكاف لبلنفجار المعموماتي اليائؿ دورٌ 

)اإلنترنت( تزخر بالمراجع  :نياية ليا مف المواقع اإللكترونية عمى شبكة المعمومات الدولية
مما ساىـ في زيادة توضيح مفيوـ التعمُـّ ، والتجريبيةوالدوريات والمقاالت والدراسات الميدانية 

وأىميتو ومجاالت تطبيقو في مختمؼ التخصصات األكاديمية والموضوعات المدرسية  ،النشط
 (. 9:، صـ<88:، وآخروفوالجامعية المتنوعة" )سعادة 

باطًا فكؿ منيما مرتبط باآلخر ارت، "وتعتمد فمسفة التعمُّـ النشط عمى النظرية البنائية
وربطيا  ،والبنائية ىي أف يبني المتعمـ معرفتو مف خبلؿ تفاعمو المباشر مع مادة التعمُّـ، وثيقاً 

حداث تغيرات بيا عمى أساس المعاني الجديدة بما يتحوؿ إلى عممية توليد ، بمفيومات سابقة وا 
 ف حيث يظيرما بناه بحوارات مع المعمميف واألقراللمعرفة متجددة وفيـ عميؽ يدعـ المتعمـ 

 (.;، صـ:88:، عبيد)عالية مف التفكير المعرفي"  األطفاؿ مستويات عمى
كما أف التعمُّـ يتـ بأفضؿ صورة في إطار مجتمعي حيث يكوف بأفضؿ صوره بالتفاعؿ 

أف محصمة ىذا التفاعؿ و  ،وفي ىذا إشارة لمتعمـ التعاوني وتعمـ األقراف ،اآلخريفمع البيئة ومع 
 المعرفة الخاصة التي يكونيا الفرد لذاتو بما فييا مف تشابو أو اختبلؼ مع اآلخريف.تتمثؿ في 

عبلقة وثيقة بنظريات التعمُّـ البنائية واالجتماعية. حيث  ووبالتالي فإف التعمُّـ النشط ذ
ف خبلؿ وأف المتعمـ يبني المعرفة م، ( أف  المعرفة عممية بنائية;@;، صـ;88:يرى زيتوف )

؛ ألف المعرفة التي يستطيع الفرد أف يبنييا بنفسو، ىي التي يستطيع مع البيئة المحيطةتفاعمو 
 االحتفاظ بيا واسترجاعيا .

التعمُّـ التعاوني  أـالعصؼ الذىني  تأكانوبالتالي فإف  استراتيجيات التعمُّـ النشط سواًء 
ىي استراتيجيات قائمة  ،المعرفيةالخرائط  ـأاالستقصاء  ـألعب األدوار  ـأحؿ المشكبلت  ـأ



9; 
 

ف  ىذه االستراتيجيات تصؿ بالمتعمـ لبناء المعرفة  عمى أساس النظرية البنائية االجتماعية وا 
 الخاصة بو بعيدًا عف التمقي السمبي.

( إلى أىمية النظرية البنائية لبياجيو في العممية >9A ، صـ888:ويشير عبد اليادي )
:حيث ، التعميمية التعممية  إف 

 إلىمكِّف المعمـ مف التعرؼ ت، الوقوؼ عمى خصائص النمو المعرفي ومراحؿ النمو -
بحيث يوجو انتباىو إلى االستجابات ، طبيعة تفكير المتعمـ في مراحؿ نموه المختمفة

 ويحدد أىدافو في ضوء السموؾ المتوقع.، المرتبطة بمراحؿ نموه

وىو أمر يستمـز  ،التوازف بيف الطفؿ والبيئةعممية النمو المعرفي تقوـ أساسًا عمى إيجاد  -
الة لذا يجب وضع الطفؿ في بيئة نشطة وفعّ ، التفاعؿ بيف الطفؿ والعالـ المحيط بو

 وممارسة أساليب االكتشاؼ الذاتي التي يقوؿ بيا بياجيو.، لتسييؿ التعمُّـ

مصممي المناىج عمى وضع مواد دراسية  تساعد مراحؿ النمو المعرفي وخصائصو -
الذي  أف حيف فاؿ المراحؿ التعميمية المختمفة فيتتفؽ مع طبيعة العمميات العقمية ألط

يحتاج فيو تبلميذ المرحمة االبتدائية موادًا واقعية تسيؿ معالجتيا مف خبلؿ عممياتيـ 
 المعرفية.

إمكانية وضع اختبارات تقيس مستوى النمو العقمي عند  توفر خصائص النمو المعرفي  -
وتمكف المعمميف مف الوقوؼ  ،بحيث تحؿ محؿ اختبارات الذكاء التقميديةالمتعمميف 

 عمى مرحمة النمو المعرفي التي وصؿ إلييا طبلبيـ.
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 التعمم النشط في اإلسالم:
إف استراتيجيات التعمـ النشط مف االستراتيجيات التي ظير مفيوميا حديثًا في األوساط 

مشاركة أساسية في عممية التعمـ وأف يصؿ لممعمومة بنفسو، ، ويعني أف يشارؾ المتعمـ التعميمية
لتبلميذه، وىذا ينمي قدرة التبلميذ عمى التفكير، وينمي  وأف يكوف المعمـ ىو الموجو والمرشد

العبلقات االجتماعية بينيـ، ويجعؿ عممية التعمـ ممتعة ومشوقة، لكف ما نجيمو ىو أف اإلسبلـ 
جيات التعمـ النشط؛ ألىميتيا في توجيو المتعمـ نحو المعرفة، اىتـ بطريقة التعمـ وباستراتي

، فورد ذكر السؤاؿ في واستثارة تفكيره، واشباع ميولو، وتحفيزه لمتعمـ، واستخداـ طرائؽ عدة 
اَرةٍ  :مثؿ قولو تعالى ( مرة،130تيا في القرآف الكريـ حوالي )السائؿ ومشتقا ]َهْل َأُدلُُّؽْم َعَذ ِِتَ

 وىي مف األسئمة التشويقية. [10الصؼ :] ِمْن َعَذاٍب َألِقٍم[ ُتـِْجقُؽمْ 

ومف النماذج التعميمية اإلسبلمية التي تنتمي الستراتيجيات التعمـ النشط، استخداـ نموذج 
 العصؼ الذىني، وىذا واضح في قولو تعالى عمى لساف سيدنا إبراىيـ في قصتو المعروفو:

َذا َكبُِرُهمْ  َفَعَؾهُ  َبْل  ]َقاَل   .[63األنبياء :] َيـطُِؼوَن[ َكاُكوا إِن َفاْسَلُلوُهمْ  َهَٰ

 َخاِوَيةٌ  َوِهيَ  َقْرَيةٍ  َعَذ  َمره  َكالهِذي ]َأوْ ومف النماذج التعميمية نموذج التعمـ الذاتي في قولو تعالى: 

قِي َأكهى َقاَل  ُعُروِشَفا َعَذ  ا َبْعَد  اَّللهُ َهِذهِ  ُُيْ  َلبِثُْت  َقاَل  لَبِثَْت  َكمْ  َقاَل  َبَعَثهُ  ُثمه  َعامٍ  ِماَئةَ  اَّللهُ َفَلَماَتهُ  َمْوِِتَ

ابَِك  َصَعاِمَك  إَِل  َفاْكُظرْ  َعامٍ  ِماَئةَ  لَبِْثَت  َبْل  َقاَل  َيْومٍ  َبْعَض  َأوْ  َيْوماً  ْ  َوََشَ  ِِحَاِركَ  إَِل  َواْكظُرْ  َيتََسـههْ  َل

مً  َكْؽُسوَها ُثمه  ُكـِْشُزَها َكْقَف  اْلِعَظامِ  إَِل  َواْكُظرْ  لِؾـهاسِ  آَيةً  َولِـَْجَعَؾَك  َ  َفَؾمه  ََلْ  اَّللهَ َأنه  َأْعَؾمُ  َقاَل  َلهُ  َتَبّيه

ءٍ  ُكلِّ  َعَذ   .[259 :]البقرة َقِديٌر[ ََشْ

َعْت تعمـ األقراف مثؿ في قولو تعالى:  وأيضا نموذج  ِمنَ  َفَلْصَبَح  َفَؼَتَؾهُ  َأِخقهِ  َقْتَل  َكْػُسهُ  َلهُ  ]َفَطوه

ينَ  اِِسِ َيهُ  اْْلَْرضِ  ِف  َيْبَحُث  ُغَراًبا اَّللهُ َفَبَعَث ( 03) اْْلَ  َوْيَؾَتا َيا َقاَل  ۚ   َأِخقهِ  َسْوَءةَ  ُيَواِري َكْقَف  لُِرِ

َذا ِمْثَل  َأُكونَ  َأنْ  َأَعَجْزُت  -30]المائدة:  [الـهاِدِمّيَ  ِمنَ  َفَلْصَبَح  ۚ  َأِخي َسْوَءةَ  َفُلَواِريَ  اْلُغَراِب  َهَٰ
31]. 

 َقبُْل  ِمن ُرْشَدهُ  إِْبَراِهقمَ  آَتقْـَا ]َولََؼْد  ومف النماذج عمى المناقشة والحوار كما في قولو تعالى:

ِذهِ  َما َوَقْوِمهِ  ِْلَبِقهِ  َقاَل  إِذْ ( 15) َعادِِّيَ  بِهِ  َوُكـها ا َأكُتمْ  الهتِي التهَمثِقُل  َهَٰ  َوَجْدَكا َقاُلوا( 15) َعاكُِػونَ  ََلَ
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ا آَباَءَكا بِّيٍ  َضََللٍ  ِف  َوآَباُؤُكمْ  َأكُتمْ  ُكـتُمْ  لََؼْد  َقاَل ( 10) َعابِِدينَ  ََلَ قِّ  َأِجْئَتـَا َقاُلوا( 15) مُّ  َأكَت  َأمْ  بِاَْلَ

ِعبَِّي[ ِمنَ   .[53]األنبياء:  الَله

 :لو تعالىالنفوس كما في قو ألساليب تأثيرًا في ونموذج سرد القصص وىو يعتبر مف أكثر ا
َذا إَِلقَْك  َأْوَحْقـَا بَِم  اْلَؼَصصِ  َأْحَسنَ  َعَؾْقَك  َكُؼصُّ  ]َكْحنُ   [.3 يوسؼ:] اْلُؼْرآَن[  َهَٰ

اكَ  َكْعبُُد  إِيهاكَ ] ونموذج التعمـ التعاوني كما ورد في قولو تعالى: اطَ  اْهِدَكا*  َكْسَتِعّيُ  َوإِيه َ  الِّصِّ

 .[6-5]الفاتحة:   [ادُْْسَتِؼقمَ 

كما استخدـ القراف الكريـ أسموب التدرج في التربية والتعميـ إذا أراد أف يوصؿ بعض   
واحدة لتعميـ اإلسبلـ المعمومات إلى أصحابو، ولـ يقفز بيـ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قفزة 

، فقد كانت تربية رسولنا الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ ألصحابو تربية متدرجة كما في جممة واحدة
البخاري عائشة قالت: "إنما أول ما نزل منو سورة من المفصل فييا ذكر الجنة والنار، حديث 

، ولو نزل أول شيء ل تشربوا الخمرحتى إذا أثاب الناس إلى اإلسالم نزل الحالل والحرام ، 
 ل ندع الخمر أبدًا . ولو نزل ل تزنوا ، لقالوا : ل ندع الزنا أبدًا " .لقالوا : 

 مفيوم التعمُّم النشط: 
ف وقد الحظت الباحثة وجود اتفاؽ بي، تعددت التعريفات التي تناولت التعمُّـ النشط

يركز عمى المشاركة الفاعمة لممتعمـ في العممية التعميمية  التعريفات عمى أف التعمـ النشط
وفيما يمي استعراض لبعض التعريفات التي تناولت التعمـ ، فيما اختمفت في نقاٍط أخرى، التعممية
 النشط: 

( التعمُّـ النشط "منظومة إدارية تشمؿ كؿ مكونات == ، صـ:89:حيث يعتبر رفاعي )
التي تقدـ المعارؼ ، بما فييا استراتيجية التعمُّـ والتدريس، اتووتوجو فعالي، الموقؼ التعميمي

كسابو ، )الجانب الوجداني( :القيـ والسموكياتكويف وت، )الجانب المعرفي( :والمعمومات  ا 
 الميارات األدائية )الجانب المياري(".
آف ـ في ـ وتعمي( التعمُّـ النشط "طريقة تعم;; ، صـ<88:فيما اعتبر سعادة وآخروف )

مف خبلؿ بيئة ، حيث يشارؾ الطمبة في األنشطة والتماريف والمشاريع بفاعمية كبيرة، واحد
والتفكير ، والمناقشة الثرية، والحوار البناء، تسمح ليـ باإلصغاء اإليجابي، تعميمية متنوعة

، دراسيةوالتأمؿ العميؽ لكؿ ما تتـ قراءتو أو كتابتو أو طرحو مف مادة ، والتحميؿ السميـ، الواعي
مع وجود معمـ يشجعيـ عمى تحمؿ مسؤولية ، بيف بعضيـ بعضاً ، أو آراء، أو قضايا، أو أمور
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ويدفعيـ إلى تحقيؽ األىداؼ الطموحة لممنيج ، تعميـ أنفسيـ بأنفسيـ تحت إشرافو الدقيؽ
 والتي تركز عمى بناء الشخصية المتكاممة واإلبداعية لطالب اليوـ ورجؿ الغد".، المدرسي

"بمفاىيـ النظرية  :( التعمُّـ النشط:; ، صـ889:الواحد والخطيب )عبد وقد ربط 
فالطمبة يتعمموف مف خبلؿ مشاركتيـ الفاعمة في العممية التعميمية ، المعرفية والنظرية البنائية

ويربطونو بحياتيـ اليومية مف ، حيث يفكروف ويحمموف ويتحدثوف ويكتبوف مما تعمموه، التعمُّمية
 الممارسة الواقعية". خبلؿ

( عف التعمـ النشط Paulson and Faus, 2011مف بولسوف وفوست ) كؿٌ  وعب ر
بحيث ، غير اإلصغاء السمبي لما يقولو المعمـ، باعتباره أي شيء يعممو الطمبة داخؿ الصؼ

وكتابة أىـ ، اإلصغاء اإليجابي الذي يساعدىـ عمى فيـ ما يسمعونو، يشمؿ بداًل مف ذلؾ
والتعامؿ مع تماريف ، والتعميؽ عمييا، األفكار الواردة فيما ُيطرح مف أقواؿ أو آراء أو شروحات

أوحؿ ، المجموعات وأنشطتيا بشكؿ يتـ فييا تطبيؽ ما تعمموه في مواقؼ حياتية مختمفة
 المشكبلت اليومية المتنوعة.

"أف التعمـ النشط ىو طريقة تجعؿ التمميذ يبذؿ  (<Mathews.:88يرى ماثيوز ) فيما
حيث إف ، كؿ جيده في األنشطة الصفية بداًل مف أف يكوف سمبيًا يتمقى المعمومات مف غيره 

وطرح ، التعمـ النشط يشجع التبلميذ عمى التفاعؿ و المشاركة ضمف العمؿ في مجموعات 
فاىيـ و التدريبات القائمة عمى حؿ واالشتراؾ في اكتشاؼ الم، العديد مف األسئمة المتنوعة

وأف تحميؿ التبلميذ العميؽ ، مما يسمح ليـ باستخداـ ميارات التفكير المتنوعة، المشكبلت
لؤلعماؿ ومشاركتيـ في األنشطة يكسبيـ المفاىيـ وميارات التفكير اإلبداعي واالستقصاء وحؿ 

 .ويشجعيـ عمى صنع القرار" ،المشكبلت
والتقنيات  اإلجراءاتالسابقة ُتعرِّؼ الباحثة التعمـ النشط عمى أن و: وباستقراء التعريفات 

السمبي  فواألنشطة التي تتمركز حوؿ الطالب بحيث يؤدي الطالب دورًا فاعبًل بعيدًا عف التمقي
وىو مف يخطط وينظـ ويقـو ، ويبحث لمحصوؿ عمى المعمومات ،فيو مف يسعى، لممعمومات

 باألنشطة ليطبؽ ما تعممو.
 أسس التعمُّم النشط:

ولكي ، يعمؿ التعمـ النشط عمى تشجيع الطمبة عمى المشاركة الفاعمة في عممية التعمـ 
التي أوردىا كٍؿ مف ، يؤدي التعمـ النشط دوره الحقيقي ينبغي أف يراعي بعض األسس والمبادئ

 ( وتتمثؿ فيما يمي:ـ:89:، رفاعي ( و)ـ899:، )عمي
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عمـ كؿ طالب حسب يو ، وباإلدارة الذاتية ، الطمبة في اختيار نظاـ العمؿ وقواعده إشراؾ -
 قدراتو.  

 الطمبة في إدارة وقت التعمـ داخؿ الصؼ. إشراؾ -

مكاناتو.، تمركز التدريس والتعمـ حوؿ قدرات الطالب -  وا 

 وزمبلئيـ.، منح الطمبة الفرصة لتقويـ أنفسيـ -

 والمشاركة في تحديد نواتج التعمـ.، ـ أو لبعضيـ البعضالسماح لمطمبة بطرح األسئمة لممعم -

 وجود مقاعد تساعد الطمبة عمى الحرية والحركة. -

 والمرح أثناء التعمـ.، جو مف الطمأنينة إشاعة -

 وتنوعيا.، تعدد مصادر المعرفة -

 .إنسانيوميولو كحؽ  احتراـ قدرات الطالب ورغباتو -

 يمي.التواصؿ الفع اؿ بيف مكونات الموقؼ التعم -

اختيار األنشطة الصفية والبلصفية عمى أف  التعمـ النشط يجب أف يقوـ  :وترى الباحثة
وكذلؾ ، )التعاوني واألقراف( :باإلضافة إلى تفعيؿ العمؿ الجماعي، ذات العبلقة بموضوع الدرس

وربطيا بالبلحقة لتكويف بناء  ،وتفعيؿ دور المعرفة السابقة، التعمُّـ القائـ عمى حؿ المشكبلت
، والتعمُّـ التفاعمي، وكذلؾ توظيؼ استراتيجيات التعمُّـ باالكتشاؼ، جديد مف المعرفة لدى الطالب

حيث إف  مراعاة ىذه األسس ، والتنويع في أساليب التعزيز، والتنويع في استخداـ أساليب التقويـ
، بالمتعة والفرح والود والتعاوف بيف الطمبة والمبادئ يمكف أف يؤدي إلى خمؽ بيئة صفية تتميز

 وبالتالي تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.
 أىداف التعمم النشط:

سعادة و  (>< -;< ص ، صـ:89:، رىا كٍؿ مف )رفاعيلمتعمـ النشط عد ة أىداؼ ذك
 () ,Charles, 2000, p5)(Simon, 2001, p5)@;-;; ص ، صـ<88:، وآخروف

 باإلضافة إلى رؤية الباحثة وىي:
 يشجع الطمبة عمى أف يعمموا أنفسيـ بأنفسيـ. -

 ينوع في األنشطة التعميمية المبلئمة لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة. -

 والمناقشة وطرح األسئمة المختمفة وحؿ المشكبلت.، يشجع الطمبة عمى القراءة الناقدة -

 الدراسية المختمفة.تحديد كيفية تعمـ الطمبة لممواد  -

 قياس قدرة الطمبة عمى بناء األفكار الجديدة وتنظيميا. -
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مثؿ: التعاوف والتفاعؿ والتواصؿ مع ، تمكيف الطمبة مف اكتساب ميارات متعددة -
 ميارات التفكير الناقد.، ميارات التفكير العميا كالتحميؿ والتركيب والتقويـ، اآلخريف

 مياديف المعرفة المتنوعة. دعـ الثقة بالنفس لدى الطمبة نحو -

 اكتساب الطمبة لممعارؼ والميارات واالتجاىات المرغوب فييا. -

 تشجيع الطمبة عمى المرور بخبرات تعممية وحياتية حقيقية. -

 أىمية التعمم النشط:
، وذلؾ لما يحققو مف أىداؼ ،ناؿ التعمـ النشط اىتمامًا كبيرًا مف الباحثيف والتربوييف

 ( أىمية التعمـ النشط في:Simon, 2001, p7حيث يبيف )
 يزيد دافعية المتعمـ ويساعد عمى تكويف اتجاىات إيجابية لدى المتعمـ. -

 نتيجة زيادة فيمو لممادة الدراسية.، ُيحسف مستوى التحصيؿ لدى المتعمـ -

 ُيعزز التعمـ الذاتي لدى المتعمـ وينمي ثقتو بقدرتو عمى التعمـ. -

 يجعؿ مف التعميـ متعة وبيجة. -

 ُيحقؽ اندماج المتعمميف في العمؿ. -

 ُينمي العبلقات االجتماعية بيف المتعمميف بعضيـ البعض وبيف المتعمميف والمعمـ. -

 ُينمي قدرات المتعمميف عمى التعبير عف آرائيـ. -

 ُينمي قدرات المتعمميف عمى البحث والتفكير. -

 ُيعزز التنافس اإليجابي بيف المتعمميف. -

 بيف المتعمميف.ُيعالج الفروؽ الفردية  -

 وىناك إجماع في األدب التربوي عمى أن التعمُّم النشط يؤدي إلى:

 تعزيز تعمـ المحتوى المعرفي. -

 تنمية ميارة عمؿ الفريؽ. -

 تنمية الثقة بالنفس ويعالج مشكبلت الطمبة النفسية والسموكية. -

 تعزيز التعمُّـ التشاركي. -

 تعزيز التعمُّـ باالستكشاؼ. -

 .منة لممتعمميفتنشيط الطاقة الكا -

 يبلئـ أساليب التعمُّـ الفردية. -

 يتيح فرصة التطبيؽ العممي لممحتوى النظري. -

 يقيـ بيئة تعميمية ممتعة. -
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 أىمية كبيرة كونو: ووترى الباحثة أن التعمم النشط ذ
وبالتالي لف ينخرط معيا الطالب ، يشجع الطالب عمى التعامؿ مع الثروة المعموماتية اليائمة -

 إال بالتعمُّـ النشط.ويتعمميا 

وأدوات تساعدىـ في التطبيؽ الفعمي  ويوفر ليـ وسائؿ، ينمي ميارات التفكير عند الطمبة -
 لمتعمـ.

 وانخراطيـ في العممية التعميمية.، يعزز إيجابية الطالب والمشاركة الفاعمة في األنشطة -

 والعمؿ الجماعي.، يعزز العبلقات االجتماعية -

 وتعزيز ثقتو بذاتو.، اكتساب الخبرة والمعارؼ الجديدةيساعد المتعمـ عمى  -

واحتراـ ، واالعتماد عمى النفس، يعزز السموكيات اإليجابية لطالب مف تحمؿ المسؤولية -
 ويعود الطالب عمى قيـ االلتزاـ.، اآلخرالرأي والرأي 

ة والممقف يساعد التعمُّـ النشط عمى تغيير صورة المعمـ مف أن و ىو المصدر الوحيد لممعرف -
 وىو مرشد وموجو في العممية التعميمية التعمُّمية. ،إلى صورة أكثر إيجابية

 التعمم التقميدي والتعمم النشط:
ولقد تـ تفعيؿ دور الطالب ، يجب أف يكوف الطالب مشاركًا فع ااًل في العممية التعميمية

إذ ال يكفي أف يكوف الطالب مصغيًا ومراقبًا ، اإليجابي مف خبلؿ توظيؼ فعاليات التعمُّـ النشط
تعمُـّ ومف ىنا تستعرض الباحثة المقارنة بيف ال، نظاـ التعميمي التقميديالكما كاف الحاؿ في 
( وأيضًا  <88:( وسعادة وآخروف );89:، كما أشار إليو عبد الواحد)  النشط والتعمُّـ التقميدي

 لتالية: مف خبلؿ البنود امف خبلؿ رؤية الباحثة ،
 المقارنة بيف التعمـ النشط والتعمـ التقميدي(: 1 .1جدول )

 التعمُّم النشط التعمُّم التقميدي وجو المقارنة

 دور المعمم
ومنفرد بالرأي وال يسمح ، ممقف وناقؿ لممعمومة

 بالنقاشات ولديو الحقيقة.
ويتقبؿ اآلراء والنقاشات ، مرشد وموجو وميسر
 الشخصية والعممية.

 إيجابي ومشارؾ ومناقش بفاعمية. ومتمقي لممعارؼ والمعمومات.، سمبي دور الطالب

 األىداف
وىي ، ال توضع بصورة نتاجات سموكية لمتعمـ

 تكوف معرفية تيدؼ لتنمية الجانب العقمي فقط.
وتكوف ، توضع بصورة نتاجات سموكية لمتعمـ
 األىداؼ معرفية ووجدانية وميارية.

 خبرات وأنشطة متعددة ومتنوعة. معمومات ومعارؼ فقط. المنيج

المواد والوسائل 
 التعميمية

التركيز عمى الكتاب المدرسي كمصدر وحيد 
لممعمومات. واالقتصار عمى بعض الوسائؿ 
 البسيطة مثؿ الموحات والشفافيات والبطاقات.

مصادر متعددة لجمع االعتماد عمى 
فييا.  كبيرٌ  ويكوف لمطالب دورٌ  ،المعمومات

 والوسائؿ التعميمية تمبي احتياجات الطمبة.
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 التعمُّم النشط التعمُّم التقميدي وجو المقارنة

 طريقة التدريس
تكوف مقتصرة عمى السرد )المحاضرة( ويتـ مف 

وىي ال ، خبلليا نقؿ المعارؼ والمعمومات فقط
 تراعي مستويات الطمبة والفروؽ الفردية بينيـ.

ومتنوعة تركز عمى فاعمية طرؽ عديدة 
ويتـ التركيز فييا عمى المعارؼ  ،المتعمـ

والمعمومات والقيـ والميارات أي تركز عمى 
 المياري(. –الوجداني  –)المعرفي  :الجانب

 بيئة التعمُّم
جامدة ونمطية وتقميدية وتثير الممؿ لدى 

 الطمبة. 
ديناميكية وفاعمة ومتغيرة ومتطورة وتراعي 

 الطمبة.احتياجات 

 أحادي االتجاه مف المعمـ لممتعمـ. التواصل
في جميع االتجاىات مف المعمـ لممتعمـ 

 وبيف المتعمميف أنفسيـ.، والعكس صحيح

 التقويم
وىو محصور ، يقيس الجانب المعرفي فقط

غالبا بنوع واحد وىو الختامي مع عدـ وجود 
 تغذية راجعة.

فيو  ويوظؼ، يكوف شامؿ لجميع جوانب التعمُّـ
التقويـ بجميع أنواعو مع تقديـ تغذية راجعة 

 فورية.
 

 أدوار كل من المعمم والمتعمم في بيئة التعمُّم النشط: 

"إف بيئة الصؼ تتمثؿ في أنيا العبلقة القائمة بيف المعمـ وتبلمذتو مع بعضيـ البعض 
 ( 9A:ـ ،ص  ;88:")زيتوف ،

زيادة التفاعؿ بيف المعمـ و المتعمميف مف  إف البيئة المشجعة عمى التعمـ النشط تؤدي إلى
 جية وبيف المتعمميف أنفسيـ ،وبيذا تكفؿ الوصوؿ لممطموب بأنفسيـ .

ويظير مدى المشاركة  ،يظير في البيئة التعميمية فاعبلً  اً ف لكؿ مف المعمـ والمتعمـ دور إ
 ، صـ899:وآخروف )وقد أشار سعادة ، واالندماج بيف المعمـ والمتعمـ والمتعمميف أنفسيـ

ومف خبلؿ انخراط الباحثة في البيئة التعميمية ، ( إلى أدوار المعمـ والمتعمـ في التعمـ النشط;99
 يمكف إبراز أدوار كؿ مف المعمـ والطالب كالتالي: 

 أدوار المعمم في بيئة التعمُّم النشط:  -أولً 
ممعمـ أف يؤدي أدورًا بارزة ل ـ النشط إيجابية وفاعمة ينبغيلكي تكوف مخرجات التعم 

 األدوار: هومف ىذ، ُتساعد في تحقيؽ االستفادة مف التعمـ النشط
وتنمية الوازع الديني واألخبلقي ، التركيز عمى القيـ والسموكيات أثناء العممية التعميمية .9

 لمطبلب.

 ومساعدتيـ عمى التعمُّـ.، تعزيز دافعية الطمبة نحو التعمـ .:
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بداء تفعيؿ دور الطالب مف  .; عطاءه الفرصة لمنقاش والحوار وا  خبلؿ المشاركة الفاعمة وا 
 الرأي.

 توفير بيئة تعميمية محفزة ومناسبة لتوظيؼ التعمُّـ النشط. .>

 ربط المعارؼ والخبرات واألنشطة مع البيئة الحياتية والعممية لمطبلب. .=

 يركز عمى األنشطة التعميمية الفردية والجماعية في العممية التعميمية. .<

ـ العممية التعميمية أواًل بأوؿ ويقدـ تغذية راجعة فورية.  .?  يقوِّ

 يوظؼ األنشطة التعميمية والطرؽ واالستراتيجيات التي تتناسب مع مستويات الطمبة. .@

A. .يوظؼ المنحى الترابطي خبلؿ تدريس المواد الدراسية لزيادة التعمؽ في الفيـ واإلدراؾ 

 دور المتعمم في بيئة التعمُّم النشط:  -ثانياً 
، مف وجود دور إيجابي لممتعمـ ال بدَ ، لكي تتحقؽ عممية التعمـ النشط بالصورة المطموبة 

 ومف األدوار اليامة لممتعمـ التي تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ النشط ما يمي:
 يبحث عف المعمومات والمعارؼ مف مصادر متعددة. -

 في تنفيذ المياـ الجماعية. وئيتعاوف مع زمبل -

 يتقبؿ النصح واإلرشاد والتوجيو مف المعمميف وكؿ المعنييف بالعممية التعميمية. -

 يصغي ويستمع ليـ باىتماـ.و ، خريفاآليتقبؿ قيمة تبادؿ األفكار واآلراء مع  -

 و ومعممو.ئيتميز بالقدرة عمى إجراء الحواء والنقاش اليادؼ مع زمبل -

 في التعامؿ بنجاح مع البيئة التعميمية التعمُّمية المحيطة بو.يثؽ بنفسو وبقدراتو  -

ويكوف لديو رغبة حقيقية في ، يشارؾ في المواقؼ التعميمية مشاركة حقيقية وفاعمة -
 التعمُّـ.

  يوظؼ المعارؼ والميارات التي اكتسبيا في مواقؼ تعممية وحياتية. -

التفاعؿ بيف المعمـ و المتعمميف مف  إف البيئة المشجعة عمى التعمـ النشط تؤدي إلى زيادة
 جية وبيف المتعمميف أنفسيـ ،وبيذا تكفؿ الوصوؿ لممطموب بأنفسيـ .

 معيقات تحول دون استخدام التعمُّم النشط: 

إال أف بعض الدراسات أظيرت ، أثبتت العديد مف الدراسات والبحوث فاعمية التعمُّـ النشط
، عمُّـ النشط بالكيفية المناسبة والسميمة لتحقيؽ أىدافوأف ىناؾ معيقات تحوؿ دوف استخداـ الت

، ؛ رفاعي=@9، صـ898:، ؛ بدوي8A>-;8>، ص صـ<88:، ومنيا )سعادة وآخروف
 ( وىي: ;@-@?، ص صـ:89:
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في حيف ال يتوقع مف الطمبة ، اعتبار المعمـ خبيرًا في تخصصو يستفيد منو الطمبة دائماً  -
 أف يتعمموا مف بعضيـ كثيرًا.

وأف المعمميف ، الطمبة لف يتعمموا المحتوى الكافي وافتقارىـ إلى الميارات الضروريةأف  -
 سيشعروف بفقداف السيطرة بسبب تدريسيـ بطرؽ غير تقميدية.

 تدني مستوى بعض المعمميف وكفاءتيـ األكاديمية والتربوية. -

عداد الكوادر البشرية بالمدارس مف الموجييف و ، ضعؼ البرامج التدريبية -  المعمميف.وا 

 مة فعاليات التعمُّـ النشط مع حجـ الصؼ الكبير.ءعدـ مبل -

تركيز عمى فاعمية والتي يتـ ال، قياـ فعاليات التعمُّـ النشط بكسر المعايير االجتماعية -
يجابيةالطالب  بعكس ، فيو محور العممية التعميمية التعمُّمية والمعمـ ىو موجو ومرشد وا 

 ما ىو مألوؼ.

 والزيادة المحتممة في وقت اإلعداد والتحضير.، الصؼ )الحصة(محدودية وقت  -

معاناة محتوى المقرر الدراسي مف حاجة فعاليات التعمُّـ النشط إلى أوقات طويمة  -
 وأن يا تعتبر مضيعة لموقت في رأي بعض المربييف.، إلنجازىا

 مقاومة الطمبة ألساليب التدريس التي ال تعتمد عمى المحاضرة. -

 ى معيقات التعمُّم النشط:التغمب عم
 تحفيز وتشجيع الطمبة عمى عممية التعمُّـ مف خبلؿ تفعيؿ دورىـ بشكؿ إيجابي. -

عقد ورش عمؿ وحمقات تدريبية لجميع الجيات المسئولة عف العممية التعميمية مف  -
 مدارس وجامعات وكميات وحتى رياض األطفاؿ وجميع المراكز التعميمية.

 والمعنوية لممعمميف التي تساعد وتدعـ استخداميـ لمتعمـ النشط.توفير الموارد المادية  -

ضرورة تبلءـ المناىج التعميمية في محتواىا مع تفعيؿ استخداـ استراتيجيات التعمُّـ  -
 النشط.

تقييـ ومتابعة عممية تطبيؽ التعمُّـ النشط عمى الطمبة في العممية التعميمية التعمُّمية مف  -
وتقديـ التغذية ، وكافة المسؤوليف عف العممية التعميمية خبلؿ المدراء والمشرفييف

 الراجعة.

براز دورىـ في دعـ أبنائيـ مف ، تفعيؿ دور المجتمع المحمي في استخداـ التعمُّـ النشط - وا 
 خبلؿ فعاليات التعمُّـ النشط.
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 استراتيجيات التعمُّم النشط: 
تبيف لمباحثة أف التعمـ النشط باالطبلع عمى العديد مف الدراسات والبحوث التربوية 

، بشكؿ إيجابيومشاركتو المتعمـ  يمية القائمة عمى فاعميةيتضمف الكثير مف االستراتيجيات التعم
وىي دمج  ،حيث تقوـ استراتيجيات التعمُّـ النشط عمى قاعدة ثابتة مشتركة بيف جميع األنشطة

ويشمؿ ، ىنا إلى التفكير الناقد المبدع ويشير التفكير، الطمبة بالتفكير والتطبيؽ لمموضوع اليدؼ
)التعمُّـ التعاوني( أو الحوار عمى  :)التعمُّـ الثنائي( أوفي مجموعات صغيرة :الحوار الزوجي
والحوار والمناقشة ولعب األدوار والعصؼ الذىني وحؿ المشكبلت والخرائط ، مستوى الصؼ

 ر لمعديد مف استراتيجيات التعمـ النشط:المفاىيمية والتعمُّـ الذاتي. وفيما يمي استعراض مختص

 المناقشة والحوار )األسئمة الموجية نحو اليدف(:  -

أو بيف ، أحد أساليب التعمُّـ النشط الذي يشجع عمى الحوار والمناقشة بيف الطمبة أنفسيـ
وذلؾ مف أجؿ اكتساب مجموعة مف ، أو بيف المعمـ وجميع الطمبة، المعمـ وأحد الطمبة

 (.?9A، صـ<88:، خروفآوالميارات واالتجاىات المرغوب فييا )سعادة و المعمومات 

 التعمُّم الثنائي:  -

يقوـ عمى اشتراؾ اثنيف مف الطمبة في حؿ المشكمة أو إجابة األسئمة أو استكشاؼ أمر 
ومثؿ ىذا النشاط ال يؤثر عمى الجانب المعرفي فقط ولكف قد يكوف مصدرًا لؤلماف لمطالب ، ما

التحصيؿ حيث يجد مف يعينو ولو قميبًل عمى إنجاز العمؿ المطموب مما يعطيو بعضًا ضعيؼ 
 .هوقد يكوف النشاط ال يحتاج أكثر مف شخصيف إلنجاز ، مف الثقة بالنفس واالنطبلؽ إلى األماـ

 العمل التعاوني )المجموعات(: -

ييا الطمبة كفريؽ واحد يعتبر التعمُّـ التعاوني أحد استراتيجيات التعمُّـ النشط التي يعمؿ ف
 وتقوـ ىذه المجموعات عمى أسس منيا ما يمي: ، طبلب < – ;يكوف مف 

، غير متجانسة متجانسة أوالمرونة: تشكؿ المجموعات حسب اليدؼ منيا فقد تكوف ( أ
 وذلؾ حسب اليدؼ.

 اإلنصاؼ: حيث يكمؼ كؿ طالب بدور يقـو بو إلنجاز العمؿ دوف تحيز.( ب

 التعمُّم الذاتي:  -

تعتمد عمى قدرة المتعمـ عمى اكتساب المعرفة بجيده الذاتي بما يتناسب مع قدراتو 
رشاد مف ، الخاصة وميولو مف خبلؿ االستفادة مف الوسائؿ التعمُّمية المختمفة وتوجيو بسيط وا 

والفيديو ، ومف الوسائؿ التي تستخدـ في التعمُّـ الذاتي الحاسوب ببرمجياتو المختمفة، المعمـ
والتسجيبلت التعميمية ، واإلذاعات التعميمية المسموعة والمرئية، مي والفيديو التفاعميالتعمي
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والنماذج ، (Video Conference)والمقاءات المرئية ، والمكتبات بأنواعيا، اإلنترنتو ، الصوتية
 التعميمية المجسمة.

 لعب األدوار:  -

لؤلفراد والجماعات في موقؼ حياتي وىي عممية محاكاة يقوـ بيا الطمبة باألدوار المختمفة 
كما أف المحاكاة تمكف الطالب مف ، حقيقي وبالتالي فإف التعمُّـ يتـ باستنتاج العبر والمفاىيـ
ويتـ استخبلص المعمومات التي تـ  ،القياـ بأنشطة أدائية حقيقية يتعمـ منيا ما يراد تعممو

، وىي: تحفيز الخياؿ، لوجدانيةعرضيا مف خبلؿ تمثيؿ األدوار والتركيز عمى األىداؼ ا
وتيذب السموؾ وتساعد ، وتنمي الثقة بالنفس، اآلخريفواإلحساس بمشاعر ، والتعبير عف النفس

 ،ذلؾ ألف المتعمميف ىـ مف يقوموا باألدوار وعمييـ فيـ الموقؼ، غوي والمعرفيعمى التطور المُ 
 والتعبير عنو لغويًا وأدائيًا ووجدانيًا.

