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   باللغة االنجلیزیةملخص الرسالة
Abstract 

Study Aim: 

The study aims to identify the impact of using the reciprocal teaching strategy on 

developing reading comprehension skills for the nin,th grade students in Gaza. 
Research Methodology: 

The researcher used the experimental method in this study. 

Study Samble: 

A sample of the study consisted of (70) ninth grade female students from Hay Al-

Junaina Preparatory School for girls, where the sample was divided into two groups: 

the experimental group was (35) female students, and the control group was (35) 

female students. 

Study Tools: 

A test to measure reading skills. The researcher adopted T-test to calculate the 

differences significance between two independent groups. 

The most important conclusions: 

There are differences of a statistical significance at the level of ( α ≤ 0.05 ) between 

the average of the grades of the experimental group students and the average of their 

peers in the control group students in favour of the experimental group. 

The most important Recommendations:  

1- The need of using the strategy of reciprocal teaching in developing reading skills 

in Arabic language by teachers, supervisors and students in order to achieve desired, 

scientific and educational objectives. 

2- Encouraging teachers to take part in the production of modules built using the 

reciprocal teaching strategy. 

3- Working on renewing the classroom environment system to achieve the desired 

educational goals. 

4. The need of holding training courses for teachers to be trained on adopting modern 

strategies, particularly the reciprocal teaching strategy in teaching instead of the 

traditional methods that are still used nowadays. 

 Key words: (Reciprocal Teaching, Reading Comprehension Skills, The Nin,th 
Grade). 
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ُاإلهداء ْ َْ ِ 

ُاسمه أحمل نَم إلى    ..افتخار بكل َ

   ..سعادة لحظة لنا لیقدم ُأنامله كلت نَم إلى

   ..العلم طریق لي لیمهد دربي عن األشواك حصد نَم إلى

  ) العزیز والدي( 

    ..قدمیها أمام العطاء ركع نَم إلى

   ..عینیها من إال األمل نرى ال التي إلى

   )الغالیة أمي( 

   ..العباد رب من ُهَحب ُقتِزُور الفؤاد سكن نَم إلى

   ..الحصاد وقت حان أن إلى ساندي نَم إلى

   )الحبیب زوجي( 

   ..  أمي حضن وشاركوني روحي من أقرب هم نَم إلى

   )وأخواتي إخواني( 

   ..  بالجمیل والعرفان والشكر الكلمات تفیهما ال الذین إلى

  ) وحماتي حماي (

   ..   كبدي لذةَف إلى ..  عیني قبل قلبي رآهم نَم إلى

   )وأحمد براء أبنائي( 

   ..العمل هذا إنجاز في ساعدني نَم كل إلى
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 ٌوتقدیر ٌشكر

 حمـدم نبینـا المرسـلین، ٕوامـام الخلـق أشـرف علـى والـسالم والـصالة ، العـالمین رب هللا الحمـد     
 ،،، وبعد الدین، یوم إلي بإحسان تبعهم ومن وصحبه آله وعلى

 بمـا و أنفعتنـا ینفعنـا، مـا علمتنـا الحكـیم، العلـیم أنـت إنـك علمتنـا مـا إال لنـا علـم ال اللهـم     
ّمـن الـذي وتعـالى تبـارك اهللا أشـكر یـا كـریم، فـإني ًعلمـاوزدنـا  علمتنـا،  وكرمـه فـضله مـن علـي َ

 هـذا إتمـام علـى وأعـانني العلـم لطلـب ووفقنـي وهـداني ظـاهره وباطنـه، نعمالـ علـي ٕواحسانه وأسبغ
  .ًوآخرا ًأوال الشكر والحمد فله المتواضع البحث

وعمیـد  برئیـسها ممثلـة والتقـدم، العلـم منـارة اإلسـالمیة الجامعـة إلـى الجزیـل بالـشكر أتوجـه     
ال  كمـا البحـث، هـذا إجـراءات تمـامإل تـسهیالت مـن لـي قـدموه لمـا فیهـا العاملین و العلیا الدراسات
 :زقـوت، والـدكتور شـحادة محمـد: لـدكتورل الكبیـر والتقـدیر الـوفیر بالـشكر أتوجـه أن إال یـسعني

 ومـن نـشأت، یـدیهما الدراسـة فعلـى هـذه علـى اإلشـرافعلـى تكرمهمـا بمحمـود محمـد الرنتیـسي، 
 . خیر كل اهللا مافجزاه هذه دراستي فأتممت واصلت، وبفضل توجیهاتهما نهلت علمهما

أدهـم  :والحكـم الـدكتور المناقـشة لجنـة لعـضوي الجزیـل بالـشكر أتقـدم أن لـي یطیـب كمـا     
  .ًخارجیا ًمناقشا - فتحي كلوب : والدكتور ،ًداخلیا مناقشا - البعلوجي

 الحـصول علـى فـي لـي لمـساعدتهم الدولیـة الغـوث وكالـة فـي لعـاملینأن أشـكر ایفـوتني  وال     
  . هذا البحث ٕواتمام الدولیة، الغوث وكالة مدارس في الدراسة برنامج لتطبیق الالزمة تالمعلوما

 المنیرة وأرائهم بإرشاداتهم شرفوني الذین المحكمین السادة إلى وتقدیري شكري بخالص أتقدم     
 . البناءة

خیـر  إلـى المتواضـع البحـث هـذا إخـراج فـي أسـهم مـن لكـل الجزیـل بالـشكر أتقـدم الختـام وفي     
   .وجود
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  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  :مقدمة
صــفت بأنهــا الوعــاء الــذي لــذلك و فــي حیــاة الفــرد والمجتمــع و عظــیم وشــأن أهمیــةللغــةإن 

یحفـــظ میـــراث األمـــة وتاریخهـــا الفكـــري والثقـــافي والفلـــسفي والـــدیني، ومـــن المعـــروف أن الـــشعوب 
كیانهــــا وأبــــرزت شخــــصیتها ونالــــت حریتهــــا كانــــت أول مــــا تلجــــأ إلــــى اللغــــة واألمــــم التــــي أوجــــدت 

 وتـــضعف لغتهـــا بقــوة تقـــوى فاألمــة مجـــدها، ٕواعــادة قوتهـــا وانبعــاث األمـــة لوحــدةباعتبارهــا وســـیلة 
  )79م، ص1999 زقوت،. (بضعفها

كمــــا أن اللغــــة ظــــاهرة ســــلوكیة إنــــسانیة، تـــــؤدي وظیفــــة حیاتیــــة مهمــــة فــــي االتـــــصاالت 
  )29م، ص2005مردان، . (تنفیذ حاجات اإلنسان الفكریة والتعبیریةلالستجابة ب

ـــم المـــواد  ـــیم وتعل وممـــا هـــو متفـــق علیـــه أن اللغـــة منظومـــة مترابطـــة تـــؤثر وتتـــأثر فـــي تعل
الدراسیة، وهي أداة المعلم في التفكیـر والتواصـل مـع المجتمـع، وعلـى هـذا األسـاس فـإن نمـو الفـرد 

وتها یحتــل الــشكل المكتــوب فهــي المرتبــة التالیــة مــن حیــث یــرتبط بنمــو لغتــه، واللغــة مــع كــون صــ
الوجـــود، وهـــي تحمـــل المعـــاني والرمـــوز، تحمـــل هـــذه المعـــاني لیعرفهـــا كـــل مـــن المـــتكلم والـــسامع 

  )203م، ص2000عبد الحمید، (. ًیصبح االتصال ضعیفا والقارئ وبدون اللغة
فهـي أداة للتفكیـر والتعبیــر وتـؤدي اللغـة العربیـة وظـائف رئیـسة فـي حیـاة الفـرد والمجتمـع،   

 واالتــصال اللغــوي الــذي تــسعى .)9م، ص1986، ، وشــحادة، ومكــيخــاطر(والتــدوین واالتــصال 
ُاللغــة العربیــة إلــى إكــسابه للمــتعلم یقــدم مـــن خــالل مهــارات أربــع ممثلــة فــي  َّ التحــدث واالســـتماع (ُ

الـبعض لتحقیـق النمـو اللغـوي ، فثمة ترابط وتكامل بین هذه المهارات مع بعـضها )والقراءة والكتابة
  .بشكل سلیم

وتــزداد حاجــة اإلنــسان إلــى القــراءة مــع مــا یــسود العــالم مــن ثــورة معرفیــة، ومــع مــا تفــرزه 
ًالمطابع من إنتاج فكري ومعرفي بمعدالت هائلة یومیا، حیث أطلق علیهـا مـسمى الموجـة الثالثـة، 

لقــرن الحــادي والعــشرین، بمــا یتمیــز وأصــبحت المعرفــة قــوة تمكــن اإلنــسان مــن الولــوج اآلمــن إلــى ا
مــن تطــورات وتناقــضات وتقــدم تكنولــوجي متالحــق الخطــى، وفــي ســبیل ذلــك كلــه لــیس مــن ســبیل 
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لإلنـــسان إال بـــامتالك المعرفـــة، والتحـــصن بهـــا فـــي مواجهـــة كـــل التحـــدیات، و لـــن یـــأتي ذلـــك إال 
  . بالقراءة 

عنـــاه المعـــروف وهـــي بـــاب القـــراءة مفتـــاح كـــل شـــيء فـــي حیاتنـــا، ألنهـــا أســـاس التعلـــیم بم
ً، وكفــى بهــا شــرفا أنهــا كانــت أول مــا نطــق بــه الحــق ونــزل علــى رســوله ًالمعــارف والخبــرات جمیعــا

  .]1: العلق[ " " الكریم في قوله تعالى
: كذلك تعهد اهللا تعالى بحفظها من خالل حفظه جل وعال لكتابه الكریم في قولـه سـبحانه

  .]9: الحجر[" "
ُ مــصدر الفهــم والتعقــل، فمــن أراد أن یكــون عــاقال یعقــل مــا یقــال ومــا وكــذلك فــالقراءة هــي   ً

: ُیقرأ علیه فلیـتعلم العربیـة، ألنهـا مفتـاح الفهـم والتفقـه وسـبب إصـالح المعـاش والمعـاد لقولـه تعـالى

  .]2-1: یوسف[ " ،"
والقراءة هي المحور األساسي الذي تدور حولـه جمیـع عملیـات الـتعلم، وهـذا مـا أكـده عبـد   
ُإن القـــراءة وســـیلة الـــتعلم األساســـیة فهـــي عـــــدة المــــتعلم وأداة : "بقولـــه) 56، صم2000(الحمیـــد  َّ ُ

  ."تحصیلیة في تعلم اللغة وفروع المعرفة األخرى التي یتلقاها داخل المدرسة أو خارجها
ویعــد الفهــم القرائــي هــو الغایــة الرئیــسة مــن القــراءة، وتتجلــى أهمیتــه فــي أنــه معــین علــى 

لثـروة اللغویـة بمعانیهـا الحرفیـة والمجازیـة، إذ بـدون هـذه الثـروة اللغویـة ال یفهـم المـتعلم مـا تطـویر ا
تحدیـد داللــة الكلمـة، وتحدیــد الفكــرة العامـة واألفكــار الجزئیــة، : یقـرأ، وتلیهــا المهـارات األخــرى مثــل

تنظـیم الـذي اتبعـه وقراءة األشكال والرسوم البیانیـة، وكـذلك اسـتنتاج المعـاني الـضمنیة، واسـتنتاج ال
الكاتــب، والمقارنــة بــین األشــیاء المتــشابهة وغیــر المتــشابهة، هــذا باإلضــافة لمهــارات الفهــم الناقــد 
ٕكمعرفــة وجهـــة نظـــر الكاتـــب، والتمییـــز بـــین الحقیقــة والـــرأي، وابـــداء الـــرأي والحكـــم علیـــه، وتحدیـــد 

  )203م، ص2000حمید، عبد ال. (العالقات بین األسباب والنتائج، وتقدیم األدلة والبراهین
) 56، صم2001(ومــسایرة للتقــدم التقنــي واالنفجــار المعرفــي الــسریع نــصحت الــسلیمان   

بنـــاء القـــارئ الـــواعي الـــذي ال یتوقـــف عنـــد رحلـــة التعـــرف علـــى الكلمـــات "المـــربین بالعمـــل علـــى 
  ".والنطق بها، بل یتعدى ذلك لیصل إلى مرحلة الفهم القرائي

ة بــل المحوریــة التــي تهــدف القــراءة إلــى تنمیتهــا، حیــث إن الفهــم والفهــم هــو المهــارة الرئیــس  
  القرائي هو الهدف األسمى من القراءة الذي یسعى المعلم إلى تحقیقه، وتهدف العملیة التعلیمیة 
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  .إلیه، فالقراءة بال فهم ال تعد قراءة بمفهومها الصحیح
القـراءة، والعملیـة الكبـرى التـي ولما كان االستیعاب والفهم القرائي الجـوهر الحقیقـي لعملیـة 

تتمحور حولها كل العملیات األخرى، فاالستیعاب هـو ذروة ثمـرات القـراءة وأسـاس عملیـات القـراءة 
جمیعهـا، فــاالنطالق والــبطء فـي القــراءة یتوقــف علـى اســتیعاب القــارئ لمـا یقــرأ، بــل إن االســتیعاب 

  )111م، ص2010الحوامدة،  (.عامل أساسي في السیطرة على فنون اللغة
وفي نفس المعنى فإن غایـة تعلـم اللغـة هـي إعـداد مـتعلم قـارئ فـاهم، فـالفهم هـو العنـصر   

ـــیمهم اللغـــة التركیـــز علـــى تنمیـــة  ـــم اللغـــة وهـــذه الغایـــة تتطلـــب مـــن المهتمـــین بتعل الـــرئیس فـــي تعل
  .مستویات فهم المقروء ومهاراته أثناء تعلیمهم اللغة ولیس مجرد ضبط األشكال اللغویة

تـى نـصل إلـى فهـم قرائـي سـلیم صـحیح البـد مـن وضـع خطـط لتـدریس نـوع القـراءة بمـا وح  
یحقـــق الفهـــم القرائـــي لـــدى طـــالب المراحـــل التعلیمیـــة المختلفـــة، وكـــذلك البـــد مـــن ضـــرورة تـــدریس 

  .الطالب حل اكتساب مهارات الفهم القرائي من خالل أسالیب تعلم حدیثة
كلهـــا فالطالـــب یـــسرع فـــي القـــراءتین الجهریـــة فـــالفهم القرائـــي هـــو أســـاس عملیـــات القـــراءة   

والــصامتة إذا كــان یفهــم معنــى المقــروء، ویتعثــر بــل یتوقــف إذا جهــل معنــى مــا یقــرأ، وكــذا القــراءة 
  .ًاالستماعیة ال یجني الطالب منها نفعا ما لم یفهم المقروء على سمعه

إخفاقـه فـي الحیـاة ًونظرا لما للفهم القرائي مـن أهمیـة عظمـى فـي تحدیـد نجـاح الطالـب أو   
  .الدراسیة، فإن الطالب یعانون بشكل عام من ضعف واضح في فهم ما یقومون بقراءته

ًونظــرا ألهمیــة الفهــم القرائــي، فقــد حظــي باالهتمــام مــن جمیــع العــاملین فــي وزارات التربیــة 
ًوالتعلیم في البلدان العربیة المختلفـة، فجعلتـه هـدفا رئیـسا مـن أهـداف تعلـیم اللغـة الع ربیـة بالمرحلـة ً

ـــــاحثون والتربویـــــون فـــــي البحـــــث عـــــن أنـــــسب الطـــــرق واألســـــالیب  ـــــة، وكـــــذلك اجتهـــــد الب اإلعدادی
  .واالستراتیجیات التي من شأنها أن تسهم في تحسین الفهم القرائي لدى الطالب

ومن أهم أسباب تدني مستوى الطالب في الفهم القرائي وافتقار مهاراتـه هـو قـصور طـرق   
 فـي تنمیـة فهــم المقـروء، التـصافها بـالنمط الجـاف الــذي جعلهـا تقـف عـاجزة عــن التـدریس المعتـادة

ٕالوفاء واكـساب الطـالب مهـارات الفهـم القرائـي التـي تـساعدهم علـى النجـاح فـي تعلـم القـراءة، فهـذه 
الطـــرق المعتــــادة ال تراعـــي میــــول الطــــالب وال تثیـــر اهتمامــــاتهم وال تتحــــدى تفكیـــرهم، ممــــا جعــــل 

  )62م، ص2011عید،  (.ًلقراءة مفقوداإحساسهم بأهمیة ا
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 لــذلك كــان البــد مــن تنویــع طــرق التــدریس بمــا یتناســب مــع الموضــوع المــراد تدریــسه وبمــا  
  .یتفق مع الفروق الفردیة مع المتعلمین

 إحـــدى اســـتراتیجیات Reciprocal Teachingوتعتبـــر إســـتراتیجیة التـــدریس التبـــادلي 
، )م1984( فـي عـام Anne Marie Palinsarینـسر التدریس التـي طـورت بواسـطة آن كـاري بال

حیــث ركــزت فـــي البدایــة علـــى تطــویر الفهــم واالســـتیعاب عنــد قـــراءة نــص مــا مـــن قبــل الطـــالب، 
وتتطلـــب هـــذه اإلســـتراتیجیة التعـــاون بـــین المعلـــم والطالـــب وتعزیـــز الحـــوار المتبـــادل بینهمـــا بهـــدف 

یـــة ومـــا وراء المعرفیـــة لـــدیهم، فالتـــدریس تنمیـــة قـــدرة الطلبـــة علـــى التفكیـــر وتنمیـــة القـــدرات المعرف
أبـو عـواد . (االسـتیعاب القرائـيیهـدف لمـساعدة الطلبـة علـى الفهـم وًالتبـادلي عملیـة ولـیس برنامجـا 

  )80م، ص2011وعیاش،
 التـدریس إسـتراتیجیةوقد أشارت نتائج الكثیر من الدراسات إلـى األثـر اإلیجـابي السـتخدام 

التــي أكـــدت علــى الفاعلیـــة اإلیجابیـــة ) م2008(اســة الخوالـــدة التبــادلي فـــي التــدریس الـــصفي، كدر
 لتنمیــة المهـــارات القرائیــة لـــذوي صــعوبات الـــتعلم علـــى إســتراتیجیة التـــدریس التبــادليلبرنــامج قــائم 

التـي أشـارت  لألثـر االیجـابي ) م2011(بالمرحلة األساسیة في األردن، ودراسة أبو عواد وعیاش 
 التبادلي في تنمیة التحصیل الدراسـي والتفكیـر التـأملي لـدى طالبـات  التدریسإستراتیجیةالستخدام 

  .الصف التاسع األساسي باألردن، وغیرها من الدراسات
سـتراتیجیات التـدریس الحدیثـة التـي تـستخدم فـي إ التدریس التبـادلي إحـدى إستراتیجیةوتعد   

فاعلـه مـع الـنص القرائـي، فهـي تحسین مهارات الفهم القرائي، والتي تعتمـد علـى إیجابیـة المـتعلم وت
ًتمثـــل انفتاحـــا فكریـــا باتجـــاه الـــنص مـــن عقـــول متعـــددة، ولهـــذا تعـــد   التـــدریس التبـــادلي إســـتراتیجیةً

 واعدة في تحسین الفهـم القرائـي، وتجنـب الملـل فـي أثنـاء تعلـم القـراءة، وتـساعد إستراتیجیةللطالب 
لــى أنهــا اتـصال ذو معنــى بیــنهم وبــین ًالطـالب علــى أن یــصبحوا أكثـر نــشاطا، وأن یــروا القـراءة ع

  .الكاتب وبین خبراتهم السابقة مما یؤكد التفاعل النشط بین القارئ والنص
ـــذلك نجـــد أن    ً التـــدریس التبـــادلي تـــوفر فرصـــا للمناقـــشة والتفاعـــل مـــع المـــادة إســـتراتیجیةل

ًالمقـروءة، وتحقیـق الوقـت نفـسه تعلمـا إیجابیـا مـن خـالل قـدرة الطـالب علـى تحمـل مـ سئولیة الــتعلم ً
  .ًمما یؤدي إلى تعلم ذي معنى قائما على الفهم

  ًضعفا  أن هناك   وأولیاء أمور الطلبة   من خالل شكاوي المعلمین وقد لمست الباحثة
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ًواضــحا وقــصورا فــي التركیــز علــى مهــارات القــراءة الرئیــسة، وخاصــة فــي ظــل الحجــم الكبیــر مــن ً 
فـــي الـــصف التاســـع " لغتنـــا الجمیلـــة"ر اللغـــة العربیـــة الـــدروس المقـــررة فـــي كتـــاب القـــراءة فـــي مقـــر

  .األساسي
وبعـــد إطـــالع الباحثـــة علـــى الدراســـات الـــسابقة التـــي تناولـــت مهـــارات الفهـــم القرائـــي تبـــین 
وبشكل جلي أهمیة هذه المهارة وخاصـة فـي المرحلـة األساسـیة، وللتأكـد مـن وجـود المـشكلة قامـت 

  .یین وأكدوا بدورهم وجود خلل وضعف في الفهم القرائيالباحثة باستطالع آراء المعلمین والتربو
 التــدریس التبــادلي فــي تنمیــة إســتراتیجیةومــن هنــا نــشأت فكــرة الدراســة الحالیــة الســتخدام 

ثـــر إیجـــابي وفعــال فـــي تنمیــة تلـــك المهـــارات، أمهــارات الفهـــم القرائــي لـــدى الطـــالب، لمــا لهـــا مــن 
لغــة العربیــة بــشكل خــاص والمباحــث الدراســیة وبالتــالي تحــسین مــستوى تحــصیلهم الدراســي فــي ال

  .األخرى بشكل عام
 التــدریس التبــادلي علــى تنمیــة المهــارات القرائیــة إســتراتیجیةلــذا ســعت الباحثــة لقیــاس أثــر 

  .في اللغة العربیة
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

لقــد لمــست الباحثـــة مــن خــالل عملهـــا كمعلمــة فـــي مدرســة إعدادیــة للبنـــات، ومــن خـــالل 
ٕاتها المتعددة مع زمیالتها معلمات اللغة العربیة وأولیاء أمور الطالبـات، واطالعهـا علـى نتـائج لقاء

أن هنــاك فتبـین ،  ومناقـشة زمیالتهــا فـي أسـباب تــدني النتـائجالطالبـات فـي االمتحانــات التحـصیلیة
ًضــــعفا واضــــحا لــــدى الطالبــــات ال یمكــــن تجاهلــــه فــــي امــــتالك مهــــارات الفهــــم القرائــــي بأنماطــــه  ً

ًتـساعا فـي األنمـاط والمـستویات العلیـا مـن اًومستویاته المختلفة، وأن هـذا الـضعف یـزداد وضـوحا و
ــــون مـــــساعدات تعلیمیــــــة كافیــــــة تعیــــــنهم علـــــى التغلــــــب علــــــى هــــــذه أالفهـــــم، و ن الطالبــــــات ال یتلقــ

ًالــــصعوبات، وخـــــصوصا فـــــي ظـــــل اعتمـــــاد المعلمـــــین والمعلمـــــات علـــــى الطـــــرق واالســـــتراتیجیات 
  . یدیة، مما شكل مشكلة جدیرة بالبحث والدراسةالتدریسیة التقل

وتـرى الباحثـة أن التـصدي لهـذه المـشكلة یكمـن فـي تجریـب اسـتراتیجیات حدیثـة یمكــن أن  
  .  التدریس التبادليإستراتیجیةتسهم في تنمیة مهارات الفهم القرائي لدى الطالبات، والتي منها 

  :یس التاليمما سبق یمكن تحدید مشكلة الدراسة بالسؤال الرئ
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 ما أثر استخدام إستراتیجیة التدریس التبادلي في تنمیة مهارات الفهم القرائي لدى طالبات -
  الصف التاسع األساسي؟

  :وینبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة
   ما الصورة العامة إلستراتیجیة التدریس التبادلي؟- 1
  ها لدى طالبات الصف التاسع األساسي؟ ما هي مهارات الفهم القرائي المراد تنمیت- 2
 بین متوسط درجات (α ≤ 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة - 3

 التدریس التبادلي ومتوسط درجات إستراتیجیةطالبات المجموعة التجریبیة التي تعلمت باستخدام 
ي مهارات الفهم القرائي في طالبات المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطریقة التقلیدیة ف

  االختبار البعدي؟
  :فرضیة الدراسة

 بین متوسط (α ≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 
 التدریس التبادلي ومتوسط إستراتیجیةدرجات طالبات المجموعة التجریبیة التي تعلمت باستخدام 

ي في بالطریقة التقلیدیة في مهارات الفهم القرائدرجات طالبات المجموعة الضابطة التي تعلمت 
  .االختبار البعدي
  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى  
  .ئمة لطالبات الصف التاسع األساسي تحدید مهارات الفهم القرائي في اللغة العربیة المال-1
م الحرفي لدى  التعرف إلى أثر استخدام إستراتیجیة التدریس التبادلي على تنمیة مهارة الفه- 2

  .طالبات الصف التاسع األساسي
  التعرف إلى أثر استخدام إستراتیجیة التدریس التبادلي على تنمیة مهارة الفهم اإلستنتاجي- 3

  .لدى طالبات الصف التاسع األساسي
 لدى  التعرف إلى أثر استخدام إستراتیجیة التدریس التبادلي على تنمیة مهارة الفهم النقدي- 4

  .صف التاسع األساسيطالبات ال
 لدى  التعرف إلى أثر استخدام إستراتیجیة التدریس التبادلي على تنمیة مهارة الفهم التذوقي- 5

  .طالبات الصف التاسع األساسي
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 التعرف إلى أثر استخدام إستراتیجیة التـدریس التبـادلي علـى تنمیـة مهـارة الفهـم اإلبـداعي لـدى -6
  .طالبات الصف التاسع األساسي

  :ة الدراسةأهمی
  :تكمن أهمیة الدراسة في أنها

تـــساهم عملیـــة تحدیـــد مهـــارات الفهـــم القرائـــي األساســـیة فـــي اللغـــة العربیـــة المالئمـــة لطلبـــة قـــد  -1
الــصف التاســع األساســي بطریقــة علمیــة فــي وضــوحها لــدى المعلمــین، وزیــادة فاعلیــة أدائهــم فــي 

  .على اكتساب طالبهم لهذه المهاراتالتركیز 
ســتراتیجیات حدیثــة إد المعلمــین فــي تطــویر أســالیبهم التدریــسیة مــن خــالل اســتخدامهم تفیــقــد  -2

  .كإستراتیجیة التدریس التبادلي، وتطویر أسالیب تقویمهم للفهم القرائي لدى طالبهم
تتیح الفرصة للطالبات بأخذ زمام المبـادرة فـي تعلـم اللغـة العربیـة مـن خـالل مـشاركتهم فـي قد  -3

  . التدریس التبادليإستراتیجیةموكلة لهن ضمن إنجاز المهام ال
تفیــد معــدي المنــاهج ومــؤلفي كتــب اللغــة العربیــة فــي تطــویر األهــداف المتعلقــة بمهــارات قــد  -4

  .ٕالفهم القرائي واعداد األنشطة التعلیمیة والتقویمیة التي تنمي تلك المهارات
  . بدراسات أخرىیستفید الباحثون من أدوات ونتائج الدراسة عند قیامهمقد  -5

  :حدود الدراسة
  :كانت حدود الدراسة على النحو التالي  

 الجــزء -" لغتنــا الجمیلــة"تقتــصر الدراســة علــى وحــدة دراســیة فــي كتــاب :  الحــدود الموضــوعیة-1
  . للصف التاسع األساسي-الثاني

 المتحــدة تقتــصر الدراســة علــى المــدارس اإلعدادیــة التابعــة لوكالــة األمــم:  الحــدود المؤســساتیة-2
  .لإلغاثة والتشغیل بمحافظات غزة

اقتــــصرت عینــــة الدراســــة الحالیــــة علــــى طالبــــات الــــصف التاســــع األساســــي :  الحـــدود البــــشریة-3
  .بإحدى مدارس وكالة الغوث الدولیة بمحافظة رفح

  .تم تطبیق الدراسة في مدرسة بنات الجنینة اإلعدادیة بمحافظة رفح:  الحدود المكانیة-4
-2015 مــن العــام الدراســي الثــانيتــم تطبیــق الدراســة فــي الفــصل الدراســي : لزمانیــة الحــدود ا-5

  .م2016
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  :متغیرات الدراسة
  :اقتصرت الدراسة على المتغیرات التالیة

  . التدریس التبادليإستراتیجیة :المتغیر المستقل
  . مهارات الفهم القرائي:المتغیر التابع

  :مصطلحات الدراسة
  :اإلستراتیجیة -1

لمة إستراتیجیة كلمة إنجلیزیة األصل أي أنه ال یوجد لها مرادف لغوي في اللغة إن ك
، وهذه الكلمة مشتقة بدورها Strategyالعربیة، ومصدر هذه اللفظة كلمة وهذه الكلمة اإلغریقیة 

 وهذه الكلمة اإلغریقیة Generalship، وتعني الجنرالیة Strategiaمن اإلغریقیة اإلنجلیزیة 
 وتعني جیش، والمعنى األصلي للفظة Again ، وتعني یقودStratosلفظین وهما مكونة من 

  . یشیر في مجمله إلى فن قیادة الجیوش– وطبقا الشتقاقها اللغوي –اإلستراتیجیة 
مجموعـــة مـــن الخطـــوط العریـــضة التـــي توجـــه "بأنهـــا ) 23، صم2001(عرفهـــا الـــسایح 

د وتوجــه مــسار عمــل المعلــم أثنــاء التــدریس والتــي العملیــة التدریــسیة واألمــور اإلرشــادیة التــي تحــد
   ."ًتحدث بشكل منظم ومتسلسل بغرض تحقیق األهداف التعلیمیة المعدة سابقا

إن اإلستراتیجیة في التدریس تعني خط السیر ) "138، صم2009(وذكر عطیة 
جل تحقیق أالموصل إلى الهدف، وتشمل جمیع الخطوات األساسیة التي یصفها المدرس من 

أهداف المنهج، فیدخل فیها كل فعل، أو إجراء له غایة، أو غرض، لذلك فان اإلستراتیجیة 
  ".بمعناها العام تمثل كل ما یفعله المدرس لتحقیق أهداف المنهج

مجموعة من األداءات التي : بأن اإلستراتیجیة هي ")11، صم2009 (األغاوقد ذكر 
تعلمین، وهي أحد عناصر المنهج التي تحتاج یستخدمها المعلم، لتحقیق سلوك متوقع لدى الم

إلى جهد من المعلم في اختیار األفضل من الطرق واألسالیب بما یعرفه من مصادر التعلم 
یحیط بالمتعلم كي ینشط، ویغیر من سلوكه، بمعنى أن  وأسالیبه؛ لتنظیم المجال الخارجي الذي

ألسالیب التي تتبع في تنظیم المجال  هي جزء متكامل من موقف العملیة واإستراتیجیة التدریس
  .للمتعلم

   معلمالت التي یتبعها مجموعة من اإلجراءات والممارسا: ًوتعرفها الباحثة إجرائیا بأنها
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  .ًفي إعداده وتنظیمه للمواقف التعلیمیة من أجل بلوغ األهداف المحددة سلفا
  : التدریس التبادلي-2

   لیمي یأخذ شكل الحوار بین المدرسیننشاط تع"بأنه ) 223، صم2003(عرفه زیتون 
سـتراتیجیات الفرعیــة ً بحیـث یتبــادلون األدوار طبقـا لإلأو بـین الطـالب بعــضهم الـبعض، والطـالب،
بهــدف فهــم المـادة المقــروءة، والــتحكم فــي )  والتلخــیص- التوضـیح – التــساؤل -التنبــؤ(المتـضمنة 
  ".عن طریق مراقبته، وضبط عملیاتههذا الفهم 

 فهم : تدریس تفاعلیة ترقى بكل منإستراتیجیة "بأنه) 23، صم2008(میرسروعرفتها 
 ومراقبة الفهم، من خالل مشاركة فاعلة للمناقشات الخاصة بالنص القرائي، ویعمل ،النص

التنبؤ، : ًالمدرس مع الطلبة معا لفهم النص من خالل حوار مكون من أربع استراتیجیات هي
  ".والتوضیحواستنباط األسئلة، والتلخیص، 

ـــم "بأنـــه ) 17، صم2009(وعرفـــه الـــدلیمي  نـــشاط تعلیمـــي یقـــوم علـــى الحـــوار بـــین المعل
والمــتعلم أو بــین تلمیــذ وآخــر مــضمونها أن یعمــل التالمیــذ فــي مجموعــات تــوزع فیهــا األدوار مــع 

  ."وجود قائد لكل مجموعة
ـــه ـــا بأن ـــة إجرائی إلجـــراءات  تدریـــسیة تتـــضمن مجموعـــة مـــن اإســـتراتیجیة :ًوتعرفـــه الباحث

التفاعلیـــة بـــین المعلـــم والطـــالب وبـــین الطـــالب أنفـــسهم، وتـــشتمل علـــى عـــدة خطـــوات منهـــا التنبـــؤ 
ً، تطبــــق فــــي المــــواد الدراســــیة التــــي تتــــضمن نــــصوصا مقــــروءة، التلخــــیصالتــــساؤل وووالتوضــــیح 

  .وتتطلب الفهم واالستیعاب
  : الفهم القرائي-3

عملیــة عقلیــة بنائیــة "ائــي بأنــه الفهــم القر) 31-30، ص صم2010(یعــرف عبــد البــاري 
تفاعلیـــة یمارســـها القـــارئ مـــن خـــالل محتـــوى قرائـــي، بغیـــة استخالصـــه للمعنـــى العـــام للموضـــوع، 
ویستدل على هذه العملیة من خالل امتالك القارئ لمجموعة من المؤشـرات الـسلوكیة المعبـرة عـن 

  ."هذا الفهم
 ٕوایجـــاد والمعنـــى، لرمـــزا بـــین الـــصحیح الـــربط "بأنـــه) 365ص م،2001 (یـــونس ویعرفـــه

 األفكـــار هـــذه وتـــذكر المقــروءة، األفكـــار وتنظـــیم المناســـب، المعنــى واختیـــار الـــسیاق، مـــن المعنــى
  ".المستقبلیة و الحاضرة النشاطات بعض في واستخدامها
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الفهــم أو تفاعــل القــارئ مــا هــو إال بنــاء "بــأن ) Coyne, 2007, P. 2(عرفــه كــوین 
 عملیـة معقـدة، وهـذه العملیـة تتكــون مـن مجموعـة مـن العناصــر أو المعنـى، وهـذا الفهـم مـا هــو إال

تفاعلــه مــع  ًالمكونــات وهــي المعلومــات والمهــارات، وأخیــرا االســتراتیجیات التــي یوظفهــا القــارئ فــي
  ".النص القرائي

 الغایــة مـن القــراءة والـضالة المنــشودة والهـدف الــذي یــسعى :ًوتعرفـه الباحثــة إجرائیــا بأنــه
ن خــالل التعــرف الــسلیم لمــا یــدل علیــه الرمــز اللغــوي باســتخدام عملیــات قرائیـــة إلیــه كــل معلــم مــ

  .عقلیة
  : الصف التاسع األساسي-4  

أحــد صــفوف المرحلــة األساســیة مــن مراحــل التعلــیم، والتــي تبــدأ مــن الــصف األول حتــى 
العاشـر فـي مـدارس الـسلطة الوطنیــة، ومـن الـصف األول حتـى التاســع فـي مـدارس وكالـة الغــوث، 

  .سنة) 15.5-14.5(وتتراوح أعمار الطلبة في هذا الفصل ما بین 
  



  12

  

  

  

  

  

  الثاني الفصل

  النظري اإلطار
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

ًوفقــا لموضــوع الدراســة؛ فقــد قــسمت الباحثــة اإلطــار النظــري إلــى محــورین رئیــسیین، حیــث        
نمـــا تنــــاول المحـــور الثــــاني مهـــارات الفهــــم تنـــاول المحـــور األول إســــتراتیجیة التـــدریس التبــــادلي، بی

   .القرائي
  التبادلي التدریس إستراتیجیة: األول المحور

  :مقدمة
 ولـذلك ،الـصفي التـدریس ةلعملیـ بالنـسبة ّخاصـــة أهمیة ذات تزال وال التدریس طرائق كانت       

 التـــدریس طـــرق علـــى الماضـــي القـــرن طـــوال البحثیـــة جهـــودهم مـــن األكبـــر الجـــزء ونالتربویـــ زركـــ
 ةالتعلیمیـــ المراحـــل فـــي المتعلمـــین لـــدى مرغوبـــة تعلیمیـــة مخرجـــات تحقیـــق فـــي وفوائـــدها المختلفـــة
 إال هـو مـا النـاجح المعلـم ّنإ": القـول انتـشار إلـى التـدریس بطـرق االهتمـام هذا ىأد وقد ،المختلفة
 طــرق داماســتخ علــى هــمطالب تــدریب إلــى المعلمــین تــدریب لــىع القــائمون وعمــد، "ناجحــة طریقــة

 تعریفـات مـن دتـرد مـا أقـدم ّفإن ولذلك، ونجاح بیسر التدریس أهداف قتحق ّالتي المختلفة التدریس
 التبــادلي التـدریس إسـتراتیجیة وتعـد .والـتعلم للتعلـیم الـسبل أیـسر كونهـا إلـى یـشیر التـدریس لطریقـة

 التـي تراتیجیاتاالسـ إحـدى  (Palincsar and Brown, 1985) بـراونو بالینكـسار اقترحهـا التـي
 مــا المــتعلم ٕوادراك ذاتـه، التفكیــر حـول التفكیــر بهـا قــصدی والتـي ،المعرفــة وراء مـا ســلوكیات تنمـي
 عملیـــة إدارة خاللهـــا مـــن یمكـــن تنظیمیـــة إجـــراءات مـــن ذلـــك یتـــضمنه بمـــا یعرفـــه، ال ومـــا یعرفـــه

 علـى تعلـیمهم ومـن المعنـى، ذات القـراءة مـن تمكـنهم التـي الطلبـة تـدریس إستراتیجیة فهي التفكیر،
 التعاونیــة، الطالبیــة ومجموعاتــه المعلــم التــدریس هــذا ویــشمل ،الخــاص وفهمهــم اســتیعابهم مراقبــة
  .معین موضوع یخص فیما والمحاورة النقاش قیادة في األدوار یتبادلون حیث

  :التبادلي التدریس إستراتیجیة مفهوم
الطالب على فهم النصوص بصفة  التدریس التبادلي هي إستراتیجیة تعین إستراتیجیةإن 

عامة، وتعتمد هذه اإلستراتیجیة على االستعانة بمجموعة من اإلجراءات أو الخطوات بعد 
نمذجتها أمام الطلبة وتقدیم المساعدة أو التدعیم المناسب لتنفیذها بشكل صحیح، وتتم إجراءات 

، )Questioning(ساؤل ، والت)Predicting(التنبؤ : هذه اإلستراتیجیة في أربعة مراحل هي
، ویتم تطبیق هذه اإلجراءات )Summarizing(ً، وأخیرا التلخیص )Clarifying(والتوضیح 

من ) مرحلة(بشكل دائري ال خطي، بمعنى أن الباحث یمكنه أن یبدأ بأي إستراتیجیة فرعیة 
  )155ص م،2010 الباري، عبد(. إستراتیجیات التدریس التبادلي
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تدریس التبادلي على المناقشة والحوار الذي یدعمـه مـن قبـل المـدرس وتعتمد إستراتیجیة ال
التنبـــؤ، التوضـــیح، التـــساؤل، التلخـــیص، وتعتمـــد هـــذه : وتـــتم وفـــق أربـــع إســـتراتیجیات فرعیـــة هـــي

  )Oczkus, 2003, P. 12. (اإلستراتیجیة على فنیة التفكیر بصوت مرتفع
ــــة إســــتراتیجیة فهــــي ــــة، تفاعلی ــــنص مــــع القــــارئ لتفاعــــ تــــستهدف والتــــي تعاونی  القرائــــي ال

 الرئیــسة، األفكــار واســتنباط الجدیــدة، المعرفــة بنــاء فــي منهــا واالســتفادة الــسابقة، لخبراتــه وتنــشیطه
 الــسابقة، الخبــرة علــى باالعتمــاد الــنص مــن القرائــي المعنــى بنــاء هــي أو یتــضمنها، التــي والحجــج

 ,Todd (."والتـساؤل والتنبـؤ، یص،والتلخـ التوضـیح،: "هـي استراتیجیات أربع خالل من ذلك ویتم

2006: P. 5(  
َعرفــت كمـا ِّ  التعلــیم علــى تقـوم المعرفــة، وراء مــا اسـتراتیجیات إلــى تنتمــي إسـتراتیجیة بأنهــا ُ

 فهـم بغیـة الـبعض، بعـضهم الطـالب وبـین جهـة، مـن وطالبـه المعلم بین الحواري التفاعلي والتعلم
 وتحدیــــد الطـــالب بـــین االســـتجواب: هـــي رعیـــةف اســــتراتیجیات أربـــع مـــن وتتكـــون القرائـــي، الـــنص

 وتــستخدم والتوضــیح، القرائــي، الــنص فهــم مــن تزیــد التــي األســئلة وصــیاغة األساســیة، المعلومــات
 عـــن القـــارئ لـــدى المعرفیـــة الخلفیـــة لتفعیـــل التنبـــؤ، ٕواســـتراتیجیة الفهـــم، فـــي قـــصور یحـــدث عنـــدما
 عبــر الهامــة المعلومــات إلــى اللتفــاتا یــتم حیــث التلخــیص ًوأخیــرا ســیحدث، مــا فــي التفكیــر طریــق
  ).Clark, 2003: P. 14  (.بالموضوع الواردة والفقرات الجمل

ـــهتـــوعرف ـــا بأن  تدریـــسیة تتـــضمن مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات إســـتراتیجیة :ًه الباحثـــة إجرائی
 ،التفاعلیــة بــین المعلــم والطــالب وبــین الطــالب أنفــسهم، وتــشتمل علــى عــدة خطــوات منهــا التنبــؤ

ً والتلخـــیص، تطبـــق فـــي المـــواد الدراســـیة التـــي تتـــضمن نـــصوصا مقـــروءة، ، والتوضـــیح،والتـــساؤل
  .وتتطلب الفهم واالستیعاب

  : التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام مبررات
   وتعاونیة ذهنیة إجراءات من للقارئ تقدمه فیما التبادلي التدریس إستراتیجیة أهمیة تبدو

، م2003( زیتون أشار وقد الفرعیة، لالستراتیجیات هتوظیف خالل من النص فهم في تساعد
   :یلي كما التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام جدوى إلي) 227ص
  .المواد معظم وفي الدراسیة الصفوف في تطبیقها سهولة -
 الخاصة الحاجات ذوي من الطالب لدى القرائي الفهم على القدرة تنمیة في فاعلیة ذات -

 .القرائي الفهم في ةالمنخفض والقدرة

 .الكبیرة األعداد ذات الصفوف في استخدامها یمكن -

  .والمناقشة الحوار على القدرة تنمي -
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 ویبني النص مع القارئ فیه یتفاعل ًنشاطا باعتبارها للقراءة المعاصرة النظر وجهة مع تتفق -
  .بذاته یقرأه لما معنى

   .سیةالدرا المواد كافة في الطالب تحصیل من تزید -
   :التالیة المبررات) 160، صم2010 (الباري عبد ویضیف

  .القرائي الفهم مهارات تنمیة في تسهم -
 Strategy Based( المعلم على ال المتعلم حول تتمركز التي ستراتیجیاتاإل من أنها -

(Learner، هملف الجهد من مزید ببذل المتعلم یقوم حیث ٕوایجابیته، المتعلم نشاط في تسهم مما 
  .الموضوع جزیئات في یتوه وال للموضوع، اإلجمالي المعنى

 أداءاته تأمل على تدربه ثم ومن ومهام، أعمال من به یقوم فیما المتعلم تفكیر في تساعد -
  .إلیها الوصول المراد األهداف یحقق بما علیها، وحكمه ومراقبته فیها، وتفكیره

 ومعارف معلومات من لدیه ما استحضار وعلى للمتعلم، السابقة المعرفة تنشیط على تعمل -
  .القرائي النص لفهم وقیم،

 ذات قدیمة معلومات من بالفعل الطالب یمتلكه بما الجدیدة، األفكار ربط على الطالب تعین -
  .القراءة بموضوع صلة

  .مهام من به یكلفون فیما لزمالئه ومشاركته تعلیمه، مسؤولیة تحمل على الطالب تعین -
 الفهم وصعوبات عامة القرائیة الصعوبات السیما التعلم صعوبات على التغلب في تساعد -

  .خاصة القرائي
 المهارات وتنمیة للتعلم، الدافعیة زیادة: مثل اإلیجابیة المخرجات من مجموعة تحقق -

  .التعاونیة والمهارات الزمالء، مع االجتماعیة
  .إلیها ینتمي التي للجماعة والوالء نتماءباال والشعور القیادة، مهارات تنمیة في تساعد -
  .للطالب الكبیرة األعداد مع بكفاءة اإلستراتیجیة هذه تستخدم -

  ).م2010 (أضافه عبد الباري، و)م2003(أشار إلیه زیتون وتتفق الباحثة مع ما   
  :التبادلي التدریس إستراتیجیة أهمیة

 تنمیة في تسهم التبادلي التدریس یةإستراتیج أن على التربویة األدبیات من العدید أكدت
  :  فهي الطالب، لدى والوجدانیة والمهاریة المعرفیة الجوانب من العدید

  .الطالب لدى الذاتیة المهارات تنمیة على تساعد -
  .التعلم نحو الطالب دافعیة من تزید -
  .الدراسي التحصیل من تزید -
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  .الطالب على المرح من ًشیئا تضفي -
  : على القدرة الطالب لدى تنمي -

  .الرأي ٕوابداء والمناقشة الحوار *
  .الموضوع في المهمة المعلومات استنباط *
  .دراسته المراد الموضوع من الرئیسة المفاهیم واستخالص التلخیص *
  .األسئلة صیاغة *

  .التعلم صعوبات ذوي الطالب تفید -
  ) 339 صم،2008 الرفاعي،     (.فریق في العمل روح لدیهم تنمي -

كسر كل الحواجز یلي  التدریس التبادإستراتیجیةباإلضافة لما ذكر، فإن الباحثة ترى بأن تطبیق 
  .مفعمة بجو الحب واألخوة  فاعلةوجد بیئة صفیةویبین الطالبات، 

  :التبادلي التدریس إستراتیجیة مزایا
، عدة بمزایا تتمتع ليالتباد التدریس إستراتیجیة أن إلى التربویة والدراسات األدبیات تشیر

  :المزایا في النقاط التالیة) 3-2م، ص ص2007(حیث أسرد حسین 
  .المواد معظم في الدراسیة الصفوف في تطبیقیه سهولة -
  .والمناقشة الحوار على القدرة تنمیة -
  .الكبیرة األعداد ذات الدراسیة الصفوف في استخدامه إمكانیة -
  .الدراسیة المواد كافة في التالمیذ تحصیل زیادة -
 القرائي الفهم في المنخفضة القدرة ذوي التالمیذ لدى خاصة القرائي الفهم على القدرة تنمیة -

  .القراءة تعلم في والمبتدئین
  .النص مع القارئ فیه یتفاعل نشاط باعتبارها للقراءة المعاصرة النظر وجهة مع اتفاقه -
   تزید حیث الذكر سالفة األربع التبادلي التدریس أنشطة في الخجولین التالمیذ مشاركة تشجیع -

    .بنفسه التلمیذ ثقة
  :التالیة المزایا) 235، صم2009 (عطیة ویضیف

  .الموضوع على وتركیزهم الطلبة انتباه من تزید -
  .المشاركة على الضعاف وتشجیع القراءة، في ورغبتهم الطلبة دافعیة من تزید -
  .التفكیر ضبط على قدرتهمو بأنفسهم، الطلبة ثقة تدعم -
  .واالكتشاف واالستقصاء القرائیة األنشطة لممارسة الطلبة أمام الفرصة توفر -
  .والتعزیز الراجعة التغذیة توفر -
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   .واحدة طریقة على تعتمد وال ثراء أكثر بیئة توفیر -
  :التبادلي التدریس إستراتیجیة أهداف

 وقدیق مجموعة من األهداف لدى الطالب،  تحقإلى التبادلي التدریس إستراتیجیة تهدف
  :التالیة التبادلي للتدریس األساسیة األهداف )Rotoloni, 2005, P. 11(روتولوني  حددت

 طرح إستراتیجیة التوقع، إستراتیجیة: فرعیة استراتیجیات أربع خالل من الفهم مستوى تحسین -
  .التلخیص إستراتیجیة التوضیح، إستراتیجیة األسئلة،

  .المعلم قبل من والتوجیه والنماذج بالمحاكاة السابقة ستراتیجیاتاإل عزیزت -
  .ستراتیجیاتاإل تطبیق أثناء تقدمهم مراقبة على الطالب مساعدة -
  .وتعزیزه الفهم تحسین في للتعلم االجتماعیة الطبیعة من االستفادة -
  .الفرعیة اتستراتیجیاإل خالل من الطالب لدى معرفیة البعد المهارات تنمیة -
 ومجموعات الشاملة المجموعات مثل مختلفة تعلیمیة بیئات في التدریسي األداء مستوى تقویم -

   .الصغیرة التعلم حلقات
  : التالیة األهداف تحقیق إلى اإلستراتیجیة هذه تسعى كما

 كسلو ومحاكمة القرارات، واتخاذ القیادة، على قادرین المتعلمین اإلستراتیجیة هذه تجعل -
  .القیادیة الشخصیة بناء في ذلك أهمیة یؤكد الذي األمر مقبولة، بطرق وتطویره اآلخرین،

