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داءــــــــــاإله  
 

إلى من أدٌن له بالفضل بعد هللا سبحانه وتعالى فً كل ما حققت والّدي 

 الكرٌمٌن أمدهما هللا بطول العمر ووافر الصحة .

 إلى من كان سندي وعونً وزهرة العمر الطاهرة

 إلى من سطرت معه أجمل الذكرٌات

 الدنٌا فً عٌونه أرىمن كنت  إلً

 من كان شرٌان حٌاتً إلً

 الطاهرة أخًروح  إلً

 الكزهمفتاح بورقعة  عبد احملسن

إلٌهمجمٌعاًأهديثمرةجهديالمتواضعة

 



 و
 

 شكر وعرفان                   
ال يسعني بعد أف أنجزت الدراسة ، بعوف اهلل وتوفيقو ، إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر ، 
وعظيـ االمتناف ، وخالص التقدير والعرفاف بالفضؿ الكبير ألستاذي الفاضؿ الدكتور 

، الذي أشرؼ عمي ىذه الرسالة ، وتحمؿ جيدًا وعناًء ، فحرص اجو يمي عبد الكريـ
مناقشة جميع أفكارىا ، مدة إشرافو ، حتي خرجت نبتو عمي قراءة كؿ كممة فييا ، و 
 طيبة بفضمو وحسف رعايتو.
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فاعمية إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية الفيـ القرائي لدل طمبة الشؽ 
 الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي في مدينة سمكؽ

 إعداد

 نجية مفتاح بكرقعة الكزه

 إشراؼ

 اجك يميد.عبد الكريـ عبد العالي 

الدراسةممخص 

تنمية الفيـ القرائي لدي  يالتعرؼ عمى فاعمية استراتيجيو التدريس التبادلي ف إلىىدفت الدراسة 
 في مدينة سموؽ األساسيطمبة الشؽ الثاني مف مرحمة التعميـ 

وقد اتبعت الباحثة المنيج التجريبي،مستخدمو التصميـ التجريبي الحقيقي وتكوف مجتمع الدراسة 
بمدينة سموؽ في الفصؿ الدراسي  ثامف مف الشؽ الثاني مف التعميـ األساسي المف طمبة الصؼ 

 (2057ػ2056لعاـ) الثاني 

طالبا (74(طالبا وطالبة،وتـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية عددىا)290والبالغ عددىـ )
درسة م قع فصؿ مف كؿاوطالبة موزعيف عمي فصميف بمدرستيف،مدرسة لمبنيف ومدرسة لمبنات،بو 

 مدرسةب الثامف مف الشؽ الثاني مف التعميـ األساسي،حيث تـ اختيار فصؿ مف فصوؿ الصؼ 
،درست المحتوى التعميمي طالبا(57(عددىا)5(يمثؿ المجموعة التجريبية )ت2\2البنيف،فصؿ)

مف نفس  طالبا(57(قد بمغ عددىا)5باستراتيجيو التدريس التبادلي بينما المجموعة الضابطة)ض
درست المحتوى التعميمي نفسو بالطريقة التقميدية التي تعتمد عمى الشرح،وتـ اختيار الفصؿ ،

مدرسة ب الثامف مف الشؽ الثاني مف التعميـ األساسيفصؿ مف فصوؿ الصؼ 
(طالبة،درست المحتوى التعميمي 20(بمغ عدىا)2(يمثؿ المجموعة التجريبية)ت3/2البنات؛فصؿ)

(طالبة مف نفس 20(بمغ عددىا)2نما المجموعة الضابطة)ضباستراتيجيو التدريس التبادلي بي



 م
 

الفصؿ ،درست المحتوى التعميمي نفسو بالطريقة التقميدية التي تعتمد عمى الشرح،واختبرت 
 :فيالدراسة أربعة فروض تمثمت 

بيف متوسط درجات طمبة  (0005يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة) ػ ال5
 التطبيؽ البعدى لبلختبار الفيـ القرائي في (2ضػ 5المجموعة الضابطة)ض