 العصف الذىني:  -

والتي تتعمؽ بالموضوع  ،وىي عممية استثارة واستقطاب لممعمومات السابقة لدى الطمبة
الجديد المراد دراستو وفي ىذه الحالة يعمؿ كؿ طالب كمصدر لممعمومات لآلخريف حيث يعطي 

 ويتـ توجيو مسار النقاش وتحديد المعمومات البلزمة بمساعدة المعمـ. ،ما لديو لزمبلئو
 (@@9 - ?@9،ص ص 88A:)عبيد،

 حل المشكالت:   -

وىي استراتيجية تقوـ عمى أساس خطوات البحث العممي حيث يجد الطمبة أفرادًا أو 
وفرض الفروض  ،أزواجًا أو فرؽ أو كؿ الصؼ المشكمة ويقوموا بجمع البيانات عف المشكمة

جمؿ )سيد والواقتراح الحموؿ ومناقشة مدى مناسبتيا لمتوصؿ إلى الحؿ األفضؿ وتقويميا.
 ( 9;9ـ ،ص:89:،

 الخرائط المعرفية:  -

وىي رسـ تخطيطي قائـ عمى أساس وجود عبلقات بيف مفردات الرسـ. ويتـ إعداد 
والبحث  ،خريطة ما بالحوار مع الطمبة لتجميع ما لدييـ مف معمومات مرتبطة بموضوع معيف

 ـ منظـ ومفيوـ.ثـ تنسيؽ المعمومات وتضيمنيا عمى شكؿ رس، عما ىـ بحاجة إليو الستكمالو
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)استثمار البيئة المحمية كمصدر من مصادر : ربط ما يتعمم المتعمم بالمواقف الحياتية -
 التعمُّم(:

"شراء الخضراوات  :لمصفوؼ الدنيا مسرحية قصيرة الرياضياتكأف يقدـ المعمـ في درس 
حيث ، مف البائع الذي يقوـ مف خبلليا الطالب بإجراء العمميات الحسابية مف الجمع والطرح"

بؿ إف ىذا يجعؿ الدرس ذو فائدة عممية تنطبع ، أف ينقؿ المتعمـ ىذه األفكار لمحياة العممية البدَ 
 ،عمى التفكير والتخيؿباإلضافة إلى أف ىذه اإلجراءات تشجع الطالب ، في ذىف وسموؾ الطالب

 كما يجعؿ لدرس قيمة عممية ومعنى.، والتوصؿ إلى النتائج

 التعمُّم بالكتشاف:  -

وتركيبيا وتحويميا حتى يصؿ  ،ىو التعمُّـ الذي يحدث كنتيجة لمعالجة المتعمـ لممعمومات
ماؿ أو باستخداـ عمميات االستقراء أو االستنباط أو المشاىدة أو االستك، إلى معمومات جديدة

شرافو أو الطمبة أنفسيـ دوف توجيو.، أي طرؽ أخرى  وقد يكوف ذلؾ تحت توجيو المعمـ وا 
 (.;<ص ،ـ@88: ،)نبياف

 التعمُّم بالستقصاء: -
يعرؼ عمى أن و مجموعة مف الممارسات التعميمية القائمة عمى أساس التحقيؽ واألسئمة 

وتصنيفيا وربط  ،نتيجة معالجة المعموماتويحدث التعمُّـ ، والبحث التي يقوـ بيا المتعمـ
وىو يطرح أسئمة مثؿ كيؼ؟ ، العبلقات لمتوصؿ إلى النتائج أو إجابات لؤلسئمة المطروحة

 ولماذا؟ وماذا لو؟ وأيف؟ ومف؟

 التعمُّم بالمعب:  -

حيث أثبتت ، لمعب دور ميـ في النمو الجسمي والحركي والمعرفي والوجداني عند الطمبة
، يثة التي تناولت نمو الطفؿ أف استخداـ الطفؿ لحواسو ىو مفتاح التطور والتعمُّـالدراسات الحد

والتربية السميمة لمتبلميذ مف خبلؿ المشاركة بنشاط  ،حيث أصبح أداة ميمة لتحقيؽ النمو العقمي
 (?=ص ،ـ@88: ،)نبياف وىمة عالية في األنشطة.

 مثؿ:، تراتيجيات السابقةوىناؾ العديد مف االستراتيجيات المستوحاة مف االس

 شارؾ. –زاوج  –استراتيجية فكر  -

 استراتيجية التوقؼ والتحدث. -

 اكتب. –تحدث  -استراتيجية فكر -

 قوـ. –عبر  –استراتيجية خطط  -
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 استراتيجية الكتابة الجماعية. -

 استراتيجية المجموعات الطنانة )الثرثارة(. -

 ويتضح من العرض السابق أن:
، ويفكر، قائمة عمى أساس تفعيؿ دور المتعمـ فيو يخططجميعيا االستراتيجيات السابقة  -

ويقؼ ، ويقيـ لمتوصؿ إلى تعمـ ما ىو جديد وقيـ، ويصنؼ، ويجرب، ويتساءؿ، ويحمؿ
 المعمـ ميسرًا وموجيًا ومرشدًا.

إذ إنيا قائمة ، األساسية بجميع صفوفيا مرحمةابقة في اليمكف توظيؼ االستراتيجيات الس -
 المتعمـ كمشارؾ فع اؿ في الغرفة الصفية. عمى تفعيؿ دور

 أف االستراتيجيات السابقة تجعؿ عممية التعمـ مستمدة مف بيئة الطالب و حياتو الواقعية . -

ية التعممية المرجوة أف توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التعميم -
 ع حصوليا مف الطبلب.والحصوؿ عمى أفضؿ نتائج التقويـ المتوق، بشكؿ جيد

ذوي و  ،عاة الفروؽ الفردية بيف الطبلبأف توظيؼ تمؾ االستراتيجيات يعمؿ عمى مرا -
 الخاصة مف خبلؿ تفعيؿ التعمـ الجامع . االحتياجات

وتنمي ميارات التفكير العميا لدى ، بلبأف تمؾ االستراتيجيات تنمي وتوسع مدارؾ الط -
 الطبلب .

 عممية مترابطة و متكاممة. أنيا تجعؿ عممية التعمـكما  -

 الفيم القرائيالقراءة و المحور الثاني: 
 :القراءة -أولً 

الديف اإلسبلمي الحنيؼ  كدولقد أ، تعتبر القراءة إحدى الميارات األساسية لمغة العربية
حيث كاف أوؿ خطاب هلل عز وجؿ لرسولو الكريـ في ، المكانة العظيمة لمقراءة وأىمية القراءة
كَساَن ِمْن َعَؾٍق ]مطمع سورة العمؽ وىو قاؿ تعالى:  * اْقَرْأ اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الهِذي َخَؾَق*َخَؾَق اْْلِ

كَساَن َما َلْ َيْعَؾمْ َوَربَُّك اْْلَْكَرمُ  َم اْْلِ َم بِالَْؼَؾم*َعؾه  .[=-9:العمؽ] [*الهِذي َعؾه
( ىو أوؿ إعبلـ لمخمؽ صمى اهلل عميو وسممفاألمر اقرأ الذي نزؿ عمى سيدنا محمد )

وىو أوؿ تأكيد عمى التواصؿ مف خبلؿ ، بضرورة االىتماـ بالقراءة كعممية عقمية لغوية أدائية
 ـ وتقبؿ الدعوة ومستمزمات ىذه الدعوة.ـ والتعميدعوة لمتعم وأيضاً ، القراءة

 مفيوم القراءة:
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حيث عر فيا الفي ، التعريفات التي تناولت القراءة باعتبارىا عممية عقمية لغوية تعددت
وتوظيفيا توظيفا ، ( "بأن يا قدرة الفرد عمى ترجمة الرموز المكتوبة إلى معاف;<9 ، صـ<88:)

 فعااًل في الجوانب الحياتية المختمفة".
القارئ بواسطتيا ببناء معنى ( "بأن يا عممية لغوية يقـو :، صـ@88:ويعرفيا السميتي )

، ويحممو، فيفيمو، ثـ يستخمص المعنى منيا، عبر عنو الكاتب بصورة رموز مكتوبة ىي األلفاظ
 ”.ويستفيد منو في معالجة شؤوف حياتو ومشكبلتو، وينقده، ويفسره

( بأنيا "عممية تفاوضية بيف القارئ =8:، صـ899:وعرفيا الخزاعمة وآخروف )
لقارئ يدخؿ مع الكاتب في عمميات أخذ وعطاء ومحاولة التوفيؽ بيف اآلراء أي أف ا، والكاتب

 ”.ليقبؿ ما قبمو ويرفض ما رفضو، واالختبلفات
تستند إلى عمميات ، ( أف "القراءة عممية ذىنية تأممية:;9، صـ889:ويذكر طعيمة )

والحكـ والتحميؿ والتقويـ ، إنيا نشاط ينبغي أف يحتوي عمى كؿ أنمالط التفكير، عقمية عميا
أو فيـ ، وليس مجرد نشاط بصري ينتيي بتعرؼ الرموز المطبوعة، والتعميؿ وحؿ المشكبلت

 دالالتيا فقط".

( إلى أف القراءة تأتى في المرتبة األولى مف 88:، صـ:88:ويشير الناقة وحافظ )
، الة كؿ فردوىي بيذا أساس في عممية البناء الثقافي في حي، الشيوع بعد الحديث واالستماع

 فالمعرفة التي تعطييا القراءة ذات أثر كبير في تكويف شخصية الفرد الناضجة المتكاممة.
ىو عمميات المعني مف خبلؿ التفاعؿ بيف القارئ والنص القروء وربط الخبرة الحالية 

 (.=>:، صـ888:، بالخبرات السابقة )يونس
وجداني : عمؿ عقمي معرفي ءة بأنياتعرف الباحثة القراوباستقراء التعريفات السابقة 

ألف عممية القراءة ال تكتفي بمجرد رؤية ، معقد يتطمب مستوى مرتفع مف القدرات والميارات
لمطفؿ مف تفسير تمؾ األشكاؿ والمثيرات  بؿ البدّ ، )الحروؼ والكممات( :أشكاؿ معقدة تتمثؿ في

البصرية والذىنية واألدائية المتكاممة أي عمى الفرد أف يقوـ بجممة مف العمميات ، التي يتمقاىا
 لفيـ المقروء.

 أىمية القراءة: 
مف القدرات العقمية  كبيراً  لقد أوضحت العديد مف الدراسات واألدبيات أف ىناؾ عدداً 
واإلدراؾ البصري ، االنتباه)والعمميات المعرفية المختمفة تدخؿ في أثناء عممية القراءة أىميا: 

كما ، (وكذلؾ الذاكرة سواء أكانت قصيرة المدى أـ طويمة المدى، سمعيوالتمييز ال، والسمعي
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حتى يصؿ الفرد ، والمحمؿ لمبناء النحوي والمغوي لمنص، تستخدـ فييا الصور الذىنية المختمة
 (.@ ، صـ88A:، وأفكاره المختمفة. )السعيدي، وفيـ معنى النص، إلى تعرؼ الكممة

 ة فيما يمي: ومف خبلؿ ما سبؽ تبرز أىمية القراء
واتصاؿ الفرد مع ، تعتبر القراءة مف أىـ وسائؿ االتصاؿ والتواصؿ بيف الفرد والعالـ -

 أي تمثؿ القراءة ميارة االستقباؿ لدى الفرد.، الماضي والحاضر

 وسيمة مف وسائؿ اكتساب المعرفة والخبرات والثقافة. -

 تنمي القيـ والسموكيات المرغوب فييا لدى الفرد. -

 الفرد بنفسو وتعرفو عمى حقوقو وواجباتو.تعزز ثقة  -

وحب االستطبلع والقراءة المتعمقة يستدعي الفرد في ، تنمي ميارات التفكير الدنيا والعميا -
 التفكير فيما وراء المعرفة.

 تعتبر أداة مفتاحية لجميع المواد الدراسية. -

 القراءة تمغي لدى القارئ الحاجز المكاني والزماني. -

 واالنسجاـ والتفاعؿ مع النص.، لجانب الوجداني مف خبلؿ التذوؽ األدبيابتيتـ القراءة  -

وتمثؿ القراءة المستوى الثالث مف السمـ اليرمي لتطور النمو المغوي الذي يضـ خمسة  -
وتوظيؼ ، والكتابة، والقراءة، والمغة التعبيرية، المغة االستقبالية)مستويات عمى الترتيب: 
 .(ي الحياة اليوميةالمغة المنطوقة والمكتوبة ف

 

 العمميات العقمية الالزمة لمقراءة: 
مف العمميات العقمية والنفسية والحسية البلزمة  تعد القراءة عممية نفسية تتطمب عدداً 

-?9ص ، صـ88A:، لظيورىا لدى الطالب العادي ومف ىذه القدرات كما ورد في)السعيدي
9@:) 
 القدرة السمعية العادية. -

 العادية.القدرة البصرية  -

 وتمييزىا(. اإلدراؾ السمعي )القدرة عمى استقباؿ المغة سمعياً  -

 ،وسقؼ الحمؽ، والمساف، اإلدراؾ البصري )القدرة عمى استقباؿ المغة أحباؿ الصوتية -
 ... 

 والتآزر البصري الحركي.، واالنتباه، والتفكير، القدرة عمى التذكر -
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 أنواع القراءة: 
القراءة إلى أنواع مختمفة  (9>:->;:ص ، صـ899:اعمة وآخروف )الخز  لقد صنؼ

 وىي: 
 ؼ القراءة عمى أساس اليدؼ أو الغرض منيا.يتصن -9

 ؼ عمى أساس الطريقة التي تنفذ بيا.يتصن -:

 ؼ القراءة عمى أساس التييؤ الذىني.يتصن -;

 القراءة التي تصنف عمى أساس اليدف أو الغرض منيا وتقسم إلى:  -النوع األول
بغرض جمب السور ، وىي ترتبط بقضاء وقت الفراغ لالستمتاع أو المتعة:القراءة . أ

شباع ىوايات اإلنساف ورسائؿ ، وميولو مثؿ قراءة الصحؼ والمجبلت ،لمنفس وا 
 واألدب والقراءة لمثقافة.، األصدقاء

وىي القراءة الوظيفية التي تستخدـ لمحصوؿ عمى المعرفة والمعمومات  لدرس:اقراءة . ب
 مثؿ قراءة الكتب المدرسية والجامعية والمعاجـ وىكذا.، يؿمف أجؿ التحص

شارات المرور واإلعبلنات  قراءة لممارسة الحياة:. ت مثؿ قراءة الفواتير واإليصاالت وا 
 الرسمية.

 ومحاضر الجمسات ورسائؿ العمؿ.، مثؿ قراءة التقارير قراءة لمعمل:. ث

لجمع معمومات تفيد في يتـ فييا العودة إلى عدة مصادر  قراءة لجمع المعمومات:. ج
 إعداد بحث أو دراسة.

صدار الحكـ عمييا. قراءة نقدية تحميمية:. ح  وتيدؼ لموقوؼ إلى مستوى مادة مقروءة وا 

 القراءة التي تصنف عمى أساس الطريقة التي تنفذ بيا:  -النوع الثاني
دراؾ معانييا في حدود خبرات القارئ قراءة صامتة:. أ  ،وىي استقباؿ الرموز المطبوعة وا 

، وفي القراءة الصامتة تمتقط العيف الرموز المكتوبة، ووفقًا لتفاعبلتو مع المادة المقروءة
 وال يحرؾ المساف أو الشفتيف.، والعقؿ يترجميا وال عمؿ لجياز النطؽ اإلنساني فييا

وقراءة فاحصة ، )لمثقافة والمتعة( :قسميف وىما قراءة خاطفة وتنقسـ القراءة الصامتة إلى
 )لمتعمـ الممارسة(.

ثـ ، وترجمة العقؿ ليا، وىي التقاط الرموز المكتوبة بواسطة العيف -جيرية قراءة. ب
 الجير بيا باستخداـ أعضاء النطؽ استخداما سميما.

يجابياتياوالقراءة الجيرية والقراءة الصامتة لكؿ منيما أىميتيا   ولكؿ منيما دورىا وفعاليتيا. ،وا 
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 النوع الثالث: تصنيف القراءة من حيث التييؤ الذىني لمقارئ: 
الغرض منيا عممي يتصؿ بكسب المعمومات واالحتفاظ بجممة مف  قراءة الدرس:. أ

كما يبدو  وتفرغاً  وتيقظاً  فنجد في القارئ تأمبلً ، خاصاً  الحقائؽ لذلؾ يتييأ الذىف تييئاً 
 في مبلمحو عبلمات الجد واالىتماـ.

 ممتعاً  ساراً  : ترتبط ىذه القراءة بالرغبة في قضاء وقت الفراغ قضاءً قراءة الستمتاع. ب
 والدافع إلييا أمراف وىما: 

 حب االستطبلع وفي ىذه الحالة يكوف المقروء مف الموضوعات الواقعية. -

ىذه الحالة يكوف المقروء مف صنع الخياؿ الرغبة في الفرار مف الواقع وأثقالو وفي  -
 أو الخرافات.

 أىداف القراءة في المرحمة األساسية: 
( كما جاء في دليل المعمم 4-2األىداف الخاصة لمقراءة في المرحمة األساسية لمصفوف )

 لمنياج المغة العربية في فمسطين:
 .االستماع بيقظة واىتماـ إلى قراءة المعمـ الجيرية 

  سميماً  ؼ اليجائية وفؽ مخارجيا الصوتية نطقاً نطؽ الحرو. 

 .تمييز الحروؼ اليجائية بأشكاليا المختمفة حسب موقعيا في الكممة 

 .تعرؼ الحركات الطويمة والقصيرة 

 .تعرؼ السكوف والشدة والتنويف بأشكالو المختمفة 

 والصور المناسبة ليا مف ناحية أخرى.، الربط بيف كممات الدرس وجممو مف ناحية 

 .تمييز الكممات والجمؿ المتماثمة دوف صور 

 .قراءة كممات الدرس وجممو قراءة سميمة بنطؽ صحيح 

 .فيـ دالالت ما يقرأ مف كممات وجمؿ دوف صور 

 .اكتساب ثروة لغوية في مجاالت مختمفة 

  :الجمسة الصحيحة أثناء )اكتساب بعض العادات السميمة المصاحبة لمقراءة مثؿ
 .(عمى بعد مناسب بيف أعينيـ والكتبوالمحافظة ، القراءة

 .اكتساب بعض االتجاىات والقيـ اإليجابية: دينية ووطنية واجتماعية 

  :اكتساب بعض المعارؼ والقيـ واالتجاىات اإليجابية أثناء عممية القراءة مثؿ
والمحافظة عمى كتبيـ ، والمشاركة في النقاش، واالستئذاف عند الكبلـ، اإلنصات الجيد

 المدرسية وغيرىا. وأدواتيـ
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 .التدرب عمى القراءة الصامتة بفيـ واستيعاب في زمف يتناسب مع الكـ المقروء 
 الميارات األساسية في القراءة: 

غوية التي يكتسبيا وعمى القدرات المُ ، تعتمد القراءة عمى أساس مف الحصيمة المفظية
 الميارات المغوية.لذا اعتبرت القراءة ميارة مف ، الطالب عندما يبدأ في تعمميا

 ( أف الميارات األساسية لمقراءة تنقسـ إلى ثبلث=;-9Aص ، صـ9AAAوذكر مصطفى )
 ىي: ، مجاالت

 أوًل: مجال األىداف المعرفية: 
وفي ىذا المجاؿ يمكف لممعمـ أف يركز عمى تحقيؽ المعمومات والمعارؼ والحقائؽ في 

 المستويات المختمفة ليذا المجاؿ: 
وكؿ مستوى يتكوف مف العديد مف الميارات ، مستويات ةلمجاؿ عمى خمسويحتوي ىذا ا

التي يمكف توظيفو خبلؿ العممية التعميمية وبما يتناسب مع المرحمة العمرية لطبلب. والمستويات 
 التركيب والبناء(.، التقويـ، التحميؿ، التذكر، ىي: )الفيـ

 مجال األىداف الوجدانية:  -ثانياً 
يمكف أف يركز المعمـ عمى إكساب الطالب القيـ واالتجاىات في وفي ىذا المجاؿ 

 .التنظيـ والتمييز(–االستجابة–والمستويات ىي: )االستقباؿ، المستويات المختمفة ليذا المجاؿ
وكؿ مستوى مف ىذه المستويات يندرج أسفمو العديد مف الميارات التي تعزز قيـ واتجاىات 

 وسموكيات.

 مجال األىداف النفسية الحركية )الميارات والقدرات(: -لثاً ثا
القدرة عمى القراءة ما ىي إال حصيمة لمجموعة مف الميارات القرائية األساسية التي 

في  و في الميارات األساسية ىدؼ رئيسونم، اكتسبيا الطالب في سنواتو األولى في المدرسة
 حتى تكوف القراءة وسيمة لتعميـ.، تعميـ القراءة

والتي  ،ويوجد العديد مف الميارات والقدرات التي يطمؽ عمييا األىداؼ النفسية الحركية
 يمكف لممعمـ عمى أف يركز عمى الطالب في اكتساب تمؾ الميارات والقدرات.
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 العوامل التي تؤدي إلى صعوبة القراءة: 
يواجو الكثير مع الطمبة العديد مف العوامؿ التي تؤدي إلى صعوبات في تعمـ القراءة 

-<>9 صص ، ـ;88:، ة كما أوضحاىا )سالـ وزمبلؤهيمكف تصنيفيا تحت أربع فئات رئيس
9=::) 

 منيا:، وتتمثؿ ىذه العوامؿ في صوٍر مختمفة العوامل الجسدية: -2
بعض الطمبة لدييـ اضطرابات في الرؤية أو السمع  الضطرابات البصرية والسمعية:. أ

ألف حاسة البصر والسمع تتيح لمطفؿ قراءة سماع  ،فتكوف سببًا في صعوبات القراءة
 ونطقيا نطقًا صحيحًا أثناء عممية القراءة. ،أصوات الحروؼ والكممات

إف حدوث خمؿ عصبي في مراكز المغة بالمخ يؤدي إلى صعوبة في  :عيوب التحدث. ب
وثيقة بيف التحدث والقراءة  وألف ىناؾ عبلقةً ، تحدث ومف ثـ صعوبات في القراءةال

فمذلؾ سوؼ يواجو الطالب الذي يعاني مف مشكبلت في التحدث صعوبة في القراءة 
 الشفيية.

: يقصد بالسيطرة الجانية تفضيؿ الجانبية أو السيادة المخية اضطراب السيطرة. ت
، في أداء المياـ الحركية أو المعرفية اآلخراستخداـ أحد أجزاء الجسـ عمى الجانب 

فيذا ، أما إذا كاف الشخص ال يوضح تفضيبًل مناسبًا لعيف واحدة أو يد واحدة مثبلً 
مديو يد فالقارئ الجيد لديو يد مسيطرة أما القارئ الضعيؼ ف، يعرؼ بالسيطرة المختمطة

في قراءتو ما بيف  ،كما أف القارئ الضعيؼ ىو قارئ مرتبؾ ومتردد، مختمطة السيطرة
 اليميف واليسار.

فاألطفاؿ ذوو صعوبات تعمـ القراءة لدييـ مشكبلت وراثية.  الخصائص الوراثية:. ث
 ويمكف تفسير ذلؾ في ضوء االختبلالت الوظيفية التي تصيب الجياز العصبي.

تتعدد العوامؿ النفسية المسببة لصعوبات القراءة إلى الحد الذي يمكف معو ية: العوامل النفس -1
ويمكف تحديد ىذه العوامؿ  ،القوؿ إف الميتـ بيذه القضية يجد صعوبة في تحديد ىذه العوامؿ

 فيما يمي: 

 االضطرابات المغوية.. أ

 الذاكرة(. –اإلدراؾ  –اضطرابات العمميات المعرفية )االنتباه . ب

 مستوى الذكاء.انخفاض . ت

 انخفاض مفيـو الذات األكاديمي.. ث

 المشكبلت الوجدانية.. ج
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 الجتماعية:                                –العوامل القتصادية  -1

وجود األب ، إف العوامؿ االقتصادية واالجتماعية غالبًا ما تكوف مرتبطة ارتباطًا وثيقاً 
يمتمكو األب مف اإلمكانات المادية والدخؿ الشيري واألجيزة واألثاث والوسائؿ  وما،بالمنزؿ

الترفييية،وعبلقة اآلباء باألبناء، وجممة النشاطات التي يقوـ بيا الوالداف، والمستوى التعميمي 
الذي وصبل إليو الوالداف ،والذي يؤىميما الستخداـ واقتناء األجيزة الثقافية في المنزؿ، وما 

فيي تؤثر ، عبلقة األخوة بعضيـ ببعضماف بو مف ممارسات ثقافية موجية نحو األبناء، و يقو 
 عمى النمو المغوي وبالتالي عمى المستوى القرائي .

 العوامل التربوية: -4

منيا: ، العديد مف العوامؿ التربوية يمكف أف تكوف سببًا مف أسباب صعوبات القراءة
التي تكوف توظيفيا مف قبؿ المعمـ بشكؿ عشوائي وال تراعي احتياجات  ،طرؽ تدريس القراءة

التي قد تميؿ  شخصية المعمـ وميوؿ المتعمـ ،وعدـ التنوع في استخداـ طرائؽ وأساليب التدريس،
حجـ وكثافة الفصؿ ، سياسة النقؿ في المدرسة مف عاـ آلخر ،إلى االستبداد والتسمط والتفرقة

 العوامؿ يفتقد الطمبة القدرة عمى القراءة. وفي ضوء تمؾ، الدراسي
 ثانيًا: الفيم القرائي

صورة  إلىيعتبر الفيـ القرائي ىو المكوف الثاني مف مكونات القراءة بعد التعرؼ 
ويعد أىـ ميارات ، كما يعد القاعدة األساسية التي ينطمؽ منيا المتعمـ لتعمـ القراءة، الكممة

فاليدؼ األساسي مف إعداد القارئ ىو تمكينو مف فيـ ، صامتةكانت جيرية أـ أ القراءة سواءً 
أي الحصوؿ عمى المعنى المصرح بو في السطور المكتوبة أو المتضمنة فيما ، المادة المطبوعة

وذلؾ بعد االنتياء مف قراءتيا والتفاعؿ النشط معيا شكبًل ، أو فيما وراءىا، بيف السطور
 ي وفيـ جيد لممعنى والمضموف ماىي إلى مضيعة لموقت.فالقراءة التي تتـ دوف وع، ومضموناً 

ويحتاج إلى تدريب مستمر عمى ، وعميو يكوف الفيـ القرائي مطمبًا لغويًا وتعميميًا وتربوياً 
 ميارات معينة تسمى ميارات الفيـ القرائي والتي سوؼ نتحدث عنيا فيما بعد.

 مفيوم الفيم القرائي:
فيـ القرائي مف ِقبؿ المختصيف التربوييف والمختصيف تعددت التعريفات التي تناولت ال

بأنو: "ىو ما  يالقرائ ـ( الفي9; ، صـ?88:فقد عر ؼ عيد )، في مجاؿ مناىج المغة العربية
، يقوـ بو الطالب مف عمميات عقمية إلدراؾ ما يتضمنو النص المقروء مف معاٍف وأفكار

 ألفكاره المعروضة".وتطوير ، وتذوؽ النص، والتوصؿ إلى استنتاجات



;< 
 

( الفيـ القرائي >9-99، ص صـ:88:) Snow, Catherine واعتبرت سنوكاثريف 
بأنو العممية التي يستطيع القارئ مف خبلليا استخبلص المعنى وبنائو مف خبلؿ تفاعمو مع 

 الصفحة المكتوبة.

 ( بأن و "عممية عقمية بنائية تفاعمية9;–8;، ص صـ898:) عبد الباري هواعتبر 
ويستدؿ عمى ، بغية استخبلصو لممعنى العاـ لمموضوع، يمارسيا القارئ مف خبلؿ محتوى قرائي

 ىذه العممية مف خبلؿ امتبلؾ القارئ لمجموعة مف المؤشرات السموكية المعبرة عف ىذا الفيـ".
"عممية عقمية تيتـ بإدراؾ المعنى  :( الفيـ القرائي بأنو??9، صـ<88:ويعرؼ الفي )

ثـ التنبؤ ، والربط بيف التفاصيؿ المتضمنة في النص المقروء، وتقويمو، الكاتب المقدـ مف
بأىداؼ الكاتب في ضوء المعارؼ السابقة التي يمكف مف خبلليا تمييز معقولية الجمؿ والفقرات 

 التي يقدميا الكاتب".
أن يا أي ، ( بأن و "عممية عقمية غير قابمة لممبلحظة:>9، صـ;88:) وعرفو الحيمواني

)أي ضمف نطاؽ الجياز  :فالقارئ يفيـ النص مف خبلؿ البناء الداخمي لممعنى، عممية تفكير
فيو عممية تتطمب مف القارئ ، المعرفي لمقارئ( عف طريؽ التفاعؿ مع النص الذي يقرأه

 لتحقيؽ ىدؼ معيف".، اكتشاؼ المعنى المطموب

الفيـ القرائي ىو عممية تفكير ( أف :;:، صـ;88:النجار )، كما يرى كؿ مف شحاتة
متعددة األبعاد: تفاعؿ بيف القارئ والنص والسياؽ؛ ومف ثـ يعد الفيـ القرائي عممية عقمية بنائية 
، تفاعمية يمارسيا القارئ مف خبلؿ محتوى قرائي؛ بغية استخبلص المعنى العاـ لمموضوع

المؤشرات السموكية المعبرة ويستدؿ عمى ىذه العممية مف خبلؿ امتبلؾ القارئ لمجموعة مف 
 (.;9; ، صـ898:، )عبد الباري

، فإف  فيـ المقروء يعني الحصوؿ عمى المعنى المصرح بو في السطور المكتوبة، وعميو
والتفكير ، وذلؾ بعد االنتياء مف قراءتيا، أو فيما ورائيا، أو المتضمف فيما بيف ىذه السطور

 (.8@ ، صـ;88:، نًا )فضؿ اهللوالتفاعؿ النشط معيا شكبًل ومضمو ، فييا
يجاد، ويشمؿ الفيـ في القراءة الربط الصحيح بيف الرمز والمعنى ، المعنى مف السياؽ وا 

وتذكر ىذه األفكار واستخداميا في بعض ، وتنظيـ األفكار المقروءة، واختيار المعنى المناسب
 (. =<: ، صـ888:، األنشطة الحاضرة والمستقبمة )يونس

 التعريفات السابقة يتضح أن الفيم القرائي:وباستقراء 

 عممية عقمية يتـ مف خبلليا بناء المعاني المحتواة في النص المقروء. .9

 القارئ والنص والسياؽ. وىي أبعاد ةنتيجة التفاعؿ بيف ثبلث يحدث .:
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 مف خبلؿ المؤشرات السموكية الدالة. يوظة قدرة الطالب عميمكف مبلح .;

أثناء طمبة العممية عقمية يمارسيا "أنو: بالفيـ القرائي  :الباحثة ُتعرفوفي ضوء ذلؾ 
، وتبدو ىذه العممية في تحديد داللة الكممات مف خبلؿ السياؽ، تفاعميـ مع النص القرائي

واستنتاج ىدؼ ، والتمييز بيف األفكار الرئيسة والفرعية، واختيار العنواف المعبر عـ الموضوع
واالستفادة ، والحكـ عمى النص المقروء ونقده، المحتوى وبعض الدالالت الخاصة في، الموضوع

 ." منو في بناء معاٍف جديدة غير تقميدية
 عناصر الفيم القرائي: 

، ـ;88:، النجارو  يتضمف الفيـ القرائي ثبلثة عناصر أساسية ذكرىا كٍؿ مف )شحاتة
 (.<;- =; ص ، صـ898:، ؛ عبد الباري:;:ص

فالقارئ ىو الذي يمارس القراءة مف ، عناصر الفيـ القرائييعد القارئ أوؿ القارئ:  -2
، ويتـ ىذا التفاعؿ مف خبلؿ توظيفو الجيد لقدراتو العقمية، خبلؿ تفاعمو مع الموضوع

 والمغوية بشكؿ صحيح.

يعد النص القرائي مف العناصر شديدة التأثير عمى إعانة القارئ  النص القرائي: -1
ولذا يقوـ القارئ ببناء عدد مف التمثيبلت المعينة ، ـ لديوىذا الفي إعاقةعمى الفيـ أو 
 لبموغ ىذا الفيـ.

يقصد بالسياؽ البيئات الثقافية واالجتماعية المحيطة بالقارئ والتي يحيا  السياق: -1
ومف ثـ فاختبلؼ الفيـ القرائي إنما يرجع في بعض ، ويتعمـ فييا، ويقرأ فييا، فييا

 واختبلؼ الثقافات.، األحياف إلى اختبلؼ البيئات

 خصائص الفيم القرائي:   

 الفيم القرائي أن و يتميز بعدة خصائص وىي: مفيوم ستنبط من خالل ي

 التفاعؿ النشط والتحميمي مع محتوى النص مف قبؿ القارئ.  -

 ربط األفكار الجديدة بالخمفية المعرفية لمطالب. -

 المغوي.استخداـ أساليب جديدة إلبراز جميع عناصر النص  -

 استخداـ مبادئ التنظيـ لتجميع األفكار. -

 ربط الشواىد باالستنتاجات. -

يستدؿ عمى حدوثو مف خبلؿ ما يظير عمى سموؾ المتعمـ مف حيث قدرتو عمى توظيؼ  -
 المعرفة في أغراض مختمفة.
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 أسس الفيم القرائي:

 ( فيما يمي:244 ، صم1004يعتمد الفيم القرائي عمى مجموعة من األسس حددىا سالم )

 دافعية القارئ المناسبة. -

 خمفية القارئ السابقة عف ميارات الفيـ القرائي. -

 وعي القارئ باالستراتيجيات البلزمة لتفسير النص وفيـ معناه. -

 وعي القارئ بالعممية العقمية التي بسكنو مف مراقبة الفيـ. -

 القدرة عمى توجيو العمميات العقمية إلى اليدؼ المرغوب. -

 النص المقروء. انييؼ السياؽ في فيـ معتوظ -

 أىمية الفيم القرائي: 
وىدؼ مبدئي  أمر إليي وىالفيـ والتدبر وأف ، منذ األزؿ لفيـ القرائيلقد ظيرت أىمية ا

بتعد وي، تبع أوامر اهلل عز وجؿ بأف ت، أال وىو العمؿ بما جاء في القرآف الكريـ، لنزوؿ القرآف
ُروا آَياتِهِ ] قاؿ تعالى:، عف نواىيو به  [A::سورة ص] .[كَِتاٌب َأكَزْلـَاُه إَِلقَْك ُمبَاَرٌك لَِّقده

( أف االستيعاب القرائي مف الموضوعات A<;، صـ898:ويرى كؿ مف العمواف والتؿ )
فيو محور عممية القراءة التي يسعى النظاـ التعميمي إلى إكسابيا ، يمة في مجاؿ القراءةمال

، فمف ال يفيـ ما يقرأ كأن و لـ يقرأ، بعض الباحثيف اليدؼ النيائي لعممية القراءةكما يعده ، لمقراء
في  وأكثرىا تأثيراً ، بالعممية التعميمية ويعد االستيعاب القرائي مف أكثر الميارات العقمية ارتباطاً 

مما أكسبو أىمية خاصة لدى ، التحصيؿ الدراسي والنجاح في الميمات التعميمية المختمفة
 فدرسوا مكوناتو ومستوياتو والعوامؿ المؤثرة فيو.، لباحثيف التربوييف والنفسييفا

ومف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة واألدب التربوي المتعمقة بالفيـ 
 تستخمص الباحثة أىمية الفيـ القرائي في النقاط التالية: ، القرائي

 ىداؼ تعميـ وتعمـ القراءة.كونو يحقؽ أسمى أ، الفيـ القرائي مطمب لغوي -

 الفيـ ىو البنية األساسية التي ينطمؽ منيا المتعمـ إلى تعمـ المواد األخرى. -

 فالزيادة في الفيـ القرائي تقمؿ صعوبات التعمـ.، ترتبط صعوبات التعمـ بالفيـ القرائي -

 يعد الفيـ القرائي ىمزة الوصؿ بيف عمميتي النطؽ والنقد. -

 ويبقي أثر التعمُّـ لديو لفترة أطوؿ.، بقة لممتعمـ والخبرات الجديدةيربط بيف الخبرات السا -

 عف اآلخريف في الميارات المغوية. اً يجعمو الطالب متميز  -

 إتاحة الفرصة لمطمبة إلدراؾ المعارؼ والمعمومات والتواصؿ مع الثقافات األخرى. -
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 التقميؿ مف أخطاء الطبلب في القراءة. -

 النص المقروء. يساعد الطبلب عمى التعمؽ في -

يجابية -  ويزيد مف ثقة الطمبة بأنفسيـ.، يعزز لدى الطمبة قيـ سموكية وا 

 وينمي لدييـ التخيؿ واإلبداع.، يكسب الطمبة ميارات حؿ المشكمة -

 المعارف التي يجب أن يوظفيا القارئ ليصل إلى درجة الفيم: 
، عند قراءتو لموضوع ماالفيـ القرائي ىو عممية عقمية بنائية تفاعمية يمارسيا القارئ 
وىذه ، درجة الفيـليبمغ ، ويقوـ القارئ بجيد عقمي يتمثؿ في توظيؼ ثبلثة أنواع مف المعارؼ

 (:@=-?=ص ، صـ898:، المعارؼ ىي كما أوضحيا )عبد الباري
والتي ترتبط بموضوع  ،وىي المعمومات والمعارؼ التي لدى القارئ المعرفة التقريرية: -

 النوع مف المعرفة ىوما يجيب عف سؤاؿ ماذا أعرؼ؟وىذا ، القراءة
، وىي ترتبط بوقت توظيؼ المعمومات والمعارؼ عند قراءة الموضوع المعرفة اإلجرائية: -

وىذا النوع مف المعرفة ىوما يجيب عف سؤاؿ كيؼ أوظؼ ما أعرؼ في سياقات 
 جديدة؟

وظيفيا في ىذا وىي ترتبط بوقت توظيؼ ىذه المعمومات وسبب ت المعرفة الشرطية: -
 وىوما يجيب عف سؤاؿ متى أوظؼ المعمومات والمعارؼ؟ ولماذا؟، السياؽ دوف غيره

 مستويات الفيم القرائي ومياراتو: 

ف في تصنيؼ مستويات الفيـ التربويو و  الباحثوفاىتـ فقد ، نظرًا ألىمية الفيـ القرائي
  القرائي 

تعرض الباحثة بعض وجيات و ، البحثوتناوليا بالدراسة و ، فكؿ صنفيا مف منظوره 
 النظر كالتالي:

 صص ، ـ898:، ( الُمشار إليو في )عبد الباريـ9A@8وقد حدد ىاريس وسميث )
 وىي: ، ( مستويات الفيـ القرائي في أربع عمميات لمتفكير يمارسيا القارئ عند القراءة?<-<<
تحديده لمعمومات معينة ذكرىا وتتطمب ىذه العممية استدعاء القارئ أو عممية التحديد: -

 وىي عممية تنـ عف فيـ القارئ ألفكار الكاتب.، الكاتب في موضوعو

 !وتتطمب ىذه العممية اختبار القارئ لجزء مف النص باعتباره مخططًا عقمياً  عممية التحميل: -
 ويتـ في ىذه العممية استنباط المعمومات مف النص القرائي.، أو باعتباره تركيباً 



;@ 
 

وتتطمب ىذه حكـ القارئ عمى المعمومات والبيانات الواردة في المقروء وفؽ  التقويم:عممية  -
 أوفي ضوء مجموعة مف القيـ أو المؤشرات.، معايير معينة

ويتـ في ىذه العممية توظيؼ المعمومات التي ذكرىا الكاتب في مجاالت  عممية التطبيق: -
 أخرى أوفي مواقؼ مشابية.

