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        ااااعَلَّمْتَنَ عَلَّمْتَنَ عَلَّمْتَنَ عَلَّمْتَنَ     قَالُوا سُبْحَانَكَ َال عِلْمَ لَنَا ِإالَّ مَاقَالُوا سُبْحَانَكَ َال عِلْمَ لَنَا ِإالَّ مَاقَالُوا سُبْحَانَكَ َال عِلْمَ لَنَا ِإالَّ مَاقَالُوا سُبْحَانَكَ َال عِلْمَ لَنَا ِإالَّ مَا ﴿
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 )32(اآلية : سورة البقرة

 

  

 

 

 

 

 



 
   ب

 إهداء

وبارك اهللا ، والعافية عمره، وألبسه ثوب الصحةفي  أطال اهللالكريم إلى والدي 
  ...هميلِ عني ببره ورد جَ ومت بأنفاسه وأيامه 

  ...نها مهجة قلبي وفؤاديإلى أمي الحنون التي غمرتني بحبها وعطفها وحنا

ي، الذين عشت معهم وما زلت أجمل إلى رياحين القلب، وشمس الدرب، أخي وأخوات
  ...يام حياتيأ

التي أتمنى من اهللا أن تكون يومًا في مكاني ، ي الغالية حبًا وتقديرًا ووفاءً زوج إلى
  ...هذا

) محمود(ي العزيز ، خالصورًة وسيرًة، فكرًا وذكرا إلى الساكن في القلب، المحمود
  ...طيب اهللا ثراه، وأكرمنا بلقياه

جمعنا ) الدين رشاد(صاحب القلب الصادق، والبسمة الوضاءة إلى الغالي الحبيب 
  ...اهللا وٕاياه

  ...إلى كل من صحبني في رحلتي مع هذا البحث، وكان لهم طيب األثر في إنجازه

وأن ينفع  ،هللا أن يتقبلها عندهمن ا راجياً . ..ثمرة جهدي وبحثي ...أهدي رسالتي هذه
  .ونعم النصير ،إنه سبحانه نعم المولى .بها اإلسالم والمسلمين
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  شكر وتقدير
ل هللا دائمــًا وأبــدًا، الحمــد ، والفضــحمــدًا، والشــكر هللا شــكرًا شــكراً  الحمــد هللا حمــداً 

قنـــــي الحمـــــد هللا الـــــذي أعـــــانني فبلغـــــت، ووفخـــــرًا، الحمـــــد هللا ظـــــاهرًا وباطنـــــًا، وًال وآهللا أ
فــأنجزت فلــه الحمــد كــل الحمــد، مــن قبــل ومــن بعــد، وأصــلي وأســلم علــى نبــي الهــدى 

     :وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد

مسند ا�مام   "ال يشكُر اهللا َمن ال ُيشكُر الّناس:"� من قول رسول اهللا انطالقاً ف  

  7959الحديث  –أحمد 

الــذي وفقنــي إلتمــام  -وتعــالى ســبحانه –بعــد اهللا  بجزيــل الشــكر وعظــيم االمتنــان أتقــدم
ة الدراســـات فـــي إدارتهـــا وعمـــاد إلـــى الجامعـــة اإلســـالمية ممثلـــةً  ؛هـــذا الجهـــد المتواضـــع

  .حاق ببرنامج الدراسات العلياالعليا الذين أتاحوا لي الفرصة لاللت

ريس الـذين كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي في قسـم المنـاهج وطـرق التـد
 ،أو إرشـاد ،بمسـاعدة لـم يبخلـوا علـي الـذين و فدت مـن خبـراتهم، اسـتو نهلت من علمهـم، 

  .و توجيهأ

 داود درويـش حلـس/ الفاضـل  الـدكتور كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلـى
لمساندة؛ ففـاض علـى بالدعم وا نيبقبول اإلشراف على هذه الرسالة، وأمدّ  الذي تفضل

ٕاخراجــه بأفضــل صــورة ممكنــة لبحــث، و وحــرص أشــد الحــرص علــى إثــراء هــذا ا ،بعلمــه
  .فله مني كل التقدير، وأسمى آيات العرفان بالجميل

  :كما يطيب لي أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى عضوي لجنة المناقشة

  .محمود محمد الرنتيسي :الدكتور الفاضل

  .عمر علي دحالن :والدكتور الفاضل

فــي تنقــيح وتقيــيم هــذه  نٍ ثمــي لقبولهمــا مناقشــة هــذه الرســالة، وعلــى مــا بــذاله مــن جهــدٍ 
  .الرسالة، كي تصبح على أحسن وجٍه لها
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أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى السادة المحكمين، لما قدموه لي مـن دعـم و كما   
ومســـاعدة، الـــذين لـــم يبخلـــوا علـــّي بعلمهـــم ووقـــتهم وتوجيهـــاتهم، فلهـــم منـــي كـــل الشـــكر 

  .والتقدير

البّنـاء معـي فـي  بحيصـي، لتعاونهـافاطمـة ال/ أشكر األسـتاذةيطيب لي أن كما   
  .الدراسة تطبيق أدوات

سـبب وجـودي، فهمـا نـور عيـوني، ومهجـة قلبـي  والشكر مسـبوق إلـى مـن كانـا   
  .وشمس دربي

نجـازه، إذ مـا اهللا العظـيم أن وفقنـي إلـى إ دُ وفي نهاية هذا العمل المتواضع أحَمـ
بفضل عباده من أهل العلـم، كان له أن يصل لهذه المرحلة إال بفضل اهللا وتوفيقه، ثم 

نجــاز التــي كـان لهــا أكبـر األثــر فـي إة، الـذين أسـهموا بعلمهــم الـوافر ومعــونتهم الصـادق
، وهو كأي عمل إنسـاني ال يخلـو مـن نقـص وٕاخراجها على أحسن ما يرام ذه الدراسةه

أو زلـل أو مـن خطـأ  فيـه ، ومـا كـانه من صواب فمن اهللا وحدهأو قصور، فما كان في
  .مته الصالحاتد هللا الذي تتم بنعمن نفسي والشيطان، والحمفنسيان 
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  :ملخص الدراسة

تنمية مهارات  على" تنال القمر"استراتيجية  استخدامإلى معرفة أثر  هدفت هذه الدراسة
  .لدى تلميذات الصف الرابع األساس الفهم القرائي

" تنال القمر"استراتيجية  استخدام أثر ما :شكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التاليددت محيث حُ 
  ؟األساس الرابع الصف تلميذات لدى القرائي الفهم مهارات تنمية على

  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ؟ساساأل الرابع الصف تلميذات لدى تنميتها ينبغي التي القرائي الفهم مهارات ما .1

تنمية الفهم القرائي بمهارة الفهم الحرفي  على" تنال القمر"دريس باستراتيجية ما أثر الت .2
 ؟رابع األساسللدى تلميذات الصف ا

تنمية الفهم القرائي بمهارة الفهم االستنتاجي  على" تنال القمر"ما أثر التدريس باستراتيجية  .3
 ؟رابع األساسللدى تلميذات الصف ا

تنمية الفهم القرائي بمهارة الفهم النقدي  على" تنال القمر"باستراتيجية  ما أثر التدريس .4
 ؟رابع األساسللدى تلميذات الصف ا

تنمية الفهم القرائي بمهارة الفهم التذوقي  على" تنال القمر"ما أثر التدريس باستراتيجية  .5
 ؟رابع األساسللدى تلميذات الصف ا

بداعي رائي بمهارة الفهم اإلتنمية الفهم الق على" رتنال القم"ما أثر التدريس باستراتيجية  .6
  ؟رابع األساسللدى تلميذات الصف ا

تجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج ال
العائشية األساسية  مدرسةب األساسالصف الرابع  ت بطريقة قصدية من جميع تلميذاتالتي أخذ

والمجموعة الضابطة  تم اختيار المجموعة التجريبية ، ثم بعد ذلكمحافظة الوسطىالمشتركة بال
ختيار المجموعة التجريبية وهو تم ا ، ثمّ تلميذة) 80( يث بلغ عدد أفراد العينة ح ،بطريقة عشوائية
والمجموعة وفق استراتيجية تنال القمر،  درسنَ  تلميذة) 40(وعدد أفرادها  )4(الصف الرابع 

  .االعتياديةبالطريقة  تم تدريسهنَ  تلميذة )40(وعدد أفرادها  )1(وهي الرابع  الضابطة

الذي ، واختبار مهارات الفهم القرائي وتمثلت أدوات الدراسة في قائمة مهارات الفهم القرائي
استراتيجية تنال  استخدامالمعلم الخاص ب فقرة، كما قام الباحث بإعداد دليل) 30(تكون من 
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اختبار  تم تطبيق الخبراء؛عرض أدوات الدراسة على مجموعة من المحكمين و وبعد  ،القمر
من خارج عينة الدراسة وذلك  تلميذة) 30(استطالعية مكونة من  على عينة مهارات الفهم القرائي

لتحقق من صحة الفروض ولمن صدق وثبات االختبار، ، وذلك للتأكد فلسطين الغد مدرسةب
 اختبارها حصائية المناسبة وأهمارات اإلتم استخدام بعض االختب أسئلة الدراسة واإلجابة عن

)Levene's( لتجانس التباين، واختبار)T-independent test( للفروق بين المجموعتين .  
  :وبعد تطبيق أدوات الدراسة وتحليل البيانات أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

التي درست مجموعة التجريبية درجات ال فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات توجد .1
 ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة ستراتيجية تنال القمربا

ي، الفهم الفهم الحرفي، الفهم االستنتاج: في مهارات الفهم القرائي ومستوياتهاالعتيادية 
 .أفراد المجموعة التجريبية ولصالح الفهم اإلبداعي الفهم التذوقي، النقدي،

ية مهارات الفهم القرائي لها تأثير كبير في تنم "تنال القمر"النتائج أن استراتيجية أظهرت  .2
ألثر الستراتيجية تنال القمر ، حيث بلغ حجم االصف الرابع األساس لدى تلميذات

)0.59(. 
  :وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بما يلي

أوســــع مــــن عينــــة الدراســــة  علــــى مســــتوى "تنــــال القمــــر"اســــتراتيجية  اســــتخدامة ضــــرور  - أ
 .هارات الفهم القرائي لدى التلميذاتالحالية، لما لها من تأثير في تنمية م

االهتمام بتنمية مستويات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة األساسية األولـى، لمـا لهـا  - ب
فــي مقــرر اللغــة العربيــة بشــكل خــاص، وكافــة المقــررات التالمــذة مــن تــأثير فــي أداء 

 .بشكل عام ىاألخر  الدراسية

تحديــد االعتبــارات األساســية التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد إعــداد أنشــطة تعليميــة تهــدف  - ت
  .إلى تنمية مهارات الفهم القرائي
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Abstract: 

This study aimed at investigating the impact of using the strategy 
of TANAL ALQAMAR on developing the female fourth graders' reading 
comprehension skills.  

The problem of the study can be stated in the following main 
question: what is the impact of using the strategy of TANAL 
ALQAMAR on developing the female fourth graders' reading 
comprehension skills? 

The study sub-questions are: 

1. What are the reading skills that should be developed for the primary 
female fourth graders? 

2. What is the impact of teaching through the strategy of TANAL 
ALQAMAR   on developing the reading comprehension skill with 
literal comprehension skill for the primary female fourth graders? 

3. What is the impact of teaching through the strategy of TANAL 
ALQAMAR   on developing the reading comprehension skill with 
deductive comprehension skill for the primary female fourth 
graders? 

4. What is the impact of teaching through the strategy of TANAL 
ALQAMAR   on developing the reading comprehension skill with 
critical comprehension skill for the primary female fourth graders? 

5. What is the impact of teaching through the strategy of TANAL 
ALQAMAR   on developing the reading comprehension skill with 
tasting comprehension skill for the primary female fourth graders? 

6. What is the impact of teaching through the strategy of TANAL 
ALQAMAR   on developing the reading comprehension skill with 
creative comprehension skill for the primary female fourth graders? 

To answer the questions of the study, the researcher used the 
experimental approach and the sample was taken purposively from all 
female fourth grade students in Aa'eshia Primary Joint School in Middle 
Governorate, then the experimental group and the control one were taken 
randomly where the sample counted (80) students, after that the 
researcher chose the experimental group which was grade four (4) and 
counted (40) students who learned by the TANAL ALQAMAR    
strategy, and the control group grade four (1) counted (40) students 
learned by the traditional way. 
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The study tools and instruments were: a list of reading 
comprehension skills, reading comprehension skills test consisted of (30) 
items and the researcher prepared a teacher's guide to employ the strategy 
of TANAL ALQAMAR.    After refereeing the tools, the test was applied 
on a pilot study of (30) female students from another school which was 
Falasteen Alghad to assure the validity and reliability of the test and to 
test the hypotheses and questions of the study he used suitable statistical 

tests such as (Levene's -Independent samples T. Test).  

Then after implementing the tools and analyzing the data, the 

following findings were reached: 

1. There were significant differences between the mean scores of the 
experimental group that studied by the TANAL ALQAMAR   
strategy and the mean scores of the control group, who studied by 
the traditional way in reading comprehension skills in the levels: 
literal, deductive, critical, tasting and creative comprehension in 
favor of the experimental group. 

2. The results showed that TANAL ALQAMAR   strategy has a 
significant impact on the development of reading comprehension 
skills among the students of female fourth grade, where the effect 

size of TANAL ALQAMAR   strategy was (0.59). 

In the light of these finding, the study recommended the following: 

a. The need to employ TANAL ALQAMAR   strategy on a broader 
level of the current study sample, because of their impact on the 
development of reading comprehension skills among the female 
students.  

b. More Concern for the development levels of reading 
comprehension of first basic school pupils, because of their impact 
on the performance of pupils in Arabic language in particular, and 
all the other courses in general.  

c. Identify key considerations that should be taken into account when 
setting up educational activities aimed at developing the skills of 

reading comprehension. 
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المحتويات دليل  

  رقم الصفحة  المحتويات
  أ  آية قرآنية

  ب  إهداء
  ت  تقديرشكر و 

  ج  ملخص الدراسة 
  خ  مخلص الدراسة باللغة االنجليزية

  ذ  المحتويات دليل
  ش  قائمة الجداول
  ص  قائمة األشكال

  ض  المالحققائمة 
  خلفية الدراسة: الفصل األول

 3  مقدمة الدراسة

  6  مشكلة الدراسة
  6  الدراسة فروض

  7  أهداف الدراسة
  7  أهمية الدراسة

  8  مصطلحات الدراسة
  8  حدود الدراسة

  اإلطار النظري: الثاني الفصل
  10  استراتيجية تنال القمر :المحور األول

  10  مفهوم استراتيجية تنال القمر
  11  فوائد استخدام استراتيجية تنال القمر

  11        خطوات استراتيجية تنال القمر
  11  االستراتيجية خصائص الختيار النص المراد تدريسه بهذه 

  12  ل القمرمراحل تعليم استراتيجية تنا
  12  تنال القمر استراتيجية مرحلة تقديم

  13  تنال القمر استراتيجية مرحلة التدريب الموجه الستخدام
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  14 مرحلة التدريب المستقل الستخدام استراتيجية تنال القمر
  15 استراتيجيات حديثة تنمي الفهم القرائي: نياالمحور الث

  15 (k-w-l)استراتيجية بناء المعنى 
  15 (k-w-l)هوم استراتيجية بناء المعنى مف

  16  (k-w-l)أهمية استخدام استراتيجية بناء المعنى 
  16 (k-w-l)استخدام استراتيجية بناء المعنى إجراءات 
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة

  :المقدمة

فهي  ؛الماضي وحداثة الحاضر تبرز أهمية اللغة العربية باعتبارها كنز دفين من بين أصالة
السَمَواِت َواْألَْرِض  َوِمْن َآيَاتِِه َخْلقُ ( :قال تعالىف  ،سائر الخلق لىعالميزة التي ميز اهللا  بها اإلنسان 

  .)22:الروم، اآلية ( ).ِإن ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت لِْلَعاِلِمنيَ  َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكمْ 

اللغـــة  حظيـــتمــذهًال فـــي شـــتى العلـــوم، وقـــد  فاإلنســان فـــي عصـــرنا الحـــالي يعـــيش تطـــوراً 
  .والتطور ومجال التربية والتعليم بنصيب وافر من هذا التقدم

وألهميــة اللغــة وعظــم شــأنها فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع وصــفت بأنهــا الوعــاء الــذي يحفــظ 
والـديني، ومـن المعـروف أن الشـعوب واألمـم  ،والفلسـفي، والثقـافي، وتاريخهـا الفكـري ،ميراث األمـة

ا وأبــرزت شخصــيتها ونالــت حريتهــا كانــت أول مــا تلجــأ إلــى اللغــة باعتبارهــ ،التــي أوجــدت كيانهــا
  .وســـيلة لوحـــدة األمـــة وانبعـــاث قوتهـــا وٕاعـــادة مجـــدها فاألمـــة تقـــوى بقـــوة لغتهـــا وتضـــعف بضـــعفها

  ).79:1999زقوت، (

كما أن اللغة ظاهرة سلوكية إنسانية تؤدى وظيفة حياتية مهمـة فـي االتصـاالت لالسـتجابة 
  .)29:2005 مردان،(. بتنفيذ حاجات اإلنسان التعبيرية والفكرية

ه أن اللغة منظومة مترابطة تؤثر وتتأثر في تعليم وتعلم المواد الدراسية ومما هو متفق علي
س فإن نمو الفرد يرتبط بنمـو وعلى هذا األسا، صل مع المجتمعوهى أداة المعلم في التفكير والتوا

الوجـود وهـي ، واللغة في كونها صـوتية يحتـل الشـكل المكتـوب منهـا المرتبـة التاليـة مـن حيـث لغته
وبــدون  ا كــل مــن المــتكلم والســامع والقــارئ،ليعرفهــ ؛، تحمــل هــذه المعــانيزوالرمــو  تحمــل المعــاني

  .)3:2009الشخريتي، ( .اللغة يصبح االتصال صعباً 

بالمهارات األساسية مـن التالمذة تعليم اللغة في مرحلة التعليم األساسي يهدف إلى تزويد و 
الكتابـة، والقـراءة مـن أهـم الوظـائف التـي  االستماع، التحدث، القـراءة،: خالل فنون اللغة المختلفة 

يعبر بها التلميذ عن أفكاره ويقرأ أفكار غيره، ووقوع التلميذ في األخطاء القرائيـة يتـأتى مـن إخفاقـه 
  .في عملية الفهم القرائي
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فهدف تعليم اللغة يتجلـى فـي تمكـين الناشـئة مـن اسـتعمالها فـي نقـل أفكـارهم وتنميـة مـيلهم 
تمكنهم من التعبير عما يجول في خاطرهم، وتعيـنهم علـى اسـتخدامها وتوظيفهـا إلي القراءة، حتى 

  .في حياتهم، وتسهم في تعميق الفهم وتهذيب السلوك

قرائـي وٕادراك ويرى الباحث أنـه إذا كانـت القـراءة عنـد الـنشء ضـعيفة حتمـًا سـيكون الفهـم ال
، فـالقراءة لـم يفهـم رسـائل غيـره منـه إذا، فال يستطيع الطفل التعبير عـن كوامعاني األشياء ضعيف

  .معاني األشياء فيتحقق اتصال فعالالسليمة ينتج عنها فهم سليم ل

قـراءة  ىواد الدراسـية المختلفـة بلجوئـه إلـالمدرسة فإن التلميذ يتعلم حقـائق المـ ىوٕاذا عدنا إل
ي ضــعف فــي التحصــيل فــإلــى  ســيؤدي وٕان أي ضــعف فــي القــراءة ،هــذه المــواد مــن كتبهــا المقــررة

طلبـــتهم لمهـــارة  وهـــذا يعنــي أن علـــى المعلمـــين جميعــًا أن يعتنـــوا عنايـــة فائقــة بإتقـــان ،المــواد كافـــة
  .فــــــي الفهــــــم واالســــــتيعاب ، وبــــــدون ذلــــــك فــــــإن طلبــــــتهم ســــــيعانون صــــــعوباتالقــــــراءة مــــــع الفهــــــم

  .)82:2005 عبد المجيد،(

ادة النطــق التــدريب علــى إجــ ىأحــوج إلــ األساســية األوليــةفــال شــك أن الطفــل فــي المرحلــة 
 بـل هـي مهـارة وٕان القـراءة لـيس بالعمليـة السـهلة ،ء بوجه عـامورعاية مخارج الحروف وحسن األدا
قليـــة والعصـــبية ، وعمليـــة صـــوتية تتـــأثر بجملـــة مـــن العوامـــل العلغويـــة دقيقـــة وعمليـــة عقليـــة معقـــدة

   .)209:2008، رالظاه( .والنفسية والجسمية

ليـه مهـارات اللغـة األخـرى الزاوية الذي ترتكـز ع وجهة نظر الباحث فإن القراءة حجر ومن
، وهــذا يحــتم علــى المعلــم حلــق بــه فــي فضــاءات المعــارف األخــرىفــإدراك وفهــم التلميــذ لمــا يقــرأ ي

، بحيـــث يـــتم تطويعهـــا الحديثـــة فـــي مجـــال تعلـــيم القـــراءة تواالســـتراتيجيااســـتخدام أحـــدث الوســـائل 
  .العملية التعليمية ضل النتائج فيللوصول للفهم القرائي وتحقيق أف

تتمحــور ، والعمليــة الكبــرى التــي ي الجــوهر الحقيقــي لعمليــة القــراءةويعــد االســتيعاب القرائــ
ة وأسـاس عمليـات القـراءة جميعهـا ، فاالستيعاب هو ذروة ثمـرات القـراءحولها كل العمليات األخرى

ن االســـتيعاب عامـــل ، بــل إى اســتيعاب القـــارئ لمــا يقـــرأفــاالنطالق والـــبطء فــي القـــراءة يتوقــف علـــ
  .فنون اللغة كلها في السيطرة على أساس

أن االســـــتيعاب القرائـــــي عمليـــــة مركبـــــة ومعقـــــدة، تتضـــــمن عمليـــــة ربـــــط ) ســـــميث(ويـــــذكر 
ى المرء أن ، وبذلك يصعب علص المقروء بخبرات القارئ السابقةالمعلومات التي يكشف عنها الن

ت التــي ، وتحليــل العالقــاموضــوع القــراءةيمعــن فــي التفكيــر ب هر مــا لــمايصــف نفســه بأنــه قــارئ مــ
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، وربط األفكار التي يطرحها كاتـب الـنص بمـا لديـه مـن معـارف سـابقة المختلفة اتربط بين أجزاءه
  . النص ويقارنها بما تعلمه من قبل عن موضوع

، وجـب علـى المعلـم أن يختـار سـواء جهريـة أو صـامتة، قراءةولما تنوعت طرائق تدريس ال
  .مع أهداف درسه ومستويات تالميذه اسبللتالميذ ما يتن

 البنـا طٌ  تبـين أنهتمـين فـي الشـأن التربـوي العاملين فـي سـلك التعلـيم والم مقابلة علىبناًء و 
علـــى االســـتيعاب اللـــه ظ، وهـــذا الضـــعف حتمـــًا ســـيلقي بمـــن ضـــعف فـــي مهـــارات القـــراءةيعـــانون 

نــاول تالدراســة  هــذهفــي و ، يجيات، ممــا دفــع الباحــث لتنــاول هــذا الموضــوع بإحــدى االســتراتلقرائــيا
  .)تنال القمر استراتيجية(: وهي التي ظهرت حديثاً  ستراتيجياتإحدى اال الباحث

، )2012(وقــــد أكــــدت العديــــد مــــن الدراســــات الســــابقة مثــــل دراســــة المخزومــــي والبطاينــــة 
هـا تـأثير ، علي أهمية استراتيجية تنال القمر وأكدت نتائجها أن االسـتراتيجية ل)2011(والعليمات 

  . كبير في االستيعاب الفهم القرائي

تنبــأ، نظــم، ابحــث، لخــص، (وهــي  تشــتمل علــى عــدة عمليــاتاالســتراتيجية ن هــذه إحيــث 
، ومـن ثـم ة  فـي الـنص الـذي يسـمعه أو يقـرؤهسـاعد التلميـذ علـى إيجـاد األفكـار الرئيسـمما ي، )قيم

، وهـذا كلـه ادة القـراءة الذاتيـة المسـتقلةواكتسـاب عـراءة، وذلك لتحقيق أهداف معينة يتعلم كيفية الق
  .يوصلنا للفهم القرائي المنشود
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  :مشكلة الدراسة

تنال " استراتيجية استخدامما أثر " :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
  ".؟الصف الرابع األساس ميذاتالفهم القرائي لدى تلات مهار  نميةت في "القمر

  :لسؤال األسئلة الفرعية التاليةويتفرع من هذا ا

 ؟رابع األساسالصف ال تلميذاتلدى  نميتهاالتي ينبغي ت ما مهارات الفهم القرائي .1
ائي بمهارة الفهم الحرفي لدى تنمية الفهم القر  على" تنال القمر" باستراتيجيةما أثر التدريس  .2

 ؟الصف الرابع األساس تلميذات
 ستنتاجياالتنمية الفهم القرائي بمهارة الفهم  على" لقمرتنال ا" باستراتيجيةما أثر التدريس  .3

 ؟الصف الرابع األساس لدى تلميذات
ائي بمهارة الفهم النقدي لدى تنمية الفهم القر  على" تنال القمر" باستراتيجيةما أثر التدريس  .4

 ؟الصف الرابع األساس تلميذات
ئي بمهارة الفهم التذوقي م القراتنمية الفه على" تنال القمر" باستراتيجيةما أثر التدريس  .5

 ؟الصف الرابع األساس لدى تلميذات
ي بمهارة الفهم اإلبداعي تنمية الفهم القرائ على" تنال القمر" باستراتيجيةما أثر التدريس  .6

 ؟الصف الرابع األساس لدى تلميذات

  :الدراسة فروض

ت متوسط درجابين  )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .1
في مهارة الفهم الحرفي في ات المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ومتوسط درج

  .االختبار البعدي
ت بين متوسط درجا )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .2

في مهارة الفهم االستنتاجي في ات المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ومتوسط درج
  .الختبار البعديا

ت بين متوسط درجا )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .3
في مهارة الفهم النقدي في ات المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ومتوسط درج

  .االختبار البعدي
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ت بين متوسط درجا )α ≥0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .4
في مهارة الفهم التذوقي في ات المجموعة الضابطة لمجموعة التجريبية ومتوسط درجا

   .االختبار البعدي
ت متوسط درجا بين )α ≥0.05( داللة ت داللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق ذا .5

في مهارة الفهم اإلبداعي في ات المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية ومتوسط درج
  .االختبار البعدي

  :أهداف الدراسة

  :التاليةالدراسة الحالية إلي تحقيق األهداف  ىتسع

مهارات الفهم القرائي لدى  تنمية على "تنال القمر" استراتيجية استخدامالكشف عن أثر   .1
 .ألساسالصف الرابع ا ميذاتتل

 .بناء قائمة بمهارات الفهم القرائي لتلميذات الصف الرابع األساس .2
الفهم القرائي  ية مهاراتتنم على "تنال القمر"استراتيجية  داماستخالتعرف على أثر  .3

 .لدى تلميذات الصف الرابع األساس "النقدي، التذوقي، اإلبداعي الحرفي، االستنتاجي،"

  : فيما يلي الدراسةتكمن أهمية  :أهمية الدراسة

ائــــي وضــــوعها الــــذي ًيعنــــى بتنميــــة مهــــارات الفهــــم القر متكتســــب هــــذه الدراســــة أهميتهــــا مــــن  .1
الدراسة األولى فـي هـذه التي تعد في حدود علم الباحث ـ " تنال القمر" استراتيجية  استخدامو 

 .االستراتيجية في فلسطين
ــيم وتعلــم مهــار قــد تســاعد هــذه الدراســة معلمــي ومعلمــات المرحلــة األ .2  اتساســية فــي تنظــيم تعل

 . لتلميذات الصف الرابع األساس الفهم القرائي
ة العربيــة، وقــد غــي اللشــرفقــد تفيــد م "تنــال القمــر"ئيــة هــي بنا ســتراتيجيةاتــوفر هــذه الدراســة  .3

 .ق تدريس منهاج اللغة العربية للصف الرابعائهم في تحسين طر تس
تـــوفر هـــذه الدراســـة اختبـــارًا مقننـــًا لمهـــارات الفهـــم القرائـــي، ممـــا يفيـــد طلبـــة البحـــث العلمـــي   .4

 .والدراسات العليا عند إعداد خطة البحث
مهـارات الفهـم القرائـي  علـى "تنـال القمـر" اسـتراتيجية اسـتخداملدراسـة معلومـات عـن تقدم اقد  .5

 .حديثةال التدريس استراتيجياتمما يفيد معدي دورات تأهيل المعلمين في تدريبهم على 
تـــوفر هـــذه الدراســـة قائمـــة بمهـــارات الفهـــم القرائـــي قـــد تفيـــد معلمـــي اللغـــة العربيـــة فـــي تنميـــة   .6

  .الصف الرابع األساس ميذاتي لدى تلهارات الفهم القرائم
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 :اإلجرائية الدراسةمصطلحات 

م في والممارسات التي يتبعها المعلجراءات هي مجموعة من اإل" :تنال القمر استراتيجية .1
: ، ومراحلها هي)تنبأ، نظم، ابحث، لخص، قيم: (هيفصله، وتتكون من عدة خطوات 

مضمون النص واسترجاعه  هدفها استيعاب ،)التقديم، التدريب الموجه، التدريب المستقل(
 ."وتلخيصه، وجاءت تسميتها من الحروف األولى لخطواتها

عملية عقلية معرفية تشمل قدرة القارئ على التعرف على " : هي القرائيمهارة الفهم   .2
الكلمات ومعانيها، وٕادراكه للعالقات بين الكلمات والفقرات حتى يتمكن من فهم معنى 

 ."معانٍ  ية وتحويل الرموز إلىالقطعة القرائ
في  لواتي يدرسنالمرحلة األساسية ال ميذاتتل نه" :الصف الرابع األساس ميذاتتل .3

  ."سنوات تقريباً  10- 9ما بين  نمارهالمدارس وتتراوح أع

  :الدراسة حدود

مدرسة   –المدارس الحكومية - محافظة الوسطىال اقتصر تطبيق الدراسة على :الحد المكاني .1
 .ة المشتركةالعائشي

- 2014 راسيالفصل الدراسي األول من العام الدطبقت هذه الدراسة خالل : الحد الزماني .2
2015. 

العمل : (تطبيق دراسته على بعض الدروس هي اقتصر الباحث في: الحد الموضوعي .3
للغة العربية للصف الرابع ، ضمن مقرر ا)النعامة -الكنز الدفين - الرسول واألسيرة - الشريف
 ).الجزء األول( األساس

تنمية مهارات  على" تنال القمر"استراتيجية  استخدامالدراسة على اقتصرت : الحد األكاديمي .4
المستوى التذوقي، ، المستوى االستنتاجي، المستوى الحرفي( :الفهم القرائي بالمستويات التالية

لتلميذات ) ألولالجزء ا(، وذلك لمقرر لغتنا الجميلة )المستوى النقدي، المستوى االبداعي
 .الصف الرابع األساس
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  

  .استراتيجية تنال القمر: المحور األول �

  .استراتيجيات حديثة تنمي الفهم القرائي: المحور الثاني �

 .القراءة والفهم القرائي: المحور الثالث �

ـــة األساســـية وعالقتهـــا : المحـــور الرابـــع � خصـــائص نمـــو تالميـــذ المرحل

  .لقراءةبا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

ة محـاور رئيسـة، حيـث تنـاول أربعـوفقًا لموضوع الدراسة فقد قّسم الباحث اإلطار النظري إلـى 
حديثة تنمي مهارات ، بينما تناول المحور الثاني استراتيجيات استراتيجية تنال القمرالمحور األول 
بالحــديث  رابــعفيمــا انتهــى المحــور ال والفهــم القرائــي، القــراءة  وتنــاول المحــور الثالــث ،الفهــم القرائــي

  .ئص نمو تالميذ المرحلة األساسية األوليةخصاعن 

  :استراتيجية تنال القمر: المحور األول

، وجــب علــى اســتماعيهأو صــامتة أو  تــدريس القــراءة، ســواء كانــت جهريــة لمــا تنوعــت طرائــق
ومسـتوى تالميـذه، وتتنـاغم مـع المهـارات التـي  المعلم أن يختـار الطريقـة التـي تتناسـب مـع أهدافـه،

يفتقـدون إلـى مهـارة الفهـم واالسـتيعاب القرائـي، فيقـرؤون التالمذة يريد تحقيقها؛ وألن عدد كبير من 
الــنص ثــم ال يســتطيعون أن يســتخرجوا منــه األفكــار الرئيســة، أو يلخصــوه، أو يجيبــوا عــن بعــض 

استراتيجية حديثة تعالج موضوع القراءة وتسـاعد  احثلة التي تطرح عليهم حوله، ويتناول الباألسئ
قـوة االسـتراتيجية  هـذه حيـث تعتبـر .فـي عمليـة االسـتيعاب القرائـي أال وهـي اسـتراتيجية تنـال القمـر

تساعد القارئ على إيجاد األفكار الرئيسة في النص التفسيري الذي يسمعه الطالـب أو يقـرؤه، وٕان 
، وتســـاعد هـــذه نص عمليـــة صـــعبة بالنســـبة لكثيـــر مـــن الطـــالبتعلـــم إيجـــاد الفكـــرة الرئيســـة فـــي الـــ

  ).2: 2012دايرسون،( .على تعلم كيفية القيام بذلك الطلبةاالستراتيجية 
  

  :استراتيجية تنال القمرمفهوم  -

القــراءة وطرائــق تدريســها، وجــد الباحــث نــدرة فــي مــن خــالل اســتعراض األدبيــات التــي تناولــت 
  :ص التعريف اإلجرائي التاليفاستخلاالستراتيجية تناول هذه 

والممارســـات التـــي يتبعهـــا المعلـــم فـــي جـــراءات مجموعـــة مـــن اإل: "هـــيتنـــال القمـــر اســـتراتيجية 
التقـديم، التـدريب ( ، ومراحلهـا )تنبـأ، نظـم، ابحـث، لخـص، قـيم ( فصله، تتكون من عدة خطوات 

يصـــه، وجــــاءت ، هـــدفها اســـتيعاب مضـــمون الـــنص واســـترجاعه وتلخ)الموجـــه، التـــدريب المســـتقل
 ".تسميتها من الحروف األولى لخطواتها
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 :فوائد استخدام استراتيجية تنال القمر -

 .يتعلم الطالب كيفية قراءة نص ما بهدف تعلم شيء ما منه -

ا ستصبح عادة بالنسبة له، ومن همرات عدة فإناالستراتيجية عندما يستخدم الطالب  -
 .ليتعلم المهم للطالب أن يصبح متعلمًا مستقًال يقرأ

"            أنــا أتنبــأ" ينمــى الطالــب تــدريجيًا مفهومــًا أقــوى عــن ذاتــه، حيــث تــزداد ثقتــه بنفســه  -
 ."تتفق أفكاري مع أفكار المؤلف "  " أنا ألخص" 

  يـــــــــتعلم الطالـــــــــب كيـــــــــف يجـــــــــد األفكـــــــــار الرئيســـــــــة الـــــــــواردة فـــــــــي الـــــــــنص وكيـــــــــف  -
 .)3،2: 2012دايرسون،(. لخصهايُ 

 :ى الستراتيجية تنال القمر منهاويستشرف الباحث فوائد أخر  •

 .تضفي على الفصل الصفي مزيدًا من الفاعلية والنشاط -

 .تقوي القدرة على االستيعاب، وٕاعمال القدرات العقلية -

 .تعود التالمذة على االستقاللية في القراءة -

 .تمكن التالمذة من البحث عن األفكار، وتخلق لديهم الثقة بالنفس -

 
  

  :ل القمرتنااستراتيجية خطوات  -

أن اســتراتيجية تنــال القمــر تتكــون مــن عــدة خطــوات، تعنــى كــل ) 24:2012(تــرى دايرســون 
االسـتراتيجية ستيعاب والفهـم القرائـي المنشـود، ولقـد سـميت م بعملية معرفية للوصول لالخطوة القيا

  :بهذا االسم رمزًا للحروف األولى من هذه الخطوات، وخطواتها كاآلتي

 .حول الموضوعالتالمذة أفكار  تعني استدرار: تنبأ -

 .ةيعلى شكل خريطة معرفالتالمذة وضع تنبؤات : نظم -

 .قراءة النص إليجاد التنبؤات: ابحث -

 .وضع خريطة معرفة للنص: لخص -

قارن خريطة المعرفة التي تنطوي على التنبؤات مع خريطة المعرفـة التـي تسـتند إلـى : قيم -
 .النص

 :االستراتيجية بهذه خصائص الختيار النص المراد تدريسه  -

اســتراتيجية تنــال القمــر، تأكــد مــن اختيــارك للــنص  اســتخدامفــي التالمــذة لكــي تتأكــد مــن نجــاح 
  :هيالنص عدة خصائص يتوفر في  أن الصحيح والمناسب، فال بد

 .يتعلم منه التالميذ) معلومات جديدة يتضمن ( اختر نصًا تفسيريًا أو نصًا معلوماتيًا  .1
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معرفة قبلية كافية عن الموضوع الذي تم اختيـاره، واختـر مـع ذلـك نصـًا مذة التالتأكد أن لدى  .2
 .يحتوي على بعض المعلومات الجديدة بالنسبة للطالب

 .)3:2012 دايرسون،( .تأكد من عدم صعوبة المفردات والتراكيب اللغوية المستخدمة .3

 
  
 

 :تنال القمراستراتيجية مراحل تعليم  -

مرحلــة تقــديم اســتراتيجية تنــال (لقمــر ثــالث مراحــل رئيســة وهــي يضــم تعلــيم اســتراتيجية تنــال ا
  :وفيما يلي شرح مفصل لتك الخطوات) القمر، مرحلة التدريب الموجه، مرحلة التدريب المستقل

  :تنال القمر استراتيجية مرحلة تقديم: أوالً  �
ـــأ • علـــم يقـــرأ المعلـــم العنـــوان أو الجملـــة الرئيســـة فـــي الـــنص بصـــوت مســـموع، ثـــم يوجـــه الم: تنب

التالمـــذة لتـــدوين األفكـــار التـــي تـــوحي بهـــا الجملـــة الرئيســـة والعنـــوان، ومـــن ثـــم يتنبـــأ التالمـــذة 
باألفكار التي سيسردها المؤلف في النص، بعدها يكتب المعلم مالحظات حـول هـذه التنبـؤات 

 .على شفافية العارض الرأسي أو السبورة

ويقـدم " ة يـمعرف خريطـة" بتهـا علـى شـكل م ويقـوم بكتالسـرد أفكـارهالتالمـذة يوجه المعلـم : نظم •
إلـى خارطـة المعرفـة، " فئـات " مثـاًال داًال علـى كيفيـة إضـافة كلمـات تصـنيفية للتالميـذ المعلم 

ومــن ثــم تقــدم العنــاوين أو الجمــل الرئيســة فــي النصــوص بشــكل تلميحــات عــن أنمــاط الــنص 
 .يوضح المعلم نمط النص المتنبأ به باستخدام نماذج بيانية

ويقرؤونــه بصــوت مســموع، بعــدها يوجــه التالمــذة يــوزع المعلــم نســخًا مــن الــنص علــى : ثبحــا •
ن أفكـار موجـودة فـي الـنص ويؤكـد علـى مـومـا يتفـق معهـا التالمـذة المعلم نقاشًا حـول تنبـؤات 

هذه العملية، كما وتعمل التنبؤات على تنشيط ذهن القارئ، وال بـأس بـأن يتنبـأ الطالـب بشـيء 
ص إذا كــان هنــاك دليــل فــي العنــوان أو الجمــل الرئيســة مــن الممكــن أن مختلــف عمــا فــي الــن

 .   يكون مهماً 

بســرد أفكــار الــنص، يقــدم المعلــم مثــاًال داًال لكيفيــة عمــل خارطــة التالمــذة فيمــا يقــوم : لخــص •
لتحديــد األفكــار الرئيســة التالمــذة ة مضــمنًا إياهــا أفكــار المؤلــف، ومــن ثــم يوجــه المعلــم يــمعرف

كلمات أو العبارات المهمة، ثم يقوم بتدوين هذه الكلمات ومن ثم يقدم وبمساعدة وذلك بذكر ال
 .  ة ملخصة للنصز أمثلة دالة على كتابة بار التالمذة 

خــرائطهم المعرفيــة األولــى التــي ُعملــت قبــل قــراءة الــنص بالخريطــة التــي التالمــذة يقــارن : قــيم •
ا يتأكـــدون مـــن مـــدى التوافـــق بـــين ُعملـــت بعـــد قـــراءة الـــنص والمتضـــمنة ألفكـــار المؤلـــف، كمـــ

ملخصـــاتهم وملخـــص المؤلـــف، وأخيـــرًا يوجـــه المعلـــم الطلـــب إلعـــادة تفحـــص العنـــوان والجملـــة 
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الرئيسـة وذلـك لمعرفــة مـا إذا كانـت تقــدم تلميحـات تــوحي بالمعلومـات التـي ذكرهــا المؤلـف فــي 
 ) 5:2012دايرسون،. ( النص أم ال

  
  
  
  
  
  
  

  :ستخدام تنال القمرمرحلة التدريب الموجه ال: ثانياً  �
ــأ • يعــرض المعلــم العنــوان والجملــة الرئيســة علــى الشاشــة أو يكتبهــا علــى الســبورة ثــم يقــوم : تنب

بقراءتها بصوت مسموع، ويكتبون مالحظات تتعلق بمـا يسـترجعونه مـن أفكـار تتعلـق التالمذة 
بمـا سـيخبر بـه  بالعنوان والكلمات الموحية التي تنطوي عليها الجملـة الرئيسـة، ويتنبئـون أيضـاً 

ســرد التالمــذة المؤلــف ويكتبــون مالحظــات تتعلــق بتنبــؤاتهم، بعــدها يطلــب المعلــم مــن بعــض 
تنبـــؤاتهم وذكـــر الكلمـــات المتضـــمنة فـــي العنـــوان أو الجملـــة الرئيســـة التـــي أوحـــت إلـــيهم بهـــذه 

 .  التنبؤات

           لتنظـــــــيم مـــــــا يعرفونـــــــه عـــــــن العنـــــــوان عـــــــن طريـــــــق تكـــــــوين  التالمـــــــذة يوجـــــــه المعلـــــــم : نظـــــــم •
على شكل مجموعـات ثنائيـة بتـأليف هـذه الخارطـة، ومـن التالمذة حيث يقوم " خارطة معرفة "

ثم يقوم المعلم بإعطاء مثال دال على تكوين خارطة معرفة على السبورة أو الشاشة بمسـاعدة 
ويقـــدم المعلـــم مثـــاًال داًال علــى إضـــافة كلمـــات تســـاعد علــى تصـــنيف وتنظـــيم أفكـــار . الطــالب

فـــي المجموعـــات الثنائيــة إضـــافة مثـــل هـــذه التالمــذة فـــي فئـــات، ومــن ثـــم يطلـــب مـــن المــذة الت
إن كانوا يرون كلمات في العنوان أو التالمذة الكلمات لخرائطهم المعرفية، بعدها يسأل المعلم 

الجملــة الرئيســة تحــدد نمــط الــنص، ثــم يقــوم المعلــم بإيضــاح الــنمط بخارطــة معرفــة ويشــجعهم 
 .  ات أكثر تستند إلى هذا النمطعلى إعطاء تنبؤ 

حيـث يقـرؤون الـنص قـراءة صـامتة ضـمن التالمـذة يوزع المعلم نسخًا من الـنص علـى : ابحث •
علـــى تفحـــص الـــنص إليجـــاد التنبـــؤات حيـــث يـــتم التالمـــذة وقـــت محـــدد، بعـــدها يشـــجع المعلـــم 

الـــنص أم ال، ثـــم تـــتم قـــراءة التالمـــذة فحـــص الـــنص لمعرفـــة مـــا إذا كـــان ينطـــوي علـــى تنبـــؤات 
يقــود المعلــم نقاشـًا حــول التنبــؤات التــي تتوافـق مــع الــنص ويؤكـد علــى العمليــة ، حيــث  .بعنايـة

وتعتبر بعض النصـوص صـعبة  تساعد هذه التنبؤات على تنشيط ذهن القارئ وزيادة دافعيته،
 .لدرجة تصبح معها عملية التنبؤ بأفكار المؤلف المتضمنة في النص عملية صعبة

ة ألفكـار المؤلـف ثـم يـعلـى شـكل مجموعـات ثنائيـة بتكـوين خريطـة معرفذة التالميقوم : لخص •
تقــوم هــذه المجموعــات الثنائيــة بكتابــة جملــة أو جملتــين أو عــدد مــن الكلمــات المهمــة تتضــمن 

 .  األفكار الرئيسة

علـى شـكل مجموعـات ثنائيـة خـرائطهم المعرفيـة مـع الخـرائط التـي كونوهـا التالمذة يقارن : قيم •
تقريــرًا للمجموعــة األخــرى التالمــذة ي علــى أفكــار المؤلــف، تقــدم كــل مجموعــة مــن والتــي تنطــو 
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عـــن االختالفـــات التـــي الحظوهـــا ويحللـــون مـــا إذا كـــان الـــنص ســـهًال أم ال وٕان كـــان قـــد زود 
ملخصـــاتهم التـــي تنطـــوي علـــى التالمـــذة يتبـــادل عـــدد مـــن  .بتلميحـــات  كافيـــة أم الالتالمـــذة 

أن هـذه األفكـار هـي األفكـار الرئيسـة، ثـم يقـدم المعلـم بعـد ذلـك األفكار الرئيسة ويبينون كيف 
  ).11:2012دايرسون،( . خدمًا نمط النصمثاًال داًال على كتابة جملة تلخص النص مست

  
  
  

  :تنال القمراستراتيجية مرحلة التدريب المستقل الستخدام : ثالثاً  �
العنـــوان والجمـــل األولـــى ثـــم  ويعطـــيهم دقيقـــة لقـــراءةالتالمـــذة يـــوزع المعلـــم الـــنص علـــى : تنبـــأ •

بتــدوين التنبــؤات التالمــذة يقــوم  المعطــاة يــوجههم للتفكيــر فــي الموضــوع، وبعــد انتهــاء الدقيقــة
تنبؤاتهم مـع الصـف ككـل ويـذكرون التالمذة يتبادل بعض . وذكر نمط النص الذي بين أيديهم

ؤاتهم حــول نمــط الــنص أيضــًا تنبــالتالمــذة التلميحــات التــي قــادتهم إلــى تلــك التنبــؤات ويتبــادل 
 .ويحددون الكلمات التي أوحت لهم بهذا النمط

مالحظـاتهم علـى شـكل خارطـة معرفـة مسـتفيدين مـن نمـط الـنص اسـتفادة التالمذة ينظم : نظم •
 .كاملة

(*)   يحــدد المعلــم وقتــًا لقــراءة الــنص أو يعينــه كنشــاط منزلــي، ويضــع الطالــب عالمــة : ابحــث •
 . لنصبجانب التنبؤات المذكورة في ا

ة تتضــمن أفكــار المؤلــف التــي يوردهــا الــنص، ويكتبــون يــخارطــة معرفالتالمــذة يكــون : لخــص •
 .  جملة أو جملتين كملخص لألفكار الرئيسة التي ينطوي عليها النص

بمقارنـة خارطـة المعرفـة التـي تتضـمن تنبـؤاتهم مـع التالمـذة تقـوم مجموعـات صـغيرة مـن : قيم •
فكار المؤلف ويناقشون التوافق بينهما، ويقيمون الوسائل التي خارطة المعرفة التي تستند إلى أ

أفكــــارهم التالمــــذة وتتبــــادل مجموعـــات صــــغيرة مـــن  .اســـتخدمها المؤلــــف لجعـــل الــــنص ســـهالً 
الرئيســـة ويختـــارون أو يؤلفـــون فكـــرة رئيســـة أخـــرى ُتخبـــر عـــن فكـــرة المؤلـــف الرئيســـة بطريقـــة 

ة الـــنص والتلميحـــات كـــدليل علـــى ذلـــك، ملخصـــاتهم باســـتخدام تركيبـــالتالمـــذة أفضـــل، ويـــدعم 
لتحليل ملخصاتهم ولبيـان سـبب تضـمينهم للمعلومـات التـي التالمذة وتوجه عملية النقاش هذه 