(بيف متوسط درجات طبلب 0005يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة) ػ ال2
التطبيؽ البعدى  في(5(ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة)ض5المجموعة التجريبية)ت
 لبلختبار الفيـ القرائي

(بيف متوسط درجات طالبات 0005مستوى داللة)يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند  ػ ال3
(في التطبيؽ 2(ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة)ض2المجموعة التجريبية )ت

 البعدى لبلختبار الفيـ القرائي

(بيف متوسط درجات طبلب 0005يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ػ ال 4
التطبيؽ البعدى  في(2البات المجموعة التجريبية)ت(ومتوسط درجات ط5المجموعة التجريبية)ت
 لبلختبار الفيـ القرائي.

الواحدة الثانية  فيولمتحقؽ مف ذلؾ أعدت الباحثة خطة تدريس وفقآ استراتيجيو التدريس التبادلي 
(فقرة مف نوع اختيار مف متعدد،وتـ التأكد 44مادة )القراءة(،واختبار لمفيـ القرائي مكوف مف) في

(طالب 72و بعرضو عمى عدد مف محكميف،ثـ طبؽ عمى عينة استطبلعية مكونة مف)مف صدق
بات ثوطالبة مف خارج عينة الدراسة الستخراج معامبلت الصعوبة والتمييز،كـ تـ التأكد مف 

حيث بمغ معامؿ  وبراوفاالختبار بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سيبرماف ػ 
مر الزمني عف تكافؤ المجموعة التجريبية والضابطة  مف حيث ال(،وتـ التأكد م0079الثبات)

(حصة دراسية تـ 56،وبعد انتياء التجربة التي استغرقت أربعة أسابيع بواقع) القبمي،واالختبار 
إجراء التطبيؽ البعدى لبلختبار الفيـ القرائي وحممت بيانات الدراسة بواسطة الحاسوب بتوظيؼ 

،ومف بيف األساليب اإلحصائية ليذا البرنامج  spssلمعموـ االجتماعية برنامج الحزمة اإلحصائية 
 فات المعيارية واختبار)ت( لعينتيف مستقمتيف راتـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنح

 وأظيرت الدراسة النتائج التالية:



 ن
 

( 2ػ ت5داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية )ت ػ يوجد فرؽ ذو5
التطبيؽ البعدى لبلختبار الفيـ  في (2ػ ض5ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة )ض

 (2ػ ت5القرائي لصالح طمبة المجموعة التجريبية )ت

(ومتوسط 5ػ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية )ت2
بلختبار الفيـ القرائي لصالح التطبيؽ البعدى ل في (5درجات طبلب المجموعة الضابطة )ض

 (5طبلب المجموعة التجريبية)ت

(ومتوسط 2ػ يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية)ت3
التطبيؽ البعدى لبلختبار الفيـ القرائي لصالح  في (2درجات طالبات المجموعة الضابطة )ض

 (2طالبات المجموعة التجريبية )ت

(  5يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية )تػ ال 4
 التطبيؽ البعدى لبلختبار الفيـ القرائي   في (2ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية)ت

 ة.النتائج عمى الخروج بالتوصيات والمقترحات المناسب ىذهػ وقد ساعدت 
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 ة .الػمػقػدمػ 1.1

   المتنوعة التي طالت ميداف التربية بعامة ومجاؿ التدريسفي إطار التطورات المتبلحقة و    

خاصة ظير الكثير مف التربوييف الذيف رغبوا في تجاوز التربية التقميدية وما أفرزتو مف ب

وأعطتيا معقوليتيا في مجموعة المعطيات والشروط التي رافقتيا وأدت إلييا اقتضتيا  استراتيجيات

االت حينو قد رأي ىؤالء المنظروف أنو بتغير الظروؼ السابقة و نتيجة التقدـ في جميع مج

 جديدة لمتدريػس استراتيجياتا و ، ومنيا مجاؿ العموـ المختمفة، أصبح لزاما عمييـ أف يطور الحياة