 ، صـ898:، ؛ عبد البارئ=;:-:;: ص ، صـ899:، وآخروفوقد حدد )الخزاعمة 
 ( مستويات الفيـ القرائي والميارات الفرعية عمى النحو التالي: ;@-<< ص

 مستويات الفيم المباشر أو الحرفي أو السطحي: وتتضمن: -

 تحديد المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ. -

 تحديد مرادؼ الكممة. -

 )المعنى المشترؾ(. :تحديد أكثر مف معنى لمكممة -

 تحديد الفكرة العامة المحورية لمنص. -

 ة لمفقرة.تحديد الفكرة الرئيس -

 تحديد األفكار الجزئية والتفاصيؿ الداعمة في النص. -

 إدراؾ الترتيب الزماني. -

 إدراؾ الترتيب المكاني. -

 إدراؾ الترتيب حسب األىمية. -

 مستويات الفيم الستنتاجي أو التفسيري: وتتضمن: -

 اج أوجو الشبو واالختبلؼ.استنت -

 استنتاج عبلقة السبب بالنتيجة. -

 استنتاج أغراض الكاتب ودوافعو. -

 استنتاج االتجاىات والقيـ الشائعة في النص. -

 استنتاج المعاني الضمنية في النص. -

 ويتضمن:، مستوى الفيم النقدي -

 التمييز بيف األفكار الثانوية واألساسية. -

 التمييز بيف الحقيقة والرأي. -

 وبيف ماال يتصؿ بو.، التمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع -

 التمييز بيف المعقوؿ وغير المعقوؿ مف األفكار. -

 التمييز بيف الفكرة الشائعة والفكرة المبتكرة. -
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 تحديد مدى منطقية األفكار وتسمسميا. -

 تحديد مدى أصالة المادة ومعاصرتيا. -

 تحديد مدى مصداقية الكاتب. -

 ويتضمن:، مستوى الفيم التذوقي -

 ترتيب األبيات حسب قوة المعنى. -

 إدراؾ القيمة الجمالية والداللة اإليحائية في الكممات والتعبيرات. -

 إدراؾ الحالة الشعورية والمزاجية المخيمة عمى جو النص. -

 ويتضمن:، ى الفيم اإلبداعيمستو  -

 أو ترتيب شخصياتيا بصورة مبتكرة.، إعادة ترتيب أحداث القصة -

 يدة لمشكبلت وردت في موضوع أو قصة.اقتراح حموؿ جد -

 عمى فرضيات معينة. التوصؿ إلى توقعات لؤلحداث بناءً  -

 التنبؤ باألحداث وحبكة الموضوع أو القصة قبؿ االنتياء مف القصة. -

 لـ يحدد الكاتب نياية ليا.، تحديد نياية لقصة ما -

 المقروء وتمثيمو.                    مسرحة النص -

تصنيفات ميارات الفيـ القرائي السابقة يمحظ أنيا متكاممة ومترابطة والمتأمؿ في 
يميو ، حيث تبدأ بالمستوى البسيط المتمثؿ في ميارات الفيـ المباشر أو الحرفي، ومتدرجة

يميو المستوى ، وميارات الفيـ الناقد، المستوى المركب المتمثؿ في ميارات الفيـ االستنتاجي
 . الفيـ التذوقي واإلبداعي المعقد المتمثؿ في ميارات

مف العرض السابؽ في اشتقاؽ قائمة مبدئية بميارات الفيـ  :وقد استفادت الباحثة 
وىذا ما سيتـ توضيحو في الفصؿ الرابع عند ، القرائي المناسبة لطمبة الصؼ الثاني األساسي 

 .(4.2)الحديث عف قائمة الميارات جدوؿ رقـ 
 القرائي: العوامل التي تؤثر عمى الفيم 

أف ىناؾ ، ( وغيره مف األدبييف والتربوييف9A، صـ88A:) لقد أوضح الدليممي والوائمي
 عوامؿ تؤثر عمى قدرة القارئ عمى فيـ المقروء ىي كالتالي: 

 وطبيعة ىذا اليدؼ.، مدى توفر اليدؼ عند القارئ -

 المعرفة القبمية بموضوع النص. -

 االستيعاب القرائي لمنص.االستراتيجية التي يستخدميا القارئ في  -

 توجيو األسئمة قبؿ عممية القراءة أو بعدىا. -
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 طوؿ المادة العممية وصعوبتيا. -

 ترابط األفكار مع بعضيا البعض داخؿ النص الواحد. -

 مستوى دافعية القارئ وانجذابو إلى قراءة الموضوع. -

تقانو لمياراتو. -  مستوى قدرة القارئ عمى الفيـ واالستيعاب وا 

 مل التي تؤثر عمى قدرة الطالب عمى فيم المقروء من وجية نظر الباحثة: ومن العوا

 مدى وضوح صياغة المادة المقروءة لمطبلب. -

 وأف تراعي حاجات وميوؿ الطبلب.، تكوف المادة المقروءة مناسبة لمستويات الطبلبأف  -

 ربط المادة المقروءة مع بيئة الطالب وحياتو الواقعية. -

وأف يكتسب ، المقروءة األىداؼ التعميمية السموكية المراد تحقيقياأف تحقؽ ىذه المادة  -
 الطالب مف خبلليا قيـ وسموكيات إيجابية.

 استخداـ أساليب تقويـ متنوعة ومف ثـ إعطاء تغذية راجعة مناسبة. -

وخمؽ جو مف الحماس ، استخداـ أساليب تعزيز متنوعة لزيادة مف إثارة دافعية الطبلب -
 والمنافسة.

التمييد والتييئة لممادة المقروءة مف خبلؿ استثارة الخبرات السابقة لمطبلب ومف ثـ  -
 بناء المعرفة والخبرات الجديد لطبلب.

 استخداـ استراتيجيات التعمُّـ النشط واألساليب التي تساعد في عممية فيـ المقروء. -

 روءة كمما أمكف.محاولة توظيؼ الوسائط المتعددة والتكنولوجيا في توضيح المادة المق -

 أساليب تنمية الفيم القرائي: 
( بعضًا مف األساليب التي يمكف مف خبلليا أف ;A، صـ<88:) حددت عبد الحميد

 تؤدي إلى تنمية ميارات الفيـ القرائي وىي: 
 وتنظيـ األفكار أثناء القراءة.، الطبلب عمى الفيـتدريب  -

وتدريبيـ عمى ما يحسف ، كممةال كممة ، تدريب الطبلب عمى القراءة جممة جممة -
 الوقوؼ عميو.

 واالنفعاؿ الوجداني بالمعاني الجميمة.، تدريب الطبلب عمى التذوؽ الجمالي لمنص -

 والقدرة عمى تمخيص ما قرأ.، وعمى التركيز ،تدريب الطبلب عمى القراءة -

 .تشجيع الطبلب المتميزيف في القراءة بمختمؼ أساليب التشجيع -
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 وىناك أساليب أخرى تضيفيا الباحثة في تنمية ميارات الفيم القرائي وىي: 

)تعمـ األقراف(  :إعطاء فرصة لتبادؿ الخبرات بيف الطبلب مف خبلؿ التعمُّـ التعاوني -
 والتعمُّـ الثنائي والتعمُّـ الذاتي.

التدرج في ميارات الفيـ القرائي حسب التفكير المنطقي لمطبلب مف السيؿ إلى  -
 ومف مستويات الفيـ الدنيا إلى مستويات الفيـ العميا.، الصعب

واالجتياد في ، إعطاء تغذية راجعة لمطبلب في الكممات الجديدة في النص المقروء -
 عمؿ قاموس لتوضيح المفردات الجديدة.

رشاد المعمـ أوالً  -  بأوؿ  أف تتـ عممية تعمـ ميارات الفيـ القرائي مف خبلؿ توجيو وا 

اليب وطرؽ واستراتيجيات حديثة ومناسبة تساعد في تنمية ميارات الفيـ استخداـ أس -
 والدراما والعصؼ الذىني.... وغيرىا. القرائي مثؿ التخيؿ

 المعيقات التي تعمل عمى تدني الفيم القرائي:
خبلؿ عمميا كمعممة لممرحمة األساسية الدنيا وجود بعض المعيقات التي  فالحظت الباحثة م

 وىي:، ي الفيـ القرائيتؤدي إلى تدن
مطالب لتوضيح الكممات لوعدـ توفر دليؿ ، غوية في النصصعوبة المفردات المُ  -

 الجديدة.

 عدـ تناسب النص المقروء مع مستويات الطبلب. -

 عدـ وضوح األفكار التي يتضمنيا النص. -

 عدـ توفر البيئة المناسبة لعممية التعمُّـ والفيـ. -

 المعمميف.سوء إدارة الوقت مف قبؿ  -

القصور في استخداـ استراتيجيات ووسائؿ التعمُّـ النشط واألساليب المناسبة واالقتصار  -
 عمى عمميات التعمُّـ التقميدية.

وعدـ خمؽ جو مف اإلثارة والمنافسة بحيث ينتشر السأـ ، عدـ توفر وسائؿ التعزيز -
 والممؿ والبلمباالة لدى الطبلب.

 صص الفيـ القرائي لطبلب.قمة كفاءة المعمميف في تدريس ح -

عدـ استخداـ أساليب التقويـ المناسبة والمتنوعة لقياس مدى تحقؽ أىداؼ الفيـ  -
 مع قصور بعض المعمميف عمى استخداـ التقويـ الختامي فقط.، القرائي لطبلب

قد يعاني الطالب مف مشكبلت جسدية أو عقمية أو اجتماعية أو سموكية تعوؽ دوف  -
 المقروءة.فيمو لممادة 
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مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات  التقميؿ منياف ىذه المعيقات يمكف أ :وترى الباحثة
( التي تجعؿ مف المعمـ موجيًا SBTDواالعتماد عمى مبادئ وأسس برنامج )، التعمـ النشط

 ومرشدًا لمحور العممية التعميمية التعممية أال وىو الطالب.
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 SBTDالمحور الثالث: برنامج 
بحيث يتـ ، تطمح األونروا ضماف حصوؿ البلجئيف عمى تعميـ يعكس المعايير الدولية 

تحقيؽ ىذا الطموح مف خبلؿ توفير معمميف عمى مستوى جيد مف التدريب والدافعية يعمموف في 
وضماف وصوؿ جميع األطفاؿ إلى التعميـ بشكؿ متكافئ بغض النظر عف ، مدارس متمكنة

وكذلؾ توفير ، االقتصادية-واألوضاع الصحية والمكانة االجتماعية، تالنوع االجتماعي والقدرا
وتوفير موارد لمتعمـ معدة إعدادًا جيدًا بما في ذلؾ استخداـ ، بيئة مدرسية وصفية مناسبة لمجميع

 (.=، صـ:89:، التكنولوجيا الجديدة )األونروا
وبالتالي تطبيؽ  ،ميـولقد سعت وكالة الغوث الدولية في فمسطيف إلى إصبلح عممية التع

ويطبؽ ما تعممو مباشرة في الغرفة  ،نيج جديد مف التدريب يعتمد فيو المتدرب عمى نفسو
بدء تنفيذ البرنامج ، وىوما يسمى برنامج تدريب المعمميف القائـ عمى المدرسة، الصفية مع طبلبو

ومصر برفقة حيث تـ تدريب مجموعة مف مدراء المناطؽ والمدارس األردف ، ـ:89:في عاـ 
وبعض  ،وبعض مدراء المناطؽ التعميمية، رؤساء برنامج التربية والتعميـ في المناطؽ الخمس

واستمرت جيود . SBTDمدراء المدارس والمشرفيف لحضور ورش عمؿ خاصة ببرنامج الػ 
التعممية وصواًل إلى إطبلؽ برنامج التطوير  ،وكالة الغوث الدولية لتطوير العممية التعميمية

 لميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة.ا
 (:SBTDبرنامج )

SBTD ( ىو اختصارevelopmentDeacher Tased Bchool S)  ويعني
 التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة.

( حوؿ SBTDويتمحور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة )
 –ويتيح لو ، أي المدرسة، ويقع ضمف السياؽ الذي يعمؿ فيو المعمـ، مفيوـ التعمـ النشط

العمؿ ضمف مجتمع الممارسة المينية مع الزمبلء والخبراء مف داخؿ وخارج المدرسة  -المعمـ
 (.> ، صـ:89:، )األونروا
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 (:SBTDتعريف برنامج )
وفي عاـ ، في محافظة شماؿ غزة (ـ>89:-ـ;89:)عاـ  (SBTD)أطمؽ برنامج 

بؽ في طُ  (ـ<89:-ـ=89:) وفي عاـ، بؽ في محافظتي غزة والوسطىطُ  (ـ=89:-ـ>89:)
 محافظتي خانيونس ورفح.

ويعتبر برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة "تحويؿ الممارسات 
ويعتبر ىذا ، االصفية" بعدًا رئيسًا مف أبعاد استراتيجية إصبلح النظاـ التعميمي في األونرو 

ف ىذا البرنامج يتكوف مف إالمنحى التعميمي أمرًا ميمًا لتطوير التعميـ وتطوير المعمميف حيث 
عدة مجاالت تيتـ بتحسيف الممارسات التعميمية التعمُّمية في البيئة الصفية في مدارس األونروا 

الطمبة في العممية سيـ في اندماج مف خبلؿ تطوير أساليب تربوية فاعمة وطرائؽ تعميمية تُ 
وجعؿ  ،التعميمية بفاعمية ومشاركتيـ في تنفيذ األنشطة التي تساىـ في فيـ المادة العممية

، وليس المعمـ ويعتمد عمى العمؿ والتجريب عمميتي التعميـ والتعمـالطالب المحور األساسي ل
تعمميا في البيئة  ويترؾ األثر الجيد في سموؾ المتعمميف وتبقى عممية التعمُّـ ممتعة وُيسيؿ

 الصفية.
يبعد المعمـ عف أساليب التعمُّـ التقميدي الذي يعتمد عمى المعمـ  (SBTD)وىذا المنحى 

نفسو ويشجع عمى توظيؼ التعمُّـ النشط الذي يساعد الطمبة في التغمب عمى بعض الصعوبات 
يجاد الحموؿ لمعديد مف الصعوبات التي قد  ،مف خبلؿ تعاوف الطمبة مع بعضيـ البعض وا 

وتوظيؼ أسموب العصؼ الذىني الذي يعطي  ،تواجييـ مف خبلؿ التعمُّـ التعاوني ولعب األدوار
 كبيرة لمتعبير عما يدور بخاطرىـ.  الطمبة فرصةً 

: بأن و برنامج قائـ عمى تحويؿ الممارسات الصفية (SBTD)برنامج  :وتعرف الباحثة
وتحسيف أداء المعمميف  ،يتمكف مف توظيؼ التعمُّـ النشط بكافة جوانبو مع الطبلبلممعمـ ل

يجابية الطالب في العممية التعميمية، لتحسيف أساليبيـ التعميمية ومواكبة ، والتركيز عمى فاعمية وا 
 وفي مجاؿ التعميـ.، مستحدثات العصر في المجاؿ التربوي
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 أىداف البرنامج وغاياتو:
إلى  (SBTD)ييدؼ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة 

والمساىمة في  ة إلى تحسيف الممارسات التعميميةتحويؿ الممارسات الصفية بصورة أساسي
 (:=ص، ـ:89:، تطوير طمبة مدارس األونروا مف حيث )األونروا

  الدراسي لمطمبة.تحقيؽ مستويات تمبي المعايير الدولية في التحصيؿ 

 لكي يتمكنوا مف مواكبة تطورات  ،تحضير الطمبة لمظروؼ االجتماعية واالقتصادية
 )مثؿ ميارات الحياة وفرص العمؿ(. :القرف الحادي والعشريف

 .تطوير منحنى إيجابي لمتعمـ كعممية مستمرة 

 .زيادة احتراـ حقوؽ اإلنساف والقيـ الديمقراطية والتنوع 

 ب باليوية والتراث والثقافة الفمسطينية واالفتخار بيا.تعزيز معرفة الطال 

 .المشاركة في المجتمعات المحمية بطريقة تمبي االحتياجات االجتماعية ليا 

 ،وخبلؿ البرنامج سيتأمؿ المعمموف في خبراتيـ ويتفاعموف مع األفكار الجديدة
 ويخططوف ويوظفوف مناح وأساليب تعميمية جديدة 

 ، صـ:89:، التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة إلى )األونرواوييدؼ برنامج 
 (:<–= ص

 .فيـ عمميات التطوير الميني الفردية واالجتماعية 

  ضماف توظيؼ المعمميف لؤلساليب التربوية الفاعمة في البيئات الصفية التعميمية المحفزة
 عمى االنخراط.

  استراتيجيات التقييـ المتمركزة حوؿ المتعمـ بما في تعزيز توظيؼ مجموعة متنوعة مف
 ذلؾ مناحي التقييـ البنائي والختامي.

  تبني مجموعة مف االستراتيجيات التعميمية التي تسيـ في تعميـ القراءة والكتابة والحساب
 مة.عابطريقة ف

  استيعاب أجندة منحنى التعميـ الجامع المعاصرة وتطوير االستراتيجيات التربوية
 والممارسات الصفية وذلؾ لتمبية االحتياجات المتنوعة لمطمبة.

   اإلدراؾ التاـ ألىمية انخراط أولياء األمور في عممية تعميـ أبنائيـ ووضع استراتيجيات
 جؿ رفع المستوى التحصيؿ الدراسي لمطمبة.ألمقياـ بذلؾ مف 
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 : SBTDأىمية برنامج 
  قدرة الطمبة عمى اإلنجاز.أف يكوف لدى المعمميف توقعات عالية حوؿ 
 .يتعرؼ المعمـ عمى طرؽ التدريس الفعالة وأثارىا عمى الطمبة 
 وتحسيف األداء  ،يسمح لممعمميف بالعمؿ مع زمبلئيـ أثناء وقت العمؿ الرسمي بيدؼ تغيير

 الصفي.
 .يعطي المعمـ الفرصة لمتأمؿ وتقديـ التغذية الراجعة 
 ودراسة الحالة واألنشطة التي تجعؿ  ،ت التفاعميةيوفر لممعمميف العديد مف االستراتيجيا

 العممية التعميمية عممية نشطة تساعد عمى إشراؾ الطمبة في تعمميـ.
 .دعـ التعمُّـ الفعاؿ الذي يعزز فرص الطمبة في توظيؼ ميارات الحياة 
 .مواكبة آخر المستجدات التربوية والتكنولوجية 

 ىيكمية البرنامج ومحتواه: 
مجمعات  ةالتطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة مف ست يتكوف برنامج

وست جمسات ، وستة أفبلـ فيديو قصيرة، لنظاـ التعمُّـ المفتوح عف بعد وفقاً و تدريبية مصممة 
ودفتر مبلحظات خاص بالبرنامج ، دعـ مباشرة يشرؼ عمييا مدير المدرسة أو المختص التربوي
/بورتفوليو. كما يوفر البرنامج إنجازاتيدوف فيو المعمموف مبلحظاتيـ وأفكارىـ وتأمبلتيـ وممؼ 

باإلضافة إلى تنفيذ مشاىدتيف صفيتيف إحداىما مف ، مستمرا لممعمميف مف قبؿ زمبلئيـ دعماً 
 (.<ص، ـ:89:، واقبؿ مدير المدرسة والثانية ينفذىا المختص التربوي )األونر 

وتبحث المجمعات التدريبية الستة في مختمؼ جوانب التعميـ والتعمُّـ ضمف البيئة التي 
تعمؿ فييا مدارس األونروا. وفيما يمي لمحة عامة عف ىذه المجمعات التدريبية الستة والوحدات 

 األربع التي يتألؼ منيا كؿ مجمع.

 :تطوير أساليب نشطة لمتعميم والتعمُّم -المجمع التدريبي األول
 تطوير مجموعة متنوعة مف استراتيجيات التعميـ والتعمُّـ النشط. -الوحدة األولى 

 استثمار البيئة المحمية كمصدر مف مصادر التعمُّـ النشط. -الوحدة الثانية 

 البيئة الصفية المتمحورة حوؿ الطالب والمحفزة تربويا. -الوحدة الثالثة 

 تطوير المعرفة المينية والميارات والمفاىيـ. -ة الرابعةالوحد 
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 :ممارسات التعمُّم المرتكزة عمى الغرفة الصفية -المجمع التدريبي الثاني
 التوقعات كعامؿ رئيس في عمميتي التعميـ والتعمُّـ الفعاؿ. -الوحدة الخامسة 

 بناء مجتمعات تعمـ ناجحة: تطوير الصفوؼ النشطة  -الوحدة السادسة والسابعة
 واستراتيجيات العمؿ في مجموعات.

 االحتفاء بنجاح التعمُّـ. -الوحدة الثامنة 

 التقييم اليادف لتحسين نوعية التعمُّم -المجمع التدريبي الثالث
 استراتيجيات تطوير ممارسات التقييـ المتمركزة حوؿ الطالب. -الوحدة التاسعة 

 أساليب طرح األسئمة لتعزيز ممارسة التقييـ البنائي  -تاف العاشرة والحادية عشرةالوحد
 مراقبة ورصد التقدـ في تعمـ الطمبة. -تعمـ الطمبة الوحدة الثانية عشرةل

 دور المعمم في تعزيز تعمم ميارات القراءة والكتابة والحساب -المجمع التدريبي الرابع
 تعمـ ميارات القراءة والكتابة مف خبلؿ المنياج الدراسي. -الوحدة الثالثة عشرة 

 االستراتيجيات البلزمة لفيـ معمومات النصوص واالستجابة ليا. -الوحدة الرابعة عشرة 

 تعمـ الميارات الحسابية مف خبلؿ المنياج الدراسي. -الوحدة الخامسة عشر 

 ميارات الحسابية.األلعاب التربوية العممية لتعزيز ال -الوحدة السادسة عشر 

 :المنحى الجامع كمدخل لمتعميم والتعمُّم -المجمع التدريبي الخامس
 المدارس الجامعة والغرؼ الصفية الجامعة. -دتاف السابعة عشرة والثامنة عشرةالوح 

 تحديد االحتياجات المتنوعة لممتعمميف. -الوحدة التاسعة عشرة 

 االستراتيجيات المساندة لمتعميـ والتعمُّـ.  -الوحدة العشروف 

 :تفعيل دور أولياء األمور في عممية الرتقاء بإنجازات الطمبة -المجمع التدريبي السادس
 االستراتيجيات البلزمة لتفعيؿ دور أولياء األمور في العممية  -الوحدة الحادية والعشروف

 التعميمية.

 مع اآلباء حوؿ إنجازات الطمبة. ترسيخ حوار -الوحدة الثانية والعشروف 

التطوير الميني والخطوات القادمة  -الثة والعشروف والرابعة والعشروفالوحدتاف الث
 )وحدة مزدوجة(.
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 :وتتضمن ىيكمية كل وحدة عمى

 وىي توفر لمحة عامة عف الوحدة وتعّرؼ المعمـ باألفكار المطروحة فييا. مقدمة: -

وىي عبارة عف النتاجات التعممية الرئيسة المتوقعة بعد  نتاجات التطوير الميني لممعمم: -
 دراسة الوحدة.

توفر أمثمة حوؿ الكيفية التي ، يوجد في كؿ وحدة دراستا حالة أو أكثر دراسات حالة: -
أو تطبيؽ استراتيجية تعميمية ، عالج بيا أحد المعمميف أو مجموعة منيـ قضية ما

 الغرفة الصفية.أو تنفيذ طريقة لمعمؿ داخؿ ، معينة

ه الختبار األفكار الجديدة ؤ زمبل أوتتضمف األنشطة أف يعمؿ المعمـ وحده  األنشطة: -
 في تخطيط الدروس والتعميـ والتنظيـ داخؿ الغرفة الصفية.

ويضع األنشطة ، يوجد ىذا النص بيف دراسات الحالة واألنشطة نص رابط تفسيري: -
مـ عمى النظريات الحالية حوؿ أفضؿ ودراسة الحاالت في سياؽ محدد الطبلع المع

 ويخصص ىذا النص لمقراءة والتأمؿ.، الممارسات المتبعة في المجاؿ التربوي

يقدـ ممخصًا ألفكار الوحدة ونتاجاتيا التعممية ويطرح أسئمة لمتأمؿ الذاتي  ممخص: -
 (.@ ، صـ:89:، )األونروا

 الصعوبات التي تعيق من تطبيق البرنامج: 
مف خبلؿ عمميا كمعممة لممرحمة األساسية الدنيا وجود بعض الصعوبات التي الحظت الباحثة 

 تعيؽ مف تطبيؽ البرنامج وىي :

 العدد الكبير لمطبلب داخؿ الفصوؿ. -

 عدـ توفير الحوافز العينية والمادية. -

 المشكبلت االجتماعية واالقتصادية والنفسية والجسدية التي يعاني منيا الطبلب. -

عمى متابعة المعمميف بالشكؿ  ميف في بعض المدارس كاف لو تأثيرٌ ارتفاع عدد المعم -
 المطموب.

عدـ قناعة عدد مف المعمميف في بداية االنخراط في البرنامج أن و يمكف تطبيقو ويمكف  -
 تصبح ممارسات مينية دائمة لممعمـ. أف

 كثرة األعباء عمى المدير. -

 تنوعة.الم األنشطةالمادية لتنفيذ  اإلمكاناتعدـ توفير  -
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عطائيـ خمفية عدـ القدرة عمى التواصؿ مع جميع  - المجتمع المحمي وأولياء األمور وا 
ب وتييئتيـ والتواصؿ الفعاؿ معيـ لما لو مف مردود إيجابي عمى الطبل ،عف البرنامج

 ،وأف الفئة المتعاونة قميمة بنسبة لمكؿ .ومف فاعمية العممية التعميمية

المدرسية مف حيث توفير الوسائؿ التعميمية واألجيزة تييئة البيئة القصور في   -
 ج .مكتبات وغيرىا مف لواـز البرناموالمختبرات وال

الموازنة في العممية التعميمية بيف الجانب المعرفي والمياري والوجداني القصور في  -
 بحيث ال توجد فجوة في جانب مف الجوانب.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

ومف خبلؿ متابعة واستعراض ، تعددت الدراسات التربوية المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية
وتسييبًل لعرض نتائج ىذه الدراسات فإف الباحثة صنفتيا حسب عبلقتيا ، الباحثة ليذه الدراسات

 النحور اآلتي:وىي عمى ، بمتغيرات الدراسة
 الدراسات التي تناولت استراتيجيات التعّمـ النشط وبرنامج -المحور األوؿ (SBTD).  

 الدراسات التي تناولت ميارات الفيـ القرائي. -المحور الثاني 

 .(SBTD) الدراسات التي تناولت استراتيجيات التعّمم النشط وبرنامج-المحور األول

 الدراسات التي تناولت استراتيجيات التعّمم النشط: -أولً 

 :(م1021وأبو ىدرة )، دراسة البصير -
 أعراض خفض في نشط تعمـ ياستراتيجيت استخداـ فاعمية إلى التعرؼ الدراسة ىدفت

 مفرطي التعمـ صعوبات ذوي التمميذات مف عينة لدى الدراسي التحصيؿ وتحسيف الزائد النشاط
ًا لمادة الرياضيات والمغة يوأعدت الباحثتاف اختبارًا تشخيص. االبتدائية المدرسة في النشاط

( تمميذات <) واشتممت عينة الدراسة عمى، صعوبات التعمـ لدى أفراد العينة إلىالعربية لمتعرؼ 
بعد إجراء االختبارات المسحية مف المدرسة االبتدائية الرابعة والعشريف تـ اختيارىف قصديًا 

( 98واستغرؽ التطبيؽ مدة )، واستخدمت الدراسة التصميـ التجريبي لممجموعة الواحدة، بالدماـ
 .( دقيقة8;ومدة الجمسة التدريبية )، جمستيف لكؿ مقرر، أسابيع بواقع أربع جمسات لكؿ تمميذة

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي في 
ط الزائد وفي تحسف مستوى اإلنجاز األكاديمي في المغة العربية والرياضيات أعراض النشا

مما يدؿ عمى فاعمية استراتيجيات التعمـ النشط في خفض أعراض ، لصالح القياس البعدي
 .النشاط الزائد مف جانب وتحسيف مستوى التحصيؿ الدراسي مف جانب آخر

 :(م1021دراسة الجعافرة ) -
 العربية المغة تدريس في النشط التعمـ مبادئ ممارسة مستوى عف الكشؼ الدراسة ىدفت

 نظر وجية مف الكرؾ وقصبة ،الرصيفة تربية مديريتي في العميا األساسية  المرحمة لطمبة
. التعميمية والمنطقة، التعميمية وخبرتو، المعمـجنس  متغيرات أثر عمى كذلؾ والوقوؼ، معممييا
. الطبقية بالطريقة العشوائية اختيروا،  ومعممة ( معمماً @::مف ) العشوائية الدراسة عينة وتكونت

 ( فقرة.;;عمى ) اشتممت الغرض ليذا استبانة تصميـ تـ
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عزى لمتغير الجنس والمنطقة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تُ  تائج الدراسةن أظيرت و
ودرجة ، تعزى لصالح اإلناث ومنطقة مديرية تربية الرصيفة في مجاؿ التعمـ اإللكتروني 

)التعمـ  ممارسة معممي المغة العربية لمبادئ التعمـ النشط جاءت متوسطة في المجاالت الثبلثة :
 ار المتبع في الدراسة . حسب المعي (واستراتيجيات التدريس، و اإلدارة الصفية، اإللكتروني

 مع يتناسب بشكؿ، مينتيـ تجاه المعمميف قناعات تغيير عمى العمؿ وأوصت الدراسة بضرورة
 .التعممية العممية التعميمية في الجديدة أدوارىـ

 :(م1021دراسة الرجوب وآخرون ) -
 في النشط التعمـ بمنحى العموـ لمعممي تدريبي برنامج فاعمية استقصاء الدراسة ىدفت
 التعمـ نحو واتجاىاتيـ، الناقد تفكيرىـ وتنمية، العممية المفاىيـ الثامف الصؼ اكتساب طمبة

( طالب وطالبة في ثمانية شعب 88:( معمميف و )@تكونت عينة البحث العشوائية مف ). النشط
األولى تجريبية تتكوف مف أربع شعب : دراسية مف أربع مدارس؛ ووزعت عشوائيًا إلى مجموعتيف

وبمغ عدد  ،واألخرى ضابطة تتكوف مف أربع شعب، ( طالب وطالبة988وبمغ عدد طمبتيا )
، العممية المفاىيـ الكتساب تحصيمي البيانات باختبار وجمعت .( طالبا وطالبة988طمبتيا )
وأظيرت النتائج المتعمقة باختبار  .النشط نحو التعمـ اتجاىات الناقد ومقياس لمتفكير ومقياس

العممية وبمقياس التفكير الناقد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لمطريقة والجنس المفاىيـ 
، والتفاعؿ بيف الطريقة والجنس، ولصالح الطالبات، لصالح  طريقة التعمـ النشط، والتفاعؿ بينيا

في حيف أظيرت النتائج المتعمقة بمقياس االتجاىات نحو التعمـ النشط وجود فروؽ ذات داللة 
النتائج  ضوء وفي .ولصالح استراتيجيات التعمـ النشط، فقط تعزى الستراتيجية التدريسإحصائية 

 اكتساب لتحقيؽ النشط التعمـ منحى وفؽ دروسيـ العموـ معممو يصمـ أف أوصت الدراسة
 .النشط التعمـ نحو اتجاىات واكتساب، الطمبة لدى الناقد وتنمية التفكير،  العممية المفاىيـ

 م(:1024الجبين )دراسة أبو  -

تعرؼ فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس  ىدفت الدراسة 
العموـ الحياتية عمى التحصيؿ وتنمية االتجاه نحو األحياء في بعض محافظات غزة ، واتبع 
الباحث المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف أربع مجموعات مف طالبات الصؼ 

( درست 8;المجموعة التجريبية األولى وعددىا )( طالبة، 9:8الحادي عشر عممي وعددىا )
( درست باستراتيجية 8;شارؾ(، والمجموعة التجريبية الثانية وعددىا )-زاوج-باستراتيجية )فكر

( درست باستراتيجية خرائط المفاىيـ،  8;تدريس األقراف، والمجموعة التجريبية الثالثة وعددىا )
( ودرست بالطريقة التقميدية 8;بطة وعددىا )أما المجموعة الرابعة فيي المجموعة الضا
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المعتادة، وكانت أدوات الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي، مقياس االتجاه نحو مادة األحياء، 
وقد أظيرت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لصالح المجموعات 

بيف التطبيؽ القبمي و البعدي  ( في اختبار التحصيؿ، وأيضًا توجد فروؽ;(، ):(، )9التجريبية)
لنتائج مقياس االتجاه نحو مادة األحياء، وفي ضوء النتائج السابقة فقد أوصت الدراسة باالىتماـ 
في استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في التدريس في المراحؿ التعميمية المختمفة، واالىتماـ 

 بالمستويات التحصيمية المختمفة مف الطمبة.   
 :(م1024الغمبان ) دراسة -

استراتيجيتيف لمتعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ القرائي  توظيؼ معرفة أثر الدراسة ىدفت
، ع الباحث المنيج شبو التجريبيتبا اليدؼ ىذا األساسي ولتحقيؽلدى تمميذات الصؼ الرابع 

اإلعدادية لمبنات وتكونت عينة الدراسة مف جميع طالبات الصؼ الرابع األساسي بمدرسة معف 
تـ تقسيميف عشوائيًا إلى مجموعتيف تجريبيتيف ، ( طالبة;98يونس وعددىف ) بمحافظة خاف
ومجموعة ضابطة واحدة قواميا ، ( طالبة درسف وفؽ استراتيجية لعب األدوار:;األولى قواميا )

الفيـ القرائي. ( طالبة درسف بالطريقة التقميدية. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ميارات =;)
 المجموعة طالبات درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى الدراسة وتوصمت

المجموعة  اختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح في الضابطة والمجموعة التجريبية األولى
 طالبات درجات متوسطي بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وأيضًا وجود .التجريبية األولى

 اختبار ميارات الفيـ القرائي لصالح في الضابطة والمجموعة التجريبية الثانية المجموعة
المجموعة التجريبية الثانية. وأظيرت النتائج كذلؾ وجود أثر كبير لتطبيؽ استراتيجيات التعمـ 

بضرورة توظيؼ  الدراسة أوصت السابقة النتائج ضوء النشط عمى ميارات الفيـ القرائي. وفي
واالىتماـ بمستويات الفيـ القرائي لدى ، اتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ القرائياستر 

 طمبة المرحمة األساسية األولى.

 (م1021أماني )، دراسة محمد -
 في النشط التعمـ استراتيجيات عمى قائـ برنامج الكشؼ عف فعالية ىدفت الدراسة 

وتمثمت أدوات ، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي، والكتابة الروضة لمقراءة طفؿ استعداد تنمية
الدراسة في البرنامج المقترح المبني عمى التعمـ النشط ومقياس استعداد طفؿ الروضة لمقراءة 

وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة ، وطفمة ( طفبلً 9:8وتكونت عينة الدراسة مف )، والكتابة
موعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس االستعداد إحصائية بيف متوسط درجات المج

لمقراءة والكتابة وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي. وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع معممات الروضة 
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عمى استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط المختمفة لتعميـ األطفاؿ وزيادة إيجابية وفاعمية الطفؿ 
 في الموقؼ التعميمي.

 :Mulongo, 2013)) مولينجو سة درا -
المشاركة الصفية لمطبلب الذيف يتـ تعميميـ مف قبؿ  إلىالتعّرؼ  ىدؼ الدراسة 

مقارنة بأولئؾ ، خبرة وكفاءة عالية في استخداـ وتبني طريقة التعميـ والتعمـ النشط يمعمميف ذو 
واستخدمت الدراسة المنيج المعمميف الذيف ال يؤمنوف بتأثير ىذه النظرية عمى مشاركة الطالب. 

لدييـ كفاءة في استخداـ  9:( معممًا ):>وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )، الوصفي
، ليس لدييـ كفاءة(. ثـ تـ مبلحظتيـ داخؿ الصؼ مف قبؿ متخصصيف 9: –التعمـ النشط 

لنشط يستخدموف وأثبتت الدراسة أف المعمميف الذيف لدييـ كفاءة عالية في استخداـ طريقة التعمـ ا
 >=تقنيات عالية توصميـ إلى اليدؼ المرجو مقارنة بأولئؾ الذيف ال يستخدموف الطريقة مطمقًا )

صفوؼ التي يدرس فييا كما وأظيرت النتائج أف معدؿ مشاركة الطبلب في ال، %(=:% مقابؿ 
لصفوؼ العادية %( مقارنة بأقرانيـ في اA9الكفاءة كاف مرتفعًا إذ بمغت النسبة ) المعمموف ذوو

باإلضافة إلى أف الطبلب الذيف يتعمموف بطريقة التعمـ النشط حصموا عمى معدؿ ، %( =?)
 نجاح أعمى مقارنة بالذيف لـ يتعمموا بيذه الطريقة.