وٕان الغــرض مـن التلخــيص فـي هــذه الحالـة هــو تكـوين صــورة . تنطـوي عليهـا هــذه الملخصـات
 .)18:2012 ،دايرسون(. صحيحة عن النص مع التأكيد على أفكار المؤلف الرئيسة

ومما سبق يستنتج الباحث بـأن اسـتراتيجية تنـال القمـر تسـاعد القـارئ علـى اسـتيعاب مـا يقـرؤه   •
ويحتفظ بأكبر قـدر مـن المعلومـات فـي ذاكرتـه ليـتمكن مـن توظيـف واسـتخدام هـذه المعلومـات 
عند احتياجها الحقًا حيث أنه في نهاية التدريس باالستراتيجية يجد التلميذ نفسه قد ركـز علـى 

والجديــدة فــي الــنص، وهــذا مــا يجعلــه أكثــر تركيــزًا، وأكثــر اســتيعابًا، وأكثــر  لمعلومــات الهامــةا
  .شعورًا باإلنجاز
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  :استراتيجيات حديثة تنمي الفهم القرائي: ثانيال المحور

 :K-W-L)(استراتيجية بناء المعنى  •

تـراض األساسـي وهـو التي تقـوم علـى االفء المعنى على النظرية البنائية، تعتمد استراتيجية بنا
أن يبنـــي المـــتعلم المعرفـــة بنفســـه؛ عـــن طريـــق التفاعـــل بـــين المعلومـــات الجديـــدة، والخبـــرة الســـابقة 
الموجـــودة فـــي الـــذاكرة، وفـــي ضـــوء هـــذه النظريـــة ترتكـــز اســـتراتيجية بنـــاء المعنـــى علـــى المعرفـــة، 

وكيــف تســتخدم  والمعلومــات، والخبــرات الســابقة الموجــودة لــدى المــتعلم حــول الموضــوع المطــروح،
  .بالفعـل بعـد انتهـاء موقـف الـتعلم هذه المعلومات للتنبـؤ بمـا يريـد أن يتعلمـه، وفـي تقـويم مـا تعلمـه

مــن االســتراتيجيات التــي اســتخدمت فــي تنميــة االســتراتيجية وتعــد هــذه  ).51:2012عبــد الغنــي، (
التالمــذة ة التـي يمتلكهــا علـى تقيــيم الخبـرات الســابقاالســتراتيجية مهـارات الفهــم القرائـي، وتقــوم هـذه 

علـــى نظريـــة االســـتراتيجية عـــن المفـــردات، وعـــن داللـــة هـــذه المفـــردات بالنســـبة لهـــم، وتســـتند هـــذه 
المخططـات العقليـة، أو األطـر المعرفيـة، تلــك النظريـة التـي تسـتند فــي بعـض جوانبهـا علـى أفكــار 

رف سـابقة، هـذه المعـارف بياجيه في النمو العقلي المعرفي، وعلـى أن الفـرد يمتلـك معلومـات ومعـا
تساعد في اكتساب المعلومات الجديدة، التي سرعان ما تندمج فـي البنيـة المعرفيـة للفـرد فـي شـكل 

  ). 337:2011 عبد الباري،. (مخططات عقلية مصنفة حسب المجاالت المعرفية المختلفة
  

  :K-W-L)(مفهوم استراتيجية بناء المعنى  •

ما وراء المعرفة التي يستعان بها في  استراتيجياتإحدى " :بأنها) 183:2004(يعرفها بهلول 
السابقة، وجعلها نقطة انطالق أو التالمذة تدريس القراءة، حيث تهدف إلى تنشيط معرفة 

  ".محور ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة الواردة بالنص المقروء

في تنمية مهارة فهم  لةالفعا االستراتيجياتإحدى " :بأنها) 159:2008(كما ويعرفها حافظ 
السابقة، وجعلها نقطة انطالق أو محور التالمذة التي تهدف إلى تنشيط معرفة المقروء، 

ثالث االستراتيجية قروء، وتشمل هذه ارتكاز، لربطها بالمعلومات الجديدة الواردة بالنص الم
روء، ثم تأتي يحدد التلميذ ما يعتقد أنه يعرفه حول الموضوع المق) K(مراحل؛ ففي المرحلة 

التي يعد فيها التلميذ قائمة بما يريد أن يعرفه حول الموضوع المقروء، وهذا ) W(المرحلة 
) L(يجعل األسئلة الشائقة تأتي لذاكرته كنتيجة، لتحديد ما يعتقد أنه يعرفه، وفي المرحلة 

  ".بعد مشاركته أنشطة التعليم الهادفة - فعالً  - يحدد التلميذ ما تعلمه
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الذهنية واألدائية التي تتمركز جراءات مجموعة من اإل" :بأنها) 338:2011(عبد الباري  ويعرفها 
: تسير في مراحل ثالث هيجراءات حول الطالب، حيث توظف عند أدائه لمهمة لغوية، وهذه اإل

معلوماتهم السابقة عن الموضوع، والمرحلة الثانية هي التالمذة ؛ وفيها يحدد مرحلة ما قبل التعلم
؛ وفيها بعد التعلم؛ وفيها يحدد الطالب المعلومات التي يريد تعلمها، والمرحلة الثالثة حلة التعلممر 

  ".يحدد الطالب ماذا تعلم بالفعل

 :K-W-L)(بناء المعنى استراتيجية أهمية استخدام  •

 .تغذية فكرة التعليم التي تجعل الطالب محورًا للعملية التعليمية •

نجـاحهم فـي تعلمهـم  هـم الخـاص ومـن واجـب المعلـم أن يعـزودة تعلمتقريـر وقيـاللتالميذ يمكن  •
 .الذاتي إلى ما قاموا به من جهد

 .في مستوى أي صف دراسياالستراتيجية يمكن للمعلم استخدام هذه  •

تساعد المعلم وتمكنه من معالجة أي نص قرائي مهما كانت درجـة صـعوبته وذلـك مـن خـالل  •
 .وٕاثارة فضولهمذة التالمتنشيط المعرفة السابقة لدى 

علــــى اســــتخراج المعلومــــات الســــابقة عــــن الموضــــوع وتوضــــيح الفــــرص مــــن التالمــــذة تســــاعد  •
ـــة فهمهـــم وتقـــويم تعلمهـــم وتوســـيع أفكـــارهم عـــن الموضـــوع ـــى مراقب   .الموضـــوع وتســـاعدهم عل

 ). 51:2012عبد الغني،(
  

 :K-W-L)(بناء المعنى استراتيجية إجراءات  •

) 626،1987كـار وأوجــل -Carr, ogle،631(نقـًال عـن ) 338:2011عبـد البـاري،( يشـير 
  :تسير في عدة مراحل هياالستراتيجية أن هذه 

حيـــث يســـتثير المعلـــم طالبـــه للتفكيـــر فـــي الموضـــوع، : )اســـتمطار األفكـــار(العصـــف الـــذهني  •
وقيامهم بعملية قدح ذهني حوله، ومن ثم يستحضر كل طالب معلوماته ومعارفه السابقة عن 

 ، أي ماذا أعرف؟ Kهذه المرحلة التي يعبر بها عن الحرف هذا الموضوع و 

في تصنيف معلوماتهم في فئات، ويسمح التالمذة وفي هذه المرحلة يبدأ : تصنيف المعلومات •
 .في هذه المرحلة بالتفكير بصوت مرتفعللتالميذ 

معلومات  وفيها يقوم المعلم باستثارة طالبه للتنبؤ عما سيتضمنه الموضوع من: توقع التالميذ •
 .ومعارف جديدة

بكتابــة مجموعــة مــن األســئلة تــرتبط بالموضــوع المــراد التالمــذة حيــث يكلــف : كتابــة األســئلة •
 أي ماذا أريد أن أعرف؟  ،Wشرحه، وهذه األسئلة يعبر عنها بالحرف 
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الموضـوع، ثـم التالمـذة حيث يقـرأ فيهـا االستراتيجية وهذه المرحلة الختامية في : كتابة األسئلة •
مون بإجراء مناقشة جماعية عما تعلموه بالفعـل مـن الموضـوع، ثـم يطرحـون عـدة تسـاؤالت يقو 

  .ه باإلجابة عنهار حول الموضوع، ويقوم المعلم بدو 
  

  :تنمية التعرف على المفردات اللغويةل K-W-L)(استراتيجية بناء المعنى إجراءات  •

التعــرف علــى المفــردات اللغويــة لتنميــة االســتراتيجية لهــذه جــراءات يمكــن تحديــد العديــد مــن اإل
  :وهي كالتالي

وذلـك بتحديـد داللـة كـل  K-W-L)(بناء المعنـى يبدأ المعلم في الشرح المباشر الستراتيجية  .1
 .االستراتيجية حرف من حروف 

  :تيالقيام باآلالتالمذة ُيكلف  .2
 .من قبلالتالمذة حدد المعنى لبعض الكلمات السهلة التي سبق أن تعلمها  - أ

 .مات المتوقع أن تعرفها عندما تقرأ موضوعًا ما أو تستمع إليهحدد الكل  - ب

 .اقرأ الموضوع بعناية  - ت

  .حدد المفردات الجديدة الواردة في الموضوع  - ث
وذلك من خالل تحديـد العناصـر الفرعيـة التالمذة نمذجة المعلم لقراءة جزء من الموضوع أمام  .3

 .الموجودة بالمرحلة الثانية

، علــى أن يكونــوا االســتراتيجية إجــراءات فــي تطبيــق التالمــذة يبــدأ حيــث : الممارســة الموجهــة .4
 .تحت إشراف وتوجيه المعلم

 .دون مساندة من المعلم االستراتيجية بتطبيق التالمذة وفيها يبدأ : الممارسة المستقلة .5

علـــى  االســـتراتيجية فـــي تطبيـــق هـــذه التالمـــذة حيـــث يبـــدأ : االســـتراتيجية التوســـع فـــي تطبيـــق  .6
 ).340:2011عبد الباري،(. نصوص أخرى

  

 :K-W-L)(خطوات استراتيجية بناء المعنى  •

  :تتكون من ثالث خطوات وهي االستراتيجية أن ) 96:2009(يرى عاشور ومقدادي 
يتعـرف الطلبـة علـى طبيعـة المـادة المقـروءة، : تتضـمن هـذه الخطـوة مـرحلتين: ما أعرفـه: أوالً 

ضـــوع، ومـــن ثـــم يعملـــون علـــى تصـــنيف بنـــود ويضـــعونه فـــي قائمـــة مـــا يعرفونـــه عـــن هـــذا المو 
  .القائمة
يحــدد الطالــب المجــاالت التــي يرغـــب فــي الحصــول علــى مزيــد مـــن : مــا أريــد تعلمـــه: ثانيــا

  .المعلومات عنها
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مــا تعلمونــه، ومــا كــانوا يرغبــون فــي تعلمــه ولــم يتعلمــوه، التالمــذة يســجل : مــاذا تعلمــت: ثالثــاً 
  . لمتابعة تعلمه في المستقبل

  

 :K-W-L)(بناء المعنى ستراتيجية امميزات  •

 .ذات فعالية عالية في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي •

 .تعود الطلبة التفكير قبل القراءة وفي أثنائها، وبعدها •

 .تعود الطلبة الدقة في القراءة وتفحص المقروء •

 .تأكد مبدأ التعلم الذاتي واالعتماد على النفس في التعلم •

 .ة المعرفية لدى المتعلمين وتنظيمهاتسهم في زيادة البني •

 .لمعرفة السابقة وٕاثارة الفضول في التفكيرذات فعالية كبيرة في تنشيط ا •

 )176:2009عطية،. (تسهل تعلم الموضوعات الصعبة •

 :ويضيف الباحث بعض المميزات الستراتيجية بناء المعنى هي

 .جعل التالمذة محورًا للعملية التعليمية •

 .يئة التعلم الصفيتزيد من فاعلية ب •

تعطـــي فرصـــة لتمكـــين التالمـــذة مـــن معالجـــة النصـــوص القرائيـــة الصـــعبة مـــن خـــالل تنشـــيط  •
 .المعرفة السابقة

 .تسهم في تكوين فرصة لالبتكار والتفكير والقدح الذهني وتنشيط الذاكرة •

 .تنشط المعرفة السابقة المخزونة في الذاكرة •
 

  

 :استراتيجية التدريس التبادلي •

التبــادلي نشــاط تعليمــي يقــوم علــى الحــوار بــين كــل مــن المعلــم والمــتعلم أو بــين التــدريس 
طالــب وأخــر، حيــث تــوزع األدوار، مــع وجــود مرشــد أو قائــد لكــل مجموعــة، ويــتم اختيــار فقــرة 
واحـــدة مـــن الـــنص المقـــروء، وبعـــد تبـــادل قـــراءة الفقـــرة بـــين جميـــع األعضـــاء ومناقشـــة األفكـــار 

فيمـــا بيــــنهم،  طــــرح أســـئلة مضــــمون الـــنص، ويتســــاءلون علـــى واألراء يـــتم تشـــجيع المتعلمــــين
                            ).   لتوضـــيح، التوقـــعالتلخـــيص، ا( :ر مـــن خـــالل ثـــالث اســـتراتيجيات هـــيويتضـــح شـــكل الحـــوا

  ).51:2012عبد الغني،(
  :التدريس التبادلي عندما تستخدم في تعليم القراءة تقتضي عدة أمور منهااستراتيجية و 

 .زيع الطلبة بين مجموعات صغيرةتو  -

 لكل مجموعة تسمية مرشد أو قائد -

 .تقسيم الموضوع القرائي على فقرات -
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وآراء واإلحاطـة بجميـع أبعادهـا مـن مناقشة كل فقـرة علـى حـدة وتحديـد مـا تتضـمن مـن أفكـار  -
 .عة قيادة المناقشة وتوجيه مسارهاجميع أفراد المجموعة على أن يتولى قائد المجمو 

ناقشة الفقرة واالنتقـال إلـي فقـرة ل قائد جديد للمجموعة بالقائد السابق عند االنتهاء من ماستبدا -
 .جديدة ليتولى القائد الجديد إدارة النقاش وتوجيه مساره

تشــجيع أفــراد المجموعــات علــى طــرح أســئلة حــول مضــمون الــنص ومســاءلة بعضــهم بعضـــًا  -
 ).2009،184:عطية ( .للتعمق في فهم النص

 

 :دريس التبادليأسس الت •

  :في النقاط التالية التبادلي تبرز أسس التدريس      
 .تدعيم جهود المتعلمين بعضها البعض •

 .مواصلة دعم المعلم للمتعلمين بمجرد البدء في أداء المهام •

   .تضاؤل دعم المعلم للمتعلمين كلما قطعوا شوطًا في التعلم •

 :أهمية التدريس التبادلي •

  :تبرز في النقاط التالية دريس التبادليأن أهمية الت )51:2012( ترى عبد الغني
 .يوفر بيئة تعليمية ثرية تدعم التفاعل وال تعتمد على طريقة واحدة  •

 .هتم بشكل حجرة الدراسة وترتيبها وعمها بمصادر متعددة من المواد الغذائيةي •

 .يهتم بالتقويم البنائي والمبدئي والختامي •

 .ذو القدرة المنخفضة في الفهم القرائيالتالمذة قرائي خاصة لدى نمى القدرة على الفهم الي •

 .نمي التفكير وينشط ذاكرة المتعلميني •

 .لتغلب على صعوبات التعلميساعد على ا •
 

 خطوات التدريس التبادلي •

  :يما يليتبرز ف دريس التبادليالتأن خطوات ) 185:2009(يرى عطية 
لقارئ على األفكار األساسـية التـي يـرى أنهـا أكثـر في هذه العملية يركز ا: التلخيص  :أوالً  �

أهميــة مــن غيرهــا، وقــد يجــري تلخــيص كــل فقــرة علــى حــدة، ثــم تلخــيص الموضــوع بشــكل 
كامـــل، والتلخـــيص يتضـــمن القـــدرة علـــى التمييـــز، وشـــرح األفكـــار الرئيســـة التـــي يتضـــمنها 

لمعلومــات الموضــوع لــذلك فــإن تلخــيص الطالــب للموضــوع القرائــي يمنحــه فرصــة لتحديــد ا
واألفكار المهمـة التـي يتضـمنها الموضـوع فضـًال عـن تعويـده الحـرص علـى تـرابط األفكـار 

 .وتكاملها

تتضمن هذه العملية من عمليـات الحـوار التـي يقـوم عليهـا التـدريس  :التساؤل الذاتي : ثانياً  �
يعـزز التبادلي مساءلة الذات بطرح األسئلة على الـذات حـول المعلومـات لـذلك فـإن التسـاؤل 



 
19  

عمليــة التلخــيص ويؤهــل المــتعلم لالنتقــال إلــى مرحلــة أعلــى  مــن مجــرد فهــم النشــاط ولكــي 
يضــع الطالــب أســئلة يلزمــه أن يحــدد المعلومــات المهمــة التــي تســوغ طــرح األســئلة، ويضــع 
المعلومات في صيغة أسئلة ليختبـر الطلبـة أنفسـهم ويتأكـدوا مـن قـدرتهم علـى إجابـة األسـئلة 

أن صـــياغة األســـئلة تتطلـــب تـــدريب الطلبـــة علـــى وضـــع األســـئلة فـــي التـــي وضـــعوها غيـــر 
 .مستويات متعددة لقياس أكثر من مستوى من مستويات التفكير أو اإلدراك العقلي

الغـــرض مـــن التوضـــيح فهـــم المعلومـــات لـــذلك يعـــد عنصـــرًا مهمـــًا مـــن  :التوضـــيح : ثالثـــاً  �
ا مــــع الــــذين يعــــانون مــــن التبادليــــة لمــــا لــــه مــــن دور مهــــم ال ســــيم االســــتراتيجية عناصــــر 

ـــتعلم، فقـــد يظـــن الـــبعض أن عمليـــة القـــراءة ال تتعـــدى القـــدرة علـــى نطـــق  صـــعوبات فـــي ال
ـــق إذا مـــا وجـــدوا أن بعـــض المفـــردات أو  الكلمـــات، وقـــد يشـــعر الـــبعض بعـــدم الراحـــة والقل
تراكيـب الــنص غيــر مفهومـة وٕاذا شــعر الطلبــة أنهـم مطــالبون بتوضــيح محتـوى مــا يقــرؤون 

هــم يشــددون علــى فهــم المحتــوى وعنــدما يقومــون بتوضــيح مــا قــرؤوا فــإنهم فــإن ذلــك يجعل
فهموا األفكار فعًال، أم ال، ويدركون مواطن الصعوبة، والغموض  قد سيدركون ما إذا كانوا

أو عدم الوضوح في النص القرائي، األمر الذي يدفعهم إلى معرفـة الوسـائل المختلفـة التـي 
 .مستوى أفضل من الفهم واالستيعابيمكن االستعانة بها للوصول إلى 

 :التدريس التبادلياستراتيجية مميزات  •

 .الذين لديهم صعوبات في التعلمملية الفهم لدى الطلبة العاديين تسهم في تحسين ع •

 .تزيد من دافعية الطلبة، ورغبتهم في القراءة، وتشجيع الضعاف منهم على المشاركة •

 .تسهم في تحسين فهم اللغة •

 .باه الطلبة وتركيزهم على الموضوع القرائيتزيد من انت •

 .تنمي القدرة لدى الطلبة على ضبط عمليات تفكيرهم •

 سهم وتشعرهم بالقدرة على اإلنجازبأنفالتالمذة تدعم ثقة  •

 .توفر فرصًا ال بأس بها أمام الطلبة لممارسة األنشطة القرائية، واالستقصاء واالكتشاف •

 . بات الطلبةتوفر تغذية راجعة وتعزيزًا الستجا •

 .توفر بيئة تعلم أكثر ثراًء وال تعتمد على طريقة واحدة •

 ).188:2009عطية، . (لمبدئي والبنائي والختاميتهتم بالتقويم ا •

ويســتنتج الباحــث أن التــدريس التبــادلي ُيعــد مــن أنجــع طرائــق تــدريس القــراءة التــي تعــزز مــن 
اســـهامًا كبيـــرًا فـــي عمليـــة الـــوعي عمليـــة التـــدريس وتزيـــد مـــن فاعليـــة ووعـــي التالمـــذة وتســـهم 

واإلدراك لـــديهم، وأن الغـــرض منهـــا تســـهيل الجهـــد الجمـــاعي بـــين المعلـــم والتالميـــذ، كمـــا أنهـــا 
 .تساعد التالميذ على اكتساب معلومات جديدة ونماذج من التفكير

  
 



 
20  

 :استراتيجية العصف الذهني •

على إعطاء موضوعًا  تعد استراتيجية العصف الذهني إحدى االستراتيجيات التي تقوم 
أو ســؤاًال أو مشــكلة أو قضــية تــرتبط بالمــادة الدراســية، ويطلــب منــه اســتدعاء أقصــى قــدر 
مــــن المعلومــــات أو األفكــــار أو اإلجابــــات أو الحلــــول حســــب المهمــــة المعطــــاة لهــــم دون 
مناقشــة  أو نقــد تلــك المعلومــات أو األفكــار أثنــاء توليــدها او ابتكارهــا فالعصــف الـــذهني 

يجية الغـــرض منهـــا توليـــد المعلومـــات واألفكـــار بحيـــث يطـــرح موضـــوع مـــا، ثـــم يبـــدأ اســـترات
المشاركون في ذكر وتوضيح ما يتداعى في ذهنهم مباشرة وبطريقة تلقائية حول ذلـك إمـا 

  ). 52:2012عبد الغني،. (أو كتابة مشافهة
ركة فالعصـــف الـــذهني مـــن الطـــرق التـــي تفســـح المجـــال أمـــام المتعلمـــين للمزيـــد مـــن المشـــا

الفعالة في إنجاز الدرس، واستخالص نتائجه، وتحقيـق أهدافـه، وذلـك بإثـارة اسـتعداداتهم، 
وحفـــز مـــواهبهم، وتعزيـــز قـــدراتهم علـــى التصـــور واالبتكـــار بهـــدف المزيـــد مـــن الديناميكيـــة 

  ).203:2005شبر وآخرون،. (والنمو
يـة والتعلـيم تتمثـل وتأتي استراتيجية العصف الذهني استجابة لحاجة قائمـة فـي مجـال الترب

فـــي حاجـــة المتعلمـــين والمـــدربين إلـــي أدلـــة عمليـــة تعيـــنهم فـــي عملهـــم المتضـــمن اســـتثمار 
إمكانــات وخبــرات الجماعــات وتوظيفهــا فــي توليــد األفكــار، والتشــارك والعمــل كفريــق فــي 

     ).147:2008الهاشمي، والدليمي،. (عمليات التخطيط والتنفيذ والتقويم
 :ف الذهنيمفهوم استراتيجية العص •

العصـف الـذهني يقصـد بـه توليـد وٕانتـاج أفكـار " :بـأن )203:2005(يعرف شبر وآخـرون 
وآراء إبداعيــة مــن األفــراد والمجموعــات لحــل مشــكلة معينــة، وتكــون هــذه األفكــار واألراء جيــدة 
ومفيــدة، أي وضــع الــذهن فــي حالــة مــن اإلثــارة والجاهزيــة للتفكيــر فــي كــل االتجاهــات لتوليــد 

يـة من األفكار حول المشكلة أو الموضوع المطروح، بحيث يتاح للفرد جـو مـن الحر  أكبر قدر
  ".يسمح بظهور كل اآلراء واألفكار

أسلوب إمطار الدماغ أو توليد األفكار، حيث " :بأنه) 232:2005(ه الهويدي كما ويعرف
ول إلى أن العقل يتعرف إلى المشكلة ثم يتفحصها ويدقق في جزئياتها حتى يتمكن من الوص

  ".الحل اإلبداعي المناسب

ع بسيط من األساليب التي ُتستخدم عندما بن" :بأنه) 459:2003( أبو نبعةكما يعرفه 
التالمذة تكون هناك رغبة في استخدام مستوى عال من اإلبداع، ويمكن ألي عدد من 

  ".االنخراط في نشاط العصف الذهني
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  :العصف الذهنياستراتيجية أهداف  •
هو توليد األفكار اإلبداعية لحل المشكالت بوضع  االستراتيجية يس للتدريس بهذه الهدف الرئ •

 .الذهن في حالة إثارة

 . جعل المتعلم أكثر إيجابية وتفاعلية في عملية التعلم •

تشــجيع المتعلمــين علــى العمــل التعــاوني عــن طريــق تصــديهم المشــترك للمشــكلة والبحــث عــن  •
 .حلول لها

اجهة المواقف الصعبة التي قد يتعرضون لها عـن طريـق انتقـال أثـر تدريب المتعلمين على مو  •
 .التدريب

 .تنمية قدرات الطلبة على الخلق واإلبداع الفكري •

 .تدريب الطلبة على كيفية تحديد المشكالت، ووضع الخطط لمواجهتها •

فـي  زيادة ثقة المتعلمين بأنفسهم عندما يشعرون بقدرتهم على اإلنجاز واالعتماد علـى أنفسـهم •
 .إيجاد الحلول للمشكالت التي تواجههم

تحقيــق أعلــى مســتوى مــن اإلدراك العقلــي للقضــايا والمشــكالت المطروحــة التــي يــدور النقــاش  •
 ).108:2009 عطية،. (حولها

 

  :أهمية استخدام استراتيجية العصف الذهني •
 .على حل المشكالت الواقعية وتنمية المهارات الحياتية التالمذة تدريب  •

 .على صنع واتخاذ القرارالتالمذة قدرة  تنمية •

 ).52:2012 عبد الغني،( .بقدر من الثقافة العلمية وتنمية مهارة طرح األسئلةالتالمذة تزويد  •

 .يساعد على اإلقالل من الخمول الفكري للطالب •

 .يكون الرأي وطرح األفكار دون الخوف من فشل الفكرة •

 .ار جديدةعلى إيجاد أفكالتالمذة يشجع أكبر عدد من  •

 ).التحليل، التركيب، التقويم( استخدام القدرات العقلية العليا  •

 ).206:2005شبر وآخرون،. (يجعل نشاط التعليم والتعلم أكبر تمركزّا حول الطالب •
  

  :أهم عناصر استراتيجية العصف الذهني •
 .وضوح المشكلة لكل المتعلمين •

 .االستراتيجية وضوح مبادئ وقواعد التدريس بهذه  •

 .برة المعلم ودرايته بكيفية التدريس بطريقة العصف الذهنيخ •
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  :مبادئ استراتيجية العصف الذهني •
تأجيـل إصـدار أي حكـم علـى األفكـار المطروحـة أثنـاء المرحلـة األولـى مـن : المبـدأ األول �

 .عملية العصف الذهني

معتاد يمكن أن تكون الكمية تولد النوعية بمعنى أن أفكارًا كثيرة من النوع ال: المبدأ الثاني �
ـــة العصـــف  ـــة مـــن عملي ـــة فـــي مرحلـــة الحق مقدمـــة للوصـــول ألفكـــار قيمـــة أو غيـــر عادي

 ).37:2008غباين،( .الذهني

 :أن للعصف الذهني مبادئ أخرى هي) 148:2008الدليمي،و الهاشمي، (ويرى 

 .تأجيل نقد أو تقويم األفكار إلى وقت أخر .1

 .تفكيرفكر والتحرر مما قد يعيق الإطالق حرية ال .2

 ).الكم قبل الكيف( إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار  .3

 .توحيد األفكار وتحسينها وتطويرها .4

 .التوحيد والتعميق والتحسين لألفكار الجديدة .5

 ).106:2009عطية،(. توفير مناخ وبيئة تعلم .6
  

  :قواعد استراتيجية العصف الذهني •
 .انت هذه األفكار سطحيةال يجوز انتقاد األفكار التي يشارك بها الطلبة مهما ك •

تشــجيع الطلبــة علــى إعطــاء أكبــر عــدد ممكــن مــن األفكــار دون االلتفــات لنوعيتهــا، والترحيــب  •
 .باألفكار الغريبة

 .التركيز على الكم، إذ أن العدد الكبير من األفكار ربما شمل الفكرة األصلية •

ــــــــــب أن يــــــــــدمج بــــــــــين فكــــــــــرتين • ــــــــــك للجميــــــــــع ويســــــــــتطيع أي طال .                        األفكــــــــــار المطروحــــــــــة مل
 ).38:2008غباين،(

 .ينبغي قبول جميع األفكار •

 .ال يوجد أي نقذ إزاء أي اقتراح كان •

على البناء على أفكار زمالئهم، وفي التحليل النهائي ال توجد أية فكرة التالمذة ينبغي تشجيع  •
 .تتبع لفرد ما

 .الصامتين، ومن ثم أعطهم تعزيزًا إيجابياً تالمذة الاستخرج أفكارًا وأراء من  •

مــن محاولــة التفكيــر بإبداعيــة التالمــذة النوعيــة أقــل أهميــة مــن الكميــة، غيــر أن ذلــك ال يعفــي  •
 ).   431:2003،أبو نبعة. (وذكاء
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 :خطوات استراتيجية العصف الذهني في تعليم القراءة •

ي تعلـــيم القـــراءة مـــن أجـــل الفهـــم وتنميـــة تتـــوزع خطـــوات تنفيـــذ اســـتراتيجية العصـــف الـــذهني فـــ
  :مهارات التفكير المعرفي بين مرحلتين

مرحلة اإلعداد والتهيئة لجلسة العصف الذهني أو درس القراءة التي تشتمل علـى : األولى �
  :الخطوات اآلتية

تحديــد الموضــوع الــذي يحتــوي علــى الموقــف الُمشــكل ويقتضــي إعمــال الفكــر إليجــاد حــل  - أ
 .له

دراسة الموضوع وما يراد من قراءته لكي يتوجه مسـار التفكيـر نحـو أهـداف  تحديد أهداف - ب
 .محددة

التأكــد مــن أن مســتلزمات العصــف الــذهني متــوافرة وأن بيئــة الــتعلم يمكــن أن ُتــنظم لتلبيــة  - ت
 .متطلباته

تحديد النشاط الخاص بالعصف الذهني الذي يسهم في توليد أفكـار جديـدة تتسـم باإلبـداع  - ث
 .واألصالة

خطة لتوزيع الطلبة بين مجموعات صغيرة متجانسة تتسم بانسجام أفرادها ورغبـتهم وضع  -  ج
 .في العمل معاً 

 .صوغ المشكلة بشكل واضح يتسم بالدقة والتحديد والخلو من الغموض وقبول التأويل -  ح

 .صوغ األسئلة الالزمة الستثارة التفكير وعصف أذهان الطلبة في جلسة العصف الذهني -  خ

 .صي اآلراء المحتملة للطلبة ووضع خطة للتعامل معهاتقالمعلم محاولة  - د

 

  :تنفيذ، وتشتمل على الخطوات التاليةمرحلة ال: ثانيةال �
تنظـيم قاعــة الــدرس، وترتيـب مقاعــد الجلــوس بطريقـة تســمح لجميــع الطلبـة بالمشــاركة فــي  - أ

 .الحوار وطرح األفكار

تزام بها في جلسة العصف تذكير الطلبة بمبادئ العصف الذهني والقواعد التي ينبغي االل - ب
 .الذهني والخطوات التي يسير عليها وتوضيح ذلك

 .طرح الموضوع وذلك بكتابة عنوان الدرس والتعريف بالموضوع - ت

 .تحديد المشكلة التي يتناولها الموضوع وصياغتها بشكل واضح - ث

قــراءة الموضــوع مــن الطلبــة لالطــالع علــى أبعــاد المشــكلة وكيفيــة معالجتهــا مــن الكاتــب  -  ج
 .دوين المالحظات، وتحري الحل الممكن لهاوت

 .تحليل عناصر المشكلة من وجهة نظر الطلبة قبل الخوض في البحث عن حل لها -  ح
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عـن األسـئلة واالستفسـارات التـي يمكـن أن يطرحهـا الطلبـة حـول أيـة معلومـة المعلم إجابة  -  خ
 .جة إلى توضيحمثل معاني المفردات والتراكيب اللغوية، أو المفاهيم الغربية التي بها حا

إثــارة دافعيــة الطلبــة نحــو المشــاركة والخــوض فــي المشــكلة وهــذا مــا يطلــق عليــه اإلحمــاء  - د
الــذي يعنــي تــوفير بيئــة نفســية يســودها الــود والمــرح والدعابــة للــدخول فــي عمليــة العصــف 

 .واستمطار عقول الطلبة

جموعــة مــن البــدء بعمليــة طــرح األفكــار مــن الطلبــة وتســجيل األفكــار التــي تطرحهــا كــل م - ذ
على السبورة على أن تصـنف هـذه األفكـار فـي فئـات تبعـًا لمـا بينهـا مـن مشـتركات المعلم 

 .على أن يعطى الوقت الالزم للحصول على أكبر قدر ممكن من تلك األفكار

فحص األفكـار وتصـنيفها وتقويمهـا وتصـفيتها باالشـتراك بـين الجميـع لغـرض تحديـد قيمـة  -  ر
 .األفكار

بعد فحص الحلول أو األفكار المطروحة في ضوء المعايير السـابقة : اختيار الحل األمثل -  ز
يتم اختيار الحل األمثل للمشكلة بمشاركة الجميع وترك الحلول األخرى في ضوء مناقشـة 

 .البـــدائل وتبيـــان مـــا لهـــا ومـــا عليهـــا أو إخضـــاعها لعمليـــة تجريـــب لمعرفـــة مـــدى فاعليتهـــا
 ).109:2009عطية،(

  

  :صف الذهنيمميزات استراتيجية الع •
 .تنمي خصائص التفكير اإلبداعي كالمثابرة واألصالة واالستقاللية، وٕاشراقة الفكر والتحقق •

 .تثير البهجة والحيوية والنشاط لدى المتعلمين في الدرس •

 .تمنح الطلبة الفرصة للتعبير عن آرائهم وطرح أفكارهم •

 .ةتدريب الطلبة على احترام آراء اآلخرين وتعودهم آداب المجالس •

 .تعود الطلبة األسلوب العلمي في المناقشة •

 .تنمي روح التعاون وحب العمل الجماعي لدى الطلبة •

 .يكون المتعلم فيها محور العملية التعليمية •

 االســـتراتيجية ن الطلبـــة بموجـــب هـــذه تـــؤدي إلـــى فهـــم الموضـــوع القرائـــي مـــن جميـــع زوايـــاه أل •
 ).112:2009عطية،.(ينظرون إلى الموضوع من زوايا مختلفة

  

 :عيوب استراتيجية العصف الذهني •

 :أن للعصف الذهني عيوب منها) 96:2008نبهان،(عن  نقالً ) 113:2009عطية،(ذكر 

 .قد ال تكون األفكار التي يطرحها الطلبة أصيلة لتسرعهم في طرحها •

 .ال تؤدي أهدافها االستراتيجية عند عدم االلتزام بمبادئ تنفيذ هذه  •

 .وقدرة إدارية قد ال تتوافر لدى بعض المعلمينيتطلب تنفيذها خبرة  •
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 :استراتيجية التفكير بصوت عال •

علــى القيــام بمســاءلة أنفســهم قبــل التالمــذة التفكيــر بصــوت عــال علــى حــث اســتراتيجية تقــوم 
وأثناء وبعد االنتهاء من أداء المهمـة أو حـل المشـكلة، وذلـك بصـورة متكـررة لالستيضـاح حـول مـا 

فعلونـــه، أو مـــا قـــاموا بفعلـــه، وذلـــك مـــن أجـــل إبقـــاء وعـــيهم بمســـار تفكيـــرهم فـــي ينـــوون فعلـــه، أو ي
  ).53:2012عبد الغني،. (مستوى اليقظة والتركيز المطلوبين لتنفيذ أنشطة التفكير بفاعلية

اعليــة فــي كمــا وتعــد اســتراتيجية التفكيــر بصــوت عــال مــن االســتراتيجيات التــي اســتخدمت بف
على التفكير عندما يتعلم المهمـة، باإلضـافة إلـى أنهـا التالمذة ها تعين ألن تنمية المهارات اللغوية؛

تدربهم على كيفية النمذجة وتقليد معلميهم، وخاصـة عنـدما يتعرضـون لمفـردات جديـدة أو صـعبة، 
فمن خالل تكرار الكلمة بصوت عال ربما يسهم ذلك في محاولة استكشاف المعنى وفتح مغاليقه، 

يســـتطيعون استكشـــاف إلماعـــات الســـياق، االســـتراتيجية  يســـتخدمون هـــذه  عنـــدماالتالمـــذة كمـــا أن 
وزيادة قدرتهم على الوعي بالسوابق أو اللواحق أو الزوائد في الكلمة فيتنبهون لها، أو ربما تعيـنهم 
علــى اســتدعاء كلمــة أخــرى ســبق لهــم معرفتهــا، وعقــد مشــابهة بينهمــا ســواء فــي الصــوت أو الرســم 

  ).354:2011عبد الباري،. (نىاإلمالئي أو حتى المع

  :التفكير بصوت عالاستراتيجية أهمية  •
 .بأنفسهم كمتعلمين ونمكنهم من تحسين أدائهم األكاديمي التالمذة تزيد من تحكم  •

 .على فحص معارفهم ومهاراتهم ومواقفهم الشخصيةالتالمذة تساعد  •

 .لمعنىتساعد عل منع سلبية الطالب، والتعلم عن طريق الحفظ دون فهمهم ل •

على إطالق استجاباتهم دون قيود مع عدم وجود فجوة زمنيـة بـين أداء المهـام التالمذة تساعد  •
 .والتعبير عنها لفظياً 

علـى التعبيـر عـن العمليـات التعاونيـة وتنميـة المنطقيـة وزيـادة قـدرتهم علـى التالمـذة زيادة قدرة  •
 ).53:2012عبد الغني،. (اكتساب المعرفة

 

 

 :التفكير بصوت عال استراتيجيةخطوات  •

تحديــد معــاني الكلمــات الجديــدة التــي التالمــذة عنــدما يصــعب علــى االســتراتيجية تســتخدم هــذه 
  :في ضوء عدة خطوات وهياالستراتيجية تواجههم وتسير هذه 

 .تحديد الصفحة أو المقطع الذي يتضمن بعض الكلمات غير الواضحة أو المبهمة •
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تلفظــه بالكلمــات الصــعبة يبــدأ بممارســة التفكيــر فــي  يقــرأ المعلــم القطعــة بصــوت عــال، وعنــد •
إلى تصرف المعلم وكيف يمكـن محاكـاة المعلـم التالمذة معنى الكلمة التي استوقفته، وينصت 

 .فيما أداه

 . يمكن للمتعلم ممارسة عمليات التفكير التي قام بها المعلم مستعينّا ببطاقة مالحظة •

وان الفصــل، أو العنــاوين الفرعيــة المتضــمنة أســفل التنبــؤ مــن خــالل تأمــل عنــللتالميــذ يمكــن  •
 .العنوان الرئيس

يتم ذلك من خالل االستعانة بالنص القرائي أو االستماعي حيث يتم : تنمية الصور وتطويرها •
 .بناء مجموعة من الصور العقلية من خالل المعلومات المتضمنة في الفصل

روابط أو وصالت بين المعلومات القديمـة بعمل التالمذة حيث يقوم : المشاركة في التشابهات •
 .معناها ونوبين الكلمات الجديدة التي يجهل مالسابق تخزينها في ذاكرته

فيمــــا اعترضــــهم مــــن مشــــكالت أو صــــعاب عنــــد قــــراءة التالمــــذة حيــــث يفكــــر : مراقبــــة الفهــــم •
 .الموضوع أو عند االستماع إليه

الســـتماع لـــه مـــرة أخـــرى، للتحقـــق مـــن قـــراءة الموضــوع أو االتالمـــذة حيـــث يعيـــد : تنظــيم الفهـــم •
 ).355:2011عبد الباري،. (مواجهتهم للصعوبات نفسها التي واجهتهم من قبل

 

  :استراتيجية التفكير بصوت عالإجراءات  •

هي التفكير بصوت عال ستراتيجية الجراءات العديد من اإل )357:2011عبد الباري،(اقترح 
  :كالتالي

هــذه المرحلــة اســتدعاء وتنشــيط القــراء أو المســتمعين يــتم فــي : تنشــيط المعرفــة الســابقة .1
لخبـراتهم الســابقة عــن الموضــوع، حيـث يــتم استحضــار الموضــوع ومـا يتضــمنه مــن أفكــار 

 .المؤلف، والسياق التاريخي وهذه العملية تسهم بشكل كبير في فهم النص الجديد

الـنص المسـموع  يتم في هذه المرحلـة محاولـة تحليـل:  فك رموز النص إلى دالالت ومعان .2
أو المقـــروء إلـــى لبناتـــه األساســـية الكلمـــات أو المفـــردات، عـــالوة علـــى تحديـــد معـــاني هـــذه 
الكلمــات، ثــم تحليــل هــذه الكلمــات إلــى جــذرها اللغــوي، وبمــا بهــا مــن ســوابق أو لواحــق أو 

 .زيادات في بنية الكلمة

لمســتمعون عمــل فكلمــا اســتطاع القــراء أو ا: القيــام بــإجراء ارتباطــات أو روابــط شخصــية .3
روابط بين معلوماتهم السابقة أو بين كلماتهم السابق تخزينها فـي ذاكـرتهم كـان اسـتيعابهم 
للنص استيعابًا شامًال لكافـة جزئياتـه، وهـي بالفعـل روابـط شخصـية ذاتيـة تختلـف مـن فـرد 

 .ألخر
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بة أو يـتم فـي هـذه المرحلـة محاولـة التوقـع أو التنبـؤ بداللـة الكلمـات الصـع: عمل تنبـؤات  .4
غير المعروفة بالنسبة لهم، ويتم ذلك من خالل التفكير في هذه الكلمات، ومحاولة ربطها 

 .بغيرها من الكلمات التي سبق تعلمها

تقوم هذه المرحلة على بناء القارئ أو السامع مجموعة من الصور الذهنيـة عـن  :التصور .5
رة الكتابيـة، أو الصـورة الصورة النطقية، أو الصو : الكلمات، بحيث تشمل عدة صور منها

 . الداللية أو الصورة الحسية وربما يتم تكوين صور لكل الجوانب السابقة للكلمة الجديدة
  

  :مستلزمات نجاح التعليم باستراتيجية التفكير بصوت عال •
 يستلزم نجاح استراتيجية التفكير بصوت عال ما يلي

 .دواها في عملية التعلموٕاجراءاتها وجاالستراتيجية تبصير الطلبة بماهية هذه  •

 .في التعلماالستراتيجية تدريب الطلبة على استخدام هذه  •

 .عدم رضا المعلم بالتعلم المبني على الحفظ من دون فهم المعنى •

امتالك المتعلم المفكر بصوت عـال والمسـتمع مهـارات معرفيـة، ومهـارات تواصـل تمكـنهم مـن  •
 .االستراتيجية تطبيق هذه 

التفكيـــر اســـتراتيجية لفيـــة ثقافيـــة تجعلهـــم مـــؤهلين لممارســـة الـــتعلم بموجـــب خالتالمـــذة امـــتالك  •
 .بصوت عال

ل عدم سرعة المفكر المتحدث لكـي يمـنح المسـتمع فرصـة للمتابعـة والتحليـل ورصـد نقـاط الخلـ •
 ).184:2009عطية،. (ألغراض تعديلها

  

 :مميزات استراتيجية التفكير بصوت عال  •

وتســاعده علـى فهــم المعنـي وتبعــده عـن الحفــظ غيــر  الــتعلم، تجعـل الطالــب إيجابيـًا فــي عمليـة •
 .القائم علي الفهم

 .تزيد من قدرة الطالب على التحكم في عمليات تفكيره وتحسن أدائه •

 .تعود الطلبة التفكير المنظم الذي يتسم بالدقة والعمق •

 .تمكن الطلبة من إيصال ما يعرفونه بالفعل إلي المعلم •

 .مواطن الخلل في تفكير طلبته والفهم الخاطئ لبعض المفاهيمتمكن المعلم من اكتشاف  •

 .تساعد الطلبة على تفحص معارفهم العلمية ومعارفهم السابقة وربطها بالتعليم الجديد •

 .تمكن الطلبة من العمل سوية الكتشاف األخطاء والمشوشات، وعوائق التفكير •

  ).183:2009عطية،( 
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 :استراتيجية إلماعات السياق •

مـن السـياق، والسـياق يكـون  اق المتبعـة لتحديـد معنـى الكلمـة واسـتنباطهائـيقـة مـن الطر هي طر 
أو فصًال كامًال، وهناك سياق سابق يكـون قبـل الكلمـة الصـعبة، وسـياق  ،أو فقرة ،أو جملة ،عبارة

  .الحق يكون بعد الكلمة الصعبة

داللي، وسـياق الموقـف  السـياق الـالسـياق النحـوي، : كما أن هناك عـدة أنـواع مـن السـياق منهـا
ياق المعرفـي والسـياق ، والسـ)للتخصص أو الموضوع التي ترد فيه أي اختالف معنى الكلمة وفقاً (

يعتمـــد تحديـــد معـــاني الكلمـــات الجديـــدة علـــى مـــا نســـميه إشـــارات الســـياق أو إلماعـــات االجتمـــاعي 
ى المعنـى المـراد للكلمـة السياق أو تلميحات السياق، وما يرتبط بهذه التلميحات مـن قـرائن دالـة علـ

  . الجديدة

أن هنـــــاك العديـــــد مـــــن اإلشـــــارات أو اإللماعـــــات يمكـــــن ) 345:2011عبـــــد البـــــاري،(وذكـــــر 
  :استخدامها لتحديد ما يلي

 .شرح الكاتب أو المتكلم لداللة الكلمة الصعبة أو الجديدة الواردة في الموضوع .1

 .ذكر مرادف للكلمة يؤدي معناها بسهولة ويسر .2

 .ف واضح ومحدد للكلمة الجديدة، أو تقديم تعريف لكلمات غير مألوفةتقديم تعري .3

 .داللة المقارنة فغالبًا ما يتم استخدام كلمة غير معروفة بمقارنتها بكلمة معروفة .4

ضرب األمثلـة، ( وهي تلك التي يستخدمها الكاتب أو المتكلم إلفهام المعني : األمثلة السياقية .5
 ).البراهينالحجج، االستشهادات، األدلة و 

فعنـــدما نقـــف عنـــد كلمـــة صـــعبة وغريبـــة فـــي العربيـــة، ونحـــاول : اســـتنتاج المعنـــى مـــن الســـياق .6
التــدليل علــى معنــى هــذه الكلمــة ربمــا نفشــل فــي الوصــول إلــى هــذا المعنــى، فــإذا قرأنــا الســياق 

 .نستطيع تخمين أو استنتاج المعنى

وصــالت بــين المعلومــات التــي  بعمــل روابــط أوالتالمــذة حيــث يقــوم : المشـاركة فــي التشــابهات .7
 : تستخدم للتعرف على بنية الكلمة أو تركيبها ما يلي

وسيط الخير أو قطار الحياة، يـتم تحديـد معنـى الكلمـة : تحليل كلمتين ركبتا معًا مثل - أ
 .المعروفة للوصول إلى معنى الكلمتين معاً 

ين والتــاء اســتراح، فــاأللف والســ: تحليــل الكلمــة التــي تحــوي ســوابق أو لواحــق مثــل - ب
 .الحقة) الواو والنون(سوابق، وكلمة مسلمون 

 ).عص، فو، رة: (الكلمات التي تتضمن مقاطع صوتية مثل - ت

 .الكلمات التي تحتوي على مقاطع نطقية غير نظامية أو غير منتظمة في نطقها - ث
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خريطـــة الكلمـــة هـــي مـــنظم رســومي تعـــين المـــتعلم قارئـــًا كـــان أو مســـتمعًا فـــي : خريطــة الكلمـــة .8
 .معنى الكلمة وما يرتبط بها من معاني مختلفة أو مرادف الكلمة مع كلمات أخرى تحديد

ويقــوم علــى التخيــل أو التصــور البصــري لداللــة الكلمــة الجديــدة، ومحاولــة : التصــور البصــري .9
تكوين صورة حسية وبصـرية ودالليـة عـن معناهـا، ممـا يعـين علـى تـذكر الصـورة وقـدرة العقـل 

 .اإلنساني على تذكرها

أشــارت إلــى أن قــرائن ) 142:1999( ريمــا الجــرفأن ) 384:2011(كــر عبــد البــاري وذ
حــق للكلمــة توجــد فــي الــنص الســابق أو الال ؛ى جمــلأو حتــ ،أو عبــارات ،الســياق هــي كلمــات

الصـعبة، وتسـاعد القــارئ أو المسـتمع علـى التنبــؤ بنطـق الكلمـة الصــعبة أو معناهـا، كمـا أنهــا 
  :ى الكلمة الصعبة، وتنقسم هذه القرائن إلى نوعين هماتساعد المتعلم على تحديد معن