يسػتجد مػف تطورات تجري ، والتبلؤـ مع ما تكويف جيؿ جديد لمواجية المستقبؿتكوف قادرة عمي 

 ة عمي تجديد المعارؼ، وقد استفادبسرعة مذىمة ، فتطمب ممف يعايشيا المرونة واالنفتاح والقدر 

مف  دبو الدراسات عف التعمـ بعػامة ونظريات التعميـ بخاصة فقدموا عد أتتىؤالء التربويوف بما 

 ( . 2009التدريس التي يحتاج إلييا المعمـ ) زيتوف ، تاستراتيجيا

تقاف  استراتيجياتمف  إستراتيجيةحيث أف كؿ    التػدريس تتضػمف عددا مف طػرؽ التدريس وا 

 اإلستراتيجيةالمعمـ ألداء تمؾ الطرؽ، وفيمو ألساليب تنفيذىا ومقومات نجاحيا يضمف نجاح 

 ( . 2006، حددة ) كوجؾؽ أىداؼ تعميمية ميفي موقؼ تعميمي معيف ، بيدؼ تحق المختارة

تقـو  اإلستراتيجيةالتدريس و طريقتيو ، حيث أف  إستراتيجيةوليذا مف الضروري التفريؽ بيف   

، أما الطريقة اإلستراتيجيةعمي عدة طػرؽ أو طريقة واحدة بحسػب األىػداؼ المرجػو تحقيقيا  مف 

 ( . 2009فأنيا تختػار لتحقيؽ ىػدؼ متكػامؿ خػبلؿ موقؼ تعميمي واحد ) زيتوف ، 

التدريس "عبارة عف مجموعة تحركات المعمـ داخؿ الفصؿ، والتي  ستراتيجيةأ القوؿ بأف ويمكف  

  معدة مسبقاً تػحدث بشػكؿ منػتظـ ومتسػمػسؿ وتػيدؼ لتحػقيؽ األىػداؼ التدريسية ال

 ( . 13:  1988) سميماف، 
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 ومسؤولياتة مف تغيػرات ىػام الشؽ الثاني مف التعميـ األساسيلما يواجو تبلميذ ونظرًا      

شؽ ة ال، فقد أشار الباحثوف الذيف درسػوا انتقػاؿ التبلميذ مػف مرحمعداديةدة في مدارسيـ االجػديػ

يواجيػوف مشػكبلت اجتماعية  تبلميذ ال إال أف العديد مف ىؤالء، ألوؿ الي مرحمو لشؽ الثاني

المشكبلت  يرجع إلي نقص وأكاديمية في التكيؼ مع البيئة المدرسية الجديدة وأف سبب ىذه 

     التعميمية المرحمةليذه  الذاتي التي تفرضو المػدارس التنػظيـ الذاتي لتبلميذ ىذه المرحػمة، والتحكـ

كػؿ  يقـو معمموف مختمفوف بتعميـ العديد مف المواد حيث يتخصص ىذه المػرحمة في حيػث أف  

 ةً يذ المرحمة االبتدائية الذيف عادخػبلفا لتبلم ، و ذلؾتػدريس مػادة معينةمعمـ مف ىؤالء المعمميف ب

، وسػبب عػدـ وجػود مػعمـ واحد  فقط حدًا يقوـ بتدريسيـ جميع المػوادما يكونوا لدييـ معمما وا

، فػإنو يتوجب عػمي ىػؤالء التػبلميذ مراقبة ـ تبلمػيذ المرحػمة اإلعػداديةعػف تعمي مسؤواليكػوف 

في التػعميػـ، لػذلػؾ فػقد ركزت األبػحاث الحاليػة في عػمـ النػفػس  الكبرىيػة تػقدميـ وتػحممػيـ المػسؤول

الػتػربوي عمي كيػفيػة مسػاعػدة التػبلميذ ليصبحوا مسػتقمػيف في تعمميـ ، ويكونوا أكثر وعيا بالنسبة 