 :(م1021دراسة اليرباوي ) -
التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط لتنمية ميارات  ىدفت الدراسة

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، التعبير الكتابي لدى تبلميذ الصؼ الرابع  األساسي بمحافظة غزة
، طالب وطالبة( 8<9) حيث قاـ باختيار عينة قصدية بمغت، ـ الباحث المنيج التجريبياستخد

، طالب مجموعة تجريبية( 8>)، مجموعة ضابطة اً طالب( 8>) إلى أربع مجموعات تـ تقسيميـ
وتمثمت أدوات الدراسة باختبار ، طالبة مجموعة تجريبية( 8>)، طالبة مجموعة ضابطة( 8>)

في ( التعمـ التعاوني) دليؿ المعمـ في توظيؼ التعمـ النشط، تحصيمي في ميارات التعبير الكتابي
وبعد التطبيؽ والتحميؿ أظيرت نتائج الدراسة فعالية التعّمـ النشط ، كتاب الطمبة ،التعبير الكتابي

حيث أظيرت النتائج ، في تنمية ميارات التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ الرابع  األساسي
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

 ضوء ىذه وفي يارات التعبير الكتابي وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية.االختبار التحصيمي لم
الرابع األساسي  الصؼ طمبة لكافة النشط التعمـ برنامج توظيؼ بضرورة الدراسة أوصت النتائج

 ميارات التعبير الكتابي. تنمية في تأثير مف لو لما والمرحمة األساسية بشكؿ عاـ
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 م(:1021دراسة الجدي ) -

معرفة أثر توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس العمـو عمى  الدراسةىدفت 
تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة الصؼ الرابع في محافظة غزة، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ حممت 
الباحثة محتوى وحدة جسـ اإلنساف ، لتحديد الميارات الحياتية المتضمنة فييا ، ثـ إعداد دليؿ 

الوحدة باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط ، ثـ تـ بناء اختبار الميارات الحياتية، معمـ لتدريس 
( :?) واستخدمت المنيج التجريبي لمتحقؽ مف صحة الفروض ، وتكونت عينة الدراسة مف

طالبة، درست بتوظيؼ استراتيجيات ( <;) طالبة، تـ تقسيميف إلى مجموعتيف األولى تجريبية
طالبة ، درست بالطريقة المعتاد ة ، وتـ ذلؾ في الفصؿ ( <;) والثانية ضابطةالتعمـ النشط، 

وطبقت الدراسة في مدرسة الكرامة األساسية لمبنات في . ـ:89: –ـ 899:األوؿ مف العاـ 
مدينة غزة ، وقد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات 

والمجموعة الضابطة في اختبار الميارات الحياتية لصالح طالبات المجموعة التجريبية 
وأيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات  .المجموعة التجريبية

مرتفعي التحصيؿ في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية. وأظيرت 
يف متوسطي درجات الطالبات منخفضي النتائج كذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ب

التحصيؿ في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية. وفي ضوء النتائج 
السابقة أوصت الدراسة بضرورة االبتعاد عف طرائؽ التدريس التقميدية التي يكوف فييا الطالب 

اإليجابية لمطمبة مثؿ)التعمـ التعاوني،  سمبيًا واالىتماـ بطرائؽ التدريس التي تعتمد عمى المشاركة
 .(لعب األدوار، العصؼ الذىني

 :(م1021دراسة الحديبي ) -

 ميارات تنمية في النشط التعمـ عمى قائـ برنامج فاعمية عف الكشؼ الدراسة ىدفت
أخرى. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ  بمغات الناطقيف العربية المغة لدى متعممي اإلبداعية الكتابة

، والتعمـ القائـ عمى األنشطة، اختيار ثبلث استراتيجيات فرعية لمتعمـ النشط وىي القدح الذىني
وطبقت الدراسة ، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ميارات الكتابة اإلبداعية، والوسائط المتعددة

ة القادميف وطالبة مف متعممي المغة العربية الناطقيف بالروسي اً ( طالب<9عمى عينة مكونة مف )
وذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ ، إلى جامعة أسيوط لتعمـ المغة العربية والثقافة اإلسبلمية

 درجات متوسطات بيف إحصائية وأظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة، ـ88A: – ـ@88:
متعممي المغة العربية الناطقيف بمغات أخرى في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار الكتابة 

المرونة( لصالح التطبيؽ البعدي. وأوصت الدراسة بضرورة  –األصالة  –اإلبداعية )الطبلقة 
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بحيث يتمكف ، ؽ التعمـ النشط المختمفةئمراعاة أف تصمـ المناىج والبرامج بما يتماشى مع طرا
 معمـ والمتعمـ مف تنفيذ الدروس بصورة تحقؽ األىداؼ المرجوة منيا.ال

 م(:1021دراسة العالول ) -

مسرحة المنيج، " معرفة أثر توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط ىدفت الدراسة
في تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية لدى طالبات الصؼ " األلعاب التعميمية، التعمـ التعاوني

وتكونت عينة  ،وقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،األساسي بمحافظة غزةالرابع 
مجموعة  :أ"، وقسمت العينة إلى مجموعتيف" ( طالبة مدرسة غزة االبتدائية?@الدراسة مف )

وقد أعدت الباحثة اختبار ميارات حؿ المسالة الرياضية ، وتـ  .تجريبية ومجموعة ضابطة
، وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي تطبيقو قبميًا وبعدياً 

درجات الطالبات المواتي يدرسف الرياضيات باستراتيجيات التعمـ النشط ، وقريناتيف المواتي 
وكذلؾ وجود فروؽ  .يدرسف بالطريقة التقميدية في التطبيؽ البعدي الختبار الميارات الرياضية

وسطي درجات الطالبات المواتي يدرسف الرياضيات باستراتيجيات ذات داللة إحصائية بيف مت
وفي ضوء ما تـ  .التعمـ النشط، في التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي الختبار الميارات الرياضية

التوصؿ إليو مف نتائج الدراسة أوصت الدراسة بتدريب الطمبة بالمرحمة األساسية عمى توظيؼ 
تنمية تحصيميـ الدراسي، وفي تنفيذ النشاطات البيتية لزيادة تفاعميـ استراتيجيات التعمـ النشط ل

 ، وتشجيعيـ عمى االعتماد عمى النفس عند تنفيذ االستراتيجيات.داخؿ غرفة الصؼ

 :(م1021دراسة سميم ) -

 تدريس الذىنية في الخرائط عمى القائـ النشط التعميـ فاعمية اختبار ىدفت الدراسة
. األوؿ اإلعدادي الصؼ تبلميذ لدى والتفكير الناقد الجغرافي الفيـ لتنمية الدراسات االجتماعية

الطبيعية  واألخطار، الطبيعي والنبات المناخ لتدريس وحدتي معمـ إعداد دليؿ تـ،  ذلؾ ولتحقيؽ
عداد الخرائط عمى القائـ النشط لمتعمـ وفقاً ) التفكير  واختبار، الجغرافي الفيـ اختبار الذىنية( وا 

 مدارس ضابطة( مف 8>و، تجريبية 8>( طالبًا وطالبة )8@مف ) البحث عينة وتكونت. الناقد
 درست التجريبية ثـ، قبمياً  المجموعات عمى القياس أدوات تطبيؽ وتـ. التعميمية الشيخ كفر إدارة

بالطريقة  المجموعة الضابطة درست بينما، الذىنية الخرائط عمى القائـ النشط التعمـ باستخداـ
 الخرائط عمى القائـ النشط التعمـ فاعمية النتائج وأكدت،  بعدياً  القياس أدوات وطبقت،  التقميدية

 األوؿ اإلعدادي. الصؼ تبلميذ لدى والتفكير الناقد الجغرافي تنمية الفيـ الذىنية في
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 (:م1021نحمده )، دراسة محمد -

 في التعمـ صعوبات لتخفيؼ النشط التعمـ برنامج فاعمية مدى مف التحقؽ ىدفت الدراسة 
 مف وتمميذة تمميذا( 8:) مف الدراسة عينة تكونت وقد. االبتدائية المدارس تبلميذ لدى القراءة
 ممف القراءة في التعمـ صعوبات مف مرتفعة مستويات لدييـ الذيف مف االبتدائي الثالث الصؼ
، تبلميذ( 98) مف التجريبية المجموعة تكونتوقد  .سنوات( A–@) بيفما  الزمنية أعمارىـ تتراوح

 لجود األداء القرائي اختبار الباحثة واستخدمت .تبلميذ( 98) مف الضابطة المجموعة وتكونت
 حاالت فرز ومقياس، المصرية لؤلسرة االقتصادي /االجتماعي المستوى واستمارة، ىاريس انؼ

 .الباحثة أعدتو الذي النشط التعمـ وبرنامج، القراءة في التعمـ صعوبات ومقياس، التعمـ صعوبات

 لدى القراءة في التعمـ صعوبات خفض في النشط التعمـ برنامج فعالية عف النتائج أسفرت وقد
 وأشارت .الضابطة المجموعة بأفراد مقارنة التجريبية العينة أفراد مف االبتدائية المرحمة تبلميذ
 في التعمـ صعوبات خفض في المستخدـ البرنامج فاعمية استمرار إلى أيضا الدراسة نتائج
 ( يومًا.=>بػ ) قدرت والتي المتابعة فترة انتياء بعد القراءة

 :(م1021بثينة )، دراسة محمد -

 األداء في النشط التعمـ عمى قائـ تدريبي برنامج الكشؼ عف فعاليةىدفت الدراسة 
 وأثره في،  شقراء جامعة التربية بكمية الثالثة بالفرقة العربية معممات المغة لمطالبات التدريسي

المتوسط. واتبعت الباحثة المنيج شبو  األوؿ الصؼ طالبات لدى المغوية بعض الميارات تنمية
وأعدت الدراسة أدوات تجريبية )البرنامج التدريبي( وأخرى ، التجريبي لقياس أثر البرنامج التدريبي

اختبار  –معممات المغة العربية لتحقيؽ التعمـ النشط قياسية )بطاقة مبلحظة أداء الطالبات 
وتـ تطبيؽ ، لقياس تمكف الطالبات مف بعض الكفايات المغوية( لمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة

( طالبة مف الفرقة الثالثة بقسـ المغة العربية بجامعة 8>أدوات الدراسة عمى عينة مكونة مف )
وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف تجريبية ، الثانية والرابعةويتدربف بالمدرسة ، شقراء السعودية

بيؽ أدوات الدراسة أظيرت النتائج وجود وبعد تط، ( طالبة8:ومجموعة ضابطة )، ( طالبة8:)
ووجود فروؽ ذات داللة ، فروؽ في االختبار لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة 

 ىاالمبلحظة لدى المجموعة التجريبية قبؿ وبعد إحصائية في األداءات المتضمنة في بطاقة
 التجربة .
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 :(م1020دراسة ىاللي ) -

 تعمـ صعوبات عبلج في النشط التعمـ عمى قائـ برنامج الكشؼ عف فاعمية ةىدفت الدراس
وقد قامت الباحثة بتصميـ برنامج قائـ ، الرابع االبتدائي الصؼ تبلميذ نحوىا لدى والميؿ القراءة

التجريبي  المنيج واتبعت الدراسة، النشط لعبلج صعوبات تعمـ القراءة والميؿ نحوىا عمى التعمـ
وقامت الباحثة بتصميـ اختبار األداء القرائي لطبلب الصؼ الرابع  ، لمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة

( 8:وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )، ومقياس الميؿ نحو القراءة لدى الطمبة، االبتدائي
وقسمت العينة إلى مجموعتيف متساويتيف ، وطالبة مف مدارس إدارة شماؿ القاىرة التعميميةطالب 

وأظيرت ، التقميدية ةقيوالثانية ضابطة درست بالطر ، األولى تجريبية درست البرنامج المقترح
نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب أداء الطمبة في المجموعتيف 

وأظيرت النتائج ، بية والضابطة في اختبار األداء القرائي لصالح طمبة المجموعة التجريبيةالتجري
أيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب أداء الطمبة في المجموعتيف التجريبية 

النتائج كذلؾ  توكشف، والضابطة في مقياس الميؿ نحو القراءة لصالح طمبة المجموعة التجريبية
ف وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف التحسف في ميارات القراءة والميؿ نحوىا في ضوء ع

 البرنامج القائـ عمى التعمـ النشط.
 :(م1005) دراسة شاىين -

وتنمية  التحصيؿ عمى النشط التعمـ استراتيجيات استخداـ أثر معرفة الدراسة ىدفت
 وكانت، التجريبي المنيج الباحثة استخدمت، االبتدائي الرابع الصؼ تبلميذ لدى العمـ عمميات

 (=>) إلى قسمت األساسي الرابع الصؼ طالبات مف طالبة (A8) عينة الدراسة مكونة مف
 واختبار اً تحصيمي اً اختبار  الدراسة أدوات وكانت، تجريبية مجموعة (=>)و ضابطة مجموعة
 درجات بيف متوسطي إحصائية داللة ذات اً فروق ىناؾ أف إلى الدراسة وتوصمت، العمـ عمميات
المجموعة  لصالح االختبار التحصيمي في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة طالبات

 طالبات درجات بيف متوسطي إحصائية داللة ذات اً فروق ىناؾ أف التجريبية. وأظيرت أيضاً 
. التجريبية المجموعة لصالحاختبار عمميات العمـ  في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة

والتحصيؿ لدى أفراد  العمـ عمميات ىناؾ عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف وأظيرت كذلؾ أف
 واستخداـ في التدريس التقميدية ؽائالطر  عف التخمي بضرورة الدراسة وأوصت، العينة

 .النشط التعمـ استراتيجيات
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 :(م1005دراسة الطيب ) -

 في الدراسي التحصيؿ عمى النشط التعمـ استراتيجيات الكشؼ عف فاعمية ىدفت الدراسة
االبتدائي. ولتحقيؽ أىداؼ  الخامس الصؼ تبلميذ لدى الحياتية العربية والميارات المغة مقرر

اختبار تحصيمي في مقرر في وتمثمت أدوات الدراسة ، الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي
وطبقت أدوات الدراسة عينة ، واختبار الميارات الحياتية، الخامس األساسيالمغة العربية لمصؼ 

وأظيرت الدراسة ، مقسميف بالتساوي إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، ( طالباً 8<9الدراسة مف )
درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في  متوسطات بيف إحصائية وجود فروؽ ذات داللة

 جود فروؽ ذات داللةو صالح المجموعة التجريبية. وأظيرت كذلؾ االختبار التحصيمي وذلؾ ل
درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار الميارات الحياتية  متوسطات بيف إحصائية

وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية. وأوصت الدراسة بضرورة تعميـ تجربة التعمـ النشط عمى 
 اتيا بيذه التجربة.المدارس االبتدائية التي تسمح إمكان

 :(Kim, 2009) كيم دراسة -

 وتنمية،  الطمبة تعمـ عمى تعزيز النشط التعمـ استراتيجيات أثر استقصاء الدراسة ىدفت
 مدارس في بالطريقة العشوائية ( طالباً ??>اختيار ) وتـ، األرض عمـو دروس في الناقد التفكير
 واالختبارات القبمية والمقاببلت بالمبلحظة البيانات جمعت حيث، األمريكية بنسمفانيا والية

 ميارات تنمية في الطمبة أداء عمى إحصائية داللة ذات فروؽ وجود النتائج وأظيرت. والبعدية
 وأظير،  الطبيعية الكوارث موضوع تدريس في النشط التعمـ الستراتيجيات تعزى التفكير الناقد

وأظيرت ،  النشط التعمـ بأسموب درسوا أف بعد العممية لممفاىيـ اكتسابيـ إيجابيًا في تغيراً  الطمبة
 تحسنًا في مياراتيـ عمى التفكير بشكؿ ناقد. كذلؾ النتائج

 Taraban, Box, Myers, Pollard)وبولف  وبولرد ومايرز وبوكس دراسة ترابان -

and Bowen, 2007): 

، التحصيؿ الدراسيـ النشط في الكشؼ عف أثر توظيؼ استراتيجيات التعمّ  ىدفت الدراسة
، وسموكيات الطمبة واتجاىاتيـ نحو تعمـ األحياء لممرحمة الثانوية في والية تكساس األمريكية

وقاـ الباحثوف بتسجيؿ كؿ ما يجرب في الغرؼ ، ( طالباً @8>حيث اشتممت عينة الدراسة عمى )
، توى المنياجوطرائؽ التدريس التي يستخدميا في تدريس مح، ورصد ممارسات التعمـ، الصفية

 الطمبة تعمـ أف النتائج وأظيرت .واتجاىاتيـ نحو تعمـ مبحث األحياء، ورصد سموكيات الطمبة
 اكتسبوا قد النشط التعمـ مختبر في تعمموا الذيف الطمبة وأف، التشاركي والتعاوني الطابع اتخذ
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 وأف، االعتيادية الصؼ غرفة في تعمموا بالذيف التعميمية مقارنة المادة محتوى مف أكبر قدراً 
 يزيد، استراتيجياتو وفؽ يصمـ الذي والمنياج، النشط التعمـ مختبرات في يتـ الذي النشط التعمـ
 التعمـ ويعزز، بينيـ التعاوني العمؿ التشاركي ويعزز، اتجاىاتيـ مف ويحسف الطمبة فاعمية مف

 .الدراسية المادة لمحتوى فيميـ مف ويزيد، الذاتي
 :(Tandogan and Orhan, 2007)وأورىان  تاندوغاندراسة  -

استقصاء أثر توظيؼ أسموب حؿ المشكبلت المستند إلى استراتيجيات ىدفت الدراسة 
في إحدى مدارس إسطنبوؿ  ـ النشط في التحصيؿ الدراسي لطمبة الصؼ السابع األساسيالتعمّ 

( 8=واشتممت عينة الدراسة عمى )، في مادة العموـ ومدى اكتسابيـ لممفاىيـ العممية، في تركيا
أظيرت النتائج أف أداء طمبة المجموعة و  طالبًا توزعوا عمى مجموعتيف ضابطة وتجريبية 

وذات داللة إحصائية مف أقرانيـ في ، التجريبية في االختبار التحصيمي كاف أعمى بكثير
 ،ات التعمـ النشطتعزى إلى أسموب حؿ المشكبلت المستند إلى استراتيجي، المجموعة الضابطة

، كما أظيرت النتائج أف توظيؼ أسموب حؿ المشكبلت المستند إلى استراتيجيات التعمـ النشط 
وتحسيف  ،لو أثر كبير في تحسيف مستوى التحصيؿ الدراسي لمطمبة واكتسابيـ لممفاىيـ العممية

 .اتجاىاتيـ نحو مادة العموـ

 :SBTDالدراسات التي تناولت برنامج  -ثانياً 

وليذا ُعقد في مدينة غزة ، المدراس اىتمامًا مف المعمميف ومديري SBTDناؿ برنامج 
التطوير الميني حوؿ  ـ=89:يومًا دراسيًا برعاية وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف في مارس 

والباحثة تستعرض في ىذا المحور بعض الدراسات وأوارؽ ، SBTDلممعمـ القائـ عمى المدرسة 
 وىي:، ي ىذا اليوـ الدراسيالعمؿ المقدمة ف

 ( 1022دراسة عابد:)م 

معرفة درجة تقدير معممي المرحمة األساسي بمدارس وكالة الغوث لدور برنامج ىدفت الدراسة 
في تحسيف أدائيـ. واتبعت الدراسة  SBTDالتطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة 

( 88<المنيج الوصفي. واستخدمت أداة االستبانة لجمع البيانات. وتكونت عينة الدراسة مف )
%( مف مجتمع الدراسة. وكشؼ النتائج عف أف تقدير المعمميف  :0@9معمـ ومعممة بنسبة )

كاف كبيرًا جدًا في  SBTDلدور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة 
الدرجة الكمية لبلستبانة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تطبيؽ البرنامج عمى جميع المدارس، 

 وتوفير مراكز لممعمميف لتطوير الكادر التعميمي.
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 ( 1021دراسة أبو ورد:)م 
تحصيؿ  عمى تحسيفالنشط  استراتيجيات التعمـأثر تطبيؽ التعرؼ إلى  ىدفت الدراسة

مدرسة جباليا االبتدائية المشتركة د  في الرياضياتمادة  االبتدائي فيلصؼ الثالث طبلب ا
، وتكونت ـ(=89:ـ/>89:التابعة لوكالة الغوث الدولية شماؿ غزة في الفصؿ الدراسي األوؿ )

( طالبًا وطالبة مقسميف بالتساوي إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، :?عينة الدراسة مف )
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند حثة اختبارًا تحصيميًا، وأظيرت نتائج الدراسة وأعدت البا

في متوسط عبلمات طبلب المجموعة التجريبية وطبلب المجموعة (α≤=808مستوى داللة )
عمى نتائج الدراسة،  بناءً ، و المجموعة التجريبيةوذلؾ لصالح  اختبار التحصيؿ فيالضابطة 

تأكيد عمى ضرورة استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في بناء المناىج الأوصت الدراسة بضرورة 
المعمميف  إلكساببناء برامج تدريبية ، و وغيره مف الموضوعات الدراسية الرياضياتالدراسية في 

وغيرىـ مف الممارسيف التربوييف ميارة تخطيط وتنفيذ وتقييـ المواقؼ التعممية باستخداـ 
 .شطاستراتيجيات التعمـ الن

 (م1021والمصري )، دراسة الزعانين: 

الصعوبات التي واجيت معممي المرحمة االبتدائية في أثناء  معرفةت الدراسة ىدف
في بيت حانوف وتقديـ تصور مقترح لمتغمب عمى ىذه الصعوبات مف  SBTDتطبيقيـ لبرنامج 

، الوصفي التحميميولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج ، المعمميفوجية نظر 
( معممًا ومعممة لممرحمة االبتدائية ممف طبؽ عمييـ برنامج ;@وتكونت عينة الدراسة مف )

SBTD ، ّوخمصت نتائج الدراسة ، ( فقرة;;الباحثاف لجمع البيانات استبانة مكونة مف ) وأعد
توجد فروؽ وأظيرت النتائج أيضًا أنو ال ، إلى تحديد قائمة الصعوبات التي واجيت المعمميف

ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي واجيت معممي المرحمة االبتدائية أثناء تطبيقيـ لبرنامج 
SBTD والصؼ الدراسي.، سنوات الخبرة، باختبلؼ الجنس 

 ( م1021دراسة شحادة): 

تعرؼ درجة فاعمية برنامج تطوير المعمميف القائـ عمى المدرسة  ت الدراسةىدف
(SBTD في رفع ) كفايات المعمميف بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة مف وجية نظر

وتكونت ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، مديري المدارس
وأعد ، SBTD( مديرًا ومديرة لممرحمة االبتدائية ممف طبؽ عمييـ برنامج 8>عينة الدراسة مف )

وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات ، ( فقرة<;مكونة مف ) الباحث لجمع البيانات استبانة
بينما أظيرت ، المرحمة التعميمية( –المؤىؿ العممي  –داللة إحصائية تعزى لمتغير )الجنس 
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 98النتائج وجود فروؽ تعزي لمتغير )سنوات الخدمة( ولصالح فئة ذوي الخبرة ألكثر مف 
الموجودة في المجمعات التدريبية بمزيد مف نشطة دعـ األوأوصت الدراسة بضرورة ، سنوات

، (المغة العربية –المواد االجتماعية  –مثمة  العممية في التخصصات المتنوعة  ) الرياضيات األ
وأف يكوف البرنامج والعمؿ بو ، الموجودة في المجمعات األنشطةوفير الوقت المناسب لتنفيذ وت

أي يصبح سموكًا بيف المعمميف ، اسي بشكؿ مستمرلمعمؿ أثناء العمؿ الدر  اً عام اً منحى وتوجي
 عمى مدار العاـ.

 ( م1021دراسة صالح): 

تحديد درجة استدامة أثر برنامج التعميـ المستمر لممعمميف القائـ عمى  ىدفت الدراسة
، غزةمف وجية نظر مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث الدولية بشماؿ  (SBTD)المدرسة 

ة مف مدراء ومدير  اً مدير ( =:)عينة مف ت حيث تكون، التحميميالباحث المنيج الوصفي ستخدـ وا
ألساليب بمغت درجة تطوير المعمميف مدارس منطقة شماؿ غزة. وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي: 

أما درجة ممارسة المعمميف لممارسات التعمـ المتمركزة عمى ، %(<09@?لمتعميـ والتعمـ ) نشطة
درجة ممارسة المعمميف التقييـ اليادؼ لتحسيف فيما بمغت ، %( :0;@صفية فبمغت )الغرفة ال

مستوى الدور الذي يؤديو المعمـ في تعزيز تعمـ ميارات وبمغ ، %(<>0;@نوعية التعميـ بمغت )
درجة ممارسة المعمميف لممنحى الجامح وبمغت ، %(:09=@القراءة والكتابة والحساب فقد بمغ )

تفعيؿ المعمميف لدور أولياء األمور في عممية  وأما درجة، %(A0<8?)مـ بمغت لمتعميـ والتع
ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا %(. وأظيرت النتائج أنو A0:8?االرتقاء بإنجازات الطمبة فقد بمغت )

استجابات وجيات نظر المديريف والمديرات  درجات بيف متوسط( =α≤808)عند مستوى داللة 
 إلى استناداً . و (SBTDالتعميـ المستمر لممعمميف القائـ عمى المدرسة ) الستدامة أثر برامج

 القائميف انتباه توجيو بضرورة الحالية أوصت الدراسة راسةالد عنيا أسفرت التي السابقة النتائج
 إعداد امجر ب في وتطبيقو البرنامج بفكرة األخذ ضرورة إلى العالي والتعميـ التربيةوزارة  عمى

 في حديثة ؽائطر  تبني ضرورةمع ، تخصصاتال لجميع غزة قطاعب التربية كمياتفي  المعمميف
 .التقميدية ؽائالطر  بتعاد عفواال المعمميف الطمبة تدريب

 ( م1021دراسة عبد الرحمن): 
وجية  في عممية تربية أبنائيـ مفأولياء األمور  معرفة معوقات مشاركة ىدفت الدراسة

ىذه المعوقات مف أولياء أمور طمبة المرحمة االبتدائية  لمعرفةمقياس نظرىـ. وقد تـ تطوير 
تطبيؽ برنامج  فييا ىـ في مدارس مدينة بيت حانوف التي تـؤ يدرس أبنا( والذيف <->العميا )

تكونت وقد  .التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة: تحويؿ الممارسات الصفية
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مدارس وكالة الغوث الدولية في ىـ ؤ مف أولياء األمور الذيف يرتاد أبنا (8<9)عينة الدراسة مف 
 مدينة بيت حانوف وقد التحقوا خبلؿ العاـ الدراسي في الصفوؼ العميا مف المرحمة االبتدائية

( مف أولياء 8<9)عينة ت حيث تكون، التحميميالمنيج الوصفي  ةالباحثستخدمت وا(. <->)
اسة أف المدرسة تضع المعوقات أماـ مشاركتيـ أكثر مف المعيقات وأبرزت الدر  أمور الطمبة.

وبناًء عميو وضعت الدراسة  ،التي تواجييـ ىـ أنفسيـ في مشاركتيـ في عممية تربية أبنائيـ
منيا: إعداد وتنفيذ برامج ، مجموعة مف التوصيات والمقترحات في سبؿ تذليؿ ىذه المعوقات

ة لرفع مستوى مشاركة أولياء األمور في تربية أبنائيـ داخؿ كاممة تشمؿ كافة النواحي التربوي
يـ ىالي واالستماع لمقترحاتيـ وآرائوتخصيص أوقات محددة لمقاء الدوري باأل، المدرسة وخارجيا

 ووضعيا بعيف االعتبار.
 (م1021حماد )و ، دراسة الكحموت: 

قياس مدى تأثير استخداـ استراتيجيات تنمية العبلقة االجتماعية بيف  ىدفت الدراسة
( عمى SBTDالمعمـ والطالب التي تعمميا المعمـ مف خبلؿ دورة تحويؿ الممارسات الصفية )

( 9>مستوى تحصيؿ الطمبة مبحث العمـو لطبلب الصؼ الخامس. وتكونت عينة الدراسة مف )
وبعد تطبيؽ االختبار الذي ، ( طالبًا كمجموعة ضابطةA;و)، طالبًا في المجموعة التجريبية

أظيرت نتائج الدراسة وجود ارتفاع ممحوظ في مستويات تحصيؿ طبلب الفصؿ ، افأعده الباحث
وىو ارتفاع فاؽ نظيره ، متوسط الدرجات في مبحث العموـ أـالتجريبي سواء في نسبة النجاح 

اسة بتوظيؼ استراتيجية تنمية العبلقات وأوصت الدر ، الذي حققتو المجموعة الضابطة
االجتماعية بيف المعمميف والطبلب في العممية التعميمية التعممية لتحسيف مستويات الطبلب 

 التحصيمية.

 ( م1021دراسة مسعود): 
أثر توظيؼ برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ إلى التعرؼ  ت الدراسةىدف

، " عمى العممية التعميمية التعممية مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ SBTDعمى المدرسة " 
وتكونت عينة الدراسة مف ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي

وأعد الباحث (. 8;والبالغ عددىـ ) المشتركة " أ "جميع مدرسي مدرسة الشجاعية االبتدائية 
برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ يرت النتائج أف توظيؼ وأظ، استبانة لجمع البيانات
وكفاية ، معمميفال" في تنمية كفاية إعداد الدروس لدى أثرًا بارزًا  SBTDالقائـ عمى المدرسة " 

وأوصت الدراسة بتعزيز ، وكفاية االتصاؿ والتواصؿ لدى المعمميف، الدروس لدى المعمميف تنفيذ
تطبيؽ البرنامج في جميع مدارس فمسطيف الحبيبة بجميع مستوياتيا وتصنيفاتيا الحكومية 
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واستمرارية توظيؼ البرنامج حتى بعد حصوؿ المعمميف ، والخاصة فضبًل مدارس وكالة الغوث
 عمى الشيادات التي تفيد باجتيازىـ لمرحمة التدريب.

 :األول التعميق عمى دراسات المحور
 :من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا .2

فاعمية وأثر استخداـ استراتيجيات  وتركزت حولة معرفةتنوعت أىداؼ الدراسات السابقة 
 فيناؾ:، فالدراسات تنوعت في تناوليا ألثر التعمـ النشط عمى المتغيرات التابعة، التعمـ النشط

، (ـ898:القراءة مثؿ دراسة ىبللي )دراسات تناولت أثر التعمـ النشط عمى صعوبات تعمـ  -
 (.ـ:89:نحمده )، ودراسة محمد، (ـ=89:ودراسة البصير أو ىدرة )

بينما تناولت بعض الدراسات استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية التحصيؿ مثؿ دراسة البصير  -
دراسة تاندوغاف ، (ـ88A:دراسة شاىيف )، (ـ;89:دراسة اليرباوي )، (ـ=89:أو ىدرة )

ودراسة ، (ـ?88:وبولؼ ) وبوالرد ومايرز وبوكس ودراسة دراسة تراباف، (ـ?88:ورىاف )وأ
 (.ـ88A:الطيب )

ودراسة ، (ـ898:مثؿ دراسة ىبللي )، دراسات تناولت أثر التعمـ النشط عمى ميارات مختمفة -
ودراسة الغمباف ، (ـ:89:ودراسة الجدي )، (ـ:89:ودراسة العالوؿ )، (ـ;89:اليرباوي )

، (ـ:89:ودراسة الحديبي )، (ـ:89:بثينة )، ودراسة محمد، (ـ88A:ودراسة كيـ )، (ـ>89:)
 (.ـ>89:) أبو الجبيفودراسة ، (ـ88A:ودراسة الطيب )

مثؿ دراسة ، (SBTDبرنامج )تناولت العديد مف الدراسات التعمـ النشط القائـ عمى برنامج  -
ودراسة ، (ـ=89:ودراسة أبو ورد )، (ـ=89:ودراسة شحادة )، (ـ=89:الزعانيف والمصري )

ودراسة مسعود ، (ـ=89:ودراسة الكحموت )، (ـ=89:ودراسة عبد الرحمف )، (ـ=89:صالح )
 (.ـ<89:( ودراسة عابد )ـ=89:)

وبالنسبة لمدراسة الحالية فقد توافقت مع الدراسات السابقة في الكشؼ عف فعالية توظيؼ 
ولكنيا اختمفت مع الدراسات السابقة في المتغير التابع وىو الفيـ ، استراتيجيات التعمـ النشط

 ( والتي اتفقت معيا الدراسة في المغير التابع.ـ>89:عدا دراسة الغمباف ) –القرائي 

 :من حيث المنيج .1

استخدمت العديد مف الدراسات السابقة المنيج التجريبي أو شبو التجريبي لتطبيؽ أدوات 
ودراسة البصير ، (ـ898:العديد مف استراتيجيات التدريس مثؿ دراسة ىبللي )الدراسة وتجريب 

دراسة ، (ـ=89:دراسة البصير أو ىدرة )، (ـ:89:نحمده )، ودراسة محمد، (ـ=89:أو ىدرة )
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ودراسة ، (ـ?88:دراسة تاندوغاف وأورىاف )، (ـ88A:دراسة شاىيف )، (ـ;89:اليرباوي )
 راسات.وغيرىا مف الد، (ـ88A:الطيب )

، (ـ;89:فيما استخدمت العديد مف الدراسات المنيج الوصفي مثؿ دراسة مولينجو )
ودراسة أبو ورد ، (ـ=89:ودراسة شحادة )، (ـ=89:الزعانيف والمصري )ودراسات كؿ مف 

ودراسة الكحموت ، (ـ=89:ودراسة عبد الرحمف )، (ـ=89:ودراسة صالح )، (ـ=89:)
 والتي اتبعت المنيج الوصفي. (ـ<89:( ودراسة عابد )ـ=89:ودراسة مسعود )، (ـ=89:)

والدراسة الحالية تستخدـ المنيج التجريبي لمكشؼ عف أثر توظيؼ استراتيجيات التعمـ 
في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى طمبة الصؼ الثاني  SBTDالنشط القائـ عمى برنامج 

 األساسي.

 :من حيث العينة .1

، الدراسات التجريبية عمى عينة مف طمبة المدارس في المرحمة األساسيةُطبقت غالبية 
فيما كانت ، ( عمى المرحمة اإلعداديةـ:89:( ودراسة سميـ )ـ>89:بينما كانت دراسة الغمباف )

وطبقت دراسة ، ( عمى المرحمة الثانويةـ?88:وبولؼ ) وبوالرد ومايرز وبوكس دراسة تراباف
 ممي المرحمة األساسية العميا. ( عمى معـ=89:الجعافرة )

دراسة مثؿ ، كما وطبقت الدراسات الوصفية عمى عينة مف معممي المرحمة األساسية
ودراسة ، (ـ=89:ودراسة أبو ورد )، (ـ=89:ودراسة شحادة )، (ـ=89:الزعانيف والمصري )

مسعود ودراسة ، (ـ=89:ودراسة الكحموت )، (ـ=89:ودراسة عبد الرحمف )، (ـ=89:صالح )
 (.ـ<89:( ودراسة عابد )ـ=89:)

فإف عينتيا تكونت مف طمبة الصؼ ، ولكوف الدراسة الحالية مف الدراسات التجريبية 
الثاني األساسي وبذلؾ تتوافؽ الدراسة مف المنيج المستخدـ في الدراسات التجريبية التي 

 استيدفت طمبة التعميـ العاـ في مراحمو الدراسية المختمفة.

 :األدواتمن حيث  .4

، تبعًا لتنوع وتعدد متغيرات الدراسة فييا، تنوعت أدوات الدراسة السابقة في المحور األوؿ
 وىي كالتالي:

دراسة اليرباوي ، (ـ=89:دراسات استخدمت اختبارات تحصيمية: مثؿ دراسة البصير أو ىدرة ) -
 ودراسة دراسة تراباف، (ـ?88:دراسة تاندوغاف وأورىاف )، (ـ88A:دراسة شاىيف )، (ـ;89:)

 (.ـ88A:ودراسة الطيب )، (ـ?88:وبولؼ ) وبوالرد ومايرز وبوكس
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دراسات استخدمت اختبارات لقياس أداء الطمبة في ميارات مختمفة: مثؿ دراسة ىبللي  -
، (ـ:89:ودراسة الجدي )، (ـ:89:ودراسة العالوؿ )، (ـ;89:ودراسة اليرباوي )، (ـ898:)

ودراسة ، (ـ:89:بثينة )، ودراسة محمد، (ـ88A:ودراسة كيـ )، (ـ>89:ودراسة الغمباف )
 (.ـ>89:) أبو الجبيفودراسة ، (ـ88A:ودراسة الطيب )، (ـ:89:الحديبي )

االتجاىات أو الميوؿ أو االستخدامات: مثؿ دراسة  إلىدراسات استخدمت مقاييس لمتعرؼ  -
 (.ـ=89:الجعافرة )، (ـ:89:نحمده )، ودراسة محمد، (ـ898:ىبللي )

تناولت العديد مف  حيث، دراسات استخدمت أدوات لجمع البيانات مثؿ االستبانة والمقابمة -
مثؿ دراسة الزعانيف والمصري ، (SBTDبرنامج )الدراسات التعمـ النشط القائـ عمى برنامج 

، (ـ=89:ودراسة صالح )، (ـ=89:ودراسة أبو ورد )، (ـ=89:ودراسة شحادة )، (ـ=89:)
( ودراسة ـ=89:ودراسة مسعود )، (ـ=89:ودراسة الكحموت )، (ـ=89:عبد الرحمف )ودراسة 
 (.ـ<89:عابد )

وبيذا اتفقت ، لقياس ميارات الفيـ القرائي اً وبالنسبة لمدراسة الحالية فإنيا استخدمت اختبار 
 (.ـ>89:الدراسة مع العديد مف الدراسات السابقة وخاصة دراسة الغمباف )

 :النتائج. من حيث 1
ولقد اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في ضرورة توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط 

يجابيتيا عمى المتعمـ مثؿ دراسة البصير وأبو ىدرة ) ( ودراسة ـ=89:في جميع المجاالت وا 
ولقد اتفقت الدراسة مع ، (ـ:89:( ودراسة الجدي )ـ:89:( ودراسة العالوؿ )ـ:89:سميـ )

توظيؼ التعمـ النشط في مادة المغة العربية مثؿ دراسة الجعافرة مدى فاعمية ض الدراسات في بع
( التي ـ>89:( ودراسة الغمباف )ـ;89:ة اليرباوي )( ودراسـ;89:( ودراسة محمد )ـ=89:)

 الفيـ القرائي .  ميارات وىو نفسو المتغير فيالدراسة الحالية  اتفقت مع
 المحور األول:الستفادة من دراسات 

 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في المحور األوؿ فيما يمي:

 استراتيجيات التعمـ النشط. إلىالتعّرؼ بشكؿ موسع  -

 .SBTDبناء دليؿ المعمـ القائـ عمى التعمـ النشط وفؽ برنامج  -

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة. -

 الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة.مقارنة نتائج  -
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 الدراسات التي تناولت الفيم القرائي -الثانيالمحور 

 م(:1022دراسة نصر ) -
الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات  ىدفت

الفيـ القرائي لدى طالبات الصؼ التاسع بغزة، ولقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وتكونت 
، في مدرسة بنات الجنينة اإلعدادية( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع 8?عينة الدراسة مف )

( طالبة، واألخرى ضابطة وعددىا =;عمى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا )بحيث وزعت 
( طالبة، وتمثمت أدوات الدراسة في إختبار لقياس الميارات القرائية، وأظيرت النتائج وجود =;)

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية و الضابطة تعزى 
ريبية ، ولقد أوصت الدراسة بضرورة استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي لصالح المجموعة التج

في تعميـ ميارات الفيـ القرائي مف قبؿ المعمميف و المشرفيف والطمبة لتحقيؽ العديد مف األىداؼ 
 التعميمية المرجوة .

