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Abstract   

 

Objectives of the study: 

 This study aims at identifying the impact of employing Numbered 

Heads Together strategy on developing some reading skills among 

second grade pupils in Gaza. 

Study Tools: 

A cognitive test for reading skills "silent reading," observation card 

"loud reading" and a teacher’s guide. 

The study sample: 
The study was applied to a sample of (76) pupils divided into two 

semesters from Dar Al Arqam Model School of the East Gaza district. 

Research Methodology: 

The researcher used the experimental method in his study. 

Main findings of the study: 

1. There are no statistically significant differences at the significance 

level (α ≤ 0.05) between the mean scores of pupils in the 

experimental group and their peers in the control group in the post-

application of the cognitive test of reading skills. 

2. There are no statistically significant differences at the level of (α ≤ 

0.05) between the mean scores of pupils in the experimental group 

and their peers in the control group in the post-application of the 

observation card of reading skills. 

The main recommendations of the study: 

There is a need to use the Numbered Heads Together strategy during 

teaching; to achieve interaction and activity in the classroom 

environment and give pupils an opportunity to express their views and 

scientific ideas, and in order to develop reading skills among pupils. 

Keywords: 

Numbered Heads Together Strategy, Reading Skills, Development 

Characteristics of second graders. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 

 .- صمى اهلل عميو كسمـ -إلى مف عممو رب العزة كعمـ البشرية, قدكتنا محمد 

ء, إلى القمب الناصع بالبياض إلى مف أرضعتني الحب كالحناف, إلى رمز الحب كبمسـ الشفا
 كالدتي الحبيبة. ...

لكأس فارغان ليسقيني قطرة حب, إلى مف كٌمت أناممو ليقدـ لنا لحظة سعادة, إلى إلى مف جرع ا
 ليميد لي طريؽ العمـ ... كالدم العزيز. ؛مف حصد األشكاؾ عف دربي

 لصفاء ... أخي الحنكف " أدىـ إلى الركح التي سبقتنا كرحمت إلى حياة الخمد كا

, إلى القمكب التي ال يتشبع مف رؤيتيا إلى سندم كعمكد فقرم, إلى مف أعيش معيـ كبجكارىـ
خكانيكال نمؿ م  , كأخص بالذكر أخي األستاذ رامز حنكنة.ف سماع صكتيا ... أخكاتي كا 

التي ساندتني قمبان  الزكجةإلى شريكة دربي في رحمة العمر الفانية إلى رحمة الخمد الباقية, تمؾ 
 كقالبان ... زكجتي الغالية.

كعطاء لكؿ أصؿ إلى ىذه المحظة, أساتذتي الكراـ كال سيما الدكتكر إلى الذيف بذلكا كؿ جيد 
 الفاضؿ داكد دركيش حمس حفظو اهلل كرعاه.

 إلى كؿ شييد ككؿ جريح ككؿ أسير عاش كتعذب كاستشيد مف أجؿ ثرل فمسطيف الحبيبة.

 بد.إلييـ جميعان ... أىدم ىذا الجيد المتكاضع, حبان كمكدةن كاعترافان بالجميؿ كذكرل لؤل
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 شكٌر وتقديرٌ 

الحمد هلل رب العالميف, كالصبلة كالسبلـ عمى النبي المصطفى الصادؽ الكعد األميف, الميـ ال 
عمـ لنا إال ما عممتنا. إنؾ أنت العميـ الحكيـ, الميـ عممنا ما ينفعنا, كانفعنا بما عممتنا, كزدنا الميـ 

 عميمان يا كريـ, أما بعد:

دد لي خطام ككفقني إلى إتماـ ىذه الرسالة التي اسأؿ اهلل أف ينفع بيا أحمد اهلل عز كجؿ أف س
اإلسبلـ كالمسمميف, كاعترافا ن بالفضؿ ألىمو كمكافأةن لمف قدـ لي معركفان, كاف لزامان عمي أف أبادر 
 بجزيؿ شكرم كامتناني إلى جامعتي المكقرة الجامعة اإلسبلمية كعمادة الدراسات العميا ككمية التربية

 متمثمة بعميدىا كأساتذتيا كعمـك القائميف عمييا.

" أبك ضياء " لتفضمو  داود درويش حمس /كما أتكجو بخالص شكرم كتقديرم إلى الدكتكر
رشاداتو السديدة, فقد كاف لصبره العظيـ, كحممو  بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة, كلتكجيياتو المفيدة, كا 

في خركج ىذه الرسالة عمى الكجو المشرؼ, فاسأؿ اهلل أف يبارؾ لو الجميؿ, كعممو الكفير األثر الكبير 
 في عممو كعمره.

  كما أتكجو بالشكر كالتقدير ألستاذم الفاضميف عضكم لجنة المناقشة

سعادة األستاذ الدكتكر/ , ك مناقشان داخميان  األغا رمضاف عبد المعطيسعادة األستاذ الدكتكر/  
 .مناقشان خارجيان  كموب سميماف فتحي

ثرائيا بالتكجييات النافعة, كاإلرشادات عمى تفضم يما الطيب بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة, كا 
 الصائبة, فاسأؿ اهلل أف يحفظيما كيبارؾ ليما في عمميما.

كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لمسادة محكمي أدكات الدراسة لما بذلكه مف كجيد ككقت, 
 فاسأؿ اهلل أف يجعمو في ميزاف حسناتيـ.

أخيران أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى جميع األىؿ كاألصدقاء كمف غفمتيـ مف غير قصد فميـ مني ك 
 كؿ الشكر كالتقدير.

كفقت في ىذه الرسالة, فما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل, كما كاف مف  قد كاسأؿ اهلل العظيـ أف أككف
 يادم إلى سكاء السبيؿ. زلؿ أك خطأ أك نسياف فمف نفسي كالشيطاف, كاهلل مف كراء القصد, كىك ال

 أحمد حنونةالباحث / 
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 :الفصؿ األوؿ

 اإلطار العاـ لمدراسة 

 :المقدمة

قدـ كاالقتصاد المعرفي الذم تنمك فيو المعرفة يعيش العالـ اليـك عصر التكنكلكجيا كالت 
كالمعمكمات بشكؿ متزايد, كما يعيشو اإلنساف في الكقت الراىف مف المستحدثات التكنكلكجية 
كالتقنية المستمرة التي تترؾ أثران كبيران عمى العممية التعميمية, مما أطمؽ العناف لممربيف التربكييف 

تطكر الذم سيفتح اآلفاؽ أماـ الكثير مف التربكييف الكتشاؼ في العممية التعميمية مكاكبة ال
أسرار كنكاميس ىذا الككف المعرفي, حتى يتمكف الفرد مف التكيؼ مع بيئتو كمكاكبة تغيراتيا, 
فيذا التكيؼ تطمب مف التربكييف البحث عف استراتيجيات كبرامج حديثة لمتعايش مع الكاقع 

ر الجيؿ الصاعد مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ األساس كىك تحرير المعرفي حتى نرتقي بتفكيرنا كتفكي
 ببلدنا مف النظاـ التربكم القديـ كرفع شأف ببلدنا بيف دكؿ العالـ كبيف أفكار العمماء الغربييف.

كما أف المغة ىي نتاج الفكر اإلنساني حيث يرل بعض الباحثيف في ىذا المجاؿ بأنيا 
حدد لو المفاىيـ كالمعاني, كتمكنو مف أداء األحكاـ كفقان أداة مف أدكات التفكير تمده الرمكز كت

 (.17ـ, ص2003. )عبد اليادم كأبك حشيش ,لعمميات التحميؿ كالتعميؿ

 بيـ االتصاؿ عمى كالقدرة اآلخريف, مف الكممات استقباؿ عمى المغة استعماؿ كيعتمد
 .كالجمؿ كالمفردات الكممات لمعاني فيـ الفرد نتيجة

 خدمة في تككف أف فبلبد كحده, اإلنساف سكل تخص ال أم إنسانية سمة المغة أف كبما
 ..., كالثقافيكالفكرم ,كاالقتصادم ,االجتماعي بنمكه ترتقي كأف ,الفرد أىداؼ

االىتماـ بالمغة العربية في مجتمعاتنا المعاصرة ال يعادلو أم اىتماـ, فيي لغة اليكية ك 
فو كاحد, كليا مكانة متميزة بقكتيا كأصالتيا التي استمدتيا االجتماعية, كالثقافية في آك السياسية, 

مف قكة أبنائيا لذلؾ لفتت أىمية المغة العربية اىتماـ كانتباه األقدميف مف فبلسفة كعمماء 
كمفكريف, فأكصكا بدراستيا بما تمميو حاجات تمؾ األمـ مف دراسةو لنشأتيا كقكاعدىا كعبلقة 

دع ألفكار أبنائيا كمنجزاتيـ العممية كمآثرىـ التاريخية ألف تمؾ األلفاظ بمدلكالتيا, فيي مستك 
بماضييا مف خبلؿ المغة العربية المجتمعات تنظر إلى حاضرىا كتخطط لمستقبميا مف كعييا 

 (.29-28ـ, ص ص 2011)زاير كعايز, 
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أبك  كما أكد, الحضارات كالتطكراتلتقدـ مكاكبة ك , ة العربية لغة فياضة معطاءةكتعد المغ
ابف تيمية: "المغة العربية مف الديف  كقكؿ: "العمـ بالعربية ىك الديف بعينو", قائبلن  عمر بف العبلء

حيث إف اليدؼ مف تدريس  يتـ بالكاجب بو إال بو فيك كاجب.كمعرفتيا فرض كاجب, كما ال 
كساب ا قرائية: مثؿ: الميارات اللمغة العربية في المراحؿ األساسية ىك تنمية الثركة المغكية, كا 

 ميارة التعرؼ, كالفيـ القرائي, كالسرعة.

 ف المغة, ألكتعد المغة العربية مف الكسائؿ الميمة التي تتبعيا المدرسة لتحقيؽ كظائفيا
حقؽ , كبيذا االتصاؿ يأداة لبلتصاؿ كالتفاىـ بيف التمميذ كبيئتو, كىي األساس في التنشئة

عف طريؽ فراغو ئ لمتمميذ فرصان كثيرة, لبلنتفاع بأكقات ما يريده مف حاجات, فالمغة تييالتمميذ 
نتاجو الفكرم, كما تمده بالمتعة الركحية المتجددة.ك القراءة   تزيد مف معارفو, كا 

كتعد القراءة فرعان ميمان مف فركع المغة العربية التي تسيـ في تحقيؽ أىداؼ تدريس المغة 
 يارات األساسية الضركرية.العربية لما تقـك بو مف تزكيد المتعمميف بالم

كقد حرص عمماء التربية عمى تطكير مفيـك القراءة, لتصبح عممية مثمرة تؤدم كظيفتيا 
 في الحياة بشكؿو مجدو بالنسبة لمفرد كالمجتمع.

كما دامت القراءة ىي أكؿ كممة أنزليا اهلل سبحانو كتعالى في القرآف الكريـ في قكلو 
مف اهلل تعالى عمى أىمية القراءة في حياة الفرد كالمجتمع, كستبقى فيذا تنكيو  ) اٍقرىٍأ(تعالى:

 القراءة عماد العمـ كالمعرفة.

ٰىُّٱٱٹٱٹٱكأكد اهلل سبحانو كتعالى عمى أداة القراءة كالكتابة, كىك القمـ قائبلن: 
 .[3-4]العمؽ:   َّجئييىينيميزيري

لنقد, النصكص األدبية, كلمغة العربية فركع عديدة ىي )النحك كالصرؼ, الببلغة, ا
المطالعة, التعبير, اإلمبلء, العركض(, كلـ تستقر المغة العربية بببلغتيا كنحكىا كصرفيا فيي 
ف كانت مادة التخصص لمعممي  كسيمة لدراسة المكاد المختمفة, كىذا يؤكد أف المغة العربية كا 

ف إليو مف قراءة كمراجعة المغة العربية, فيي مفتاح لمكاد أخرل كتتيح لممدرسيف لما يحتاجك 
مكادىـ كشرح مكضكعاتيـ لمطمبة التي ينبغي دراستيا, فضبل عف أف تأليؼ الكتب في تمؾ 
المكاد يعتمد عمى المغة العربية لغرض تكضيحيا كشرحيا كتناكؿ اآلراء كاألفكار.)أبك الييجاء, 

 (.44ص ـ,2007
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ء, إذ إف االىتماـ بفرع دكف فعبلقتيا ببعضيا البعض عبلقة الجزء بالكؿ, كالكؿ بالجز 
آخر يؤدم إلى ضعؼ التعمـ في الفركع األخرل, كالضعؼ يشمؿ المغة كميا ألنيا كحدة متكاممة 
مترابطة كينبغي أف يتكازف االىتماـ بتدريس فركعيا لتكتمؿ قكاعدىا كصرفيا كببلغتيا كأدبيا. 

 (.105ـ, ص1999)الربيعي, 

, كقد احتمت مساحات كاسعة مف كتابات الباحثيف كمف ىذه الفركع الميمة مادة القراءة
لما تحتكيو  سة,المدر  في تعمـ التي المغة ميارات أىـ مف تعد فالقراءة القدامى منيـ كالمحدثيف,

ذا أراد التمميذ تحقيؽ النجاح في أم مادة دراسية   مختمفة, أنكاع عمىك  أخرل فرعية مياراتمف  كا 
ذا القراءة,يتمكف مف  أف يجب نما فقط الكممات ترديد مجرد عنيت فبل القراءة تر ذك كا   بيا نعني كا 

تقانيا األفكار عمى الحصكؿ  .جديدة بخبرات كالخركج كا 

" أف كثيران مف التبلميذ في المدارس االبتدائية في غزة ( 19ـ, ص1999كيذكر زقكت )
 .بغي"ال يجيدكف تعمـ المغة العربية, ألنيـ ال يجيدكف القراءة كال يقرءكف كما ين

بيا,  كاالستمتاع األطفاؿغرس حب القراءة في نفكس  أىميةالتربية عمى  عمماء كيؤكد
ىناؾ ترابطان قكيان بيف القدرة عمى القراءة كالتقدـ  أفأكدت عمى  األبحاث كالدراساتىناؾ ف أل

التمميذ عف أفكاره,  ساطتياالدراسي, كتعتبر القراءة مف أىـ كسائؿ االتصاؿ التي يعبر بك 
عدـ كضكح الفكرة  نتيجةالقرائية  األخطاءالتمميذ في  عالكقكؼ عمى أفكار غيره, ككثيران ما يقك 

كالتعبير  األفكارقؿ نالتي ال غنى عنيا لاليامة مف العناصر  الصحيحةلديو, لذلؾ تعتبر القراءة 
 عنيا.

حتى ال , ةتبلميذ المرحم يتقنياالتي يجب أف كتعد ميارة القراءة مف الميارات األساسية 
صعكبة في إتقاف باقي الميارات في المكاد الدراسية األخرل, كيتعرض تبلميذ المرحمة يكاجيكا 

 .األساسية, كخاصة تبلميذ المرحمة الدنيا إلى أخطاء متنكعة في القراءة

كنظران ألىمية الميارات القرائية فقد شيدت نشاطان بحثيان كبيران في األكساط التربكية 
ث اتجو العديد مف الباحثيف إلى دراستيا مف حيث مفيكميا كمستكياتيا كمعكقاتيا, العربية, حي

كقد كشفت تمؾ الدراسات عف ضعؼ التبلمذة في الميارات القرائية, كأنيـ يجدكف صعكبة كبيرة 
فييا, ككذلؾ ضعؼ أداء المعمميف الذيف تقع عمييـ مسؤكلية تعميميا, بسبب سمبية طرائؽ 

لممرحمة األساسية, فقد الحظ  ان التي يعممكف بيا, كمف خبلؿ عمؿ الباحث معمم التدريس التقميدية
أف التبلميذ يسكد بينيـ صعكبات في تعمـ الميارات القرائية األمر الذم نتج عنو تدني مستكل 
التحصيؿ لدل التبلميذ في مختمؼ المباحث الدراسية, كخاصة في المغة العربية, كىذا ما أكدتو 
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(, أبك طعيمة ـ2012(, عكض )ـ2015العممية التي أجريت مثؿ دراسة سالـ ) بعض الدراسات
 (.ـ2001(, السيمطي )ـ2003(, فكرة )ـ2010(, النكرم )ـ2010)

التعرؼ عمى الكممة كالفيـ القرائي, حيث  ىما ميارتافكلمقراءة ميارتاف أساسيتاف؛  
حركؼ كالكممات كمبلحظة أكجو تتطمب ميارة التعرؼ عمى الكممة تعرؼ التمميذ عمى أشكاؿ ال

الشبو كاالختبلؼ بينيما, بينما ميارة الفيـ القرائي عممية استخبلص متزامف لميارة تعرؼ التمميذ 
ـ 2009)السيد, .عمى أشكاؿ الحركؼ كالكممات كمبلحظة أكجو الشبو كاالختبلؼ بينيما

 (5,ص
امؿ مع المغة كمف الكاضح أف التبلمذة يختمفكف عف بعضيـ البعض مف حيث التع

مستكل التمميذ في ميارة القراءة, فالقارئ المبتدئ يختمؼ عف القارئ األكثر ل نتيجةن المكتكبة, 
نضجان مف حيث كمية المعمكمات كالمفاىيـ كالميارات التي يمتمكيا مف أجؿ الحصكؿ عمى 

 المعمكمات.
يجابيان إيرتبط  أف صعكبات التبلمذة في التحصيؿ الدراسي لممكاد األخرل يرى الباحثو

بالضعؼ القرائي, ألف يعد سببان مف أسباب الفشؿ المدرسي, كيؤدم إلى شعكر الطالب بالقمؽ 
 كاالضطراب الذاتي.

كبالرغـ مف األىمية الكبيرة لمميارات القرائية إال أف التبلميذ ما زالكا يعانكف مف صعكبات 
ضعؼ تعمـ الميارات القرائية أحيانان  شديدة في تعمـ الميارات القرائية, كيرل الباحث أف شيكع

أف يختار أفضؿ الطرائؽ كاالستراتيجيات  فيجبالتي يتبعيا المعمـ,  يةطريقة التدريسالإلى  يرجع
لجذب انتباه التبلميذ  كمثيرة حديثةالتي تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ, ليذا اختار الباحث طريقة 

الرؤكس المرقمة لدل تبلميذ الصؼ  ستراتيجيةاكتمكنيـ مف إتقاف الميارات القرائية مف خبلؿ 
ف ىذه إحيث الثاني األساس, مف خبلؿ المشاركة كالتفاعؿ كالتكاصؿ مع المعمـ كالمنياج, 

ضافةن التبلميذستراتيجية كاحدة مف أىـ االستراتيجيات التي تراعي الفركؽ الفردية بيف اال , كا 
ة, مع االحتفاظ بدكر المعمـ كحجر الزاكية في محكران لمعممية التعميمي التمميذلككنيا تجعؿ مف 

 .عممية التعمـ

كمع أف التعمـ التعاكني يقـك أساسان عمى إشراؾ الطالب المباشر في عممية التعمـ, إال أف 
تأكيد دكر المتعمـ ال يقمؿ مف أىمية الدكر الذم يقـك بو المعمـ لتحقيؽ األىداؼ عمى أكمؿ 

دارتو, كتنظيـ الميمات كجو, كيتمثؿ دكر المعمـ في التخ طيط كاإلعداد لتنظيـ الصؼ كا 
 (.69ـ, ص2009 التعميمية, كالمبلحظة الكاعية لمشاركة أفراد المجمكعة الكاحدة )عبد كعشا,
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بيا الحركة التربكية المعاصرة, التي لتعاكني أحد تقنيات التدريس التي نادت كيعد التعمـ ا
ميارات العمؿ الجماعي كتنمية في التحصيؿ الدراسي كالدراسات أثرىا اإليجابي  األبحاث أكدت

كيتـ عف طريؽ  ,في تنمية ميكليـ كاتجاىاىـ اإليجابية نحك المادة الدراسية التبلميذمساعدة ل
اشتراؾ مجمكعة مف الطمبة في انجاز عمؿ ما يدرككف أىميتو كيسعكف إلى إتمامو بحيث يتحمؿ 

 (.354ـ, ص2008)الحيمة,  كؿ فرد نصيبو مف المسئكلية لتحقيؽ أىداؼ.

التعمـ التعاكني, حيث تؤكد عمى  استراتيجياتكتعد استراتيجية الرؤكس المرقمة إحدل 
ىيكؿ خاص تـ تصميمو لمتأثير عمى نمط تفاعؿ الطبلب كتيدؼ إلى تحسيف إتقاف النتائج 
يـ التعميمية مف خبلؿ إشراؾ الطبلب في استعراض المكاد المشمكلة في الدرس كتحقؽ الف

لمحتكل الدرس, كتعد بنية متطكرة يتعيف عمى الطبلب مساعدة بعضيـ البعض في مجمكعات 
صغيرة, يسعى الطبلب لتحقيؽ نتائج ذات جدكل ليـ كألعضاء الجماعة جميعيـ إذ يشعر 
الطبلب أف كؿ كاحد منيـ مسؤكلية معينة كلكؿ منيـ دكر محدد ال بد أف يمارسو حتى يتكامؿ 

جمكعة كميا, كعميو يصبحكف مسؤكليف عف تعميـ بعضيـ بعضا كمادة بديمة العمؿ الخاص بالم
مثؿ رفع اليديف ثـ يعيف المدرس طالبا لئلجابة عف األسئمة التي  )لميياكؿ التقميدية )االعتيادية

أثيرت, ىذا الجك يسبب الكثير مف المتاعب في الصؼ ألف الطبلب يتقاتمكف فيما بينيـ مف 
 (Ibrahim, 2000, p.25اؿ المطركح. )أجؿ اإلجابة عف السؤ 

( الذم يعمؿ عمى تطكير Kaganإف ىذه االستراتيجية إحدل ىياكؿ سبنسر كاجاف )
بنيتيا كالتي أظيرت نتائج إيجابية مثيرة الىتماـ التمميذ فيي تساعد عمى تعزيز االىتماـ الكامؿ, 

ء, كتنمي التفكير كتدفع الطبلب كالترابط, كالمساءلة, كالمناقشة الفردية كالجماعية عمى حد سكا
لمتعمـ كتشكقيـ لممعرفة, كتدفعيـ لممشاركة مع المدرس, كتراعي الفركؽ الفردية, كتساعد عمى 
تحقيؽ أىداؼ المنيج, كيمكف استخداميا لمتحقؽ مف فيـ المفاىيـ الرئيسة, كجمع كمراجعة 

الطبلب عمى تحمؿ األفكار ككجيات النظر لجميع المشاركيف, فضبل عف ذلؾ فيي تشجع 
مسؤكلية بشكؿ أكبر في العممية التعميمية الخاصة بيـ كالتعمـ مف بعضيـ البعض, كتحسيف 
مستكل الحضكر لدل الطبلب, كتقبؿ الفرد اآلخر فييا بشكؿ أكبر, كانخفاض السمكؾ 
المضطرب كالخبلفات الشخصية بيف الطبلب, كما تكلد فيـ أعمؽ, كتحسيف مستكل العمؿ مف 

 ,Kagan, 2006) )العقؿ كالحساسية كالتسامح(, مع رفع مستكل مخرجات التعمـ العالي.ناحية 
p219) 

نصيب باإلجابة كال  تمميذالرؤكس المرقمة ألنيا تجعؿ لكؿ  استراتيجيةكقد اختار الباحث 
( 6-4إلى مجمكعات مف ) التبلميذمحدديف, حيث يقـك المعمـ بتقسيـ  تبلميذتعتمد عمى 
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( حسب عدد المجمكعة, كمف ثـ يطرح المعمـ 6-1في المجمكعة رقـ مف )كيعطى كؿ عضك 
سؤاالن يدكر حكؿ محتكل الدرس كيطمب مف كؿ مجمكعة دراسة ذلؾ السؤاؿ كالبحث عف اإلجابة 
يجابي, حتى يتأكد أف كؿ عضك في المجمكعة يتقف كيمتمؾ  األمثؿ كمناقشتيا بشكؿ فعاؿ كا 

لؾ رقمان, ككؿ مف يحمؿ ىذا الرقـ في المجمكعات المختمفة المعمـ بعد ذ كيختار ,ىذه اإلجابة
 عميو الكقكؼ كاالستعداد لئلجابة التي تمثؿ إجابة المجمكعة التي ينتمي إلييا.

فالفرد في الفريؽ جزء مف  ,فرصان أكبر لمممارسة كالتطبيؽ لمتمميذكأف ىذه الطريقة تكفر 
نشاط دكف االكتفاء باالستماع كالتجاكب خمية متكاممة العناصر يؤدم كؿ عنصر فييا دكره ب

استثمار الكقت بما ىك مفيد كبناء, كتضع محتكل المادة  لمتمميذالسمبي مع المعمـ, ككذلؾ تكفر 
 (.38ـ, ص2012التعميمية في إطار جذاب قابؿ لممعرفة كالفيـ كالتطبيؽ )الديب, 

 استراتيجيةيؼ دراسات سابقة تكظ كأ بحكثأم  تتطرؽلـ  -عمـ الباحث-كفي حدكد 
, مما شكؿ بغزة ة لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسالمرقمة في تنمية ميارات القراء الرؤكس

 .المجاؿأخرل في ىذا  ألبحاثيككف بداية , أف دافعان أساسيان باتجاه الباحث لمقياـ بيذه الدراسة

 مشكمة الدراسة:

 :التالي الرئيستتحدد مشكمة البحث في اإلجابة عمى السؤاؿ 
الرؤوس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة لدى تالميذ  استراتيجيةما أثر توظيؼ 

 الصؼ الثاني األساس بغزة ؟

 كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية:

 ما ميارات القراءة الكاجب تنميتيا لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسي؟  -1

بيف متكسطي درجات التبلميذ  ( α≤0.05)إحصائية عند مستكل  ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة -2
في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار المعرفي 

 لمميارات القرائية؟

بيف متكسطي درجات التبلميذ  ( α≤0.05)ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -3
اقة المبلحظة ريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبطفي المجمكعة التج
 لمميارات القرائية؟
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 الدراسة: رضياتف 

بيف متكسطي درجات التبلميذ  ( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل -1
ختبار المعرفي في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبل

 لمميارات القرائية.

بيف متكسطي درجات التبلميذ  ( α≤0.05)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -2
في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المبلحظة 

 .رائيةلمميارات الق

 أىداؼ الدراسة:

 :إلىتيدؼ الدراسة 

الرؤكس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة لدل تبلميذ  استراتيجيةسة أثر تكظيؼ درا -1
 األساسي بغزة. الثانيالصؼ 

 بغزة. األساس الثانيالتي يجب أف يمتمكيا تبلميذ الصؼ  ئيةميارات القراالتحديد  -2

 .تطبيقيا فم االنتياء المرقمة بعد الرؤكس استراتيجية نحك التبلميذ اتجاىات عف الكشؼ -3

التعرؼ عمى داللة الفركؽ في ميارات القراءة بيف مجمكعتي التجريبية كالضابطة لدل  -4
 األساسي. الثانيالصؼ  تبلميذ

 أىمية الدراسة:

 تتمثؿ أىمية الدراسة في:

 المغة تدريس مجاؿ في الحديثة التكجيات التقدـ العممي كالمعرفي الدراسة مع ىذه تنسجـقد  -1
 .القراءة ميارات تيتـ بتنمية تيكال العربية

 عمى أكلكية ية التفكير ككضع اليدؼ التربكمكيف التبلميذتفيد معممي المغة العربية بتعميـ قد  -2
كتحديات كالتغمب  صعكباتقادريف عمى مكاجية ما يقابميـ مف  يككنكااألىداؼ التعميمية, حتى 

 عمييا بطرؽ سميمة.

كمربي الدكرات التدريبية في امتبلؾ استراتيجيات حديثة في تفيد مشرفي المغة العربية قد  -3
 التدريس.
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تقدـ الدراسة اختباران لميارات القراءة يمكف مف خبلليا التعرؼ عمى مستكيات أداء قد  -4
 التبلميذ ليذه الميارات.
 مصطمحات الدراسة:

ركع ما يؤثر عمى مش إيجابي( بأنو:" كؿ تغير سمبي أك 9ـ, ص2009عرفو عامر )أثر: 
 نتيجة ممارسة أم نشاط تطكرم".

" الفارؽ الداؿ إحصائيا بيف مستكل درجات تحصيؿ مجمكعتي البحث التجريبية  األثر ىك:
 كالضابطة".

كالتي تعنى البراعة  strategiaإلى الكممة اليكنانية  استراتيجيةيعكد أصؿ كممة ستراتيجية: اال
إلى تكزيع كاستخداـ كسائؿ كأدكات الجيش مف اجؿ تشير  كاالستراتيجيةالعسكرية أك فف الحرب, 

الكصكؿ إلى الطرؽ المتبعة في تنفيذ كؿ عنصر مف عناصر الخطة , كطريقة تكظيؼ جميع 
 المصادر كاإلمكانات بما فييا الجيكش في المعركة.

 عرفيا كؿ مف: 

 ( بأنيا:55ـ, ص2013)قطامي,  -

ليا استخداـ كافة اإلمكانات كالكسائؿ المتاحة "خطة محكمة البناء كمرنة التطبيؽ, كيتـ مف خبل
بطريقة مناسبة لتحقيؽ كفاءة أك مجمكعة كفاءات تتظافر معا, كتتضمف أشكاال مف التفاعؿ بيف 

 التمميذ كالمدرس كمكضكع المعرفة".

 ( بأنيا: 206ـ, ص2007)أبك رياش,  -

ـ لجعؿ عممية التعمـ أكثر "ىي إجراء أك مجمكعة مف اإلجراءات المحددة التي يقـك بيا المعم
 سرعة كسيكلة كمتعة, كمكجية ذاتيا بشكؿ أكبر, فضبل عف قابميتيا لبلنتقاؿ إلى مكاقؼ جديدة.

سمسمة مف اإلجراءات التي يتـ تخطيطيا بإحكاـ,  :أنياإجرائيا ويعرفيا الباحث  
أىداؼ التعمـ,  عمى تحقيؽ التبلميذكتكظيؼ اإلمكانات المادية كالبشرية في المدرسة لمساعدة 

كجعؿ التعمـ أكثر سيكلة, لمكصكؿ إلى مخرجات في تمكينيـ مف ميارات التعمـ الذاتي كأدكاتو, 
ضكء األىداؼ التي كضعيا الباحث, كىي تضـ مجمكعة مف األساليب, كالكسائؿ, كاألنشطة, 

 كأساليب التقكيـ.
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 المرقمة: الرؤوس

التبلميذ يجيات التعمـ التعاكني يتـ مف خبلليا تقسيـ إحدل استرات" عرفيا الباحث إجرائيا: بأنيا  
( أعضاء, حيث 6-4, يتراكح عدد أعضاء كؿ مجمكعة مف )إلى مجمكعات تعميمية متباينة

(, ثـ يقـك المعمـ بطرح سؤاؿ عمى الطبلب يدكر 6-1يتخذ كؿ عضك رقما يتراكح ما بيف )
لمستكيات التعميمية, ثـ يضع الطبلب حكؿ محتكل الدرس, كتتفاكت األسئمة بحيث تراعى كافة ا

رؤكسيـ معا لكي يتأكدكا مف أف كؿ فرد يعرؼ اإلجابة, بعدىا يختار المعمـ رقما معينا, ككؿ 
مف يحمؿ ىذا الرقـ في المجمكعات المختمفة عميو الكقكؼ كاالستعداد لئلجابة التي تمثؿ إجابة 

يجية أنيا تضمف حؽ التمميذ في التعمـ المجمكعة التي ينتمي إلييا, كيستفاد مف ىذه االسترات
 كالنشاط, كتطكير ميارات االتصاؿ بينيـ".

( بأنيا: " األداء السيؿ الدقيؽ القائـ عمى 19ـ, ص2010) يعرفيا أبك شقير كحمس الميارة:
 الفيـ لما يتعممو اإلنساف حركيان كعقميان مع تكفير الجيد كالتكاليؼ".

 القدرة عمى أداء أم عمؿ بدقة كسيكلة, كفي أقؿ كقت ممكف.كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا: 

عممية التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة كنطقيا  "بأنيا:  (57ـ, ص2017) حمس يعرفياالقراءة: 
  ."نطقان صحيحان في حاؿ ككنيا جيرية

نظاـ صكتي يتمثؿ في مجمكعة مف اإلشارات عممية عقمية ك  :بأنياإجرائيا الباحث  عرفيا
ز, كتشكؿ أداة مف أدكات المعرفة, ككسيمة لمتفاىـ بيف أفراد المجتمع في جميع مياديف كالرمك 

 الحياة, كبدكنيا يتعذر نشاط اإلنساف المعرفي.

تقاف,  ( بأنيا: "13ـ, ص2011تعرفيا الشكبكي ) ميارات القراءة: قدرات لغكية تدرس بدقة كا 
  ".أفكار كمعاني إلى كنطقو كترجمتو, التعرؼ عمى الرمز المكتكبكتيدؼ 

ميارات األساسية المترابطة مع بعضيا البعض, : مجمكعة اليعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا
في التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة كتحكيميا إلى رمكز مفيكمة مكتكبة,  كالمتمثمة في قدرة التبلمذة

 قراءة صحيحة.كقراءتيا 
ساسية األكلية التي تبدأ مف الصؼ أحد صفكؼ المرحمة األ :األساس الثانيتالميذ الصؼ 

 .( سنكات8-7)الصؼ بيف  التبلميذ في ىذا أعمار كتتراكحاألكؿ األساس حتى الرابع األساس, 
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 حدود الدراسة:

 الحد المكاني: -1

كاقتصرت الدراسة  ,األساسي بمدارس قطاع غزة الثانيالصؼ  ـ تبلميذمجتمع الدراسة ى 
( التابعة بنيفاألساسي بمدرسة دار األرقـ النمكذجية ) انيالث تبلميذالحالية عمى عينة مف 
 غزة.شرؽ  – لمديرية التربية كالتعميـ

 الحد الزماني:  -2

 . ـ2016 - 2017لمعاـ الدراسي  الثانيالدراسة في الفصؿ الدراسي  تـ إجراء

 الحد النوعي: -3

 عض ميارات القراءة اقتصرت الدراسة عمى تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية ب

 )ميارات التعرؼ كالفيـ القرائي " القراءة الصامتة", كميارات النطؽ القرائي "القراءة الجيرية"(.
 الحد لموضوعي: -4

 .األساسي الثانيعمى طبلب الصؼ  ةالمقرر مف كتاب لغتنا الجميمة  الثامنةالكحدة 
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 الفصؿ الثاني:

 اإلطار النظري 
يتناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف النظرية البنائية كمبادئيا كدكرىا في تطكير أساليب 
كاستراتيجيات التعمـ النشط, كاستراتيجية الرؤكس المرقمة, ككذلؾ عرض لميارات القراءة كأىداؼ 

 تدريسيا في المرحمة األساسية.

 احث ذلؾ مف خبلؿ ثبلثة محاكر رئيسة:كسكؼ يعرض الب

 المحكر األكؿ/ استراتيجية الرؤكس المرقمة.

 المحكر الثاني/ ميارات القراءة.

 المحكر الثالث/ الخصائص النمائية لتبلمذة الصؼ الثاني األساس.

 كفيما يمي تفصيؿ لكؿ محكر.

 المحور األوؿ: استراتيجية الرؤوس المرقمة:
المرقمة إحدل استراتيجيات التعمـ التعاكني, حيث يعتبر التعمـ تعد استراتيجية الرؤكس 

 التعاكني أحد استراتيجيات التعمـ النشط, كأف التعمـ النشط ينتمي إلى النظرية البنائية.

كمف ىذا التسمسؿ العممي تـ التكصؿ إلى جذكر استراتيجية الرؤكس المرقمة, حيث 
ثـ التعمـ النشط, ثـ التعمـ التعاكني, كمف ثـ  يعرض الباحث بالحديث عف النظرية البنائية,

 الحديث عف استراتيجية الرؤكس المرقمة.
 Constructivism Theoryأواًل: النظرية البنائية 

 مفيـو النظرية البنائية:

فمف خبلؿ إشكالية,  يعتبر( (Constructivismمحدد لمبنائية  مفيـكإف البحث عف 
 الباحث عددان مف التعريفات منيا.ـ النظرية البنائية كجد البحث في األدب التربكم حكؿ مفيك 

( بأنيا: " نظرية أك رؤية لعممية التعمـ التي تقـك عمى أف 30ـ, ص2016تعرفيا النحاؿ)
يبني معرفتو الخاصة بنفسو بناء عمى خبرتو السابقة بتكجيو مف المعمـ,  المتعمـ يككف نشطان 

األفكار الحالية في سياؽ البيئة المحيطة التي تساعد  كحيث تتطمب تفاعؿ المعرفة السابقة, مع
يمحصيا المتعمـ بنفسو؛ ليككف ليا معنى  المكتسبةالمتعمـ عمى بناء المعرفة بنفسو, فالمعمكمات 

 بالنسبة إليو بحيث يحدث اتزاف في بنيتو المعرفية".
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معمكمات ( بأنيا: "فمسفة تربكية تقـك عمى بناء ال27ـ, ص2015كعرفيا أبك سممية )
, الخبرات عمى أنيا مككنات داخميةيستطيع التعامؿ مع ىذه  االخاصة بالمتعمـ, كالتي مف خبللي

كأف المتعمـ يككف معرفتو بنفسو إما بشكؿ فردم أك مجتمعي بناء عمى معارفو الخالية كخبراتو 
ية, أك تفاعمو مع عناصر البيئة المختمفة سكاء كانت ماد , التي يكتسبيا مف خبلؿالسابقة

اجتماعية, حيث يقـك المتعمـ بانتقاء كتحكيؿ المعمكمات, كتككيف الفرضيات, كاتخاذ القرارات 
 معتمدا عمى البنية المفاىيمية التي تمكنو مف القياـ بذلؾ".

( بأنيا: " فمسفة التعمـ التي تستند إلى الخبرة 6ـ, ص2005كتعرفيا كزارة التربية العراقية)
منيا ينشأ مفيكمو الخاص لمعالـ الذم يعيش فيو, كيضع قكانينو الخاصة  الذاتية لمفرد, كالتي

 كأمثمتو الذىنية كالفكرية التي يستخدميا لكي يستكعب تجاربو كخبراتو.
تكجيو المتعمميف عمى فمسفة تربكية تقـك ب" :ابأني النظرية البنائية إجرائيان ويعرؼ الباحث 

بالعمؿ؛ ليحقؽ معنى لما يتعممو معتمدان عمى نفسو,  سيكلة, كانيماؾ المتعمـباكتساب المعرفة 
  البيئة.مع عناصر التفاعؿ كعمى خبراتو كمعارفو السابقة, كمف خبلؿ 

 مبادئ التعمـ في النظرية البنائية:

 (:15ـ, ص2013تقـك النظرية البنائية عمى مجمكعة المبادئ التالية كما بينيا )األغا, 

 .أىمية المعرفة لحدكث التعمـ 
 ففي عممية التعمـ, ألف المتعمـ  أساسيان  حجران لمعرفة السابقة لممتعمـ تعد ا خبرتو الجديدة  يككِّ

 .في ضكء معرفتو السابقة
 معتمدان عمى نفسو. أف المتعمـ يبني معرفتو الجديدة 
 .ضركرة األنشطة كالتجارب العممية لؤلطفاؿ, باإلضافة إلى أنشطة تحرؾ العقؿ كاليد 
 عمى الفرد مراجعة كتنظيـ أفكاره كخبراتو مرة بعد أخرل. لحدكث التعمـ يجب 
مف خالؿ العرض السابؽ لمبادئ النظرية البنائية الحظ الباحث االتفاؽ عمى المبادئ   

 التالية:

  تعد المعرفة السابقة لممتعمـ ضركرية لحدكث التعمـ الجديد حيث يبني المتعمـ خبرتو
 الجديدة في ضكء معرفتو السابقة.

  المتعمـ معرفتو مف خبلؿ التفاكض االجتماعي مع اآلخريف.يبني 
 .يبني المتعمـ معرفتو عمى أكمؿ كجو عندما يكاجو بمكاقؼ, أك ميمة, أك مشكمة حقيقية 
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 :بيئة الصؼ البنائي
يتطمب التحكؿ مف الصؼ التقميدم إلى بيئة الصؼ البنائية تكجيات عديدة في تنفيذ 

ـ, ص 2010)لصؼ البنائية كالتي بينتيا زيتكفتييئة بيئة االمناىج كتدريسيا بعض األمكر؛ ل
 ( كمنيا:197-196ص

 العقمية.ك الفكرية  تحقيؽ ىكيتوعيا, ليالطالب كتشج ذات قبكؿ 
  طرح المعمـ ألسئمة مفتكحة النياية كيسمح بزمف االنتظار لتفكير كاؼ لتقي اإلجابات

 أك المقترحات أك التعميقات.
 كير العالية, في بيئة الصؼ البنائية يؤدم لتحدم عقكؿ يشجع المعمـ مستكيات التف

 الطمبة لمكصكؿ إلى ما كراء معرفة الحقائؽ كحفظ المعمكمات.
  مع المعمـ كمع بعضيـ بعضا. الطمبة في الحكار كالمناقشةإشراؾ 
  تكلد التي استخداـ الطمبة لمبيانات الميمة, كالمصادر األكلية كالمكاد المادية المتفاعمة

 االعتماد عمى معمكمات اآلخريف.لطمبة الخبرات بدال مف عند ا

 مف خالؿ ما سبؽ يرى الباحث أنو إذا أردنا التحوؿ إلى بيئة صفية بنائية ال بد مف: 

 .تقبؿ الطالب كالترحيب بأفكاره كاحتراـ رأيو 
  تشجيع الطالب عمى االستقبللية مف خبلؿ استخدامو لمعمكمات كمصادر ذاتية بعيدة

 ماد عمى معمكمات الغير فقط.عف االعت
 .منح الكقت الكافي لمتفكير كتمقي اإلجابات كالتعميقات 
 .تشجع مستكيات التفكير العميا كتطكيرىا 
 .تشجيع الحكار االجتماعي كالمناقشة اليادفة مع المعمـ كمع زمبلئو الطبلب 

 خصائص النظرية البنائية:

 ليا تأثير في المكاقؼ التعميمية: الخصائص البارزة لمنظرية البنائية كالتي يككف  

 يككف المتعمـ فييا مسئكؿ عف تعممو بشكؿ تاـ. 
 بناء المعني, كبناء أنظمة لممعنى الذم يشمؿ يتعمـ فييا التبلمذة كيفية التعمـ. 
 يصطحب فييا المعمـ مفاىيـ جديدة, مما يزيد مف تفاعؿ التبلمذة داخؿ البيئة الصفية. 
 برنامج مياـ التعمـ كالمكاد كالمصادر التي مف خبلليا يبني  يككف المنيج فييا عبارة عف

 (.99ـ, ص2004محمد) .التبلمذة معرفتيـ
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النظرية البنائية تتفؽ عمى أف المعرفة السابقة لممتعمـ  خصائصكيرل الباحث أف  
ضركرية لحدكث التعمـ الجديد الذم يبنى بشكؿ ذاتي مف قبؿ المتعمـ الذم يحدث تغييرا في بنية 

لمتعمـ المعرفية كذلؾ عف طريؽ تعرض المتعمـ لمكقؼ تعميمي مف خبلؿ االنخراط مع ا
 المجتمع.

 Active Learningثانيًا: التعمـ النشط 

ظيرت دعكات متكررة إلى تنكيع كتطكير أساليب التدريس, التي تركز عمى إشراؾ   
إلى تعمـ نشط فعاؿ يحث  المتعمـ في عمميتي التعميـ كالتعمـ, كجعمو المحكر الرئيس, كصكالن 

رات كالمعارؼ المتعمميف أف يستخدمكا ميارات التفكير العميا, كاكتساب مجمكعة مف الميا
يتحقؽ حؿ المشكبلت, كاتخاذ القرارات كتحمؿ المسؤكليات, كال كاالتجاىات كالقيـ التي تساعدىـ 

ـ, كىـ المحكر األساس المحكر الرئيس في عمميتي التعميـ كالتعم عندما يككف المتعمـ ىكإال 
ـ,  (2008لمنقاش, كالتحميؿ كالتفكير كاالستنباط؛ ألنيـ عنصر نشاط كتفاعؿ. أبك ىداؼ

 (.11ص

 مفيـو التعمـ النشط:

( بأنو:" مجمكعة مف االستراتيجيات التي يتعمـ بيا 9ـ, ص2010عرفو الحربي ) 
 إشراؼ المعمـ".تحت ية, كالتي تساعده عمى النقد كالتفكير الصف الحجرةالطالب داخؿ 

في  تقـك عمى إشراؾ الطمبة( بأنو:" طريقة تدريس 28ـ, ص2007كعرفو أحمد السيد )  
 كالمناقشة ". عمى التفكير تساعدىـ أنشطةعمؿ 

( فيعرفو بأنو:" التعمـ الذم يقـك عمى إشراؾ المتعمـ في 53ـ, ص2006أما زامؿ )  
ل دكره كمتمًؽ لممعمكمة إلى ناقؿ كمحمؿ ليا, مختمؼ األنشطة كالقضايا التعميمية بحيث يتعد

كمتفاعؿ مع المعارؼ كالمكاقؼ التعميمية, كيقـك عمى اكتساب المعارؼ كالميارات مف خبلؿ 
 تكظيؼ أكبر قدر ممكف مف الحكاس".

التعمـ النشط إجرائيا بأنو: "طريقة تعمـ يمارس مف خبللو الطمبة أنشطة  ويعرؼ الباحث  
التي تؤكد عمى الدكر االيجابي لممتعمـ, كيتيح لو الفرصة لممشاركة في العممية التعميـ المتنكعة 

بداء رأيو, كتساعده عمى  التعميمية التي تشجعو عمى اإلصغاء االيجابي, لمتفكير كالمناقشة, كا 
تحمؿ المسؤكلية, كمعالجة البيانات, كالتفاعؿ بيف الطبلب في ضكء تكفير بيئة داعمة كآمنة 

 المزيد مف االكتشافات تحت إشراؼ المعمـ".كمحفزة عمى 
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 التعمـ النشط والنظرية البنائية

مف النظريات الحديثة التي اىتمت بالمتعمـ,  Constructivismتعد النظرية البنائية   
كركزت عمى أف التعمـ عممية نشطة كمستمرة, كقد قامت بعض استراتيجيات التعمـ النشط عمى 

مف رائد الفكر البنائي بأف المعرفة تبنى  Piagetم بيا, كذكر بياجيو األسس كالمبادئ التي تناد
 المتعمـ كال يستقبميا مف البيئة.خبلؿ 

( أف االنتقاؿ في قارب البنائية مف النظرية إلى 169ـ, ص2003كذكر زيتكف كزيتكف )  
لمتعمـ  التطبيؽ كالممارسة, سيتبعو التزاـ ببعض الشركط أك الظركؼ التي تكفرىا بيئة غنية

النشط, كمف ىذه الشركط, التأكيد عمى التعمـ المتمركز حكؿ المتعمـ, كتزكيد المتعمميف ببيئة 
تعميمية تشكؿ نشاطا أصيبل, كالسماح بالتفاكض االجتماعي كجزء أساس مف التعمـ, كأيضا 

كالجدؿ, بالمناقشة,  المتعمـالتعرض لمحتكل التعمـ, كأيضا قياـ  استخداـ األساليب المختمفة في
عف طريؽ االستماع,  بدالن مف استقباليا بشكؿو سمبيكفرض الفركض, كالتقصي, كبناء الرؤل 

أك القراءة, أك أداء التدريبات الركتينية, إلى الدكر النشط لممتعمـ الذم يتمثؿ في االكتساب 
 النشط لممعرفة, كفيميا.