بمػعرفتيـ يف لتػعمميـ في المدرسػة وركزت أبحاث عػمػـ النفػػس المػعرفي عمي جػعؿ المعػمميف واعػي

، ومحسنيف لػقدراتيػـ عػمي مراقبػة تعمميـ عنػد قياميـ بالميمات التػدريبػية وقػادريف عػمي السػابقة

المعرفية التي يستطيعوف استخداميا بشكؿ  اإلستراتيجيةحػؿ المػشكػبلت واكتػساب حػصيػمة مف 

 . (6:  2007مبلئـ في ميمات التعمـ )ىبلؿ ، 

تطور المناىج سعي العامموف في مػيداف المنػاىج وطرؽ التػدريس إلي التوصؿ لنتيجة و     

وطرؽ وأساليب تساعد المػعمـ عمي إدارة الػموقؼ التعػميمي بنجاح، ولـ يعد نجاح  اتالستراتيجي

 ألىداؼ المػادة الدراسػية التي يعمميا ليـ، ولكف نجاحو امتد تبلميذه المعمـ قاصرًا عمي تحقيؽ 
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: 2006، كوجؾيات واتجاىات وقيـ ) ية ما يغرسو في تبلميذه وما ينميو لدييـ مف سموكإلي نوع

320) . 

، تتماشي مع ىذه حديثة واستراتيجياتأصبح مف الضروري تطوير طرائؽ وأساليب  اكم   

ستراتيجيةالمحاضرة  اإللقاء أو كإستراتيجيةالمناىج  ستراتيجيةالخرائط المعرفية  وا  المناقشة و  وا 

التدريس التبادلي  إستراتيجية، وتعد األخرى تاالستراتيجياالتعمـ التعاوني وغيرىا مف  استراتيجيو

مف خبلؿ  الطمبةتوصيؿ المعمومات الجديدة إلي  حدػيثة يستخدميا المػعػمـ مف اجؿ استراتيجيو

 . ( 2005، ومقددايؿ المعمـ وطبلبو ) عاشور تفاع

ية التي قدميا ادلي بناء عمي األعماؿ واألفكار األولفقد تطورت فكرة التدريس التب     

وكانت ىذه األعػماؿ توضػح تػصوره الذي يبيف أف التفاعؿ االجتماعي أثناء الحوار  "تسكي"فيجو 

، واف التعمـ أوؿ ما يحدث مف خبلؿ التفاعؿ بيف ـالصفي لو تأثير كبير في عممية التعم

 ( .  2006المتعمميف )زيتوف و زيتوف ، 

وبراوف " بتطوير التدريس التبادلي بيدؼ زيادة الفيـ القرائي لدي الطبلب  ثـ قاـ " بالينسكار   

يدة معتمد في ذلؾ عمي التعاوف والمشاركة الفعالة بيف الطبلب أثناء الدرس واإلدارة الج

( )التوقع و التمخيص و التساؤؿ و التوضيح استراتيجيات ىي ةلممناقشات الصفية مستخدمة عد

، مثؿ التمخيص ة لمطبلب لتعمـ عديد مف المياراتتدريس التبادلي يتيح الفرصالف ىنا نجد أف وم

واستخبلص األفكار والمفاىيـ الرئيسة مف النص كما يتيح الفرصة لمطبلب لمتنمية ميارات التنبؤ 

اـ ىو محور االىتم ؛اإلستراتيجيةوتنمية قدراتيـ عمي صياغة األسئمة كما أف المتعمـ في ىذه 

و  ةة جميع جوانبو المعرفية والمياريحيث إنيا تؤدي إلي تنمي جابيياإل هوتركز عمي دور 

 ، كما إنيا ال تكتفي بالمفيوـ الضيؽ لمتعمـ بؿ التعمـ لمحياة وذلؾ ألنيا تؤدي إلي تنميةدانيةالوج

يات النظر بيف ة وكيفية قيادة الجماعة وتبادؿ اآلراء واألفكار و وجميارة القيادة وتوجيو المناقش
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تكويف عبلقات اجتماعية بيف الطبلب وتنمية اإلحساس باآلخريف ،  إليالطبلب  كما تؤدي 