 على وتدریبهم مجموعات، في تفاعلهم خالل من المتعلمین عند الدماغ جانبي تنشیط -
 بكلیته الدماغ قدرة من یزید الذي األمر والتنبؤ، األسئلة، وطرح التلخیص، مثل اللغویة المهارات

  )253ص م،2008 ،والجیش عفانة(. المثیرات هذه مع لتعاملا على
  :التبادلي التدریس إستراتیجیة أسس

  :منها األسس من مجموعة) 168- 167، ص ص2006 (الشعیبيطعیمة و حدد
  .وطالبه المعلم بین مشتركة مسئولیة التبادلي للتدریس الفرعیة ستراتیجیاتاإل تطبیق أن -
 األربعة، الفرعیة االستراتیجیات ونمذجته للتعلیم المبدئیة سئولیةالم المعلم تحمل من بالرغم -

 كل إلجراءات محاكاتهم طریق عن الطالب إلى بالتدریج تنتقل أن یجب المسئولیة فإن
  .تكاملي بشكل إستراتیجیة

 التأكد المعلم وعلى ،إستراتیجیة لكل المتضمنة األنشطة في الطالب جمیع اشتراك ضرورة -
 كل مستوى ضوء في وتعدیلها التكلیفات تكییف أو الراجعة، والتغذیة الدعم دیموتق ذلك، من

  .حدة على طالب
   مفیدة ذهنیة  إجراءات هي  المتضمنة االستراتیجیات أن باستمرار  الطالب یتذكر أن ینبغي -
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   .تساعدهم على تطویر فهمهم لما یقرأون
  : مبادئ إستراتیجیة التدریس التبادلي

    :Scaffolding  التدعیم أو المساندة - أ
 القراء مالحظة خالل من تتم التبادلي التدریس إستراتیجیة في التدعیم أو المساندة

 في التبادلي للتدریس الفرعیة االستراتیجیات یمارس )Modeling( عملي لنموذج) الطالب(
 Work( المعلم وتوجیه إشراف تحت النموذج هذا بمحاكاة الطالب یقوم ثم قرائي، درس

Independently(، یستطیع حتى التدریجي االنسحاب في المعلم یبدأ ثم النص، فهم لمحاولة 
  .مستقل بشكل التبادلي للتدریس الفرعیة ستراتیجیاتاإل تنفیذ الطالب

  :Thinking Aloud  مرتفع بصوت التفكیر -ب
 باستخدام یذهاتنف یتم أنشطة على تعتمد إستراتیجیة التبادلي التدریس إستراتیجیة لیست

 نطلق أن یمكن ما أو (حواریة مناقشة شكل في اإلستراتیجیة هذه صممت ٕوانما والقلم، الورقة
 الحدیث هذا ویتم مرتفع، بصوت یفكر كي القارئ یرثتست اإلستراتیجیة فهذه ،)التفاكر اسم علیه
  .التبادلي للتدریس الفرعیة ستراتیجیاتاإل مع
  :Metacognition  المعرفة وراء ما - ج

 الخاصة العقلیة والعملیات بتفكیره، الطالب أو الفرد وعي إلى المعرفة وراء ما وتشیر
 وراء ما مع مرتفع بصوت التفكیر فنیة تتكاتف ثم ومن للموضوع، قراءته عند یمارسها التي

 والتساؤل، التنبؤ، إستراتیجیة توظیف في الطالب مهارات تنمیة في یسهمان بحیث المعرفة
  .والتلخیص یح،والتوض

  :Cooperative Learning  التعاوني التعلم -د
 التدریس في التدعیم أو المساندة لفنیة ًجدا المهمة األمور من التعاوني التعلم ویعد

 الطالب لكل تتیح ألنها وذلك المعرفة، وراء ولما مرتفع، بصوت التفكیر لفنیة وكذا التبادلي،
 مما البعض، بعضهم مع تبادلها ومحاولة الموضوع، حول ةالسابق معارفهم تنشیط في المشاركین

   .القراءة لموضوع ًعمقا أكثر ًفهما یتیح
 ستراتیجیاتهٕاو التبادلي التدریس لمفهوم السابقة األسسوتستقرئ الباحثة من خالل 

 ياإلیجاب التفاعل عن الحقیقي وتعبیره شمولیته، حول ًنظریا ًدعما یقدمبأنه  به المتضمنة الفرعیة
 هذه أن أي المقروء، النص مع التعامل في وفعالیته القارئ نشاط یضمن مما القراءة، عملیة في

: منها عدیدة عناصر من وتتكون المعرفة، فروع من فرع أي في لالستخدام تصلح اإلستراتیجیة
  .التفكیر وراء وما والتفكیر، واالستقصاءات، المناقشات،
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  :ليالتباد التدریس إستراتیجیة محددات
 اإلستراتیجیة هذه تطبیق یمكنهم الطالب أن إلى تشیر الدراسات نتائج أن من بالرغم

 أنهما إال الجهد، بعض مع استخدامها على طالبهم تدریب یمكنهم المعلمین وكذلك بكفاءة،
  :مثل التبادلي للتدریس الفرعیة االستراتیجیات تنفیذ عند المحدداتو كالتالمش بعض یواجهان

  .بها عهدهم بدایة في ًوخصوصا ستراتیجیات،اإل تنفیذ في الطالب دىل صعوبة -
  .بالدارسین الدراسیة الفصول المتالء نتیجة صاخبة، تعلیمیة بیئات في الطالب وجود -
  .التبادلي للتدریس المصاحبة األنشطة على للتدریب ًنسبیا ًوقتا المتعلمین بعض یحتاج -
  .التبادلي التدریس أنشطة يف الخجولین المتعلمین مشاركة قلة -
 من أكثر جزئیة في والخوض الحوار أثناء المجموعة أفراد بعض قبل من الوقت إضاعة -

  .غیرها
  )227م، ص2003 زیتون،( .بحریة الحوار فیها للمتعلمین یتسنى خاصة تعلیمیة لبیئة تحتاج -

  : التدریس التبادليإستراتیجیةاستراتیجیات 
)http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=9336(  
استراتیجیات   رئیسة ینضوي تحتهاإستراتیجیة التدریس التبادلي هي إستراتیجیةإن 

 Brown)هذه االستراتیجیات كما أوردها ، ویمكن وصفلفهم النص القرائي ًفرعیة، تستخدم معا
and Campione, 1992 ( كما یلي:  

ً مـــــــن القـــــــارئ أن یـــــــضع فروضـــــــا أو اإلســـــــتراتیجیة هـــــــذه تتطلـــــــب Predicting:  التنبـــــــؤ-أ 
لمؤلــــف فــــي الخطــــوة التالیــــة مــــن الــــنص، األمــــر الــــذي یـــــوفر  عمــــا سیناقــــشه اتیــــصوغ توقعــــا

ــــــة تأكیــــــد أو دحــــــض هــــــذه  ًاهــــــدف ــــــاء القــــــراءة؛ لمحاول ــــــي أثن ــــــضمن التركیــــــز ف أمــــــام القــــــارئ، وی
  .التوقعات

وله قطعــــــة قرائیــــــة مــــــا ویمكــــــن للمعلــــــم أن یــــــساعد طالبــــــه علــــــى أن یتوقعــــــوا مــــــا ســــــتتنا
   :من خالل المساعدات التالیة

   .قراءة العنوان األصلي والعناوین الفرعیة -
  ).إن وجدت( االستعانة بالصور  -
   .النص ِّاالستعانة باألسئلة التي یضمنها الكاتب متن -
   .قراءة بعض الجمل في الفقرة األولى -
   .في النص قراءة السطر األول من كل فقرة -
   .اءة الجملة األخیرة من الفقرة األخیرةقر -
  )Oczkus, 2003, P P. 22-26( .والجداول، والتواریخ، واألعداد مالحظة األسماء، -
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 تتــیح الفرصــة أمــام القــارئ لتحدیــد األفكــار اإلســتراتیجیةهــذه  Summarizing:  التلخــیص-ب
مهمـة فـي الـنص، مـن خـالل ًالنص المقروء، وأیضا إلحداث تكامل بین المعلومات ال الرئیسة في

  .ٕوادراك العالقات بینها تنظیم
مــن وذلــك  المقــروء بــشكل جیــد وعلــى المعلــم أن یبــین لطالبــه أن القــارئ یمكنــه تلخــیص

  : خالل
  .االقتباسات من أجل تعزیز فهم المقروء  التأكید على استخدام كلمات الطالب الخاصة، ولیس-
انـت كتابیـة أم شـفهیة؛ للتأكـد مـن أن الطـالب قـد حكمـوا أك تحدید الفترة الزمنیة للتلخیص، سواء -

   .على األهمیة النسبیة لألفكار
ُترك الطالب یناقشون ملخصاتهم، وخاصة وضع معاییر لقبول أو استبعاد المعلومات - ُ .  
   .الضروریة  حذف المعلومات غیر-
   .حذف المعلومات المكررة -
  .) متى، أین، لماذا، وكیفماذا، من،(االهتمام بأدوات استفهام مثل  -
   .المهمة أو األفعال التركیز على مصطلحات العناوین أو المصطلحات -

مــاذا ســألخص؟ : الطــالب كمــا یمكــن للمعلــم أن یرســم الجــدول التــالي علــى الــسبورة أمــام
مـنهم أن یفكـروا ثـم یطلـب  ینتهـي التلخـیص؟ بماذا یبدأ التلخیص؟ ما المضمون األساسـي؟ بمـاذا

  . لملء الجدول الموضحإتباعه، عما ینبغي فعبصوت مرت
 المعلومـات الموجـودة ًمـستخدما )عندما ینتهي من ملء الجدول(ثم یكتب جملة التلخیص 

 بعـد - بـصوت مرتفـع–ثم یرشدهم لكي یسألوا أنفسهم األسـئلة التالیـة  ،في كل عمود من الجدول
   :كتابة الملخص

  ص؟مهمة غیر متضمنة بالملخ هل هناك معلومة -
توصـلوا إلیهـا؟ ومــا المـشاكل التـي طــرأت  مـا الخطـوات التـي اتبعــت؟ ومـا الطـرق الــصعبة التـي -

   علیهم؟ وما النتیجة النهائیة؟
   المعلومات في ترتیبها الصحیح كما عبر عنها الكاتب؟ هل -
  اعتقد الكاتب أنها أكثر أهمیة من غیرها؟ ُهل سجلت المعلومات التي -

  )503 ص،م2003دونالد،       (
ن مهــارة أعلــى المعلــم أن یكــون علــى وعــي تــام بــمــن خــالل ذلــك تؤكــد الباحثــة أنــه یجــب 

  ستراتیجیة صعبة بالنسبة للطالب، وعلیه إعادة النمذجة إلیست بالعمل السهل، بل هيص التلخی
 . الطالب منها كد من تمكنأمرة تلو األخرى؛ للت
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 أسـئلة حـول مـا یقـرأ، فإنـه بـذلك یحـدد درجـة ِّعندما یولد القـارئ Questioning:  التساؤل–ج 
 المعلومــات المتــضمنة بــالنص المقــروء، وصــالحیتها أن تكــون محــور تــساؤالت، كمــا أنــه أهمیــة

المعلـم  وهنـا یجـب علـى، یكتـسب مهـارات صـیاغة األسـئلة ذات المـستویات المرتفعـة مـن التفكیـر
فـي القطعـة،  أهـم األفكـار الـواردةأن یساعد طالبه على تولید مجموعـة مـن األسـئلة الجیـدة حـول 

ثــم محاولــة اإلجابــة عنهــا، ممــا یــساعد القــارئ علــى تحلیــل المــادة المقــروءة، وتنمیــة مهارتــه فــي 
   .الموازنة بین المعلومات المهمة وغیر المهمة

یوضـــح لطالبـــه أن هنـــاك مجموعـــة مـــن أدوات االســـتفهام تـــستخدم فـــي  وعلیـــه كـــذلك أن
/ ؟ أیــن/ مــاذا؟ / مــن؟ ( سطحیة الظــاهرة فــي الــنص، ومنهــا الــ صــوغ أســئلة حــول المعلومــات

ین المعلومـــــات أو المعـــــاني أخـــــرى لـــــصوغ أســـــئلة حـــــول العالقـــــات بـــــ وأن هنـــــاك أدوات) ؟ متــــى
فــیم یتــشابه أو / هــل كــان؟ / هــل ســوف؟ / هــل یجــب؟ / كیــف؟  / لمــاذا؟( ، ومنهــا الكامنــة
   ). یختلف؟

حـــول الفقـــرة المعروضـــة، ثـــم یلفـــت نظـــر ًذلـــك یـــصوغ المعلـــم بعـــضا مـــن األســـئلة  ثـــم بعـــد
وكیفیـة صـیاغتها ) متـون األسـئلة(بصوت مرتفع وتوضیح كیفیة انتقـاء المعلومـات  طالبه للتفكیر

  )37 -36 ص ص،م2007محمود، ( .كذا ما یتبع لإلجابة عنهاهجید، و بشكل
 حــولالقــارئ بــالتعبیر عــن انطباعاتــه الذهنیــة  یقــوم  Visualization: التــصور الــذهني-د

، ممـا یـساعده ة التي انعكست في مخیلته عمـا قـرأالذهنی المحتوى المقروء من خالل رسم الصورة
  .تعبر عنها األلفاظ المستخدمة في النص المقروء على الفهم الجید للمعاني التي

أنــه عنــدما یقــرأ اإلنــسان حــول موضــوع معــین، فثمــة  وهنــا یجــب أن یبــین المعلــم لطالبــه
 ًاه، فقـد یـرى أشـیاء أو یـسمع أصـواتالمختلفـة إلـى عقلـ كلمـات والتعبیـراتتـصور ذهنـي تحـضره ال

 تــشیر إلــى اإلجــراءات التــي تــساعد القــارئ أن واإلســتراتیجیةتبعثهــا الكلمــات وتعكــسها األحــداث، 
ـــة الوســـیطة بـــین اســـتثارة األلفـــاظ واســـتجابات المعنـــى لیرســـم صـــورة عـــن  یتوقـــف أمـــام هـــذه الحال
 تنمــي مهــارة اإلســتراتیجیةاعده فــي فهمــه، ومــن أجــل النقــد فــإن هــذه یــس انطباعــه عمــا قــرأ، ممــا

ًإلـــى األغـــراض غیـــر المعلـــن عنهـــا تـــصریحا فیمـــا یقـــرأ، أو التـــي ال تكفـــي  القـــارئ فـــي التوصـــل
  .توضیحها التلمیحات في

خـالل تحدیـد نقـاط  عند ما ینشغل القـارئ فـي توضـیح الـنص، مـن Clarifying:  التوضیح-هـ
اإلجــراء یوجهــه إلــى   مــن المــصطلحات أم المفــاهیم أم التعبیــرات، فــإن هــذاالــصعوبة فیــه ســواء

القــــراءة أو االســـتمرار أو طلــــب   البدیلـــة للتغلــــب علـــى هـــذه الــــصعوبات إمـــا بإعـــادةاإلســـتراتیجیة
  .المساعدة
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ًاإلجـراءات التـي تتبـع لتحدیـد مـا قـد یمثـل عائقـا فــي  :اإلسـتراتیجیةأي أن المقـصود بهـذه 
ســواء كلمــات أم مفــاهیم أم تعبیــرات أم أفكــار، ممــا یــساعد  لمتــضمنة بــالمقروءفهــم المعلومــات ا

الكاتــب علــى اســتخدام األلفــاظ واألســالیب فــي التعبیــر عــن المعــاني،  القــارئ علــى اكتــشاف قــدرة
  :من داخل القطعة أو خارجها للتغلب على هذه الصعوبات من مثل واالستعانة بمساعدات

   .اء مرادفات من الذاكرة الستدعًاجهری نطق الكلمات -
   .االستعانة بالسیاق لتوضیح المعنى -
   .تحدید نوع الجمل والعبارات أهي خبریة أم استفهامیة -
   .الترقیم لتوضیح العالقات بین الكلمات والجمل االستعانة بعالمات -
   .المعاني استخدام المعجم للكشف عن -

المفـاهیم أو  ضـع خـط تحـت الكلمـات أوویمكن للمعلم تحقیـق ذلـك بتوجیـه الطـالب إلـى و
مطالبتــه الطــالب بتطبیــق  التعبیـرات التــي قــد تكــون غیــر مألوفــة أو تمثــل صـعوبة فــي الفهــم، أو
بـــصوت مرتفـــع حـــول كیفیـــة  ًاإلجـــراءات الموضـــحة أو بعـــضا منهـــا بغـــرض التوضـــیح، والتفكیـــر

  .تحدید عوائق الفهم، وكیفیة استخدام إجراءات التوضیح
  )699-698 ص ص،م2008 الكبیسي،( 

  تتطلــبإســتراتیجیةســتراتیجیات الفرعیــة أن كــل كمــا یتــضح مــن االســتعراض الــسابق لإلو
 بتـصنیفRichards,1993,P.449)  (ولقـد قـام ریتـشاردس، جـراءاتمجموعة من األنشطة واإل

  : )2.1(كما هو موضح في الشكل التالي رقم جراءات اإل هذه
  )2.1(الشكل رقم 
 جیات الفرعیةإجراءات اإلستراتی

 اإلستراتیجیة اإلجراءات
 .استدعاء وتنشیط المعرفة السابقة -
  .وضع توقعات حول الموضوع -

  التنبؤإستراتیجیة
Predicting strategy  

 .تحدید الهدف من القراءة -
 .المقروء وضع مجموعة من الفروض حول -

  
  

، الحرفیة ورتهااألسئلة بص طرح، الموضوع  حولاألسئلةتولید أكبر عدد من  -
 .التحلیلیة ومن ثم، والمباشرة

عن كافة  خبرات ومعلومات ومعارف لإلجابة أن یستخدمه الطالب ما لدیه من -
 .التساؤالت المطروحة

  التساؤلإستراتیجیة
Questioning 

strategy  

 

  اإلستراتیجیة اإلجراءات
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توضیح  من ثموالجمل والفقرات و ،الكلمات توضیح، وقفات تأملیة في النص  -
 .الفقرة بكاملها

  التوضیحإستراتیجیة
Clarifying strategy  

 .عناصره ومعرفة ،تحدید العناصر الهامة في الموضوع -
 .معرفة الفكرة العامة في الموضوع -
 .تحدید األفكار الفرعیة -

  التلخیصإستراتیجیة
Summarizing strategy 

 ً یكــون المعلــم أنموذجــا یحتــذى لطالبــه، علــىوتتطلــب اســتراتیجیات التــدریس التبــادلي أن
 سـتراتیجیة، ویقومـوا بـصیاغة وتخطـیط اإلدوره حتـى یـصبح الطـالب أنفـسهم قـادةً تدریجیا أن یقل
 ســتراتیجیة التــدریسإحــد العناصــر الهامــة فــي أتي القــراءة كأالتغذیــة الراجعــة ألقــرانهم، وتــ وتقــدیم

ــــة أو  ،ء فردیــــة أو جماعیــــةاســــة القــــراءة ســــوفالمراحــــل كلهــــا ال تــــتم إال مــــع ممار التبــــادلي، جهری
  .صامتة

 العملیـــــــات أثنـــــــاء القــــــراءة حـــــــین تطبیـــــــق) 140م، ص2012(ولقــــــد أوضـــــــحت بلجــــــون 
  :التبادلي وهي على النحو التالي ستراتیجیة التدریسإ

  :وتشمل Before Reading Stage) (مرحلة ما قبل القراءة: ًأوال
  .لتساؤلتنشیط المعرفة السابقة، والتنبؤ وا -

  :وتشمل During Reading Stage) (مرحلة أثناء القراءة: ًثانیا
  .بحث واستیضاح من الطالب حول األفكار المقروءة -
  .ممارسة القیادة التبادلیة بین الطالب أثناء القراءة -

  :وتشمل After Reading Stage) (مرحلة ما بعد القراءة: ًثالثا
  .االستفسار والمناقشة -
  .لى التنبؤات األولىإالرجوع  -
  .طرح األسئلة -
   .صالتلخی عملیة -

  :التفصیلیة لتطبیق التدریس التبادلي باستراتیجیاته المختلفة اإلجراءات
 :  بالنقاط التالیةاإلجراءات) 56، صم2007حسین، (لقد أورد 

 لــى فقــرةســتراتیجیات الفرعیــة ع اإلًاود المعلــم الحــوار مطبقــفــي المرحلــة األولــى مــن الــدرس یقــ -
  .ما صمن ن

  ستراتیجیاتلإل ًا طبق،)كل مجموعة خمسة أفراد( یقسم طالب الصف إلى مجموعات تعاونیة -
  . الفرعیة المتضمنة
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ــــین أفــــراد كــــل مجموعــــة بحیــــث یكــــون لكــــل فــــرد دور واحــــد منهــــا - ــــة مــــا ب  تــــوزع األدوار التالی
  .المتوقع - الموضح –المتسائل  -ص الملخ

 مـع مراعـاة أن یتبـادل دوره مــع) یقـوم بـدور المعلــم فـي إدارة الحـوار( ةتعیـین قائـد لكـل مجموعـ -
  .غیره من أفراد المجموعة

 المعلم الحـوار، ویقـوم كـل فـرد داخـل - ن یدیر القائدأبدء الحوار التبادلي داخل المجموعات ب -
  .كل مجموعة بعرض مهمته لباقي أفراد المجموعة، ویجیب عن استفساراتهم حول ما قام به

 تدریب الطالب من قبـل المعلـم علـى ممارسـة األنـشطة الـسالفة الـذكر لمـدة أربعـة أیـام متعاقبـة -
 وفـي كـل یــوم یـتم تعریـف الطــالب بواحـد مــن هـذه األنـشطة وكیفیــة تنفیـذه مـن خــالل بیـان عملــي

  .یقوم به المعلم ثم التدریب على ممارسته من قبل الطالب
ــــن... ...صــــحیفة.. تــــوزع قطعــــة قــــراءة مــــن كتــــاب -  المــــستخدم فــــي التــــدریسص وأن یكــــون ال

مــن التعلــیم األساســي ) 1-4 (التبــادلي مناســب مــن حیــث االتــساع خاصــة مــع تالمیــذ الــصفوف
  . المراحل بصورة جیدةٕواتماموفي مستوى فهم الطالب حتى تسمح بحریة الحركة الفكریة 

 وضــع مــا یــشاء مــن و،إعطــاء الفرصــة لكــل فــرد فــي المجموعــة لقــراءة القطعــة قــراءة صــامتة -
  أو یكتـب فـي ورقـة مـستقلة بعـض األفكـار التـي سـیطرحها علـى،ألساسـیةاخطوط أسفل األفكـار 
  ثم المتـسائل ثـم الموضـح ثـم المتوقـع،بدورهص  فیما یعقب ذلك قیام الملخ،زمالئه في المجموعة

ـــم مـــا یجـــري فـــي  كـــل ویتخلـــل ذلـــك مناقـــشة بـــین أفـــراد المجموعـــة الواحـــدة فـــي حـــین یتـــابع المعل
  .ًویستمع لما یجري من حوارات ویقدم العون والدعم متى كان ضروریا، مجموعة

  .تكلیف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في استعراض اإلجابة عن أسئلة التقویم -
  علـــى نحـــو متتـــابع حتـــى)حـــصة 20 نحـــو ( التـــدریس لفتـــرة طویلـــة مـــن الوقـــتاأن یطبـــق هـــذ -

  .یحقق فاعلیته المرجوة
  .ثة بأن هذا ما اتبعته في تطبیقها لإلستراتیجیة المتبعة بالدراسةوتعقب الباح

   :التبادلي  خالل عملیات التدریسمراعاتهاالنقاط األساسیة التي ینبغي 
كیـف یتعلمــون بـشكل جیــد التعلــیم " یـتم التعامــل مـع تــدریس الطلبـة ذوي صــعوبات تعلیمیـة فــي -

  ".بإستراتیجیة المهارات فوق المعرفیة
ویــد الطلبــة بــالتعلم المــساند الــذي منــه یــتم تزویــدهم بمــا یــساند تعلمهــم فــي بیئــة تعلیمیــة  یــتم تز-

  .تفاعلیة، وتعامل اجتماعي ونقاش علمي ومنطقي یدور حول المضمون المراد تعلمه
   أكثر  تقدموا خالل دراستهم في الصفوف المختلفة تصبح المناهج المقررة  أن الطلبة كلما -

  . المتوفرة لدى كل منهماالستیعابیةارات  على المهًاعتمادا
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ي معظـم ً إن لم تعالج تؤثر سـلبا علـى تقـدم عملیـة الـتعلم عنـد الطلبـة فـاالستیعاب أن صعوبات -
  .ًمجاالت التعلم تقریبا
 )9336=t?php.showthread/moltaqa/net.alwaha-rabitat.www://http ( 

  : التدریس التبادليإستراتیجیةخطوات 
   :)254 ص،م2008عفانة والجیش: ( خمس خطوات هياإلستراتیجیةتتضمن هذه 

  :عرض بیان المعلم -1
  التـــي ســوف یتبناهــا المتعلمــون فـــيلإلســتراتیجیةتكمــن أهمیــة هــذه الخطــوة فـــي عــرض أنمــوذج 

المعرفـــة ) الخبیــر(وفــي هـــذه الخطــوة تتـــوافر لــدى المعلـــم ، )3،4(جلــسات الحـــوار فــي الخطـــوتین
  .المعرفیة والمهارات، بینما یكون المتعلمون المبتدئون غیر قادرین على تطبیق المهارات

  :التعلم والممارسة -2
 یستمر قیام المعلم بدور الخبیر علـى الـرغم مـن أن انـدماج المـتعلم یـزداد عـن طریـق حـث المعلـم

  .ة الموجهةله والممارس
  : المتعلم–مجموعات المعلم  -3

 فــي هــذه الخطــوة ینتقــل التركیــز إلــى موقــف المجموعــة الــصغیرة، حیــث یبــادئ المعلــم ویبــادر فــي
 ًالحــوار عــن اســتراتیجیات الفهــم األربــع، ویــشجع المتعلمــون، لیقومــوا بــدور أكثــر نــشاطا عــن ذي

  المجموعـــة، عنــد هـــذه النقطــة یحـــدثقبــل، وبمــضي الوقـــت یتبــادل المتعلمـــون األدوار فــي قیــادة
  لغـــة المـــتعلم، مـــع تقبـــل المتعلمـــین لمـــسئولیة تولیـــدإلـــىتغیـــر فـــي لغـــة التـــدریس مـــن لغـــة المعلـــم 

  .ستراتیجیات الفهم األربعإاألسئلة، وتوفیر التغذیة الراجعة للمتعلمین اآلخرین، ومراجعة 
  :االعتماد على الذات -4

 عـة ثــم یـدبر المتعلمـون المجموعــة بمفـردهم، ویـوفر المعلــمیتحـرك المعلـم اآلن لیخــرج مـن المجمو
 ًالدعم والمساندة عبـر المجموعـات بـدال مـن أن یـتم ذلـك علـى مـستوى مجموعـة واحـدة ثـم یـستمر

 مــــوفرین المــــساندة، )3(ســــتراتیجیات نفــــسها كمــــا فــــي الخطــــوة رقــــم المتعلمــــون فــــي اســــتخدام اإل
  . للمتعلمین اآلخرین في المجموعة

  :اب والفهماالستیع -5
 مـــا أن یـــصل المتعلمـــون إلـــى هـــذه الخطـــوة إال ویكونـــون قـــد كـــسبوا اســـتراتیجیات الفهـــم األربـــع،

  .إلیها وا القیام بها، عندئذ یستغنون عن المساندة، ألنه لم تعد هناك أي حاجةبعوواست
  

  : التدریس التبادليإستراتیجیةدور المتعلم في 
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 .لتعلیمیةنشطة األالمساهمة في تصمیم المواقف وا -
 .ربط المعرفة السابقة لدیهم بالمعرفة الجدیدة -
 .تلخیص ما قرأوه وتحدید الفقرات المهمة -
 )182، صم2010 عبد الباري،. (القدرة على التنبؤ بكل ما هو جدید -

 بأن الطالب هو محور العملیة التعلیمیة وهو أساس نجاح اإلستراتیجیة، وتؤكد الباحثة
  .طرائق التدریس التقلیدیةوهذا ما ال نجده في 

  : التدریس التبادليإستراتیجیةدور المعلم في 
 .میسر ومسهل لعملیة التعلم -
 .نشطة لدى المتعلمینألیسهم في بناء ا -
 .المساهمة في تصمیم المواقف التعلیمیة للمتعلمین -
 )183ص، م2010عبد الباري، . (تقدیم التعزیز للمتعلمین في الوقت الذي یحتاجون إلیه -

  :خمس خطوات لدور المعلم هي) 256م، ص2008(یحدد عفانة والجیش و
  ).أفراد 6 –3 (متجانسة غیر مجموعات إلى المتعلمین یقسم -
  .ًونموذجا قدوة لیكون الكافیة التدریسیة المهارات یمتلك -
  .المساندة توقف قبل ومهاراتهم، المتعلمین قدرات یشخص -
  .ستراتیجیاتاإل فاعلیة من یتأكد حتى منها خرج التي المجموعات عمل یراقب -
   .ویقویها الخاطئة، المواقف ویعدل الصحیحة، المواقف یعزز -

 التالي النموذج(Palincsar and Brown, 1984, P. 117)  وبراون بالینسار قدم
  :یلي كما التبادلي التدریس إستراتیجیة في المعلمین دور لتوضیح

  .األمثلة المعلم توضیح -
  .الطالب ممارسة -
  .الطالب / المدرس مجموعات -
      .الطالب مجموعات -
   :یلي كما الخطوات هذه یوضح )2.2(التالي رقم  والشكل 
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  ):2.2(شكل 
   التبادلي التدریس إستراتیجیة في والمتعلم المعلم دورشكل یوضح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )182ص م،2010 الباري، عبد: (المرجع
  
  

 بأن على المعلم الناجح أن یخطط الختیار الموضوعات التي یجدي وتعقب الباحثة
 التدریس التبادلي، فهي إن كانت فاعلة في موضوعات ما فقد تخفق في إستراتیجیةمعها تطبیق 

  .أخرى
  ؟في التدریس التبادلي كیف یقیم المعلم أداء التالمیذ القرائي

كـان  ذات قیمـة تعكـس مـا إذا  خالل الحـوار تكـون هنـاك إشـاراتعن طریق االستماع للتالمیذ -
، وفـي سـتراتیجیات لـم تـساعدهمهذه اإل ، أو ما إذا كانتفرعیةستراتیجیات الب قد تعلموا اإلالطال

  ، ومحاوالت التلخیص مما یتیح للمعلم أو األسئلة كل األحوال فإنه یجب على التالمیذ أن یكتبوا
   .وهاالطالب اآلخرین أن یراجع

  یجیب أفراد كل مجموعة على اختبار قصیر یقیس فهمهم للموضوع یعقب ذلك مناقشة صفیة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 التبادلي التدریس مراحل

 األربع االستراتیجیات بتوضیح المعلم یقوم
 حول أسئلة وتولد التلخیص،: شرحهاب وذلك

 .ؤبوالتن والتوضیح، الموضوع،

 تلقیهم من األربع االستراتیجیات الطالب یمارس
 .علمالم لهم یبدیها التي للمالحظات

 مجموعات، في الطالب بمناقشة المعلم یقوم
 لممارسة المحددة أدوارهم الطالب ینفذ ثم

 .التبادلي التدریس استراتیجیات

 مناقشة تتم ثم دوره، بتنفیذ طالب كل یقوم
 أن على البعض، بعضهم الطالب بین جماعیة
 .الطالب أداء حول مالحظاته المعلم یدون

 لألمثلة المعلم توضیح

 الطالب ممارسة

 الطالب  /المعلم مجموعات

 الطالب مجموعات
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  .جابات الطالب على أسئلة االختبارإل
  ماذا یحتاج المعلم الستخدام الطریقة؟
ـــذین یرغبـــون فـــي اســـتخدام طریقـــة التـــدریس التبـــادلي یجـــب أن تكـــون لـــدیهم  المعلمـــون ال
ســتراتیجیات التـساؤل والتلخــیص إتم ملؤهـا بنتــائج تطبیـق یــ ةملخـصات مـزودة بمنظمــات تخطیطیـ

الـــذهني، كمـــا یلـــزمهم بعـــض التفكیـــر حـــول الـــنص لرصـــد األهـــداف  والتوضـــیح والتنبـــؤ والتـــصور
الـتعلم، كمــا أن مـستوى قـدرات الطـالب یجــب أن یؤخـذ فـي االعتبـار عنــد  التعلیمیـة خـالل مرحلـة

  )75م، ص2006راشد،  (.الموضوعاختیار 
 مما سبق أن التدریس التبادلي یأخذ شكل استراتیجیـات یوظفها المعلم ضح للباحثةوات    

 هذه على المجال هذا في التربویة األدبیات تجمع وتكاد لألخرى، منها كل تسلم متتال في شكل
 الطالب تاقدر تنمیةل ویسر بسالسة بینها التنقل ضرورة على تؤكد كما ،ةربعاأل االستراتیجیات

 مواقف في وتوظیفها السابقة، المعرفة تنشیط وكیفیة للتعلم، مناسبة استراتیجیات صاستخال على
 أسالیب وممارسة المحتوى، في البارزة والعناصر النقاط على االنتباه وتركیز الحالیة، التعلم
 ققللتح المستخدمة واللغویة والمعرفیة الذهنیة النشاطات ومراقبة والمعاني، لألفكار الناقد التقویم

  .الفهم بلوغ مدى من
  :القرائي بالفهم التبادلي التدریس إستراتیجیة عالقة

 التدریس إستراتیجیة عالقة )210-209م، ص ص2006( والشعیبي طعیمة حدد
  :یلي كما القرائي بالفهم التبادلي

 القارئ یحتاج القراءة بدایة ففي: المقروءة المادة حول یعرف وال یعرف، ما القارئ تحدید -
 الموضوع عن یعرف ماذا یكتب حیث الموضوع، عن السابقة معلوماته حول ٍواع قرار تخاذال

 أو ویتوسع، ویوضح یتحقق فإنه القراءة في ینخرط وعندما یعرف، أن یرید وماذا تناوله، قبل
 .المبدئي تقریره في رصده عما ودقة ًضبطا أكثر بمعلومات معلوماته یستبدل

 ومتابعة التخطیط خالل التفكیر مفردات القارئ فیها یحتاج راتیجیةإست: التفكیر حول الحدیث -
 متابعة التلمیذ یستطیع بحیث عال، بصوت التفكیر المعلم على یجب وهنا المشكالت، حل

 التي المفردات التلمیذ یطور والمناقشة النمذجة خالل ومن المعلم، یتبعها التي التفكیر عملیات
 .التفكیر مهارات تطویر یستطیع أنه كما الذاتیة، أفكاره عن والتحدث للتفكیر یحتاجها

 باستخدام  یكون المعرفة وراء ما لتطویر آخر استراتیجي  وسیط: التفكیر  صحیفة استخدام -
   الخطوات أو التفكیر، عملیات الطالب فها یسجل مفكرة عن عبارة وهو التعلم، سجل أو صحیفة

 .القراءة أثناء صعوبات من واجهه ما على للتغلب اتبعها التي
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 على قادرین یصبحوا أن المتعلمین على الصعب من أنه حیث: الذاتي والتنظیم التخطیط -
 والمواد المتوقع المتطلب الوقت ًمتضمنا التعلم ألنشطة التخطیط یكون عندما الذاتي التوجه

 .ما نشاط إلتمام الهامة العملیات وجدولة المساعدة

 عملیات عن التالمیذ مناقشات حول الختامیة األنشطة تركز: یرالتفك عملیات استخالص -
 .أخرى تعلم مواقف في تطبق أن یمكن التي ستراتیجیاتباإل الوعي لتطویر التفكیر

 كون في القرائي والفهم التبادلي التدریس إستراتیجیة بین االرتباطیة العالقة هذه وتبدو
 القارئ یمارسها التي العقلیة العملیات من مجموعة هي التبادلي للتدریس الفرعیة ستراتیجیاتاإل
 تفاعلیة، بنائیة عقلیة عملیة األساس في هو الفهم أن اعتبار على المقروء، مع تفاعله أثناء في

  :یلي فیما العالقة هذه وتتضح
 الطالب تساعد أنها كما القراءة، موضوع فهم على تساعد التبادلي التدریس إستراتیجیة أن -

  .الموضوع حول ومعلومات معارف من یمتلكونه ما ضوء في المعنى بناء على
  .المقروء الموضوع حول السابقة المعرفة تنشیط في تساعد أنها -
 في تنظیمها ٕواعادة والجدیدة، القدیمة، المعلومات بین ترابطات تكوین على الطالب تعین -

  .قبل من علیه كانت عما مغایر نحو على المعرفیة بنیته
 من أو ًالحقا، سیأتي بما التنبؤ خالل من القراءة موضوع مع للتفاعل فرصة للقارئ حتتی -

 ووعیه القراءة أثناء في واجهته التي المشكالت تحدید أو التساؤالت، من مجموعة صیاغة خالل
  .المقروء النص في والزوائد الحشو إلى فطنته ًوأخیرا بها،

 النص لفهم التفكیر، هذا لمسار وتوجیهه القراءة، ءأثنا في تفكیره لعملیات القارئ مراقبة -
 عقلیة عملیة بوصفه القرائي والفهم اإلستراتیجیة هذه بین الوطیدة العالقة على یؤكد مما القرائي،
   .المتعلم من ٕوایجابیة ًنشاطا تتطلب

  
  القرائي الفهم مهارات : الثاني المحور

   :مقدمة
 وتنقـل األفكـار، تحمـل التـي األداة فهـي أمـة؛ كـل حیـاة فـي كبـرى جوهریـة قیمـة اللغـة تعـد

 واالنـسجام والتـشابه التقـارب یـتم وبهـا، الواحـدة األمة أبناء بین االتصال روابط بذلك فتقیم المفاهیم
  . األجیال خاللها من تتواصل التي األساسیة والوسیلة البشریة الحضارة أساس وهي، بینهم فیما

   والتحدث  االستماع مهارات إلى  باإلضافة  ،العربیة  للغةا مهارات إحدى  قراءةال ُّعدُتو
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 فـالقراءة، الفـرد عنـد اللغـة تختـل ال حتـى المهـارات نمـو أثنـاء التـوازن یحدث أن البد لذلك، والكتابة
 السـتمراریة أساسـي مرتكـز وهـي ساسیةاأل الصفوف في المدرسة إلى دخوله عند للطفل هام نشاط
 فمــن ،العلیــا الــصفوف إلــى األولیــة الــصفوف مــن المعلومــات تلقــي فــي والتــدرج الــتعلم فــي الطفــل
 التلمیـذ یـستطیع القـراءة خـالل ومـن، األخـرى المعرفـة فنـون بباقي االتصال المتعلم یستطیع خاللها

 قـدراتهم وتنمـي، التالمیـذ خبـرة دائـرة توسـع القراءةفـ ،المعرفـة صـنوف جمیع اكتساب في یتوسع أن
 مـــن واآلخـــرین أنفـــسهم علـــى والتعـــرف االســـتطالع حـــب فـــیهم وتـــشبع، مأذواقهـــ وتهـــذب، الفكریـــة
  .وتغیرات تطور من فیه یحدث وما العالم على التعرف كذلك ،حولهم

 الواعیـة القـراءة بـذلك ویقـصد الـتعلم، أدوات أبـرز هـي القـراءة أن التربویـة الدراسـات تؤكـدو
 المختلفــة البلــدان فــي والتعلــیم التربیــة توزارا عنیــت وقــد، )القرائــي الفهــم( باســم ًحــدیثا یعــرف مـا أو

 علـى یـنص ساسـیةاأل المرحلـة فـي العربیة اللغة تعلیم أهداف من ًرئیسا ًهدفا فجعلته القرائي بالفهم
 األدبـي الـذوق وتنمیـة الـسلیمة، وأسـالیبها وتراكیبهـا الـصحیحة العربیـة اللغـة بألفـاظ الطالب تعریف

 یعتبـر ال فالطالـب ،وصـوره ومعانیـه الكالم أسالیب في الیةالجم النواحي یدركوا حتى الطالب لدى
 تحتویــه مــا فهــم مــن تمكینــه الجیــد القــارئ إعــداد مــن األســاس فالهــدف یقــرأ، مــا فهــم إذا إال ًقارئــا
  .صعوبتها اختلفت مهما المطبوعة المادة

 بعض الدراسـات التربویـة العربیـة عـن تـدني مهـارات الفهـم القرائـي لـدى طـالب كشفتوقد 
وال یـــزال الـــسواد ، القـــراءة ًالتعلـــیم العـــام، وذلـــك نتیجـــة لطرائـــق التـــدریس المتبعـــة حالیـــا فـــي تـــدریس

لفهـم القرائـي القراءة هي مهـارة واحـدة، فـي حـین أن ا األعظم من مدرسي اللغة العربیة یعتقدون أن
ـــم إلتقانهـــایتكـــون مـــن عـــدة مهـــارات   تالدراســـا كمـــا أوصـــت، بحاجـــة إلـــى عـــدة اســـتراتیجیات تعل

باســــتخدام اســــتراتیجیات حدیثــــة فــــي التــــدریس لتنمیــــة مهــــارات الفهــــم القرائــــي فــــي كافــــة المراحــــل 
  .الدراسیة

  :مفهوم القراءة
ــــد ُتؤكــ ِّ  فـــي منهـــا أجـــري مـــا وبخاصـــة القـــراءة میـــدان فـــي أجریـــت التـــي الحدیثـــة الدراســـات ُ

 طبیعتهـا إلـى والنظـر ءة،القـرا مفهـوم علـى طرأ قد ًملموسا ًتطورا أن القرن، هذا من الثاني النصف
  .وتعلمها تعلیمها وأسالیب مناهج على بآخر أو بشكل ذلك وانعكس وماهیتها،

  : لغة القراءة
 كلماتـه تتبـع الكتـاب قـرأ: وقرآنـا ،قراءة یقرأ قرأ "بمعنى العرب لسان في القراءة كلمة وردت

  )قرأ مادة: ت.د منظور، ابن". (بها ًونطقا ًنظرا
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   :ًاصطالحا القراءة
 القــــــارئ یقـــــوم لغویـــــة نفـــــسیة عملیـــــة هـــــي": بأنهـــــا )85م، ص2011 (الـــــسفاسفة یعرفهـــــا

 ذلــك ضــوء فــي والقــراءة مكتوبــة، رمــوز صــورة فــي الكاتــب عنــه عبــر معنــى بنــاء بإعــادة ســطتهاابو
 والكاتـب القـارئ بـین فكـري اتـصال أداة هي أو المكتوب، الرمز من المعنى استخالص عملیة هي
  ".وبالمكت الرمز خالل من

 الرمـــوز تفــسیر علــى تــشتمل شـــفویة، عملیــة: "بأنهــا) 47ص م،2008 (العمــاوي وتعرفهــا
 ممارســـتها أتقــن وكلمـــا القــارئ، مثیــرات وفـــق المعــاني تلـــك تفــسیر ثــم بالمعـــاني، وربطهــا المكتوبــة

  ".القرائي أدائه تطویر یتم بذلك
 والرمـــوز المالكـــ لغـــة بـــین تـــربط عملیـــة" :أنهـــا القـــراءة )91ص م،2007 (عطیـــة ویعـــرف

 خــالل مــن ًآلیــا وتــتم اللفــظ، علــى الــدال والرمــز المعنــى یحمــل الــذي واللفــظ المعنــى علــى وتــشتمل
  :عملیتین

  .البصر حاسة بوساطة المكتوبة الرموز إدراك -
  .النطق أعضاء إلى الدماغ یصدرها إیعازات بوساطة الرموز لتلك اللفظیة الترجمة -

 هـــي القــــدرة علـــى قـــراءة الرمــــوز: "بأنهـــا) 163م، ص2005( ویعرفهـــا العیـــسوي وموســــى
وفهمهــا والتفاعــل معهــا واســتثمار مــا تــم قراءتــه فــي مواجهــة المــشكالت التــي قــد تواجــه  المكتوبــة

  ".القارئ
 لغــة بـین الـصلة إیجـاد بهـا ُیـــراد عملیـة "القـراءة أن إلـى) 57م، ص2002 (إبـراهیم ویـشیر

  ."المعاني هذه تؤدي التي واأللفاظ المعاني من مالكال لغة وتتألف الكتابیة، والرموز الكالم
 مهـارة"فهـي) Lovett, Steinbach, and Fritters, 2000, P. 112( عنـد القـراءة أمـا

 لــم إذا الكلمـة معنــى فهـم القـارئ یــستطیع وال تركیبهـا، ٕواعــادة المكتوبـة الرمـوز بتحلیــل ُتعنـى لغویـة
َّعـــدت الـسبب ولهـذا تركیبهـا، ٕواعـادة رموزهـا تحلیـل من یتمكن  معقـدة، لغویـة نفـسیة عملیـة القـراءة ُ

  . "واالستنتاج والفهم والتذكر كاإلدراك العقلیة المهارات من بعدد الرتباطها ًتبعا
  :القراءة أهمیة

 التـعلـمیــة -الـتعـلیـمیــة التربویــة العملیـة فـي كبیرة أهمیة واالستیعاب الفـهـم أجــل من للقـراءة
  :اآلتیة الجوانب في تبـدو

  .وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول وطاعة وعبادته وجل عز اهللا لمعرفة األسباب أقوى -
  )109م، ص2010 الحوامدة،(. والروح للعقل وغذاء للنفس متعة القراءة تعتبر -
  الصوتیة، الثالثیة اللغة ألنظمة الهام الدور توضیح یتم بها التي الفعالة الوسیلة النماذج تعد -
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  .والفهم اإلدراك عملیة في والداللیة ة،والنحوی
 اللغــة، فــي الهامــة والعالقــات العوامــل بتوضــیح تقــوم حیــث: اإلدراك تنظــیم فــي تــسهم أنهــا كمــا -

 قیامـه أثنـاء القـارئ یتخـذها التـي القدرات في وتؤثر اإلدراك، تنظم بذلك وهي بینها التفاعل وتظهر
ــــتم ال مــــضامین مــــن فیهــــا ومــــا كتوبــــةالم المــــادة مــــع التعامــــل أن حیــــث القــــراءة، بفعــــل  بطریقــــة ی

  .خالله من ویعمل القارئ إلیه یستند واضح نظري تصور وفق یحدث ٕوانما عشوائیة،
 وكیفیــة القــراءة، طبیعــة عــن للمعلمــین النظریــة التــصورات إن: التــدریس وأســالیب طرائــق تطــویر -

 تنمیـــة أو القـــراءة ضـــوعاتمو تـــدریس أثنـــاء التعلیمیـــة ممارســـتها فـــي مباشـــر بـــشكل تـــؤثر حـــدوثها
 تجعـل التـي والتقنیـات االسـتراتیجیات تحدیـد فـي كبیـرة بدرجـة تـسهم النمـاذج هـذه فإن لذا مهاراتها،

  )212م، ص 2011الخزاعلة، (.فاعلیة أكثر التدریس عملیة
 بــین الفكــري لالحتكــاك ًتأمینــا وأكثرهــا اإلنــسانیة، المعرفــة تبــادل فــي أهمیــة األكثــر النافــذة هــي -
  :فهي وحاجاته، متطلباته من ًكثیرا للفرد توفر أنها إلى إضافة شعوبال

  .آخر إنسان إلى اإلنسان فكر تنقل التي الناجحة الوسیلة* 
  .الفرد شخصیة تشكیل في مؤثرة أداة *
  .كلها الدراسیة المواد في التفوق أداة *
  .واألفراد نفسه یةرؤ من الفرد تمكن القراءة أن ذلك النفسي، االتزان عوامل من عامل *
  .أقرانه وبین مجتمعه في متقدمة مراكز الفرد احتالل عوامل من عامل *
  .الثقافیة المعارف الكتساب ضروریة أداة *
  .االستطالع وحب التفكیر دواعي أهم من تعتبر القراءة* 
   .االجتماعیة التنشئة وسائل من أساسیة وسیلة القراءة *

  ) 65-66ص ص م،2005 البجة،(
   :القراءة واعأن

  :هناك عدة تصنیفات للقراءة من أشهرها
  :تصنیفها من حیث الغرض: ًأوال

  :إلى عدة أنواع أهمهاض یصنف المربون القراءة من حیث الغر
 إلــى كثـــرةج هــا، ولهــذا فالقــارئ محتــاظالمعلومــات وحف هارظویــراد بهــا اســت: القــراءة التحــصیلیة -

  .اإلعادة والتكرار
 إلیــــه مــــنج وفیهــــا یرجــــع القــــارئ إلــــى مــــصادر عــــدة لجمــــع مــــا یحتــــا: مــــاتقــــراءة جمــــع المعلو -

  . إلى هذا النوع هم فئة الباحثین والعلماءًجاوأكثر الناس احتیا معلومات،



  33

 وتهدف إلـى معرفـة شـيء معـین فـي لمحـة مـن الـزمن، كقـراءة فهـارس: القراءة السریعة الخاطفة -

  .راءة ضروریة للباحثین والمتعلمینلفین واألدلة بأنواعها، وهي قؤكتاب وقوائم الم
 وتمتــاز. وتكــون فكــرة عامــة عـن موضــوع، كقــراءة تقریــر أو كتــاب جدیــد: قـراءة التــصفح الــسریع -

  .هذه القراءة بالسرعة والفهم
 وهــذه أشـــبه بقــراءة االســـتمتاع، حیــث یتـــأثر القــارئ بشخـــصیة الكاتــب، ویـــشاركه: قــراءة التـــذوق -

  .یقرأ له مشاركة وجدانیة فیما
ــــصیغ: القــــراءة التــــصحیحیة -  وهــــي قــــراءة اســــتدراك األخطــــاء اللغویــــة واإلمالئیــــة واألســــلوبیة وال