وتتكـــون قـــرائن الداللـــة مـــن عالقـــات معنـــى معـــين موجـــودة بـــين : قـــرائن الداللـــة: النـــوع األول •
الكلمات، وقد تكون القرائن ضمنية داخل السياق لتعطي القـارئ معلومـات إضـافية، وغالبـًا مـا 

كـــن أن تســـتخدم إحـــداهما بمعـــزل عـــن األخـــرى، تســـتخدم القـــرائن الضـــمنية والظـــاهرة معـــًا، ويم
 :وتعتمد قرائن الداللة على

 .ما لدى القارئ من معلومات عامة -

 .على حصيلته من المفردات والمفاهيم -

 .على درجة إتقانه لقواعد اللغة -

  .على قدرته على التفكير المنطقي -
ات إعرابيـة موجـودة وتشـمل قـرائن التركيـب أي إشـارات أو عالمـ: قرائن التركيـب :النوع الثـاني •

ـــة، أو موقـــع الكلمـــة فـــي  فـــي أواخـــر الكلمـــات أو أدوات أو طريقـــة ترتيـــب الكلمـــات فـــي الجمل
 .استنباط معاني المفردات الصعبةالجملة تساعد الطالب على 

 

 :إلماعات السياق هي استراتيجياتومن األنشطة التي يمكن توظيفها ضمن  -

علـى تحديـد معـاني الكلمـات الصـعبة أو غيـر ذة التالمـوهي تسهم في معاونـة : أنشطة التتمة •
 :هيجراءات المعروفة لهم، ويمكن تنفيذ هذا النشاط من خالل مجموعة من اإل

 .تي تتضمن كلمات صعبة على التالميذقراءة المعلم الجملة ال - أ

 .استبدال المعلم الكلمة الصعبة بكلمة أخرى تؤدي المعنى نفسه - ب

فـــي إمكانيـــة اســـتبدال الكلمـــة المجهولـــة أو غيـــر مـــع بعضـــهم الـــبعض التالمـــذة مناقشـــات  - ت
 .الموجودة بكلمة أخرى تحقق أو تؤدي المعنى المراد

 .كتابة الكلمة على السبورة أو جهاز اإلسقاط العمودي - ث

 .للجملة ومحاولة تخمين الكلمة الناقصةالتالمذة قراءة  -  ج
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 .التالميذة الجديدة التي توصل إليها التحقق من أن الجملة تتضمن بالفعل الكلم -  ح

 .التنبؤ بكلمات أخرى جديدة تحمل المعنى نفسه للجملة -  خ

  .التالميذالتحقق من أن الجملة تتضمن بالفعل الكلمة الجديدة التي توصل إليها  - د

 :ويتم هذا النشاط من خالل عدة خطوات: نشاط تنمية المفردات •

 .كلما أمكن ذلكللتالميذ تدريس السياق ومكوناته  - أ

 .كيفية توظيف السياق اللغوي لتحديد معاني الكلمات الجديدة علىالتالمذة تدريب   - ب

الكلمات التشجيعية، حيث يقوم المعلم بإعـداد صـحيفة للفصـل تتضـمن الكلمـات التـي تـم   - ت
 .استيعابها أو تعلمها في هذا األسبوع

 .التفكير في الكلمات أو العبارات أو الجمل التي تحفز المتعلمين للتعلق بها  - ث

 .على استخدام السياق للتنبؤ بمعاني الكلمات الجديدةة التالمذتشجيع  -  ج

علـى البحـث التالمـذة وهـذا النشـاط يقـوم علـى معاونـة  :نشاط البحـث عـن الكلمـات المفتاحيـة •
عن الكلمة األساسية في الموضوع، ألنهـا بمثابـة المفتـاح الـذي سـيحدد كافـة الكلمـات األخـرى 

  .كلمةلسبب بسيط وهو أن كل الكلمات خادمة لهذه ال

 :فيذ هذا النشاط من خاللويتم تن: نشاط الكلمات الحية أو الباقية •

بعــض المشــكالت، أو التــي تمثــل للتالميــذ اختيــار المعلــم مجموعــة مــن الكلمــات التــي تســبب 
  .صعوبة في تحديد معناها أو داللتها

ـــل الســـياقي • ات ويـــتم مـــن خـــالل هـــذا النشـــاط التحليـــل الســـياقي لكافـــة المنظمـــ: نشـــاط التحلي
الرســومية الــواردة فــي المقــروء، وتحديــد داللــة هــذه المنظمــات ودورهــا فــي إفهــام القــراء، ومــن 

 : التحليل السياقي ما يليإجراءات 

 .ن كلمة غير معروفة أو صعبة للتالميذينتقي المعلم جملة تتضم - أ

 .كتابة كل كلمة من الكلمات المتضمنة في الجملة في بطاقة ورقية خاصة  - ب

 .، لمحاولة تحديد معناهاة التي تحوي كلمة صعبة بين التالميذبطاقيتم تناول ال  - ت

لداللــة التالمــذة مناقشــة كــل طالــب فــي معنــى الكلمــة التــي فــي بطاقتــه، ومحاولــة تخمــين   - ث
 .الكلمة الصعبة أو غير المعروفة

  .شاف دالالت جميع الكلمات الغامضةالسابقة حتى يتم اكتجراءات االستمرار في اإل  -  ج

ربما تتضـمن الكلمـة الواحـدة معـاني مختلفـة ومتعـددة : اني المتعددة للكلمة الواحدةالمعنشاط  •
كنـوع مــن المشــترك اللفظــي، وهـذا التنــوع أو التعــدد فــي معــاني الكلمـة الواحــدة ربمــا يــؤدي إلــى 

إلى مثل هذه الكلمات يمكن التالمذة ، وللفت نظر إحداث لبس أو غموض في نفوس التالميذ
 : التالية جراءات إتباع اإل

 .اختيار من ثالثة كلمات إلى خمس كلمات في الدرس الواحد - أ
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تقديم هذه الكلمات على السبورة العادية، ويمكن كتابة هذه الكلمات في بطاقـات وتوزيعهـا  - ب
 .على التالميذ

عــن معناهـــا التالمــذة اختيــار كلمــة واحــدة وتكــوين جملــة تتضــمن هــذه الكلمــة، ثــم ســؤال  - ت
 .وداللتها

 .في تحديد أو تعريف الكلمة في السياق األول الذي وردت فيهذة التالميبدأ  - ث

يقوم المعلم بتكوين جملة جديـدة للكلمـة األولـى، بحيـث تتضـمن معنـى مغـايرًا لمعناهـا فـي  -  ج
 .بالتفكير في معنى الكلمة الجديدةالتالمذة الجملة السابقة، ويكلف 

بتخمـين المعنـى الجديـد بنـاء المـذة التثم تكرر الطريقة السابقة لكافة معاني الكلمة، ويقوم  -  ح
 .على السياق الذي وردت فيه

  .هو أخو األم: الخال: مثال
  .الشامة التي في الوجه: الخال      
  السحابة الممطرة: الخال      

وتقــوم علــى تحديــد الكلمــة األساســية قبــل أن تلتحــق بهــا مجموعــة مــن : أنشــطة جــدر الكلمــة •
 : يمكن االستعانة باألنشطة اآلتية السوابق أو اللواحق، ولتحقيق ذلك

فـي معانيهـا المخلفـة، التالمـذة كتابة خمس كلمات تتشابه في سـوابقها ولواحقهـا، ومناقشـة  - أ
 .وكيف أن هذه السوابق أو اللواحق أثرت في المعنى

إعداد جدول أو مخطط يتضمن السابقة والالحقة فـي الكلمـة، والمعنـى الـذي أضـافته هـذه  - ب
 .ةالسابقة أو الالحق

 ما ارتبط بها من سوابق أو لواحق؟و ر الكلمة، خريطة شبكية لجذالتالمذة هل أعد  - ت

كلمــات جديــدة مــن خــالل إضــافة ســوابق أو لواحــق جديــدة علــى جــذر التالمــذة هــل أنشــأ  - ث
 ).354-350: 2011،عبد الباري(الكلمة؟ 

ني الـــذي ويمكــن القــول بــأن اســـتراتيجية إلماعــات الســياق وأنشــطتها قائمـــة علــى القــدح الــذه •
 .يكون المتعلم محوره ، حيث أن السياق ُيستنبط من العبارات أو الجمل السابقة
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 :القراءة والفهم القرائي: لمحور الثالثا

 -مهـــارة التحـــدث -مهـــارة االســـتماع( :مهـــارات اللغـــة العربيـــة األربـــع مهـــارة القـــراءة إحـــدى دتعـــ
يفة مهمة في حياة اإلنسان عبر تطوره الحضـاري فالقراءة تؤدي وظ، )مهارة الكتابة -مهارة القراءة

هم في إثراء دائرة معارف اإلنسـان وتوسـيعها وفـي وي لعمليتي التعليم والتعلم، وتسفهي األساس الق
ْنَسـاَن ِمـْن ) 1(َخلَـَق  اقْــَرْأ بِاْسـِم َربـَك الـِذي (تطـوره الثقـافي والفكـري ومـن هنـا جـاء األمـر اإللهـي  َخلَـَق اْإلِ

ْنَســاَن َمـا) 4(الــِذي َعلـَم بِــاْلَقَلِم ) 3(اْألَْكـَرُم  اقْــَرْأ َوَربــكَ ) 2( َعلَـقٍ  كلــه ، وهــذا )5-1:العلـق) ( ملَْ يـَْعلَــمْ  َعلـَم اْإلِ
   .ن القراءة هي األداة الوحيدة التي بإمكانها نقل اإلرث الحضاري من جيل ألخريدلل على أ

 :مفهوم القراءة وتطوره: القراءة �

وم القراءة السائد حتى منتصف القرن العشرين مقصورًا على مقدرة القارئ علـى نطـق مفهكان 
الكلمات والتميز بين الحروف، بعدها تطور ليشمل مفهوم األفكار المتضمنة  في النص المكتـوب 
وترجمــة رمــوز وأفكــار الــنص لمعــان ودالالت ثــم توســعت عمليــة القــراءة لتشــمل النقــد وٕابــداء الــرأي 

والحكــم فأصــبحت القــراءة بهــذا المفهــوم عمليــة تفكيــر انفعاليــة وواقعيــة يســتخدم القــارئ  واالســتنتاج
الحـديث يعنـي  القـراءة مفهـومن ويمكـن القـول أفيها ما يفهمه وما يستخلصه فـي مواجهـة مشـكالته 

  :ي ما يل

 .جعل القارئ يفيد مما يقرأ في حل مشكالته وفي مواجهة مواقف حياتهالقراءة ت �

 .ية تحليل ونقد لما هو مكتوب والتفاعل معهعملالقراءة  �

 )13:2000الحسن،( .لمتعة نفسية للقارئ ؤديالقراءة ت �

 .القراءة تحتاج إلى عدد من القدرات اإلدراكية والبصرية والصوتية �

  .القراءة عملية فكرية ترمي إلى الفهم والتفاعل مع المقروء �

ـــة عقل" :القـــراءة بأنهـــا) 91: 2007(البجـــة ويعـــرف  ـــة تشـــمل تفســـير عملي ـــة، انفعاليـــة، دافعي ي
الرموز، والرسـوم التـي يتلقاهـا القـارئ عـن طريـق عينـه، وفهـم المعـاني، والـربط بـين الخبـرة السـابقة 

  ."الحكم، والتذوق، وحل المشكالتوهذه المعاني واالستنتاج، والنقد، و 

 : هذا التعريف استشراف ما يأتي من خاللويمكن 

  .المعنى الذهني، اللفظ الذي يؤديه، الرمز المكتوب: أن عناصر القراءة ثالثة هي - أ
 :أن للقراءة عمليتين متصلتين - ب

  .االستجابات الفسيولوجية لما هو مكتوب: األولى
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ــــر : الثانيــــة ــــى، وتشــــمل هــــذه العمليــــة التفكي ــــي خاللهــــا تفســــير المعن ــــتم ف ــــة ي ــــة عقلي عملي
 .واالستنتاج

ة يقـــوم القـــارئ بوســـاطتها بإعـــادة بنـــاء عمليـــة نفســـية لغويـــ" :)85: 2011(ويعرفهـــا السفاســـفة 
معنـى عّبـر عنـه الكاتـب فـي صـورة رمـوز مكتوبـة، والقـراءة فـي ضـوء ذلـك هـي عمليـة اســتخالص 
المعنـــى مـــن الرمـــز المكتـــوب، أو هـــي أداة اتصـــال فكـــري بـــين القـــارئ والكاتـــب مـــن خـــالل الرمـــز 

 ".المكتوب

ـــرتبط عمليـــة عقليـــة مرك): "62: 2007(ويعرفهـــا عاشـــور والحوامـــدة  بـــة وذات شـــكل هرمـــي ت
بالتفكير بدرجاته المختلفة، بحيث أن كـل درجـة تفكيـر تعتمـد علـى مـا تمتهـا وال تـتم بـدونها وبـذلك 
عملية القراءة تماثـل جميـع العمليـات التـي يقـوم بهـا المعلـم فـي التعلـيم فهـي تسـتلزم الفهـم، والـربط، 

  ".واالستنتاج

ة بنائيـة نشـطة يقـوم بهـا القـارئ فـي أثنـاء تفاعلـه يـة عقليـعمل): "2: 2008( جاب اهللاويعرفها 
  ".مع الموضوع المقروء، بغية تحقيق هدف ما، أو إشباع رغبة

أسـلوب مـن أسـاليب النشـاط الفكـري يتضـمن : "بأنهـا) 47: 2008( عيسوي وآخـرونوتعرفها ال
  ".والربط والموازنة والتذكر والتنظيم واالستنباط واالبتكار) اإلدراك ( الفهم 

يــة معقــدة تعتمــد علــى عــدة عمليــات عقليــة مــن عمل): "17: 2009( شــريف وآخــرونعرفهــا وي
فهم واستيعاب وتحليل وٕادراك وتمييـز ونقـد وربـط وتـرف الحـروف والكلمـات، والتفاعـل مـع المقـروء 

  ".من خالل مجموعة من المهارات الالزمة لكل عملية من العمليات السابقة

  :أهمية القراءة -

افذة إلي الفكر اإلنساني الموصلة إلي كـل أنـواع المعرفـة المختلفـة،  فهـي تمكـن الن تعد القراءة
اإلنســان مــن االتصــال المباشــر بالمعــارف اإلنســانية فــي حاضــرها وماضــيها، وســتظل دائمــًا أهــم 
وسيلة التصال اإلنسان بعقول اآلخرين وأفكارهم، باإلضافة إلي أثرها البالغ فـي تكـوين الشخصـية 

  :فهيعادها المختلفة اإلنسانية بأب

 .من أهم وسائل االتصال االجتماعيوسيلة  .1

 .وسيلة لكسب المعارف والمعلومات .2

 .وسيلة إلشباع حاجات وميول الفرد عن طريق القراءة .3

 . تساعد في تكوين الشخصية اإلنسانية المتكاملة .4
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 .تنمي الثروة اللغوية والفكرية لدى الفرد .5

 .ى المقروءتنمي ملكة التفكير والنقد والحكم عل .6

 ).25:2009عبد الباري( .قاطرة المجتمع للتقدم والرقي .7

 :وظائف القراءة -

  :ليف القراءة يمكن تلخيصها فيما يأن وظائ )27:2010(طاهر يرى 

 :وهي تتمثل في :الوظيفة المعرفية .1

تعــد مــن أهــم وســائل التعــرف علــى ثمــار الحضــارة اإلنســانية فــي شــتى فــروع القــراءة  - أ
 .المعرفة

 .اءة الفرد على التقدم في التحصيل الدراسيقر تساعد ال  - ب

عتبــر القــراءة إحــدى وســائل البحــث العلمــي، وعــن طريقهــا نجــد إجابــات لكثيــر مــن ت  - ت
 .تساؤالتنا

 .تسهم القراءة في النمو العقلي للفرد  - ث

 :وتتمثل فيما يأتي :الوظيفة النفسية .2

ال بــــاآلخرين تشــــبع فــــي اإلنســــان حــــاالت كثيــــرة، فبهــــا يشــــبع حاجاتــــه لالتصــــالقــــراءة  - أ
 .ومشاركتهم في أفكارهم ومشاعرهم

 .القراءة تساعد الفرد على التكيف النفسي  - ب

القراءة تساعد الفرد على تنمية ميوله وزيادة اهتماماته، واالستفادة من أوقات فراغـه،   - ت
 .واالستمتاع بحياته

 :وتتجلى هذه الوظيفة في :الوظيفة االجتماعية .3

 .لحياة االجتماعية، فمنها يكسب أفكاره واتجاهاته وقيمهتسهم في إعداد الفرد لالقراءة  .1

االجتماعي من جيـل إلـى جيـل، وهـي عامـل تراث النقل من وسائل وسيلة  تعد القراءة .2
 .من عوامل إحيائه وتنميته وتنقيحه 

 .القراءة وسيلة لالتصال الفكري و التبادل الثقافي بين الشعوب المختلفة .3
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 :ة األساسيةأهداف القراءة في المرحل •

كما جاء في دليل المعلـم ) 4 -1(األهداف العامة لمنهاج اللغة العربية وآدابها  للصفوف : أوالً 
  :)2012(للعام  الفلسطيني

  .االعتزاز بدينهم ولغتهم وعروبتهم ووطنهم  •
 .اكتساب قدر من القيم االيجابية والعادات الحميدة •

 .غير المنهجيةعلى المشاركة في األنشطة المنهجية و  اإلقبال •

 .التدرب على مهارة االستماع في األنشطة المنهجية وغير المنهجية •

 .التدرب على مهارة االستماع واستيعاب ما يسمع •

 .نطق الحروف من مخارجها الصحيحة •

 .صحيحة معبرة جهوريةقراءة مادة مضبوطة بالشكل قراءة  •

 .قراءة مادة قراءة صامتة بسرعة مناسبة •

 .خالية من األخطاءالكتابة الواضحة ال •

 .مراعاة قواعد خط النسخ في كتاباتهم •

 .اكتساب ثروة لغوية تمكنهم من التعبير •

 .التعبير بلغة فصيحة سهلة •

حفظ آيات قرآنية كريمة قصيرة، وأحاديث نبوية شريفة قصيرة، ومقطوعات أدبية، وأناشيد  •
 .وطنية

 .محاكاة األنماط اللغوية التي تعرض لهم •

الخاصة للقراءة في المرحلـة األساسـية كمـا جـاء فـي دليـل المعلـم لمنهـاج اللغـة األهداف : ثانياً 
 :)2012(للعام  )4 -1(العربية في فلسطين للصفوف 

  .االستماع بيقظة واهتمام إلى قراءة المعلم الجهرية •
 .نطق الحروف الهجائية وفق مخارجها الصوتية نطقًا سليماً  •

 .لفة حسب موقعها في الكلمةتمييز الحروف الهجائية بأشكالها المخت •

 .تعرف الحركات القصيرة والطويلة •

 .تعرف السكون والشدة والتنوين بأشكاله المختلفة •

 .الربط بين كلمات الدرس وجمله من ناحية، والصور المناسبة لها من ناحية أخرى •

 .تمييز الكلمات والجمل المتماثلة دون صور •

 .صحيح قراءة كلمات الدرس وجمله قراءة سليمة بنطق •
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 .فهم دالالت ما يقرأ من كلمات وجمل دون صور •

 .اكتساب ثروة لغوية في مجاالت مختلفة •

الجلســـة الصـــحيحة فـــي أثنـــاء : اكتســـاب بعـــض العـــادات الســـلمية المصـــاحبة للقـــراءة مثـــل •
 .القراءة، والمحافظة على بعد مناسب بين أعينهم والكتب

 .وطنية واجتماعيةدينية و : اكتساب بعض االتجاهات والقيم االيجابية •

 اإلنصـات: اكتساب بعض المعارف والقيم واالتجاهـات االيجابيـة أثنـاء عمليـة القـراءة مثـل •
الجيــد، واالســتئذان عنــد الكــالم، والمشــاركة فــي النقــاش، والمحافظــة علــى كتــبهم وأدواتهــم 

 .المدرسية وغيرها

 .المقروء التدرب على القراءة الصامتة بفهم واستيعاب في زمن يتناسب مع الكم •

ش / غ، س/ ظ، ع/ ز، ط/ ذ، ر/ د: ومقابالتهـــا، مثـــل منقوطـــةالتمييـــز بـــين الحـــروف ال •
ز، / ذ: وكذلك بين الحروف المتشابهة في النطق المختلفة في الكتابة أو العكس مثل... 

 ... .س/ ذ، ث/ ظ

 .تحليل الكلمات إلى مقاطع وحروف •

 ).4-3: 2012دليل المعلم،. (القراءة تبيان المعاني واألفكار الرئيسة في الدرس موضوع •
 

 

 :القراءة أنواع -

  :العتبارات أبرزها عدة؛ أنواعتنقسم القراءة إلى 

 .طبيعة األداء •

 .طبيعة الغرض •

 .السرعة •

 : إلى تنقسم: القراءة من حيث طبيعة األداء �

 :الصامتة القراءة :أوالً 

مـــات والجمـــل وفهمهـــا دون التعـــرف علـــى الكل: "بأنهـــا) 79:2006(يعرفهـــا القضـــاة والترتـــوري 
  ".النطق بأصواتها وبغير تحريك الشفتين أو الهمس عند القراءة

تلــــك العمليــــة التــــي يــــتم فيهــــا تفســــير الرمــــوز الكتابيــــة، وٕادراك ): "94:2002(ويعرفهــــا البجــــة 
  ".  مدلوالتها ومعانيها في ذهن القارئ، دون صوت، أو تحريك شفاه



 
37  

أنها قـراءة لـيس فيهـا صـوت وال همـس عمادهـا سـرعة ب): "70:2005(ويعرفها محمد وآخرون 
االستيعاب وتحصل بإتقان عين القارئ فوق الكلمات الجمل دون تلكؤ أو تردد وبـإدراك المـدلوالت 

  ".والمعاني واألفكار الرئيسية والفرعية

 :الصامتة القراءةأهداف  -

 .في القراءة وتذوقهاالتالمذة تنمية رغبة  .1

 .ميذ باأللفاظ والتراكيب والعباراتإثراء المعجم اللغوي للتال .2

 .تنمية قدرة التلميذ على القراءة المتأنية البطيئة، وعلى التركيز في الفهم واإلمعان فيما يقرأ .3

 .تدريب التلميذ على المطالعة، وزيادة سرعة القراءة  .4

 ).97:2009العساف وأبو لطيفة،. (زيادة قدرة التلميذ على فهم المقروء واستيعابه .5

 .دقة المالحظة عند التلميذ وتقوية حواسه تنمية .6

 .تنمية روح النقد والحكم في التلميذ .7

 . تنشيط خيال التلميذ وتغذيته .8
  

 :الصامتة القراءةمزايا  -

 .طريقة اقتصادية في التحصيل ألنها أسرع من القراءة الجهرية •

 .دقةوتتيح لهم شدة االنتباه وحصر الذهن في المقروء وفهمه بالتالمذة تشغل جميع  •

 .لتي ينتهي إليها القارئإنها الطريقة الطبيعية لكسب المعرفة وتحقيق المتعة وا •

اة الشكل واإلعـراب وتمثيـل أيسر من القراءة الجهرية ألنها محررة من أثقال النطق، ومن مراع •
 .المعنى

  .تعود الطالب على االستقالل واالعتماد على النفس •

 .)40:2000و مغلي وسالمة،أب(. مريحة لما يكتنفها من صمت وهدوء •

 .صعوبة تصحيح األخطاء •
 

  

 :الصامتة القراءةعيوب  -

 .تساعد على شرود الذهن، وقلة التركيز واالنتباه مع المعلم .1

 .فيها إهمال، وٕاغفال لسالمة النطق، ومخارج الحروف .2

 .أنها قراءة فردية، ال تشجع القراء على الوقوف أمام الجماعات، أو مواجهة مواقف اجتماعية .3

وضـــعف فـــي صـــحة النطـــق أو ال تســـاعد المعلـــم علـــى التعـــرف إلـــي مـــا عنـــد التلميـــذ مـــن قـــوة  .4
 ).30:2009شريف وآخرون،(العبارات 

 .ال تناسب األطفال، خاصة الضعاف في القراءة .5
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. صعوبة تصحيح األخطاء التي تحدث أثناء عملية القراءة ومن ثم تبقى نفس األخطاء تتكرر .6
 ).24:2007عبابده،(

 :الجهرية القراءة :ثانياً 

يقصـــد بهـــا نطـــق الكلمـــات والجمـــل بصـــوت مســـموع، ): "79:2006(تـــوري القضـــاة والتر يعرفهـــا 
  ".ويراعى فيها سالمة النطق وعدم اإلبدال أو التكرار

تلــك العمليــة التــي يــتم فيهــا ترجمــة الرمــوز الكتابيــة إلــى ألفــاظ ): "108:2002( البجــةويعرفهــا 
  ". نة الداللة حسب ما تحمل من معنىمنطوقة وأصوات مسموعة، متباي

نطـــق الكـــالم بصـــوت مســـموع بحـــب قواعـــد اللغـــة العربيـــة مـــع ): "61:2012(هـــا زعـــرب ويعرف
  ".مراعاة صحة النطق، وسالمة الكلمات، إخراج الحروف من مخارجها، وتمثيل المعنى

 :الجهرية القراءةأهداف  -

حة النطــــق وضــــبط مخــــارج تــــدريب األطفــــال علــــى القــــراءة الصــــحيحة والتــــي تركــــز علــــى صــــ .1
 .الحروف

تــدريب األطفــال علــى صــحة األداء ومراعــاة عالمــات التــرقيم، ومحولــة تصــوير نبــرة الصــوت  .2
 .للحاالت االنفعالية

 .تعويد األطفال القراءة بسرعة .3

 .يمكن من خالل هذا النوع مـن القـراءة إكسـاب األطفـال الجـرأة والقـدرة علـى مواجهـة الجمهـور .4
 .)25:2008عبابده،(

 

 :الجهرية القراءةمزايا  -

 .في النطق، فيتسنى عالجهاالتالمذة وسيلة للكشف عن أخطاء  .1

 .على إدراك مواطن الجمال والذوق الفنيالتالمذة تساعد  .2

 .الشجاعة وتزيل صفة الخجل وتبعث الثقة في النفسالتالمذة تعود  .3

 .تسر القارئ والسامع معًا، فيشعر كل منهما باللذة واالستمتاع .4

 .)42:2000أبو مغلي وسالمة،( .للمواقف الخطابية ومواجهة الجماهيرالمذة التتعد  .5

 .تحقق ذات التلميذ وتشبع حاجاته  .6

 .تساعد في تنمية األذن اللغوية عند التلميذ .7
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 :جهريةالعيوب القراءة  -

تأخذ وقتًا أطول من القراءة الصامتة، لما فيها من مراعاة لمخارج الحروف، والنطق الصـحيح  �
 .اتللكلم

 .يبذل القارئ  في هذه القراءة جهدًا أكبر من مثيلتها الصامتة �

الفهم عن طريـق هـذه القـراءة أقـل، الن جهـد القـارئ يتجـه إلـى إخـراج الحـروف مـن مخارجهـا،  �
 .ومراعاة الصحة في الضبط

 .في هذه القراءة وقفات في حركات العين أكثر من القراءة الصامتة �

  .ا الطالـــب خـــارج الصـــف أو المدرســـةيســـتطيع أن يمارســـه أنهـــا قـــراءة تـــؤدى فـــي الصـــف، وال �
 .)109:2002البجة،(

 .عدم عناية القارئ بالمعنى بدرجة كافية، نظرًا النصراف جهده لمراعاة ضبط الكلمات �

 .قد ال تتسع الحصة لقراءة جميع التالميذ �

  .ها بغير الدرسفي أثنائالتالمذة قد ينشغل بعض  �

  :باالستماع القراءة :ثالثاً 

هــــي العمليـــة التــــي يســـتقبل فيهـــا اإلنســــان المعـــاني، واألفكــــار ): "112:2002( البجـــةيعرفهـــا و 
  ".الكامنة وراء ما يسمعه من األلفاظ والعبارات التي ينطق بها القارئ قراءة جهورية

بأنها قدرة المستمع على فهم وٕادراك ما يسـمع، ويكـون ذلـك ): "25:2006(وتعرفها عبد الحميد 
مــة األصــوات إلــى دالالت، ويحتــاج ذلــك إلــى قــدرة فائقــة علــى التركيــز بعيــدًا عــن بتمكنــه مــن ترج
  ".الشرود الذهني

  ". بأنها قدرة المستمع على استقبال المعاني وترجمتها إلى دالالت: "بأنهاويرى الباحث 

 :قراءة باالستماع الأهداف  -

 إكساب الطالب القدرة على التركيز ومتابعة المسموع .1

 القدرة على فهم ما يسمع بسرعة تتناسب مع سرعة المتحدثإكساب الطالب  .2

 إكساب الطالب آداب االستماع والبعد عن التشويش .3

 )26:2006عبد الحميد،( إكساب الطالب آداب مناقشة المسموع وبيان الرأي فيه .4

الكشف عن مواهب الطالب، ومعرفة مواطن ضعفهم في بعض نواحي القراءة والعمـل علـى  .5
 .عالجها

 .لبدايات األولى لعملية النقد في المستقبلتكوين ا .6
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 :باالستماع  القراءةمزايا  -

 .على حسن اإلصغاء واالنتباه وسرعة الفهمالتالمذة تدريب  .1

  .والكشــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــواهبهمالتالمـــــــــــــــــــذة ين تعـــــــــــــــــــرف الفــــــــــــــــــــروق الفرديــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــ .2
 ).101:2009العساف وأبو لطيفة،(

 .والعمل على عالجهاالتالمذة الوقوف على مواطن ضعف  .3

 .أثر عظيم في تعليم المكفوفين لها .4

 .تستخدم في جميع المراحل الدراسية والجامعات .5
 

 

 : عيوب القراءة باالستماع -

 على جودة النطق وحسن اإللقاءالتالمذة ال تتوافر فيها فرص تدريب  .1

  .وانصـــــــــــــــــرافهم عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدرسالتالمـــــــــــــــــذة قـــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــدعاة علـــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــث  .2
 .)101:2009العساف وأبو لطيفة،(

 .يعجزون عن مسايرة القارئ التالمذةبعض   .3

 

  : القراءة من حيث طبيعة الغرض �

  :يمكن التميز بين عدة أنواع من القراءة من حيث غرض القارئ أهمها

يراد بها استظهار المعلومات، وحفظها، فالقارئ في هذا النوع محتاج : القراءة التحصيلية - أ
 .مإلى كثرة اإلعادة والتكرار، ويقصد بها أيضًا الفهم واإللما

فيها يقوم القارئ بـالرجوع إلـى عـدة مصـادر لجمـع مـا يحتـاج إليـه : قراءة جمع المعلومات - ب
مــن معلومــات، وهــذا النــوع يتطلــب مــن الــدارس مهــارة الســرعة فــي تصــفح المراجــع، ولعــل 

 .الباحثين والعلماء هم أكثر احتياجا لها النوع من القراءة

معــين فــي لمحــة مــن الــزمن، كقــراءة تهــدف إلــى معرفــة شــيء : القــراءة الســريعة الخاطفــة - ت
 .فهارس الكتب، وقوائم المؤلفين

هي تكوين فكرة عامة عن موضوع، كقراءة تقريـر أو كتـاب جديـد : قراءة التصفح السريع - ث
 .وهذا النوع تتطلبه حياتنا الراهنة نظرًا لضخامة اإلنتاج اليومي من المطبوعات

العقلية، كقراءة األدب، والنـوادر، والقصـص، قراءة للمتعة األدبية والرياضة : قراءة الترفيه -  ج
 .فهي قراءة تخلو من التعمق والتفكير، في تزاول في أوقات الفراغ

الغرض منها الفحص والنقد، وذلك كقراءة كتـاب، أو إنتـاج مـا : القراءة النقدية التحليلية  -  ح
لتـــروي، للموازنـــة بينـــه وبـــين غيـــره، لـــذا فالقـــارئ فـــي هـــذه القـــراءة بحاجـــة إلـــى كثيـــر مـــن ا
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ـــر مـــن الثقافـــة، والموهبـــة،  والمتابعـــة، لـــذلك ال يســـتطيع قراءتهـــا إال مـــن حظـــي بقـــدر كبي
 .والفهمواالطالع والنضج 

التفاعــل مــع المقــروء، وهــذا النــوع أشــبه بقــراءة االســتماع، حيــث يتــأثر بهــا : قــراءة التــذوق -  خ
 ).93:2002البجة،. (القارئ بشخصية الكاتب، ويشاركه فيما يقرؤه له مشاركة وجدانية

وهــــي قــــراءة اســــتدراك األخطــــاء اللغويــــة، واإلمالئيــــة، واألســــلوبية، : القــــراءة التصــــحيحية - د
والصيغ اللفظية، وتهدف إلى تصحيح الخطأ، كقراءة المعلـم دفـاتر التالميـذ، وتحتـاج هـذه 

 .القراءة إلى جهد مضاعف من القارئ لكثرة التدقيق، واإلمعان في المادة المقروءة

يقصد بها التعرف إلى ما يحدث لفئات المجتمع من مناسـبات سـارة، : تماعيةالقراءة االج - ذ
. أو أحزان، كقراءة صفحات الوفيات، والدعوات، وتقديم واجب العـزاء الـديني واالجتمـاعي

 ).28:2009شريف وآخرون،(

  

 :القراءة في المرحلة األساسية مهارات -

باطـًا وثيقـًا بطبيعـة عمليـة القـراءة فـي رحلـة مـن مراحـل التعلـيم مهـارات خاصـة تـرتبط ارتملكل 
النمــو الفكــري واللغــوي للتلميــذ، والن لكــل مرحلــة  ىهــذه المرحلــة كمــا تــرتبط فــي ذات الوقــت بمســتو 

مهاراتها الخاصة، لذلك ينبغي أن تكون هـذه المهـارات محـل اهتمـام المـربين، وتعلـم القـراءة عمليـة 
مهـــارات األساســـية، لـــذا ينبغـــي أن تكـــون هـــذه متدرجـــة تعتمـــد كـــل خطـــوة فيهـــا علـــى الكفايـــة فـــي ال

المهـــارات مســـتمرة ومتتابعـــة لتحقيـــق أقصـــى نجـــاح ممكـــن، وفيمـــا يلـــي بعـــض المهـــارات الخاصـــة 
  :بجانبي التعرف والفهم في القراءة

 : مهارات التعرف: أوال

التعــــرف هــــو إدراك الرمــــوز المطبوعــــة بصــــريًا ويضــــيف الــــبعض إلــــي اإلدراك البصــــري فهــــم 
فـــي  معنـــى، ففهـــم المعنـــى جـــزء أســـاس فائـــدة مـــن مجـــرد اإلدراك البصـــري دون فهـــم الالمعنـــى، وال

  :التعرف ومن أهم مهارات التعرف

 .اإلدراك البصري للحروف -

 .التميز بين الحروف بصرياً  -

 .معرفة اسم الحرف -

 .اإلدراك السمعي للحرف -

 .التميز بين الحروف سمعياً  -

 .الربط بين صوت الحرف وشكله -
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 .تمييز الكلمات -

 .تعرف الحروف التي تكتب وال تنطق -

 : مهارات الفهم: ثانياً 

والخطـوة األولــى فــي هــذه العمليـة ربــط خبــرة القــارئ  ،الهـدف مــن كــل قـراءة فهــم المعنــى أساســاً 
بــالرمز المكتــوب، وربــط الخبــرة بــالرمز أمــر ضــروري، ولكنــه أول أشــكال الفهــم والفهــم فــي القــراءة 

معنــى وٕايجــاد المعنــى مــن الســياق، واختيــار المعنــى المناســب يشــمل الــربط الصــحيح بــين الرمــز وال
ــــي األنشــــطة الحاضــــرة  ــــروءة وتــــذكر هــــذه األفكــــار واســــتخدامها فيمــــا بعــــد ف وتنظــــيم األفكــــار المق
والمستقبلة، والنمو المستمر في عمليـة القـراءة ذو أشـكال كثيـرة، والهـدف مـن هـذا هـو فهـم األفكـار 

  :ياء عديدة منهاويعتمد النجاح في هذا األمر على أش

 .دافعية مناسبة -

 .خلفية واسعة عن المفاهيم -

 .مهارات اإلدراك الكلية وتعرفها -

  .القدرة على اإلدراك في وحدات فكرية -

  :ومن أهم مهارات الفهم 

 .إعطاء الرمز معناه -

 .فهم الوحدات األكبر من مجرد رمز، كالعبارة والجملة والفقرة والقطعة كلها -

 .ةالقراءة في وحدات فكري -

 .فهم الكلمات من السياق، واختيار المعنى المناسب -

 .فهم المعاني المتعددة للكلمة -

 .القدرة على اختيار األفكار الرئيسة وفهمها -

 .القدرة على إدراك التنظيم الذي اتبعه الكاتب -

 .القدرة على االستنتاج -

 .القدرة على فهم اتجاه الكاتب -

 .القدرة على االحتفاظ باألفكار -

 .تقويم المقروء ومعرفة األساليب األدبية، وغرض الكاتب والحالة المزاجية له القدرة على -

ــــــــــــــــرة الســــــــــــــــابقة - ــــــــــــــــي ضــــــــــــــــوء الخب ــــــــــــــــق األفكــــــــــــــــار وتفســــــــــــــــيرها ف ــــــــــــــــى تطبي ــــــــــــــــدرة عل   .الق
  ).369:2007زهران وآخرون،(
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 :خطوات عملية القراءة -

 وهــي القيــام بمســح المــادة القرائيــة الدراســية بشــكل ســريع،): Survey( االســتطالع أو المســح .1
 .لتكوين فكرة عامة عن الموضوع

القيــام بتحديــد عــدد مــن األســئلة والتســاؤالت التــي تتصــل بالموضــوع ): Question( الســؤال .2
 .الذي ستدرسه، وذلك لجعل قراءتك هادفة ونشطة

القيـــام بقـــراءة المــادة مركـــزًا علـــى األجـــزاء ذات الصـــلة بأســـئلتك أو أهـــدافك ): Read( القـــراءة .3
 .قيق الهدف المنشودالمحددة، واحرص على تح

بعـــد االنتهـــاء مـــن القـــراءة؛ امـــتحن نفســـك وحـــاول أن ): Recall(االســـتذكار أو االســـترجاع  .4
تســــتذكر ذلــــك لنفســــك ذاتيــــًا، ويمكنــــك االســــتذكار بصــــوت عــــال، أو تكتــــب المعلومــــات التــــي 
توصلت إليها والتي ترتبط بهدف القراءة وباألسئلة التي حددت، حاول استدعاء كل التفاصـيل 

 .لمهمة ذات العالقة بأهدافك الدراسيةا

هــي مراجعــة مــا تــم قراءتــه وكتابتــه ومقارنتــه بمــا هــو منشــود، وٕاعــادة ): Review(المراجعــة  .5
النظر في المادة الدراسية بسرعة للتأكد من مـدى مطابقـة مـا اسـتوعبت وتـذكرت بمـا يجـب أن 

خفقــــت فــــي تــــذكرها أو تســــتوعب وتتــــذكر، واســــتخراج النقــــاط أو المقــــاطع أو الجوانــــب التــــي أ
أخطــأت فــي تحديــدها، والقيــام باســتدعائها بشــكل دقيــق ومحاولــة حفظهــا وربطهــا فــي اإلطــار 

 ).38: 2005مصطفى، .(الكلي لما تعلمت
 

 

 :أغراض القراءة -

  :جب أن تتجه دروس القراءة إلى تحيق األغراض اآلتيةي

 .ائه وتمثيله للمعنىنمية قدرة التلميذ على القراءة وسرعته فيها، وجودة نطقه وأدت - 1

فهــم التلميــذ للمقــروء فهمــًا صــحيحًا، وتمييــزه بــين األفكــار األساســية والعرضــية فيــه، وتكوينـــه  - 2
 .األحكام النقدية عليه

تنميــة قــدرة التلميــذ علــى تتبــع مــا يســمع، وفهمــه فهمــًا صــحيحًا، ونقــده واالنتفــاع بــه فــي الحيــاة  - 3
 .العملية

 .تحصيل المعلومات وتنميتها وتنسيقها - 4

 .الكسب اللغوي، وتنمية حصيلة التلميذ من المفردات والتراكيب الجديدة والعبارات الجميلة - 5

 .تدريب التلميذ على التعبير الصحيح عم معنى ما يقرأ - 6

. ة والفهـــارسازديـــاد قـــدرة التلميـــذ علـــى البحـــث واســـتخدام المراجـــع والمعـــاجم واالنتفـــاع بالمكتبـــ - 7
 ).85: 2005الركابي، (
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 :ئية وخصائصهاالمهارات القرا -

تعـــد المهــــارة القرائيــــة المصــــدر الثــــاني بعــــد مهــــارة االســــتماع فــــي الحصــــول علــــى المعلومــــات 
  :واألفكار، واألحاسيس التي لدى اآلخرين، ولعل أبرز المهارات القرائية يتمثل في

ويقصد بها الوقت الذي يسـتغرقه الطفـل الطبيعـي النمـو الُمـدّرب فـي إعـادة : لسرعة القرائيةا -
الكلمة في ذهنـه، ثـم االنتقـال إلـى الكلمـة التـي تليهـا، دون أن يتـرك فتـرة زمنيـة ملموسـة  بناء

 بينهما، على أن يأخذ بعين االعتبار المهارات القرائية، واالستيعابية األخرى

مــن تغييــر النبـــر التالمــذة وتعنــي أن يــتمكن صــغار : القــدرة علــى تنويــع الصــوت وتغييـــره -
مل، واألساليب اللغوية، فيفرق صوتيًا بـين أسـلوب التعجـب، الصوتي على وفق اختالف الج

 ... .واالستفهام، والنداء

أن يقــف بعـد نهايــة كــل جملــة وقفــة  :القــدرة علــى الّتمشــي فــي القــراءة مــع عالمــات التــرقيم -
 .معقولة، وعند الجملة التي تنتهي بفاصلة وقفة أقل، وأن يقف في نهاية الفقرة مدة أطول

الجانــب (أن ينطــق حركــات أواخــر الكلمــات وتغييرهــا علــى وفــق : رابيــةضــبط الحركــات االع -
 .تغيير المواقف اإلعرابية) النحوي

وأقل هذه القدرة أن يدرك النطق الفصيح الذي نطق بـه : القدرة على نطق الكلمة نطقًا جيداً  -
 .العرب، بغض النظر عن المخالفات الكتابية

ــة  - ــين األصــوات اللغوي ــق ب ــى التفري كصــوت الســين والصــاد، والــدال : المتشــابهةالقــدرة عل
 .والضاد، والتاء والطاء

 .إخراج األصوات من مخارجها الصحيحة -

مثـل ترقيـق الـالم وتفخيمهـا، : القدرة على نطق الصفات الصوتية لبعض الحـروف كمـا هـي -
 .والراء المرققة والمفخمة

، الـذين ينطقـون الـراء الصـغارالتالمـذة والتـي يعـاني منهـا كثيـر مـن : تجنب العيوب النطقية -
  .غينـــــًا، أو يـــــاء، أو المـــــًا، أو الـــــذين ينطقـــــون الشـــــين ســـــينًا، أو الـــــذال زايـــــًا أو غيـــــر ذلـــــك

 ).71 -68: 2005البجة، (

 :ويمكن إبراز خصائص مهارات القراءة فيما يلي

 .تحتاج مهارات القراءة إلى ممارسة وتدريب لكي تتكون وتنمو -

ـــ - ة، حيـــث تعـــد فـــي المراحـــل الســـابقة أساســـًا للنمـــو فـــي تنمـــو مهـــارات القـــراءة بصـــورة تراكمي
 .المراحل الالحقة
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ال تقف مهارات القراءة عند حد اإلدراك والفهم، بل تتطلب تفاعل القارئ مع النص والتفكيـر  -
 .فيه ككائن حي

تتكون مهارة القـراءة مـن عمليتـين، إحـداهما خارجيـة ظـاهرة مـن خـالل آليـات القـراءة وٕاخـراج  -
 .ملية الثانية داخلية مستترة تركز على فهم المقروء بمستوياته المختلفةاألصوات، والع

القــراءة عمليـــة بدائيـــة نشــطة ومســـتمرة توجههـــا أهــداف محـــددة، فالقـــارئ يعتمــد علـــى خبراتـــه  -
  . الســـابقة فـــي فهـــم الـــنص، واســـتيعابه ونقـــده، كمـــا أنـــه يتوقـــف علـــى طبيعـــة الـــنص المقـــروء

 ).98: 2006(أبو جحجوح، وحمدان

وبدون إجادة العملية القرائية ًء على ما تقدم فإن القراءة تعتبر الخطوة األولى لعملية الفهم بنا
ال يتحصــل الفهــم، ومهــارة القــراءة هــدفها جــود النطــق وحســن األداء، والقــراءة مهــارة تراكميــة 
فكلمــا زادت حصــيلة المفــردات اللغويــة للتلميــذ أصــبح التالمــذة يتمتعــون بمعرفــة قرائيــة وفهــم 

 .رائي أوسع وأشملق

 :الفهم القرائي: ثانياً 

  :مفهوم الفهم القرائي -

أســاس عمليــة القــراءة، وهــو حجــر الزاويــة بالنســبة لهــا، وال قيمــة للقــراءة بــال يعــد الفهــم القرائــي 
فهم، فالفهم هـو الغايـة مـن القـراءة، وهـو كـذلك سـالح التلميـذ نحـو الصـدارة االجتماعيـة، والفكريـة، 

  .للسيطرة على مهارات اللغة كلهاسية، والفهم القرائي هو ذروة مهارات القراءة والثقافية، والسيا

عملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها القارئ من خالل محتوى قرائي، بغيـة : "فالفهم القرائي هو
استخالص المعنى العام للموضـوع، ويسـتدل علـى هـذه العمليـة مـن خـالل اتـالك القـارئ لمجموعـة 

  ).8:2009عبد الباري،". (السلوكية المعبرة عن هذا الفهممن المؤشرات 

ــــًا، ": )62:2011(فــــه البصــــيص ويعر  ــــذ القــــدرة علــــى فهــــم المقــــروء فهمــــًا حرفي اكتســــاب التلمي
  ".واستنتاج معانيه الضمنية، والقدرة على نقده، وتذوقه، واستحداث معرفة جيدة تضاف إليه

القــارئ مــع الــنص المقــروء بمــا يمكنــه مــن تفاعــل " :)149:2010(عبــد الــرحمن  عرفــهتبينمــا 
المهـــارات وهـــي اســـتنتاج معـــاني الكلمـــات مـــن الســـياق، تحديـــد الفكـــرة العامـــة للموضـــوع، اســـتنتاج 
األفكار الضمنية، تحديد الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من خالل النص، ويسـتدل علـى اكتسـابها 

  ".من خالل اختبار وضع خصيصًا لهذه المهارات
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بأنـــه عمليـــة عقليـــة تقـــوم علـــى تفســـير المعـــاني المتضـــمنة فـــي " :)213:2011( دأحمـــ وتعرفــه
المقــروء بنـــاًء علـــى خبــرة تفاعليـــة بـــين الخبــرة الســـابقة للقـــارئ والمعلومــات الجديـــدة المتضـــمنة فـــي 

   ".النص المقروء والمتمثلة في مستويات الفهم المختلفة

ـــدليمي ويعرفـــه ـــوائلي ال ـــرتف عمليـــة: "بأنـــه) 9: 2005( وال  الفكـــرة خاللهـــا مـــن القـــارئ يعـــي كي
 التلميـــذ يختـــار هـــذه التفكيـــر وبعمليـــة وأغراضـــه، حاجاتـــه بداللـــة ويفســـرها خبرتـــه، بداللـــة ويفهمهـــا
 هـذه تـرتبط كيـف ويقـرر الكاتـب، قصده الذي المعنى منها ويحدد النص، من والمعلومات الحقائق

 وتلبيــه أهدافــه تحقيــق فــي فائــدتها دىمــ علــى بالنتيجــة ويحكــم لديــه، الســابقة بالمعرفــة المعلومــات
  ".احتياجاته

  :ويستنتج الباحث من خالل التعريفات السابقة ما يلي

  .في الفهم القرائي أساس عاملالنشاط العقلي  -
 .ومات سابقةيعتمد الفهم القرائي على ما اكتسبه المتعلم من معل -