وروح المشاركة وتقدير كؿ منيـ األخر كما تعمؿ عمي التقويـ المستمر، وذلؾ آلف التقويـ في 

يمييا التمخيص ويمييا التساؤؿ  التنبؤالتدريس التبادلي يمر بخطوات حسب كؿ مرحمة ،  فمرحمة 

 ( .  2009ثـ التوضيح ) ىاشـ ، 

راوف " حوؿ التدريس التبادلي عمي أنو يمكننا تعميـ بو  رسكاليننتائج دراسات " باحيث توصمت    

التبلميذ ميارات الفيـ مف خبلؿ تكرار أحداث التدريب مف توضيح ونمذجة وتقديـ التغذية 

 طبيؽ ىذه الميارات . تالمستقمة في ممارسة الراجعة الصحيحة وال

واليدؼ مف التدريس التبادلي ىو تقميؿ الجيد الذي يبذلو المعمـ وطبلبو مف ناحية والجيد    

الوصوؿ إلي فيـ النص المقروء  مػف أجػؿي مف ناحية آخػر و الذي بذلو الطبلب بعضػيـ الػبعض 

 ( .  6: 2007)ىبلؿ ، 

ميمة فيي مجموعة مف العمميات التي يقوـ بو الفرد عند استقبالو فيو فالفيـ القرائي عمميو معر    

المقروءة أو المسموعة أو المشاىدة ثـ تفسيرىا في ضوء ما  لممعمومات والتي تبدأ بادراؾ المادة

ىو مخزف في الذاكرة وذلؾ لموصوؿ إلي صياغة جديدة تمكف الفرد مف توظيؼ ىذا التفسير في 

 ( .  22:  1995أغراض مختمفة ) محمد ، 

التي  يستخدميا إثناء  ةإستراتيجيلبل وعممية الفيـ القرائي تعتمد عمي مراقبة التمميذ لنفسو و    

دراؾ  القراءة وتقيمو ليا باإلضافة إلي كونيا عممية معرفيو تقوـ عمي التميز والتنظيـ واالستنتاج وا 

العبلقات وتتطمب قدرة التمميذ عمي فؾ رموز الكممات المطبوعة التي يستجيب ليا بصريا وحسف 

و فقرة وذلؾ خبلؿ فترة زمنية ي ليا سواء كانت كممة أو جممة أنتصرؼ المعني الحرفي والضم

 ( . 2003محددة ) الصاوي ، 
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الفيـ القرائي ال يحدث فجأة  فأف يذالعممية القراءة و  أساسلؾ بأف الفيـ مف خبلؿ ذ ويتضح  

ألنو ليس عممية سيمة ميسورة تتوقؼ عند حد تعريؼ الرموز المكتوبة والنطؽ بيا و إنما ىو 

مكانيات معرفيو تحتاج إلي كثير مف  عممية معقدة تسير في مستويات متباينة وتتطمب قدرات وا 

لنقد وطالما كاف الفيـ ىو اليدؼ المراف والتدريب و أعماؿ الفكر والتفسير والتحميؿ و الموازنة وا

لمقراءة فإف عمميو الفيـ القرائي يمكف  أف تندرج تحتيا جميع ميارات القراءة بما فييا  االسمي

 ( . 2003والفيـ التذوقي والفيـ اإلبداعي ) جاد ،  الستنتاجيأميارات الفيـ المباشر والفيـ 

ىو المعني  أالستنتاجيالفيـ المباشر ىو فيـ المعني السطحي لمنص المقروء أما  أفحيث  

لضمني لمنص وفيـ ما وراء الكممات ومابيف السطور والفيـ التذوقي ىو القائـ عمي خبرة تأممية ا

لفيـ اإلبداعي يتطمب مف التمميذ ابتكار أفكار جديدة واقتراح افي إحساس القارئ أما  تبدو جمالية