  .هذه القراءة إلى جهد مضاعف من القارئج وتهدف إلى تصحیح الخطأ، وتحتا یة،ظاللف
 ویقــصد بهــا التعــرف إلــى مــا یحــدث لفئــات المجتمــع مــن مناســبات ســارة أو: القــراءة االجتماعیــة -

ــــــرا ــــــات والــــــدعواتأحــــــزان، كق ــــــصافي، شــــــریف، ( .ءة صــــــفحات الوفی ــــــو ریاشــــــي، وال م،       2009وأب
  ).28-26ص ص

 إلــي مجهــود ذهنــي كبیــر وتــستخدمج وهــي تخلــو مــن التعقــد والتعمــق وال تحتــا: القــراءة الترفیهیــة -
  .أوقات الفراغ، كقراءة األدب والفكاهات والطرائف والنوادر في
   .صوالتمحی إلى التأنيج وازنة بینه وبین غیره، وهذا النوع یحتاكنقد كتاب للم: القراءة الناقدة -

  )34م، ص2010، علوي(
  :تصنیفها من حیث الشكل واألداء: ًنیاثا

  :تقسم القراءة من حیث الشكل واألداء إلى ما یأتي
  .القراءة الجهریة -
  .القراءة الصامتة -
  .قراءة االستماع -

  :القراءة الجهریة: ًأوال
 قــراءة التلمیــذ بــصوت جهــوري مــسموع مــن: "بأنهــا) 89م، ص2007(الهیجــاءیعرفهــا أبــو 

  ".داخل الفصل، وتعتمد على ثالثة عناصر هي المشاهدة والتفكیر والنطق زمالئه
 نطـق الكـالم بـصوت مـسموع حـسب: "بأنهـا) 116م، ص2005(ویعرفها الـدلیمي والـوائلي

  الحــروف مــن مخارجهــا وتمثیــلٕواخــراج عــاة النطــق وســالمة الكلمــاترااللغــة العربیــة مــع م قواعــد
 بمعنى آخر فإن هذه القراءة تجمع بـین التعـرف البـصري للرمـوز واإلدراك العقلـي للمـدلول المعنى،
  ".الشفهي عنها بنطق الكلمات والجهر بها والتعبیر
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  :صامتةالقراءة ال: ًثانیا
س فیهــا صــوت قــراءة بــالعینین، لــی: "بأنهــا) 40م، ص2011( مغلــي وســالمة یعرفهــا أبــو

  ".وال تحریك للشفتین، وتستخدم في جمیع مراحل التعلیم بنسب متفاوتة وال همس،
القـــراءة التـــي یحـــصل قیهـــا القـــارئ : "بأنهـــا) 65م، ص2008 (ویعرفهـــا عاشـــور والحوامـــدة

المعـــــاني واألفكـــــار مـــــن الرمـــــوز المكتوبـــــة دون االســـــتعانة بـــــالرموز المكتوبـــــة دون تحریـــــك  علـــــى
  ".لبصر والعقل هما العنصران الفاعالن في أدائهاا الشفتین، أي أن

  :قراءة االستماع: ًثالثا
مـضمون  القـراءة التـي یـتم فیهـا تحـصیل: "بأنهـا) 100م، ص2007 (ویعرفها أبو الهیجـاء

  ". آخر عن طریق السمعصمقروء من قبل شخ موضوع
ــــد ــــة التــــي یــــستقبل فیهــــا اإلنــــسان : "بأنهــــا) 63م، ص2006 (ویعرفهــــا زای  المعــــانيالعملی

 ة أویــ والعبــارات التــي ینطبــق بهــا القــارئ قــراءة جهرظالكافیــة وراء مــا یــسمعه مــن األلفــا واألفكــار
 الرمـوز واإلشـارات ترجمــة مـسموعة، وهـي فـي تحقیــقض موضـوع مـا أو ترجمــة لـبع المتحـدث فـي
 حـــسن اإلنـــصات ومراعـــاة آداب الـــسمع واالســـتماع كالبعـــد عـــن المقاطعـــة أو إلـــىج أهـــدافها تحتـــا

  ".یقال التشویش أو االنشغال لما
  :القرائي الفهم مفهوم

 یعـد الفهـم القرائـي أسـاس عملیـة القـراءة، وهـو حجـر الزاویــة بالنـسـبة لهــا، وال قیمــة للقــراءة
 فهــم، فــالفهم هـــو الغایـــة مـــن القـــراءة، وهـــو كـــذلك ســـالح التلمیـــذ نحـــو الــصـدارة االجتماعیـــة، بـــال

والثقافیة، والسیاسیة، والفهم القرائي هو ذروة مهارات القراءة للـسیطرة علـى مهـارات اللغـة  والفكریـة،
  .كلها

 عملیـة عقلیـة غیـر قابلـة للمالحظـة، أي أنهـا"بأنه ) 142ص م،2003( عرفه الحیلواني 
أي ضــمن نطــاق الجهــاز (عملیــة تفكیــر، فالقــارئ یفهــم الــنص مــن خــالل البنــاء الــداخلي للمعنــى 

عـــن طریـــق التفاعـــل مـــع الـــنص الـــذي یقـــرؤه، فهـــو عملیـــة تتطلـــب مـــن القـــارئ ) للقـــارئالمعرفـــي 
  ".اكتشاف المعنى المطلوب، لتحقیق هدف معین

 علـــى تعتمـــد التـــي العقلیـــة العملیـــة" بأنـــه فیعرفـــه )189م، ص2000 ( الحمیـــد عبـــد أمـــا
  ."لمتعلمل الثقافیة الخبرة ضوء في بداللتها وربطها وتفسیرها، المكتوبة الرموز تعرف

عملیــة عقلیــة معرفیــة تقــوم علــى مراقبــة التلمیــذ "بأنــه  )57صم، 2006 (ســعد أورد كمــا
  ."لذاته وإلستراتیجیاته التي یستخدمها أثناء القراءة وتقییمه لها

   حركي نشاط "بأنه القرائي الفهم عرف )Andreson, 1993, P. 310 (أندرسون أما
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 ومماثلــة مواءمــة ٕواحــداث العقــل، فــي المخزنــة المعلومــاتو المكتوبــة المرئیــة المعلومــات بــین یــربط
 فـي القـارئ ورأي القـراءة، مـن الغـرض معرفـة علـى النشاط هذا ویشتمل وتلك، المعلومات هذه بین

  ذلك كل من واالنتهاء المقروء، النص في المتضمنة المعاني وتنظیم له، وتحلیله المقروء، النص
  ."وءالمقر للموضوع العامة الفكرة بمعرفة

  : من خالل التعریفات السابقة ما یليةستنتج الباحثتو
  .یعتمد الفهم القرائي على ما اكتسبه المتعلم من معلومات سابقة -
  .الفهم القرائي یترك أثر في سلوك القارئ -
  .یقاس الفهم القرائي بقدرة المتعلم على استخدام مهاراته لتكوین المعنى -
  . الفهم القرائيالنشاط العقلي عامل أساس في -

  :القرائي الفهم أهمیة
 إلـى التلمیـذ ینطلـق خاللهـا مـن التـي األساسـیة البنیـة یعد القرائي الفهم أن فیه شك ال مما

 التلمیـذ یتجـاوز فحالمـا االبتدائیـة، المرحلـة فـي ًخـصوصا األخـرى، التعلیمیـة المـواد واسـتیعاب تعلم
 فهـم فـي تواجهـه مـشكلة أي علـى التغلـب بالتـالي یـستطیع القرائـي الفهـم فـي تواجهه التي الصعوبة
  ) 4م، ص2001 السلیمان، (.له یقدم الذي المحتوى

 واألدبــــاء، العلمــــاء، تــــاریخ یقــــرأ مــــن إن: "بقولــــه ذلــــك) 259ص م،2001( یــــونس ویؤكــــد
 إنــسان أي ٕوان القرائــي، الفهــم هــي ًجمیعــا هــؤالء بــین الجامعــة الــصفة أن یجــد العظــام والفالســفة

  . "ویفهم یقرأ أن البد السیاسیة أو االجتماعیة أو الفكریة للقیادة تصدىی أن یحاول
  :التالیة النقاط في تكمن القرائي الفهم أهمیة أن) 48ص م،2014 (الغلبان ویرى

  .التلمیذ بلغة لالرتقاء القرائي الفهم -
 .الرأي إبداء على ویعوده البناء، النقد على التلمیذ یساعد -

 .حیثیاتها فهم على ویعینه المشكلة حل اراتمه التلمیذ یكسب -

 .المختلفة الدراسیة المواد في المتعلم نجاح في وهام أساسي عنصر القرائي الفهم -

  .التنبؤ على التلمیذ یساعد مما والمستقبلیة، الحالیة بالخبرات للتالمیذ السابقة الخبرات یربط -
  :القرائي الفهم أسس

 فیمــا )183م، ص2004 (ســالم حــددها األســس مــن وعــةمجم علــى القرائــي الفهــم یعتمــد
  :یلي
  .القرائي الفهم مهارات عن السابقة وخلفیته المناسبة، القارئ دافعیة -
  .معناه وفهم النص، لتفسیر الالزمة ستراتیجیاتباإل القارئ وعي -
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  .الفهم مراقبة من تمكنه التي العقلیة بالعملیة القارئ وعي -
  .المرغوبة النهایة إلى العقلیة ملیةالع توجیه على القدرة -
   .المقروء معنى فهم في السیاق توظیف -
  ).القراءة سرعة (معین نص لقراءة القارئ یحتاجه الذي الوقت مراعاة -
  .القراءة من الهدف لتحقیق القارئ فهم مستوى -
  .الفهم إلى للوصول وتفعلیها القارئ، طاقات استثمار -

  :التالیة األسس من ینطلق القرائي الفهم أن) 34ص، م2006 (سلطان أوردت كما
  .المهمة الفهم جوانب تحدید -
  .الثانویة األفكار على التركیز من أكثر الرئیسة الفكرة على االنتباه تركیز -
  .یحدث الفهم كان إذا ما لتحدید القائمة، النشاطات مراقبة -
  .تحقیقها یتم األهداف كانت ما إذا لتحدید المراجعة، في االنغماس -

 الفهـــم علیهــا یقـــوم ًأســسا التالیــة األســـس) 19، صم2005 (والــوائلي الـــدلیمي أعتبــر كمــا
  :القرائي

  .القرائیة المهارة یحدد القراءة من الهدف ألن وطبیعته، تحقیقه المراد الهدف تحدید -
  .القرائي همالف على قدرته لزیادة القارئ، یستخدمها التي المناسبة الفهم إستراتیجیة تحدید -
  .اللغویة وثروته للقارئ، القرائي المستوى -

  : القرائيمكونات الموقف
   :ي أو مكونات أساسیة بیانها كالتالیتكون الموقف القرائي من ثالثة عناصر

  :  القارئ-أ
هــو الــذي یمــارس القــراءة  یعد القارئ العنصـر األول مــن عناصــر الفهــم القرائــي، فالقــارئ

توظیفـــه الجیـــد لقدراتـــه العقلیـــة   تفاعلــــه مــــع الموضــــوع، ویــــتم هــــذا التفاعــــل مــــن خــــاللمــــن خــــالل
  .واللغویة بشكل صحیح

  :الموضوع أو النص القرائي -ب
 التـأثیر علـى إعانـة القـارئ علـى الفهـم أو إعاقـة یعــد الــنص القرائــي مــن العناصــر شـــدیدة

  .من التمثیالت المعینة لبلوغ هذا الفهم اء عـددهذا الفهم لدیه، ولذا یقوم القارئ ببن
  : القرائي السیاق-ج

 تحتــل مكانهـــا داخـــل الـســیاق القرائـــي، المقصـود بالسـیاق القرائـي أن عملیـات تعلـم القـراءة
    ویقرأ فیها، بالقارئ، والتي یحیا المحیطة   واالجتماعیــة ویقصــد بالســیاق هنــا البیئــات الثقافیــة 
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  ) 48م، ص2010عبد الباري،. (فیها، ویتعلم فیها
  :مهارات الفهم القرائي

 نهــا عملیــة تفكیــرأتدرس عملیـة الفهـم القرائـي علـى أنهـا مهـارات متعـددة علـى الــرغم مــن 
  :محسوسة، هذه المهارات تشمل ما یلي غیـر

  .تذكر معاني الكلمات -
  .لنصاستنتاج معاني كلمة من خالل ا -
  .یجاد إجابات واضحة مباشرة لألسئلة أو من خالل إعادة صیاغة المحتوى إ-
  .فكار الموجودة في النص مع بعضها البعضربط األ -
  .القیام باستنتاجات من خالل قراءة النص -
  .إدراك هدف الكاتب وموقفه، وحدته، ومزاجه -
  .سلوب وطریقة الكاتب في التألیفأالتعرف على  -
  )246م، ص2003الحیلواني، . (التركیبة اللغویة للقطعة القرائیةمتابعة  -

  :القرائي الفهم مستویات
 المهــارات مــن مجموعــة مــستوى كــل مظلــة تحــت تنــدرج مختلفــة، مــستویات القرائــي للفهــم

 فهمهـــا تبـــسیط هـــو ومهاراتـــه القرائـــي الفهـــم مـــستویات تحدیـــد مـــن والغایـــة المـــستوى، یتطلبهـــا التـــي
 اســتخدام علــى التــدریب وفــي القــراءة، تعلــیم أهــداف إعــداد فــي المعلــم مهمــة لوتــسهی ومناقــشتها،

 أورد وقـد المهـارات، تلـك ضـوء فـي القـراءة تعلیم أسئلة وصیاغة القرائي، الفهم في التدریس طرائق
  :المستویات لتلك التالي التصنیف) 123م، ص2006 (والظنحاني العیسوي

  :وتشمل األفقي، الفهم مستویات: ًأوال
 الكاتـب مـن لكـل الكلمـة فیـه جـاءت الـذي الحـال، مقتضى مراعاة في ویتمثل: الكلمة معنى فهم -

  .ًمعا والقارئ
 هـــذه وترتیـــب منهــا، تتكـــون التـــي الكلمــات، فهـــم علـــى الجملــة فهـــم ویعتمـــد: الجملــة معنـــى فهــم -

  .وتتابعها الكلمات،
 الكاتـــب تنظـــیم وفهـــم جمـــل،ال بـــه جـــاءت الـــذي الترتیـــب فهـــم یتطلـــب وهـــذا: الفقـــرة معنـــى فهـــم -

  .عنه تعبر التي الرئیسة الفكرة تحدید ثم ومن عنه، الحدیث الفقرة تحاول ما ومعرفة ألفكاره،
 فـیفهم الموضـوع، مكونـات جمیـع فهـم یتطلـب وهـذا): الـنص أو الموضـوع (األكبر الوحدات فهم -

 أجـزاء بوصـفها والفقـرات للفقـرات، أجـزاء بوصـفها والجمـل للجمـل، أجـزاء بوصـفها الكلمـات الطالب
  .یقرأُ عما واضحة صورة لتكوین متناسق، ونظام وتداخل، تكامل، في بینها یربط ثم للموضوع،
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  :وتتضمن الرأسي، الفهم مستویات: ًثانیا
 وردت كمــــا واألحــــداث والمعلومــــات، والجمــــل، الكلمــــات، فهــــم ویعنــــي: الحرفــــي الفهــــم مــــستوى -

  .النص في صراحة
 واســـتنتاجات المعـــاني، بـــین الـــربط علـــى الطالـــب قـــدرة بـــه ویقـــصد: تنتاجياالســـ الفهـــم مـــستوى -

  .النص لفهم األفكار بین العالقات
 وتقویمهــا ًووظیفیــا، ًلغویـا، المقــروءة المـادة علــى حكـم إصــدار بـه ویقــصد: النقـدي الفهــم مـستوى -

  .ةومناسب مضبوطة لمعاییر ًوفقا القارئ في تأثیرها ومدى ودقتها، جودتها، حیث من
 إحــساس فــي تبــدو جمالیــة تأملیــة خبــرة علــى القــائم الفهــم بأنــه ویعــرف: التــذوقي الفهــم مــستوى -

 بــالفكرة إحــساسه عــن المـتعلم بــه یعبــر لغــوي سـلوك وهــو الكاتــب، أو الــشاعر بـه أحــس بمــا القـارئ
  .الفكرة هذه عن للتعبیر رسمها التي وللخطة النص، إلیها یرمي التي

 إلـــى للوصـــول والمفـــاهیم والمعلومـــات الحقـــائق اســـتخدام إلـــى ویـــشیر: اإلبـــداعي الفهـــم مـــستوى -
 أو بالـصحة علیهـا الحكـم یمكـن جدیـدة بأفكـار التنبـؤ أو الـنص، فـي وردت لمشكالت جدیدة حلول
   .الخطأ

  ،م2000 ( الحمید عبد یرى  ومهارته القرائي  الفهم لمستویات الرأسي للمستوى  ًووفقا
  :التالیة المستویات تحت رجتند الفهم مهارات أن) 203ص
  :وتتضمن للقراءة، األساسیة الفهم مهارات: ًأوال
  .الكلمة داللة تحدید -
  .للموضوع العامة الفقرة تحدید -
  .الموضوع تحدید خالل من الجزئیة األفكار تحدید -
  .البیانیة والرسوم والجداول األشكال قراءة -

  :وتتضمن ،الضمني أو االستنتاجي الفهم مهارات: ًثانیا
  .الكاتب بها یصرح لم التي الضمنیة المعاني استنتاج -
  .السیاق خالل من المألوفة غیر للكلمات المعاني استنتاج -
  .الموضوع بناء في الكاتب اتبعه الذي التنظیم استنتاج -
  .المتشابهة وغیر المتشابهة األشیاء بین المقارنة -
  .غیرها من الموضوع علیها اشتمل التي األفكار بین التمییز -
  .االفتتاحیة الجمل تحدید -
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  :وتتضمن الناقد، الفهم مهارات: ًثالثا
  .الكاتب نظر وجهة اكتشاف -
  .والرأي الحقیقة بین التمییز -
  .علیه الحكم ٕواصدار رأیه، بإبداء المقروء من القارئ موقف تحدید -
  .والنتائج األسباب بین العالقات تحدید -
   .الكاتب ساقها التي والبراهین األدلة تقویم -

ــــت ــــة دراســـــة وتوصـل ــــدد إلــــى) 175، صم2006 (عطـیـ  الـقـرائــــي الـفـهــــم مـهــــارات مــــن عـ
  :وهي مستویات، ثالثة تحت تندرج اإلعدادیة بالمرحلة للتالمیذ الـمـنـاسـبـة

  :ویتضمن الحرفي، الفهم مستوى: ًأوال
  .للموضوع الرئیس العنوان تحدید -
  .للفقرة الرئیسة الفكرة دیدتح -

  :ویشمل االستنتاجي، الفهم مستوى: ًثانیا
  .بالنتیجة السبب عالقة استنتاج -
  .واالختالف الشبه أوجه استنتاج -
  .بالكل الجزء عالقة استنتاج -
  .الكاتب هدف استنتاج -

  :ویتضمن الناقد، الفهم مستوى: ًثالثا
  .والرأي الحقیقة بین التمییز -
  .األفكار من المعقول وغیر المعقول بین التمییز -
  .به یتصل ال وما بالموضوع یتصل ما بین التمییز -
   .الضعیفة والحجج القویة الحجج بین التمییز -

  :یلي ما إلى القرائي الفهم مستویات) 76-74م، ص ص2010 (الباري عبد صنف كما
  :یلي ما ویضم ،الحرفي الفهم مستوى: ًأوال
  .السیاق من للكلمة لمناسبا المعنى تحدید -
  .الكلمة مرادف تحدید -
  .الكلمة مضاد تحدید -
  ).المشترك المعنى (للكلمة معنى من أكثر تحدید -
  .للنص المحوریة العامة الفكرة تحدید -
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  .للفقرة الرئیسة الفكرة تحدید -
  .النص في الداعمة والتفاصیل الجزئیة األفكار تحدید -
  .الزماني الترتیب إدراك -
  .المكاني الترتیب إدراك -
  .األهمیة حسب الترتیب إدراك -

  :ویتضمن االستنتاجي، الفهم مستوى: ًثانیا
  .واالختالف الشبه أوجه استنتاج -
  .ودوافعه الكاتب أغراض استنتاج -
  .والنتیجة السبب عالقات استنتاج -
  .النص في الشائعة والقیم االتجاهات استنتاج -
  .النص في لضمنیةا المعاني استنتاج -

  :النقدي الفهم مستوى: ًثالثا
  .واألساسیة التربویة، األفكار بین التمییز -
  .والرأي الحقیقة بین التمییز -
  .به یتصل ال ما وبین بالموضوع، یتصل ما بین التمییز -
  .األفكار من المعقول وغیر المعقول بین التمییز -
  .بتكرةالم والفكرة الشائعة الفكرة بین التمییز -
  .وتسلسلها األفكار منطقیة مدى تحدید -
  .الكاتب مصداقیة مدى تحدید -
  .ومعاصرتها المادة أصالة مدى على الحكم -

  :مهاراته ومن التذوقي، الفهم ستوىم: ًرابعا
  .المعنى قوة حسب األبیات ترتیب -
  .والتعبیرات الكلمات في اإلیحائیة والدالة الجمالیة القیمة إدراك -
  .النص جو على المخیمة والمزاجیة الشعوریة الحالة اكإدر -
  .معین بیت إلى معنى األبیات أقرب اختیار -

  :اإلبداعي الفهم مستوى :ًخامسا
  .مبتكرة بصورة شخصیاتها ترتیب أو القصة، أحداث ترتیب إعادة -
  .قصة أو موضوع في وردت لمشكالت جدیدة حلول اقتراح -
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  .معینة فرضیات على بناء ثلألحدا توقعات إلى التوصل -
  .قراءتها من االنتهاء قبل القصة أو الموضوع وحبكة باألحداث التنبؤ -
  .لها نهایة الكاتب یحدد لم ما لقصة نهایة تحدید -
  .وتمثیله المقروء النص مسرحیة -

فقـد قـسمت مـستویات الفهـم القرائـي  )Thompson, 2000, P. 4(أمـا عـن طومـسون 
  :وهيإلى أربعة مستویات 

  :ویتضمن هذا المستوى ما یلي: مستوى الفهم الحرفي أو الظاهري أو السطحي: ًأوال
  . ذكر الحقائق-
  . تحدید التفاصیل الواردة بالموضوع-
  . تحدید التسلسل والتتابع-
  . تحدید معاني الكلمات-

لــى دمــج ویقــوم هــذا المــستوى ع: مــستوى الفهــم التفــسیري أو االســتنتاجي أو االســتداللي: ًثانیــا
المعلومات التي فهمها القارئ في مستوى الفهـم الحرفـي، مـع مـا یمتلكـه مـن معـارف سـابقة لتحدیـد 

  :اآلتي
  . تحدید التناقضات والتضاد الواردة في الموضوع-
  . تحدید عالقات السبب والنتیجة-
  . الشرح والتفسیر لبعض المعلومات الواردة-
  . التنبؤ-
  . شرح وتفسیر األفكار الرئیسة-

ویتضمن هذا المستوى تكوین رأي شخـصي بنـاء علـى المعلومـات : مستوى الفهم التقویمي: ًثالثا
  :الواردة في الموضوع، ومن مهارات هذا المستوى ما یلي

  . الحكم على المقروء-
  . الحكم على كفایة البدائل الواردة في الموضوع-
  . الدوافع عن أمر ما أو رفضه-

ویتـضمن هـذا المـستوى قـدرة القـارئ علـى تحلیـل المـادة المقـروءة فـي : قـدمـستوى الفهـم النا: ًرابعا
   .عدد من المصطلحات، أو الصیغ، أو أسالیب الكاتب

  كما   القرائي الخمس، في تحدید مهارات الفهم )م2010 (الباري عبدوتتفق الباحثة مع   
  :، وهي على النحو التاليتتبنى الباحثة تعریفاتهم لهذه المهارات
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  .حرفيال الفهم اراتمه -
  .جياالستنتا الفهم  مهارات-
  .يالنقد الفهم  مهارات-
  .التذوقي الفهم  مهارات-
  .اإلبداعي الفهم  مهارات-

ــــالي الجــــدول فــــي الفهــــم ومهــــارات مــــستویات) 232م، ص2011 (الخزاعلــــة ویلخــــص    الت
  :  )2.1(رقم 

  )2.1 ( رقمجدول
  مستوى ومهارات الفهم

 الفهم التطبیقي/ المستوى الثالث الفهم التفسیري/ المستوى الثاني  الحرفيالفهم/ المستوى األول
 قراءة ما وراء السطور قراءة ما بین السطور قراءة السطور

ـــــــــات  1 .تطویر الثروة اللغویة 1 ـــــــــى الكلم ـــــــــسیر معن تف
 .المجازي

 .ٕحل مشاكل وابداع 1

  : إیجاد مقارنات  2 .تحدید تفاصیل وتذكرها 2
  .ئج استخالص نتا-أ

  . التنبؤ بأحداث-ب
 التعــرف علــى فكـــرة ورأي -ج

  .الكاتب

    

التعــرف علــى الفكــرة المركزیــة  3
 .المصرح بها

التعــرف علــى الفكــرة المركزیــة  3
 .غیر المصرح بها

  :قراءة ناقدة 3
  . تقدیر مدى الدقة-أ

 تمییـــــز بـــــین حقـــــائق -ب
  .وآراء

 . تبین أسلوب الدعایة-ج
  :مال مضامینإك 4 .فهم تنظیم وبناء النص 4

  . تفسیر مشاعر-أ
 . تحلیل شخصیات-ب

  

     .تنفیذ تعلیمات 5

  :القرائي الضعف
  :القرائي الضعفمفهوم : ًأوال

   أهدافها، تحقیق في قصور: "بأنه القراءة في الضعف) 61م، ص2011 (عید یعرف
  ". وأفكار ٍمعان من فیه ما ٕوادراك معه، والتفاعل المقروء، فهم حیث من
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   أهداف تحقیق في القصور: "بأنه القرائي الضعف) 120م، ص2012 (صومان ویعرف
  ".لأللفاظ الخطأ الضبط أو النطق في البطء أو واألفكار، المعاني ٕوادراك المقروء، وفهم القراءة

 أو للقـــراءة األساســـیة المهـــارات فـــي القـــصور: "بأنـــه) 333م، ص2010 (عـــوض ویعرفـــه
  ".القرائي الهجاء

هـو البطـئ فـي القـراءة أو النطـق المعیـب أو "بأنـه ) 159م، ص2010(ي ویعرفه أبـو مغلـ
  ".الخطأ في ضبط األلفاظ وشكلها كما یعني قصور القارئ في فهم ما یقرأ

  :القرائي الضعف أسباب: ًثانیا
 إلـــى تــؤدي ثالثـــة عوامــل هنـــاك أن) 82، صم2008 (والحوامــدة عاشـــور مــن كـــال یتفــق

   :وهي القرائي الضعف ظهور
  :في وتتمثل: المعلم إلى تعود بابأس -1
 .الحروف تجرید على األول الصف من ًابتداء التالمیذ بتدریب اهتمامه عدم *

 .والتركیب التحلیل على األول الصف من ًابتداء التالمیذ بتدریب اهتمامه عدم *

 كیــف یعــرف ال ثــم ومــن وصــعوبتها القرائیــة العیــوب تــشخیص علــى قدرتــه وعــدم اهتمامــه عــدم *
 .العالج كونی

   إلى تحتاج التي اللغوي النشاط وألوان المطالعة دروس بین الربط یحاول ال المعلمین من كثیر *
 .واالطالع القراءة

 .القراءة مادة في قدیمة تدریس لطرائق المعلمین استخدام *

 فـي لـضعفهم وذلـك الفصحى العربیة باللغة التحدث یجیدون ال العربیة للغة المعلمین بعض إن *
 . والمهني األكادیمي تأهیلهم ولضعف اللغة هذه استخدام

َیحولــون العربیــة للغــة المعلمــین بعــض إن * ُُ  فــروع مــن آخــر فــرع لتــدریس القــراءة حــصص ًأحیانــا ّ
 .الوقت وضیق المنهاج ضغط تأثیر تحت اللغة

  :في وتتمثل: التلمیذ إلى تعود أسباب -2
 ).السمع وقوة اإلبصار، وقوة ،العامة الصحة (ومنها الجسمیة، العوامل* 

 .العقلي االستعداد أو العقلیة القدرة* 

 .واالقتصادیة االجتماعیة الحالة* 

 .اللغویة حصیلته وضعف القراءة في وزهده التلمیذ مطالعة قلة* 

 .للقراءة إلیها یلجأ بیتیة مكتبة وجود وعدم العامة للمكتبات التلمیذ زیارة عدم* 

  :في وتتمثل: لكتابا إلى تعود أسباب -3
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ــــذ مــــن عینــــات علــــى تجــــرب أن دون وتقــــرر الكتــــب بعــــض توضــــع قــــد*   فــــي وبخاصــــة التالمی
 .الدنیا االبتدائیة الصفوف

 الكتــب هــذه أن العلــم مــع موادهــا، فــي تتجــاوزه ال ٍحــد عنــد ّتثبــت للقــراءة توضــع التــي الكتــب إن* 
 .المعلمین مالحظات وفق باستمرار وتعدل تطور أن یجب

 لـــرداءة ٕوامـــا مادتهـــا، مالئمـــة لعـــدم إمـــا بـــالقراءة، التالمیـــذ تغـــري ال المطالعـــة كتـــب مـــن ًاكثیـــر* 
 .شكلها

 .لمستویاتهم مراعاتها وعدم لها التالمیذ إدراك وصعوبة األفكار خفاء* 

  .األخرى التقویم وأسالیب والتمارین األسئلة من القراءة كتب بعض خلو* 
  :القرائي الضعف عالج سبل: ًثالثا

  :یلي فیما القرائي الضعف لظاهرة العالجیة المقترحات أهم تلخیص مكنی
  :بالمعلم یتعلق فیما: ًأوال
  .والتركیب التحلیل أثناء في الحروف تجرید على والتدریب االهتمام من المزید بذل -
 زمالئــه، قبــل فمــن عجــز فــإن ًأوال، التلمیــذ قبــل مــن وتــصحیحها التالمیــذ، أخطــاء إلــى التعــرف -

  .ًدائما الوحید المصحح هو نفسه یجعل أال شرط بذلك، یقوم أن المعلم فعلى یستطیعوا لم ٕوان
  .القراءة تدریس في والطرائق األسالیب تنویع -
  .أخرى بنصوص القرائیة النصوص إثراء -
 إلـى والتعـرف الـصحیة حـاالتهم على للوقوف التالمیذ على تشخیصیة فحوصات إجراء ضرورة -

  .ذلك لمعالجة خطط ووضع والنفسي جسميال الخلل جوانب
  :بالتلمیذ یتعلق فیما: ًثانیا
 خلـــل وجـــود إلـــى یـــشیر مـــا لمعالجـــة األمـــور بأولیـــاء واالتـــصال للتلمیـــذ، الـــصحیة الحالـــة رصـــد -

  .الصف في هؤالء لمثل خاصة أوضاع ترتیب مع التالمیذ، لدى عضوي
 المتـــأخرین ومـــساعدة أبنـــائهم بمـــستویات األمـــور أولیـــاء لتعریـــف واألهـــالي المعلـــم بـــین التعـــاون -

  .منهم
  :بالكتاب یتعلق فیما: ًثالثا
  .المقررة الكتب تألیف المیدان ّجرب مؤهل فریق یعزز أن ضرورة -
  .له یروق ما تلمیذ كل یجد بحیث الكتاب موضوعات تنوع ضرورة -
 المعلمـــین البـــةمط ثـــم التالمیـــذ، مـــن لعینـــة بتدریـــسه وذلـــك المقـــرر الكتـــاب علـــى تجـــارب إجـــراء -

  )92-93م، ص ص2006 زاید،  (.والتعدیل التطویر بغیة علیه ومالحظاتهم آرائهم، بإبداء
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  الثالث الفصل
  السابقة الدراسات

  
     الدراســـات الـــسابقة هـــي نتـــاج مـــا قـــدم مـــن أبحـــاث ودراســـات أجریـــت علـــى متغیـــرات الدراســـة 

  .ء أكان ذلك من داخل الوطن أم خارجه، عربیة أم أجنبیةالحالیة، سوا
  :     وقد تناولت الباحثة الدراسات السابقة تحت المحورین التالیین

  .التبادلي التدریسإستراتیجیة  تناولت دراسات: المحور األول
  .القرائي الفهم مهارات تناولت دراسات: المحور الثاني

  :راسات السابقة الطرائق التالیة عرضها للد الباحثة فيواتبعت     
ً ترتیبا زمنیافي كل محور ترتیب الدراسات السابقة -1   .ًوانتهاء بالقدیمً بدءا بالحدیث ً
عنـــــوان الرســـــالة، والهـــــدف منهـــــا، والمـــــنهج المتبـــــع فیهـــــا، وعینـــــة الدراســـــة، واألدوات  عـــــرض -2

اء علیهـــا؛ لتحقیـــق أهـــداف  منهـــا والبنـــلالســـتفادةوذلـــك المـــستخدمة إلتمامهـــا، ومـــا توصـــلت إلیـــه؛ 
  .الدراسة الحالیة

  : التعقیب بعد كل محور بحیث یشمل-3
  .األهداف، المناهج المتبعة، العینة، األدوات، النتائج، مقارنتها بالدراسة الحالیة   * 
  .التعلیق العام على فصل الدراسات السابقة   * 
  .أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة   * 

  : ذلكوفیما یلي بیان
  

  :التبادلي التدریس إستراتیجیة تناولت دراسات :المحور األول
  :العربیة الدراسات* 
  ): م2014 (التیان دراسة - 1

 في التبادلي والتدریس الفورمات إستراتیجیتي استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 المنهج الباحث ماستخد بغزة، األساسي الثامن الصف لطالب العلوم في التأملي التفكیر تنمیة

 مدرسة في األساسي الثامن الصف طالبات من طالبة) 80 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي
 ضابطة إحداهما بالتساوي مجموعتین في توزیعهن تم بغزة،) للبنات عمار بن وسیلة الماجدة(

 في ثباتهو صدقه من والتحقق التأملي التفكیر اختبار بإعداد الباحث قام تجریبیة، واألخرى
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 إستراتیجیة توظیف فاعلیة: أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد المجموعتین،
  . األساسي الثامن الصف طلبة لدى الفلسطیني العامة العلوم مبحث في التبادلي التدریس

 العامة العلوم مبحث ومعلمي مشرفي وتدریب تشجیع بضرورة الدراسة أوصت وعلیه
 القائمین ودعوة وتنفیذها، الدروس إعداد خالل من التبادلي التدریس راتیجیةإست توظیف على
 اإلجرائیة للخطوات ًوفقا صیاغتها إعادة وضرورة العامة، العلوم كتب محتوى تخطیط على

  .التبادلي التدریس إستراتیجیة لمراحل
  ): م2014 (جربوع دراسة - 2

 التفكیر تنمیة في التبادلي التدریس جیةإستراتی توظیف فاعلیة إلى التعرف الدراسة هدفت
 المنهج الباحث واستخدم بغزة، الثامن الصف طالب لدى نحوها واالتجاه الریاضیات في

 بمدرسة األساسي الثامن الصف طالب من ًطالبا) 60 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي،
 واألخرى ضابطة ماأحداه بالتساوي مجموعتین في توزیعهم تم ،)ج (اإلعدادیة رفح ذكور

 لقیاس آخر ومقیاس الریاضیات في التفكیر مهارات لقیاس اختبار بإعداد الباحث قام تجریبیة،
  .الریاضیات نحو االتجاه

 المجموعتین طالب متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت
 المجموعة لصالح ذلكو الریاضیات نحو االتجاه مقیاس في وكذلك التفكیر، اختبار في

  .التجریبیة
 تعلیم في التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام بضرورة الباحث أوصى وعلیه

 تنظیم إعادة وكذلك استخدامها، على وتدریبهم للمعلمین التدریبیة الدورات وعقد الریاضیات،
  .التبادلي التدریس إستراتیجیة مثل نماذج یوظف بحیث الریاضیات محتوى

  ): م2014 (سرحان سةدرا - 3
 الناقد االستماع مهارات تحسین في التبادلي التعلیم إستراتیجیة أثر تقصي الدراسة هدفت

 من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم األساسي، التاسع الصف طلبة لدى
 طلبة من نضبطیتی وشعبتین تجریبیتین شعبتین شعب،) 4 (على موزعین وطالبة ًطالبا) 121(

 نوع من فقرة) 25 (من ًمكونا الناقد، االستماع لمهارات ًاختبارا الباحث أعد التاسع، الصف
 لصالح المجموعتین بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت وقد المتعدد، االختیار



  49

 وجود ذلكوك التبادلي، التدریس إستراتیجیة باستخدام درسوا الذین التجریبیة المجموعة طلبة
  .اإلناث لصالح الجنس أثر إلى یعزي الناقد االستماع اختبار في إحصائیة داللة ذات فروق

 اللغة مناهج على القائمین اهتمام توجیه بضرورة الباحث أوصى النتائج تلك ضوء وفي
 عقد وكذلك للمعلمین، أدلة تألیف عند واعتمادها التبادلي، التعلیم إستراتیجیة أهمیة إلى العربیة
 خاصة كفایتهم لرفع التبادلي التعلیم إستراتیجیة استخدام حول العربیة اللغة لمعلمي عمل ورشات

  .االستماع تدریس في
  ): م2013 (الحمداني دراسة - 4

 الصف طالبات تحصیل في التبادلي التدریس إستراتیجیة أثر إلى التعرف الدراسة هدفت
 عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحثة استخدمت ة،اإلسالمی التربیة مادة في المتوسط الثاني

 وجود عن النتائج وكشفت طالبة،) 30 (بواقع مجموعتین على موزعین طالبة) 60 (من الدراسة
 تطبیق في والضابطة التجریبیة المجموعتین درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق

  . التجریبیة المجموعة ولصالح البعدي االختبار
 علــى  األساسـي  التعلـیم فـي  التدریـسیة  الهیئــة  أعـضاء بحـث  الباحثـة  أوصـت  هوعلیـ

 اإلســـالمیة التربیـــة ومـــادة عـــام بوجـــه المـــواد تـــدریس فـــي التبـــادلي التـــدریس بإســـتراتیجیة االســـتعانة
 التبـادلي التـدریس ٕواسـتراتیجیة التربویـة الكلیـات فـي التـدریس طرائق مناهج وتضمین خاص، بوجه

  .ًعملیا فیذهاتن وآلیات
  ): م2013 (وعبود المجید عبد دراسة - 5

 المشكالت حل في التبادلي التدریس إستراتیجیة أثر إلى التعرف الدراسة هدفت
 المنهج الباحثتان استخدمت الریاضیات، مادة في الخامس الصف تلمیذات لدى الریاضیة
 في وزعن الخامس صفال تلمیذات من تلمیذة) 24 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي،
 ًمكونا ًتحصیلیا ًاختبارا الباحثتان وأعدت تجریبیة، واألخرى ضابطة إحداهما بالتساوي مجموعتین

 تلمیذات درجات بمتوسط إحصائیة داللة ذات فروق وجود عن النتائج وأسفرت فقرة،) 22 (من
  . التجریبیة المجموعة لصالح التجریبیة المجموعة

 تطبیق  كیفیة على لتدریبهم للمعلمین  برامج إعداد  بضرورة الباحثتین أوصت وعلیه
   أعضاء وحث التدریس، في لتطبیقها الخطط وضع كیفیة وكذلك التبادلي، التدریس إستراتیجیة
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 المواد تعلیم في التبادلي التدریس بإستراتیجیة باالستعانة العام التعلیم في التدریسیة الهیئة
  .عام بوجه الدراسیة

  ): م2012 (العلوي دراسة - 6
 التحصیل في التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام أثر إلى التعرف الدراسة هدفت

 االجتماع علم لمادة األدبي الرابع الصف طالبات لدى المعرفة وراء ما التفكیر مهارات وتنمیة
 وزعت ةطالب) 63 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي المنهج الباحث استخدم وقد بغداد، في

  .طالبة) 31 (ضابطة واألخرى طالبة) 32 (ضمت تجریبیة إحداهما مجموعتین على ًعشوائیا
 نوع من فقرة) 60 (من مكون تحصیلي اختبار أحداهما أداتین الباحثة استخدمت

 ما التفكیر مهارات لقیاس جاهز اختبار واألخرى إعدادها من المقالیة واألسئلة المتعدد االختیار
) م2011 (وعبیدات الجراح قبل من والمعرب) م1994 (ودیسون شرو أعده الذي فة،المعر وراء

  .فقرة) 47 (من والمكون
 المجموعتین درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت وقد

 أوصى وعلیه التجریبیة، المجموعة ولصالح المعرفة وراء ما التفكیر ومهارات التحصیل في
 الریاضیات تعلیم في التبادلي كالتدریس حدیثة استراتیجیات استخدام على المعلمین ثبح الباحث
  .اإلستراتیجیة هذه توظیف على والمشرفین المعلمین وتدریب األخرى الدراسیة والمواد

  ): م2012 (محمد دراسة - 7
 تطالبا لدى اللغویة القدرة تنمیة في التبادلي التدریس أثر بیان إلى الدراسة هدفت

 عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحثة استخدمت وقد بابل، بجامعة األدبي الخامس الصف
 ًاختبارا الباحثة وأعدت وتجریبیة، ضابطة مجموعتین على وزعت طالبة،) 59 (من الدراسة

 وجود: أهمها النتائج من مجموعة إلى توصلت وقد الطلبات، لدى اللغویة القدرة لقیاس ًتحصیلیا
 التجریبیة، المجموعة لصالح المجموعتین درجات متوسط بین إحصائیة داللة اتذ فروق

 التدریس إستراتیجیة باستخدام ومدرساتها العربیة اللغة مدرسي اعتماد بضرورة الباحثة وأوصت
  .اللغویة القدرة تنمیة في فاعلیة من لها لما التبادلي

  ): م2011 (الكبیسي دراسة - 8
   التحصیل  على التبادلي التدریس  إستراتیجیة  استخدام أثر سقیا  إلى الدراسة هدفت
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 األنبار محافظة في الریاضیات مادة في المتوسط الثاني الصف لطلبة الریاضي والتفكیر
 وزعت ًطالبا) 42 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، شبه المنهج الباحث اتبع بالعراق،
 تكون ًتحصیلیا ًاختبارا الباحث أعد ضابطة، وأخرى یةتجریب مجموعتین على وبالتساوي ًعشوائیا

) 38 (من تكون الریاضي التفكیر لقیاس آخر ًواختبارا المتعدد االختیار نوع من فقرة) 50 (من
 في المجموعتین درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق النتائج أظهرت وقد فقرة،

  . ةالتجریبی المجموعة لصالح البعدیین االختبارین
 الریاضیات تدریس في التبادلي التدریس إستراتیجیة باستخدام الباحث أوصى وعلیه

 عقد خالل من توظیفها على المعلمین وتدریب عام، بوجه األخرى الدراسیة والمواد خاص بوجه
  .التدریبیة والدورات العمل ورش

  ): م2011 (وعیاش عواد أبو دراسة - 9
 طالبات تحصیل في التبادلي التدریس إستراتیجیة رأث استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت

 لدیهن، التأملي التفكیر وتنمیة) والتنظیم الضبط وحدة (األحیاء مادة في األساسي التاسع الصف
 الطالبیة إناث مدرسة في التاسع الصف طالبات من طالبة) 69 (من الدراسة عینة تكونت

 باستخدام درست تجریبیة: مجموعتین على ًعشوائیا وزعت الغوث، لوكالة التابعة اإلعدادیة
 مقیاسي تطبیق تم حیث االعتیادیة، بالطریقة درست وضابطة التبادلي، التدریس إستراتیجیة
  . ًوبعدیا ًقبلیا الطالبات على التأملي والتفكیر الدراسي التحصیل

 موعةالمج الطالبات أداء متوسطات بین ًإحصائیا دالة فروق وجود: النتائج أظهرت وقد
 في الدراسي التحصیل اختبار من كل على االعتیادیة التدریس لطریقة تعرضت التي التجریبیة

 أوصت ذلك على ًوبناء التجریبیة المجموعة طلبات لصالح التأملي التفكیر ومقیاس العلوم
 الطالب دور وتعزیز العلوم تدریس في التبادلي التدریس إستراتیجیة تطبیق على الباحثتان

  .تطبیقها على المعلمین سوتدری
  ): م2011 (حرب دراسة -10

   لطالب القرائي الوعي في التبادلي التعلیم إستراتیجیة أثر عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 الدراسة عینة تكونت وقد التجریبي، المنهج الباحث استخدم األردن، في األساسي العاشر الصف

 لقیاس اختبار بإعداد الباحث قام وضابطة، بیةتجری مجموعتین إلى تقسیمهم تم طالب) 77 (من
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 الوعي وتنظیم للقراءة، التخطیط: مجاالت) 4 (على موزعة فقرة) 20 (من تكون القرائي الوعي
  .الشرطیة والمعرفة والتقویم، القرائي،

 مجاالته في القرائي الوعي في إحصائیة داللة ذات فروق وجود عن النتائج أظهرت وقد
 التعلیم إستراتیجیة باستخدام القرائیة النصوص درست التي التجریبیة مجموعةال لصالح األربع

 تدریس في التبادلي التعلیم إستراتیجیة بتوظیف الباحث أوصى ذلك ضوء وفي التبادلي،
  .استخدامها على المعلمین تدریب وكذلك كافة والمباحث القرائیة النصوص

  ): م2011 (وحمش عفانة دراسة -11
 التواصل مهارات تنمیة في التبادلي التدریس استخدام أثر إلى التعرف سةالدرا هدفت

 تكونت التجریبي، المنهج الباحثان استخدم بغزة، األساسي الرابع الصف تالمیذ لدى الریاضي
 واألخرى ضابطة مجموعتین في بالتساوي توزیعهم تم وطالبة ًطالبا) 86 (من الدراسة عینة

 تتعلق فقرة) 20 (تضمن الریاضي التواصل مهارات لقیاس اختبار عدادبإ الباحثان قام تجریبیة،
 العبارات ونقل الریاضیة، والعالقات المواقف وتمثیل الریاضي، التفكیر تنظیم (أبعاد بأربعة

  ).الحلول وتقویم وتحلیل الریاضیة،
 اختبار درجات متوسط في إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصلت وقد

 الدراسة أوصت وقد التجریبیة، والمجموعة المستخدمة اإلستراتیجیة لصالح الریاضي واصلالت
 المعلمین وتدریب األخرى والمباحث الریاضیات تعلیم في التبادلي التدریس إستراتیجیة لتبني
  .توظیفها على
  ): م2009 (العصیل دراسة -12

 طالب تحصیل في التبادلي ریسالتد إستراتیجیة استخدام أثر إلى التعرف الدراسة هدفت
 التجریبي، المنهج الباحث استخدم التعلم، أثر وبقاء التفسیر مادة في الثانوي األول الصف
 أعد وبالتساوي، ًعشوائیا مجموعتین في توزیعهم تم ًطالبا،) 62 (من الدراسة عینة وتكونت
 الدراسة توصلت وقد التبادلي، التدریس إستراتیجیة وفق للمعلم ًودلیال ًتحصیلیا ًاختبارا الباحث

 درجات  متوسطي  بین إحصائیة  داللة ذات  فروق  وجود: أهمها  النتائج  من مجموعة إلى
  . التجریبیة المجموعة ولصالح البعدي االختبار في المجموعتین

   التبادلي التدریس إستراتیجیة توظیف على المعلمین حث بضرورة الباحث أوصى وعلیه
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 على المعلمین وتدریب خاص، بوجه التفسیر ومادة عام بوجه الدراسیة باحثالم تدریس في
  .التدریبیة الدورات عقد خالل من اإلستراتیجیة تلك استخدام

  ): م2009 (الرواحیة دراسة -13
 القرائي الفهم مهارات تدریس في التبادلي التدریس إستراتیجیة فاعلیة معرفة إلى هدفت

) 67 (من البحث عینة وتكونت التجریبي المنهج الباحثة خدمتاست األساسي، التاسع للصف
 مهارات في ًتحصیلیا ًاختبارا الباحثة أعدت وقد وضابطة، تجریبیة مجموعتین بین موزعة طالبة
 توصلت وقد ًوبعدیا، ًقبلیا المجموعتین على طبق وثباته، صدقه من التحقق تم القرائي، الفهم

 المجموعتین درجات متوسط بین إحصائیة دالة فروق وجود: مهاأه النتائج من لمجموعة الدراسة
 استخدام إلى یعود القرائي الفهم مهارات اختبار في البعدي التطبیق في والضابطة التجریبیة

  . التبادلي التدریس إستراتیجیة
 واالستفادة القرائي الفهم مهارات بتنمیة العنایة بضرورة الباحثة أوصت ذلك ضوء وفي

 اإلرشادي والدلیل االختبار وتطویر المعلم دلیل إعداد في التبادلي التدریس اتیجیةإستر من
  .أخرى صفوف على وتطبیقه لإلستراتیجیة

  ): م2009 (العالن دراسة -14
 الدراسي التحصیل على التبادلي التدریس طریقة استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت

 سوریا، في األساسي التعلیم مهنة في الثامن الصف المیذلت االشتراكیة القومیة التربیة مادة في
 توزیعهم تم ًتلمیذا) 132 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحثة استخدمت
 ًتحصیلیا ًاختبارا الباحثة وأعدت تجریبیة، واألخرى ضابطة إحداهما مجموعتین على بالتساوي

  ).والتحلیل التطبیق، االستیعاب، التذكر،: (مستویات) 4 (یشمل
 متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود: أهمها نتائج إلى الدراسة وتوصلت