 .المعنى يقاس الفهم القرائي بقدرة المتعلم على استخدام مهاراته لتكوين -

 .الفهم القرائي يترك أثر في سلوك القارئ -

 .لفهم القرائي عملية معقدة تتضمن عناصر متعددةا -

 :أهمية الفهم القرائي -

يعــد الفهــم القرائــي أكثــر مهــارات اللغــة أهميــة، فهــو الغايــة لكــل قــراءة، وال فائــدة ألي قــراءة بــال 
ألهداف التي يقرأ من أجلها، فيوسع من فهم، والقارئ الذي يتمكن من مهارات فهم المقروء يحقق ا

خبراتــه، ويســتفيد مــن تلــك الخبــرات فــي حــل مشــكالته، ويســيطر علــى مهــارات اللغــة، يمتلــك القــدرة 
علــى تحقيــق النجــاح فــي العمليــة التعليميــة، باإلضــافة إلــى اتســاع أفكــاره، وثــراء معلوماتــه، وممــا 

ـــــ ـــــداء ال ـــــى إب ـــــنفس، وقـــــدرة عل ـــــك مـــــن ثقـــــة فـــــي ال ـــــداع رأي،يصـــــاحب ذل ـــــذوق، واإلب . والنقـــــد، والت
  .)44:2012الشهري،(

فالفهم القرائي ضمان لالرتقاء بلغة المتعلم وتزويده بأفكار ثرية، واكسابه مهـارات ال سـيما أنـه 
يعد مطلبًا أساسيًا في القراءة والفهم أيًا كـان محتـواه، ومجالـه، يـؤدي إلـى تحسـين الواقـع، ويـنعكس 

  .والفكرية والسياسية في المجتمعأيضًا على الحياة االجتماعية 

  :أن أهمية الفهم القرائي تتمثل فيما يلي) 221:2011(وذكرت أحمد 

 االستفادة من المقروء بأفضل صورة ممكنة •
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 السيطرة على فنون اللغة •

 إدراك العالقات بين األسباب والنتائج وبالتالي استنتاج األدلة •

 استخدام المقروء في حل المشكالت •

  سي في جميع المجاالتالتفوق الدرا •

ومـــن خـــالل اطـــالع الباحـــث علـــى األدب التربـــوي واألبحـــاث الســـابقة المتعلقـــة بـــالفهم القرائـــي 
  :ومهاراته، يستنتج الباحث أهمية الفهم القرائي في النقاط التالية

  .الفهم القرائي ضمان لالرتقاء بلغة التالميذ -
 .الرأييساعد التلميذ على النقد البناء، ويعوده على إبداء  -

 .يكسب التلميذ مهارات حل المشكلة ويعينه على فهم حيثياتها -

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

يـــربط الخبـــرات الســـابقة للتالميـــذ بـــالخبرات الحاليـــة والمســـتقبلية، ممـــا يســـاعد التلميـــذ علـــى  -
 .التنبؤ

 :رائيالق) االستيعاب(عمليات الفهم  -

لقد عنيت الكتابات والدراسات باالستيعاب القرائي من حيث مهاراته، وعملياته، واستراتيجياته، 
ووصفت طبيعة التفاعل بين النص والقارئ والعوامل المـؤثرة فيـه، وقـد قسـم أندرسـون المـذكور فـي 

  :االستيعاب القرائي إلى ثالث مراحل) 18: 2005الدليمي والوائلي، (

وفيهـا تحـول الرمـوز واإلشـارات المكتوبـة إلـى  ):Perception(ال الحسـي مرحلة االستقب .1
 .ما يمثلها من ألفاظ

وفيها تحول األلفاظ إلى مـا يمثلهـا مـن معـاٍن فـي : )Parsing(مرحلة اإلبانة عن المعنى  .2
 .الذاكرة

وتـربط فيهـا المعـاني والمعلومـات المكتوبـة بالمعلومـات  ):Utilization(مرحلة التوظيـف  .3
 .عاني الموجودة في الذاكرةوالم
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 :مكونات الموقف القرائي -

  :يتكون الموقف القرائي من ثالثة عناصر أو مكونات أساسية بيانها كالتالي

يعد القارئ العنصـر األول مـن عناصـر الفهـم القرائـي، فالقـارئ  ):The Reader(القارئ  .1
م هــذا التفاعــل مــن خــالل هــو الــذي يمــارس القــراءة مــن خــالل تفاعلــه مــع الموضــوع، ويــت

 .الجيد لقدراته العقلية واللغوية بشكل صحيح هتوظيف

يعـــد الـــنص القرائـــي مـــن العناصـــر شـــديدة  ):The Text(الموضـــوع أو الـــنص القرائـــي  .2
التأثير على إعانة القارئ على الفهم أو إعاقة هذا الفهم لديه، ولذا يقوم القارئ ببناء عـدد 

 .ذا الفهممن التمثيالت المعينة لبلوغ ه

المقصــود بالســياق القرائــي أن عمليــات تعلــم القــراءة  ):The Context(الســياق القرائــي  .3
تحتــل مكانهـــا داخـــل الســـياق القرائـــي، ويقصـــد بالســـياق هنـــا البيئـــات الثقافيـــة واالجتماعيـــة 

 .)48:2011عبد الباري،( .المحيطة بالقارئ، والتي يحيا فيها، ويقرأ فيها، ويتعلم فيها

  

 :وأسسه القرائي لفهمبادئ ام -

ـــادئ واألســـس للفهـــم ) 53:2012الشـــهري،(ذكـــر ســـلطان المـــذكور فـــي  ـــد مـــن المب ـــاك العدي أن هن
  :القرائي منها

 ."سرعة القراءة"يحتاجه القارئ لقراءة نص معين  مراعاة الوقت الذي -

 .استثمار طاقات الطالب، وتفعيلها للوصول إلى الفهم -

 .لسابقة عن مهارات الفهم القرائيدافعية القارئ المناسبة، وخلفيته ا -

 .وعي القارئ باالستراتيجيات االزمة لتفسير النص، وفهم معناه -

 .وعي الطالب بالعملية العقلية التي تمكنه من مراقبة الفهم -

 .توظيف الخبرة السابقة والسياق في فهم معنى المقروء -

 .القرائيةتحديد هدف القارئ وطبيعته، ألن الهدف من القراءة يحدد المهارة  -

 .تحديد جوانب الفهم المهمة -

 .تركيز االنتباه على الفقرة الرئيسة أكثر من التركيز على األفكار الثانوية -

 .مراقبة النشاطات القائمة، لتحديد ما إذا كان الفهم يحدث -

 .االنغماس في المراجعة، لتحديد ما إذا كانت االهداف يمكن تحقيقها -

 .ظة القصور في الفهماتخاذ اإلجراء المناسب عند مالح -
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 :القرائي هارات الفهمم -

تدرس عمليـة الفهـم القرائـي علـى أنهـا مهـارات متعـددة علـى الـرغم مـن انهـا عمليـة تفكيـر غيـر 
  :محسوسة، هذه المهارات تشمل ما يلي

 .تذكر معاني الكلمات -

 .استنتاج معاني كلمة من خالل النص -

 .إعادة صياغة المحتوى ايجاد إجابات واضحة مباشرة لألسئلة أو من خالل -

 .ربط االفكار الموجودة في النص مع بعضها البعض -

 .القيام باستنتاجات من خالل قراءة النص -

 .إدراك هدف الكاتب وموقفه، وحدته، ومزاجه -

 .التعرف على اسلوب وطريقة الكاتب في التأليف -

 .)146:2003الحلواني،(. ركيبة اللغوية للقطعة القرائيةمتابعة الت -
 

 :هاراتهات الفهم القرائي وممستوي -

  :مستويات الفهم القرائي إلى ما يليأنه يمكن تقسيم  ) 95-92: 2011(عبد الباري ر ذك

  :ندرج تحت هذا المستوى المهارات الفرعية التاليةمستوى الفهم المباشر، وي .1
 .معاني بعض الكلمات الواردة بالنص المقروءتحديد  -

 .تحديد مضاد بعض األسماء -

 .فرد المناسب لبعض الكلماتتحديد الم -

 .تحديد الجمع الصحيح لبعض األسماء المفردة التي وردت في النص -

 .توضيح العالقة بين كلمتين -

 .توضيح العالقة بين فقرات النص ونوع هذه العالقة -

 .تحديد األفكار األساسية بالنص المقروء -

 .تحديد األفكار الفرعية -

 .ترتيب األحداث وفقًا لتسلسلها المنطقي -

 .تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة من النص -

 .تصنيف الكلمات المتشابهة بالمعني في مجموعات تنتمي إليها -

 .الربط بين النص المقروء وخبرات القارئ ومعارفه السابقة -
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ندرج تحت هذا المستوى مهارات فرعيـة تتضـمن اسـتنتاج مستوى الفهم االستنتاجي، وي .2
 :ما يلي

 .جةعالقات السبب بالنتي -

 .العنوان المناسب للمقروء -

 .أهداف الكاتب في النص -

 .خصائص أسلوب الكاتب -

 .سمات الشخصيات من خالل الحوار واألحداث الواردة بالنص -

 .القيم المتضمنة بالنص المقروء -

 .أوجه الشبه واالختالف بين عناصر الموضوع -

 .النتائج من خالل مجموعة من المقدمات -

 .ان نرسمها لصاحب النصالمالمح الشخصية التي يمكن  -

 :ويتضمن: اقدمستوى الفهم الن .3

 .المسلمات والفروضالتمييز بين  -

 .التمييز بين الحقائق واآلراء -

 .التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل بالموضوع -

 .التمييز بين األفكار الرئيسة والثانوية -

 .التمييز بين األهداف الضمنية والمعلنة -

 .والخيال في المقروءالتمييز بين الواقع  -

 :مستوى الفهم التذوقي، ومن مهاراته .4

 .ترتيب األبيات حسب قوة المعنى -

 .اختيار أنسب المعاني التي تضمنها النص األدبي -

 .تحليل بعض مواطن الجمال في النص األدبي -

 .توضيح مدى الترابط بين الفكر والوجدان -

 .إدراك القيمة الداللية في بعض الكلمات والعبارات -

 .ديد مدى مناسبة األلفاظ لمشاعر الكاتب وعاطفتهتح -

 .فهم المعاني الرمزية المتضمنة بالنص المقروء -

 .تلخيص النص المقروء بإيجاز غير مخل -

 :ويندرج تحته :مستوى الفهم اإلبداعي .5

 .األحداث أو األفكار بصورة مبتكرةإعادة ترتيب  -

 .وءاقتراح حلول جديدة لبعض المشكالت الواردة بالنص المقر  -
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 .استخدام اللغة المجازية والكلمات المثيرة للعاطفة في أساليب لغوية خاصة -

 .إعادة صياغة المقروء وترتيب أحداثه -

 .كتابة مادة مقروءة مشابهة للمادة التي قرأها -

 .وضع نهاية مناسبة لقصة معينة لم يوضح كاتبها نهاية لها -

 للفهـــــم القرائــــــي ثــــــالث ســــــميث أن  -تصــــــنيف هـــــارييس) 225:2006(ذكـــــرت عبــــــد الحميـــــدو 
 :مستويات أساسية، تندرج تحتها عدة مهارات فرعية، وهي كالتالي

  :ويشتمل على المهارات التالية :مهارات الفهم الحرفي/ولالمستوى األ  .1
 .طوير الثروة اللغويةت -

 .البحث عن التفاصيل وتذكرها -

 .التوصل للفكرة المركزية المصرح بها -

 .فهم مبنى النص -

 .تنفيذ تعليمات -

 :ويشتمل على: تفسيريال مهارات الفهم/ الثاني المستوى .2

 .لثروة اللغوية والمعنى المجازيا -

 .التوصل للفكرة المركزية غير المصرح بها -

 .خلق مقارنات -

 .كمال مضامين وتفسير وتحليل مشاعرا -

 :ويشتمل على: مهارات الفهم التطبيقي/ ثالثالمستوى ال .3

 .حل مشكالت -

 .قراءة ناقدة -

 :تقرئ الباحث أنه يمكن تقسيم مستويات الفهم القرائي إلى قسمينومما سبق يس

  ).مستوى الفهم النقدي، والتذوقي، واإلبداعي(وتشتمل على : مستويات عليا - أ
 ).مستوى الفهم الحرفي، واالستنتاجي(وتشتمل على : مستويات دنيا - ب

ارات عــن ومهــارات الفهــم القرائــي تــدور جميعهــا فــي فلــك واحــد، وال يمكــن عــزل هــذه المهــ
  .بعضها البعض، أو تفضيل بعضها على اآلخر
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  :خصائص نمو تالميذ المرحلة األساسية وعالقتها بالقراءة: لرابعالمحور ا

يتميـــز تلميـــذ المرحلـــة األساســـية بشـــكل عـــام بالتقـــارب مـــن حيـــث النمـــو ومـــن حيـــث الخبـــرات 
وحاجـــاتهم وميـــولهم التالمـــذة والحاجـــات، والمعلـــم النـــاجح هـــو الـــذي يتعـــرف علـــى خصـــائص نمـــو 

واهتمامــاتهم ويحــاول أن يخطــط تعليمــه وفــق تلــك األمــور، فاألطفــال يتميــزون بكثــرة الحركــة وحــب 
االستطالع وكثرة األسـئلة وضـعف الخبـرة السـابقة لـديهم، لـذلك ال بـد مـن تهيئـة الظـروف المحيطـة 

  .)32:2001أبو جاللة، عليمات،( .بهم بحيث تساعدهم على النمو السليم

ط تعلــيم القــراءة فــي المرحلــة االبتدائيــة ارتباطــًا وثيقــًا بخصــائص النمــو، لــذا يجــب علــى ويــرتب
المعنيــين بتعلــيم القــراءة معرفــة خصــائص النمــو لكــل مرحلــة، ومراعاتهــا عنــد تعلــيم مهاراتهــا، وٕان 
 اســتعداد تلميــذ المرحلــة االبتدائيــة لــتعلم مهــارات القــراءة يتوقــف علــى نضــجه مــن النــاحيتين العقليــة

  .والجسمية

وفيما يلي بعض خصائص النمـو العقلـي والجسـمي والحركـي واالنفعـالي واللغـوي واالجتمـاعي 
  ):62:2006الخضري( لتالميذ المرحل األساسية كما ذكرها

  :النمو الجسمي: أوالً 

يكون نمو الطفل في هذه المرحلة نموًا تدريجيًا، وتتغير المالمح العامة لشكل جسم الطفل، ويزداد 
ه، وتكبــر عضــالته وتــزداد قوتهــا، ويتميــز التكــوين الجســمي بنضــوج العضــالت الدقيقــة، ممــا وزنــ

يساعد الطفل على القيـام بحركـات متزنـة يسـيطر فيهـا علـى جسـمه وعضـالته، ويـتمكن مـن مسـك 
اســتخدام  ل األطفــال فــي هــذه المرحلــة إلــى القلــم والتركيــز فــي رؤيــة الحــروف والكلمــات، كــذلك يميــ

ويجب عدم إجبار من يستخدمون يـدهم % 90في الكتابة وتصل نسبة ذلك إلى حوالياليد اليمنى 
الجســمية ال  مــن األمــراض والتالمــذة خــاليينســليم  ، وٕاذا كــان النمــو الجســمياليســرى علــى تغيرهــا

بة تعتمد على حاستي السمع سيما السمعية والبصرية، يدرك التلميذ عملية القراءة ألنها عملية مرك
  .والبصر

   :النمو الحركي: ياً ثان

يبدأ النمو الحركي واضحًا بسبب نمو عضالت جسـم الطفـل، لـذا يـزداد نشـاط األطفـال الحركـي 
كالجري والقفز والتسلق ولعب الكرة، كذلك يزداد اعتماد الطفل على نفسه ويقـوم بـأموره الشخصـية 

ـــزداد التـــآزر الحســـي الحركـــي ويظهـــر ذلـــك فـــي التـــوازن والدقـــة فـــي ال حركـــة، وتختلـــف بنفســـه، وي
، فــإذا كــان النمــو الحركــي متــوازن وســليم يلقــي ارات الحركيــة عنــد الــذكور عنهــا عنــد اإلنــاثهــالم
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بضــالله علـــى عمليـــة الكتابـــة التـــي ال تنفصـــل عـــن عمليـــة القـــراءة، وٕاذا ســـلم التلميـــذ واســـتطاع ان 
  .ية سليمةيمسك القلم ويتحكم بحركاته وأدرك العملية الكتابية يكون قد تهيأ لعملية قرائ

  :النمو العقلي: ثالثاً 

كمــا تنمــو القــراءة، ويحــب الطفــل فــي هــذه  يــزداد نمــو الــذكاء ويكــون بــاطراد فــي هــذه المرحلــة،
المرحلة القراءة بصفة عامة، ويكون التذكر عـن طريـق الفهـم، ويسـتمر التفكيـر المجـرد فـي النمـو، 

ــــزداد القــــدرة علــــى الــــتعلم، وحــــب االســــتطالع، وتتضــــح الفــــروق ا لفرديــــة وخاصــــة فــــي الــــذكاء وت
والتحصـــيل، وهنـــاك عـــدة مظـــاهر للنمـــو العقلـــي كـــالمالحظ واإلدراك، االنتبـــاه والتـــذكر، التفكيـــر، 

فيتوقـع مـن التالميـذ فـي هـذه المرحلـة مـن النمـو أن يفكـروا كمـا يفكـر ، التخيل، الـذكاء، والتحصـيل
بضــالله علــى القــراءة، فهــي  ويــزداد نمــوهم العقلــي والمعرفــي بشــكل تــدريجي وهــذا يلقــي، البــالغون

للتلميذ، فتزداد قدرته العقلية على فهم الكثير من أيضًا، تزداد بشكل تدريجي حسب النمو المعرفي 
    .المعلومات والمهارات القرائية

  النمو اللغوي: رابعاً 

تعتبر اللغة وسيلة هامة وأساسـية فـي االتصـال االجتمـاعي والثقـافي، كمـا أنهـا وسـيلة للعمليـات 
فيـدخل  لعقلية المختلفة كالتفكير والتـذكر والتخيـل ممـا يؤكـد تـرابط مظـاهر النمـو ببعضـها الـبعضا

مفـــردة، وتعتبـــر هـــذه المرحلـــة مرحلـــة ) 2500(الطفـــل المدرســـة وهـــو يملـــك مـــن المفـــردات حـــوالي 
ء الجمل المركبة الطويلة، وتنمو القدرة على التعبير مع مـرور الـزمن، ويسـتخدم الطفـل أوًال األسـما

اك العديـد مـن العوامـل نـوه. ثم الضمائر والـروابط التـي تـربط المعـاني ببعضـها الـبعض ثم األفعال
تـــؤثر فـــي النمـــو اللغـــوي كالنضـــج والعمـــر الزمنـــي، الجـــنس، الـــذكاء، الحالـــة الجســـمية والصـــحية، 
 االضـــطرابات االنفعاليــــة، المســـتوى االقتصــــادي والثقـــافي واالجتمــــاعي، ثقافـــة الوالــــدين، التشــــجيع

، فــالنمو اللغـــوي يـــؤثر فـــي القـــراءة حيـــث أن والتــدريب واالخـــتالط بـــاألخرين، نمـــو المهـــارة الحركيـــة
كــون ثــروة لغويــة، والنمــو اللغــوي يســبق النمــو القرائــي فاالســتعداد للكــالم فطــري أمــا اللغــة التلميــذ يُ 

  .فهي مكتسبة

  :النمو االنفعالي: خامساً 

هـــدوء واالتـــزان فـــي هـــذه المرحلـــة مقارنـــة بالمرحلـــة تتميـــز انفعـــاالت الطفـــل وعواطفـــه وميولـــه بال
السابقة، وكلما نما الطفل سار نحو االستقرار االنفعالي، وتتسـع العالقـات االنفعاليـة اتشـمل أقرانـه 
في الصف ورفاقه في اللعب ومعلميه مما يتيح لـه فرصـة النمـو والنضـج االنفعـالي واالجتمـاعي ، 

ص مـن الطفولـة فهـذه مرحلـة اسـتيعاب وتـوازن فـي الرغبـات ويشعر الطفل بأنه كبـر ويحـاول الـتخل
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، فـإذا كانـت انفعـاالت التالمـذة وميـولهم متزنـة يـوفر رسة والتعلم يؤثران في هذا النمـوفاألسرة والمد
لهــم بيئــة مدرســية ســليمة وهــذا يــؤثر جليــًا علــى القــراءة ويتــيح الفرصــة للتلميــذ مــن تكــوين حصــيلة 

  .معرفية

  :ماعيالنمو االجت: سادساً 

يتدرب الطفـل علـى تكـوين عالقـات اجتماعيـة متنوعـة تسـهم فـي بنـاء شخصـيته، ويكـون اللعـب 
جماعيًا، وتكثر صداقات الطفل، وتبدأ سمات الزعامة عند األطفـال ويميـل األطفـال إلـى االنـدماج 

ر مـع الكبـار للتعـرف علـى قــيمهم واتجاهـاتهم ، كـذلك تتسـع دائــرة ميـول األطفـال واهتمامـاتهم ويكثــ
األطفال من األسئلة، وهنـاك عوامـل عـدة تـؤثر بـالنمو االجتمـاعي كظـروف المدرسـة االجتماعيـة، 

والطفـــل وبــــين االطفــــال المعلــــم والخلفيـــة االجتماعيــــة واالقتصـــادية للطفــــل، وطبيعــــة العالقـــة بــــين 
بعضــهم الــبعض، ويتضــح أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــين النمــو االجتمــاعي والنمــو اللغــوي فالتفاعــل 

جتمــاعي للتالمــذة وتكــوين جماعــات اللعــب، ُيكــون لــدى التلميــذ حصــيلة معرفيــة وخزينــة لغويــة اال
  .كلها تساعد التلميذ في عملية القراءة

  :واجب المربين في تحقيق المهمات النمائية -

 .االهتمام بغذاء الطفل الذي يساعده على النمو السليم -

 .ير مناسب من العمرعدم تكليف الطفل استخدام عضالته الدقيقة في وقت غ -

 .تشجيع الطفل على الحركة والنشاط وعدم إعاقته عن الحركة التي تساعده على النمو -

 .تنظيم العاب األطفال الذين يظهرون شيئًا من التكاسل وثقل الحركة -

 .تعليم الطفل أصول األخذ والعطاء التي تقوم عليها الحياة االجتماعية -

ال أو التـــي يكلفـــون بحفظهـــا بحيـــث تكـــون ذات اختيـــار الموضـــوعات التـــي تـــدرس لألطفـــ -
 .معنى حتى يمكنهم فهمها وحفظها

االعتمــاد فــي التــدريس علــى الوســائل الســمعية والبصــرية، وأن تكــون كتــب القــراءة مصــورة  -
 .وذات خط كبير ملون

 . اط الفني واليدوياستغالل التخيل في هذه المرحلة بتوجيه الطفل نحو مجاالت النش -

طفـــــل االجتماعيـــــة كاللعـــــب الجمـــــاعي والميـــــل إلـــــى األخـــــرين وتكـــــوين إشـــــباع حاجـــــات ال -
 الجماعات الطالبية

 االبتعاد عن  المفاهيم المجردة حين اإلجابة عن استفسارات األطفال -

ر عــن انفعاالتــه تعبيــرًا تقبــل ســلوك الطفــل وٕاشــعاره بالراحــة واألمــن حتــى يســتطيع أن يعبــ -
  صحيحًا  
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة

راسـة الحاليـة الدراسات السابقة هي نتاج ما قدم من أبحاث ودراسات أجريت على متغيـرات الد
أو القريبة منها، سواء أكان ذلك داخل الـوطن أم خارجـه، وفـي هـذا الفصـل اسـتعرض الباحـث أهـم 

، وذلــك تهــا، وأهــم نتائجهــاتلــك الدراســات، مبينــًا موضــوعاتها وأهــدافها والمــنهج المتبــع فيهــا وخطوا
باحـــث بعـــرض تلـــك لالســـتفادة منهـــا والبنـــاء عليهـــا؛ لتحقيـــق أهـــداف الدراســـة الحاليـــة، حيـــث قـــام ال

  :هماباحث الدراسات إلى محورين اثنين الدراسات تبعًا للتسلسل الزمني، كما وقّسم ال

 .دراسات تناولت استراتيجية تنال القمر: المحور األول -

 )2012(دراسة المخزومي والبطاينة   -1

ر هـــدفت الدراســـة معرفـــة أثـــر اســـتراتيجية تنـــال القمـــر فـــي تحســـين االســـتيعاب القرائـــي والتعبيـــ
ولتحقيــق هــذا الهــدف اتبــع المــنهج شــبه التجريبــي، . الكتــابي لــدى طلبــة المرحلــة األساســية بــاألردن

طالبــًا وطالبــة مــن طلبــة الصــف ) 69(حيــث اختــار الباحثــان عينــة بالطريقــة القصــدية تكونــت مــن 
الســـابع األســـاس، شـــعبتان لإلنـــاث؛ األولـــى ضـــابطة مـــن مدرســـة النعيمـــة الثانويـــة الشـــاملة للبنـــات 

طالبـة، وشـعبتان للـذكور؛ ) 14(طالبة، والثانية تجريبية مـن نفـس المدرسـة وعـددها ) 18(عددها و 
طالبـًا، والثانيـة تجريبيـة مـن ) 17(األولى ضابطة من مدرسـة ابـن تيميـة األساسـية للبنـين وعـددها 

وفــــق ) ذكــــورا وٕاناثــــا(طالبــــًا، بحيــــث درســــت الشــــعبتان الضــــابطتان ) 20(نفــــس المدرســــة وعــــددها 
. وفـق اسـتراتيجية تنـال القمـر) ذكـورا وٕاناثـا(ريقة االعتيادية، بينما درست الشعبتان التجريبيتـان الط

اختبار االستيعاب القرائـي، واختبـار التعبيـر (كما قام الباحثان بتصميم أدوات الدارسة المتمثلة في 
تنــال القمــر،  أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية تعــزى ألثــر اســتراتيجية). الكتــابي

وكانـــت الفـــروق لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت باالســـتراتيجية المقترحـــة، كمـــا أظهـــرت 
النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائيا تعــزى ألثــر التفاعــل بــين اســتراتيجية التــدريس والجــنس، وهــذا 

ــــي كــــان لصــــالح االنــــاث ــــار االســــتيعاب القرائ ــــى اختب ــــدريس عل ــــين اســــتراتيجية الت ــــي  التفاعــــل ب ف
  . المجموعة التجريبية، ولصالح الذكور عند المجموعة الضابطة
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 )2011(دراسة العليمات  -2

تنـــال القمـــر فـــي تنميـــة االســـتيعاب القرائـــي لـــدى طلبـــة  اســـتراتيجيةأثـــر  إلـــى معرفـــةهـــدفت الدراســـة 
طالبـًا وطالبـة مـن طلبـة الصـف ) 100(، حيث تكونت عينـة الدراسـة مـن األساسالصف السادس 

تجريبيــة وضــابطة،  مــوزعين علــى أربــع شــعب وزعــت عشــوائيًا إلــى مجمــوعتين ،األســاس الســادس
 اختبـار االسـتيعاب: (تمثلـت أدوات الدراسـة فـيالباحث في هذه  الدراسة المنهج التجريبـي، و  تبعوا

العديد من النتائج وكـان أهمهـا؛ تفـوق أفـراد أظهرت الدراسة ). واختبار للتفكير االستداللي ،القرائي
ـــال القمـــر فـــي اختبـــار االســـتيعاب القرائـــي ال ـــذين درســـوا وفـــق اســـتراتيجية تن مجموعـــة التجريبيـــة ال

واختبـار التفكيـر االســتداللي، كمـا أظهـرت النتــائج عـدم وجـود فــروق دالـة تعـزى ألثــر التفاعـل بــين 
  .والجنساالستراتيجية 

  .دراسات تناولت الفهم القرائي ومهاراته: المحور الثاني -

 )2014(لبان دراسة الغ -1

ين للـتعلم النشـط فـي تنميـة مهـارات الفهـم القرائـي تمعرفة أثـر توظيـف اسـتراتيجي الدراسة هدفت
بغزة، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المـنهج التجريبـي،  األساسلدى تلميذات الصف الرابع 

تلميـذة، ) 103(وبلـغ عـددهن  األسـاسحيث طبقت الدراسة على عينة من تلميـذات الصـف الرابـع 
تلميــذة درســن ) 32(تــم تقســيمهن إلــى ثــالث مجموعــات، المجموعــة  التجريبيــة األولــى بلــغ عــددها 

ـــــة بلـــــغ عـــــددها  باســـــتراتيجية ـــــة الثاني ـــــتعلم التعـــــاوني، والمجموعـــــة التجريبي ـــــذة درســـــن ) 36(ال تلمي
تياديــة، لعــب األدوار، بينمــا اســتمرت المجموعــة الضــابطة دراســتها وفــق الطريقــة االع باســتراتيجية

قائمـة مهــارات الفهـم القرائــي، واختبـار مهــارات الفهـم القرائــي، (وتمثلـت أدوات الدراســة وموادهـا فــي 
، أظهرت النتائج وجود فروق )التعلم التعاوني ولعب األدوار استراتيجيتيودليل المعلم في توظيف 

والمجموعـة الضـابطة بين متوسطات درجات التلميذات في المجموعتين التجـريبيتين  دالة إحصائياً 
 -النقــدي -االســتنتاجي -الحرفــي(فــي التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارات الفهــم القرائــي بمســتوياته 

  .ولصالح المجموعتين التجريبيتين )اإلبداعي

  )2013(دراسة الحداد  -2

تـــدريس القـــراءة فـــي ل جية قائمـــة علـــى مـــدخل اللغـــةاستكشـــاف فاعليـــة اســـتراتي الدراســـة هـــدفت
 ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة اتبـــع .األســـاستيعاب القرائـــي لـــدى طلبـــة الصـــف التاســـع تحســـين االســـ

طالبـــــًا وطالبـــــة، تـــــم تـــــوزيعهم إلـــــى ) 123(الدراســـــة مـــــن  عينـــــةتكـــــّون المـــــنهج التجريبـــــي، حيـــــث 
االســتراتيجية باســتخدام  واطالبــة درســ) 31(و طالبــاً ) 30(مجمــوعتين؛ األولــى تجريبيــة تكونــت مــن 
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طالبــة درســوا ) 32(طالبــًا و) 30(لغــة الكلــي، والثانيــة ضــابطة تكونــت مــن القائمــة علــى مــدخل ال
 .)االســتيعاب القرائــيمهــارات اختبــار (وتمثلــت أداة الدراســة فــي . المعتــادةاالســتراتيجية باســتخدام 

بــين أداء طلبــة المجمــوعتين فــي مهــارات االســتيعاب  أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة احصــائياً 
فــــي التلميــــذات و التالمــــذة بــــين أداء  داالً  جموعــــة التجريبيــــة، وأن هنــــاك فرقــــاً القرائــــي لمصــــلحة الم

  .باتمهارات االستيعاب القرائي لمصلحة الطال

  )2012(دراسة ابن عدنان  -3

الفــم القرائــي  فاعليـة اســتخدام الوسـائط المتعــددة فـي تنميــة مهـارات إلــىلتعـرف االدراســة  هـدفت
. ئيلتالميـذ الصـف السـادس االبتـدا) الفهـم النقـدي -تنتاجيالفهـم االسـ -الفهم الحرفي( :بمستوياته

 الباحث المنهج شبه التجريبي، وقد صمم الباحث لذلك الغرض عدداً  تبعولتحقيق أهداف الدراسة ا
البرمجيـــة القائمـــة علـــى  قائمـــة مهـــارات الفهـــم القرائـــي،(مـــن األدوات والمـــواد البحثيـــة، تمثلـــت فـــي 

مــن  تلميــذاً ) 50(عينــة الدراســة وقــد بلــغ حجــم  ).ات الفهــم القرائــياختبــار مهــار  الوســائط المتعــددة،
تـم تقسـيمهم تالميذ الصف السادس االبتدائي، بمـدارس منطقـة الباحـة بالمملكـة العربيـة السـعودية، 

تلميــذًا؛ واألخــرى ضــابطة وبلــغ عــددها ) 25(إلــى مجمــوعتين، إحــداهما تجريبيــة بلــغ عــدد أفرادهــا 
نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي األداء البعــدي وقــد كشــفت  .تلميـذاً ) 25(

  .بطة؛ ولصالح المجموعة التجريبيةلمهارات الفهم القرائي بين المجموعتين التجريبية والضا

 )2012(دراسة زعرب  -4

ما وراء المعرفة على اكتسـاب مهـارات التفكيـر  استراتيجياتمعرفة أثر توظيف  الدراسة هدفت
والتأملي في دروس القراءة للصف الثالث األساس، وقد اتبـع الباحـث فـي دراسـته المـنهج اإلبداعي 

التجريبــي، حيـــث اختيـــرت عينــة الدراســـة مـــن طـــالب الصــف الثالـــث مـــن مدرســة ذكـــور ابـــن ســـينا 
، تــم تقســيمها إلــى مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة وتــم اً طالبــ) 80( االبتدائيــة الالجئــين، بلــغ عــددها

المســتقل للتجريــب وقيــاس أثــره علــى المتغيــر التــابع، وقــد تــم تنفيــذ هــذه الدراســة إخضــاع المتغيــر 
م ، ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة تـــم إعـــداد 2012_2011خـــالل الفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام 

وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة  )اختبـــار للتفكيـــر التـــأملي، اختبـــار للتفكيـــر اإلبـــداعي:(األدوات التاليـــة
إحصائيًا بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيـة وأقـرانهم فـي المجموعـة وجود فروق دالة 

  .الضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي والتفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية
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  )2012(دراسة الشهري  -5

الوقــوف علــى فاعليــة برنــامج قــائم علــى اســتخدام نشــاطات القــراءة فــي تنميــة  الدراســة هــدفت
مــا تهــدف  ولتحقيــق. االبتــدائيت الفهــم القرائــي واالتجــاه نحوهــا لــدى تالميــذ الصــف الســادس مهــارا

تلميـذا ) 61(المنهج شبه التجريبي، حيث طبقت الدراسـة علـى عينـة بلـغ حجمهـا  تبعَ إليه الدراسة ا
من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمكة المكرمة، تم تـوزيعهم علـى مجمـوعتين؛ تجريبيـة مكونـة 

قائمة مهارات (تلميذًا، فيما تمثلت أدوات الدراسة في ) 30(تلميذًا، وضابطة مكونة من ) 31(من 
توصـلت الدراسـة إلـى العديـد مـن  ).مقياس االتجاه نحو القراءة ،الفهم القرائي اختبار الفهم القرائي،

القرائــي كــل  النتــائج أهمهــا؛ وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي األداء البعــدي لمســتويات الفهــم
ـــداعي -المســـتوى االســـتنتاجي -المســـتوى النقـــدي -المســـتوى الحرفـــي(علـــى حـــدا   -المســـتوى االب

  .بعد ضبط األداء القبلي لصالح المجموعة التجريبية .)المستوى الّتذوِقي

 )2012(دراسة محمود -6

س التعـرف علـى صـعوبات فهـم المقـروء التـي تعـاني منهـا طالبـات الصـف الســاد الدراسـة هـدفت
النمذجـة والتلخـيص اسـتراتيجيتي االبتدائي بالمدارس الصديقة للفتيات، وكذلك الوقوف عل فاعليـة 

، ولتحقيــق أهــداف فــي عــالج صــعوبات فهــم المقــروء، وخفــض قلــق القــراءة لــدى هــؤالء الدارســات
وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن  الدراســة اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي والمــنهج شــبه التجريبــي،

قائمــة : (دراســة فــيال واتت أدتمثلــو  ،طالبــة كمجموعــة تجريبيــة واحــدة لقلــة عــدد الدارســات) 21(
وقــد أظهــرت  ).بمهــارات الفهــم القرائــي  واختبــار تشخيصــي للوقــوف علــى صــعوبات فهــم المقــروء

النمذجــة والتلخــيص فــي عــالج صــعوبات فهــم المقــروء وخفــض اســتراتيجيتي نتــائج الدراســة فاعليــة 
  .قلق القراءة

  

 )2012(دراسة المطيري -7

معرفة أثر برنامج تدريبي باستخدام التعلم البنائي في تنمية مهارات الفهم القرائي  الدراسةهدفت 
اتبــع الباحــث المــنهج التجريبــي،  .لــدى ذوي صــعوبات الــتعلم فــي المرحلــة االبتدائيــة بدولــة الكويــت

البتدائية بمحافظة الفروانيـة، والتـي من تالميذ الصف الخامس في المرحلة ا الدراسة عينةوتكونت 
، تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين، إحــداهما تجريبيــة درســت بنمــوذج طالبــاً ) 61(بلــغ عــددها النهــائي 

وبلـغ  االعتيـادي، واألخـرى ضـابطة درسـت باألسـلوب طالبـاً ) 30(التعلم البنائي وبلغ عدد أفرادهـا 
صـميم أداوت ومـواد الدراسـة والتـي تمثلـت فـي وبنـاء عليـه قـام الباحـث بت. طالباً ) 31(عدد أفرادها 

 اختبار الذكاء غير اللغـوي، اختبـار الفهـم القرائـي، مقيـاس التقـدير التشخيصـي لصـعوبات الـتعلم،(
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وقـد أظهـرت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية . )برنامج الدراسة القائم علـى الـتعلم البنـائي
  .قرائي لصالح المجموعة التجريبيةالعلى األداء البعدي الختبار مهارات الفهم 

 )2011(دراسة أحمد  -8

الوقوف على فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات الفهم القرائـي  الدراسة هدفت
ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة  .اديواالتجـــاه نحـــو العمـــل التعـــاوني لـــدى تالميـــذ الصـــف الثالـــث اإلعـــد

لتحليلي والمنهج شبه التجريبي، حيث قامت الباحثة باختيار عينة الباحثة المنهج الوصفي ا بعتتا
طالبــًا، تــم تقســيمهم إلــى ) 60(مــن طــالب الصــف الثالــث اإلعــدادي بمحافظــة ســوهاج بلــغ عــددها 

طالبــًا درســت وفــق اســتراتيجية التــدريس التبــادلي، ) 30(مجمــوعتين، إحــداهما تجريبيــة مكونــة مــن 
ًا اســتمرت بالدراســة حســب األســلوب التقليــدي، فيمــا تمثلــت طالبــ) 30(وأخــرى ضــابطة مكونــة مــن 
اختبــــار الفهــــم القرائــــي، مقيـــاس االتجــــاه نحــــو العمــــل التعــــاوني، دليــــل (أدوات ومـــواد الدراســــة فــــي 

وقـــــــد أظهـــــــرت نتـــــــائج الدراســـــــة؛ تفـــــــوق المجموعـــــــة التجريبيـــــــة فـــــــي مســـــــتويات الفهـــــــم ). المعلـــــــم
وذلك في التطبيق البعدي، ) المباشر -التذوقي -االبداعي -النقدي -االستنتاجي -الحرفي(القرائي

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات المجـوعتين التجريبيـة 
والضابطة في التطبيق البعدي على مقياس االتجاه نحـو العمـل التعـاوني وذلـك لصـالح المجموعـة 

  .التجريبية

 )2011(دراسة الجوابرة -9

فاعليـة اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي تحسـين االســتيعاب  إلـىسـة التعـرف الدرا هـدفت
ــتعلمالقرائــي لــدى عينــة مــن التلميــذات ذوات صــعوبات  ) 30(تكونــت عينــة الدراســة مــن  حيــث. ال

تلميــذة مــن ذوات صــعوبات الــتعلم مــن اإلنــاث، مــن الصــف الثالــث االبتــدائي تــم اختيــارهن بطريقــة 
هلية في مدينة جدة، حيث تم توزيع عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة قصدية من مدرسة أ

تلميـذة درسـن وفــق اسـتراتيجية الـتعلم التعــاوني، ) 15(إلـى مجمـوعتين األولــى تجريبيـة تكونـت مــن 
، ولتحقيـــق )التنافســـية(طالبـــة درســن وفـــق الطريقـــة االعتياديــة ) 15(والثانيــة ضـــابطة تكونــت مـــن 

اختبــار مهــارات االســتيعاب (قامــت الباحثــة بإعــداد أدوات الدراســة التــي تمثلــت فــيأهــداف الدراســة 
أظهــرت الدراســة العديــد مــن  ).القرائــي، والبرنــامج التــدريبي القــائم علــى اســتراتيجية الــتعلم التعــاوني

النتــائج التــي كــان أبرزهــا؛ وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين أفــراد المجموعــة التجريبيــة التــي 
مت الــتعلم التعــاوني والمجموعــة الضـابطة التــي اســتخدم فيهــا الطريقـة التنافســية فــي تحســين اسـتخد

  .يةاالستيعاب القرائي على القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريب
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 )2011(دراسة الحسن والغامدي -10

قرائي لدى التساؤل الذاتي في تنمية مهارات الفهم ال استراتيجيةمعرفة فعالية  هدفت هذه الدراسة
الباحثــان المــنهج الوصــفي والمــنهج  تبــعلمملكــة العربيــة الســعودية، واطالبــات المرحلــة الثانويــة فــي ا

، احـــداهما طالبـــة وزعـــت علـــى مجمـــوعتين) 58(تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن  التجريبـــي حيـــثشـــبه 
وقــد  .طالبــة) 27(األخــرى ضــابطة وبلــغ عــدد أفرادهــا و  ،طالبــة) 31(تجريبيــة وبلــغ عــدد أفرادهــا 

ي لنتائج التـالعديد من ا الدراسة أظهرت). اختبار مهارات الفهم القرائي: (تمثلت أدوات الدراسة في
التساؤل الذاتي وبـين  باستراتيجيةوجود فرق دال إحصائيًا بين المجموعة التي درست كان أهمها؛ 

  .المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة العادية

 )2011(دراسة حسن -11

أثر استراتيجية مبنيـة علـى التخيـل فـي تطـوير مهـارات االسـتيعاب القرائـي  معرفة لدراسةهدفت ا
ومـــن أجـــل  .التفســـيري واالبـــداعي والتعبيـــر الكتـــابي لـــدى طلبـــة الصـــف العاشـــر فـــي دولـــة الكويـــت

تحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من شـعبتين 
طالبــا، قّســموا إلــى مجمــوعتين، تجريبيــة وأخــرى ضــابطة، وبلــغ ) 44( ر بلــغ عــددهاللصــف العاشــ

اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي حيــث ( طالبــًا، وتمثلــت أداة الدراســة فــي ) 22( تعــداد كــل مجموعــة
قــاس فيــه الباحــث ســبع مهــارات لالســتيعاب القرائــي التفســيري، وأربــع مهــارات لالســتيعاب القرائــي 

، وقـد خلصـت نتـائج الدراسـة إلـى؛ تفـوق )ث مهـارات فـي التعبيـر الكتـابي االبـداعياالبداعي، وثال
طــالب المجموعــة التجريبيــة فــي مهــارات االســتيعاب القرائــي، كمــا أظهــرت تفــوق طلبــة المجموعــة 

  .التجريبية في مهارات التعبير الكتابي االبداعي، وذلك بداللة إحصائية واضحة
  

 )2011(دراسة زهران -12

فاعليــة األنشــطة اللغويــة القائمــة علــى النظريــة البنائيــة فــي تنميــة مهــارات  معرفــة لدراســةهــدفت ا
الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه  اتبعت .الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

مــن طــالب الصــف  طالبــاً ) 71( التجريبــي، حيــث قامــت باختيــار عينــة الدراســة التــي بلــغ عــددها
ثــاني اإلعــدادي مــن مدرســتين مختلفتــين بمحافظــة الدقهليــة، بحيــث تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين، ال

طالبــًا درســت باألنشــطة اللغويــة القائمــة علــى النظريــة البنائيــة، ) 41( إحــداهما تجريبيــة مكونــة مــن
طالبـا درسـت باألسـلوب االعتيـادي، وقـد تمثلـت أدوات الدراسـة ) 30( واألخرى ضابطة مكونة مـن

أظهــرت نتــائج الدراســة تفــوق ). قائمــة مهــارات الفهــم القرائــي، اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي(  فــي
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 المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهـارات الفهـم القرائـي فـي كـل مسـتوى علـى حـدة
  ).االستداللي -التفسيري -التذوقي -االبداعي -الناقد -االستنتاجي -الحرفي(

 )2011(الرحمن دراسة عبد -13

فاعليــــة اســــتخدام اســــتراتيجيات لتــــدريس القــــراءة قائمــــة علــــى الــــذكاءات  معرفــــة دفت الدراســــةهــــ
الباحثـة  تاتبعـ. اإلعداديـةالمتعددة في تنمية التحصيل المعرفي والفهم القرائـي لـدى تالميـذ الحلقـة 

 األولـى لمجموعـةا قسمت إلى مجموعتينطالبة، ) 60(بلغت عينة الدراسة المنهج شبه التجريبي، 
طالبـة، ومـن أجـل )30(تكونـت مـن المجموعة الثانية ضابطة طالبة، و ) 30(من تكونت التجريبية 

اختبــارا تحصــيًال معرفيــَا فــي القــراءة، اختبــارًا (ذلــك صــممت الباحثــة أداوت ومــواد الدراســة وكانــت 
حــل  -تعلـم تعـاوني"عـة تبلقيـاس مهـارات الفهـم القرائـي، أدلــة المعلـم الخاصـة بـالطرق التدريســية الم

أظهــــرت نتــــائج البحــــث؛ وجــــود فــــروق ذات دالــــة إحصــــائية بــــين متوســــطي درجــــات . "المشــــكالت
المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل المعرفي وذلك لصالح المجموعة التجريبية، ووجود 

لفهــم فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي اختبــار ا
  .القرائي وذلك لصالح المجوعة التجريبية

 )2010(دراسة العلوان والتل -14

استقصــاء أثــر الغــرض مــن القــراءة فــي االســتيعاب القرائــي لــدى طلبــة الصــف  هــدفت الدراســة
) 94(ولتحقيــق ذلــك تــم اختيــار عينــة عشــوائية تكونــت مــن  .فــي محافظــة معــان األســاسالتاســع 

إلـــى ثـــالث مجموعـــات؛ التلميـــذات ، حيـــث تـــم توزيـــع األســـاس طالبـــة مـــن طالبـــات الصـــف التاســـع
طالبـة قـرأن النصـوص بغـرض االسـتيعاب، والمجموعـة الثانيـة ) 34(المجموعة األولى مكونـة مـن 

طالبــة قـــرأن النصــوص بغــرض الحصــول علـــى المعلومــات، والمجموعــة الثالثـــة ) 32(مكونــة مــن 
صـين نثـريين بشـكل عشـوائي نم اختيـار طالبة قـرأن النصـوص بهـدف المتعـة، وتـ) 28(مكونة من 

أداوت ومـــواد  وتمثلـــت. األســـاسمـــن النصـــوص المقـــررة فـــي كتـــاب اللغـــة العربيـــة للصـــف التاســـع 
كشفت النتائج عن وجود فروق ذات  .)النصوص القرائية، واختبار االستيعاب القرائي(الدراسة في 

، تعــزى إلــى الغــرض األســاس داللــة احصــائية فــي االســتيعاب القرائــي لــدى طالبــات الصــف التاســع
  .اللواتي قرأن النصوص بغرض االستيعابالتلميذات من القراءة لصالح 

 )2010(دراسة فّراج -15

قائمة على نظرية إلماعات السياق في تنمية الثروة اللغوية  استراتيجيةفعالية  معرفة فت الدراسةهد
أهـداف الدراسـة اتبـع  ولتحقيـق. األسـاسوبعض مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس 
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والمــنهج شــبه التجريبــي، حيــث اختيــار عينــة مــن طلبــة الصــف  الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي
تلميــذا وتلميــذة، بحيــث تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين إحــداهما ) 80(، بلــغ عــددها األســاسالخــامس 

اللغـــة، واألخـــرى ضـــابطة  وتلميـــذة درســـوا باســـتراتيجية إلماعـــات تلميـــذاً ) 40(تجريبيـــة تكونـــت مـــن 
اختبــار ( :فــي أدوات الدراســة تمثلــت .االعتياديــة وتلميــذة درســوا بالطريقــة تلميــذاً ) 40(تكونــت مــن 

أظهـــرت الدراســة عــدة نتــائج كــان أهمهــا؛ وجـــود . )الثــروة اللغويــة، واختبــار مهــارات الفهــم القرائــي
يــة مــن الجنســين فيمــا بــين فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســطي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريب

كمــا أظهــرت النتــائج . التطبيقــين القبلــي والبعــدي الختبــار الثــروة اللغويــة لصــالح التطبيــق البعــدي
وجود فروق دالة إحصائيا بين تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة لصـالح تالميـذ المجموعـة 