التمميذ مما ىو معروؼ مف حقائؽ ومعمومات ولكنو يري ليا  ىفكري جديد  حيث يبد رمسا

 والعمماء يفالقرائي تمكف العديد مف الباحث استخدامات جديد غير تقميديو و نظر األىمية الفيـ

  :الفيـ القرائي في مستويات أربعة ىي ( تىارس وسمي)مف تحديد مياراتو ومستوياتو فقد صنؼ 

عمي تذكر الحوادث التفصيمية في المادة المقروءة  ئالحرفي ويشير إلي قدرة القار  المستوي -

 .  ةالرئيسيوربطيا باألفكار 

المستوي التفسيري ويشير إلي قدرة القارئ عمي إدراؾ العبلقات بيف األسباب والنتائج والوصوؿ  -

 إلي التعميمات .

 ي إصدار أحكاـ عمي المادة المقروءة . المستوي النقدي يشير إلي قدرة القارئ عم -

المستوي اإلبداعي يشير إلي قدرة القارئ عمي االستفادة مف اآلراء الواردة في المادة المقروءة  -

 واستخداميا عمي نحو يتميز باألصالة مف خبلؿ التطبيؽ المباشر ليذه اآلراء 

 ( . 36 - 35: 2013) إبراىيـ ،  
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 الفيـ القرائي يعد البنية األساسية التي مف خبلليا ينطمؽ التمميذ إلي التعمـومما الشؾ فيو أف   

عندما يتجاوز   الشؽ الثاني مف التعميـ األساسي في مرحمة اً المواد التعميمية خصوص بواستيعا

و في الفيـ القرائي يستطيع بالتالي التغمب عمي أي مشكمة تواجيو في يالتمميذ الصعوبة التي تواج

 لمحتوي الذي يقدـ لو .فيـ ا

التدريس التبادلي كأحد  إستراتيجية ـباستخداومف ىنا نشأت فكرة الدراسة في محاولة التدريس 

شؽ الأساليب التدخؿ العبلجي بيدؼ التغمب عمي صعوبات الفيـ القرائي لدي عينة مف طمبة 

 الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي . 

 ػة .مػشػكمػة الػدراسػ .2.1

طرؽ تدريس حديثة تجنبيـ  إلي  الشؽ الثاني مف التعميـ األساسي مرحمة امعممو يحتاج   

ـ المنيج لمتبلميذ مف أجؿ تزويد المتعمميف ياستخداـ الطرؽ التقميدية التي يمارسيا في تقد

يستطيعوا أف يقوموا بتصميـ  ىحتبالمعارؼ والحقائؽ والمعمومات الضرورية ليـ بشكؿ كبير 

المنظـ والمحاولة الفعالة لتدريب عمي  غير لمتدريبلة لعممية التعمـ وتجنبيـ ووضع خطط فعا

التحكـ المبني عمي المعرفة مف أجؿ جعؿ المتعمميف فعاليف في عممية التعمـ وعمي درجة مف 

 التحصيميةػطمػبات االختػبارات الوعي باستراتيجيات القراءة والتذكر وقػواعػد بػنيػة النػص، ومت

المختمفة، وكذلؾ العمؿ عمي تنشيط أي معرفة سابقة لدي المتعمميف، حيث يعتبر ىذا الوعي 

شرط ميـ في عممية التنظيـ الذاتي وكذلؾ القدرة عمي تنسيؽ ومراقبة وفحص الطالب لؤلنشطة 

 المعرفية المختمفة . 
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طرؽ واستراتيجيات ووسائؿ يمكف مف خبلليا  حيث سعي الكثير مف الباحثيف في البحث عف  

ـ ولذلؾ فإف التربية دراتيسيف معرفة التبلميذ والرقي بقتنمية ميارات الفيـ القرائي مف أجؿ تح

الحديثة تتطمب التركيز عمي مفيـو المناىج المتكاممة ال المقرر مما يعني وضع خطة طويمة 

صية المتعمـ مف جميع جوانبيا وليذا ال يمكف تناوؿ المضموف و األساليب والتقييـ لشختاألجؿ 