لتطبيقي لمنظرية البنائية يرل الباحث أف التعمـ النشط ىك الجانب ا ذكركفي ضكء ما   
التي تحمؿ في طياتيا التأكيد عمى الدكر النشط االيجابي لممتعمـ, كتؤكد عمى بناء المعرفة 
كليس نقميا, كأف التعمـ عممية نشطة تسعى إلى إعداد الفرد لمكاجية تحديات الحياة المستقبمية 

ية بيف األفراد, كالعمؿ عمى بقدرات ككفاءات عالية, كما تسعى إلى تطكير العبلقات االجتماع
 تنفيذ كممارسة الميارات الحياتية الميمة لحياة الفرد, كتشجع عمى االستقبلؿ كالمبادرة كاإلبداع.

 مبادئ التعمـ النشط:

(, كعبد 29ـ, ص2012الجدم )ئ التعمـ النشط مف كجية نظر كؿ مف تتمثؿ مباد  
 ( فيما يمي:137ـ, ص2005الكىاب )

 المعمـ كالمتعمـ. يشجع التفاعؿ بيف 
 .يقدـ تغذية راجعة سريعة 
  أف معدؿ التعمـ النشط يزداد بزيادة اندماج المتعمـ في النشاط التعميمي, مف خبلؿ

االستماع, كالتحدث, كالكتابة, كالتقصي, كالفحص, كالتحميؿ, كربط المعمكمات الجديدة 
 بالخبرات السابقة لديو, كتطبيؽ ما تعممو في حياتو اليكمية.

 عتمد الممارسات التدريسية النشطة عمى افتراض التنكع كالتبايف في القدرات العقمية.ت 
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 .يحدث التعمـ بشكؿ أفضؿ عندما يككف الطالب محكر عمميتي التعميـ كالتعمـ 
 .يككف التعمـ النشط أفضؿ عندما يرتبط بحياة المتعمـ ككاقعو, كاحتياجاتو كاىتماماتو 
 اؼ التعميمية.اشتراؾ الطمبة في تحديد األىد 

 مف خالؿ العرض السابؽ لمبادئ التعمـ النشط الحظ الباحث أف أىـ المبادئ تكمف في:  

 .مراعاة الحرية في طرح االختيار, كطرح األسئمة 
 .إتاحة التكاصؿ الفعاؿ بيف المعمـ كالمتعمـ 
  تحديد أىدافيـ.اشتراؾ التبلميذ في تقكيـ أنفسيـ, ك 
 زة حكؿ المتعمـ.إتباع طرائؽ التدريس المتمرك 

يمثؿ التعمـ في األصؿ طريقة نشطة, كقد طرحت مكدكنالد نظاما لمتعمـ تكضح فيو   
كيفية تطبيؽ استراتيجيات كمبادئ التعمـ النشط داخؿ الحجرة الدراسية كخارجيا, كلكي يككف 
قة الفرد متعمما فاعبل, فاف ىناؾ كاجبات معينة ال بد مف إنجازىا في أكقات محددة, ضمف حم

متكاصمة مف التعمـ النشط, كىنا فإنو ينبغي التركيز عمى أربعة مف اإلطارات الزمنية ضمف 
 (51ـ, ص2006) النظاـ الدراسي كالتي تتمثؿ في التالي: عف سعادة كآخركف

 قبؿ الحصة الدراسية. -
 داخؿ الحجرة الدراسية كخبلؿ الحصة الدراسية. -
 بعد انتياء الحصة الدراسية مباشرة. -
 حصة الدراسية بفترة أطكؿ نسبيان.بعد ال -

 خصائص التعمـ النشط:

 ( أف خصائص كسمات التعمـ النشط تتمثؿ فيما يمي:207ـ, ص2009ذكرت دراج )  

 .المشاركة الفاعمة لممتعمـ 
  التركيز عمى كيفية تطكير ميارات التعمـ األساسية المتقدمة كتنميتيا أكثر مف نقؿ

 المعمكمة.
 ـ مصادر متعددة كمختمفة رئيسية كأكلية.تكجيو المتعمـ الستخدا 
  تكفير بيئة تعميمية فاعمة كمناسبة بإتاحة الكسائؿ كاألساليب التعميمية المختمفة التي

 تتناسب مع الفركؽ الفردية.
  التأكيد عمى التقييـ الذاتي لممتعمـ كمدل ارتباطو بالتعمـ كذلؾ مف خبلؿ تحديد معيار

 متعمـ.الحكـ عمى العمؿ كاليدؼ منو لم
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أف قيمة المعمكمات التي يقـك بيا الطالب بنفسو تككف أكبر مف التي يأخذىا  ويضيؼ الباحث  
كأف التعمـ النشط يزيد مف اندماج المتعمـ في العمؿ, كينمي العبلقات االجتماعية مف اآلخريف, 

ف, كالتفاعؿ االيجابي قكانيبيف المتعمميف, كبيف المعمـ, كأنو يعكد المتعمـ عمى االلتزاـ بالقكاعد كال
 بينيـ.

 استراتيجيات التعمـ النشط: 

 ( منيا ما يمي:40ـ, ص2007ذكر أحمد السيد ) 

 .التعمـ التعاكني 
 .تعميـ األقراف 
 .حؿ المشكبلت 
 .العصؼ الذىني كالمناقشة 
 .التعمـ الذاتي 
 .األلعاب التعميمية 
 .تمثيؿ األدكار 
 .مسرحة المناىج 
 .التعمـ البنائي 
 المتعددة. الذكاءاتت استراتيجيا 
 االكتشاؼ الحر, كاالكتشاؼ المكج 

 (:Learning Cooperativeثالثًا: التعمـ التعاوني )

 ٱ:مقدمة

لؤلساليب كاالستراتيجيات في الستينات مف القرف العشريف  أكلى التربكيكف اىتمامان متزايدان 
تحقيؽ األىداؼ التعميمية,  مان فيمساىك المناسبة التي تجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية, 

 مف خبلؿ تعمـ المفاىيـ كاكتساب الميارات. , كرفع المستكل التحصيميكتبادؿ األفكار كاآلراء

جفمغجغُّٱٹٱٹٱكمما ال شؾ فيو أف التعاكف تكميؼ إليي, كأمر رباني, 

  َّجمهلملخلحلمكجللكحكخكجكمقحقمفحفخف

ى الخير كعمى ما فيو فائدة لمناس, كحذرت "كدعت اآلية الكريمة إلى التعاكف عم(2)المائدة : 
مف التعاكف السمبي المتمثؿ باإلثـ كالعدكاف, كعمى ما فيو ضرر لمناس. كتتجمى أىمية التعاكف 
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مف  :"عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ,عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو الحديث الشريؼفي 
كمف يسر عمى  ,مف كرب يـك القيامةنفس عف مؤمف كربة مف كرب الدنيا نفس اهلل عنو كربة 

كاهلل في  ,كمف ستر مسممنا ستره اهلل في الدنيا كاآلخرة ,معسر يسر اهلل عميو في الدنيا كاآلخرة
كمف سمؾ طريقا يمتمس فيو عممنا سيؿ اهلل لو بو طريقا  ,عكف العبد ما كاف العبد في عكف أخيو

تمكف كتاب اهلل كيتدارسكنو بينيـ إال نزلت كما اجتمع قـك في بيت مف بيكت اهلل ي ,إلى الجنة
عمييـ السكينة كغشيتيـ الرحمة كحفتيـ المبلئكة كذكرىـ اهلل فيمف عنده كمف أبطأ بو عممو لـ 

  ".يسرع بو نسبو

كأحكج ما يحتاج إنساف ىذا العصر إليو تنمية ركح المعاكنة االجتماعية, كركح المسؤكلية 
ياة معقدة كاإلنساف ال يستطيع أف يحصؿ عمى ما االجتماعية مف أم عصر مضى, فالح

يحتاجو بنفسو فبل بد لو مف االستعانة بأخيو اإلنساف, كلـ يعد البيت كحده قادرا عمى إنماء ىذه 
الركح فألقى العبء عمى عاتؽ المدرسة كأصبحنا ننظر إلييا ككأنيا الكسيمة لتنمية ىذه الركح 

 (219ـ, ص2011)زاير, كعايز,  بكساطة ما تتبع مف الطرائؽ كاألساليب.

 ككما قاؿ الشاعر المتنبي:

ف لـ يشعروا خدـ     الناس لمناس مف بدٍو وحضرٍ   بعٌض لبعٍض وا 

 مفيـو التعمـ التعاوني:

قدـ الباحثكف تعريفات كثيرة لمتعمـ التعاكني تتضمف العبلقة اإليجابية بيف األفراد في 
 تحقيؽ األىداؼ المشتركة, منيا:

 التبلميذتقسيـ  يايتـ مف خبلل طريقة تعمـبأنو:"  (37ـ, ص2015سممية ) تعريؼ أبك
بيدؼ إنجاز إلى مجمكعات صغيرة غير متجانسة, بحيث يتعاكف طبلب المجمكعة الكاحدة 

 ". , تحت إشراؼ كتكجيو المعمـمحددة ميمة

طمبة إلى مجمكعات التقسيـ  تعمـ يقـك عمى( أنو: " 149ـ, ص2012كعرفو بدير )
كؿ مجمكعة  بحيث تكمؼ ,( أفراد6-2رة يتراكح عدد أفراد المجمكعة الكاحدة ما بيف )صغي

نتائج بتعميميا إلى الاالستفادة مف ك الذم كمؼ بو  كيقـك كؿ فرد بميمتوميمة تعميمية كاحدة, ب
 كافة التبلميذ".
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التبلميذ في ( بأنو: " نشاط تفاعمي بيف 187ـ, ص2008كعرفو المكلك كاألغا )
عداده  التخطيط لوتـ ات صغيرة, مجمكع كاضحة المعمـ لتحقيؽ ميمة محددة  مف قبؿكا 
 ".األىداؼ

إلى مجمكعات  التبلميذتقسيـ يتـ في تعمـ  طريقةالتعمـ التعاكني بأنو:"  ويعرؼ الباحث
( 6-4يتراكح عدد أفراد المجمكعة مف )ستكيات التحصيمية, مختمفي القدرات كالمصغيرة تضـ 

تحقيؽ اليدؼ المشترؾ, كيككف دكر المعمـ المراقبة كالتكجيو معان مف أجؿ  يعممكفأفراد, 
 كاإلرشاد كتنظيـ المكقؼ التعميمي".
 المبادئ األساسية لمتعمـ التعاوني:

يعتقد بعض المعمميف كغيرىـ أف جمكس الطمبة بجنب بعضيـ بعضا عمى الطاكلة, أك 
ميماتيـ ككاجباتيـ فذلؾ يمثؿ تعمما  بإنجازميـ في المختبر, أك ميدانيان؛ ليتحدثكا في أثناء قيا

تعاكنيا, فالتعمـ التعاكني الحقيقي ىك الذم يحقؽ األىداؼ كاألىمية كالمزايا, كلكي يككف التعمـ 
ـ, ص 2012التعاكني حقيقيان يجب أف يتكافر فيو المبادئ األساسية التالية التي ذكرىا بدير )

 ( في كتابو:150-149ص 
 تضمف عنصريف ميميف ىما:التعمـ: وي -1

 .أنشطةإليو مف يككف التمميذ مسؤكؿ عـ يعيد تعمـ الفرد بنفسو:  - أ
 كد مف أف جميع األفراد قد تعممكا: التأ - ب
يدرؾ كؿ طالب في المجمكعة أف جيده لف  كأفيجب تكاثؼ الجميع مف أجؿ التعمـ,  - ت

 .إلييايفيده كحده فحسب بؿ يفيد جميع أعضاء المجمكعة التي ينتمي 
 التعزيز: -2

تحقيؽ التعمـ المرغكب  أجؿبعضيـ البعض عمى زيادة التعمـ مف الطبلب يشجع  أف -
 فيو.

 تقويـ األفراد: -3

ميمة ما, بيدؼ التعرؼ عمى نقاط  إنجازالمجمكعة في  أفرادعمؿ  أداءيتـ تقييـ  -
 غذية الراجعة لتحسيف األداء كتطكير الميارات التعاكنية.تالالضعؼ كالقكة, كتقديـ 
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 ميارة االتصاؿ: -4

مستكل راؽو مف  إلقامة اآلخريفيمتمؾ كؿ طالب ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ مع  أفيجب  -
 الحكار كالمناقشة.

أثناء تعمـ المادة التعميمية أف أف مبادئ التعمـ التعاكني تتطمب مف الطمبة  ويرى الباحث
نجاحو كنجاح عف  الن نو مسؤك بأمف كأف يؤ , الذم يعيد إليو يسيـ كؿ طالب بنصيبو مف العمؿ

, كأف تتكاثؼ الجيكد باإلضافة إلى تشجيع المعمـ لكؿ طالب في المجمكعة, مف أجؿ مجمكعتو
لمساعدة لممجمكعة التي تحتاج الميمة المككمة لممجمكعة عمى أتـ كجو, كتقديـ الدعـ كا إنجاز
 ذلؾ.

  مميزات التعمـ التعاوني:

لمتعمـ التعاكني في المجاالت  إيجابيةىناؾ تأثيرات  أظيرت نتائج البحكث التي أجريت أف
 اآلتية:
 ارتفاع نتائج التحصيؿ األكاديمي عند الطمبة. .1
 ازدياد التفاىـ المتبادؿ بيف أفراد المجمكعة. .2
 اإلحساس باألماف بيف المجمكعة بدالن مف القمؽ كالتنافس. .3
ك العمؿ الجماعي كالمشاركة تنمية االتجاىات اإليجابية نحك المدرس كمساعدة األقراف, كنح .4

 (.117ـ, ص2008اإليجابية كالتعاكف. زقكت )

 ويضيؼ الباحث إلى مميزات التعمـ التعاوني:

 محكر العممية التعميمية التعممية. يككف المتعمـ-1

تنمية ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي بيف التبلميذ مما يزيد الكد كاالحتراـ بيف أفراد  -2
 المجمكعة.

 األفكار كاآلراء بيف التبلميذ. تبادؿ -3

 تنمية الثقة بالنفس كالشعكر بالذات كالقدرة عمى اتخاذ القرار. -4

بعضيـ البعض في تعمـ  كفيساعد ألنيـ, جميع المتعمميفيكفر فرص لضماف نجاح  -5
تقاف الميارات التي تتعمميا المجمكعة.  المفاىيـ كا 
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 مـ التعاوني:االستراتيجيات التدريسية المستخدمة في التع

يتصؼ التعمـ التعاكني عف غيره مف الطرائؽ التدريسية بكثرة االستراتيجيات التي تكفر فرص 
ـ, ص ص 1997)عمؿ لمتبلمذة في مجمكعاتو صغيرة. كمف االستراتيجيات التي ذكرىا جابر

 ( كىي:49-88

 (.Student Teams Achievement Divisionفرؽ التحصيؿ الطبلبية ) -1

 (.Jigsawالمقطكعة أك التعمـ التكاممي التعاكني ) الصكر -2

 (.Learning Togetherالتعمـ بالمشاركة أك التعمـ معا ) -3

 (.Mastery cooperative learningالتقاني )االتعمـ التعاكني  -4

 (.Think pair shareفكر زاكج شارؾ ) -5

 (.Numbered Heads Togetherالرؤكس المرقمة ) -6
 (Numbered Heads Togetherراتيجية الرؤوس المرقمة معًا )رابعًا: است

بيا الحركة التربكية  نادتالحديثة التي  االستراتيجيات تعد استراتيجية الرؤكس المرقمة أحد
, حيث تقـك عمى يجابي في التحصيؿ الدراسيالعممية أثرىا اإل األبحاثالمعاصرة, كالتي أثبتت 

, كخمؽ التفاعؿ رة تعمؿ معا مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ محددإلى مجمكعات صغي التبلميذتقسيـ 
جديد عمى المعمميف, كالمربيف التربكييف؛ ألف ىذه ىذا المفيـك ليس كالترابط اإليجابي, كأف 

الطريقة ىدفت إلى إيجاد ىيكمية تنظيمية جديدة تضمف أف كؿ عضك في المجمكعة يعرؼ 
زز التعمـ الفردم ألف كؿ طالب يحتمؿ أف المعمـ, كتع الذم يطرحولمسؤاؿ,  ةالصحيح اإلجابة

 يككف مسئكؿ عف نجاح مجمكعتو.

تكفر لممتعمـ فرصا أكبر لمممارسة كالتطبيؽ, فالفرد في الفريؽ جزء مف أف ىذه الطريقة 
خمية متكاممة العناصر يؤدم كؿ عنصر فييا دكره بنشاط دكف االكتفاء باالستماع كالتجاكب 

ر لممتعمـ استثمار الكقت بما ىك مفيد كبناء, كتضع محتكل المادة السمبي مع المعمـ, ككذلؾ تكف
 (.38ـ, ص2012التعميمية في إطار جذاب قابؿ لممعرفة كالفيـ كالتطبيؽ. الديب )

 نشأة الرؤوس المرقمة:

عندما تمكف ) سبنسر كاجاف (  المرقمة بدأ الرؤكسإف التدريس كفؽ استراتيجية   
, الذم سمح لو أف يطبؽ خططو Roger Skinner (1980)بمساعدة األستاذ ركجر سكنر 
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بحجة عدـ كتراكيبو في التعمـ التعاكني في مدرستو, حيث إف مديرم المدارس رفضكا مساعدتو 
االبتعاد عف مناىج التيجي التي يتبعكنيا, ثـ تكالت المساعدات عميو مف أفراد  استطاعتيـ عف

بالتعمـ كيبيا المختصة بأكمميا لتطبيؽ نظريتو كترا بالكاليات المتحدة ككندا كفتحكا لو مقاطعات
 (Kagan, 1994, p. X1التعاكني. )

 هـ( تغير مفيـك )كاجاف( لمتعمـ التعاكني حيث انتقؿ مف اعتبار 1985كبحمكؿ عاـ )
مجرد تطبيؽ تركيب إلى اعتباره أف الدرس نفسو يتككف مف مجمكعة مف التراكيب,  ثـ اكتشؼ 

راكيب كؿ تركيب فييا عمى أثر الت يتبنىكس المتعددة التراكيب, كالتي الدر  فاعميةبعد ذلؾ 
عبر مجمكعات تأخذ  المعمـاتجاه األىداؼ التعميمية التي حددىا السابقة لو مع أخد الطبلب 

 المبنةالصفة الجماعية بصكرة كاممة مع الخبرات التعميمية, حيث أصبحت التراكيب ىي 
ـ( عمى أف الدركس المتعددة التراكيب ىي التي 1985في عاـ ) األساسية لبناء الدرس كقد برىف

تساعد عمى التعرؼ عمى األىداؼ كميا كبصكرة كافية, ككاف يريد قبؿ ىذا التاريخ أف يثبت 
أك البطاقات الممكنة المرمزة أك البطاقات  Jigsawأىميتيا فقط في التعمـ التعاكني لمنيج 
( ككانت تجد Kaganلب النظرية التي اتبعيا كاجاف ) المشتركة, ثـ أصبحت ىذه التراكيب ىي

تجاكبا مف قبؿ المدرسيف بصكرة مذىمة إذ أعطيت ليـ في نشاطات التعمـ التعاكني, كما حدد 
كاجاف مجمكعة مف األنشطة التي تختص ببعض التراكيب كذلؾ ألف اتحاد التراكيب كالمحتكل 

 .Kagab,1994, pدؼ تعميمي معمف )يعد مف أكثر طرائؽ فف التدريس الجيد لمكصكؿ لي
X1). 

 مفيـو الرؤوس المرقمة:

( بأنيا: " استراتيجية مف استراتيجيات التعمـ التعاكني 55ـ, ص2016عرفتيا النحاؿ )
تقـك عمى تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات غير متجانسة, مع إعطاء رقما لكؿ طالب في 

ية باستخداـ الكسائؿ التعميمية, كأكراؽ المجمكعة, ثـ يعمؿ المعمـ عمى شرح الميمة التعميم
العمؿ المعدة مف قبؿ ليذا الغرض, كيقكـ المعمـ بطرح سؤاال يدكر حكؿ محتكل الدرس, كيطمب 
يجابي,  مف كؿ مجمكعة دراسة ذلؾ السؤاؿ كالبحث عف اإلجابة األمثؿ كمناقشتيا بشكؿ فاعؿ كا 

ذه اإلجابة, كيطمب المعمـ بعد ذلؾ حتى يتأكدكا مف أف كؿ عضك في المجمكعة يتقف كيمتمؾ ى
رقما معينا, ككؿ مف يحمؿ ىذا الرقـ في المجمكعات المختمفة عميو الكقكؼ كاالستعداد لئلجابة 

لو كؿ طالب كيستفاد مف ىذه االستراتيجية أف التي تمثؿ إجابة المجمكعة التي ينتمي إلييا 
طمبة, كتطكير ميارات االتصاؿ الحؽ في التعمـ النشط, كحصكؿ االعتماد اإليجابي بيف ال

 بينيـ".
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 ىي إحدل االستراتيجيات التابعة لمتعمـ التعاكني,": بأنيا ـ(2015يعرفيا أبك سممية )
يتراكح لطمبة إلى مجمكعات بتقسيـ ا معمـ(, حيث يقـك الـ1993كرىا سبنسر كاجاف )ط التي

لمجمكعة كالمجمكعات مجمكعة, كيعطى المعمـ رقمان لكؿ طالب في اال( طبلب 6-4)عددىا 
كميا, يشرح المعمـ الميمة المطمكب دراستيا كيطمب مف الطبلب التفاعؿ معان في كؿ مجمكعة 

, بطريقة عشكائيةحتى يتأكد أف كؿ طالب في المجمكعة تـ تعممو, كبعد ذلؾ يختار المعمـ رقمان 
مف قبؿ مجمكعتو, عرض اإلجابة المتفؽ عمييا ب بقكـكؿ مف يحمؿ الرقـ مف المجمكعات كميا ك 

 ."كتحقيؽ اليدؼ حتى يتـ

( بأنيا: " إحدل استراتيجيات التعمـ 35ـ, ص2013كعرفيا الحمداني كالجرجرم )
التعاكني التي يعمؿ فييا الطبلب سكيا لضماف كؿ عنصر في المجمكعة أف يعرؼ الجكاب 

 الصحيح, كيتـ تطبيؽ ىذه االستراتيجية كفؽ خطكات مترابطة كمتسمسمة". 

(: بأنيا ترقيـ أعضاء المجمكعة بعد أف يطرح المعمـ 18ـ, ص2008يا أميف )عرف
السؤاؿ, يقـك كؿ طالب بكتابة إجابتو كتناقش في إطار المجمكعة, كبعد اإلشارة إلى استعدادىـ 
لئلجابة يقـك المدرس باختيار رقـ, كيستجيب طبلب المجمكعات األخرل الذيف يحممكف نفس 

 متزامنة مف صيغ االستجابات.الرقـ باستخداـ سمسمة 
استراتيجية الرؤكس المرقمة بأنيا: إحدل استراتيجيات التعمـ التعاكني  ويعرؼ الباحث

الطبلب إلى مجمكعات تعميمية غير متجانسة, يتراكح عدد أعضاء كؿ مجمكعة مف فييا  يقسـ
بطرح سؤاؿ (, ثـ يقـك المعمـ 6-1( أعضاء, حيث يتخذ كؿ عضك رقما يتراكح ما بيف )4-6)

عمى الطبلب يدكر حكؿ محتكل الدرس, كتتفاكت األسئمة بحيث تراعى كافة المستكيات 
بعدىا يختار  لمتأكد مف معرفة كؿ طالب لئلجابة,التعميمية, ثـ يضع الطبلب رؤكسيـ معا 

المعمـ رقما معينا, ككؿ مف يحمؿ ىذا الرقـ في المجمكعات المختمفة عميو الكقكؼ كاالستعداد 
ابة التي تمثؿ إجابة المجمكعة التي ينتمي إلييا, كيستفاد مف ىذه االستراتيجية أنيا تضمف لئلج

 حؽ الطالب في التعمـ كالنشاط, كتطكير ميارات االتصاؿ بينيـ.

يمكف استخبلص النقاط التالية كالتي اتفقت عمييا مف خالؿ عرض التعريفات السابقة 
 مة:التعريفات في تحديد مفيـك الرؤكس المرق

أنيا أحد األساليب التعميمية اليادفة لتنمية التحصيؿ األكاديمي المعزز لشخصية الفرد مف  -
 خبلؿ الجماعة التي ينتمي ليا.

 مف خبلليا يككف كؿ طالب معرض لممساءلة عمى حدة, كيككف مسؤكالن عف نجاح جماعتو. -
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ؿ الخبرات كتكظيفيا بشكؿ يتسـ العمؿ الجماعي فييا بالتفاعؿ بيف أفراد المجمكعة لتباد -
 متكامؿ.

التقييـ مف خبلليا ال يككف فرديا؛ بؿ جماعيا, كبذلؾ يعمؿ كؿ فرد إلنجاح المجمكعة التي  -
 ينتمي إلييا كذلؾ بتطبيؽ ما أسند إليو مف مياـ.

يتـ العمؿ الجماعي في شكؿ منظكمة متكاممة لعمؿ التغذية الراجعة بيف أفراد المجمكعة عمى  -
 ألداء بما يحقؽ األىداؼ المرجكة منيا.تحسيف ا

 خطوات تنفيذ استراتيجية الرؤوس المرقمة: 

( خطكات 95ـ, ص2011كالشمرم ) Kagan & Kagan(2009قسـ كبل مف )
 االستراتيجية كما يمي:

 يقسـ المعمـ الطبلب إلى مجمكعات مف ستة طبلب كقد يزيد. -1

 ( أك حسب عدد أفراد المجمكعة.6-1) مف األرقاـ ان كؿ عضك في المجمكعة رقم يأخذ -2

 كؿ طالب عمى معرفة باإلجابة. يناقش الطبلب شفكيان أك يتفقكف عمى اإلجابة بحيث يككف  -3

, ثـ يطرح السؤاؿ تخداـ حجر النرد أك أم طريقة عشكائية( باس3ينادم المعمـ مثبل الرقـ ) -4
 مرة أخرل.

اختمفت إجابة  إذا, عة التي ينتمي إليياالمجمك ( ليقدـ إجابة 3كؿ طالب رقمو ) يقؼ -5
 ممجمكعات السبب.الطالب اآلخر في مجمكعة أخرل أك جاء بأفكار جديدة, يكضح ل

كالرياضيات كالمغة العربية ك...,  تشمؿ األسئمة كافة المكاد التعميمية, منيا مادة العمـك -6
رح األسئمة كالمناقشة كيفضؿ األسئمة التي تنمي ميارات القراءة كاالستماع كالتحدث كط

 كالتفكير. 

كيؤكد الباحث عمى تبلشي تكقعات الطمبة بالنجاح بسرعة عندما يكرر المعمـ تكميفيـ بكاجبات 
 كاختبارات صعبة جدان 
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 نموذج مبسط لخطوات استراتيجية الرؤوس المرقمة (:2.1) شكؿ
  

 مراحؿ تنفيذ استراتيجية الرؤوس المرقمة معا:

 مكضحة فيالجيد ليا قبؿ تطبيقيا في الصفكؼ األساسية,  بالتخطيطراتيجية يرتبط نجاح االست
 : Kagan& Kagan (2009(, )263-262ـ, ص ص 2007) ست مراحؿ: زيتكف

مكضكع الدرس أك المشكمة  إلىالتبلميذ  انتباهجذب  إلىتيدؼ األولى: مرحمة التييئة الحافزة: 
 .كتحفيزىـ التبلميذانتباه  إثارةالمراد حميا. كمف ثـ 

التبلميذ لممشكمة  إفياـقياـ المعمـ بتكضيح المياـ أك  إلىتيدؼ الثانية: مرحمة توضيح المياـ: 
 .المراد حميا مف خبلؿ ربط متطمبات التعمـ السابقة بتمؾ المياـ أك المشكمة

عات, لمعمؿ التعاكني, كتقسيـ التبلميذ لمجمك  المعمـينتقؿ فييا الثالثة: المرحمة االنتقالية: 
 .بيف التبلميذ اـيع الميكز البلزمة لمعمؿ التعاكني مع ت باإلرشاداتكتزكيدىـ 

, مع تنقؿ إلييـالمياـ المككمة  بإنجازيقـك فييا التبلميذ الرابعة: مرحمة عمؿ المجموعات: 
 .النجاز الميمة بشكؿ صحيح  كاإلرشادالمعمـ بيف المجمكعات بغرض تقديـ النصح كالتكجيو 

يتـ مف خبلليا قياـ كؿ مجمكعة بإبداء آرائيا كأفكارىا رحمة المناقشة الصفية: الخامسة: م
كالنتائج التي تكصمت إلييا, مع تصكيب األخطاء كمناقشة الصعكبات التي كاجيت كؿ 

 .مجمكعة
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كيتـ فييا تمخيص الدرس مف خبلؿ عرض األفكار كالنتائج السادسة: مرحمة إنياء الدرس: 
ميذ, كتعييف بعض الميمات البيتية لبحثيا كمناقشتيا في الدرس القادـ, التي تكصؿ إلييا التبل

 .مع منح المكافأة لممجمكعة التي أنجزت الميمة بنجاح
 مميزات استراتيجية الرؤوس المرقمة:

 الستراتيجية الرؤكس المرقمة مميزات كثيرة يمكف إجماليا في ما يمي:

نقاش الصفي بيف المدرس كالطبلب عند تسيـ في خمؽ نمط مف التفاعؿ كالحكار كال -1
 استدعاء المعمكمات مف قبؿ الطالب القائـ عمى المبلحظة كالمراقبة.

تعد أداة تحث العقؿ عمى التفكير كالتنظيـ الذىني كتكفر فرص متكافئة )كما كنكعا( مف  -2
حيث جذب انتباه المدرس لمطبلب عمى اختبلؼ مستكياتيـ العممية. عمى خبلؼ ما ىك معركؼ 

يعمد المدرس عمى استدعاء الطمبة المتفكقيف بشكؿ أكبر مف الطمبة أصحاب المستكل 
 المنخفض في اإلنجاز كعند استدعائيـ يتـ طرح األسئمة السيمة عمييـ.

تمنح الطمبة فرصا في إبداء آرائيـ المختمفة كىذا بدكره يؤدم إلى تعكيدىـ عمى احتراـ الرأم  -3
 كالرأم المقابؿ.

ب مف المدرس أف يختار بطريقة عشكائية الطمبة لئلجابة مما يسيـ في تكفر فرص تتطم -4
 استجابة أكثر إنصافا مف كقكؼ الطبلب الذيف يرفعكف أيدييـ.

تساعد عمى رفع دافعية التعمـ كتحسيف نتائج التعمـ لمذيف يعانكف انخفاض في مستكل  -5
ؼ كأنيـ بمستكل قدرة الطبلب المتفكقيف األداء مف خبلؿ إتاحة العديد مف الفرص لمرج في الص

 (Kagan.s, 2009, p9لمرد داخؿ الصؼ. )

تشجع التعميـ بيف األقراف مف خبلؿ التفاعؿ بيف الطبلب األذكياء الذيف يعرفكف الجكاب  -6
 ألعضاء الفريؽ اآلخريف الذيف ال يفعمكف ذلؾ.

فع ركح التنافس كالمتعة ناتج تسيـ في تحفيز الطبلب عمى التعمـ بنشاط أثناء الدرس, كر  -7
   Jalt, 2006, p87)مف التفاعؿ ليف أعضاء الفريؽ الكاحد القائـ عمى مساعدة بعيـ البعض. )

 ويضيؼ الباحث إلى مميزات استراتيجية الرؤوس المرقمة أنيا :

 .تساعد الطمبة عمى إتقاف الحقائؽ األساسية كالمفاىيـ كالمعمكمات كمراجعتيا قبؿ االختبار -1

 يمكف استخداميا مع مجمكعة كاسعة جدا مف األىداؼ التعميمية. -2
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مساعدة الطالب عمى تعمـ المعمكمات كاألفكار كالميارات مف خبلؿ طرح األسئمة الصعبة  -3
 التي تتطمب التفكير كالمناقشة بيف الطمبة.

 تسيـ في زيادة ركح التعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ الكاحد. -4

عممية التعميمية مف خبلؿ استخداـ أسمكب الحكار كالمناقشة كالتفاعؿ الصفي تنظيـ سير ال -5
 بيف المدرس كالطبلب مف جية كبيف الطبلب مع بعضيـ البعض مف جية أخرل. 

 خصائص استراتيجية الرؤوس المرقمة:

 المجمكعات غير المتجانسة. -1

 كؿ عضك مف أعضاء المجمكعة لديو عدد أك رقـ مختمؼ. -2

 (Ibrahim, 2000, p25) كير معا )رؤساء معا(التف -3

 يعتمد نجاحيا عمى التفاعؿ االيجابي بيف الطبلب. -4

 تستخدـ في كافة المكاضيع كالتخصصات. -5

 صالحة لجميع المراحؿ التعمـ العاـ كحتى المرحمة الجامعية. -6

 (.112ـ, ص2001تعتمد عمى تقسيـ تبلميذ الصؼ إلى مجمكعات صغيرة. )العيكني,  -7
 ويضيؼ الباحث إلى خصائص استراتيجية الرؤوس المرقمة ما يمي:

 أف الطالب فييا يكمؿ دكر المعمـ كال يمغيو. -1

يككف ىدؼ الفرد ىك ىدؼ المجمكعة؛ ألف إجابة الفرد تمثؿ المجمكعة بأكمميا كليس الفرد  -2
 كحده.

 أىداؼ استراتيجية الرؤوس المرقمة:

( كما 117ـ, ص2009كما يكضحيا )أمبك سعيد كالبمكشي,  تتمثؿ أىداؼ الرؤكس المرقمة
 يمي:

 القضاء عمى الجمكد الفكرم. -1

 تنمية قدرات التعبير كاإلقناع المفظي. -2

 تنمية التفكير اإلبداعي. -3

 تفجير طاقات المتعمميف. -4
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 إتاحة الفرصة لجميع المتعمميف. -5

 تنمية ميارات التفكير العممي. -6

 ت أكبر لمتفكير.تكفير مساحا -7

 ألىداؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة ما يمي: ويضيؼ الباحث

 بث ركح التعاكف بيف الفريؽ الكاحد لكؿ مجمكعة. -1

 المتفكقيف بصكرة غير محرجة ليـ كدفعيـ لممشاركة. الطبلب دمج الطبلب الضعاؼ مع -2

 .االتكاليةاركة كتجبره عمى عدـ تتبنى عممية االنتباه كاالستعداد كالجاىزية عند الطالب لممش -3

 غرس قيمة تربكية داخؿ الفصؿ مف خبلؿ شعارات يتبناىا الطبلب في سمككيات. -4
 أىمية استراتيجية الرؤوس المرقمة:

 األىداؼ.لمتأكد مف مدل تحقيؽ  قبؿ االختبار لممراجعة السريعة ميمةالرؤكس المرقمة  -1

 الكاحدكاالعتماد االيجابي المتبادؿ ألعضاء الفريؽ ىده الطريقة تحقؽ المسئكلية الفردية  -2

 (.101ـ, ص2010)عبد الفتاح, 

 تكلد لدل المتعمـ ركح المجازفة كالدافعية لمعمؿ كتحقيؽ النجاح لممجمكعة التي ينتمي إلييا. -3

 المتعمقةحمكؿ كاقتراحاتيـ لممف خبلؿ تقديـ البدائؿ  آرائيـلمتعبير عف  يفتكفر فرصا لممتعمم -4
 (.38ـ, ص2011لمشكبلت )الديب, با

 يعمؿ الطبلب فييا بركح الفريؽ الكاحد كتقبؿ الطبلب آلراء بعضيـ البعض. -5

يحقؽ النجاح جميع الطبلب كفي الكقت نفسو يتصدكف لمفشؿ مع بعضيـ البعض مع تحقؽ  -6
 (.42ـ, ص2015تأكيد الذات. )أبك سممية, 

 ؤوس المرقمة ما يمي:ويضيؼ الباحث إلى أىمية استراتيجية الر 

 تكطيد كتطكير العبلقات االجتماعية اإليجابية بيف الطبلب. -1

 تنمية السمكؾ االجتماعي المرغكب فيو, داخؿ الصؼ خارجو. -2

 يككف الطالب مسؤكالن عف تعميـ نفسو كزمبلئو في المجمكعة. -3
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لتسمطي كالذم تشيع في الصؼ جك ديمكقراطي بيف المعمـ كالطالب, كتخفؼ مف الجك ا -4
 يزيد مف القمؽ, كتحكلو إلى جك كدم.

 دور المعمـ في استراتيجية الرؤوس المرقمة:

(, كككجؾ 33ـ, ص2010( , كجمعة )p,185 ,2004أشار كؿ مف أبك حرب كآخركف )  
(, بأف Lori, 1999( كلكرم )Lori, 2000(, كلكرم )p,154-156 ,2008كآخركف )

لمطبلب لمعمؿ داخؿ الفصؿ إال أف ذلؾ ال يعني تقميؿ دكر االستراتيجية تتيح فرصة كبيرة 
المعمـ, فعمى الرغـ مف أف مسؤكلية التعمـ تقع عمى عاتؽ الطبلب إال أف لممعمـ أدكارا متعددة, 
كدكره األكبر يككف في مرحمة التخطيط الجيد لمتعمـ, أما في مرحمة التنفيذ فيتحكؿ العبء األكبر 

 .رؾ بفاعمية في عممية التعمـعمى عاتؽ المتعمـ حيث يشا

 عمـ في تنفيذ استراتيجية الرؤكس المرقمة معا في ما يمي:كيتحدد دكر الم 
 أوال: التخطيط واإلعداد:

يقـك بتصميـ المكاقؼ التعميمية كتحديد االستراتيجيات المناسبة حسب طبيعة مكضكع الدرس,   
عداد بيئة داعمة تزيد مف دافعية  التبلميذ كثقتيـ بأنفسيـ كتمكنيـ مف تحمؿ كطبيعة التبلميذ, كا 

 مسئكليات تعمميـ كاتخاذ قرارات تتعمؽ بيا.
 ثانيا: اإلرشاد:

إلى مصادر الحصكؿ عمى كيرشدىـ ال يقـك المعمـ بتقديـ المعمكمة جاىزة لمطبلب بؿ يكجييـ   
تدعـ كتقكم التعاكف المعمكمة ككيفية تنفيذ التكميفات, كيعمـ الطمبة عمى الميارات التعاكنية التي 

 .صبح ميارة حياتية يعتادىا الطمبة.بيف الطبلب حتى ت
 ثالثا: التحفيز:

ثارة اىتماميـ باستمرار, بكسائؿ كأساليب    يقـك بتشجيع لمطبلب عمى التعمـ كتحفيزىف كا 
 متعددة, مع ضركرة تنشيط المجمكعة عندما تنخفض دافعيتيا لمتعمـ.

 رابعا: التيسير:

ـ تكفير البيئة المبلئمة لحدكث التعمـ كتيسير عممية التعمـ كتكفير ما يحتاج إليو ميمة المعم  
التبلميذ مف كسائؿ مساعدة كأجيزة كمكاد مختمفة, بحيث يككف المعمـ مساعدا لمطمبة كمجيبا 

 حاؿ عجز الطمبة عف اإلجابة.عف األسئمة في 
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 خامسا: التقويـ:

يـ, كيصمـ أساليب تقكيـ متنكعة تناسب التعمـ كتمكنو يمد الطبلب بالتغذية الراجعة عف أدائ  
  .مف الحكـ عمى مدل تحقيؽ األىداؼ

 ويضيؼ الباحث إلى دور المعمـ في استراتيجية الرؤوس المرقمة ما يمي:  
 تحديد األىداؼ التعميمية الخاصة بالدرس. -1
 تحديد األسئمة التي سكؼ يطرحيا المعمـ أثناء الدرس. -2
 طبلب إلى مجمكعات تعاكنية متساكية غير متجانسة.تقسيـ ال -3
 تحديد الكقت البلـز لكؿ سؤاؿ. -4
 التقكيـ كالذم يتـ عمى أثره قياس مدل تحقيؽ األىداؼ المكضكعة مف قبؿ. -5

 دور المتعمـ في استراتيجية الرؤوس المرقمة:

دىا أبك حرب كقد حديقـك المتعمـ بدكر فاعؿ نشط خبلؿ استراتيجية الرؤكس المرقمة   
 ( في النقاط التالية:145ـ, ص1993( كقطامي كقطامي )pp,160-165 ,2004كآخركف )

المساىمة باألنشطة كالمشاركة باألفكار كتقديـ التغذية الراجعة في ضكء االلتزاـ األدبي مع  -1
 بعضيـ البعض مع اإلصغاء إلى اآلخريف, فكؿ طالب لديو أفكار يجب المشاركة بيا كاالستماع

 إلييا.
ألفراد مجمكعتو كيشجع زمبلئو  الدعـ كتقديـعمى المتعمـ أف يتفاعؿ مع أعضاء المجمكعة  -2

 عمى العمؿ كالتحصيؿ كيبذؿ أقصى ما لديو مف جيد لمساعدة أعضاء مجمكعتو.
يحؿ المشكبلت التي تكاجيو بطريقة عممية عف طريؽ كضع الفرضية كتحميؿ المعطيات  -3

 اتج كمنطقيا.كالتأكد مف صحة النك 
 كتنظيـ المعمكمات كاألفكار.جمع  -4
 ربط الخبرات السابقة بالمكاقؼ الجديدة. -5
, كذلؾ ألنو محكر العممية التعميمية كمحكر ان كنشط بلن فاع ان أف لممتعمـ دكر  ويرى الباحث  

اإلجراءات المصممة؛ لمساعدتو كبمكغ األىداؼ المرسكمة, كأف دكر المتعمـ يككف متكامؿ مع 
ف األخر, كعمى المتعمـ دكر المعمـ في العممية التعميمية, بحيث ال ينجح أحدىـ بمعزؿ ع

في أفكارىـ أك أفكار شركائيـ مع بقية أفراد المجمكعة مف أجؿ الكصكؿ  زمبلئوالتعاكف مع 
إلجابة كاحدة تككف األفضؿ برأييـ, كالتي يعدكنيا األكثر إثارة لبلىتماـ, كالعمؿ بركح الفركؽ 

ظيار االىتماـ كاإلصغاء لآلخريف بتفاعؿالك   .احد مع االبتعاد عف األنانية, كا 
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 القراءةالمحور الثاني: ميارات 
كقد أكد القرآف الكريـ ذلؾ في أكؿ آية نزلت عمى سيد البشرية. قاؿ تعالى:  ,غاية ككسيمةالقراءة 
نيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىلملُّٱ

 [5: العمؽ] َّحبجبهئمئخئحئجئييىي
كلقد سئؿ المفكر الفرنسي "فكلتير" عمف سيقكد الجنس البشرم فأجاب: " الذيف يعرفكف كيؼ 

 (82ـ, ص2013زقكت, يقرؤكف كيكتبكف ". )
 "  ؿ إديسكف: " بالقراءة تعممت كؿ شيءكقا

 كيرل المتنبي أف:
 أعػػػز مكػػػاف فػػػي الػػػدني سػػػرج سػػػابح

 وخيػػػػػر جمػػػػػيس فػػػػػي الزمػػػػػاف كتػػػػػاب  

   
 كقاؿ احمد شكقي:

 مػػػػػػف بػػػػػػدؿ بالكتػػػػػػب الصػػػػػػحاباأنػػػػػػا 

 لػػػػػػػـ أجػػػػػػػد لػػػػػػػي وافيػػػػػػػا إال الكتػػػػػػػاب  

   
 .كما يرل الفيمسكؼ االنجميزم " فرانسيس بيككف " أف القراءة تصنع اإلنساف بالكامؿ

 .؟كماذا يقرأ ؟كقيؿ ألرسطك: كيؼ تحكـ عمى إنساف؟ فأجاب: أسالو كـ كتابا يقرأ
 مفيـو القراءة:

 القراءة لغة:

 أيضا( بالضـ  قرءانا ( الشيء )قرأ  ( بالضـ ك) قرءانا ) أو(  قراءة اب )( الكتقرأ  في المغة )

خمحمجمٹٱٹٱُّٱٱجمعو كضمو, كمنو سمي القرآف ألنو يجمع بيف الصكر كضميا

أم قراءتو. [17: القيامة]  َّجنمم   

 اصطالحا:
 ( بأنيا: عممية التعرؼ عمى الرمكز المكتكبة كنطقيا نطقان 57ص  ـ,2017عرفيا حمس ) -

 صحيحان في حاؿ ككنيا جيرية".
عممية تعتمد عمى المشافية كتفسير الرمكز ( بأنيا: "47ـ, ص2008كعرفتيا العماكم ) -

 " .المكتكبة كربطيا بالمعنى
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يتـ مف خبلليا التعبير عف معنى  نفسية( بأنيا: "عممية 2ـ, ص2008كعرفيا السميتي ) -
تخمص المعنى منيا؛ فيفيمو, كيحممو, كيفسره, في صكرة رمكز مكتكبة ىي األلفاظ, ثـ يسمعيف 

 كينتقده, كيفيد منو في معالجة شؤكف حياتو كمشكبلتو" .

"عممية عقمية كنظاـ صكتي يتمثؿ في مجمكعة مف  :بأنيا القراءة إجرائيا ويعرؼ الباحث  
ي جميع اإلشارات كالرمكز, كتشكؿ أداة مف أدكات المعرفة, ككسيمة لمتفاىـ بيف أفراد المجتمع ف

 مياديف الحياة, كبدكنيا يتعذر نشاط اإلنساف المعرفي.
 تطور مفيـو القراءة:

ككاف مفيـك القراءة بسيطا في مطمع ىذا القرف إذ لـ يكف يتعدل معرفة الحركؼ 
كالكممات كالنطؽ بيا صحيحة, بمعنى أف مفيـك القراءة كاف ينحصر في الجكانب الفسيكلكجية 

 فقط.
لعممية أثبت "ثكرنديؾ" أف عممية القراءة ليست عممية بسيطة كما كاف كمع تقدـ األبحاث ا

نما ىي عممية معقدة تستمـز جميع شخصية اإلنساف فيي تشمؿ باإلضافة إلى معرفة  يظف. كا 
 الحركؼ كالكممات كالنطؽ بيا صحيحة, الفيـ كالربط كاالستنتاج.