 :(م1022دراسة التتري ) -
تنمية ميارات الفيـ التعرؼ عمى أثر توظيؼ القصص الرقمية في ىدفت الدراسة 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج ، القرائي لدى طبلب الصؼ الثالث األساسي
( طالبًا مف طبلب >?وقد تكونت عينة الدراسة مف )، واختيرت العينة بطريقة عشوائية، التجريبي

جريبية مكونة مقسميف إلى مجموعتيف إحداىما ت، مدرسة ذكور بيت الىيا االبتدائية  لبلجئيف
وتمثمت أداة الدراسة في اختبار ميارات الفيـ ، ( طالباً ?;( طالبًا وضابطة مكونة مف )?;مف )

وقد أظيرت النتائج األثر اإليجابي لتوظيؼ القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيـ ، قرائيال
اللة حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات د ،القرائي لدى طبلب الصؼ الثالث األساسي

إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 
والنقدي( لصالح طبلب المجموعة ، واالستنتاجي، ميارات الفيـ القرائي بجميع مستوياتو )الحرفي

 بمغ حيث، القرائي الفيـ ميارات تنمية في كبير تأثير الرقمية القصص وكاف لتوظيؼ .التجريبية
(. وأوصت الدراسة بدراسة فاعمية استراتيجيات أخرى عمى تنمية ميارات الفيـ >@;80حجـ )ال

 القرائي في مراحؿ دراسية مختمفة.
 :(م1021دراسة عبد الحميد ) -

 ميارات بعض تنمية في المباشر التعميـ استراتيجية فعالية مف التحقؽ الدراسة ىدفت
واستخدـ الباحث المنيج ، بالصؼ الثاني االبتدائي التعمـ صعوبات ذوي لمتبلميذ الفيـ القرائي
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، ( مف ذوي صعوبات التعمـ:9وتكونت عينة الدراسة مف )، التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
( A -?بيف ) جميعاً  وتراوحت أعمارىـ، مقسميف إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بالتساوي

، العربية القرائي لمغة الفيـ مقياس الباحث وأعد، (A; - AAبيف ) الذكاء ونسبة، سنوات
 مقسمة إلى ( جمسة@9عمى ) البرنامج واشتمؿ المباشر التعميـ عمى يقـو الذي التدريبي والبرنامج

 وأظيرت، ( دقيقةA=إلى ) ( دقيقةA:بيف ) تتراوح الجمسة مدة أسبوعياً  جمستيف مرحمتيف بواقع
والضابطة  التجريبية المجموعتيف تبلميذ درجات رتب متوسطي بيف فروؽ توجد أنو النتائج

 القياس في العربية لمغة القرائي الفيـ مقياس التعمـ عمى صعوبات ذوي بالصؼ الثاني االبتدائي
 المجموعة تبلميذ درجات رتب متوسطي بيف فروؽ وتوجد،  التجريبية المجموعة البعدي لصالح

 العربية لمغة القرائي الفيـ مقياس التعمـ عمى صعوبات ذوي بالصؼ الثاني االبتدائي التجريبية
 القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي. القياس في

 :(Pagan & Senechal, 2014)دراسة باجن وسينشل  -

الكشؼ عف دور أولياء األمور في برنامج القراءة الصيفي في تعزيز  ىدفت الدراسة
وتنمية الفيـ القرائي، والطبلقة والمفردات لدى طمبة الصفيف الثالث والخامس االبتدائي، واتبع 

( طالبًا وطالبة @>الباحثاف المنيج التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف )
لثالث والخامس االبتدائي، وقسمت العينة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، مف طمبة الصفيف ا

وتمثمت أدوات الدراسة في قراءة كتاب أسبوعيًا، واختبار أدائي، وأظيرت نتائج الدراسة وجود 
فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة 

ئج إلى أىمية إشراؾ أولياء أمور الطمبة ضعاؼ التحصيؿ لمصفيف التجريبية، وأشارت النتا
الثالث والخامس في تعميـ القراءة في البرامج الصيفية، وتأثيره عمى تحسف ميارات الفيـ القرائي 

 .لدييـ، وزيادة تحصيؿ المفردات المغوية
 : (Johnson‚ 2014)دراسة جوىنسون  -

 ولتحقيؽ، القرائي الفيـ عمى األقراف وعبلقات التراكمي النشاط أثر معرفة الدراسة ىدفت
( طالبًا مف A:9الدراسة مف ) عينة وتكونت،  التجريبي المنيج الباحث اتبع الدراسة أىداؼ

 – ـ88A:( المشاركيف في برنامج ما بعد الدراسة في العاـ < – 9طبلب المدارس االبتدائية )
،  النشاط مقياس استبانة الدراسة في أدوات وتمثمت،  الحضرية حي مدرسة في، ـ898:
الدراسة وجود أثر داؿ الستخداـ طريقة األقراف عمى الفيـ  نتائج وأظيرت، القرائي الفيـ واختبار
وأوصت الدراسة بإجراء المزيد مف البحوث لمتعّرؼ عمى الطرؽ التي تؤثر عمى الفيـ ، القرائي
 غيره.و ، الكفاءة الذاتية، مثؿ المناخ المدرسي، القرائي
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 :Za'za', 2014)دراسة ظاظا ) -

األقراف  مقابؿ في المعمـ بمشاركة التكرارية القراءة استخداـ أثر في البحث الدراسة ىدفت
. االبتدائية بالمرحمة السادس الصؼ تبلميذ لدى القرائي والفيـ الجيرية القراءة طبلقة عمى

 السادس تبلميذ الصؼ وشارؾ، الدراسةتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي لتحقيؽ أىداؼ او 
 شارؾ الدراسة حيث في القميوبية بمحافظة بنيا، القناطر بشبيف االبتدائية اإلسبلـ فجر بمدرسة

 بمشاركة المعمـ التكرارية القراءة باستخداـ درست أولى تجريبية كمجموعة وتمميذة اً ( تمميذ=9)
( =9و) األقراف بمشاركة التكرارية القراءة باستخداـ درست ثانية تجريبية ( كمجموعة=9و)

 Time for English لكتاب المعمـ لدليؿ وفقاً  التقميدية بالطريقة درست ضابطة كمجموعة
 قبمياً  التبلميذ عمى القرائي والفيـ الجيرية القراءة طبلقةاختبار  طبؽ. االبتدائي لمصؼ السادس

 أبعاد كأحد التعبير عمى القدرة في التبلميذ درجات لتقدير المتدرج األداء مقياس واستخدـ، وبعدياً 
 في المقروءة الكممات القراءة)عدد معدؿ في الراىف الوضع درجات واستخدمت. القراءة الجيرية

 مىع والقدرة)الواحدة  الدقيقة في المقروءة الصحيحة الكممات القراءة( عدد الدقيقة الواحدة ودقة
 المجموعتيف تبلميذ تفوؽ إلى الدراسة نتائج أشارت وقد .التبلميذ أداء لمقارنة التعبير كمحؾ

،  القرائي والفيـ الجيرية القراءة طبلقة مف كؿ في الضابطة بالمجموعة عمى أقرانيما التجريبيتيف
 سواء حد عمى األقراف بمشاركة التكرارية والقراءة المعمـ بمشاركة القراءة التكرارية حسنت حيث
 الفيـ التعبير( وكذلؾ عمى والقدرة القراءة ودقة القراءة الجيرية )معدؿ القراءة طبلقة أبعاد كؿ

 .القرائي
 :(م1021دراسة أحمد ومجيد ) -

تنمية  في – راجع،  سّمع،  تأمؿ،  اقرأ،  اسأؿ،  افحص – استراتيجية أثر معرفة ىدفت الدراسة
استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي  .االبتدائي الخامس الصؼ تبلميذ عند الجيرية القراءة ميارات

وأعد الباحثاف اختبار سرعة القراءة وصحتيا واختبار لقياس فيـ ، لمتحقؽ مف أىداؼ الدراسة
 األشباؿ مدرسة مف االبتدائي الخامس الصؼ تبلمذة مف عينة قصدياً  الباحثاف واختار، القراءة

 عدد وبمغ، (ـ:89:- ـ899:)الدراسي لمعاـ األولى الكرخ/ بغداد لتربية العامة التابعة لممديرية
( =:تضـ ) تجريبية األولى، مجموعتيف بيف عشوائياً  ( طالبًا موزعيف:=لعينة الدراسة ) التبلميذ

 والثانية، - راجع،  سّمع،  تأمؿ،  اقرأ،  اسأؿ،  افحص – باستخداـ استراتيجية ُدرست فرداً 
إلى وجود فروؽ ذات  الدراسة االعتيادية. وتوصمتبالطريقة  ُدرست ( فرداً ?:تضـ ) ضابطة

داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار سرعة القراءة 
 ولذلؾ لصالح المجموعة التجريبية في كبل االختباريف. ، واختبار فيـ القراءة، وصحتيا
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 :(م1021دراسة بصل ) -

 خبلؿ مف القرائي الفيـ ميارات لتنمية مقترح برنامجفاعمية  إلى التعرؼ الدراسة ىدفت
 اتبع الدراسة أىداؼ االبتدائية. ولتحقيؽ بالمرحمة التعمـ ذوي صعوبات التبلميذ لدى القصة
( @@مف ) الدراسة عينة تكونت وقد، بطريقة عشوائية العينة واختيرت، التجريبي المنيج الباحث
 أداة وتمثمت، واألخرى ضابطة تجريبية إحداىما مجموعتيف بالتساوي إلى مقسميف،  طالباً 

 اإليجابي األثر النتائج أظيرت وقد، واختبار ميارات الفيـ القرائي، في البرنامج المقترح الدراسة
 األساسي الثالث الصؼ طبلب لدى الفيـ القرائي ميارات تنمية في الرقمية القصص لتوظيؼ

 التجريبية بيف متوسطي درجات المجموعة إحصائية داللة ذات فروؽ حيث أظيرت النتائج وجود
 .التجريبية المجموعة لصالح طبلب القرائي الفيـ ميارات البعدي الختبار التطبيؽ والضابطة في
بمغت نسبة الكسب  حيث، القرائي الفيـ ميارات تنمية في كبيرٌ  تأثيرٌ  القصص وكاف لتوظيؼ

 (.:;9.88المعدؿ الختبار الميارات )

 م(:1021دراسة الخوالدة ) -

 التبادلي التدريس استراتيجية عمى قائـ تعميمي برنامج فاعميةف عالكشؼ ة الدراس ىدفت
األردف،  في األساسية بالمرحمة التعمـ صعوبات ذوي التبلميذ لدى القرائي الفيـ ميارات لتنمية

وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار الدراسة،  أىداؼ لتحقيؽاتبع الباحث المنيج التجريبي و 
ميارات الفيـ القرائي والبرنامج التعميمي القائـ عمى التدريس التبادلي، وطبقت األدوات عمى 

 ، حيثاألساسي والخامس والرابع الثالث الصفوؼطالبات  مف( طالبة 8;عينة مكونة مف )
( طالبة، =9) بواقع يةتجريب إحداىما مجموعتيف إلى عشوائية (بطريقة الدراسة عينة قسمت

 وجود ائجالنت أظيرتوبعد تطبيؽ البرنامج وأدوات الدراسة، ، ( طالبة=9) بواقع ضابطة واألخرى
 في والضابطة التجريبية المجموعتيفدرجات طالبات  متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ

 إلى التجريبية، باإلضافة المجموعةطالبات  ولصالح البعدي االختبار عمى القرائي الفيـ ميارات
 في التجريبية المجموعةدرجات طالبات  متوسط بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ

 الثالث الصفوؼ في المتابعة اختبار عمى وعبلماتيـ البعدي، االختبار في القرائي الفيـ ميارات
 .التعميمي لمبرنامج تعزى والخامس والرابع

 :(م1021)، دراسة المطيري -
، معرفة أثر برنامج تدريبي باستخداـ التعمـ البنائي في تنمية ميارات الفيـ القرائي الدراسة ىدفت

وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار الفيـ ، واتبعت الدراسة المنيج التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
ي ( مف الطبلب ذو 9<وطبقت األدوات عمى عينة مكونة مف )، القرائي وبرنامج الدراسة
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، ( طالباً 9;( طالبًا وضابطة )8;وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية )، صعوبات التعمـ
القبمي  التطبيؽ في التجريبية لدى المجموعة إحصائية داللة ذات وأظيرت النتائج وجود فروؽ

 داللة ذات فروؽ ووجود، لصالح التطبيؽ البعدي القرائي الفيـ ميارات والبعدي الختبار
 البعدي الختبار التطبيؽ والضابطة في ف متوسطي درجات المجموعةالتجريبيةبي إحصائية
 التجريبية. المجموعة لصالح طبلب القرائي الفيـ ميارات

 :(م1022والغامدي )، دراسة الحسن -
 القرائي لدى الفيـ الكشؼ عف فعالية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تنمية الدراسة ىدفت

 قائمة الباحثاف أعد ذلؾ ولتحقيؽ، الثانوي بالمممكة العربية السعودية األوؿ الصؼ طالبات
( >>تضمف ) لمفيـ القرائي اختباراً  أعدا كما، ( ميارة@;عمى ) اشتممت القرائي الفيـ بميارات
التساؤؿ  استراتيجية تطبيؽ في بيما االسترشاد بغية، والمتعممة المعممة مف لكؿ ودليميف، سؤاالً 
 طالبات مف عينة عمى تطبيقيا تـ،  الدراسة أدوات ضبط وبعد .الدراسة نةعي عمى الذاتي
 مثمث ( طالبة9;عددىا ) بمغ، بمكة المكرمة عشرة التاسعة بالمدرسة الثانوي األوؿ الصؼ

 الضابطة درست المجموعة بينما، الذاتي التساؤؿ استراتيجية درست التي التجريبية المجموعة
نتائج  إلى الدراسة وتوصمت. إحصائياً  البيانات عولجت ثـ. التقميدية ( بالطريقة?:مف ) المكونة
: بمستوياتو القرائي الفيـ ميارات تنمية في الذاتي التساؤؿ استراتيجية أىميا: فعالية، عديدة
 طالبات مف الدراسة عينة واإلبداعي( لدى، والتذوقي، والناقد، واالستنتاجي، المباشر )الفيـ
 إعداد برامج شؤوف عمى وأوصت الدراسة بضرورة إفادة القائميف .الثانوي األوؿ الصؼ

 قدمت التي الدراسة ىذه نتائج مف بشكؿ خاص العربية المغة ومعممات، عاـ بشكؿ المعممات
 القرائي وتصورًا مقترحًا لتنميتيا. الفيـ بميارات قائمة

 :(م1022دراسة عبد الرحمن ) -
 عمى قائمة القراءةس لتدري اتياستراتيج استخداـ الكشؼ عف فاعمية الدراسة ىدفت

، اإلعدادية الحمقة تبلميذ لدى القرائي والفيـ المعرفي التحصيؿ في تنمية المتعددة الذكاءات
وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ، واتبع الباحث المنيج شبو التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

وطبقت أدوات الدراسة عمى ، ميارات الفيـ القرائيواختبار لقياس ، تحصيؿ معرفي في القراءة
بمدرسة طارؽ بف ياد  اإلعدادي( طالبة مف طالبات الصؼ الثالث 8<عينة مكونة مف )

، ( طالبة8;ومجموعة ضابطة )، ( طالبة8;وقسمت العينة إلى مجموعتيف تجريبية )، بسوىاج
 ذات فروؽ وجودأظيرت النتائج ، تائجوبعد تطبيؽ أدوات الدراسة التجريبية والقياسية وتحميؿ الن

التحصيؿ  في والضابطة التجريبية المجموعتيفدرجات طالبات  متوسط بيف إحصائية داللة
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 فروؽ وجودباإلضافة إلى ، التجريبية المجموعة طالبات ولصالح ،البعدي االختبار عمى المعرفي
اختبار  في والضابطة التجريبية المجموعتيفدرجات طالبات  متوسط بيف إحصائية داللة ذات

. وأوصت التجريبية المجموعة طالبات ولصالح البعدي االختبار مىميارات الفيـ القرائي ع
الدراسة بضرورة توعية معممي المغة العربية باستخداـ طرؽ واستراتيجيات متعددة لتنمية الفيـ 

 القرائي لدى طبلبيـ.

 :(Andreassen & Braten, 2010)دراسة أندرسين وراتن  -

الكشؼ عف أثر التدريس بطريقة العرض المباشر في تنمية الفيـ القرائي  الدراسة ىدفت
واعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي لتحقيؽ ، لدى طبلب الصؼ الخامس االبتدائي

وطبقت ، وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي لقياس ميارات الفيـ القرائي، أىداؼ الدراسة
دراسية مختمفة  ( مف الطبلب الممتحقيف بخمس فصوؿ;98األداة عمى عينة مكونة مف )

ووزعت العينة إلى ، مدارس واقعة بإحدى المدف الصغير شرقي النرويج القدرات تبع ثبلث
وأظيرت النتائج فاعمية استخداـ استراتيجية العرض المباشر في ، مجموعتيف تجريبية وضابطة

حيث أثبتت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسط درجات ، القرائيتنمية ميارات الفيـ 
 وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية. ،المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار الفيـ القرائي

 (:Sporer et al, 2009دراسة سبورير وآخرون ) -

التدريس -التعرؼ إلى فاعمية استخداـ آليتي تدريس االستراتيجيات  ىدفت الدراسة
والتدريس التبادلي في تحسيف ميارات الفيـ القرائي لدى الطمبة، واستخدمت الدراسة  -المباشر 

المنيج شبو التجريبي، وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار الفيـ القرائي، وطبقت األدوات عمى 
( مف الممتحقيف بالمدارس ; – 9لب مف طمبة الصفوؼ األساسية )( طا98:عينة مكونة مف )

الواقعة في إحدى المدف األلمانية، وتوزعت العينة إلى ثبلث مجموعات تستخدـ إحداىما 
استراتيجيات الفيـ القرائي، والثانية تستخدـ التدريس التبادلي، والثالثة مجموعة ضابطة تدرس 

التدريس  –ئج وجود فاعمية الستخداـ طريقتي االستراتيجيات بالطريقة التقميدية، وأظيرت النتا
 والتدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ القرائي مقارنة بطبلب المجموعة الضابطة. –المباشر 

 :(م1005دراسة العذيقي ) -
 الفيـ ميارات تنمية في الذاتي التساؤؿ استراتيجية فعالية إلىالتعّرؼ  ىدفت الدراسة

ما تيدؼ إليو الدراسة استخدـ الباحث  ولتحقيؽ. الثانوي األوؿ طبلب الصؼ لدى القرائي
، الطبلب ليؤالء المناسبة القرائي الفيـ بميارات قائمة الباحث أعد ذلؾ، المنيج شبو التجريبي
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( طالبًا مف إحدى 8=مف ) عينة مكونة وطبقت األدوات عمى. الميارات تمؾ واختبارًا لقياس
وأظيرت النتائج ،  مقسميف بالتساوي لمجموعتيف تجريبية وضابطة، الثانوية القنفذةمدينة  مدارس
 الفيـ وميارات، الحرفي الفيـ في ميارات البعدي التحصيؿ في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود

 بعد، اإلبداعي الفيـ وميارات، التذوقي الفيـ وميارات،  النقدي الفيـ وميارات، االستنتاجي
وأوصت الدراسة بتنويع أساليب  .التجريبية المجموعة طبلب  لصالح القبمي التحصيؿضبط 

 القرائي. الفيـ ميارات التدريس لتنمية
 :(م1003دراسة إسماعيل ) -

، والخريطة الموجية األسئمة الذاتية): استراتيجيتي فعالية مدى تحديد الدراسة ىدفت
لدى  األدبية النصوص نحو واالتجاه، الناقد التفكير وميارات، القرائي الفيـ تنمية ( فيالداللية
التفكير  بميارات قائمة بإعداد الباحث قاـ الدراسة ىدؼ ولتحقيؽ. الثانوي األوؿ الصؼ طبلب
 التفكير واختبار، القرائي الفيـ واختبار،  التوجييية األسئمة وقائمة، األدب والنصوص في الناقد
 ومرشد، لممعمـ ودليؿ، والنصوص األدب نحو الثانوي األوؿالصؼ  طبلب اتجاه ومقياس، الناقد

الدراسة  وتوصمت، وطالبة ( طالباً :;9عينة مكونة مف ) عمى الدراسة أدوات وطبقت. لمطالب
 وفي، القرائي بمستوياتو الفيـ تنمية في المستخدمتيف المعرفية فوؽ االستراتيجيتيف إلى فعالية

 .والنصوص األدب نحو واالتجاه الناقد التفكير ميارات تنمية
 :(م1002)دراسة عطية -

 التساؤؿ) :المعرفة ما وراء استراتيجيات عمى التدريب أثر إلى الدراسة التعرؼ ىدفت
 ذوي مف اإلعدادي األوؿ الصؼ تبلميذ لدى القرائي الفيـ ميارات تنمية في (والتمخيص الذاتي

تمميًذا ( @?وتكونت عينة الدراسة مف )التجريبي.  شبو المنيج واستخدـ، التعمـ صعوبات
تمميذًا وتمميذة، وضابطة وعددىا ( 8>) تجريبية وعددىا: وتمميذة، تـ توزيعيـ عمى مجموعتيف

تمميذًا وتمميذة. ولتحقيؽ ما ىدفت إليو الدراسة صمـ الباحث عددًا مف األدوات تمثمت في ( ٨٣)
موضوعي مف نمط االختيار مف متعدد، يقيس ميارات الفيـ المستيدفة التي تـ  اختباراً 

االقتصار عمييا، وأثبتت الدراسة فعالية استراتيجية التساؤؿ الذاتي والتمخيص في تنمية تمؾ 
الميارات لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي أداء تبلميذ المجموعة الضابطة 

 .يبية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبيةوتبلميذ المجموعة التجر 
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 :(م1001دراسة مصمح ) -
معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارة فيـ المقروء بالمغة العربية  الدراسة ىدفت

لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في محافظة سمفيت، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث 
( طالبًا وطالبة، وزعوا عمى أربع مجموعات :=9المنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف )

: (، ومجموعتاف ضابطتاف:>إناث  – >;)ذكور  :وعتاف تجريبيتافبشكؿ عشوائي، منيـ مجم
(، وتمثمت أداة الدراسة في اختبار فيـ المقروء ، وأظيرت نتائج الدراسة :>إناث  – >;)ذكور 

ارتفاع مستوى أداء الطمبة في ميارة التركيب، أما النصوص فقد حقؽ النص الديني أعمى 
مستوى، باإلضافة إلى أنو ال يوجد تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف متغيري الجنس والطريقة في التأثير 

األربعة والنصوص الثبلثة منفردة ومجتمعة، كما تبيف أنو ال يوجد فروؽ دالة عمى الميارات 
إحصائيًا في الميارات األربع والنصوص الثبلثة منفردة ومجتمعة تعزى لمطريقة، وظير تفوؽ 
أفراد المجموعة التجريبية إناث عمى بقية المجموعات األربع في الميارات األربع والنصوص 

 .الثبلثة بشكؿ عاـ

 :لتعميق عمى دراسات المحور الثالثا
 :من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا -

 القرائي لدى طمبة التعميـ العاـ الفيـ ميارات وتحسيف تنمية إلى السابقة الدراسات ىدفت 
ومف ىذه الدراسات دراسة التتري ، تدريسية متنوعة ومداخؿ واستراتيجيات أساليب باستخداـ

ودراسة ، (Johnson‚ 2014)ودراسة جوىنسوف ، (ـ=89:) ودراسة عبد الحميد، (ـ<89:)
ودراسة ، ـZa'za', 2014)ودراسة ظاظا )، (Pagan & Senechal, 2014)باجف وسينشؿ 

وغيرىا مف ، (ـ:89:ودراسة الخوالدة )، (ـ:89:ودراسة المطيري )، (ـ;89:بصؿ )
 الدراسات.

حيث ، القرائي الفيـ ميارات تنمية في الدراسات ىذه مع الحالية الدراسة اتفقت وقد
 .SBTDالنشط في ضوء برنامج  التعمـ استراتيجيات استخدمت الدراسة الحالية إحدى

 :من حيث المنيج -

استخدمت غالبية الدراسات السابقة المنيج التجريبي أو شبو التجريبي لتطبيؽ أدوات 
والتحقؽ مف أىدافيا  ،الدراسةوالدراسة الحالية تستخدـ المنيج التجريبي لتطبيؽ أدوات ، الدراسة

كمعظـ الدراسات السابقة الذكر. واتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في المنيج 
 وىو المنيج التجريبي. ،المستخدـ
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 :من حيث العينة -

، ُطبقت غالبية الدراسات السابقة عمى عينة مف طمبة المدارس في المرحمة األساسية
عمى (ـ<89:ودراسة نصر )( ـ<88:( ودراسة عطية )ـ899:عبد الرحمف )بينما كانت دراسة 
، (ـ?88:ودراسة إسماعيؿ )، (ـ899:والغامدي )، فيما كانت دراسة الحس، المرحمة اإلعدادية
 طبقت عمى المرحمة الثانوية.، (ـ88A:ودراسة العذيقي )

وبذلؾ تتوافؽ  ،األساسيوبالنسبة لمدراسة الحالية فتكونت عينتيا مف طمبة الصؼ الثاني  
 مع معظـ الدراسات السابقة التي طبقت عمى طمبة التعميـ العاـ في مراحمو الدراسية المختمفة.

 :من حيث األدوات -

وبالنسبة ، استخدمت جميع الدراسات السابقة اختبارات تحصيمية لميارات الفيـ القرائي
 ي األداة المستخدمة لقياس الفيـ اقرائي.لمدراسة الحالية فقد اتفقت مع جميع الدراسات السابقة ف

 الستفادة من دراسات المحور الثاني:
 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في المحور الثاني فيما يمي: 

 التعّرؼ بشكؿ موسع عمى ميارات الفيـ القرائي ومستوياتو. -

ميارات الفيـ  لتنمية، SBTDبناء دليؿ المعمـ القائـ عمى التعمـ النشط وفؽ برنامج  -
 القرائي.

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لمتحقؽ مف فرضيات الدراسة. -

 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة. -

 

 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة :
باستراتيجيات التعمـ النشط تميزت الدراسة الحالية بأنيا تناولت تنمية ميارات الفيـ القرائي  -

(، حيث إنو ال توجد مثؿ ىذه الدراسة عمى  SBTDضمف برنامج التطوير الميني المستمر )
 مستوى البيئة التعميمية في قطاع غزة )حسب عمـ الباحث ( .

تميزت الدراسة الحالية بأنيا تناولت أكثر مف استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ النشط وىي  -
جية التعمـ الثنائي، والمناقشة والحوار،والعصؼ الذىني ،والتعمـ التعاوني، ولعب )استرتتي
 األدوار(.

تميزت الدراسة الحالية في كونيا تناولت عينة مف تبلميذ الصؼ الثاني األساسي، التابعيف  -
 لوكالة الغوث الدولية .
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استراتيجيات التعمـ النشط في تميزت الدراسة الحالية بالغرض منيا وىو معرفة أثر توظيؼ -
 ( في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى تبلميذ الصؼ الثاني األساسي . SBTDضوء برنامج )

 :السابقة الدراسات عمى العام التعميق

التعمـ -استراتيجية تدريس-توظيؼ  في الحالية الدراسة ىدؼ مع السابقة الدراسات اتفقت -
 .(متغير تابع) :( في تنمية ميارات الفيـ القرائيمستقؿمتغير ) :SBTDالنشط القائـ عمى 

، التجريبي وشبو الوصفي المنيج واألخرى، التجريبي شبو المنيج اتبعت الدراسات بعض -
الدراسات  معظـ مع الحالية الدراسة واتفقت، والتجريبي الوصفي المنيج اآلخر والبعض
 .والضابطة التجريبية المجموعتيف عمى المعتمد التجريبي المنيج اتبعت التي السابقة

االبتدائية  المختمفة المراحؿ الدراسية مف متنوعة عينات السابقة الدراسات استخدمت -
 المرحمة األساسية. طبلب مف فييا العينة تكونت الحالية الدراسية بينما، والثانوية واإلعدادية

ميارات  اختبار وىي ،األداة في اتفؽ قد معظميا أف إال، المستخدمة الدراسة أدوات تنوعت -
 .الحالية الدراسة استخدمتو القرائي وىوما الفيـ

في توظيؼ االستراتيجيات والطرائؽ المختمفة  فاعمية السابقة الدراسات نتائج جميع أظيرت -
 في تنمية ميارات الفيـ القرائي.

 :ما يأتي في السابقة الدراسات من الحالية الدراسة استفادت

 التعمـ النشط والفيـ القرائي. مجاؿ في الباحثيف جيود إلى التعرؼ -
 .لمدراسة وبنائو النظري اإلطار تحديد -

 إعداد أدوات الدراسة التجريبية والقياسية. -

 .الدراسة ليذه المناسب المنيج اختيار في المساعدة -

 .الدراسة ىذه في وبنائيا البحثية األدوات إلى التعرؼ -

 .الدراسة فرضيات مف لمتحقؽ المناسبة اإلحصائية األساليب اختيار -

 .وتفسيرىا الدراسة نتائج تحميؿ في المساعدة -
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 الرابعلفصل ا
 الطريقة واإلجراءات

، والتصميـ التجريبي المستخدـ في البحث، البحثتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمنيجية 
، باإلضافة إلى أداة البحث وخطوات إعدادىا، وتحديد مجتمع البحث واختيار عينة البحث

اتبعتيا الباحثة في لئلجراءات التي  كما يتضمف ىذا الفصؿ وصفاً ، وثباتياصدقيا التحقؽ مف و 
استخدمت الستخراج النتائج األساليب اإلحصائية التي  وقد تناوؿ أيضاً إعداد البحث الحالي. 

 ىا.وتفسير 

 البحث: يةمنيج -أول
 :اعتمد البحث الحالي عمى

، وأدواتومراجعة األدبيات ذات العبلقة بمتغيرات البحث ل وذلؾ التحميمي:المنيج الوصفي  -
 .وعند تحميؿ المحتوى

التدريس باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في وذلؾ لتجريب : لمنيج شبو التجريبيا -
 .ميارات الفيـ القرائي لدى طبلب الصؼ الثانيتنمية في ، (SBTDضوء برنامج )

اتبعت الباحثة التصميـ التجريبي ذو المجموعتيف المتكافئتيف إحداىما  التصميم التجريبي: -
ثـ ، القياس القبمي لضبط اإلجراءات التجريبية متواستخدتجريبية واألخرى ضابطة. 
وداللتيا بيف المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ  ،القياس البعدي لدراسة الفروؽ

والمجموعة الضابطة التي درست ، (SBTDاستراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج )
 لبحث.المستخدـ في ايوضح التصميـ التجريبي  (4.1والشكؿ )، المعتادةبالطريقة 

 
 

 

 

 
 

 
  التصميـ التجريبي المستخدـ في البحث:(4 .2) شكلال

 التطبيق البعدي المعالجة التجريبية التطبيق القبمي المجموعة 

 

ميارات  اختبار
 الفيم القرائي

 التدريس بالطريقة المعتادة

التدريس باستخدام 
استراتيجيات التعمم النشط في 

 (SBTDضوء برنامج )

 

ميارات  اختبار
 الفيم القرائي

 

 التجريبية

 الضابطة
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 :البحثمتغيرات 
 .(SBTDستراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج)ا المستقل:المتغير  -

 الفيـ القرائي. ميارات التابع:المتغير  -

 لبحث وعينتو:مجتمع اثانيًا: 
الصؼ الثاني األساسي في مدارس وكالة  طمبةمف تكوف مجتمع البحث ي: البحثمجتمع  -

 .(ـ<89:-ـ=89:) العاـ الدراسيالغوث الدولية في غزة خبلؿ الفصؿ 

( طالب وطالبة مف طمبة الصؼ الثاني ;?تكونت عينة البحث مف ) :البحثعينة  -
حيث اختارت الباحثة العينة بصورة ، المشتركة ج  االبتدائيةاألساسي بمدرسة الشاطئ 

وكذلؾ لتعاوف إدارة المدرسة وتسييميا ، كونيا معممة لمصؼ الثاني األساسيقصدية مف 
( تمميذًا <;إلى مجموعتيف مجموعة تجريبية وعددىا ). وقسمت العينة إلجراءات الدارسة

( تمميذًا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الثاني ?;وتمميذة ،ومجموعة ضابطة وعددىا )
 األساسي

 :البحث أدواتو مواد  -ثالثاً 
 تحديد ميارات الفيم القرائي: -

اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات والمصادر التي تحديد الميارات األساسية: . أ
وقد ، وذلؾ لتحديد الميارات األساسية لمفيـ القرائي، تناولت ميارات الفيـ القرائي

الصؼ توصمت الباحثة إلى وجود أربع ميارات أساسية لمفيـ القرائي التي تناسب طمبة 
الفيـ ، الفيـ اإلبداعي، الفيـ االستنتاجي، )الفيـ الحرفي :وىي، الثاني األساسي

 النقدي(.

قامت الباحثة بتحديد الميارات الفرعية لمفيـ القرائي مف  تحديد الميارات الفرعية:. ب
 خبلؿ:

 :وىي، تحميؿ محتوى أربعة دروس مف كتاب المغة العربية لمصؼ الثاني األساسي -
وذلؾ لتحديد ميارات ، األسد والفأر(، طبيبة القرية، الخروؼ والذئب، يوـ المرور)

 الفيـ القرائي المتضمنة في المحتوى.
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الصؼ الثاني األساسي( لبلستفادة مف آرائيـ  ي)مدرس :االستعانة ببعض الزمبلء -
أو الميارات ، حوؿ ميارات الفيـ القرائي المناسبة لطمبة الصؼ الثاني األساسي

 طمبة صعوبة في تعمميا.التي يجد ال

اشتممت قائمة ميارات الفيـ القرائي في صورتيا  الصورة األولية لقائمة الميارات:. ت
الفيـ ، الفيـ االستنتاجي، )الفيـ الحرفي :ىيو ، األولية عمى أربعة ميارات أساسية

 ( ميارة فرعية موزعيف عمى الميارات األساسية.<:و)، الفيـ النقدي(، اإلبداعي

قامت الباحثة بعرض قائمة ميارات الفيـ القرائي ضبط قائمة ميارات الفيم القرائي: . ث
( في مناىج وطرؽ 9عمى مجموعة مف السادة المحكميف المتخصصيف )ممحؽ رقـ 

 وذلؾ إلبداء الرأي في:، وتعميـ المرحمة األساسية، تدريس المغة العربية

 .والتربوية، ةعمميال، مغويةمف الناحية ال سميمة -

 انتماء الميارات الفرعية لمستوى الفيـ الذي صنفت فيو. -

 مدى مناسبة الميارات لطمبة الصؼ الثاني األساسي. -

 مقترحات أخرى يرونيا السادة المحكميف مناسبة. -

تـ إجراء تعديبلت عمى قائمة ، وبعد مراجعة نتائج التحكيـ وعرضيا عمى المشرؼ  
وتعديؿ صياغة ، التعديبلت حذؼ بعض الميارات الفرعيةوقد تضمنت ، ميارات الفيـ القرائي

 ميارات أخرى.
تضمنت الصورة النيائية لقائمة ميارات الفيـ القرائي الصورة النيائية لقائمة الميارات: . ج

والجدوؿ رقـ ، ( ميارات أساسية لمفيـ القرائي>( ميارة فرعية موزعيف عمى )::عمى )
 قائمة ميارات الفيـ القرائي.( يوضح وصفًا لمصورة النيائية ل4.1)

 وصؼ قائمة ميارات الفيـ القرائي(: 4 .1جدول )

 الميارات الفرعية الميارات األساسية ـ
 @ الفيـ الحرفي -
 < الفيـ االستنتاجي -
 > الفيـ النقدي -
 > الفيـ اإلبداعي -

 :: المجموع
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 (4.2) والجدوؿ التالي، ( ميارة::اعتماد ميارات الفيـ القرائي المتمثمة في )وتـ 
 يوضح تفصيؿ ميارات الفيـ القرائي:

 قائمة ميارات الفيـ القرائي(: 4 .2جدول )

 الميارات الفرعية م الميارة األساسية

 الفيـ الحرفي

 .المناسب لمكممة مف السياؽيحدد المعنى  -
 .يحدد مضاد الكممات -
 .يميز بيف المفرد والمثنى والجمع -
 .يحدد أسماء الشخصيات الواردة فيا لنص -
 .يحدد األزمنة واألمكنة الواردة في النص -
 . "يحدد الكممات التي تحتوي عمى ميارة "البلـ الشمسية والقمرية -
 .الثبلثةيميز بيف المدود  -
 .يميز بيف التاء المربوطة والتاء المفتوحة والياء المغمقة -

 الفيـ االستنتاجي

 .يستنتج الفكرة الرئيسة في النص -
 .يستنتج األفكار الفرعية لفيـ النص -
 .يستنتج العاطفة المسيطرة عمى جو النص -
 .يستنتج صفات الشخصيات الواردة في النص -
 .آخر لمقصة يقترح عنواف -
 .يستنتج القيـ السائدة في النص  -

 الفيـ النقدي

 .يميز الحقوؽ مف الواجبات المستنبطة مف النص المقروء -
 .يصدر الحكـ عمى شخصية أو موقؼ ورد في المقروء -
 .ينقد صور الدرس ومدى مبلءمتيا لوضوح الدرس -
 .القصةيصدر حكمًا عمى النتائج والنيايات ألحداث  -

 اإلبداعيالفيـ 

 .يرتب أحداث القصة بصورة مبتكرة -
 .يقترح حؿ مف عدة بدائؿ لموقؼ أو مشكمة واحدة -
 .يحدد نياية القصة إذا لـ يحدد الكاتب ليا نياية -
 .يختار أكثر مف مرادؼ لكممة واحدة  -
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ما ميارات الفيم وبيذا تـ اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة والذي ينص عمى: 
 "القرائي الالزم تنميتيا لدى طالب الصف الثاني األساسي

 اختبار الفيم القرائي: -
 اختبار ميارات الفيم القرائي:بناء  اآلتية في خطواتاتبعت الباحثة ال

االختبار إلى قياس مستوى طمبة الصؼ الثاني األساسي ييدؼ تحديد اليدف من الختبار: . أ
 في ميارات الفيـ القرائي.

، بدائؿ( ةتـ تحديد األسئمة مف نوع: )االختيار المتعدد )ثبلثتحديد نوع أسئمة الختبار: . ب
ذات إجابة محددة(. وقد تنوعت  أسئمة مقالية، حسب المثاؿ ، إكماؿترتيب أحداث قصة

 األسئمة لكي تؤيد الغرض منيا في قياس ميارات الفيـ القرائي.

في مقدمة كؿ سؤاؿ فقرة ، اشتمؿ االختبار عمى أربعة أسئمة رئيسة :صياغة فقرات الختبار. ت
 وعند، أسئمة تقيس ميارات الفيـ القرائي لدى الطالب ثـ يتبعيا، مقتبسة مف أحد الدروس

 اختبار الفيـ القرائي تـ مراعاة أف تكوف الفقرات:فقرات صياغة 
 مغوية.مف الناحية ال سميمة -
 ة.عمميمف الناحية ال صحيحة -

 واضحة وخالية مف الغموض. -

 ممثمة لممحتوى واألىداؼ. -

 .الزمني لمطمبةلمعمر مناسبة  -

 أسئمة.ربعة أتـ توزيعيا عمى ، ( فقرة8>) األولية مففي صورتو  االختبار تكوفوقد 

، إجابة صحيحةلكؿ )واحدة( احتساب درجة بتـ تصحيح االختبار : نظام تقدير الدرجات. ث
التي يمكف لمطالبة الحصوؿ عمييا  الكمية وبذلؾ تكوف الدرجة و)صفر( لئلجابة الخاطئة.

 درجة(. 8>، 8)بيف محصورة 

المواصفات الختبار الفيـ جدوؿ  بإعداد الباحثة الصورة المبدئية الختبار الفيـ القرائي: قامت. ج
كما قامت الباحثة بتوزيع أرقاـ األسئمة ، القرائي حسب الدروس والميارات األساسية لمفيـ القرائي

يوضح جدوؿ مواصفات اختبار الفيـ ( 4.3)عمى كؿ ميارة أساسية لمفيـ القرائي.  والجدوؿ رقـ 
 القرائي.
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 اختبار الفيـ القرائييبيف مواصفات (: 4 .3جدول )

 الميارة
 الدرس

 الفيم النقدي الفيم اإلبداعي الفيم الستنتاجي الفيم الحرفي
 المجموع

 مج أرقام األسئمة مج أرقام األسئمة مج أرقام األسئمة مج أرقام األسئمة
 20 2 3 2 20 4 5، 4، 4، 1 4 6، 5، 1، 2 يوم المرور
الخروف 

 والذئب
2 ،1 ،6 ،9 ،

10 1 1 ،4 ،1 1 4 2 3 2 20 

طبيبة 
 20 4 5، 4، 3، 2 4 20، 1، 4، 1 2 1 2 2 القرية

األسد 
 والفأر

2 ،1 ،1 ،6 ،
20 1 1 ،4 ،5 1 3 2 4 2 20 

 40 3 3 22 21 المجموع

صورتو باختبار الفيـ القرائي بعد إعداد لختبار الفيم القرائي:  يالتجريب الستطالع. ح
خارج عينة  مف تمميذًا وتمميذة( 8;تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية قواميا )، األولية

بيدؼ: حساب الختبار الفيـ القرائي المعرفي البحث. وقد ُأجريت التجربة االستطبلعية 
 وتحديد زمف االختبار.، وحساب الصدؽ والثبات لبلختبار، معامبلت السيولة والتمييز

 لضبط اختبار الفيـ القرائي قامت الباحثة بما يمي:ضبط اختبار الفيم القرائي: . خ

االختبار  تـ عرض، السابؽ ذكره بنود االختبار عمى النحو صياغةبعد صدق المحكمين:  -
عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف المتخصصيف في مناىج المغة العربية وتعميـ المرحمة 

صحة بنود و ، بنود االختبار لغوياً  مدى سبلمةوذلؾ لموقوؼ عمى ، (9األساسية )ممحؽ رقـ 
 ومناسبة الفقرات لقياس ميارات الفيـ القرائي.، تمثيؿ بنود االختبار لممحتوىو ، االختبار عممياً 

تـ تعديؿ بعض البنود مف حيث الصياغة والسبلمة المغوية ودقة  نتائج التحكيـعمى  وبناءً 
 البدائؿ المقترحة.

، تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات اختبار الفيـ القرائيتساق الداخمي: صدق ال  -
حيث قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار وبيف الدرجة 

باإلضافة إلى حساب معامبلت االرتباط بيف المجاالت ، الكمية لممجاؿ الذي تنتمي لو الفقرة
 والدرجة الكمية لو. وفيما يمي تفصيؿ ليذه اإلجراءات.الرئيسة لبلختبار 
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معامالت الرتباط لكل مجال من مجالت اختبار الفيم القرائي المعرفي مع الدرجة الكمية (أ 
 لالختبار.

 القرائي معمعامبلت االرتباط لكؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار الفيـ (: 4 .4جدول )
 :الدرجة الكمية لبلختبار 

 مستوى الدللة معامل الرتباط المجال م
 018.دالة عند  8**887. الفيـ الحرفي 9
 0.01دالة عند  8*800. الفيـ االستنتاجي :
 0.01دالة عند  8**877. الفيـ اإلبداعي ;
 0.01دالة عند  8**512. الفيـ النقدي >

 ;<>80يساوي  8089( ومستوى داللة @:عندما درجة حرية )** قيمة معامؿ االرتباط 
وجود ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى  (4.4)ويتضح مف خبلؿ جدوؿ رقـ 

مما يؤكد مصداقية ، بيف المجاالت الفرعية الختبار الفيـ القرائي والدرجة الكمية لبلختبار8089
إف  مجاالتو األساسية تعبر عف حيث ، وأنو عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي، االختبار

 وىذا يطمئف الباحثة قبؿ تطبيؽ االختبار.، ميارات الفيـ القرائي
لممجال الذي والدرجة الكمية اختبار الفيم القرائي معامالت الرتباط بين كل فقرة من فقرات (ب 

 تنتمي لو.
 اختبار الفيـ القرائيمعامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات (: 4 .5جدول )

 :لبلختبار الكمية والدرجة 
رقم 

 السؤال
 معامل

 الرتباط
رقم 

 السؤال
 معامل

 الرتباط
رقم 

 السؤال
 معامل

 الرتباط
رقم 

 السؤال
 معامل

 الرتباط
9 .385*8 99 .390*8 :9 .409*8 ;9 .751**8 
: .380*8 9: .751**8 :: .720**8 ;: .403*8 
; .555**8 9; .390*8 :; .653**8 ;; .543**8 
< .486**8 9< .651**8 :< .413**8 ;< .521**8 
= .631**8 9= .421*8 := .631**8 ;= .683**8 
> 0.630** 9> 0.630** :> 0.483** ;> 0.683** 

? . 695**8 9? . 439*8 :? . 750**8 ;? .711**8 
@ .390*8 9@ .617**8 :@ .413*8 ;@ .610**8 
A 0.500** 9A 0.445** :A 0.503** ;A 0.553** 
98 .621**8 :8 .751**8 ;8 .792**8 <8 .621**8 

 9<;80يساوي  =808( ومستوى داللة @:* قيمة معامؿ االرتباط عندما درجة حرية )
 ;<>80يساوي  8089( ومستوى داللة @:** قيمة معامؿ االرتباط عندما درجة حرية )
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دالة إحصائيًا عند مستوى  جميعيا أف معامبلت االرتباط (4.4)ويتضح مف الجدوؿ رقـ 
وبيذا تتحقؽ الباحثة مف صدؽ ، اختبار ميارات الفيـ القرائيحيث تعبر فقراتو عف ، =808

 االختبار مف خبلؿ االتساؽ الداخمي بيف فقراتو.
عند تكرار القياس باستخداـ نفس  النتائج نفسياويقصد بو "الحصوؿ عمى ثبات الختبار:  -

، التجزئة النصفية بإيجاد معامؿ الثبات باستخداـ ةالباحث تاألداة في نفس الظروؼ" وقد قام
 وكانت النتائج حسب الجدوؿ التالي، لمتأكد مف ثبات االختبار 9: فومعادلة كود ريتشاردسو 

(4.6): 

  :األوؿ الختبار ميارات الفيـ القرائي )الفقرات تـ حساب درجة النصؼ التجزئة النصفية
ثـ حساب معامؿ االرتباط بيف ، )الفقرات الزوجية( :الفردية( وكذلؾ درجة النصؼ الثاني

ثـ حساب معامؿ الثبات ، (@A8.8النصفيف باستخداـ معادلة بيرسوف ووجد أنو يساوي )
معامؿ ثبات جيد ومقبوؿ وىو  ،(A=9.8والذي بمغ )، باستخداـ معادلة سبيرماف لمتصحيح

  يطمئف الباحثة قبؿ تطبيؽ اختبار ميارات الفيـ القرائي.