 وعلیه التجریبیة، المجموعة ولصالح لالختبار البعدي التطبیق في المجموعتین تالمیذ درجات
 امةوإلق المتطورة التدریس لطرائق القومیة التربیة مادة مدرسي توظیف بضرورة الباحثة أوصت
  .فاعلة طرائق على وتدریبهم المعلمین لتأهیل مستمرة تدریسیة دورات

  ): م2009 (خالد بني دراسة -15
   وقیاس  التبادلي  التدریس أسلوب إلى یستند تدریبي،  برنامج  بناء إلى الدراسة هدفت
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 الباحث استخدم الدیلكسیا، من یعانون الذین الطلبة لدى القرائي االستیعاب تحسین في فاعلیته
 األساسي الرابع الصف من وطالبة ًطالبا) 60 (من الدراسة عینة تكونت حیث التجریبي المنهج

 ضابطة مجموعتین بین بالتساوي توزیعهم تم الشمالیة، البادیة بلواء المصادر بغرف الملتحقین
 توصلت دوق المجموعتین، على وتطبیقه القرائي االستیعاب اختبار ببناء الباحث قام وتجریبیة،

 المجموعة ولصالح القرائي االستیعاب اختبار على ًإحصائیا دالة فروق وجود إلى الدراسة
 وجود عدم وكذلك التبادلي التعلیم أسلوب إلى المستند التدریبي البرنامج تلقت التي التجریبیة

  .الجنس متغیر إلى تعزى البعدیة لالستجابة إحصائیة داللة ذات جوهریة فروق
 أسلوب إلى مستندة تدریبیة برامج وتوظیف إعداد بضرورة الباحث ىأوص وعلیه

  .القرائیة الصعوبات من یعانون الذین الطلبة تعلیم في التبادلي التدریس
  ): م2008 (الحارثي دراسة -16

 وراء ما مهارات تنمیة في التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام فاعلیة معرفة إلى هدفت
 شبه المنهج الباحث استخدم ،)القراءة تقویم التحكم، المراقبة، التخطیط، (القراءة في المعرفة

 التجریبیة الدراسة مجموعتي یمثلون ًطالبا) 60 (من الدراسة عینة تكونت وقد التجریبي،
 ًقبلیا تطبیقه تم ًتحصیلیا ًاختبارا الباحث أعد مجموعة، كل في ًطالبا) 30 (بواقع والضابطة

 بین دالة إحصائیة فروق وجود: أهمها النتائج من مجموعة إلى الباحث توصل وقد ًوبعدیا،
 المجموعة لصالح وذلك القراءة، في المعرفة وراء ما مهارات في المجموعتین درجات متوسط

  . التجریبیة
 التدریس إستراتیجیة استخدام بضرورة المعلمین الباحث أوصى النتائج تلك ضوء وفي

 فترة في علیها والتدریب استخدامها على التربیة كلیات في معلمینال الطالب وتدریب التبادلي
  .العملیة التربیة

  ): م2008 (المنتشري دراسة -17
 مهارات بعض تنمیة في التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام أثر معرفة إلى هدفت

 الباحث ماستخد السعودیة، العربیة بالمملكة المتوسط األول الصف طالب لدى القرائي الفهم
 المتوسط األول الصف طالب من ًطالبا) 60 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج
 المهارات تلك لقیاس ًاختبارا الباحث أعد وقد وتجریبیة، ضابطة مجموعتین إلى بالتساوي مقسمة
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 مجموعة إلى الباحث توصل وقد التبادلي، التدریس إستراتیجیة استخدام كیفیة حول للمعلم ًودلیال
 الفهم مهارات تنمیة في التبادلي التدریس إلستراتیجیة إیجابي أثر وجود: أهمها النتائج من

  . حدة على القرائي الفهم مهارات من مهارة كل تنمیة وفي إجمالي، بشكل القرائي
 التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام بضرورة الباحث أوصى النتائج تلك ضوء وفي
 إلى وباإلضافة للطالب، القراءة اختبارات وبناء تصمیم عند القرائي الفهم تبارباخ واالسترشاد

  .التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام على لتدریبهم والمشرفین للمعلمین التدریبیة الدورات عقد
  ): م2008 (الخوالدة دراسة -18

 لتنمیة التبادلي سالتدری إستراتیجیة على قائم تعلیمي برنامج فاعلیة معرفة إلى هدفت
 استخدم األردن، في األساسیة بالمرحلة التعلم صعوبات ذوي التالمیذ لدى القرائي الفهم مهارات
 تلمیذات من تلمیذة) 30 (من الدراسة عینة وتكونت دراسته، في التجریبي المنهج الباحث

 ضابطة أحدهما مجموعتین إلى قسمت والخامس، والرابع الثالث الصف في التعلم صعوبات
 فاعلیة لقیاس اختبار بإعداد الباحث وقام تلمیذة،) 15 (منهما كل قوام تجریبیة، واألخرى
  . ًوبعدیا ًقبلیا طبق وكذلك التعلیمي البرنامج

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود: أهمها النتائج من مجموعة إلى توصل وقد
 تعزى البعدي االختبار على ئيالقرا الفهم مهارات في المجموعتین أفراد عالمات متوسط
 من مجموعة الباحث قدم ذلك ضوء في التجریبیة، المجموعة ولصالح التعلیمي للبرنامج

 وعیوب أخطاء من الكثیر لعالج وذلك القرائي للفهم تدریبیة برامج تصمیم: أهمها التوصیات
 باستخدام لتدریسا عملیة تفعیل وكذلك المختلفة، األساسیة المراحل في الطلبة لدى القراءة

  .القراءة صعوبات لذوي التبادلي إستراتیجیة
  ): م2007 (القطاونة دراسة -19

 القرائي االستیعاب مهارات تنمیة في التبادلي التدریس طریقة أثر معرفة إلى هدفت
 عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم األردن، في الثانویة طلبة لدى االنجلیزیة باللغة
 مجموعتین في بالتساوي توزیعهم تم ثانوي األول الصف طلبة من ًطالبا) 88 (من اسةالدر

 قدرة لقیاس القرائي لالستیعاب اختبار بإعداد الباحث قام تجریبیة، واألخرى ضابطة إحداهما
 ذات فروق وجود: أهمها من نتائج إلى الدراسة توصلت وقد القرائیة النصوص فهم على الطلبة
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 الثالثة أبعاده وفي ككل، القرائي االستیعاب اختبار على الطالب أداء بین ةإحصائی داللة
 القراءة تعلمت التي التجریبیة المجموعة لصالح وذلك) والناقدة واالستنتاجیة، الحرفیة، المهارات(

  .بالتعلیم التبادلیة بالطریقة
 اللغة في یمالتعل في التبادلي التدریس طریقة استخدام بضرورة الباحث أوصى وعلیه

  .الطریقة تلك استخدام على والمعنیین المعلمین وتدریب األخرى األساسیة والمباحث االنجلیزیة
  ): م2006 (ناجي دراسة -20

 والتعبیر االستماعي االستیعاب في التبادلي التعلیم إستراتیجیة أثر معرفة إلى هدفت
 وتكونت التجریبي، المنهج الباحث واستخدم األردن، في األساسیة المرحلة طلبة لدى الكتابي

 الغوث وكالة مدارس في التاسع الصف طلبة من وطالبة ًطالبا) 167 (من الدراسة عینة
 اختبار بإعداد الباحث قام ضابطة، واألخرى تجریبیة أحداهما مجموعتین إلى قسموا الدولیة،

 فروق وجود عن دراسةال نتائج أسفرت وقد الكتابي، والتعبیر االستماعي باالستیعاب تحصیلي
 في الغوث وكالة مدارس في األساسي التاسع الصف طلبة تحصیل في إحصائیة داللة ذات

 باستخدام تعلمت التي التجریبیة المجموعة لصالح وذلك الكتابي والتعبیر االستیعاب مهارتي
  . التبادلي التدریس إستراتیجیة

 في التبادلي التدریس راتیجیةإست تبني بضرورة الباحث أوصى النتائج تلك ضوء وفي
 والدورات العمل ورش عقد خالل من استخدامها على والمعنیین المعلمین وتدریس المدارس
  .التدریبیة

  :األجنبیة الدراسات* 
  ): Ramita, 2014 (رامیتا دراسة - 1

 القرائي الفهم نحو القرائي واالهتمام التبادلي التدریس أثر إلى التعرف الدراسة هدفت
 وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم استانكارنسي، كلیة في الثالث المستوى طالب لدى
 ًطالبا) 32 (من تكونت تجریبیة األولى مجموعتین في توزیعهم تم ًطالبا) 62 (من الدراسة عینة

 استبانه عن عبارة األولى للدراسة أداتین الباحث أعد ًطالبا،) 30 (من تكونت ضابطة واألخرى
  .فقرة) 37 (من تكون القرائي الفهم لقیاس اختبار واألخرى القرائي االهتمام اسلقی

   بالتدریس  تعلموا  الذین  الطالب أن: أهمها من  النتائج من لمجموعة  الباحث توصل
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 بالطریقة تعلموا الذین زمالئهم من أفضل القرائي الفهم اختبار درجات على حصلوا التبادلي
  .القرائي الفهم على القرائي واالهتمام التدریس إستراتیجیة بین تداخل ودوج وكذلك التقلیدیة،

 النصوص من ٍكثیر بقراءة ألنفسهم الطالب إعداد بضرورة الباحث أوصى وعلیه
  .المختلفة التعلیم مراحل في التبادلي التدریس استخدام وكذلك ،اإلستراتیجیة على لتدریبهم

  ): Dewi and Ewi, 2013 (ٕوایوي دیوي دراسة - 2
 النصوص تحلیل في التبادلي التدریس تقنیات فاعلیة إلى التعرف الدراسة هدفت

 تقنیة خالل من وتحلیلها النصوص فهم في الطلبة یواجهها التي والمشكالت الصعوبات وتقصي
 ًطالبا) 28 (من الدراسة عینة وتكونت النوعي، البحث منهج الباحثان استخدم التبادلي، التدریس

 إلى باإلضافة ًتحصیلیا ًاختبارا الباحثان أعد إندونیسیا، في عشر الحادي الصف بةطل من
  .والمقابلة للمالحظة استخدامها

 في المجموعة درجات متوسط في إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى النتائج وأشارت
 قدرة من تزید ليالتباد التدریس تقنیة أن: الدراسة نتائج أهم من وكان والبعدي، القبلي االختبار

 التدریس تقنیة استخدام الباحثان أوصى وعلیه وتحلیلها، السردیة النصوص فهم من الطلبة
  .المتنوعة الدراسیة المواد في وكذلك المختلفة الدراسیة المراحل في التدریس في التبادلي

  ): Choo and others, 2011 (وآخرون تشو دراسة - 3
 لدى القرائي الفهم على التبادلي التدریس استراتیجیات آثار إلى التعرف الدراسة هدفت

 من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحثون استخدم مالیزیا، في السادس الصف طلبة
 ومجموعتین تجریبیتین مجموعتین بالتساوي، مجموعات) 4 (في توزیعهم تم ًطالبا) 68(

 النتائج أظهرت وقد القرائي، الفهم مهارات اسلقی ًتحصیلیا ًاختبارا الباحثون أعد ضابطتین،
 المجموعتین ولصالح المجموعات درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود

 من مختلفة بمستویات التبادلي التدریس إستراتیجیة باستخدام الباحثون أوصى وعلیه التجریبیتین،
  .المدرسي التعلیم

  ): Jafarigohar, 2011 (جفاریجوهر دراسة - 4
 إستراتیجیة وآثار التبادلي التدریس إستراتیجیة آثار بین المقارنة إلى الدراسة هدفت

 اإلیرانیة، المدارس في اإلعدادیة المرحلة طالبات لدى القرائي الفهم على عالي بصوت التفكیر
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 في توزیعهم تم طالبة) 45 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، شبه المنهج الباحثون استخدم
 بصوت التفكیر إستراتیجیة باستخدام تعلمت والثانیة التبادلي التدریس باستخدام تعلمت األولى
 وتوصلت القرائي، الفهم لقیاس ًاختبارا الباحثون أعد التقلیدیة، بالطریقة تعلمت والثالثة عالي

 الفهم على ةإیجابی آثار اإلستراتیجیتین لكال أن: أهمها من كان النتائج من لمجموعة الدراسة
 إستراتیجیة من أفضل بشكل القرائي الفهم تعزز عالي بصوت التفكیر إستراتیجیة ٕوان القرائي،
  .التبادلي التدریس

 في االنجلیزیة اللغة معاهد في اإلستراتیجیتان هاتین بتوظیف الباحثون أوصى وعلیه
  .االنجلیزیة باللغة القرائي فهمهم تحسین في الطالب لمساعدة إیران

  ): Kok, 2011 (كوك دراسة - 5
 القرائي االستیعاب تحسین في التبادلي التعلیم إستراتیجیة أثر إلى التعرف الدراسة هدفت

 في التجریبي المنهج الباحث استخدم المنخفض، التحصیل ذوي من المالیزیة الجامعة طلبة لدى
 إحداهما مجموعتین في توزیعهم تم وطالبة، ًطالبا) 68 (من الدراسة عینة تكونت دراسته،
 الدراسة توصلت مفتوحة، أسئلة خمسة من تكون ًاختبارا الباحث أعد تجریبیة، واألخرى ضابطة

 درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود أهمها من كان النتائج من مجموعة إلى
  . التجریبیة المجموعة ولصالح المجموعتین

 والمراحل الجامعي التعلیم في التبادلي یسالتدر طریقة بتبني الباحث أوصى وعلیه
  .األخرى التعلیمیة

  ): Chebani and Tomas, 2011 (وتوماس تشیباني دراسة - 6
 االستیعاب تحسین في الذاتیة والمتابعة التبادلي التعلیم أثر إلى التعرف الدراسة هدفت

 وتكونت التجریبي، منهجال الباحثان استخدم إسبانیا، في األساسي الرابع الصف لطلبة القرائي
 إلستراتیجیة ًوفقا تعلمت األولى مجموعات، ثالث إلى تقسیمهم تم ًطالبا) 59 (من الدراسة عینة

   تعلمت والثالثة الذاتیة، والمتابعة التبادلي التعلیم إلستراتیجیة ًوفقا تعلمت والثانیة التبادلي، التعلیم
  .االعتیادیة بالطریقة

 من مجموعة إلى الدراسة وتوصلت القرائي، االستیعاب لقیاس ًاختبارا الباحثان أعد
 على الذاتیة والمتابعة التبادلي التعلیم بطریقة درستا اللتین المجموعتین تفوق: أهمها من النتائج
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 داللة ذات فروق وجود عدم إلى النتائج وأشارت االعتیادیة، بالطریقة درست التي المجموعة
  . جریبیتینالت المجموعتین بین إحصائیة

 التدریس في الذاتیة والمتابعة التبادلي، التعلیم طریقة باستخدام الباحثان أوصى وعلیه
  .للتعلم دافعیتهم ٕواثارة المشاركة على وطلبتهم المعلمین وتشجیع المختلفة، الدراسیة المراحل وفي

  ): Cooper and Greive, 2009 (وجریف كوبر دراسة - 7
 القرائي الفهم مهارات تطویر في التبادلي التدریس إستراتیجیة فاعلیة إلى التعرف هدفت  

 التجریبي، المنهج الباحثان استخدم ویلز، ساوث نیو مدارس في االبتدائیة المرحلة طالب بین
 مجموعتین إلى تقسیمهم تم الرابعة السنة طلبة من ًطالبا) 25 (من الدراسة عینة وتكونت
  .القرائي الفهم مهارات لقیاس ًتحصیلیا ًتبارااخ الباحثان أعد وضابطة، تجریبیة

 المجموعتین درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة أثبتت لقد
 اإلستراتیجیة بتوظیف الباحثان أوصى وعلیه التجریبیة، المجموعة ولصالح البعدي االختبار في
  .أخرى دراسیة مراحل وفي مختلفة دراسیة مباحث في
  ): Nugraha, 2008 (نوجراها سةدرا - 8

 الفهم تحسین على التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 تكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم نیجیریا، مدارس في الثامن الصف طلبة لدى القرائي
 واألخرى تجریبیة أحداهما مجموعتین في تقسیمهم تم وطالبة طالب) 40 (من الدراسة عینة

 من لمجموعة الدراسة وتوصلت للطالب، القرائي الفهم لقیاس ًاختبارا الباحث أعد ضابطة،
 لالختبار المجموعتین درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود: أهمها من النتائج
 تحسین في التبادلي التدریس استخدام جدوى على یدلل مما التجریبیة المجموعة ولصالح البعدي
  .للطالب القرائي الفهم

 العملیة في ٕواشراكهم وحثهم للطالب المعلمین تشجیع بضرورة الباحث أوصى وعلیه
 إستراتیجیة مثل الصفي التعلیم في األفضل التعلیمیة الطرق اختیار وعلیهم التعلمیة، التعلیمیة
  .التبادلي التدریس

  ): Yoosabai, 2007 (یوساباي دراسة - 9
   طلبة  لدى القرائي الفهم قدرات على التبادلي  التدریس آثار إلى التعرف  اسةالدر هدفت
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 الصف في ًطالبا) 66 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم الثانویة،
  .تجریبیة واألخرى ضابطة إحداهما مجموعتین في بالتساوي ًعشوائیا توزیعهم تم عشر، الثاني

) 60 (من المكون ،)م2004 (عام المعد القومي االنجلیزیة اللغة اختبار الباحث استخدم
 المجموعتین درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت قد فقرة،

  . التجریبیة المجموعة طالب ولصالح
 إستراتیجیة توظیف على الطالب لتدریب الوقت من مزید بإعطاء الباحث أوصى وعلیه

 والتوصیة الراجعة بالتغذیة الطالب تزوید على المعلمین حث وكذلك التبادلي، سالتدری
  .لمهماتهم الطالب تأدیة أثناء والمساعدة

  ): Won Gay, 2005 (جاي وون دراسة -10
 في للطلبة القرائي الفهم تحسین في التبادلي التدریس أثر إلى التعرف الدراسة هدفت

 ًطالبا) 70 (من الدراسة عینة تكونت التجریبي، شبه جالمنه الباحث استخدم كونغ، هونغ
 وتكونت ضابطة والثانیة وطالبة، ًطالبا) 30 (وتضمنت تجریبیة األولى مجموعتین في موزعین

 باإلضافة القرائي الفهم مهارات لقیاس ًتحصیلیا ًاختبارا الباحث أعد وطالبة، ًطالبا) 40 (من
  .واالستبیان للمقابلة

 الفهم مهارات تحسین في إیجابیة آثار التبادلي للتدریس أن الدراسة جنتائ أظهرت وقد
: منها عوامل عدة على اعتمدت التبادلي للتدریس الفاعلیة درجة وأن الطلبة لدى القرائي

 بضرورة الباحث أوصى وعلیه الطلبة، وشخصیة ومشاركتهم، الطالب واستعداد المعلم، تعلیمات
 القراءة درس تضمین وكذلك استراتیجیین، قراء لیكونوا دهمٕواعدا للطلبة المعلمین تطویر

  .التبادلي التدریس مثل للفهم معززة استراتیجیات
  :التدریس التبادليإستراتیجیة التعقیب على الدراسات السابقة التي تناولت 

یتبین مما سبق من سرد مما تسنى للباحثـة مـن مـسحها لمجموعـة مـن الدراسـات الـسابقة، 
ریس التبــادلي فــي تنمیــة التحــصیل، وبقــاء أثــر الــتعلم، وتنمیــة مهــارات االســتماع الناقــد، أهمیــة التــد

وتنمیــة قــدرات التفكیـــر فــي مختلـــف المــواد التعلیمیــة، وتنمیـــة مهــارات مـــا وراء المعرفــة، ومهـــارات 
  :التواصل الریاضي والفهم القرائي، ومن خالل ما تم التوصل إلیه من دراسات یتضح ما یلي

  ذه الدراسة األولى التي أجریت في فلسطین في حدود علم الباحثة، حیث وجدت بعض  تعد ه-
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  .من الدراسات المتعلقة بموضوع التدریس التبادلي في بعض الدول العربیة واألجنبیة
 اتفقــت معظــم الدراســات التــي ســبق عرضــها علــى اســتخدام التــدریس التبــادلي كمتغیــر مــستقل، -

  . مع هذه الدراسات في هذا الجانبوقد اتفقت الدراسة الحالیة
  . قد اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في تنمیة مهارات الفهم القرائي كمتغیر تابع-
  : من حیث األهداف*

 التــدریس التبــادلي إســتراتیجیةإلــى أثــر ) م2013(حیــث هــدفت دراســة عبــد المجیــد وعبــود   
 إســتراتیجیةإلــى الكــشف عــن أثــر ) م2011(رب فــي حــل المــشكالت الریاضــیة، وهــدفت دراســة حــ

التعلـــــیم التبـــــادلي فـــــي الـــــوعي القرائـــــي، وهـــــدفت بعـــــض الدراســـــات إلـــــى استقـــــصاء أثـــــر اســـــتخدام 
ودراسـة العلـوي ) م2013( التدریس التبادلي في تحصیل الطالب مثل دراسة الحمـداني إستراتیجیة

ودراســـة العــــصیل ) م2011(ودراســـة أبــــو عـــواد وعیــــاش ) م2011(ودراســـة الكبیــــسي ) م2012(
 التــدریس التبــادلي فــي تحــسین إســتراتیجیة، وهــدفت بعــض الدراســات التعــرف إلــى أثــر )م2009(

ودراســــة ) م2011(ودراســــة تــــشیباني وتومــــاس ) م2011(االســــتیعاب القرائــــي مثــــل دراســــة كــــوك 
 جیةإســـتراتیإلــى معرفــة فاعلیــة اســتخدام ) م2008(، وهــدفت دراســة الحــارثي )م2007(القطاونــة 

ًالتــــدریس التبـــــادلي فــــي تنمیـــــة مهــــارات مـــــا وراء المعرفــــة، وأخیـــــرا هــــدفت دراســـــة عفانــــة وحمـــــش 
 التـــدریس التبـــادلي فـــي تنمیـــة مهـــارات التواصـــل إســـتراتیجیةالتعـــرف إلـــى أثـــر اســـتخدام ) م2011(

  .الریاضي
  : بیئات وزمن الدراسة*

لــسطین مثــل دراســة لقــد أجریــت تلــك الدراســات فــي بیئــات مختلفــة، فمنهــا مــا أجــري فــي ف
، ومنهــا )م2014(ودراســة جربــوع ) م2011(ودراســة أبــو عــواد وعیــاش ) م2011(عفانــة وحمــش 

) م2013(ودراســـة عبـــد المجیـــد وعبـــود ) م2013(مـــا أجـــري فـــي العـــراق مثـــل دراســـة الحمـــداني 
، ومنهــا مــا أجــري فــي األردن مثــل دراســة )م2011(ودراســة الكبیــسي ) م2012(ودراســة العلــوي 

ـــــد ) م2011(ودراســـــة حـــــرب ) م2014(ســـــرحان  ـــــدة ) م2009(ودراســـــة بنـــــي خال ودراســـــة الخوال
، ومنهــا مــا أجــري فــي الــسعودیة )م2006(ودراســة نــاجي ) م2007(ودراســة القطاونــة ) م2008(

، ومنهــا )م2008(ودراســة المنتــشري ) م2008(ودراســة الحــارثي ) م2009(مثــل دراســة العــصیل 
، ومنهـــا مـــا )م2011(ودراســـة كـــوك ) م2011(و وآخـــرون مـــا أجـــري فـــي مالیزیـــا مثـــل دراســـة تـــش
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، ومنهــا مــا أجــري فــي إندونیــسیا مثــل )م2011(أجــري فــي أســبانیا مثــل دراســة تــشیباني وتومــاس 
، أمــا )م2007(، ومنهــا مــا أجــري فــي تایالنــد مثــل دراســة توســیباي )م2013(ٕدراســة دیــوي وایــوي 

مثــل دراســة وون ) م2005(دم دراســة فــي عــن الــسنوات التــي أجریــت فیهــا الدراســة فقــد أجریــت أقــ
ودراســة ) م2014(مثـل دراســة رامیتــا ) م2014(، وأحــدث دراســة تـم أجراءهــا فــي )م2005(جـاي 
، وذلــك یــدلل أهمیــة موضــوع الدراســة والحاجــة للمزیــد )م2014(ودراســة جربــوع ) م2014(التیــان 

  .لسطینیةمن الدراسة، وأما بالنسبة لهذه الدراسة فقد أجریت في البیئة الف
  : عینات الدراسة*

لقـد تفاوتـت أحجـام العینـات فـي تلـك الدراســات فقـد كانـت أقـل عینـة فـي الدراسـات الــسابقة 
فـرد ) 167(ً، وبلغ عـدد أكبـر العینـات حجمـا )م2013(فرد وهي دراسة عبد المجید وعبود ) 24(

  ).م2006(وهي دراسة ناجي 
اســة علــى الــذكور مثــل دراســة كــل أمــا عــن جــنس األفــراد فقــد اقتــصرت بعــض عینــات الدر

ودراســـة ) م2008(ودراســـة الحـــارثي ) م2009(ودراســـة العـــالن ) م2009(مـــن دراســـة العـــصیل 
ـــــــة  ـــــــسي ) م2011(دراســـــــة حـــــــرب ) م2007(القطاون ودراســـــــة جربـــــــوع ) م2011(ودراســـــــة الكبی

ــــا ) م2014( ودراســــة تــــشو وآخــــرون ) م2009(ودراســــة كــــوبر وجریــــف ) م2014(ودراســــة رامیت
ودراسـة تـشیباني وتومــاس ) م2009(ودراســة توسـیباي ) م2013(ٕ ودراسـة دیـوي وایـوي )م2011(
ودراســـة ) م2009(، وعینـــات أخـــرى اشـــتملت علـــى اإلنـــاث فقـــط مثـــل دراســـة الرواحیـــة )م2011(

ــــدة  ــــد المجیــــد وعبــــود ) م2008(الخوال ودراســــة ) م2014(ودراســــة التیــــان ) م2013(ودراســــة عب
ودراســــة ) م2012(ودراســــة العلــــوي ) م2011(واد وعیــــاش ودراســــة أبــــو عــــ) م2013(الحمــــداني 

) م2009(، وعینــــات أخــــرى اشــــتملت الجنــــسین مثــــل دراســــة بنــــي خالــــد )م2011(جیفــــاریجوهر 
ودراســـة ) م2011(ودراســـة عفانـــة وحمـــش ) م2014(ودراســـة ســـرحان ) م2006(ودراســـة نـــاجي 

) 80(فقـد كـان حجـم العینـة ، أما بالنسبة لهذه الدراسة )م2008(ودراسة نوجراها ) م2011(كوك 
  .ًفردا مقسومین لمجموعتین متجانستین من طالب الصف التاسع األساسي إناث فقط

  : أدوات الدراسة*
تنوعت أدوات الدراسات السابقة وكان تنوعها یتوافق وطبیعة فروض تلـك الدراسـات، ففـي 

ي االختبــار مثــل كــل حــین اشــتركت كثیــر مــن الدراســات الــسابقة ذكرهــا فــي اســتخدام أداة تمثلــت فــ



  63

ودراسة الحمـداني ) م2014(ودراسة سرحان ) م2014(ودراسة التیان ) م2011(من دراسة كوك 
، وهنـــاك دراســـة دیـــوي )م2011(ودراســـة عفانـــة وحمـــش ) م2011(ودراســـة الكبیـــسي ) م2013(

المقابلـــــة ) م2005(التــــي اســــتخدمت المالحظــــة والمقابلــــة ودراســــة وون جــــاي ) م2013(ٕوایــــوي 
التـي اسـتخدمت مقیـاس لقیـاس االتجـاه، وهنـاك دراسـة ) م2014(تبیان، وهناك دراسة جربوع واالس

التــي اســـتخدمت االســتبانة مقیـــاس االهتمــام القرائــي، أمـــا عــن هـــذه الدراســة فقـــد ) م2014(رامیتــا 
  .استخدمت أداة واحدة هي االختبار

  : منهج الدراسات*
لتجریبـــــي، عـــــدا دراســـــة كـــــل مـــــن حیـــــث اســـــتخدمت جمیـــــع الدراســـــات الـــــسابقة المنهـــــاج ا

ودراســــــة ) م2011(ودراســــــة الكبیــــــسي ) م2005(ودراســــــة وون جــــــاي ) م2011(جیفــــــاریوجوهر 
حیــث اســتخدموا المــنهج شــبه التجریبــي، أمــا عــن هــذه الدراســة فقــد اســتخدمت ) م2008(الحــارثي 

  .التجریبي ذا المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة المنهج
  : نتائج الدراسات*

 التــــدریس التبــــادلي ووجــــود فــــروق بــــین إســــتراتیجیةفقـــت جمیــــع الدراســــات علــــى فاعلیــــة ات
  ).التي استخدمت التدریس التبادلي(المجموعة التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة 

  
  :القرائي الفهم مهارات تناولت دراسات :المحور الثاني

  :العربیة الدراسات* 
  ): م2014 (الغلبان دراسة - 1

 الفهم مهارات تنمیة في النشط التعلم إستراتیجیتي توظیف أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
 عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم األساسي، الرابع الصف تلمیذات لدى القرائي
 تلمیذة) 32 (أفرادها وعدد األولى التجریبیة المجموعة اختیار تم تلمیذة) 103 (من الدراسة
 تلمیذة) 36 (أفرادها وعدد الثانیة التجریبیة والمجموعة التعاوني، التعلیم إستراتیجیة فقو درسن
 درسن تلمیذة) 35 (أفرادها وعدد الضابطة والمجموعة األدوار، لعب إستراتیجیة وفق درسن

  .االعتیادیة بالطریقة
  )30 (من تكونم القرائي الفهم مهارات واختبار القرائي الفهم بمهارات قائمة الباحث أعد
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 الفهم مهارات تنمیة في كبیر تأثیر لهما النشط التعلم إستراتیجیتي أن النتائج أظهرت وقد فقرة،
  .األساسي الرابع الصف طلبة لدى القرائي

 من أوسع مستوى على النشط التعلم استراتیجیات توظیف بضرورة الباحث أوصى وعلیه
 األساسیة المرحلة تالمیذ لدى القرائي الفهم تویاتمس بتنمیة واالهتمام الحالیة، الدراسة عینة

  .األولى
  ): م2012 (المطیري دراسة - 2

 مهارات تنمیة في البنائي التعلم باستخدام تدریبي برنامج أثر إلى التعرف الدراسة هدفت
 الباحث استخدم الكویت، دولة في االبتدائیة المرحلة في التعلم صعوبات ذوي لدى القرائي الفهم
 المرحلة في الخامس الصف تالمیذ من ًطالبا) 61 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، نهجالم

) 30 (أفرادها عدد تجریبیة األولى مجموعتین إلى تقسیمهم تم الفروانیة، محافظة في االبتدائیة
 تم ًطالبا) 31 (أفرادها عدد بلغ ضابطة واألخرى البنائي التعلم بنموذج تدریسهم تم ًطالبا

  .االعتیادي باألسلوب دریسهمت
 ذات فروق وجود النتائج أظهرت وقد القرائي، الفهم مهارات لقیاس ًاختبارا الباحث أعد

 ولصالح لالختبار، البعدي األداء على المجموعتین درجات متوسطات بین إحصائیة داللة
 من الطالب دریست في البنائي التعلم نموذج استخدام الباحث أوصى وعلیه التجریبیة، المجموعة

  .مختلفة تعلیمیة مراحل وفي التعلم صعوبات ذوي
  ): م2011 (الرحمن عبد دراسة - 3

 على القائمة القراءة تدریس استراتیجیات استخدام فاعلیة إلى التعرف الدراسة هدفت
 اإلعدادیة، المرحلة تالمیذ لدى القرائي والفهم المعرفي التحصیل تنمیة في المتعددة الذكاءات

 طالبات من طالبة) 60 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، شبه المنهج الباحثة تخدمتاس
 ًعشوائیا تقسیمهم تم سوهاج محافظة في زیاد بن طارق بمدرسة اإلعدادي الثالث الصف

  .ضابطة وأخرى تجریبیة إحداهما مجموعتین في بالتساوي
 للقراءة، ًمعرفیا ًتحصیلیا ًاختبارا آخرو القرائي الفهم مهارات لقیاس ًاختبارا الباحثة أعدت

 في المجموعتین درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت وقد
  .التجریبیة المجموعة ولصالح المعرفي التحصیل اختبار وكذلك القرائي الفهم اختبار
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 باستخدام القرائي الفهم مهارات وتنمیة القراءة بتدریس باالهتمام الباحثة أوصت وعلیه
  .وغیرها المتعددة كالذكاءات التدریس في حدیثة استراتیجیات

  ): م2009 (العذیقي دراسة - 4
 الفهم مهارات تنمیة في الذاتي التساؤل إستراتیجیة فاعلیة إلى التعرف الدراسة هدفت

 عینة نتوتكو التجریبي، شبه المنهج الباحث استخدم الثانوي، األول الصف طالب لدى القرائي
 بالتساوي توزیعهم تم القنفذة، محافظة في الثانوي األول الصف من ًطالبا) 50 (من الدراسة

 مهارات لقیاس ًاختبارا الباحث أعد ضابطة، واألخرى تجریبیة إحداهما مجموعتین على ًوعشوائیا
  . ًوبعدیا ًقبلیا طبق القرائي الفهم

 في البعدي التحصیل في إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت وقد
 وكذلك التجریبیة، المجموعة ولصالح المجموعتین درجات متوسط بین القرائي الفهم مهارات

 كارتفاع األثر حجم اختبار من ثبت حیث الذاتي التساؤل إستراتیجیة لتطبیق عملیة دالة وجود
 التجریبیة المجموعة طالب دىل القرائي الفهم مهارات نمو في الذاتي التساؤل إستراتیجیة تأثیر
  . ایتا مربع نتائج أوضحته لما ًوفقا

 استخدام  على  ومشرفیها  العربیة  اللغة  معلمي  بتشجیع  الباحث  أوصى  وعلیه
  .تطبیقها على الخدمة أثناء المعلمین وتدریب التدریس، في الحدیثة االستراتیجیات

  ): م2009 (الباري عبد دراسة - 5
 الفهم مهارات تنمیة في الذهني التصور إستراتیجیة فاعلیة إلى التعرف الدراسة هدفت

 من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم اإلعدادیة، المرحلة لتالمیذ القرائي
 وبلغ تجریبیة األولى مجموعتین إلى توزیعهم تم اإلعدادي، الثاني الصف طلبة من ًطالبا) 83(

  .ًطالبا) 41 (عددها وبلغ ضابطة واألخرى ،ًطالبا) 42 (عددها
 مهارة) 18 (تقیس فقرة) 54 (من تتكون القرائي الفهم مهارات لقیاس ًاختبارا الباحث أعد

 طالب درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد قرائیة،
  .التجریبیة وعةالمجم ولصالح ككل القرائي الفهم اختبار في المجموعتین

 بعض تنمیة في الذهني التصور إستراتیجیة استخدام بضرورة الباحث أوصى وعلیه
   على العربیة اللغة معلمي وتدریب واالستماع الكتابي والتعبیر كاإلمالء األخرى اللغویة المهارات
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  .اللغة دروس في لها األمثل والتوظیف اإلستراتیجیة هذه إجراءات
  ): م2008 (األعور دراسة - 6

 الفهم مهارات من الثانوي الثاني الصف طلبة تمكن مدى إلى التعرف الدراسة هدفت
 الدراسة عینة وتكونت التحلیلي، الوصفي المنهج الباحث استخدم الیمنیة، الجمهوریة في القرائي

 ةالحكومی المدارس في والعلمي األدبي بفرعیه الثانوي الثاني طلبة من وطالبة ًطالبا) 750 (من
 للفهم مهارة) 41 (شملت استبانة الباحث أعد العاصمة، بأمانة والتعلیم التربیة لمكتب التابعة
  .القرائي الفهم مهارات لقیاس ًاختبارا وكذلك القرائي

 الثانوي الثاني الصف لطلبة الالزمة القرائي الفهم بمهارات بقائمة الدراسة خرجت وقد
 طلبة درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم وكذلك الیمنیة الجمهوریة في

 من مهارة وكل ككل القرائي الفهم مهارات اختبار في) ٕواناث ذكور (الثانوي الثاني الصف
  .حدة على القرائي الفهم مهارات

  ): م2006 (الخالق عبد دراسة - 7
 الوعي نوتحسی القرائي الفهم مهارات لتنمیة مقترح برنامج بناء إلى الدراسة هدفت

 التجریبي، شبه المنهج الباحث استخدم الثانوي، األول الصف طالب لدى العولمة بقضایا
 وتم عنقودیة عشوائیة بطریقة اختیارهم تم وطالبة ًطالبا) 224 (من الدراسة عینة وتكونت
 لقیاس ًاختبارا الباحث أعد والضابطة، التجریبیة الدراسة، مجموعتي على بالتساوي توزیعهم

 أثبتت كما مهارات، عشر في ممثلة الثانوي األول الصف لطلبة المناسبة القرائي الفهم راتمها
  .المهارات تلك تنمیة في البرنامج فاعلیة

 العربیة اللغة وكتب مقررات إعداد عند المهارات تلك بتبني الباحث أوصى وعلیه
  .المعلمین وأدلة االختبارات ٕواعداد الثانویة للمرحلة

  ): م2005 (فلحم دراسة - 8
 لدى القرائي الفهم مهارات تنمیة في التعاوني التعلم فاعلیة إلى التعرف الدراسة هدفت

) 58 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم الثانوي، األول الصف طلبة
 ًوعشوائیا ويبالتسا توزیعهم تم بالسعودیة، حائل ثانویة في الثانوي األول الصف طلبة من ًطالبا
  .وتجریبیة ضابطة مجموعتین في
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 بنوده عدد بلغ  متعدد من االختیار بأسلوب  القرائي  الفهم لقیاس  ًاختبارا الباحث أعد
 متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عن البحث نتائج أظهرت وقد ًبندا،) 20(

 فاعلیة على یدل مما ریبیة،التج المجموعة ولصالح البعدي االختبار في المجموعتین درجات
  .الثانوي األول الصف طلبة لدى القرائي الفهم مهارات تنمیة في التعاوني التعلم استخدام

 القرائي الفهم مهارات تدریس في التعاوني التعلم أسلوب باستخدام الباحث أوصى وعلیه
 هذه ستخدامال والفصلي المدرسي المناخ تهیئة ضرورة وكذلك الدراسیة، الصفوف مختلف في

  .اإلستراتیجیة
  :األجنبیة الدراسات* 
  ): Rahaman, 2014 (رحمان دراسة - 1

 االنجلیزیة اللغة صفوف في الجماعي العمل أنشطة أثر إلى التعرف الدراسة هدفت
) 36 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم للطالب، القرائي الفهم على
 تقسیمهم تم ببنغالدش، الثانویة) Dhaka (دكا مدرسة في الثامن فالص طالب من ًطالبا

 ًاختبارا الباحث أعد تجریبیة، واألخرى ضابطة إحداهما مجموعتین، في ًوعشوائیا بالتساوي
  .ًاختباریا ًبندا) 12 (شملت أسئلة ثالثة من تكون القرائي، الفهم لقیاس ًمعرفیا

 درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد
 أوصى وعلیه التجریبیة، المجموعة ولصالح البعدي االختبار على األداء في المجموعتین

 هذه مثل استخدام على المعلمین وتدریب الثانویة الصفوف في الجماعي العمل باستخدام الباحث
  .األنشطة

  ): Zare and Othman, 2013 (وعثمان زار دراسة - 2
 المستخدمة القرائیة واإلستراتیجیة القرائي الفهم بین العالقة إلى التعرف الدراسة هدفت

 عینة وتكونت التحلیلي، الوصفي المنهج الباحثان استخدم مالیزیا، في االنجلیزیة اللغة طلبة لدى
 عدأ قصدیة، بطریقة اختیارهم تم االنجلیزیة، اللغة تعلم طلبة من وطالبة ًطالبا) 95 (من الدراسة
 القرائي، للفهم ًاختبارا وكذلك لیكرت، مقیاس حسب ًبندا) 15 (على شملت استبانة الباحثان

  ).IELTS (الدولیة االختبارات من سابقة نسخة
   القرائي  الفهم  بین  وقویة  موجبة  ارتباطیة  عالقة وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت وقد
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  .القرائي الفهم تنمیة في القرائیة اإلستراتیجیة لیةفاع مدى أظهرت وكذلك القرائیة، واإلستراتیجیة
 وتحدیدها طالبهم تعلم استراتیجیات باالعتبار باألخذ المعلمین الباحثان أوصى وعلیه

 الطلبة وتدریب الصفي تعلیمهم في وتوظیفها وثقتهم دافعیتهم على والمحافظة طالبهم لدعم
  .علیها

  ): Shahin, 2013 (شاهین دراسة - 3
 القرائي الفهم مهارات على المفاهیمیة الخرائط إستراتیجیة أثر إلى التعرف لدراسةا هدفت

) 31 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم االبتدائیة، المدارس لطالب
 أفرادها عدد وبلغ تجریبیة مجموعتین في توزیعهم تم االبتدائي السادس الصف طلبة من ًطالبا

 القرائي الفهم مهارات لقیاس ًاختبارا الباحث أعد ،)15 (أفرادها عدد وبلغ ضابطة خرىواأل) 16(
)Qres (شمل) فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد ًوبعدیا، ًقبلیا وطبق ًاختباریا ًبندا) 21 

 المجموعة ولصالح البعدي االختبار في المجموعتین درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات
  .ةالتجریبی

 مقررات تدریس في المفاهیمیة الخرائط إستراتیجیة باستخدام الباحث أوصى وعلیه
  .التربیة كلیات في الخدمة قبل للمعلمین تعلیمها وكذلك االبتدائیة، المدارس في التركي المنهج

  ):Merc, 2013 (میرس دراسة - 4
 األتراك طلبة دىل القرائي الفهم على المصورة الشرائح أثر إلى التعرف الدراسة هدفت

) 167 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم االنجلیزیة، اللغة متعلمي
 مجموعات،) 4 (في تقسیمهم تم) AUSFL (األجنبیة للغات األناضول جامعة مدرسة في ًطالبا
 إلى باإلضافة القرائي، الفهم لقیاس ًاختبارا الباحث أعد ضابطتین، واثنتین تجریبیتین اثنتین

 بالشرائح تعلموا الذین الطالب كل أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد القرائیة، النصوص
 الضابطة، المجموعة في أقرانهم من أفضل أداء أظهروا مستویاتهم عن النظر بغض المصورة،

  .الطالب لدى القرائي الفهم ملحوظ بشكل سهلت المصورة الشرائح وأن
 لتحسین الصفي تعلیمهم في مصورة بنصوص الطالب تزویدب الباحث أوصى وعلیه

 لتنمیة الفصول في وعرضها بأنفسهم المصورة الشرائح إعداد المعلمین وعلى القرائي، فهمهم
  .القرائي الفهم وتعزیز العلیا التفكیر مهارات
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  ): Alsancak and Sain, 2011 (وشاهین السنكاك دراسة - 5
 مهارات على المختلفة األطوال ذات التشعبیة النصوص أثر إلى التعرف الدراسة هدفت

) 60 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحثان استخدم الطلبة، لدى القرائي الفهم
 في ًعشوائیا توزیعهم تم بتركیا، كیرشیر مدرسة في الخامس الصف طلبة من وطالبة ًطالبا

 الفهم مهارات لقیاس ًاختبارا الباحثان أعد تجریبیة، واألخرى ضابطة إحداهما مجموعتین،
  .ًسؤاال) 25 (على اشتمل ًوبعدیا، ًقبلیا تطبیقه تم القرائي،

 درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد
 باستخدام الباحثان أوصى وعلیه التجریبیة، المجموعة ولصالح البعدي االختبار في المجموعتین

  .المختلفة العمریة والمجموعات الدراسیة والمراحل والمدارس المناطق في التشعبیة لنصوصا
  ): Razi, 2009 (رازي دراسة - 6

 في الطالب لدى القرائي الفهم على الثقافیة األلفة آثار إلى لتعرفا الدراسة هدفت
 قسم طلبة من ًلباطا) 44 (من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم تركیا،
) 4 (إلى ًعشوائیا تقسیمهم تم تركیا، غرب بجامعة التربیة كلیة في االنجلیزیة اللغة تعلم

 لدى القرائي الفهم لقیاس ًاختبارا الباحث أعد ضابطتین، واثنتین تجریبیتین اثنتین مجموعات،
  .ًوبعدیا ًقبلیا طبق الطالب،
 درجات متوسطات بین عالیة إحصائیة لةدال ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت وقد  

 الباحث أوصى وعلیه التجریبیتین، المجموعتین ولصالح لالختبار البعدي األداء في المجموعات
 وتشجیع القرائي فهمهم لتحسین للطالب الثقافیة األلفة ذات النصوص باختیار المعلمین
  .القرائیة األنشطة في مشاركتهم

  ): Lan and Others, 2009 (وآخرون الن دراسة - 7
 لدى القرائي الفهم مهارات تنمیة في التعاونیة البیئة أثر إلى التعرف الدراسة هدفت

 المبكرة القراءة تعلیم مهارات على أثرها وتقییم الحاسوب، تقنیة باستخدام االنجلیزیة اللغة متعلمي
) 52 (من الدراسة ةعین وتكونت والكمي، الكیفي المنهجین الباحث استخدم التعلم، وسلوكیات

   لقیاس ًاختبارا الباحث أعد تایوان، في تایبي مدرسة في األساسي الرابع الصف في وطالبة ًطالبا
  . تعلمهم أثناء الطلبة سلوك لتسجیل مالحظة بطاقة استخدم وكذلك القرائي الفهم
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 من للوق للتعلم الطالب دافعیة من زاد التعاوني التعلم أن إلى الدراسة نتائج وأشارت
  . تعلمهم أثناء الطلبة تواجه التي الصعوبات

 لتعلم حافزة تعاونیة بیئة توفیر على المعلمین حث بضرورة الباحث أوصى وعلیه
  .الطالب سلوكیات وتعدیل القرائي الفهم تعزیز في الحاسوب تكنولوجیا واستخدام التالمیذ

  ): Salters, 2008 (سالترز دراسة - 8
 لدى القرائي الفهم مهارات على المستقلة القراءة فاعلیة درجة إلى التعرف الدراسة هدفت

 من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج الباحث استخدم االبتدائي، السادس الصف طلبة
 تم المسیسبي، والیة في) Carver (االبتدائیة كارفر بمدرسة الصف طلبة من ًطالبا) 118(

 نوع من ًاختبارا الباحث أعد ضابطتین، واثنین جریبیتینت اثنتین مجموعات) 4 (في توزیعهم
)TORC.3 (القرائي الفهم مهارات لقیاس.  