حيث رأل أف عممية القراءة  كجاء "جد كبكذكيؿ" ليضيؼ إلى مفيـك القراءة عنصر النقد,
تشتمؿ عمى معرفة الحركؼ كالكممات, كالنطؽ بيا صحيحة, كعمى الفيـ كالربط كاالستنتاج, كما 

يحكـ عمى تشمؿ في الكقت نفسو عنصر التفاعؿ مع المقركء كالنقد, إذ ينبغي لئلنساف أف 
ذلؾ  يتحقؽة لقراءتو, كلف المقركءة كأف يتخير مما تخرجو المطابع يكميا, كالمادة الصالحالمادة 
 درب عمى النقد المكضكعي السميـ.إال بالت

كمع تقدـ البحث العممي كاتخاذ القراءة أسمكبا مف أساليب النشاط الفكرم في حؿ 
المشكبلت تبكأت القراءة مكانة كبيرة عمى أنيا طريقة مف طرائؽ البحث العممي يتبعيا اإلنساف 

 ليا حبل.ليمقي األضكاء مشكمة يكد أف يجد 
 أىمية القراءة:

مما ال شؾ فيو أف القراءة ىي النافذة األكثر أىمية في تبادؿ المعرفة اإلنسانية, كأكثرىا 
تأمينا لبلحتكاؾ الفكرم بيف الشعكب إضافة إلى أنيا تكفر لمفرد كثيرا مف متطمباتو كحاجاتو؛ 

 فيي:
 خر.الكسيمة الناجحة التي تنقؿ فكر اإلنساف إلى اإلنساف اآل -
 أداة مؤثرة في تشكيؿ شخصية الفرد. -
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 أداة التفكؽ في المكاد الدراسية كميا. -
 عامؿ مف عكامؿ االتزاف النفسي, ذلؾ أف القراءة تمكف الفرد مف رؤية نفسو كاألفراد. -
 عامؿ مف عكامؿ احتبلؿ الفرد مراكز متقدمة في مجتمعو كبيف أقرانو. -
 ثقافية.أداة ضركرية الكتساب المعارؼ ال -
  القراءة تعتبر مف أىـ دكاعي التفكير كحب االستطبلع. -
 (.  66-65ـ, ص ص 2005القراءة كسيمة أساسية مف كسائؿ التنشئة االجتماعية. البجة ) -

في  المثمى الطريقة كأنيا, خرلاأل المكاد لتعمـ مفتاح الرئيسيأف القراءة ىي ال ويرى الباحث
, كالمعرفة.كفتح لنا أبك  المعرفة, انتقاؿ  اب المعمكمات, كالعمـك

 يسعكف إلى عند األشخاص الذيفخاٌصةن تنمي المعرفة, مف أكثر الكسائؿ التي كأنيا تعد  
 .لمكصكؿ إلى األىداؼ التي يطمحكف إلييا, أنماط حياتيـ تطكير

 أىداؼ تعميـ القراءة في المرحمة األساسية األولية:

ة األساسية األكلية كما كردت في الخطكط العريضة مف األىداؼ العامة لمقراءة في المرحم
 (.19ـ, ص1998لممنياج الفمسطيني كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية )

 يتكقع مف التبلمذة في نياية ىذه المرحمة إتقاف ميارات القراءة التالية:
 طقان صحيحان.نالحركؼ اليجائية, كنطقيا عمى تعرؼ ال -
 حسب مكقعيا مف الكممة.بأشكاليا تتميز الحركؼ  -
 الحركة القصيرة كالطكيمة.عمى تعرؼ ال -
 السككف كالشدة, كالتنكيف بأشكالو المختمفة, كالتدريب عمى نطقيا. التدريب عمى -
 ط بيف كممات كالجمؿ كالصكر.الرب -
 كقراءتيا. بيف الكممات كالجمؿ المتماثمةتمييز ال -
 .المغكيةثركة الاكتساب العمؿ عمى  -
 .العادات المصاحبة مثؿ: الجمسة الصحيحة في أثناء القراءةسب ك -
 .(دينية, كطنية, اجتماعية) االتجاىات كالقيـ االجتماعيةاكتساب  -
اكتساب بعض المعارؼ كالقيـ االيجابية في أثناء عممية القراءة مثؿ: اإلنصات الجيد  -

 مى كتبيـ كأدكاتيـ المدرسية كغيرىا.كاالستئذاف عند الكبلـ, كالمشاركة في النقاش, كالمحافظة ع
 بجرأة كطبلقة.المقركء كالمسمكع مناقشة  -
الحركؼ ك  )د/ذ * ر/ز * ط/ظ * ع/غ(كمقاببلتيا:  المنقكطة كالميممةالتمييز بيف الحركؼ  -

 المتشابية في النطؽ, كالمختمفة في الكتابة إلى مقاطع كحركؼ كتركيبيا, كقراءتيا.
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 ا يناسبو مف مجاالت كقصص.اإلقباؿ عمى قراءة م -

 تبيف المعاني كاألفكار الرئيسة في الدرس مكضكع القراءة. -

 خطوات عممية القراءة:

يتـ فييا مسح المادة الدراسية, كبناء فكرة عامة حكؿ (: Surveyاالستطالع أو المسح ) -
 مكضكع.

عممية , لجعؿ عالمتعمقة بالمكضك القياـ بتحديد عدد مف األسئمة  (:Questionالسؤاؿ ) -
 القراءة ذات ىدؼ.

 الدراسية مع التركيز عمى األسئمة المتعمقة باليدؼ.قراءة المادة (: Readالقراءة ) -
المعمكمات التي تكصمت إلييا كالمتعمقة استذكار  (:Recallاالستذكار أو االسترجاع ) -

 .باليدؼ الدراسي
ـ قراءتيا كمف ثـ كتابتيا كمقارنتيا تالمادة الدراسية التي مراجعة  (:Reviewالمراجعة ) -

ـ, 2005مصطفى )باليدؼ المرجك تحقيقو, كمعرفة جكانب القصكر كالعمؿ عمى تنميتيا. 
 (.38ص

 القراءة: االستعدادمراحؿ 
ما  التمميذاالستعداد لتعمـ القراءة يبدأ عندما يدرؾ  أف (48-43ـ, ص ص 2017أشاء حمس )

عنيا بأفكار كاضحة, كىناؾ أربعة أنكاع لبلستعداد تسبؽ كيحسف التعبير ترمز إليو الصكرة 
 التعمـ الفعمي لتعميـ القراءة:

 .االستعداد الجسمي -1
 .االستعداد العاطفي -2
 .االستعداد التربكم -3
 .االستعداد العقمي -4

 :االستعداد الجسميأكالن: 
لطفؿ المريض, كىناؾ عدة يعد الطفؿ السميـ صحيان قادران عمى تحمؿ المسؤكلية التعميمية مف ا

 شركط يجب تكافرىا في االستعداد الجسمي منيا ما يمي:
 سبلمة صحة الطفؿ بشكؿ عاـ. -1
 .سبلمة حاسة السمع -2
 .سبلمة حاسة البصر -3
 .سبلمة جياز النطؽ -4
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 ثانيًا: االستعداد العاطفي:
فالطفؿ المستقر  ىناؾ عبلقة كطيدة بيف حالة الطفؿ النفسية كبيف عممية تعمـ القراءة,

 نفسيان شعر باألماف داخؿ حجرة الصؼ الدراسي استعداد لمبدء في عممية تعمـ القراءة.
 ثالثًا: االستعداد التربوي:

تعتبر األسرة ىي المسؤكلة األكلى عف خبرة الطفؿ الشخصية, كما كتعتبر المدرسة 
الخبرة كنطؽ  ة تعمد عمىالمسؤكلة األكلى تككيف االستعداد لدل الطالب, ألف عممية القراء

 ان صحيحان مع إخراج الحركؼ مف مخارجيا.األلفاظ كالحركؼ نطق
 رابعًا: االستعداد العقمي:

تعددت آراء الباحثيف حكؿ العمر العقمي الكاجب تكافره في الطفؿ ليككف مستعدان لعممية   
 ؿ طفؿ. لؾ ناتج عف النضج العقمي الخاص بكالقراءة, كذ

 اءة والكتابة:العالقة بيف القر 
القراءة كالكتابة عمميتاف متبلزمتاف, فالكتابة تعزز التعرؼ إلى الكممة, كاإلحساس بالجممة, 
فضبل عف زيادة ألفة الفرد بالكممات, كتتطمب الكثير مف الخبرات القرائية التي تتطمب الكثير مف 

جاء, فيذه ميارات الميارات الكتابية. كالكقكؼ عمى تككيف الجمؿ, كعبلمات الترجمة, كالي
كتابية كمعرفتيا بكساطة القارئ تزيد مف فاعميتو القرائية. كمعركؼ أف األفراد كخصكصا 
التبلمذة الذيف ال يكتبكف كممات أك جمبل دكف التعرؼ إلييا كقراءتيا. كما أنو كمف خبلؿ الكتابة 

تبلمذة كتشجعيـ عمى الفيـ قد يعرؼ التمميذ اليدؼ أك الفكرة التي يريد تكصيميا, كالكتابة تدفع ال
 (.183ـ, ص2009كالنقد كالتحميؿ لما يقرؤكنو. عبد اليادم كآخركف )

 صفات القارئ الماىر:
خراج كؿ حرؼ مف مخرجو -1  .نطؽ الحركؼ كا 
 .قراءة الجمؿ بشكؿ مضبكط -2
 .إدراؾ الكممات كفيـ معناىا -3
 .المراعاة بيف السرعة في القراءة كبيف الغرض منيا -4
 (.40ـ, ص2005مصطفى )القدرة عمى اختيار عناكيف مناسبة لمنص المقركء.  -5

 بما يميو,  قادر عمى تذكر ما سبؽ قراءتو كربطوأف القارئ الماىر يجب أف يككف  الباحث ويؤكد
 كنقدىا.قادر عمى استنتاج أفكار ك 

 أنواع القراءة:

 رائؽ أدائياغرضيا أك ططبيعة تختمؼ أنكاع القراءة عف بعضيا البعض بحسب 
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 كالدراسة الحالية تتناكؿ القراءة مف حيث الشكؿ كاألداء ليدؼ تنمية ميارات القراءة.
 أوال: تصنيفيا مف حيث طبيعة الغرض:

 تعددت أنكاع القراءة مف حيث طبيعة العرض كما يمي:
مع تكراره عدة مرات حتى تستكعب القارئ ما يقرأ,  تتطمب فيـ المقركء :التحصيؿقراءة  -1

 كيحصؿ منو ما ييدؼ إليو.
فقط دكف تعمؽ, كتستخدـ في سرد القصص  لبلطبلعفييا القراءة كتككف : االستمتاعقراءة  -2

 كاألشعار.
يتـ مف خبلليا فحص البحكث العممية كاألدبية بصكرة دقيقة كمتأنية, ثـ  :النقدقراءة  -3

 .إصدار الحكـ عمييا
كتتطمب السرعة مع قراءة اإلحاطة بالتعميمات, تسمى أيضا  :اإللماـ بالتوجيياتقراءة  -4

 الفيـ كاإلدراؾ.
كتستخدـ لتككيف فكرة عامة  قراءة التصفح السريع عمييا كيطمؽقراءة لتكويف فكرة عامة:  -5

 (.60-59ـ, ص ص 2017) حمس. عف محتكيات كتاب ما
 ثانيا: تصنيفيا مف حيث الشكؿ واألداء:
 ائيا إلى ما يمي:قسمت القراءة حسب شكميا كطرائؽ أد

 القراءة الجيرية. -1
 القراءة الصامتة. -2
 قراءة االستماع. -3

 أوال: القراءة الجيرية:
 مفيـو القراءة الجيرية:

 مقراءة الجيرية, منيا ما يمي:مفاىيـ ل عدةكقد قدـ المختصكف 
تو أنيا: " القراءة التي يعتمد فييا القارئ مع رفع صك ( 32ـ, ص2010يعرفيا طعمية ) -

خراج الحركؼ مف مخارجيا إخراجا صحيحا, كتشترؾ فييا العيف كاألذف في أدائيا  بالمقركء كا 
دراؾ المقركء".  مع فيـ كا 

عمى  معتمدة, مسمكع قراءة بصكت جيرمالأنيا: " ( 89ص ـ,2007كعرفيا أبك الييجاء ) -
 ثبلثة عناصر ىي المشاىدة كالتفكير كالنطؽ".
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إلى أصكات  الكتابيةالرمكز  تحكيؿقدرة عمى الأنيا: " ( 27, صـ2006كعرفيا عبد الحميد ) -
كيستكعب المقركء, كيفيـ ما يقرأ, كفي حاؿ عدـ الفيـ التفاعؿ مع المقركء يككف ألغى  منطكقة

 اليدؼ مف القراءة".

أعضاء النطؽ " نطؽ الكممات كالجمؿ باستخداـ  ىي أف القراءة الجيرية في حيف يرى الباحث  
 ممثمة لممعنى". , ة المخارج, صحيحبصكت مسمكعصحيحان, فتخرج األصكات  استخدامان 

 تستخدـ فييا القراءة الجيرية:التي مواقؼ ال

 تستخدـ القراءة الجيرية في مكاقؼ عديدة منيا:

 .تدرس المناىج الدراسية -1

 قراءة قصائد الشعر كالقصص كالركايات عمى جميكر. -2

 يكر معيف.قراءة القرآف الكريـ عمى جم -3

 قراءة األخبار عمى الجميكر مف التمفاز أك اإلذاعة. -4

 (.67ـ, ص2011عيد ) .محاضرات أك مناسباتإلقاء الخطب في  -5
 مزايا القراءة الجيرية:

 تتميز القراءة الجيرية بعدة مزايا أىميا:

 تعتبر خير كسيمة إلجادة النطؽ السميـ كالتعبير الجيد عف المعاني. -1

خراجيـ مف  ,التبلميذ لجرأة في نفكستغرس ا -2 ـ, 2013زقكت ). دائرة االنطكاء كالخجؿكا 
 (.86ص

لقاء الشعر. -3   تساعد في الكشؼ عف التبلميذ المكىكبيف في فف الخطابة كا 

 تعكيد التبلميذ الكقكؼ عمى عبلمات الترقيـ, كالتعبير بالميجة عف الحالة االنفعالية. -4

كسابيـ صفات القيادة. حمس )تزيد مف ثقة التبلميذ ب -4  (.65ـ, ص 2017أنفسيـ, كا 

تستخدـ كسيمة لمكشؼ عف أخطاء التبلميذ في النطؽ, فيي عممية تشخيصية عبلجية, تقـك  -5
 (.325ـ, ص2000مف خبلليا ميارة القراءة كالتحدث. البجة )

اة كالقدرة عمى إلى مزايا القراءة الجيرية أنيا تساعد في إعداد الفرد لمحي ويضيؼ الباحث  
 المشاركة في مناقشة المشكبلت التي تحيط بو, كتعمـ المكاد األخرل كبناء شخصيتو.
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 عيوب القراءة الجيرية:

 عمى الرغـ مف مزايا القراءة الجيرية إال أف ليا عيكبان منيا:

 (.117ـ, ص2005. الدليمي كالكائمي )في إعداد الحكاس تستغرؽ كقتان طكيبلي   -1
ـ, 2013زقكت ) .االنشغاؿ في أثناء قراءة زمبلئيـميذ إلى العبث ك لجكء بعض التبل  -2

 (.86ص
 محرجة لمقارئ الذم ال يحسف إخراج الحركؼ أك يخطئ في ضبط الكممات.  -3
 اىتماـ المعمـ بمف يحسف القراءة في الحصة كتجاىمو لمفئتيف الضعيفة كالمتكسطة. -4
ـ, 2000الستمرار فييا.عطية )مجيدة ألجيزة النطؽ كالسمع كالبصر, لذلؾ ال يمكف ا  -5

 (.103ص
إلى عيكب القراءة الجيرية أنيا تحتاج إلى كقت طكيؿ كجيد كبير مف المعمـ  ويضيؼ الباحث 

 كالتمميذ ألف فييا مراعاة لمخارج الحركؼ كصحة النطؽ.

( أف ازدحاـ الصؼ بالعدد الكبير مف الطبلب كما يبلحظ في 87ـ, ص2013كيرل زقكت )  
الدراسي كمو كبعض الطبلب دارس ال يتيح ليـ جميعا بالقراءة, بؿ قد يمضي العاـ كثير مف الم

ف سكل مرة أك مرتيف كلفترة زمنية محدكدة؛ األمر الذم يسبب ليـ الضعؼ في القراءة ال يقرؤك 
 كأداء مياراتيا.

 :ثانيا: القراءة الصامتة

 مفيـو القراءة الصامتة:

 منيا ما يمي: كالقراءة الصامتة ليا تعريفات عدة  

( بأنيا :" القراءة التي تعتمد عمى حاسة النظر مف غير تمفظ 83ـ, ص2013يعرفيا زقكت ) -
أك تحريؾ الشفاه, فيطالع التبلميذ المكضكع في صمت دكف صكت, كقد يعبر عنيا بقراءة 

 العيف".

مميذ المادة ( بأنيا: " القراءة التي يتمقى فييا الت40ـ, ص2011يعرفيا أبك مغمي كسبلمة ) -
المقركءة عف طريؽ النظر فقط, دكف إصدار أم صكت كدكف تحريؾ لساف أك شفة, عمادىا 

دراؾ المعاني كاألفكار الرئيسة كالفرعية".  سرعة االستيعاب, كا 

, المكتكبةتفسير الرمكز  يتـ مف خبللياعممية ( أنيا: " 29ـ, ص2010كيعرفيا طاىر ) -
دراؾ   اه". شفالمساف كالأك تحريؾ  ىمسكف صكت أك في ذىف القارئ د مضمكنياكا 
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التي تعتمد عمى العيف كالعقؿ فقط, فينظر  قراءةالأنيا إجرائيا القراءة الصامتة  الباحث ويعرؼ  
 ". تحريؾ لمشفتيف أكىمس أك صكت إلى المقركء بالعيف كيدركو بالعقؿ دكف 
 مواقؼ تستخدـ فييا القراءة الصامتة:

 متة في مكاقؼ كثيرة لعؿ مف أىميا:تستخدـ القراءة الصا  

 قراءة الصحؼ كالمجبلت لمعرفة ما يجرم في محيطو كالعالـ بأسره. -1

 قراءة القصص كالنكادر لمتسمية كمؿء أكقات الفراغ. -2

 قراءة الرسائؿ كالبلفتات كاإلعبلنات كالبرقيات كما أشبو. -3

 يؽ ألنماط الناس كسمككيـ الحياتي.قراءة األدب لما فييا مف متعة فكرية كفنية كفيـ عم -4

ـ, 2002قراءة بقصد متابعة األحداث السياسية كالشؤكف االقتصادية كاالجتماعية. البجة  ) -5
 (107ص

 ويضيؼ الباحث إلى استخدامات القراءة الصامتة في ما يمي:

 قراءة البحكث كالدراسات التي تنشر بقصد االستفادة. -

 تنشر حديثان. قراءة الكتب الدراسية التي -
 مزايا القراءة الصامتة:

 لمقراءة الصامتة مزايا عديدة يمكف تمخيصيا فيما يمي:  

تاحة الفرصة لمتأمؿ الجيد. -1  إشغاؿ جميع التبلميذ أثناء الحصة الدراسية, كا 

تشجع التبلميذ عمى االعتماد عمى النفس دكف طمب المساعدة مف اآلخريف. حمس  -2
 (60ـ, ص 2017)

 . دكف مضايقة اآلخريف ف ألكثر مف قارئ القراءة في نفس المكاف كالزمافيمك -3

ـ, ص 2008أبك مكسى ) , كتنمية الثركة المغكية لديو.االطبلعتسيؿ عمى القارئ عممية  -4
 (22-21ص

 (.85ـ, ص2001) كآخركفسميماف  عيكب النطؽ كالكبلـ. إلخفاءكسيمة  -5
 امتة أنيا:إلى مزايا القراءة الص ويضيؼ الباحث  

 تكفر الكقت كالجيد في التحصيؿ. -1
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مما تحد مف لجكء    تشغؿ تبلميذ الفصؿ جميعا ك  تقمؿ مف نسبة الممؿ داخؿ غرفة الصؼ -2
 بعض التبلميذ إلى العبث كاالنشغاؿ في أثناء القراءة.

 .بيف التبلميذالفركؽ الفردية تراعي  -3

 عيوب القراءة الصامتة:

 يمكف إيجازىا فيا يمي: لمقراءة الصامتة عيكب

 اليجائية. لمتابعة تبلميذه كالتعرؼ عمى أخطائيـال تتيح لممعمـ فرصة  -1

 ال تساعد التبلميذ عمى التدرب عمى صحة القراءة كسبلمة األداء. -2

ـ, 2013ال تتيح لمتبلميذ السيطرة عمى ميارات القراءة كالطبلقة كتمثيؿ المقركء. زقكت  ) -3
 (84ص

 (171ـ, ص2005لمنطؽ كعدـ العناية بالمفظ. العيسكم كآخركف ) اإلىماؿ -4

 (.97ـ, ص2008تساعد عمى شركد الذىف كعدـ التركيز. العساؼ كأبك لطيفة ) -5

أنيا ال تشجع التبلميذ عمى مكاجية الجماىير إلى عيكب القراءة الصامتة  ويضيؼ الباحث
رضائيـ باألداء الجيد  .كا 

 اءة الصامتة والقراءة الجيرية:العناصر المشتركة بيف القر 

 االستعداد كالتييؤ لمقراءة. -1

دراؾ معانييا. -2  التعرؼ عمى الكممات الجديدة كا 

 .استنتاج األفكار القدرة عمى -3

 الميارات المشتركة بيف كؿ منيما. -4
 مقارنة بيف القراءة الصامتة والجيرية:

أنيا تشتمؿ عمى الميارات التي تتضمنيا القراءة الجيرية أصعب مف القراءة الصامتة. إذ  -1
القراءة الصامتة باإلضافة إلى النكاحي التعبيرية كاالنفعالية. فيمي تشتمؿ عمى الميارات 

 الفسيكلكجية كالعقمية كالتعبير عف المقركء كنقؿ األحاسيس إلى اآلخريف.

مريكي: : "ىيكم" بدراسة القراءة الصامتة أكفر لمكقت مف القراءة الجيرية. كقد قاـ المربي األ -2
ميدانية لممقارنة بيف الكقت الذم يستغرقو القارئ أثناء القراءة الجيرية, كالكقت الذم يستغرقو 
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القارئ في أثناء القراءة الصامتة. كذلؾ عمى طمبة الجامعات في المغة االنجميزية. فكجد أف 
نصؼ المرة أك مرتيف الزمف الذم الزمف الذم يستغرقو القارئ كفؽ القراءة الجيرية يعادؿ مرة ك 

 يستغرقو كفؽ القراءة الصامتة.

القراءة الصامتة أعكف عمى الفيـ. ذلؾ ألف ذىف اإلنساف في القراءة الجيرية قد يتشتت بيف  -3
عدة جكانب مف تعرؼ الحركؼ كالكممات كالنطؽ كالفيـ. في حيف أف القارئ في القراءة 

 نب كينصرؼ ذىنو إلى الفيـ.الصامتة يختصر الكثير مف ىذه الجكا

القراءة الصامتة أكثر استعماال في مكاقؼ الحياة, كلذلؾ فإف كظيفتيا االجتماعية تفكؽ  -4
الكظيفة االجتماعية لمقراءة الجيرية, كال يفيمف مف ىذا أف العناية بالقراءة الصامتة ينبغي أف 

نما ينبغي االلتفات إلى  القراءة الجيرية في المراحؿ األكلى مف تفكؽ العناية بالقراءة الجيرية, كا 
التعميـ كي تذلؿ صعكبات النطؽ كيدرب التبلميذ عمى النطؽ الصحيح كاألداء السميـ, حتى إذا 
ما ضمف ذلؾ اتجيت العناية إلى القراءة الصامتة, حيث يرل بعض المربيف أف نسبة القراءة 

%(, كفي 50اإلعدادية تككف ) %(, كفي المرحمة75الجيرية في المراحؿ األكلى تصؿ إلى )
%(, لتصبح 25%(, في حيف أف نسبة القراءة الصامتة تككف في االبتدائية )25الثانكية )

%( في المرحمة الثانكية ال يستطيع أف يحصر انتباىو 75%( في المرحمة اإلعدادية, ك)50)
 (31ـ, ص2005, مصطفى ) مدة طكيمة إال إذا كاف يسمع قصة.

 ستماع:ثالثا: قراءة اال
االستماع ىك كسيمة تقكد إلى المعاني التي تكضح األفكار. كيمكف اتفؽ العديد مف الباحثيف أف   

تدريب قدرات االستماع عند الطبلب كاتخاذ االستماع كسيمة لمتمقي كالفيـ في جميع مراحؿ التعميـ, 
ذاعة المدرسية دركس المغة العربية باإلضافة إلى اإلدرؾ المربكف أىمية االستماع في كقد أ

كالتمفزيكف التعميمي, كالمحاضرات, كالندكات التي تعقد في المدرسة. فيمكف أف يقرأ المعمـ عمى 
, كيستمع التبلميذ إليو كيناقشيـ المعمـ في ما سمعكا, أك يكمفيـ مكضكع معيف مف كتاب ماالتبلميذ 

عة مكاف بارز لتطكير ميارة كتابة ممخص لما سمعكا, كذلؾ في حصة اإلمبلء, كالتعبير, كالمطال
 (ـ1989كالثقافة. ) المعارؼ كزارةاالستماع. 

 مفيـو قراءة االستماع:

 تعددت تعريفات قراءة االستماع, منيا ما يمي:  

ي كاألفكار المعانبيا المتعمـ ( بأنيا: " العممية التي يستقبؿ 23ـ, ص2010يعرفيا طاىر ) -
 ي ينطقيا القارئ قراءة جيرية". عبارات التمف األلفاظ كال الكامنة خمؼ لما يسمعو
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مضمكف مف خبلليا فيـ ( بأنيا: " القراءة التي يتـ 100ـ, ص2007كيعرفيا أبك الييجاء ) -
 السمع".المقركء عبر حاسة  النص

دراؾ ما يسمع, 25ـ, ص2006كعرفيا عبد الحميد ) - ( بأنيا: " قدرة المستمع عمى فيـ كا 
مة األصكات إلى دالالت, كيحتاج ذلؾ إلى قدرة فائقة عمى التركيز كيككف ذلؾ بتمكينو مف ترج
 .بعيدا عف الشركد الذىني

 كتقـك عمى عنصريف ىما: 

 تمقي الصكت باألذف, كأجيزة السمع المرافقة.  -1
 إدراؾ المعاني التي تحمميا األصكات المسمكعة.  -2

عمكمات تـ مف خبلليا تمقي المقراءة االستماع إجرائيا بأنيا: " عممية عقمية ي ويعرؼ الباحث  
األذف, كفيـ الكبلـ, كاالنتباه إلى الشيء المسمكع, كتحتاج إلى  كالمعاني كاألفكار عف طريؽ

 تركيز كانتباه, حيث أنيا تصاحب المتعمـ في جميع المراحؿ الدراسية".
 التدريب عمى قراءة االستماع مف خالؿ التالي:

 االستماع إلى قراءة القرآف الكريـ.  -1
 االستماع إلى نشرات األخبار, كالبرامج المختمفة مف المذياع أك التمفاز.  -2
 حضكر ندكات, كمحاضرات, كخطب, كفيـ ما يدكر فييا. -3
 االستماع إلى أىؿ العمـ, كالحكمة, كالخبرة, كالممارسة. -4
 االستماع إلى اإلذاعة المدرسية. -5
 سرد بعض القصص, كالحكايات أماـ الطبلب.  -6

 ستماع:مزايا قراءة اال

 .عمى حسف اإلصغاء كاالنتباه اإلدراؾ تدريب التبلمذة -1

ـ, 2008.)العساؼ كأبك لطيفة, ميكليـالفركؽ الفردية بيف التبلمذة كالكشؼ عف  معرفة -2
 (101ص

 الكشؼ عف مكاطف ضعؼ كقصكر التبلمذة ككضع خطة عبلجية ليا. -3

 .العظيـ في تعميـ المعاقيف بصريان  دكرىا -4

 في جميع المراحؿ الدراسية كالجامعات. تستخدـ -5
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 عيوب قراءة االستماع:

 أنيا ال تعطي الفرصة الكافية لتعمـ صحة النطؽ كصحة اإللقاء. -1

عجز بعض التبلمذة عف االستماع إلى الشخص المتحدث نتيجة قمة االستيعاب كالفيـ  -2
 (102-101ـ,ص ص2007)أبك الييجاء,  .لدييـ

 (44ـ, ص2011. )أبك مغمي, ى مكضكع الدرسانشغاؿ التبلمذة عم -3

 ال تجعؿ التبلميذ يعتمدكف عمى أنفسيـ, بؿ عمى اآلخريف. -4

 (85ـ, ص2001قد تككف مممة في بعض األحياف. )سميماف كآخركف,  -5

 طرائؽ تدريس القراءة لممبتدئيف:

ريقتاف األبجدية تعددت الطرائؽ التعميمية لممبتدئيف في تعمـ القراءة كالكتابة, فيناؾ الط  
طمؽ عمييما كالصكتية, كيطمؽ عمييما الطريؽ الجزئية, كىناؾ طريقة الكممة كطريقة الجممة كي

 الطريؽ الكمية.

 : ويندرج تحتيا:(الجزئيةالتركبيبة )أوال: الطريقة 

 الطريقة اليجائية. -1

 الطريقة الصكتية. -2
 : ويندرج تحتيا:(الكميةالتحميمية )ثانيا: الطريقة 

 طريقة الكممة. -1

 طريقة الجممة. -2
 ثالثا: الطريقة التوليفية.

 أوال: الطريقة الجزئية:

يطمؽ عمييا الطريقة التركيبية, فعندما تبدأ بتعميـ الحرؼ تسمى الطريقة الحرفية, كعندما تبدأ   
 بتعميـ الصكت مف الكممة تسمى الطريقة الصكتية.

 ريقة األبجدية كالطريقة الصكتية.كيندرج تحت ىذه الطريقة طريقتيف ىما الط
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 الطريقة اليجائية: -1

طريقة تبدأ بتعميـ التبلميذ رسـ  ( بأنيا: "217 - 216ص ص ـ, 2006) رزؽيعرفيا   
كتمييز الحركؼ كنطقيا نطقان صحيحان, ثـ االنتقاؿ إلى مرحمة تركيب كممات مف حرفيف أك 

 ثبلثة أحرؼ, ثـ قراءة الكممات كالجمؿ
 طريقة اليجائية:مزايا ال

 (95ـ, ص 2013زقكت )التدرج في تعمـ القراءة ابتداءن بالحرؼ ثـ الكممة.  -1
 التمكف مف القراءة اليجائية لمكممات كتيجئتيا.  -2
 (35ـ, ص2010عمكم, )سيمة التطبيؽ بالنسبة لممعمـ ألنيا طريقة مألكفة كمتدرجة.  -3
 لحركؼ كالكممات.فكرية النتائج كلجكء التمميذ إلى بيتو مع تعممو بعض ا -4
 (77ـ, ص2011)عيد,  يستطيع التمميذ تككيف كممات بسرعة.  -5

 عيوب الطريقة اليجائية:

 تعرضت ىذه الطريقة إلى عدة انتقادات منيا:  

 ال تيتـ بنمك الطفؿ كال تشجعو عمى التحدث كالقراءة الصحيحة. -1
ف األشياء بصكرة تختمؼ مع طبيعة األشياء, ألنيا تبدأ بتعمـ الحركؼ بينما تدرؾ العي -2

 (124ـ, ص2005)حكامدة كأبك شرخ,  إجمالية.
)عاشكر  شعكر التمميذ بالممؿ كالنفكر لعدـ تمبيتيا ألم مف حاجاتو كمتطمباتو. -3

 (70ـ, ص2007كالحكامدة, 
ند االنتقاؿ مف الحرؼ الى الكممة تستغرؽ فترة زمنية طكيمة, كتتطمب جيد مف المعمـ ع -4

 (340ـ, ص2000البجة, كالجممة. )
 الطريقة الصوتية:

تقدـ الحركؼ مصحكبة بالصكت  تدريسطريقة ( بأنيا: " 72ـ, ص2017) حمسعرفيا 
لكؿ رمز مكتكب, كعند التمييز بيف الحركؼ المتشابية صكتان يستشيد المعمـ بالصكت في أكؿ 

 كممة شائعة االستخداـ مثؿ ) ش. شرب(.

تمد عمى الربط بيف الحرؼ كالصكت كيعرفيا الباحث إجرائيا أنيا: " طريقة تدريس تع
 بو, ثـ الربط بيف أصكات الحركؼ المككنة لمكممة الكاحدة". الخاص 
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 مزايا الطريقة الصوتية:

 تعد طريقة سيمة التطبيؽ كمتدرجة الخطكات. -1
 عدة حكاس في العممية التعميمية مثؿ السمع كالبصر كاليد. إشراؾ  -2
 .ـ مف القراءة بشكؿ سريع كسميـطريقة مرضية ألكلياء األمكر لتمكف ابني  -3
 تدرب الطفؿ عمى الكتابة الصحيحة, كسيكلة الكصكؿ إلى الحركؼ كاستقباليا.  -4

 .(37ـ, ص2010)طاىر, 

 عيوب الطريقة الصوتية:

 (79ـ, ص2011)عيد,  .ترؾ عادات سمبية في نطؽ الحركؼ مثؿ حركؼ المد  -1
عاشكر كالحكامدة, داث المغكية.)إثارة كتشكيؽ المتعمـ لمقراءة بسبب تركيزىا عمى األح -2

 (71ـ, ص2007
تعثر التمميذ في كتابة الكممات التي ال يتفؽ نطقيا مع رسميا مثؿ التنكيف, فالتمميذ   -3

( بضمتيف, ك   لكنو يكتبيا )كتابف( بنكف زائدة.يسمع كممة )كتابه
 (167ـ, ص2001تركز عمى النطؽ دكف الفيـ. )سميماف كآخركف,   -4

 مية:ثانيا: الطريقة الك

سميت بيذا االسـ ألنيا تبدأ بتعميـ الكؿ قبؿ الجزء, فالتمميذ يتعمـ الكممة يرل الباحث أنيا   
 .ثـ يحمميا إلى أجزائياككؿ 

 :كيندرج تحت ىذه الطريقة طريقتيف ىما
 طريقة الكممة: -1

كمعنى,  تتمثؿ بقياـ المعمـ بعرض كممة يدركيا التمميذ لفظان  أنيا: " يعرفيا الباحث إجرائيا -
كلكنو يجيؿ شكميا, ثـ يحاكييا المتعمـ كيكررىا عدة مرات, كىكذا مع الكممات األخرل, كبعد 

جمؿ لمتحميؿ كالتيجئة حتى تترسخ في ذىف  ديو العديد مف الكممات يدخميا فيأف يتككف ل
 " التمميذ

 مزايا طريقة الكممة:

 .ةأثناء تعمميـ القراء تنمية الثركة المغكية لدل التبلمذة -1
 (80ـ, ص2011)عيد,  تنمية ميارة تككيف جمؿ مف كممات مختمفة. -2
 إكساب التبلميذ ألفاظ كمعاني الكممات بسرعة مناسبة. -3
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 عيوب طريقة الكممة:

 في نطؽ الكممات المتشابية في الشكؿ, كالمختمفة في المعنى. التبلميذضعؼ بعض  -1
 في القراءة بصكرة كبيرة. كالحدس تشرؾ عنصر التخميف -2
 (98ـ, ص2013)زقكت,. عض التبلميذ في قراءة الكممات الجديدةعجز ب -3

 طريقة الجممة: -2

يعرفيا الباحث إجرائيا: أنيا " تشترؾ مع قراءة الكممة في إدراؾ فيـ كالمعنى, كتقـك بتعميـ 
القراءة ابتداءن بالجممة لما تقدمو مف فيـ لممعنى, ثـ الكممات, ثـ الحركؼ كاألصكات التي تنتج 

 ؽ الكممة. عند نط
 مزايا طريقة الجممة:

 لطريقة الجممة مزايا أىميا:

 دراؾ معاني الكممات مف خبلؿ سياؽ الجممة.إ -1
 (74ـ, ص2017, حمسلمغكية كالفكرية لدل التبلميذ. )تنمية الثركة ا -2
ـ, 2007)عاشكر كالحكامدة,  زيادة الدافعية, كتحقيؽ اإلثارة كالتشكيؽ أثناء القراءة.  -3

 (.73ص
 .ممة بمدلكليا كمعناىا بسرعة مع الحرص عمى فيـ كادراؾ التبلميذ لمكمماتربط الك  -4

 عيوب طريقة الجممة:

تأخير المعمـ لميارة تحميؿ الكممات إلى حركؼ بسبب انشغالو في عرض الكممات  -1
 كقراءتيا.

 ال تراعي الفركؽ الفردية بيف التبلميذ كخاصة الفركؽ العقمية. -2
 ممـ بالطرائؽ التدريسية الحديثة.ك  ماىر كمتدربتحتاج إلى معمـ  -3
تحتاج إلى العديد مف الكسائؿ التعميمية التي ال يستطيع المعمـ تكفيرىا مما يصيبو  -4

 . بالجفاؼ, كضعؼ أثر التعمـ
. )طاىر, حصر معمكمات كمعارؼ التمميذ في الكممات كالجمؿ التي تعمميا فقط -5

 .(40ـ, ص2010
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 ثالثا: الطريقة التوليفية:

طريقة تعميمية تجمع بيف محاسف أنيا: "( 141ـ, ص2003) Donnaكنا دعرفيا   
الطريقة التركيبية كالطريقة التحميمية بيدؼ الكصكؿ بالمتعمـ إلى قمة الجكدة كاإلتقاف في األداء, 
كما اتيـ الباحثكف التربكيكف بالتنقيب عف طرائؽ تدريس المغة العربية بيدؼ الكصكؿ إلى طريقة 

 ".قراءة لممبتدئيف خاصة عندما اعترل الطرائؽ السابقة بعض المآخذ كالعيكبمثمى في تعمـ ال
 مراحؿ تعميـ القراءة بالطريقة التوليفية:

 عند تعميـ القراءة بالطريقة التكليفية ال بد مف المركر بعدة مراحؿ منيا:

 مرحمة التييئة كاإلعداد.  -1
 مرحمة التعريؼ بالكممات كالجمؿ.  -2
 جريد.مرحمة التحميؿ كالت  -3
 مرحمة التركيب كتككيف الكميات مف الجزئيات.  -4
 : مرحمة التييئة واإلعداد:أوالً 

 ( عدة خطكات يجب األخذ بيا في ىذه المرحمة منيا:1999,p. 237) Perriحدد بيرل 

 يتعرؼ المعمـ عمى قدرات التبلميذ في محاكاة األصكات كتقميدىا. -

 ناىا.إجادة نطؽ الكممات حسب استماعيا كفيـ مع -

 طرح بعض األلغاز السيمة كالمطالبة بالتفكير في حميا. -

 تدريب التبلميذ عمى تحديد أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف األشياء كالعبلقات. -
 ثانيًا: مرحمة التعريؼ بالكممات والجمؿ:

 ( خطكات في ىذه المرحمة كمنيا:2001)  Smithكضع سميث 

 سيمة كنطقيا بشكؿ صحيح. مطالبة التبلميذ بقراءة بعض كممات -

 إثراء الحصيمة المغكية عف طريؽ تعمميـ كممات جديدة. -

 تدريب التبلميذ عمى تككيف جمؿ ذات معنى مف الكممات التي تعممكىا. -

 استخداـ الكسائؿ التعميمية المعينة مثؿ البطاقات كالمكحات. -
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 ثالثًا: مرحمة التحميؿ والتجريد.

( تقـك ىذه المرحمة عمى قدرة التبلميذ في معرفة 2000, P.73) Williamsأكد كليامز 
 الكممات الجديدة كقراءتيا, كيجب أف تككف مألكفة كسبؽ تعمميا.

كقبؿ البدء في مرحمة التحميؿ كالتجريد ال بد مف االطمئناف عمى قدرة التبلميذ في قراءة 
 الكممات. 

 رابعًا: مرحمة التركيب وتكويف الكميات مف الجزئيات.

( إلى أىمية ىذه المرحمة في تدريب التبلميذ عمى 1991, p.113) Williamsأشار كليامز   
 تكظيؼ ما تعممكه مف كممات كحركؼ كأصكات في تككيف جمؿ ذات معنى.

 مزايا الطريقة التوليفية:

 بعض مزايا الطريقة التكليفة كمنيا ما يمي: إلى( 78-79ـ, ص ص 2007أشار العزة )

 ذ عمى تركيب كممات جديدة مف حركؼ سبؽ تعمميا.يب التبلميتدر   -1
 غرس حب القراءة في نفكس التبلميذ.  -2
 الحركؼ مف مخارجيا. إخراج تنمية الثركة المغكية كاتقاف  -3
معالجة الثغرات التي يقع فييا بعض التبلميذ مثؿ صكرة الحرؼ في ) أكؿ, كسط,   -4

 سرة, سككف(. كآخر ( الكممة, كصكت الحرؼ حسب الحركة ) فتحة, ضمة, ك
ؽ المستخدمة في تدريس القراءة لممبتدئيف, انو ليس مف ائبعد استعراض الطر  ويرى الباحث  

اإلنصاؼ التعصب كالتحيز ألم طريقة عمى أنيا األفضؿ, إذ لكؿ طريقة كما ذكرنا مزايا 
ي التي كعيكب؛ لذا فإنو مف األفضؿ استخداـ ما يعبر عنو بالطريقة التكليفية " التكفيقية " كى
 تأخذ مف مزايا كؿ طريقة كتتحاشى العيكب التي في كؿ منيا, مع مراعاة الفركؽ الفردية.

 عوامؿ تؤثر في استعداد الطالب لمقراءة أىميا:

القراءة عممية عقمية تقتضي مف الدماغ قدر معيف مف النضج العقمي  االستعداد العقمي: -1
 ليستطيع حؿ الرمكز إلى معاني مفيكمة.

: القراءة عممية مركبة تشترؾ فييا حاسة البصر كالسمع كالنطؽ, كأم ستعداد الجسمياال -2
 قصكر في ىذه العناصر سيؤدم إلى خمؿ في القراءة.
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كؿ شخص يأتي إلى المدرسة في سف السادسة لو شخصيتو المختمفة  االستعداد الشخصي: -3
 كاالقتصادية كاالجتماعية. عف غيره بسبب نشأتيـ في بيئات مختمفة في مقكماتيا الثقافية

مف المتعمميف مف يأتي إلى المدرسة كلديو حصيمة لغكية  االستعداد في الخبرات والقدرات: -4
كاسعة مف الكممات كالتركيب كالمفردات التي يستخدميا في حديثو, كبعضيـ عمى العكس مف 

 ة.ذلؾ؛ كالسبب يرجع إلى القدرات العقمية التي يتمتع بيا الطفؿ مف ناحي
 لتالمذة الصؼ الثاني األساس:طرؽ تدريس القراءة 

يجب  إلى عدة خطكات متسمسمةيشير الباحث مف خبلؿ خبرتو كعممو في السمؾ التعميمي   
 القياـ بيا عند تدريس القراءة لتبلمذة الصؼ الثاني األساس متمثمة بما يمي:

كتقكيميا كالكسائؿ  السمككية كخطكات تنفيذىا األىداؼتحضير المعمـ لمدرس مف حيث  -1
 التعميمية.

 كتابة المعمكمات الرئيسة مف اليـك كالتاريخ كاسـ المادة التعميمية. -2
سرد قصة متعمقة بمكضكع  أككألغاز  أسئمةالتمييد لمكضكع الدرس مف خبلؿ طرح  -3

 الدرس.
 تاب المدرسي عمى مكضكع الدرس.مطالبة التبلميذ بفتح الك -4
ة جيرية نمكذجية معبرة كممثمة لممعنى كمراعيان فييا صحة قراءة المعمـ لمدرس كامبلن قراء -5

 كعبلمات الترقيـ. الحركؼكمخارج  األداء
 عدة فقرات أك كما يراه مناسب. إلىتقسيـ المعمـ الدرس  -6
قراءة المعمـ لمفقرة األكلى قراءة جيرية نمكذجية خالية مف األخطاء, ثـ تتبعيا قراءة  -7

ة لمتأكد مف انسجاـ التبلميذ بمكضكع الدرس, كىكذا مع التبلميذ المجيديف مع طرح األسئم
 باقي الفقرات, مع الحرص عمى قراءة التبلميذ مف مختمؼ المستكيات.

 االنتقاؿ إلى شرح كتفسير المفردات المغكية لمفقرة األكلى. -8
 الرجكع مرة أخرل لقراءة الفقرة كطرح أسئمة إلثارة المناقشة حكؿ مكضكع الدرس. -9

حسب ما يراه المعمـ مناسب مع الحرص عمى نسخ فقرة مف  ةالبيتي األنشطةتحديد  -10
 الدرس لتنمية ميارة اإلمبلء كالنسخ.
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 مشكالت الضعؼ في القراءة لدى تالمذة الصفوؼ األولية:

عمى الرغـ مف أىمية القراءة في حياة الفرد إال أف ىناؾ عكامؿ تؤدم إلى ظيكر ضعؼ قرائي   
ؿ تدريسيـ, كلكنيا تتراكـ فبالنياية كتترؾ آثارا متمثمة باإلحباط لدل تبلميذنا في مختمؼ مراح
 كالعجز لمذيف قد يستسممكف ليا.

 كيمكف إرجاع ىذه األسباب إلى عدة أمكر أىميا:  
 أسباب مرجعيا المعمـ: -1

 كمف األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ التبلميذ في القراءة, كيككف مرجعيا المعمـ ما يمي:

  عممي الصفكؼ األكلى لميارة التحميؿ كالتركيب.إىماؿ بعض م -1

 ضعؼ إتقاف بعض المعمميف لمغة العربية الفصحى. -2

 عدـ مكاكبة بعض المعمميف لطرائؽ التدريس الحديثة. -3

تحكيؿ بعض المعمميف حصة القراءة لحصص أخرل بسبب ضيؽ الكقت كطكؿ المنياج  -4
 (90-89ـ, ص ص2006)زايد,  الدراسي.

 مرجعيا التمميذ: أسباب -2

 كمف األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ التبلميذ في القراءة, كيككف مرجعيا التمميذ ما يمي:

 سكء الحالة الصحية لممتعمـ خاصة في بعض الحكاس مثؿ حاسة السمع كالبصر كالنطؽ. -1

 الكضع المادم لؤلسرة. لتعمـ الميارات القرائية بسبب سكءقمة الدافعية  -2

ـ, 2007)عاشكر كالحكامدة, د الكالديف أك كبلىما, كسيادة األمية داخؿ األسرة.فقداف أح -3
 (82ص

 أسباب مرجعيا الكتاب المدرسي المقرر:-3

 كمف األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ التبلميذ في القراءة, كيككف مرجعيا الكتاب المقرر ما يمي:
ما يقمؿ مف اثارة انتباه إىماؿ الجانب الفني لمكتاب المدرسي مف غبلؼ كطباعة, م -1

 التبلميذ كتشكيقيـ لمقراءة.
 صعكبة المنياج الدراسي كعدـ مناسبتو لمستكل التبلميذ. -2
 عدـ التنكع في أساليب التقكيـ. -3
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خراج الكتب الدراسية إلى غير أىميا مف المختصيف. -4  (416ـ, ص2000)البجة,  تأليؼ كا 
 ؼ األولية:عالج الضعؼ في القراءة لدى تالمذة الصفو 

معالجة الضعؼ, كضع مجمكعة حمكؿ كمقترحات لإلى  تقكدأسباب الضعؼ القرائي بمعرفة ال  
 كفيما يمي يعض أساليب العبلج:

 معالجة ما يتعمؽ بالمعمـ:  -1

, مع كضع خطة عبلجية إجراء فحكصات تشخيصية, كتصنيؼ التبلميذ الضعاؼ قرائيان  -1
 لمضعؼ.