 والتبايف الكمي لبلختبار، تـ حساب متوسط درجات الطمبة :12 نمعادلة كود ريتشاردسو ،
وىو معامؿ ثبات جيد ومقبوؿ يطمئف الباحثة قبؿ ( =80A9ثـ حساب معامؿ الثبات والذي بمغ )

 ميارات الفيـ القرائي.تطبيؽ اختبار 

 تحديد زمن الختبار: -

عف طريؽ المتوسط الحسابي لزمف إجابة ، الطمبة الختبار الفيـ القرائيتـ حساب زمف تأدية 
 دقيقة. (=>)فكاف متوسط الزمف ، وزمف إجابة الطالب األخير، ؿاألو  الطالب

 :تحميل فقرات الختبار ويشمل

 أف معامبلتة الباحث توجد، االختبار لفقرات الصعوبة وبحساب معامؿ: معامل الصعوبة 
 إذا الصعوبةمعامؿ  القياس عمـ ويقبؿ، (=?.8 – 8>.8بيف ) تتراوح الفقرات لكؿ الصعوبة

 (.?>>ص ،ـ@88:، وآخروف )الكيبلني (8@80 – 80:8تراوح بيف )
 معامبلتع جميأف  ةالباحث توجد االختبار فقراتلالتمييز  وبحساب معامؿ :التمييز معامل 

 إجابات الفئتيف العميا بيف ( لمتمييز=?.8-20.0تراوحت بيف) االختبار لفقرات التمييز
، وآخروف ( )الكيبلني80:8 (مف بمغ أكثر إذا معامؿ التمييز القياس عمـ ويقبؿ، والدنيا
 .(@>> ـ، ص@88:
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 :الصعوبة ومعامؿ التمييز لفقرات االختبارمعامؿ (: 4 .6جدول )

 م
 م.

 صعوبة
 م تمييز م.

 م.
 صعوبة

 م تمييز م.
 م.

 صعوبة
 م.

 تمييز
 م

 م.
 صعوبة

 م.
 تمييز

 السؤال الرابع السؤال الثالث السؤال الثاني لوالسؤال األ 
9 0.55 0.33 1 0.<= 0.50 9 0.?= 0.67 9 0.>8 0.36 

: 0.70 0.50 2 0.70 0.75 : 0.>8 0.56 : 0.<= 0.20 

; 0.55 0.56 3 0.<8 0.33 ; 0.55 0.40 ; 0.55 0.56 

< 0.50 0.60 4 0.=8 0.50 < 0.>8 0.36 < 0.50 0.50 

= 0.60 0.40 5 0.?= 0.22 = 0.>= 0.50 = 0.>= 0.25 

> 0.70 0.40 6 0.>= 0.25 > 0.<= 0.50 > 0.70 0.25 

? 0.55 0.38 7 0.=8 4.50 ? 0.55 0.67 ? 0.>8 0.50 

@ 0.>8 0.71 8 0.>8 0.50 @ 0.?= 0.63 @ 0.== 0.50 

A 0.>= 0.25 9 0.== 0.63 A 0.?= 0.75 A 0.=8 0.33 

98 0.>= 0.63 10 0.== 0.44 98 0.>= 0.40 98 0.=8 0.30 

 الصورة النيائية لالختبار:. د

إعداد الصورة تـ ، بعد انتياء الباحثة مف التحقؽ مف صدؽ وثبات اختبار الفيـ القرائي
 :(4.7) ( فقرة موزعة حسب الجدوؿ التالي8>والتي تكونت مف ) ،النيائية لبلختبار

 اختبار الفيـ القرائييبيف مواصفات (: 4 .7جدول )
 الميارة
 الفيم الحرفي الدرس

الفيم 
 المجموع الفيم النقدي الفيم اإلبداعي الستنتاجي

 98 9 9 > > يـو المرور
 98 9 9 ; = الخروؼ والذئب
 98 > > 9 9 طبيبة القرية
 98 9 9 ; = األسد والفأر
 8> ? ? 99 =9 المجموع

 

 

 

 

 



@? 
 

 دليل المعمم: -

وبرنامج ، بعد اطبلع الباحثة عمى األدب التربوي الخاص باستراتيجيات التدريس
(SBTD) ،بتحديد آلية توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس المغة  ةالباحث تقام

 ثـ قاـ بإعداد دليؿ المعمـ.، العربية لطمبة المرحمة األساسية

 خطوات إعداد دليل المعمم:. أ

، قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ ألربعة دروس مف كتاب المغة العربية لمصؼ الثاني
الفيـ النقدي( باالعتماد عمى ، الفيـ اإلبداعي، يالفيـ االستنتاج، )الفيـ الحرفي :ىي

وسار إعداد دليؿ المعمـ حسب ، (SBTD)استراتيجيات التعمـ النشطة في ضوء برنامج 
 الخطوات التالية:

والبحوث الميدانية ، االطبلع عمى الدراسات والبحوث التي تناولت استراتيجيات التعمـ النشط -
لبلستفادة منيا في تحديد آلية توظيؼ استراتيجيات التعمـ  (SBTD)التي تناولت برنامج 

 .(SBTD)النشطة وبرنامج 

االطبلع عمى الدراسات والبحوث التي تناولت ميارات الفيـ القرائي لدى طمبة المرحمة  -
 األساسية لبلستفادة في تحديد ميارات الفيـ القرائي.

وقد استقرت الباحثة ، الثاني األساسيتحديد استراتيجيات التعمـ النشط المناسبة لمصؼ  -
التعمـ ، العصؼ الذىني، التعمـ التعاوني، )المناقشة والحوار :عمى االستراتيجيات التالية

، وذلؾ لمناسبتيا مع مضموف ومحتوى الدروس التي تـ تنفيذىا لعب األدوار(، الثنائي
 ضمف الدراسة 

الفيـ ، الفيـ االستنتاجي، الحرفي )الفيـ :إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الدروس األربعة -
 .(SBTD)الفيـ النقدي( وفقًا الستراتيجيات التعمـ النشط وفي ضوء برنامج ، اإلبداعي

، )المقدمة :والذي تضمف، تجييز الصورة المبدئية لدليؿ المعمـ وعرضو عمى المشرؼ -
األىداؼ ، مدليؿالتوزيع الزمني ل، أدوار المعمـ والمتعمـ في التعمـ النشط، ميمةتعريفات 

 أوراؽ عمؿ(.، وسائؿ التقويـ، الوسائؿ التعميمية، العامة والسموكية

وذلؾ إلبداء الرأي  ،( :)ممحؽ رقـعمى مجموعة مف السادة المحكميف  عرض دليؿ المعمـ -
 في:

 صحة توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس المحتوى المحدد. -
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 المعمـ.صحة المحتوى العممي الوارد في دليؿ  -

 سبلمة طريقة العرض وترابط الموضوعات. -

 مدى توافؽ األنشطة والتدريبات والوسائؿ التعميمية والتقويـ الواردة في الدليؿ. -

ضافة ما يراه السادة المحكموف. -  حذؼ وا 

وذلؾ لزيادة توظيؼ استراتيجيات  ،وفإجراء التعديبلت التي اقترحيا السادة المحكم -
 .(SBTD)التعمـ النشط وبرنامج 

 والموافقة عميو لبدء تطبيقو.، عرض الصورة النيائية لدليؿ المعمـ عمى المشرؼ -

ما الصورة العامة والذي ينص عمى: " ،وبيذا ُتجيب الباحثة عف السؤاؿ الثاني لمدراسة
المستخدمة في تنمية ميارات الفيـ ( SBTD)الستراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج 

 القرائي؟

 :المؤثرة في التجربةالمتغيرات  ضبطرابعًا: 
، كي ال تؤثر عمى المتغير التابع، وىي المتغيرات التي سعت الباحثة إلى ضبطيا

 مف خبلؿ: البحثتي وبالتالي قد تؤدي إلى تضميؿ في النتائج. وقد تـ التأكد مف تكافؤ مجموعا
متقاربة  الطمبةوتبيف أف أعمار ، ـوأعمارى الطمبةاالطبلع عمى قوائـ أسماء  تـ العمر: -

 مما يؤكد تكافؤ المجموعتيف مف حيث متغير العمر الزمني. ( سنوات@ - ?ما بيف )

، التأكد مف تكافؤ مجموعتيف البحث في التحصيؿ الدراسيتـ : البحث تيتكافؤ مجموع -
 األساسيةاختيار صفيف دراسييف مف صفوؼ الثاني االبتدائي في المرحمة مف خبلؿ 

الصؼ األوؿ درجاتيـ وتحصيميـ الدراسي في  ، استنادا إلىئتحصيميما الدراسي متكاف
 األساسي.

 الفروؽ في الدرجة الكمية الختبار نياية الفصؿ األوؿ بيف (: 4 .8جدول )
 :مجموعتيف البحث قبمياً 

النحراف  متوسط العدد المجموعة المجال
 الدللة قيمة الدللة المعياري

التحصيؿ 
 العاـ

 >=@0A9@ ;0?; 37 ضابطة
80:@? 

غير دالة 
 <=<0; <<<0?; 36 تجريبية إحصائياً 

أف قيمة الداللة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (4.8)يتضح مف جدوؿ رقـ 
(α≤808=)،  وىذا يعني عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات كؿ مف
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وىذا ، المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيؿ العاـ الختبار نياية الفصؿ الدراسي األوؿ
 يدؿ عمى أف ىناؾ تكافؤًا بيف المجموعتيف.

احثة باختبار ذلؾ مف لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف قامت الباختبار ميارات الفيم القرائي:  -
والجدوؿ ، خبلؿ استخداـ اختبار )ت( لمبحث عف الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة

 التالي يوضح النتائج:

 الفروؽ في الدرجة الكمية الختبار ميارات الفيـ القرائي بيف (: 4 .9جدول )
 :قبمياً مجموعتيف البحث 

النحراف  متوسط العدد المجموعة المجال
 الدللة قيمة الدللة المعياري

 الفيـ القرائي
 4.902 7.540 37 ضابطة

0.515 
غير دالة 
 5.445 8.333 36 تجريبية إحصائياً 

 

أف قيمة الداللة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  (4.9)يتضح مف جدوؿ رقـ 
(α≥808= وىذا يعني ) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات كؿ مف

وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تكافؤًا ، المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار ميارات الفيـ القرائي
 بيف المجموعتيف.

 :إجراءات البحث -خامساً 
 التالية:لئلجابة عف تساؤالت البحث والتحقؽ مف فرضياتيا اتبعت الباحثة الخطوات 

خاصًة التي تناولت بو ، االطبلع عمى البحوث والدراسات السابقة في تدريس المغة العربية -9
 .(SBTDبرنامج )باإلضافة إلى الدراسات التي تناولت ، ميارات الفيـ القرائي

تحميؿ محتوى أربعة دروس مف كتاب المغة العربية لمصؼ الثاني األساسي لتحديد ميارات  -:
 متضمنة فييا.الفيـ القرائي ال

باستشارة المشرؼ عمى البحث وعدد مف المتخصصيف في ، تحديد ميارات الفيـ القرائي -;
 والمرحمة األساسية. ، مناىج وطرؽ تدريس المغة العربية

 )اختبار ميارات الفيـ القرائي(. :بناء أداة البحث ->

 .(SBTDامج )في ضوء برنإعداد دليؿ المعمـ لمتدريس وفقًا الستراتيجيات التعمـ النشط  -=

جراء التعديبلت عمييا. -<  تحكيـ أدوات البحث وا 

 الحصوؿ عمى موافقة مف المشرؼ والجامعة لتطبيؽ أدوات البحث. -?
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بغرض الحصوؿ ، تطبيؽ اختبار الفيـ القرائي قبميًا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة -@
 عمى درجات الطمبة التي تساعد في بياف تكافؤ المجموعتيف.

A-  حيث درست المجموعة التجريبية وفقًا ، لممجموعتيف التجريبية والضابطةالتدريس
والمجموعة الضابطة بالطريقة ، (SBTDفي ضوء برنامج )الستراتيجيات التعمـ النشط 

، شاممة تطبيؽ أدوات البحث قبميًا وبعدياً ، ( حصة;9المعتادة. وقد استغرؽ تطبيؽ البحث )
 (. ـ<89:-99->:وانتيى بتاريخ )، (ـ<89:-98-=9وبدأ تطبيؽ البحث في تاريخ )

 تطبيؽ اختبار الفيـ القرائي بعديًا. -98

 وتحميؿ النتائج.، تصحيح االختبار ورصد الدرجات -99

 تفسير النتائج ومناقشتيا. -:9

 قترحات والتوصيات في ضوء النتائوضع الم -;9

 :المعاجمة اإلحصائية -سادساً 

والختبار ، بتصحيح اختبار الفيـ القرائيقامت الباحثة ، بعد االنتياء مف التطبيؽ البعدي
 فروض البحث استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:

 أساليب ضبط أدوات الدراسة: وتتضمن -

 إليجاد االتساؽ الداخمي بيف فقرات اختبار الفيـ القرائي. معامل ارتباط بيرسون:. أ

 لحساب معامؿ الثبات بيف نصفي اختبار الفيـ القرائي.. التجزئة النصفية:. ب

 لحساب معامؿ الثبات الختبار الفيـ القرائي. :12معادلة كودر ريتشاردسون . ت

 :أساليب اختبار فرضيات الدراسة: وتتضمن -

لحساب الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبميًا اختبار )ت( لعينتين مستقمتين: . أ
 وبعديًا.

برنامج لحساب حجـ تأثير استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء : 2إيتا مربع . ب
(SBTD) (4.10) التالي مجدوؿ المرجعيفي تنمية الفيـ القرائي. وفقًا ل: 

 حجـ تأثير استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الفيـ القرائي(: 4 .10جدول )

 المستخدمةاألداة 
 حجم التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
2 8089 808> 809< 80:8 

















 

 الخامسالفصل  1
 نتائج البحث الميدانية 

 وتفسيرىامناقشتيا 
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 الخامسالفصل 
 وتفسيرىا مناقشتيا نتائج البحث الميدانية

 مقدمة

وذلؾ مف خبلؿ عرض استجابات أفراد ، ىذه البحث تناوؿ ىذا الفصؿ تحميؿ نتائجٍ 
، ومعالجتيا إحصائيا باستخداـ مفاىيـ اإلحصاء الوصفي والتحميمي، العينة عمى فروض البحث

إلى النتائج وتحميميا وتفسيرىا في ضوء األطر النظرية لمدراسة المتعمقة بأثر توظيؼ  وصوالً 
 .في تنمية ميارات الفيـ القرائي (SBTD) استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج

 نتائج فرضيات البحث: -أولً 
 اختبار الفرضية األولى:

بيف ( α≤=808مستوى داللة )عند داللة إحصائية ذات توجد فروؽ والتي تنص عمى: 
في القياس البعدي ، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة، متوسط أفراد المجموعة التجريبية

 .لصالح المجموعة التجريبية القرائي الختبار الفيـ
بػيف المجمػوعتيف ، لمجمػوعتيف مسػتقمتيفالختبار ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار " ت " و 

 اإلحصائي:التحميؿ  يبيف نتائج( 5.1)جدوؿ رقـ البعدي و التجريبية والضابطة في التطبيؽ 
مجموعتي البحث في نتائج اختبار تحميؿ "ت" لمفروؽ بيف متوسطات درجات (: 1 .1جدول )

 :اختبار الفيـ القرائي

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
مستوى  قيمة )ت( المعياري

 الدللة الدللة

 2.599 12.540 37 الضابطة الفيم الحرفي
دالة عند  80800 4.051

 0.871 14.388 36 التجريبية 8089

الفيم 
 الستنتاجي

 2.407 7.378 37 الضابطة
دالة عند  80800 5.850

 1.275 10.027 36 التجريبية 8089

 1.546 5.234 37 الضابطة الفيم اإلبداعي
دالة عند  80800 4.722

 0.639 6.638 36 التجريبية 8089

 4.054 4.054 37 الضابطة الفيم النقدي
عند دالة  80800 4.564

 5.972 5.972 36 لتجريبيةا 8089

 7.144 29.297 37 الضابطة الختبار ككل
دالة عند  80800 5.986

 3.037 37.027 36 التجريبية 8089
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 وفيما يمي تمثيؿ بياني لمبيانات في الجدوؿ السابؽ:

 
:المتوسطالحسابيلمحاوراختبارالفهمالقرائيوالدرجةالكلية:(1 .2) شكلال

( أف المتوسط الحسابي لطمبة المجموعة التجريبية 5.1يتضح مف الشكؿ السابؽ رقـ )
لمحاور االختبار األربعة كانت أعمى مف المتوسط الحسابي لطمبة المجموعة الضابطة. كما 

في المحاور األربعة أعمى مف القيمة الجدولية لػ ( أف قيمة )ت( 5.1ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
(. وتدؿ =808( وىي أقؿ مف مستوى )80888وبمغت القيمة االحتمالية لممحاور األربعة )، )ت(

بيف متوسط أفراد  (8089) عند مستوى داللة وجود فروؽ دالة إحصائياً ىذه النتائج عمى 
ت التعمـ النشط في ضوء استراتيجياالمجموعة التجريبية التي درست باستخداـ 

درست بالطريقة المعتادة في  ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة التي، (SBTDبرنامج)
 وكانت لصالح المجموعة التجريبية .، التطبيؽ البعدي لمحاور اختبار الفيـ القرائي األربعة

القرائي ككؿ بمغ المتوسط العاـ الختبار الفيـ أف ( 5.1ويتضح مف الشكؿ السابؽ رقـ )
فيما بمغ المتوسط العاـ لممجموعة الضابطة ، ( لدى طمبة المجموعة التجريبية?:08?;)
(:A0:A?) ،( أف 5.1كما ويتضح مف الجدوؿ رقـ )لبلختبار ككؿ ت" المحسوبة “ قيمة اختبار
(=0A@>) ؿ( وىي أق8.89) وكذلؾ بمغت القيمة االحتمالية، مف قيمة "ت" الجدولية وىي أكبر 

 عند مستوى داللة عمى وجود فروؽ دالة إحصائياً (. وتدؿ ىذه النتائج =808مستوى ) مف
استراتيجيات التعمـ النشط بيف متوسط أفراد المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ  (8089)

درست بالطريقة  ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة التي، (SBTDفي ضوء برنامج)
وأظيرت النتائج أف الفروؽ كانت لصالح ، المعتادة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي

 المجموعة التجريبية.
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 :حجم التأثير

حجػػػـ تػػػأثير  تػػػـ حسػػػاب، تحديػػػد مصػػػدر الفػػػروؽ بػػػيف المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطةل
(( فػي إحػداث SBTD) فػي ضػوء برنػامج استراتيجيات الػتعمـ النشػطاستخداـ ) :المتغير المستقؿ

اسػتخدـ مربػع إيتػا مػف قيمػة )ت( المحسػوبة كمػا ، (الفيػـ القرائػي) :الفرؽ الحاصؿ لممتغير التػابع
 يمي:

 وحجـ التأثير 2  ،d، قيمة " ت" (: 1 .2جدول )
 حجم التأثير "2قيمة " قيمة " ت" المستوى
 كبير @@809 4.051 الحرفي

 كبير جداً  =:;80 5.850 االستنتاجي
 كبير جداً  A;:80 4.722 اإلبداعي
 كبير جداً  ?::80 4.564 النقدي

 كبير جداً  =;;80 5.986 االختبار ككؿ

لمحاور اختبار الفيـ القرائي واالختبار المحسوبة  ²η أف قيمة (5.2) رقـ ويبيف جدوؿ
استراتيجيات التعمـ النشط في ) :يشير إلى أف حجـ تأثير المتغير المستقؿ مما، ككؿ كانت عالية
وىي نسبة  ،(=;;80). وأف التأثير بمغ في تنمية ميارات الفيـ القراني (SBTDضوء برنامج)

 .(SBTDاستراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج)تدلؿ عمى تأثير مرتفعة 

 اختبار الفرضية الثانية:

بيف ( α≤=808)داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات توجد فروؽوالتي تنص عمى: ال 
التجريبية اإلناث ومتوسط درجات أفراد المجموعة ، مف الذكور متوسط أفراد المجموعة التجريبية

 الختبار الفيـ القرائي.في القياس البعدي 

الطمبة الذكور بيف ، مستقمتيفلمجموعتيف الختبار ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" و 
التحميؿ  يبيف نتائج (5.3)جدوؿ رقـ البعدي و ي التطبيؽ واإلناث في المجموعة التجريبية ف

 اإلحصائي:
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مجموعتي البحث في نتائج اختبار تحميؿ "ت" لمفروؽ بيف متوسطات درجات (: 1 .3جدول )
 :الفيـ القرائياختبار 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
مستوى  قيمة )ت( المعياري

 الدللة الدللة

 الفيم الحرفي
 1.38 12.42 11 ذكور

809A@ 8.@@< غير دالة 
 3.04 12.60 25 إناث

الفيم 
 الستنتاجي

 2.35 7.42 11 ذكور
808>> 8.A<@ غير دالة 

 2.48 7.36 25 إناث

 الفيم اإلبداعي
 1.38 5.42 11 ذكور

 غير دالة =8@.8 @>:80
 1.65 5.28 25 إناث

 الفيم النقدي
 2.05 4.75 11 ذكور

 غير دالة 9@8.9 <<;90
 2.19 3.72 25 إناث

 الختبار ككل
 5.86 30.00 11 ذكور

 غير دالة =@<.8 98>80
 7.78 28.96 25 إناث

 :(5.3) لمبيانات في الجدوؿ السابؽوفيما يمي تمثيؿ بياني 

 
المتوسطالحسابيللتطبيقالبعديالختبارالمفاهيمحسبالجنس:(1 .1) شكلال

 

 

 

 الذكور
 اإلناث
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( أف المتوسط الحسابي لمطمبة الذكور لمحاور 5.2يتضح مف الشكؿ السابؽ رقـ )
واالختبار ككؿ كانت قريبة جدًا مف المتوسط الحسابي لمطمبة اإلناث في االختبار األربعة 

( أف قيمة )ت( في المحاور 5.3المحاور األربعة واالختبار ككؿ. كما ويتضح مف الجدوؿ رقـ )
واالختبار  ،وكانت القيمة االحتمالية لممحاور األربعة، األربعة أدنى مف القيمة الجدولية لػ )ت(

عند  وجود فروؽ دالة إحصائياً (. وتدؿ ىذه النتائج عمى عدـ =808وى )ككؿ أكبر مف مست
ومتوسط أفراد نفس  ،مف الذكور بيف متوسط أفراد المجموعة التجريبية (=808) مستوى داللة

 المجموعة مف اإلناث في التطبيؽ البعدي لمحاور اختبار الفيـ القرائي األربعة.

متوسط الحسابي لطمبة المجموعة التجريبية أف ال (5.2)يتضح مف الشكؿ السابؽ رقـ 
الذكور في المحاور األربعة كانت قريبة جدًا مف المتوسط الحسابي لطمبة المجموعة التجريبية 

( أف قيمة )ت( في المحاور األربعة أقؿ مف القيمة (5.3)اإلناث. كما ويتضح مف الجدوؿ رقـ 
(. وتدؿ ىذه =808ر األربعة أكبر مف مستوى )وكانت القيمة االحتمالية لممحاو ، الجدولية لػ )ت(

بيف متوسط أفراد  (8089) عند مستوى داللة وجود فروؽ دالة إحصائياً النتائج عمى عدـ 
 الذكور واإلناث في محاور اختبار الفيـ القرائي األربعة. المجموعة التجريبية

القرائي ككؿ بمغ المتوسط العاـ الختبار الفيـ أف ( 5.2)ويتضح مف الشكؿ السابؽ رقـ 
( لدى طمبة المجموعة التجريبية الذكور فيما بمغ المتوسط العاـ لممجموعة التجريبية 30.00)

لبلختبار ت" المحسوبة “ قيمة اختبارأف  (5.3)كما ويتضح مف الجدوؿ رقـ ، (28.96اإلناث )
( وىي =@<.8) وكذلؾ بمغت القيمة االحتمالية، مف قيمة "ت" الجدولية وىي أقؿ (98>80ككؿ )
بيف متوسط  وجود فروؽ دالة إحصائياً  عدـ عمى(. وتدؿ ىذه النتائج =808مستوى ) مف أكبر

 الذكور واإلناث.  أفراد المجموعة التجريبية
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 اختبار الفرضية الثالثة:

( α≤=808)داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات توجد فروؽوالتي تنص عمى: ال 
في القياس البعدي والمجموعة الضابطة مف الطمبة الذكور  المجموعة التجريبيةبيف متوسط أفراد 

 الختبار الفيـ القرائي.

الطمبػة الػذكور بػيف ، لمجمػوعتيف مسػتقمتيفالختبار ىذا الفرض تـ استخداـ اختبػار "ت" و 
 نتائجيبيف (  5.4)جدوؿ رقـ البعدي و ي التطبيؽ في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف

 اإلحصائي:التحميؿ 

الطمبة الذكور في  نتائج اختبار تحميؿ "ت" لمفروؽ بيف متوسطات درجات(: 1 .4جدول )
 :المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار الفيـ القرائي

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الدللة الدللة

 الفيم الحرفي
 1.44 12.33 12 الضابطة

<0@9A 80888  دالة عند
 0.52 14.55 11 التجريبية 8089

الفيم 
 الستنتاجي

 2.35 7.42 12 الضابطة
دالة عند  :8088 8?>0;

 1.25 10.18 11 التجريبية 8089

 1.38 5.42 12 الضابطة الفيم اإلبداعي
دالة عند  =8088 8>:0;

 0.40 6.82 11 التجريبية 8089

 2.05 4.75 12 الضابطة الفيم النقدي
دالة عند  8=808 9=08:

 1.42 6.27 11 لتجريبيةا =808

 5.93 29.92 12 الضابطة الختبار ككل
دالة عند  80889 >=09>

 2.75 37.82 11 لتجريبية 8089
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 :لمبيانات في الجدوؿ السابؽوفيما يمي تمثيؿ بياني 

 
المتوسطالحسابيللتطبيقالبعديللطلبةالذكورفيالمجموعتينالتجريبيةوالضابطة:(1 .1) شكلال

أف المتوسط الحسابي لطمبة الذكور في المجموعة  (5.4)يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ 
واالختبار ككؿ كانت أعمى مف المتوسط الحسابي لمطمبة  ،التجريبية لمحاور االختبار األربعة

أف قيمة )ت( في المحاور  (5.4)الذكور في المجموعة الضابطة. ويتضح مف الجدوؿ رقـ 
وكانت القيمة االحتمالية لممحاور ، ية لػ )ت(األربعة والدرجة الكمية كانت أعمى مف القيمة الجدول

 عند مستوى داللة وجود فروؽ دالة إحصائياً (. وتدؿ ىذه النتائج عمى =808األربعة أقؿ مف )
استراتيجيات التعمـ التي درست باستخداـ  الذكور بيف متوسط أفراد المجموعة التجريبية (=808)

 التي الذكور أفراد المجموعة الضابطةومتوسط درجات ، (SBTDالنشط في ضوء برنامج)
درست بالطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدي لمحاور اختبار الفيـ القرائي األربعة واالختبار 

وأظيرت النتائج أف الفروؽ كانت لصالح الطمبة الذكور في المجموعة التجريبية في جميع ، ككؿ
 المحاور والدرجة الكمية لبلختبار.
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 ة الرابعة:اختبار الفرضي

بيف ( α≤=808)داللة إحصائية عند مستوى داللة  ذات توجد فروؽوالتي تنص عمى: ال 
في القياس البعدي والمجموعة الضابطة مف الطمبة اإلناث  ،متوسط أفراد المجموعة التجريبية

 الختبار الفيـ القرائي.

الطمبة اإلناث بيف ، لمجموعتيف مستقمتيفالختبار ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" و 
 يبيف نتائج( 5.5)جدوؿ رقـ البعدي و ي التطبيؽ في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف

 اإلحصائي:التحميؿ 
الطمبة الذكور في  نتائج اختبار تحميؿ "ت" لمفروؽ بيف متوسطات درجات  (:1.1 جدول )

 :المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار الفيـ القرائي

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الدللة الدللة

 3.07 12.60 25 الضابطة الفيم الحرفي
:0=A? 8089:  دالة عند

 1.02 14.28 25 التجريبية 8089

الفيم 
 الستنتاجي

 2.48 7.36 25 الضابطة
دالة عند  80888 <;<0>

 1.31 9.96 25 التجريبية 8089

 1.65 5.28 25 الضابطة الفيم اإلبداعي
دالة عند  80889 @<=0;

 0.71 6.56 25 التجريبية 8089

 الفيم النقدي
 2.19 3.72 25 الضابطة

دالة عند  80888 <0:8>
 1.25 5.84 25 لتجريبيةا 8089

 الختبار ككل
 7.74 28.96 25 الضابطة

دالة عند  80888 <@=0>
 3.20 36.64 25 لتجريبية 8089

 :وفيما يمي تمثيؿ بياني لمبيانات في الجدوؿ السابؽ
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المتوسطالحسابيللتطبيقالبعديللطلبةااإلناثفيالمجموعتينالتجريبيةوالضابطة:(1 .4) شكلال

أف المتوسط الحسابي لمطمبة اإلناث في  (5.5)يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ 
واالختبار ككؿ كانت أعمى مف المتوسط الحسابي  ،المجموعة التجريبية لمحاور االختبار األربعة

أف قيمة )ت( في  (5.5)لمطمبة اإلناث في المجموعة الضابطة. ويتضح مف الجدوؿ رقـ 
وكانت القيمة ، والدرجة الكمية كانت أعمى مف القيمة الجدولية لػ )ت( ،المحاور األربعة

 وجود فروؽ دالة إحصائياً تائج عمى (. وتدؿ ىذه الن=808االحتمالية لممحاور األربعة أقؿ مف )
التي درست باستخداـ اإلناث  بيف متوسط أفراد المجموعة التجريبية (=808) عند مستوى داللة

ومتوسط درجات أفراد المجموعة ، (SBTDاستراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج)
درست بالطريقة المعتادة في التطبيؽ البعدي لمحاور اختبار الفيـ القرائي  التياإلناث  الضابطة

وأظيرت النتائج أف الفروؽ كانت لصالح الطمبة اإلناث في المجموعة ، األربعة واالختبار ككؿ
 التجريبية في جميع المحاور والدرجة الكمية لبلختبار.
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 :نتائج البحثمناقشة  -ثانياً 

 ن:أسفرت نتائج البحث ع
طمبة ( بيف متوسطي درجات 8.89وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء مجموعة التجريبية التي درست باستخداـ ال
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في القياس  وطمبة، (SBTDبرنامج)
 ولصالح المجموعة التجريبية. ،الختبار الفيـ القرائيالبعدي 

طمبة ( بيف متوسطي درجات 8.89وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -
الختبار في القياس البعدي الذكور وطمبة المجموعة الضابطة الذكور  مجموعة التجريبيةال

 المجموعة التجريبية. الطمبة الذكور في ولصالح ،الفيـ القرائي

طمبة ( بيف متوسطي درجات 8.89اللة إحصائية عند مستوى داللة )وجود فروؽ ذات د -
الختبار في القياس البعدي اإلناث وطمبة المجموعة الضابطة اإلناث  مجموعة التجريبيةال

 المجموعة التجريبية. الطمبة اإلناث في ولصالح ،الفيـ القرائي

إناث(  –)ذكور  :الفروؽ السابقة لصالح المجموعة التجريبية ككؿ :وتعزو الباحثة
إلى اتباع  (SBTD)التي درست باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء برنامج 

، الباحثة مبادئ وخطوات توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تدريسو لممجموعة التجريبية
ًا باإلضافة إلى اتباعيا لدليؿ المعمـ الُمعد مسبق، (SBTD)وكذلؾ اتباع مبادئ وأسس برنامج 
 في تدريس الدروس األربعة المحددة.

استراتيجيات التعمـ النشطة التي نقمت الطمبة مف موقع كما وُترجع الباحثة الفروؽ إلى 
وكذلؾ عمؿ عمى ، المتمقي إلى موقع المشارؾ الفع اؿ في تعمـ موضوعات المغة العربية

 ،زيادة اىتماميـ بالدروسوتمفت انتباه الطمبة مما أدى إلى ، زيادة الدافعية لدى الطمبة
، وتمنح الطمبة الفرصة إلعادة تنظيـ األفكار وترتيبيا، وحرصيـ عمى االنتباه إلى المعممة

 مما يؤدي إلى زيادة الفيـ القرائي لدى الطمبة.
 (SBTD)ويمكف إرجاع ىذه الفروؽ في الفيـ القرائي إلى مبادئ وأسس برنامج 

والتدريب عمييا مف خبلؿ  ،مطمبة لممارسة الفيـ القرائيوالتي سمحت ل، التي اتبعتيا الباحثة
 اإلجراءات والخطوات المتعددة التي عززت مشاركة الطالب بفاعمية في فيـ النص المقروء.



98: 
 

كما إف استراتيجيات التعمـ النشط تمنح المعمـ القدرة عمى اكتشاؼ األخطاء 
 وتحسينيا لدى الطمبة.وبالتالي تعزيزىا ، المتكررة والشائعة لدى الطمبة

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات التي أثبتت فاعمية استخداـ  
ومف ىذه الدراسات: دراسة الغمباف ، استراتيجيات التعمـ النشطة في تنمية الفيـ القرائي

والتي أظيرت فاعمية استراتيجيتيف لمتعمـ النشطة في تنمية ميارات الفيـ  ، (ـ>89:)
فاعمية ( التي كشفت عف ـ=89:القرائي لدى الطمبة. ودراسة دراسة البصير وأبو ىدرة )

استخداـ استراتيجيتي التعمـ النشط في تحسيف التحصيؿ الدراسي لدى عينة مف التمميذات ذوي 
( والتي كشفت عف فعالية برنامج قائـ عمى ـ;89:د )ودراسة محم، صعوبات التعمـ

ودراسة اليرباوي ، استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية استعداد طفؿ الروضة لمقراءة والكتابة
التعبير ( والتي كشفت عف فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط لتنمية ميارات ـ;89:)

( والتي أظيرت فاعمية برنامج قائـ ـ:89:ودراسة الحديبي )، لدى تبلميذ الصؼ الرابع الكتابي
عمى التعمـ النشط في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى متعممي المغة العربية الناطقيف بمغات 

( التي كشفت عف أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط عمى ـ88A:) ودراسة شاىيف، أخرى
 (ـ898:ودراسة اليبللي )، دى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائيوتنمية عمميات العمـ ل ،التحصيؿ

 ،والتي كشفت عف فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ النشط في عبلج صعوبات تعمـ القراءة ،
 . االبتدائيوالميؿ نحوىا لدى طمبة الصؼ الرابع 

وكذلؾ تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى كشفت عف تنمية ميارات الفيـ 
، (ـ<89:مثؿ دراسات: دراسة التتري )، قرائي باستخداـ استراتيجيات تدريس مختمفةال

ودراسة ، (ـ;89:ودراسة أحمد ومجيد )، (ـ>89:ودراسة ظاظا )، ودراسة )عبد الحميد(
 (. وغيرىـ مف الدراسات.ـ:89:ودراسة الخوالدة )، (ـ;89:بصؿ )

أف اتفاؽ نتيجة ىذه الفرضية مع نتائج الدراسات السابقة ُيظير  :وترى الباحثة
، الفيـ القرائي بخاصةٍ و ، أىمية استراتيجيات التعمـ النشط في تحسيف ميارات المغة العربية

باإلضافة إلى أىمية تنمية وتحسيف الفيـ القرائي مف خبلؿ توظيؼ العديد مف 
 وأدوات التعمـ اإللكتروني.، ةوالمداخؿ التدريسية المختمف ،االستراتيجيات
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( بين متوسطي درجات 0.01وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى دللة )عدم  -
 لختبار الفيم القرائي.في القياس البعدي  اإلناث الذكور والطمبة مجموعة التجريبيةطمبة ال

عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث إلى وجود الصفوؼ المختمطة  :وتعزو الباحثة
وبالتالي حرصت الباحثة أثناء التطبيؽ عمى عدـ التفرقة بيف الطمبة ، مف الذكور واإلناث

وكذلؾ الحرص عمى إشراؾ الطمبة باختبلؼ جنسيـ بشكؿ متساٍو وعادؿ ، حسب الجنس
 يضمف تحقيؽ الجميع ألىداؼ الدرس.

رب الشديد بيف جع عدـ وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث إلى التقاويمكف أف ير 
مما يسمح لكبل الجنسيف باالستفادة مف الجنس اآلخر ، الجنسيف داخؿ غرفة الصؼ

مما ولد روح المنافسة الُمشجعة ، أو المشاركة الفاعمة بشكؿ أكثر، ومحاولة التفوؽ عميو
الباحثة بتوليد بيئة تعمـ نشطة يتفاعؿ وىذا ما كانت تطمح لو ، عمى الفيـ واإلنجاز

 ويتنافس فييا الطمبة لتحقيؽ الفيـ القرائي.
( حيث أظيرت تفوؽ ـ;88:وتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة مصمح )

 مجموعة اإلناث عمى المجموعات األخرى في ميارات فيـ المقروء. 

 :توصيات البحث -ثالثاً 

 توصي الباحثة بـ: في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج
توفير مراكز تدريب لمعممي المرحمة األساسية لتنمية مياراتيـ في توظيؼ استراتيجيات  -

 التعمـ النشط.

تدريب المعمميف عمى استخداـ استراتيجيات التدريس المعتمدة عمى مشاركة الطالب  -
 الفاعمة واالبتعاد عف الطرؽ التقميدية في التدريس.

 تعزيز التعمـ النشط لدى المعمميف والمعممات مف خبلؿ الزيارات اإلشرافية.  -

تزويد المعمميف والمعممات بنشرات إرشادية مساعدة حوؿ توظيؼ استراتيجيات التعمـ  -
 النشط في عمميتي التعميـ والتعمـ. 

ارات بيدؼ تجسيد مي، إعادة تنظيـ المحتوى وفقًا الستراتيجيات التعمـ النشط المختمفة -
 الفيـ القرائي بصورة تجعميا مشوقة وتحفز عمى التعمـ الذاتي.
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وأسس ومبادئ برنامج ، تضميف مناىج كميات التربية استراتيجيات التعمـ النشط -
(SBTD) وتأىيميـ لتوظيؼ استراتيجيات ، لبلرتقاء بمستوى خريجي النظاـ التربوي

 السابقة. التعمـ النشط التي أثبتت فاعميتيا البحوث والدراسات

  :مقترحات البحث -رابعاً 
 فاعمية استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات تفكير مختمفة لدى الطمبة. -

االحتياجات التدريبية البلزمة لمعمـ المرحمة األساسية لتوظيؼ استراتيجيات التعمـ  -
 وبناء برامج تدريبية لتنميتيا.، النشط

لتنمية ميارات التدريس لدى معممي  (SBTD)بناء برنامج تدريبي في ضوء برنامج  -
 المرحمة األساسية بمدارس وكالة الغوث.

وتصور مقترح لتضميف ، تحميؿ كتاب المغة العربية في ضوء ميارات الفيـ القرائي -
 ميارات الفيـ القرائي في مقرر المغة العربية.