 الطالب درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات ًفروقا الدراسة نتائج أظهرت وقد
 بتشجیع المعلمین الباحث أوصى وعلیه التجریبیتین، المجموعتین ولصالح البعدي االختبار في

 المستمرة المطالعة على الطالب حث وكذلك للتعلم، دافعیتهم ٕواثارة المستقلة القراءة ىعل طالبهم
  .القرائي فهمهم لتعزیز

  :التعقیب على الدراسات السابقة التي تناولت الفهم القرائي
یتبین مما سـبق مـن سـرد ممـا تـسنى للباحثـة مـن مـسحها لمجموعـة مـن الدراسـات الـسابقة 

 اللغـة العربیـة وتنمیتهـا وتقییمهـا عنـد الطـالب، ومـن خـالل مـا تـم التوصـل أهمیة الفهم القرائـي فـي
  :إلیه من الدراسات یتضح ما یلي

 اتفقت معظم الدراسات التي سبق عرضها على مهـارات الفهـم القرائـي كمتغیـر تـابع، وقـد اتفقـت -
  .الدراسة الحالیة مع هذه الدراسات في هذا الجانب

 عـــن الدراســــات الـــسابقة فــــي المتغیـــر المــــستقل أال وهـــو التــــدریس  قـــد اختلفــــت الدراســـة الحالیــــة-
  .التبادلي

  : من حیث األهداف*
 )م2014( مثــل دراســة الغلبــان   الفهــم القرائــي  بعــض الدراســات إلــى تنمیــة حیــث هــدفت  

  ودراسة ) م2009(ودراسة العذیقي ) م2011(ودراسة عبد الرحمن ) م2012(ودراسة المطیري 
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، وأخـرى هـدفت لعـالج الـضعف فـي بعـض )م2006(ودراسـة عبـد الخـالق ) م2009(عبد البـاري 
، وهـدفت دراسـة زار )م2010(ودراسة أبو طعیمـة ) م2012(المهارات القرائیة مثل دراسة عوض 

  .التعرف إلى العالقة بین الفهم القرائي واإلستراتیجیة المستخدمة) م2013(وعثمان 
  : بیئات وزمن الدراسة*

لدراســات فــي بیئــات مختلفـــة فمنهــا مــا أجــري فــي فلــسطین مثــل دراســـة لقــد أجریــت تلــك ا
، ومنهـا مـا أجـري فـي )م2010(ودراسة أبو طعیمـة ) م2012(ودراسة عوض ) م2014(الغلبان 

ودراســة عبـــد الخـــالق ) م2009(ودراســـة عبــد البـــاري ) م2011(مــصر مثـــل دراســة عبـــد الــرحمن 
، ومنهــا مــا أجــري فـــي )م2012(المطیــري ، ومنهــا مــا أجــري فــي الكویــت مثـــل دراســة )م2006(

، ومنهـا مـا أجـري فـي تركیـا مثـل )م2005(ودراسة مفلح ) م2009(السعودیة مثل دراسة العذیقي 
، أمــا عــن الــسنوات التــي أجریــت فیهــا الدراســة )م2013(ودراســة شــاهین ) م2013(دراســة میــرس 

، وأحـــدث دراســـة تـــم )م2006(مثـــل دراســـة عبـــد الخـــالق ) م2006(فقـــد أجریـــت أقـــدم دراســـة فـــي 
، وذلـــك یـــدلل )م2014(ودراســـة رحمـــان ) م2014(مثـــل دراســـة الغلبـــان ) م2014(أجراءهـــا فـــي 

أهمیــة موضــوع الدراســة والحاجــة للمزیــد مــن الدراســة، وأمــا بالنــسبة لهــذه الدراســة فقــد أجریــت فــي 
  .البیئة الفلسطینیة

  : عینات الدراسة*
ت فقـد كانـت أقـل عینـة فـي الدراسـات الــسابقة لقـد تفاوتـت أحجـام العینـات فـي تلـك الدراســا

فـرد وهـي دراسـة ) 750(ً، وبلغ عدد أكبر العینات حجما )م2013(فرد وهي دراسة شاهین ) 31(
  .)م2008(األعور 

أمــا عــن جــنس األفــراد فقــد اقتــصرت بعــض عینــات الدراســة علــى الــذكور مثــل دراســة كــل 
ودراســـة ) م2009(راســـة العـــذیقي ود) م2012(ودراســـة عـــوض ) م2012(مـــن دراســـة المطیـــري 

ـــــاري  ـــــد الب ودراســـــة شـــــاهین ) م2014(ودراســـــة رحمـــــان ) م2009(ودراســـــة مفلـــــح ) م2009(عب
، وعینــــات أخــــرى اشــــتملت علــــى اإلنــــاث فقــــط مثــــل دراســــة )م2013(ودراســــة میــــرس ) م2013(

، وعینـات أخـرى اشـتملت الجنـسین مثـل دراســة )م2011(ودراسـة عبـد الـرحمن ) م2014(الغلبـان 
ودراســـة زار ) م2006(ودراســـة عبـــد الخـــالق ) م2008(ودراســـة األعـــور ) م2010(و طعیمـــة أبـــ

   مقسومین  ًفردا) 80( العینة   حجم  كان فقد الدراسة  لهذه  ، أما بالنسبة )م2013(وعثمان 
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  . من طالب الصف التاسع األساسي إناث فقط لمجموعتین متجانستین
  : أدوات الدراسة*

ات السابقة وكان تنوعها یتوافق وطبیعة فروض تلـك الدراسـات، ففـي تنوعت أدوات الدراس
حــین اشــتركت كثیــر مــن الدراســات الــسابقة ذكرهــا فــي اســتخدام أداة تمثلــت فــي االختبــار مثــل كــل 

ودراسـة ) م2011(ودراسة عبد الرحمن ) م2012(ودراسة المطیري ) م2014(من دراسة الغلبان 
ودراســة رحمــان ) م2008(ودراســة األعـور ) م2009(اري ودراســة عبـد البــ) م2010(أبـو طعیمــة 

، ومنهـــــا مـــــن اســـــتخدمت )م2013(ودراســـــة میـــــرس ) م2013(ودراســـــة زار وعثمـــــان ) م2014(
، ومنهــا مــن اســـتخدمت )م2008(ودراســـة األعــور ) م2013(االســتبانة مثــل دراســة زار وعثمــان 

  ).م2010(بطاقة مالحظة مثل دراسة أبو طعیمة 
  : منهج الدراسات*

) 2018(حیـث اســتخدمت جمیــع الدراســات الــسابقة المـنهج التجریبــي عــدا دراســة األعــور 
حیث استخدما المـنهج الوصـف التحلیلـي، أمـا دراسـة عبـد الـرحمن ) م2013(ودراسة زار وعثمان 

فقـد اسـتخدموا المـنهج شـبه ) م2006(ودراسـة عبـد الخـالق ) م2009(ودراسة العـذیقي ) م2011(
 التجریبیــة المجموعــة  ذا  التجریبـي  المــنهج  اسـتخدمت  فقــد  الدراسـة  هــذه   التجریبـي، أمــا عـن

  .والمجموعة الضابطة
  : نتائج الدراسات*

لفهـــــم القرائـــــي والـــــدور اإلیجـــــابي اتفقـــــت جمیـــــع الدراســـــات علـــــى أهمیـــــة تنمیـــــة مهـــــارات ا
  .ستراتیجیات والبرامج المعدة في تحقیق ذلكلإل

  :قةالتعقیب العام على الدراسات الساب
 مـن خـالل اسـتعراض وتحلیــل الدراسـات الـسابقة المتـصلة بموضــوع الدراسـة الحالیـة والتــي
أوضـحت الباحثـة أهمیـة كـل منهـا بالنـسبة لهـذه الدراسـة مـن حیـث أوجـه التـشابه أو االخـتالف مـع 

  :الدراسة الحالیة، ولذا تخلص الباحثة إلى التعقیب التالي
 علــى اســتخدام التــدریس التبــادلي كمتغیــر مــستقل،  اتفقــت معظــم الدراســات التــي ســبق عرضــها-

  .الجانب وتنمیة مهارات الفهم القرائي كمتغیر تابع، وقد اتفقت الدراسة الحالیة مع هذه الدراسات في هذا
   مجموعتین  على  القائم  التجریبي المنهج  استخدام  على   السابقة   الدراسات  اتفقت معظم-
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، وقـــد أفـــادت الباحثـــة فـــي هـــذا الجانـــب بجعـــل )ومجموعـــة ضـــابطةمجموعـــة تجریبیـــة (متكـــافئتین 
المــنهج التجریبــي للبحــث الحــالي قــائم علــى مجمــوعتین متكــافئتین، مجموعــة تجریبیــة تــدرس اللغــة 

  .العربیة باستخدام التدریس التبادلي ومجموعة ضابطة تدرس اللغة العربیة بالطریقة العادیة
  .تعلیمیة مختلفة أجریت الدراسات السابقة في مراحل -
  . تشابهت الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة من حیث متوسط حجم عینتها-
 تــشابهت الدراســة الــسابقة مــع بعــض الدراســات الــسابقة فــي أن الباحثــة قامــت بإعــداد أداة وهــي -

سـات الـسابقة اختبار لقیاس مهارات الفهم القرائي في اللغة العربیة، ولقد استفادت الباحثـة مـن الدرا
  .في إعداد اختبار الدراسة الحالیة

ًویتضح ممـا سـبق أن هنـاك اهتمامـا كبیـرا وواضـحا بالتـدریس التبـادلي فـي جمیـع المراحـل  ً ً
التعلیمیـــة لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة فـــي تبـــسیط الموضـــوعات القرائیـــة وتنمیـــة مهـــارات الفهـــم فـــي اللغـــة 

  .العربیة
  :أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة

  : تلخیص أوجه إفادة الباحثة في دراساتها الحالیة من الدراسات السابقة فیما یأتيیمكن
  . تطویر إطار فكري عن كل من التدریس التبادلي وتنمیة مهارات الفهم القرائي-
هــم ف تحدیــد التعریــف اإلجرائــي لمــصطلحات الدراســة والمتمثلــة فــي التــدریس التبــادلي ومهــارات ال-

  .القرائي
ـــــار ال- ـــــي القـــــائم علـــــى  اختی تـــــصمیم التجریبـــــي المناســـــب لهـــــذه الدراســـــة وهـــــو التـــــصمیم التجریب

  ).مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة(مجموعتین متكافئتین 
  . تحدید المعالجات اإلحصائیة المناسبة التي تستخدم في اختبار الفرضیات وتحلیل البیانات-
  .ات الفهم القرائي إعداد أداة الدراسة الحالیة المتمثلة في اختبار مهار-
ً المساهمة في تفسیر النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة تفسیرا علمیا وموضوعیا- ً ً.  
  . التعرف على العدید من الكتب والمجالت العلمیة والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالیة-
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  الرابع الفصل

  الدراسة إجراءات
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  الفصل الرابع
  یقة واإلجراءاتالطر

تسعى الدراسة للكشف عن أثر توظیف إستراتیجیة التدریس التبادلي في تنمیة مهارات 
 بمجموعة من الفهم القرائي لدى طالبات الصف التاسع، ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة

اإلجراءات المیدانیة، وتضمن هذا الفصل توضیح اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في هذه 
منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، عینة الدراسة، أدوات الدراسة المستخدمة وطرق : الدراسة وهي

ًوأخیرا تناول الفصل المعالجات اإلحصائیة التي تم  ، والتأكد من صدقها وثباتها،إعدادها
  .االعتماد علیها في تحلیل الدراسة

  :منهج الدراسة: ًأوال
المنهج الذي یتم فیه التحكم في المتغیرات "و ت الباحثة المنهج التجریبي وهاستخدم

المؤثرة في ظاهرة ما باستثناء متغیر واحد یقوم الباحث بتطویعه وتغییره بهدف تحدید وقیاس 
حیث أخضعت الباحثة االختبار في هذه الدراسة على ، "تأثیره على الظاهرة موضع الدراسة

  .طالبات الصف التاسع
وقد تم إتباع أسلوب ، كثر مالئمة للموضوع قید الدراسةحیث إن المنهج التجریبي هو األ

 ًتصمیم المجموعتین التجریبیة والضابطة المتكافئتین بحیث تتعرض المجموعة التجریبیة تدریسا
  .ً بینما تتلقى المجموعة الضابطة تدریسا بالطریقة االعتیادیة، التدریس التبادليإلستراتیجیة

  :مجتمع الدراسة: ًثانیا
 -2015 بمحافظة رفح للعام الدراسي طالبات الصف التاسعتمع الدراسة من تكون مج

  . وكالة الغوث الدولیة رفحبطالبة حسب مكتب التعلیم ) 1676(حیث بلغ عددهم ، م2016
  )5(ملحق رقم     

  :عینة الدراسة: ًثالثا
  :العینة االستطالعیة. أ

طالبات من ) 30(ّونت من قامت الباحثة بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة تك
  .الصف التاسع
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  :العینة الفعلیة. ب
 طالبات الصف التاسع بمدرسة بنات الجنینة من ةطالب) 70(تكونت عینة الدراسة من 

حیث تم اختیار شعبتین احدهما كمجموعة تجریبیة م، 2016-2015اإلعدادیة للعام الدراسي 
ى الضابطة تدرس بالطریقة االعتیادیة،  والمجموعة األخرالتدریس التبادليتدرس باستخدام 

  :یوضح أفراد العینة) 4.1(والجدول رقم 
  )4.1(جدول رقم 

  عدد أفراد عینة الدراسة للمجموعة التجریبیة والضابطة

 النسبة المئویة العدد الصف المدرسة
 %50 35 2- 9التجریبیة 
 بنات الجنینة اإلعدادیة %50 35 1-9 الضابطة
 %100 70 المجموع

  :مواد وأدوات الدراسة: ًرابعا
  :إعداد دلیل المعلم: ًأوال

 وإلعداد الدلیل اتبعت الباحثة ،)6(قامت الباحثة بإعداد دلیل المعلم ملحق رقم 
  :الخطوات التالیة

  . تحدید األهداف العامة للغة العربیة للمرحلة اإلعدادیة-
  . الثانيل تحلیل محتوى موضوعات القراءة والنصوص للصف التاسع الفص-
 التدریس التبادلي إستراتیجیة اإلطالع على بعض الدراسات والبحوث السابقة التي طبقت -

  : وقد تضمن دلیل المعلم ،)م2014جربوع، (، ودراسة )م2011عفانة وحمش، (ومنها دراسة 
  .الدلیل وأهمیتهتضمنت التحدث عن أهداف :  مقدمة- 1
  . التدریس التبادلي وكیفیة استخدامها في التدریسإستراتیجیة نبذة مختصرة عن - 2
  .ً األهداف العامة لتدریس اللغة العربیة واألهداف الخاصة أیضا- 3
  . تحلیل محتوى كتاب القراءة والنصوص- 4
  . نموذج تحضیر درس متبع خطوات التدریس التبادلي- 5

  :ار مهارات الفهم القرائيإعداد اختب: ًثانیا
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  :عداد اختبار مهارات الفهم القرائي متبعة الخطوات التالیةإقامت الباحثة ب
، ثم البحث في االطالع على محتوى مهارات الفهم القرائي وبعض المراجع المتعلقة بها -1

األدب التربوي المتعلق بمجاالت مهارات الفهم القرائي المتمركز حول المشكلة بصفة خاصة 
  .للتعرف إلى كیفیة قیاسها وصیاغة الفقرات بصورتها األولیة

مهارات الفهم القرائي حیث یهدف إلى التعرف على مدى تنمیة : الهدف من االختبارتحدید  -2
 .لطالبات الصف التاسع

 :إعداد فقرات االختبار -3
 بمهارات قامت الباحثة باإلطالع على مجموعة من المقاییس واالختبارات والدراسات التي تتعلق
  :الفهم القرائي في اللغة العربیة، وقد راعت الباحثة عند صیاغة البنود االختباریة أن تكون

  .من الناحیة اللغویة والعلمیة سلیمة -
  .محددة وواضحة وخالیة من الغموض -
  . منتمیة للمحتوى الدراسي-
  .العربیة المراد قیاسها ممثلة لألهداف التعلیمیة ومناسبة لمهارات الفهم القرائي في اللغة -
  . مناسبة لمستوى الطالب العقلي والزمني-
  : التي یقیسها االختبارمهارات الفهم القرائيتحدید  -4

من خالل االطالع على األدبیات التربویة والدراسات السابقة واإلطار النظري للبحث تم 
  : وهيلمهارات التي یقیسها االختبار في مادة اللغة العربیة تحدید ا

 تحدیــد ،الجملــة معنــى فهــم ،الكلمــة مــضاد تحدیــد ،الكلمــة معنــى تحدیــد: الحرفــي الفهــم مهــارات -
  .الجزئیة الفكر تحدید ،العامة الفكرة

 الكاتـــب غـــرض اســـتنتاج ،الـــنص فـــي الـــضمنیة المعـــاني اســـتنتاج: االســـتنتاجي الفهـــم مهـــارات -
ــــشائعة والقــــیم االتجاهــــات اســــتنتاج، مقاصــــدهو ــــنص فــــي ال ــــین عالقــــاتال اســــتنتاج ،ال  المفــــردات ب

  .والجمل
 ال ومــا بالموضــوع یتــصل مــا بــین التمییــز ،والــرأي الحقیقــة بــین التمییــز: النقــدي الفهــم مهــارات -

  .وتسلسلها األفكار منطقیة مدى تحدید ،المقروء من القارئ موقف تحدید ،یتصل
 اإلیحائیة لةالالد راكإد ،النص في المسیطرة الشعوریة العاطفة إدراك: التذوقي الفهم مهارات -
   وتقدیر التكرار اكتشاف ،والتعبیرات الكلمات في الجمالیة الصور تحدید ،والتعبیرات الكلمات في
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  .أهمیته
 لمشكالت جدیدة حلول اقتراح ،المقروء للنص جدید عنوان اقتراح: اإلبداعي الفهم مهارات -

  )1(حق رقم  مل.معینة مقدمات على ًبناء األحداث توقع ،النص في وردت
 ،بعد أن حصرت الباحثة مهارات الفهم القرائي، قامت بصیاغة أسئلة من اختیار متعدد

حیث وزعت األسئلة على دروس الوحدة في الكتاب  سؤال) 80(وقد تكون اختبار المهارات من 
   :)4.2( رقم  الجدول التالي فيوضحهو مكما ، اللغة العربیة للصف التاسع األساسي

  )4.2(جدول رقم 
  جدول مواصفات االختبار

 الوزن النسبي عدد األسئلة مهارات الفهم القرائي في اللغة العربیة
 %25 20 الحرفي الفهم مهارات
 %20 16 االستنتاجي الفهم مهارات

 %20 16 النقدي الفهم مهارات
 %20  16 التذوقي الفهم مهارات
 %15  12 اإلبداعي الفهم مهارات

 %100  80  المجموع
  :ابة تعلیمات االختباركت -5

 للطالباتقامت الباحثة بإعداد صفحة في مقدمة االختبار تناولت التعلیمات الموجهة 
   .والهدف من طبیعة االختبار وكیفیة اإلجابة

  :تصحیح االختبار -6
  .بنفس الدرجة لكل سؤالوزعت الدرجات على األسئلة  -
ح مرة ثانیة للتأكد من الدرجات قبل قامت الباحثة بتصحیح األوراق، وأعیدت عملیة التصحی -

  .تحلیلها
 . للطالبات، وتم رصد الدرجات الخام ً تنازلیاًرتبت أوراق اإلجابة ترتیبا -
  :تطبیق االختبار على عینة استطالعیة -7

طالبات الصف  من طالبة) 30(تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة مكونة من 
  :  غیر عینة الدراسة بهدفالتاسع
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  .التحقق من وضوح األسئلة والتعلیمات الخاصة باالختبار -
وذلك من أجل تحدید زمن االختبار المناسب وهو عبارة عن متوسط زمن : زمن االختبار -

  .البات وزمن أخر خمسة طالباتاستجابة أول خمسة ط
دقیقة ومعدل الزمن الذي ) 115 (الباته أول خمسة طتفمعدل الزمن الذي استغرق

) 120(دقیقة، فأصبح المتوسط الزمني لمدة االختبار ) 125 (الباتطخمس ه أخر تاستغرق
 .دقیقة

  :Validity of the testصدق االختبار  -
 :Judgbent validityصدق المحكمین  -1

على مجموعة من المتخصصین ) 3(تم عرض االختبار في صورته األولیة ملحق رقم 
 على مجموعة من المعلمین من ، كما عرض)2(في مجال مناهج وطرق التدریس ملحق رقم 

ذوي الخبرة إلبداء آرائهم حول أسئلة االختبار وذلك من حیث صیاغة األسئلة ومدى وضوحها 
ٕومناسبتها لمستوى الطلبة، وامكانیة الحذف واإلضافة، وفي ضوء مالحظات المحكمین تم تعدیل 

 )4(م  ملحق رق.وصیاغة بعض األسئلة للوصول إلى الصورة النهائیة
  :صدق االتساق الداخلي -2

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبیق االختبار على عینة 
 من خارج أفراد عینة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط ةطالب) 30(استطالعیة مكونة من 

 .بیرسون بین مهارات كل سؤال من أسئلة االختبار مع درجته الكلیة
 ميتمهارة فرعیة والمهارة الرئیسیة التي تناط بیرسون بین كل تم حساب معامالت ارتب

  :)4.3( رقم  كما یوضح الجدول التاليإلیها
  )4.3(جدول رقم 

  صدق االتساق الداخلي للمهارات الرئیسیة لالختبار

  المهارات الرئیسیة  م
 لالختبار

عدد 
 األسئلة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  **0.79 20 مهارات الفهم الحرفي 1
 0.01دالة عند  **0.83 16 مهارات الفهم االستنتاجي 2
 0.01دالة عند  **0.78 16 مهارات الفهم النقدي 3
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  المهارات الرئیسیة  م
 لالختبار

عدد 
 األسئلة

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  **0.85 16 مهارات الفهم التذوقي 4
 0.01دالة عند  **0.78 12 اإلبداعيمهارات الفهم  5

  0.44) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.34) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 

والمهارة الرئیسیة التابعة كما تم إیجاد معامل ارتباط كل سؤال فرعي من أسئلة االختبار 
  . معامالت االرتباط النهائیة لالختبار) 4.4 (رقم  ویوضح الجدوللها

  )4.4(جدول رقم 
  )30= ن ( إیجاد معامل ارتباط بین كل سؤال والمحور التابع له

  السؤال في
  االختبار

 ة الفرعیةالمهار

  معامل االرتباط 
  بین المهارة
   الفرعیة
  والمهارة 
 الرئیسیة

  معامل االرتباط 
  ن المهارةبی

   الفرعیة
 بار ككل واالخت

  **0.71 **0.75 تحدید معنى الكلمة
  **0.79 **0.82 تحدید مضاد الكلمة
  **0.73 **0.78 فهم معنى الجملة
  **0.79 **0.86 تحدید الفكرة العامة

مهارات الفهم 
 الحرفي

  **0.81 **0.85 یةزئتحدید الفكرة الج
 **0.69 **0.78  النصاستنتاج المعاني الضمنیة في

 **0.75 **0.81 استنتاج غرض الكاتب ومقاصده
 **0.71 **0.76 استنتاج االتجاهات والقیم الشائعة في النص

مهارات الفهم 
 االستنتاجي

 **0.75 **0.81 استنتاج العالقات بین المفردات 
مهارات الفهم   **0.74 **0.78 التمییز بین الحقیقة والرأي

  **0.64 **0.69 وضوع وما ال یتصلالتمییز بین ما یتصل بالم النقدي
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  السؤال في
  االختبار

 ة الفرعیةالمهار

  معامل االرتباط 
  بین المهارة
   الفرعیة
  والمهارة 
 الرئیسیة

  معامل االرتباط 
  ن المهارةبی

   الفرعیة
  واالختبار ككل

  **0.72 **0.74 تحدید موقف القارئ من المقروء
 

  **0.71 **0.84 لهاتحدید مدى منطقیة األفكار وتسلس
  **0.62 **0.67 إدراك العاطفة الشعوریة المسیطرة في النص
  **0.71 **0.74 إدراك الداللة اإلیحائیة في الكلمات والتعبیرات
  **0.72 **0.78 تحدید الصور الجمالیة في الكلمات والتعبیرات

مهارات الفهم 
 التذوقي

  **0.61 **0.68 اكتشاف التكرار وتقدیر أهمیته
 **0.71 **0.74 اقتراح عنوان جدید للنص المقروء

 **0.75 **0.81 اقتراح حلول جدیدة لمشكالت وردت في النص
مهارات الفهم 

 اإلبداعي
 **0.69 **0.76 ًتوقع األحداث بناء على مقدمات معینة

  0.44) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.34) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 29( عند درجة حریة ر الجدولیة

  ).0.01( دالة إحصائیا عند مستوى داللة المهارات الفرعیةجمیع یتضح من الجدول السابق أن 
كما سؤال والمهارة الفرعیة التي ینتمي إلیها تم حساب معامالت ارتباط بیرسون بین كل 

  :التالي) 4.5 ( رقمیوضح الجدول
  
  )4.5(جدول رقم 

  )30= ن ( "مهارات الفهم الحرفي" إیجاد معامل ارتباط بین كل سؤال والمهارة  
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوى   **0.76  41 0.01دالة عند مستوى   **0.71  1
 0.01دالة عند مستوى   **0.84  42 0.01لة عند مستوى دا  **0.67  2
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رقم 
الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوى   **0.75  43 0.01دالة عند مستوى   **0.84  3
 0.01دالة عند مستوى   **0.71  44 0.01دالة عند مستوى   **0.76  4
 0.01دالة عند مستوى   **0.76  45 0.01دالة عند مستوى   **0.78  5

 0.01دالة عند مستوى   **0.75  61 0.01دالة عند مستوى   **0.71  21
 0.01دالة عند مستوى   **0.79  62 0.01دالة عند مستوى   **0.67  22
 0.01دالة عند مستوى   **0.84  63 0.01دالة عند مستوى   **0.68  23
 0.01دالة عند مستوى   **0.76  64 0.01دالة عند مستوى   **0.72  24
 0.01دالة عند مستوى   **0.71  65 0.01دالة عند مستوى   **0.77  25

  0.44) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.34) = 0.05(توى داللة وعند مس) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  ).0.01(یتضح من الجدول السابق أن جمیع الفقرات دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
  )4.6(جدول رقم 
  )30= ن "(مهارات الفهم االستنتاجي "إیجاد معامل ارتباط بین كل سؤال والمهارة  

رقم 
الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 

الفقرة 
 تبارباالخ

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوى   **0.71  46 0.01دالة عند مستوى   **0.73  6
 0.01دالة عند مستوى   **0.67  47 0.01دالة عند مستوى   **0.69  7
 0.01دالة عند مستوى   **0.75  48 0.01دالة عند مستوى   **0.75  8
 0.01دالة عند مستوى   **0.76  49 0.01دالة عند مستوى   **0.67  9

 0.01دالة عند مستوى   **0.71  66 0.01دالة عند مستوى   **0.71  26
 0.01دالة عند مستوى   **0.74  67 0.01دالة عند مستوى   **0.84  27
 0.01دالة عند مستوى   **0.67  68 0.01دالة عند مستوى   **0.59  28
 0.01دالة عند مستوى   **0.69  69 0.01 دالة عند مستوى  **0.75  29
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  0.44) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.34) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  ).0.01(یتضح من الجدول السابق أن جمیع الفقرات دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
  )4.7(جدول رقم 

  )30= ن "(مهارات الفهم النقدي " معامل ارتباط بین كل سؤال والمهارة  إیجاد
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوى   **0.71  50 0.01دالة عند مستوى   **0.62  10
 0.01دالة عند مستوى   **0.67  51 0.01توى دالة عند مس  **0.57  11
 0.01دالة عند مستوى   **0.79  52 0.01دالة عند مستوى   **0.71  12
 0.01دالة عند مستوى   **0.67  53 0.01دالة عند مستوى   **0.67  13
 0.01دالة عند مستوى   **0.59  70 0.01دالة عند مستوى   **0.76  30
 0.01دالة عند مستوى   **0.71  71 0.01د مستوى دالة عن  **0.71  31
 0.01دالة عند مستوى   **0.69  72 0.01دالة عند مستوى   **0.64  32
 0.01دالة عند مستوى   **0.75  73 0.01دالة عند مستوى   **0.59  33

  0.44) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.34) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 29( حریة ر الجدولیة عند درجة

  ).0.01(یتضح من الجدول السابق أن جمیع الفقرات دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
  )4.8(جدول رقم 

  )30= ن "(مهارات الفهم التذوقي "إیجاد معامل ارتباط بین كل سؤال والمهارة  
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة
قم ر

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوى   **0.72  54 0.01دالة عند مستوى   **0.59  14
 0.01دالة عند مستوى   **0.67  55 0.01دالة عند مستوى   **0.67  15
 0.01دالة عند مستوى   **0.78  56 0.01دالة عند مستوى   **0.81  16
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رقم 
الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوى   **0.59  57 0.01دالة عند مستوى   **0.67  17
 0.01دالة عند مستوى   **0.75  74 0.01دالة عند مستوى   **0.75  34
 0.01دالة عند مستوى   **0.67  75 0.01دالة عند مستوى   **0.64  35
 0.01دالة عند مستوى   **0.84  76 0.01دالة عند مستوى   **0.75  36
 0.01دالة عند مستوى   **0.75  77 0.01دالة عند مستوى   **0.67  37

  0.44) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.34) = 0.05(ستوى داللة وعند م) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  ).0.01(یتضح من الجدول السابق أن جمیع الفقرات دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
  )4.9(جدول رقم 

  )30= ن "(مهارات الفهم اإلبداعي "إیجاد معامل ارتباط بین كل سؤال والمهارة  
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 

الفقرة 
 بارباالخت

  معامل
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند مستوى   **0.74  58 0.01دالة عند مستوى   **0.75  18
 0.01دالة عند مستوى   **0.69  59 0.01دالة عند مستوى   **0.67  19
 0.01دالة عند مستوى   **0.57  60 0.01دالة عند مستوى   **0.74  20
 0.01دالة عند مستوى   **0.75  78 0.01دالة عند مستوى   **0.78  38
 0.01دالة عند مستوى   **0.64  79 0.01دالة عند مستوى   **0.84  39
 0.01دالة عند مستوى   **0.69  80 0.01دالة عند مستوى   **0.75  40

  0.44) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  0.34) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 29(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  ).0.01(یتضح من الجدول السابق أن جمیع الفقرات دالة إحصائیا عند مستوى داللة 
  :معامل الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبارات

   في العالمات أعلىحصلت على  مجموعتین من العینة، المجموعة األولى  تم اختیار   
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 وسمیت المجموعة طالبات) 10(من العینة االستطالعیة أي ما یعادل % 27االختبار وحجمها 
من عینة % 27، والمجموعة الثانیة حصلت على أدنى الدرجات في االختبار ونسبتها العلیا

، وسمیت المجموعة الدنیا وقد تم إیجاد معامالت الصعوبة طالبات) 10(الدراسة أي ما یعادل 
  : ختبار كالتاليوالتمییز لكل فقرة من فقرات اال

  :إیجاد معامل الصعوبة: ًأوال
إلیجاد معامل الصعوبة تم إیجاد مجموع درجات المجموعة العلیا ودرجات المجموعة 

  : الدنیا لكل فقرة والتعویض بالقانون التالي
  
  
  )307: 1994أبو ناهیة، (

  :نإحیث 
  .معامل الصعوبة: م ص
   .رة بشكل صحیح من المجموعین العلیا والدنیاعدد المفحوصین الذین أجابوا على الفق: ع ص

  ).في المجموعتین العلیا والدنیا(  العدد الكلي للمفحوصین الذي حاولوا اإلجابة على الفقرة :ن
  .فقد تم حساب معامل الصعوبة والتمییز لكل اختبار من اختبارات العینة االستطالعیة

  :إیجاد معامل التمییز: ًثانیا
الصعوبة مع مراعاة الفروق یز تصنف األسئلة من ناحیة السهولة ویقصد بمعامل التمی

 تم إیجاد مجموع درجات المجموعة العلیا ودرجات المجموعة الدنیا تمییزإلیجاد معامل ال .للطلبة
  : لكل فقرة والتعویض بالقانون التالي

  
  
  
  )311: 1994أبو ناهیة، (

  .معامل التمییز: م ت
  .  أجابوا على الفقرة بشكل صحیح من بین أفراد المجموعة العلیاعدد المفحوصین الذین: مج ع
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   .عدد المفحوصین الذین أجابوا على الفقرة بشكل صحیح من بین أفراد المجموعة الدنیا: مج د
  . العدد الكلي للمفحوصین في المجموعتین العلیا والدنیا: ن

وهي % 10+زادت عن ت ویتضح من نتائج حساب معامالت التمییز أنها في كل الفقرا
  .نسب مقبولة

أن معامالت الصعوبة لفقرات االختبار ) 4.10( وقد أظهرت النتائج في جدول رقم
  .مقبولة

  )4.10(جدول رقم 
  )30= ن ) (مهارات الفهم القرائي( مع البعد التابع لهاإیجاد معامل الصعوبة والتمییز

  السؤال في
  االختبار

 ة الفرعیةالمهار
معامل 

 الصعوبة 
 معامل التمییز

 21 23.5 تحدید معنى الكلمة
 25 24.5 تحدید مضاد الكلمة
 26 29.5 فهم معنى الجملة
 24 23 تحدید الفكرة العامة

مهارات الفهم 
 الحرفي

 25 27 یةئتحدید الفكرة الجز
 32 32 استنتاج المعاني الضمنیة في النص

 25 32.5 ومقاصدهاستنتاج غرض الكاتب 
 41 24.6 استنتاج االتجاهات والقیم الشائعة في النص

مهارات الفهم 
 االستنتاجي

 23 29.5 استنتاج العالقات بین المفردات 
 24 27.6 التمییز بین الحقیقة والرأي

 26 36.7 التمییز بین ما یتصل بالموضوع وما ال یتصل
 35 32.6 تحدید موقف القارئ من المقروء

مهارات الفهم 
 النقدي

 26 34 تحدید مدى منطقیة األفكار وتسلسلها
مهارات الفهم  24 29.8 إدراك العاطفة الشعوریة المسیطرة في النص

 38 25.6 إدراك الداللة اإلیحائیة في الكلمات والتعبیرات التذوقي
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  السؤال في
  االختبار

 ة الفرعیةالمهار
معامل 

 الصعوبة 
 معامل التمییز

 29 24.5 ي الكلمات والتعبیراتتحدید الصور الجمالیة ف
 

 38 26.5 اكتشاف التكرار وتقدیر أهمیته
 28 36.5 اقتراح عنوان جدید للنص المقروء

 29 34.5 اقتراح حلول جدیدة لمشكالت وردت في النص
مهارات الفهم 

 اإلبداعي
 25 29.5 ًتوقع األحداث بناء على مقدمات معینة

د معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت ٕوبتطبیق المعادلة السابقة وایجا
وبهذه النتائج تبقى الباحثة على جمیع ) 40 و20(الباحثة أن معامالت الصعوبة تتراوح بین 

حیث كانت معامالت الصعوبة ، وذلك لمناسبة مستوى درجة صعوبة الفقرات، فقرات االختبار
   .0.80 وأقل من 0.20أكثر من 

 25(ت التمییز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بین تتراوح جمیع معامال
للتمییز بین إجابات الفئتین العلیا والدنیا، ویقبل علم القیاس معامل التمییز إذا بلغ أكثر ) 50و

  .وبذلك أبقت الباحثة على جمیع فقرات االختبار، )20(من 
ل والمهارة الفرعیة التي ینتمي تم حساب إیجاد معامل الصعوبة والتمییز بین كل سؤا

  :ول التالیةاوضح الجدتإلیها كما 
  )4.11(جدول رقم 

  )30= ن "(مهارات الفهم الحرفي"  لكل فقرة مع إیجاد معامل الصعوبة والتمییز
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز

1 27 26 41 3602 25 
2 25.5 24 42 34.2 46 
3 24.7 26 43 24.5 50 
4 31.3 32 44 29.8 26 
5 21.5 3454 45 29.7 28 
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رقم 
الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز

21 23.4 325 61 26.5 27 
22 26.9 45 62 21.3 26 
23 27.8 26 63 27.8 25 
24 28.6 48 64 36.8 39 
25 33.5 50 65 37.5 37 

  . أن جمیع الفقرات تتمیز بمعامل صعوبة وتمیز مقبولوبتطبیق المعادلة السابقة 
  
  )4.12(جدول رقم 

  )30= ن "(مهارات الفهم االستنتاجي" لكل فقرة مع ة والتمییزإیجاد معامل الصعوب
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 لصعوبةا

 معامل التمییز
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز

6 27.8 26 46 33.2 45 
7 26.5 45 47 31.6 26 
8 25 26 48 25.8 25 
9 35 28 49 29.5 29 

26 32.5 36 66 24.2 27 
27 24.6 24 67 26.5 28 
28 28.9 25 68 35.2 36 
29 34.3 26 69 26.5 38 

  . أن جمیع الفقرات تتمیز بمعامل صعوبة وتمیز مقبوللمعادلة السابقة وبتطبیق ا
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  )4.13(جدول رقم 
   )30= ن "(مهارات الفهم النقدي" لكل فقرة مع إیجاد معامل الصعوبة والتمییز

رقم 
الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز

10 25.6 26 50 28.9 36 
11 24.6 28 51 23.6 34 
12 25 28 52 24.5 50 
13 28.9 29 53 36.4 21 
30 32.5 37 70 36.4 23 
31 36.5 29 71 29.5 24 
32 34.3 28 72 29.7 26 
33 26.5 50 73 22 28 

  . أن جمیع الفقرات تتمیز بمعامل صعوبة وتمیز مقبولوبتطبیق المعادلة السابقة 
  )4.14(ل رقم جدو

   )30= ن "(مهارات الفهم التذوقي" لكل فقرة مع إیجاد معامل الصعوبة والتمییز
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز

14 36.5 26 54 36.5 25 
15 34.6 23 55 31.5 26 
16 22.8 25 56 29.5 27 
17 21.9 25 57 25 36 
34 28.6 26 74 24.6 38 
35 35.6 27 75 23.5 28 
36 36.5 36 76 28.9 22 
37 34.5 38 77 25.5 26 
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  . أن جمیع الفقرات تتمیز بمعامل صعوبة وتمیز مقبولوبتطبیق المعادلة السابقة 
  )4.15(جدول رقم 

  )30= ن "(اإلبداعيمهارات الفهم "إیجاد معامل الصعوبة والتمییز لكل فقرة مع 
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز
رقم 

الفقرة 
 باالختبار

معامل 
 الصعوبة

 معامل التمییز

18 24.6 31 58 26.8 31 
19 28 26 59 36.5 25 
20 27 28 60 25.8 26 
38 28.6 27 78 21.1 34 
39 39.8 36 79 22 36 
40 35.6 25 80 29.8 22 

  . أن جمیع الفقرات تتمیز بمعامل صعوبة وتمیز مقبول المعادلة السابقة وبتطبیق
 :ثبات االختبار -

یقصد بثبات االختبار مدى االتساق في عالمة الفرد إذا أخذ االختبار نفسه عدة مرات 
  . في نفس الظروف

وقد قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار المطبق على العینة االستطالعیة 
  : ین همابطریقت
  . طریقة التجزئة النصفیة* 
  . معادلة ألفا كرونباخ* 

 : التجزئة النصفیة- 1
قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار بإیجاد معامل ارتباط بیرسون بین معدل   

األسئلة الفردیة والرتبة ومعدل األسئلة الزوجیة الرتبة لالختبار لكل محور وقد تم تصحیح 
  :استخدام معامل ارتباط سبیرمان براون للتصحیح حسب المعادلة التالیةمعامالت االرتباط ب
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  معامالت ثبات االختبار باستخدام طریقة التجزئة النصفیة ) 4.16(ویبین الجدول 
  )4.16(جدول رقم 

  معامالت ثبات االختبار باستخدام طریقة التجزئة النصفیة

 معامل الثبات  عدد األسئلة المهارة
ت معامل الثبا
 المعدل

 0.83 0.71 20 مهارات الفهم الحرفي
 0.92 0.86 16 مهارات الفهم االستنتاجي

 0.91 0.84 16 مهارات الفهم النقدي
 0.88 0.79 16 مهارات الفهم التذوقي

 0.92 0.86 12 مهارات الفهم اإلبداعي
 0.91 0.84 80 جمیع الفقرات

والثبات المعدل ) 0.84(ع الفقرات یتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لجمی
  .وهو معامل ثبات عالي) 0.91(
  .  معادلة ألفا كرونباخ- 2

ً أیضا من ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ والتي ة الباحثتوقد تأكد
  :التالي) 4.17 ( رقمجدولستخدم تباین األبعاد، كما یبین ت

  )4.17(جدول رقم 
  ختبار باستخدام طریقة ألفا كرونباخمعامالت الثبات لمحاور اال

 معامل الثبات  عدد األسئلة المهارة
 0.76 20 مهارات الفهم الحرفي

 0.84 16 مهارات الفهم االستنتاجي
 0.86 16 مهارات الفهم النقدي

 0.84 16 مهارات الفهم التذوقي
 0.89 12 مهارات الفهم اإلبداعي

 0.88 80 جمیع الفقرات
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وهو معامل ثبات ) 0.88(ول السابق أن معامل الثبات للمحاور ككل یتضح من الجد
  .ومن ثم یمكن االطمئنان إلیه الستخدامه كأدوات قیاس قوي ومقبول،

  Richardson and kuder: 21 ریتشارد سون –طریقة كودر : ثانیا
، وذلك إلیجاد ثبات االختبار، استخدمت الباحثة طریقة ثانیة من طرق حساب الثبات

ً للدرجة الكلیة لالختبار ككل طبقا 21ث حصلت على قیمة معامل كودر ریتشارد سون حی
  : یوضح ذلك) 4.18 ( رقم والجدول،للمعادلة التالیة

   = - 1  21          ر
  : نإحیث 

  المتوسط         : م
  عدد الفقرات          : ك
  التباین: 2ع

  )4.18(جدول رقم 
  21والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سون یوضح عدد الفقرات 

 21معامل كودر ریتشارد سون  م 2ع ك المستوي
 0.854 60.6 17.5 80 االختبار الكلي

 لالختبار ككل كانت 21یتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ریتشارد سون 
  .الدراسةوهي قیمة عالیة تطمئن الباحثة إلى تطبیق االختبار على عینة ) 0.854(

وبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات االختبار، وأصبح االختبار في صورته النهائیة 
  ).   4 (انظر ملحق رقم . سؤال) 80(

  : تكافؤ مجموعتي الدراسة
  :  في المتغیرات التالیةتأكدت الباحثة من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة

حیث تم اختیار العینة التجریبیة والضابطة من : تماعيى الثقافي واالقتصادي واالجالمستو -
 .نفس المدرسة أي من بیئة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة متقاربة

  االختبار النهائي للنصف األول للعام الحاليبالرجوع إلى كشوف درجاتهم في : التحصیل -
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ة عند وحساب قیمة ت للفرق بین المتوسطین ولم یرق إلى مستوى الداللة اإلحصائی
  .0.05مستوى 

 )4.19(جدول رقم 
  داللة الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في الدرجات النهائیة للفصل األول

 المجموعة المهارات
العالمة 
 العظمي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیم ت 
 المحسوبة

قیمة ت 
 الجدولیة

  مستوى
 الداللة

 1.22 29.6 40 الضابطة
 اختبار نهایة الفصل

 1.52 29.4 40 التجریبیة
0.55 1.69 

  غیر دالة 
 ًإحصائیا

أصغر من قیمة ) 0.55(المحسوبة تساوي ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قسمة 
  .وبذلك یتضح عدم وجود فروق بین المجموعتین) 1.69(الجدولیة ) ت(

 :األسالیب اإلحصائیة
وهو ) SPSS(خدام البرنامج اإلحصائي  باستة الباحثتللتحقق من صحة الفروض قام

  : كالتالي
  :  المعالجات اإلحصائیة التالیةة الباحثت لحساب صدق أدوات الدراسة استخدم- 1
  االتساق الداخليInternal Consistency.   
 :  المعالجات اإلحصائیة التالیةة الباحثت لحساب ثبات أدوات الدراسة استخدم- 2
 معامل ألفا كرونباخ Cronbache Alfa.  
  طریقة التجزئة النصفیةSplit Half Method. 
للقیم غیر المعتمدة " ت"، واختبار )داخل المجموعات( للقیم المعتمدة T.test" ت"اختبار  -3

  ).بین المجموعات(المستقلة 
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  الخامس الفصل

   وتفسیرهاومناقشتها الدراسة نتائج
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 الفصل الخامس
  النتائج ومناقشة النتائج

ًا تفصیلیاالباحثة في هذا الفصل عرضتقدم    نتائج التي تم التوصل إلیها من خالل لل ً
توصل إلیه من نتائج من خالل تم ال الدراسة، باإلضافة إلى تفسیر ومناقشة ما تاوتطبیق أد

  :هاضواإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فر
  :نتائج السؤال األول ومناقشتها وتفسیرها

ما الصورة العامة إلستراتیجیة التدریس " ل األول من أسئلة الدراسة على ینص السؤا  
  " ؟التبادلي
السابقة  والدراسات التربوي األدب على باالطالع الباحثة قامت التساؤل هذا نع ولإلجابة
صفحة  النظري اإلطار في موسع بشكل علیه اإلجابة وتمت الحالیة، الدراسة بموضوع المتعلقة

) 13 - 29( .  
  : ومناقشتها وتفسیرهاالثانينتائج السؤال 

ما المهارات القرائیة التي یجب أن "  من أسئلة الدراسة على الثانيینص السؤال   
  "  االبتدائي؟طالبات الصف التاسعیمتلكها 
بعض البحوث السابقة التي تناولت  على األدب التربوي، و باالطالع الباحثةقامت  

للصف التاسع، في  الباحثة على محتوى كتاب اللغة العربیة ًا اطلعتوأیضالفهم القرائي، تنمیة 
مهارات الفهم حددت الباحثة بعض في ضوء ذلك ً، وفقا للمنهاج، والفصلین األول والثاني

استطالع ، ومن هنا سعت الباحثة إلى طالبات الصف التاسعالتي یجب تنمیتها لدى القرائي 
بعض  ربیة، أخذ أراء شرفین التربویین في مجال اللغة العالسادة المآراء الخبراء المختصین و

أن أكثر المهارات التي   للباحثة وقد تبین  معلمي لغة عربیة، مدیري المدارس منالمعلمین، و
  : على النحو التاليطالبات الصف التاسعیجب تنمیتها لدى 

 .مهارات الفهم الحرفي -
 .مهارات الفهم االستنتاجي -
 .اعيمهارات الفهم اإلبد -
 .مهارات الفهم التذوقي -
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 .مهارات الفهم النقدي -
  :نتائج السؤال الثالث ومناقشتها وتفسیرها

هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة " ینص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على   
 بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة التي تعلمت (0.05)عند مستوى الداللة 

 التدریس التبادلي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التي یةإستراتیجباستخدام 
   "؟یدیة في مهارات الفهم القرائيتعلمت بالطریقة التقل

توجد ال "ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصیاغة الفرض الصفري التالي   
ات  بین متوسط درجات طالب(0.05)فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 التدریس التبادلي ومتوسط درجات إستراتیجیةالمجموعة التجریبیة التي تعلمت باستخدام 
 . "یدیة في مهارات الفهم القرائيطالبات المجموعة الضابطة التي تعلمت بالطریقة التقل

 لحساب داللة الفروق  T. test" ت"الختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار   
المجموعتین طالبات  بین متوسطي درجات تین وذلك للتعرف إلى الفروقمستقلبین مجموعتین 

 )5.1(رقم  بعد تنفیذ البرنامج والجدول مهارات الفهم القرائيالتجریبیة والضابطة على مقیاس 
  : یوضح ذلك

  )5.1(جدول رقم 
مهارة ل لبعدي اختباراال داللة الفروق بین متوسطات درجات طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة في

  الفهم القرائي

 المجموعة المهارات
عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیم ت 
 المحسوبة

قیمة ت 
 الجدولیة

  مستوى
 الداللة

مهارات الفهم  2.7 16.2 35 الضابطة
 2.35 17.9 35 التجریبیة الحرفي

4.7 
  دالة 

 ةإحصائی
مهارات الفهم  2.14 12.9 35 ابطةالض

 2.19 14 35 التجریبیة االستنتاجي
3.22 

  دالة 
 ةإحصائی

مهارات الفهم  2.68 12.9 35 الضابطة
 1.57 14.3 35 التجریبیة النقدي

3.55 

1.69 

  دالة 
 ةإحصائی
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 المجموعة المهارات
عدد 
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیم ت 
 المحسوبة

قیمة ت 
 الجدولیة

  مستوى
 الداللة

مهارات الفهم  2.44 13.2 35 الضابطة
 1.56 14.5 35 التجریبیة التذوقي

4.55 
  دالة 

 ةإحصائی
مهارات الفهم  2.09 9.86 35 الضابطة

 1.75 10.7 35 التجریبیة اإلبداعي
3.65 

  دالة 
 ةإحصائی

الدرجة الكلیة  10.5 65.1 35 الضابطة
الفهم (

 )القرائي
 8.1 71.4 35 التجریبیة

4.98 

1.69 

  لة دا
 ةإحصائی

  1.69 = ( ≤ 0.05 )وعند مستوى داللة ) 68(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 
  2.56 = ( ≤ 0.01 )وعند مستوى داللة ) 68(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

في مهارة الفهم ) 4.98(المحسوبة " ت" أن قیمة ) 5.1(یتضح من الجدول رقم   
 0.01 ومستوى داللة 68 = 2 -  70أكبر من قیمة ت الجدولیة وذلك عند درجة حریة القرائي 

وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والمجموعة الضابطة 
  .ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة

 والخوالدة ،)م2009(حیة الروا دراسة نتائج مع الحالیة الدراسة نتائج اتفقت
 التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام فاعلیة مدى على )م2008( والمنتشري ،)م2008(

 درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود وهي أال النتائج، ظهور في اتفقت وكما
  .التجریبیة لصالح الضابطة المجموعة أداء وبین التجریبیة المجموعة

 : التالیة األسباب إلى ذلك ةالباحث وتعزو

 .وتشویقهن الطالبات انتباه جلب على عملت التبادلي التدریس إستراتیجیة  أن-
 مرحلـة مـن كـل فـي مختلفـة أنـشطة مـن تتـضمنه بمـا التبـادلي التـدریس إسـتراتیجیة  اسـتخدام-

ائـي المـراد لمـشاركة الطالبـات الفاعلـة فـي التعـرف علـى مهـارات الفهـم القر الفرصـة أتـاح مراحلهـا
 .تنمیتها

 التبـادلي تتناسـب التـدریس إسـتراتیجیة بواسـطة المحتـوى تنظـیم طریقـة أن النتیجـة هـذه  أظهـرت-
  . مع مستویات الطالبات

   تمكنهن من بخبرات جعلهن یمرن المتنوعة باألنشطة والقیام التجربة بخوض الطالبات  قیام-
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  .المهارات ووضوح فهم
  .ًجذابا ًموضوعا الفهم القرائي مهارات من جعل والمعلمة باتالطال بین التعاوني  الجو-
 الطالبـات حمـاس أثـارت التبـادلي التـدریس اسـتراتیجیه تفرضـها التـي المتعاونـة العمل  مجموعات-

  .قوي بدافع القرائي الفهم مهارات لتعلم
  

  :التوصیات
 :یلي بما الباحثة توصي الحالیة الدراسة نتائج ضوء في

المعلمـین  قبـل مـن مهارات الفهـم القرائـي تعلیم في التبادلي التدریس إستراتیجیة اماستخد  ضرورة-
 .المرجوة العلمیة التربویة األهداف من العدید لتحقیق والطلبة والمشرفین

 مــن خــالل النــشرات التعلیمیــة والــدورات التدریبیــة لتبــصیرهم م وتــأهیلهین العنایــة بتــدریب المعلمــ-
 .هم القرائي وكیفیة توظیف استخدام التدریس التبادليبأسس تدریس مهارات الف

  . العمل على تجدید نظام البیئة الصفیة لتحقیق األهداف التعلیمیة المرجوة-
التـدریس  ةإسـتراتیجیباسـتخدام  المبنیـة الدراسـیة الوحـدات إنتـاج فـي لالشـتراك المعلمـین  تـشجیع-

 . التبادلي
  

  :المقترحات
لدراســــة الحالیــــة علــــى طلبــــة المرحلــــة االبتدائیــــة والثانویــــة فــــي مختلــــف  القیــــام بدراســــة مماثلــــة ل-