 كتحميمو كتركيبو. التدرب عمى تجريد الحرؼ -2

 التنكع في اختيار األساليب كالطرائؽ في تدريس القراءة. -3

 االلتزاـ أثناء الحديث بالمغة العربية الفصحى. -4
 :بالمتعمـمعالجة ما يتعمؽ  -2
رصد كمتابعة الحالة الصحية لممتعمـ, خاصة إذا كاف يعاني مف خمؿ في بعض الحكاس  -1

طؽ, فتحرص عمى ترتيب أكضاع خاصة ليـ داخؿ كحاسة السمع أك البصر أك الن
 الصؼ.

طبلعيـ عمى المستكل التعميمي البنيـ. -2  االتصاؿ كالتكاصؿ مع أكلياء األمكر كا 
 إجراء عمميات تقكيـ مستمرة, لتقكيـ مدل اكتساب التبلميذ لميارات القراءة. -3

 معالجة ما يتعمؽ بالكتاب المدرسي المقرر: -3
 ة كاالختصاص بتأليؼ الكتب الدراسية المقررة.تكميؼ أىؿ الخبر  -1
 تنكع مكاضيع الكتب الدراسية كمناسبتيا مع مستكل التبلميذ كميكليـ. -2
تجريب الكتاب المقرر عمى عينة مف التبلميذ, ثـ جمع اآلراء كالمبلحظات بيدؼ التطكير  -3

 (66-65 ـ, ص ص2011عيد, )كالتعديؿ.

 ميارات القراءة:

كيكف في مفيـك ميارات القراءة كتقسيماتيا التي يجب أف يمـ بيا القارئ؛ كذلؾ اختمفت الترب  
ألف تحديدىا كتحميميا أكلى خطكات تطكيرىا كتنميتيا؛ فالمعمـ بحاجة شديدة إلى معرفة تمؾ 
الميارات؛ ليعمؿ عمى تكجيو العممية التعميمية, كيتعرؼ عمى معدالت نمك التبلمذة في اكتساب 

تقاف تمؾ ال ميارات؛ حتى يستطيعكا استقباؿ كفيـ الرسائؿ التي تحمميا الصفحات المقركءة كا 
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إلييـ, أم يستطيعكا امتبلؾ ميارات القراءة كممارستيا, ككمما اندمج التبلمذة في العمميات 
التعميمية المستمرة اليادفة مستخدميف ميارات القراءة كمما زادت قدرتيـ عمى القراءة. )زرؽ 

 ( كمف تعريفاتيا:53ص ـ,1994كآخركف, 

إلى مجمكعة مف الميارات المغكية التي تيدؼ أنيا: " ( 31ـ, ص2011) تعرفيا الشكبكي  
 متيا إلى أفكار كمعاف دالة"., كترجؼ عمى الرمكز المكتكبة كنطقياالتعر 
الرمكز  تفسير تشمؿ, ألساسية المترابطةبأنيا: "مجمكعة مف الميارات ا يعرفيا الباحث إجرائيا  

كقراءتيا قراءة ثـ تفسير المعاني كفقان لخبرات القارئ الشخصية, , كربطيا بالمعاني المكتكبة
 ".في أقؿ كقت كجيدسميمة 

 :  أقساـ الميارات القرائية

( الميارات القرائية إلى عدة أقساـ تتمثؿ  264-262ـ، ص ص2000قسـ فتحي يونس)
 في:

, كيشمؿ عمى الذم ييدؼ إليو السياؽلمعنى كيعنى إدراؾ الرمكز كمعرفة ا التعرؼ: :أوالً 
 الميارات التالية:

 ربط المعنى بالرمز المكتكب. -1
 استخداـ السياؽ ككسيمة في تعريؼ معاني الكممات, كاختيار التعريؼ الدقيؽ. -2
 القدرة عمى التحميؿ البصرم لمكممات مف أجؿ تعرؼ أجزائيا. -3
 .القدرة عمى التفريؽ بيف أصكات الحركؼ -4

 كىك ربط خبرة القارئ بالرمز المكتكب, كتتضمف الميارات التالية: : الفيـ:ثانياً  
 القدرة عمى إعطاء الرمز معناه. -1
 القدرة عمى فيـ الكحدات األكبر كالعبارة كالجممة كالفقرة, كالقطعة كميا. -2
 القدرة عمى القراءة في كحدات فكرية. -3
 اؽ كاختيار المعنى المبلئـ لو.القدرة عمى فيـ الكممات مف السي -4
 القدرة عمى تحصيؿ معاني الكممات. -5
 القدرة عمى اختيار األفكار الرئيسة كفيميا. -6
 القدرة عمى فيـ التنظيـ الذم يتبعو الكاتب. -7
 القدرة عمى االستنتاج. -8
 القدرة عمى فيـ االتجاىات. -9
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ألدبية, كالنغمة السائدة, كحالة الكاتب القدرة عمى تقكيـ المقركء, كمعرفة األساليب ا -10
 كغرضو.

 القدرة عمى االحتفاظ باألفكار. -11
 القدرة عمى تطبيؽ األفكار كتفسيرىا في ضكء الخيرة السابقة. -12

 ( ميارات القراءة في مجاؿ الفيـ كاآلتي:25ـ، ص2010وقد ذكر عموي طاىر )
 القدرة عمى اختيار المعاني المبلئمة لمكممات. -1
 اختيار األفكار الرئيسية كتمخيصيا. -2
 التمييز بيف األفكار األساسية كالفرعية. -3
 فيـ الجمؿ المباشرة. -4
 مبلحظة الخصائص المنظمة لممكضكع. -5
 نقد المكضكع مف حيث الفكرة كالعرض. -6
 تحديد كجية نظر الكاتب كغرضو. -7
 التعرؼ عمى القاعدة كتتابع األساليب. -8
 قركء.تطبيؽ الم -9

 تحصيؿ مفردات دقيقة كغنية ككاسعة. -10
 القدرة عمى فيـ الكحدات الكبيرة كالعبارة كالجممة كالفقرة كالمكضكع كمو. -11
 القدرة عمى اإلجابة عف أسئمة خاصة. -12
 القدرة عمى اختيار كفيـ األفكار الرئيسة. -13
 القدرة عمى فيـ تتابع الحكادث. -14
 استدعاء التفاصيؿ.القدرة عمى مبلحظة ك  -15
 القدرة عمى فيـ تنظيـ الكتابة. -16
 القدرة عمى إتباع التعميمات بدقة. -17
 القدرة عمى تقكيـ ما يقرأه الفرد. -18
 القدرة عمى تذكر ما قرأه الفرد. -19
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 ثالثا: السرعة:
نبغي أف تدرس كيشار إلييا بمدل القراءة, كالسرعة في القراءة ليا قيمتيا في عالمنا المعاصر كي

 كميارة منفصمة.

بتقسيـ الميارات القرائية  باالعتماد عمى كؿ مف فتحي يونس، وعموي طاىروقد قاـ الباحث 
 إلى قسميف رئيسينيما:

 القرائي "القراءة الصامتة".: ميارات التعرؼ كالفيـ أكالن 
 : ميارات النطؽ القرائي "القراءة الجيرية".ثانيان 

 لفيـ والقرائي "القراءة الصامتة"، ويندرج تحتيا الميارات اآلتية:أوال: ميارات التعرؼ وا
 إكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصكرة. -1
 إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ الناقص. -2
 تحميؿ الكممات إلى مقاطع. -3
 تركيب المقاطع لتككيف كممة جديدة. -4
 الكسر( تمييزان صحيحان. – الضـ –التمييز بيف أنكاع التنكيف )الفتح  -5
 التمييز بيف الكممات التي تبدأ بحرؼ شمسي كحرؼ قمرم تمييزان صحيحان. -6
 تكظيؼ أدكات االستفياـ تكظيفان صحيحان. -7
 تكظيؼ أسماء اإلشارة تكظيفان صحيحان. -8
 تكظيؼ األسماء المكصكلة تكظيفان صحيحان. -9

 مات معطاة.تحديد المفرد كالمثنى كالجمع لبعض كم -10
 الفيـ كاالستيعاب ) اإلجابة عف األسئمة التي تمي القطعة إجابة صحيحة(. -11
 تفسير معاني مفردات لبعض كممات معطاة. -12
 تحديد مضاد الكممات. -13
 الكاك( تمييزان صحيحان. –الياء  –التمييز بيف حركؼ المد )األلؼ  -14
 تكظيؼ حركؼ الجر تكظيفان صحيحان. -15

 ميارات النطؽ القرائي "القراءة الجيرية"، ويندرج تحتيا الميارات اآلتية: ثانيا:
 قراءة الحركؼ اليجائية بالحركات القصيرة قراءة جيرية سميمة. -1
 قراءة الحركؼ اليجائية بالحركات الطكيمة قراءة جيرية سميمة.  -2
 قراءة الكممات قراءة جيرية سميمة. -3
 قراءة الجمؿ قراءة جيرية سميمة. -4
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 ة الفقرة قراءة جيرية سميمة.قراء -5
 قراءة الفقرة بالسرعة المناسبة.  -6
 نطؽ الكممات دكف حذؼ أك تكرار أك إبداؿ.  -7
 ينكع نبرات الصكت أثناء القراءة بما يناسب مضمكف الجممة التي يقرأىا. -8

 أساليب تنمية ميارات القراءة:
حركات اليد كتعبيرات  تدريب التبلميذ عمى محاكاة القراءة النمكذجية لممعمـ مستخدمان   -1

 الكجو كالعينيف, كمراعيان لعبلمات الترقيـ.
 صحيح لمكممة.تدريب التبلميذ عمى القراءة حسب الشكؿ ال -2
 ا, كتكظيفيا في التراكيب المغكيةتفسير الكممات الجديدة مف خبلؿ ذكر مرادفتيا كمضادى  -3
 لخجؿ.تشجيع التبلميذ عمى القراءة أماـ الجميكر لكسر حاجز الخكؼ كا  -4
 التنكع في أساليب التعزيز لمقراءة كالمشاركة في اإلذاعة المدرسية. -5
 تشجيع التبلميذ عمى البحث العممي, كزيارة المكتبات. -6
 تدريب التبلميذ عمى القراءة بصكت عاؿو ككاضح.  -7
)عبد الحميد,  إكساب التبلميذ لميارة تمخيص المكضكع الذم يقرأه أماـ الجميكر. -8

 (97-93ـ, ص ص2006
 ( إلى العوامؿ التي تساعد في تنمية الميارات القرائية:33ـ، ص2009وأشارت الشخريتي )

 األسرة.  -1
 دكر الحضانة كالركضة مرحمة ما قبؿ المدرسة.  -2
 المدرسة.  -3
 األغاني كاألناشيد.القصص ك   -4
 الحديث الجماعي.الرحبلت ك  -5
 الكسائؿ السمعية كالبصرية.  -6

 معوقات القراءة في المرحمة األساسية:
 .التمفازبرامج  -1
 عدـ تكفير مكتبات األطفاؿ. -2
 كثرة الكاجبات المدرسية, كالضعؼ في تنكيعيا. -3
 غبلء أثماف الكتب, كالضعؼ في تنكيعيا. -4
 االعتماد عمى التمقيف. -5
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 تأخر بداية سف القراءة. -6
 (123-121 ـ , ص ص2002السكنية.)عبابدة, االقتصادية ك سكء األحكاؿ  -8
 ؼ الباحث إلى معوقات القراءة ما يمي:ويضي  
 ضعؼ تكظيؼ كتنظيـ عامؿ الكقت. -1
 قمة األشخاص الذيف يقتدل بيـ كنمكذج لمقراءة. -2
نقرأ, كلكننا ال نفيـ ما نقرأ, كألف الفيـ: كىذه مشكمة الكثيريف, فيـ يقكلكف: نحف  ضعؼ -3

 أسمكب الكاتب صعب, فبل نستطيع أف نفيـ.
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 المحور الثالث: الخصائص النمائية لتالمذة الصؼ الثاني األساس.
في مرحمة الطفكلة المتأخرة كفيما يمي عرض لخصائص النمك تمميذ الصؼ الثاني يقع   

 .في ىذه المرحمة
تشكؿ الخصائص النمائية لتبلميذ الصفكؼ االبتدائية األكلى مدخبلن ميمان في تحديد طبيعة   

يجب أف تيقدـ لمتبلميذ, كحتى يحقؽ معمـ الصؼ أىدافو التربكية يجب عميو أف  الخبرات التي
 .يتعرؼ عمى السمات كالخصائص النمائية لتبلميذ ىذه المرحمة

 وتتمثؿ ىذه الخصائص في جوانب النمو التالية:

 :النمو الحسي الجسمي: أوالً 

سة الممس لدل أطفاؿ ىذه , كتككف حاتتقدـ حكاس الطفؿ في ىذه المرحمة تقدما ممحكظان  -1
قكم منيا لدل المراىقيف. كيعتمد الطفؿ في ىذه المرحمة عمى حكاسو أكثر ما يعتمد أالمرحمة 

 عمى العمميات العقمية في كشؼ العالـ كفيمو كالتكيؼ معو.

اط الحركي الحيكم, لذلؾ يتطمع ينمك الجياز العضمي لمتمميذ نمكان كبيران, كيتصؼ بالنش -2
العالـ مف حكلو مستفيدان مف نمك حكاسو كعضبلتو. كنتيجة لنمك العضبلت الصغيرة  فؿ لفيـالط

ي كخاصة بيف العينيف كاليديف, فإف الطفؿ بفي نياية ىذه المرحمة كزيادة التكافؽ العقمي العص
 (79يتمكف مف الكتابة بشكؿ أدؽ. )جامعة القدس المفتكحة. د.ت: 

 :ثانيا: خصائص النمو العقمي )المعرفي(

 ينمك ذكاء الطفؿ بشكؿ مطركد, كيبدم الرغبة في التعميـ. -1

 يتمكف مف القراءة كالكتابة كالحساب بدرجة كبيرة. -2

يميؿ الطفؿ لحب الكتب كالقصص كيستطيع تركيز انتباىو لفترات قصيرة, كتزداد مقدرتو  -3
ينمك عند الطفؿ حب عمى االبتكار, كالتخيؿ, كالتقميد, كالمحاكاة, كالتمثيؿ بدرجة كبيرة, ك 

 االستطبلع كسماع الحكايات القصص.
 ثالثا: خصائص النمو االنفعالي:

مثبات كاالستقرار, إال أف الطفؿ ال يصؿ كصكالن لتتيذب االنفعاالت في ىذه المرحمة نسبيان؛  -1
 في ىذه المرحمة إلى النضج االنفعالي, كتككف لديو بقية مف الغيرة كالعناد كالتحدم.
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, كيزداد اىتمامو عبلقاتو االجتماعية مع الرفاؽباحث أف الطفؿ في ىذه المرحمة تنمك كيضيؼ ال
, كتزداد بعض القيـ األخبلقية اليادئة كخاصة ممف يقكمكف بدكر القدكة, كاكتساب باحتراـ الكبار
مساعدة الكبار كبشكؿ خاص المعمـ لمحصكؿ عمى الرضا, كما يستمتع األطفاؿ رغبتو في 

 كلية.بتحمؿ المسؤ 
 رابعا: خصائص النمو االجتماعي:

 سة كمؤسسة رسمية.التنشئة االجتماعية, كتدخؿ المدر  تستمر عمميو -1

تتسع دائرة االتصاؿ االجتماعي, كيككف المعب جماعيان, حيث يتعمـ األطفاؿ الكثير عف  -2
 أنفسيـ كعف رفاقيـ.

مامات اإلناث بشكؿ كاضح كقد اىتمامات الذككر عف اىت بيف ان كيضيؼ الباحث أف ىناؾ اختبلف
تظير مشاحنات متعددة بيف الجنسيف كاتيامات كتنافس كاضح في االنجاز المدرسي في 

 المدارس االبتدائية العميا المختمطة.
 :النمو المغويخامسًا: خصائص 

 تتطكر قدرة التمميذ عمى استخداـ الجمؿ المركبة الطكيمة. -1

 ير الشفكم بؿ تمتد إلى التعبير التحريرم.ال تقتصر قدرة الطالب عمى التعب -2

يككف الطفؿ مستعد لمقراءة قبؿ االلتحاؽ بالمدرسة, كيبدك ذلؾ في اىتمامو بالصكر  -3
 (.266-247, ص ص 2005كالرسكمات. ) زىراف. 
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 الفصؿ الثالث:
 الدراسات السابقة 

 ة:المقدم

الدراسات السابقة بأنيا تعكس الخبرات التطبيقية التي تـ إجراؤىا يتضمف ىذا الفصؿ 
عالميان, كعربيان, كمحميان في مكضكع البحث, التي تساعد عمى اإلجراءات الكفيمة بإنارة الطريؽ 

ديف العربي كالعالمي نحك إجراء البحث, كنظران لحداثة مكضكع الدراسة في التدريس عمى الصعي
رجة أك أخرل عرض الدراسات التي أمكف الحصكؿ عمييا, كالتي ليا عبلقة بدستيإف الباحث ف

 بدراستو, كسكؼ يتـ عرض ىذه الدراسات خبلؿ محكريف رئيسييف ىما:

الدراسات التي تناولت توظيؼ الرؤوس المرقمة في العممية  :المحور األوؿ
 التعميمية.

 (ـ2016النحاؿ ) -1

ثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة معان عمى تنمية ميارات التكاصؿ ىدفت الدراسة معرفة أ
المنيج  كتـ إتباعكدافع اإلنجاز في الرياضيات لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة, 

طالبة مكزعة بالتساكم عمى مجمكعتيف  (84)ة يعينة الدراسالكتككنت التجريبي في دراستيا, 
بإعداد اختبار ميارات التكاصؿ الرياضي كبطاقة  ةيكات الدراسداألكتمثمت , ضابطة كتجريبية

 صؿ الرياضي كمقياس دافع اإلنجاز.مبلحظة ميارات التكا

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي:

المجمكعة ك التجريبية المجمكعة  طالباتبيف متكسط درجات  إحصائيةلة ادفركؽ  كجكد -1
 اضي لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.الضابطة في اختبار ميارات التكاصؿ الري

المجمكعة ك التجريبية المجمكعة  طالباتبيف متكسط درجات  إحصائية دالةفركؽ  كجكد -2
 الضابطة في بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الرياضي لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.

المجمكعة ك  جريبيةالتالمجمكعة  طالباتبيف متكسط درجات  إحصائية دالةفركؽ  كجكد -3
 الضابطة في مقياس دافع اإلنجاز في الرياضيات لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.

كأكصت الباحثة بضركرة استخداـ المعممات الستراتيجية الرؤكس المرقمة معا أثناء التدريس؛ 
عطاء الطالبات الفرصة في التعبير عف آر  ائيف لتحقيؽ التفاعؿ كالنشاط في البيئة الصفية كا 
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كأفكارىف الرياضية؛ مف أجؿ تنمية كتطكير تكاصميف الرياضي بكافة مياراتو كدافعيف لئلنجاز 
 الرياضي.

 (ـ2015أبو سممية ) -2

معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية المفاىيـ العممية إلى الدراسة  تكصمت
المنيج  كتـ إتباعامس األساسي بغزة. كميارات التفكير العممي في العمـك لدل طمبة الصؼ الخ

( 39)ة مف مجمكعتيف ضابطة كعددىا يعينة الدراسالكتككنت الكصفي كالمنيج التجريبي, 
 ـبالمفاىيقائمة  بإعدادة يدكات الدراساألكتمثمت , تمميذان ( 40)تمميذان, كمجمكعة تجريبية كعددىا 

اختبار لميارات التفكير ك  ,فاىيـ العمميةكاختبار لمم ,كقائمة ميارات التفكير العممي ,العممية
 العممي كدليؿ لممعمـ. 

 ما يمي: إلىكتكصمت نتائج الدراسة 

التجريبية كالمجمكعة المجمكعة  التبلميذبيف متكسط درجات  إحصائيةلة افركؽ د كجكد -1
 في القياس البعدم الختبار المفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية.الضابطة 

التجريبية كالمجمكعة المجمكعة  التبلميذبيف متكسط درجات  إحصائيةلة افركؽ د دكجك  -2
 في القياس البعدم الختبار ميارات التفكير العممي لصالح المجمكعة التجريبية.الضابطة 

بضركرة االىتماـ بممارسة استراتيجية الرؤكس المرقمة كخصكصان في الكحدات  كأكصى الباحث 
 تيجيةبلت كتجارب عممية, كتدريب معممي العمـك عمى استخداـ استراالتي تحتكم عمى مشك

  .الرؤكس المرقمة
 :(ـ2015محمدي ودافارينا ) -3

التعرؼ عمى أثر تطبيؽ تقنيات التعمـ التعاكني مستخدمان ىيكؿ استراتيجية الدراسة  قصدت
درة عمى الفيـ لممرحمة الرؤكس المرقمة معا عمى تنمية مستكل الطبلب اإليرانييف في القراءة كالق

مف تقنيتيف  باستخداـعمى ثبلث مجمكعات  . حيث اتبع الباحث المنيج التجريبياالبتدائية
( تمميذان تألفت مف مجمكعة تجريبية 63, كتككنت عينة الدراسة مف )تقنيات التعمـ التعاكني

خداـ استراتيجية درست باستخداـ استراتيجية الرؤكس المرقمة معا كمجمكعة تجريبية درست باست
كتمثمت أدكات الدراسة في , جيجسك كمجمكعة ضابطة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية, 

 . اختبار القراءة كدليؿ المعمـ
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كأظيرت النتائج أف استراتيجية جيجسك ليا تأثير عمى القراءة كالفيـ أكثر مف استراتيجية 
 .الرؤكس المرقمة معا

 (ـ2015) Miaz مايز  -4

الدراسة التعرؼ عمى أثر تنفيذ استراتيجية الرؤكس المرقمة معان عمى تنمية تحصيؿ ىدفت 
المنيج التجريبي, كتككنت  تـ إتباعالطبلب في مادة العمـك االجتماعية في المدارس االبتدائية, 

( تمميذان بحيث طبقت الدراسة عمى ثبلثة مجاالت: المجاؿ المعرفي, 25عينة الدراسة مف )
كتـ  ,كالحركي, كتمثمت أدكات الدراسة عمى اختبار التحصيؿ األكاديمي كدليؿ معمـ كالكجداني,

 .الطبلب بالنسبة لكؿ مجاؿ عمى حدة قياس مدل تقدـ

كتكصمت نتائج الدراسة إلى فعالية استراتيجية الرؤكس المرقمة معان في تدريس العمـك االجتماعية 
نجاز التبلميذ, لطبلب المدرسة االبتدائية, كأشارت النتائج إل ى تحسف ممحكظ عمى أداء كا 

كتجاكز النتائج المتكقعة, كأشار الباحث إلى ضركرة تطبيؽ االستراتيجية فعاليتيا عمى صعيد 
 المجاالت الثبلثة.

 (ـ2014إسماعيؿ ) -5

معرفة أثر استراتيجية الرؤكس المرقمة في تحصيؿ مادة الجغرافيا لدل إلى الدراسة  تكصمت
لثاني المتكسط, كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي, كتككنت العينة الدراسية مف طالبات الصؼ ا

( تمميذة مكزعة بالتساكم عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية, كتمثمت أدكات الدراسة بإعداد 60)
اختبار تحصيمي, كتـ التحقؽ مف صدقو الظاىر بعضو عمى مجمكعة مف المحكميف 

مؿ الصعكبة كالسيكلة كالقكة التمييزية كفعالية البدائؿ المختصيف, كاستخرجت الباحثة معا
 الخاطئة لفقراتو.

 كتكصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي:

كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات الطالبات في المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 
 الضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.

 (ـ2014د )عبد الجوا -6 

( في تحصيؿ مادة األدب NHTالدراسة التعرؼ عمى أثر استراتيجية الرؤكس المرقمة ) قصدت
يج التجريبي, كتككنت عينة المن إتباع تـاإلعدادم,  كالنصكص لدل طبلب الصؼ الخامس

(, كتجريبية عددىا 25كزعت عمى مجمكعتيف ضابطة كعددىا )( تمميذان, 48الدراسة مف )
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( 30مف نكع االختيار مف متعدد تككف مف )مكضكعي  اختباراأدكات الدراسة  (, كتمثمت23)
فقرة , كاستخرج صدقة بعرضو عمى نخبة مف الخبراء كالمحكميف, كتـ التأكد مف صدقو كثباتو 

 كمعامؿ صعكبتو كقكة تميزه.

 ما يمي: نتائج إلىالكتكصمت 

المجمكعة الضابطة ك  ةلتجريبيبيف متكسطي درجات المجمكعة ا دالة إحصائيان كجكد فركؽ  
 المجمكعة التجريبية. لصالح

كأكصى الباحث بضركرة دعكة المدرسيف لمتحرر مف الطرائؽ التقميدية السائدة في التعميـ 
 كالمعتمدة عمى جمع المعمكمات كحفظيا دكف اإلفادة منيا عمميا.

 :(ـ2013الحمداني والجرجري ) -7

كس المرقمة معان في تحصيؿ تبلميذ التربية الخاصة في معرفة أثر طريقة الرؤ الدراسة ىدفت 
مادة الرياضيات. كاقتصر البحث عمى تبلميذ الصؼ الثالث تربية خاصة مف كبل الجنسيف في 

 2012 – 2013مدراس المديرية العامة لتربية نينكل/مركز مدينة المكصؿ, لمعاـ الدراسي ) 
ف مف مجمكعتيف تجريبية كضابطة, كاختبار كىك مكك  المنيج التجريبي(. استخدـ الباحثاف ـ

( 9بعدم لمتحصيؿ في مادة الرياضيات, إذ تدرس المجمكعة التجريبية كالتي عدد أفرادىا )
( تبلميذ 8تبلميذ كفؽ طريقة الرؤكس المرقمة معان, كالمجمكعة الضابطة كالتي عدد أفرادىا )

بيف المجمكعتيف في متغيرات العمر درست بالطريقة االعتيادية, كقد راعى الباحثاف التكافؤ 
الزمني محسكبان باألشير كالمعدؿ العاـ لدرجات التبلميذ في نصؼ السنة كدرجات التبلميذ في 
مادة الرياضيات في اختبار نصؼ السنة كالمستكل التعميمي لآلباء كاألميات ككانت أداة البحث 

كنتي,  –صائيا مف خبلؿ اختبار مافىي اختبار تحصيمي أعده الباحثاف. كبعد تحميؿ النتائج إح
 ما يمي: أظيرت النتائج

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية التي درست  -1
كفؽ طريقة الرؤكس المرقمة معان كمتكسط درجات أفراد المجمكعة الضابطة التي درست كفؽ 

 ات.الطريقة االعتيادية في تحصيؿ مادة الرياضي

كفي ضكء النتائج قدـ الباحثاف مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات أىميا ضركرة تشجيع  
ؿ فاعؿ في معممي كمعممات التربية الخاصة عمى استعماؿ طريقة الرؤكس المرقمة معان بشك

 تدريس مادة الرياضيات.



66 
 

 (Baker, 2013دراسة بيكر ) -8

عاكني مستخدما ىيكؿ الرؤكس المرقمة في ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر تطبيؽ التعمـ الت
, كقد تمميذان ( 24دركس الكيمياء لدل طبلب المدرسة الثانكية. كتككنت عينة الدراسة مف )

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي, كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار التحصيؿ األكاديمي, 
كس المرقمة في تدريس الكيمياء كدليؿ المعمـ, كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف استخداـ الرؤ 

لطبلب المدرسة الثانكية فعالة مثؿ التعمـ الفردم لجميع الطبلب, كأشارت إلى المزيد مف التمتع 
 مشاركة الصفية في مادة الكيمياء.كال
 :( (Tanggul , Jember, 2013دراسة تانجوؿ، جمبير  -9

مى القراءة كالفيـ عمى تحصيؿ ع الدراسة معرفة أثر استخداـ الرؤكس المرقمة معان  تكصمت
, كلقد استخدمت الدراسة المنيج تمميذان ( 35طبلب الصؼ الثامف, تككنت عينة الدراسة مف )

التجريبي, كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار ميارات القراءة, كاختبار ميارات الفيـ, كتكصمت 
رؤكس المرقمة معان عمى القراءة نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ تأثير كبير الستخداـ تقنية طريقة ال

كالفيـ لدل طمبة الصؼ الثامف, كيقترح مدرسي المغة االنجميزية باستخداـ تقنيات الرؤكس 
 ية لمطبلب كخاصة لتعميـ القراءة.المرقمة معا لتعميـ المغة االنجميز 

 :(  Nuruddin , Seken , Artini, 2013دراسة نور الديف ، سكيف ، أرنتي ) -10

دراسة معرفة أثر تقنيات الرؤكس المرقمة معان كالسؤاؿ كالجكاب عمى الطبلب في ال قصدت
مف طبلب الصؼ  تمميذان  (66), كتككنت عينة الدراسة مف  -دراسة مقارنة  –القراءة كالفيـ 

الثامف مف النظاـ التجارم المتعدد األطراؼ, كلقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي, كتمثمت 
في اختبار ميارات القراءة كالفيـ, كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ اختبلؼ  أدكات الدراسة

كبير في القراءة كالفيـ بيف الطبلب الذيف يتـ عبلجيـ باستخداـ تقنيات الرؤكس المرقمة معا 
كالطبلب الذيف تـ عبلجيـ بالطريقة األخرل, كال يكجد أم أىمية لبلختبلؼ في القراءة كالفيـ 

الذيف يتـ عبلجيـ باستخداـ  تقنيات الرؤكس المرقمة معان كالذيف عكلجكا باستخداـ  بيف الطبلب
 التقنيات األخرل في تحسيف فيـ القراءة.

 :(ـ2011دراسة ىادي ) -11

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية الرؤكس المرقمة معان عمى تنمية القدرة عمى 
المنيج  كتـ إتباعمف النظاـ التجارم المتعدد األطراؼ,  القراءة لدل طمبة الصؼ الثامف
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( تمميذان كميـ مف الذككر, كتمثمت أدكات الدراسة في 25التجريبي, كتككنت عينة الدراسة مف )
 كبطاقة مبلحظة كمقابمة كاستبياف. اختبار القراءة

 كتكصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي: 

في تحسيف كتنمية القدرة عمى القراءة, ككاف ليا تأثير  فعالية استراتيجية الرؤكس المرقمة معا
إيجابي عمى الطمبة, كأشارت الدراسة إلى أىمية استراتيجية الرؤكس المرقمة معا في زيادة التمتع 

 كالمشاركة كالثقة كالدافعية كالتعاكف بيف الطبلب.
 :(ـ2010دراسة ىانتر وآخروف ) -12

ـ استراتيجية الرؤكس المرقمة معان عمى تحصيؿ الدراسة التعرؼ عمى أثر استخداقصدت 
االختبارات القصيرة اليكمية كعمى تنمية السمكؾ عمى العمؿ لدل الطبلب ذكم اإلعاقة, كاستخدـ 

( تبلميذ مف ذكم اإلعاقة 6فييا الباحثكف المنيج التجريبي عمى دراسة حالة تككنت عينتيا مف )
 .قياس التحصيؿ األكاديمي, كبطاقة مبلحظةاختبار لمفة, كتمثمت أدكات الدراسة المخت

 كتكصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي: 

أف استراتيجية الرؤكس المرقمة معا ىي أكثر فعالية مف التعميمات التي يقكدىا المعمـ التقميدم 
في المجاالت األكاديمية المختمفة مثؿ الدراسات االجتماعية كالعممية كأظيرت تحسنا ممحكظا 

 الطبلب نحك أدائيـ لؤلعماؿ المكجو إلييـ.عمى سمكؾ 
 :( Bawn, 2007دراسة بوف ) -13

الدراسة التعرؼ عمى أثر التعمـ التعاكني مستخدمان إستراتيجية الرؤكس المرقمة في  قصدت
, كلقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي, تمميذان ( 26التعمـ, كتككنت عينة الدراسة مف )

ي اختبار التحصيؿ األكاديمي, كدليؿ معمـ, كتكصمت نتائج الدراسة إلى كتمثمت أدكات الدراسة ف
كجكد فجكة االنجاز في التعميـ العاـ, كىذه الفجكة ليا تأثير سمبي عمى الطبلب األمريكييف 
كالبلتينييف كاألفارقة, تـ تطكير التعمـ التعاكني بغرض التصدم لفجكة االنجاز الذم لـ يخفؼ 

يز العنصرم, تـ اكتشاؼ أف لمتعمـ التعاكني مف خبلؿ أساليبو التي تـ مف خبلؿ إلغاء التمي
التركيز عمييا الرؤكس المرقمة معان أدت إلى تحقيؽ أكبر مكاسب االنجاز لمطبلب األمريكييف 

 المكسيؾ كاألفارقة في العديد مف الدراسات بالمقارنة مع الطرؽ التقميدية.
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 :(  (Mallette & Michiell,2006دراسة ميمتي ، ميشيؿ -14

 تبلميذىدفو الدراسة التعرؼ عمى أثر تطبيؽ الرؤكس المرقمة معان في دركس الكيمياء لدل 
لغرض اكتشاؼ االختبلفات بيف تحقيؽ الرؤكس المرقمة لؤلىداؼ  ,الصؼ السادس في الحضر

عينة الككنت المنيج التجريبي, ك  تـ إتباعباستخداـ الحكافز كالرؤكس المرقمة بدكف حكافز, 
 .التحصيؿ األكاديمي, كدليؿ المعمـ, كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار تمميذان ( 23ة مف )يالدراس

 كتكصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي:

أف استخداـ الرؤكس المرقمة معان فعالة في تحقيؽ أىداؼ دركس الكيمياء, كأشارت إلى المزيد  
 لتنافس بصكرة ايجابية باإلضافة لمحكافز.مف المشاركة بيف الطبلب, كمستكل أعمى مف ا

 (ـ2001عبد الحميد ) -15

التعمـ التعاكني عمى إكساب  استراتيجيةالدراسة التعرؼ عمى أثر التدريس كفؽ  تكصمت
 الطالبات ميارات القراءة الناقدة الخمس اآلتية :

 القدرة عمى تمييز ىدؼ الكاتب. -1

 كغير المرتبطة بالمكضكع.القدرة عمى تمييز األفكار المرتبطة  -2

 القدرة عمى التمييز بيف اآلراء الصحيحة كاآلراء الخاطئة . -3

 القدرة عمى التمييز بيف الحجج القكية كالضعيفة.-4

 القدرة عمى االستنتاج الصحيح. -5

التعمـ التعاكني, كحددت المبلمح  استراتيجيةكبعد أف أعدت الباحثة المكاد التعميمية كفؽ   
, قامت باختيار االستراتيجيةستراتيجية, كبينت دكر كؿ مف المدرسة كالطالبة في ىذه لبلالعامة 

مف طالبات الصؼ الثالث اإلعدادم, ثـ طبقت  تمميذة( 35المجمكعة التجريبية المككنة مف)
كبطاقة المبلحظة قبميان عمى  ,)القبمي كالبعدم( أداتي البحث كىما اختبار القراءة الناقدة

التعمـ التعاكني مف قبؿ إحدل  الستراتيجيةالتجريبية, كتبل ذلؾ تدريس البرنامج طبقا المجمكعة 
, االستراتيجيةطالبات التربية العممية, بعد أف تمقت تدريبا مف الباحثة عمى التدريس كفؽ ىذه 

الطالبات في كؿ منيا حيث كزعت تمميذات المجمكعة التجريبية عمى خمس مجمكعات تتفاكت 
 .ؿفي التحصي
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 نتائج إلى ما يمي:الكتكصمت 

. يس كبعده لمصمحة العينة البعديةبيف نتائج الطالبات قبؿ التدر  ان لة إحصائيادكجكد فركؽ  -
كأكصت الباحثة بضركرة االىتماـ بتدريس ميارات القراءة الناقدة عمى محاكر جديدة تقـك عمى 

معممي المغة العربية عمى ميارات أساس التعمـ التعاكني في جميع المراحؿ الدراسية, كتدريب 
 القراءة الناقدة كربط ذلؾ بفركع المغة العربية. 

 المحور األوؿ:دراسات عمى  التعميؽ

الرؤكس المرقمة  مكضكع استراتيجية تناكلتالتي المحكر األكؿ  مف العرض السابؽ لدراسات 
 خمص الباحث إلى ما يمي:

 بالنسبة ألىداؼ الدراسة: -1

لدراسات السابقة إلى التعرؼ عمى أثر تطبيؽ استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنكعت أىداؼ ا
الحمداني (, كدراسة ـ2014(, كدراسة عبد الجكاد )ـ2015) Miaz التحصيؿ كدراسة كؿ مف:

, ( (Tanggul , Jember, 2013 , كدراسة(Baker, 2013)كدراسة (, ـ2013كالجرجرم )
, (Bawn, 2007) (, كدراسة2010ر كآخركف ), دراسة ىانت(2014) إسماعيؿكدراسة 
 .( (Mallette & Michiell,2006كدراسة 

كركزت بعض الدراسات السابقة التعرؼ عمى أثر استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية  -
, كدراسة النحاؿ (ـ2015) دراسة أبك سمميةالمفاىيـ العممية كميارات التفكير العممي ك

 (.ـ2016)

دراسات السابقة التعرؼ عمى أثر استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية كركزت بعض ال -
 , Nuruddin , Seken)(, كدراسة ـ2015ميارات القراءة كالفيـ كدراسة محمدم كدافارينا )

Artini, 2013 )( ـ2011, ك دراسة ىادم.) 

عاكني عمى التكركزت بعض الدراسات السابقة إلى معرفة فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ  -
 .(ـ2001دراسة عبد الحميد)تنمية الميارات ك

 :مرحمة الدراسيةبالنسبة لم -2

 مف مختمؼ المراحؿ الدراسية: عينة مف طبلب المدارسالسابقة اختارت الدراسات 
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, دراسة محمدم (2015) أبك سمميةىناؾ دراسات تناكلت المرحمة االبتدائية كدراسة كؿ مف: -
,  (,ـ2013الحمداني كالجرجرم )(, كدراسة ـ2015)  Miazكدراسة   (,ـ2015كدافارينا )

 .( (Mallette & Michiell:2006كدراسة

(, دراسة عبد 2016كدراسات تناكلت المرحمة اإلعدادية كدراسة كؿ مف: دراسة النحاؿ ) -
 , Nuruddin , Seken), كدراسة (, (Tanggul , Jember: 2013(2014الجكاد )

Artini: 2013 ) كدراسة عبد (, 2011دراسة ىادم )ك (, 2014) إسماعيؿ, كدراسة
 .(2001الحميد)

 بالنسبة ألدوات الدراسة: -3

اتفقت معظـ الدراسات العربية كاألجنبية عمى استخداـ اختبارات التحصيؿ العممي كدليؿ  -
 المعمـ كدراسة كؿ مف: 

(, كدراسة ـ2014بد الجكاد )(, كدراسة عـ2015) Miaz(, ـ2015كدراسة محمدم كدافارينا )
, (ـ2014) إسماعيؿ, كدراسة (Baker, 2013), كدراسة (ـ2013الحمداني كالجرجرم )

 & Mallette, كدراسة(Bawn, 2007)(, كدراسة 2010دراسة ىانتر كآخركف )ك 
Michiell,2006) ). 

إال أنيـ  في حيت اتفقت كؿ مف الدراسات التالية في استخداـ اختبارات التحصيؿ العممي - 
اختمفكا في استخداـ أدكات أخرل مثؿ: اختبار المفاىيـ العممية, كاختبار التفكير العممي كدراسة 

, ( (Tanggul , Jember, 2013, اختبار ميارات القراءة كالفيـ كدراسة(ـ2015) أبك سممية
 .(Nuruddin , Seken , Artini, 2013)كدراسة 

لقراءة باإلضافة إلى بطاقة مبلحظة كدراسة عبد الحميد كدراسات استخدمت اختبار ميارات ا -
( استخدمت اختبار القراءة كبطاقة مبلحظة باإلضافة إلى ـ2011(, دراسة ىادم )ـ2001)

 مقابمة كاستبياف.

كدراسات استخدمت اختبار ميارات التكاصؿ الرياضي كبطاقة مبلحظة التكاصؿ الرياضي  -
 (.ـ2016ؿ )كمقياس دافع اإلنجاز كدراسة النحا

 بالنسبة لمنيج الدراسة: -4

 اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي كدراسة كؿ مف: 
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(, كدراسة ـ2015) Miaz(, كدراسةـ2015(, كدراسة محمدم كدافارينا )ـ2016دراسة النحاؿ)
, (Baker: 2013), ك (ـ2013الحمداني كالجرجرم )(, كدراسة 2014عبد الجكاد )

, كدراسة ( Nuruddin , Seken , Artini: 2013), ك ( (Tanggul , Jember: 2013ك
 :Bawn)(, ك ـ2010(, دراسة ىانتر كآخركف )ـ2011, دراسة ىادم )(2014) إسماعيؿ
أبك , باستثناء دراسة (ـ2001كعبد الحميد), ((Mallette & Michiell:2006, ك(2007
 ان.استخدـ المنيج الكصفي كالتجريبي مع (2015سممية)

 بالنسبة لنتائج الدراسة: -5

أثبتت معظـ الدراسات فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ التعاكني كالرؤكس المرقمة في تحقيؽ 
 , Nuruddin), في حيف كجدت دراسة عرفة العممية كأداء التبلميذالم تنميةاألىداؼ, كأثرىا في 

Seken , Artini, 2013 ) ائية تعزل لطريقة التدريس عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحص
 كلمجنس كالتفاعؿ بينيما.

 أوجو الشبو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

يتفؽ الباحث مع بعض الدراسات السابقة في اختيار عينة الدراسة كالتي طبقت عمى المرحمة  -
 االبتدائية.

ة كىي: االختبارات يتفؽ الباحث مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ أداكت الدراس -
 كبطاقة المبلحظة.

 يتفؽ الباحث مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ المنيج كىك: المنيج التجريبي. -
 تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

كجكد دراسات متنكعة في تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة في العممية التعميمية  بالرغـ مف -
دراسات تناكلت تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة  –عمى الباحث  –جد في حدكد إال أنو ال يك 

 .في تنمية بعض ميارات القراءة لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساس
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 الدراسات التي تناولت القراءة ومياراتيا. :الثانيالمحور 
 (ـ2015سالـ )  -1

الكسائط المتعددة في معالجة  ىدفت الدراسة معرفة مدل فاعمية تكظيؼ برنامج قائـ عمى
المنيج  تـ استخداـ, األساسصعكبات تعمـ بعض الميارات القرائية لدل تبلمذة الصؼ الثالث 

مكزعة بالتساكم عمى مجمكعتيف ضابطة ( تمميذان 60عينة الدراسة مف ) كتككنتالتجريبي, 
كبطاقة مبلحظة, كدليؿ لميارات القراءة,  معرفيالدراسة عمى اختبار  أداكتتمثمت ك  كتجريبية,
 المعمـ.

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي:

المجمكعة ك بيف متكسطي درجات تبلمذة المجمكعة التجريبية  إحصائيان لة ادكجكد فركؽ   -
الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار المعرفي لمميارات القرائية لصالح المجمكعة 

 التجربيبة.
المجمكعة ك متكسطي درجات تبلمذة المجمكعة التجريبية بيف  إحصائيان لة اكجكد فركؽ د  -

لصالح المجمكعة  بطاقة المبلحظة لمميارات القرائيةالضابطة في التطبيؽ البعدم ل
 التجربيبة.

حديثة في التدريس, كتنكيع  أساليبكأكصى الباحث بضركرة تشجيع المعمميف عمى تبني  -
 ثة في عممية التعمـ.ؽ التدريس, كتكظيؼ الكسائؿ التعميمية الحديئطرا

 :(ـ2014الغمباف ) -2

لمتعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ القرائي  راتيجيتيفالدراسة معرفة أثر تكظيؼ است قصدت   
 مفة يعينة الدراسالككنت يبي, ك المنيج التجر  تـ إتباع, األساسيلدل تمميذات الصؼ الرابع 

( كعدد أفرادىا 4كىي الصؼ الرابع ) ألكلىا( تمميذة, ثـ تـ اختيار المجمكعة التجريبية 103)
( تمميذة درسف كفؽ استراتيجية التعمـ التعاكني, كالمجمكعة التجريبية الثانية كىي الصؼ 32)

( تمميذة درسف كفؽ استراتيجية لعب األدكار, كالمجمكعة الضابطة 36( كعدد أفرادىا )3الرابع )
دريسيف باستخداـ الطريقة االعتيادية. كتمثمت ( تمميذة تـ ت35( كعدد أفرادىا )5كىي الرابع )

تككف مف  الذمأدكات الدراسة في قائمة ميارات الفيـ القرائي, كاختبار ميارات الفيـ القرائي 
 .األدكاراستراتيجيتي التعمـ التعاكني كلعب  بتكظيؼ( فقرة, كدليؿ لممعمـ 30)
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 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي:

التي  األكلىبيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية  ئيان إحصالة ادتكجد فركؽ  -
درست باستراتيجية التعمـ التعاكني كمتكسطات المجمكعة الضابطة التي درست 

 .األكلىبالطريقة االعتيادية في ميارات الفيـ القرائي لصالح أفراد المجمكعة التجريبية 
ة التجريبية الثانية التي بيف متكسطات درجات المجمكع إحصائيان لة ادتكجد فركؽ   -

كمتكسطات المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة  األدكاردرست باستراتيجية لعب 
 االعتيادية في ميارات الفيـ القرائي لصالح أفراد المجمكعة التجريبية الثانية.

مف عينة  أكسعالدراسة بضركرة تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط عؿ مستكل  كأكصت -
في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل التبلميذ, كاالىتماـ  تأثيرالحالية لما ليا مف الدراسة 

في  تأثيرلما ليا مف  األكلى األساسيةبتنمية مستكيات الفيـ القرائي لدل تبلميذ المرحمة 
 األخرلالتبلميذ في مقرر المغة العربية بشكؿ خاص, ككافة المقررات الدراسية  أداء

 بشكؿ عاـ.
 :(ـ2014نصر )  -3

التعميـ المتمايز في تنمية بعض ميارات  راتيجياتالدراسة معرفة فاعمية است تكصمت  
القراءة كالكتابة في المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي بمدارس ككالة الغكث 

 ذةكتممي ان ( تمميذ70)ة مف يعينة الدراسالككنت ك المنيج التجريبي,  كتـ إتباعرفح.  -الدكلية
الدراسة في اختبار لقياس  أداكتكتمثمت مكزعة بالتساكم عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية, 

  .اتلمجمكعتحصيؿ ا متكسط( لمعرفة أثر الفركؽ بيف ت القرائية كالكتابية, كاختبار )تالميارا

 نتائج إلي ما يمي:الكتكصمت   

لمجمكعة الضابطة كابيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة  ان لة إحصائيافركؽ دكجكد  -
 لصالح المجمكعة التجريبية.

الباحثة بضركرة استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز في تنمية الميارات القرائية  كأكصت  -
 كالكتابية في المغة العربية, كالعناية بتطكير الميارات القرائية كالكتابية في المغة العربية.