  .التجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات الفهم القرائي

 )Chen et al., 2010(دراسة -16

الدراســة لتطــوير نظــام تعلــم القــراءة التعاونيــة عــن طريــق الحاســوب المصــمم مــن أجــل  هــدفت
. تحسين الفهم القرائي باللغة االنجليزية ومساعدة المعلمين فـي تقيـيم التنـور باللغـة االنجليزيـة بدقـة

لقرائـي بـإجراء تجربـة لمـدة ثالثـة شـهور وقام الباحثون باختبار قدرة هذا النظام على تحسين الفهم ا
طالبًا من تـايوان فـي المـدارس الثانويـة وأثنـاء هـذه الدراسـة أظهـرت نتـائج االختبـار ) 56(بمشاركة 

واستخدمت . البعدي تحسن دال إحصائيا في متوسطات تحصيل الطلبة على اختبار الفهم القرائي
وزعـت علـى الطلبـة  ةت وذلـك مـن خـالل اسـتبانالدراسة المنهجين الكمي والكيفي في تحليل البيانـا

وأظهــرت  .لمســاعدتهم فــي الفهــم األفضــل لســلوكيات الــتعلم وقيــاس درجــة رضــاهم عــن هــذا النظــام
ريقـة الـتعلم القـائم النتائج عن وجـود تحسـن واضـح فـي مهـارات الفهـم القرائـي لـدى الطلبـة يعـزى لط

  .على الحاسوب

 )2009(دراسة السيد -17

أثــر اسـتخدام اســتراتيجيات التـدريس العالجيــة فـي تحســين مسـتوى الفهــم  عرفـةم هـدفت الدراســة
فـي  المـنهج التجريبـي بـعاتُ . االبتـدائيالقرائي لدى ذوي صعوبات القراءة مـن تالميـذ الصـف الرابـع 

وتلميـذة مـن ذوي صـعوبات الفهـم القرائـي، بحيـث  تلميـذاً ) 54(عينة الدراسـة وقد بلغ قوام ، الدراسة
على ثالث مجموعات؛ مجموعة تجريبية أولى تخضع الستراتيجيتي التلخيص  عشوائياً  تم توزيعهم

وتلميذة، ومجموعة تجريبية ثانية تخضع الستراتيجيتي إعادة  تلميذاً ) 17(وخريطة القصة وعددها 
وتلميــذة، ومجموعــة ضــابطة تكونــت مــن  تلميــذاً ) 19(صــياغة القصــة والمــرور المتكــرر وعــددها 

اختبـار المصــفوفات (وتمثلـت أدوات الدراســة فـي . تلميـذة درسـوا بالطريقــة االعتياديـةو  تلميـذاً ) 18(
وهو اختبار من اختبارات الذكاء غير اللفظـي، اختبـار تحصـيلي فـي مـادة : المتتابعة الملونة لرافن
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أظهــرت النتــائج وجــود تــأثير دال موجــب للمعالجــة ). اللغــة العربيــة، اختبــار مهــارات الفهــم القرائــي
  .على تالميذ المجموعتين التجريبيتين) استراتيجيات التدريس العالجية(جريبية الت

 )2009(دراسة العذيقي -18

التساؤل الذاتي في تنميـة بعـض مهـارات الفهـم القرائـي  استراتيجيةفعالية  معرفة هدفت الدراسة
) 50(وامهـا بلـغ قلدى طالب الصف األول الثـانوي بمحافظـة القنفـذة، وطبقـت الدراسـة علـى عينـة 

ــــاً  ــــم تــــوزيعهم  ،طالب ــــىت ــــغ عــــددهامجمــــوعتين إل ــــى تجريبيــــة وبل ــــًا؛ )25( ، األول ــــًا  وادرســــ طالب وفق
. ةيدعتيابالطريقة اال وادرس ؛طالباً  )25(الثانية ضابطة وبلغ عددها و  ؛التساؤل الذاتي الستراتيجية

ولقــد  ).ت الفهــم القرائــي، واختبــار مهــاراقائمــة لمهــارات الفهــم القرائــي(وتمثلــت أدوات الدراســة فــي 
لمجموعـات الدراسـة  توصلت الدراسة إلي وجود فروق دالة إحصائية بـين االختبـار القبلـي والبعـدي

  .لصالح االختبار البعدي المستهدفة وذلك

 )2009(دراسة عبد الباري -19

التصـــور الـــذهني فـــي تنميـــة مهـــارات الفهـــم القرائـــي  اســـتراتيجيةمعرفـــة فاعليـــة  هـــدفت الدارســـة
أهداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي، مـن خـالل  ولتحقيق. اإلعداديةتالميذ المرحلة ل

ـــى طالبـــاً ) 83(اختيـــار عينـــة مـــن طـــالب الصـــف الثـــاني اإلعـــدادي بلـــغ عـــددها  ـــم تقســـيمهم إل ، ت
التصـور الـذهني، وضـابطة  السـتراتيجية درسـت وفقـاً  طالبـاً ) 42(مجموعتين، تجريبيـة بلـغ عـددها 

الدراسـة قـام الباحـث ببنـاء إجـراءات ، ولتحقيـق عتياديدرست باألسلوب اال طالباً ) 41(ددها بلغ ع
قائمــــة مهــــارات الفهــــم القرائــــي، اختبــــارا لقيــــاس مهــــارات الفهــــم ( :أداوت الدراســــة التــــي تمثلــــت فــــي

أظهـــــرت النتـــــائج وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــطي درجـــــات طـــــالب . )القرائـــــي
يبيــــة والمجموعــــة الضــــابطة فــــي اختبــــار الفهــــم القرائــــي ككــــل لصــــالح المجموعــــة المجموعــــة التجر 

  .التجريبية

 )Lan et al., 2009( دراسة الن وآخرون -20

 حاولت هذه الدراسة تطبيـق بيئـة تعاونيـة للفهـم القرائـي لـتعلم اللغـة االنجليزيـة باسـتخدام أجهـزة
وتقييم أثرها على مهارات تعلم  ،لغة االنجليزيةلتعليم الفهم القرائي بال ؛تعتمد على الحاسوب متنقلة

 اً طالبـ) 52(تكونـت عينـة الدراسـة مـن  .وسلوكيات التعلم لطلبـة المرحلـة األساسـية ،القراءة المبكرة
طالبـًا مـن  )14( اً طالبـ) 26(وكل مجموعة تتكـون مـن  ،بواقع درسين ،األساسمن الصف الرابع 

وتـم تطبيـق االختبـار . أساسـية فـي تـايبي فـي تـايوان نـاث فـي مدرسـةطالبة مـن اإل) 12(ذكور وال
وذلــك مـــن خــالل بطاقـــة مالحظـــة  ،علــى المجـــوعتين واســتخدم الباحـــث المنهجــين الكيفـــي والكمـــي
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وخلصت الدراسة إلـى أن نظـام القـراءة . لتسجيل سلوك تعلم الطلبة أثناء أنشطة التعلم المخصصة
  .ناء التعلم التعاوني وزادت من دافعيتهم للتعلمالمتنقل قلل من الصعوبات التي تواجه الطلبة أث

  )2008(الخوالدة دراسة -21

التــدريس التبــادلي لتنميــة  اســتراتيجيةمعرفــة فاعليــة برنــامج تعليمــي قــائم علــى  هــدفت الدراســة
ذوي صـعوبات الـتعلم بالمرحلـة األساسـية فـي األردن، وتكونـت التالمـذة مهارات الفهم القرائي لـدى 

تلميـذة مــن التلميـذات ذوات صـعوبات الــتعلم فـي الصــفوف الثالـث والرابــع ) 30(مــن عينـة الدراسـة 
والخامس، واعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج التجريبـي، حيـث قسـمت عينـة الدراسـة بطريقـة عشـوائية 

وتمثلـت أدوات مجموعـة ضـابطة، ك طالباً ) 15(و ،مجموعة تجريبيةطالبًا ك )15(إلى مجموعتين 
التـدريس التبـادلي  اسـتراتيجيةمهارات الفهم القرائي، برنـامج تعليمـي قـائم علـى  اختبار:(الدراسة في

أســفرت نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين ). لتنميــة مهــارات الفهــم القرائــي
متوســط درجــات أفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي مهــارات الفهــم القرائــي علــى االختبــار 

  .ولصالح المجموعة التجريبية للبرنامج التعليميالبعدي تعزى 

  )2008(العرقاوي دراسة -22

أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسـي فـي التحصـيل الدراسـي واالحتفـاظ  معرفةهدفت الدراسة 
، وتكـون مجتمـع الدراسـة األسـاسبمهارات الفهـم القرائـي للشـعر العربـي لـدى طلبـة الصـف العاشـر 

فـــي مـــدارس محافظـــة جنـــين الحكوميـــة، واســـتخدمت الباحثـــة  األســـاسشـــر مـــن طلبـــة الصـــف العا
طالبـــات، وتــــم تقســـيمهن إلــــي مجمــــوعتين ) 104(المـــنهج التجريبــــي، وتألفـــت عينــــة الدراســـة مــــن 

تجريبيتين ومجموعة ضابطة حيث درست المجموعة األولي باستخدام التعلم التعاوني، والمجموعة 
التنافســي فــي حــين درســت المجموعــة الضــابطة باســتخدام الــتعلم التجريبيــة الثانيــة باســتخدام الــتعلم 

كـــأداة للدراســـة، وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة ) اختبـــار تحصـــيلي (التقليـــدي، حيـــث اســـتخدمت الباحثـــة 
وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي التحصــيل الدراســي  واالحتفــاظ فــي الشــعر لــدى طالبــات الصــف 

، واالحتفــاظ أكبــر لــدى المجموعــة التجريبيــة األولــى فــي القياســان القبلــي والبعــدي األســاسالعاشــر 
  . والثانية اللتان درستا بأسلوب التعلم التعاوني والتنافسي

  )2008(دراسة الظنَحاِني -23

معرفــة أثــر برنــامج تعليمــي لغــوي مســتند إلــى برنــامج كــورت للتفكيــر فــي تنميــة  هــدفت الدراســة
المرحلة االساسـية فـي دولـة اإلمـارات، ولتحقيـق  مهارات االستيعاب القرائي واالستماعي لدى طلبة

أغراض الدراسة اتَبع  المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي، حيث اختار الباحث عينة 
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طالبًا وطالبة، حيث تـم تقسـيمهم إلـى ) 99(تكونت من  األساسعشوائية من طلبة الصف التاسع 
وطالبــة تــم تدريســها باســتخدام البرنــامج التعليمــي  بــاً طال) 49( عــددهامجمــوعتين، األولــى تجريبيــة 

وطالبـــة  طالبـــاً ) 50( هاللتفكيـــر، والثانيـــة ضـــابطة وعـــدد) CORT(المقتـــرح المســـتند إلـــى برنـــامج 
قـــــائمتي مهـــــارات االســـــتيعاب القرائـــــي ( :الدراســـــة فـــــيوتمثلـــــت أدوات  .درســـــت بالطريقـــــة العاديـــــة

القرائـــــي، اختبـــــارا يقـــــيس مهـــــارات االســـــتيعاب واالســـــتماعي، اختبـــــارا يقـــــيس مهـــــارات االســـــتيعاب 
وجــود أظهــرت النتــائج  ).االســتماعي، البرنــامج التعليمــي المقتــرح القــائم علــى أدوات كــورت للتفكيــر

ريبيـة أثر للبرنامج التعليمي في تنمية مهارات االستيعاب القرائـي واالسـتماعي لـدى المجموعـة التج
 .مقارنة بالمجموعة الضابطة

  )2008( دراسة حافظ-24

   فاعليــــة اســــتخدام اســــتراتيجية التعلــــيم التعــــاوني الجمعــــي واســــتراتيجية  معرفــــة هــــدفت الدراســــة
)K-W-L ( ـــدائي بالمملكـــة ـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس االبت ـــة مهـــارات الفهـــم القرائـــي ل فـــي تنمي

س ، مـن خـالل اختيـاره لعينـة مـن تالميـذ الصـف السـادالمنهج التجريبـياستخدم  .العربية السعودية
طالبـــًا، تـــم تقســـيمهم إلـــى ثـــالث مجموعـــات، المجموعـــة ) 135(أفرادهـــا  بلـــغ عـــددالتـــي  االبتـــدائي

طالبــًا درســت بــالتعلم التعــاوني الجمعــي، والمجموعــة التجريبيــة ) 45(التجريبيــة األولــى مكونــة مــن 
، والمجموعــــة الثالثــــة الضــــابطة )K-W-L(طالبــــًا درســــت باســــتراتيجية ) 45(الثانيــــة مكونــــة مــــن 

قائمــة مهــارات الفهــم القرائــي، ( : تمثلــت أدوات الدراســة فــي، و عتياديــةملــت دراســتها بالطريقــة االأك
ــمااختبــار مهــارات الفهــم القرائــي، أدلــة  أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائيا فــي كــل ).لمعل

ت مستوى من مستويات الفهم القرائي على حده، وفي مستويات الفهم القرائي ككل، بـين المجموعـا
  . الثالث ولصالح المجموعة التجريبية األولى

  )2007(دراسة الفي -25

أثـــر اســـتخدام اســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة فـــي تنميـــة مهـــارات الفهـــم  معرفـــة الدراســـة هـــدفت
لتحقيــق أهــداف الدراســة اْســُتخِدم المــنهج شــبه التجريبــي،  .القرائــي لــدى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة

تلميـذًا مـن تالميـذ الصـف الخـامس ) 68(يار عينة الدراسة التي تكونت من حيث قام الباحث باخت
تلميــذًا، وضــابطة تكونــت مــن ) 33(االبتــدائي، تــم تقســيمهم إلــى مجمــوعتين، تجريبيــة تكونــت مــن 

قائمة الفهم القرائي، اختبار تحصـيلي لمهـارات (: أدوات الدراسة وموادها فيتمثلت ، و تلميذاً ) 35(
المعنـــى  -المعـــاني الرئيســـية -التنبـــؤ"ليـــل المعلـــم الســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة الفهـــم القرائـــي، د

توصــلت الدراســة إلــى العديــد مــن النتــائج كــان أبرزهــا؛ ").التلخــيص -التقــويم -التنظــيم -الضــمني
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لمهــارات الفهــم القرائــي تفــوق المجموعــة التجريبيــة علــى المجموعــة الضــابطة فــي االختبــار البعــدي 
  .التحصيلي

  )2007(دراسة عيد -26

الكشف عن سرعة القراءة الجهرية وتنميتها، وتنميـة مهـارات الفهـم القرائـي لـدى  الدراسة هدفت
وقد اتبـع الباحـث فـي دراسـته المـنهج  .باستخدام األلعاب التعليمية األساستالميذ الصف الخامس 

 األســاسامس الوصــفي والمــنهج شــبه التجريبــي، حيــث اختــار عينــة كشــفية مــن طــالب الصــف الخــ
تلميذا وتلميذة؛ وذلك لتحديد سرعة القراءة، بينما كانت العينة التجريبية مكونة مـن ) 400(عددهم 

ــموا إلــى مجمــوعتين إحــداه) 80( درســت بالبرنــامج  اً تلميــذ) 40(ما تجريبيــة بلــغ عــددها تلميــذا، قس
اســتمرت بالدراســة وفــق  اً ذتلميــ) 40(القــائم علــى االلعــاب التربويــة، واألخــرى ضــابطة بلــغ عــددها 

اختبـار سـرعة القـراءة الجهريـة، اختبـار مهـارات ( :وتمثلت أدوات الدراسـة فـي. االسلوب االعتيادي
أظهـرت ).الفهم القرائي، قائمة مهارات الفهم القرائي، البرنامج المقترح القائم على األلعاب التعليمية

م علـــى األلعـــاب التعليميـــة، حيـــث تفوقـــت للبرنـــامج المقتـــرح القـــائ النتـــائج وجـــود أثـــر دال إحصـــائياً 
المجموعـــة التجريبيـــة علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــي التطبيقـــين البعـــديين الختبـــاري ســـرعة القـــراءة 

  .الجهرية ومهارات الفهم القرائي

  )Hollingsworth's, 2007( هولنج وورث دراسة-27

صــــفين األول والثــــاني فاعليــــة الــــتعلم التعــــاوني علــــى الفهــــم القرائــــي لل معرفــــةالدراســــة  تهــــدف
طالبــــًا ) 51( طالبـــا ومعلمـــا، تــــم تقســـيمهم كالتـــالي،) 79( مـــن وتكونـــت عينـــة الدراســــة ،األســـاس

وقائمــــة  ،دراســــة مســــحية للطلبــــة:(فــــي أدوات الدراســــةتمثلــــت و  .معلمــــًا للمرحلــــة األساســــية) 28(و
اســتخدم الباحــث  وقــد). ختبــار الفرضــياتاو  ،بمهــارات الفهــم القرائــي للنصــوص الروائيــة والتفســيرية

ــم ــتعلم التعــاوني والقــراءة الموجهــة والمســرح المعل ــتعلم . مجموعــات ال وأظهــرت النتــائج أن طريقــة ال
التعاوني أثبتـت أنهـا طريقـة قيمـة وفاعلـة لمسـاعدة الطلبـة لـتعلم اسـتراتيجيات الفهـم القرائـي وتـؤدي 

  .اعل ايجابي بين الطلبة وأقرانهمإلى تف
  )2005مفلح، (دراسة -28

أثر استخدام التعلم التعاوني في تنمية بعض مهـارات الفهـم القرائـي لـدى  معرفة فت الدراسةهد
واتبـع الباحـث فـي بحثـه المـنهج الوصـفي  طلبة الصـف األول الثـانوي فـي مدينـة حائـل بالسـعودية،

وقـــد  ،مــن خـــالل اإلطـــار النظـــري، والمـــنهج التجريبـــي مــن خـــالل تجريـــب أســـلوب الـــتعلم التعـــاوني
) 27(و ،كمجموعــة ضــابطة اطالبــ) 31( ا، تــم تقســيمه إلــىطالبــ) 58(نــة الدراســة مــن تكونــت عي
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ودليــل المعلــم  ،اختبــار الفهــم القرائــي:(األدوات التاليــة كمجموعــة تجريبيــة، واســتخدم الباحــث اً طالبــ
أظهــرت نتــائج الدراســة بــأن هنــاك نمــو ). لتــدريس موضــوعات القــراءة وفــق أســلوب الــتعلم التعــاوني

هارات الفهم القرائي لدى المجموعة التجريبية دل علـى فاعليـة أسـلوب الـتعلم التعـاوني واضح في م
  .في تنمية مهارات الفهم القرائي مقارنة باألسلوب التقليدي

  )2001السليمان، (-29

والـذي  ،"التفكيـر واسـتراتيجياتالقـراءة "فاعليـة برنـامج التـدريس العالجـي  معرفة هدفت الدراسة
ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم والوعي القرائي لدى عينة  استراتيجياتام يقوم على استخد

اتبعـت و  بدولـة البحـرين، األسـاسمن التلميذات ذوات صعوبات الفهـم القرائـي فـي الصـف السـادس 
، تلميـذة ذوات صـعوبات الفهـم القرائـي) 23(الباحثة المـنهج التجريبـي، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن 

اختبار تحصيلي في القراءة الصـامتة، اختبـار المهـارات المسـبقة : (منهاالباحثة أدوات واستخدمت 
ولقــد توصــلت الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا عنــد  ).للفهــم القرائــي، اختبــار الفهــم القرائــي

لــــدى تلميــــذات المجموعــــة  مســــتوى داللــــة بــــين التطبيقــــين القبلــــي والبعــــدي الختبــــار الفهــــم القرائــــي
   .ريبيةالتج

  :التعليق على الدراسات السابقة 

 :من حيث أهداف الدراسة واغراضها  -

يقــاس أثرهــا علــى  اســتراتيجياتحيــث تناولــت الغالبيــة منهــا  ،تنوعــت أهــداف الدراســات الســابقة
الــــتعلم النشــــط، ( اســــتراتيجياتمــــثال أثــــر اســــتخدام  الحظيُ الفهــــم أو االســــتيعاب القرائــــي، فــــتنميــــة 

مبنيـة  اسـتراتيجيةمـا وراء المعرفـة،  اسـتراتيجياتعلـى مـدخل اللغـة، تنـال القمـر، قائمـة  استراتيجية
ـــدريس  اســـتراتيجيةلتـــدريس القـــراءة قائمـــة علـــى الـــذكاءات المتعـــددة،  اســـتراتيجيةى التخيـــل، لـــع الت

التصـور الــذهني،  اسـتراتيجيةالتسـاؤل الـذاتي،  اسـتراتيجيةالتـدريس العالجيـة،  اسـتراتيجيةبالقصـة، 
  ).التعلم التعاوني  استراتيجيةالتدريس التبادلي،  يجيةاسترات

، المخزومــــي والبطاينــــة )2013(، الحــــداد )2014(وذلــــك بالترتيــــب كمــــا فــــي دراســــة الغلبــــان 
، العــذيقي )2009(، الســيد )2011(، عبــد الــرحمن )2011(، حســن )2012(، زعــرب )2012(
  ).2008(، حافظ )2008(، الخوالدة )2009(، عبد الباري )2009(

بينما هـدفت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية تنـال القمـر علـى تنميـة مهـارات 
  .الفهم القرائي
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  :من حيث المنهج -
هـــا للمـــنهج التجريبـــي، باســـتثناء تباعمعظـــم الدراســـات الســـابقة فـــي ااتفقـــت هـــذه الدراســـة مـــع  

ـــة كالتـــالي الدراســـات التاليـــة حيـــث جمعـــت بـــين المـــنهج الوصـــفي والتجريبـــي وهـــ أحمـــد :  ي مرتب
، )2008(، الظنجـــاني )2010(، فـــراج )2011(، زهـــران )2001(، الحســـن والغامـــدي )2001(

 ,.Chen et al(:  ، بينمـا اسـتخدمت دراسـتين فقـط المـنهج الكمـي والكيفـي وهمـا)2007(عيـد 
  .طبالمنهج الوصفي فق) 2005(، بينما انفردت دراسة مفلح )Lan et al., 2009( و  )2010

  :من حيث العينة -
تناولــت جميــع الدراســات  الســابقة العينــة مــن تالميــذ وتلميــذات المــدارس، حيــث تناولــت بعــض 

ـــــــــة مثـــــــــل ـــــــــة الثانوي ـــــــــة المرحل         ، ودراســـــــــة )2011(دراســـــــــة الحســـــــــن، الغامـــــــــدي : الدراســـــــــات طلب
)Chen et al., 2010( ، ودراسـة العـذيقي)2005(، مفلـح )2009(وعرقـاوي ) 2009( ، .

، ودراسـة زهـران )2011(دراسة أحمـد : ا تناولت بعض الدراسات طلبة المرحلة اإلعدادية مثلبينم
بينمــــا تناولــــت بــــاقي ، )2009(ودراســــة عبــــد البــــاري ) 2011(، ودراســــة عبــــد الــــرحمن )2011(

 .الدراسات طلبة المرحلة األساسية واالبتدائية

اولــت فـــي عينتهــا طــالب المرحلـــة وتتفــق هــذه الدراســة مـــع غالبيــة الدراســات الســـابقة والتــي تن
  .األساساألساسية، وبالتحديد طالب الصف الرابع 

  :من حيث األدوات -
معظــــم الدراســــات الســــابقة اســــتخدمت االختبــــار التحصــــيلي كــــأداة لهــــا لقيــــاس مهــــارات الفهــــم 

 حيــث، القرائــي، كمــا وعمــدت إلــى تحديــد قائمــة بمهــارات الفهــم القرائــي المناســبة لعينــة كــل دراســة
ببطاقـة المالحظـة، بينمـا اسـتخدمت دراسـة المطيـري  ، )Lan et al., 2009( دت دراسـة  انفـر 

، ودراســـة الســـيد مقيـــاس اتجـــاه) 2011(ة أحمـــد اختبـــار ذكـــاء لغـــوي، واســـتخدمت دراســـ) 2012(
، )Chen et al., 2010(اسـتخدمت اختبـار الـذكاء غيـر اللفظـي، وانفـردت دراسـة ) 2009(

وتتفــق الدراســة الحاليــة مــع غالبيــة الدراســات الســابقة مــن حيــث األدوات  باالســتبانة كــأداة للدراســة،
  ).اختبار مهارات الفهم القرائي  قائمة بمهارات الفهم القرائي،( المستخدمة والتي تمثلت في 
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  :الباحث من الدراسات السابقة فادهتساما 

  .بناء أدوات الدراسة الحالية -
 .توافق مع عينة الدراسةحصائية التي تاختيار األساليب اإل -
 .مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع الدراسات السابقة -
 .تفسير النتائج وتحليلها -

  :ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
مهــارات الفهــم  تنميــةتميــزت الدراســة الحاليــة عــن معظــم الدراســات الســابقة بأنهــا تناولــت  -

توى البيئـة حيـث إنـه ال توجـد مثـل هـذه الدراسـة علـى مسـ" تنـال القمـر"لقرائي باسـتراتيجية ا
 ).حسب علم الباحث( التعليمية في فلسطين

الدراســة األولــى فـــي  وهــي "تنــال القمـــر"ة تميــزت الدراســة الحاليــة بأنهـــا تناولــت اســتراتيجي -
هـارات علـى تنميـة ماالسـتراتيجية وذلـك لقيـاس أثـر هـذه ، االسـتراتيجية تناول ودراسة هذه 

 .الفهم القرائي

ة فــي كونهــا تناولــت عينــة مــن تلميــذات المجتمــع الفلســطيني، وهــن ليــتميــزت الدراســة الحا -
 .؛ التابعين لوزارة التربية والتعليمالصف الرابع األساس تلميذات

على تنميـة  "تنال القمر"استراتيجية  توظيف أثر بهدفها وهو معرفة الدراسة الحاليةتميزت  -
 .للغة العربية للصف الرابع األساسالقرائي لمبحث امهارات الفهم 
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات

  

 منهج الدراسة �
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 عينة الدراسة �

 أدوات ومواد الدراسة �

 متغيرات الدراسة �

 ضبط متغيرات الدراسة �

 حصائيةالمعالجات اإل �

 خطوات إجراء الدراسة �
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 الفصل الرابع

  الطريقة واالجراءات
  

قد تم في هـذا الفصـل ي قام بها الباحث، فالتجراءات اول هذا الفصل من الدراسة عرض اإلتن
تحديـــد المـــنهج المســـتخدم فـــي هـــذه الدراســـة، ومجتمـــع الدراســـة، وعينـــة الدراســـة وكيفيـــة اختيارهـــا، 

 ،حصــائية المســتخدمة، واألســاليب اإلومتغيــرات الدراســة، وكــذلك خطــوات تطبيــق الدراســة ميــدانياً 
  .وتحليلها ،لجتهاومعا

  :منهج الدراسة -

مــنهج يــدرس ظــاهرة " :ف علــى أنــهعــرّ ، ويُ "المــنهج التجريبــي"اتبــع الباحــث فــي دراســته الحاليــة 
  ."صـــــــــد نتـــــــــائج هـــــــــذا التغيـــــــــرحاليـــــــــة مـــــــــع إدخـــــــــال تغيـــــــــرات فـــــــــي أحـــــــــد العوامـــــــــل أو أكثـــــــــر ور 

  ).83: 2003 ستاذ،األغا واأل(

  :تصميم الدراسة الحالية -

، وذلـك لمهـارات الفهـم القرائـي لمجمـوعتين) عـديب -قبلـي(التجريبـي استخدم الباحـث التصـميم 
ــــى مجموعــــة "تنــــال القمــــر"بيــــق اســــتراتيجية بتط لمجموعــــة بيــــة، حيــــث درســــت االدراســــة التجري عل

والشـكل  "تنـال القمـر"المجموعـة التجريبيـة باسـتراتيجية ت ، بينما درسالضابطة بالطريقة االعتيادية
  :راسةالتالي يوضح مخطط تصميم الد

  )1-4(شكل رقم 
  للدراسة التجريبي التصميم
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  :مجتمع الدراسة -

مــدارس ال، اللــواتي يدرســن فــي األســاسشــمل مجتمــع الدراســة جميــع تلميــذات الصــف الرابــع   
  . تلميذة) 1370(، والبالغ عددهنم 2015 -2014المحافظة الوسطى للعام الدراسي الحكومية في

  :عينة الدراسة -

شـعب للصـف ، والتـي تحتـوي علـى خمـس المشـتركةالعائشـية  مدرسـةختيـار قام الباحـث با  
  :وذلك لألسباب التالية طريقة قصدية،ب األساسالرابع 

لضمان إجراء التجربة بتطبيق االختبـار القبلـي والبعـدي تحـت اإلشـراف المباشـر للباحـث،  .1
 .وهذا يعطي مصداقية للنتائج

 .مة الصف للتعاون في تطبيق الدراسةقرب المدرسة من سكن الباحث، والستعداد معل .2

حيـــث  فــي المســـتوى االقتصــادي واالجتمـــاعي تقريبـــاً  ألن تلميــذات الصـــف الرابــع يتكـــافئن .3
  .تلميذة 80اشتملت عينة الدراسة على 

وقــد تــم اختيــار الصــف الرابــع تحديــدًا فــي المدرســة المــذكورة ألنــه آخــر صــفوف المرحلــة  .4
 إلـى مرحلـة أعلـى ينبغـي عليـه أن يمتلـك ةنتقـل التلميـذففي هذه المرحلة ت ،الدنيا األساسية

 . من المهارات األساسية في القراءة قدر أكبرفيها 

وذلــك بنظــام  والمجموعــة الضــابطة عشـوائياً  ةباختيــار المجموعــة التجريبيـ الباحـث مقــا وقـد  
  :القرعة، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة على المجموعات المختارة

  )1- 4(م جدول رق
  المجموعات توزيع أفراد العينة على

  اتالتلميذ
  المجموعة التجريبية

  
  المجموعة الضابطة

  
  المجموع

  80  40  40           العدد
  2  1رابع   4رابع   الشعبة

  

، بينمـا )تنـال القمـر(تـدرس باسـتراتيجية  تجريبيـةٍ  كمجموعةٍ ) 4(حيث اختار الباحث الصف الرابع 
  .االعتياديةت بالطريقة درسَ  ضابطةٍ  كمجموعةٍ ) 1(اختير الصف الرابع 
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  :وموادها الدراسةأدوات   -

 :أدوات الدراسة: أوال

  :قائمة مهارات الفهم القرائي  -

، اسالصــف الرابــع األســ ت الفهــم القرائــي المناســبة لتلميــذاتفــي ســبيل الوصــول إلــى مهــارا  
مـــن  بإعـــداد قائمـــة تتضـــمن عـــدداً  هـــذا الصـــف، قـــام الباحـــث اتميـــذوالتـــي ينبغـــي تنميتهـــا لـــدى تل

  :التاليةجراءات باإل القيام مهارات الفهم القرائي، وتتطلب ذلك

 :الهدف من القائمة .1

، الصــف الرابــع األســاس ت الفهــم القرائــي المناســبة لتلميــذاتأهــم مهــارا وهــدفت التعــرف إلــى   
 .تمهيدًا الستخدامها في إعداد اختبار الفهم القرائي

 :ةمصادر بناء القائم .2

 :اعتمد الباحث عند إعداد القائمة على المصادر التالية 

تــدريس اللغــة ع الدراســة الحاليــة، فــي مجــال طــرق المراجــع والمصــادر ذات الصــلة بموضــو  -
 .العربية

 .الدراسات والبحوث السابقة، والتي تناولت مهارات القراءة والفهم واالستيعاب القرائي -

 .ألساسية، كما حددتها وزارة التربية والتعليمأهداف تدريس اللغة العربية للمرحلة ا -

مقابلة بعض معلمي ومشرفي اللغة العربية بالمرحلة األساسية، واالستفادة من آرائهم حـول  -
 .الصف الرابع األساس ت الفهم القرائي المناسبة لتلميذاتمهارا

  :محتوى القائمة .3

الفهـــم  لباحـــث بحصـــر مهـــاراتعلـــى األدب التربـــوي والدراســـات الســـابقة، قـــام ااالطـــالع بعـــد   
مهـارات رئيسـة، ينـدرج تحـت كـل مهـارة منهـا مجموعـة مـن المهـارات  القرائي، وتصنيفها في خمس

  :الفرعية التي تنتمي لها، والجدول التالي يوضح ذلك
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  )2- 4(جدول رقم 
  الفهم القرائي المبدئية مهاراتمستويات قائمة 

  عدد المهارات  المحور  م

  8  حرفيمستوى الفهم ال  1

  7  مستوى الفهم االستنتاجي  2

  7  مستوى الفهم النقدي  3

  6  مستوى الفهم التذوقي  4

  6  مستوى الفهم اإلبداعي  5

  34  المجموع
  

بمهـارات  مهـارة، وزعـت بدايـة مـن مهـارات الفهـم الحرفـي، مـروراً  )34(غ عدد هـذه المهـارات وقد بل
، وقــد تضــمنت بمهــارات الفهــم اإلبــداعي وختامــاً  قيوالفهــم النقــدي، والفهــم التــذو  الفهــم االســتنتاجي،

اسـتخدام مقيـاس التقـدير ثنـائي  مـن المهـارات الفرعيـة المندرجـة تحتهـا، وتـم ة عدداً المهارات الرئيس
غيــــر  -مناســــبة( األســــاسالصــــف الرابــــع  ل عــــن مــــدى مناســــبة المهــــارات لتلميــــذاتبعـــاد للســــؤااأل

 -منتميـة(وع الفهـم الـذي صـنفت فيـه اسـتخدم مقيـاس ، وللسؤال عن مدى انتماء المهارة لن)مناسبة
للســـؤال عـــن مـــدى وضـــوح الصـــياغة اللغويـــة  ، كمـــا اســـتخدم المقيـــاس الثنـــائي أيضـــاً )غيـــر منتميـــة

  .يبين قائمة مهارات الفهم القرائي في صورتها األولية) 2(، والمحلق رقم )غير واضحة -واضحة(

  :صدق قائمة المهارات .4

قــام الباحــث بعرضــها علــى مجموعــة مــن المحكمــين المتخصصــين  للتأكــد مــن صــدق القائمــة  
، وقـد طلـب الباحـث مـن المحكمـين إبـداء الـرأي فـي القائمـة مناهج وطرق تـدريس اللغـة العربيـة في

، ومدى انتماء كل مهارة لمسـتوى الفهـم األساسالصف الرابع  لتلميذات مناسبة المهارة": من حيث
مـن المتخصصـين  هارة من الناحية اللغوية، وطلب أخيـراً الذي صّنفت فيه، ووضوح صياغة كل م

  ".من المهارات الفرعية لمستويات الفهم المختلفة حذف أو تعديل أو حتى إضافة ما يرونه مناسباً 

جيهــات وفــي ضــوء مالحظــات المحكمــين، تــم مراجعــة القائمــة، وكــان للمحكمــين اآلراء والتو   
  :منهاالتي أخذت بعين االعتبار، 

 .صياغة بعض المهارات لغوياً  تعديل في -

د المهــارات الفرعيــة فــي كــل مســتوى، حتــى يــتمكن الباحــث مــن اختبارهــا بشــكل تقلــيص عــد -
 .كامل
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مثـل  األسـاسالرابـع  الصـف التي ال تتناسب مـع مسـتويات تلميـذاتحذف بعض المهارات  -
التنبــؤ  -تحديــد العالقــة بــين الجمــل -تصــنيف الكلمــات متشــابهة المعنــى فــي مجموعــات(

تحديـد  -التمييز بـين الحجـج القويـة والحجـج الضـعيفة -بغرض الكاتب في النص المقروء
تقديم أدلـة وشـواهد تـدعم  -األلفاظ او العبارات ذات اإليماءات الجميلة في النص المقروء

 .)فكرة معينة

وبعــد تعــديل قائمــة مهــارات الفهــم القرائــي فــي ضــوء آراء الســادة المحكمــين، تــم التوصــل إلــى   
، كمـا هـي مبينـة فـي األسـاسالصـف الرابـع  ت الفهـم القرائـي المناسـبة لتلميـذاتمة نهائية بمهاراقائ

  :الجدول التالي

  )3-4(جدول رقم 
  الفهم القرائي النهائية قائمة مستويات مهارات

  عدد المهارات  المحور  م

 6  مستوى الفهم الحرفي  1

  7  مستوى الفهم االستنتاجي  2

  6  مستوى الفهم النقدي  3

  5  مستوى الفهم التذوقي  4

  6  مستوى الفهم اإلبداعي  5

  30  المجموع
  

علــى  صــف الرابــع األســاسميــذات اللاعتمــاد مهــارات الفهــم القرائــي لت وفــي ضــوء مــا تقــدم فقــد تــم
  :النحو التالي

 .السياق من للكلمة المناسب المعنى تحديد - أ

 .الكلمة مضاد تحديد - ب

 .والجمع والمثنى المفرد بين التمييز - ت

 .المقروء النص في الواردة الشخصيات أسماء تحديد - ث

 .المقروء النص في األحداث حسب تسلسلها الزمني الوارد ترتيب -  ج

 .المقروء النص في ةالرئيس الفكرة استنتاج -  ح

 .المقروء في النص لفقرات الفرعية األفكار استنتاج -  خ

 .جة في النص المقروءيالربط بين السبب والنت - د
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 .المقروء النص في استنباط القيم الواردة - ذ

 .به يتصل ال وما بالموضوع يتصل ما بين التمييز -  ر

 .تكوين رأي حول القضايا واألفكار المطروحة في النص المقروء -  ز

 .الحكم على مواقف وشخصيات وردت في النص المقروء -  س

 .توضيح العاطفة المسيطرة على النص المقروء -  ش

 تحديد الصور البيانية التي تضمنها النص المقروء -  ص

 .الداللة اإليحائية للكلمات والعباراتذكر  -  ض

 اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في النص المقروء -  ط

 اقتراح عناوين جديدة للنص المقروء -  ظ

 كثر من مرادف لكلمة واحدة وردت في النص المقروءاختيار أ - ع

  .يبين قائمة مهارات الفهم القرائي في صورتها النهائية) 3(والمحلق رقم 

  :فهم القرائياختبار مهارات ال  -

للحكــم علــى مســتوى نجــاح العمليــة التعليميــة،  يعــد االختبــار مــن أكثــر األدوات اســتخداماً   
س وتقــدير مــا حصــله المــتعلم مــن معلومــات إجــراء مــنظم لقيــا: "ويعــرف االختبــار التحصــيلي بأنــه

     ".    ومهـــارات وهـــو وســـيلة للقيـــاس يســـتخدم ليـــدل علـــى معرفـــة مســـتوى المتعلمـــين فـــي مقـــرر معـــين
  ).107:2006الكبيسي،(

وبمـا أن االختبـار التحصــيلي أداة مناسـبة للوصـول إلــى نتـائج يمكـن االعتمــاد عليهـا، فقــد   
الصـف الرابـع  يـاس مهـارات الفهـم القرائـي لتلميـذاتلق) بعـدي -قبلي(أعد الباحث اختبارًا تحصيليًا 

  :للخطوات التالية وفقاً  األساس

والتـــي اســـتخدمت االختبـــار التحصـــيلي كـــأداة مـــن أدوات علـــى الدراســـات الســـابقة، االطـــالع  .1
  .الدراسة

ائـي المسـتهدف تنميتهـا هدف هذا االختبار الـى قيـاس مهـارات الفهـم القر  :الهدف من االختبار .2
 .الصف الرابع األساس لدى تلميذات

 :صيغت فقرات وبنود االختبار بحيث كانت :صياغة فقرات االختبار .3

 .العلمية تراعي الدقة اللغوية والدقة -

 .محددة وواضحة وخالية من الغموض -

 .ممثلة للمهارات المراد قياسها  -



 
78  

 .ميذاتمناسبة لمستويات التل -

فـي أحـد أنواعهـا، وهـو  مـاد علـى األسـئلة الموضـوعية، ممثلـةً وقد تمت صياغة الفقـرات باالعت  
أربعة بدائل، ا االختيار من المتعدد، بحيث تم وضع مقدمة للسؤال، ثم مجموعة من البدائل عدده

  .بديًال واحداً  ةختار منها التلميذت

  :وضع تعليمات االختبار .4

بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قام الباحث بوضع تعليمات االختبار التي تهدف إلى شرح   
  :ما يلي وهي وضع تعليمات االختبارصورة ممكنة، وقد راعى الباحث  فكرة االجابة في أبسط

 ).الصف -ةالمعلم -االسم( ةبيانات خاصة بالتلميذ -

 .تعليمات خاصة بوصف االختبار -

تعليمــات خاصــة بكيفيــة اإلجابــة عــن االختبــار، وقــد كانــت هــذه التعليمــات مكتوبــة علــى  -
 .قبل االجابة على االختبار للتلميذات ورقة تعليمات االختبار، ثم تم شرحها شفوياً 

 : التجربة االستطالعية لالختبار .5

تلميـــذات الصـــف تلميـــذة مـــن ) 30(ار علـــى عينـــة اســـتطالعية قوامهـــا طبـــق الباحـــث االختبـــ  
، ويهـــدف هـــذا )فلســـين الغـــد(مدرســـة مـــن خـــارج عينـــة الدراســـة، وذلـــك فـــي  ، وهـــنالرابـــع األســـاس

 : اإلجراء إلى

لالختبـار عـن طريـق حسـاب المتوسـط  أديـة التلميـذاتتم حساب زمن ت: تحديد زمن االختبار: أوالً 
لبــات أفــراد العينــة االســتطالعية، فكــان زمــن متوســط المــدة الزمنيــة الــذي الحســابي لــزمن تقــديم طا

  :دقيقة، وذلك بتطبيق المعادلة التالية) 40(استغرقها أفراد العينة االستطالعية يساوي 

 

  

، وتوزيع األوراق، والتأكيد على تعليمات االختبار، دقائق أخرى، لتهيئة التلميذات 5وقد تم إضافة 
  .دقيقة) 45(من الكلي لتطبيق االختبار وبذلك يكون الز 
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  :حساب صدق االختبار: ثانياً 

يقـيس االختبـار " :ار علـى أنـهصدق االختب) 93:2013( يعرف العزاوي: صدق االختبار -
دق اختبـار لـه المقـدرة علـى قيـاس مـا وضـع مـن لقياسه، بمعنى أن االختبار الصـا ما أعد

 :تبار من خالل ما يليوقام الباحث بالتأكد من صدق االخ، "أجله

حيث قام الباحث بعرض اختبار مهارات الفهم القرائـي فـي صـورته  :صدق المحكمين - أ
األوليــة علــى مجموعــة مــن الســادة المحكمــين إلبــداء اآلراء والمقترحــات حــول األمــور 

 :والجوانب التالية

  .السليمة اللغوية الصياغة •
  .المنتسب إليها للمهارة سؤال كل مةمالء مدى •
 .مناسباً  اه الُمحّكمر ي ما ٕاضافةو  حذف •

  .ومن ثم قام الباحث بالتعديل وفق آراء السادة المحكمين

 (Internal Consistency Validity): صدق االتساق الداخلي   - ب

قــوة االرتبــاط بــين درجــات كــل بنــود األداة كــل علــى حــدة ودرجــة االختبــار الكلــي " :ويقصــد بــه  
 ).11: 2003 األغا واالستاذ،( ."ة االختبار الكليوكذلك بين درجات أبعاد المقياس ودرج

وقــد تــم إيجــاد صــدق االتســاق الــداخلي لالختبــار عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بــين كــل   
فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار، وذلك للتعرف على قوة معامل االرتباط، وقـام 

اق الــداخلي، حيــث تــم حســاب معــامالت ارتبــاط الباحــث بحســاب صــدق االختبــار باســتخدام االتســ
بيرســـون بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار؛ واالختبـــار ككـــل، والجـــدول التـــالي يوضـــح معـــامالت 

  :االرتباط النهائية لالختبار
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  )4- 4(جدول رقم 
  30=معامالت االرتباط بين فقرات االختبار والدرجة الكلية لفقراته ن

  ).Sig(قيمة   معامل االرتباط  .م  ).Sig(قيمة   معامل االرتباط  .م

1 0.395*  0.031 16 0.250 0.183 

2 0.432+  0.017  17 0.594**  0.001 

3 0.703**  0.000  18 0.332 0.073  
4 0.623**  0.000 19 0.352 0.057  
5 0.308 0.098  20 0.460*  0.011 

6 0.302 0.105 21 0.573**  0.001 

7 0.486 0.006 22 0.267 0.153 

8 0.651 0.000 23 0.649**  0.000 

9 0.353 0.056 24 0.470**  0.009 

10 0.459*  0.011 25 0.293 0.116 

11 0.477**  0.008 26 0.492**  0.006 

12 0.615**  0.000  27 0.591**  0.001 

13 0.532**  0.002 28 0.365*  0.047 

14 0.597**  0.000  29 0.619**  0.000 

15 0.582**  0.001 30 0.521**  0.003  
  .)α ≤ 0.01(االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة ** 

   .)α ≤ 0.05( االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *

، كانت أقل من مستوى الداللة ).Sig(من خالل الجدول السابق يتضح لنا بأن جميع قيم 
وعليه فإن جميع فقرات االختبار  ، بمعنى أن معامالت االرتباط المقابلة دالة إحصائيًا،)0.05(

  .تتمتع بصدق اتساق داخلي مناسب

 ):Structure Validity(الصدق البنائي لالختبار  - ت

يقصـــد بالصـــدق البنــــائي أن تكـــون مهـــارات الفهــــم القرائـــي متجانســـة ومتســــقة بالدرجـــة الكليــــة 
تبــاط بــين الر لالختبــار، وتــم التأكــد مــن الصــدق البنــائي لالختبــار مــن خــالل احتســاب معــامالت ا

والدرجــة الكليــة الختبــار مهــارات الفهــم القرائــي، والجــدول التــالي يبــين لنــا  الدرجــة الكليــة لكــل ُبعــد
  :النتائج
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  )5-4(الجدول رقم 

  معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكلية لفقراته
  ).Sig(قيمة   معامل االرتباط  عدد الفقرات  البعد  .م
**0.787 6 الفهم الحرفي 1  0.000 
**0.786 7 الفهم االستنتاجي 2  0.000 
**0.843 6 الفهم النقدي 3  0.000 
**0.808 5  تذوقيالفهم ال 4  0.000 
**0.923 6  الفهم اإلبداعي 5  0.000 

  ).α ≤ 0.01( داللة مستوى عند إحصائيا دال االرتباط** 
  ).α ≤ 0.05( داللة مستوى عند إحصائيا دال االرتباط* 

، )0.01(، كانـت أقـل مـن مسـتوى الداللـة ).Sig(من خالل الجدول السابق يتضح بـأن جميـع قـيم 
  .بمعنى أن معامالت االرتباط دالة إحصائيًا، وعليه فإن االختبار يتمتع بصدق بنائي

  ): Test Reliability(ثبات االختبار: ثالثاً 
إعادة االختبار عـدة مـرات علـى نفـس الفئـة تحـت  تم االستقرار في النتائج، إذا"يقصد بالثبات 

نفــس الظــروف والشــروط المواتيــة، ويقصــد بالثبــات دقــة المقيــاس أو اتســاقه حيــث يعتبــر المقيــاس 
ثابتًا إذا حصل نفس الفرد علـى نفـس الدرجـة أو درجـة قريبـة منهـا فـي نفـس االختبـار أو مجموعـة 

ولحسـاب ثبـات االختبـار ). 481: 2010و عـالم، أبـ(".الفقرات المتكافئة عند تطبيقه أكثر من مرة
 :التاليةجراءات قام الباحث باإل

  

 ):Spilt Half Method( ثبات االختبار وفقا لطريقة التجزئة النصفية - أ
حيث تقوم هذه الطريقة على أساس إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الفقرات فردية 

  ار، ومن ثم تصحيح معامل االرتباط باستخدام الرتب ومعدل الفقرات زوجية الرتب من االختب
، وذلك باستخدام )Spearman-Brown Coefficient(عادلة سبيرمان براون للتصحيح م

  :المعادلة
)

1

*2

ر+
  هو معامل االرتباط) ر(حيث   ) ر
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  )6-4(الجدول رقم 

  لدرجة الكلية لفقراتهختبار وااالمعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لجميع أبعاد 

  تصحيح االرتباط  معامل االرتباط  عدد الفقرات  أبعاد االختبار
**0.564 6 الفهم الحرفي  0.721 

**0.511 7 الفهم االستنتاجي  0.676 
**0.667 6 الفهم النقدي  0.800 

**0.565 5  تذوقيالفهم ال  0.722 
**0.775 6  الفهم اإلبداعي  0.873 
**0.985 30  الدرجة الكلية  0.992 

يتبين بأن جميع معامالت االرتباط كانت دالة إحصائيًا، وعليه فإن فقرات السابق من الجدول 
  .وأبعاد االختبار تتمتع بثبات مرتفع نسبياً 