  .المقررات
  . تقویم منهج اللغة العربیة في المنهاج الفلسطیني للصف التاسع-
ــات تجریبیـــة علـــى طرائـــق واســـتراتیجیات جدیـــدة تركـــز علـــى تنمیـــة مهـــارات الفهــــم -  إعـــداد دراسـ

  .القرائي
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  والمراجع المصادر
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  لمراجعوا المصادر

  .الكریم القرآن
  :العربیة المراجعالمصادر و: ًأوال

  .دار الكتب العلمیة:  القاهرة.15ط. الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة). م2002.(إبراهیم، عبد العلیم

أثــر التــدریب علــى بعــض اســتراتیجیات فهــم المقــروء لــدى تالمیــذ شــعبة اللغــة العربیــة ). م2004(.األدغــم، رضــا
 جامعــة ).رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة (تربیــة فــي اكتــسابهم واســتخدامهم لهــا فــي تــدریس القــراءةبكلیــات ال

  .المنصورة، مصر 

 الجمهوریـة فـي القرائـي الفهم مهارات من الثانوي الثاني الصف طلبة تمكن مدى). م2008(.یحیى حمیر األعور،
  .215–184  صص ،)1(العدد .المغرب الرباط، ،الناصر جامعة مجلة. الیمنیة

أثر استخدام العصف الذهني في تنمیة مهـارات التفكیـر الریاضـي فـي جـانبي الـدماغ لـدى ). م2009.(مراداألغا، 
  .الجامعة اإلسالمیة، غزة). رسالة ماجستیر غیر منشورة (طالب الصف الحادي عشر

دار الكتـاب : عـین، األمـارات ال.9ط. أسـالیب تـدریس مهـارات اللغـة العربیـة وآدابهـا). م2005.(البجة، عبد الفتـاح
  .الجامعي

 ةالعلمـــي لـــدى تلمیـــذات المرحلـــ  مهـــارة االســـتداللة التـــدریس التبـــادلي فـــي تنمیــةفاعلیـــ). م2012.(كـــوثر بلجــون،
  . المكرمةة، مكة التربیةكلی. ة السعودیة العربیة في المملكةاالبتدائی

 فــي فاعلیتــه وقیــاس التبــادلي التعلــیم أســلوب ىإلــ مــستند تــدریبي برنــامج بنــاء). م2009(.المــنعم عبــد خالــد، بنــي
 البیـت، آل جامعـة ).منـشورة غیـر رسـالة (الدیلكـسیا مـن یعـانون الـذین الطلبـة لدى القرائي االستیعاب تحسین
  .األردن

 التــأملي التفكیـر تنمیــة فـي التبــادلي والتـدریس الفورمــات إسـتراتیجیتي اســتخدام أثـر). م2014(.أســعد إیمـان التیـان،
 جامعـــة التربیـــة، كلیـــة ).منـــشورة غیـــر ماجـــستیر رســـالة (بغـــزة األساســـي الثـــامن الـــصف لطـــالب علـــومال فـــي

  .غزة األزهر،

: ترجمـة( ،الـضعف فـي القـراءة الجهریـة تشخیـصه وعالجـه). م1984(. واسون، باربارا؛ وتنكر، مایلز؛جاي، بوند
  . دار الكتب: القاهرة).ٕ واسماعیل أبو العزایم،محمد مرسي

 واالتجـاه الریاضـیات فـي التفكیـر تنمیـة فـي التبادلي التدریس إستراتیجیة توظیف فاعلیة). م2014(.یسىع جربوع،
  .غزة اإلسالمیة، الجامعة التربیة، كلیة .)منشورة غیر ماجستیر رسالة( الثامن الصف طالب لدى نحوها



  101

 لـدى المعرفـة وراء مـا مهـارات نمیـةت فـي التبـادلي التـدریس إسـتراتیجیة استخدام فاعلیة). م2008(.مسفر الحارثي،
  .السعودیة القرى، أم جامعة ).منشورة غیر ماجستیر رسالة( الثانویة المرحلة طالب

 دار عمـار للنـشر : عمـان.2ط. أسس القراءة وفهم المقروء بـین النظریـة و التطبیـق). م2001(.حبیب اهللا، محمد
  .والتوزیع

 فـي األساسـي العاشـر الـصف لطـالب القرائـي الـوعي فـي التبـادلي مالتعلـی إسـتراتیجیة أثـر). م2011(.ماجد حرب،
  .749–740 ،)5(38 ،دراسات مجلة. األردن

الثقافـة اإلسـالمیة  –ورقـة عمـل مقدمـة إلـى ملتقـى المعلمـین األوائـل. التـدریس التبـادلي). م2007(.حسین، مدحت
  .والمجال األول بالمدارس الخاصة، مارس

 الثــاني الــصف طالبــات تحــصیل فــي التبــادلي التــدریس إســتراتیجیة أثــر). م2013(.الجبــار عبــد إیمــان الحمــداني،
  .الموصل جامعة ،األساسیة التربیة كلیة أبحاث مجلة. اإلسالمیة التربیة مادة في المتوسط

الثالــث األساســي فــي أخطــاء القــراءة الجهریــة فــي اللغــة العربیــة لــدى طلبــة الــصف ). م2010(.الحوامــدة، محمــد
  ).2(6، المجلة األردنیة في العلوم التربویة. عالقتها ببعض المتغیراتربد ومحافظة إ

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزیع: الكویت. تدریس وتقییم مهارات القراءة). م2003.(الحیلوني، یاسر

تطــویر منــاهج تعلــیم القــراءة فــي مراحــل التعلــیم ). م1986. ( الطــاهر،مكــيو حــسن، ،شــحادةو محمــود، ،خــاطر
  . تونسالمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، .ام في الوطن العربيالع

 دار صــفاء للنــشر : عمــان.1ط. االســتراتیجیات التربویــة ومهــارات االتــصال التربــوي). م2011(.الخزاعلــة، محمــد
  .والتوزیع

 الفهــم مهــارات لتنمیــة التبــادلي التــدریس إســتراتیجیة علــى قــائم تعلیمــي برنــامج فاعلیــة). م2008(.نــاجح الخوالــدة،
 التربیــة، كلیــة ).منـشورة غیــر ماجــستیر رسـالة( األردن فــي األساسـیة بالمرحلــة الــتعلم صـعوبات لــذوي القرائـي
  .األردن الباحة، جامعة

  عـــالم الكتـــب:عمـــان. اتجاهـــات حدیثـــة فـــي تـــدریس اللغـــة العربیـــة). م2005( . والـــوائلي، ســـعاد،الـــدلیمي، طـــه
  .الحدیث

 : الكویـت).اهللا أبـو نبعـه  عبـد:ترجمـة( ،اسـتراتیجیات الـتعلم الـدلیل نحـو تـدریب أفـضل). م2003(.دونالد، أورلـیخ
  .دار الفالح للنشر والتوزیع

  . دار الفكر العربي:القاهرة. إثراء بیئة التعلم). م2006(.راشد، علي
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 مكتبـة الفـالح للنــشر :تالكویـ. التــدریس العـام وتـدریس اللغـة العربیــة). م1999(. ویـونس، سـمیر،سـعد الرشـیدي،
  .والتوزیع

ً التــدریس التبــادلي فــي تنمیــة فهــم الهندســة قرائیــا إســتراتیجیةفاعلیــة ). م2008  یولیــو16-15( .الرفــاعي، أحمــد
 الریاضــیات ، المــؤتمر العلمــي الثــامن.یل لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــةومهــارات البرهــان الهندســي والتحــص

  . معیة المصریة لتربویات الریاضیاتوالمواد الدراسیة األخرى، الج

 التاســع للـصف القرائــي الفهـم مهـارات تــدریس فـي التبــادلي التـدریس إسـتراتیجیة فاعلیــة). م2009(.زمـزم الرواحیـة،
  .سمائل التربوي، اإلشراف مكتب التربویة، والمستجدات العربیة اللغة ندوة. األساسي

  . دار الیازوري للنشر والتوزیع: عمان.یة بین المهارة والصعوبةأسالیب تدریس اللغة العرب). م2006(.زاید، فهد

  .مكتبة األمل للطباعة. المرشد في تدریس اللغة العربیة). م1999.(زقوت، محمد

 دار النـشر : القـاهرة.سـیكولوجیة الـتعلم بـین المنظـور االرتبـاطي والمنظـور المعرفـي). م1998(.الزیات، مـصطفى
  .للجامعات

  . عالم الكتب:القاهرة. التعلیم والتدریس من منظور النظریة البنائیة). م2003(.زیتون، حسن

مكتبــة ومطبعــة : االســكندریة .اتجاهــات حدیثــة فــي تــدریس التربیــة الریاضــیة والبدنیــة .)م2001(.محمــدالــسایح، 
  .اإلشعاع الفنیة

   الصف طلبة لدى الناقد تماعاالس مهارات تحسین في التبادلي التعلیم إستراتیجیة أثر). م2014(.عاید سرحان،

  .457–445 ،)4(115 .التربویة العلوم في األردنیة المجلة. الزرقاء محافظة في التاسع

  . عالم الكتب: القاهرة.1ط. الضعف في القراءة وأسالیب التعلم). م2006(.سعد، مراد

  .الفالح للنشر والتوزیع مكتبة : عمان.1ط. طرائق تدریس اللغة العربیة). م2012(.السفاسفة، عبد الرحمن

اسـتراتیجیات اسـتیعاب المقـروء لـدى القـارئ العربـي وعالقتهـا بكـل مـن المـستوى التعلیمـي ). م2004(.سالم، علي
  .202-184 ص ، ص)23( جامعة األزهر، العدد .مجلة التربیة. والجنس ونوع النص

 اســتیعاب المقــروء لــدى تالمیــذ أثــر بعــض العملیــات الذهنیــة المــصاحبة للتعــرف فــي). م2006(.ســلطان، صــفاء
  . جامعة حلوان، مصر).رسالة دكتوراه غیر منشورة( الصف الثاني اإلعدادي وفي تعبیرهم الكتابي

أثـر برنــامج قـائم علـى اســتخدام اسـتراتیجیات مـا وراء المعرفـة فــي تنمیـة مهـارات الفهــم ). م2001(.الـسلیمان، مهـا
 جامعـة الخلـیج ).رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة( س االبتـدائيالقرائي لدى صعوبات القـراءة فـي الـصف الـساد

  .العربي، البحرین
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 دار: األردن، عمـان. الـسریعة تعلـم القـراءة). 2009.(الحكـیم  والـصافي، عبـد؛حـسین  وأبو ریاشي،؛شریف، سلیم
  .الثقافة للنشر والتوزیع

  .شر والطباعة زهران للن:عمان. أسالیب تدریس اللغة العربیة). م2012(.صومان، أحمد

 :القـاهرة.  استراتیجیات مختلفة لجمهور متنوع- تعلیم القراءة واألدب). م2006(. والشعیبي، محمد،طعیمة، أحمد
  .دار الفكر العربي

 لــدى القرائیــة المهــارات بعــض فــي الــضعف لعــالج القرائیــة العیــادات برنــامج أثــر). م2010(.محمــد طعیمــة، أبــو
 الجامعـة التربیـة، كلیـة ).منـشورة غیـر ماجـستیر رسـالة( خانیونس محافظة يف األساسي الرابع الصف تالمیذ

  .غزة اإلسالمیة،

ــــة والكتابیــــة). م2008(. والحوامــــدة، محمــــد،عاشــــور، راتــــب  دار المــــسیرة للنــــشر : عمــــان.1ط. المهــــارات القرائی
  . والتوزیع

دار  : عمــان.1ط. طبیقاتهــا العملیـة أسـسها النظریـة وت-اسـتراتیجیات فهـم المقــروء). م2010(.عبـد البـاري، مــاهر
  .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

 لتالمیـذ القرائـي الفهـم مهـارات تنمیـة فـي الـذهني التـصور إسـتراتیجیة فاعلیـة). م2009(.شعبان ماهر الباري، عبد
 ریس،التـد وطـرق للمنـاهج المـصریة الجمعیـة .التـدریس وطـرق المنـاهج في دراسات مجلة. اإلعدادیة المرحلة

  .114–73 صص ،)145(العدد  شمس، عین جامعة التربیة، كلیة

فعالیـة اسـتراتیجیات معرفیـة معینـة فـي تنمیـة بعـض المهـارات العلیـا ). م2000(.عبد الحمید، عبد الحمید عبـد اهللا
، جامعـة عـین شـمس، ) (2 العـدد.مجلـة القـراءة والمعرفـة. للفهـم فـي القـراءة لـدى طلبـة الـصف األول الثـانوي

  .صرم

 تنمیـة فـي العولمـة قـضایا ضـوء فـي القـراءة تـدریس لتطـویر مقتـرح برنـامج فاعلیـة). م2006(.مختـار الخالق، عبد
 كلیـة ).منـشورة غیـر دكتـوراه رسـالة( الثـانوي األول الـصف طـالب لـدى القـضایا بتلـك والوعي القراءة مهارات
  .مصر المنیا، جامعة التربیة،

ـــذكاءات علـــى قائمـــة القـــراءة لتـــدریس اســـتراتیجیات اســـتخدام فاعلیـــة ).م2011(.مـــصطفى هـــدى الـــرحمن، عبـــد  ال
 فـــي دراســات مجلـــة. اإلعدادیــة المرحلـــة تالمیــذ لــدى القرائـــي والفهــم المعرفـــي التحــصیل تنمیـــة فــي المتعــددة
  .مصر سوهاج، جامعة التربیة، كلیة ،)167(العدد  .التدریس وطرق المناهج

 المـشكالت حـل فـي التبـادلي التـدریس إستراتیجیة أثر). م2013(.رنا، صبیحو ؛عبود صباح،و ؛أنوار المجید، عبد
العـدد  ،اإلنـسانیة للعلـوم واسـط مجلـة. الریاضـیات مـادة فـي االبتـدائي الخامس الصف تلمیذات لدى الریاضیة

  .میسان جامعة األساسیة، التربیة كلیة ،)26(
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 طـالب لـدى القرائـي الفهـم مهـارات بعـض تنمیـة فـي ذاتيال التساؤل إستراتیجیة فاعلیة). م2009(.یاسین العذیقي،
  .السعودیة القرى، أم جامعة التربیة، كلیة ).منشورة غیر ماجستیر رسالة( الثانوي األول الصف

 األول الــصف طــالب تحــصیل فــي التبــادلي التــدریس إســتراتیجیة اســتخدام أثــر). م2009(.العزیــز عبــد العــصیل،
  .السعودیة سعود، الملك جامعة ).منشورة غیر ماجستیر رسالة( التعلم أثر ءوبقا التفسیر مادة في الثانوي

فعالیـة اســتراتیجیات مـا وراء المعرفـة فــي تنمیـة مهـارات الفهــم القرائـي لـدى تالمیــذ ذوي ). م2006(.عطیـة، جمـال
  .، جامعة بنها، مصر)67(16، مجلة كلیة التربیةبحث منشور، . صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادیة

  . دار الصفاء للنشر والتوزیع: عمان.1ط. الجودة الشاملة في التدریس). م2009(.عطیة، محسن

خـانیونس، مكتبـة الطالـب . 1 ط.استراتیجیات تدریس الریاضیات في مراحل التعلیم العـام). م2007(.عفانة، عزو
  . الجامعي، جامعة األقصى

  .  آفاق للنشر والتوزیع:غزة.1 ط.م بالدماغ ذي الجانبینالتدریس والتعل). م2008(. والجیش، یوسف،عفانة، عزو

 التواصــل مهـارات تنمیـة فــي التبـادلي التـدریس إســتراتیجیة اسـتخدام أثـر). م2011(.نــسرین حمـش،و عـزو، عفانـة،
 اإلســالمیة، الجامعــة .التربــوي والحــوار التواصــل مــؤتمر. بغــزة األساســي الرابــع الــصف طلبــة لــدى الریاضــي

  .غزة

 القومیـة التربیـة مـادة فـي الدراسـي التحصیل على التبادلي التدریس طریقة استخدام أثر). م2009(.سوسن العالن،
  .59ص ،)4(28 ،دمشق جامعة مجلة. األساسي التعلیم مرحلة من الثامن الصف لتالمیذ االشتراكیة

 التفكیـر مهـارات تنمیـةو التحـصیل فـي التبـادلي التـدریس إستراتیجیة أثر). م2012(.جبر ،محمدو ،ضحى العلوي،
 كلیـة ).منـشورة غیـر ماجستیر رسالة( االجتماع علم لمادة األدبي الرابع الصف طالبات لدى المعرفة وراء ما

  .بغداد جامعة رشد، ابن التربیة،

 دار المـــسیرة: األردن، عمـــان .ًتـــدریس اللغـــة العربیـــة وفقـــا ألحـــدث الطرائـــق التربویـــة ).م2010.(اهللا علـــوي، عبـــد
  .والتوزیعللنشر 

أثر استخدام طریقة لعب األدوار في تدریس القـراءة علـى تنمیـة التفكیـر التـأملي لـدى ). م2008(.العماوي، جیهان
  . الجامعة اإلسالمیة، غزة).رسالة ماجستیر غیر منشورة( طلبة الصف الثالث األساسي

ــــال عـــواد، أبـــو  الدراســـي التحـــصیل تنمیـــة فـــي ليالتبـــاد التـــدریس إســـتراتیجیة أثـــر). م2011(.آمـــال وعیـــاش، ،فری
–79  صص ،)2(7 ،للبحـوث الخلیـل جامعـة مجلة. األساسي التاسع الصف طالبات لدى التأملي والتفكیر

106.  
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 مقترحــة فــي عــالج الــضعف القرائــي والكتــابي والتحــصیلي فــي اللغــة إســتراتیجیةفعالیــة ). م2010(.عــوض، أحمــد
، جامعـــة المنـــصورة، مجلـــة كلیـــة التربیـــة. علـــیم األساســـيالعربیـــة لـــدى بعـــض تالمیـــذ الـــصف التاســـع مـــن الت

  .، مایو)1(73

 الـصف تالمیـذ لـدى القرائیة المهارات بعض في الضعف لعالج محوسب برنامج فاعلیة). م2012(.بركة عوض،
  .غزة اإلسالمیة، الجامعة التربیة، كلیة ).منشورة غیر ماجستیر رسالة( األساسي الرابع

  . دار صفاء للنشر والطباعة: عمان.1ط. خل إلي تدریس مهارات اللغة العربیةمد). م2011(.عید، زهدي

تنمیـــة مـــستویات الفهـــم القرائـــي لـــدى تلمیـــذات الـــصف الـــسابع ). م2006.( والظنحـــاني، محمـــد، جمـــالالعیـــسوي،
مجلـة دراسـات فــي المنـاهج وطــرق بحـث منــشور، . بمرحلـة التعلـیم األساســي بدولـة األمـارات العربیــة المتحـدة

  .، مصر)114(، العددالتدریس

، العـــین. تـــدریس اللغـــة العربیـــة بمرحلـــة التعلـــیم األساســـيطـــرق  ).م2005.( وموســـى، محمـــد،العیـــسوي، جمـــال
  .الجامعي دار الكتاب: اإلمارات المتحدة

ـــتعلم إســـتراتیجیتي توظیـــف أثـــر). م2014(.خالـــد حـــاتم الغلبـــان،  لـــدى القرائـــي الفهـــم مهـــارات تنمیـــة فـــي النـــشط ال
  .غزة اإلسالمیة، الجامعة التربیة، كلیة ).منشورة غیر ماجستیر رسالة( األساسي الرابع الصف ذاتتلمی

 والتفكیـــر التحـــصیل علـــى التبـــادلي التـــدریس إســـتراتیجیة اســـتخدام أثـــر). م2011(.حمیـــد الواحـــد عبـــد الكبیـــسي،
 الدراسـات سلـسلة - میةاإلسـال الجامعـة مجلـة. الریاضـیات مـادة فـي المتوسـط الثـاني الـصف لطلبة الریاضي
  .731–687ص  ص ،)2(19 ،اإلنسانیة

 لـدى االنجلیزیـة باللغـة القرائـي االستیعاب مهارات تنمیة في التبادلي التعلیم طریقة أثر). م2007(.خلیل القطاونة،
  .34م األردنیة، الجامعة ،التربویة العلوم دراسات مجلة. األردن في الثانویة المرحلة طلبة

خـــصائص التالمیـــذ ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة ). م2001(. وروبـــرتن، الجـــوزین؛ وروبرتـــا، رامـــزي؛مـــارتن، هنلـــي
  . دار الفكر العربي: القاهرة).جابر عبد الحمید جابر: ترجمة( ،واستراتیجیات تدریسهم

ى طالبـات أثر الخریطة الدالیة والتدریس التبادلي في فهم المقروء والمیـل نحـو القـراءة لـد). م2007(.محمود، رقیة
  . جامعة المستنصریة، العراق).رسالة ماجستیر غیر منشورة( الصف األول المتوسط

  .مكتبة الفالح: العین. 1ط. النمو اللغوي وتطویره في مرحلة الطفولة المبكرة). م2005.(مردان، نجم الدین علي

  .شر والتوزیع دار المسیرة للن: عمان.1ط. مهارات اللغة العربیة). م2002(.مصطفى، عبد اهللا

   ذوي لدى القرائي الفهم تنمیة قي البنائي التعلم باستخدام تدریبي برنامج أثر). م2012(.العزیز عبد المطیري،
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، مــصر اإلســكندریة، جامعــة ،والتربیــة الطفولــة مجلــة. الكویــت بدولــة االبتدائیــة المرحلــة فــي الــتعلم صــعوبات
4)12(.  

البدایـــة للنـــشر   دار:األردن، عمـــان. س مهـــارات اللغـــة العربیـــةمـــدخل إلـــى تـــدری). م2010.(أبـــو مغلـــي، ســـمیح
  .والتوزیع

  .دار البدایة: األردن، عمان. تعلیم األطفال القراءة والكتابة). م2011.(ظ وسالمة، عبد الحاف،أبو مغلي، سمیح

 األول لــصفا طلبــة لـدى القرائــي الفهـم مهــارات بعـض تنمیــة فــي التعـاوني الــتعلم فاعلیـة). م2005(.غــازي مفلـح،
  .302–269  صص ،)2(21 ،دمشق جامعة مجلة. الثانوي

. التـدریس التبـادلي، مفهومـه، أسـسه، إجراءاتـه، أدوار المعلـم والمـتعلم فیـه). م2005(.ملتقى رابطـة الواحـة الثقافیـة
  :م، الموقع2016 مارس 13: تاریخ االطالع

http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=9336  

 لـدى القرائـي الفهـم مهـارات بعـض تنمیـة في التبادلي التدریس إستراتیجیة استخدام أثر). م2008(.علي المنتشري،
  .السعودیة خالد، الملك جامعة ).منشورة غیر ماجستیر رسالة( المتوسط األول الصف طالب

  .ثدار الحدی: القاهرة. لسان العرب). م2003.(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین

 ، إبـــراهیم الزریقـــات:ترجمـــة( ،تـــدریس الطلبـــة ذوي مـــشكالت التعلـــیم). م2008(. ومیرســـر، آنـــر،میرســـر، سیـــسل
  . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: عمان).ورضا الجمال

 طلبــة لــدى الكتــابي والتفكیــر االســتماعي االســتیعاب فــي التبــادلي الــتعلم إســتراتیجیة أثــر). م2006(.محمــد نــاجي،
  .األردن العلیا، للدراسات العربیة عمان جامعة ).منشورة غیر دكتوراه رسالة( األردن في األساسیة لةالمرح

  . غزة.1ط. مناهج البحث العلمي). م1994.(أبو ناهیة، محمد

  .المناهج  دار:األردن، عمان. أسالیب وطرق تدریس اللغة العربیة). م2007.(ؤادأبو الهیجاء، ف

  . مطبعة الكتاب الحدیث:القاهرة. ستراتیجیات تعلیم اللغة العربیة في المرحلة الثانویةا). م2001(.یونس، فتحي
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  )1 (رقم ملحق

  الرحیم الرحمن اهللا بسم
  األساسي التاسع الصف طالبات لدى القرائي الفهم مهارات لقیاس اختبار تحكیم

  ة/المحترم...        ........................................ة/األستاذ  ة/السید
  ....وبركاته اهللا ورحمة علیكم السالم

 أثـــر"  بعنــوان التـــدریس وطــرق المنـــاهج فــي الماجــستیر درجـــة لنیــل بدراســـة الباحثــة تقــوم
 الــصف طالبــات لــدى القرائــي الفهــم مهــارات تنمیــة فــي التبــادلي التــدریس إســتراتیجیة اســتخدام
 طالبـات لـدى القرائـي الفهـم مهارات لقیاس اختبار دإعدا الدراسة وتطلبت ، "بغزة األساسي التاسع
 مــن نرجــو لــذا التبــادلي، التــدریس إســتراتیجیة باســتخدام ســتدرس والتــي األساســي، التاســع الــصف
 فقـرة كـل علـى مناسـبة ترونهـا التـي النظـر وجهـات ٕوابـداء االختبـار محتـوى بدراسـة التكـرم سـیادتكم

 .النهائیة صورته في االختبار وتنظیم إعداد في حثةالبا یفید السدید رأیكم أن حیث سؤال، وكل

  :التالیة القرائي الفهم مهارات یقیس االختبار نأب ًعلما
 المهارات المهارات مستوى

 تحدید - الجملة معنى فهم -  الكلمة مضاد تحدید -  الكلمة معنى تحدید الحرفي الفهم مهارات
 .الجزئیة الفكر تحدید - العامة الفكرة

- ومقاصده الكاتب غرض استنتاج - النص في الضمنیة المعاني استنتاج االستنتاجي لفهما مستوى
 بین العالقات استنتاج - النص في الشائعة والقیم االتجاهات استنتاج

 .واالختالف الشبه أوجه استنتاج - والجمل المفردات

 یتصل ال وما بالموضوع صلیت ما بین التمییز -  والرأي الحقیقة بین التمییز النقدي الفهم مهارات
 .وتسلسلها األفكار منطقیة مدى تحدید - المقروء من القارئ موقف تحدید -

 في اإلیحائیة الداللة إدراك - النص في المسیطرة الشعوریة العاطفة إدراك التذوقي الفهم مهارات
 تحدید -والتعبیرات الكلمات في الجمالیة الصور تحدید -والتعبیرات الكلمات

 .أهمیته وتقدیر التكرار اكتشاف - النص تضمنها التي البیانیة رالصو

 في وردت لمشكالت جدیدة حلول اقتراح -المقروء للنص جدید عنوان اقتراح اإلبداعي الفهم مستوى
 .معینة مقدمات على ًبناء األحداث توقع - النص

  جهودكم في اهللا وبارك تعاونكم، حسن لكم شاكرین
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  )2(ملحق رقم 

   المحكمینأسماء

 مكان العمل الدرجة الجامعیة اسم المحكم م

 المناهج  وطرق -  دكتوراه محمود أبو شقیر. د 1
 التدریس

أستاذ المناهج وطرق التدریس في 
 الجامعة اإلسالمیة بغزة

مناهج وطرق     - دكتوراه  داوود حلس. د 2
 تدریس اللغة العربیة

أستاذ المناهج وطرق التدریس في 
 سالمیة بغزةالجامعة اإل

دكتوراه في المناهج وطرق  عبد المعطي األغا. د 3
 التدریس

أستاذ المناهج وطرق التدریس في 
 الجامعة اإلسالمیة بغزة

منسقة ضمان جودة التعلیم بمدارس   اللغة العربیة وآدابها- دكتوراه  انتصار أبو شاویش. د 4
 وكالة الغوث الدولیة

منسق ضمان جودة التعلیم بمدارس  لغة العربیة وآدابها ال- دكتوراه  بسام محمود. د 5
 وكالة الغوث الدولیة

 اللغة العربیة - ماجستیر معین الفار. أ 6
 وآدابها

منسق وحدة التدریب والمناهج بمدارس 
 وكالة الغوث الدولیة

 اللغة العربیة - ماجستیر أسامة غبن. أ 7
 وآدابها

منسق وحدة التدریب والمناهج بمدارس 
 كالة الغوث الدولیةو

 اللغة العربیة بمدارس -مختص تربوي   النحو والصرف-ماجستیر  ضیاء الغول. أ 8
 وكالة الغوث الدولیة

 اللغة العربیة بمدارس -مختص تربوي  ونقد  أدب– ماجستیر أیمن مسمح. أ 9
 وكالة الغوث الدولیة

 اللغة العربیة - ماجستیر عادل أبو هالل. أ 10
 وآدابها

دیر مدرسة إعدادیة بوكالة الغوث م
 الدولیة

 اللغة العربیة - ماجستیر أحمد الغول. أ 11
 وآدابها

عربیة للصف التاسع اللغة المعلم 
 بمدارس وكالة الغوث الدولیة

 اللغة العربیة - ماجستیر عادل إبراهیم. أ 12
 وآدابها

لغة العربیة للصف التاسع المعلم 
 بمدارس وكالة الغوث الدولیة
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   )3 (رقم ملحق

  لالختبار األولیة الصورة

  _________________/ الصف        _______________ / ةاسم الطالب
===============================================================  

  )األخالق والحیاة المهنیة ( في ضوء دراستك لموضوع 
  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة 

  :رة العامة للموضوع الفك-1
  .ً العمل یخلق نوعا من الترابط واألخالقیات المتشابهة-ب       ً خلق المهنة بین أفرادها نوعا من التماسك-أ

  . یتشارك أصحاب المهنة الواحدة في السراء والضراء-د   مستقبلنا االجتماعي والمادي      المهنة تقرر -ج
  :لتالیة ما عدا واحدة اشتمل الموضوع على الفكر الجزئیة ا-2
  . شخصیة الفرد تتحقق بالعمل-ب        . العمل یرفع المستوى الخلقي للفرد-أ

  . العمل یسوي بین الثري والفقیر-د       . المهنة تخلق التماسك بین أفرادها-ج
  ):الجور ( المقصود بكلمة " یقترفون بهذه اإلفادة إثم الجور الحقیقي في نظر العاملین "-3
  . الظلم-ب          .جر األ-أ

  . العمل-د          .  الحق-ج
  ):البغیضة ( مضاد كلمة " وهو تماسك یحمي المجتمع من األنانیة البغیضة "-4
  . المرتفعة-ب          .  المكروهة-أ

  . الضارة-د          . المحببة -ج
  :المقصود بالعبارة السابقة" إن خیر ما تتحقق فیه شخصیة الفرد كاملة هو العمل "-5
  . العمل مقیاس الحكم على شخصیة الفرد-ب  .مل هو العامل األهم في تحقیق شخصیة الفرد الع-أ

  . تتكامل شخصیة الفرد مع عمله-د    . شخصیة الفرد هي من تحدد نوع العمل-ج
  : یهدف الكاتب من وراء هذا الموضوع إلى-6
  . أن یكون للفرد عمل مهني أخالقي یفید به المجتمع-أ

  .مجتمع من األنانیة البغیضة الضارة تماسك وحمایة ال-ب
  . تقدیم الدلیل على عقلیة وكفاءة صاحب العمل-ج
  . الموازنة بین شعور العاطل عن العمل وصاحب العمل المهني-د
  :المعنى الضمني لهذه العبارة" فأفراد المهنة الواحدة كأنهم یحیون معیشة واحدة "-7
  . مكان محدد یتشارك أصحاب المهنة الواحدة المعیشة في-أ
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  . تتشابه حیاة أصحاب المهنة الواحدة في معیشتها-ب
  .ً تخلق المهنة الواحدة نوعا من التماسك بین أفرادها كاألسرة الواحدة-ج
  .ً تفرض المهنة الواحدة على أصحابها مشاركة العیش سویا-د
القـة فـي العبـارة بـین الع" الذي لیس له عمـل مـنظم یـشغله، یعـاني حالـة مـن الـشعور بـالنقص الخلقـي " -8

  :الجملتین
  . عالقة شرطیة-ب        .  عالقة الجزء بالكل-أ

  . عالقة سببیة-د        .  عالقة استئنافیة-ج
  ):مقاومة ، مصادمة ( وجه االختالف بین كلمتي " ویدفعه إلى مقاومة المصائب ومصادمة العقبات "-9
  .ً المقاومة تكون أشد عنفا من المصادمة-أ

  .ًواجهة قد تكون من قریب أو بعید بینما المصادمة تكون وجها لوجه المقاومة م-ب
  . المقاومة تكون ضد األعداء فقط بینما تكون المصادمة مع جمیع الفئات-ج
  . المقاومة تقتصر على المصائب بینما تقتصر المصادمة على العقبات-د

  : من القیم واالتجاهات الشائعة في الموضوع-10
  . حب الذات-ب                 .  تقدیر العمل-أ

  . لیس مما ذكر-د      . التنافس بین أصحاب المهن-ج
  : الجمل التالیة تعبر عن آراء ما عدا واحدة تعبر عن حقیقة، هي-11

  . ترفع المهنة المستوى الخلقي للفرد-أ
  . العمل خیر ما تتحقق فیه شخصیة الفرد-ب
  .ُ یعد الحافز قوة داخلیة تؤثر في سلوك الفرد-ج
  .ً تخلق المهنة بین أفرادها نوعا من التماسك-د

  : العبارات التالیة تتصل بالموضوع ما عدا واحدة، هي-12
  . اإلقدام على أي مهنة یقرر مصیر مستقبلنا االجتماعي والمادي-أ

  .ً العاطلون عن العمل یقترفون جورا بحق المجتمع-ب
  .في مهنتهم أفراد المهنة الواحدة یشتركون في السراء والضراء -ج
  . ضرورة اختیار المهنة المناسبة لقدرات اإلنسان ومواهبه-د

ًمن یعیش حالة مهنیة ملیئة باألعمال یكون أكثر حرصا وأعظم حزمـا فـي سـلوكه وأخالقـه "-13 فـي ضـوء " ً
  :فهمي الواعي للعبارة السابقة فإن حكمي على منطقیتها

  .له غیر مناسبة ألنها تقید سلوك وأخالق الفرد بعم-أ
  . مناسبة ألنها تبرز أثر ودور العمل في تعدیل السلوك واألخالق-ب
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  . مناسبة ألنها تشترط الحیاة الملیئة باألعمال كأداة للحزم وضبط السلوك-ج
  . غیر مناسبة ألنها ال تنسجم مع ظروف العمل في العصر الحالي-د

  : من وجهة نظري، الموضوع السابق یعبر عن-14
  . تفاؤل بتحسین المستوى الخلقي للعاملین-ب      .ر العمل والعاملین مبالغة في تقدی-أ

  . األنانیة البغیضة لدى أصحاب المهن-د    .ٕ دعوة صریحة إلى العمل وافادة المجتمع-ج
  : العاطفة التي تسیطر على الموضوع-15

  . الشعور بالنقص الخلقي-ب        . عاطفة الكاتب اإلنسانیة-أ
  . جمیع ما ذكر-د      .ضل التفاؤل بحیاة مهنیة أف-ج

  :جملة فیها" یستوي فیها الثري والفقیر "-16
  . طباق-ب          .  تشبیه-أ

  . كنایة-د          .  جناس-ج
  :تعبیر یوحي بـ " لذات المتع والمسرات "-17

  . الحزن واأللم-ب        .  الحسرة واألسى-أ
  . السعادة والسرور-د        .  الدهشة واالستغراب-ج

  " :هو الذي ینمي فیه الشعور بذاته"یة في العبارة  الصورة الجمال-18
  . مجاز-ب          .  استعارة-أ

  . كنایة-د          .  تشبیه-ج
" ًتخلق المهنة نوعا من التماسك الذي یذكرنا بالتماسك بین أعضاء األسرة وهو تماسك یحمي المجتمع "-19

  :فائدة تكرار كلمة تماسك في العبارة السابقة
  . األهمیة والتخصیص-ب          .  المبالغة-أ

  . لیس مما ذكر-د        .  العموم والشمول-ج
  : أنسب عنوان للموضوع-20

  . المهنة وتماسك المجتمع-ب        .  الواجبات االجتماعیة-أ
  . اإلنسانیة والعمل-د        .  المهنة وأخالقیات الفرد-ج

  : یمكن حل مشكلة البطالة والعاطلین عن العمل عن طریق-21
  . تمویل المشاریع الصغیرة-ب      . ي المشاریع العامة إدراجهم ف-أ

  . تخفیض أجرة العاملین-د        . ًمعا) ب + أ  ( -ج
  :فإن ذلك سوف یؤدي إلى" إذا اقترف العاطلون عن العمل أثم الجور الحقیقي "-22

  . تفكك المجتمع وانتشار األنانیة والبغضاء-أ
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  .قهم زیادة الحرص والحزم في سلوك األفراد وأخال-ب
  . انتشار لذات المتع والمسرات في حیاة األفراد-ج
  . مقاومة المصائب ومصادمة العقبات في المجتمع-د

===============================================================  
  )لدیني ( في ضوء دراستك لنص 

  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة 
  : الفكرة الرئیسة في القصیدة-1
      . دعوة الشاعر ألمه لزیارته في المنفى-أ

  . عتاب الشاعر ألمه التي أذاقته مرارة الغربة-ب
        . تصویر آالم المنفى والحنین إلى حضن األم-ج
  . استمتاع الشاعر بألوان السعادة والسرور في المنفى-د
  : جمیع ما یلي من الفكر الجزئیة في القصیدة، ما عدا واحدة-2
      . من أمه أن تلده من جدید الشاعر یطلب-أ

  . الشاعر یدعو لتحریر وطنه من قبضة االحتالل-ب
      .ألم یحن األوان أن یعود لوطنه:  الشاعر یتساءل-ج
  . الشاعر یتذكر أیام الطفولة الجمیلة-د
ًأعانق رمال أعانق ظال "-3   ):أعانق ( المقصود بكلمة " ً
  . أهجر وأترك-ب          . أحضن وأضم-أ

  . لیس مما ذكر-د          . كره أبغض وأ-ج
  ):ألبقى ( مضاد كلمة " لدیني ألبقى على راحتیك "-4
  . ألسترخي وأستجم-ب          .  ألحافظ وأحیا-أ

  . ألفارق وأرحل-د        . ألستمر وأعیش -ج
  :إلى" أما زلت حین تحبینني وتبكین من أجل ال شيء أمي؟" یشیر الشاعر في قوله -5
  . عاطفة األمومة وخوفها الفطري على أبنائها-ب      .لحزن والهم طبیعة اآلالم الملیئة با-أ

  . مزاجیة األم وتذبذبها العاطفي-د    .بة األم في التخفیف من همومها رغ-ج
  :من المقصود في بدایة القصیدة" لدیني ألعرف... لدیني  "-6
  . وطن الشاعر فلسطین-ب          . أم الشاعر-أ

  .عر ذكریات الشا-د          . دول المنفى-ج
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  :من المعاني الضمنیة" أحین إلیك... أحن إلى كل شيء، أحن إلى  "-7
  . حنین الشاعر لوطنه-ب        . حنین الشاعر إلى أمه-أ

  . حنین الشاعر للمنفى-د          .ًب معا+  أ -ج
  :العالقة بین السطرین الشعریین" لدیني ألبقى على راحتیك... ًرأیت كثیرا أمي رأیت  "-8
  . عالقة شرطیة-ب          .  عالقة سببیة-أ

  . عالقة تفسیریة-د        .  عالقة الجزء بالكل-ج
  :وجه الشبه في السطرین الشعریین" ًوفي أي أرض سأبعث حیا... ال أعرف في أي أرض أموت  "-9
  . رغبة الشاعر في الموت في المكان الذي عاش فیه-ب       . ال فرق لدى الشاعر أن عاش أو مات-أ

  . لیس مما ذكر-د       .مكان محیاه ومكان مماته جهل الشاعر ل-ج
  : من القیم واالتجاهات الشائعة في النص-10

  . اإلیمان بالقضاء والقدر-ب      .  بهوالتشبث حب العطف -أ
  .ً معا )ج+ أ (  -د      . الصبر على األلم والمعاناة-ج

  : العبارات التالیة تعبر عن حقائق، ما عدا واحدة تعبر عن رأي هي-11
  . لدیني ألشرب منك حلیب البالد-ب        . اإلنسان میت ال محالة-أ

  . لدیني ألعرف في أي أرض أموت-د        . األم تلد أبناءها-ج
  : العبارات التالیة تتصل بالنص ما عدا واحدة، هي-12

    . الشاعر یتوجه بالسالم ألمه وهي تعد نار الصباح-أ
  .وطنه الشاعر یتساءل ألم یحن األوان أن یعود ل-ب
  . یبقى على راحة ید أمهأال الشاعر یقسم -ج
  . الشاعر یستنكر نفیه عن وطنه وحرمانه من أمه-د

  :هذا البیت" ًوأبقى صبیا إلى أبد اآلبدین... ًوأبقى صبیا على ساعدیك  "-13
  . غیر منتمِ  للقصیدة-ب        . غیر منطقي أو واقعي-أ

  . خارج عن النص-د        . غیر مناسب لجو النص-ج
  :تعبر عن" لدیني" أرى أن قصیدة -14

    . حالة فردیة وخاصة یعیشها الشاعر في المنفى-أ
  . معاناة معظم الفلسطینیین المبعدین في الخارج والشتات-ب
    . مأساة إنسان مشرد فقد أمه منذ الصبا-ج
  . حالة األم الفلسطینیة، صانعة األجیال ومعاناتها-د
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  :عر العاطفة المسیطرة على الشا-15
  . التفاؤل بقرب عودته من المنفى لوطنه-ب    . الحزن والحسرة واأللم على فراق األم والوطن-أ

  . حنینه إلى خبز أمه ولهفته لتقدیم الهدایا لها-د  . الشعور بالسعادة والرخاء في حیاته في المنفى-ج
  :یحوي السطر الشعري" أحن إلى خبز صوتك أمي "-16

  . جناس-ب          .  طباق-أ
  . كنایة-د          .  تشبیه-ب

ًفال تتركیني وحیدا شریدا "-17   :تعبیر یوحي بـ " ً
  . الضیاع-ب          .  الدهشة-أ

  . االستغراب-د          .  الحریة-ج
  " :ِسالم علیك وأنت تعدین نار الصباح" الصورة الجمالیة في -18

  . تشبیه-ب          .  استعارة-أ
  . مجاز-د          .  كنایة-ج

ِسالم علیك  "-19 ِسالم علیك... ٌ ِسالم علیك ( فائدة تكرار الشاعر كلمة " ٌ ٌ:(  
  . التخصیص-ب          .  التعمیم-أ

  . التوكید-د          .  المبالغة-ج
  : أنسب عنوان للقصیدة-20

  . الحنین للوطن-ب          .  المیالد الجدید-أ
  . حیاة المنفى-د          .  خبز أمي-ج

  :اعر وتحقیق حلمه بالعودة عن طریقیمكن حل مشكلة الش" أما آن أعود إلیك؟ "-21
  . التفاوض مع االحتالل حول حق العودة-ب      .  مقاومة االحتالل وتحریر األرض-أ

  . التنازل عن حق العودة-د  .  كتابة القصائد الشعریة التي تحث على العودة-ج
  :بناء على ما سبق أتوقع أن الشاعر..." ًرأیت كثیرا أمي رأیت  "-22

  . الكثیر من البلدان في منفاه-ب      . بحیاته في المنفىًكان سعیدا -أ
  . اشتاق لرؤیة أمه والعودة إلیها-د      . عانى من األلم والحسرة ما عاناه-ج

===============================================================  
  )االتصال والتواصل ( في ضوء دراستك لموضوع 

  :صحیحة ضع دائرة حول رمز اإلجابة ال
  : الفكرة العامة التي یدور حولها الموضوع-1
      . دور االتصال في توجیه السلوك الفردي والجماعي-أ
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  . اإلنسان مدني بطبعه، اجتماعي یتواصل مع اآلخرین-ب
        . مفهوم االتصال وأهمیته وأشكاله وشروطه-ج
  . االتصال والتواصل بین الثقافات والبیئات المختلفة-د
  :ر الجزئیة التي اشتمل علیها الموضوع من الفك-2
  . عناصر االتصال والتواصل-ب      . تعریف االتصال والتواصل-أ

  . جمیع ما ذكر-د        . شروط االتصال وآدابه-ج
  ):ًموضوعیا ( المقصود بكلمة " ًوأن یكون موضوعیا في الحكم علیها "-3
  .ً محایدا-ب          .ً متمیزا-أ

  .ً كاذبا-د          . ً صادما-ج
  ):التنافر ( مضاد كلمة " ویبعث على التنافر بین المتواصلین "-4
  . التناحر-ب          .  التجاذب-أ

  . التسامح-د          . الشجار -ج
  :المقصود بالعبارة" أن اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة "-5
        . اختالف الرأي قد یفسد ما بیننا من ود وقضایا مشتركة-أ

  .ة من أسباب اختالف الرأي الود والقضایا المشترك-ب
        . االختالف في الرأي یتبعه اختالف في العالقات والمحبة-ج
  . قد تختلف في الرأي، لكننا نبقى متحابین متعاونین-د
  :قصد الكاتب القول بأن اإلنسان" اإلنسان مدني بطبعه "-6
  . المدینة یجب أن یتحلى بقیم ومبادئ أهل-ب      . ال یستطیع العیش إال في المدینة-أ

  . تفرض علیه طبیعته المدنیة العیش في رخاء-د  . اجتماعي یتواصل مع اآلخرین منذ لحظة والدته-ج
  :من المعاني الضمنیة في هذه العبارة" ًمتفهما آلراء اآلخرین وأفكارهم "-7
  . غیر مستهین باآلخرین وال ساخر منهم-ب      . ال یستأثر بالحدیث دون اآلخرین-أ

  . جمیع ما ذكر-د      .لرأیه دون رأي اآلخرین ال یتعقب -ج
  :بما قبلها" النفضوا من حولك " عالقة " ًلو كنت فظا غلیظ القلب، النفضوا من حولك "-8
  . نتیجة-ب          .  سبب-أ

  . توكید-د          .  شرط-ج
  ):یصغى ، ویستمع ( وجه االختالف بین " فالبد أن یصغى ویستمع باهتمام "-9
ًكثر تركیزا وتدبیرا من االستماع اإلصغاء یكون أ-أ ً.    