 :(ـ2012عوض ) -4

مية تكظيؼ برنامج محكسب لعبلج الضعؼ في بعض الميارات الدراسة بياف فاع تكصمت  
ة مف يعينة الدراسالككنت ك , اتبع المنيج التجريبي, ة لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسالقرائي
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اختبار كتمثمت أدكات الدراسة  , مكزعة بالتساكم عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية,تمميذ (48)
 .يصي, اختبار معرفي, بطاقة مبلحظةتشخ

 نتائج إلي ما يمي:الكتكصمت 

المجمكعة الضابطة في ك بيف متكسط تبلميذ المجمكعة التجريبية  دالة إحصائيان كجكد فركؽ  -
 االختبار المعرفي لمميارات القرائية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجمكعة التجريبية.

 :(ـ2011الحيالي وىندي )  -5

 تنمية بعض في األقراف تعميـ يجيةاسترات استخداـ أثر عمى التعرؼ الدراسة قصدت
 تـ إتباع ,القراءة مادة في الخاصة التربية تبلميذ لدل بيا كاالحتفاظ الجيرية, القراءة ميارات
كتككنت عينة الدراسة مف  المتكافئة, المجمكعات تصميـ يطمؽ عميو الذم التجريبي التصميـ

 . ( تمميذ11( تبلميذ, كتجريبية كعددىا )9مجمكعتيف ضابطة كعددىا )

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي:

 التجريبية المجمكعة لصالح القراءة سرعة تنمية ميارة في إحصائيا دالة فركؽ كجكد. 
 كدقة القراءة صحة ميارتي تنمية في المجمكعتيف بيف إحصائيا دالة فركؽ كجكد كعدـ 

نما القراءة  .الدرجة نفسيا بنفس المجمكعتيف لدل نمت كا 
 صحة القراءة ميارات في التجريبية المجمكعة لصالح كانت فقد االحتفاظ اختبار ئجنتا أما 

المجمكعة  مف احتفاظان  أكثر التجريبية المجمكعة ككانت القراءة كسرعة القراءة كدقة
  ة.الضابط

 :(ـ2011دراسة الشوبكي )  -6

ارات القراءة ىدفت الدراسة معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى ميارات االستماع في تنمية مي
عينة الكتككنت البنائي, ك المنيج التجريبي  تـ إتباعلدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة, 

كمجمكعة ( تمميذة 34تجريبية كعددىا )تكزيعيا عمى مجمكعة  تـ( تمميذة, 76ة مف )يالدراس
طاقة مبلحظة البرنامج المقترح, كبب كاستخدـ أدكات دراسية متمثمة( تمميذة, 33عددىا )ضابطة 

لمميارات كفؽ  ميارات االستماع, كاختبار تحصيمي, كاستبياف استطبلعي لمميارات القرائيةل
  األسس المعتمدة لمقراءة,.

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي:
فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى ميػػارات االسػػتماع فػػي تنميػػة ميػػارات القػػراءة لػػدل تمميػػذات  -

 الصؼ الرابع األساسي.



75 
 

 (ـ2010دراسة أبو طعيمة )  -7

الدراسػػة معرفػػة أثػػر برنػػامج بالعيػػادات القرائيػػة فػػي عػػبلج بعػػض الميػػارات القرائيػػة لػػدل  قصػػدت  
المػػنيج التجريبػػي, كتكػػكف  إتبػػاع تػػـ تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع األساسػػي فػػي محافظػػة خػػاف يػػكنس,

( تمميػػذان 40مػػف) حيػػث تألفػػت عينػػة الدراسػػة, ة مػػف تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع األسػػاسمجتمػػع الدراسػػ
, كقسػـ الباحػث العينػة إلػى عينتػيف تجػريبيتيف, إحػداىما ذة مف تبلميذ الصػؼ الرابػع األسػاسكتممي

( تمميػػػذان, كاألخػػػرل 20لمتبلميػػػذ فػػػي مدرسػػػة عبػػػد الكػػػريـ الكرمػػػي األساسػػػية لمبنػػػيف كبمػػػغ عػػػددىا)
كتمثمػػػت أدكات  ( تمميػػػذةن,20)عػػػددىاكبمػػػغ  لمتمميػػػذات فػػػي مدرسػػػة شػػػجرة الػػػدر األساسػػػية لمبنػػػات

 , كاختبار قرائي, كبطاقة مبلحظة.برنامج العيادات القرائية الدراسة في

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي:

المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػى اختبػػار ك بػػيف متكسػػطات درجػػات تبلميػػذ  ان لػػة إحصػػائياديكجػػد فػػركؽ  -
 .  المجمكعة التجريبيةالميارات القرائية لصالح 

إلػػػى مجمكعػػة مػػف التكصػػػيات أىميػػا: العمػػؿ عمػػػى إنشػػاء عيػػادات قرائيػػػة  كقػػد خمػػص الباحػػث -
 لعبلج ضعؼ الميارات القرائية لدل تبلميذ جميع المراحؿ التعميمية.

 (ـ2009دراسة الشخريتي ) -7

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات القراءة لدل تبلميذ 
شماؿ غزة, حيث استخدمت الباحثة  –الة الغكث الدكلية الصؼ الثالث األساسي بمدراس كك

مكزعة عمى مجمكعتيف ( تمميذان كتمميذة, 82ة مف )يعينة الدراسالكتككنت المنيج التجريبي, 
 ,البرنامج المقترحاستخدمت الباحثة في دراستيا أدكات متمثمة ب, ضابطة كتجريبية بالتساكم

 .متيفلعينتيف مستق (, كاختبار)تكاختبار قرائي

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي: 

المجمكعػة ك  التبلميػذ فػي المجمكعػة التجريبيػة بػيف متكسػط درجػات ان لة إحصائيادفركؽ كجكد  -
 لصالح المجمكعة التجريبية.  الضابطة

كأكصت الباحثة بضػركرة العنايػة بػالمعمـ كتأىيمػو مػف خػبلؿ النشػرات التعميميػة, كعقػد دكرات  -
 لتبصيرىـ بفكرة البرنامج كتزكيدىـ بأسس تدريس ميارات القراءة. تدريبية لممعمميف 
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 (ـ2009دراسة أبو عكر )  -8

 لدل القراءة ميارات بعض لتنمية التربكية باأللعاب برنامج أثر معرفة الدراسة ىدفت
 مف الدراسة عينة كتككنت المنيج التجريبي, تـ إتباع ,خانيكنس بمدارس السادس تبلميذ

 ميارات اختبار كتمثمت أدكات الدراسة في, تمميذا( 70كعددىـ) كضابطة بيةتجري مجمكعتيف
 ميارات لتنمية التعميمية باأللعاب برنامج, اإلبداعية القراءة بميارات قائمة, اإلبداعية القراءة
 .اإلبداعية القراءة

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي:

 اإلبداعيةالقراءة  ميارات اختبار في ميذالتبل درجات متكسط بيف إحصائيا لةاد فركؽ كجكد -
المجمكعة  لصالح البعدم التطبيؽ في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة بيف

 .التجريبية
 :(ـ2003دراسة فورة ) -9

الدراسة التعرؼ عمى فعالية برنامج مقترح لعبلج بعض صعكبات تعمـ القراءة لدل  تكصمت  
 كتمثمتاتبع الباحث المنيج الكصفي كالمنيج التجريبي, حيث  تبلميذ المرحمة االبتدائية بغزة,

( 30) كتككنت عينة الدراسة مفاختبار القراءة التشخيصي, كبطاقة مبلحظة,  فيأدكات الدراسة 
   .تمميذان كتمميذة

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي: 

التطبيؽ لصالح التطبيؽ  بيف متكسطات درجات التبلميذ قبؿ كبعد ان لة إحصائيادكجكد فركؽ   -
 .ذا يعنى فعالية البرنامج المقترحالبعدم, كى

كقد خمص الباحث إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا: ضركرة االىتماـ بالطبلب الذيف يعانكف  
 تأىيؿ المعمميف الذيف يدرسكنيـ. مف صعكبات في القراءة كضركرة

 (ـ2003دراسة الشريؼ ) -10

القراءة  ميارات تنمية في العربية المغة كتاب محتكل فاعمية عمى التعرؼ الدراسة تكصمت
العربية  المغة كمشرفي معممي نظر كجية مف المتكسط الثالث الصؼ تبلميذ لدل كالكتابة

معممي  مف الدراسة عينة كتككنت الدراسة في الكصفي المنيج المقدسة. كاتبع الباحث بالعاصمة
 ك ( معممان 99) الدراسة عينة ككانت المقدسة بالعاصمة عميـالت إدارة في كمشرفييا العربية المغة
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المئكية  كالنسب في التكرار تمثمت اإلحصائية األساليب مف مجمكعة كاستخدـ ( مشرفان,19)
 اختبار) ت(. ك المعيارم كاالنحراؼ الحسابي كالمتكسط

 :إلى الدراسة نتائج تكصمت

 الثالث الصؼ لتبلميذ المناسبة النحكية كالكتابة الجيرية القراءة بميارات قائمة تحديد  -
 .المتكسط

الجيرية  القراءة ميارات تنمية في كبيرة بدرجة يسيـ العربية المغة قكاعد كتاب محتكم إف  -
حركات  كمراعاة كيسر, بسيكلة المكتكبة الصكتية الرمكز كربط أثناء القراءة, الطبلقة كميارة
 .القراءة عند اإلعراب

 النحكية الكتابة ميارات تنمية في كبيرة بدرجة يسيـ العربية المغة قكاعد كتاب محتكل إف  -
 أخرل, إلى صيغة مف الجمؿ كتحكيؿ الصحيحة, الجمؿ كبناء القصيرة, الجمؿ كميارة كتابة

 .كضبطيا بالشكؿ
 العربية كالمغة معممي استجابات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال  -

 كالكتابة الجيرية القراءة ميارات تنمية في العربية المغة قكاعد محتكل فاعمية كمشرفييا حكؿ
 النحكية

 (ـ2001دراسة السميطي ) -11

ىدفت الدراسة إلى إعداد برنامج متعدد المداخؿ لعبلج الضعؼ في ميارة القراءة لدل تمميذات 
( 52ينة الدراسة مف )الصفكؼ الثبلثة األكلى في ميارتي التعرؼ كالنطؽ كعبلجيا, كتككنت ع

تمميذة مف تمميذات الصؼ الثالث االبتدائي, كتـ اختيارىف مف ثبلث مدراس مف مدارس البنات 
, ( تمميذة32عددىا)ك تجريبية مجمكعتيف االبتدائية بدكلة قطر, كتككنت عينة الدراسة مف 

ب الضعؼ في ( تمميذة, كقامت الباحثة بإعداد اختبار لمقراءة لتحديد جكان20ضابطة عددىا)
 .يـ برنامج عبلجي لمشكبلت القراءةميارتي التعرؼ كالنطؽ في القراءة, كقامت بتصم

 كتكصمت نتائج الدراسة إلي ما يمي:  

بيف أداء تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار  ان لة إحصائيادكجكد فركؽ  -
يدؿ عمى التأثير االيجابي لصالح تمميذات المجمكعة التجريبية, مما  القراءة البعدم

لمبرنامج, كمساعدتو لمتمميذات في التغمب عمى المشكبلت التي يعانيف منيا, كحدكث 
جماعي( في اختبار القراءة  –تحسف في أداء تمميذات المجمكعة التجريبية) فردم 

 التشخيصي البعدم.
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 المحور الثاني: دراسات عمى التعميؽ

خمص  مكضكع القراءة كمياراتيا تناكلتالتي  الثانيالمحكر  مف العرض السابؽ لدراسات
 الباحث إلى ما يمي:

 بالنسبة ألىداؼ الدراسة: -1

ركزت جميع الدراسات السابقة عمى مكضكع القراءة كمياراتيا, كضركرة االىتماـ بيا, كقدمت 
 لتحسيف كتنمية القدرة عمى القراءة كاكتساب مياراتيا. تمجمكعة مف االستراتيجيا

ت بعض الدراسات السابقة عمى اليدؼ األساس, تنمية ميارات القراءة كدراسة كؿ مف: ركز  -
 (.ـ2009(, كدراسة الشخريتي )ـ2011الشكبكي )

ركزت بعض الدراسات السابقة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في عبلج صعكبات تعمـ  -
(, كدراسة أبك ـ2012(, كدراسة عكض )ـ2015الميارات القرائية كدراسة كؿ مف: سالـ )

 (.ـ2001(, كدراسة السيمطي )ـ2003(, كدراسة فكرة )ـ2010طعيمة )

استخدمت بعض الدراسات السابقة استراتيجيات متنكعة لتنمية ميارات القراءة مثؿ استراتيجية  -
(, كاستراتيجية األلعاب التربكية كدراسة أبك عكر ـ2011تعميـ األقراف كدراسة الحيالي كىندم )

 .(ـ2009)

كىناؾ بعض الدراسات التي ركزت عمى تنمية ميارات القراءة كالكتابة معان كدراسة كؿ مف:  -
 (.ـ2003(, كدراسة الشريؼ )ـ2014نصر )

 بالنسبة لمنيج الدراسة: -2

 اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي كدراسة كؿ مف: -

(, كدراسة عكض ـ2014) (, كدراسة نصرـ2014(, كدراسة الغمباف )ـ2015سالـ )
(, كدراسة الشخريتى ـ2010(, كدراسة أبك طعيمة )2011(, كدراسة الحيالي كىندم )ـ2012)
 (.ـ2001, كدراسة السيمطي )(ـ2009(, كدراسة أبك عكر )ـ2009)

كما استخدمت بعض الدراسات السابقة في ىذا المحكر المنيج الكصفي كدراسة: الشريؼ  -
 (.ـ2003)

 (.ـ2003التجريبي كدراسة فكرة ) يدمت بعض الدراسات السابقة المنيج الكصفكما استخ  -

 (.ـ2011كما استخدمت بعض الدراسات السابقة المنيج التجريبي البنائي كدراسة الشكبكي )  -
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 بالنسبة لعينة الدراسة: -3

 اىتمت كؿ الدراسات السابقة بالمرحمة االبتدائية مف مختمؼ الصفكؼ األساسية.

 (.ـ2014دراسات ركزت عمى الصؼ الثاني األساس كدراسة نصر )ىناؾ  -
(, الحيالي ـ2015كدراسات ركزت عمى الصؼ الثالث األساس كدراسة كؿ مف:  سالـ )  -

(, كدراسة ـ2003الشريؼ )كدراسة , (ـ2009(, كدراسة الشخريتى )ـ2011كىندم )
 (.ـ2001السيمطي )

(, 2014اسة كؿ مف: كدراسة الغمباف )كدراسات ركزت عمى الصؼ الرابع األساس كدر   -
 (.2012(, كدراسة عكض )2010, كدراسة أبك طعيمة )(2011كدراسة الشكبكي )

في حيف ركزت بعض الدراسات عمى الصؼ السادس األساس كدراسة أبك عكر   -
 (.ـ2009)

 الدراسة:بالنسبة ألدوات  -4

القراءة كدراسة كؿ مف: اتفقت بعض الدراسات في استخداـ األداة كىك اختبار ميارات  -
(, كدراسة ـ2009(, كدراسة الشخريتي )ـ2011(, كدراسة الحيالي كىندم )ـ2014نصر )

 (.ـ2001السميطي )
كاتفقت بعض الدراسات في استخداـ األداة كىك اختبار ميارات القراءة كبطاقة مبلحظة    -

مة (, كدراسة أبك طعيـ2012(, كدراسة عكض )ـ2015كدراسة كؿ مف: سالـ )
 (.ـ2003(, كدراسة فكرة )ـ2010)
ياف كبطاقة مبلحظة كدراسة كاتفقت بعض الدراسات في استخداـ األداة كىك استب -

 (.ـ2011الشكبكي)
كاتفقت بعض الدراسات في استخداـ األداة كىي قائمة لميارات القراءة كالكتابة كدراسة  -

 (.ـ2003الشريؼ )
ي قائمة ميارات الفيـ القرائي كاختبار الفيـ كاتفقت بعض الدراسات في استخداـ األداة كى -

 (.ـ2014القرائي كدراسة الغمباف )
 أوجو الشبو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

يتفؽ الباحث مع بعض الدراسات السابقة في اليدؼ األساس كىك: تنمية بعض ميارات  -
 القراءة.



88 
 

نة الدراسة كالتي طبقت عمى يتفؽ الباحث مع بعض الدراسات السابقة في اختيار عي -
 المرحمة االبتدائية.

يتفؽ الباحث مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ أداكت الدراسة كىي: االختبارات  -
 كبطاقة المبلحظة.

 يتفؽ الباحث مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ المنيج كىك: المنيج التجريبي. -
 ة:تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابق

استخدمت بعض الدراسات السابقة استراتيجيات متنكعة في تنمية ميارات القراءة, كدراسات  -
 أخرل استخدمت برامج مقترحة في تنمية ميارات القراءة.

 : التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة

 الدراسات السابقة في كال المحوريف تبيف لمباحث ما يمي: عرضبعد 

لسابقة عمى ضركرة التركيز عمى تنمية الميارات القرائية بنكعييا أكدت نتائج الدراسات ا -
)الصامتة كالجيرية(, في المراحؿ األكلى مف التعميـ األساسي بشكؿ عاـ, كفي الصفكؼ األكلية 
بشكؿ خاص, لخطكرة ىذا األمر في المراحؿ التعميمية المتقدمة, كلما ليا مف أىمية بالغة في 

ة, كفي تطكير ميارات القراءة التي يحتاجيا الفرد في كؿ شؤكف تيسير سبؿ التعمـ المختمف
 حياتو, كىذا ما يزيد أىمية الدراسة الحالية.

اتفقت الدراسات السابقة عمى كجكد ضعؼ في تعمـ الميارات القرائية لدل التبلمذة, كحاكلت   -
ات العديد مف الكثير مف الدراسات السابقة تشخيص المشكمة كعبلجيا, كاستخدمت ىذه الدراس

 المناىج كاألدكات كالعينات لمكصكؿ إلى األىداؼ المحددة مسبقان لمخركج نتائج كتكصيات.

أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات التي سبؽ ذكرىا في اختيار المنيج التجريبي القائـ عمى  -
 مجمكعتيف متكافئتيف )تجريبية كضابطة(.

سات السابقة التي سبؽ ذكرىا في اختيار أدكات البحث كما أفادت الدراسة الحالية مف الدرا -
 المبلئمة لمدراسة )االختبار التشخيصي, االختبار المعرفي لمميارات, بطاقة مبلحظة(.

كأكصت بعض الدراسات السابقة بضركرة تبني استراتيجيات كعمؿ دراسات لتطكير كتنمية  -
يذ في المراحؿ المختمفة, كخاصة المرحمة الميارات القرائية, كعبلج الضعؼ القرائي عند التبلم

 االبتدائية, كعمى ذلؾ فالحاجة قائمة إلى الدراسة الحالية.
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 :الفصػؿ الرابػع
 الطريقة واإلجراءات

ج يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات التي قاـ بيا, مف حيث تحديد المني  
المستخدـ في الدراسة, كتحديد مجتمع الدراسة, كعينة الدراسة ككيفية اختيارىا, كمتغيراتيا, 
كالخطكات التي مرت بيا أدكات الدراسة, كما يستعرض الباحث خطكات تطبيؽ الدراسة ميدانيان, 

 .كاألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات كتحميميا
 : دراسةمنيج الأواًل: 

"الذم يسعى لمكشؼ عف العبلقات بيف المتغيرات في  الباحث المنيج التجريبي اتبع  
ظركؼ يسيطر فييا الباحث عمى متغيرات أخرل, لمعرفة الظركؼ التي تسبب ظاىرة محددة, 
كلذلؾ فالتجريب تغيير متعمد مضبكط بالشركط المحددة لحدث ما, كمبلحظة التغييرات في 

( كىك ما يطمؽ عميو التصميـ التجريبي كالمعركؼ باسـ 9ـ,ص 2007الحدث ذاتو" )الشربيني, 
التصميـ ذك المجمكعتيف المتكافئتيف بحيث يتـ تطبيؽ االختبار القبمي كالبعدم لمجمكعتيف 

 متكافئتيف إحداىما ضابطة كاألخرل تجريبية.

بمي لمتحقؽ كفي ىذا المنيج الذم اتبعو الباحث, يخضع التبلميذ في المجكعتيف إلى اختبار ق  
 سمف تكافؤىما قبؿ التجربة, ثـ تخضع المجمكعة التجريبية لمتعمـ باستخداـ استراتيجية الرؤك 

المرقمة, بينما المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية كالسائدة في معظـ مدارس التعمـ, ثـ 
  تخضع المجمكعتيف الختبار بعدم.

 مجتمع الدراسة:ثانيًا: 

ف جميع تبلمذة الصؼ الثاني األساس في محافظات غزة لمعاـ الدراسي متككف مجتمع الدراسة 
 (.ـ2017-ـ2016)

 عينة الدراسة:ثالثًا: 

 العينة االستطالعية: . أ

( تمميذان مف مجتمع الدراسة 34اختيار الباحث عينة استطبلعية بطريقة عشكائية قكاميا)
ه العينة بيدؼ التحقؽ مف األصمي, كتـ تطبيؽ األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة عمى ىذ

صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى أفراد العينة الميدانية, كذلؾ مف خبلؿ حساب صدقيا كثباتيا بالطرؽ 
 اإلحصائية المبلئمة.
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 :التشخيصية"عينة الدراسة "

قاـ الباحث باختيار عينة قصدية مف مدرسة دار األرقـ في محافظة غزة, كتـ اختيار 
التي  ة( تمميذان, لتككف المجمكعة التجريبي76سيتيف بمغ عددىما )عينة الدراسة مف شعبتيف درا
( تمميذان, كاألخرل ضابطة 38كبمغ عددىا )المرقمة  سالرؤو درست باستخداـ استراتيجية 

 يكضح أفراد العينة:(4.1), كالجدكؿ رقـ ( تمميذان 38درست بالطريقة التقميدية كبمغ عددىا )
 اسة لممجموعة التجريبية والضابطةعدد أفراد عينة الدر : (4.1جدوؿ )

 النسبة المئوية العدد الصؼ المدرسة

 دار األرقـمدرسة 
 50% 38 تجريبية )5الصؼ الثاني)

 50% 38 ( ضابطة4الصؼ الثاني )

 100% 76 المجموع

 كالنطؽ كالفيـ التعرؼ في ميارات كالمتمثمة األساسي الثاني لمصؼ القرائية الميارات إعداد
 :القرائي

 :عمى عدة مصادر منيا القرائية الميارات إعداد في الباحث اعتمد كقد

 .(4-1)لمصفكؼ  العربية المغة لمنياج العريضة الخطكط -1
 .القرائية الميارات تناكلت التي السابقة األبحاث كالدراسات  -2
 .العربية بالمغة المرتبطة التربكية األدبيات  -3
 .التدريس كطرؽ المناىج مجاؿ في أصحاب الخبرة كاالختصاص -4
الفصؿ  في الميارات قائمة كعرض الثاني, الفصؿ في بتكسع الميارات ىذه عرض كتـ -5

 .الرابع
 خطوات بناء االستراتيجية:

 أواًل: اختيار استراتيجية الرؤوس المرقمة

لدل  أثر استراتيجية الرؤكس المرقمة عمى تنمية ميارات القراءة  بياف إلى الدراسة ىدفت  
بطريقة  القرائية الميارات يدرسكف الذيف التبلميذ مع مقارنة األساس, الثاني الصؼ تبلميذ

 .االعتيادية
 :التالية المصادر عمى االستراتيجية اختيار في الباحث واعتمد

 .السابقة كالدراسات األبحاث -1
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 .العربية المغة تعميـ في الحديثة الطرائؽ -2
 .األساسي التعميـ مرحمة في التبلمذة خصائص -3
 .االستراتيجيات التعميمية بناء خصائص -4

 :االستراتيجية اختيار ثانيًا: مبررات
 .سابقة مراحؿ في التبلمذة لعدـ عرضيا عمى حداثة المكضكع -1
 .بيف المعمـ كالمتعمـ التفاعؿ إثارة  -2
 غرس حب القراءة في نفكس التبلميذ. -3
 قرائية.ال لمميارات تدريسو في المعمـ يكاجييا تساىـ في حؿ بعض الصعكبات التي  -4
تباع إثراء المقررات الدراسية إلى حاجة -5  .القرائي الضعؼ لعبلج حديثة طرائؽ كا 

 عمى الميارات مف ميارة كؿ تشمؿ بحيث ميارات, شكؿ عمى االستراتيجية محتكل تنظيـ كتـ  
 كما .التقكيـ كأساليب كاألنشطة كالتمييد المقترحة, التعممية التعميمية األىداؼ السمككية كالكسائؿ

 تكزيع (4.4)كما ىك مكضح في الجدكؿ .الصعب إلى السيؿ مف التعميمي المحتكل ترتيب تـ
 االختبار عمى الميارات

 (. توزيع الميارات عمى اإلختبار4.2) جدوؿ
 الميارة الميارة الرقـ
 3 إكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصكرة -1
 3 إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب -2
 3 تحميؿ الكممات إلى مقاطع -3
 4 تركيب المقاطع لتككيف كممة مفيدة -4
 3 الكسر( –الضـ  -التمييز بيف أنكاع التنكيف )الفتح  -5
 4 التمييز بيف الكممات التي تبدأ بحرؼ شمسي كحرؼ قمرم -6
 2 تكظيؼ أدكات االستفياـ تكظيفان صحيحان  -7
 2 ان تكظيؼ اسـ اإلشارة تكظيفان صحيح -8
 2 تكظيؼ األسماء المكصكلة تكظيفان صحيحان  -9
 3 تحديد المفرد كالمثنى كالجمع لبعض كممات معطاة -10
 5 الفيـ كاالستيعاب ) اإلجابة عف األسئمة التي تمي القطعة إجابة صحيحة( -11
 1 تفسير معاني مفردات لبعض الكممات المعطاة -12
 1 تحديد مضاد الكممات -13
 3 الكاك( -الياء –مييز بيف أنكاع المد ) األلؼ الت -14
 1 تكظيؼ حركؼ الجر تكظيفان صحيحان  -15



85 
 

 :االستراتيجية لفعاليات الزماني الحد :ثالثاً 

( 45كلمدة ) شير كنصؼ,  مدار عمى أسبكعيان  ثبلثة حصص بكاقع االستراتيجية تدريس تـ  
 تطبيؽ أثناء أمكر مف يستجد سب مابح بالمركنة, الخطة ىذه تتصؼ أف عمى لمحصة, دقيقة

 .االستراتيجية عف طريؽ القراءة ميارات بعض في الضعؼ لعبلج االستراتيجية,
 :االستراتيجية لتنفيذ المكاني الحد رابعًا:

أخذ  بعد كذلؾ دار األرقـ النمكذجية لمبنيف في مدرسة الصؼ االستراتيجية في داخؿ تنفيذ تـ  
 مدير المدرسة. مف إذف

 :االستراتيجية في التقويـ أساليب تحديد :اً خامس

 :في منيا الفائدة تكمف حيث التعميمية العممية في ىاـ إجراء التقكيـ عممية تعد  

 .األىداؼ تحقؽ مدل حكؿ راجعة بتغذية المتعمـ تزكيد -1

مكانية التدريس أسمكب عمى الحكـ في المعمـ تفيد -2  .تنكيعيا كا 

 :التالية ـالتقوي أساليب الباحث استخدـ وقد

 كتييئتيـ التبلميذ, خبرات عف لمكشؼ المقاء بداية في األسئمة طرح خبلؿ مف :القبمي التقويـ
ثارة دافعتييـ  .لمتعمـ كا 

 لمكشؼ عف األسئمة طرح طريؽ القرائية عف الميارات يتـ مف خبللو تدريس :التكويني التقويـ
في  كدمجيـ مشاركتيـ كضماف بلميذالت تفعيؿ إلى باإلضافة لقاء, كؿ في األىداؼ تحقؽ مدل

 .باستمرار انتباىيـ كاستثارة التعميمي المكقؼ
 .ميارة تـ كضعيا لكؿ التي التعميمية األىداؼ تحقيؽ :الختامي التقويـ

 :الختباريف التمميذ يخضع الدراسة فترة انتياء بعد كذلؾ

 القرائي كالفيـ التعرؼ ميارات في اختبار. 

 النيائي التقكيـ بمثابة كيككناف الباحث إعداد مف القرائي ؽالنط ميارات في كاآلخر. 
 :الراجعة والتغذية التعزيز طرائؽ تحديد :سادساً 

 كالتنكع مرئيان, أك صكتيان  كاف سكاء التعزيز طرؽ في ىذه االستراتيجية التنكع في الباحث راعى  
 .ميذلمتبل المستمرة الراجعة التغذية تقديـ إلى ييدؼ التعزيز في كسائؿ



86 
 

  :االستراتيجية تتضمنيا أف ينبغي التي األسئمة أنواع تحديد :سابعاً 

كمراعاتيا  األسئمة بصكرة سميمة صياغة مف لمتأكد الفعالة, المشاركة عمى التبلميذ لحث كذلؾ
 كانت ذلؾ ضكء كفي مطكلة, إجابات تستمـز التي األسئمة عف االبتعاد كضركرة لؤلىداؼ

 .لميارةا بحسب األسئمة متنكعة
 :الدارسة أدوات

 تمثمت أدكات الدراسة في:

 .االختبار التشخيصي  
 .دليؿ المعمـ 
 .االختبار المعرفي 
 .بطاقة المبلحظة 

 التشخيصي: أواًل: االختبار

 :التالية الخطكات كفؽ االختبار إعداد تـ

 بيج التي القرائية الميارات أىـ تحديد في االختبار تمثؿ االختبار: مف اليدؼ تحديد -1
 .الميارات ليذه امتبلكيـ مدل كقياس األساس, الثاني الصؼ لدل تبلميذ معالجتيا

 :ىما رئيسيف محكرييف تحت القرائية الميارات بتصنيؼ الباحث كقاـ

 (4) ممحؽ .القرائي كالفيـ التعرؼ ميارات 
 (5) ممحؽ .القرائي النطؽ ميارات 

 ختصيف مف ىيئة التدريس بقسـمف الم عددو  مف مجمكعة بعرضو عمى االختبار ضبط تـ  
 التدريس كمعممي المغة العربية. كطرؽ المناىج

 حيث شممت عمى التنكيع عمى األسئمة صياغة في الباحث حرص االختبار: مفردات كتابة -2
 .مقننة مقاليو مكضكعية, كأخرل أسئمة

 ستجابةاال كتتـ (,6) ممحؽ . ميارة (22عمى ) مكزعة ( سؤاؿ15مف) االختبار حيث تككف  
 .سؤاؿ لكؿ الصحيحة اإلجابة بكتابة عمى االختبار

 عمى درجاتو كجمع سؤاؿ كؿ عمى درجاتو بجمع االختبار عمى المفحكص درجة احتساب كيتـ  
 الصؼ الثاني األساس, تبلميذ لدل القراءة لميارات الكمية الدرجة لحساب الميارات جميع
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ضعؼ التبلميذ  عف المنخفضة الدرجة , كتعبر( درجة0 – 70بيف ) لبلختبار الدرجة كتتراكح
 . القرائية التبلميذ في الميارات  تمكف عف المرتفعة الدرجة تعبر فيما في الميارات القرائية,

 :الميارات عمى االختبار أسئمة توزيع يوضح ( التالي4.3جدوؿ )
 الميارة الميارة الرقـ
 3 إكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصكرة 1
 3 إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب 2
 2 تحميؿ الكممات إلى مقاطع 3
 4 تركيب المقاطع لتككيف كممة مفيدة 4
 6 الكسر( –الضـ  -التمييز بيف أنكاع التنكيف )الفتح  5
 6 الكاك( -الياء –التمييز بيف أنكاع المد ) األلؼ  6
 4 ي كحرؼ قمرمالتمييز بيف الكممات التي تبدأ بحرؼ شمس 7
 4 تحديد المفرد كالمثنى كالجمع لبعض كممات معطاة 8
 3 تكظيؼ أدكات االستفياـ تكظيفان صحيحان  9
 5 تكظيؼ اسـ اإلشارة تكظيفان صحيحان  10
 5 تكظيؼ األسماء المكصكلة تكظيفان صحيحان  11
الفيـ كاالستيعاب ) اإلجابة عف األسئمة التي تمي القطعة إجابة  12

 حة(صحي
6 

 1 تحديد العنكاف المناسب لمقطعة 13
 1 تفسير معاني مفردات لبعض الكممات المعطاة 14
 1 تحديد مضاد الكممات 15
 1 تحديد مفرد الكممات المعطاة 16
 1 تحديد جمع الكممات المعطاة 17
 2 التمييز بيف ىمزتي القطع كالكصؿ 18
 1 تكظيؼ حركؼ الجر تكظيفان صحيحان  19
 2 لتمييز بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة في نياية الكممةا 20
 1 التمييز بيف التاء المربكطة كالياء المغمقة في نياية الكممة 21
 2 يعبر عف صكر محددة بجمؿ مفيدة 22
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منو,  اليدؼ يكضح بحيث لبلختبار تعميمات بكضع الباحث قاـ وضع التعميمات لالختبار:-3
 .كمحددة كاضحة عبارات عنو في اإلجابة كطريقة

 .المبدئيةصورة االختبار في صورتو  مف التأكد -3

مف  عينة عمى التجربة ىذه بتطبيؽ الباحث قاـ بالتطبيؽ االستطالعي لالختبار: القياـ -5
بمدرسة دار األرقـ النمكذجية  تمميذان  (34كقكاميا) األساس, الثاني الصؼ استطبلعية مف تبلميذ

 لمبنيف.

التبلميذ مف خبلؿ  استغرقو الذم الكقت متكسط بحساب ذلؾ تـ كقداالختبار:  زمف تحديد -6
دقيقة, ) 35اإلجابة) في تبلميذ ثبلثة أسرع استغرقو الذم كالكقت ( دقيقة,50تبلميذ) ثبلثة أبطأ
 ( دقيقة.45) المتكسط فكاف
 :التشخيصي االختبار صدؽ

 عرضو تـ كما غزة, كاالختصاص بمحافظات عددو مف ذكم الخبرة عمى االختبار عرض تـ  
 :مف لمتأكد العربية المغة معممي مف كعدد الغكث, ككالة مف المغة العربية مشرفي بعض عمى

 يقيسو الذم لميدؼ لمسؤاؿ مناسبة. 
 تعميماتو ككضكح االختبار كدقتو, سبلمة. 

عض فة أك تعديؿ أك حذؼ ببغرض إضا المبلحظات بعض المحكميف بعض أبدل كقد  
 االختبار أصبح كبذلؾ المشرؼ, مع كبالتشاكر المبلحظات, بتمؾ الباحث التـز كقدالمفردات, 

  .لمتطبيؽ صالحان 
 :ثانيًا: دليؿ المعمـ 

الباحث عمى الدراسات السابقة كالتعرؼ عمى كيفية صياغة بعض الدركس عمى  إطبلعبعد   
بعض دركس المغة العربية الكاردة في طريقة استراتيجية الرؤكس المرقمة, قاـ الباحث بصياغة 

كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الثاني األساس الجزء الثاني بطريقة استراتيجية الرؤكس المرقمة, 
حيث قاـ الباحث بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كاختصاصي المغة العربية كبعض 

دليؿ المعمـ  مع تمؾ الدركس فيبجكقاـ . آرائيـ ءالمعمميف الخبراء كتعديميا في ضك 
 (.11ممحؽ)
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 القراءة: ميارات في المعرفي ثالثًا: االختبار

 فقرات مف االستفادة تمت الدراسة في الباحث اعتمدىا التي الرئيسة لمميارات التكصؿ بعد  
 القرائية الميارات أىـ االختبار ىذا تضمفو ،المعرفي االختبار إعداد في االختبار التشخيصي

 عف اإلجابة مف لمتمكف عمى تبلمذة الصؼ الثاني األساس امتبلكيا,  التي يجب يجب التي
 . الدراسة تساؤالت
 :التالية لمخطكات تبعان  االختبار ببناء الباحث كقاـ
 .االختبار مف اليدؼ .1
 .مفرداتو كنكع االختبار مكاصفات .2
 .كتعميماتو االختبار مفردات صياغة .3
 .االختبار تعميمات كضع .4
 .بارلبلخت األكلية الصكرة .5

 :السابقة يكضح لمخطكات تفصيمي شرح يمي كفيما
 :االختبار ىدؼ تحديد -1

المرقمة في تنمية بعض  سأثر توظيؼ استراتيجية الرؤو  عمى التعرؼ ييدؼ ىذا االختبار  
 ميارات القراءة لمصؼ الثاني األساسي بغزة

 :مفرداته ونىع االختببر مىاصفبث -2

 ببراث قرائـت لماـستفبدة منهب مثل:قبم الببحث ببإلطماع على بعض اخت

 في التبلميذ مستكل لمعرفة يستخدـ كالذم بو, الخاص االختبار بناء في الباحث يبدأ أف قبؿ  
 :منيا القرائية االختبارات بعض عمى باإلطبلع قاـ القرائية, بعض الميارات

 سالـ دراسة. 
 النكرم دراسة. 
 طعيمة دراسة. 
 الشخريتي دراسة. 

 :ء االختببر المعرفيخطىاث بنب -3

 اإلطبلع عمى األدبيات كالبحكث التربكية. -
 اإلطبلع عمى مقرر المغة العربية لمصؼ الثاني األساس. -
 حصر ميارات القراءة الكاجب امتبلكيا لمصؼ الثاني األساس. -
 كضع اختبار لقياس تمؾ الميارات. -
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 مواصفات لالختبار :(4.4جدوؿ )

لوزف ا عدد األسئمة ميارات االختبار ـ
 النسبي

 7.5 3 إكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصكرة 1

 7.5 3 إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب 2

 7.5 3 تحميؿ الكممات إلى مقاطع 3

 10 4 تركيب المقاطع لتككيف كممة مفيدة 4

 7.5 3 الكسر( –الضـ  -التمييز بيف أنكاع التنكيف )الفتح  5

 10 4 الكممات التي تبدأ بحرؼ شمسي كحرؼ قمرمالتمييز بيف  6

 5 2 تكظيؼ أدكات االستفياـ تكظيفان صحيحان  7

 5 2 تكظيؼ اسـ اإلشارة تكظيفان صحيحان  8

 5 2 تكظيؼ األسماء المكصكلة تكظيفان صحيحان  9

 7.5 3 تحديد المفرد كالمثنى كالجمع لبعض كممات معطاة 10

 12.5 5 ة عف األسئمة التي تمي القطعة إجابة صحيحة(الفيـ كاالستيعاب ) اإلجاب 11

 2.5 1 تفسير معاني مفردات لبعض الكممات المعطاة 12

 2.5 1 تحديد مضاد الكممات 13

 7.5 3 الكاك( -الياء –التمييز بيف أنكاع المد ) األلؼ  14

 2.5 1 تكظيؼ حركؼ الجر تكظيفان صحيحان  15

 100 40 الدرجة الكمية لبلختبار 

 :وتعميماتو االختبار مفردات صياغة -4

 :يمي ما االختبار كضع عند الباحث راعى  

 كالمغكية العممية الدقة تراعي. 
 الكضكح كخمكىا مف الغمكض . 
 تمثيميا لميدؼ المراد تحقيقو. 
 مناسبتيا لمستكل نمك التبلمذة. 
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 :االختببر تعلـمبث وضع -5

 :عمى اشتممت كقد التجريب قبؿ لبلختبار تعميمات بكضع الباحث قاـ  

 المدرسة كاسـ كالشعبة االسـ :كىي بالمفحكصيف خاصة بيانات . 

 عميو اإلجابة كزمف فقراتو عدد :االختبار بكصؼ خاصة بيانات. 

 االختبار مف اليدؼ بتكضيح خاصة بيانات. 
 :لالختبار األولية الصورة -6

 القرائية اشتمؿ عمى الميارات إطار في المعرفي االختبار إعداد تـ سبؽ ذكره ما ضكء في  
 : مدل حكؿ لمعرفة آرائيـ المحكميف مف عددو  عمى عرضو تـ فقراتو كتابة كبعد فقرة (40)

 القرائية لمميارات مناسبتو. 
 مناسبتو لمستكل تبلمذة الصؼ الثاني األساس. 
 مراعاة االختبار لعامؿ الزمف. 
 كتنكع فقراتو شمكلية االختبار.  

 :كىي المحكمكف أبداىا التي بالتعديبلت الباحث قاـ المحكميف كمبلحظات اءآر  ضكء كفي  

 الفقرات بعض صياغة إعادة. 
  الفقرات بعض ترتيب إعادة. 

 (15( عمى مكزعان  سؤاال (40مف) مككف النيائية صكرتو في المعرفي االختبار أصبح كبذلؾ  
 (7) ممحؽ  .ميارة
 :عيةاالستطال العينة عمى االختبار تجريب -7

تمميذان. تـ اختيارىـ مف خارج أفراد عينة  (34بتطبيؽ االختبار عمى عينة عددىا ) الباحث قاـ  
 األسبكع في االختبار إعادة ثـ الدراسة, مف األكؿ دار األرقـ لمبنيف في األسبكع الدراسة بمدرسة

 ـ(2016-ـ2015 )الدراسي لمعاـ أبريؿ شير مف الثاني
 :االختبار تحديد المدة الزمنية -8

تـ حساب زمف تأدية التبلميذ لبلختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف استجابة أكؿ تمميذ   
( دقيقة, بينما زمف استجابة آخر 30انتيى مف االستجابة عمى فقرات االختبار حيث بمغت )
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ك ( دقيقة, كى40( دقيقة, فكاف متكسط الزمف يساكم )50تمميذ عمى فقرات االختبار بمغت )
 الزمف المناسب لبلستجابة عمى أسئمة االختبار.

 :االختببر تصحـح -9

في  قصيرة إجابات كتابة أك سؤاؿ, لكؿ الصحيحة اإلجابة بكضع االختبار عمى االستجابة تـ  
 .عمكديف بيف التكصيؿ أك المخصصة لذلؾ, الفراغات

عمى  درجاتو معكج سؤاؿ لكؿ الدرجات بجمع االختبار عمى المفحكص درجة حساب كتـ  
 ( كتعبر40 - 0بيف ) الدرجة الكمية لبلختبار كتتراكح الدرجة, لحساب االختبار ميارات جميع
تمكنو  عف المرتفعة تعبر الدرجة ضعؼ تحصيمو في تمؾ الميارات, فيما المنخفضة عف الدرجة

 مف تمؾ الميارات.
 سيولة والتمييز لفقرات االختبار.حساب معامالت ال -10

 :الصعوبة معامؿ -

 أسئمة  مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا الذيف األفراد لعدد المئكية النسبة" الصعكبة بمعامؿ يقصد  
, حيث تمثؿ كؿ مجمكعة كالدنيا العميا المحكيتيف المجمكعتيف في إجابة صحيحةب االختبار
 بالمعادلة كيحسب ,( تمميذ 11مف أعداد العينة , كتمثؿ عدد األفراد لكؿ مجمكعة ) %27

 (170ص:1998عمياف,؛التالية: )الزيكد

 درجة صعوبة الفقرة =
 مجموع اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة مف المجموعتيف العميا والدنيا

 ×200% 
 عدد األفراد الذيف أجابوا عف الفقرة في المجموعتيف

 الباحثكجد ك  االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعكبة معامؿ ة تـ إيجادالسابق المعادلة كبتطبيؽ  
  الصعكبة معامؿ متكسط ( ككاف( 0.32-0.75بيفتراكح ما  الصعكبة معامبلت أف 
 مستكلمناسبتيا لل كذلؾ االختبار, فقرات جميع عمى الباحث بقيي النتائج كبيذه , (0.60)الكمي
 .0.80كأقؿ مف 0.20 الفقرات, حيث كانت معامبلت الصعكبة أكثر مف  صعكبة درجة

 :زييالتم معامؿ -٢

 (171ص:1998عمياف,؛التمييز لمفقرات كفقان لممعادلة التالية : )الزيكد تتـ حساب معامبل  

 معامؿ تمييز الفقرة =
عدد اإلجابات الصحيحة في  –عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا 

 %200×  المجموعة الدنيا
 عدد أفراد إحدى المجموعتيف
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 بيفما  السابقة المعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التمييز معامبلت جميع تراكحت حيث  
 الكمي التمييز معامؿ متكسط بمغ كقد كالدنيا, العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتمييز0.27-0.73)

 كبذلؾ ( 0.20)مف أكثر بمغ إذا معامؿ التمييز كالتقكيـ القياس عمـ كيقبؿ 0.58)لمفقرات )
 .االختبار جميع فقرات عمى الباحث بقيي

 معامالت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار:(4.5)جدوؿ 
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ
1 0.50 0.78 21 0.28 0.56 
2 0.67 0.67 22 0.44 0.89 
3 0.56 0.67 23 0.83 0.33 
4 0.72 0.56 24 0.39 0.56 
5 0.61 0.78 25 0.78 0.44 
6 0.56 0.67 26 0.39 0.78 
7 0.44 0.67 27 0.50 0.78 
8 0.61 0.78 28 0.50 0.78 
9 0.78 0.44 29 0.67 0.67 
10 0.67 0.67 30 0.67 0.67 
11 0.67 0.67 31 0.78 0.44 
12 0.44 0.67 32 0.61 0.56 
13 0.67 0.44 33 0.44 0.67 
14 0.67 0.67 34 0.61 0.78 
15 0.61 0.78 35 0.72 0.56 
16 0.33 0.67 36 0.61 0.56 
17 0.72 0.56 37 0.56 0.44 
18 0.50 0.78 38 0.61 0.33 
19 0.44 0.89 39 0.67 0.67 
20 0.28 0.56 40 0.67 0.67 

 0.64 معامؿ التمييز الكمي 0.58 معامؿ الصعكبة الكمي

 

 

 



94 
 

 :المعرفي وثباتو االختبار صدؽ

 لالختبار:  الداخمي االتساؽ صدؽ :الصدؽ

ميارات االختبار, بالدرجة الكمية مف  ميارة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت بحساب الباحث قاـ
 ( كالجدكؿ يبيف ذلؾ.spssلبلختبار التي تنتمي إليو, كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )

 الدرجة الكمية لالختبارتبار مع االخميارات مف  ميارةمعامؿ ارتباط كؿ : (4.6) جدوؿ
 مستوى الداللة مستوى الداللة رقـ السؤاؿ مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ

 0.01دالة عند  0.540 21 0.01دالة عند  0.547 1
 0.01دالة عند  0.641 22 0.01دالة عند  0.713 2
 0.01دالة عند  0.487 23 0.01دالة عند  0.580 3
 0.01دالة عند  0.486 24 0.01دالة عند  0.503 4
 0.01دالة عند  0.649 25 0.01دالة عند  0.617 5
 0.01دالة عند  0.537 26 0.01دالة عند  0.524 6
 0.01دالة عند  0.676 27 0.01دالة عند  0.525 7
 0.01دالة عند  0.670 28 0.01دالة عند  0.593 8
 0.01لة عند دا 0.588 29 0.01دالة عند  0.527 9
 0.01دالة عند  0.569 30 0.01دالة عند  0.754 10
 0.01دالة عند  0.503 31 0.01دالة عند  0.706 11
 0.01دالة عند  0.471 32 0.01دالة عند  0.647 12
 0.05دالة عند  0.410 33 0.01دالة عند  0.466 13
 0.01دالة عند  0.753 34 0.01دالة عند  0.626 14
 0.01دالة عند  0.496 35 0.01دالة عند  0.737 15
 0.01دالة عند  0.622 36 0.01دالة عند  0.586 16
 0.01دالة عند  0.471 37 0.01دالة عند  0.680 17
 0.05دالة عند  0.415 38 0.01دالة عند  0.675 18
 0.01دالة عند  0.471 39 0.01دالة عند  0.709 19
 0.01دالة عند  0.483 40 0.01دالة عند  0.497 20

0.463(=0.01(وعندمستوىداللة)32**رالجدوليةعنددرجةحرية)

 0.361(=0.05(وعندمستوىداللة)32*رالجدوليةعنددرجةحرية)
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دالة الميارات ترتبط بالدرجة الكمية لبلختبار عند مستكل يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع 
  .(0.05,0.01داللة )

 الختبار: ثبات ا

يعرؼ ثبات االختبار "أف يعطي االختبار النتائج نفسيا تقريبان إذا أعيد تطبيقو عمى نفس ك 
 التبلمذة مرة أخرل.