 ):Kuder-Richardson  21( ريتشاردسون -ثبات االختبار وفقا لمعادلة كودر  -  ب

أي اختبار تحصيلي أو غيره، حيث  تستخدم هذه المعادلة في حالة ايجاد معامل ثباتحيث 
على فقرات االختبار ككل، وكذلك على التالمذة تعتمد هذه المعادلة على درجة تباين استجابات 

عدد فقراته، فكلما كان عدد الفقرات قليًال انخفض تجانس االختبار، وٕاذا كان عددها كبيرًا ارتفع 
يتشاردسون في حالة االختبارات التي يزيد تجانس االختبار، ولهذا يفضل استخدام معادلة كودر ر 

  :فقرة، والمعادلة هي )20(فقراتها عن 

    =  ث  

  .على االختبارالتالمذة تباين درجات =  2عن  إحيث  
  .على االختبارالتالمذة متوسط درجات = م              

  .)203: 2009 المنيزل،(        .ارعدد فقرات االختب= ن       
  ):Kuder-Richardson  21( معادلة كودر ريتشاردسونوالجدول التالي يوضح نتائج 

  )7-4(الجدول رقم 
  معامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون لجميع فقرات االختبار

اختبار الفهم 
  القرائي

  ونمعامل كودر ريتشاردس  تباين الدرجات  متوسط الدرجات  عدد الفقرات
30 21.37 41.413 81.88 
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، أي ما يعادل 0.819 نا أن معامل كودر ريتشاردسون بلغمن خالل الجدول السابق يتبين ل
  .وهو معامل مرتفع نسبيًا، ويؤكد ثبات االختبار% 81.88

 :إيجاد معامل التمييز: رابعاً 

لية هو التعرف إن الهدف األساسي من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار وللدرجة الك
على الفقرات الضعيفة والفقرات القوية، بهدف حذف الضعيف منها، والفقرات الضعيفة هي التي 

: 1995 العساف،(، بينما يرى )172: 2008 أبو دقة،) (0.20(يكون معامل تمييزها أقل من 
مييز باحتساب معامالت الت، وقام الباحث )0.30(أن معامل التمييز يجب أن ال يقل عن ) 408

  :على الخطوات التالية بناءً معتمدًا قول العساف  لكل فقرة من فقرات االختبار وللدرجة الكلية 

 .من األعلى إلى األدنى التلميذاتدرجات  ترتيب .1

تمثل الدرجات ) %27(تمثل الدرجات العليا ،  )%27(: الدرجات إلى مجموعتين  تقسيم .2
 .الدنيا

في كل مجموعة عن كل مفردة على  جابة صحيحةإ أجبن اللواتي التلميذاتعدد  تحديد .3
 .حدة

 :التاليةتطبيق المعادلة  .4

  ن) 0.5)/( س د( –) س ع(: معامل التمييز يساوي

  .عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا = )س ع(ن حيث إ

  .عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا = )س د(

  .في إحدى المجموعتينتالمذة العدد = ن)*0.5(

  )172: 2008 أبو دقة،(      

  :يبين لنا نتائج معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار التالي والجدول
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  )8- 4(جدول رقم 
  معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار الفهم القرائي

  معامل التمييز  .م  معامل التمييز  .م
1 0.722 16 0.411 
2 0.683 17 0.760 
3 0.622 18 0.503 
4 0.760 19 0.364 
5 0.325 20 0.622 
6 0.641 21 0.443 
7 0.563 22 0.664 
8 0.743 23 0.544 
9 0.443 24 0.483 
10 0.422 25 0.631 
11 0.722 26 0.343 
12 0364 27 0.465 
13 0.375 28 0.325 
14 0.520 29 0.411 
15 0.325 30 0.625 

  

         مــــــــن خــــــــالل الجــــــــدول الســــــــابق يتضــــــــح بــــــــأن معــــــــامالت التمييــــــــز كانــــــــت محصــــــــورة مــــــــا بــــــــين 
  .، بمعنى أن جميع فقرات اختبار الفهم القرائي تتمتع بمعامل تمييز قوي)0.76 –0.325(

 والصعوبة/ إيجاد معامل السهولة -

االختبـــار عـــن طريـــق حســــاب  فقــــراتمـــن  فقـــرةالصــــعوبة لكـــل / الســـهولة معامـــلحســـاب  تـــم
  :باستخدام المعادلة التالية الصحيحة،المتوسط الحسابي لإلجابة 

  

  .)169: 2008 أبو دقة،(
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ويــتم احتســاب معــامالت الســهولة لفقــرات االختبــار بهــدف حــذف الفقــرات التــي تزيــد ســهولتها عــن 
التــــالي يبــــين لنــــا معــــامالت  والجــــدول، )170: 2008أبــــو دقــــة، ) (0.20(أو تقــــل عــــن ) 0.80(

  :لكل فقرة من فقرات االختبار هولةالس/ الصعوبة

  )9-4(الجدول رقم 
  االختبار فقرات معامالت الصعوبة لكل فقرة من

  معامل الصعوبة  .م  معامل الصعوبة  .م
1 0.333 16 0.667 
2 0.300 17 0.300 
3 0.533 18 0.533 
4 0.367 19 0.551 
5 0.400 20 0.333 
6 0.300 21 0.300 
7 0.621 22 0.367 
8 0.367 23 0.621 
9 0.767 24 0.333 
10 0.367 25 0.621 
11 0.467 26 0.333 
12 0.551 27 0.767 
13 0.700 28 0.433 
14 0.400 29 0.300 
15 0.300 30 0.433 

 

كانت محصـورة مـا بـين  السهولة/ بأن قيم معامالت الصعوبةمن خالل الجدول السابق يتضح لنا 
  .الت مناسبة، وهي معام) 0.77 – 0.30(

  :طريقة التصحيح والترميز .6

يعتبر اختبار الفهم القرائي الذي أعده الباحث األداة الرئيسة في الدراسة الحالية، ويتكون 
بة ، واالجا1=اإلجابة الصحيحة: (لترميز التاليفقرة، وتأخذ كل فقرة ا) 30(االختبار من 

تم تصحيح االختبار وفق الملحق  قدو  .درجة) 30(، وعليه كان االختبار عبارة عن )0=الخطأ
  ). 5(رقم 

  .يبين لنا اختبار مهارات الفهم القرائي في صورته النهائية) 4(والملحق رقم 
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  :التعليمية المواد: ثانيا
  

  :المعلم دليل -
 ؛"اســتخدامها وكيفيــة ،نــال القمــرتباســتراتيجية  الخــاص التربــوي األدب علــىاالطــالع  بعــد

 يقـوم التـي المرتبـة المتسلسلة الخطوات": بأنه إجرائياً  يعرفه حيث علم،الم دليل بإعداد الباحث قام
 تنميــة بهــدف وذلــك المناســبة، اســتراتيجية تنــال القمــر وفــق المســتهدفة الــدروس لتنفيــذ المعلــم بهــا

  ".األساس الرابع للصف الجميلة لغتنا بمقرر الخاصة القرائي الفهم مهارات
  

  :الدليل إعداد -
 -العمــل الشــريف( وهــي األربعــة الــدروس لتــدريس المعلــم دليــل عــدادبإ الباحــث قــام لقــد 

علـى اسـتراتيجية تنـال  معتمداً  ،األساس الرابع للصف) النعامة -الكنز الدفين -الرسول واألسيرة
  :يلي ما ضوء في وذلكالقمر 
  .استراتيجية تنال القمر بموضوع الصلة ذات التربوية األدبيات مراجعة - 
  .تنال القمر استراتيجية بدراسة اهتمت التي السابقة لبحوثوا الدراسات استطالع - 
  .األساس الرابع الصف لتلميذات المناسبة القرائي الفهم لمهارات النهائية القائمة إعداد - 
  .المقترحةاالستراتيجية ب المعلم دليل إعداد - 

 الفهــم راتلمهــا النهائيــة القائمــة فــي الــواردة القرائــي الفهــم مهــارات تنميــة هــو ذلــك مــن والهــدف
  ).االختصاص وذوي التحكيم لجنة آراء حسب( القرائي

  :التالية المكونات المعلم دليل تضمن وقد
  .المقدمة - 
  .المستهدفة الدروس لتدريس الزمني التوزيع - 
  .المستهدفة الدروس من درس بكل الخاصة السلوكية هدافاأل - 
  .التنفيذ في المقترحة التعليمية والوسائل التمهيد - 
  .تنال القمر استراتيجية استخدام في المتبعة الخطوات ةكيفي تحديد - 
 .المناسبة التقويم ووسائل العمل أوراق - 
 فـي والمتخصصـين المحكمـين مـن مجموعـة علـى بعرضـه الباحـث قـام المعلـم دليل إعداد وبعد

  :ضوء في) 1( رقم الملحق وفق التدريس وطرق المناهج
  .الدليل في وردت التي العلمية المادة صحة -
  .الموضوعات وترابط وترتيب العرض أسلوب مةسال -
  .للموضوعاالستراتيجية  مناسبة -
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  .مناسباً  يراه المحكم ما وٕاضافة حذف -
  .محتواه مع موضوع لكل المقرر الزمن توافق مدى -
 هــذه ومــن التعليميــة، الــدليل جــودة لتحســين المحكمــين الســادة بــآراء باألخــذ الباحــث قــام ذلــك وبعــد
الـدرس نحـو مهـارات الفهـم القرائـي المحـددة فـي القائمـة، خصخصـة أهـداف توجيه أهداف ( اآلراء
  .)الدرس

 وفـق النهائية صورته في المعلم دليل أصبح المحكمين، السادة بها قام التي التعديالت إجراء وبعد
  ).7( رقم المحلق

  

  : متغيرات الدراسة -

  :وفق شروط المنهج التجريبي فإن الدراسة تحتوي على متغيرين وهما
  .استراتيجية تنال القمر استخدام: المتغير المستقل

  .للغة العربية للصف الرابع األساسا في مقررمهارات الفهم القرائي : المتغير التابع
  

  :ضبط متغيرات الدراسة -

  :قام الباحث بضبط وتحديد عدد من متغيرات الدراسة على النحو التالي

  :ضبط متغير التحصيل العام .1
تغير التحصيل العام من خالل عقد مقارنة بين متوسطات درجات قام الباحث بضبط م

تحصيل للفروق بين ال t-test اختبار دامالتلميذات عينة الدراسة لجميع المواد الدراسية، باستخ
  :، والجدول التالي يبين لنا النتائجالعام بين المجموعتين

  )10-4(الجدول رقم 
  ق بين مجموعتين مستقلتين لمتغير التحصيل العامللفرو) t-independent test(اختبار نتائج 

  مصدر التباين  البيان
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
قيمة 

)Sig.(  

  التحصيل العام
 5.52 24.43  المجموعة التجريبية

0.013 0.989 
 5.53 24.44  المجموعة الضابطة

كانت أكبر من مستوى الداللة  مستوى الداللةمن خالل الجدول السابق يتضح لنا أن 
  .ط التحصيل العام للمجموعتين، وعليه فإنه ال توجد فروق في متوس)0.05(
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  :ضبط متغير التحصيل في مقرر اللغة العربية .2
، غة العربيةات في مقرر اللالتلميذبعد حصول الباحث على الكشف الخاص بعالمات 

الفصل  نصفعلى نتائج اختبار  العربية بناءً قام الباحث بضبط متغير التحصيل في مقرر اللغة 
لمتغير  ق بين المجموعتينلنا الفر  والجدول التالي يبينt-test األول، وباستخدام اختبار 

  :التحصيل في مقرر اللغة العربية

  )11-4(الجدول رقم 
  غة العربيةللفروق بين مجموعتين مستقلتين لمتغير التحصيل في مقرر الل) t-independent test(اختبار 

  مصدر التباين  البيان
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
قيمة 

)Sig.(  

التحصيل في 
  مقرر اللغة العربية

 5.33 22.87  المجموعة التجريبية
    0.020  0.984 

 5.30 22.84    المجموعة الضابطة
  

، )0.05(توى الداللة من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة االحتمال أكبر من مس
في مقرر اللغة  حصائية في متوسطات درجات التلميذاتوعليه فإنه ال توجد فروق ذات داللة إ

  .العربية

   :تكافؤ المجموعات -

 الفهم القرائي من خالل التعرف إلىقام الباحث بالتأكد من تكافؤ المجموعات في مهارات 
ام اختبار   يبية في االختبار القبلي، باستخدالفروق بين المجموعة الضابطة والمجموعتين التجر 

"t-independent test  "للفروق بين مجموعتين، فكانت النتائج كما بالجدول التالي: 

  )12-4(الجدول رقم 
  للفروق بين مجموعتين مستقلتين في اختبار الفهم القرائي القبلي) t-independent test(اختبار نتائج 

  مصدر التباين  البيان
وسط المت

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
قيمة 

)Sig.(  

اختبار الفهم 
  القرائي القبلي

 5.93 18.78  المجموعة التجريبية
1.743 0.085 

 6.63 16.33  المجموعة الضابطة
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من خالل الجدول السابق يتبين لنا أن قيمة االحتمال كانت أكبر من مستوى الداللة 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين في ، بمعنى أنه ال توجد )0.05(

   .اختبار الفهم القرائي القبلي، وعليه فإن المجموعتين متكافئتين

من خالل الجدول السابق نالحظ بأن متوسطات الدرجات متقاربة، وٕان كانت المتوسط 
  .ر دالةأنها فروق غير جوهرية وغي الحسابي للمجموعة الضابطة أكبر بقليل؛ إال

  :المعالجات االحصائية -

  :قام الباحث باختيار االحصائيات التالية وذلك لتوافقها مع الدراسة الحالية وهي

 :قيمة مربع ايتا .1
 - متوسط -كبير(للتعرف على حجم تأثير توظيف استراتيجيات التعلم النشط المستخدمة 

 ).ضعيف
 :لعينتين مستقلتين Tاختبار  .2

 ات درجات المجموعة التجريبية فيرق معنوي بين متوسطوذلك للتأكد من عدم وجود ف
  .االختبار التحصيلي

 : )Levene's(اختبار .3
  .وتحديد اتجاه الفروق، التباين لتجانس

 ).Frequencies and Percentage(التكرارات والنسب المئوية  .4
 : معامالت االرتباط .5

  .للتحقق من صدق االختبار وثبات نتائجه
  ):Split-Half Coefficient( طريقة التجزئة النصفية .6

  .للتعرف على ثبات نتائج االختبار التحصيلي
 ): Mean(المتوسط الحسابي  .7

  .ويستخدم هذا األمر للتعرف على متوسط درجات التلميذات على االختبار التحصيلي
 ): Standard Deviation(االنحراف المعياري  .8

  .ا أو االختبار ككلللتعرف على انحرافات إجابات التلميذات على فقرة م
 .يزالصعوبة والتمي معامالت .9
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  :خطوات إجراء الدراسة -

ومهارات تعلقة باستراتيجية تنال القمر على األدبيات والبحوث التربوية الماالطالع  .1
 .الفهم القرائي

، من خالل ائي المناسبة للصف الرابع األساسإعداد قائمة بمهارات الفهم القر  .2
 .سابقة ومقرر اللغة العربية للصف الرابععلى الدراسات الاالطالع 

 .إعداد اختبار مهارات الفهم القرائي في ضوء قائمة مهارات الفهم القرائي .3
إعداد دليل المعلم الذي يعتبر المرشد الذي يستعين به المعلم في تدريس  .4

 .المستخدمة لمقررة باستراتيجية تنال القمرالموضوعات ا
ة على مجموعة من المحكمين المتخصصين في عرض دليل المعلم وأدوات الدراس .5

المناهج وطرق التدريس، والمتخصصين في تدريس اللغة العربية، وذلك لمعرفة 
آرائهم في دليل المعلم وأدوات الدراسة، وبناء على اآلراء والمالحظات تم التعديل في 

 .كل من الدليل وأدوات الدراسة، ووضعهم في صورهم النهائية
يذ الدراسة تم التأكد من جاهزية األدوات والمواد وأوراق العمل الالزمة قبل البدء بتنف .6

 .لتطبيق التجربة
 .، وذلك قبل البدء بتطبيق التجربةتم ضبط متغيرات التجربة، الموضحة سابقاً  .7
 .تم تطبيق االختبار القبلي .8
 ي تدرس باستراتيجية تنالالت على كل من المجموعة التجريبيةقام الباحث بالتطبيق  .9

 .، والضابطة التي تدرس بالطريقة المعتادةالقمر
تم تطبيق األنشطة المحددة للدراسة وتنفيذها باالستعانة بالعديد من الوسائل  .10

 .ية، وأوراق العملالتعليم
 .تطبيق اختبار مهارات الفهم القرائي بعد االنتهاء من عملية التدريس .11
 .لتصحيح المخصص لذلكعلى مفتاح ا تصحيح اختبار المهارات الحياتية بناءً  .12
الستخراج النتائج، ومناقشتها للتحقق من  تم رصد الدرجات لمعالجتها احصائياً  .13

 .صحة فرضيات الدراسة
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة

  

  مناقشتها وتفسيرها –نتائج الدراسة  �

  توصيات الدراسة �

 مقترحات الدراسة �
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 الفصل الخامس

 عرض النتائج ومناقشتها

 حصـائيةاإل المعالجـات علـى بناءً  إليها التوصل تم التي النتائج أهم عن الفصل هذا يعبر
 مــن وذلــك التحصــيلي، االختبــار خــالل مــن بيانــات مــن وتحليلــه جمعــه تــم مــا علــى أجريــت التــي

وتفســيرها  النتــائج تلــك مناقشــة وكــذلك الفــروض، مــن والتحقــق الدراســة أســئلة عــن جابــةاإل خــالل
 الدراسـة بتلـك الخاصـة والمقترحـات استخالصـها تم التي توصياتال على الفصل هذا يحتوي كذلك
  :الدراسة لنتائج عرضاً  يلي وفيما

  :همناقشته وتفسير  –السؤال الرئيس  نتيجة �
 تنميـة اسـتراتيجية تنـال القمـر علـى اسـتخدامما أثر : "ما يلـي ينص السؤال الرئيس للدراسة على

  .؟"ع األساسلدى تلميذات الصف الراب مهارات الفهم القرائي

لقياس حجم التأثير، ) 2η(السؤال الرئيس قام الباحث باحتساب مربع إيتا  ولإلجابة عن
  :وفقًا للمعادلة التالية

fdt

t

.2

2
2

+
=η  

  :فكانت النتائج كما بالجدول التالي

  )1- 5(جدول رقم 
  الفهم القرائي في تنمية مهاراتاالستراتيجية مة مربع إيتا ألثر قي

  مربع إيتا  مستوى الداللة  قيمة ت  المتوسط البعدي  المتوسط القبلي  المجموعة
 0.59 0.000 7.491 22.70 18.78  تجريبية

 0.54 0.000 6.766 19.33 16.33  ضابطة

فـــي  التلميـــذاتفـــي أداء  اً ملحوظـــ اً مـــن خـــالل الجـــدول الســـابق يتضـــح لنـــا أن هنـــاك تطـــور 
 )0.59(وبلــغ حجــم األثــر للمجموعــة التــي درســت باســتراتيجية تنــال القمــر المجموعــة التجريبيــة ، 

  :وهو حجم تأثير كبير، وتم مقارنة نتائج مربع إيتا بالجدول المرجعي التالي

  ضعيف  متوسط  كبير  التأثير
 0.01 0.06 0.14  المرجع

η2 =ي في المتغير التابعنسبة التباين الكل.  

t2 =مربع قيم ت المحسوبة.  

d.f =درجات الحرية.  
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لفهـم ا اراتلها تأثير كبير وايجابي في تنمية مه وهذا دليل على أن استراتيجية تنال القمر
ويعــــزو الباحــــث هــــذا األثــــر إلــــى أن  ،األســــاسالصــــف الرابــــع  القرائــــي بشــــكل عــــام لــــدى تلميــــذات

مـن خـالل القضـاء  ، وتشـد انتبـاههم نحـو الـتعلم،تزيـد مـن دافعيـة التلميـذات تنـال القمـر اسـتراتيجية
مـد علـى والتشـويق، ال سـيما أنهـا تعت وٕاشـاعة جـو مـن التنـافس على عوامـل الخـوف والملـل لـديهم،

المعرفـة التالمـذة يـنظم االسـتراتيجية ، ففـي المرحلـة الثانيـة مـن لـذهنياستمطار األفكار والعصـف ا
    .عبر خرائط معرفية

قــدرة علــى النمــو بأفكــار التمــنح المعلــم ويــرى الباحــث بــأن اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة 
وتتناسـب مـع  ،التالميـذب قـدرات ، فيقوم بتنميتها وتعزيزها من خالل آليات ووسائل تناسـالتلميذات

مـا أن التـدريس إعادة تنظيم وتخطـيط العمليـة التدريسـية، ك على نقاط ضعفهم، وتتيح للمعلم القدرة
ممــا يضــفي  ؛شــيقة فــي التــدريسطرائــق تعتبــر باســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة وخاصــًة تنــال القمــر 

تأثير في ميول واتجاهات  له، وهذا ميذاتهارات الفهم القرائي لدى التلم تدريس عامل المتعة أثناء
  .نحو المقرر الدراسي ونحو القراءة وفهمها التلميذات

) 2011العليمــات) ( 2012المخزومــي والبطاينــة( وتتفــق نتيجــة هــذا الفــرض مــع دراســة 
  .والتي أظهرت نتائجها تفوق المجموعات التجريبية التي درست وفق استراتيجية تنال القمر

 :مناقشته وتفسيره –األول نتيجة السؤال  �
 ينبغــي التــي القرائــي الفهــم مهــارات مــا:" مــا يلــي يــنص الســؤال األول مــن أســئلة الدراســة علــى

  "؟األساس الرابع الصف تلميذات لدى تنميتها

علــى األدب التربــوي والدراســات الســابقة االطالع الســؤال قــام الباحــث بــ هــذا ولإلجابــة عــن
لـــى ع ةيـــة، وقـــام أيضـــًا بـــالتعرف علـــى موضـــوعات القـــراءة المقـــرر ع الدراســـة الحالو المتعلقـــة بموضـــ

 اســبة لتلميــذاتقــام بإعــداد قائمــة بمهــارات الفهــم القرائــي المن، ثــم األســاسالصــف الرابــع تلميــذات 
اللغـــة  منــاهج وطـــرق التـــدريستـــم عرضـــها علــى المتخصصـــين والخبـــراء فـــي  الصــف المســـتهدف،

ـــدريس، للتأكـــد مـــن ، مـــن أســـاتذة الجامعـــات والمشـــرفين العربيـــة ـــة الت ـــويين والعـــاملين فـــي مهن الترب
الـــرأي فيهـــا، وبعـــد جمعهـــا مـــن أجـــل التعـــديل أو الحـــذف أو االضـــافة وٕابـــداء و صـــحتها وســـالمتها، 

 مسـتويات فهـم ي صورتها النهائيـة عبـارة عـن خمسـةكانت قائمة مهارات الفهم القرائي فورصدها؛ 
  .مهارة فرعية) 18(رئيسة، وينبثق عنها 

 واجـــب توفرهـــا، وتنميتهـــا لـــدى تلميـــذاتول التـــالي يبـــين لنـــا مهـــارات الفهـــم القرائـــي الوالجـــد
  :الصف الرابع األساس
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  )2 -5(جدول 
  األساسقائمة مهارات الفهم القرائي لتالميذ الصف الرابع 

  المهارات الفرعية  مستويات الفهم القرائي  م

  الفهم الحرفي  1

  تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق
  تحديد مضاد الكلمة

  التمييز بين المفرد والمثنى والجمع
  المقروءالنص تحديد أسماء الشخصيات الواردة في 

  رتيب األحداث حسب تسلسلها الزمني الوارد في النص المقروءت

2  

  الفهم االستنتاجي
  

  استنتاج الفكرة الرئيسة في النص المقروء
  رات في النص المقروءاستنتاج األفكار الفرعية لفق

  الربط لبن السبب والنتيجة في النص المقروء
  استنباط القيم الواردة في النص المقروء

  الفهم النقدي  3

  التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل به
  تكوين رأي حول القضايا واالفكار المطروحة في النص المقروء

  في النص المقروءالحكم على مواقف وشخصيات وردت 

  الفهم التذوقي  4

  توضيح العاطفة المسيطرة على النص المقروء
  تحديد الصور البيانية التي تضمنها النص المقروء

  ذكر الداللة اإليحائية للكلمات والعبارات

  الفهم االبداعي  5

  اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في النص المقروء
  ص المقروءاقتراح عناوين جديدة للن

  اختيار أكثر من مرادف لكلمة واحدة وردت في النص المقروء
  

 :مناقشته وتفسيره –نتيجة السؤال الثاني  �
ــال  مــا:" مــا يلــي يــنص الســؤال الثــاني مــن أســئلة الدراســة علــى أثــر التــدريس باســتراتيجية تن

الصـــف الرابـــع لـــدى تلميـــذات  تنميـــة مهـــارة الفهـــم القرائـــي بمهـــارة الفهـــم الحرفـــي علـــى القمـــر
  "؟األساس

الـذي يـنص باختبـار الفـرض التـالي من أسئلة الدراسة قام الباحث  ولإلجابة عن السؤال الثاني
متوسـط درجـات  بـين )α ≥0.05( داللـة مسـتوى عند إحصائية دالة ذات فروق توجد ال": علـى

االختبـار  المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة الفهم الحرفي فـي
  ."البعدي
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 والجـدول مسـتقلتين، مجمـوعتين بين للفروق )(t اختبار استخدام تم الفرضية هذه من وللتحقق
  :النتائج لنا يوضح التالي

  )3-5(جدول رقم 
 مستوى الفهم الحرفي علىللفروق بين المجموعتين ) t(اختبار نتائج  

  المتوسط الحسابي العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
االنحــــــــــــــــــراف 

  المعياري
  قيمة ت

قيمـــــــــــــة 
)Sig.( 

مربــــــــــــع 
  إيتا

 الحرفيالفهم 
 1.231 4.543 40  تجريبية

1.408 0.034 
0.064 

  متوسط  1.417  4.12  40  ضابطة

، وهذا )0.05(االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة  ةأن قيممن خالل الجدول السابق يتضح 
التجريبيـــة ة فـــي متوســـطات درجـــات المجموعـــة ائييـــدلل علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــ

ـــي مهـــارة الفهـــم الحرفـــيوالضـــابطة  تعـــرف علـــى طبيعـــة الفـــروق واتجاههـــا، قـــام الباحـــث ل، ولف
لتجانس التباين وبيان اتجاه الفروق، فكانت النتائج كما بالجدول ) Levene’s(باستخدام اختبار 

  :التالي
  )4-5(الجدول رقم 

  انس التباين وداللة الفروق بين المجموعتين على مستوى الفهم الحرفيلتج) Levene’s(نتائج اختبار 

 فقيمة  العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
قيمـــــــــــــة 

)Sig.( 

 الحرفيالفهم 
 40  تجريبية 

3.815 0.024 
  40  ضابطة

وعلـــى  لصـــالح أفــراد المجموعـــة التجريبيـــة، كـــان الحرفـــيالفـــرق فـــي مهـــارة الفهــم  يتضــح أنف
، 0.05كانــت أقــل مــن  sig.  =0.024نظــرا ألن قيمــة رانهم فــي المجموعــة الضــابطةحســاب أقــ

الفــرق إلــى اســتراتيجية تنــال القمــر المســتخدمة، التــي تعتمــد فــي الــتعلم علــى ا يعــزو الباحــث هــذو 
التالمـــذة المســـتخدمة تفعـــل دور االســـتراتيجية الطالـــب للحصـــول علـــى المعرفـــة المطلوبـــة، كمـــا أن 

  . شطة الصفية المعّدةومشاركتهم في األن

 :وتفسيرهمناقشته  –نتيجة السؤال الثالث  �
تــدريس باســتراتيجية تنــال أثــر ال مــا: "مــا يلــي يــنص الســؤال الثالــث مــن أســئلة الدراســة علــى

لــدى تلميــذات الصــف الرابــع  تنميــة مهــارة الفهــم القرائــي بمهــارة الفهــم االســتنتاجي القمــر علــى
    "؟األساس
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الــذي يــنص  باختبــار الفــرض التــاليالثالــث مــن أســئلة الدراســة قــام الباحــث الســؤال  ولإلجابــة عــن 
متوسـط درجـات  بـين )α ≥0.05( داللـة مسـتوى عند إحصائية دالة ذات فروق توجد ال": علـى

المجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات المجموعــة الضــابطة فــي مهــارة الفهــم االســتنتاجي فــي 
  ."االختبار البعدي

 والجــدول مســتقلتين، مجمــوعتين بــين للفــروق )(t اختبــار اســتخدام تــم فرضــيةال هــذه مــن وللتحقــق
  :النتائج لنا يوضح التالي

  )5-5(الجدول رقم 
  االستنتاجي الفهم مستوى على الدراسة مجموعتي بين للفروق) t( اختبار نتائج

  المتوسط الحسابي العدد  المجموعة مهارات الفهم القرائي
االنحــــــــــــــــــراف 

 المعياري
  قيمة ت

قيمـــــــــــــة 
)Sig.( 

مربــــــــــــع 
  إيتا

 االستنتاجيالفهم 
 1.324 5.614 40  تجريبية

3.703 0.000 
0.321 

  كبير  1.568  4.592  40  ضابطة

، وهذا )0.05(االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة  ةأن قيممن خالل الجدول السابق يتضح 
التجريبيـــة جموعـــة ائية فـــي متوســـطات درجـــات الميـــدلل علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــ

تعــرف علــى طبيعــة الفــروق واتجاههــا، قــام الباحــث ل، ولفــي مهــارة الفهــم االســتنتاجيوالضــابطة 
لتجانس التباين وبيان اتجاه الفروق، فكانت النتائج كما بالجدول ) Levene’s(باستخدام اختبار 

  :التالي
  )6-5( رقم الجدول

  الفروق بين المجموعتين على مستوى الفهم االستنتاجي لتجانس التباين وداللة) Levene’s(نتائج اختبار 

 فقيمة  العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
قيمـــــــــــــة 

)Sig.(  

 االستنتاجيالفهم 
 40  تجريبية

14.126 0.000 
  40  ضابطة

لصــــالح أفــــراد  ق فــــي مهــــارة الفهــــم االســــتنتاجي كــــانالفــــر أن مــــن خــــالل الجــــدول الســــابق يتضــــح 
ــــ ــــي المجموعــــة الضــــابطة ة،المجموعــــة التجريبي ــــرانهم ف ــــى حســــاب أق =  .sigنظــــرا ألن قيمــــة وعل

يعزو الباحث هذا الفرق إلـى اسـتراتيجية تنـال القمـر المسـتخدمة، ، و 0.05كانت أقل من  0.000
االســــتراتيجية التــــي تعتمــــد فــــي الــــتعلم علــــى الطالــــب للحصــــول علــــى المعرفــــة المطلوبــــة، كمــــا أن 

  .شاركتهم في األنشطة الصفية المعّدةومالتالمذة المستخدمة تفعل دور 
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 :مناقشته وتفسيره –السؤال الرابع نتيجة 

تــدريس باســتراتيجية تنــال أثــر ال مــا : "يــنص الســؤال الرابــع مــن أســئلة الدراســة علــى مــا يلــي
لـــدى تلميـــذات الصـــف الرابـــع  تنميـــة مهـــارة الفهـــم القرائـــي بمهـــارة الفهـــم النقـــدي القمـــر علـــى

   "؟األساس

  :الذي ينص علىلسؤال قام الباحث باختيار الفرض التالي ن هذا اولإلجابة ع

متوســـط درجـــات  بـــين )α ≥0.05( داللـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائية دالـــة ذات فـــروق توجـــد ال"
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة الفهم النقـدي فـي االختبـار 

  ."البعدي
 والجــدول مســتقلتين، مجمــوعتين بــين للفــروق )t( اختبــار ماســتخدا تــم الفرضــية هــذه مــن وللتحقــق

  :النتائج لنا يوضح التالي
  )7-5(الجدول رقم 

  النقدي الفهم مستوى على الدراسة مجموعتي بين للفروق) t( اختبار نتائج

 المتوسط الحسابي العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
االنحــــــــــــــــــراف 

 المعياري
 قيمة ت

قيمـــــــــــــة 
)Sig.( 

مربــــــــــــع 
  تاإي

 النقديالفهم 
  1.124 4.525 40  تجريبية

1.691 0.046 
0.09 

  متوسط  1.352  4.011  40  ضابطة

، وهذا )0.05(االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة  ةأن قيمبق يتضح من خالل الجدول السا
التجريبيـــة ائية فـــي متوســـطات درجـــات المجموعـــة يـــدلل علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــ

ـــم ة والضـــابط ـــي مهـــارة الفه ـــديف تعـــرف علـــى طبيعـــة الفـــروق واتجاههـــا، قـــام الباحـــث ل، ولالنق
لتجانس التباين وبيان اتجاه الفروق، فكانت النتائج كما بالجدول ) Levene’s(باستخدام اختبار 

  :التالي
  )8-5(الجدول رقم 

  مستوى الفهم النقديلتجانس التباين وداللة الفروق بين المجموعتين على ) Levene’s(نتائج اختبار 

  فقيمة  العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
قيمـــــــــــــة 

)Sig.( 

 النقديالفهم 
 40  تجريبية

4.279 0.015 
  40  ضابطة

لصالح أفراد المجموعة  الفرق في مهارة الفهم النقدي كانأن من خالل الجدول السابق يتضح 
كانت أقل  sig.  =0.024نظرا ألن قيمة وعلى حساب أقرانهم في المجموعة الضابطة التجريبية،
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يعــزو الباحــث هــذا الفــرق إلــى اســتراتيجية تنــال القمــر المســتخدمة، التــي تعتمــد فــي ، و 0.05مــن 
المسـتخدمة تفعـل دور االسـتراتيجية التعلم على الطالب للحصول علـى المعرفـة المطلوبـة، كمـا أن 

  .ومشاركتهم في األنشطة الصفية المعّدةالتالمذة 

 :مناقشته وتفسيره – السؤال الخامس نتيجة �
تـدريس باسـتراتيجية تنـال أثـر ال مـا : "من أسئلة الدراسـة علـى مـا يلـي ينص السؤال الخامس

لــدى تلميــذات الصــف الرابــع  لفهــم القرائــي بمهــارة الفهــم التــذوقيتنميــة مهــارة ا القمــر علــى
    ؟األساس

ــــــالي لســــــؤال قــــــام الباحــــــث باختيــــــار الفــــــرض الولإلجابــــــة عــــــن هــــــذا ا ــــــىت ــــــنص عل ــــــذي ي :                                             ال
متوســـط درجـــات  بـــين )α ≥0.05( داللـــة مســـتوى عنـــد إحصـــائية دالـــة ذات فـــروق توجـــد ال"

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة الفهم التذوقي في االختبار 
  ."البعدي

 والجــدول مســتقلتين، مجمــوعتين بــين للفــروق )t( اختبــار ســتخداما تــم الفرضــية هــذه مــن وللتحقــق
  :النتائج لنا يوضح التالي

  )9-5(الجدول رقم 
  التذوقي الفهم مستوى على الدراسة مجموعتي بين للفروق) t( اختبار نتائج

 المتوسط الحسابي العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
االنحراف 
 المعياري

  قيمة ت
قيمة 

)Sig.( 
ربع م

  إيتا

 التذوقيالفهم 
  1.098  3.69 40  تجريبية

2.271 0.002 
0.151 

  كبير  0.767  2.51  40  ضابطة

، وهذا )0.05(االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة  ةأن قيميتضح من خالل الجدول السابق 
التجريبيـــة ائية فـــي متوســـطات درجـــات المجموعـــة يـــدلل علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــ

تعـــرف علـــى طبيعـــة الفـــروق واتجاههـــا، قـــام الباحـــث ل، ولفـــي مهـــارة الفهـــم التـــذوقيلضـــابطة وا
لتجانس التباين وبيان اتجاه الفروق، فكانت النتائج كما بالجدول ) Levene’s(باستخدام اختبار 

  :التالي
  

  )10-5(الجدول رقم 
  تين على مستوى الفهم النقديلتجانس التباين وداللة الفروق بين المجموع) Levene’s(نتائج اختبار 

 فقيمة   العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
قيمة 

)Sig.(  
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 التذوقيالفهم 
 40  تجريبية

8.937 0.000 
  40  ضابطة

لصـالح أفـراد المجموعـة  كـان الت<ذوقيالفرق في مهـارة الفهـم أن من خالل الجدول السابق يتضح 
كانــت  sig.  =0.000نظــرا ألن قيمــة عــة الضــابطةوعلــى حســاب أقــرانهم فــي المجمو  التجريبيــة،
يعزو الباحث هذا الفرق إلى استراتيجية تنال القمر المستخدمة، التي تعتمد فـي ، و 0.05أقل من 

المسـتخدمة تفعـل دور االسـتراتيجية التعلم على الطالب للحصول على المعرفة المطلوبة، كما أن 
  .ّدةومشاركتهم في األنشطة الصفية المعالتالمذة 

  

 :مناقشته وتفسيره – السؤال السادسنتيجة  �
تـدريس باسـتراتيجية تنـال أثـر ال مـا : "من أسئلة الدراسـة علـى مـا يلـي ينص السؤال الخامس

ــى ــي بمهــارة الفهــم اال القمــر عل ــة مهــارة الفهــم القرائ ــداعيتنمي ــذات  ب ــدى تلمي ــع ل الصــف الراب
   "؟األساس

 توجـــد ال"" الـــذي يــنص علـــىيـــار الفـــرض التـــالي لســـؤال قـــام الباحــث باختهـــذا اعـــن  ولإلجابــة
ــروق ــة ذات ف ــد إحصــائية دال ــة مســتوى عن ــين )α ≥0.05( دالل متوســط درجــات المجموعــة  ب

  ".في االختبار البعدي بداعيالتجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مهارة الفهم اال

 والجــدول مســتقلتين، جمــوعتينم بــين للفــروق  )(t اختبــار اســتخدام تــم الفرضــية هــذه مــن وللتحقــق
  :النتائج لنا يوضح التالي

  )11-5(الجدول رقم 
  االبداعي الفهم مستوى على الدراسة مجموعتي بين للفروق) t( اختبار نتائج

 المتوسط الحسابي العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
االنحراف 
 المعياري

  قيمة ت
قيمة 

)Sig.(  
مربع 
  إيتا

 االبداعيالفهم 
  1.023 4.336 40  يبيةتجر 

2.592 0.002 
0.147 

  كبير  1.046  4.097  40  ضابطة

، وهذا )0.05(االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة  ةأن قيممن خالل الجدول السابق يتضح 
التجريبيـــة ائية فـــي متوســـطات درجـــات المجموعـــة يـــدلل علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــ

تعـــرف علـــى طبيعـــة الفـــروق واتجاههـــا، قـــام الباحـــث ل، ولبـــداعيفـــي مهـــارة الفهـــم االوالضـــابطة 
لتجانس التباين وبيان اتجاه الفروق، فكانت النتائج كما بالجدول ) Levene’s(باستخدام اختبار 

  :التالي
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  )12-5(الجدول رقم 
  بداعيلمجموعتين على مستوى الفهم االلتجانس التباين وداللة الفروق بين ا) Levene’s(نتائج اختبار 

 فقيمة   العدد المجموعة مهارات الفهم القرائي
قيمة 

)Sig.(  

 االبداعيالفهم 
 40  تجريبية

8.726 0.000 
  40  ضابطة

لصـــالح أفـــراد  كـــان ا�ب<<<داعيالفـــرق فـــي مهـــارة الفهـــم أن يتضـــح فمـــن خـــالل الجـــدول الســـابق 
=  .sigن قيمـــةنظـــرا أل وعلـــى حســـاب أقـــرانهم فـــي المجموعـــة الضـــابطة المجموعـــة التجريبيـــة،

يعـــــزو الباحـــــث هـــــذا الفـــــرق إلـــــى اســـــتراتيجية تنـــــال القمـــــر ، و 0.05كانـــــت أقـــــل مـــــن  0.000
المســـتخدمة، التـــي تعتمـــد فـــي الـــتعلم علـــى الطالـــب للحصـــول علـــى المعرفـــة المطلوبـــة، كمـــا أن 

  .ومشاركتهم في األنشطة الصفية المعّدةالتالمذة المستخدمة تفعل دور االستراتيجية 
  )13-5(جدول رقم 

  للفروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستويات الفهم القرائي ككل) t(نتائج اختبار 

 مهارات الفهم القرائي
عدد 
  األسئلة

 المتوسط الحسابي  العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

  قيمة ت
قيمة 

)Sig.( 
مربع 
  إيتا

  6 الحرفيالفهم 
 1.231  4.543 40  تجريبية

1.408 0.034 
0.064 

  متوسط 1.417  4.12  40  ضابطة

  7 االستنتاجيالفهم 
  1.324 5.614 40  تجريبية

3.703 0.000 
0.321 

  كبير  1.568  4.592  40  ضابطة

  6 النقديالفهم 
  1.124 4.525 40  تجريبية

1.691 0.046 
0.09 

  متوسط  1.352  4.011  40  ضابطة

  5 الفهم التذوقي
  1.098 3.682 40  تجريبية

2.271 0.002 
0.151 

  كبير  0.767  2.51  40  ضابطة

  6 االبداعيالفهم 
  1.023 4.336 40  تجريبية

2.592 0.002 
0.147 

  كبير  1.046  4.097  40  ضابطة   

  30 الفهم القرائي
 5.80 22.70 40  تجريبية

3.268 0.001 
0.215 

 كبير 6.15 19.33 40  ضابطة

الخـــــــامس والســـــــادس مـــــــع دراســـــــة                 ، الرابـــــــع، الثالـــــــثي، تتفـــــــق نتـــــــائج فـــــــروض األســـــــئلة الثـــــــانو 
ــــــــــــان(  ــــــــــــن عــــــــــــدنان( و) 2014الغلب ــــــــــــري( و) 2012الشــــــــــــهري( و) 2012اب و              ) 012المطي
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والتـــي اتفقـــت فـــي جميـــع نتائجهـــا علـــى تفـــوق المجموعـــات ) 2009العـــذيقي( و) 2011أحمـــد( 
  .لفهم القرائي بمستوياته الخمسالتجريبية في التطبيق البعدي الختبار مهارات ا

  
 :النتائجملخص  �

  :توصل الباحث بعد إجراء الدراسة إلى النتائج التالية

خمســـة عبـــارة عـــن  ئيســـة لتلميـــذات الصـــف الرابـــع األســـاسالفهـــم القرائـــي الر  أن مســـتويات .1
الفهـــم الفهــم التـــذوقي، الفهــم الحرفـــي، الفهـــم االســتنتاجي، الفهـــم النقـــدي، : وهـــي مســتويات

 .مهارة فرعية) 18(اعي، وينبثق عنها اإلبد
 مهـارات الفهـم القرائـي لـدى تلميـذات يـةلهـا تـأثير كبيـر فـي تنم "تنال القمـر"استراتيجية أن  .2

حيــث بلــغ حجــم األثــر للمجموعــة التــي درســت باســتراتيجية تنــال ، األســاسالصــف الرابــع 
 .وهو حجم تأثير كبير )0.59(القمر 

التــي  بــين متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية .3
 ضـــابطة التـــي درســـتومتوســـطات درجـــات المجموعــة ال "تنـــال القمــر"باســـتراتيجية  درســت

الفهــــــم الحرفـــــي، الفهــــــم : فــــــي مهـــــارات الفهــــــم القرائـــــي ومســـــتوياته ،بالطريقـــــة االعتياديـــــة
 .جموعة التجريبيةلصالح الم الفهم اإلبداعي الفهم التذوقي، االستنتاجي، الفهم النقدي،

 جموعــة التجريبيــة التــي درســتالم الدراســة أن متوســطات درجــات تلميــذات أظهــرت نتــائج .4
الضـابطة المجموعـة فـي  أعلـى مـن متوسـطات درجـات قرينـاتهن "تنـال القمـر"استراتيجية ب

 .درسن بالطريقة االعتيادية اللواتي
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 :التوصيات �

 :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

من  اعلى مستوى أوسع من عينة الدراسة الحالية، لما له "تنال القمر"تيجية استرا استخدام .1
 .التلميذاتتأثير في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى 

 اســــتخدامن مــــن نفــــس المــــادة الدراســــية فــــي صــــياغة بــــرامج قائمــــة علــــى تعــــاون المعلمــــي .2
 .المختلفةفي تدريس المقررات الدراسية  "تنال القمر"استراتيجية 

مستويات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة األساسية األولى، لمـا لهـا مـن تنمية االهتمام ب .3
فــي مقــرر اللغــة العربيــة بشــكل خــاص، وكافــة المقــررات الدراســية التالمــذة تــأثير فــي أداء 

 .األخرى بشكل عام
يميــة تهــدف إلــى تحديــد االعتبــارات األساســية التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد إعــداد أنشــطة تعل .4

 .تنمية مهارات الفهم القرائي
 .استراتيجية تنال القمر استخدامعقد دورات تدريبية للمعلمين في  .5
واالهتمـام بطرائـق  ،ة التي يكـون فيهـا الطالـب سـلبياً ائق التدريس االعتيادياالبتعاد عن طر  .6

 ."القمر اتيجية تنالر است" :مثل التدريس التي تعتمد على المشاركة الفاعلة للمتعلم
  

 :المقترحات �

   :ما يلييقترح في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه 

فـــي تـــدريس مباحـــث أخـــرى  التـــي اســـتخدمها الباحـــث "تنـــال القمـــر"دراســـة أثـــر اســـتراتيجية  .1
 .وضمن مراحل تعليمية أخرى

الفهم واسـتراتيجيات أخـرى تعنـى بـ "ال القمـرنـت"اسـتراتيجية  اسـتخدامدراسة مقارنة بين أثـر  .2
 .القرائي

فـي تنميـة مهـارات التفكيـر المختلفـة  "تنـال القمـر"كشف عن فاعلية اسـتراتيجية دراسات لل  .3
 .التلميذاتلدى 

مصـحوبة بـدليل اسـتخدامها، ووضــعها  "تنـال القمـر"رامج قائمـة علـى اسـتراتيجية تصـميم بـ .4
 .في أرشيف خاص بوزارة التربية والتعليم
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  :المراجعقائمة 

  :ع العربيةالمراج: أوالً 

  .تنزيل العزيز الحكيم: القرآن الكريم

 مهـارات بعـض تنميـة فـي المتعـددة الوسـائط استخدام فاعلية" )2012( هاشـم عدنان، ابن .1
 كليــة ،)منشـورة غيـر( ماجسـتير رسـالة ،"االبتـدائي السـادس الصـف تالميـذ لـدى القرائـي الفهـم

  .السعودية العربية المملكة: القرى أم جامعة التربية،
ـــة لغتنـــا منهـــاج فـــي القـــراءة مهـــارات" )2006(محمـــد وحمـــدان، جحجـــوح، يحيـــي أبـــو .2  الجميل

ـــة الســـادس العلمـــي المـــؤتمر ،"بفلســـطين األســـاس الثالـــث للصـــف ـــراءة المصـــرية للجمعي  للق
 .مصر:) 112-94(ص ،3مجموعة -مميزا قارئا يكون أن طفل كل حق من -"والمعرفة

، مكتبـة "أساليب التدريس العامـة المعاصـرة") 2001(أبو جاللة، صبحي وعليمات، محمـد  .3
 . اإلمارات العربية المتحدة: الفالح للنشر والتوزيع، العين

 ،2ط ،"فعـال لـتعلمجـراءات واإل المفـاهيم الصـفي والتقويم القياس" )2008( سناء دقة، أبو .4
 .غزة :والتوزيع للنشر آفاق دار

ـــوم الن) "2010(أبـــو عـــالم، رجـــاء  .5 ـــاهج البحـــث فـــي العل ـــةمن ، دار النشـــر "فســـية والتربوي
 . مصر: للجامعات، القاهرة

، دار يافـا "أساليب تعليم القـراءة والكتابـة) "2000(أبو مغلي، سميح وسالمة، عبد الحافظ  .6
 .األردن: التعليمية للنشر والتوزيع، عمان

، مكتبــة 1، ط"اســتراتيجيات التعلـيم دليــل نحــو تـدريس أفضــل) "2003(أبـو نبعـة، عبــداهللا   .7
 .الكويت: فالح للنشر والتوزيعال