  .ُ كالهما یعد من مهارات االتصال والتواصل الجیدین-ب
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     . اإلصغاء یسبق االستماع ویمهد له-ج
  . ال فرق بینهما، وترادفهما هنا لتأكید المعنى-د

  : من القیم واالتجاهات الشائعة في الموضوع-10
  . احترام خصوصیات اآلخرین-ب  . خرینً أن یكون اإلنسان لینا في التعامل مع اآل-أ

  .ً معا )ب+ أ (  -د      . االستئثار بالحدیث دون اآلخرین-ج
  : من الحقائق الواردة في الموضوع-11

  . اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة-ب        . اإلنسان مدني بطبعه-أ
  .ً معا )ج+  أ  (-د    .ً االتصال قد یكون لفظیا أو غیر لفظي-ج

  :بارات التالیة تتصل بالموضوع، ما عدا واحدة جمیع الع-12
    . یعد االتصال من الحاجات الضروریة والمهمة في حیاتنا ال یمكن االستغناء عنه-أ

  . یتوجب على المتصل مراعاة عادات وتقالید البیئات والثقافات األخرى-ب
  . تعتبر اإلیماءات بالرأس أو العین أو تعابیر الوجه من معوقات االتصال-ج
  . یجب أن تكون الرسالة محددة واضحة الفكرة، لطیفة األلفاظ وسلسة-د

ًأن قدرا كبیرا من النجاح الذي یحققه اإلنسان في عمله یعتمد على براعة االتصال "-13   :هذه الفكرة" ً
        . منطقیة وصحیحة ألن مهارة االتصال من أهم متطلبات النجاح في العمل-أ

  .ًثیرا من الصم والبكم ناجحون في أعمالهم غیر منطقیة والدلیل أن ك-ب
          . صحیحة، ألن براعة االتصال تعتمد على اإلنسان الناجح في عمله-ج
  . غیر قادر على الحكم علیها، ألنها عبارة احتمالیة وجائزة-د

  :ید هذه اآلراء ألنهاؤأ" فال یجوز سؤال الناس عن معاشهم، أو أن تسأل المرأة عن عمرها مثال "-14
      . أسئلة لیس ذات أهمیة في حیاتنا االجتماعیة-أ

  .ُ تعتبر تدخل في خصوصیات اآلخرین وشئونهم-ب
ً تتطلب وقتا طویال لإلجابة مما یعیق االتصال-ج ً.    
  .ً تسبب نوعا من الجرح والضیق لدى المرسل-د

  :ً ساد الموضوع نوعا من العاطفة-15
  .لقومیة الوطنیة وا-ب          . االجتماعیة السیاسیة-أ

  . لیس مما ذكر-د          . الذاتیة اإلنسانیة-ج
  :الصورة البیانیة في العبارة" لغة اجتماعیة قوامها الذوق السلیم "-16

  . استعارة-ب            .  تشبیه-أ
  . مجاز-د            .  كنایة-ج



 
  

121

  :توحي العبارة بـ" نسمع بعض العبارات تتردد على األلسنة "-17
  .رارها باستم-ب            .  بتكرارها-أ

  .ً معا )ب+  أ  (-د            .  بأهمیتها-ج
  ):تلمیح ، وتصریح ( العالقة بین ". خصوصیات اآلخرین بتلمیح أو تصریح "-18

  . طباق-ب            .  سجع-أ
  . مقابلة-د            .  جناس-ج

  :الغرض من تكرار النفي" ال تكون طویلة مملة، وال قصیرة مخلة  "-19
  .یة والتخصیص األهم-ب            .  المبالغة-أ

  . التوكید-د          .  العموم والشمول-ج
  : یمكن اقتراح العنوان التالي للنص-20

  . االتصال قي القرن الحادي والعشرین-ب          .  فن االتصال والتواصل-أ
  . مهارات االتصال-د          .  االتصال والحیاة-ج

یمكننـا التغلـب علـى ذلـك ".  اآلخرینمن األمور التي ینبغي للمرسل أن یحذرها التدخل في خصوصیات "-21
  :من خالل

        .  تجنب الحدیث مباشرة في موضوع الرسالة والتمهید له-أ
  . االستئذان من المستقبل قبل الخوض في األسئلة الشخصیة-ب
  . ً تجنب الحدیث عن معیشة الناس وأعمارهم خصوصا المرأة-ج
  .ن دون التصریح التلمیح لبعض األسئلة المتعلقة بخصوصیات اآلخری-د

  :من النتائج المترتبة على ما سبق..." إن التحلي بهذه اآلداب والشروط  "-22
  . تحقیق أهداف االتصال-ب        . تعزیز فاعلیة االتصال-أ

  . جمیع ما سبق صحیح-د      . توثیق العالقة بین المتواصلین-ج
===============================================================  

  )رباعیات الخیام ( في ضوء دراستك لنص 
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة 

  : الفكرة العامة للقصیدة-1
  . تأمالت في الحیاة-ب            . دعاء تائب-أ

  . مناجاة مؤمن-د          . دعوة للحب والهوى-ج
  : اشتملت الرباعیات على مجموعة من الفكر الجزئیة، منها-2
  . القوة والمال یحوالن دون بلوغ األجل-ب    . رغم ما تقترفه من ذنوب الطمع في رحمة اهللا-أ
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  .ًمعا) ج + أ  ( -د    . دعوة إلى عدم شغل البال بالماضي والمستقبل-ج
  ):انعم ( معنى كلمة " فانعم من الدنیا بلذاتها "-3
  . ابخل-ب              . اترك-أ

  . أكثر-د            .  اهنأ-ج
  ):الیقین ( مضاد كلمة " ینیا عالم األسرار علم الیق "-4
  . الحقیقة-ب            .  الشك-أ

  . الوهم-د            . المعرفة-ج
  :تعني" أولى بهذا القلب أن یخفقا" عبارة -5
  . أن الخفقان هو العمل األول للقلب-ب          . أن القلب مصدر الخفقان-أ

  . لیس مما ذكر-د          .ً أن القلب یزداد عشقا-ج
  " :الدرع ال تمنع سهم األجل" قصد الشاعر في قوله -6
  . أن الحذر ال یمنع القدر-ب          . أن القدر یمنع الحذر-أ

  . أن سهم األجل مرهون بالدرع-د        . أن الدرع واألجل متالزمان-ج
  :من المعاني الضمنیة لهذا الشطر" تناثرت أیام هذا العمر "-7
      . أن أیام الشاعر زالت بسرعة ودون أن یدركها-أ

  .لشاعر نادم على عمره الذي أنقضى أن ا-ب
    . أن األیام لیس فیها بركة وتناثرت مثل أوراق الشجر-ج
  . أن الشاعر لم یتمتع في األیام الماضیة من عمره-د
  :العالقة بین الشفاعة وعدم الشرك". قد عشت ال أشرك في وحدتك... ٕوانما یشفع لي أنني  "-8
  . الشفاعة سبب وعدم الشفاعة نتیجة-ب        .  عدم الشرك سبب والشفاعة نتیجة-أ

  . لیس مما ذكر-د    .  الشفاعة فعل الشرط وعدم الشرك جواب الشرط-ج
فـي هـذا ) الـدرع ، والمـال ( وجـه الـشبه بـین ". والمـال ال یدفعـه إن نـزل... الدرع ال تمنـع سـهم األجـل  "-9

  :البیت
  .ل یمنعان القدر الحذر والما-ب           . الدرع یسبق المال في منع األجل-أ

  . الدرع والمال یحمیان صاحبهما من الخطر-د              . كالهما ال یمنعان القدر-ج
  : من القیم واالتجاهات الشائعة في القصیدة-10

  . التوبة النصوح من المعاصي-ب        .  اإلخالص في طاعة اهللا-أ
  . جمیع ما ذكر صحیح-د          . اإلیمان بالقضاء والقدر-ج
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  :ل التالیة تعبر عن حقائق، ما عدا واحدة تعبر عن رأي هي الجم-11
  . ال یستطیع اإلنسان أال یعشق الجمال-ب          . اهللا یعلم السر وأخفى-أ

  . القدر ال یمنعه الحذر-د          . كل ما في الدنیا زائل-ج
  : تتصل العبارات التالیة بموضوع القصیدة ما عدا واحدة هي-12

    .دنیا ولذاتها قبل أن یفارقها على المرء أن یهجر ال-أ
  . یجب على اإلنسان أن یوحد اهللا وال یشرك به-ب
  . یشعر الشاعر باألسف والندم على ما فعله من ذنوب-ج
  . یتوجب على اإلنسان أن ال یشغل نفسه بما مضى من الزمان-د

  :هذا البیت" ال شيء یبقى غیر طیب العمل... كل ما في عیشنا زائل  "-13
        .نطقي؛ ألن اإلنسان قد یرحل ولكن یبقى الكثیر كالمال والجاه غیر م-أ

  . غیر مناسب؛ ألنه اشترط زوال كل شيء بما فیه العمل الطیب-ب
          . منطقي؛ ألن كل شيء یزول وال یبقى إال العمل الطیب-ج
  .ًج معا+  أ -د

  : من وجهة نظري، هذه القصیدة-14
      . الشاعر في الحیاة یشوبها نوع من المبالغة في تأمالت-أ

  . دعوة صریحة للتنعم من لذات الدنیا والعشق والهوى-ب
    . توجیه اإلنسان لیشغل نفسه بما ستأتي به األیام-ج
  . دعوة إلى التوبة والرجوع إلى اهللا والعمل الصالح-د

  : العاطفة المسیطرة على الشاعر في القصیدة-15
  . اإلشفاق على المحبین وأحوالهم-ب    . إنسانیة تنبع من إحساس الشاعر بالحیاة-أ

  . األسف والحزن على حال المذنبین-د      . دینیة تنبع من إیمان الشاعر-ج
  :هي" وفي ضرام الحب أن یحرقا" الصورة البیانیة في -16

  . تشبیه-ب            .  جناس-أ
  . طباق-د            .  كنایة-ج

  :تعبیر یوحي بـ " لیس في طبع اللیالي األمان "-17
  . الحزن واأللم-ب          . الدهشة واالستغراب -أ

  . الحذر والخوف-د          .  الحسرة واألسى-ج
  :هي" من قبل أن تسقیك كف القدر" الصورة الجمالیة في -18

  . استعارة-ب            .  مجاز-أ
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  . تشبیه-د            .  كنایة-ج
لشاعر لطلبه بـثالث نـداءات كررهـا مهد ا..." یا قابل األعذار ... یا كاشف الضر ... یا عالم األسرار  "-19

  :لیدل على
  . رغبة الشاعر في قبول طلبه-ب        .  التذلل واالنصیاع والخضوع هللا-أ

  .ًمعا) ب + أ  ( -د      .  قدرة الشاعر على إبداع الصور الجمالیة-ج
  : من أفضل العناوین المقترحة للقصیدة-20

  . الخیام والحیاة-ب            .  تأمالت الخیام-أ
  . دعوة الخیام-د          . كریات الخیام ذ-ج

  :یمكن تجنب غدر اللیالي عن طریق" فلیس في طبع اللیالي األمان "-21
  . اإلكثار من طیب األعمال-ب        .  عدم شغل البال بماضي الزمان-أ

  .ًمعا) ج + ب  ( -د        .  االستقامة والعودة إلى اهللا-ج
  :ان من لذات الحیاة في ضوء دعوة الشاعر، أتوقع أنلو غنم كل إنس" واغنم من الحاضر لذاته "-22

  . تصبح حیاة ولیالي اإلنسان آمنة-ب      . تسود السعادة والمحبة حیاة البشر-أ
  . یحترق القلب في حزام الحب-د      . تسود الرذیلة والخطیئة بین الناس-ج
  

  مع أطیب أمنیاتنا لكم بالتوفیق
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  ) 4 (رقم ملحق

  لالختبار النهائیة الصورة

  ../ ..................الصف    ... ....../ ..................طالبةاسم ال
 
 
 
 
 
 
  
  

البعدي القرائي الفهم اختبار 
  العربیة اللغة مادة في

  األساسي التاسع للصف
 

 
  

   :االختبار تعلیمات
 .ًعــــدد البنود ثمانون بندا  .1
 .عشر صفحـات األســئلة تقـع فـي  .2
 ). أربعون درجة : ( الدرجة الكلیـة  .3
 .  یرجى التأكـد مـن طباعـة جمیع األسئـلة  .4
 .ًمراعاة كتابة اسم الطالب رباعیا بخط واضح  .5
 .مـــــدة االختبـــــار ساعتان فقـــط  .6
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  )األخالق والحیاة المهنیة ( في ضوء دراستك لموضوع 
  :اإلجابة الصحیحة  ضع دائرة حول رمز 

  : الفكرة العامة للموضوع-1
     .ً تخلق المهنة بین أفرادها نوعا من التماسك-أ

  .ً العمل یخلق نوعا من الترابط واألخالقیات المتشابهة-ب
  .      المهنة تقرر مستقبلنا االجتماعي والمادي-ج
  . یتشارك أصحاب المهنة الواحدة في السراء والضراء-د
  :ضوع على الفكر الجزئیة التالیة ما عدا واحدة اشتمل المو-2
  . شخصیة الفرد تتحقق بالعمل-ب    . العمل یرفع المستوى الخلقي للفرد-أ

  . العمل یساوي بین الثري والفقیر-د    . المهنة تخلق التماسك بین أفرادها-ج
  ): الجور (المقصود بكلمة " یقترفون بهذه اإلفادة إثم الجور الحقیقي في نظر العاملین "-3
  . الظلم-ب          . األجر-أ

  . العدل-د          .  المساواة-ج
  ):البغیضة ( مضاد كلمة " وهو تماسك یحمي المجتمع من األنانیة البغیضة "-4
  . الضغینة-ب          .  المكروهة-أ

  . الضارة-د          . المحببة -ج
  :ارة السابقةالمقصود بالعب" إن خیر ما تتحقق فیه شخصیة الفرد كاملة هو العمل "-5
    . العمل هو العامل األهم في تحقیق شخصیة الفرد-أ

  . العمل مقیاس الحكم على شخصیة الفرد-ب
      . شخصیة الفرد هي من تحدد نوع العمل-ج
  . تتكامل شخصیة الفرد مع عمله-د
  : یهدف الكاتب من وراء هذا الموضوع إلى-6
  .ع أن یكون للفرد عمل مهني أخالقي یفید به المجتم-أ

  . تماسك وحمایة المجتمع من األنانیة البغیضة الضارة-ب
  . تقدیم الدلیل على عقلیة وكفاءة صاحب العمل-ج
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  . الموازنة بین شعور العاطل عن العمل وصاحب العمل المهني-د
  :المعنى الضمني لهذه العبارة" فأفراد المهنة الواحدة كأنهم یحیون معیشة واحدة "-7
  .نة الواحدة المعیشة في مكان محدد یتشارك أصحاب المه-أ

  . تتشابه حیاة أصحاب المهنة الواحدة في معیشتها-ب
  .ً تخلق المهنة الواحدة نوعا من التماسك بین أفرادها كاألسرة الواحدة-ج
  .ً تفرض المهنة الواحدة على أصحابها مشاركة العیش سویا-د
العالقـة فـي " ور بـالنقص الخلقـيالذي لیس له عمل منظم یشغله، یعاني حالة مـن الـشع " -8

  :العبارة بین الجملتین
  . عالقة شرطیة-ب        .  عالقة الجزء بالكل-أ

  . عالقة سببیة-د        .  عالقة عطف -ج
  : من القیم واالتجاهات الشائعة في الموضوع-9
  . حب الذات-ب        .  تقدیر العمل-أ

  . لیس مما ذكر-د      . التنافس بین أصحاب المهن-ج
  :جملة التي تعبر عن حقیقة، هي ال-10

  . ترفع المهنة المستوى الخلقي للفرد-أ
  . العمل خیر ما تتحقق فیه شخصیة الفرد-ب
  .ُ یعد الحافز قوة داخلیة تؤثر في سلوك الفرد-ج
  .ً تخلق المهنة بین أفرادها نوعا من التماسك-د

  : العبارات التالیة تتصل بالموضوع ما عدا واحدة، هي-11
  .دام على أي مهنة یقرر مصیر مستقبلنا االجتماعي والمادي اإلق-أ

  .ً العاطلون عن العمل یقترفون جورا بحق المجتمع-ب
  . أفراد المهنة الواحدة یشتركون في السراء والضراء في مهنتهم-ج
  . ضرورة اختیار المهنة المناسبة لقدرات اإلنسان ومواهبه-د

ًل یكــون أكثــر حرصــا وأعظــم حزمــا فــي ســلوكه مــن یعــیش حالــة مهنیــة ملیئــة باألعمــا "-12 ً
  :في ضوء فهمي الواعي للعبارة السابقة فإن حكمي على منطقیتها" وأخالقه
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  . غیر مناسبة ألنها تقید سلوك وأخالق الفرد بعمله-أ
  . مناسبة ألنها تبرز أثر ودور العمل في تعدیل السلوك واألخالق-ب
  .األعمال كأداة للحزم وضبط السلوك مناسبة ألنها تشترط الحیاة الملیئة ب-ج
  . غیر مناسبة ألنها ال تنسجم مع ظروف العمل في العصر الحالي-د

  : من وجهة نظري، الموضوع السابق یعبر عن-13
      . مبالغة في تقدیر العمل والعاملین-أ

  . تفاؤل بتحسین المستوى الخلقي للعاملین-ب
    .ٕ دعوة صریحة إلى العمل وافادة المجتمع-ج
  . األنانیة البغیضة لدى أصحاب المهن-د

  : العاطفة التي تسیطر على الموضوع-14
  . الشعور بالنقص الخلقي-ب      . العاطفة اإلنسانیة االجتماعیة-أ

  . جمیع ما ذكر-د      . التفاؤل بحیاة مهنیة أفضل-ج
  :تعبیر یوحي بـ " لذات المتع والمسرات "-15

  .لم الحزن واأل-ب        .  الحسرة واألسى-أ
  . السعادة والسرور-د      .  الدهشة واالستغراب-ج

  ":یستوي فیها الثري والفقیر" الصورة الجمالیة في العبارة -16
  . طباق-ب          .  تشبیه-أ

  . كنایة-د          .  جناس-ج
ًتخلق المهنة نوعا من التماسك الذي یذكرنا بالتماسك بین أعـضاء األسـرة وهـو تماسـك  "-17

  :ة تكرار كلمة تماسك في العبارة السابقةفائد" یحمي المجتمع
  . األهمیة والتخصیص-ب          .  المبالغة-أ

  . لیس مما ذكر-د        .  العموم والشمول-ج
  : أنسب عنوان للموضوع-18

  . المهنة وتماسك المجتمع-ب      .  الواجبات االجتماعیة-أ
  . اإلنسان والعمل-د      .  المهنة وأخالقیات الفرد-ج
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  :شكلة البطالة والعاطلین عن العمل عن طریق یمكن حل م-19
  . تمویل المشاریع الصغیرة-ب      .  إدراجهم في المشاریع العامة-أ

  . تخفیض أجرة العاملین-د        . ًمعا) ب + أ  ( -ج
  :فإن ذلك سوف یؤدي إلى" إذا اقترف العاطلون عن العمل أثم الجور الحقیقي "-20

  .والبغضاء تفكك المجتمع وانتشار األنانیة -أ
  . زیادة الحرص والحزم في سلوك األفراد وأخالقهم-ب
  . انتشار لذات المتع والمسرات في حیاة األفراد-ج
  . مقاومة المصائب ومصادمة العقبات في المجتمع-د

=======================================================  
  )لدیني ( في ضوء دراستك لنص 
  :ابة الصحیحة ضع دائرة حول رمز اإلج

  : الفكرة الرئیسة في القصیدة-21
      . دعوة الشاعر ألمه لزیارته في المنفى-أ

  . عتاب الشاعر ألمه التي أذاقته مرارة الغربة-ب
        . تصویر آالم المنفى والحنین إلى حضن األم-ج
  . استمتاع الشاعر بألوان السعادة والسرور في المنفى-د

  :لجزئیة في القصیدة، ما عدا واحدة جمیع ما یلي من الفكر ا-22
      . الشاعر یطلب من أمه أن تلده من جدید-أ

  . الشاعر یدعو لتحریر وطنه من قبضة االحتالل-ب
      .ألم یحن األوان أن یعود لوطنه:  الشاعر یتساءل-ج
  . الشاعر یتذكر أیام الطفولة الجمیلة-د

ًأعانق رمال أعانق ظال "-23   ):ق أعان( المقصود بكلمة " ً
  . أهجر -ب          . أحضن-أ

  . أترك-د           أبغض-ج
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  ):ألبقى ( یقابل جملة " لدیني ألبقى على راحتیك "-24
  . ألسترخي-ب          .  ألحافظ-أ

  . ألفارق-د          . ألستمر -ج
  :إلى" أما زلت حین تحبینني وتبكین من أجل ال شيء أمي؟" یشیر الشاعر في قوله -25

  . عاطفة األمومة وخوفها الفطري على أبنائها-ب      . بالحزن والهم اآلالم الملیئة طبیعة-أ
  . مزاجیة األم وتذبذبها العاطفي-د      .بة األم في التخفیف من همومها رغ-ج

  :من المقصود في بدایة القصیدة" لدیني ألعرف... لدیني  "-26
  . وطن الشاعر فلسطین-ب            . أم الشاعر-أ

  .كریات الشاعر ذ-د          . دول المنفى-ج
  :توحي بـ" أحن " كلمة " أحن إلیك... أحن إلى كل شيء، أحن إلى  "-27

  . حنین الشاعر لوطنه-ب        . حنین الشاعر إلى أمه-أ
  . حنین الشاعر للمنفى-د          .ً معا )ب+ أ (  -ج

  :العالقة بین السطرین الشعریین" لدیني ألبقى على راحتیك... ًرأیت كثیرا أمي رأیت  "-28
  . عالقة شرطیة-ب          .  عالقة سببیة-أ

  . عالقة تفسیریة-د          .  عالقة الجزء بالكل-ج
  : من القیم واالتجاهات الواردة في النص-29

  . اإلیمان بالقضاء والقدر-ب        .  حب العطف والتشبت به-أ
  .ً معا )ج+ أ (  -د        . الصبر على األلم والمعاناة-ج

  :ر عن حقائق، ما عدا واحدة تعبر عن رأي هي العبارات التالیة تعب-30
  . لدیني ألشرب منك حلیب البالد-ب      . اإلنسان میت ال محالة-أ

  . لدیني ألعرف في أي أرض أموت-د        . األم تلد أبناءها-ج
  : العبارات التالیة تتصل بالنص ما عدا واحدة، هي-31

    . الشاعر یتوجه بالسالم ألمه وهي تعد نار الصباح-أ
  . الشاعر یتساءل ألم یحن األوان أن یعود لوطنه-ب
  . الشاعر یقسم أال یبقى على راحة ید أمه-ج
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  . الشاعر یستنكر نفیه عن وطنه وحرمانه من أمه-د
  :هذا البیت" ًوأبقى صبیا إلى أبد اآلبدین... ًوأبقى صبیا على ساعدیك  "-32

  . غیر منتمِ  للقصیدة-ب        . غیر منطقي أو واقعي-أ
  . خارج عن النص-د        . غیر مناسب لجو النص-ج

  :تعبر عن" لدیني" أرى أن قصیدة -33
    . حالة فردیة وخاصة یعیشها الشاعر في المنفى-أ

  . معاناة معظم الفلسطینیین المبعدین في الخارج والشتات-ب
    . مأساة إنسان مشرد فقد أمه منذ الصبا-ج
  . حالة األم الفلسطینیة، ومعاناتها-د

  :العاطفة المسیطرة على الشاعر -34
     .ة واأللم على فراق األم والوطن الحزن والحسر-أ

  . التفاؤل بقرب عودته من المنفى لوطنه-ب
    . الشعور بالسعادة والرخاء في حیاته في المنفى-ج
  . حنینه إلى خبز أمه ولهفته لتقدیم الهدایا لها-د

ًفال تتركیني وحیدا شریدا "-35   :ـ تعبیر یوحي ب" ً
  . الضیاع-ب            .  الدهشة-أ

  . االستغراب-د            .  الحریة-ج
  " :ِسالم علیك وأنت تعدین نار الصباح" الصورة الجمالیة في -36

  . تشبیه-ب            .  استعارة-أ
  . مجاز-د            .  كنایة-ج

ِسالم علیك  "-37 ِسالم علیك... ٌ ِسالم علیك ( فائدة تكرار الشاعر كلمة " ٌ ٌ:(  
  . التخصیص-ب            . تعمیم ال-أ

  . التوكید-د            .  المبالغة-ج
  : أنسب عنوان للقصیدة-38

  . الحنین للوطن-ب          .  المیالد الجدید-أ
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  . حیاة المنفى-د            .  خبز أمي-ج
  :یمكن حل مشكلة الشاعر وتحقیق حلمه بالعودة عن طریق" أما آن أن أعود إلیك؟ "-39

      . ر األرضقاومة االحتالل وتحری م-أ
  . التفاوض مع االحتالل حول حق العودة-ب
    .  كتابة القصائد الشعریة التي تحث على العودة-ج
  . التنازل عن حق العودة-د

  :نتوقع مما سبق، أن الشاعر..." ًرأیت كثیرا أمي رأیت  "-40
  . رأى الكثیر من البلدان في منفاه-ب      .ًكان سعیدا بحیاته في المنفى -أ

  . اشتاق لرؤیة أمه والعودة إلیها-د    . من األلم والحسرة ما عاناهنى عا-ج
=======================================================  

  )االتصال والتواصل ( في ضوء دراستك لموضوع 
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة 

  : الفكرة العامة التي یدور حولها الموضوع-41
      . توجیه السلوك الفردي والجماعي دور االتصال في-أ

  . اإلنسان مدني بطبعه، اجتماعي یتواصل مع اآلخرین-ب
        . مفهوم االتصال وأهمیته وأشكاله وشروطه-ج
  . االتصال والتواصل بین الثقافات والبیئات المختلفة-د

  : من الفكر الجزئیة التي اشتمل علیها الموضوع-42
  . عناصر االتصال والتواصل-ب        . تعریف االتصال والتواصل-أ

  . جمیع ما ذكر-د        . شروط االتصال وآدابه-ج
  ):ًموضوعیا ( المقصود بكلمة " ًوأن یكون موضوعیا في الحكم علیها "-43

  .ً محایدا-ب            .ً متمیزا-أ
  .ً كاذبا-د            . ً صادما-ج

  ):التنافر ( مضاد كلمة " ویبعث على التنافر بین المتواصلین "-44
  . التناحر-ب            .  التجاذب-أ
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  . التسامح-د            . الشجار -ج
  :المقصود بالعبارة" أن اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة "-45

        . اختالف الرأي قد یفسد ما بیننا من ود وقضایا مشتركة-أ
  . الود والقضایا المشتركة من أسباب اختالف الرأي-ب
        . في العالقات والمحبة االختالف في الرأي یتبعه اختالف-ج
  . قد نختلف في الرأي، لكننا نبقى متحابین متعاونین-د

  :یقصد الكاتب أن اإلنسان" اإلنسان مدني بطبعه "-46
           . یستطیع العیش إال في المدینة ال-أ

  . یجب أن یتحلى بقیم ومبادئ أهل المدینة-ب
    . اجتماعي یتواصل مع اآلخرین منذ لحظة والدته-ج
  . تفرض علیه طبیعته المدنیة العیش في رخاء-د

  :من المعاني الضمنیة في هذه العبارة" ًمتفهما آلراء اآلخرین وأفكارهم "-47
  . غیر مستهین باآلخرین وال ساخر منهم-ب    . یستأثر بالحدیث دون اآلخرین ال-أ

  . جمیع ما ذكر-د    . یتعقب لرأیه دون رأي اآلخرین ال-ج
  :بما قبلها" النفضوا من حولك " عالقة "  غلیظ القلب، النفضوا من حولكًلو كنت فظا "-48

  . نتیجة-ب            .  سبب-أ
  . توكید-د            .  عطف-ج

  : من القیم واالتجاهات الشائعة في الموضوع-49
  . احترام خصوصیات اآلخرین-ب  . ً أن یكون اإلنسان لینا في التعامل مع اآلخرین-أ

  .ً معا )ب+  أ  (-د      .دون اآلخرین االستئثار بالحدیث -ج
  : من الحقائق الواردة في الموضوع-50

  . اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة-ب             . اإلنسان مدني بطبعه-أ
  .ً معا )ج+ أ (  -د       .ًال قد یكون لفظیا أو غیر لفظي االتص-ج

  : جمیع العبارات التالیة تتصل بالموضوع، ما عدا واحدة-51
    .یعد االتصال من الحاجات الضروریة والمهمة في حیاتنا ال یمكن االستغناء عنه -أ
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  . یتوجب على المتصل مراعاة عادات وتقالید البیئات والثقافات األخرى-ب
  . تعتبر اإلیماءات بالرأس أو العین أو تعابیر الوجه من معوقات االتصال-ج
  .یفة األلفاظ وسلسة یجب أن تكون الرسالة محددة واضحة الفكرة، لط-د

ًأن قـدرا كبیــرا مـن النجــاح الـذي یحققــه اإلنـسان فــي عملـه یعتمــد علـى براعــة االتــصال "-52 ً "
  :هذه الفكرة

    . أهم متطلبات النجاح في العمل منطقیة وصحیحة ألن مهارة االتصال من-أ
  .ً غیر منطقیة والدلیل أن كثیرا من الصم والبكم ناجحون في أعمالهم-ب
    .د على اإلنسان الناجح في عمله، ألن براعة االتصال تعتم صحیحة-ج
  . غیر قادر على الحكم علیها، ألنها عبارة احتمالیة وجائزة-د

أؤیــد هــذه " فــال یجــوز ســؤال النــاس عــن معاشــهم، أو أن تــسأل المــرأة عــن عمرهــا مــثال "-53
  :اآلراء ألنها

      . أسئلة لیس ذات أهمیة في حیاتنا االجتماعیة-أ
  .عتبر تدخل في خصوصیات اآلخرین وشئونهمُ ت-ب
ً تتطلب وقتا طویال لإلجابة مما یعیق االتصال-ج ً.    
  .ً تسبب نوعا من الحرج والضیق لدى المرسل-د

  : العاطفة السائدة في الموضوع-54
  . الوطنیة والقومیة-ب          . االجتماعیة السیاسیة-أ

  . لیس مما ذكر-د          . الذاتیة اإلنسانیة-ج
  :توحي العبارة بـ" نسمع بعض العبارات تتردد على األلسنة "-55

  . باستمرارها-ب            .  بتكرارها-أ
  .ً معا )ب+ أ (  -د            .  بأهمیتها-ج

  ):تلمیح ، وتصریح ( العالقة بین ". خصوصیات اآلخرین بتلمیح أو تصریح "-56
  . طباق-ب            .  سجع-أ

  . استعارة-د            .  تشبیه-ج
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  :الغرض من تكرار النفي" ال تكون طویلة مملة، وال قصیرة مخلة  "-57
  . األهمیة والتخصیص-ب            .  المبالغة-أ

  . التوكید-د          .  العموم والشمول-ج
  : یمكن اقتراح العنوان التالي للنص-58

  . االتصال قي القرن الحادي والعشرین-ب         .  فن االتصال والتواصل-أ
  . مهارات االتصال-د           . ة االتصال والحیا-ج

یمكننــا ". مــن األمــور التــي ینبغــي للمرســل أن یحــذرها التــدخل فــي خــصوصیات اآلخــرین "-59
  :التغلب على ذلك من خالل

        .  تجنب الحدیث مباشرة في موضوع الرسالة والتمهید له-أ
  . االستئذان من المستقبل قبل الخوض في األسئلة الشخصیة-ب
  . ً عن معیشة الناس وأعمارهم خصوصا المرأة تجنب الحدیث-ج
  . التلمیح لبعض األسئلة المتعلقة بخصوصیات اآلخرین دون التصریح-د

  :من النتائج المترتبة على ما سبق..." إن التحلي بهذه اآلداب والشروط  "-60
  . تحقیق أهداف االتصال-ب        . تعزیز فاعلیة االتصال-أ

  . جمیع ما سبق صحیح-د      .لین توثیق العالقة بین المتواص-ج
=======================================================  

  )رباعیات الخیام ( في ضوء دراستك لنص 
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة 

  : الفكرة العامة للقصیدة-61
  . تأمالت في الحیاة-ب            . دعاء تائب-أ

  .ة مؤمن مناجا-د         . دعوة للحب والهوى-ج
  : اشتملت الرباعیات على مجموعة من الفكر الجزئیة، منها-62

  . القوة والمال یحوالن دون بلوغ األجل-ب     .مة اهللا رغم ما تقترفه من ذنوب الطمع في رح-أ
  .ًمعا) ج + أ  ( -د  .دم شغل البال بالماضي والمستقبل دعوة إلى ع-ج
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  ):انعم  ( معنى كلمة" فانعم من الدنیا بلذاتها "-63
  . ابخل-ب            . اترك-أ

  . أكثر-د            .  اهنأ-ج
  ):الیقین ( مضاد كلمة " یا عالم األسرار علم الیقین "-64

  . الحقیقة-ب            .  الشك-أ
  . الوهم-د            . المعرفة-ج

  :تعني" أولى بهذا القلب أن یخفقا" عبارة -65
  . هو العمل األول للقلب أن الخفقان-ب           . أن القلب مصدر الخفقان-أ

  . لیس مما ذكر-د           .ً أن القلب یزداد عشقا-ج
  " :الدرع ال تمنع سهم األجل" قصد الشاعر في قوله -66

  . أن الحذر ال یمنع القدر-ب          . أن القدر یمنع الحذر-أ
  . أن سهم األجل مرهون بالدرع-د        . أن الدرع واألجل متالزمان-ج

  :من المعاني الضمنیة لهذا الشطر" هذا العمرتناثرت أیام  "-67
      . أن أیام الشاعر زالت بسرعة ودون أن یدركها-أ

  . أن الشاعر نادم على عمره الذي أنقضى-ب
    . أن األیام لیس فیها بركة وتناثرت مثل أوراق الشجر-ج
  . أن الشاعر لم یتمتع في األیام الماضیة من عمره-د

العالقـة بـین الـشفاعة وعــدم ". قــد عـشت ال أشـرك فـي وحــدتك. ..ٕوانمـا یـشفع لـي أننـي  "-68
  :الشرك

  . الشفاعة سبب وعدم الشفاعة نتیجة-ب        . دم الشرك سبب والشفاعة نتیجة ع-أ
  . لیس مما ذكر-د . ل الشرط وعدم الشرك جواب الشرط الشفاعة فع-ج

  : من القیم واالتجاهات الواردة في القصیدة-69
  . التوبة النصوح من المعاصي-ب        . ة اهللا اإلخالص في طاع-أ

  . جمیع ما ذكر صحیح-د        . اإلیمان بالقضاء والقدر-ج
  



 
  

137

  : الجملة التي تعبر عن رأي، هي-70
  . ال یستطیع اإلنسان إال أن یعشق الجمال-ب             . اهللا یعلم السر وأخفى-أ

  . القدر ال یمنعه الحذر-د      . كل ما في الدنیا زائل-ج
  : تتصل العبارات التالیة بموضوع القصیدة ما عدا واحدة هي-71

    . على المرء أن یهجر الدنیا ولذاتها قبل أن یفارقها-أ
  . یجب على اإلنسان أن یوحد اهللا وال یشرك به-ب
  . یشعر الشاعر باألسف والندم على ما فعله من ذنوب-ج
  .ن یتوجب على اإلنسان أن ال یشغل نفسه بما مضى من الزما-د

  :هذا البیت" ال شيء یبقى غیر طیب العمل... كل ما في عیشنا زائل  "-72
        . غیر منطقي؛ ألن اإلنسان قد یرحل ولكن یبقى الكثیر كالمال والجاه-أ

  . غیر مناسب؛ ألنه اشترط زوال كل شيء بما فیه العمل الطیب-ب
          . منطقي؛ ألن كل شيء یزول وال یبقى إال العمل الطیب-ج
  .ًج معا+ أ  -د

  : من وجهة نظري، هذه القصیدة-73
     . یشوبها نوع من المبالغة في تأمالت الشاعر في الحیاة-أ

  . دعوة صریحة للتنعم من لذات الدنیا والعشق والهوى-ب
    . توجیه اإلنسان لیشغل نفسه بما ستأتي به األیام-ج
  . دعوة إلى التوبة والرجوع إلى اهللا والعمل الصالح-د

  :لعاطفة المسیطرة على الشاعر في القصیدة ا-74
  . اإلشفاق على المحبین وأحوالهم-ب            . إنسانیة تنبع من إحساسه بالحیاة-أ

  . األسف والحزن على حال المذنبین-د    . دینیة تنبع من إیمان الشاعر-ج
  :تعبیر یوحي بـ " لیس في طبع اللیالي األمان "-75

  . الحزن واأللم-ب          .  الدهشة واالستغراب-أ
  . الحذر والخوف-د          .  الحسرة واألسى-ج
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  :هي" من قبل أن تسقیك كف القدر" الصورة الجمالیة في -76
  . استعارة-ب            .  مجاز-أ

  . تشبیه-د            .  كنایة-ج
مهد الـشاعر لطلبـه بثالثـة ..." یا قابل األعذار ... یا كاشف الضر ... یا عالم األسرار  "-77
  :ءات كررها لیدل علىندا

  . رغبة الشاعر في قبول طلبه-ب      .  التذلل واالنصیاع والخضوع هللا-أ
  .ًمعا) ب + أ  ( -د    .  قدرة الشاعر على إبداع الصور الجمالیة-ج

  : من أفضل العناوین المقترحة للقصیدة-78
  . الخیام والحیاة-ب          .  تأمالت الخیام-أ

  .وة الخیام دع-د          .  ذكریات الخیام-ج
  :یمكن تجنب غدر اللیالي عن طریق" فلیس في طبع اللیالي األمان "-79

  . اإلكثار من طیب األعمال-ب      .  عدم شغل البال بماضي الزمان-أ
  .ًمعا) ج + ب  ( -د        .  االستقامة والعودة إلى اهللا-ج

دعـوة الـشاعر، لو غنم كل إنسان مـن لـذات الحیـاة فـي ضـوء " واغنم من الحاضر لذاته "-80
  :أتوقع أن

  . تصبح حیاة ولیالي اإلنسان آمنة-ب          .د السعادة والمحبة حیاة البشر تسو-أ
  . یحترق القلب في حزام الحب-د          .د الرذیلة والخطیئة بین الناس تسو-ج
  

  مع أطیب أمنیاتنا لكم بالتوفیق
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  اإلجابة مفتاح
  

 اإلجابة رمز البند اإلجابة رمز البند
 ج 41 ب 1
 د 42 د 2
 ب 43 ب 3
 أ 44 ج 4
 د 45 أ 5
 ج 46 أ 6
 د 47 ج 7
 ب 48 د 8
 د 49 أ 9

 د 50 ج 10
 ج 51 د 11
 أ 52 ب 12
 ب 53 ج 13
 ج 54 أ 14
 د 55 د 15
 أ 56 ب 16
 د 57 ب 17
 أ 58 ج 18
 ج 59 ج 19
 د 60 أ 20
 ب 61 ج 21
 د 62 ب 22
 ج 63 أ 23
 أ 64 د 24
 ج 65 ب 25
 ب 66 ب 26
 د 67 ج 27
 أ 68 أ 28
 د 69 د 29
 ب 70 ب 30
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 أ 71 د 31
 ج 72 أ 32
 د 73 ب 33
 ج 74 أ 34
 د 75 ب 35
 ب 76 أ 36
 د 77 د 37
 أ 78 ب 38
 د 79 أ 39
 ج 80 ج 40
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  ) 5 (رقم ملحق

  رفح مدینة في األساسي التاسع الصف طالبات عدد

  المحترم   / ...........................التعلیمیة حرف منطقة مدیر السید
                  

  وبعد طیبة تحیة
 وطـرق المنـاهج قـسم التربیـة فـي الماجـستیر درجة لنیل تجریبیة دراسة بإجراء الباحثة تقوم

 القرائـي الفهـم مهـارات تنمیـة فـي التبـادلي التـدریس إسـتراتیجیة اسـتخدام أثـر  "بعنوان التدریس
  ." بغزة التاسع لصفا طالبات لدى

 فـــي األساســي التاســـع الــصف طالبـــات عــدد وهـــو الدراســة مجتمـــع معرفــة الباحثــة وأرادت
  .رفح مدینة

  
  .طالبة) 1676 (هو األساسي التاسع الصف طالبات عدد

  
  الشكر جزیل ولكم

  

  

  

  

  

  الباحثة

سالي سالمة حسن نصر
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  )6 (رقم ملحق

  
  

  

  

 

  

  التبادلي التدریس إستراتیجیة دامباستخ القرائي الفهم مهارات تدریس في

  

  األساسي التاسع للصف

  

  الباحثة / إعداد

  نصر سالمة سالي

  

  م 2016 مارس
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  :مقدمة
الحمـد هللا الــذي علــم بــالقلم، علـم اإلنــسان مــا لــم یعلــم، والـصالة والــسالم علــى نبــي الهــدى 

  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد؛ 
  ...لسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ا: أختي المعلمة/ أخي المعلم 

ـــ  أثــر " یــسرنا أن نــضع بــین یــدیك هــذا الــدلیل، والــذي ُأعــد ضــمن الدراســة البحثیــة المعنونــة بـ
 التــدریس التبــادلي فــي تنمیــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى طالبــات الــصف إســتراتیجیةاســتخدام 

ًارة فـــــي الدراســـــة وفقـــــا  لمـــــساعدتك فـــــي تـــــدریس الموضـــــوعات المختـــــ"التاســـــع األساســـــي بغـــــزة 
  : المستخدمة، وقد توخینا في إعداده توافر األمور التالیةلإلستراتیجیة

  .األهداف العامة لتدریس اللغة العربیة في صفوف المرحلة اإلعدادیة  -
 .األهداف الخاصة بتدریس القراءة والمطالعة في صفوف المرحلة اإلعدادیة -
 .وص في صفوف المرحلة اإلعدادیةاألهداف الخاصة بتدریس المحفوظات والنص -
 . التدریس التبادليبإستراتیجیةالتعریف  -
 .التعریف بمهارات الفهم القرائي -
 .تحلیل محتوى الموضوعات المختارة -
 . درسیة للموضوعات المختارةةخط -

ًوعلیك أن تتذكر دائما أن السبیل لتحقیق االستفادة القصوى من هذا الـدلیل مرهـون باهتمامـك 
  .رصك وقدرتك ومهاراتك والتزامك بالمعاییر المهنیةوقناعتك وح

  
ًوختاما نسأل اهللا أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم ثقیال في میزان حسناتنا ً ً. 

  
  

  الباحثة                                                                
  سالي سالمة حسن نصر                  
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  ) تاسع – ثامن –سابع ( بیة في المرحلة اإلعدادیة أهداف تدریس اللغة العر
  :األهداف العامة / ًأوال 

  :یتوقع من الطلبة في نهایة هذه المرحلة
  .  االعتزاز بدینهم ولغتهم وعروبتهم ووطنهم-
  .حدیثة في دراسة اللغة كالحاسوب واإلنترنت  اإلفادة من الوسائل التقنیة ال-
  .وال منهجیة، صفیة وال صفیة مختلفة  المشاركة في نشاطات منهجیة -
ُ  التدرب على مهارة االستماع واستیعاب ما یسمع- َ ْ ُ.  
ًلة جزئیا أو كلیا قراءة جهریة سلیمة معبرةو  القراءة بفهم مادة مشك- ً.  
  .ن یتناسب مع النص المقروءءة مادة قراءة صامتة واعیة في زم  قرا-
ً  التعبیر شفویا وكتابیا بلغة فصیحة س-   .لیمة واضحةً
  .  التدرب على تلخیص مادة مقروءة ومسموعة بلغة عربیة سلیمة-
  .  مراعاة قواعد خط الرقعة إلى جانب خط النسخ في كتاباتهم-
  .  التعرف إلى أبرز أنواع الخط العربي-
  .  زیادة ثروتهم اللغویة وتوظیفها في أحادیثهم وكتاباتهم-
  .النحویة في أحادیثهم وكتاباتهم  توظیف القواعد الصوتیة والصرفیة و-
  .  مراعاة قواعد اإلمالء والترقیم في كتاباتهم-
  .  اإلقبال على المطالعة الحرة في المجاالت المختلفة-
  ).…اللغة واألسلوب والصور (  التعرف إلى العناصر الفنیة للنص األدبي -
  .  حفظ نماذج أدبیة مختارة-
  .سوعات  استعمال المعاجم اللغویة والمو-
  .  التدرب على توثیق المعلومات التي یقومون بجمعها-
  .  تنمیة حس لغوي مرهف یمكنهم من مالحظة الخطأ وتصحیحه-  

  .  اكتساب اتجاهات وعادات وقیم إیجابیة-
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  :األهداف الخاصة/ًثانیا 
  :أهداف تدریس القراءة والمطالعة) 1

  :یتوقع من الطلبة في نهایة هذه المرحلة
  .ّة نصوص مشكولة وغیر مشكولة قراءة جهریة، صحیحة ومعبرة  قراء-
ً  فهم ما یسمع وما یقرأ فهما مجمال ومفصال- ً ًّ َْ ُ َْ ُ ُ.  
ً  إدراك البناء العام للنص المقروء مضمونا وأسلوبا- ً.  
َ  التمكن من تلخیص ما یسمع وما یقرأ بلغة الطالب- ُ َْ ُ   .ة الخاصة/ُْ
ُ  مناقشة ما یقرُأ وما یسمع- ْ ُ   . بجرأة وطالقةُ
  .  قراءة نصوص متنوعة قراءة صامتة، بفهم وبسرعة مناسبة-
  تنمیــة المعجــم اللغــوي والحــصیلة الفكریــة مــن خــالل المقــروء والمــسموع، ممــا یــساعد علــى -

ًالتعبیر السلیم شفویا وكتابیا ً.  
م اللغویـة،   استخراج معاني المفردات ودالالتها من النصوص المختلفـة، باالسـتعانة بالمعـاج-

  .ومصادر المعلومات األخرى
  .  اإلقبال على المطالعة الحرة، واقتناء الكتب، والمجالت الثقافیة-
  .  النظر بعین التقدیر واالحترام إلى نتاج المفكرین، والعلماء، واألدباء-
حــب الــوطن والوالــدین، ورعایــة  :   اكتــساب مجموعــة مــن القــیم، واالتجاهــات اإلیجابیــة، مثــل-
  …جوار، واحترام األصدقاء، والوفاءال
  .  االعتزاز بالثقافة الوطنیة، والعربیة، واإلنسانیة-

  :أهداف تدریس المحفوظات والنصوص) 2
  :یتوقع من الطلبة في نهایة هذه المرحلة

  حفظ مجموعة مختارة من اآلیات القرآنیة الكریمـة، واألحادیـث النبویـة الـشریفة، والنـصوص -
  .یةالشعریة، والنثر

  .  تنمیة القدرات على التحلیل واالستنتاج-
  .األلفاظ، والتراكیب، وتوظیفها في التعبیر عن المعاني:   تنمیة الثروة اللغویة في مجاالت-
  .  تمثل القیم واالتجاهات اإلیجابیة المتضمنة في النصوص المختلفة-
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  .  تنمیة القدرات على اإللقاء وتمثیل األدوار-
  .دب العربي واإلنساني، قدیمه وحدیثه  االتصال باأل-
 .  التعرف إلى بعض أعالم األدب العربي والعالمي-

    :المرجع
 )AA/04/12/16/الخطوط العریضة لمنهاج اللغة العربیة :وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة (

   التدریس التبادليإستراتیجیة
 : التبادلي التدریسبإستراتیجیةالتعریف 

 التدریس التبادلي هي إستراتیجیة تعین الطالب على فهم النصوص بصفة إستراتیجیةإن 
عامة، وتعتمد هذه اإلستراتیجیة على االستعانة بمجموعة من اإلجراءات أو الخطوات بعد 
نمذجتها أمام الطلبة وتقدیم المساعدة أو التدعیم المناسب لتنفیذها بشكل صحیح، وتتم إجراءات 

، )Questioning(، والتساؤل )Predicting(التنبؤ : هذه اإلستراتیجیة في أربعة مراحل هي
، ویتم تطبیق هذه اإلجراءات )Summarizing(ً، وأخیرا التلخیص )Clarifying(والتوضیح 

من ) مرحلة(بشكل دائري ال خطي، بمعنى أن الباحث یمكنه أن یبدأ بأي إستراتیجیة فرعیة 
  )155م، ص2010 الباري، عبد(. دریس التبادليإستراتیجیات الت

 مـضمونها وآخـر تلمیـذ بـین أو والمـتعلم المعلـم بـین الحـوار علـى یقـوم تعلیمـي نـشاط وهـي
ـــدلیمي، (.مجموعـــة لكـــل قائـــد وجـــود مـــع األدوار فیهـــا تـــوزع مجموعـــات فـــي التالمیـــذ یعمـــل أن  ال

  )21م، ص2009
  : التدریس التبادليإستراتیجیةمبررات استخدام 

  ذات فاعلیـــة فـــي تنمیـــة القـــدرة علـــى الفهـــم القرائـــي لـــدى الطـــالب مـــن ذوي الحاجـــات الخاصـــة-
 .والقدرة المنخفضة في الفهم القرائي 

 . سهولة تطبیقها في الصفوف الدراسیة وفي معظم المواد -
 . یمكن استخدامها في الصفوف ذات األعداد الكبیرة -
  . تنمي القدرة على الحوار و المناقشة -
ً تتفــق مــع وجهــة النظــر المعاصــرة للقــراءة باعتبارهــا نــشاطا یتفاعــل فیــه القــارئ مــع الــنص ویبنــي -

  )227م، ص2003زیتون، ( . معنى لما یقرأه بذاته
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  : التدریس التبادليإستراتیجیةأهداف 
  طــرحإسـتراتیجیة التوقـع، إسـتراتیجیة:  تحـسین مـستوى الفهـم مـن خـالل أربــع اسـتراتیجیات فرعیـة-

  . التلخیصإستراتیجیة التوضیح، إستراتیجیةسئلة، األ
  . تعزیز االستراتیجیات السابقة بالمحاكاة والنماذج والتوجیه من قبل المعلم-
  . مساعدة الطالب على مراقبة تقدمهم أثناء تطبیق االستراتیجیات-
  . االستفادة من الطبیعة االجتماعیة للتعلم في تحسین الفهم وتعزیزه-
  )Rotoloni, 2005: P. 11 (.هارات البعد معرفیة لدى الطالب  تنمیة الم-

  : التدریس التبادليإستراتیجیةاستراتیجیات 
)http://www.rabitat-alwaha.net/moltaqa/showthread.php?t=9336(  

إن إستراتیجیة التدریس التبادلي هي إستراتیجیة رئیسة ینضوي تحتها استراتیجیات 
 Brown)هذه االستراتیجیات كما أوردها م النص القرائي، ویمكن وصفلفه ًفرعیة، تستخدم معا

and Campione, 1992 (كما یلي :  
ً مـــــــن القـــــــارئ أن یـــــــضع فروضـــــــا أو اإلســـــــتراتیجیةتتطلـــــــب هـــــــذه  Predicting:  التنبـــــــؤ-أ 

لمؤلــــف فــــي الخطــــوة التالیــــة مــــن الــــنص، األمــــر الــــذي یـــــوفر  عمــــا سیناقــــشه اتیــــصوغ توقعــــا
ــــــة تأكیــــــد أو دحــــــض هــــــذه أمــــــام القــــــارئ، ًاهــــــدف ــــــاء القــــــراءة؛ لمحاول ــــــي أثن ــــــضمن التركیــــــز ف  وی

  .التوقعات
ویمكــــــن للمعلــــــم أن یــــــساعد طالبــــــه علــــــى أن یتوقعــــــوا مــــــا ســــــتتناوله قطعــــــة قرائیــــــة مــــــا 

   :من خالل المساعدات التالیة
   .قراءة العنوان األصلي والعناوین الفرعیة -
  ).إن وجدت( االستعانة بالصور  -
   .النص ِّسئلة التي یضمنها الكاتب متناالستعانة باأل -
   .قراءة بعض الجمل في الفقرة األولى -
   .في النص قراءة السطر األول من كل فقرة -
   .قراءة الجملة األخیرة من الفقرة األخیرة -
  .والجداول، والتواریخ، واألعداد مالحظة األسماء، -

رصــة أمــام القــارئ لتحدیــد األفكــار  تتــیح الفاإلســتراتیجیة هــذه Summarizing:  التلخــیص-ب
  ًالنص المقروء، وأیضا إلحداث تكامل بین المعلومات المهمة في النص، من خالل  الرئیسة في
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  .ٕوادراك العالقات بینها تنظیم
 كمـــا ذكـــر المقـــروء بـــشكل جیــد وعلــى المعلـــم أن یبـــین لطالبــه أن القـــارئ یمكنـــه تلخــیص

  : من خاللوذلك  )503م، ص2003(دونالد 
  .االقتباسات من أجل تعزیز فهم المقروء التأكید على استخدام كلمات الطالب الخاصة، ولیس -
أكانـت كتابیـة أم شـفهیة؛ للتأكـد مـن أن الطـالب قـد حكمـوا  تحدید الفترة الزمنیة للتلخیص، سواء -