عمى  20ريتشارد سكف -التجزئة النصفية كككدركقد تـ إيجاد ثبات االختبار باستخداـ طريقتي 
 النحك التالي:

 أواًل: طريقة التجزئة النصفية:

ة إلى نصفيف, كاعتبر األسئمة ذات األرقاـ الفردية ىي أسئمة النصؼ األكؿ تـ تجزئة األسئم
لبلختبار, كاألسئمة الزكجية ىي أسئمة النصؼ الثاني لبلختبار, ثـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف 

(,ثـ استخداـ معادلة سبيرماف 80886بيف النصؼ األكؿ مف االختبار كالنصؼ الثاني فكاف )
 (116:2881بات االختبار الكمي مف المعادلة التالية )كاظـبراكف لحساب معامؿ ث

 
حيث ـ:معامؿ ثبات االختبار   // ر: معامؿ ارتباط العبارات الزكجية مع العبارات الفردية    

(, كيتضح مما سبؽ أف االختبار 80893كبالتعكيض في المعادلة السابقة ينتج معامؿ الثبات)
 يتمتع بدرجة ثبات جيدة.

 :20ريتشارد سوف -كودرريقة : طثانيا

لفقرات االختبار,  21ريتشارد سكف -لمعرفة مدم ثبات االختبار , تـ استخداـ معادلة ككدر  
ما خطا أم لممتغيرات  كىي طريقة مناسبة لبلختبارات التي تككف نتيجة أسئمتيا إما صكاب كا 

 لممعادلة التالية :   طبقان  21ريتشارد سكف-الثنائية, حيث تـ الحصكؿ عمي قيمة معامؿ ككدر

 = 1   - 21ر 
 ـ (  –ـ ) ؾ 

ؾ 2ع  

  :  التبايف 2حيث أف :  ـ  :  المتوسط             ؾ  : عدد الفقرات             ع

( تيطمئف 80948لبلختبار ككؿ) 21ريتشارد سكف -كبالتعكيض في المعادلة تنتج قيمة ككدر  
 نة الدراسة.الباحث إلي إجراء تطبيؽ االختبار عمى عي
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 رابعًا: بطاقة مالحظة لميارات النطؽ القرائي: 

كاستشارة أىؿ الخبرة كاالختصاص مف  السابقة كالبحكث ةالتربكي ياتعمى األدب اإلطبلعبعد   
 كفؽ الخطكات اآلتية: بطاقة المبلحظةقاـ الباحث ببناء خبلؿ المقاببلت الشخصية, 

 قة المبلحظة.تحديد الميارات الرئيسة التي شممتيا بطا -

 . اتفقر  (8في صكرتيا األكلية كالتي شممت )إعداد البطاقة  -

 اطبلع المشرؼ عمى البطاقة بيدؼ معرفة مدل مبلئمتيا لجمع البيانات. -

 إجراء التعديبلت األكلية حسب ما يراه المشرؼ. -

 مف المحكميف التربكييف  مجمكعةعمى  البطاقةعرض  -

( يبيف بطاقة 9ظة دكف حذؼ أك تعديؿ كالممحؽ )كلقد تمت المكافقة عمى بطاقة المبلح
 المبلحظة في صكرتيا النيائية.

كيتـ تقدير أداء أفراد العينة مف قبؿ المبلحظ كفقان لتدرج خماسي )كبيرة جدان, كبيرة, 
( لمعرفة مستكل 1,  2,  3,   4, 5,متكسطة,  قميمة, قميمة جدان( أعطيت األكزاف التالية )

-8بذلؾ تنحصر درجات عينة الدراسة ما بيف )طمبة الصؼ الثاني األساسي لدل  ميارة القراءة
 ( درجة.48

 بطاقة المالحظة:صدؽ 

 قاـ الباحث بتقنيف فقرات بطاقة المبلحظة كذلؾ لمتأكد مف صدقيا كالتالي:

 أواًل: صدؽ المحكميف:

الختبار كمعممك المغة العربية الذيف حكمكا ا الجامعاتمف أساتذة  عددو عمى يا تـ عرض
كضكح صياغاتيا المغكية, ك , البطاقةناسبة فقرات ( كذلؾ لمتحقؽ مف مدل م8المعرفي. ممحؽ )

 التعديبلت عمى بطاقة المبلحظة.بعض  إجراءكفي ضكء تمؾ اآلراء تـ 
  : ثانيًا: صدؽ االتساؽ الداخمي

عينة العمى  يابتطبيق لبطاقة المبلحظةالتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي  تـ
 بطاقةستطبلعية , كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات الاال

يبيف  (407) ( كالجدكؿSPSS ) إليو كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي  لمبطاقةكالدرجة الكمية 
 ذلؾ:
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 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات بطاقة مالحظة مع الدرجة الكمية لمبطاقة:(4.7جدوؿ )

معامؿ  اتالفقر  ـ.
 االرتباط

 مستوى الداللة

0.01دالة عند  0.927 نطؽ الحركؼ اليجائية بالحركات القصيرة قراءة جيرية سميمة. 1  

0.01دالة عند  0.933 نطؽ الحركؼ اليجائية بالحركات الطكيمة قراءة جيرية سميمة. 2  

0.01دالة عند  0.947 نطؽ الكممات قراءة جيرية سميمة. 3  

0.01دالة عند  0.925 مؿ قراءة جيرية سميمة.قراءة الج 4  

0.01دالة عند  0.914 قراءة الفقرة قراءة جيرية سميمة. 5  

0.01دالة عند  0.935 قراءة الفقرة بالسرعة المناسبة 6  

0.01دالة عند  0.892 نطؽ الكممات دكف حذؼ أك تكرار أك إبداؿ. 7  

مضمكف الجممة التي ينكع نبرات الصكت أثناء القراءة بما يناسب  8
 يقرأىا.

0.01دالة عند  0.919  

 80361( = 8085( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية )

   80463 ( =8081( كعند مستكل داللة )32ر الجدكلية عند درجة حرية ) 

 Test Reliabilityبطاقة المالحظة:  ثبات

باستخداـ ثبلثة طرؽ ىي طريقة تطبلعية العينة االستـ تقدير ثبات بطاقة المبلحظة عمى 
  .التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ كمعادلة ىكلستي 

 أواًل: طريقة التجزئة النصفية: -1

قاـ الباحث بتجزئة فقرات االختبار إلى نصفيف, األسئمة ذات األرقاـ الفردية كىي فقرات 
كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف  النصؼ األكؿ , كالفقرات الزكجية كىي فقرات النصؼ الثاني,

(, ثـ استخداـ معادلة سبيرماف براكف 80911بيف النصفيف األكؿ كالثاني مف البطاقة فكاف )
(, كيتضح ما سبؽ أف 80954لحساب معامؿ ثبات البطاقة الكمي فحصؿ عمى معامؿ ثبات)

 البطاقة تتمتع بدرجة ثبات جيدة.
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 :ة المالحظةلبطاق طريقة ألفا كرونباخثانيًا:  -2

, حيث بطاقة المبلحظة, إليجاد معامؿ ثبات بطريقة ألفا كركنباخ حساب الثباتبالباحث  قاـ  
تتمتع بدرجة عالية مف ( مما يدؿ عمى أف البطاقة 80972لمبطاقة )حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا 

 تطبيقيا عمى عينة الدراسة.لالثبات تطمئف الباحث 
 باستخداـ معادلة ىولستي:ثالثًا: ثبات بطاقة المالحظة  -1

 بيف االتفاؽ مدل بو يقصد :األفراد عبر الثببث بطريقة المبلحظة بطاقة ثبات حساب تـ كما 
 يتكصؿ التي المبلحظة كنتائج عينة الدراسة ألداء الباحث إلييا يتكصؿ التي المبلحظة نتائج
 مف المتخصصيف خبرةال مف أصحاب الزمبلء مف اثنيف الباحث اختار كقد الباحث اآلخر, ليا
 النطؽ لميارات في أدائيـ العينة أفراد مف خمسة بمبلحظة القياـ كتـ العربية, المغة مجاؿ في

 .المبلحظة بطاقة في كردت كما القرائي

 :كىي األفراد, عبر الثبات مف لمتحقؽ ىكلستي معادلة الباحث استخدـ كقد  

 معامؿ االتفاؽ =
 نقاط االتفاؽ

 ×200 
 فاؽ+ نقاط االختالؼنقاط االت

 :يبيف ذلؾ (4.8)فحصؿ عمى معامؿ اتفاؽ عاؿ كمرض كالجدكؿ 

 نقاط االتفاؽ واالختالؼ لمدرجة الكمية لبطاقة المالحظة:(4.8جدوؿ )

 زميمو الباحث ـ
 معامؿ
 االتفاؽ

 92.86 26 28 الطالب األوؿ
 92.00 23 25 الطالب الثاني
 86.36 19 22 الطالب الثالث

 90.00 20 18 الرابعالطالب 
 88.46 23 26 الطالب الخامس

 89.94 الثبات الكمي

% كىذا معامؿ جيد كيطمؽ عمى ىذا  89.94( أف معامبلت االتفاؽ كانت 4.8يكضح الجدكؿ )
النكع مف الثبات باالتساؽ عبر األفراد ك يقصد بو كصكؿ المحمؿ نفسو مع زميؿ آخر عند 

 .سيا, مما يؤكد ثبات بطاقة المبلحظة.تطبيؽ إجراءات عممية التحميؿ نف
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 ضبط إجراءات الدراسة:
حرص الباحث عمى ضمانة سبلمة نتائج الدراسة مف خبلؿ تجنب المتغيرات الدخيمة, فقد قاـ 

 -التالية: تبضبط تكافؤ المجمكعتيف التجريبية, كالضابطة, مف خبلؿ المتغيرا
 التحصيؿ في مادة المغة العربية. .1

 لممجمكعتيف الضابطة ك التجريبية.االختبار القبمي  .4

 بطاقة المبلحظة القبمي لممجمكعتيف الضابطة ك التجريبية. .3

 كفيما يمي عرض مكجز لتكافؤ المجمكعتيف لكؿ مف المتغيرات السابقة:
 : المغة العربية: التحصيؿ في أوالً 
استخرج ك  التجريب بدء , قبؿالتبلميذ في مبحث المغة العربية درجات رصدقاـ الباحث ب  

عمى  لمتعرؼ (t)اختبار استخداـب, المغة العربية مبحث في التحصيؿ متغير لضبط الدرجات
 :ذلؾ يبيف (4.9) , كالجدكؿبالتجريب البدء قبؿ كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف بيف الفركؽ

 بيف وؽالفر  إلى لمتعرؼ الداللة ومستوى "ت" وقيمة المعيارية رافاتواالنح المتوسطات (:4.9جدوؿ )
 في المغة العربية التحصيؿ لمتغير الضابطة والتجريبية المجموعتيف درجات متوسطي

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراؼ 
 "ت " المعياري

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التحصيؿ في 
 المغة العربية

 0.219 3.409 23.000 38 تجريبية
 

0.828 
 

غير دالة 
 4.861 22.789 38 ضابطة إحصائياً 

 2.00( = α≤0.05( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
    2.66( =α≤0.01( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

( المحسكبة في المقارنة بيف متكسطي المجمكعتيف Tأف قيمة )( 8)مف الجدكؿ  يتبيف
( المحسكبة غير دالة إحصائيان عند Tالجدكلية, كىذا يعني أف قيمة ) (Tمف قيمة ) أقؿكانت 

المجمكعة ك المجمكعة  يبيف متكسط ان لة إحصائيا(؛ أم أنو ال تكجد فركؽ د5...مستكل )
 . المغة العربيةالضابطة, كىذا يدؿ عمى أف ىاتاف المجمكعتاف متكافئتاف مف حيث التحصيؿ في 

 المعرفي:بار الختل: التطبيؽ القبمي رابعاً 

 لضبط كاستخرج الدرجات التجريبب القياـ االختبار القبمي, قبؿ في تبلميذال درجات رصد تـ

 المجمكعتيف بيف عمى الفركؽ لمتعرؼ (t)اختبار كتـ استخداـ .القبمياالختبار  في التحصيؿ متغير

 :ذلؾ يكضح (0120) التجربة, كالجدكؿ في البدء قبؿ كالتجريبية الضابطة
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 بيف الفروؽ إلى لمتعرؼ الداللة ومستوى "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات   (:4.10)جدوؿ
 في التطبيؽ القبمي لالختبار المعرفي الضابطة والتجريبية المجموعتيف درجات متوسطي

 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 ) ت (

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
 ئيةاإلحصا

إكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة 
 الصكرة

 0.833 0.428 2.079 38 المجمكعة التجريبية
 

0.408 
 

غير دالة 
 0.875 2.211 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ 
 المناسب

 1.021 0.539 2.079 38 المجمكعة التجريبية
 

0.311 
 

غير دالة 
 0.786 2.237 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

 0.727 0.574 2.316 38 المجمكعة التجريبية تحميؿ الكممات إلى مقاطع
 

0.470 
 

غير دالة 
 0.683 2.421 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

 1.221 0.662 2.684 38 المجمكعة التجريبية تركيب المقاطع لتككيف كممة مفيدة
 

0.226 
 

غير دالة 
 0.831 2.895 38 المجمكعة الضابطة صائيان إح

 -التمييز بيف أنكاع التنكيف )الفتح 
 الكسر( –الضـ 

 1.423 0.809 1.684 38 المجمكعة التجريبية
 

0.159 
 

غير دالة 
 0.804 1.947 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

التمييز بيف الكممات التي تبدأ بحرؼ 
 شمسي كحرؼ قمرم

 0.683 2.579 38 التجريبية المجمكعة
غير دالة  0.124 1.554

 0.789 2.842 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 
تكظيؼ أدكات االستفياـ تكظيفان 

 صحيحان 
 0.445 0.495 1.605 38 المجمكعة التجريبية

 
0.657 
 

غير دالة 
 0.534 1.658 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

 1.311 0.675 1.237 38 المجمكعة التجريبية يفان صحيحان تكظيؼ اسـ اإلشارة تكظ
 

0.194 
 

غير دالة 
 0.724 1.447 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

تكظيؼ األسماء المكصكلة تكظيفان 
 صحيحان 

 0.961 0.589 1.368 38 المجمكعة التجريبية
 

0.340 
 

غير دالة 
 0.604 1.500 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

تحديد المفرد كالمثنى كالجمع لبعض 
 كممات معطاة

 0.684 0.789 1.842 38 المجمكعة التجريبية
 

0.496 
 

غير دالة 
 0.885 1.974 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

الفيـ كاالستيعاب )اإلجابة عف 
األسئمة التي تمي القطعة إجابة 

 صحيحة(

 1.041 0.815 2.342 38 المجمكعة التجريبية
 

0.301 
 

غير دالة 
 0.725 2.526 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

تفسير معاني مفردات لبعض الكممات 
 المعطاة

 0.163 0.645 1.447 38 المجمكعة التجريبية
 

0.871 
 

غير دالة 
 0.758 1.421 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

 تحديد مضاد الكممات
 0.549 0.675 1.237 38 المجمكعة التجريبية

 
0.585 
 

غير دالة 
 0.574 1.316 38 المجمكعة الضابطة إحصائيان 

 –التمييز بيف أنكاع المد )األلؼ 
 الكاك( -الياء

 المجمكعة التجريبية
38 2.053 0.985 

0.595 
 

0.553 
 

غير دالة 
 إحصائيان 

 2.00( = α≤0.05( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
    2.66( =α≤0.01( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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( المحسكبة في المقارنة بيف متكسطي المجمكعتيف كانت Tأف قيمة ) (9)يتضح مف الجدكؿ   
( المحسكبة غير دالة إحصائيان عند مستكل T( الجدكلية, كىذا يعني أف قيمة )Tمف قيمة ) أقؿ
المجمكعة ك المجمكعة التجريبية  يبيف متكسط ان لة إحصائياو ال تكجد فركؽ د(؛ أم أن5...)

في االختبار الضابطة, كىذا يدؿ عمى أف ىاتاف المجمكعتاف متكافئتاف مف حيث التحصيؿ 
 . المعد لمدراسة

 لبطاقة المالحظة:: التطبيؽ القبمي خامساً 

 كاستخرج الدرجات التجريبب بدءال بؿ, قةالقبمي بطاقة المبلحظة في تبلميذال درجات رصد تـ  

 الضابطة المجمكعتيف بيف عمى الفركؽ لمتعرؼ (t)اختبار كتـ استخداـ .مبلحظةال متغير لضبط

 :ذلؾ يكضح (0122) , كالجدكؿبالتجريب  البدء قبؿ كالتجريبية

 بيف الفروؽ إلى لمتعرؼ الداللة ومستوى "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات (:4.11) جدوؿ
 في التطبيؽ القبمي لبطاقة المالحظة الضابطة والتجريبية المجموعتيف درجات متوسطي

 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة
 ) ت (

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكمية 
 لمبطاقة

 1.817 4.304 21.579 38 المجمكعة التجريبية
 

0.073 
 

ر دالة غي
 5.360 23.605 38 المجمكعة الضابطة اً إحصائي

 2.00( = α≤0.05( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

    2.66( =α≤0.01( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

ف متكسطي ( المحسكبة في المقارنة بيTأف قيمة ) (10)يتضح مف الجدكؿ   
( المحسكبة غير دالة T( الجدكلية, كىذا يعني أف قيمة )Tمف قيمة ) أقؿالمجمكعتيف كانت 

المجمكعة  يبيف متكسط ان لة إحصائيا(؛ أم أنو ال تكجد فركؽ د5...إحصائيان عند مستكل )
المجمكعة الضابطة , كىذا يدؿ عمى أف ىاتاف المجمكعتاف متكافئتاف مف حيث ك التجريبية 

  . في بطاقة المبلحظة المعدة لمدراسةصيؿ التح
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 " SPSS " االجتماعية لمعمكـ اإلحصائية الرـز برنامج باستخداـ البيانات معالجة تمت
 :التالية اإلحصائية بالطرؽ كذلؾ الدراسة أسئمة عف اإلجابة بقصد بكاسطة الحاسكب,

 .الداخمي االتساؽ صدؽ عف لمكشؼ :بيرسكف االرتباط معامؿ -
 .النصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب :سبيرماف براكف كجتماف معادلة -
 .الثبات لحساب : كركنباخ ألفا كمعادلة , 41 ريتشاردسكف ككدر معامؿ -
 .األفراد عبر الثبات لتقدير :ىكليستي معادلة -
 .تقمتيفمس عينتيف درجات متكسطي بيف لمفركؽ (tاختبار ) -
 .مرتبطتيف عينتيف درجات متكسطي بيف لمفركؽ (tاختبار ) -
 .القرائية الميارات تنمية في البرنامج أثر مف لمتحقؽ إيتا معامؿ مربع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الخامس
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 :الفصؿ الخامس
 الميدانيةنتائج الدراسة  

 مقدمة

يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا , كالمتعمقة بيدؼ الدراسة 
المتمثؿ في أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة لدل تبلميذ 

" في معالجة بيانات spssالصؼ الثاني األساس, حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي " 
رؼ كالفيـ القرائي " القراءة عقاـ الباحث بتصميـ االختبار المعرفي في ميارات التالدراسة, ك 

الصامتة " كبطاقة المبلحظة في ميارات النطؽ القرائي " القراءة الجيرية " لقياس أثر 
االستراتيجية, كىذا الفصؿ يتناكؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة, كالتحقؽ مف الفركض, في سبيؿ 

 تائج, كتقديـ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات.الكصكؿ إلى الن

 

 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ مناقشتيا وتفسيرىا:

ما ميارات القراءة الواجب تنميتيا لدى تالميذ  "ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى :   
 الصؼ الثاني األساس ؟

بكية كالدراسات السابقة المتعمقة بمكضع لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اإلطبلع عمى األدبيات التر   
الدراسة الحالية, كبالتالي قاـ الباحث  باختيار خمسة عشرة ميارة كذلؾ لمبلءمتيـ لطبيعة 
الدراسة, حيث إف أغمب األمثمة كاألسئمة المتضمنة بالكحدة تقيس ىذه الميارات, كتـ بعد ذلؾ 

 ممحؽ رقـ  –دريس المغة العربيةاستشارة عددان مف المختصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ ت

 يكضح ذلؾ:  (5.1)( حكؿ ىذه الميارات كقد أكدكا عمى مناسبتيـ لمدراسة, كجدكؿ رقـ 4,5)
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 الميارات القرائية المراد تنميتيا لدى تالميذ الصؼ الثاني األساس:(5.1) جدوؿ 
 عدد الفقرات ميارات االختبار ـ
 3 ة الصكرةإكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص بدالل 1
 3 إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب 2
 3 تحميؿ الكممات إلى مقاطع 3
 4 تركيب المقاطع لتككيف كممة مفيدة 4
 3 الكسر( –الضـ  -التمييز بيف أنكاع التنكيف )الفتح  5
 4 التمييز بيف الكممات التي تبدأ بحرؼ شمسي كحرؼ قمرم 6
 2 كظيفان صحيحان تكظيؼ أدكات االستفياـ ت 7
 2 تكظيؼ اسـ اإلشارة تكظيفان صحيحان  8
 2 تكظيؼ األسماء المكصكلة تكظيفان صحيحان  9
 3 تحديد المفرد كالمثنى كالجمع لبعض كممات معطاة 10
 5 الفيـ كاالستيعاب ) اإلجابة عف األسئمة التي تمي القطعة إجابة صحيحة( 11
 1 المعطاة تفسير معاني مفردات لبعض الكممات 12
 1 تحديد مضاد الكممات 13
 3 الكاك( -الياء –التمييز بيف أنكاع المد ) األلؼ  14
 1 تكظيؼ حركؼ الجر تكظيفان صحيحان  15
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 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثاني مناقشتيا وتفسيرىا:
 

إحصائية عند ىؿ توجد فروؽ ذات داللة  "ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى: 
بيف متوسطي درجات التالميذ في المجموعة التجريبية وأقرانيـ في  )α≤0.05 مستوى )

 ؟المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار المعرفي لمميارات القرائية

توجد فروؽ ذات : ال كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الصفرم التالي
بيف متوسطي درجات التالميذ في المجموعة  )α≤0.05 مستوى )داللة إحصائية عند 

التجريبية وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار المعرفي لمميارات 
 .القرائية

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض, قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية, 
" لمكشؼ عف  T- test Independent sampleيف مستقمتيف " كاستخداـ اختبار "ت" لعينت

داللة الفركؽ بيف متكسطي األداء في االختبار المعرفي  البعدم لكؿ مف المجمكعة التجريبية 
 يكضح ذلؾ. (5.2)كالمجمكعة الضابطة, كجدكؿ 
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لممجموعتيف التجريبية والضابطة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة (:5.2جدوؿ )
 تبار المعرفي في التطبيؽ البعديلالخ

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة ـ
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

إكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة 
 الصورة

 0.446 2.737 38 تجريبية بعدم
دالة إحصائيان  0.001 3.506

 0.811 2.211 38 بعدم ضابطة 0.01عند 
إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ 

 المناسب
 4.149 0.431 2.763 38 تجريبية بعدم

 
0.000 

 
دالة إحصائيان 

 0.789 2.158 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
 4.540 0.343 2.868 38 تجريبية بعدم تحميؿ الكممات إلى مقاطع

 
0.000 

 
دالة إحصائيان 

 0.786 2.237 38 ة بعدمضابط 0.01عند 
 4.288 0.599 3.579 38 تجريبية بعدم تركيب المقاطع لتكويف كممة مفيدة

 
0.000 

 
دالة إحصائيان 

 1.390 2.526 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
 -التمييز بيف أنواع التنويف )الفتح 

 الكسر( –الضـ 
 2.581 0.604 2.500 38 تجريبية بعدم

 
0.012 

 
يان دالة إحصائ

 1.102 1.974 38 ضابطة بعدم 0.05عند 
التمييز بيف الكممات التي تبدأ بحرؼ 

 شمسي وحرؼ قمري
 2.717 0.669 3.342 38 تجريبية بعدم

 
0.008 

 
دالة إحصائيان 

 0.764 2.895 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
 2.196 0.552 1.579 38 تجريبية بعدم توظيؼ أدوات االستفياـ توظيفًا صحيحاً 

 
0.031 

 
دالة إحصائيان 

 0.786 1.237 38 ضابطة بعدم 0.05عند 
 3.128 0.662 1.316 38 تجريبية بعدم توظيؼ اسـ اإلشارة توظيفاً صحيحاً 

 
0.003 

 
دالة إحصائيان 

 0.730 0.816 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
توظيؼ األسماء الموصولة توظيفاً 

 صحيحاً 
 2.737 0.642 1.421 38 تجريبية بعدم

 
0.008 

 
دالة إحصائيان 

 0.697 1.000 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
تحديد المفرد والمثنى والجمع لبعض 

 كممات معطاة
 2.369 0.863 2.105 38 تجريبية بعدم

 
0.020 

 
دالة إحصائيان 

 0.974 1.605 38 ضابطة بعدم 0.05عند 
ة اإلجابة عف األسئمالفيـ واالستيعاب )

 التي تمي القطعة إجابة صحيحة(
 3.021 0.686 2.447 38 تجريبية بعدم

 
0.003 

 
دالة إحصائيان 

 1.027 1.842 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
تفسير معاني مفردات لبعض الكممات 

 المعطاة
 4.171 0.602 1.553 38 تجريبية بعدم

 
0.000 

 
دالة إحصائيان 

 0.764 0.895 38 ضابطة بعدم 0.01عند 

 تحديد مضاد الكممات
 3.389 0.506 1.474 38 تجريبية بعدم

 
0.001 

 
دالة إحصائيان 

 0.697 1.000 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
 –التمييز بيف أنواع المد ) األلؼ 

 الواو( -الياء
 3.525 0.926 2.184 38 تجريبية بعدم

 
0.001 

 
دالة إحصائيان 

 1.146 1.342 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
 3.236 0.413 0.789 38 تجريبية بعدم توظيؼ حروؼ الجر توظيفًا صحيحاً 

 
0.002 

 
دالة إحصائيان 

 0.504 0.447 38 ضابطة بعدم 0.01عند 

 الدرجة الكمية
 5.929 3.850 32.658 38 تجريبية بعدم

 
0.000 

 
دالة إحصائيان 

 7.925 24.184 38 ضابطة بعدم 0.01عند 
  α) = 2.00  ≤0.05( كعند مستكل داللة )74يمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )*ق

     α) = 2.66 ≤0.01( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )
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المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم  يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف:
لحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم (, كىك أكبر مف المتكسط ا32.658)
, (0.01(( كىي دالة إحصائيان عند 6.235" المحسكبة تساكم )t(, ككانت قيمة "24.184)

بيف متكسطي  )α≤0.05 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )كىذا يعني أنو " 
لضابطة في التطبيؽ البعدم درجات التبلميذ في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة ا

لصالح المجمكعة التجريبية. كبذلؾ يتـ رفض الفرض  لبلختبار المعرفي لمميارات القرائية
 الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ.

ηكلحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير مربع إيتا "  
2

"  باستخداـ استراتيجية  
 (5.3) , كالجدكؿ لقراءة لمصؼ الثاني األساسالرؤكس المرقمة في تنمية بعض ميارات ا

 يكضح حجـ تأثير الكسائط المتعددة لبلختبار المعرفي.
 " إليجاد حجـ تأثير استراتيجية الرؤوس المرقمة لالختبار المعرفي η 2قيمة "ت" و ":(5.3جدوؿ )

 الميارات
درجات 
 الحرية

 قيمة "ت
قيمة 
مربع 

η ايتا
2 

 حجـ التأثير dقيمة 

 كبير 0.815 0.142 3.506 74 لكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصكرةإكماؿ ا
 كبير 0.965 0.189 4.149 74 إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب

 كبير جدان  1.056 0.218 4.540 74 تحميؿ الكممات إلى مقاطع
 كبير 0.997 0.199 4.288 74 تركيب المقاطع لتككيف كممة مفيدة

 متكسط 0.600 0.083 2.581 74 الكسر( –الضـ  -كاع التنكيف )الفتح التمييز بيف أن
 متكسط 0.632 0.091 2.717 74 التمييز بيف الكممات التي تبدأ بحرؼ شمسي كحرؼ قمرم

 متكسط 0.510 0.061 2.196 74 تكظيؼ أدكات االستفياـ تكظيفان صحيحان 
 متكسط 0.727 0.117 3.128 74 تكظيؼ اسـ اإلشارة تكظيفان صحيحان 

 متكسط 0.636 0.092 2.737 74 تكظيؼ األسماء المكصكلة تكظيفان صحيحان 
 متكسط 0.551 0.070 2.369 74 تحديد المفرد كالمثنى كالجمع لبعض كممات معطاة

 متكسط 0.702 0.110 3.021 74 الفيـ كاالستيعاب ) اإلجابة عف األسئمة التي تمي القطعة إجابة صحيحة(
 كبير 0.970 0.190 4.171 74 مفردات لبعض الكممات المعطاة تفسير معاني

 كبير 0.788 0.134 3.389 74 تحديد مضاد الكممات
 كبير 0.819 0.144 3.525 74 الكاك( -الياء –التمييز بيف أنكاع المد ) األلؼ 

 متكسط 0.752 0.124 3.236 74 تكظيؼ حركؼ الجر تكظيفان صحيحان 
 كبير جدان  1.378 0.322 5.929 74 الدرجة الكمية
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( كىي كبيرة جدان, ألف قيمة 0.281" لمدرجة الكمية بمغت )η 2 يتبيف مف الجدكؿ أف قيمة "  
"η

 (.0.20" أكبر مف )2

كىذا يدؿ أف " استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة لمصؼ الثاني   
ويعزو الباحث دمت مع المجمكعة الضابطة, األساسي أفضؿ مف الطريقة التقميدية التي استخ

 ذلؾ إلى:

تطبيؽ استراتيجية الرؤكس المرقمة, كاف ليا تأثير كبير عمى المجمكعة التجريبية لما   -1
 تحتكيو مف عناصر إثارة كتشكيؽ كمتعة لمتبلمذة.

اعتماد االستراتيجية عمى التنكع في األنشطة, كالتي سارت كفؽ خطة مدركسة تسمح   -2
عادة تكرار ذة لمتبلم  ىا.بالتدريب عمييا, كا 

التفاعؿ بيف التبلميذ كاالستراتيجية, كالتعزيز المستمر, كالتغذية الراجعة الفكرية بعد   -3
 االنتياء مف اإلجابة مباشرة.

التجديد كالتنكيع في طرائؽ التدريس كخاصة في تكظيؼ الكسائؿ الحديثة التي تثير   -4
 لميارات القرائية.الدافعية عند التبلميذ لتعمـ كتنمية ا

تكفير اإلمكانات البلزمة لتطبيؽ االستراتيجية, كالتي ال يمكف أف تتكفر في البيئة   -5
 العادية لمتدريس, المزدحمة بالتبلميذ كالحصص التعميمية.

رشادىـ إلى كيفية التطبيؽ السميـ   -6 إشراؼ الباحث بنفسو, كالقياـ بتكجيو التبلميذ كا 
 لبلستراتيجية.

 ارة المدرسية بمعرفة مدل تقدـ التبلميذ أثناء تطبيؽ االستراتيجية.اىتماـ اإلد  -7
شعكر التبلميذ  بالطمأنينة كالراحة النفسية كالمتعة أثناء تطبيؽ االستراتيجية, مما أدل   -8

 ذلؾ إلى زيادة الدافعية لدييـ.
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 لسؤاؿ الثالث مناقشتيا وتفسيرىا:اإلجابة المتعمقة با

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  "مف أسئمة الدراسة عمى :  ينص السؤاؿ الثالث   
بيف متوسطي درجات التالميذ في المجموعة التجريبية وأقرانيـ في  (α 0.05≤)مستوى 

 ؟ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة لمميارات القرائية

توجد فروؽ ذات داللة : ال فرم التاليكلئلجابة عف السؤاؿ قاـ الباحث بصياغة الفرض الص  
بيف متوسطي درجات التالميذ في المجموعة التجريبية  (α 0.05≤)إحصائية عند مستوى 

 .وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة لمميارات القرائية

ة كاالنحرافات كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض, قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابي   
"  T- test Independent sampleالمعيارية, كاستخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف " 

لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي األداء في بطاقة المبلحظة البعدم لكؿ مف المجمكعة 
 يكضح ذلؾ. (5.4)التجريبية كالمجمكعة الضابطة, كجدكؿ رقـ 

رافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لممجموعتيف التجريبية المتوسطات واالنح:(5.4جدوؿ )
 والضابطة تعزى لمتغير التحصيؿ في بطاقة المالحظة في التطبيؽ البعدي

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" االنحراؼ المعياري المتوسط العدد المجموعة ـ

 2.722 6.720 28.079 38 تجريبية بعدم الدرجة الكمية لمبطاقة

 

0.008 

 
 دالة إحصائيان 

 7.423 23.658 38 ضابطة بعدم 0.01عند 

 2.00( = α≤0.05( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

    2.66( =α≤0.01( كعند مستكل داللة )74*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف :

(, كىك أكبر مف 28.079ابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )المتكسط الحس
(, ككانت قيمة "ت" 23.658) المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم

توجد فروؽ ذات , كىذا يعني أنو "  0.01( كىي دالة إحصائيان عند 6.235المحسكبة تساكم )
ف متوسطي درجات التالميذ في المجموعة بي )α≤0.05 داللة إحصائية عند مستوى )

التجريبية وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة المالحظة لمميارات 
 لصالح المجموعة التجريبية. وبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ.-القرائية
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η 2يتا "كلحساب حجـ التأثير قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير مربع إ  
"  باستخداـ استراتيجية  

يكضح  (5.5) , كالجدكؿارات القراءة لمصؼ الثاني األساسالرؤكس المرقمة في تنمية بعض مي
 حجـ تأثير لبطاقة المبلحظة.

  " إليجاد حجـ تأثير استراتيجية الرؤوس المرقمة لبطاقة المالحظة η 2قيمة "ت" و " :(5.5جدوؿ )

 ـ
درجات 
 الحرية

 قيمة "ت
مة مربع ايتا  قي

η 2 
 حجـ التأثير dقيمة 

 متكسط 0.633 0.091 2.722 74 الدرجة الكمية لمبطاقة

η( كىي كبيرة, الف قيمة "0.401" لمدرجة الكمية بمغت )η 2 كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة " 
2 "

 (.0.20أكبر مف )

لمصؼ الثاني كىذا يدؿ أف " استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة 
، ويعزو الباحث األساسي أفضؿ مف الطريقة التقميدية التي استخدمت مع المجمكعة الضابطة

 ذلؾ إلى:

مراعاة الباحث أثناء تطبيقو لبلستراتيجية عمى التركيز عمى القراءة الجيرية السميمة  -
 كالممثمة لممعنى مع مراعاة عبلمات الترقيـ.

ىي: تنمية  ضيح لمتبلميذ بأف أىداؼ االستراتيجيةحرص الباحث منذ البداية عمى التك   -
ف نتائج الدراسة ألغراض عممية فقط, األمر الذم ساىـ في التخمص أالميارات القرائية, ك 

قباليـ عمى التعمـ بشغؼ.  مف الرىبة كالخجؿ المغكم عند الكثير منيـ, كا 
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 التوصيات:

 : يمي بما الباحث يوصي ؛ إلييا التوصؿ تـ التي الدراسة نتائج بناًء عمى

ضركرة استخداـ استراتيجية الرؤكس المرقمة معان أثناء التدريس؛ لتحقيؽ التفاعؿ   -1
عطاء التبلميذ فرصة لمتعبير عف آرائيـ كأفكارىـ العممية؛  كالنشاط في البيئة الصفية كا 

 مف أجؿ تنمية الميارات القرائية لدل التبلميذ.
راءة في المرحمة األساسية الدنيا يتضمف ضركرة إعداد دليؿ معمـ في تدريس الق  -2

 األساليب المناسبة التي أثبتت فاعميتيا في تنمية الميارات القرائية.
العناية بتدريب المعمـ كتأىميو مف خبلؿ النشرات التعميمية, كالدكرات التدريبية,   -3

 قمة.لتبصيرىـ بأسس تدريس الميارات القرائية, ككيفية تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المر 
مساىمة مشرفي المرحمة كالمغة العربية في مساعدة المعمميف كالمعممات في إعداد   -4

مدادىـ بالطرؽ التي تساعدىـ  الميارات القرائية التي يصعب عمى التبلميذ تعمميا, كا 
 عمى التخمص مف ىذه المشكمة.

 المقترحات:

 بناء عمى ما قاـ بو الباحث في الدراسة فإنو يقترح ما يمي:

اء دراسات لمعرفة األسباب التي تكمف كراء ضعؼ التبلميذ في الميارات القرائية إجر   -1
 كالعمؿ عمى عبلجيا.

القراءة في المراحؿ الدراسية  مياراتإجراء دراسات مماثمة تيدؼ إلى التعرؼ عمى   -2
 المختمفة.

في في تنمية ميارات القراءة  استراتيجية الرؤكس المرقمةإجراء دراسات لقياس مدل أثر  -3
 جميع المراحؿ التعميمية.

إجراء دراسة لبياف فاعمية التعمـ التعاكني في تنمية الميارات القرائية لدل تبلميذ   -4
 الصؼ الثاني األساس.
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 المصادر والمراجع 

 القرآف الكريـ.
 أواًل: المراجع العربية:

استراتيجيات معاصرة في تعميـ الرياضيات ـ(. 2007طفى. )أحمد السيد عبد الحميد مص
. الفرقة الرابعة, كمية التربية, جامعة 2. طكتعمميا خاص لمقرر طرؽ تدريس الرياضيات

 المنكفية.

أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة عمى تحصيؿ ـ(. 2014إسماعيؿ, دسف عبد الكىاب. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية  ني المتكسطمادة الجغرافيا لدل طالبات الصؼ الثا

 التربية, ابف رشد, جامعة بغداد

أثر تكظيؼ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية ـ(. 2013األغا, ضياء. )
)رسالة  كميارات التفكير الناقد في عمـك الصحة كالبيئة لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي

 لجامعة اإلسبلمية, غزة.ماجستير غير منشكرة(. ا

. عماف: دار 1. ط طرؽ تدريس العمـكـ(. 2009أمبك سعيد, عبداهلل, كالبمكشي, سميماف. )
 المسيرة.

فاعمية استراتيجية تبادؿ األدكار في تنمية التفكير الناقد ـ(. 2008أميف, أميمة بنت محفكظ. )
)رسالة  ثانكم بالمدينة المنكرةكالتحصيؿ كاالحتفاظ بمادة التاريخ لدل طمبة الصؼ الثاني ال

 ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية كالعمـك اإلنسانية. جامعة طيبة, السعكدية.

. عماف: 1. طأصكؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽـ(. 2000البجة, عبد الفتاح. )
 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

. عماف: دار الفكر 1. طيـ األطفاؿ الميارات القرائية كالكتابيةتعمـ(. 2002البجة, عبد الفتاح. )
 لمنشر كالتكزيع.

. اإلمارات: 1. طأساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابياـ(. 2005البجة, عبد الفتاح. )
 دار الكتاب الجامعي.

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.2. ط التعمـ النشطـ(. 2012بدير, كريماف. )

 . القاىرة: دار النيضة المصرية.قراءات في تعميـ التفكير كالمنيجـ(. 1997جابر, جابر. )



115 
 

أثر تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس العمـك عمى تنمية ـ(. 2012الجدم, مركة. )
)رسالة ماجستير غير  الميارات الحسابية لدل طمبة الصؼ الرابع في محافظات غزة

 ألزىر, غزة.منشكرة(. جامعة ا

. منشكرات جامعة القدس التربية الرياضية كطرائؽ تدريسياجامعة القدس المفتكحة. ) د ت (. 
 المفتكحة. عماف: األردف.

ستراتيجيات التعمـ النشط كتدريس الدراسات االجتماعية, مشركع ـ(. ا2010جمعة, ثناء. )
. القاىرة العربية ؽ التدريسالجكانب التطبيقية لمكسائؿ كالبحكث العممية في المناىج كطر 

 لممناىج المتطكرة كالبرمجيات.

الجديد في التعمـ التعاكني ـ(. 2004أبك حرب, يحيى, كالمكسكعي, عمى, كأبك الجبيف, عطا. )
 . بيركت: مكتبة الفبلح.لمراحؿ التعمـ كالتعميـ العالي

مادة الفيزياء لدل أثر التعمـ النشط في التحصيؿ كاالتجاه نحك ـ(. 2010الحربي, خالد. )
. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية,  طبلب الصؼ الثاني ثانكم بالمدينة المنكرة

 جامعة طيبة, السعكدية.

ـ(. أثر طريقة الرؤكس المرقمة معان في تحصيؿ 2013الحمداني, عمر, كالجرجرم, خشماف. )
, كمية كمية التربية األساسيةمجمة أبحاث تبلميذ التربية الخاصة في مادة الرياضيات. 

 التربية األساسية, جامعة المكصؿ.

تعميـ المغة العربية لمصفكؼ الثبلثة ـ(. 2005الحكامدة, كأبك شرخ, باسـ عمى, كشاىر دياب. )
 .  دار جرير لمتكزيع كالنشر.1. طاألكلى

ف في تنمية ـ(. أثر استخداـ استراتيجية تعميـ األقرا2011الحيالي, أحمد, كىندم ,عمار. )
بعض ميارات القراءة الجيرية كاالحتفاظ بيا لدل تبلميذ التربية الخاصة في مادة القراءة. 

 , كمية التربية األساسية, جامعة المكصؿ.11(2), مجمة أبحاث كمية التربية األساسية

. عماف: دار المسيرة 4. طتصميـ التعميـ نظرية كممارسةـ(. 2008الحيمة, محمد محمكد. )
 شر كالتكزيع.لمن

 . الجامعة اإلسبلمية. غزة.2ـ(. طرائؽ تدريس المغة العربية. ط 2017حمس. داكد. )

فمسفة التعمـ النشط كمدخؿ لجكدة المعمقة الطباعية لطبلب كميات ـ(. 2009دراج, نيى )
العربي الرابع( االعتماد األكاديمي  -. المؤتمر السنكم ) الدكلي األكؿالتربية النكعية
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ت كبرامج التعميـ العالي النكعي في مصر كالعالـ العربي, الكاقع كالمأمكؿ, ) لمؤسسا
2073 – 2093. ) 

. عماف: الدار العممية اإلعاقة كاضطرابات الكبلـ كالنطؽ في المغةـ(. 2007العزة. سعيد. )
 الدكلية لمنشر.

اىجيا كطرؽ المغة العربية منـ(: 2005الدليمي, طو عمى, كالكائمي, سعاد عبد الكريـ. )
 . عماف: دار الشركؽ.تدريسيا

. 2. ط تراكيب كيجاف تطبيقات عمى أحدث طرؽ التدريسـ(. 2011الديب, حسناء فاركؽ. )
 اإلسكندرية: مؤسسة حكرية الدكلية.

. 2. طتراكيب كيجاف تطبيقات عمى أحدث طرؽ التدريسـ(. 2012الديب, حسناء فاركؽ. )
 اإلسكندرية: مؤسسة حكرس الدكلية.

        مجمة المجتمعـ(. األخطاء اإلمبلئية لدل طمبة كمية المعمميف. 1999الربيعي, جمعة كشيد. )
 ,  بغداد: الجامعة المستنصرية.2العممي. ج

. تطكير تدريس المغة العربية كالتربية الدينية اإلسبلميةـ(. 1994رزؽ, سامي كآخركف. )
 القاىرة: جامعة األزىر.

-األسس النظرية كالتطبيؽ  –تطكير تدريس المغة العربية ـ(. 2006رزؽ, سامي كآخركف. )
 .كمية التربية. القاىرة: جامعة األزىر.

كالتكزيع              . عماف: دار المسيرة لمنشر التعمـ المعرفيـ(. 2007أبك رياش, حسيف محمد. )
 كالطباعة.

الب المعمـ شعبة الدراسات ـ(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتككيف الط2006زامؿ, مجدم. )
االجتماعية لتنمية بعض الميارات الحياتية كالكعي بالتحديات التربكية لمعكلمة, مصر , 

(18) ,207-256. 

. عماف: 1. ط أساليب تدريس المغة العربية بيف الميارة الصعكبةـ(. 2006زايد, فيد خميؿ. )
 دار اليازكرم.

 . عالـ الكتب: القاىرة.لطفكلة كالمراىقةعمـ نفس النمك: ا(. 2005زىراف, حامد. )
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مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا. ط ـ(. 2011زاير, سعد عمي, كعايز, إيماف إسماعيؿ.)
 مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي. . بغداد:1

 . غزة: الجامعة اإلسبلمية.2. طالمرشد في تدريس المغة العربيةـ(. 1999زقكت, محمد. )

 . كمية التربية. الجامعة اإلسبلمية. غزة.2. ط دراسات في المناىجـ(. 2008زقكت, محمد. )

 . غزة: الجامعة اإلسبلمية.3. ط المرشد في تدريس المغة العربيةـ(. 2013زقكت, محمد. )

 . القاىرة: عالـ الكتب.1. ط استراتيجيات التدريسـ(. 2003زيتكف, حسف. )

. عمـ كالتدريس مف عالـ الكتب منظكر البنائيةالتـ(. 2003زيتكف, حسف. كزيتكف, كماؿ. )
 . مصر: عالـ الكتب.1ط

. عماف: دار 1. ط النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـكـ(. 2007زيتكف, عايش. )
 الشركؽ.

عماف:  االتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العمـك كتدريسيا.ـ(. 2010زيتكف, عايش. )
 دار الشركؽ.