 ممارسة معممي المرحمة األساسية الستراتيجيات التعمـ النشط. درجة -

 اىتماـ معممي المرحمة األساسية بميارات الفيـ القرائي. جةدر  -



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر المراجع
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 المراجعالمصادر و 
 القرآن الكريم. -

 أوًل: المراجع العربية :
 

فعاليػػة اسػػتراتيجية مػػا وراء المعرفػػة فػػي تنميػػة ميػػارات القػػراءة  .ـ(;88:) .عبػػد الػػرحيـ ،إحسػػاف
القػػػاىرة:  .الناقػػػدة لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي. الجمعيػػػة المصػػػرية لمقػػػراءة والمعرفػػػة

 .99A–9=9(، ;:. )مجمة القراءة والمعرفة ،جامعة عيف شمس، كمية التربية

افحص، اسأؿ، اقرأ،  –ثر استراتيجية أ .ـ(;89:) .مجيد، عمر صباحو أحمد، ضياء عبد اهلل 
فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات القػػػػراءة الجيريػػػػة عنػػػػد تبلميػػػػذ الصػػػػؼ الخػػػػامس  –تأمػػػػؿ، سػػػػّمع، راجػػػػع 

 .><9;@–9 (،@A)، العراؽ -مجمة العمـو التربوية والنفسيةاالبتدائي. 

فعاليػػػػة بعػػػػض االسػػػػتراتيجيات فػػػػوؽ المعرفيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة  .ـ(?88:) .إسػػػػماعيؿ، سػػػػعيد عبػػػػاس
وميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد واالتجػػػاه نحػػػو النصػػػوص األدبيػػػة لػػػدى طػػػبلب المرحمػػػة  التحصػػػيؿ
 .، مصرجامعة عيف شمس .)رسالة دكتوراه غير منشورة( الثانوية

برنػػػامج التطػػػوير المينػػػي المسػػػػتمر لممعمػػػـ القػػػائـ عمػػػى المدرسػػػة: تحويػػػػؿ  .ـ(:89:) .األونػػػروا
سػاليب نشػطة لمتعمػيـ والػتعمـ. عمػاف: . المجمػع التػدريبي األوؿ "تطػوير أالممارسات الصػفية

 وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف.

 دار الفكر ناشروف وموزعوف.األردف:  .9. طالتعمـ النشط .ـ(898:) .بدوي، رمضاف مسعد

برنػػامج مقتػػرح لتنميػػة ميػػارات الفيػػـ القرائػػي مػػف خػػبلؿ  .ـ(;89:) .بصػػؿ، سػػموى حسػػف محمػػد
مجمػػػة دراسػػػات عربيػػػة فػػػي بالمرحمػػػة االبتدائيػػػة.  القصػػة لػػػدى التبلميػػػذ ذوي صػػػعوبات الػػػتعمـ

 .=A–:8=9، (>>)>، السعودية -التربية وعمـ النفس

 أثػػػر اسػػػتخداـ .ـ(=89:) .أبػػػو ىػػػدرة، سػػػوزاف محمػػػود و البصػػػير، نشػػػوة عبػػػد المػػػنعـ عبػػػد اهلل

 لػدى الدراسػي وتحسػيف التحصػيؿ الزائػد النشػاط أعراض خفض في النشط لمتعمـ استراتيجيتيف

مؤسسػة  مصػر:االبتدائيػة.  النشػاط بالمرحمػة مفرطػي الػتعمـ صػعوبات ذوي التبلميػذ مػف عينػة
  .>?–<:، (<):،  مجمة التربية الخاصة والتأىيؿ .التربية الخاصة والتأىيؿ
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أثػػر توظيػػؼ القصػػص الرقميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات الفيػػـ  .ـ(<89:) .التتػػري، محمػػد عمػػي سػػميـ
كميػػة  . غػػزة:)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة( القرائػػي لػػدى طػػبلب الصػػؼ الثالػػث األساسػػي

 اإلسبلمية.التربية، الجامعة 

(.فعالية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في ـ>89:الجبيف أبو ، سعيد عبد الرحمف .)
تػػدريس العمػػـو الحياتيػػة عمػػى التحصػػيؿ لػػدى طالبػػات الصػػؼ الحػػادي عشػػر وتنميػػة االتجػػاه 

 غزة . جامعة الدوؿ العربية ،القاىرة .نحو األحياء في بعض محافظات 

أثػػػر توظيػػػؼ بعػػػض اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ النشػػػط فػػػي تػػػدريس  .ـ(:89:) .الجػػػدي، مػػػروة عػػػدناف
. )رسػػالة العمػػوـ عمػػى تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة لػػدى طمبػػة الصػػؼ الرابػػع فػػي محافظػػة غػػزة

 األزىر.كمية التربية، جامعة غزة: ماجستير غير منشورة(، 

مسػػتوى ممارسػػة مبػػادئ الػػتعمـ النشػػط فػػي تػػدريس المغػػة  .ـ(=89:) .بػػد اهلل يوسػػؼالجعػػافرة، ع
العربية لطمبة المرحمة األساسية العميا في مػديريتي تربيػة الرصػيفة وقصػبة الكػرؾ مػف وجيػة 

. 9>9–?99، (>);9، مجمػػة اتحػػاد الجامعػػات العربيػػة لمتربيػػة وعمػػـ الػػنفسنظػػر معممييػػا. 
 . سوريا

أثػػر برنػػامج مقتػػرح فػػي تنميػػة ميػػارات األداء اإلمبلئػػي لػػدى ـ (. >88:، ألفػػت محمػػد. )الجوجػػو
.رسػالة ماجسػػتير )غيػر منشػػورة( ،  طالبػات الصػؼ الخػػامس األساسػي بمحافظػػة شػماؿ غػػزة

 غزة: كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية .

نشػػػط فػػػي تنميػػػة فاعميػػػة برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى الػػػتعمـ ال .ـ(:89:) .الحػػػديبي، عمػػػي عبػػػد المحسػػػف
مجمػة دراسػات ميارات الكتابة اإلبداعيػة لػدى متعممػي المغػة العربيػة النػاطقيف بمغػات أخػرى. 

 .@;:–??9، (:);السعودية،  -التربوي واإلشراؼفي المناىج 

فعاليػػػة اسػػػتراتيجية  .ـ(899:) .عبػػػد اهلل سػػػعيد بثينػػػةالحسػػػف، حسػػػف جعفػػػر الخميفػػػة والغامػػػدي، 
التسػػػاؤؿ الػػػذاتي فػػػي تنميػػػة ميػػػارات الفيػػػـ القرائػػػي لػػػدى طالبػػػات المرحمػػػة الثانويػػػة بالمممكػػػة 

 .A:: – ?>9  .مصر -جامعة األزىر-مجمة التربية. العربية الثانوية

مكتبػػػػة الفػػػػبلح لمنشػػػػر الكويػػػػت: . تػػػػدريس وتقيػػػػيـ ميػػػػارات القػػػراءة .ـ(;88:) .الحيمػػػواني، ياسػػػػر
 .والتوزيع
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الخزاعمػػة، محمػػد سػػمماف فيػػاض والسػػخني، حسػػيف عبػػد الػػرحمف والشقصػػي، عبػػد اهلل بػػف جمعػػة 
دار . األردف: إدارة الصػػػؼ والمخرجػػػات التربويػػػة. (ـ899:) .والشػػػوبكي، عسػػػاؼ عبػػػد ربػػػو

 صفاء لمنشر والتوزيع.

ادلي فاعمية برنامج تعميمػي قػائـ عمػى اسػتراتيجية التػدريس التبػ .ـ(:89:) .الخوالدة، ناجح عمي
المجمػػة . لتنميػػة ميػػارات الفيػػـ القرائػػي لػػذوي صػػعوبات الػػتعمـ بالمرحمػػة األساسػػية فػػي األردف

 .=>9–?:9، (>)9، الدولية التربوية المتخصصة

 .9. طاتجاىػػػػات حديثػػػػة فػػػػي تػػػػدريس المغػػػػة العربيػػػػة .ـ(88A:) .الػػػػدليمي، طػػػػو والػػػػوائمي، سػػػػعاد
 عالـ الكتب الحديث.األردف: 

فاعميػة . ـ(=89:) .بني خمؼ، محمود حسف و رواشدة، إبراىيـ فيصؿ و الرجوب، ميساء فائؽ
برنامج تدريبي لمعممي العموـ بمنحى التعمـ النشط في اكتساب طمبة الصؼ الثامف المفاىيـ 

مجمػػة جامعػػة القػػدي المفتوحػػة العمميػػة وتنميػػة تفكيػػرىـ الناقػػد واتجاىػػاتيـ نحػػو الػػتعمـ النشػػط. 
 .A8–?= (،<;)، فمسطيف -لؤلبحاث والدراسات

. الػػتعمـ النشػػط: المفيػػـو واالسػػتراتيجيات وتقػػويـ نػػواتج الػػتعمـ .ـ(:89:) .رفػػاعي، عقيػػؿ محمػػود
 . دار الجامعة الجديدةمصر: 

الصػػعوبات التػػي واجيػػت معممػػي ـ(. =89:) .المصػػري، رامػػي توفيػػؽ و الزعػػانيف، رائػػد حسػػيف
 المينػػي لممعمػػـ القػػائـ عمػػى المدرسػػةالمرحمػػة االبتدائيػػة فػػي أثنػػاء تطبػػيقيـ برنػػامج التطػػوير 

SBTD اليػػػـو الدراسػػػي: برنػػػامج التطػػػوير المينػػػي لممعمػػػـ القػػػائـ عمػػػى المدرسػػػة فػػػي ضػػػوء .
 تجربة مدارس األونروا منطقة شماؿ غزة.

مكتبػػػػػة الجامعػػػػػة غػػػػػزة:  .:.ط المرشػػػػػد فػػػػػي تػػػػػدريس المغػػػػػة العربيػػػػػة. ـ(9AAA). زقػػػػػوت، محمػػػػػد
 .اإلسبلمية 

مصر:  .9ط .تراتيجية التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ والتعمـاس .ـ(;88:) .زيتوف، حسف
 . عالـ الكتب

 .ـ(;88:) .وعاشػػػػػور، أحمػػػػػد حسػػػػػف والشػػػػػحات، مجػػػػػدي محمػػػػػد   سػػػػػالـ، محمػػػػػود عػػػػػوض اهلل
 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.: (ـ. )د.صعوبات التعمـ: التشخيص والعبلج



98A 
 

شتية، جميؿ وزام التعمـ  .ـ(<88:) .ؿ، مجدي وأبو عرقوب، ىدىسعادة، جودت وعقؿ، فواز وا 
 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع. .9. طالنشط: بيف النظرية والتطبيؽ

. مػػدخؿ إلػػى الدسكمسػػيا: برنػػامج تػػدريبي لعػػبلج صػػعوبات القػػراءة .ـ(88A:) .السػػعيدي، أحمػػد
 . دار اليازوري لمنشر والتوزيعاألردف: 

استراتيجيات استيعاب المقروء لدى القارئ العربي وعبلقتيا بكؿ ـ(. >88:سبلـ، عبد العظيـ. )
، مجمة التربية جامعة األزىر، كمية التربية. مف المستوى التعميمية والجنس ونوع النص

(9:; ،)9@<–:8:. 

. جدارا البرامج التعميمية–المعوقات –األىمية  -فنوف المغة: المفيوـ .ـ(@88:) .السميتي، فراس
 مي.لمكتاب العال

فاعميػػة الػػتعمـ النشػػط القػػائـ عمػػى الخػػرائط الذىنيػػة فػػي  .ـ(:89:) .سػػميـ، إبػػراىيـ عبػػد اهلل محمػػد
 األوؿتدريس الدراسات االجتماعية لتنمية الفيـ الجغرافي والتفكير الناقد لدى تبلميذ الصػؼ 

 .<> – =9، (>>) ،مصر -مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعيةاإلعدادي. 

.القػػاىرة :دار العمػػـ 9ـ(. أسػاليب التعمػػيـ والػػتعمـ النشػط .ط:89:سػيد،محمد والجمػػؿ ،عبػػاس . )
 واإليماف.

أثػػػػر اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ النشػػػػط عمػػػػى التحصػػػػيؿ وتنميػػػػة . ـ(88A:) .شػػػػاىيف، نجػػػػاة
 – ?:9، (:) :9، مجمػة التربيػة العمميػة .عمميات العمـ لدى تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي

9>8. 

الػػدار  .9. طمعجػػـ المصػػطمحات التربويػػة والنفسػػية .ـ(;88:) .شػػحاتة، حسػػف والنجػػار، زينػػب
 المصرية المبنانية.

درجػػػة فاعميػػػة برنػػػامج تطػػػوير المعممػػػيف القػػػائـ عمػػػى  .ـ(=89:، )مػػػارس  .شػػػحادة، توفيػػػؽ عمػػػي
( فػػي رفػػع كفايػػات المعممػػيف بمػػدارس وكالػػة الغػػوث بمحافظػػات غػػزة مػػف SBTDالمدرسػػة )

. ورقػة عمػؿ مقدمػة لميػـو الدراسػي الموسػـو بػػ: التطػوير المينػي وجية نظر مػديري المػدارس
 ، غزة.SBTDلممعمـ القائـ عمى المدرسة 

اسػػتدامة أثػػر برنػػامج التعمػػيـ المسػػتمر لممعممػػيف القػػائـ عمػػى  .ـ(=89:، )مػػارس .صػػالح، عػػايش
ث الدوليػػة بشػػماؿ ( مػػف وجيػػة نظػػر مػػديري ومػػديرات مػػدارس وكالػػة الغػػو (SBTDالمدرسػػة 
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. ورقػػػة عمػػػؿ مقدمػػػة لميػػػـو الدراسػػػي الموسػػػوـ بػػػػ: التطػػػوير المينػػػي لممعمػػػـ القػػػائـ عمػػػى غػػػزة
 ، غزة.SBTDالمدرسة 

دار الفكػر  . مصػر::. طتعميـ المفاىيـ المغويػة والدينيػة لػدى األطفػاؿ .ـ(889:) .الضبع، ثناء
 التربوي.

دار  مصػػر: .العربيػػة بػػالتعميـ األساسػػي المغػػةمنػػاىج تػػريس  .ـ(889:) .طعيمػػة، رشػػدي أحمػػد
 الفكر العربي.

فاعميػػػػة اسػػػػتراتيجيات الػػػػتعمـ النشػػػػط عمػػػػى التحصػػػػيؿ  .ـ(88A:) .الطيػػػػب، بػػػػدوي أحمػػػػد محمػػػػد
الدراسي في مقرر المغػة العربيػة والميػارات الحياتيػة لػدى تبلميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي. 

 .@98–=< (،=):مصر،  -مجمة رابطة التربية الحديثة

 دار وائؿ لمنشر والتوزيع.األردف:  .:. طصعوبات التعمـ .ـ(@88:) .الظاىر، قحطاف

دور برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمػى ـ (. <89:عابد ، والء ىاني محمود. )
. )رسػالة في تحسيف أداء معممػي المرحمػة األساسػية بمػدارس وكالػة الغػوث SBTDالمدرسة 

 ة(. جامعة األزىر، غزة.ماجستير غير منشور 

أثػر توظيػػؼ بعػض اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط فػي تنميػػة ـ(. :89:) .العػالوؿ، رنػا فتحػي محمػد
. )رسػالة ميارات حؿ المسألة الرياضػية لػدى طالبػات الصػؼ الرابػع األساسػي بمحافظػة غػزة

 .، غزةالجامعة اإلسبلمية .ماجستير غير منشورة(

اسػػتراتيجيات فيػػـ المقػػروء: أسسػػيا النظريػػة وتطبيقاتيػػا  .ـ(898:) .عبػػد البػػاري، مػػاىر شػػعباف
 . دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة األردف: )د.ط(. .العممية

ـ(. فعاليػػػة اسػػػتراتيجية التعمػػػيـ المباشػػػر فػػػي تنميػػػة =89:) .عبػػػد الحميػػػد، أيمػػػف اليػػػادي محمػػػود
مؤسسػة التربيػة الخاصػة مصػر: . بعض ميارات الفيـ القرائي لمتبلميذ ذوي صعوبات الػتعمـ

 .A;:–:8:، (@):، مجمة التربية الخاصة والتأىيؿ، والتأىيؿ 

أنشػػػطة وميػػػارات القػػػراءة واالسػػػتذكار فػػػي المدرسػػػتيف االبتدائيػػػة  .ـ(<88:) .عبػػػد الحميػػػد، ىبػػػة
 دار صفاء لمنشر والتوزيع.األردف:  .9. طواإلعدادية
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معوقات مشػاركة أوليػاء األمػور فػي تعمػيـ أبنػائيـ  (.ـ=89:، )مارس  .عبد الرحمف، ىبة محمد
. ورقة عمؿ مقدمة لميـو الدراسي الموسـو بػػ: التطػوير المينػي مف وجية نظر أولياء األمور
 ، غزة.SBTDلممعمـ القائـ عمى المدرسة 

فاعميػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات لتػػدريس القػػراءة  ـ(.899:) .عبػػد الػػرحمف، ىػػدى مصػػطفى محمػػد
ذكاءات المتعددة في تنمية التحصيؿ المعرفي والفيـ القرائي لدى تبلميذ الحمقػة قائمة عمى ال
 .>@A– 9;9، (?<9) .مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريساإلعدادية. 

الدار العممية  . األردف:9. طنظريات التعمـ وتطبيقاتيا التربوية .ـ(888:) .عبد اليادي، جودت
 لتوزيع.الدولية ودار الثقافة لمنشر وا

راـ اهلل: .)د.ط(. نظريػػات ونمػػاذج الػػتعمـ .ـ(889:) .عبػػد الواحػػد، سػػمير والخطيػػب، عمػػـ الػػديف
 . معيد تدريب المدربيف

 . ندوة ألقيت بكمية التربية، جامعة سوىاج.المدخؿ المنظومي والبنائية .ـ(:88:) .عبيد، وليـ

سياؽ ثقافة الجودة: أطر مفاىيـ ونماذج استراتيجيات التعميـ والتعمـ في  .ـ(899:) .عبيد، وليـ
 . دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة . األردف::. طتطبيقية

فعاليػػة اسػػتراتيجية التسػػاؤؿ الػػذاتي فػػي تنميػػة  .ـ(88A:) .العػػذيقي، ياسػػيف بػػف محمػػد بػػف عبػػده
. )رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر بعػػػض ميػػػارات الفيػػػـ القرائػػػي لػػػدى طػػػبلب الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي

 ، مكة.جامعة أـ القرى .رة(منشو 

فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفػة فػي تنميػة  ىػارات  .ـ(<88:) .عطية، جماؿ سميماف فيمي
-مجمػػة كميػػة التربيػػة الفيػػـ القرائػػي لػػدى التبلميػػذ ذوي صػػعوبات الػػتعمـ بالمرحمػػة اإلعداديػػة. 

 .<?9–:>9، (<9)?<جامعة بنيا، 

مجمػة أثػر الغػرض مػف القػراءة فػي االسػتيعاب القرائػي.  .ـ(898:) .العمواف، أحمد والتػؿ، شػادية
 (.;)<:، جامعة دمشؽ

 األردف: .اتجاىات وتطبيقات حديثة في المناىج وطرؽ التدريس .ـ(899:) .عمي، محمد السيد
 . دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة
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وتنميػة ميػارات الفيػـ القرائػي معدؿ سرعة القػراءة الجيريػة وتنميتيػا  .ـ(?88:) .عيد، أيمف عيد
، مجمػة القػراءة والمعرفػةلدى تبلميذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي باسػتخداـ األلعػاب التعميميػة. 

 .9<ص -=9،  :?

أثر توظيؼ استراتيجيتيف لمتعمـ النشط في تنمية ميارات  .ـ(>89:) .الغمباف، حاتـ خالد صالح
غػػزة:  .)رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة( يالفيػػـ القرائػػي لػػدى تمميػػذات الصػػؼ الرابػػع األساسػػ

 . كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية

. عمميػػػات الكتابػػة الوظيفيػػػة وتطبيقاتيػػػا: تعميميػػػا وتقويميػػػا .ـ(;88:) .فضػػؿ اهلل، محمػػػد رجػػػب
 عالـ الكتب.مصر: 

أثػػػػػر اسػػػػػتخداـ ـ(. =89:، مػػػػػارس) .وحمػػػػػاد، ماجػػػػػد شػػػػػعباف  الكحمػػػػػوت، عبػػػػػد المطمػػػػػب أحمػػػػػد
استراتيجية تنمية العبلقة االجتماعية مع الطبلب والخاصة بدورة النمو المينػي لمعػامميف مػف 

( عمى تحصػيؿ طػبلب الصػؼ الخػامس (SBTDخبلؿ المدرسة تحويؿ الممارسات الصفية 
ورقة عمؿ مقدمة لميوـ الدراسي الموسوـ بػ: التطوير الميني لممعمـ القائـ  .في مبحث العموـ
 ، غزة.SBTDعمى المدرسة 

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. . األردف:9ط .التعمـ النشط .(ـ@88:) .كريماف، بدير

التعمػػيـ القيػػاس والتقػػويـ فػػي ـ(. @88:الكيبلنػػي، زيػػد و التقػػي، أحمػػد و عػػدس ، عبػػدالرحمف. )
 .الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ و التوريدات . والتعمـ

 . عالـ الكتبمصر: . القراءة وتنمية التفكير .ـ(<88:) . الفي، سعيد عبد اهلل

ـ(. فعالية برنامج قػائـ عمػى اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط فػي تنميػة ;89:) .محمد، أماني خميس
 .:>9–;98، ?<، مصر -مجمة الثقافة والتنميةاستعداد طفؿ الروضة لمقراءة والكتابة. 

فعاليػػػة برنػػػامج تػػػػدريبي قػػػائـ عمػػػى الػػػتعمـ النشػػػط فػػػػي األداء  .ـ(:89:) .محمػػػد، بثينػػػة محمػػػود
التدريسي لمطالبات معممات المغة العربية بالفرقة الثالثة بكمية التربية جامعة شقراء، وأثره في 

 -مجمػػة كميػػة التربيػػةاألوؿ المتوسػػط. تنميػػة بعػػض الميػػارات المغويػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ 
 .<98 – ?<، ;:، اإلسماعيمية
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فاعميػة الػػتعمـ النشػط فػػي خفػض صػػعوبات تعمػـ القػػراءة  .ـ(:89:) .محمػد، نحمػػده محمػد حسػػف
جامعػة عػيف  (.رسػالة دكتػوراه غيػر منشػورة). مصػرلدى عينػة مػف تبلميػذ المرحمػة االبتدائيػة

 .، مصرشمس معيد الطفولة

أثػر توظيػؼ برنػامج التطػوير المينػي المسػتمر لممعمػـ  .ـ(=89:، مػارس ) .محمػدمسعود، زيػاد 
" عمػػى العمميػػة التعميميػػة التعمميػػة مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف  SBTDالقػػائـ عمػػى المدرسػػة " 

ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة لميػػـو الدراسػػي الموسػػوـ بػػػ: التطػػوير المينػػي لممعمػػـ القػػائـ عمػػى . أنفسػػيـ
 ، غزة.SBTDالمدرسة 

قيػاس وتقػويـ مػع نمػاذج اختبػارات القػراءة لتبلميػذ –ميػارات القػراءة  .ـ(9AAA) .فيػيـ مصطفى،
 مكتبة الدار العربية لمكتاب. .9. طاالبتدائية

أثػػر برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح لتنميػػة ميػػارة فيػػـ المقػػروء بالمغػػة  .ـ(;88:) .مصػػمح، عمػػراف أحمػػد
غيػػر  . )رسػػالة ماجسػػتيرسػػمفيتالعربيػػة لػػدى طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي محافظػػة 

 .، نابمسجامعة النجاح الوطنية .منشورة(

أثر برنػامج تػدريبي باسػتخداـ الػتعمـ البنػائي فػي تنميػة  .ـ(:89:) .المطيري، عبد العزيز ناصر
مجمػة الطفولػة الفيـ القرائي لدى ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة االبتدائيػة بدولػة الكويػت. 

 .<@–?9، (:9)>مصر،  -جامعة اإلسكندرية - (ألطفاؿ)كمية رياض ا والتربية

ـ(.األسػػػاليب الحديثػػػة فػػػي التعمػػػيـ والػػػتعمـ . دار اليػػػازوري العمميػػػة @88:نبيػػػاف ،يحػػػي محمػػػد .)
 لمنشر والتوزيع ،عماف:األردف .

تعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة فػػػي التعمػػػيـ العػػػاـ.  .ـ(:88:) .الناقػػػة، محمػػػود كامػػػؿ وحػػػافظ، وحيػػػد السػػػيد
 . جامعة عيف شمس ،. القاىرة: كمية التربيةوفنياتومداخمة 

أثػػػر اسػػتخداـ إسػػػتراتيجية التػػػدريس التبػػػادلي فػػػي تنميػػػة ـ(. <89:نصػػر، سػػػالي سػػػبلمة حسػػػف. )
)رسػػػالة ماجسػػتير غيػػػر منشػػػورة(.  ميػػارات الفيػػػـ القرائػػػي لػػدى طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػع بغػػػزة

 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى الػػتعمـ النشػػط لتنميػػة ميػػارات  .ـ(;89:) .اليربػػاوي، رائػػد عمػػي
. )رسػػالة ماجسػػتير غيػػر التعبيػػر الكتػػابي لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع األساسػػي بمحافظػػة غػػزة

 .، غزةالجامعة اإلسبلمية. منشورة(
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 تعمـ صعوبات عبلج في النشط التعمـ عمى قائـ برنامج فاعمية .ـ(898:) .ىبللي، ىدى محمد

مجمة  ،جامعة األزىرمصر:  الرابع االبتدائي. الصؼ تبلميذ نحوىا لدى والميؿ القراءة
 .===–;9=، (>>9)?، التربية

مكتبػػة آفػػاؽ غػػزة:  .:. طأسػػاليب وطػػرؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة .ـ(:88:) .الييجػػاء أبػػو ، فػػؤاد
 . لمنشر والتوزيع

تحسػيف تحصػيؿ  الػتعمـ النشػط عمػىأثر تطبيػؽ اسػتراتيجيات . ـ(=89:) .ورد أبو ، ختاـ محمد
. ورقػػػة عمػػػؿ مقدمػػػة لميػػػـو الدراسػػػي طػػػبلب الصػػػؼ الثالػػػث االبتػػػدائي فػػػي مػػػادة الرياضػػػيات
 ، غزة.SBTDالموسوـ بػ: التطوير الميني لممعمـ القائـ عمى المدرسة 

(.نمػػوذج دليػػؿ المعمػػـ لمبحػػث لغتنػػا الجميمػػة لمصػػؼ الثػػاني <89:وزارة التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي .)
 األساسي .مركز المناىج .

)د.ط(.  .اسػػتراتجيات تعمػػيـ المغػػة العربيػػة فػػي المرحمػػة الثانويػػة .ـ( 888:) .يػػونس، فتحػػي عمػػي
  .القاىرة : مطبعة الكتاب الحديث
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 خطاب تحكيم الصورة المبدئية لختبار الفيم القرائي: (2)ممحق رقم 

 تحكيم اختبار ميارات الفيم القرائي
 بسى اهلل انرمحن انرحيى

........................... حفظو اهللالسيد الدكتور/ األستاذ:   
 انسالو عهيكى ورمحه اهلل وبركاته

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان:
SBTDأثر توظيف استراتيجيات التعمم النشط ضمن برنامج  في تنمية ميارات الفيم  

 القرائي لدى تالميذ الصف الثاني األساسي.
التربية في الجامعة اإلسبلمية بغزة، وقد أعدت وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير مف كمية 

 الباحثة ليذا الغرض اختبار ميارات الفيـ القرائي.
لذا أرجو التكـر مف سيادتكـ بقبوؿ تحكيـ ىذا االختبار مف أجؿ الوصوؿ إلى الصورة النيائية 

 المناسبة، وذلؾ في ضوء خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث:
  لممحتوى.مطابقة بنود االختبار 

 .مدى مناسبة بنود االختبار لمستوى طبلب الصؼ الثاني األساسي 

  المندرجة تحتو.القرائي مدى مبلءمة البنود لميارات الفيـ 

 .مدى سبلمة المغة ووضوح الصياغة المغوية 

 .حذؼ أو تعديؿ أو إضافة ما ترونو مناسبًا 

أن جيعهه يف ييزان حسناتكى. شاكرة نكى حسن تعاونكى وداعيت املوىل عزوجم  

 وتفضهوا بقبول فائق االحرتاو وانتقدير

 الباحثة

 نداء نزار أيوب
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 يوم المرور
-السؤال األول  

"توزع األطفاؿ الصغار في الشوارع، وقفوا بجانب شرطة السير وقدموا ليـ الورود بمناسبة يوـ 
 المرور، شارؾ األطفاؿ الشرطة في تنظيـ السير"

اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:اختر   
 وقف األطفال .............. شرطة السير -

 ج( خمؼ   ب( أماـ    بجانب( أ

 قدم األطفال لشرطة المرور .............. -

 ج( الورود   ب( أغنية   ىدية( أ

 طبيعة عمل شرطي المرور ىي .............. -

 األمفج( الحفاظ عمى    ب( تنظيـ السير الحفاظ عمى النظافة( أ

 أنسب عنوان لمفقرة السابقة ىو ................ -

 ب( األطفاؿ في الشارع    االحتفاؿ مع الشرطة بيـو المرور( أ

 ج( األطفاؿ والشرطة
 جميع الكممات التالية تبدأ بـ )ال( القمرية ما عدا .......... -

 ج( السير   ب( المرور   أ( األطفاؿ
 الكممة التي تحتوي عمى مد باأللف ىي:  -

 ج( تنظيـ   ب( شارؾ   ا( الورود
 مرادف كممة توزع ىو .............. -

 ج( جميع ما سبؽ   ب( تفرؽ    أ( انتشر
 لكممة التي تحتوي عمى ألف و واو الجماعة ىي -

 ج( الشوارع   ب( المرور   أ( وقدموا
 وقدموا ليم الورود ............... مناسبة يوم المرور -

 ج( لػ     ب( بػ    أ( في
 من خالل فيمك لمفقرة يجب عميك أن تقدر عمل .......... وتحترمو  -

 ج( الميندس  ب( شرطي المرور   أ( الطبيب
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 الخروف والذئب
-السؤال الثاني  

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئمة التي تمييا:
ليأكمو، فقاؿ "بينما كاف الراعي يرعى غنمو في البرية، ابتعد خروؼ عف القطيع فيجـ عميو ذئب 

لو الخروؼ: إف الراعي أرسمني إليؾ لتأكمني ولكف أمرني أف أغني لؾ قبؿ أف تأكمني فقاؿ 
 الذئب: ىؿ صوتؾ حسف قاؿ: نعـ إف صوتي جميؿ جدًا، فقاؿ لو الذئب: غّف وارفع صوتؾ.

 اختر اإلجابات الصحيحة مما بين القوسين:
 كان الراعي يرعى غنمو في ............... -

 ج( الجبؿ   ب( البرية   ديالوا( أ

 ىجم عمى الخروف ............ ليأكمو  -

 ج( كمب    ب( أسد   ذئب( أ

 ما عالمة الترقيم التي توضع بعد فقال لو الذئب ... -

 ج( .    ب( :   ،( أ

 ............ عميو ذئب ....يأكمو التركيب المناسب لمجممة ىو  -

 ج( فيجـ بػ    ب( فيجـ لػ  فيجـ عف( أ

 مع الذئب يدل عمى ................تصرف الخروف  -

 ج( الخوؼ   ب( الغباء   ا( الذكاء
. كممة )القطيع( تحتوي عمى ..................2  

 ج( مد بالياء   ب( مد بالواو  أ( مد باأللؼ
. كممة )ذئب( اليمزة فييا عمى ............3  

 ج( ألؼ   ب( سطر   أ( نبرة
. كممة جدًا تنوين..........4  

فتحأ(   ج( كسر   ب( ضـ    
. الكممة التي تنتيي بألف لينة ىي ..............5  

 ج( أمرني   ب( يرعى   أ( الراعي
. .............. الخروف ابتعد عن القطيع 20  

 ج( ىؤالء    ب( ىذه   أ( ىذا 
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 طبيبة القرية

 السؤال الثالث:
 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئمة التي تمييا:

"سميرة طالبة مجتيدة، تسكف في قرية صغيرة، كانت تحب أىؿ قريتيا وبخاصة األطفاؿ، 
وعندما كبرت، سافرت لتدرس طب األطفاؿ، وبعد أف أنيت دراستيا، عادت إلى القرية؛ لتساعد 

 مف تحبيـ.
 اختر اإلجابة الصحيحة:( أ

 كانت سميرة تسكن في ............ صغيرة -

 ج( مخيـ   ب( مدينة   قرية( أ

 سافرت سميرة لتدرس طب .............  -

 ج( األطفاؿ   ب( األسناف   العيوف( أ

 الحق الوارد في النص ىو الحق في .............. -

 ج( الحرية   ب( العبلج التعبير عف الرأي( أ

 الواجب عمينا اتجاه أىمنا ىو أن .............. -

 ج( جميع ما سبؽ  ب( نجتيد في دروسنا نقدـ ليـ المساعدة( أ

 رأيك في تصرف سميرة مع أىل قريتيا .........ما  -

 ج( ال أىتـ   ب( ال يعجبني   يعجبني( أ

 ب( رتب أحداث قصة:
 ...... وعندما كبرت، سافرت لتدرس طب األطفاؿ.

 ..... وبعد عودتيا أصبحت تقدـ المساعدة ألىالي القرية.
 ..... سميرة طالبة مجتيدة وتسكف في القرية.

دراستيا ، عادت إلى القرية...... وبعد أف أنيت   

 ج( ماذا تتوقع أن يحدث لو أىممت سميرة في دروسيا؟

.................................................................................... 
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 األسد والفأر
-السؤال الرابع   

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئمة التي تمييا:
األياـ، مر فأر صغير قرب أسد نائـ وأزعجو، فغضب األسد، وىـ بأكمو. فقاؿ لو "في يـو مف 

الفأر: أنا حيواف ضعيؼ وصغير، وال أكفيؾ إذا أكمتني. اتركني، فقد تحتاج لمساعدتي يومًا ما، 
 فتركو األسد وعاد لنومو.

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 ................ الذي مر باألسد -

 ىرة ج(   ب( أرنب   فأر( أ

 تنتيي كممة أزعجو بـ ........... -

 ج( تاء مبسوطة   ب( ىاء مغمقة  تاء مربوطة( أ

 ل أكفيك أسموب  ..................... -

 ج( شرط   ب( نيي   نفي( أ

 ماذا تتوقع أن يحدث لو أكل األسد الفأر ووقع في شبكة الصياد؟ -

 ج( ييرب  ب( يبيعو الصياد   ينجو( أ

 أكمل حسب المثال:
 ىي أخذت   ىو أخذ 

 ىي ........    ىو عاد
 ىي وجدت   ىو ......

 

 تركوا   تركا    ترؾ
.........       خرج            ............  
ابتعدا        ...........         ..............  
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 دليل المعمم :(1) ممحق رقم
 أخي / أختي المعممػ / ػة:

لبرنامج استراتيجيات التعمـ النشط المتضمنة ُيسعدني أف أقدـ لؾ دليؿ المعمـ لتوظيؼ 
(SBTD ودليؿ المعمـ ىو ،) االستراتيجيات  الدروس وفؽخطوات متسمسمة يقوـ بيا المعمـ لتنفيذ

أربعة دروس مف كتاب المغة العربية المعمـ لتدريس  دليؿبإعداد  ةالباحث تقام المناسبة، ولقد
األسد والفأر(  –طبيبة القرية  –الخروؼ والذئب  –)يوـ المرور  :وىيلمصؼ الثاني األساسي، 

 يمي: في ضوء ما (، وذلؾSBTDلبرنامج)استراتيجيات التعمـ النشط المتضمنة باالعتماد عمى 

 مراجعة األدبيات التربوية ذات الصمة بموضوع استراتيجيات التعمـ النشط. -9

 دراسة الفيـ القرائي.استطبلع الدراسات والبحوث السابقة التي اىتمت ب -:

االستفادة مف حقيبة المعمـ الخاصة ببرنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى  -;
 (.SBTDالمدرسة: تحويؿ الممارسات الصفية )

 إعداد القائمة النيائية لميارات الفيـ القرائي المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني األساسي. ->

استراتيجيات التعمـ وييدؼ دليؿ المعمـ الذي بيف يديؾ إلى التعرؼ إلى آلية توظيؼ 
تنمية ميارات الفيـ القرائي الواردة في القائمة النيائية ( في SBTDلبرنامج )النشط المتضمنة 

 لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية.لميارات الفيـ القرائي 

 عمى مايمي:  المعمـدليؿ يشمؿ و 

 مفيـو التعمـ النشط. -

 (واستراتيجيات التعمـ النشط التي تـ توظيفيا ضمف البرنامج.SBTD)تعريؼ ببرنامج  -

 ميارات الفيـ القرائي. -

 التوزيع الزمني لمدروس المستيدفة. -

 الخطط التدريسية لمدروس المستيدفة. -
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 التعمم النشط:  مفيوم -أولً 

تعتمد عمى توظيؼ أنشطة تعميمية متنوعة  ؽ التدريس التيائمف طر  مـ النشطيعتبر التع
بالمتعمميف  االرتقاءتقوـ عمى إشراؾ المتعمميف في العممية التعميمية التعممية، وىي تسعى إلى 

 والجسمية.واالجتماعيةفي جميع الجوانب العقمية 

قائد ميمية حيث يكوف: )في كونو محورًا لمعممية التع دور التمميذ في التعمـ النشطويتمثؿ 
مدير ، فيما يتمثؿ دور المعمـ في كونو: )ناقد( –محاور  –مقوـ –مشارؾ  –مخطط  -باحث –
( –موجو  –خبير  –مخطط  –محفز  –ميسر  –  لمعممية التعميمية. مقـو

 :مف مياـ المعمممتنفيذ استراتيجيات التعمـ النشطو 
 .يجيات التعمـ النشطبيئة صفية مناسبة ومحفزة لتوظيؼ استراتتوفير  -

 ?-<تقسيـ الصؼ إلى مجموعات غير متكافئة،بحيث تتكوف كؿ مجموعة مف  -
طبلب،مع تسمية ىذه المجموعات،مع تكميؼ بعض التبلميذ بميمات تخص 

 المجموعة،وذلؾ لتسييؿ ونجاح الموقؼ التعميمي.

 ضبط الغرفة الصفية مف مؤثرات داخمية وخارجية. -

 واستراتيجيات التعمم النشط التي تم توظيفيا ضمن البرنامج:  SBTDتعريف ببرنامج  -ثانياً 

"تحويؿ الممارسات  :يعتبر برنامج التطوير الميني المستمر لممعمـ القائـ عمى المدرسة
الصفية" بعدًا رئيسًا مف أبعاد استراتيجية إصبلح النظاـ التعميمي في األونروا، ويعتبر ىذا 

ف ىذا البرنامج يتكوف مف إالمنحى التعميمي أمرًا ميمًا لتطوير التعميـ وتطوير المعمميف حيث 
لصفية في مدارس األونروا عدة مجاالت تيتـ بتحسيف الممارسات التعميمية التعممية في البيئة ا

مف خبلؿ تطوير أساليب تربوية فاعمة وطرائؽ تعميمية تسيـ في اندماج الطمبة في العممية 
التعميمية بفاعمية ومشاركتيـ في تنفيذ األنشطة التي تساىـ في فيـ المادة العممية، وجعؿ 

ب، ويترؾ األثر الطالب ىوالمحور األساسي لمحصة وليس المعمـ ويعتمد عمى العمؿ والتجري
 الجيد في سموؾ المتعمميف وتبقى عممية التعمـ ممتعة وُيسيؿ تعمميا في البيئة الصفية.