 القرائـي الفهـم مهـارات تنميـة فـي التبـادلي التدريس استراتيجية فاعلية"  )2011( سناء أحمد، .8
ــة منشــور، بحــث ،"اإلعــدادي الثالــث الصــف تالميــذ لــدى التعــاوني العمــل نحــو واالتجــاه  المجل
  .سوهاج جامعة :التربية كلية ،29العدد ،التربوية

 مكتبـة ،3طـ ،"التربوي البحث تصميم في مقدمة" )2003( محمود ستاذ،واأل األغا، احسان .9
 .غزة: الرنتيسي

اســــتراتيجيات متعــــددة –تنميــــة مهــــارات القــــراءة والكتابــــة ) "2011( البصــــيص، حــــاتم .10
  .سوريا: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، "للتدريس والتقويم

 دار ،2ط ،"وآدابهـا العربيـة اللغـة مهـارات ستـدري أسـاليب" )2005( الفتـاح عبـد البجة، .11
 .اإلمارات: العين الجامعي، الكتاب
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ـــيم األطفـــال المهـــارات القرائيـــة والكتابيـــة) "2002(البجـــة، عبـــد الفتـــاح  .12 ، دار الفكـــر "تعل
 .األردن: للطباعة والنشر والتوزيع، عمان

 تحســـين فـــي تعـــاونيال الـــتعلم اســـتراتيجية اســـتخدام فاعليـــة" )2011( فـــواز وفـــاء الجـــوابرة، .13
 كليـة مجلـة منشـور، بحـث ،"الـتعلم صـعوبات ذوات التلميذات من عينة لدى القرائي االستيعاب

 .مصر: بنها جامعة ،87عدد ،22مجموعة ،التربية

ــــه ) "2011(جــــاب اهللا، علــــى ســــعد وآخــــرون  .14 ــــة أسســــه وٕاجراءات ــــيم القــــراءة والكتاب تعل
  .األردن :، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان"التربوية

فعاليـــة اســـتراتيجية التســـاؤل الـــذاتي فـــي تنميـــة ) "2011(الحســـن، حســـن والغامـــدي، بثينـــة  .15
بحـث منشـور،  ،"مهارات الفهم القرائي لدى طالبـات المرحلـة الثانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودية

 .جامعة األزهر: 146، العدد1، الجزءمجلة كلية التربية

ـــيم ) " 2007(الحســـن، هشـــام  .16 ـــةطـــرق تعل ، دار الثقافـــة للنشـــر "األطفـــال القـــراءة والكتاب
 .األردن: والتوزيع، عمان

 فــي الكلــي المــدخل علــى قائمــة اســتراتيجية اســتخدام فاعليــة" )2013( الكــريم عبــد الحــداد، .17
 ،"األساســـي التاســع الصــف طلبــة لـــدى القرائــي االســتيعاب مهــارات تحســـين فــي القــراءة تــدريس
  .األردن: 40مجموعة ،التربوية لومالع في مجلة دراسات منشور، بحث

ــــراءة) "2003(الحيلــــواني، ياســــر  .18 ــــيم مهــــارات الق ــــدريس وتقي ، مكتبــــة الفــــالح للنشــــر "ت
 .اإلمارات العربية المتحدة: والتوزيع، العين

 واسـتراتيجية الجمعـي التعـاوني التعلـيم اسـتراتيجية اسـتخدام فاعليـة" )2008( وحيـد حافظ، .19
)k-w-l( العربية بالمملكة االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى القرائي همالف مهارات تنمية في 

 .بنها جامعة ،التربية كلية ،74العدد ،والمعرفة القراءة مجلة منشور، بحث ،"السعودية

 االسـتيعاب مهارات تحسين في التخيل على قائمة استراتيجية أثر" )2011( حسن، محمد .20
 بحث ،"الكويت دولة في العاشر الصف طلبة لدى تابيالك والتعبير واالبداعي التفسيري القرائي

 .الكويت :106العدد ،27مجموعة ،التربوية المجلة منشور،

، المكتبـة "محاضـرات فـي علـم نفـس النمـو والصـحة النفسـية) "2007( الخضري، باسـل .21
 .فلسطين: الجامعية، غزة

التــدريس التبــادلي  فاعليــة برنــامج تعليمــي قــائم علــى اســتراتيجية" )2008(نــاجح  الخوالــدة، .22
 منشـور، ، بحـث"لتنمية مهارات الفهم القرائي لذوي صـعوبات الـتعلم بالمرجلـة األساسـية بـاألردن

 .األردن: 4العدد ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة

ـــ دار ،"اســـتراتيجيات لالســـتيعاب القرائـــي ) "1996(مارغريـــت  ،دايرســـون .23 التربـــوي  باالكت
 .الدمام: لعربية السعوديةالمملكة ا ،للنشر والتوزيع
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 عـالم ،"العربيـة اللغـة تدريس في حديثة اتجاهات) "2005( سعاد والوائلي، طه الدليمي، .24
 .عمان: إربد الحديث، الكتب

 المعاصـــر، الفكـــر دار ،1ط ،"العربيـــة اللغـــة تـــدريس طـــرق) "2005( جـــودت الركـــابي، .25
 .لبنان: بيروت

ــل" .26 ــم دلي ــة الصــف للغــة المعل ــع العربي  اإلدارة المنــاهج، مركــز ،)2012( "ساســياأل الراب
 .فلسطين: غزة التربوي، والتأهيل لإلشراف العامة

أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرقة على اكتساب مهارات " )2012( هـاني زعرب، .27
 غيـر( ماجسـتير رسـالة ،"التفكير اإلبداعي والتأملي في دروس القراءة للصف الثالـث األسـاس

 .غزة: الجامعة اإلسالمية ربية،الت كلية ،)منشورة

 الجامعـة مكتبـة ،2ط" العربيـة اللغـة تـدريس فـي المرشـد) "1999( شـحادة محمـد زقوت، .28
 .غزة: االسالمية

 فــي البنائيــة النظريــة علــى القائمــة اللغويــة األنشــطة فاعليــة" )2011( محمــد نــورا زهــران، .29
 العلمـي البحـث مجلـة منشـور، بحث "اإلعدادية المرحلة تالميذ لدى القرائي الفهم مهارات تنمية
 .مصر :4جزء ،12العدد ،التربية في

ــق" )2012( الــرحمن عبــد السفاســفة، .30 ــدريس طرائ ــة ت ــة اللغ  للنشــر الفــالح مكتبــة ،"العربي
 .والتوزيع

 مــا وراء اســتراتيجيات اســتخدام علــى قــائم برنــامج أثــر) "2001( عبــداهللا الســليمان، مهــا .31
 السـادس الصـف فـي القـراءة صـعوبات تلميـذات لدى القرائي الفهم مهارات تنمية في المعرفة

 .البحرين مملكة: العربي الخليج جامعة ،)منشورة غير(ماجستير رسالة ،"االبتدائي

 فـــي العالجيـــة التـــدريس اســـتراتيجيات بعـــض اســـتخدام أثـــر" )2009( البهـــي الســـيد، أحمـــد .32
 ،"االبتــدائي الرابــع الصــف ذتالميــ مــن القــراءة صــعوبات ذوي لــدى القرائــي الفهــم مســتوى تحســين

 .مصر: المنصورة جامعة ،13العدد ،النوعية التربية بحوث مجلة منشور، بحث

أثـر برنـامج مقتـرح فـي تنميـة بعـض مهـارات القـراءة لـدى " )2009( سوسـن الشخريتي، .33
 رســـالة ،"بشـــمال غـــزة -تالميـــذ الصـــف الســـادس األساســـي بمـــدارس وكالـــة الغـــوث الدوليـــة

 . غزة:  الجامعة اإلسالمية التربية، كلية ،)رةمنشو  غير( ماجستير

 تنميـة فـي القراءة نشاطات استخدام على قائم برنامج فاعلية" )2012( محمـد الشهري، .34
 دكتـوراة رسـالة ،"االبتـدائي السـادس الصـف تالميـذ لـدى نحوهـا واالتجاه القرائي الفهم مهارات

 .السعودية العربية ةالمملك: القرى أم جامعة التربية، كلية ،)منشورة غير(

، دار المنــــاهج للنشــــر والتوزيــــع، "أساســــيات التــــدريس" ) 2005(شــــبر، خليــــل وآخــــرون  .35
 .األردن: عمان
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، دار الثقافــــة للنشــــر "تعلــــيم القــــراءة الســــريعة) "2009(شــــريف، ســــليم محمــــد وآخــــرون  .36
 .األردن: والتوزيع، عمان

، دار "حـدث الطرائـق التربويـةتدريس اللغة العربيـة وفقـا أل) "2010(طاهر، علوي عبداهللا  .37
 .األردن: المسيرة للنشر والتوزيع، عمان

: ، دار وائـــل للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان2، ط"صـــعوبات الـــتعلم) "2008(الظـــاهر، قحطـــان  .38
 .األردن

 الكــورت برنــامج علـى قــائم لغـوي تعليمــي برنـامج فاعليــة" )2008( أحمـد راشــد الظنحـاني، .39
 دولــــة فــــي األساســـية المرحلــــة طلبــــة لـــدى واالســــتماعي يالقرائــــ االســـتيعاب مهــــارات تنميــــة فـــي

ديبــون  مركــز-االبــداع وتنميــة التفكيــر لتعلــيم الثــاني العربــي اللقــاء، منشــور بحــث ،"اإلمــارات
 .األردن :التفكير لتعليم

 مهـارات بعـض تنميـة فـي الـذاتي التسـاؤل اسـتراتيجية فعالية" )2009( ياسين العذيقي، .40
 كليـة التربيـة، ،)منشورة غير( ماجستير رسالة ،"الثانوي األول صفال طالب لدى القرائي الفهم

 .السعودية العربية المملكة :القرى أم جامعة

، "تنميــة مهــارات اللغــة لــدى طفــل الروضــة) "2009(العســاف، جمــال وأبــو لطيفــة، رائــد  .41
 .األردن: مكتبة المجتمع العربي للنشر، عمان

، دار دجلــــة للنشــــر "فــــي العلــــوم التربويــــة القيــــاس والتقــــويم) "2013( العــــزاوي، رحــــيم .42
  .األردن: والتوزيع، عمان

 ،"القرائــي االســتيعاب فــي القــراءة مــن الغــرض أثــر" )2010( شــادية والتــل، العلــوان، أحمــد .43
 .األردن: الثالث العدد ،26المجلد ،دمشق جامعة مجلة ،منشور بحث

ة فــي مســتويات االســتيعاب أثــر القــراءة االســتراتيجية التفاعليــ) "2011( العليمــات، حمــود .44
مجلـة الدراسـات ، "القرائي والتفكير االستداللي لدى طلبـة الصـف السـادس األساسـي فـي األردن

 .األردن: ، كلية العلوم التربوية، جامعة آل البيت33، العدداالجتماعية

طرق تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم األساسي ) "2008(العيسوي، جمال وآخـرون  .45
 .اإلمارات العربية المتحدة: ، دار الكتاب الجامعي، العين"ظرية والتطبيقبين الن

 النظريــة بــين العربيــة اللغــة تــدريس أســاليب" )2007( محمــد والحوامــدة، راتــب عاشــور، .46
 .األردن: عمان المسيرة، دار ،2ط ،"والتطبيق

 دريســهاالمهــارات القرائيـة والكتابيــة وطرائـق ت" )2009( محمـد ،ومقـدادي راتـب عاشـور، .47
 .األردن: عمان المسيرة، دار ،2ط ،"واستراتيجياتها

ـــة ) "2008(عبابـــدة، حســـان حســـين  .48 ـــاهج العلمي ـــي ضـــوء المن ـــال ف ـــد األطف ـــراءة عن الق
 .األردن: ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان"الحديثة
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، دار صــــفاء للنشــــر "تشــــجيع القــــراءة لــــدى األطفــــال) "2002(عبابــــدة، حســــان حســــين  .49
 .األردن: والتوزيع، عمان

ــــة) "2011(عبــــد البــــاري، مــــاهر شــــعبان  .50 ــــيم المفــــردات اللغوي ، دار المســــيرة للنشــــر "تعل
 .األردن: والتوزيع، عمان

ــــة أسســــها المقــــروء فهــــم ســــتراتيجياتا" )2010( شــــعبان مــــاهر البــــاري، عبــــد .51  النظري
 .األردن: المسيرة، عمان دار ،"العملية وتطبيقاتها

ـــة) "2010(عبـــد البـــاري، مـــاهر شـــعبان  .52 ـــراءة وتطبيقاتهـــا التربوي ، دار "ســـيكولوجية الق
 .األردن: المسيرة للنشر والتوزيع، عمان

 فـــي الـــذهني التصـــور اســـتراتيجية اســـتخدام فاعليـــة" )2009( شـــعبان مـــاهر البـــاري، عبـــد .53
 دراسـات مجلـة منشـور، بحـث ،"االعدادية األساسية المرحلة لتالميذ القرائي الفهم مهارات تنمية
 التربيـــة، كليـــة التـــدريس، وطـــرق للمنـــاهج المصـــرية الجمعيـــة ،التـــدريس رقوطـــ المنـــاهج فـــي
 .شمس عين جامعة ،145العدد

أنشــــطة ومهــــارات القــــراءة واالســــتذكار فــــي المدرســــتين ) "2006(عبــــد الحميــــد، هبــــة  .54
 .األردن: ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان"االبتدائية واإلعدادية

ـــرحمن، عبـــد .55 ـــةفاعل) "2011( مصـــطفى هـــدى ال ـــدريس اســـتراتيجيات اســـتخدام ي  القـــراءة لت
 الحلقــة تالميــذ لــدى القرائــي والفهــم المعرفــي التحصــيل تنميــة فــي المتعــددة الــذكاءات علــى قائمــة

 كليــة ،167العــدد ،التــدريس وطــرق المنــاهج فــي دراســات مجلــة منشــور، بحــث ،"اإلعداديــة
 .سوهاج جامعة :التربية

، دار صـفاء للنشــر "ل العربــي للقـراءة والكتابــةإعــداد الطفـ) "2005(عبـد المجيـد، طـارق  .56
 .األردن: والتوزيع، عمان

 التحصـيل فـي والتنافسـي التعـاوني الـتعلم أسلوبي أثر" )2008( ابـراهيم إيناس عرقاوي، .57
 ،"األساسـي العاشر الصف طلبة لدى العربي للشعر القرائي الفهم بمهارات واالحتفاظ الدراسي

 .فلسطين :الوطنية النجاح جامعة ،)منشورة غير( ماجستير رسالة

فعاليــة اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة مهــارات ) "2006(عطيــة، جمــال ســليمان  .58
مجلة كلية ، بحث منشـور، "الفهم القرائي لدى التالمذة ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادية

 .مصر: ، جامعة بنها67، العدد16المجلد التربية،

 دار ،"الفعـــــــــــــــال س  -التدري في الحديثة االستراتيجيات" )2008( علي محسن عطية، .59
 .األردن: عمان صفاء،

 ،1ط ،"األدائيـة الكفايـات ضـوء فـي العربية اللغة تدريس" )2007( علي محسن عطية، .60
 األردن: عمان والتوزيع، للنشر المناهج دار
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، 2ط ،)"لياإلحصـاء االسـتدال : جـزء الثـانيال(اإلحصـاء التربـوي ) "2010(عفانة، عزو  .61
 .غزة: مكتبة آفاق

 الفهـــم مهــارات وتنميــة وتنميتهـــا الجهريــة القــراءة ســرعة معـــدل" )2007( عيــد أيمــن عيــد، .62
 مجلـة منشـور، بحث ،"التربوية األلعاب باستخدام االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى القرائي
 .مصر: 72العدد والمعرفة، القراءة

ــ" )2008( عمــر ،غبــاين .63  للنشــرإثــراء  دار ،1ط ،"يم وتعلــم التفكيــرطــرق حديثــة فــي تعل
 األردن: عمان والتوزيع،

الفهم  تأثر توظيف استراتيجيتين للتعلم النشط في تنمية مهارا" )2014( حـاتم لغلبان،ا .64
 كليــة ،)منشــورة غيــر( ماجســتير رســالة ،"القرائــي لــدى تلميــذات الصــف الرابــع األساســي بغــزة

 . غزة: الجامعة اإلسالمية التربية،

 تنميــــة فـــي المعرفـــة وراء مــــا اســـتراتيجيات اســـتخدام اثــــر)" 2007( عبـــداهللا ســـعيد فـــي،ال -62
 الثــامن العلمــي المــؤتمر ،منشــور بحــث ،"االبتدائيــة المرحلــة تالميــذ لــدى القرائــي الفهــم مهــارات

 .مصر: 3 مجموعة - العربي االنسان وبناء التعليم مناهج -عشر

 فــي الســياق إلماعــات نظريــة علــى قائمــة اســتراتيجية فعاليــة" )2010( عبــداهللا هــاني فــراج، .65
 بحـث ،"االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى القرائي الفهم مهارات وبعض اللغوية الثروة تنمية

 .المنصورة جامعة التربية، كلية ،73العدد الجزء الثاني، ،التربية كلية مجلة منشور،

، دار جريـــر "تجديـــدات ومناقشـــات–القيـــاس والتقـــويم ) "2006(الكبيســـي، عبـــد الواحـــد  .66
 .األردن: للنشر والتوزيع، عمان

 فـــي القمـــر تنـــال اســـتراتيجية اســـتخدام أثـــر" )2012(والبطاينـــة، زيـــاد  ناصـــر المخزومـــي، .67
 بحــــث ،"بــــاألردن األساســــية المرحلــــة كلبــــة لــــدى الكتــــابي والتعبيــــر القرائــــي االســــتيعاب تحســــين
 .السعودية :26العدد ،الجزء الثاني ،النفسدراسات عربية في التربية وعلم  مجلة منشور،

برنــامج تــدريبي باســتخدام الــتعلم البنــائي فــي تنميــة  أثــر" )2012(المطيــري، عبــد العزيــز  .68
 منشــور، بحــث ،"الفهــم القرائــي لــدى ذوي صــعوبات الــتعلم فــي المرحلــة األساســية بدولــة الكويــت

  .الكويت :12العدد ، الجزء األول،الطفولة والتربية مجلة
: ، جامعـة الشـارقة1، ط"مبادئ القياس والتقـويم فـي التربيـة" )2009(منيزل، عبد اهللا ال .69

 .اإلمارات العربية المتحدة
 .األردن: ، دار القدس ، عمان"المشرف الفني) "2005(محمد، أحمدوآخرون  .70

، مكتبـة "النمو اللغوي وتطـويره فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة) "2005(مردان، نجم الدين  .71
 .اإلمارات العربية المتحدة: العين الفالح،
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 التشـــخيص المراهقـــة إلـــى الطفولـــة مـــن القـــراءة مشــكالت" )2005( ريـــاض مصــطفى، .72
 .الطبعة األولى ،"والعالج

فاعليـة اسـتراتيجيتي النمذجـة والتلخـيص فـي عـالج ) "2012(محمود، مختار عبـد الـرزاق  .73
، بحـــث "الصــديقة للفتيــات صــعوبات فهــم المقـــروء وخفــض قلــق القـــراءة لــدى دارســات المـــدارس

 .31العدد: جامعة االمارات العربية المتحدة –المجلة الدولية لألبحاث التربوية منشور، 

فعالية التعلم التعاوني في تنمية بعـض مهـارات الفهـم القرائـي لـدى ) "2005(مفلح، غازي  .74
، جامعـة 2، العـدد21المجلـد مجلة جامعة دمشق،، بحث منشـور، "طلبة الصف األول الثانوي 

 .سوريا: دمشق

 ،"التــدريس فــن فــي حديثــة اســتراتيجيات" )2008( والــدليمي، طــه الهاشــمي، عبــدالرحمن .75
 .األردن: والنشر للطباعة الشروق مكتبة

ــــال ) "2005(الهويــــدي، زيــــد  .76 ــــدريس الفع : دار الكتــــاب الجــــامعي، العــــين، "مهــــارات الت
 .اإلمارات العربية المتحدة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
110  

  :المراجع األجنبية :ثانياً 
  

1. Chen, J.; Chen, M. and Sun, Y. (2010) A novel approach for 

enhancing student reading comprehension and assisting 

teacher assessment of literacy. [Online] Computers & Education 

55 (2010) 1367–1382. Taipei, Taiwan. Available: 

www.elsevier.com/locate/compedu 

2. Hollingsworth, A. (2007). "Increasing Reading Comprehension 

in Fir and SecondGraders through Cooperative    learning." 

Saint Xavier University & PearsonAchievement Solutions, Inc. 

Field-Based Master's program, Chicago, Illinois. 

3. Korat, O. (2009) Reading electronic books as a support for 

vocabulary, story comprehension and word reading in 

kindergarten and first grade. [Online]Computers & Education 55 

(2010) 24–31. Available: www.elsevier.com 

4. Lan, Y.; Sung, Y. and Chang, K. (2009) Let us read together: 

Development andevaluation of a computer-assisted reciprocal 

early English reading system.[Online] Computers & Education 

53 (2009) 1188–1198. 

Available:www.elsevier.com/locate/compedu 

 

  



 
111  

 

  

  

  

  

  

  المالحق



 
112  

)1(ملحق رقم   

 قائمة بأسماء السادة المحكمين 2دوات الدراسة

 

  
  م

  
  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمية  االسم

  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  دكتوراة  محمد شحادة زقوت  1
  جامعة األقصى       ناهج وطرق تدريس اللغة العربيةم  دكتوراة  عمر على دحالن  2
جامعة األقصى                             مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  دكتوراة  منير رضوان  3
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  دكتوراة  ماجد الزيان  4
  وكالة الغوث الدولية  ريس اللغة العربيةمناهج وطرق تد  دكتوراة  أيمن يوسف حجازي  5
  جامعة األمة للتعليم المفتوح  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  ماجستير  علي سعيد لبد  6
  جامعة االمة للتعليم المفتوح  مناهج وطرق تدريس اللغة العربية  ماجستير  نصر الدين حمدي مدوخ  7
  معلم بوكالة الغوث  س اللغة العربيةمناهج وطرق تدري  ماجستير  محمد توفيق الغفاري  8
  وكالة الغوثمعلم ب  معلم للصف الرابع  بكالوريس  محمد فايز أبو دية  9
  معلم بوكالة الغوث  علم للصف الرابعم  بكالوريس  جهاد أبو العمرين  10
  معلمة بالمدارس الحكومية  معلمة للصف الرايع  بكالوريس  فاطمة البحيصي  11
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  )2(ملحق رقم 
  هارات الفهم القرائي المبدئيةقائمة م

  ورعاه H حفظه. ................................................./ ................الدكتور السيد

تنميJJة  جية تنJJال القمJJر علJJىاسJJتراتي اسJJتخدام أثJJر"  بعن<<وان ماجس<<تير بدراس<<ة الباح<<ث يق<<وم

  ". اسيا2س الرابع الصفتلميذات  لدى القرائي الفھم مھارات

 الراب<ع للص<ف المناس<بة القرائ<ي الفھ<م بمھ<ارات قائم<ة تحدي<د الدراسة ھذه متطلبات بين ومن

  .استراتيجية تنال القمر استخدامب تنميتھا ينبغي والتي ،اIساس

 يق<وم الت<ي المعرفي<ة العقلي<ة العملي<ة تل<ك: "الحالي<ة الدراسة في القرائي الفھم بمھارات ويقصد

 وتميي<ز الفقرة، معنى وفھم الجملة، معنى فھم على والقائمة اIساسي، ابعالر الصف تلميذ بھا

 عليھ<ا حص<لت الت<ي بالعPم<ة عنھ<ا ُيعب<ر والت<ي ال<نص، ف<ي المتعلق<ة القيم<ة وإدراك الكلمات،

 -النق<دي -ا�س<تنتاجي -الحرف<ي(الخمس<ة  بمس<توياته القرائي الفھم مھارات اختبار في التلميذة

  ".الغاية لھذه والُمعدّ ) اSبداعي -التذوقي

 وت<م ،اIس<اس الراب<ع الص<ف لتPمي<ذ الPزم<ة القرائ<ي الفھ<م مھ<ارات بحص<ر الباحث قام وقد

 مس<توى ك<ل تحت وينطوي المستھدفة، القرائي الفھم مستويات على تحتوي قائمة في وضعھا

  .به المرتبطة الفرعية المھارات من مجموعة

  :حول اSفادة ىيرج المجال ھذا في خبراتكم خPل ومن

  .اIساس الرابع الصف لتلميذة المھارة مناسبة مدى  -1
  .فيه صنفت الذي الفھم لمستوى المھارة انتماء مدى  -2
  .القرائي الفھم لمھارات اللغوية الصياغة وضوح  -3
  .صياغتھا تعديل ترونَ  مھارات   -4
  .إضافتھا ترونَ  مھارات  -5

 ل<<ديكم ك<<ان وإذا ورأيك<<م، يتف<<ق ال<<ذي المناس<<ب المك<<ان ف<<ي(/)  عPم<<ة بوض<<ع وذل<<ك

 ب<ين الت<ي القائم<ة ف<ي ل<ذلك المخص<ص المكان في إضافتھا فيرجى أخرى؛ مPحظات

 ويس<<دد ي<<وفقكم أن \ وي<<دعو تع<<اونكم، حس<<ن عل<<ى س<<لفا يش<<كركم والباح<<ث .ي<<ديكم

                        .عليه والقادر ذلك ولي إنه خطاكم،

  يخالد ياسين الصيداو: الباحث
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  المھارات  م

مدى مناسبة 
المھارات لطFب 
الصف الرابع 

  اNساس

مدى انتماء 
المھارة 

لمستوى الفھم 
  الذي صنفت فيه

وضوح الصياغة 
  التعديل  اللغوية

  المقترح

  مناسبة
  غير 

  مناسبة
  منتمية

  غير

  منتمية 
  واضحة

  ير غ

  واضحة

 ًiالحرفي مھارات الفھم: أو:  

كلمة من تحديد المعنى المناسب لل 1
  السياق

              

                تحديد مضاد الكلمة 2

                التمييز بين المفرد والمثنى والجمع 3

تصنيف الكلمات متشابهة المعنى في  4
  مجموعات

              

                تحديد العالقات بين الجمل 5

تحديد أسماء الشخصيات واألماكن  6
  الواردة في النص المقروء

              

داث واألفكار حسب ترتيب األح 7
تسلسلها الزمني الوارد في النص 

  المقروء

              

                تحديد الفكرة الرئيسة في الفقرة  8

  :مھارات أخرى ترون إضافتھا

-   

-   

-  
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  المھارات  م

مدى مناسبة 
المھارات لطFب 
الصف الرابع 

  اNساس

مدى انتماء 
المھارة 

لمستوى الفھم 
  الذي صنفت فيه

 وضوح الصياغة
  التعديل  اللغوية

  المقترح

  مناسبة
  غير 

  مناسبة
  منتمية

  غير

  منتمية 
  واضحة

  ير غ

  واضحة

  :اiستنتاجي مھارات الفھم: ثانياً 

استنتاج الفكرة الرئيسة في النص  1
  المقروء

              

التنبؤ بغرض الكاتب في النص  2
  المقروء

              

الربط بين السبب والنتيجة في النص  3
  المقروء

              

استنباط المعاني الضمنية التي لم  4
  يصرح بها الكاتب

              

استنباط القيم الواردة في النص  5
  المقروء

              

ربط الجملة بما يناسبها من معاٍن  6
  ونصوص متشابهة

              

استنتاج أوجه الشبه واالختالف في  7
  النص المقروء

              

  :مھارات أخرى ترون إضافتھا

-   

-   

-  
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  المھارات  م

مدى مناسبة 
المھارات لطFب 
الصف الرابع 

  اNساس

مدى انتماء 
المھارة 

لمستوى الفھم 
  الذي صنفت فيه

وضوح الصياغة 
  التعديل  اللغوية

  المقترح

  مناسبة
  غير 

  مناسبة
  منتمية

  غير

  منتمية 
  واضحة

  ير غ

  واضحة

  :النقدي مھارات الفھم: ثالثا

والرأي في ضوء التمييز بين الحقيقة  1
  النص المقروء

              

التمييز بين ما يتصل بالموضوع وبين  2
  ما ال يتصل به

              

تكوين رأي حول القضايا واألفكار  3
  المطروحة في النص

              

الحكم على المقروء في ضوء الخبرة  4
  السابقة 

              

االستدالل من النص على وجهة نظر  5
  الكاتب

              

ييز بين الحجج القوية والحجج التم 6
  الضعيفة

              

                تحديد األفكار الجديدة في المقروء 7

  :مھارات أخرى ترون إضافتھا

-   

-   

-  
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  المھارات  م

مدى مناسبة 
المھارات لطFب 
الصف الرابع 

  اNساس

مدى انتماء 
المھارة 

لمستوى الفھم 
  الذي صنفت فيه

وضوح الصياغة 
  التعديل  اللغوية

  لمقترحا

  مناسبة
  غير 

  مناسبة
  منتمية

  غير

  منتمية 
  واضحة

  ير غ

  واضحة

  :التذوقي مھارات الفھم: رابعا

توضيح العاطفة المسيطرة على النص  1
  المقروء

              

تحديد الصور البيانية التي تضمنها  2
  النص المقروء

              

ذكر الداللة اإليحائية للكلمات  3
  والعبارات

              

حديد األلفاظ أو العبارات ذات ت 4
  اإليماءات الجميلة في النص المقروء

              

ترتيب األفكار الواردة بالموضوع وفقا  5
  ألهميتها

              

تحديد مواطن الجمال التي اشتمل  6
  عليها النص

              

  :مھارات أخرى ترون إضافتھا

-   

-   

-  
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  المھارات  م

مدى مناسبة 
المھارات لطFب 

صف الرابع ال
  اNساس

مدى انتماء 
المھارة 

لمستوى الفھم 
  الذي صنفت فيه

وضوح الصياغة 
  التعديل  اللغوية

  المقترح

  مناسبة
  غير 

  مناسبة
  منتمية

  غير

  منتمية 
  واضحة

  ير غ

  واضحة

  :اiبداعي مھارات الفھم: خامسا

اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت  1
  في النص المقروء

              

أفكار جديدة من خالل أفكار تطوير  2
سابقة في ضوء ما ورد بالنص 

  المقروء

              

                اقتراح عنوان جديد للنص المقروء 3

التنبؤ باألحداث بناء على مقدمات  4
  معينة

              

                اختيار أكثر من مرادف لكلمة واحدة 5

                تقديم أدلة وشواهد تدعم فكرة معينة 6

  :ترون إضافتھامھارات أخرى 

-   

-   

-  
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  )3(ملحق رقم 

  الصورة النھائية لقائمة مھارات الفھم القرائي

 المھارات الفرعية مستوى الفھم م

  الحرفي  1

 تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق

 تحديد مضاد الكلمة

 التمييز بين المفرد والمثنى والجمع

 المقروءتحديد أسماء الشخصيات الواردة في 

 و ا�فكار حسب تسلسلھا الزمني الوارد في النص المقروءترتيب ا�حداث أ

  ا�ستنتاجي    2

 المقروءالنص  ة في استنتاج الفكرة الرئيس

 المقروءفي النص استنتاج ا�فكار الفرعية لفقرات 

 الربط بين السبب والنتيجة في النص المقروء

 المقروء النص استنتاج القيم الواردة في

  النقدي  3

 التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما � يتصل به

 تكوين رأي حول القضايا وا�فكار المطروحة في النص المقروء

  الحكم على مواقف وشخصيات وردت في النص المقروء

  لتذوقيا  4

 توضيح العاطفة المسيطرة على النص المقروء

 منھا النص المقروءتحديد الصور البيانية التي تض

 ذكر الد�لة ا�يحائية للكلمات والعبارات

  ا�بداعي  5

 اقتراح حلول جديدة لمشك�ت وردت في النص المقروء 

  اقتراح عناوين جديدة للنص المقروء

 اختيار أكثر من مرادف لكلمة واحدة وردت في النص المقروء
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  )4(ملحق رقم 

  مھارات الفھم القرائيالصورة النھائية Kختبار 

 ) ولالجزء ا2 -مبحث لغتنا الجميلة(  ا2ساسالصف الرابع  تلميذاتاختبار الفھم القرائي ل

  ...................: .........................................................................ةالتلميذاسم 

  ............................................................................................ :ةــــدرسلما

  ...................: .........................................................................الصــــــف

  :ةتلميذلي اتعزيز

  ھذا ا�ختبار يھدف إلى قياس قدرتك على الفھم القرائي في مھارات الفھم
قراءة التعليمات بدقة قبل  ، والذي نطلبه منكِ )ا�بداعي -التذوقي -النقدي -ا�ستنتاجي -حرفيال( 

  .البدء باSجابة

  :التعليمات

  .قراءة كل موضوع قراءة جيدة ومتأنية قبل اSجابة عن اIسئلة -1
 .قراءة كل سؤال بدقة وعناية قبل اSجابة عنه  -2

 .راتخياإجابة واحدة من بين ال يعليك أن تختار -3

 .ا�جابة قبل أن يؤذن لك بذلك ئي� تبد -4

  ).دقيقة 45: (زمن اKختبار

وفي الختام يذكركم الباحث بأن ھذا ا�ختبار لخدمة البحث العلمي، وليس له عPقة في التأثير 
  .على درجاتك بالمادة

  أسئلة اKختبار نال التالي يوضح كيفية اKجابة عالمث

  :)نشيط( مضاد كلمة  -

  كسول: ب            قوي: أ

  جبان: د                            شجاع: ج

 

  باإلجابة واآلن استعيني باهللا ثم ابدئي
  بالتوفيق مع أطيب األمنيات
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  الموضوع ا2ول

 aيغُ  ومخيفاً كانَ  باً ھيأسداً مُ  يحكى أن bيع<دو  ، وراحَ ص<غيرٌ  ف<أرٌ  رهَُھ<ظَ  قَ لّ تَس<، فَ عمي<قٍ  في س<باتٍ  ظ

 ه فص<احَ َع<ليبتِل  هُ اَھ<فَ  ه الحاد، ث<م ف<تحَ مخلبِ بِ  على الفأرِ  بضَ باً، وقَ ه غاضِ من نوم اIسدُ  فوقه، أفاقَ 

م<ا ن ي<دري؟ ربّ ى، فل<ن أنس<ى ل<ك ھ<ذا المع<روف، وَم<عّن< فحتَ ھا الملك، فإذا َص<أيb  عفوكَ " :الفأر

  .امَ  في يومٍ  خدمةً  لكَ  تُ أديّ 

 أس<يرَ  العظ<يمُ  ع اIس<دُ َق<أن وَ  ثَ دَ وَح< مُ ات اIّي<ه، مرّ تِ فِ ااIسد فعفا عنه لطر كَ حِ الفأر ضَ  قولُ  أثارَ 

  .عالٍ  بصوتٍ  اIسد يزأرُ  ذَ يادين، فأخَ الصّ  شباكِ 

ھا بأس<نانه يقرُض< باكِ ع بس<رعة إل<ى الّش<فَ ، فان<دَ هُدَ ر وعْ كa ، وتذَ الفضاءَ  سد يشقb اI ر زئيرَ الفأ سمعَ 

  .للنجاةِ  منفذاً  اً لhسدِ كتارِ  باكَ الشّ  عَ قد قطَ  ى كان الفأرُ حتّ  وجيزٌ  وقتٌ  ة، لم يقِض الحادّ 

وأق<واھم  هِ ج<اً Iكب<ر مخلوقاِت<فرَ  \ شأناً، قد يكونُ  أصغر مخلوقاتِ  أنّ  ةظَ موعِ  اIسدُ  مَ تعلّ  عندئذٍ 

أكبرھ<ا ق<د � يس<تغنى  في الحي<اة، وأنّ  قيمةً  مخلوقٍ  لكلّ  أنّ  م منهُ ا نتعلّ لنَ  عظيمٌ  ناً، وھذا درسٌ شأ

  .عظيمة عاقبتهُ  ةِ العفو عند المقدر عن أصغرھا، وأنّ 
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  :اKجابة الصحيحة من البدائل الموجودة على كل سؤال فيما يلي يرااخت

       

 :ھو) أفاق( ، مضاد كلمة "أفاق ا2سد من نومه غاضباً "  .1

    نام: ب          قام: أ

   فرح: د            استلقى: ج

ا2يام، ( ت ، كلما"مرت ا2يام وحدث أن وقع ا2سد العظيم أسير شباك الصيادين"  .2
 ) :شباك، الصيادين  

  مفرد: ب                  مثنى: أ

    مضاد: د           جمع: ج

 :الترتيب الزمني المناسب 2حداث النص ھو .3

  قبض اIسد على الفأر، ثم قرض الفأر شباك اIسد: أ

  قرض الفأر الشباك لhسد، فثم أمسك الصيادون باIسدقبض اIسد على الفأر،  -ب

  ن اIسد، ثم قرض الفأر شباك اIسد، ثم قبض اIسد على الفأروأمسك الصياد -ج

 ليس مما ذكر -د

 :من خل فھمك للنص السابق، فإن الفكرة الرئيسة التي يدور حولھا النص ھي .4

  الفأر المسكين: ب        شباك الصيادين: أ

 العفو عند المقدرة: د        اIسد العظيم: ج

 :عدا ليةاشتمل النص على ا2فكار الفرعية التا  .5

    كل مخلوق له قيمة في الحياة: ب      عفو اIسد عن الفأر: أ

  نوم اIسد تحت الشجرة: د    وقوع اIسد في شباك الصيادين: ج

 :السبب الرئيس الذي دفع الفأر �نقاذ ا2سد من شباك الصيادين ھو .6

  رد جميل اIسد واSيفاء بالوعد: ب             خوف الفأر من اIسد: أ

      التسلية واللھو: د      ية الصيادين للفأرعدم رؤ: ج

 :القيمة المستفادة من النص السابق ھي .7

  لكل مخلوق قيمة في الحياة:ب    � يستغني عن الصغير الكبير: أ

  كل ما سبق صحيح:د           عند المقدرة عاقبته عظيمةالعفو : ج

  

 :     ةجميع العبارات التالية K تتصل بالموضوع، ما عدا العبارة التالي .8

      ضياع الفأر في الغابة: ب               اIسد ملك الغابة: أ

  ةعند المقدرة عظيمعاقبة العفو : د    يقتلون الحيوانات الصيادون: ج
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 :كان ا2سد ماذا تفعلملو كنت  .9

      تبطش بالفأر: ب        تعفو عن الفأر: أ

     ليس مما ذكر: د               تعتبر اIمر إھانة: ج

 :لى شخصية الفأر بأنھا تتصف ب أحكم ع .10

     الوفاء: ب         التسلية: أ

    الكسل: د         الكذب : ج

 :توحى ب " راح يعدو فوقه " عبارة  .11

    السعادة والسرور: ب      القسوة والجبروت: أ

      الغنى والمال: د      السرعة والخفة: ج

 :توحي بالعبارة " يحكى ان أسداً  مھيباً كان يغط في سبات عميق "   .12

    ضعف الفأر وقلة حيلته: ب  قوة اIسد واستغراقه في النوم: أ

  ليس مما ذكر: د      محبة اIسد للفأر: ج

 :لو كنت مكان ا2سد،  فإن خير وسيلة للھروب من شباك الصيادين ھي .13

    قتل الصيادين: ب    الھروب داخل الغابة: أ

    كل ما سبق صحيح: د    اللعب مع الحيوانات: ج

 :سابق ھوان للنص الأنسب عنو .14

    مساعدة الفأر لhسد: ب      العفو عند المقدرة: أ

    ليس مما ذكر: د      شباك الصيادين: ج

 :ھي" عفا عنه " ، مترادفات كلمة "أثار قول الفأر ضحك ا2سد فعفا عنه "   .15

    أغضبه -أضجره -أزعجه: ب           تركه في شأنه -صفح عنه -سامحه: أ

    يس مما ذكرل: د    تعاون معه -نصحه -ساعده: ج
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 الموضوع الثاني

ھ<ا مَ ھاجِ أن يُ  تْ ، وخاَف<هُ أس<نانُ  تْ َن<حزَ الحل<وى، فَ  لَ أن أَك< بعدَ  هُ أسنانَ  فَ ظa نَ أن يُ  يَ سِ سامي وقد نَ  نامَ 

  .با�iم هُ تصيبَ فَ  وسُ السّ 

 اIسنانُ  تِ فنادَ . هُ ظَ سامي ويوقِ  وجهَ  ، حتى يرشa الماءِ  نا كوبَ نادوا على صديقِ : رسضِ  العمb  قالَ 

ن ن<ي؟ َم<قظَ أيْ  نْ َم< :زع<اً، وق<الس<امي فَ  ظْ يقَ ه س<امي، فاس<تَ جِ الماء على وَ  رشّ بِ  ،  وقامَ الماءِ  كوبَ 

  ؟ي بالماءِ قنَ شَ رَ 

، م<رآةسامي إلى اِل  رَ ظَ ؟ نَ ترى ما تريدُ آة ِل رْ لى المِ ر إنظُ أُ . كيتَ شْ تَ  كَ أنا، أسنانُ : الماء كوبُ  أجابَ فَ  

  ؟تكينَ تشْ  مa ؟ مِ ناني الجميلةيا أسْ  ا بكِ مَ : ، وقالةٌ زينَ ح وھيَ  اIسنانَ  دَ وشاھَ 

، نا ب<ا�iمص<يبُ نا ويُ مُ ھاجِ س<يُ  س<وسَ التa  أنa  مُ عَل<؟ أ� تَ نايفِ ظْ تنْ بِ  قومَ دون أن تَ  نامُ تَ  كيفَ : هت عليْ دa رَ فَ  

 ك<لّ  ذل<كَ  لَ ْع<فِ  عل<يa  بُ ، ھل يِج<كِ أمس بتنظيفِ  متُ ي ُق ولكنّ : قال سامي. وم النa  طيعَ تَ سْ وعندھا لن تَ 

  ؟ يومٍ 

. ناتنا وبياضِ على نظافَ  ظَ حافِ ، حتى تُ عامٍ طَ  ةِ بَ وجْ  ، بل بعد كلّ يومٍ  فقط كلّ  سَ ، وليْ بالتأكيدِ : تهُ فأجابَ 

 ف<وقَ  معجون اIسنانِ  عِ وضْ بِ  تْ ، وقامَ اIسنانِ  في تنظيفِ  كَ دُ سأساعِ : اIسنانِ  فرشاةُ  ةُ اَل الخَ  تِ قاَل 

أن من الماء، وقال لسامي  قليPً  عَ ضَ ووَ  الكوبُ  جاءَ  داً، ثمa ي جيّ سامِ  أسنانَ  فُ ظّ نَ تُ  تْ ذَ ھا، وأخَ أسِ رَ 

  .المعجونِ  آثارِ  زيلَ ليُ  ضَ مَ ضْ مَ تَ يَ 

 وامِ دَ ِب<< انهُ ووع<<د أس<<نَ  ،الجميل<<ة هِ ه وبأس<<نانِ ِب<< م<<ينَ مھتa  هُقاءَ عن<<دما رأى أص<<دِ  ةِ عادَ س<<امي بالّس<< عرَ َش<<

  .سوسُ � ينالھا التّ ، حتى طعامٍ  ةِ بَ جْ وَ  ھا بعد كلّ ظيفِ نْ تَ 
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 :اKجابة الصحيحة من البدائل الموجودة على كل سؤال فيما يلي يرااخت

   

 :ھو) جاء( ، مرادف كلمة "ثم جاء الكوب ووضع قليً من الماء" -1

  ذھب: ب                آتى: أ

 رجع: د                       جلس: ج

 ) :صدقاء  ا2سنان، السوس، أ: ( ھذه الكلمات" -2

  مفردة: ب                             مضاد: أ

    مثنى: د               جمع: ج

 :الترتيب الزمني المناسب 2حداث النص ھو .3

  قام سامي من النوم، نادت اIسنان كوب الماء: أ

  ساعدت الخالة الفرشاة في تنظيف اIسنان، شاھد سامي اIسنان وھي حزينة -ب

 نان كوب الم<اء، س<اعدت الخال<ة فرش<اة نسي سامي أن ينظف أسنانه، نادت اIس -ج

  في تنظيف اIسنان        

 ليس مما ذكر -د

 :عدا اشتمل النص على ا2فكار الفرعية التالية  .4

  محبة اIصدقاء لسامي: ب       مساعدة الفرشاة لسامي: أ

  تنظيفھا حزن اIسنان: د     كره اIصدقاء لسامي: ج

 :حثت ا2سنان سامي على تنظيفھا حتى .5

  تحافظ على بياضھا ونظافتھا: ب     يھاجمھا السوس�: أ

      كل ما ذكر صحيح: د                � تؤلمه: ج

 :القيمة المستفادة من النص السابق ھي .6

  أكل الطعام المكشوف: ب                  اھمال اIسنان: أ

  ا�ھتمام بتقليم اIظافر :د       تنظيف اIسنان والمحافظة عليھا : ج

 :     ن K يفرشي أسنانه قبل النوم بأنهأحكم على م .7

      كسPن: ب                     نشيط: أ

  سريع: د              مريض: ج
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 :جميع العبارات التالية مرتبطة بالنص ما عدا .8

  وجھه بالماءعدم استيقاظ سامي بعد رش : ب         نام سامي وقد نسى ان ينظف أسنانه: أ

 مساعدة اIصدقاء لسامي في تنظيف أسنانه: دن يھاجمھا السوس Iسنان وخوفھا احزن ا: ج    

 :أحكم على شخصية الضرس وا2سنان ب .9

  الحكمة : ب                النفاق: أ

 التكبر: د        الكذب : ج

 ، العاطفJJة المسJJيطرة علJJى"وخافJJت أن يھاجمھJJا السJJوس فتصJJيبه بJJاKWم  " .10
 :العبارة

  الفرح: ب         السخرية: أ

    الخوف: د                الحزن: ج

 :توحى ب "  شعر سامي بالسعادة عندما رأى أصدقاءه مھتمين به "عبارة  .11

    السعادة والسرور: ب       القسوة والجبروت: أ

    الغنى والمال: د               الحزن واIلم: ج

 :العبارة توحي ب " ما بك يا أسناني الجميلة؟ مم تشتكين؟ "   .12

    اIلم: ب                         السعادة: أ

  المحبة: د                  الغضب: ج

 :لو كنت مكان سامي ونسيت تنظيف أسنانك ماذا تفعل .13

    اخبار والدته لتذكيره: ب                       وضع المنبه: أ

  ا�ھمال وعد ا�ھتمام: د         )ب معاً + أ: ( ج

 :أنسب عنوان للنص السابق ھو  .14

  مة الجسمسP: ب          نظافة اIسنان: أ

  ممارسة الرياضة: د                 تقليم اIظافر: ج

 ":شاھد" ، مرادف كلمة "وشاھد ا2سنان وھي حزينة "   .15

  نظر: ب           رأى: أ

    ليس مما ذكر: د        )ب معاً +أ:  (ج

������ �	
�������� �	
�������� �	
�������� �	
��        
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  )5(ملحق رقم 

  الفهم القرائي  مفتاح االجابة عن أسئلة اختبار مهارات

  

  
 سؤالرقم ال

الموضوع "
  " ا2ول

  اKجابة
 رقم السؤال

الموضوع "
  "الثاني

  اKجابة

  )أ(   1  ) ب(   1

  )ج (   2  ) ج(   2

  ) ج(   3  ) ب(   3

  ) ج(   4  ) د(   4

  ) د(   5  ) د(   5

  )ج(   6  ) ب(   6

  )ب(   7  ) د(   7

  )ب(   8  )د (   8

  )ب(   9  )أ(   9

  ) د(   10  )ب(   10

  )ب (   11  )ج (   11

  )ب(   12  )أ (   12

  ) ج(   13  ) أ(   13

  )أ(   14  ) أ(   14

  ) ج(   15  ) أ(   15
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  )6(ملحق رقم 

 جدول توصيف أسئلة اختبار مهارات الفهم القرائي

 م
مستوى 

 الفھم
 المھارات الفرعية

رقم 
  السؤال

  الحرفي  1

  16 تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق

  1 تحديد مضاد الكلمة

  2ـ17 بين المفرد والمثنى والجمع التمييز

  3  تحديد أسماء الشخصيات وا�ماكن الواردة في النص المقروء

  18 ترتيب ا�حداث او ا�فكار حسب تسلسلھا الزمني الوارد في النص المقروء

  ا�ستنتاجي    2

  4 المقروءالنص  ة في استنتاج الفكرة الرئيس

  5ـ19 المقروءفي النص استنتاج ا�فكار الفرعية لفقرات 

  6ـ20 الربط بين السبب والنتيجة في النص المقروء

  7ـ21 المقروء النص استنتاج القيم الواردة في

  النقدي  3

  8ـ23 التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما � يتصل به

  9ـ22 تكوين رأي حول القضايا وا�فكار المطروحة في النص المقروء

  10ـ24  ف وشخصيات وردت في النص المقروءالحكم على مواق

  لتذوقيا  4

  25 توضيح العاطفة المسيطرة على النص المقروء

  11ـ26 تحديد الصور البيانية التي تضمنھا النص المقروء

  12ـ27 ذكر الد�لة ا�يحائية للكلمات والعبارات

  ا�بداعي  5

  13ـ28 اقتراح حلول جديدة لمشك�ت وردت في النص المقروء 

  14ـ29  اقتراح عناوين جديدة للنص المقروء

  15ـ30 اختيار أكثر من مرادف لكلمة واحدة وردت في النص المقروء
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  )7(ملحق رقم 