فاعمية برنامج قائـ عمى الكسائط المتعددة في معاجمة صعكبات تعمـ ـ(. 2015م. )سالـ, مجد
)رسالة ماجستير غير  بعض الميارات القرائية لدل تبلمذة الصؼ الثالث األساسي

 منشكرة(. كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

 اف,: دار الشركؽ.. عم1. طالتعمـ النشط بيف النظرية كالتطبيؽـ(. 2006سعادة, جكدت. )

أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية المفاىيـ ـ(. 2015أبك سممية, محمد. )
)رسالة  العممية, كميارات التفكير العممي بالعمـك لدل طبلب الصؼ الخامس األساسي بغزة

 ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

 . اربد: عالـ الكتب الحديث.فنكف المغة العربيةـ(. 2008السميتي, فراس. )

برنامج متعدد المداخؿ لعبلج بعض مشكبلت تعمـ القراءة في ـ(. 2001السميطي, حمدة. )
)رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة  الصفكؼ األكلى مف المرحمة االبتدائية بدكلة قطر

 عيف شمس.

 . عماف: دار النشر.1ط طفاؿ القراءة كالكتابة.تعميـ األـ(. 2001سميماف, نايؼ كآخركف. )
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ـ(. أثر استخداـ بعض استراتيجيات التدريس العبلجية في تحسيف 2009السيد, أحمد البيي. )
مجمة مستكل الفيـ القرائي لدل ذكم صعكبات القراءة مف تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي. 

 . مصر: جامعة المنصكرة.(13), بحكث التربية النكعية

أثر برنامج مقترح في تنمية بعض ميارات القراءة لدل تبلميذ ـ(. 2009الشخريتي, سكسف. ) 
)رسالة ماجستير غير  شماؿ غزة -الصؼ الثالث األساسي بمدراس ككالة الغكث الدكلية 

 لتربية, الجامعة اإلسبلمية, غزةمنشكرة(. كمية ا

مغة العربية في تنمية ميارات ـ(. فاعمية محتكل كتاب ال2003الشريؼ, أحمد بف محمد. )
جامعة أـ القرل لمعمـك التربكية القراءة كالكتابة لدل تبلميذ الصؼ الثالث المتكسط. 

 .304-305, 2(15), كاالجتماعية كاإلنسانية

. غزة: مكتبة آفاؽ 1. طميارات التدريس الفعاؿـ(. 2010أبك شقير, محمد, كحمس, داكد. )
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

 . مطبعة السعكدية: حائؿ.استراتيجية في التعمـ النشطـ(. 2011مرم, ماشي. )الش

فاعمية برنامج قائـ عمى ميارات االستماع في تنمية ميارات القراءة ـ(. 2011الشكبكي, ميا. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية,  لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة

 ة.الجامعة اإلسبلمية, غز 

. 1. ط تدريس المغة العربية كفقا ألحدث الطرائؽ التربكيةـ(. 2010طاىر, عمكم عبد اهلل. )
 عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

أثر برنامج بالعيادات القرائية لعبلج الضعؼ في الميارات ـ(. 2010أبك طعيمة, محمد. )
)رسالة ماجستير غير  نسالقرائية لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في محافظة خانيك 

 منشكرة(. كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

أساليب تدريس المغة العربية بيف ـ(. 2007عاشكر, راتب قاسـ, كالحكامدة, محمد فؤاد. )
 . عماف: دار المسيرة.2. ط النظرية كالتطبيؽ

بلءـ مع حاجة ـ(. تطكير منيجية لتقييـ األثر البيئي بما يت2009عامر, رياض يكسؼ. )
 المجتمع )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة النجاح الكطنية.

 . عماف: دار الصفاء.1. طتشيع عادة القراءة لدل األطفاؿـ(. 2002عبابدة, حساف. )
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( في تحصيؿ مادة NHT(. أثر استراتيجية الرؤكس المرقمة )ـ2014عبد الجكاد, حساف عمي. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(.  الخامس اإلعدادماألدب كالنصكص لدل طبلب الصؼ 

 جميكرية العراؽ.

ـ(. أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني عمى تنمية 2001عبد الحميد, أماني حممي. )
ميارات القراءة الناقدة, كاكتساب أنماط السمكؾ التعاكني, كبقاء أثر التعمـ لدل تبلميذ 

 , كمية التربية, جامعة عيف شمس.(2). اءة كالمعرفةمجمة القر الصؼ الثالث اإلعدادم. 

أنشطة كميارات القراءة كاالستذكار في المدرستيف االبتدائية ـ( 2006عبد الحميد, ىبة محمد. )
 . عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع.1, طكاإلعدادية

اإلمارات:  .1. ط التعمـ التعاكني كالميارات االجتماعيةـ(. 2010عبد الفتاح, آماؿ جمعة. )
 دار الكتاب الجامعي.

. عماف: دار المسيرة 1. ط ميارات في المغة العربيةـ(. 2003عبد اليادم, أبك حشيش. )
 لمنشر كالتكزيع.

 . عماف: دار المسيرة.3. ط ميارات في المغة كالتفكيرـ(. 2009عبد اليادم, نبيؿ كآخركف. )

استراتيجيات التعمـ النشط في تحصيؿ  . فاعمية استخداـ بعض)ـ2005عبد الكىاب, فاطمة. )
العمـك كتنمية ميارات التعمـ مدل الحياة كالميكؿ العممية لدل تبلميذ الصؼ الخامس 
االبتدائي, مجمة التربية العممية, مجمة عممية محكمة, المجمد الثامف, العدد الثاني, صفحة 

(127-184) 

التعمـ التعاكني في تنمية التفكير ـ(. أثر 2009عبد, إيماف رسمي كعشا, انتصار خميؿ. )
مجمة الزرقاء الرياضي لدل طمبة الصؼ السادس األساسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات. 

 .67-86, 9(1), لمبحكث كالدراسات اإلنسانية

تنمية ميارات المغة لدل طفؿ ـ(. 2008العساؼ, جماؿ عبد الفتاح, كأبك لطيفة, رائد فخرم. )
 مجتمع العربي لمنشر كالتكزيع.. عماف: مكتبة الالركضة

 . عماف: دار الفكر. 2. ططرؽ تعميـ األطفاؿ القراءة كالكتابةـ(. 2000عطية, محمد عطية. )

. عماف: تدريس المغة العربية كفقا ألحدث الطرائؽ التربكيةـ(. 2010عمكم, عبداهلل طاىر. )
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.
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لعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية لدل أثر برنامج باألـ(. 2009أبك عكر )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(.  تبلميذ الصؼ السادس األساسي بمدارس خانيكنس

 الجامعة اإلسبلمية, غزة.

أثر استخداـ طريقة لعب األدكار في تدريس القراءة عمى تنمية ـ(. 2008العماكم, جيياف. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية  لصؼ الثاني األساسيالفكر التأممي لدل طبقة ا

 التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

فاعمية برنامج محكسب لعبلج الضعؼ في بعض الميارات القرائية ـ(. 2012عكض, بركة. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية,  لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي بغزة

 ة, غزة.الجامعة اإلسبلمي

. عماف: دار 2. ط مدخؿ إلى تدريس ميارات المغة العربيةـ(. 2011عيد, زىدم محمد. )
 صفاء لمنشر كالتكزيع.

طرؽ ـ(. 2005العيسكم, جماؿ مصطفى, كالشيزاكم, عبد الغفار, كمكسى, محمد محمكد. )
 . العيف: دار الكتاب الجامعي.تدريس المغة العربية بمرحمة التعميـ األساسي

ـ(. أثر استخداـ أسمكب التعمـ التعاكني عمى التحصيؿ في مادة العمـك 2001يكني, صالح. )الع
, مجمة التربية بالككيتكاالتجاه نحكىا لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي )بنيف( بالرياض. 

66(17.) 

لقرائي أثر تكظيؼ استراتيجيتيف لمتعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ اـ(. 2014الغمباف, حاتـ. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية, الجامعة  لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي

 اإلسبلمية, غزة.

فعالية برنامج مقترح لعبلج بعض صعكبات تعمـ ـ(. 2003فكرة, ناىض صبحي سعيد. )
 )أطركحة دكتكراه غير منشكرة(. البرنامج القراءة لدل تبلميذ المرحمة األساسية بغزة

 المشترؾ بيف جامعة عيف شمس, القاىرة, كجامعة األقصى, غزة.

 . عماف: مكتبة زىراف.نماذج التدريس الصفيـ(. 1993قطامي, نايفة, كقطامي, حسف. )

 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.استراتيجيات التعمـ كالتعميــ(. 2013قطامي, يكسؼ. )

ريس في الفصؿ دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعمـ ـ(. تنكيع التد2008ككجؾ, ككثر كآخركف. )
 كالتعميـ في مدارس الكطف العربي. بيركت: مكتب اليكنسكك اإلقميمي.
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. كمية التربية. تدريس العمـك في التعميـ العاــ(. 2008المكلك, فتحية, كاألغا, إحساف. )
 الجامعة اإلسبلمية. غزة.

ظكمي كبعض نماذج التدريس القائمة عمى المدخؿ المنابريؿ(.  3-4ـ, 2004محمد, منى. )
 . المؤتمر الرابع المدخؿ المنظكمي في التدريس كالتعمـ, جامعة عيف شمس.الفكر البنائي

. مشكبلت القراءة في الطفكلة إلى المراىقة التشخيص كالعبلجـ(. 2005مصطفى, رياض. )
 .1ط

. عماف: دار ؿ القراءة كالكتابةتعميـ األطفاـ(. 2011أبك مغمي, سميح, كسبلمة, عبد الحافظ. )
 البداية.

معرفة أثر استخداـ الدراما عمى تحسيف مستكل بعض الميارات ـ(. 2008أبك مكسى, لطفي. )
)رسالة ماجستير غير  القرائية لدل طمبة الصؼ السابع األساسي بمحافظة خاف يكنس

 منشكرة(. كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

أثر تكظيؼ استراتيجية الرؤكس المرقمة معا عمى تنمية ميارات ـ(. 2016النحاؿ, سياد. )
)رسالة  التكاصؿ كدافع االنجاز في الرياضيات لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة

 ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

المتمايز في تنمية ميارات القراءة أثر فاعمية تكظيؼ استراتيجية التعميـ ـ(. 2014نصر, ميا. )
)رسالة ماجستير غير منشكرة(.  كالكتابة لدل تبلميذ الصؼ الثاني في مقرر المغة العربية

 كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

صعكبات تعمـ القراءة لدل تبلميذ الصؼ الرابع األساسي ـ(. 2010النكرم, إيماف أحمد. )
الة ماجستير غير منشكرة(. كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية, )رس كتصكر مقترح لعبلجيا

 غزة.

أثر أسمكب التعمـ النشط عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع ـ(. 2008أبك ىداؼ, سمية. )
األساسي لبعض المفاىيـ العممية في مادة العمـك العامة كميكليف نحك العمـك في محافظة 

 عة األزىر, غزة.)رسالة ماجستير غير منشكرة(. جام غزة

عداد دركسيا اليكمية        ـ(. 2007أبك الييجاء, فؤاد. ) أساليب كطرؽ تدريس المغة العربية كا 
 . عماف: دار المناىج لمنشر كالتكزيع. 2ط باألىداؼ السمككية.
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. كتيب المدربيف مشركع دعـ التعميـ دكرة طرائؽ التدريسـ(. 2005كزارة التربية العراقية. )
 الثاني. بغداد: مطبعة عمارة معيد التدريب كالتطكير التربكم.األساسي 

. الخطكط العريضة لمنياج المغة العربية كآدابياـ(. 1998كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية. )
 اإلدارة العامة لممناىج.

 -42. منياج تدريس المغة العربية كآدابيا لممدارس االبتدائيةـ(. 1989كزارة المعارؼ كالثقافة. )
43. 

. القاىرة: دار الثقافة لمنشر 2. طأساسيات تعميـ المغة العربيةـ(. 2000يكنس, فتحي. )
 كالتكزيع.
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 ميمة طالب (: كتاب تسييؿ1ممحؽ رقـ )
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 قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدوات ودليؿ الدراسة  :(2ممحؽ رقـ )

الدرجة  االسـ ـ
 مكاف العمؿ التخصص العممية

 جامعة األزىر نحك كصرؼ أستاذ د. صادؽ أبك سميماف 1
 جامعة األزىر مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه د. راشد محمد أبك صكاكيف 2
 مشرؼ بكزارة التربية كالتعميـ مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه د. جماؿ كامؿ الفميت 3
 جامعة القدس المفتكحة مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه د. خالد عبد الدائـ 4
 الجامعة اإلسبلمية مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه د. محمد شحادة زقكت 5
 كزارة التربية كالتعميـ مناىج كطرؽ تدريس دكتكراه د. فتحي كمكب 6
 مختص تربكم بككالة الغكث أدب كنقد ماجستير . حسف عمي أبك ندلأ 7
 مختص تربكم بككالة الغكث مناىج كطرؽ تدريس ماجستير أ. عماد المدىكف 8
 معمـ بككالة الغكث مناىج كطرؽ تدريس ماجستير أ. محمد فايز أبك دية 9
 ثمعمـ بككالة الغك  مناىج كطرؽ تدريس ماجستير أ. مجدم ديب سالـ 10
 مدرسة دار األرقـ النمكذجية لغة عربية ماجستير أ. محمكد البيؾ 11
 مدرسة دار األرقـ النمكذجية لغة عربية  ماجستير أ. حساـ كماؿ اليندم 12
 مشرؼ بكزارة التربية كالتعميـ مرحمة دنيا بكالكريس أ. محمد أبك حميد 13
 التربية كالتعميـمشرؼ بكزارة  مرحمة دنيا بكالكريس أ. ناصر حسكنة 14
 مشرؼ تربكم بمدرسة دار األرقـ أصكؿ تربية ماجستير عبد القادر فنكنة 15
 معمـ بككالة الغكث مرحمة دنيا بكالكريس أ. رمزم عمر عبد المنعـ 16
 معمـ بككالة الغكث مرحمة دنيا بكالكريس أ. أحبلـ جميؿ حنكنة 17
 دار األرقـ النمكذجية مدرسة مرحمة دنيا بكالكريس أ. إسبلـ عبيد 20
 مدرسة دار األرقـ النمكذجية مرحمة دنيا بكالكريس أ. كليد نصار 21
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 بطاقة تحكيـ الميارات القرائية: (3ممحؽ رقـ )

 زةػػغ –الجامعػػة اإلسبلميػػػػػػة 

 ػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعمي الدراسػػات عمادة

 ػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػربػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػيػػػػػػػ

 ؽ التدريسائاىج كطر ػقسـ من

 

 الميارات القرائيةالموضوع / تحكيـ 

 ,,, ............... حفظو اهلل كرعاه...............................السيد / ة ...............

 لمناىج كطرائؽ التدريس بعنكاف :يقـك الباحث بدراسة تجريبية لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ ا

توظيؼ إستراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة لدى تالميذ الصؼ أثر "
 الثاني األساسي بغزة"

وقد تطمب ذلؾ إعداد قائمة بأىـ الميارات القرائية التي يتضمنيا منياج المغة العربية لمصؼ 
"، وميارات النطؽ  القراءة الصامتةؼ والفيـ القرائي " الثاني األساس، وتتمثؿ في ميارتي التعر 

 ". القراءة الجيريةالقرائي " 

ىذه عمى  باالطالعونظرًا ألىمية رأيكـ وخبرتكـ في ىذا المجاؿ نرجو مف سيادتكـ التكـر 
بداء الرأي فييا.  الميارات القرائية وتحكيميا، وا 

        شاكريف لكـ حسف تعاونكـ

 ؿ محمد حنونةأحمد جمي/ الباحث
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 ميارات التعرؼ والفيـ القرائي " القراءة الصامتة " في صورتيا النيائية:  (4ممحؽ رقـ )

 الميارة ـ
 إكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصكرة -1
 إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب -2
 تحميؿ الكممات إلى مقاطع -3
 يدةتركيب المقاطع لتككيف كممة مف -4
 الكسر( –الضـ  -التمييز بيف أنكاع التنكيف )الفتح  -5
 التمييز بيف الكممات التي تبدأ بحرؼ شمسي كحرؼ قمرم -6
 تكظيؼ أدكات االستفياـ تكظيفان صحيحان  -7
 تكظيؼ اسـ اإلشارة تكظيفان صحيحان  -8
 تكظيؼ األسماء المكصكلة تكظيفان صحيحان  -9
 فان صحيحان تكظيؼ حركؼ الجر تكظي -10
 تحديد المفرد كالمثنى كالجمع لبعض كممات معطاة -11
 الفيـ كاالستيعاب ) اإلجابة عف األسئمة التي تمي القطعة إجابة صحيحة( -12
 تفسير معاني مفردات لبعض الكممات المعطاة -13
 تحديد مضاد الكممات -14
 الكاك( –الياء  –التمييز بيف حركؼ المد ) األلؼ  -  15
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 ميارات النطؽ القرائي " القراءة الجيرية " في صورتيا النيائية: (5ممحؽ رقـ )

 الميارة ـ
 قراءة الحركؼ اليجائية بالحركات القصيرة قراءة جيرية سميمة. -1
 قراءة الحركؼ اليجائية بالحركات الطكيمة قراءة جيرية سميمة. -2
 قراءة الكممات قراءة جيرية سميمة. -3
 راءة الجمؿ قراءة جيرية سميمة.ق -4
 قراءة الفقرة قراءة جيرية سميمة. -5
 .قراءة الفقرة بالسرعة المناسبة -6
 نطؽ الكممات دكف حذؼ أك تكرار أك إبداؿ. -7
 ينكع نبرات الصكت أثناء القراءة بما يناسب مضمكف الجممة التي يقرأىا. -8
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 صي في صورتو النيائيةاالختبار التشخي:  (6ممحؽ رقـ )

 اختبار تشخيصي في بعض الميارات القرائية لمصؼ الثاني األساس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزيزي التمميذ/

قياس ميارات القراءة لمصؼ الثاني األساسي, كىك معد ألغراض  إلىييدؼ ىذا االختبار 
(  ..بكاقع ) ( سؤاالن  ...البحث العممي كليس لو أم عبلقة بدرجتؾ المدرسية, كىك مككف مف ) 

 ميارة.

 كلذا عميؾ االلتزاـ بالتعميمات التالية:

 .اقرأ األسئمة بدقة قبؿ البدء في اإلجابة 
 .اتبع تعميمات كؿ سؤاؿ 
 .أجب حسب المطمكب مف السؤاؿ 

 

 

 

 اسـ التمميذ ..............................................
 

 المدرسة ................................................
 

 الصؼ والشعبة ........................................
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 درجات( 3)                                السؤاؿ األوؿ: أكمؿ الحرؼ الناقص بداللة الصورة:

                             

 س.....ػػمٍ   -3ػػ.....ة                        ىٍ زى  -2ػ......                  ساعى  -1

 درجات( 3)               السؤاؿ الثاني: أكمؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب:

فاة                )   س               سػػػػ   (    -ػػسػػ        -ػػػػس       -     الػ .... ػػػٍمحي

 ة    (    -ػػػػػػتػػػػػػػػ       -ػػػة        -اٍلغىزالىػػػػػػػ ...                   )    ت                 

 ـ   (   -مػػػػػ          -ػػػػػػـ        -.... ػػػػػػاًجده                    )   ػػػػػػمػػػ                

 )درجتان(        السؤاؿ الثالث: حّمؿ الكممات التالية إلى حروؼ، وكّوف كممة جديدة حسب المطموب:

    

 ............  . اإلنسافؿ   عضك في جسـ بى قٍ تى سٍ مي الٍ 

 السؤاؿ الرابع: صْؿ المقاطع التالية لتكوف كممة مفيدة، ثـ اكتبيا في الفراغ حسب المطموب:

 درجات(                       4)

 ................... -1قاؿ   تي                      ٍز األى  -1
 ................... -2ىار                        ٍر البي  -2
 ................... -3ة    طا                     فػػى  -3
 .................. -4ر     ئً                      ٍر غي  -4
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 درجات( 6) ؤاؿ الخامس: ضع التنويف المناسب عمى أواخر الكممات التالية كما في المثاؿ:الس

 تنويف الكسر تنويف الضـ تنويف الفتح الكممة
 تو يٍ بى  ته يٍ بى  ان تى يٍ بى  تيٍ بى 
 ...................... ...................... ...................... ـمى عى 
 ...................... ...................... ...................... ةبى تى كٍ مى 

 

 درجات( 6)                        السؤاؿ السادس: صنؼ الكممات التالية حسب نوع المد:

  وادي  (الْ   -وؽ  السّ   -ة  ريقَ الطّ   -ع  وارِ الشّ   -سيؿ  غَ الْ   -يـو  غُ )  الْ 

 مد الواو مد الياء مد األلؼ
.......................... .......................... .......................... 

.......................... .......................... .......................... 
 

 درجات( 4)                 السؤاؿ السابع: صنؼ الكممات التالية إلى الـ شمسية والـ قمرية:

 د  (رَ بَ الْ   -ب  مَ عْ الثّ   -ة  يارَ السّ   -راء  ضْ خَ )الْ 

 الـ قمرية الـ شمسية
................................. ................................. 
................................. ................................. 

 

 درجات( 4)                       السؤاؿ الثامف: أكمؿ الجدوؿ التالي حسب المثاؿ:

 الجمع  المثنى  المفرد 
 الدكٍ أى دافلى كى  دلى كى 

 ................... ................... ـمى قى 
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 الجمع  المثنى  المفرد 
 بلتحافً  ................... ...................

 

 درجات( 3)                       :السؤاؿ التاسع: أكمؿ الفراغ باختيار أداة االستفياـ المناسبة

 ماذا  (  -  ؿْ ىَ   -  َأْيفَ ) 

 ................. صميت الفجر في المسجد ؟ -1

 ................ تحب مف الدركس ؟ -2

 ................ تقع مدينة القدس ؟  -3

 ت(درجا 5)            السؤاؿ العاشر: أكمؿ الجمؿ باسـ اإلشارة المناسب مما بيف القوسيف:

 ىاتاف  (  -ىذا    -ىؤالء    -ىذاف    -) ىذه  

 ............... ممعب كاسع . -1

 ............... حديقة جميمة . -2

 ............... التمميذاف المذاف حبل المسألة . -3

 ............... معممتاف نشيطتاف . -4

 ............... شيداء الكطف .  -5

 درجات( 5)  لموصوؿ المناسب مما بيف القوسيف:السؤاؿ الحادي عشر: أكمؿ الفراغ باسـ ا

 اللتان  (  -اللذان    -التي    -الذي    -) الذين  



135 
 

 كؿ تمميذ يأخذ الكتاب ...............  يعجبو . -1

 احتـر األـ ...............  تربي أكالدىا عمى حب الكطف . -2

 أحبلـ كسعاد ىما الطفمتاف ...............  قرأتا القصة . -3

 األبطاؿ ...............  شارككا في المعركة منتصريف .عاد  -4

 جاء البلعباف ...............  اشتركا في سباؽ الضاحية . -5

 درجات( 17)        السؤاؿ الثاني عشر: اقرأ الفقرة التالية، ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا:

. فىنىيىضى األسىدي ًمفٍ  مى ًجٍسـً أىسىدو ناًئـو مى اٍلفىٍأري ًليىٍقتيمىوي. فىبىكىى  مىشىى فىٍأره عى قىبىضى عى , كى نىٍكًمًو غىٍضبافى

كىو.ي  تىرى ٍنوي كى . فىعىفىا عى ً مفى األٌياـً ٍكًنى , فىقىٍد أىٍنفىعىؾى في يىٍكـو قاؿى لؤلسىًد: أيٍتري  اٍلفىٍأري كى

ئيرىهي, فيأيتى إً  سىًمعى اٍلفىٍأري زى , كى في شىرىؾو قىعى األىسىد ي ذاتى يىٍكـو كى ٍبؿى كى ان, كىصارى يىٍقًرضي اٍلحى لىٍيًو ميٍسًرعن

ًمًو. مى مى عى شىكىرى اٍلفىٍأري عى ٌتى قىطىعىوي. فىنىجا األسىدي كى  ًبأىٍسناًنًو حى

 أيف مشى اٍلفىٍأري ؟ ........................................................... .  -1

 ............................ .ماذا فعؿ اٍلفىٍأري عندما سمع زئير األسد ؟......... -2

 الفأر كاألسد (.  -الفأر كالزرافة    -العنكاف األنسب لمقطعة ........ ) الفأر الغدار   -3

 حزيف (  -غضباف   -مف نكمو ..............  ) فرحاف   األسدنيض  -4

 نباح (.  -زئير    -صكت األسد يسمى ................. ) عكاء   -5

 ضخـ (.  -كبير    -............ الجسـ ) صغير  الفأر حيكاف ..... -6

 ممؾ الطيكر (  -ممؾ الغابة    -  األشجارىك .............. ) ممؾ  األسد -7

 يمسؾ  (  -يقطع    -مرادؼ كممة )يقرض(................. ) يربط   -8



136 
 

 ( أضرؾ  -أغدرؾ    -  أضربؾمضاد كممة ) أنفعؾ( .............. )   -9

 يكميف  (  -يكماف    -( ..................... ) اليـك  مفرد ) األياـ -10

 ( أسدكد  -  أسداف  -  أسديفجمع )أسد(.................. )  -11

 درجات( 6)                              استخرج مف القطعة السابقة ما يمي: -ب

 .....   ..................... كصؿ ىمزة         .................     ىمزة قطع

          .............  كممة تنتيي بياء مغمقة            حرؼ جر ..............

          .............. مربكطةكممة تنتيي بتاء   ................مفتكحةكممة تنتيي بتاء 

 ( فدرجتا)        عشر: ) التعبير( : عبر عف الصورة التالية بجممة مفيدة: الثالثالسؤاؿ 

 
                

 
 

 

 

 ) درجتان (              السؤاؿ الرابع عشر: )الخط( : أكتب الجممة التالية بخط النسخ:

ـْ  َصغيَرنا ، َوَيْعِرْؼ  َحؽَّ  َكبيِرنا              ـْ  َيْرَح  َلْيَس  ِمّنا  َمْف  َل

.................................................................................. 

 )أربع درجات (                السؤاؿ الخامس عشر: ) اإلمالء(: أكتب ما يممى عميؾ:

............................................................................... 

............................................................................... 

....................................................

.................................................... 

....................................................

. 
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 بطاقة تحكيـ االختبار المعرفي: (7ممحؽ رقـ )

 زةػػغ –الجامعػػة اإلسبلميػػػػػػة 
 ػاػػػػػػػػػػػػػػػػالعميػ الدراسػػات عمادة
 ػػػػةػػػػػػػربػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػكمػػػػيػػػػػػػ
 ؽ التدريسائاىج كطر ػقسـ من

 

 ي ميارات القراءةالموضوع / تحكيـ اختبار معرفي ف

 ,,, ............... حفظو اهلل كرعاه......السيد / ة .......................................

 يقـك الباحث بدراسة تجريبية لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرائؽ التدريس بعنكاف :

ءة لدى تالميذ الصؼ توظيؼ إستراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراأثر "
 الثاني األساسي بغزة"

ارًا معرفيًا، متضمنًا بعض الميارات األساسية في التعرؼ بوقد أعد الباحث ليذا الغرض اخت
 .والفيـ القرائي" القراءة الصامتة"

عمى أسئمة  باإلطالعونظرًا ألىمية رأيكـ وخبرتكـ في ىذا المجاؿ نرجو مف سيادتكـ التكـر 
بدااالختبار   الرأي مف حيث: ءوا 

 صبلحية أسئمة االختبار لقياس ميارات القراءة التي كضعت ألجميا. -
 مدل مبلئمة الميارات لتبلميذ الصؼ الثاني األساسي.  -
 مدل سبلمة الصياغة كصحة المغة. -
 مدل كضكح أسئمة االختبار. -
 ىؿ تـ تغطية جميع الميارات. -

 احث أحمد جميؿ محمد حنونةشاكريف لكـ حسف تعاونكـ                      الب
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 اختببر معريف يف مهبراث القراءة للصف الثبني األسبس
 الدرجة : الثاني ) ... (        :الصؼ         اسـ التمميذ :.................

 

 درجات( 3)    :السؤاؿ األوؿ: أكمؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصورة
 

 
 
 

    

 مك.....يٍ لى  -3  ةرى ..ػػػػػػجى .. -2  فك.....صٍ عي  -1
 

 درجات( 3السؤاؿ الثاني: أكمؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب:                   )
 

 م (   - يػػػػػػػػػ   - ػػػػػػػػػػػػي   - ػػػػػػػػيػػػػػػ)  ؽ                       ػػػػػر...الط    -1
  (ة      - ػػػػػػتػػػػػػػػ       - ػػػة        - ت       )        زالػػػ.....               اٍلغى  -2
    (ـ     - مػػػػػ        - ػػػػػػـ        - ػػػػػػمػػػ       )  .... ػػػػػػاًجده                        -3

 درجات (                                          3)                              السؤاؿ الثالث: حّمؿ الكممات اآلتية إلى مقاطع :
 

 بركً مى   ةفى رٍ غي   ؼه عاصً 
        

 

 درجات ( 4)  :السؤاؿ الرابع: ركب المقاطع اآلتية لتكوف كممة مفيدة ، ثـ  اكتبيا في الفراغ
 

 ..........................  -1 تيقاؿ  سىبل -1
 ..........................  -2 مىتيؾ  اٍلبيرٍ  -2
 ..........................  -3 ًلد  طا -3
 ..........................  -4 ًفس  خا -4

 

 

00 
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 درجات( 3السؤاؿ الخامس: صنؼ الكممات اآلتية حسب نوع التنويف:                    )
 

 ديناٌر  (  -طعامًا   -) رجٍؿ 
 

 تنويف الكسر تنويف الضـ تنويف الفتح
...................... ...................... ...................... 

  
 درجات(4:)قمريوحرؼ  شمسيالسؤاؿ السادس: صنؼ الكممات المعرفة والتي تبدأ بحرؼ 

 ة (اْلغابَ  -الثَّاني  –الذَّكي   -س  البِ ) اْلمَ  
 كممة تبدأ بحرؼ قمري كممة تبدأ بحرؼ شمسي

...................... ...................... 

...................... ...................... 
 

 درجات(  7السؤاؿ السابع: أكمؿ الفراغ باختيار اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف:     )
 

(.  – متى  –  ماذا)  ................ تحب مف الدركس ؟    -1  كىٍيؼى

 ىؿ  (.  – ماذا  – أيف)  س ؟             ................ تقع مدينة القد  -2

 ىذا(.  -ىذه    -) ىؤالء   ............... ممعب كاسع .                  -3

 ىاتاف (.  -ىذاف   -ىذه  ) ............... حديقة جميمة .                 -4

 المتاف (. –م الذ –) الذيف  كؿ تمميذ يأخذ الكتاب ........... يعجبو.        -5

 التي (. –الذيف  –) المذاف  أعجبتني القصة ............. قرأتيا.  -6

باح  ............. أىذىبي   -7   (. في  – مف  – إلى)                           مدرستي في الص 
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 ات(درج 3السؤاؿ الثامف: أكمؿ حسب المطموب:                                        )

 ........... الٌتمميذ جمع: ...........   اٍلمصنع مثنى: ............ الٌدركس مفرد:
 
 

 درجة(   10السؤاؿ التاسع: اقرأ الفقرة التالية، ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا:           )

 هي ءى بلمى زي  مىدي حٍ أى  ؾى شارى  .ةً سى رى دٍ مى لى الٍ إ ؽى مى طى انٍ , كى وي تى يبى قً حى  ؿى مى حى كى , ران كً بى و مي مى كٍ نى  فٍ مً  دي مى حٍ أى  ظى قى يٍ تى اسٍ 
 عى فى ؟ رى ركسً ف الدٌ مً  بكفى حً : ماذا تي بلميذى الت   ؿى أى سى كى  ,ؼ  الصٌ  ـي مً عى مي الٍ  ؿى خى , دى ؼِّ صٌ ال ظيؼً نٍ في تى 

 ؛ضان يٍ يا أى ب  حً نا أي أى : كى قاؿى كى  ,دى مى حٍ أى  ـي مً عى مي الٍ  رى كى شى  .ةً ياضى الرِّ  سى رٍ دى  ب  حً نا أي : أى قاؿى كى  ,هي دى يى  دي مى حٍ أى 
 .قؿً عى الٍ كى  سـً جً كم الٍ قى يا تي ألن  

 

 درجات( 3)                  أجب عف األسئمة اآلتية:                     . أ
 

  متى استيقظ أحمد مف نكمو ؟  -1
. ....................................................................... 

 إلى أيف انطمؽ أحمد ؟ -2
.......... .............................................................. 

 ماذا يحب أحمد مف الدركس ؟  -3
........................................................................ . 

 

 درجات( 4اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف:                        ) . ب
 

 الساحة (.  –  المقصؼ  – ) الصؼ ....... في تنظيؼ  هءشارؾ أحمد زمبل -1
 التسامح (.  - النظافة    - ) األمانة    ........... العنكاف األنسب لمقطعة  -2
 تعاكف (.  –  تجنب  -  ) تخاصـ  ............  مرادؼ كممة ) شارؾ ( -3
 أتمنى (.  – أرغب   – ) أكره  ...............مضاد كممة ) أحب (  -4

 

 درجات( 3ستخرج مف القطعة السابقة:                                     )ا  . ج
 

 .................... كممة بيا مد باأللؼ   -1
 .................... كممة بيا مد بالياء   -2
 ....................  كممة بيا مد بالكاك   -3

 انتهج األسئلت
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 اختبار النطؽ القرائيبطاقة تحكيـ بطاقة المالحظة و :  (8ممحؽ رقـ )

 زةػػغ –الجامعػػة اإلسبلميػػػػػػة 

 ػػاػػػػػالعمي الدراسػػات عمادة

 ػػػػػػػػةػػػػػربػػػػػيػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػيػػػػػػػ

 ؽ التدريسائاىج كطر ػقسـ من
 

" القراءة تحكيـ بطاقة مالحظة أداء التالميذ في بعض ميارات النطؽ القرائي الموضوع/ 
 مصحوبة باختبار قرائي لمصؼ الثاني األساسي الجيرية "

 ,,, ............... حفظو اهلل كرعاه......السيد / ة ...................................

 يقـك الباحث بدراسة تجريبية لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرائؽ التدريس بعنكاف :

الرؤوس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة لدى توظيؼ إستراتيجية أثر "
 تالميذ الصؼ الثاني األساسي بغزة"

بطاقة مبلحظة, تتضمف بعض ميارات النطؽ القرائي " القراءة الجيرية " كقد أعد الباحث ليذا الغرض 
راءة مصحكبة باختبار قرائي, كيتضمف الميارات التالية: نطؽ الحركؼ اليجائية بالحركات القصيرة ق

جيرية سميمة, نطؽ الحركؼ اليجائية بالحركات الطكيمة قراءة جيرية سميمة, نطؽ الكممات قراءة جيرية 
سميمة, قراءة الجمؿ قراءة جيرية سميمة, قراءة الفقرة قراءة جيرية سميمة, قراءة الفقرة بالسرعة المناسبة, 

ثناء القراءة بما يناسب مضمكف نطؽ الكممات دكف حذؼ أك تكرار أك إبداؿ, ينكع نبرات الصكت أ
 الجممة التي يقرأىا.

 عمى بطاقة المالحظة باإلطالعونظرًا ألىمية رأيكـ وخبرتكـ في ىذا المجاؿ نرجو مف سيادتكـ التكـر 
بداء  الرأي مف حيث: وا 

 صبلحية بطاقة المبلحظة لقياس ميارات القراءة التي كضعت مف أجميا. -
 لمبلحظة.سبلمة الصياغة المغكية لبطاقة ا -
 مدل كضكح تعميمات االختبار. -
 ىؿ تـ تغطية جميع الميارات. -
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 الباحث/  أحمد جميؿ محمد حنونة شاكريف لكـ تعاونكـ                        

 
 بطاقة المالحظة واختبار النطؽ القرائي في صورتو النيائية:  (9ممحؽ رقـ )

 تعميمات البطاقة:

  لئلتقافة في الخانة المناسب (×)تكضع عبلمة. 
  ( درجة. --الدرجة النيائية التي يحصؿ عمييا المتميز في البطاقة ) 
  في خانة " غير متكفرة " كأماـ الميارة التي يككف فييا التبلميذ غير  (×)تكضع عبلمة

 قادريف عمى استخداميا بأم شكؿ مف األشكاؿ.
  ز فييا التبلميذ في خانة " قميمة " كأماـ الميارة التي لـ يتجاك  (×)تكضع عبلمة

 األخطاء مرتيف.
  في خانة " متكسطة " كأماـ الميارة التي لـ يتجاكز فييا التبلميذ  (×)تكضع عبلمة

 األخطاء مرة كاحدة.
  في خانة " كبيرة " كأماـ الميارة التي لـ يخطئ فييا التبلميذ, كيككف  (×)تكضع عبلمة

 أداء التمميذ فييا متميز.
 لمسرعة القرائية. يتـ تحديد زمف متفؽ عميو 

 

 

 

                                  
 

 
 

 

 

 اسـ التمميذ: .....................................

 المدرسة: ........................................

 الصؼ كالشعبة: ................................
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 اسم الطالب: ...................................               الصف: الثاني ).....(

 

 المجموعات أفرادداء أ م
 مستوى اإلتقاف

 
كبيرة  مالحظات

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة جدا
 جدا

2 
ائية بالحركات الحركؼ اليج قراءة

  .القصيرة قراءة جيرية سميمة

 

 
   

 

1 
الحركؼ اليجائية بالحركات  قراءة

      .الطكيمة قراءة جيرية سميمة

 

 .الكممات قراءة جيرية سميمة قراءة 3
     

 

 .قراءة الجمؿ قراءة جيرية سميمة 0
     

 

 .قراءة الفقرة قراءة جيرية سميمة 5
     

 

 قراءة الفقرة بالسرعة المناسبة 6
     

 

7 
الكممات دكف حذؼ أك تكرار  نطؽ

      .أك إبداؿ

 

8 
ينكع نبرات الصكت أثناء القراءة بما 
      .يناسب مضمكف الجممة التي يقرأىا
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 اختبار النطؽ القرائي " القراءة الجيرية " لمصؼ الثاني األساسي
 

   الحروؼ التالية بالحركات القصيرة قراءة جيرية سميمة: انطؽالسؤاؿ األوؿ: 
 جي  ـي  رى 

 بٍ  قً  تي 

 ؿً  شى  ذٍ 
 

 التالية بالحركات الطويمة قراءة جيرية سميمة:الحروؼ  انطؽالسؤاؿ الثاني: 
 دم عك حا
 فك ما جك
 كا صي ني

 

 الكممات التالية قراءة جيرية سميمة: انطؽالسؤاؿ الثالث: 
فيرىةن  حاًفمىػةه   اٍلغىزاؿ كى
ميؿ سىًمعى   زىٍىرىةو  اٍلخى

 ىىرىبى  الط ريؽ األىٍمطاري 
 

 رية سميمة:السؤاؿ الرابع: اقرأ الجمؿ التالية قراءة جي
ياًة. -1  اٍلماءي أىساسي اٍلحى
 نىٍعبيري الط ريؽى مىٍف مىمىرِّ اٍلميشاًة. -2
 تىتىساقىطي األىٍمطاري في فىٍصًؿ الشِّتاًء. -3
باًح. -4 ـى اٍلفطكًر في الص  ؿي طىعا  نىتىناكى
مى في اٍلمىسجًد األىٍقصى. -5 دينىًة اٍلقيٍدًس, كىصى دِّم إلى مى  سافىرى جى
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  قرة التالية قراءة جيرية سميمة:السؤاؿ الخامس: اقرأ الف

 :األولىالفقرة 

ٍقتو  بىٍعدى ميركًر كى ريدىةن, كى قىرىأى جى , كى مىسى األىبي في اٍلغيٍرفىًة بىٍعدى يىٍكـً عىًمؿو ميٍتًعبو جى
ريدىةي في يىًده. ـى كىاٍلجى , اٍكتىشىؼى أىٍمجدي أىف  أىباهي قىٍد نا  قىصيرو

 الفقرة الثانية:

 عى رى سٍ ع, أىارً الش   بكرى عي  ريدي يي , كى هً دً في يى  ةن سمى  ؿي مً حٍ جكزان يى بلن عى جي رى  في سى حى  دى شاىى 
 فى سى حى  جكزي عى الٍ  جؿي الر   رى كى شى  .عً ارً الش   بكرى عي كى  ,مةً الس   ؿً مٍ في حى  هي دى ساعى كى  في سى حى 
 .كفيؽً التٌ كى  جاحً بالنٌ  وي عا لى دى , كى ًب يالطٌ  وً مً مى مى عى عى 

 الفقرة الثالثة:

راخان, فىأسرىعى نىحكى كىاف خاًلده يىسي فىٍجأىةن سىًمعى صي مى شاًطًئ اٍلبىٍحًر, كى ري عى
ًبسيرعىةو  دى أيم ان تيشيري إلى ًطفًميا الذم اختىفى بىٍيفى األىٍمكاًج, كى الٌصكًت, فىكىجى
ٍت األـ  فىرىحان  ًؽ فىفىًرحى أىلقىى الر جؿي نىٍفسىوي في اٍلماًء, كىأىٍنقىذى الطِّفؿى ًمف اٍلغىرى

ًمًو الط يًب.شىد مى عىمى ٍتوي عى شىكىرى  يدان, كى

 مبلحظة: ينكع المعمـ بيف الفقرات الثبلث خبلؿ قراءة التبلميذ
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 بطاقة تحكيـ دليؿ المعمـ :  (10ممحؽ رقـ )
 

 زةػػغ –الجامعػػة اإلسبلميػػػػػػة 
 العلیــا الدراســات عمادة
 ػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػيػػػربػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػيػػػػػػػ

 ؽ التدريسائاىج كطر ػقسـ من
 

 

 تحكيـ دليؿ المعمـ لمصؼ الثاني األساسيالموضوع/ 

 ,,, . حفظو اهلل كرعاه....................السيد / ة .....................................

 ائؽ التدريس بعنكاف :يقـك الباحث بدراسة تجريبية لنيؿ درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطر 

توظيؼ إستراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة لدى أثر "
 تالميذ الصؼ الثاني األساسي بغزة"

دليبلن لممعمـ, يبيف كيفية تكظيؼ االستراتيجية في تنمية بعض الميارات كقد أعد الباحث ليذا الغرض 
 القرائية.

بداء عمى الدليؿ باإلطالعىذا المجاؿ نرجو مف سيادتكـ التكـر  ونظرًا ألىمية رأيكـ وخبرتكـ في  وا 
 الرأي مف حيث:
 .صبلحية دليؿ المعمـ لمتطبيؽ 
 .سبلمة الصياغة المغكية لدليؿ المعمـ 
 .مدل كضكح كتسمسؿ خطكات دليؿ المعمـ 

 

 الباحث/  أحمد جميؿ محمد حنونة شاكريف لكـ حسف تعاونكـ
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 في صورتو النيائية دليؿ المعمـ: (11ممحؽ رقـ )
 

 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 داللة الصورة.إكماؿ الكممة بالحرؼ الناقص ب الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
يقرأ الكممات اآلتية قراءة جيرية 

 صحيحة

 

 اقرأ الكممات اآلتية قراءة صحيحة، ثـ أجب:
 

 (الميمكف  –الكمب   –الثعمب    –الدينار   –)الديؾ 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

، الكتاب المدرسي، LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض وسائؿ التعميمية: ال
 السبورة، الطباشير المموف.
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 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يكمؿ الكممة بالحرؼ الناقص  -1 
 بداللة الصكرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الرؤكس  استراتيجيةيقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات 
 كما في السابؽ.المرقمة, 
  التمييد:

المعرفة الجيدة بحركؼ المغة العربية تساعدؾ عمى معرفة 
 الكممة كبالتالي تككف قادر عمى إكماؿ الكممة بالحرؼ

 الناقص مف خبلؿ معرفة الصكرة, كاآلف ىيا بنا نكمؿ 
  الكممات اآلتية بالحرؼ الناقص مف خبلؿ الصكرة:

 
 

 فال ......
 
 
 

 نشاط مرحمي :
 أكمؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصورة:

 
 
 راجة... 

         

 
 
 

مبلحظة 
صحة مدل 
 ؿالح
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
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 بقر....
 

 
 

 ضػػػ...ػػػػػدع
 
 
 

 
 

 دجا...ػػػػػػػة
عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 

ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ  سحب كرقة
 مجمكعة.

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .في كؿ مجمكعة يجيب

 ) مف خالؿ ورقة عمؿ ( تقويـ ختامي:
 أكمؿ الكممة بالحرؼ الناقص بداللة الصورة:
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 حصا....
 

 
 

 ...يػػػػػؿ
 

 
 

 عنػػ....
 
 

 
 

 صيا....
 .ـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعةيقـك المعم

عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 
سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 

باختيار رقـ عشكائي كمف  اإلجاباتمجمكعة.ثـ يتأكد مف 
 ب.يحمؿ الرقـ في كؿ مجمكعة يجي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... :الحصة            الثاني األساسيالصؼ:    

 إكماؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب. الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
يقرأ الكممات اآلتية قراءة جيرية 

 صحيحة

 

 اقرأ الكممات اآلتية قراءة صحيحة، ثـ أجب:
 

 المدرسة (  –أشجار   –مكاف    –الذئب   –) الطعاـ 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

 ، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير المموف.LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرؤكس المرقمة,  استراتيجيةيقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات 
 كما في السابؽ.

  التمييد:
المعرفة الجيدة بحركؼ المغة العربية تساعدؾ عمى معرفة الكممة 

لناقص, كاختيار كبالتالي تككف قادر عمى إكماؿ الكممة بالحرؼ ا
شكؿ الحرؼ المناسب حسب مكقع الحرؼ في أكؿ الكممة أك 
كسطيا أك آخرىا, كاآلف ىيا بنا نكمؿ الكممات اآلتية باختيار 

  شكؿ الحرؼ المناسب:

 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة مدل 
 الحؿ
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يكمؿ الكممة بالحرؼ  -1 
 الناقص بداللة الصكرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الػػػ...طكر         ) فػػػ  ,  ػػػػػػػػػفػػػػػػ  ,  ؼ  ,  ػػػػػػػؼ (. -1
 ػػػػػػػػػي  ,  ػػػػػػيػػػػػػػ (. الطر...ػػػػػؽ       ) م  ,  يػػػػ  ,  -2
 السبل....         ) ػػػػػػػػػـ  ,  ـ  ,  مػػػػػ  ,  ػػػػػػػمػػػػػػػ (. -3
 الػػ....ياد         ) ص  ,  ػػػػػػػص  ,  صػػػػ  , ػػػػػػػصػػػػػ(. -4

 نشاط مرحمي :
 أكمؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب:

 ,  ػػػػغػػػػػ  ,  غ  , ػػػػػغ (.  ....ػػػػػزالة      ) غػػ -1
 صديقػػ...ػػػـ    ) ق  ,  ػػػػيػػػػ  ,  ػػػو  ,  ق (. -2
 تػ...ضؿ      ) فػػ  ,  ػػفػػػ  , ػػػػػؼ  ,  ؼ (. -3
 الػ...ػػمش     ) ش  ,  شػػػ  ,  ػػػشػػػ  ,  ػػػػػػش (. -4

أك  عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد
 سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ مجمكعة.