   .على األهمیة النسبیة لألفكار
ُترك الطالب یناقشون ملخصاتهم، وخاصة وضع معاییر لقبو -   . ل أو استبعاد المعلوماتُ
   .الضروریة  حذف المعلومات غیر-
   .حذف المعلومات المكررة -
  .)ماذا، متى، أین، لماذا، وكیف من،(االهتمام بأدوات استفهام مثل  -
   .المهمة أو األفعال التركیز على مصطلحات العناوین أو المصطلحات -

مــاذا ســألخص؟ : الطــالب بورة أمــامكمــا یمكــن للمعلــم أن یرســم الجــدول التــالي علــى الــس
مـنهم أن یفكـروا ثـم یطلـب  ینتهـي التلخـیص؟ بماذا یبدأ التلخیص؟ ما المضمون األساسـي؟ بمـاذا

  . لملء الجدول الموضحإتباعه، عما ینبغي بصوت مرتفع
 المعلومـات الموجـودة ًمـستخدما )عندما ینتهي من ملء الجدول(ثم یكتب جملة التلخیص 

 بعـد - بـصوت مرتفـع–ثم یرشدهم لكي یسألوا أنفسهم األسـئلة التالیـة  ،جدولفي كل عمود من ال
   :كتابة الملخص

  مهمة غیر متضمنة بالملخص؟ هل هناك معلومة -
توصـلوا إلیهـا؟ ومــا المـشاكل التـي طــرأت  مـا الخطـوات التـي اتبعــت؟ ومـا الطـرق الــصعبة التـي -

   علیهم؟ وما النتیجة النهائیة؟
   ترتیبها الصحیح كما عبر عنها الكاتب؟المعلومات في  هل -
   اعتقد الكاتب أنها أكثر أهمیة من غیرها؟ ُهل سجلت المعلومات التي -

ن مهــارة أعلــى المعلــم أن یكــون علــى وعــي تــام بــمــن خــالل ذلــك تؤكــد الباحثــة أنــه یجــب 
نمذجـة ستراتیجیة صعبة بالنـسبة للطـالب، وعلیـه إعـادة ال إلیست بالعمل السهل، بل هيص التلخی

 . الطالب منها كد من تمكنأمرة تلو األخرى؛ للت
ِّ عندما یولد القـارئ أسـئلة حـول مـا یقـرأ، فإنـه بـذلك یحـدد درجـة Questioning:  التساؤل–ج 

 المعلومــات المتــضمنة بــالنص المقــروء، وصــالحیتها أن تكــون محــور تــساؤالت، كمــا أنــه أهمیــة
المعلـم  وهنـا یجـب علـى، المرتفعـة مـن التفكیـریكتـسب مهـارات صـیاغة األسـئلة ذات المـستویات 
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فـي القطعـة،  أن یساعد طالبه على تولید مجموعـة مـن األسـئلة الجیـدة حـول أهـم األفكـار الـواردة
ثــم محاولــة اإلجابــة عنهــا، ممــا یــساعد القــارئ علــى تحلیــل المــادة المقــروءة، وتنمیــة مهارتــه فــي 

   .الموازنة بین المعلومات المهمة وغیر المهمة
یوضـــح لطالبـــه أن هنـــاك مجموعـــة مـــن أدوات االســـتفهام تـــستخدم فـــي  علیـــه كـــذلك أنو

/ ؟ أیــن/ مــاذا؟ / مــن؟ ( الــسطحیة الظــاهرة فــي الــنص، ومنهــا  صــوغ أســئلة حــول المعلومــات
ین المعلومـــــات أو المعـــــاني أخـــــرى لـــــصوغ أســـــئلة حـــــول العالقـــــات بـــــ وأن هنـــــاك أدوات) ؟ متــــى

فــیم یتــشابه أو / هــل كــان؟ / هــل ســوف؟ / هــل یجــب؟ / كیــف؟  / لمــاذا؟( ، ومنهــا الكامنــة
    ).یختلف؟

ًذلــك یــصوغ المعلــم بعــضا مــن األســئلة حــول الفقــرة المعروضــة، ثــم یلفــت نظــر  ثــم بعــد
وكیفیـة صـیاغتها ) متـون األسـئلة(بصوت مرتفع وتوضیح كیفیة انتقـاء المعلومـات  طالبه للتفكیر

  .كذا ما یتبع لإلجابة عنهاهجید، و بشكل
 القــارئ بــالتعبیر عــن انطباعاتــه الذهنیــة حــول یقــوم  Visualization:تــصور الــذهني ال-د

، ممـا یـساعده ة التي انعكست في مخیلته عمـا قـرأالذهنی المحتوى المقروء من خالل رسم الصورة
  .تعبر عنها األلفاظ المستخدمة في النص المقروء على الفهم الجید للمعاني التي

أنــه عنــدما یقــرأ اإلنــسان حــول موضــوع معــین، فثمــة  لطالبــهوهنــا یجــب أن یبــین المعلــم 
 ًاه، فقـد یـرى أشـیاء أو یـسمع أصـواتالمختلفـة إلـى عقلـ تـصور ذهنـي تحـضره الكلمـات والتعبیـرات

 تــشیر إلــى اإلجــراءات التــي تــساعد القــارئ أن واإلســتراتیجیةتبعثهــا الكلمــات وتعكــسها األحــداث، 
ـــة ســـتثارة األلفـــاظ واســـتجابات المعنـــى لیرســـم صـــورة عـــن الوســـیطة بـــین ا یتوقـــف أمـــام هـــذه الحال

 تنمــي مهــارة اإلســتراتیجیةیــساعده فــي فهمــه، ومــن أجــل النقــد فــإن هــذه  انطباعــه عمــا قــرأ، ممــا
ًإلـــى األغـــراض غیـــر المعلـــن عنهـــا تـــصریحا فیمـــا یقـــرأ، أو التـــي ال تكفـــي  القـــارئ فـــي التوصـــل

  .توضیحها التلمیحات في
خـالل تحدیـد نقـاط  ند ما ینشغل القـارئ فـي توضـیح الـنص، مـن عClarifying:  التوضیح-هـ

اإلجــراء یوجهــه إلــى  الــصعوبة فیــه ســواء مــن المــصطلحات أم المفــاهیم أم التعبیــرات، فــإن هــذا
القــــراءة أو االســـتمرار أو طلــــب   البدیلـــة للتغلــــب علـــى هـــذه الــــصعوبات إمـــا بإعـــادةاإلســـتراتیجیة

  .المساعدة
ًاإلجـراءات التـي تتبـع لتحدیـد مـا قـد یمثـل عائقـا فــي  :یجیةاإلسـتراتأي أن المقـصود بهـذه 

ســواء كلمــات أم مفــاهیم أم تعبیــرات أم أفكــار، ممــا یــساعد  فهــم المعلومــات المتــضمنة بــالمقروء
  الكاتب على استخدام األلفاظ واألسالیب في التعبیر عن المعاني،  القارئ على اكتشاف قدرة
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  : أو خارجها للتغلب على هذه الصعوبات من مثلمن داخل القطعة واالستعانة بمساعدات
   . الستدعاء مرادفات من الذاكرةًاجهری نطق الكلمات -
   .االستعانة بالسیاق لتوضیح المعنى -
   .تحدید نوع الجمل والعبارات أهي خبریة أم استفهامیة -
   .الترقیم لتوضیح العالقات بین الكلمات والجمل االستعانة بعالمات -
   .المعاني م المعجم للكشف عناستخدا -

المفـاهیم أو  ویمكن للمعلم تحقیـق ذلـك بتوجیـه الطـالب إلـى وضـع خـط تحـت الكلمـات أو
مطالبتــه الطــالب بتطبیــق  التعبیـرات التــي قــد تكــون غیــر مألوفــة أو تمثــل صـعوبة فــي الفهــم، أو
كیفیـــة بـــصوت مرتفـــع حـــول  ًاإلجـــراءات الموضـــحة أو بعـــضا منهـــا بغـــرض التوضـــیح، والتفكیـــر

   .تحدید عوائق الفهم، وكیفیة استخدام إجراءات التوضیح
  

  الفهم القرائي
  :تعریف مهارات الفهم القرائي

 بنائیـــة عقلیــة عملیــة "بأنــه القرائــي الفهــم) 31-30 صم، ص2010 (البــاري عبــد یعــرف
 للموضـــوع، العـــام للمعنـــى استخالصـــه بغیـــة قرائـــي، محتـــوى خـــالل مـــن القـــارئ یمارســـها تفاعلیـــة

 عـن المعبـرة الـسلوكیة المؤشـرات من لمجموعة القارئ امتالك خالل من العملیة هذه على ستدلوی
  ."الفهم هذا

  :أهمیة الفهم القرائي
  . یرتقي الفهم القرائي بلغة التلمیذ-
 . یكسب التلمیذ مهارات حل المشكلة ویعینه على فهم حیثیاتها-
 .م في المواد الدراسیة المختلفة الفهم القرائي عنصر أساسي وهام في نجاح المتعل-
  . یربط الخبرات السابقة للتالمیذ بالخبرات الحالیة والمستقبلیة، مما یساعد التلمیذ على التنبؤ-
  )48م، ص2014 الغلبان، (. یساعد التلمیذ على النقد البناء، ویعوده على إبداء الرأي -

  :مستویات الفهم القرائي
هــــم الكلمــــات، والجمــــل، والمعلومــــات، واألحــــداث كمــــا وردت ویعنــــي ف:  مــــستوى الفهــــم الحرفــــي-

  .صراحة في النص
  ویقصد به قدرة الطالب على الربط بین المعاني، واستنتاجات :  مستوى الفهم االستنتاجي-
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  .العالقات بین األفكار لفهم النص
ًویقــصد بــه إصــدار حكــم علــى المــادة المقــروءة لغویــا، ووظیفیــا:  مــستوى الفهــم النقــدي- ، وتقویمهــا ً

  .ًمن حیث جودتها، ودقتها، ومدى تأثیرها في القارئ وفقا لمعاییر مضبوطة ومناسبة
ویعــرف بأنــه الفهــم القــائم علــى خبــرة تأملیــة جمالیــة تبــدو فــي إحــساس :  مــستوى الفهــم التــذوقي-

القارئ بما أحس به الشاعر أو الكاتب، وهو سـلوك لغـوي یعبـر بـه المـتعلم عـن إحـساسه بـالفكرة 
  .لتي یرمي إلیها النص، وللخطة التي رسمها للتعبیر عن هذه الفكرةا
ویشیر إلى استخدام الحقائق والمعلومات والمفاهیم للوصـول إلـى حلـول :  مستوى الفهم اإلبداعي-

جدیـــدة لمـــشكالت وردت فـــي الـــنص، أو التنبـــؤ بأفكـــار جدیـــدة یمكـــن الحكـــم علیهـــا بالـــصحة أو 
  ) 123م، ص2006 العیسوي والظنحاني، (.الخطأ 

  : التدریس التبادلي بالفهم القرائيإستراتیجیةعالقة 
  :تتضح هذه العالقة فیما یلي

 التــدریس التبــادلي تــساعد علــى فهــم موضــوع القــراءة، كمــا أنهــا تــساعد الطــالب إســتراتیجیة أن -
  .على بناء المعنى في ضوء ما یمتلكونه من معارف ومعلومات حول الموضوع

  .تنشیط المعرفة السابقة حول الموضوع المقروء أنها تساعد في -
ٕ تعــین الطـــالب علـــى تكـــوین ترابطــات بـــین المعلومـــات القدیمـــة، والجدیــدة، واعـــادة تنظیمهـــا فـــي -

  .بنیته المعرفیة على نحو مغایر عما كانت علیه من قبل
 مـــن ً تتــیح للقـــارئ فرصـــة للتفاعـــل مـــع موضـــوع القـــراءة مــن خـــالل التنبـــؤ بمـــا ســـیأتي الحقـــا، أو-

خـــالل صـــیاغة مجموعـــة مـــن التـــساؤالت، أو تحدیـــد المـــشكالت التـــي واجهتـــه فـــي أثنـــاء القـــراءة 
  .ًووعیه بها، وأخیرا فطنته إلى الحشو والزوائد في النص المقروء

 مراقبـــة القـــارئ لعملیـــات تفكیـــره فـــي أثنـــاء القـــراءة، وتوجیهـــه لمـــسار هـــذا التفكیـــر، لفهـــم الـــنص -
 والفهــم القرائــي بوصــفه عملیــة اإلســتراتیجیةقــة الوطیــدة بــین هــذه القرائــي، ممــا یؤكــد علــى العال

ٕعقلیة تتطلب نشاطا وایجابیة من المتعلم    )210-209م،ص ص2006 طعیمة والشعیبي، (.ً
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  تحلیل محتوى موضوعات القراءة والنصوص

  للصف التاسع األساسي

  الفصل الثاني

  

  

  /المرجع 
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  األخالق والحیاة المهنیة/  الموضوع األول
  : الفكرة العامة 

  .ًالمهنة تخلق بین أفرادها نوعا من الترابط واألخالقیات المتشابهة -
  :الفكر الجزئیة -
  . العمل المهني للمرء واجب اجتماعي  -
 .خالل العمل شخصیة الفرد تتحقق كاملة من  -
  .المهنة ترفع المستوى الخلقي للفرد  -
  .المهنة تزید من التماسك بین أفرادها  -
  .أهمیة الحوافز االجتماعیة في العمل  -
  .التفكیر العمیق قبل اختیار المهنة  -
  :اآلراء
 .من أهم الواجبات االجتماعیة أن یكون للمرء عمل مهني -
 .الجورالعاطل الذي یستفید دون أن یفید یقترف إثم  -
 .العمل خیر ما تتحقق فیه شخصیة الفرد -
من یـرى عملـه یبـرز إلـى عـالم النـور وینمـو ویثمـر فإنـه یـشعر بلـذة ال تعـدلها لـذات المتـع  -

 .والمسرات
 .ترفع المهنة المستوى الخلقي للفرد -
 .تخلق المهنة بین أفراها نوعا من التماسك -
  .والمادياإلقدام على أي مهنة یقرر مصیر مستقبلنا االجتماعي  -

  :المواقف
  موقف اإلنسان من العمل -
 .موقف أصحاب المهنة الواحدة من بعضهم البعض -
  .موقف الطالب من اختیار مهنة مناسبة -

  :المفاهیم
  .الجور -
   . األنانیة-
   . دوافع–   . حوافز–
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  :القیم واالتجاهات
 .التحلي باألخالق الحمیدة -
 .القیام بدور مفید في المجتمع -
 .قي بمهنتهخلق اإلنسان یرت -
 .تماسك و ترابط المجتمع یحمي من األنانیة البغیضة -
 .مشاركة أفراد المهنة في السراء و الضراء -
 .تعزیز الروح المهنیةاستثمار الحوافز والدوافع إلتقان العمل و -
 .ضرورة اختیار المهنة المناسبة لقدرات اإلنسان و مواهبه -

 :المفردات
 – أنانیــــــة - تماســــــك- حــــــزم- حــــــرص-توي یـــــس- المــــــسرات-الجــــــور – إثــــــم -یقترفـــــون
  .مواهب - تعزیز– الحوافز –الدوافع - الضراء–السراء  -البغیضة

  :التراكیب
   - یــشعر بـــ – یــدفع إلــى - ینمــي فــي-  یقــیم علــى-   یــستفید مــن–َّتتــبن أن  -یقــوم بـــ 
 - یعمـل لــ – یـصدر عـن – یشترك في - یذكر بـ – یستوي في – تعاني من -تبرز إلى
  . انتهى من– یحب على –على یحرص 
  :األسالیب اللغویة
  :التوكید

ّیفیـدوها أي إفـادة  دون أن ... اعـات  أن العاطلین عن العمـل الـذین یـستفیدون مـن الجم-
  .یقترفون إثم الجور

  .إن خیر ما تتحقق فیه شخصیة الفرد كاملة هو العمل -
  .إنه یشعر بلذة -
  .بهّ فإن من أهم األمور اختیار مهنة تناس-
  .ّ إننا عند اإلقدام على أي مهنة-

  :النفي
  . ال ریب-
  . ال تعدلها لذات المتع و المسرات-
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  . لیس له عمل یشغله-
  . ال یعمل لنفسه فحسب-
  . ال ننسى أهمیة الحوافز االجتماعیة-

  :التشبیه
  .فأفراد المهنة الواحدة كأنهم یحیون معیشة واحدة -

  :              اضراب
  .نفسه فحسب بل للجماعة كلها ال یعمل ل-

  :الشرط
  م.فإنه یشعر بلذة... عندما یرى نتیجة عمله-
  ....من یعیش حیاة مهنیة ملیئة باألعمال -
  ... إذا انتهى من إعداد مواهبه على النحو األكمل و جب علیه-

  :التفضیل
  . أكثر حرصا-
  . أعظم حزما-

  :دالالت األلفاظ
 نقرر مـصیر مـستقبلنا االجتمـاعي و -لذات المتع و المسرات ال تعدلها - یقترفون–ّأي إفادة 
 . رسالته في الحیاة تمثل العزة و الكرامة و علو الهمة–المادي 

  :الصور الجمالیة
- تبــرز إلــى عــالم النــور و تنمــو ثــم تثمــر– عنــدما یــرى نتیجــة عملــه –یــشعر المــرء بالــسعادة 

 و أفــراد المهنــة الواحــدة یعیــشون كــأنهم –فإنــه یــشعر بلــذة ال تعــدلها لــذات المتــع و المــسرات 
 .یحیون معیشة واحدة 

  
  قصیدة لدیني/ الموضوع الثاني 

  : الفكرة العامة للنص 
  "ّالشاعر یصور حیاته في المنفى ویعبر عن آماله في العودة إلى وطنه و حضن أمه "
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  :الفكر الجزئیة
 . الشاعر یطلب من أمه أن تلده ثانیة -
  . ألمه وهي تعد نار الصباح  الشاعر یتوجه بالسالم -
  . الشاعر یتساءل ألم یحن األوان أن یعود لوطنه  -
  .ّ الشاعر یقسم أن یشرب حلیب أمه ویبقى حیا إلى األبد  -
 . الشاعر یتذكر أمه أیام الطفولة الجمیلة  -

  :الحقائق
 .اإلنسان میت ال محالة -
 .األم تلد أبناءها -
 .الماء سر وجود الكائنات -
 .لى المنافي في الشتاتلجوء الفلسطیني إ -
  :اآلراء

  .لدیني ألعرف في أي أرض أموت  -
 .أما آن لي أن أقدم بعض الهدایا إلیك -
 .أما زال شعرك أطول من عمرنا -
 .لدیني ألشرب منك حلیب البالد -
 .أبقى صبیا على ساعدیك -
 .رأیت كثیرا أمي رأیت -

  :المواقف
  .موقف الشاعر من أمه -
  .موقف الشاعر من وطنه -
  .لب من وطنهموقف الطا -
  .موقف الطالب من أمه -
  .موقف الطالب من الشاعر -

  :المفاهیم
  . خصر–  الموت-البعث
  . غیم- ظل – سراب
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  :القیم واالتجاهات
 . حب الوطن و التشبث به -      
  . الحنین إلى الوطن و األمل بالعودة إلیه -      
 .  البر باألم و اإلحسان إلیها-      
 .أللم و المعاناةالصبر على ا  -     

 :المفردات
نق ، لــدیني ، أبعــث ، تعــدین ، آن ، ســاعدیك ، أبـــد ، راحتیــك ، تنــشدین ، ســراب ، أعـــا

   .أحن
  :التراكیب

ّأقدم بعض ، أعود إلى ، أطول مـن ، یمـد إلـى ، أبقـى علـى ، تبكـي مـن ، الرجـوع إلـى ، 
  . أحن إلى
  :األسالیب اللغویة
  :األمر 

  . لدیني-
  :االستفهام

   أي أرض أموت؟ في-
   في أي أرض سأبعث حیا؟-
   أما آن لي أن أقدم بعض الهدایا إلیك؟-
   أما آن لي أن أعود إلیك؟-
   أما زال شعرك أطول من عمرنا؟-
   أما زلت حین تحبینني تنشدین؟-
  َّ فهل أستطیع الرجوع إلیك إلي؟-

  : الدعاء
  . سالم علیك-
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  :القصر
  . ألمك أم-
  . لتین الحدیقة غیم-
  :نهيال
  . ال تتركیني وحیدا شریدا-

  :دالالت األلفاظ
 حلیــب - مــن عمرنــاأطــول شــعرك - أقــدم بعــض الهــدایا إلیــك-  ســالم علیــك–نــار الــصباح 

   أما زلت حین تحبینني تنشدین؟                   -  رأیت كثیرا أمي رأیت- أبد اآلبدین-البالد
  .ل قلبي أرید یدیك ألحم-أضعت یدي على خصر امرأة من سراب

 .ّ أحن إلیك أحن إلي-أحن إلى خبز صوتك أمي
  :الصور الجمالیة

ـــدیني    و مـــن شـــجر الغـــیم و هـــو یمـــد الـــسماء إلیـــك - أمـــا زال شـــعرك أطـــول مـــن عمرنـــا–ل
 أریــد یــدیك - أضــعت یــدي علــى خــصر امــرأة مــن ســراب- ألشــرب منــك حلیــب الــبالد-لیحیــا

  .خبز صوتك أمي  أحن إلى - ألمك أم لتین الحدیقة غیم-ألحمل قلبي
  

  االتصال والتواصل مع اآلخرین/ الموضوع الثالث 
 :الفكرة العامة

مفهـــوم االتـــصال وأهمیتـــه وأشـــكاله وآدابـــه وشـــروطه وأهمیـــة االطـــالع علـــى التقالیـــد المتعلقـــة   
  .بالتواصل مع أصحاب الثقافات األخرى

َالفكر الجزئیة ِ: 
  . مفهوم االتصال وتعریفه-
  .التغذیة الراجعة، الوسیلة ، الرسالة ، المستقبل ، رسل الم:  عناصر االتصال -
  المعرفة، إنجاز األهداف، توجیه السلوك الفردي والجماعي، التفاعل بین:  أهمیة االتصال-

  .   األفراد، نقل المفاهیم واآلراء واألفكار
  .لفظي، غیر لفظي:  أشكال االتصال-
  :  آداب االتصال وشروطه-
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  . بالنسبة للمستقبل-2    .  بالنسبة للمرسل-1
  . االتصال مع أصحاب الثقافات األخرى-

 :الحقائق
  .اجتماعي یتواصل مع اآلخرین منذ لحظة والدته،  اإلنسان مدني بطبعه-
ً االتصال قد یكون فردیا أو جماعیا أو جماهیریا- ً ً.  
  .ً االتصال قد یكون لفظیا أو غیر لفظي-
 . طرق التواصل تختلف عادات الشعوب وتقالیدها في-
 :اآلراء

  :ٍّرأي الطالب في كل مما یلي
  . ال یستطیع أي فرد منا االستغناء عن مهارات االتصال والتواصل-
  . أهمیة التغذیة الراجعة في عملیة االتصال والتواصل-
ً أشـــارت بعـــض الدراســـات إلـــى أن قـــدرا كبیـــرا مـــن النجـــاح الـــذي یحققـــه اإلنـــسان فـــي عملـــه   - ً

  .ة االتصالیعتمد على براع
  . أهمیة اإلیماءات بالرأس أو العین أو الیدین أو تعابیر الوجه في عملیة االتصال-
  . اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة-
 یتوجب في حال االتصال مع أشـخاص مـن ثقافـات وبیئـات أخـرى مراعـاة العـادات والتقالیـد -

  .المتعلقة بهما
 :المواقف

  .آخر بأنجح الطرق موقف من یرید التواصل مع شخص -
  .ِ موقف المرسل في عملیة التواصل مع اآلخرین-
  .ِ موقف المستقبل في عملیة التواصل مع اآلخرین-
  . موقف من یرید التواصل مع أشخاص من ثقافات وبیئات أخرى-

 :المفاهیم
   - المرسل– اجتماعي – مدني – الندوة – الثقافة – التغذیة الراجعة– التواصل –صال االت
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ـــة الشخـــصیة – المـــؤتمر – الحـــوار – الوســـیلة – الرســـالة –ِمـــستقبل ال  – االجتمـــاع – المقابل
  . الشروط–اآلداب 

 :القیم واالتجاهات
ً أن یكون المرسل متفهما آلراء اآلخرین وأفكارهم- ِ.  
  . عدم االستهانة بآراء اآلخرین أو السخریة منها-
  .ََُّ تقبل آراء اآلخرین بصدر رحب دون تضایق-
  . عدم االستئثار بالحدیث دون اآلخرین-
  . عدم التعصب للرأي الشخصي-
َّ أن یكون اإلنسان ودودا لین الجانب في التعامل مع اآلخرین- ً.  
  ).اختالف اآلراء ال یؤدي إلى التباغض. (  اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة-
  . عدم التدخل في خصوصیات اآلخرین بتلمیح أو تصریح-
  .وسیلة والوقت المالئمین إلیصال الرسالة إلى اآلخرین اختیار ال-
ـــــاظ، واضـــــحة الفكـــــرة، ً أن تكـــــون الرســـــالة محـــــددة- ـــــة األلف ـــــسة األســـــلوب، لطیف مـــــزودة   ، سل

  .بالحجج واألدلة المقنعة
ــــسلوك القــــویم والمعــــشر الحــــسن فــــي التعامــــل مــــع   - ــــسلیم واألدب الجــــم وال ــــذوق ال  مراعــــاة ال

  .اآلخرین
  .ِم إلى المرسل اإلصغاء باهتما-
  . عدم مقاطعة اآلخرین في حدیثهم-
  . إمعان النظر في الرسالة والتحقق من صحة المعلومات الواردة فیها-
  .ً أن یكون اإلنسان موضوعیا في الحكم على الرسالة أو صاحبها-
  .ً التریث قبل إطالق األحكام جزافا على اآلخرین-
  خرین الذین نتواصل معهم من ثقافات  مراعاة العادات والتقالید المتعلقة باآل-

  .  وبیئات أخرى
 :المفردات
   – الجم – قوامها –ُّ انفضوا –ًّ فظا – یستأثر – الصفقات – اإلیماءات – مدني –التواصل 
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 – المتوخــاة –ً جزافــا – التریـث –ً موضــوعیا – یمعـن النظــر – المعــشر – القــویم –اجتمـاعي 
ِ سلسة– اإلخالل –َّالتحلي  َ.  

 :تراكیبال
ُ یــسهم –ِ وســیلة لـــ – یعتمــد علــى – أشــارت إلــى – تنبــع مــن – تــشارك فــي –االســتغناء عــن 

ِ متفهمـا لــ –ِ القیام بـ – تعمل على - یؤدي إلى–في  ً ِ مـستهین بــ –َّ ِ یـستأثر بــ – سـاخر مـن –ُ
ـــ – َ لنــت لهــم –َّ یقــرب مــن –ُّ یــشد إلــى –ِ یتعــصب ل  یــستمع – یــصغي إلــى – التــدخل فــي –ِ
ِ مــزودة بـــ –لــى إ  – یترتــب علــى - یــدعو إلــى  – الحكــم علــى – یتحقــق مــن – النظــر فــي –َّ

ِ بـــدءا بــــ –ِ المتعلقـــة بــــ –التواصـــل مـــع  ِ ممیـــزة لــــ –ِ تـــسمح بــــ –ً تعبیـــرا عـــن –ً  –ِ التحلـــي بــــ –َّ
  . یندرج في–ِ اإلخالل بـ –التخلي عن 

 :ضبط بنیة الكلمات
ُّیعد  َ َّیعـرف االتـصال  –) بضم الیاء وفتح العـین( ُ َ عبـر –) بتـشدید الـراء( ُ ْ  –) بتـسكین البـاء( َ

فقات  : فــــال نقــــول، بهمــــزة وصــــل ال تلفــــظ(  االتــــصال –) بفــــتح الفــــاء ولــــیس تــــسكینها( َالــــصَّ
َ الندوات –) االتصال ُّ یش◌دهـم –) بفتح الـدال ولـیس تـسكینها( َّ ُِ  –) بكـسر الـشین أو ضـمها( َ

  ).بكسر الالم( َِسلسة
 :لغویةاألسالیب ال
 . فال یستطیع أي فرد منا االستغناء عن مهارات االتصال والتواصل-:  النفي

  . ومنها ما هو غیر لفظي-
  . منها على سبیل المثال ال الحصر-
ٍ غیر مستهین بها وال یتعصب لرأیه دونهم- ُ.  
  . اختالف الرأي ال یفسد للود قضیة-
  . فال یجوز سؤال الناس عن معاشهم-
  .َّیلة مملة وال قصیرة مخلة فال تكون طو-
  .َّ غیر متسرع في تقییمها-
  . لنتالفى ما یترتب على ذلك من نتائج ال نبتغیها-
  . ال یعني هز الرأس إلى األسفل الموافقة-
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  : التوكید
ً فإن االتصال قد یكون فردیا أو جماعیا أو جماهیریا- ً ً َّ. 
ً فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن قدرا كبیرا من ا- لنجاح الذي یحققـه اإلنـسان فـي عملـه ً

  .یعتمد على براعة االتصال
ٌ كما أنه ضرورة أساسیة في توجیه السلوك الفردي والجماعي- َّ.  
  .َّ إن التحلي بهذه اآلداب والشروط یعزز من فاعلیة االتصال-

  : الشرط
 .ًَّ ولو كنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولك-

 :دالالت األلفاظ والعبارات
دلیــل علــى وجــوب : ومنهــا مــا هــو غیــر لفظــي.... لالتــصال أشــكال مختلفــة أهمهــا اللفظــي -

ًاالهتمام بحركـات الیـدین أو العـین أو اإلیمـاءات أو تعـابیر الوجـه إضـافة إلـى اللغـة المنطوقـة 
  .في التواصل مع اآلخرین

  .دلیل على عدم الضیق من اآلراء المخالفة لرأیه: ً فاتحا لهم صدره-
 ًدلیل على وجوب التواصل مع اآلخـرین بطرائـق مختلفـة تناسـب كـال: ً كال منهم قدرهً معطیا-

  .وعدم استخدام طریقة واحدة مع الجمیع، منهم
 دلیــــل علــــى وجــــوب عــــدم التبــــاغض والتنــــاحر بــــین:  اخــــتالف الــــرأي ال یفــــسد للــــود قــــضیة-

  . رأیهٕوأن یحترم كل منهم رأي اآلخر حتى وان اختلف مع، المختلفین في اآلراء 
 :الصور الجمالیة

َّشــبه الكاتــب قــدرة االتــصال علــى :  تنبــع أهمیــة االتــصال مــن قدرتــه علــى إنجــاز األهــداف-
َّوشــبه أهمیــة االتــصال بالمــاء الــذي یخــرج مــن هــذا ، )أي عــین المــاء( إنجــاز األهــداف بــالنبع 

  .النبع
  .َّشبه من یتقبل آراء اآلخرین بمن یفتح لهم صدره: ً فاتحا لهم صدره-
َّشــبه مــن یحــرص علــى معرفــة أخطــاء اآلخــرین لیعیــرهم بهــا أو یــستغلها :  یتــصید أخطــاءه- َّ
ٌوكـــأن األخطـــاء صـــید بـــري أو بحـــري یقـــوم ذلـــك، ُّبمـــن یقـــوم بتـــصید هـــذه األخطـــاء، ضـــدهم   َّ 

  .الشخص باصطیاده
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جعــــل الكاتــــب االلتـــــزام :  إن التحلــــي بهــــذه اآلداب والــــشروط یعــــزز مـــــن فاعلیــــة االتــــصال-
ًاب والشروط المذكورة تزیناباآلد َّأي أن هذه اآلداب والشروط تزین وتجمل من یلتزم بها، ُّ َّ.  

 جنـــاس نـــاقص بـــین كلمتـــي : ----َّ وأمـــا التخلـــي عنهـــا----- إن التحلـــي بهـــذه اآلداب -
مـع العلـم بـأن مـصطلحي التحلـي والتخلـي مـن . وهذا من المحسنات البدیعیة، التحلي والتخلي

  .ةالمصطلحات الصوفی
  

  َّرباعیات الخیام/ الموضوع الرابع 
  َّعمر الخیام: تألیف
  أحمد رامي: ترجمة

 : الفكرة العامة
 .تأمالت في الحیاة

َالفكر الجزئیة ِ: 
 ).الرباعیة األولى. (  دعاء اهللا بقبول التوبة من التائبین-     

  )الرباعیة الثانیة. (الطمع في رحمة اهللا رغم ما نقترفه من ذنوب -
 )الرباعیة الثالثة. ( تنعُّم في هذه الدنیا قبل تركهادعوة لل -
 ) الرباعیة الرابعة. ( دعوة للعمل الصالح -
 )الرباعیة الخامسة. ( دعوة لعدم الحرص الزائد على المال -
 )الرباعیة السادسة. ( دعوة للحب والهوى -
 )الرباعیة السابعة. ( ال یستطیع اإلنسان أال یعشق الجمال -
 )الرباعیة الثامنة. ( والسكینة والوقاردعوة إلى التواضع  -
 )الرباعیة التاسعة. ( دعوة إلى الطرب وترك الهموم -
 )الرباعیة العاشرة. ( دعوة إلى عدم شغل البال بالماضي والمستقبل -
 :  الحقائق

 . اهللا یعلم السر وأخفى-
  .اهللا هو الذي یكشف الضر -
 .اهللا یقبل توبة التائبین -



 
  

164

 .اهللا وسعت رحمته كل شيء -
 .ُإن اهللا ال یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء -
َالقدر ال یمنعه حذر - َ َ َ. 
 .كل ما في عیشنا زائل ال شيء یبقى غیر طیب العمل -

 :  اآلراء
 :ًرأي الطالب في كلّ  مما یلي

ُّ فانعم من الدنیا بلذاتها            من قبل أن تسفیك كف القدر-           َ َّ.  
  .َّا أضیع الیوم الذي مر بي       من غیر أن أهوى وأن أعشقا م-          
ُ یا رب هل یرضیك هذا الظمأ      والماء ینساب أمامي زالل-           ُ.  
َّهیا اطرب وخل الهموم:  یقول َّ ورجع البلبل ألحانـه             -           َّ.  
  .أتي العیش قبل األوان ال تشغل البال بماضي الزمان       وال ی-          
ِ واغنم من الحاضر لذاته           فلیس في طبع اللیالي األمان-           ِ َّ.  

 :المواقف
 :ًموقف الشاعر من كلّ  مما یلي  

  .المعاصي التي قد یقع فیها اإلنسان  -
 .لذات الدنیا ومتاعها -
 .الموت والحیاة -
 .من یحرص على جمع المال -
 .الحب والهوى -
 .الي واألیامُّتقلب اللی -
 .الهموم واألحزان -
 .الماضي والحاضر -

 :ًموقف الطالب من كلّ  مما یلي  
  .رباعیات الخیام ككل -
 .الشاعر عمر الخیام نفسه -
 .َّالشاعر والشعراء -
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 : المفاهیم
 –َّ الــشرك – اإلخــالص – التوبــة –) عــین الیقــین، حــق الیقــین: مــع اإلشــارة إلــى( علــم الیقــین 

َالقدر   . األنجم–َ
 :یم واالتجاهاتالق

  .ََمراقبة اهللا في السر والعلن -
 .التوبة النصوح من المعاصي والذنوب -
 .اإلخالص في طاعة اهللا -
 .الطمع في رحمة اهللا -
 .ًتوحید اهللا وعدم اإلشراك به شیئا -
 .اإلیمان بالقضاء والقدر -
ٍاإلیمان بأن لكل أجل كتاب - َّ َّ. 
 ).مشي الهویني(القصد في المشي  -
 :المفردات

ّ كــده – یــذرع –َ تــسفیك –ِ فئتنــا – البائــسین – ُّالــضر  – األجــل – الظمــأ – أضــناه –ِ ضــرام –َ
ِ خل◌ –َّ رجع –َ جال –ِ االحورار – الهوینى – توالى –ُ زالل –ینساب  َّ   . یخفق–َ

 :التراكیب
ِ انعـم بــ –ُ یـشرك فـي – أطمـع فـي –ُ أخلـصت فـي –) فئنـا إلـى( فـاء إلـى  ِ مـر بـــ –ِ َأولـى بــ –َ َّ

ِ صفا  لـ –ِ طال بـ –ِاق بـ  ض–   .ِ تشغل البال بـ–َ
 :ضبط بنیة الكلمات

ُالعمر َ تـسفیك –) بضم المیم أو تسكینها ولكنها هنا تلفظ بالضم لمراعـاة الـوزن( ُ ) بفـتح التـاء( َ
َ یحـسب –) بكسر الطاء وتسكین الیاء دون تشدید( ِ طیب – بفـتح الـسین ولـیس كـسرها ألن ( َ

 مـــا –) بـــضم الـــدال مــع عـــدم وجـــود یــاء بعـــد النـــون( ُّ الـــدنا –) التینالمعنــى مختلـــف فـــي الحــ
َأضیع    ).بدون همزة(  الظمأ –) بفتح الیاء( َ

 :األسالیب اللغویة
  :   النداء

 .  یا عالم األسرار-        
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ِّیا كاشف الضر عن البائسین - ُّ.  
 .یا قابل األعذار -
 .یا رب -

  :   الشرط
 .نني أطمع في رحمتك   إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإ-        

َّمن یحسب المال أحب المنى  -   ...یفارق الدنیا........ َ
 .ْالمال ال یدفعه إن نزل -

  :   األمر
ْ  فاقبل توبة التائبین-          ).دعاء.( َ

َّفانعم من الدنیا بلذاتها - ْ َ.  
 .ِفامش الهوینى -
 . الهمومِّاطرب وخل -
 .َّاغنم من الحاضر لذاته -

  :  النهي
 .بماضي الزمانال تشغل البال  -  

  : التوكید
 . فإنني أطمع في رحمتك-  

  .قد عشت ال أشرك في وحدتك -
 .قد أضناه عشق الجمال -
 .قد ضاق بما ال یقال -
ِإن هذا الثرى من أعین ساحرة االحورار - ٍ ُ. 

  :  النفي
 . الدرع ال تمنع سهم األجل-  

  ).شرط ونفي( المال ال یدفعه إن نزل  -
 .ِال شيء یبقى غیر طیب العمل -
ُّ یختبر في كده أحوال هذي الدنالم - َّ. 
 .والصدر قد ضاق بما ال یقال -
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 .ال یأتي العیش قبل األوان -
 .فلیس في طبع اللیالي األمان -

  : القصر
ُ وانما یشفع لي أنني قد عشت ال أشرك في وحدتك-    ).قصر بإنما. ( ٕ
  ).نفي واستثناء. (  ال شيء یبقى غیر طیب العمل-        
  : التعجب

 .َّضیع الیوم الذي مر بي ما أ-  
  : االستفهام
  هل یرضیك هذا الظمأ ؟-  

 :دالالت األلفاظ والعبارات
  .أي من قبل أن تموت: من قبل أن تسفیك كف القدر -
 .دلیل على أنه لم یتمتع في األیام الماضیة من عمره: تناثرت أیام العمر -
 .دلیل على أن الحذر ال یمنع القدر: الدرع ال تمنع سهم األجل -
 .دلیل على شدة ما یخفي من معاناة: والصدر قد ضاق بما ال یقال -
 .دلیل على شدة حرصه على جمع المال: ویذرع األرض یرید الغنى -
یریــد منــا ، دلیــل علــى وجــود جــو مــن الحــزن: وجــال فــي األزهــار دمــع الغیــوم -

 .ًالشاعر أن نتركه ونصبح أكثر تفاؤال
 :الصور الجمالیة

اعر مـن یتـوب إلـى اهللا ویرجـع إلیـه بمـن یلتجـئ إلـى ظلـه فـي َّشبه الش: فئنا إلى ظلك -
  .یوم شدید الحرارة

َّشــبه انقــضاء أیــام العمــر بتنــاثر : تنــاثرت أیــام هــذا العمــر تنــاثر األوراق حــول الــشجر -
 .أوراق الشجرة حولها في جمیع االتجاهات

د َّشـــبه الـــشاعر النـــاس بتـــبن القمـــح أو الـــشعیر عنـــ: ُمـــن قبـــل أن تـــسفیك كـــف القـــدر -
ًوشــبه المــوت بتذریــة هــذا التــبن فیتطــایر بعیــدا، نــضجه وجعــل كــف القــدر هــي التــي ، َّ

 .ًتقوم بهذه التذریة أي أنه جعل  للقدر كفا
ًجعــل الــشاعر لألجــل ســهما یــصیب بــه مــن انتهــى عمــره : الــدرع ال تمنــع ســهم األجــل -

 ب یحمل َّشبه الشاعر األجل بمقاتل أو محار: أو. فال یمنعه شيء من درعٍ أو نحوه
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 .ًسهما یصیب به من انقضى عمره   
ًشـــبه الـــشاعر مـــن یجـــوب الـــبالد طـــوال وعرضـــا للبحـــث عـــن مـــصدر : یـــذرع األرض - ً َّ

 .وهو أمر شاق وشبه مستحیل، ِللغنى بمن یقوم بقیاس هذه األرض 
َّوشــبه مـــن ، َّشــبه الــشاعر شــدة الحــب بالنــار المــشتعلة: ُوفــي ضــرام الحــب أن یحرقــا -

َّیحب بأن قلبه ِ  .ُ یحرق بهذه النارُ
َّشــبه عــدم مقدرتــه علــى كــشف مــا یعــاني مــن شــدة : َّیــا رب هــل یرضــیك هــذا الظمــأ ؟ -

ٍباإلنـــسان الظمـــآن الـــذي ال یـــستطیع أن یـــشرب لـــسبب مـــا بـــالرغم مـــن وجـــود ، الحـــب
 .الماء أمامه

َّشــــبه الــــشاعر وجــــود الفتیــــات الجمــــیالت أمامــــه بالمــــاء : والمــــاء ینــــساب أمــــامي زالل -
 .  ینساب من أمامه الصافي الذي

َّشبه قطـرات المطـر التـي تـسقط علـى األزهـار بالـدمع : وجال في األزهار دمع الغیوم  -
 .ًالذي ینزل غزیرا من شدة الحزن

 .َّشبه اللیالي باإلنسان الغدار الذي ال أمان له: فلیس في طبع اللیالي األمان -
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  نموذج خطة درسیة مقترحة
  4/ عدد الحصص  رباعیات الخیام/ الموضوع  اللغة العربیة/ المادة

  :الوسائل التعلیمیة
  ). الكتاب المدرسي – لوحة تعلیمیة منتمیة –أوراق العمل ( 

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة  األهداف
  
  
  
  
  
  
  

تعریـــف الطالــــب 
  باإلستراتیجیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : اإلجراءات التفصیلیة لتطبیق التدریس التبادلي باستراتیجیاته المختلفة
 التدریس التبادلي وتدریبه إستراتیجیةیف الطالب على في البدایة یتم تعر -

 .كیفیة استخدامها وتطبیقها على
 في المرحلة األولى من الدرس یقود المعلم الحوار مطبقا االستراتیجیات -

 .الفرعیة على فقرة من نص ما
كل مجموعة خمسة   (یقسم طالب الصف إلى مجموعات تعاونیة -

 . الفرعیة المتضمنة لالستراتیجیاتً، طبقا)أفراد
توزع األدوار التالیة ما بین أفراد كل مجموعة بحیث یكون لكل فرد دور  -

 .المتوقع -  الموضح – المتسائل – صمنها الملخ واحد
مع مراعاة  )یقوم بدور المعلم في إدارة الحوار( تعیین قائد لكل مجموعة -
 .یتبادل دوره مع غیره من أفراد المجموعة أن
 ،المعلم الحوار/ن یدیر القائدأار التبادلي داخل المجموعات ببدء الحو -

 ،بعرض مهمته لباقي أفراد المجموعةكل فرد داخل كل مجموعة  ویقوم
 .استفساراتهم حول ما قام به ویجیب عن

 تدریب الطالب من قبل المعلم على ممارسة األنشطة السالفة الذكر لمدة -
 تعریف الطالب بواحد من هذه األنشطةأربعة أیام متعاقبة وفي كل یوم یتم 
یقوم به المعلم ثم التدریب على  وكیفیة تنفیذه من خالل بیان عملي

  .ممارسته من قبل الطالب
 المستخدم صو أن یكون الن...... صحیفة.. توزع قطعة قراءة من كتاب -
التدریس التبادلي مناسب من حیث االتساع ومستوى فهم الطالب حتى  في

 . المراحل بصورة جیدةٕواتمام الحركة الفكریة بحریة تسمح
إعطاء الفرصة لكل فرد في المجموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة  -

یشاء من خطوط أسفل األفكار األساسیة، أو یكتب في ورقة  ووضع ما
األفكار التي سیطرحها على زمالئه في المجموعة فیما یعقب  مستقلة بعض
متسائل ثم الموضح ثم المتوقع ویتخلل ذلك بدوره ثم الص ذلك قیام الملخ

المجموعة الواحدة في حین یتابع المعلم ما یجري في كل  مناقشة بین أفراد
یجري من حوارات ویقدم العون والدعم متى كان  مجموعة ویستمع لما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناقشة 
  شفویة
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تتعـــــــــرف علـــــــــى 
مفهـــوم رباعیـــات 

  الخیام
  
  
  
  
  
  

قـراءة تقرأ الـنص 
  جهریة صحیحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تتعـــــــــرف علـــــــــى 
مــــــرادف بعــــــض 

  الكلمات
  
  
  
  
  

 .ضروریا
تكلیف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في استعراض اإلجابة عن  -

  .التقویم أسئلة
  

  نبؤالت:  األولىالخطوة
  .عمر الخیام" رباعیات الخیام" اقرأ العنوان :القائد

  .موضوع الیوم محتوى نمن خالل قراءة العنوان، توقع
  ًاستنادا إلى العنوان : المجموعة

 عبارة عن القصیدة، ونتوقع أن یكون الموضوع قصیدة لعمر الخیام -
  .رباعیات

  . موجز عن حیاة عمر الخیام-
  

  القراءة: یةالثانالخطوة 
، ......ا أو ی....... ِهل من الممكن أن تقرأ لنا الرباعیة األولى یا  :القائد

تتم القراءة بالتناوب وتكون القراءة (أكمل لنا المقطع أو أعد قراءة المقطع 
  ).صمت أو شریك أو مع المجموعة(

   یا كاشف الضر عن البائسین      یا عالم األسرار علم الیقین     
   ظلك فاقبل توبة التائبین      ابل األعذار فئنا إلى       یا ق

   فإنني أطمع في رحمتك   إن لم أكن أخلصت في طاعتك   
   قد عشت ال أشرك في وحدتك       ٕوانما یشفع لي أنني           
   تناثر األوراق حول الشجر      تناثرت أیام هذا العمر         

    من قبل أن تسفیك كف القدر            فانعم من الدنیا بلذاتها  
  

  التوضیح: الخطوة الثالثة
   ما الجوانب التي تحتاج إلى توضیح؟:القائد

  ما المقصود بالرباعیات؟ - :المجموعة
  بماذا تمتاز الرباعیات؟ -
  ).فئنا، تسفیك، تناثرت(ما مرادف كلمة  -
  ولى، ما داللة ذلك؟ مهد الشاعر لطلبه بثالثة نداءات كررها بالرباعیة األ-
  الثالثة؟و  األولى والثانیة إلى ماذا یدعو الشاعر في الرباعیة-
تتم اإلجابة على األسئلة من أعضاء المجموعة نفسها، ویقود الجلسة قائد "

  ".المجموعة
  

  
  
  
  
  
  

  مناقشة 
  شفویة

  
  
  
  
  
  
  

  قراءة جهریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناقشة 
  فویةش
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تحلـــــل القـــــصیدة 
ًتحلیال أدبیا ً  

  
  
  
  

تحـــــــدد الـــــــصور 
ـــــــي  الجمالیـــــــة الت
ــــــــــــــــــــــــــي  وردت ف

  القصیدة 
  
  
  
  
  

مــــــــــــا تلخــــــــــــص 
تعلمتــــــــــــه مــــــــــــن 

  الدرس
  

  التساؤل: الخطوة الرابعة
  للتأكد من فهم النص، ما األسئلة التي یمكن طرحها علیكن؟ :القائد

  .تقوم بطرح أسئلة فیما بینها وتستمع لإلجابة بشكل تبادلي :المجموعة
  .ما هو عزاء الشاعر الوحید في رحمة اهللا وشفاعته -
   ما موقف الشاعر من لذات الدنیا ومتاعها؟-
  :  عالم تدل عبارة-
  ؟)  من قبل أن تسفیك كف القدر   فانعم من الدنیا بلذاتها      (
  : ما عالقة العبارة-
  ؟)ٕوانما یشفع لي أنني(بما قبلها)  أشرك في وحدتكقد عشت ال(
  : الجمالیة في ما الصور-
  ؟)   تناثر األوراق حول الشجر   تناثرت أیام هذا العمر      (
  ؟)تسفیك كف القدر(
  ؟)فئنا إلى ظلك(
  ؟)فاقبل توبة التائبین( ما الغرض من استخدام فعل األمر -
  باعیة األولى؟ ما الحالة الشعوریة المخیمة على الر-
  

  التلخیص: الخطوة الخامسة
  .األفكار التي تناولتها الرباعیاتلخصي ........  من فضلك یا - :القائد

لخصي الحقائق التي وردت في الرباعیات ........  من فضلك یا -
  .الثالثة

  .لخصي أهم القیم التي اشتملها النص........  من فضلك یا -
  .بات داخل المجموعة بالتلخیصتتطوع إحدى الطال :المجموعة

  
  تبدیل القائد: السادسةالخطوة 

  ........ .هل یمكن أن تتولى القیادة یا  :القائد
  32 ، صفحة 7، 6، 5، 4، 3تمارین ومسائل س : واجب بیتي* 
  

  
  
  
  

  مناقشة 
  شفویة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناقشة 
  شفویة
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  )7(ملحق رقم 
  تسهیل مهمة

  