  دليل المعلم وفق استراتيجية تنال القمر

  غزة –الجامعة اإلسالمية 

  عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية

  قسم المناهج وطرق التدريس 

  

  حفظه اهللا .................... ./  .............................................المحترمالسيد 

  تحكيم دليل المعلم/ الموضوع

 اتتنمية مهار  علىاستراتيجية تنال القمر  استخدامأثر "يقوم الباحث بإجراء دراسة بحثية بعنوان 
  ".ي لدى تالميذ الصف الرابع األساسالفهم القرائ

للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير مـــن كليـــة التربيـــة؛ قســـم المنـــاهج وطـــرق التـــدريس، ولهـــذا وذلـــك 
الغرض أعد الباحث دليل المعلم، والذي يتشـرف بتحكـيمكم لـه فـي ضـوء خبـراتكم فـي هـذا الجانـب 

  :من النواحي التالية

 .صحة المادة العلمية التي وردت في الدليل -
 .عاتسالمة أسلوب العرض وترتيب وترابط الموضو  -
 .للموضوعاالستراتيجية مناسبة  -
 .حذف وٕاضافة ما ترونه مناسباً  -
 .مدى توافق الزمن المقرر لكل موضوع مع محتواه -

  
  .استراتيجية تنال القمر استخداممرفق لكم دليل المعلم لتنمية مهارة الفهم القرائي ب

  ،،تعاونكم،شاكرين لكم حسن 
  

  :الباحث 
                         خالد ياسين الصيداوي
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  :دليل المعلم
  .المقترحةاالستراتيجية هو الخطوات المتسلسلة التي يقوم بها المعلم لتنفيذ الدروس وفق 

ــم لتــدريس بعــض دروس مبحــث لغتنــا الجميلــة للصــف الرابــع  ولقــد قــام الباحــث بإعــداد دليــل المعل
معتمــدًا ) ين، النعامــةواألســيرة، الكنــز الــدفالعمــل الشــريف، الرســول ( ، وهــذه الــدروس هــياألســاس

  :استراتيجية تنال القمر، وذلك في ضوء ما يلي استخدامعلى 
 .مراجعة األدبيات التربوية ذات الصلة بموضوع استراتيجية تنال القمر -
اســتراتيجية تنــال القمــر  اســتخداماســتطالع الدراســات والبحــوث الســابقة التــي اهتمــت ب -

 .وتحديد أثرها في عملية التدريس
 .األساسائمة النهائية لمهارات الفهم القرائي المناسبة لطالب الصف الرابع إعداد الق -
 .المقترحةاالستراتيجية إعداد دليل المعلم ب -

والهدف من ذلك هو تنمية مهارات الفهم القرائي الواردة فـي القائمـة النهائيـة لمهـارات الفهـم القرائـي 
  ).حسب آراء لجنة التحكيم وذوي االختصاص(

  لمعزيزي المع

العمــل الشـــريف، الرســـول  (نضــع بـــين يــديك دلـــيًال تدريســـيًا يســاعدك فـــي تــدريس الـــدروس التاليـــة 
، األسـاسوذلك ضمن مبحث لغتنا الجميلة لتالميذ الصف الرابـع ) واألسيرة، الكنز الدفين، النعامة

ئــي وفــق اســتراتيجية تنــال القمــر، بهــدف تنميــة مهــارات الفهــم القرا اســتخداموهــذا الــدليل قــائم علــى 
  .األهداف المرجوة من تلك الدروس

  :ويشمل الدليل على ما يلي

 .مفهوم استراتيجية تنال القمر -
 .استراتيجية تنال القمر وكيفية استخدامها -
 .مهارات الفهم القرائي التي ينبغي تنميتها في الدروس المستهدفة -
 .األهداف السلوكية للدروس المستهدفة -
 .المستهدفة التوزيع الزمني لتدريس الدروس -
 .الوسائل التعليمية المعينة في تدريس الدروس المستهدفة -
 .الخطط التدريسية للدروس المستهدفة -
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  :استراتيجية تنال القمر: أوال

 والممارسات التـي يتبعهـا المعلـم فـي فصـله، تتكـون مـن عـدة خطـوات جراءات هي مجموعة من اإل
هـدفها ) لتقديم، التدريب الموجه، التدريب المسـتقلا( ، ومراحلها )تنبأ، نظم، ابحث، لخص، قيم ( 

  ."ميتها من الحروف األولى لخطواتهااستيعاب مضمون النص واسترجاعه وتلخيصه، وجاءت تس

  :خطوات تنفيذ استراتيجية تنال القمر: ثالثا

 .حول الموضوعالتالمذة تعني استدرار أفكار : تنبأ - 1

 .عرفةعلى شكل خريطة مالتالمذة وضع تنبؤات : نظم - 2

 .قراءة النص إليجاد التنبؤات: ابحث - 3

 .وضع خريطة معرفة للنص: لخص - 4

قارن خريطة المعرفة التي تنطوي على التنبؤات مع خريطـة المعرفـة التـي تسـتند إلـى : قيم - 5
  .النص

  :مهارات الفهم القرائي: رابعا

والقائمـة علـى فهـم  األسـاستلك العملية العقلية المعرفية التي يقـوم بهـا تلميـذ الصـف الرابـع " وهي 
معنــى الجملــة، وفهــم معنــى الفقــرة، وتمييــز الكلمــات، وٕادراك القيمــة المتعلقــة فــي الــنص، ومعرفــة 
الجمـل المحوريـة فيـه، والتـي يعبـر عنهـا بالعالمـة التـي يحصـل عليهـا الطالـب فـي اختبـار مهـارات 

عــّد والمُ  )البــداعيا -التــذوقي -قــداالن -االســتنتاجي -الحرفــي( خمســةالفهــم القرائــي بمســتوياته ال
  ".لهذه الغاية

، ثــم األســاسوقــد قــام الباحــث ببنــاء قائمــة بمهــارات الفهــم القرائــي المناســبة لطــالب الصــف الرابــع 
  عرضــــــها علــــــى مجموعــــــة مــــــن المحكمــــــين وذوي االختصــــــاص، حيــــــث بّينــــــت القائمــــــة النهائيــــــة 

س مهـارات فرعيـة هـي خمسة مستويات للفهم القرائي وهي مستوى الفهم الحرفـي واشـتمل علـى خمـ
ثنـى تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق، تحديد مضـاد الكلمـة، التمييـز بـين المفـرد والم(

حـداث حسـب األ رتيـبت تحديد أسماء الشخصيات واألماكن الواردة في الـنص المقـروء، ،والجمع
أربـــع علـــى ، ومســتوى الفهـــم االســـتنتاجي واشــتمل )المقـــروء الـــنص فـــي تسلســـلها الزمنـــي الـــوارد

ــرة الرئيســ(مهــارات فرعيــة هــي  ــة لفقــرات اســتنتاج الفك ــروء، اســتنتاج األفكــار الفرعي ة فــي المق
باط القــيم الــواردة فــي الــنص المقــروء، اســتن الــربط بــين الســبب والنتيجــة فــي الــنصالمقــروء، 

 التمييــز بــين مــا يتصــل (مهــارات فرعيـة هــي  أربــع واشــتمل علــى اقــد، ومســتوى الفهـم الن)المقــروء
به، تكوين رأي حول القضـايا واألفكـار المطروحـة فـي الـنص المقـروء،  بالموضوع وما ال يتصل
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ى واشتمل عل تذوقي، ومستوى الفهم ال)الحكم على مواقف وشخصيات وردت في النص المقروء 
تحديــد الصـــور ، توضـــيح العاطفــة المســـيطرة علــى الــنص المقـــروء(مهــارات فرعيــة هــي  ثــالث

ومسـتوى الفهـم  )ذكـر الداللـة اإليحائيـة للكلمـات والعبـارات، ها النص المقروءالبيانية التي تضمن
حلول جديدة لمشكالت وردت في النص  اقتراح(مهارات فرعية هـي  ثالثاإلبداعي واشتمل على 

  ). اختيار أكثر من مرادف للكلمة الواحدة، اقتراح عناوين جديدة للنص المقروء، المقروء

  :لتدريس الدروس المستهدفة التوزيع الزمني: خامسا 

زمنيـًا ) ولالجـزء األ( األساستم توزيع موضوعات الدروس في مبحث لغتنا الجميلة للصف الرابع 
بناء على الخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعلـيم، كمـا هـي موضـحة فـي الجـدول 

  :التالي

  عدد الحصص  الموضوع
  2  :الدرس األول
  2  :الدرس الثاني
  2  :الدرس الثالث
  2  : الدرس الرابع

  8  :المجموع
  

  :الوسائل التعليمية المعينة على تدريس الدروس المستهدفة: سادسا

  ).فيديو تعليمي  -بطاقات مصورة -اللوحة المكبرة -LCDجهاز عرض  -تسجيل صوتي( 

  

  :الدروس المقترحة لتنفيذها وفق استراتيجية تنال القمر: سابعا

 فالعمل الشري -1
 الرسول واألسيرة -2
 الكنز الدفين -3
 النعامة -4
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  :تنال القمر Kستراتيجية وفقافي مادة اللغة العربية  يةس تطبيقودر �
  اIساسالرابع : الصف    ولاI: الفصل الدراسي    لغتنا الجميلة: المادة

  الثامن :الدرس            العمل الشريف: الموضوع

    

  :ا2ھداف السلوكية �
  :الدرس أن في نھاية تلميذيتوقع من ال

 .يعبر عن فھمه لما يسمع -

 .عنوان الدرسيستنتج  -

  .يعبر عن صورة الدرس -
 .يقرأ الدرس قراءة جھرية سليمة -

 .يحل أسئلة منتمية للدرس -

 .يرتب أفكار الدرس الفرعية -

 .يبحث في كتب السيرة عن أعمال الرسول الشريفة -

 .يلخص الدرس بأسلوبه الخاص  -

 .لدرسيحاكم بعض من المواقف وردت في ا  -

 .يتقمص بعض الشخصيات التي وردت في الدرس  -

 .يكتسب قيماً واتجاھات مرغوبة  -

 .يكتب الدرس بخط واضح وجميل  -

 

لوحة الدرس --الكتاب المدرسي -مصورةبطاقات  -تسجيل صوتي: (ا2دوات والوسائل �
 ).LCDجھاز عرض  -المكبرة
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 :القمرتنال خطوات التدريس وفقا Kستراتيجية  �

  التقويم  ا�جراءات  ا2ھداف
يعبر عن خبراته 

  السابقة
  :بند اختباري

  : اكتب ما يملى عليك
  )شعر -شاطئ -ا2عمال(

  

  
  
  

فھمه لما  يعبر عن
  يسمع

ذات يوم ك<ان ھن<اك ش<يخ كبي<ر ف<ي : "يسرد المعلم القصة التالية على مسامع التPميذ
ه، وبع<د توزيع<ه للث<روة ل<م يتب<ق إ� السن، يريد توزي<ع ثروت<ه عل<ى أو�ده قب<ل ممات<

، وبع<د "من م<نكم يق<وم بعم<ل ش<ريف يس<تحق الج<واھر: "ثPث جواھر ثمينة، ثم قال
أن<ا قم<ت بعم<ل ش<ريف حي<ث أن<ي قم<ت ب<رد الم<ال : "اسبوع ج<اء اIول وق<ال لوال<ده

، ث<م ج<اء الث<اني "ھذا عم<ل ش<ريف وتس<تحق علي<ه ج<وھرة: "، فقال الشيخ"Iصحابه
: ، فقال الشيخ"كاد أن يغرق في البحر قمت بعمل شريف وأنقذت طفPً " :وقال لوالده

قمت بعم<ل ش<ريف : "، ثم جاء الثالث وقال"ھذا عمل شريف وتستحق عليه جوھرة"
ھ<<ذا عم<<ل ش<<ريف : "، فق<<ال الش<<يخ"وھ<<و تق<<ديم ا�س<<عافات اIولي<<ة لرج<<ل مص<<اب

  ".وتستحق عليه الجوھرة الثالثة

  
مPحظة 

مدى حسن 
اصغاء 

Pميذالت  

  
  

يعبر عن فھمه 
  لمضمون القصة

  :حول أحداث القصةالتPمذة يناقش المعلم 
 ماذا قال الشيخ الكبير Iو�ده؟ -1

 لماذا ترك الشيخ ثPث جواھر دون توزيعھا؟ -2

 ما العمل الشريف الذي فعله الولد اIول؟ -3

 ما العمل الشريف الذي فعله الولد الثاني؟ -4

 الثالث؟ما العمل الشريف الذي فعله الولد  -5

  ما عنوان درسنا اليوم؟ -6

  
  

مPحظة 
مدى صحة 

اجابات 
  التPميذ

  
يعبر عن صورة 

  الدرس شفويا

  :يعرض المعلم صورتي الدرس أمام التPميذ، ويناقشھم فيھا
 ماذا ترى في الصورة اIولى؟ -1

 ماذا ترى في الصورة الثانية؟ -2

 كم عدد اIشخاص في الصورة اIولى؟ -3

 الثانية؟ كم عدد اIشخاص في الصورة -4

 .عبر عن عدد اIشخاص في الصورتين بمعادلة جمع -5

 ما رأيك في تصرف الرجل في الصورة الثانية؟ -6

  .عبر عن الصورة بجملة مفيدة: تقويم مرحلي �

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

يقرأ الدرس قراءة 
  جھرية سليمة

  يقرأ المعلم الدرس قراءة جھرية معبرة
  .ة جھرية سليمة، تدرجا بالطلبة المتفوقينالدرس قراءالتPمذة يقر 

مPحظة 
مدى صحة 

  القراءة
  
  

يجيب عن أسئلة منتمية 
  للدرس شفويا

  
  
  
  
  
  

  :يناقش المعلم مضمون الدرس شفويا من خPل اIسئلة التالية
 لماذا جمع الشيخ الكبير أو�ده؟ -1

 لماذا ترك الشيخ ثPث جواھر دون توزيعھا؟ -2

 ه الولد اIول؟ما العمل الشريف الذي فعل -3

 ما العمل الشريف الذي فعله الولد الثاني؟ -4

 ما العمل الشريف الذي فعله الولد الثالث؟ -5

 بماذا وصف اIب أبناءه الثPثة؟ -6

 ما الذي يكسبه ا�نسان الشريف؟ -7

  

  
  

مPحظة 
مدى صحة 

اجابات 
  التPميذ

 تنبأ
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يرتب أفكار الدرس 
  الفرعية

  :ردھا في الدرسرتب اIفكار التالية حسب و: تقويم مرحلي �
 .                          ( )شعور الشيخ بقرب مماته -

 .                           ( )جمع الشيخ أو�ده الثPثة -

 .       ( )طلب الشيخ من أو�ده القيام بأعمال شريفة -

 .                              ( )رد الحقوق Iصحابھا -

 ( )                          .               انقاذ الغريق -

 .                                      ( )عيادة المريض -

  .                       ( )ثناء الشيخ على أعمال أبناءه -

  

يبحث الطالب في كتب 
السيرة عن أعمال 

  الشريفة) ص(الرسول 

ث ف<<ي كت<<ب إل<<ى مكتب<<ة المدرس<<ة، والطل<<ب م<<نھم البح<<التPم<<ذة م<ن خ<<Pل اص<<طحاب 
  .السيرة عن أعمال الرسول الشريفة

  :من أعمال الرسول الشريفة: تقويم مرحلي �
--------------،-------------------،---------------.  

  

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

  
يلخص الدرس بأسلوبه 

  الخاص

  يلخص المعلم الدرس بأسلوبه الخاص،
  بأسلوبھم الخاص شفوياً، تلخيص الدرسالتPمذة ثم يطلب من 

  .وذلك با�ستعانة باIفكار الفرعية السابقة الذكر
  
  

  
مPحظة 

مدى صحة 
  التلخيص

  :تقويم ختامي �  
 ما الصفات التي اتصف بھا ا�بن الثاني؟ -1

 ماذا فعل ا�بن الثالث حتى يستحق الجوھرة الثالثة؟ -2

  ما الذي يكسبه ا�نسان من العمل الشريف؟ -3
  

  

  
يتقمص الطالب 
  شخصيات الدرس

  
يحاكم بعض المواقف 

  الواردة في الدرس

  :غلق الدرس �
  .شخصيات الدرسالتPمذة من خPل توظيف اسلوب لعب اIدوار يتقمص 

  :ومن خPل المناقشة التالية
 ماذا تعلمنا من الدرس؟ -1

 ما القيم والعبر المستفادة من الدرس؟ -2

 ما رأيك في تصرف الشيخ الكبير؟ -3

  .ت بهاذكر عمPً شريفا قم -4

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

  

  

 نظم

 ابحث

 لخص

 قّيم

 )1(يحل الطالب ا2سئلة المرفقة ضمن ورقة العمل رقم 
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لغتنا الجميلة: المادة ولاI: الفصل الدراسي   اIساسالرابع : الصف    

  التاسع :الدرس            الرسول واIسيرة: الموضوع

  :ا2ھداف السلوكية �
  :في نھاية الدرس أن تلميذيتوقع من ال

 .يعبر عن فھمه لما يسمع -

 .عنوان الدرسيستنتج  -

  .صورة الدرس يعبر عن -
 .يقرأ الدرس قراءة جھرية سليمة -

 .يحل أسئلة منتمية للدرس -

 .يرتب أفكار الدرس الفرعية -

 .يبحث في الكتب اSسPمية عن مظاھر معاملة اSسPم لhسرى -

 .يلخص الدرس بأسلوبه الخاص  -

 .يحاكم  بعض من المواقف التي وردت في الدرس  -

 .سيتقمص بعض الشخصيات التي وردت في الدر  -

 .يكتسب قيماً واتجاھات مرغوبة  -

 .يكتب الدرس بخط واضح وجميل  -

 

لوحة الدرس  -الكتاب المدرسي -بطاقات مصورة -تسجيل صوتي: (ا2دوات والوسائل �
 ).LCDجھاز عرض  -المكبرة
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  التقويم  ا�جراءات  ا2ھداف
يعبر عن خبراته 

  السابقة
  :بند اختباري

  )الشريف -حقائب -لجواھرا: (اكتب ما يملى عليك
  

  
يعبر عن فھمه لما 

  يسمع

من إحدى ) ص(بعد انتھاء الرسول : "يسرد المعلم القصة التالية على مسامع التPميذ
المعارك، تفق<د أح<وال اIس<رى ال<ذين وقع<وا ف<ي أس<ر المس<لمين، وحينم<ا س<أل ع<نھم 

نھ<ا ابن<ة ح<اتم وجد فيھم أسيرة من العرب، فسأل الرس<ول عنھ<ا أص<حابه، ف<أخبروه أ
اSف<راج عنھ<ا ) ص(الطائي، وھو رجل مشھود له بالكرم والشجاعة، فقرر الرس<ول 

  ". IخPق أبيھا وأھلھا، كما أرسل معھا من يوصلھا إلى بPدھا

  
مPحظة 

مدى حسن 
اصغاء 
  التPميذ

  
  

يعبر عن فھمه 
  لمضمون القصة

  :حول أحداث القصةالتPمذة يناقش المعلم 
 رى في أيدي المسلمين؟متى وقع اIس -1

 بين أسرى المسلمين؟) ص(ماذا وجد رسول \  -2

 من ھو والد اIسيرة التي وقعت في أسر المسلمين؟ -3

 سراح اIسيرة؟) ص(لماذا أطلق الرسول  -4

 أسيرة العرب؟) ص(كيف عامل رسول \  -5

  ما عنوان درسنا اليوم؟ -6

  
  

مPحظة 
مدى صحة 

اجابات 
  التPميذ

  
يعبر عن صورة 

  شفويا الدرس

  :يعرض المعلم صورة الدرس أمام التPميذ، ويناقشھم فيھا
 ماذا ترى في الصورة؟ -1

 على ماذا يدل استخدام الجمل في الترحال؟ -2

 عدد وسائل نقل قديمة غير الجمل؟ -3

 عدد وسائل نقل حديثة يستخدمھا البشر في ترحالھم؟ -4

  .عبر عن الصورة بجملة مفيدة: تقويم مرحلي �

  
مPحظة 

مدى صحة 
بات اجا

  التPميذ

يقرأ الدرس قراءة 
  جھرية سليمة

  يقرأ المعلم الدرس قراءة جھرية معبرة
  .المتفوقينالتPمذة الدرس قراءة جھرية سليمة، تدرجا بالتPمذة يقر 

مPحظة 
مدى صحة 

  القراءة
  
  

يجيب عن أسئلة منتمية 
  للدرس شفويا

  :يةيناقش المعلم مضمون الدرس شفوياً من خPل اIسئلة التال
 مع من كانت معركة المسلمين؟ -1

 ما الصفات التي َعرَف بھا العرب حاتم الطائي؟ -2

 أين وضع المسلمون أسرى قبيلة حاتم الطائي؟ -3

 كيف عامل المسلمون اIسرى؟ -4

 ما اسم الفتاة التي كانت بين اIسيرات؟ -5

 ؟)ص(ماذا طلبت سفانة بنت حاتم من الرسول  -6

  على طلب سفانة؟) ص(بماذا رد الرسول  -7
  

  
  

مPحظة 
مدى صحة 

اجابات 
  التPميذ

  
  

يرتب أفكار الدرس 
  الفرعية

  :رتب اIفكار التالية حسب وردھا في الدرس: تقويم مرحلي �
 .   ( )دارت معركة بين المسلمين وقبيلة حاتم الطائي -

 ( )وقع مجموعة من أسرى القبيلة في أيدي المسلمين  -

 ( )                        عامل المسلمون اIسرى معاملة إسPمية حسنة    -

 ( )طلبت سفانة من الرسول إطPق سراحھا            -

 ( )سأل الرسول أصحابه عن أھل سفانة                -

 ( )أعجب الرسول بأخPق والد سفانة فأطلق سراحھا  -

  
  

  

 تنبأ

م  نظ\
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يبحث  في الكتب 

اSسPمية عن مظاھر 
معاملة  اSسPم 

  لhسرى

إل<<ى مكتب<<ة المدرس<<ة، والطل<<ب م<<نھم البح<<ث ف<<ي كت<<ب ذة التPم<<م<ن خ<<Pل اص<<طحاب 
الس<<يرة والكت<<ب اSس<<Pمية ح<<ول مظ<<اھر وقص<<ص معامل<<ة المس<<لمين لhس<<رى ال<<ذين 

  .يقعون بين أيديھم
   :من مظاھر معاملة اSسPم لhسرى: تقويم مرحلي �

--------------،-------------------،---------------.  
  

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 

  لتPميذا

  
يلخص الدرس بأسلوبه 

  الخاص

  يلخص المعلم الدرس بأسلوبه الخاص،
  تلخيص الدرس بأسلوبھم الخاص شفوياً،التPمذة ثم يطلب من 

  .وذلك با�ستعانة باIفكار الفرعية السابقة الذكر
  
  

  
مPحظة 

مدى صحة 
  التلخيص

  :تقويم ختامي �  
 بحاتم الطائي؟) ص(لماذا أعجب الرسول  -1

 ت سفانة بعد إطPق سراحھا؟أين ذھب -2

  سفانة بعد إطPق سراحھا؟) ص(ماذا منح الرسول  -3
  

  

يتقمص الطالب 
  شخصيات الدرس

  
يحاكم بعض المواقف 

  الواردة في الدرس

  :غلق الدرس �
  .شخصيات الدرسالتPمذة من خPل توظيف اسلوب لعب اIدوار يتقمص 

  :ومن خPل المناقشة التالية
 ماذا تعلمنا من الدرس؟ -1

 ما القيم والعبر المستفادة من الدرس؟ -2

 مع سفانة؟) ص(ما رأيك في تصرف الرسول  -3

  .اذكر لنا قصة سمعتھا حول معاملة المسلمين لhسرى -4

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 ابحث

 لخص

 قّيم

 )2(يحل الطالب ا2سئلة المرفقة ضمن ورقة العمل رقم 
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  اIساسالرابع : الصف    ولاI: الفصل الدراسي    لغتنا الجميلة: المادة

  العاشر :الدرس            الكنز الدفين: الموضوع

    

  :ا2ھداف السلوكية �
  :في نھاية الدرس أن تلميذيتوقع من ال

  .يعبر عن فھمه لما يسمع -

 .عنوان الدرسيستنتج  -

 . يعبر عن صورة الدرس -

  .يقرأ الدرس قراءة جھرية سليمة -
 .يحل أسئلة منتمية للدرس -

 .يرتب أفكار الدرس الفرعية -

 .كم وفوائديبحث في مكتبة المدرسة عن كتب تتكلم عن ح -

 .يلخص الدرس بأسلوبه الخاص  -

 .يحاكم بعض من المواقف وردت في الدرس  -

 .يتقمص بعض الشخصيات التي وردت في الدرس  -

 .يكتسب قيما واتجاھات مرغوبة  -

 .يكتب الدرس بخط واضح وجميل  -

 

لوحة الدرس   -الكتاب المدرسي -بطاقات مصورة -تسجيل صوتي: (ا2دوات والوسائل �
 ).LCDھاز عرض ج -المكبرة
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  التقويم  ا�جراءات  ا2ھداف
يعبر عن خبراته 

  السابقة
  :بند اختباري

  : اكتب ما يملى عليك
  )يطھون -فضائية -الفوھات(

  

  
  
  

  يعبر عم فھمه لما يسمع

ذات يوم ك<ان ھن<اك ش<يخ كبي<ر ف<ي : "يسرد المعلم القصة التالية على مسامع التPميذ
فطلب من ابنه الكبي<ر احم<د أن يقت<رب من<ه ك<ي يخب<ره عل<ى ، اجله السن، أحس بدنو

وبع<د وفات<ه اخب<ر أحم<د ، سر الكنز في الحقل وأن � يبحثوا عن الكن<ز إ� بع<د وفات<ه
، وحص<دوه وب<اعوه، وزرع<وا الح<ق قم<ح، اخوته وبدأوا بحفر الحقل ولم يج<دو ش<يئا

ز ال<دفين ھ<و أرض<ھم الت<ي فعرف<وا أن وال<دھم يقص<د أن الكن<، وربحوا أم<وال كبي<رة 
  .تربحھم ما�ً كثيراً 

  
مPحظة 

مدى حسن 
اصغاء 
  التPميذ

  
  

يعبر عن فھمه 
  لمضمون القصة

  :حول أحداث القصةالتPمذة يناقش المعلم 
 ماذا قال الشيخ الكبير �بنه أحمد؟ -1

 بماذا أحس الشيخ الكبير ؟ -2

 لماذا طلب الشيخ الكبير من أو�ده أن � يبحثوا -3

 ز إ� بعد وفاته؟عن الكن

 ما الكنز الذي يقصده الوالد؟ -4

  ما عنوان درسنا اليوم؟ -5

  
  

مPحظة 
مدى صحة 

اجابات 
  التPميذ

  
يعبر عن صورة 

  الدرس شفويا

  :يعرض المعلم صورة لحقل مزروع بجميع أنواع الحمضيات في بPدنا
 ماذا ترى في الصورة ؟ -1

 كم عدد اIشجار في الصورة ؟ -2

 من ما تتكون اIشجار ؟ -3

 .أذكر بعض أنواع اIشجار في بPدنا -4

  .عبر عن الصورة بجملة مفيدة: تقويم مرحلي �

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

يقرأ الدرس قراءة 
  جھرية سليمة

  يقرأ المعلم الدرس قراءة جھرية معبرة
  .الدرس قراءة جھرية سليمة، تدرجا بالطلبة المتفوقينالتPمذة يقر 

مPحظة 
مدى صحة 

  ءةالقرا
  
  

يجيب عن أسئلة منتمية 
  للدرس شفويا

  
  
  
  
  
  

  :يناقش المعلم مضمون الدرس شفويا من خPل اIسئلة التالية
 لماذا طلب الشيخ الكبير من ابنه صالح با�قتراب منه؟ -1

 ما ھو السر الذي قاله الوالد الكبير �بنه صالح؟ -2

 كيف كان شعور صالح عندما أخبره والده بالكنز؟ -3

 ناء بعد وفاة والدھم؟ماذا فعل اIب -4

 ھل وجدو الكنز؟ -5

 ھل ادرك اIو�د الكنز الذي يتحدث عنه والدھم؟ -6

  

  
  

مPحظة 
مدى صحة 

اجابات 
  التPميذ

  
  

يرتب أفكار الدرس 
  الفرعية

  :رتب اIفكار التالية حسب وردھا في الدرس: تقويم مرحلي �
 .                          ( )شعور الشيخ بدنو أجله -

- Iو�د الكنز الذي يقصده والدھمإدراك ا( )          . 

 .                      ( )وفاة الوالد والبدئ في البحث -

 .    ( )طلب اIب من ابنه صالح Sخباره عن الكنز -

 .                       ( )زراعة اIو�د للحقل بالقمح -

  

 تنبأ

 نظم
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  .                     ( )كسب اIو�د الكثير من المال -
حث الطالب في مكتبة يب

المدرسة عن كتب تتكلم 
  عن حكم وفوائد

إل<<ى مكتب<<ة المدرس<<ة، والطل<<ب م<<نھم البح<<ث ف<<ي كت<<ب التPم<<ذة م<ن خ<<Pل اص<<طحاب 
  التاريخ والوطنية عن أمثال شعبية فيھا حكم ويناقشھا مع زمPئه

  ):ا�رض كالعرض( ماذا يعني لك المثل: تقويم مرحلي �
--------------،-------------------،---------------.  

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

  
يلخص الدرس بأسلوبه 

  الخاص

  يلخص المعلم الدرس بأسلوبه الخاص،
  تلخيص الدرس بأسلوبھم الخاص شفوياً،التPمذة ثم يطلب من 

  .وذلك با�ستعانة باIفكار الفرعية السابقة الذكر
  
  

  
مPحظة 

مدى صحة 
  التلخيص

  :ختامي تقويم �  
 لماذا طلب الشيخ الكبير من ابنه صالح با�قتراب منه؟ -1

 ما ھو السر الذي قاله الوالد الكبير �بنه صالح؟ -2

 ماذا فعل اIبناء بعد وفاة والدھم؟ -3

 ھل ادرك اIو�د الكنز الذي يتحدث عنه والدھم؟ -4

  
  

  

  
يتقمص الطالب 
  شخصيات الدرس

  
يحاكم بعض المواقف 

  الواردة في الدرس

  :الدرسغلق  �
  .شخصيات الدرسالتPمذة من خPل توظيف اسلوب لعب اIدوار يتقمص 

  :ومن خPل المناقشة التالية
 ماذا تعلمنا من الدرس؟ -1

 ما القيم والعبر المستفادة من الدرس؟ -2

  ما رأيك في تصرف الشيخ الكبير؟ -3

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 ابحث

 لخص

 قّيم

 )3(ل الطالب ا2سئلة المرفقة ضمن ورقة العمل رقم يح
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  اIساسالرابع : الصف    ولاI: الدراسي الفصل    لغتنا الجميلة: المادة

  الحادي عشر :الدرس                 النعامة: الموضوع

    

  :ا2ھداف السلوكية �
  :في نھاية الدرس أن تلميذيتوقع من ال

 .يعدد اسماء بعض الطيور -

 .عنوان الدرسيستنتج  -

  .يعبر عن صورة الدرس -
 .يقرأ الدرس قراءة جھرية سليمة -

 .يحل أسئلة منتمية للدرس -

 .يرتب أفكار الدرس الفرعية -

 .يبحث في كتب السيرة عن أعمال الرسول الشريفة -

 .يلخص الدرس بأسلوبه الخاص  -

 .يحاكم بعض من المواقف وردت في الدرس  -

 .يكتسب قيماً واتجاھات مرغوبة  -

 .يكتب الدرس بخط واضح وجميل  -

 

حة الدرس لو -الكتاب المدرسي -بطاقات مصورة -تسجيل صوتي: (ا2دوات والوسائل �
 ).LCDجھاز عرض  -المكبرة
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  التقويم  ا�جراءات  ا2ھداف
يعبر عن خبراته 

  السابقة
  :بند اختباري

  : اذكر أسماء بعض الطيور
  ھل توجد طيور � تستطيع الطيران؟ اذكرھا؟
  

  

  
  
  

  يعبر عم فھمه لما يسمع

نت ھناك عص<فورة  تخ<رج ك<ل كا: " يسرد المعلم القصة التالية على مسامع التPميذ
يوم  من الصباح الباكر لتبحث عن طع<ام لص<غارھا، لتس<د ج<وعھم  وتوص<يھم بع<دم 
الخروج من العش، وفي يوم من اIيام خرجت العصفورة كعادتھا وعندما ع<ادت ل<م 
تجد صغارھا بالعش، فبحث<ت ع<نھم ك<ل مك<ان بالغاب<ة، فوج<دتھم ق<د ض<لوا الطري<ق، 

معوا كPمي ألم أقل لكم أن ھن<اك حيوان<ات مفترس<ة ق<د ت<أكلكم، فقالت لھم لماذا لم تس
  .فندم الفراخ دنماً شديداً ووعدوا بعدم تكرار الخروج 

  
مPحظة 

مدى حسن 
اصغاء 
  التPميذ

  
  

يعبر عن فھمه 
  لمضمون القصة

  :حول أحداث القصةالتPمذة يناقش المعلم 
 ماذا أوصت اIم صغارھا؟ -1

 ل يوم؟أين كانت تخرج العصفورة ك -2

 بماذا وعد الفراخ أمھم العصفورة؟ -3

  

  
  

مPحظة 
مدى صحة 

اجابات 
  التPميذ

  
يعبر عن صورة 

  الدرس شفويا

  :يعرض المعلم صورة لطيور 
 ماذا ترى في الصورة ؟ -1

 كم عدد الطيور في الصورة ؟ -2

 ما أسماء الطيور الموجودة في الصورة ؟ -3

 أذكر بعض أسماء الطيور التي تعيش في بPدنا؟ -4

  .عبر عن الصورة بجملة مفيدة: م مرحليتقوي �

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

يقرأ الدرس قراءة 
  جھرية سليمة

  يقرأ المعلم الدرس قراءة جھرية معبرة
  .الدرس قراءة جھرية سليمة، تدرجا بالطلبة المتفوقينالتPمذة يقر 

مPحظة 
مدى صحة 

  القراءة
  
  

يجيب عن أسئلة منتمية 
  للدرس شفويا

  
  
  
  
  
  

  :يناقش المعلم مضمون الدرس شفويا من خPل اIسئلة التالية
 ما اسم أكبر طائر يعيش على سطح اIرض؟ -1

 لماذا � تستطيع النعامة الطيران؟ -2

 بماذا تمتاز النعامة؟ -3

 أين نستطيع رؤية النعامة؟ -4

 لماذا � تستطيع النعامة الھرب من الصيادين؟ -5

  ماذا يستفيد الناس من النعامة؟ -6

  
  

Pحظة م
مدى صحة 

اجابات 
  التPميذ

  
  

يرتب أفكار الدرس 
  الفرعية

  :ة التالية حسب وردھا في الدرسرتب اIفكار الفرعي: تقويم مرحلي �
 .                          ( )النعامة طائر مفيد لnنسان -

 .          ( )النعامة ھي الطائر الوحيد الذي له إصبعان -

 ( ).             رض طح اIالنعامة أكبر طائر يعيش على س -

 .( )النعامة إذا عجزت من مواصلة الھرب فإنھا تقف للدفاع عن نفسھا -

  

  

 تنبأ

 نظم
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يبحث الطالب في كتب 
المكتبة عن أعمال 

  صور لبعض الحيوانات

إل<ى مكتب<ة المدرس<ة، والطل<ب م<نھم البح<ث ف<ي الكت<ب التPم<ذة من خPل اصطحاب 
  . يشتھاعن صور لبعض الطيور والقراءة عن نمط مع

  :ما أسماء الطيور التي تعيش في بPدنا: تقويم مرحلي �
--------------،-------------------،---------------.  

  

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

  
يلخص الدرس بأسلوبه 

  الخاص

  :يلخص المعلم الدرس بأسلوبه الخاص
  ،تلخيص الدرس بأسلوبھم الخاص شفوياً التPمذة ثم يطلب من 

  .وذلك با�ستعانة باIفكار الفرعية السابقة الذكر
  
  

  
مPحظة 

مدى صحة 
  التلخيص

  :تقويم ختامي �  
  تعدو :طائر      مرادف :جمع كلمة

 الصيادين :مفرد

  
  

  

  
  

يحاكم بعض المواقف 
  الواردة في الدرس

  :غلق الدرس �
  :قراءتك للدرس أجب عن التاليةمن خPل 

 ماذا تعلمنا من الدرس؟ -

 قيم والعبر المستفادة من الدرس؟ما ال -

  لو كنت مكان النعامة بماذا تفيد اSنسان؟ -

  
مPحظة 

مدى صحة 
اجابات 
  التPميذ

  

  

  

  

  
  
  
 
  

  

  

  

 

 ابحث

 لخص

 قّيم

 )4(يحل الطالب ا2سئلة المرفقة ضمن ورقة العمل رقم 
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 أوراق العمل:

 )1(ورقة عمل رقم  �

 :اKجابة الصحيحة من بين البدائل المذكورة عقب كل سؤال فيما يلي يرااخت

  :ھو  "دنو  " ، المقصود بكلمة "فلما شعر بدنو أجله"  .1
   .ابتعاد  - أ

 .عظم  - ب

 .اقتراب  - ت

 .ليس مما سبق - ث

 

 :ھو " شيخ" ، مضاد كلمة "كان شيخ كبير يمتلك ثروة عظيمة "  .2

 .عجوز - أ

 .رجل  - ب

 .طفل - ت

 .شاب - ث

 

 :فيھا ) البحر(، "كنت سائراً على شاطئ البحر "  .3

 .جمع  - أ

 .مفرد - ب

 .مثنى - ت

 .ليس مما سبق - ث

 

 :بـ  ، ھذه العبارة توحي"بدأ كل ولد عمله بجد ونشاط "  .4

 .التفاؤل - أ

 .الفرح والسعادة - ب

 .النشاط - ت

 .الندم والحسرة - ث

 

 من خل فھمك للنص السابق، فإن الفكرة الرئيسة التي يدور حولھا النص ھي ؟ .5

 .الطفل السعيد - أ

 .اIعمال الشريفة - ب

 .الولد الحزين - ت

 .اIم الملھوفة - ث
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  :بأنه" أحكم على شخصية الشيخ"  .6
 .شرير - أ

 .ظالم - ب

 .جبان - ت

 .عادل - ث

 

 :ت التالية K تتصل بالموضوع عدا العبارة التالية جميع العبارا .7

 .الظلم عاقبته وخيمة - أ

  .الشيخ يمتلك ثروة عظيمة - ب

 .العدل أساس الملك  - ت

 .كل ما سبق صحيح - ث

 

 :جميع ما يلى من الشخصيات التي وردت في النص عدا "  .8

 .الشيخ المسن - أ

 .التاجر اIمين - ب

 .ا�بن اIول - ت

 .ا�بن الثاني - ث

 

 :النص ھي القيمة المستفادة من  .9

 .الكبير � يستغنى عن الصغير - أ

 .اIعمال الشريفة لھا ثواب عظيم بالدنيا واIخرة - ب

 .المال الكثير يعطي قيمة لnنسان في حياته - ت

 .ليس مما سبق - ث

 

 :الترتيب الزمني المناسب 2حداث النص .10

 .وزع الشيخ ثروته، أنقذ ا�بن الثاني الغريق من البحر - أ

 .أنقد ا�بن الثاني الغريق من البحر رد ا�بن اIول المال لصاحبه، - ب

وزع الشيخ ثروته، رد ا�بن اIول المال لصاحبه، أنقذ ا�بن الثاني الغريق، أنقذ  - ت
 .ا�بن الثالث خصمه من حادث السير

 .ليس مما سبق - ث
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 )2(ورقة عمل رقم  �

  :جابة الصحيحة من بين البدائل المذكورة عقب كل سؤال فيما يلياK يرااخت

  :  "يغيث الملھوف "  بكلمة  المقصود  .1
  .يعتدي على اIخرين - أ

 .يأكل حق الجار - ب

 .يساعد المظلوم - ت

  .ليس مما سبق - ث
 

 :ھو " حسنة "، مضاد كلمة " وًلًقيًن ھناك معاملة حسنة"  .2

  .رائعة - أ
 .قبيحة - ب

 .سيئة - ت

 .جميلة - ث

 

 :فيھا) أفراد( " وقع عدد من أفراد قبيلته با2سر"  .3

 .جمع - ج

 .مفرد - ح

 .مثنى - خ

 .ليس مما سبق - د

 

 : سبب الرئيس الذي دفع رسول H �طق سراح سفانة بنت حاتم الطائيال .4

 .دفعھا للفدية - أ

 .إعجابه بأبيھا لمكارم أخPقه - ب

 .Iن بينھا وبين رسول \ قرابة - ت

 .كل ما سبق صحيح - ث

 

 ؟ أنسب عنوان للنص السابق .5

 .الكرم والشجاعة - أ

 .إطPق سراح اIسرى - ب

 .مكارم اIخPق - ت

 .حاتم الطائي - ث

 :ن الرسول ماذا تفعل با2سيرةلو كنت مكا .6

 .تقتلھا - أ

 .تطلق سراحھا - ب

 .تبقيھا أسيرة - ت

 .� تفعل شيئاً  - ث
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 :العبارات التالية K تتصل بالموضوع عدا جميع .7

  .سفانة ھي من أقرباء رسول \ - أ

 .وضع المسلمون اIسيرات في السجن - ب

 .أطلق رسول \ سراح سفانه Sعجابه بمكارم أخPق أبيھا  - ت

 .كل ما سبق صحيح - ث

 

 :جميع ما يلى من الشخصيات التي وردت في النص عدا " .8

  .حاتم الطائي - أ

 .رسول \ - ب

 .تجار المدينة - ت

 .سفانة بنت حاتم الطائي - ث

 

 : )يفك( مترادفات كلمة " ويفك اKسير، ويحافظ على الجار"  .9

 .يعفو عنه، يتركه في شأنه، يطلق سراحه - أ

 .يزعجه، يغضبه، يضجره - ب

 .يساعده ، ينصحه، يتعاون معه - ت

 .ليس مما سبق - ث

 

 :الترتيب الزمني المناسب 2حداث النص .10

وقع عدد من أفراد قبيلة حاتم الطائي في اIسر، أطلق الرسول سراح سفانة بنت  - أ
 .حاتم الطائي

 .ضع المسلمون اIسيرات قرب المسجدأظھر رسول \ إعجابه بحاتم الطائي، و - ب

لمسلمون اIسيرات قرب وقع عدد من أفراد قبيلة حاتم الطائي في اIسر، وضع ا - ت
المسجد، قابلت سفانة بنت حاتم الطائي رسول \، أطلق الرسول سراح سفانة 

 .Sعجابه  بخلق بأبيھا

 .ليس مما سبق - ث
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 )3(ورقة عمل رقم  �

  :اKجابة الصحيحة من بين البدائل المذكورة عقب كل سؤال فيما يلي ارياخت

  :"دنو أجله "المقصود بكلمة  "أحس أبو صالح بدنو أجله" .1
 .طول عمره - أ

 .بعد وفاته  - ب

 .اقتراب وفاته - ت

 .يس مما سبقل - ث

 

 :ھو " كبيرة "، مضاد كلمة " جمعوا مبالغ كبيرة"  .2

 .كثيرة - أ

 .عظيمة - ب

 .سيئة - ت

 .قليلة - ث

 

 ":الكنز، الحقل، ا2ب" ھذه الكلمات  .3

 .جمع - أ

 .ةمفرد - ب

 .مثنى - ت

 .مضاد - ث

 

 : أحكم على شخصية الشيخ .4

 .شجاع - أ

 .بخيل - ب

 .حكيم - ت

 .ظالم - ث

 

 ؟ للنص السابقأنسب عنوان  .5

 .ا�بن البار - أ

 .اIرض كالعرض - ب

 .خيرات اIرض - ت

 .كل ما سبق صحيح - ث

 

  

  



 
150  

 :العبارة توحي ب" حيث جمعوا مبالغ كثيرة، لم يحلموا بھا في يوم من ا2يام" .6

 .الحزن - أ

 .الخوف - ب

 .السخرية - ت

 .الفرح - ث

 

 :العبارات التالية تتصل بالموضوع عدا جميع .7

 .أحس الشيخ بدنو أجله - أ

 .كثيرةجمع اIو�د مبالغ  - ب

 .باع الشيخ الحقل قبل وفاته  - ت

 .فرح اIو�د بما سمعوه من الشيخ الحكيم - ث

 

 :جميع ما يلى من الشخصيات التي وردت في النص عدا "  .8

 .أبو صالح - أ

 .الشيخ كبير السن - ب

 .بائع الخضراوات - ت

 .صالح - ث

 

 : ـما ھذا الكنز؟ توحي ب .9

 .التعجب - أ

 .ا�ستفھام - ب

 .النداء - ت

 .ليس مما سبق - ث

 

 :لمناسب 2حداث النصالترتيب الزمني ا .10

 .أحس ابو صالح بدنو أجله، حفر اIبناء الحقل كله بحثاً عن الكنز - أ

فرح اIبناء بما سمعوه من الشيخ، أحس ابو صالح بدنو أجله، أخبر صالح الشيخ  - ب
 .عن قصة الكنز الدفين

عن الكنز، حفر اIبناء على الكنز أحس ابو صالح بدنو أجله، أخبر أبو صالح ولده  - ت
 .دوه، زرع اIبناء الحقل قمحاً فأثمر كميات ھائلةفلم يج

 .ليس مما سبق - ث
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 )4(ورقة عمل رقم  �

  :اختر اKجابة الصحيحة من بين البدائل المذكورة عقب كل سؤال فيما يلي

 :  "تعدو" المقصود بكلمة  "تعدو بسرعة كبيرة"  .1

 .تأكل  - أ

  .تجري  - ب

 .تتنفس - ت

 .ليس مما سبق - ث

 

 :ھو " مفيد "، مضاد كلمة "النعامة طائر مفيد ل_نسان" .2

 .ممتع - أ

 .عظيم - ب

 .ضار - ت

 .قليل - ث

 

 ":طيور، حيات، حشرات" ھذه الكلمات  .3

  .مفرد - أ

 .جمع - ب

 .مثنى - ت

 .مضاد - ث

 

 :من خل فھمك للنص السابق، فإن الفكرة الرئيسة التي يدور حولھا النص ھي .4

 .الطيور والحيوانات - أ

 .ائد النعامةفو - ب

 .أكبر الطيور - ت

  .ليس مما سبق - ث

 

 :ا2فكار الفرعية التالية عدا اشتمل النص على  .5

  .النعامة أكبر طائر على اIرض - أ

 .النعامة طائر مفيد لnنسان - ب

 .النعامة طائر له رأسين - ت

 .ريش النعامة يستخدم في المPبس الوطنية - ث
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 :العبارة توحي ب" تعدو بسرعة كبيرة"  .6

 .الحزن واIلم - أ

 .القسوة والجبروت - ب

 .السرعة والخفة - ت

 .الفرح والسرور - ث

 

 :العبارات التالية تتصل بالموضوع عدا جميع .7

 ."الظليم"يسمى ذكر النعام  - أ

 .لون النعامة بني داكن  - ب

 .أكبر عضو في جسم النعام ھو معدتھا - ت

 .النعامة حيوان مفترس - ث

 

 :) النعامة( القيمة المستفادة من درس  .8

 .لكل كائن وظيفة في الحياة - أ

 .النعامة حيوان صغير - ب

 .امالناس يصنعون مPبسھم من ريش النع - ت

 .كل ما سبق صحيح - ث

 

 : K تستطيع أن تطير؟ توحي ب .9

 .النفي - أ

 .ا�ستفھام - ب

 .النھي - ت

 .التعجب - ث

 

 :إذا عجزت النعامة عن مواصلة الھرب من مطاردھا فإنھا .10

 .تقتل نفسھا - أ

 .تأكل صغارھا - ب

 .تقف للدفاع عن نفسھا - ت

 .ليس مما سبق - ث
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)8(ملحق رقم   

  كتاب تسهيل المهمة
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