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ في  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .كؿ مجمكعة يجيب

 ) مف خالؿ ورقة عمؿ ( تقويـ ختامي:
 أكمؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب:

 ػػػؿ (.المػ...ػعقة      ) ؿ  ,  لػػػ  ,  ػػػػمػػػػ  ,  ػػ -1
 أشعػ...      ) ػػػب  ,  ب  ,  بػػػ  ,  ػػػػػبػػػػ (. -2
 عػ....ػكز    )  ػػػػػجػػػػ  ,  ج  ,  جػػػػ  ,  ػػػػػج (. -3
 قارعػ.....   )  ة  ,  ػػػػػػة  ,  ػػػػػػػتػػػػػ  ,  تػػػػػ (. -4

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
ب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك طمجابة يعند اإل

 سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ في  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 ب.كؿ مجمكعة يجي
 :نشاط بيتي

 أكمؿ الكممة باختيار شكؿ الحرؼ المناسب:
 ػػػػػف  ,  ػػػػػػنػػػػػ  ,  نػػػػ (.ديػ...ار       ) ف  ,  ػ -1
 أ...يب        ) ط  ,  ػػػػػطػػػػػ  ,  طػػػػ  ,  ػػػػػط (. -2
 الػ...ياطة     ) خ  ,  ػػػػخ  ,  ػػػػػػخػػػػ  ,  خػػػػ (. -3
 الديػ....      )  ؾ  ,  ػػؾ  ,  ػػػػػكػػػػ  , ػػػػؾ (. -4

 
 
 

ة ظمبلح
حة ص

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 



153 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 تحميؿ الكممات إلى مقاطع الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
يقرأ الكممات اآلتية قراءة جيرية 

 صحيحة

 

 اقرأ الكممات اآلتية قراءة صحيحة، ثـ أجب:
 

 نادل (  –دينار   –كاحد   –أخبار   –أشعب   –) فادم 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

 ، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير المموف.LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 
 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الرؤكس المرقمة,  استراتيجيةيقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات 
 كما في السابؽ.

أف تقسـ الكممة الكاحدة إلى مقاطع يسيؿ عميؾ قراءتيا  التمييد:
ككتابتيا بشكؿ صحيح, ثـ يعرض المعمـ مجمكعة مف الكممات 

, كقراءتيا قراءة صحيحة, كيطمب مف LCDالعرض  بكاسطة جياز
 التبلميذ تقسيـ كؿ كممة مف الكممات التالية إلى مقطعيف مثؿ: 

 سـ (.  -باسـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) با  
 دم (.  -فادم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ) فا  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة مدل 
 ميذانتباه التبل
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لكممات المعطاة إلى   يحمؿ ا -1 
 مقاطع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

قص ثـ يعرض المعمـ ىذا النشاط عمى كرؽ مقكل, كيقـك التبلميذ ب
كؿ مقطع عمى حدة كيعمؽ المقطعيف عمى السبكرة بكساطة مادة 

 الصقة أك مغناطيس. 
 نشاط مرحمي :

 حمؿ الكممات اآلتية إلى مقاطع:
 

 بركً مى   ةفى رٍ غي   ؼه عاصً 

        
 

عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 
 كؿ مجمكعة.سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف 

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ في  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .كؿ مجمكعة يجيب

 
 تقويـ ختامي:

 حمؿ الكممات اآلتية إلى مقاطع:
 

 طالب  صاحب  رامي

        
 

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
 

اى بطريقة حجر النرد أك عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائي
 سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ مجمكعة.

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ في  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .كؿ مجمكعة يجيب
 النشاط البيتي: 

 حمؿ الكممات اآلتية إلى مقاطع:
 

 فرحاف  مكتب  حارس

         

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 

متابعة 
 النشاط البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... صة:الح            الثاني األساسيالصؼ:    

 تركيب المقاطع لتكويف كممة مفيدة الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
يقرأ الكممات اآلتية قراءة جيرية 

 صحيحة

 

 اقرأ الكممات اآلتية قراءة صحيحة، ثـ أجب:
 

 تبلميذ (  –مائدة   –  –حاسكب   –عصفكر   –ار )األزى

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

 ، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير المموف.LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 

 األىداؼ
 

 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 

معطاة إلى   يحمؿ الكممات ال -1 
 مقاطع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الرؤكس  استراتيجيةيقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات 
 كما في السابؽ.المرقمة, 
  التمييد:

المعرفة الجيدة بحركؼ المغة العربية تساعدؾ عمى تككيف 
ات مف الحركؼ, كلذلؾ عند المقاطع مف الحركؼ كالكمم

 قراءتؾ لمكممة حاكؿ أف تقطع ىذه الكممة إلى مقاطع, كاآلف 
 ىيا بنا نحمؿ الكممات اآلتية إلى مقاطع:

 

 يرسـ  يجرم  نائؿ
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة مدل 
 الحؿ
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یكون كلمات جدیدة من مقاطع  -4

 معطاة.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشاط مرحمي :
 ركب المقاطع اآلتية لتكوف كممة جديدة ذات معنى:

 ىا            مد    ..................
 جد    ..................   حا        

 مسػػ          مد    ..................
 غا          ضب   ..................

ثـ يعرض المعمـ ىذا النشاط عمى كرؽ مقكل, كيقـك التبلميذ 
بربط المقاطع بحيث تككف كممة ليا معنى, كىكذا مع باقي 

 المقاطع. 
اى بطريقة حجر النرد أك عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائي

سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 
 مجمكعة.

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .في كؿ مجمكعة يجيب

 تقويـ ختامي:
 أضع خطًا تحت الكممة الناتجة عف المقاطع اآلتية:

 ماعز (.  -ماجد    -ما / جد      ) مارد   -1
 محركس (.  -محبكب    -محػػ / مكد   ) محمكد   -2
 ساجد (.  -سامح    -سا / جد    ) سائح   -3
 حامد (.  -حارة    -حا / رس   ) حارس   -4

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 

ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ سحب كرقة 
 مجمكعة.

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 في كؿ مجمكعة يجيب

 النشاط البيتي: 
 كوف كممات مف المقاطع اآلتية:

 حا               رب      ....................
 ىا               سكب    ....................

 جد      ....................             مسػػ
 ما              بح       ....................

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 التمييز بيف تنويف الفتح والضـ والكسر الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
 يطابؽ بيف الكممة كمثيبلتيا

 

 طابؽ بيف الكممة ومثيالتيا
 عممان  عمـه  عمـو  عمـٍ 

 قمـو  قممان  قمـه  قمماً 

  شجرهة شجرةو  شجرةن  شجرةٌ 

 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات

 

 

سي، السبورة، الطباشير ، الكتاب المدر LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 المموف.

 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات إستراتيجية الرؤكس 
 كما في السابؽ.المرقمة, 
ينفذ المعمـ لعبة صيد السمؾ, بحيث يكتب عمى  التمييد:

كيف ضـ, كثالثة األسماؾ كممات بيا تنكيف فتح, كأخرل تن
تنكيف كسر, كيكمؼ أحد التبلميذ بصيد الكممات التي بيا 

 تنكيف الضـ.
كعند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد 
أك سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 

 مجمكعة.
ثـ يعرض المعمـ عمى التبلميذ بطاقة مف خبلؿ جياز 
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     يقرأ الطالب الدرس قراءة  -1

 جيرية سميمة
 
 
 
 
 
مف  لمفقرةيعبر عف فيمو  -2

 خبلؿ اإلجابة عف األسئمة الشفيية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لضـ تنكيف الفتح كايتعرؼ  -3
 كالكسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, كيطمب منيـ قراءتيا قراءة شريحة أك LCDالعرض 
 صامتة.

 
 يقـك المعمـ بتكجيو السؤاؿ اآلتي:

:  مف خبلؿ قراءتؾ لمبطاقة ما عنكاف درسنا اليـك
 :  .التمييز بيف تنويف الفتح والضـ والكسردرسنا اليـك

 
 يقرأ المعمـ الدرس قراءة جيرية سميمة كمعبرة.

داءن بالتمميذ يقرأ التبلميذ الدرس قراءة جيرية فردية معبرة ابت
 المجيد ثـ باقي التبلميذ مع مراعاة الفركؽ الفردية.

األكلى مف الدرس الثاني ) الدينار ثـ التركيز عمى الفقرة 
 .الذىبي (
 لك أعطيتو إياه؟(.........  جمس ثبلثة رجاؿو )األكلى الفقرة 

 
 :المناقشة الشفيية

 ؟كاف الرجاؿ الثبلثة يفعمكف عمى قارعة الطريؽا ذما -1
 ؟مف الذم مر عمييـ -2
 ماذا كاف يممؾ الرجؿ العجكز؟ -3

المطركحة  األسئمةعف  اإلجابةيطمب المعمـ مف المجمكعات 
يحمؿ نفس الرقـ في  تمميذباختيار رقـ عشكائي ليجيب كؿ 

 كؿ مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 .في كؿ مجمكعة يجيب
 لمتبلميذ ما يمي:يكضح المعمـ 

تنكيف الفتح: ىك فتحتاف تكضعاف فكؽ الحرؼ األخير  -1
 مف الكممة إذا كانت الكممة تنتيي بتاء مربكطة ) ػػػػػػػػػػة , ة (.

 شجرة تصبح شجرةن.   مثؿ كممة: طالبة تصبح طالبةن.
كتكضعاف فكؽ الحرؼ قبؿ األخير إذا كانت الكممة ال تنتيي 

 ػػة , ة (.بتاء مربكطة ) ػػػػػػػػ
 مثؿ كممة: طالب تصبح طالبنا.

تنكيف الضـ: ىك فتحتاف تكضعاف فكؽ الحرؼ األخير  -2
 مف الكممة إذا كانت الكممة تنتيي بتاء مربكطة ) ػػػػػػػػػػة , ة (.

 مثؿ كممة: طالبة تصبح طالبةه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل انتباه 

 التبلميذ
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تنكيف الفتح كالضـ يميز  -4
 كالكسر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شجرة تصبح شجرةه.          
ير تنكيف الكسر: ىك فتحتاف تكضعاف تحت الحرؼ األخ -3

 مف الكممة إذا كانت الكممة تنتيي بتاء مربكطة ) ػػػػػػػػػػة , ة (.
 مثؿ كممة: طالبة تصبح طالبةو.

 شجرة تصبح شجرةو.          
 : التنكيف نكف ساكنة تنطؽ كال تكتب.مالحظة

  نشاط مرحمي:
 حكط الكممة المنكنة بتنكيف الفتح: -1
 ثيابه  -مكتبو           جػ -رجبلن             ب -أ
 حكط الكممة المنكنة بتنكيف الضـ: -1
 كتابان  -ممعبه           جػ -بطةو            ب -أ
 حكط الكممة المنكنة بتنكيف الكسر: -1
 كفيرةو  -بابه           جػ -عممان            ب -أ

 ثـ ينتقؿ المعمـ لمسؤاؿ الثاني مف الكتاب المدرسي صفحة
عرض مف خبلؿ جياز ( كيعرضو عمى شاشة ال 102) 

 , كيناقشو مع الطبلب.LCDالعرض 
كبالتالي يستمع إلجابات المجمكعات باختيار رقـ عشكائي 

 ليجيب كؿ طالب يحمؿ نفس الرقـ في كؿ مجمكعة.
 تقويـ ختامي:

 أكمؿ الجدوؿ كما ىو مطموب:
 

 تنويف الكسر تنويف الضـ تنويف الفتح الكممة
 كبيرةٍ  كبيرةٌ  كبيرةً  كبيرة

 .......... .......... .......... اردين

 .......... .......... .......... مدرسة

 
 يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة

 النشاط البيتي:
 استخرج مف الفقرة األولى مف الدرس:

 كممة منكنة بتنكيف الفتح ............ -
 .......كممة منكنة بتنكيف الضـ ..... -
 كممة منكنة بتنكيف الكسر ............ -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
بعة متا

النشاط 
 البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 لؼ ، الواو ، الياء (التمييز بيف حروؼ المد ) األ  الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
 يقرأ الحركؼ بحركاتيا القصيرة -
 
 يقرأ الحركؼ بحركاتيا الطكيمة -

 

 أقرأ الحروؼ بحركاتيا القصيرة:
 ) بى  ,  حي  ,  ـً  ,  سي  ,  رى  ,  في (

 حركاتيا الطويمة:أقرأ الحروؼ ب
 ) كي  ,  شا  ,  صك  ,  طا  ,  حك  ,  عي (

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 المموف.

 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     يقرأ الطالب الدرس قراءة  -1

 جيرية سميمة
 

 

يقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات إستراتيجية الرؤكس 
 كما في السابؽ.المرقمة, 
ثـ يعرض المعمـ عمى التبلميذ بطاقة مف خبلؿ  التمييد:

شريحة, كيطمب منيـ قراءتيا قراءة  أك LCDجياز العرض 
 صامتة.

 يقـك المعمـ بتكجيو السؤاؿ اآلتي:
:مف خبلؿ قراءتؾ لمبطاقة م  ا عنكاف درسنا اليـك

 :  .التمييز بيف حروؼ المد )األلؼ،الواو،الياء(درسنا اليـك
 يقرأ المعمـ الدرس قراءة جيرية سميمة كمعبرة.

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة
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مف  لمفقرةيعبر عف فيمو  -2

 خبلؿ اإلجابة عف األسئمة الشفيية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حركؼ المد يتعرؼ  -3
 ) األلؼ , الكاك , الياء (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

يقرأ التبلميذ الدرس قراءة جيرية فردية معبرة ابتداءن بالتمميذ 
 المجيد ثـ باقي التبلميذ مع مراعاة الفركؽ الفردية.

كلى مف الدرس الثاني ) الدينار األثـ التركيز عمى الفقرة 
 .الذىبي (
 لك أعطيتو إياه؟(.........  جمس ثبلثة رجاؿو )األكلى الفقرة 

 :المناقشة الشفيية
 كاف الرجاؿ الثبلثة يفعمكف عمى قارعة الطريؽ؟ا ذما -1
 ؟مف الذم مر عمييـ -2
 ماذا كاف يممؾ الرجؿ العجكز؟ -3
 الرجاؿ كاحدان كاحدان؟لماذا قرر الرجؿ العجكز أف يختبر  -4

المطركحة  األسئمةعف  اإلجابةيطمب المعمـ مف المجمكعات 
يحمؿ نفس الرقـ في  تمميذباختيار رقـ عشكائي ليجيب كؿ 

 كؿ مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 .في كؿ مجمكعة يجيب
 اـ دكد.يعرض المعمـ مجمكعة مف البطاقات تحكم كممات بي

 يعرض بيا المعمـ كممة )قارعة(, كيسأؿ:  بطاقة رقـ ) ا (:
 ما الحرؼ المدكد؟ -
 ما المقطع المدكد؟ -
 ما حركة الحرؼ السابؽ لحرؼ المد؟ -
 ما نكع المد في كممة قارعة؟ -

 يعرض المعمـ بيا كممة )عجكز(, كيسأؿ: (: 2بطاقة رقـ ) 
 ما الحرؼ المدكد؟ -
 ما المقطع المدكد؟ -
 ما حركة الحرؼ السابؽ لحرؼ المد؟ -
 ما نكع المد في كممة عجكز؟ -

 يعرض المعمـ بيا كممة ) دينار(, كيسأؿ: (: 3بطاقة رقـ ) 
 ما الحرؼ المدكد؟ -
 ما المقطع المدكد؟ -
 ما حركة الحرؼ السابؽ لحرؼ المد؟ -
 ما نكع المد في كممة دينار؟ -
 
 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
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 حركؼ المد  يميز -4
) األلؼ , الكاك , الياء ( تمييزان 

 حان صحي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المطركحة  األسئمةف ع اإلجابةيطمب المعمـ مف المجمكعات 
يحمؿ نفس الرقـ في  تمميذباختيار رقـ عشكائي ليجيب كؿ 

 كؿ مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 .في كؿ مجمكعة يجيب
 

 نشاط مرحمي:
اقرأ الكممات اآلتية، ثـ أجب بيف نوع المد " مد باأللؼ، مد  

 الواو، مد الياء "
 حة , حاسكب , األزىار , العصفكر , نظيؼ(.)حديقة , سا

ثـ يطمب المعمـ مف التبلميذ أف يذكركا كممات مف قامكسيـ 
 المغكم بيا مد األلؼ, مد الكاك, مد الياء.   

 
 تقويـ ختامي:

 أكمؿ الكممة بحرؼ المد المناسب ) ا ، و ي (:
 

 فمسط...ػػف فػػػ...دم جد...ػػد
 صند...ؽ عبػػ...ػػر حصػػ...ف

 
 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
ثـ يستمع المعمـ إلجابات المجمكعات باختيار رقـ عشكائي 

 ليجيب كؿ طالب يحمؿ نفس الرقـ في كؿ مجمكعة.
 

 النشاط البيتي:
استخرج مف الفقرة األولى مف الدرس الكممات التي بيا مد 

 باأللؼ، مد الواو، مد الياء.
 مد الياء مد الواو د األلؼم

   

   

 
 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 توظيؼ أدوات االستفياـ  الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 ـالتقوي

 نتائجو أدواتو

 
يقرأ الجمؿ اآلتية قراءة جيرية 

 صحيحة

 

 اقرأ الجمؿ اآلتية قراءة صحيحة، ثـ أجب:
 كـ عدد فصكؿ السنة؟ -
 متى تسقط األمطار؟ -
 كيؼ حاؿ جدؾ؟ -
 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

رسي، السبورة، الطباشير ، الكتاب المدLCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 المموف.

 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أدكات االستفياـيتعرؼ  -1 
 
 
 
 

 

الرؤكس  استراتيجيةقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات ي
 كما في السابؽ.المرقمة, 
يعرض المعمـ مجمكعة مف الجمؿ بكاسطة جياز  التمييد:
 , كقراءتيا قراءة صحيحة.LCDالعرض 

 يقـك المعمـ بتكجيو األسئمة اآلتية:
؟ -1  كيؼ أصبحت اليـك
 ماذا قطفت مف الحديقة؟ -2
؟ -3  متى استيقظت مف النـك
 أيف تقع الكعبة المشرفة؟ -4

 ثـ يطرح السؤاؿ اآلتي: كيقـك المعمـ بتمقي اإلجابات,

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل انتباه 

 التبلميذ
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يكظؼ أدكات االستفياـ  -2 
 تكظيفان صحيحان 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يميز أدكات االستفياـ تمييزان  -3

 صحيحان 
 
 
 
 

 بماذا بدأت ىذه الجمؿ؟
 ما نكع األسمكب؟

 
 اليـك سنتعرؼ عمى أدكات االستفياـ كاستخداماتيا.

يذكر المعمـ أدكات االستفياـ كيعرضيا عمى السبكرة مف 
 .LCDخبلؿ جياز العرض 

 .كيؼ لمسؤاؿ عف الحاؿ
 ماذا لمسؤاؿ عف الشئ الغير عاقؿ.

 متى لمسؤاؿ عف الزماف.
 أيف لمسؤاؿ عف المكاف.

 نشاط مرحمي :
أكمؿ الفراغ باختيار أداة االستفياـ المناسبة مما بيف 

 القوسيف:
 متى(. -ىؿ  -......... حاؿ المريض؟         )كيؼ  -1
 كـ(. -أيف  -......... تضع كتبؾ المدرسية؟  )ماذا  -2
 متى(. –ماذا  -......... تنضج ثمار البرتقاؿ؟  )أيف  -3
 متى(. -كيؼ  -........ كجدت في المحفظة؟   )ماذا  -4
 

عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 
سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 

 مجمكعة.
كمف يحمؿ الرقـ باختيار رقـ عشكائي  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 .في كؿ مجمكعة يجيب
يطمب المعمـ مف التبلميذ أف يذكركا جمؿ مف قامكسيـ 

 المغكم تبدأ بأداة استفياـ.
 

 تقويـ ختامي:
( مف الكتاب  114( صفحة )  5يعرض المعمـ السؤاؿ رقـ ) 

 .LCDالمدرسي عمى السبكرة مف خبلؿ جياز العرض 
 محصورة:أكمؿ الفراغ بما يناسبو مف الكممات ال

 َمف (  -ماذا    -) أيف  
 * ناـ الصديقاف تحت الشجرة.

 ............ ناـ تحت الشجرة؟ -أ

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 
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 ............ ناـ الصديقاف؟ -ب
 ............ فعؿ الصديقاف تحت الشجرة؟ -جػ
 

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
 
 

عشكائياى بطريقة حجر النرد أك  عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان 
سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 

 مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 .في كؿ مجمكعة يجيب
 

 النشاط البيتي: 
 رتب الكممات لتكوف أسموب استفياـ:

 متى  ؟  -تشرؽ    -الشمس   -1
..................................................... 

 مدينة  ؟  -أيف    -تقع    -الخميؿ   -2
..................................................... 

 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بعة متا

النشاط 
 البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 توظيؼ أسماء اإلشارة الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
 أقرأ الجمؿ اآلتية قراءة صحيحة

 

 اقرأ الجمؿ اآلتية قراءة صحيحة:
 ىذا صؼه نظيؼ.
 ىذه معممةه متميزة.

 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير LCD، جياز العرض حجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائحالوسائؿ التعميمية: 
 المموف.

 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 

 أسماء اإلشارةيتعرؼ  -1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات إستراتيجية الرؤكس 
 كما في السابؽ.المرقمة, 
يعرض المعمـ مجمكعة مف الجمؿ بكاسطة جياز  التمييد:
 , كقراءتيا قراءة صحيحة.LCDالعرض 

 ثـ يقـك بتكجيو السؤاؿ اآلتي:
 بـ تبدأ ىذه الجمؿ؟ -
 ألسماء؟ماذا نسمي ىذه ا -

 توظيؼ أسماء اإلشارةاليـك درسنا بعنكاف : 
يقـك المعمـ بتكضيح مفيـك أسماء اإلشارة, كىي أسماء تأتي 

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل انتباه 

 التبلميذ
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يميز بيف أسماء اإلشارة   -2 
 تمييزان صحيحان 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يكظؼ أسماء اإلشارة تكظيفان  -3 

 صحيحان 
 
 
 
 
 
 

 لئلشارة إلى العاقؿ كغير العاقؿ.
 
 
 

يذكر المعمـ أسماء اإلشارة كيعرضيا عمى السبكرة مف خبلؿ 
 .LCDجياز العرض 

 ىذا لممفرد المذكر.
 ىذه لممفرد المؤنث.

 مع المذكر, كالجمع المؤنث.ىؤالء لمج
 
 

 نشاط مرحمي:
 أكمؿ الفراغ باختيار اسـ اإلشارة المناسب مما يمي:

 ىذه (  -) ىذا  
 ............. مصنعه كبير. -1
 ............. بنته مؤدبة. -2
 ............. امرأة كبيرة السف. -3
 ............. شيخه عجكز. -4
 

عشكائياى بطريقة حجر النرد أك  عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان 
سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 

 مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 .في كؿ مجمكعة يجيب
 

 تقويـ ختامي:
 أكمؿ الفراغ باختيار اسـ اإلشارة المناسب مما يمي:

 ىؤالء (  -ىذه     -) ىذا  
 ...... كتبه نافعة........ -1
 ............. تمميذ مجتيد. -2
 ............. الناس متسامحكف. -3
 ............. كردةه متفتحة. -4
 ............. معممكف مخمصكف. -5

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
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 ............. طائره جميؿ. -6
 

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
 

معمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك عند اإلجابة يطمب ال
سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 

 مجمكعة.
 
 

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .في كؿ مجمكعة يجيب

 
 

 النشاط البيتي: 
 ضع أسماء اإلشارة في جمؿ مفيدة:

 ................................................... ىذا
 .................................................. ىذه
 ................................................ ىؤالء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ابعة مت

النشاط 
 البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 ولةتوظيؼ األسماء الموص الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
 أقرأ الجمؿ اآلتية قراءة صحيحة

 

 اقرأ الجمؿ اآلتية قراءة صحيحة:
 احتـر العامؿ الذم يقطؼ اإلزىار. -
 حضرت الطالبة التي نالت الجائزة. -
 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض ميمية: الوسائؿ التع
  المموف.

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 

 األسماء المكصكلةيتعرؼ  -1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات إستراتيجية الرؤكس 
 كما في السابؽ.المرقمة, 
يعرض المعمـ مجمكعة مف الجمؿ بكاسطة جياز  التمييد:
 , كقراءتيا قراءة صحيحة.LCDالعرض 

 توظيؼ األسماء الموصولةاليـك درسنا بعنكاف : 
قـك المعمـ بتكضيح مفيـك األسماء المكصكلة كىي أسماء ال ي

 يتـ معناىا إال بجممة تأتي بعدىا تسمى صمة الكصؿ.
ثـ يذكر المعمـ األسماء المكصكلة كيعرضيا عمى السبكرة مف 

 .LCDخبلؿ جياز العرض 
 الذم لممفرد المذكر.

 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل انتباه 

 التبلميذ
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يميز بيف األسماء المكصكلة  -2 
 تمييزان صحيحان 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
يكظؼ األسماء المكصكلة  -3 

 تكظيفان صحيحان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 التي لممفرد المؤنث.
 نشاط مرحمي :

 المناسب:أكمؿ الفراغ باسـ الموصوؿ 
 التي (  -) الذي  

 ما أصغر النحمة .............. تعطينا العسؿ. -1
 أعطني الكتاب .............. بجانبؾ. -2
 أحب أمي .............. سيرت مف أجمي. -3
 الطالب المؤدب ىك .............. يحتـر الكبير. -4

د أك عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النر 
سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 

 مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 .في كؿ مجمكعة يجيب
 تقويـ ختامي:

 أكمؿ الفراغ باختيار االسـ الموصوؿ المناسب مما يمي:
 التي (  -) الذي  

 ىذا الصياد .............. اصطاد العصفكرة.-1
 قرأت القصة .............. اشتراىا أبي.-2
 نجحت البنت .............. اجتيدت كثيران. -3
 رأيت الجندم .............. دافع عف كطنو.-4

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 

ة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ سحب كرق
 مجمكعة.

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .في كؿ مجمكعة يجيب

 النشاط البيتي: 
 أكمؿ الفراغ باختيار االسـ الموصوؿ المناسب مما يمي:

 سافرت بالسيارة .............. جاء بيا خالد. -1
 ... ساعد المحتاج.محمكد ىك ........... -2
 ذىبت إلى صديقي .............. يسكف في القرية. -3
 

 
 

 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 التمييز بيف المفرد والمثنى والجمع الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
 يطابؽ بيف الكممة كمثيبلتيا

 

 طابؽ بيف الكممة ومثيالتيا
 صخور صخرتان صخرة صخرة

 سیارات سیارتان سیارة سيارتاف

 رجال رجالن رجل رجؿ
 

 
 

 

مبلحظة 
 الحؿصحة 

 

 

، الطباشير ، الكتاب المدرسي، السبورةLCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 المموف.

 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 

يتعرؼ مفيـك المفرد, المثنى,  -1 
 الجمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات إستراتيجية الرؤكس 
 كما في السابؽ.المرقمة, 
 يقـك المعمـ بتكضيح مفيـك المفرد, المثنى, الجمع. التمييد:

كيكضح المعمـ أف المفرد يدؿ عمى شئ مذكر أك مؤنث كاحد 
أك جمادان, أما المثنى يدؿ عمى  سكاء كاف شخصان أك حيكانان 

شيئيف مذكر أك مؤنث مع بعضيا البعض, أما الجمع فيدؿ 
 عمى ثبلثة أشياء أك أكثر.

 
 (: 1نشاط مرحمي ) 

يطرح المعمـ سؤاؿ عمى التبلميذ مف خبلؿ جياز العرض 

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
ل انتباه مد

 التبلميذ
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 يطابؽ بيف المفرد كالمثنى -2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يطابؽ بيف المفرد كالجمع -3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCD. 
 

 طابؽ بيف المفرد والمثنى:
 

 المثنى المفرد
 .............. كتاب

 .............. مسجد

 .............. صديؽ

 .............. شجرة

 
عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 

سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ 
 مجمكعة.

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .في كؿ مجمكعة يجيب

 
 (: 2نشاط مرحمي ) 

رح المعمـ سؤاؿ عمى التبلميذ مف خبلؿ جياز العرض يط
LCD. 

 طابؽ بيف المفرد والجمع:
 

 المثنى المفرد
 أقبلـ قمـ

 .............. مصنع

 .............. طاكلة

 .............. كرسي

 
عند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 

مؿ الرقـ مف كؿ سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يح
 مجمكعة.

باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 
 .في كؿ مجمكعة يجيب

 

 
 
 

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
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يميز بيف المفرد كالمثنى  -4 
 ع لمكممات المعطاةكالجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 تقويـ ختامي:

 أكمؿ الجدوؿ كما ىو مطموب:
 

 الجمع المثنى المفرد
 تبلميذ تمميذاف تمميذ

 .......... بيتاف بيت

 .......... .......... صندكؽ

 تحافبل حافمتاف ..........

 
 يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة

 
 النشاط البيتي: 

 أكمؿ الجدوؿ كما ىو مطموب: 
 

 الجمع المثنى المفرد
 صاالت صالتاف صالة

 ........... .......... عمبة

 .......... ىديتاف ...........

 أكراؽ .......... ..........

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 الفيـ واالستيعاب الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
 يجيب شفييان عف بعض األحاجي 

 

 ف أكوف:م
أداة كيربائية تعطينا اليكاء, كنستخدميا في فصؿ     -1

 الصيؼ ...............
 جياز يستخدـ في كي المبلبس ............... -2

 
مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات

 

 

، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 وف.المم

 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقرأ التمميذ الفقرة قراءة جيرية  -1
 سميمة كمعبرة.

 
 

 

يقسـ المعمـ التالميذ إلى مجموعات حسب إستراتيجية 
 الرؤوس المرقمة مما في السابؽ.

يكضح المعمـ لمتبلميذ أف القراءة الفاىمة المتأنية  التمييد:
بة لمنص تساعده عمى فيمو كالتعبير عف ىذا الفيـ, كاإلجا

 عف األسئمة.
يقـك المعمـ بعرض الفقرة األكلى مف درس )مف نكادر  -

 .LCDأشعب( بكاسطة جياز العرض 
 يقرأ المعمـ الدرس قراءة جيرية سميمة كمعبرة. 

يقرأ التبلميذ الدرس قراءة جيرية فردية معبرة ابتداءن بالتمميذ 
 المجيد ثـ باقي التبلميذ مع مراعاة الفركؽ الفردية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة
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 إجابة األسئمةيجيب عف  -2

 شفيية فاىمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
يجيب عف األسئمة إجابة  -3

 كتابية فاىمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .األكلىركيز عمى الفقرة ثـ الت
 (. ) عيرؼ عف أشعب ........ بشراىةو كبيرة األكلىالفقرة 

 ثـ يجيب عف األسئمة التي تمييا إجابة شفيية فاىمة. -
 :المناقشة الشفيية

 أشعب؟رؼ عف ا عي ذما -1
 في الكالئـ؟ يأكؿكيؼ كاف أشعب  -2
 لماذا صرخ أشعب في كجو ابنو؟ -3
 باألكؿ؟  ماذا تقكؿ قبؿ البدء -4

االستماع إلى إجابات المجمكعات باختيار رقـ عشكائي, 
 ليجيب كؿ تمميذ يحمؿ نفس الرقـ بكؿ مجمكعة.

ثـ يتأكد مف اإلجابات باختيار رقـ عشكائي, كمف يحمؿ الرقـ 
 في كؿ مجمكعة يجيب.

يطمب المعمـ مف المجمكعات فتح الكتاب المدرسي, كاإلجابة 
 (. 92عف السؤاؿ الثاني, صفحة ) 

نضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة، كما ورد في 
 الدرس:

 عرؼ عف أشعب انو كاف يحب: -
 الماؿ -الطعاـ             جػ -العمـ             ب -أ 
 الحظ األب أف ابنو يكثر مف : -
 الطعاـ -الماء               جػ -الكبلـ            ب -أ
 ؛ ألنو:يشرب االبف الماء أثناء األكؿ  -
 يكسع مكانان لمطعاـ. -أ
 يزيد مف شييتو لمطعاـ. -ب
 يخفؼ مف شييتو لمطعاـ. -جػ
 

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
 

  نشاط مرحمي:
ثـ ينتقؿ المعمـ إلى السؤاؿ األكؿ مف الكتاب المدرسي, 

مف مكبة ( , كيناقش التبلميذ في الميارات المط 92صفحة ) 
خبلؿ اختيار رقـ عشكائي ليجيب كؿ طالب يحمؿ نفس الرقـ 

 في كؿ مجمكعة.
ثـ يتأكد مف اإلجابات باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ 

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح 
 الكراسات
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قيمة ايجابية الفقراء  بسيكت -4
 كالمساكيف, كآداب تناكؿ الطعاـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 في كؿ مجمكعة يجيب
 استخرج مف الفقرة األولى ما يمي:

 كممة تبدأ بحرؼ قمرم ...........  -1
 كممة تنتيي بتاء مربكطة .......... -2
 ضاد كممة ) يكثر ( .............م -3
 جمع كممة ) يـك ( ............ -4
 

 تقويـ ختامي:
 ماذا تقكؿ قبؿ البدء باألكؿ ؟ -1
 ماذا تقكؿ بعد االنتياء مف األكؿ؟ -2
 ما كاجبؾ اتجاه الفقراء كالمساكيف؟ -3

 
 

 النشاط البيتي:
 أكمؿ الفراغ:

 نأكؿ باليد ............. -1
 مف ............. كؿ شخص يأكؿ -2

 
 
 
 

 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي
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 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     

 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 التمييز بيف الالـ الشمسية والالـ القمرية الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   

 
 المتطمب األساسي

 
 البند االختباري

 

 لتقويـا

 نتائجو أدواتو

 
يضيؼ أؿ التعريؼ عمى الكممات 

 اآلتية.

 

 أضؼ أؿ التعريؼ عمى الكممات اآلتية:
 ........... معمـ     بحر ...........          

 كتاب ...........           مدرسة ........... 

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير LCD، شرائح، جياز العرض حجر النرد، بطاقات مرقمةالوسائؿ التعميمية: 
 المموف.

 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الرؤكس  استراتيجيةيقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات  التمييد:
المرقمة, إلى مجمكعات متساكية كغير متجانسة, بحيث تشمؿ 

( طبلب, كتمتؼ كؿ مجمكعة حكؿ  6 – 4مجمكعة ) كؿ 
 المقعد داخؿ الصؼ.

كعند اإلجابة يطمب المعمـ رقمان عشكائياى بطريقة حجر النرد أك 
 سحب كرقة ليجيب الطالب الذم يحمؿ الرقـ مف كؿ مجمكعة.

يقـك المعمـ بيذه الخطكات في بداية كؿ درس مف  مالحظة:
 االستراتيجيةالسابقة لتطبيؽ  الدركس البلحقة, كيتبع اإلرشادات

 بشكؿ صحيح.
ثـ يعرض المعمـ عمى التبلميذ بطاقة مف خبلؿ جياز العرض 
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     يقرأ الطالب الدرس قراءة  -1

 جيرية سميمة
 
 
 
 
مف  لمفقرةيعبر عف فيمو  -2

خبلؿ اإلجابة عف األسئمة 
 الشفيية

 
 
 
 

یتعرف الالم الشمسیة والالم  -3

 القمریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCD صامتة.شريحة, كيطمب منيـ قراءتيا قراءة  أك 
 يقـك المعمـ بتكجيو السؤاؿ اآلتي:

:  مف خبلؿ قراءتؾ لمبطاقة ما عنكاف درسنا اليـك
 :  .والالـ القمريةالتمييز بيف الالـ الشمسية درسنا اليـك

 
 يقرأ المعمـ الدرس قراءة جيرية سميمة كمعبرة.

يقرأ التبلميذ الدرس قراءة جيرية فردية معبرة ابتداءن بالتمميذ 
 المجيد ثـ باقي التبلميذ مع مراعاة الفركؽ الفردية.

 .األكلىثـ التركيز عمى الفقرة 
 (. ) عيرؼ عف أشعب ........ بشراىةو كبيرة األكلىالفقرة 

 
 :المناقشة الشفيية

 أشعب؟رؼ عف ا عي ذما -1
 في الكالئـ؟ يأكؿكيؼ كاف أشعب  -2
 

المطركحة  األسئمةعف  اإلجابةيطمب المعمـ مف المجمكعات 
يحمؿ نفس الرقـ في كؿ  تمميذباختيار رقـ عشكائي ليجيب كؿ 

 مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ في  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 كعة يجيب.كؿ مجم
 :يكضح المعمـ أف ىناؾ حركفان تنتمي لممجمكعة الشمسية كىي

) ت , ث , د , ذ , ر, ز , س , ش , ص , ض , ط , ظ , 
 ؿ , ف (.

 كأف ىناؾ حركفان تنتمي لممجمكعة القمرية كىي :
) أ , ب , ج , ح , خ , ع , غ , ؼ , ؽ , ؾ , ـ , ىػ , ك , 

 م (.
 تمثؿ شكؿ الشمسمجسمات كيعرض المعمـ ىذه الحركؼ عمى 

كترمز لبلـ الشمسية  األصفرعمييا حركؼ ممكنة بالمكف  كالقمر
 كترمز لبلـ القمرية. األبيضكحركؼ ممكنة بالمكف 

عبلمة البلـ الشمسية ىي  أفبعد ذلؾ يكضح المعمـ لمتبلميذ 
 ( كال تكضع عمى البلـ . -الشدة ) 

 ضع عمى البلـ.( كتك  -كاف عبلمة البلـ القمرية ىي السككف ) 
 البلـ الشمسية تكب كال تمفظ. مالحظة:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
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 يميز بيف البلـ الشمسية -4
 كالبلـ القمرية تمييزان صحيحان 

 ب كتمفظ.تالبلـ القمرية تك           
 نشاط مرحمي:

يعرض المعمـ مجمكعة مف البطاقات تحكم كممات تبدأ بحرؼ  
شمسي ككممات أخرل تبدأ بحرؼ قمرم, كيطمب المعمـ مف 
ـ مف التبلميذ قراءة ىذه الكممات قراءة صحيحة مع بياف نكع البل

يحمؿ نفس الرقـ في  تمميذخبلؿ اختيار رقـ عشكائي ليجيب كؿ 
 كؿ مجمكعة.

ثـ يتأكد مف اإلجابات باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ في 
 كؿ مجمكعة يجيب

 
 تقويـ ختامي:

كممات تبدأ بحرؼ شمسي وكممات  إلىصنؼ الكممات اآلتية 
 تبدأ بحرؼ قمري:

 
 الّطريؽ ( –صنع اْلم –اْلمواشي  –) الّتالميذ 

 
 كممات تبدأ بحرؼ قمري كممات تبدأ بحرؼ شمسي
.......................... 
.......................... 

.......................... 

.......................... 
 

 يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
 

 النشاط البيتي:
الفقرة األكلى مف الدرس الكممات التي تبدأ ببلـ استخرج مف 

 شمسية, كالكممات التي تبدأ ببلـ قمرية.
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ظمبلح
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 

متابعة ئسش
النشاط 
 البيتي
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     
 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 تفسير معاني مفردات الكممات الموضوع:   

 المتطمبات األساسية:   
 

 المتطمب األساسي
 

 البند االختباري

 

 التقويـ

 نتائجو أدواتو

 
 يقرأ الطالب الكممات المعركضة

 

 LCDمف خالؿ جياز العرض 
 اقرأ الكممات اآلتية:

 مائدة ( –يمتيـ  –يـك  –أخبار  –الطعاـ  –) أشعب 

 
مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 المموف.

 

  األنشطة والخبرات األىداؼ

 التقويـ
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 
 

 يتعرؼ مفيـك المرادؼ  -1
 
 
 
 

     يقرأ الطالب الدرس قراءة  -2
 جيرية سميمة

 
 
 
 
مف  لمفقرةفيمو يعبر عف  -3

يقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات إستراتيجية الرؤكس 
 كما في السابؽ.المرقمة, 
, يكضح المعمـ لمتبلميذ أف مرادؼ الكممة ىك معناىاالتمييد: 

كنقـك بتفسير معاني الكممات حتى يسيؿ عمينا فيميا 
كاستخداميا, الف ىناؾ كممات تتشابو في الكتابة أحيانان, 

 لكنيا تختمؼ في المعنى.
 يقرأ المعمـ الدرس قراءة جيرية سميمة كمعبرة.

يقرأ التبلميذ الدرس قراءة جيرية فردية معبرة ابتداءن بالتمميذ 
 مع مراعاة الفركؽ الفردية.المجيد ثـ باقي التبلميذ 
 .الثانيةثـ التركيز عمى الفقرة 

 (.فالماء كثيره في البيت ...  في يكـو مف األياـ)  الثانيةالفقرة 
 :المناقشة الشفيية

 أشعب؟رؼ عف ا عي ذما -1
 في الكالئـ؟ يأكؿكيؼ كاف أشعب  -2

 
 
 
 

مبلحظة 
مدل انتباه 

 التبلميذ
 
 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة

 
 

 



181 
 

 خبلؿ اإلجابة عف األسئمة الشفيية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يفسر معاني المفردات تفسيران  -4
 صحيحان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مع مف جمس أشعب عمى المائدة؟ -3
 لماذا صرخ أشعب في كجو ابنو؟ -4

المطركحة  األسئمةعف  اإلجابةيطمب المعمـ مف المجمكعات 
يحمؿ نفس الرقـ في  تمميذباختيار رقـ عشكائي ليجيب كؿ 

 كؿ مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 في كؿ مجمكعة يجيب.
 نشاط مرحمي:

 ضع خطًا تحت مرادؼ الكممات اآلتية: 
 دة ( ...............مرادؼ كممة ) مائ -1
 خزانة  -كرسي      جػ  -سفرة أكؿ      ب -أ 
 مرادؼ كممة ) اغتاظ ( ............... -2
 غضب -ضحؾ      جػ  -فرح      ب -أ

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
ثـ يناقش التبلميذ في اإلجابات, كتككف اإلجابات مف خبلؿ 

 تيار العشكائي لبطاقات األرقاـ.االخ
أكفؽ بيف العمكد ) أ (, كمرادؼ الكممة في  تقويـ ختامي:
 العمكد ) ب (:

 ) أ (                          ) ب (     
 يمتيـ                       )    ( طرائؼ -1
 الكالئـ                      )    ( يبتمع بسرعة -2
 )    ( العزائـ         نكادر              -3
 

 :اكتب مرادؼ الكممات اآلتيةالنشاط البيتي: 
 عائدان ............. -1
 سركر ............ -2
 ثياب ............. -3

 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حظة مبل
صحة 

 اإلجابات 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 



182 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ................................... التاريخ:                          ....................................اليوـ:     
 ................................... الحصة:            الثاني األساسيالصؼ:    

 تحديد مضاد الكممات الموضوع:

 المتطمبات األساسية:
 

 المتطمب األساسي
 

 البند االختباري

 

 التقويـ
 نتائجو أدواتو

 
 يصؿ الطالب بيف الكممة كمرادفيا

 

 LCDمف خالؿ جياز العرض 
 صؿ بيف الكممة ومرادفيا:

 ابتعد     -صغيرة        -نحافظ        -الفرح   
 كبيرة     -اقترب        -الحزف        -ؿ  نيم 

 
مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات 

 

 

، الكتاب المدرسي، السبورة، الطباشير LCDحجر النرد، بطاقات مرقمة، شرائح، جياز العرض الوسائؿ التعميمية: 
 المموف.

 

 
 األىداؼ

 
 األنشطة والخبرات

 

 التقويـ
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 
 

 مضاداليتعرؼ مفيـك   -1
 
 
 
 

 
     يقرأ الطالب الدرس قراءة  -2

 جيرية سميمة
 
 
 
 
 

يقسـ المعمـ الطبلب حسب خطكات إستراتيجية الرؤكس 
 كما في السابؽ.رقمة, الم

يكضح المعمـ لمتبلميذ أف مضاد الكممة ىك عكسيا, التمييد: 
كنستخدـ مضاد الكممة حتى يسيؿ عمينا فيـ المفردات, كىذا 

 مف فصاحة المغة العربية.
 يقرأ المعمـ الدرس قراءة جيرية سميمة كمعبرة.

ميذ يقرأ التبلميذ الدرس قراءة جيرية فردية معبرة ابتداءن بالتم
 المجيد ثـ باقي التبلميذ مع مراعاة الفركؽ الفردية.

 .الثانيةثـ التركيز عمى الفقرة 
ضيعت عمٌي ... ضحؾ االبف بصكتو عاؿو  ) الثالثةالفقرة 
 (.الكثير

 :المناقشة الشفيية
 أشعب؟رؼ عف ا عي ذما -1
 في الكالئـ؟ يأكؿكيؼ كاف أشعب  -2
 مع مف جمس أشعب عمى المائدة؟ -3

 
 
 
 

مبلحظة 
مدل انتباه 

 التبلميذ
 
 

 
 

مبلحظة 
صحة 
 القراءة
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مف  لمفقرةيعبر عف فيمو  -3
 خبلؿ اإلجابة عف األسئمة الشفيية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكاردة المفردات  مضاد يستنتج -4
 في الفقرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ا صرخ أشعب في كجو ابنو؟لماذ -4
 بماذا رد االبف عمى أبيو بعد أف صرخ في كجيو؟ -5

المطركحة  األسئمةعف  اإلجابةيطمب المعمـ مف المجمكعات 
يحمؿ نفس الرقـ في  تمميذباختيار رقـ عشكائي ليجيب كؿ 

 كؿ مجمكعة.
باختيار رقـ عشكائي كمف يحمؿ الرقـ  اإلجاباتثـ يتأكد مف 

 جيب.في كؿ مجمكعة ي
 نشاط مرحمي:

يطمب المعمـ مف المجمكعات فتح الكتاب المدرسي كحؿ 
 (. 93السؤاؿ الثالث, صفحة ) 

 نكتب في الفراغ أضداد الكممات الممكنة فيما يأتي, كنقرأ:
 عرؼ عف أشعب انو كاف يحب الطعاـ.   .............. -
 الحظ أف ابنو يكثر مف شرب الماء.       .............. -
 كانتظرا حتى خرجا.                      .............. -
 كبعد أف ابتعدا.                          .............. -
 فزاد غيط أشعب.                        .............. -

 .يقـك المعمـ بالمركر بيف التبلميذ لمتكجيو كاإلرشاد كالمتابعة
 

ات, كتككف اإلجابات مف خبلؿ ثـ يناقش التبلميذ في اإلجاب
 االختيار العشكائي لبطاقات األرقاـ مف خبلؿ حجر النرد.

 
أكفؽ بيف العمكد ) أ (, كمرادؼ الكممة في  تقويـ ختامي:
 العمكد ) ب (:

 ) أ (                          ) ب (     
 ضحؾ                       )    ( القميؿ -1
 )    ( انخفض         الكثير               -2
 ارتفع                        )    ( بكى -3

 النشاط البيتي: اكتب مضاد الكممات اآلتية:
 زاد ............. -1
 غبي ............ -2
 ابتعد ............. -3
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي
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 صور تطبيؽ التالميذ لالستراتيجية( : 12ممحؽ رقـ )

       

 

       

 

       