 : SBTDاالستراتيجيات التي تـ توظيفيا ضمف برنامج 
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 :مف االستراتيجيات التي تـ توظيفيا في إعداد الدروس المشار إلييا سابقاً 

 .ستراتيجية التعمـ الثنائيا -

 .المناقشة والحوار استراتيجية -

 .العصؼ الذىني استراتيجية -

 .التعمـ التعاوني استراتيجية -

 استراتيجية لعب األدوار. -

 وقد تـ توظيؼ االستراتيجيات السابقة في الدروس المستيدفة كما يمي:

 التعمـ التعاوني(. –العصؼ الذىني  –)المناقشة والحوار  :يـو المرور -9

التعمـ  –العصؼ الذىني  –المناقشة والحوار –)التعمـ الثنائي  :الخروؼ والذئب -:
 لعب األدوار(. –التعاوني

التعمـ –العصؼ الذىني  –المناقشة والحوار  –)التعمـ الثنائي  :طبيبة القرية -;
 التعاوني(.

لعب  - المناقشة والحوار –العصؼ الذىني  –)التعمـ الثنائي  :األسد والفأر ->
 التعمـ التعاوني(. -األدوار

 الفيم القرائي:  مياراتثالثًا: 

وىي تمؾ العممية العقمية التي يقوـ بيا تمميذ الصؼ الثاني األساسي لفيـ المادة 
المطبوعة مف تعرؼ عمى الكممات وتفسيرىا والنقد والتحميؿ والتنبؤ والحكـ عمى اتجاىات 

دراؾ األفكار الرئيسة والفرعية،والتي يقيـ  التبلميذ الكاتب،واستيعاب مضموف ومغزى النص،وا 
 :عمى مدى اتقانيـ ليذه الميارة مف خبلؿ اختبار ميارات الفيـ القرائي بمستوياتو األربعة وىي

 اإلبداعي(. –النقدي  –االستنتاجي  –)الحرفي المباشر 

 ما يمي: قائمة ميارات الفيـ القرائي المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني األساسي وتتضمف
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 :ميارات فرعية4عمى / وتشتمل الفيم الحرفيميارات  -

 .يحدد المعنى المناسب -

 .يحدد مضاد الكممات -

 .يميز بيف المفرد والمثنى والجمع -

 .يحدد أسماء الشخصيات الواردة في النص -

 .يحدد األزمنة واألمكنة الواردة في النص -

 .يحدد الكممات التي تحتوي عمى ميارة البلـ الشمسية والقمرية -

 .يميز بيف المدود الثبلث -

 .بيف التاء المربوطة والمفتوحة والياء المغمقةيميز  -

 :ميارات فرعية : وتشتمل عمى ستالفيم الستنتاجي ميارات -

 .يستنتج الفكرة الرئيسة في النص -

 .يستنتج األفكار الفرعية لفيـ النص -

 .استنتاج العاطفة المسيطرة عمى جوالنص -

 .استنتاج صفات الشخصيات الواردة في النص -

 .مقصةيقترح عنواف آخر ل -

 .يستنتج القيـ السائدة في النص -

 :فرعية ميارات أربععمى : وتشتمل الفيم النقدي ميارات -

 .يميز الحقوؽ مف الواجبات المستنبطة مف النص المقروء -

 .يصدر الحكـ عمى شخصية أوموقؼ ورد في المقروء -

 .ينقد صورة الدرس ومدى مبلءمتيا لوضوح الدرس -

 .والنيايات ألحداث القصةيصدر حكمًا عمى النتائج  -

 :فرعية ميارات أربععمى : وتشتمل الفيم اإلبداعي ميارات -

 .يرتب أحداث القصة بصورة مبتكرة -

 .يقترح حؿ مف عدة بدائؿ لموقؼ أومشكمة واحدة -

 .يحدد نياية القصة إذا لـ يحدد الكاتب ليا نياية -

 .يختار أكثر مف مرادؼ لكممة واحدة -
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 التوزيع الزمني لتدريس الدروس المستيدفة:  -رابعاً 

 :تـ توزيع موضوعات الدروس األربعة في كتاب المغة العربية لمصؼ الثاني األساسي
زمنيًا بناء عمى الخطة الزمنية الموضوعة مف قبؿ وحدة التطوير الميني والمنياج  )الجزء األوؿ(

 ؿ التالي: كما ىي موضحة في الجدو  التابعة لوكالة الغوث الدولية،

 عدد الحصص الموضوع -
 : .الدرس األوؿ:  يـو المرور

 : .الدرس الثاني:  الخروؼ والذئب
 : .الدرس الثالث:  طبيبة القرية
 : .الدرس الرابع:  األسد والفأر

 @ المجموع:
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 الصف: الثاني األساسي
 التفسيريةالحصة: القراءة  الموضوع: يوم المرور  المادة: لغتنا الجميمة

 األىداف:
 أف يقرأ الطمبة النص قراءة جيرية سميمة ومعبرة. -

 يتعرؼ عمى معاني المفردات الجديدة. -

 الجديدة في جمؿ مف إنشائو.يوظؼ المفردات  -

 يستنتج الفكرة العامة: )االحتفاؿ مع الشرطة بيـو المرور( -

 يكتسب قيـ وسموكيات إيجابية مثؿ تقدير دور عمؿ شرطي المرور. -

 الدرس  –بطاقات الكممات  -لوحة جيوب –: لوحة مكبرة لدرس الوسائل التعميمية

 
 البنذ االختباري األهذاف

 التقىيم

 نتائجه أدواته

يميز الطالب بين الياء واأللف 
 المقصورة.

 اكتب ما يممى عميؾ:
 الرصيؼ –فادي  –ليمى  –تنظيـ 

مبلحظة 
 صحة اإلجابة

جيد 
 جداً 

 

 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

يجيب عن األسئمة 
 شفوياً 

 
 
 
 
 

يستنتج أىداف 
 الدرس

 
 

 : توظيؼ استراتيجية المناقشة والحوارالتمييد
طرح مجموعة مف األسئمة تكوف إجابتيا جمؿ الدرس 

 الستذكار النص:
 أيف توزع األطفاؿ الصغار؟ -

 مف أيف عبر األشخاص الطريؽ؟ -

 ماذا كاف يحمؿ األطفاؿ في أيدييـ؟ -

 ولمف قدـ األطفاؿ تمؾ الورود؟ -

العصؼ الذىني مع الطبلب في استنتاج توظيؼ استراتيجية 
 أىداؼ الدرس.

توظيؼ استراتيجية الدرس وعرض األىداؼ مف خبلؿ شجرة 
 األىداؼ.

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
 
 
 
 

مدى 
مشاركة 
 الطبلب
 

 جداً جيد 

.............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

 يقرأ كممات الدرس
 
 
 
 

 يقرأ الطالب الدرس
 

يتعرف عمى 
 المعاني

 
 يوظف المفردات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرض كممات الدرس وقراءتيا مف قبؿ الطبلب مف  -
 خبلؿ "لعبة تربوية الدجاجة الحائرة".

 المرور" –مناسبة  –تنظيـ  –المفترقات  –السير  –"توزع 
الكتاب عمى درس يوـ المرور يطمب مف الطبلب فتح  -

 .8?ص 

يقرأ المعمـ الدرس قراءة جيرية واضحة ممثمة لممعنى  -
ويتـ تقسيـ الدرس إلى فقرات مف المعمـ ثـ تتبعيا 

 قراءة الطبلب.

وفي نياية قراءة كؿ فقرة يتـ مناقشة الطبلب في  -
مضموف النص المقروء "مف خبلؿ توظيؼ لعبة 

 المعمـ الصغير.

ة المناقشة والحوار في شرح توظيؼ استراتيجي -
المفردات الجديدة ومناقشة الميارة المطموبة مع 
الطبلب وتوظيؼ المفردات في جمؿ مف تعبير 

 الطالب.

 
 :نشاط

 توظيؼ استراتيجية التعمـ التعاوني".
توزيع بطاقات عمى ستة مجموعة كؿ مجموعة سوؼ تعالج 

 ميارة.
 (: تأتي بالمعنى لمكممات.9مجموعة )
 (: تأتي بالمضاد.:)مجموعة 
 (: تأتي بالمفرد والمثنى والجمع.;مجموعة )
 (: توظؼ مفردات في جمؿ.>مجموعة )
 (: تصنؼ الكممات حسب ميارة المدود الثبلث.=مجموعة )
(: تصنؼ كممات حسب ميارة )اؿ( الشمسية <مجموعة )
 والقمرية.

 

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة
 واإلجابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة 
الطبلب 
 وتفاعميـ

 
 
 
 
 
 
 



9:A 
 

 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

 
 
 
 
 
 

يستنتج الفكرة 
 العامة لمدرس

 
 
 
 
 
 

 نشاط كتابي:
 أكمؿ:

 توزع األطفاؿ الصغار في................
 استخرج مف النص:

 مرادؼ انتشر............... مضاد حزف.............
 مفرد شاركوا............... مثنى نظـ...............

 جمع الوردة...............
 ضع التركيب "توزع في" في جممة مف تعبيرؾ:

 غمق الدرس:
 توظيؼ استراتيجية المناقشة والحوار.

االحتفاؿ مع الشرطة بيـو استنتاج الفكرة العامة لدرس "
 المرور".

توظيؼ المنحنى الترابطي لربط الدرس المواد الدراسية 
 األخرى.

 ماذا تعممت مف الدرس؟
 ما القيـ المستفادة مف الدرس؟
 ما الحقوؽ الواردة في الدرس؟

 ما الواجبات الواردة في الدرس؟
 ؟اقترح حمواًل لمشكمة الحوادث التي يتعرض ليا تبلميذ المدرسة

 طريقة حؿ المشكبلت.
 نشاط بيتي:

 كتابة الفقرة األولى امبلئيًا.
 استخرج مف الفقرة المدود الثبلث وصنفيا في جدوؿ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
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 الصف: الثاني األساسي
 الحصة: القراءة التفسيرية الموضوع: الخروف والذئب  المادة: لغتنا الجميمة

 األىداف:
 قراءة جيرية سميمة ومعبرة.يقرأ النص  -

 يتعرؼ عمى معاني المفردات الجديدة. -

 يوظؼ المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائو. -

 العامة )ذكاء خروؼ في التخمص مف الذئب( يستنتج الفكرة -

 يوظؼ تفكيره في حؿ المشكبلت -

 يكتسب قيـ وسموكيات إيجابية  -

مسرح  -الدرس –بطاقات الكممات  -لوحة جيوب –: لوحة مكبرة لدرس الوسائل التعميمية
 العرائس 

 
 البنذ االختباري األهذاف

 التقىيم

 نتائجه أدواته

يميز الطالب اليمزة بأشكاليا 
 ومواضعيا المختمفة.

 اكتب ما يممى عميؾ:
 ابتعد –لتأكمني  –أقبؿ  –الذئب 

 توظيؼ استراتيجية التعمـ الثنائي

مبلحظة 
صحة 
 الكتابة

جيد 
 جداً 

 

 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

يجيب عن األسئمة 
 شفوياً 

 
 
 
 

يستنتج أىداف 
 الدرس

 : توظيؼ استراتيجية المناقشة والحوار التمييد
طرح مجموعة مف األسئمة تكوف إجابتيا جمؿ الدرس 

 لبلستذكار:
 ماذا كاف يفعؿ الراعي؟ -

 مف الذي ىجـ عمى الخروؼ؟ -

 ماذا كاف يمسؾ الراعي في يده؟ -

توظيؼ استراتيجية العصؼ الذىني لعنواف الدرس + توظيؼ 
 المنحنى الترابطي .

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
 
 
 
 
 

 جيد جداً 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

 
 

يستمع لقصة 
 الدرس

 
 يسرد الطالب
قصة الدرس 

 بأسموبو الخاص
 
 
 

 يقرأ الطالب الدرس
 
 

يعبر عن فيمو 
 لمضمون الدرس

 
 

يتعرف عمى معاني 
 المفردات

المفردات يوظف 
 الجديدة في جمل

 
 
 
 
 

توظيؼ استراتيجية العصؼ الذىني في عرض أىداؼ الدرس 
 مع الطبلب.

 

 عرض كممات الدرس مف خبلؿ "لعبة ساعي البريد" .
 نجا(  –فر  –أقبؿ  –حسف  –القطيع  –)البرية 

 .عرض المعممة لقصة الدرس مف خبلؿ توظيؼ 
 "مسرح العرائس".

توظيؼ "األسموب القصصي" مف خبلؿ سرد أحد الطبلب 
لقصة الدرس بأسموبو الخاص مف خبلؿ فيمو لمسرح 

 العرائس.
يطمب مف الطبلب فتح الكتاب عمى درس الخروؼ والذئب 

 مع متابعة الطبلب. A?ص 
يقرأ المعمـ الدرس بطريقة صحيحة ممثبًل لممعنى ثـ تتبعيا 

 قراءة الطبلب.
عرض الدرس مف خبلؿ استخداـ استراتيجية "لعب األدوار". 

 فيتقمص كؿ طالب شخصية مف شخصيات الدرس.
 مناقشة في مضموف الدرس مف خبلؿ "لعبة المعمـ الصغير".

 نشاط كتابي: 
 أكمؿ: كاف الراعي يرعى غنمو في......

توظيؼ األلعاب التربوية وذلؾ لعرض مرادفات الكممات 
 والمثنى والجمع . والمضاد والمفرد

وتوظيؼ إستراتيجية المناقشة والحوار لمناقشة ميارات الدرس. 
 وتوظيؼ المفردات في جمؿ مف تعبير الطبلب.

 نشاط:
 توظيؼ استراتيجية التعمـ التعاوني.

 تكميؼ كؿ مجموعة مف المجموعات الست بميارة .
 (: يأتي بالمعنى.9المجموعة )

 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 
استماع 
الطبلب 
 واندماجيـ

 
 
 

مبلحظة 
صحة قراءة 

 الطبلب
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
 
 
 
 
 
 
 



9;: 
 

 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يستنتج الفكرة 
 العامة لمدرس

 
 
 

 

 (: يأتي بالمضاد.:المجموعة )
 (: يأتي بالمفرد والمثنى والجمع.;مجموعة )ال

 (: يصنؼ الكممات حسب المدود الثبلث.>المجموعة )
(: يضيؼ )اؿ( التعريؼ عمى الكممات ويغير ما =المجموعة )

.  يمـز
 ( يستخدـ خاصية التذكير والتأنيث لمكممات. <المجموعة )
 نشاط كتابي:

 أكمؿ
 ىجـ عمى الخروؼ...........

 المطموب:ىات حسب 
 مرادؼ القطيع......  مضاد ابتعد...........
 جمع خروؼ......... مثنى الراعي..........

 ضع التركيب "ابتعد عف" في جممة مفيدة .
 غمؽ الدرس:

 توظيؼ استراتيجية التعمـ التعاوني واأللعاب التربوية.
مف خبلؿ عمؿ منافسة بيف المجموعات وتعزيز المجموعة 

 الفائزة.
 ة:األسئم

 ماذا تعممت مف الدرس؟
 ما الحقوؽ الواردة في الدرس؟

 ما الواجبات الواردة في الدرس؟
 ما رأيؾ في تصرؼ الخروؼ؟ وعمى ماذا يدؿ؟

 لوكنت مكاف الخروؼ؟ كيؼ تتصرؼ 
 تخيؿ نياية أخرى لدرس؟

 نشاط بيتي:
 كتابة الفقرة األولى إمبلئيًا.

 اليمزة. استخرج مف الدرس الكممات التي تحتوي عمى حرؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى تفاعؿ 
 الطبلب
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 الصف: الثاني األساسي
 الحصة: القراءة التفسيرية والفأرالموضوع: األسد   المادة: لغتنا الجميمة

 األىداف:
 يقرأ النص قراءة جيرية سميمة ومعبرة. -

 يتعرؼ عمى معاني المفردات الجديدة. -

 يوظؼ المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائو. -

 لؤلسد في التخمص مف الصياد(يستنتج الفكرة العامة )مساعدة الفأر الصغير  -

 يكتسب قيـ وسموكيات إيجابية مثؿ تقدير قيمة احتراـ الجميع دوف استثناء -

 لوحة جيوب  –بطاقات كممات الدرس –: لوحة مكبرة لدرس الوسائل التعميمية

 
 البنذ االختباري األهذاف

 التقىيم

 نتائجه أدواته

 الحرف المشدديميز 

اكتب ما يممى عميؾ مع وضع الشدة 
 عمى الحرؼ المشدد:

ـ   –ُسر   –صّياد   األّياـ –َى
 توظيؼ استراتيجية التعمـ الثنائي

مبلحظة 
صحة 
 الكتابة

جيد 
 جداً 

 

 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

استنتاج عنوان 
 الدرس 

 
 

يستنتج أىداف 
 الدرس

 
 
 

 : توظيؼ استراتيجية العصؼ الذىني".أحجية
"حيواف قوي يتغذى عمى المحوـ ويمقب بممؾ الغابة، وحيواف 

وقد نخاؼ عندما نراه في بيوتنا  ،ضعيؼ وسريع يحب الجبف
 مف ىما الحيوانات".

 مف خبلؿ األحجية نتوصؿ إلى عنواف الدرس .
عرض أىداؼ الدرس مع الطبلب مف خبلؿ "توظيؼ 

 استراتيجية العصؼ الذىني".
مناقشة شفوية الستذكار جمؿ الدرس وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ 

 استراتيجية "المناقشة والحوار" .

مبلحظة 
صحة 
 بةاإلجا

 
 
 
 

مدى 
مشاركة 

 جيد جداً 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

 
عن األسئمة يجيب 

 شفوياً 
 
 
 

 يقرأ كممات الدرس
 
 

 يقرأ الطالب الدرس
 

يعبر عن فيمو 
 لدرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسد؟عمى ماذا يتغذى  -

 ما رأيؾ ىؿ الفأر سوؼ يكفي األسد إف أكمو؟ ولماذا؟ -

برأيؾ ىؿ مف الممكف أف فأر صغير قد يقدـ  -
 المساعدة ألسد؟ وضح ذلؾ؟

 

 عرض كممات الدرس الجديدة ويياجيا الطالب . -

 ُسر( –تحتاج  –أكفيؾ  –ىـ  –" أزعجو 
 عرض المعممة لقصة الدرس مف خبلؿ مسرح العرائس .

 استراتيجية مسرحة المنياج"."توظيؼ 
تقرأ المعممة الدرس قراءة صحيحة ممثمة لممعنى  -

تتبعيا قراءة الطبلب مف خبلؿ توظيؼ استراتيجية 
 لعب األدوار.

مناقشة شفوية في المضموف مف خبلؿ طرح األسئمة   -
 عمى الكتاب. ?Aونفكر ص 

مناقشة شفوية في المرادفات مع توظيفيا في جمؿ  -
 وبة.والميارات المطم

 :نشاط
 توظيؼ استراتيجية التعمـ التعاوني" مف خبلؿ. 

 تكميؼ كؿ مجموعة بميارة معينة .
 (: ميارة المضاد.9مجموعة )
 (: ميارة المفرد.:مجموعة )
 (: ميارة مثنى األفعاؿ.;مجموعة )
 (: ميارة الجمع.>مجموعة )
 (: يعبر عف فيمو لدرس.=مجموعة )
 مفيدة .(: يوظؼ كممات في جمؿ <مجموعة )

 نشاط كتابي:
 أكمؿ:

 الطبلب
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة 

 
 

 والقراءة 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 
 واإلجابة 

 
 

مدى تفاعؿ 
 المجموعات 
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 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وقع األسد في شبكة................
 استخرج مف النص:

 كممة بيا تنويف كسر............... 
 كممة بيا مد باأللؼ.............

 كممة بيا )اؿ( القمرية............... 
 كممة تنتيي بياء مغمقة...............

 المطموب:حمؿ الكممة اآلتية ثـ كوف كممات حسب 
 لمساعدتي.................................

 كممة بمعنى أخت األب.......... اسـ ولد..........
 غمق الدرس:

 توظيؼ أسموب المناقشة والحوار.
 ماذا تعممت مف األسد والفأر؟

 ما القيـ المستفادة مف درس األسد والفأر؟
 ما الحقوؽ الواردة في الدرس؟ وما الواجبات؟ 

 استراتيجية حؿ المشكبلت توظيؼ
 لوكنت مكاف الفأر كيؼ سوؼ تتصرؼ؟

 ولوكنت مكاف األسد كيؼ سوؼ تتصرؼ؟
 لعبة تربوية "تخيؿ".

 تخيؿ نياية أخرى ؿ درس غير ىذه النياية
 نشاط بيتي

 صنؼ كممات الدرس إلى )اؿ( القمرية و)اؿ( الشمسية؟
 عبر عف رأيؾ في تصرؼ الفأر واألسد؟
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 الصف: الثاني األساسي
 الحصة: قراءة تفسيرية الموضوع: طبيبة القرية  المادة: لغتنا الجميمة

 األىداف:
 يقرأ الطمبة النص قراءة جيرية سميمة ومعبرة. -

 يتعرؼ عمى معاني المفردات الجديدة. -

 يوظؼ المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائو. -

 يستنتج الفكرة العامة )عودة سميرة لمقرية لمساعدة أىميا( -

 يكتسب قيـ وسموكيات إيجابية مثؿ قيمة االنتماء لموطف وتقديـ المساعدة لآلخريف. -

 لوحو جيوب -بطاقات الكممات الدرس –: صورة مكبرة لدرس الوسائل التعميمية

 
 البنذ االختباري األهذاف

 التقىيم

 نتائجه أدواته

يميز الطالب بين التاء 
 المفتوحة والمربوطة.

 يممى عميؾ:اكتب ما 
 زارت –القرية  -تحدثت -كانت

 "توظيؼ استراتيجية التعمـ الثنائي.

مبلحظة 
صحة 
 الكتابة

جيد 
 جداً 

 

 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

يستنتج أىداف 
 الدرس

 
 

 يقرأ كممات الدرس
 
 
 
 
 

مف خبلؿ توظيؼ استراتيجية العصؼ الذىني يتـ استنتاج 
 شجرة األىداؼ مع الطبلب.

توظيؼ استراتيجية "المناقشة والحوار" لعنواف الدرس  -
 "طبيبة القرية".

 العنواف؟ما المنة التي وردت في  -

 مف منكـ يحب أف يصبح طبيبًا؟ -

 ما الذي عميؾ فعمو حتى تحقؽ حممؾ؟  -

 أيف تسكف؟ -

 مف األكبر القرية أـ المدينة؟ -

 بماذا يعمؿ سكاف القرية؟ -

مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة

 
 
 
 

مدى 
مشاركة 
 الطبلب

 جيد جداً 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
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 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

يستمع لقصة 
 الدرس

 
سرد الطالب لقصة 
الدرس بأسموبيم 

 الخاص
 الطالب الدرسيقرأ 

 
يعبر عن فيمو 

 لدرس
 
 
 
 
 

يوظف المفردات 
 الجديدة في جمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما رأيؾ في حياة سكاف القرية؟ -

نعرض قصة الدرس مف خبلؿ "مسرح العرائس" مع  -
االىتماـ بالمثيرات الصوتية والحركات لجذب انتباه 

 ب.الطبل

سرد أحد الطبلب لقصة الدرس مف خبلؿ فيمو لما  -
 سمع بأسموبو الخاص.

 مع المتابعة. ?@فتح الكتاب عمى الدرس ص  -

تقرأ المعممة الدرس قراءة جيرية واضحة ممثمة لممعنى  -
تتبعيا قراءة الطبلب مع تقسيـ الدرس إلى فقرات 

 ومناقشة كؿ فقرة عمى حدى .

"مف خبلؿ لعبة مناقشة في مضموف النص المقروء  -
 "المعمـ الصغير".

 :نشاط كتابي
 أكمؿ: سميرة طالبة...........
 تسكف في قرية................

ويتـ عرض المرادفات والمضاد مف خبلؿ توظيؼ لعبة تربوية 
 لكؿ واحدة.

يتـ مناقشة المفرد والمثنى والجمع والميارات مف خبلؿ توظيؼ 
 استراتيجية المناقشة والحوار .

 نشاط: 
 مف خبلؿ توظيؼ استراتيجية "التعمـ التعاوني".

يتـ توزيع بطاقات عمى كؿ مجموعات تقيـ الميارات التي تـ 
 مناقشتيا مع تعزيز المجموعات الفعالة.

 نشاط كتابي:
 أكمؿ:

 زارة سميرة................ القرية.
 حمؿ الكممة ثـ كوف كممة حسب المطموب:

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة 
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 الخبرات واألنشطة الهذف
 التقىيم

 نتائجه أدواته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطاقات...............
 كممة تدؿ عمى اسـ طائر............. ىات

 استخرج مف الدرس:
 كممة بمعنى نشيطة.............. مضاد تكره.............

 مفرد مدارس............... جمع بطاقة...............
 ضع كممة "قرية" في جممة مف تعبيرؾ:

 غمق الدرس:
ي عمى تنفيذ لعبة تربوية "لعبة الكرات" كؿ كرة مف الكرات تحتو 

 سؤاؿ مع تعزيز المجموعة الفعالة. 
 األسئمة:

 ماذا تعممت مف قصة الدرس؟
 ما رأيؾ في تصرؼ سميرة؟
 ما الذي أعجبؾ في سميرة؟

 لوكنت بدؿ سميرة ماذا سوؼ تدرس؟
 كيؼ سوؼ تساعد اآلخريف؟ 
 ما الحقوؽ الواردة في النص؟

 ما الواجبات الواردة في النص؟
بدروسو؟ طريقة حؿ  كيؼ تساعد صديؽ لؾ ال ييتـ

 المشكبلت.
 نشاط بيتي:

كتابة الفقرة األولى امبلئيًا + استخرج مف الفقرة تاء مربوطة، 
 تاء مفتوحة، ىاء مغمقة.
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 المحكمين ألدوات الدراسةقائمة بأسماء : (1)ممحق رقم 
 
 مكان العمل التخصص السم م
 الجامعة اإلسبلمية  مناىج وطرؽ تريس  أ.د.إبراىيـ  األسطؿ  -
 الجامعة اإلسبلمية  مناىج وطرؽ تدريس  أ.د. عبد المعطي األغا  -
. أدىـ حسف البعموجي د -  الجامعة اإلسبلمية  مناىج وطرؽ تدريس  
 الجامعة اإلسبلمية  مناىج وطرؽ تدريس  د. داود حمس  -
 الجامعة اإلسبلمية  اآلداب لغة عربية  د. خضر محمد أبو جحجوح  -
التجارة -كمية اآلداب  د. نافذ محمد بركات  -  الجامعة اإلسبلمية  
لغة عربية  -كمية التربية  د.محمد بكر البوجي  -  جامعة األزىر  
لغة عربية  -كمية التربية  د.عمي محمد نصار  -  جامعة األزىر 
صادؽ سميماف  د.أ. - لغة عربية  - كمية اآلداب   جامعة األزىر  
. معيف مصطفي الفار د - لغة عربية   -تربية    مشرؼ تربوي األنروا  
لغة عربية  -تربية  أ. محمد زقوت  -  مدير مدرسة لدى األنروا 
لغة عربية  -تربية  أ. ناريماف أبو لحية  -  مديرة مدرسة لدى األنروا 
تعميـ أساسي  -تربية  أ. أسماء أبو شرخ  - لدى األنروا  معممة   
تعميـ أساسي  -تربية  أ. أالء محمد   - لدى األونروا  معممة   
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 قائمة ميارات الفيم القرائي المبدئية: (4)ممحق رقم 

 بسى اهلل انرمحن انرحيى
الدكتور/ األستاذ: ....................السيد   حفظو اهلل  

 انسالو عهيكى ورمحه اهلل وبركاته ...
تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف: "أثر توظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في ضوء 

 ( في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى تبلميذ الصؼ الثاني األساسي"SBTDبرنامج )
ىذه الدراسة تحديد قائمة بميارات الفيـ القرائي المناسبة لمصؼ ومف بيف متطمبات 

الثاني األساسي، والتي ينبغي تنميتيا باستراتيجيات التعمـ النشط التي يتضمنيا برنامج 
 ٍ(SBTD.) 

ويقصد بميارات الفيـ القرائي في الدراسة الحالية: "أنيا عممية تتطمب ميارات تفكير 
تمكف الطالب مف استخبلص المعنى مف النص المقروء، ويعتمد  متعددة المستويات واألبعاد،

الفيـ القرائي عمى مدى مما اكتسبو المتعمـ مف معمومات، ومدى ربطيا مع الخبرات السابقة 
 التي يكتسبيا.

وقد قامت الباحثة بحصر ىذه الميمات في أربعة مستويات لمفيـ القرائي وىي: )الحرفي 
اعي(، وقد قامت الباحثة بحصر ميارات الفيـ القرائي البلزمة لتبلميذ واالستنتاجي والنقدي واإلبد

 الصؼ الثاني األساسي، وتـ وضعيا تحت المستويات المستيدفة لمفيـ القرائي.
 ومف خبلؿ خبراتكـ في ىذا المجاؿ يرجى اإلفادة حوؿ:

 مدى مناسبة الميارة لتبلميذ الصؼ الثاني األساسي. -

 ى الفيـ التي صنفت فيو.مدى انتماء الميارة لمستو  -

 وضوح الصياغة المغوية لميارات الفيـ القرائي. -

 ميارات تودوف تعديؿ صياغتيا. -

 ميارات تودوف إضافتيا. -

ذا كاف لديكـ  √وذلؾ بوضع عبلمة )  ( في المكاف المناسب ويتفؽ مع رأيكـ، وا 
ف يديكـ.مبلحظات أخرى، فيرجى إضافتيا في المكاف المخصص لذلؾ في القائمة التي بي  

ولكـ جزيؿ الشكر واالمتناف عمى تعاونكـ معنا سائميف المولى عز وجؿ أف يمدكـ اهلل 
 بالصحة والعافية، وأف يكوف ىذا العمؿ في ميزاف حسناتكـ.

 الباحثة  
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 نداء نزار حسن أيوب

 الميارات م

مدى مناسبة 
الميارات لطالب 
الصف الثاني 

 األساسي

مدى انتماء الميارة 
الفيم الذي لمستوى 

 صنفت فيو

وضوح الصياغة 
التعديل  المغوية

 المقترح

غير  مناسبة
 مناسبة

غير  منتمية
 منتمية

غير  واضحة
 واضحة

ميارات الفيـ الحرفي: -أوالً   
        يحدد المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ -
        يحدد مضاد الكممات -
        يميز بيف المفرد والمثنى والجمع -
        يحدد أسماء الشخصيات الواردة فيا لنص -
        يحدد األزمنة واألمكنة الواردة في النص -
يحدد الكممات التي تحتوي عمى ميارة "البلـ  -

 الشمسية والقمرية 
       

        يميز بيف المدود الثبلثة -
يميز بيف التاء المربوطة والتاء المفتوحة  -

 والياء المغمقة
       

 ميارات أخرى تودوف إضافتيا:
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

............................................................................................  
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 الميارات م

مدى مناسبة 
الميارات لطالب 

الصف الثاني 
 األساسي

مدى انتماء الميارة 
لمستوى الفيم الذي 

 صنفت فيو

وضوح الصياغة 
التعديل  المغوية

 المقترح

غير  مناسبة
 مناسبة

غير  منتمية
 منتمية

غير  واضحة
 واضحة

 ثانيا: ميارات الفيـ االستنتاجي:
        يستنتج الفكرة الرئيسة في النص. -
        يستنتج األفكار الفرعية لفيـ النص. -
        يستنتج العاطفة المسيطرة عمى جو النص. -
        يستنتج صفات الشخصيات الواردة في النص. -
        يقترح عنواف آخر لمقصة. -
        يستنتج القيـ السائدة في النص . -

 ميارات أخرى تودوف إضافتيا:
............................................................................................ 
............................................................................................ 

............................................................................................  

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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 الميارات م

سبة مدى منا
الميارات لطالب 

الصف الثاني 
 األساسي

مدى انتماء الميارة 
لمستوى الفيم الذي 

 صنفت فيو

وضوح الصياغة 
التعديل  المغوية

 المقترح

غير  مناسبة
 مناسبة

غير  منتمية
 منتمية

غير  واضحة
 واضحة

 ثالثًا: ميارات الفيـ النقدي:
يميز الحقوؽ مف الواجبات المستنبطة مف  -

المقروء.النص   
       

يصدر الحكـ عمى شخصية أو موقؼ ورد في  -
 المقروء.

       

ينقد صور الدرس ومدى مبلءمتيا لوضوح  -
 الدرس.

       

يصدر حكمًا عمى النتائج والنيايات ألحداث  -
 القصة.

       

 ميارات أخرى تودوف إضافتيا:
............................................................................................ 
............................................................................................ 

............................................................................................  

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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 الميارات م

مدى مناسبة 
الميارات لطالب 

الثاني الصف 
 األساسي

مدى انتماء الميارة 
لمستوى الفيم الذي 

 صنفت فيو

وضوح الصياغة 
التعديل  المغوية

 المقترح

غير  مناسبة
 مناسبة

غير  منتمية
 منتمية

غير  واضحة
 واضحة

 رابعًا: ميارات الفيـ اإلبداعي:
        يرتب أحداث القصة بصورة مبتكرة. -
لموقؼ أو مشكمة يقترح حؿ مف عدة بدائؿ  -

 واحدة.
       

يحدد نياية القصة إذا لـ يحدد الكاتب ليا  -
 نياية.

       

        يختار أكثر مف مرادؼ لكممة واحدة . -
 ميارات أخرى تودوف إضافتيا:

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
...........................................................................................  

............................................................................................ 
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 أوراق عمل: (1)ممحق رقم 

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئمة التي تمييا:
اْلُمْفَترقات، ونظما حركة الس ْير وُعبورِّ الّشارع، وساعدا َوَقَؼ فادي وَلْيمى مع الشُّْرطيِّ في َأَحِد 

ِغاَر وِكباُر السِِّف في الُوصوِؿ بأماف إلى الر صيؼ المقابؿ. َفِرَح اأْلَْطفاُؿ أِلَنُيـ  التبلميذ الصِّ
 ساعدوا في َتْنظيـِ َحَرَكِة الُمروِر في الش واِرِع.

 ضع عنواف مناسب لمفقرة؟  -

............................................................................................ 
 مع مف وقؼ فادي وليمى؟ -

............................................................................................ 
 كيؼ ساعد فادي وليمى التبلميذ الصغار وكبار السف؟ -

............................................................................................ 
 ما رأيؾ في تصرؼ فادي وليمى؟ -

............................................................................................ 
 ف الذي وقؼ فيو فادي وليمى؟استخرج مف الفقرة الجممة التي تدؿ عمى المكا -

............................................................................................ 

 استخرج من الفقرة السابقة

 ..............  اسـ ولد   ...............  الـ قمرية
 ..............  حرؼ مشدد   ..............  اسـ بنت

 ............... كممة تدؿ عمى جمع   ...............  تدؿ عمى مفردكممة 
 ...............  تاء مربوطة  ............... كممة تدؿ عمى مثنى 

 

 اختار اإلجابة الصحيحة:
 وقفوا( –وقفا  –)وقؼ    فادي وليمى مع الشرطي   -

 نظموا( –نظما  –)نظـ     فادي وليمى ............ حركة السير -

 عمى( –مف  –ساعد فادي وليمى كبار السف .......... الوصوؿ إلى الرصيؼ المقابؿ )في  -
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(1ورقة عمل رقم )  
 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئمة التي تمييا:

ُمْقِببًل َففر  ىاِربًا، َرَفَع اْلَخروُؼ َصْوَتُو َفَسِمَعُو الّراعي، َوَأْقَبَؿ َوفي َيِدِه عصًا َطويَمٌة، َرآُه الذِّْئُب 
 َوَنجا اْلَخروُؼ ِمَف الذِّْئِب.

 لماذا رفع الخروؼ صوتو؟ -

............................................................................................ 

 ما الذي كاف بيد الراعي عندما أقبؿ؟ -

............................................................................................ 

 ماذا فعؿ الذئب عندما رأى الراعي؟ -

............................................................................................ 

 عبلـ يدؿ تصرؼ الخروؼ؟ -

............................................................................................ 

 ما الحؽ الوارد في النص؟ -

 حقي في ......................
 

 استخرج من الفقرة السابقة:
 ............... مرادؼ َىَربَ   ............... الـ قمرية

 ............... اسماء حيوانات  ............... مضاد قصيرة 
 ............... تنويف فتح  ............... تنويف ضـ
 ............... اؿ شمسية  ............... ىاء مغمقة 

 

 اكمل حسب المثال:
 خراف       خروفان   خروف
 ...............  ...............  راعي
 ...............  ...............  ذئب
 َرَفعوا                َرَفعا      َرَفعَ 
 ...............  ...............  أقبؿ
 ...............  ...............  َىَربَ 
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 ضع الكممات في جمل مفيدة:

 

الراعي: 
....................................................................................... 

اْلخروؼ: 
..................................................................................... 

الذئب: 
........................................................................................ 

(1ورقة عمل رقم )  

 اقرأ الفقرة التالية ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا:
ي تِيا في في َأو   ِؿ َأّياـِ َعَمِميا، َزاَرْت َسمَيرُة َمْدَرَسَة اْلَقْرَيِة، وَتَحد َثْت إلى اأْلَْطفاِؿ عف الن ظاَفِة وَأَىمِّ

طاقاِت ُشِكْر، وعادوا إلى  ََ اْلُمحاَفَظِة عمى ِصَحِتِيـ. َفِرَح اأْلَْطفاُؿ ِمْف َحديِثيا، وَقد موا ليا ِب
َعْف َأَىمِّي ِة الن ظاَفِة. َأْىِمِيـ ُيَحدِّثوَنُيـ  

 ماذا فعمت سميرة في أوؿ أياـ عمميا؟ -

........................................................................................ 
 ماذا قدـ األطفاؿ لسميرة؟ -

........................................................................................ 
 ما سبب عودة سميرة لمعمؿ في قريتيا؟ -

........................................................................................ 
 ما رأيؾ في تصرؼ سميرة؟ -

........................................................................................  

 كيؼ أصبحت سميرة طبيبة؟ -

........................................................................................ 
 ما الحؽ الوارد في النص؟ وما الواجب؟ -

........................................................................................  

 استخرج من الفقرة السابقة:
 ............... مد بالياء  ............... مد باأللؼ
 ............... اؿ قمرية  ............... مد بالواو
 ............... تاء مربوطة  ............... اؿ شمسية
 × ...............مضاد حزف   ............... تاء مفتوحة
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 أكمل حسب المثال
 ىي زارت   ىو زار
 ىي ...............   ىو فرح

 ىي عادتا  ىو ...............
 مدارس      مدرستان     مدرسة
  ...............  ...............  قرية

 ...............  ...............  بطاقة
 لو:ماذا يحدث 

 أىممنا في النظافة؟    ........................................................
 أىممت سميرة في دروسيا؟  ..................................................

 
(4ورقة عمل )  
 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئمة التي تمييا:

، َوق َع اأْلََسُد في ـَ ِبَقْطِع الش َبَكِة ِبَأْسناِنِو، َحّتى َأْخَرَج اأْلََسَد  وذاَت َيْوـٍ َشَبَكِة َصّياٍد، َفَرآُه اْلَفأُر َوَقا
 ُسر  اأْلََسُد مف اْلَفْأِر وَشَكَرُه.

أيف وقع األسد؟  -
.............................................................................. 

 مف الذي رأى األسد؟ -
........................................................................ 

كيؼ ساعد الفأر األسد؟  -
...................................................................... 

بماذا شعر األسد عندما ساعده الفأر؟  -
......................................................... 

ماذا يحدث لؤلسد لو أف الفأر لـ يكف موجودًا؟  -
................................................ 

توقع نياية أخرى لمصير األسد؟  -
............................................................ 

عبر بجممة عف ما أعجبؾ في الدرس؟  -
....................................................... 
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ما القيـ المستفادة مف تصرؼ األسد والفأر؟  -
.................................................. 

 استخرج من الفقرة السابقة:
 ............... اؿ شمسية   ............... الـ قمرية
 ............... تاء مربوطة  ............... ىاء مغمقة
 ............... تنويف كسر  ............... مد باأللؼ

 ............... حرؼ جر  ............... حرؼ مشدد
 أكمل حسب المثال:

 أيام   يومان   يوم
 ...............  ...............  صياد
 ...............  ...............  أسد
 ...............  ...............  فأر
 وقعوا     وقعا   وَقع
 ...............  ...............  قاـ

 ...............  ...............  خرج
 اختار اإلجابة الصحيحة:

بػ  (  –في    –)  مف       
 وقع األسد .......... شبكة الصياد. -

 قاـ الفأر بقطع الشبكة .......أسنانو -

 ُسر  األسد .................. الفأر -
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 (: تسييل ميمة باحثة6)ممحق رقم 

 