تطوير المناىج الدراسية دوف تطوير طرؽ تدريس حديثة يتـ مف خبلليا توفير محتويات المناىج 

تباع   الطرؽ التقميدية لتدريس الطبلب الدراسية لمطبلب بسبب تركيزىـ عمي الحفظ وا 

 ( .  2010،  ماميالع )

والدراسات عمي أف أفضؿ طرؽ التدريس ىي التي ترتبط فقد أجمعت الكثير مف البحوث    

، وبيئة النمائية ، وبطبيعة المتعمميف وبخصائصيـمحتوي الذي يرغب المعمـ بتدريسيةبطبيعة ال

 وتشجيعو، ية عمي المشاركة في عممية التعمـ، التي ترتبط بواقع المتعمـ وخبراتو وتشجيعتعمـال

التعمـ الذاتي ومف ىنا برزت الحاجات إلي طرؽ حديثة في أساليب  ة، وتنميعمي العمؿ التعاوني

التدريس تستند عمي فيـ نظريات التعمـ والقدرة عمي تطبيقيا لكي تتحسف المخرجات التربوية 

 ( .  2001الكيبلني ، )

التدريس التبادلي مف االستراتيجيات الحديثة التي استخدمتيا دراسات  استراتيجيووليذا تعتبر   

 أت جدوتيا في عممية الفيـ القرائي . كثيرة وبد

وما  (2012( ودراسو العزاوي)2014جربوع) كدارسو وبالنظر إلي  نتائج الدراسات السابقة   

فييا إلي دور الفيـ القرائي في عممية التعمـ ومف منطمؽ  راتإشاتوصيات التي أسفرت عنو مف 

المتمقي  ، ونقمو مف دورتنادي بضرورة تفعيؿ دور التمميذ األخذ باالتجاىات المعاصرة التي

السمبي إلي الدور اإليجابي والفعاؿ في عممية التعمـ ، فإف الدراسة الحالية تتخذ طريقيا لمبحث 
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التدريس التبادلي في تنمية الفيـ القرائي وخصوصا وأنيا ال توجد دراسة  استراتيجيو في فاعمية

 الحديثة في التدريس . اإلستراتيجيةتناولت ىذه  حسب عمـ الباحثو مماثمة في البيئة المحمية

وتكمف مشكمة الدراسة إجماال بوجود حاجة لتحسيف الطرؽ و األساليب المستخدمة في تدريس   

التدريس التبادلي مف أجؿ  كإستراتيجيةس حديثة يتدر  استراتيجيومادة القراءة، وذلؾ بالتوجو نحو 

كسابيـمساعدة الطمبة  وخاصة بعد أف قامت الباحثة بأجراء دراسة  الفيـ العممي السميـ وا 

 استطبلعيو لعينو مف الطمبة التي كانت نتائجيا تشير إلي ضعؼ في الفيـ القرائي لدييـ

 : األتي رئيسيددت مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الوباختصار ح

في تنمية الفيـ القرائي في مادة القراءة لدم طمبة  يالتبادلالتدريس  استراتيجيوعمية اما ف

 الشؽ الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي في مدينة سمكؽ ؟

 . ؼ الػدراسػةاىػدأ.3.1

التدريس التبادلي في تنمية  إستراتيجيةالتعرؼ عمي فاعمية استخداـ  إلي الدراسةتيدؼ ىذه  -1 

مقارنة  مرحمة الشؽ الثاني مف مرحمة التعميـ األساسيالفيـ القرائي في مادة القراءة لدي طمبة 

 .لتقميدية التي تعتمد عمي الشرحبالطريقة ا

تعرؼ عمي ميارات الفيـ القرائي في مادة القراءة وتمكف الطبلب منيا باستخداـ تيدؼ لم - 2  

 استراتيجيو التدريس التبادلي.

 فػركض الػدراسة. .4.1

  -يمكف صياغة فروض الدراسة عمي النحو التالي :   

( بيف متوسط درجات طمبة  0005ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة ) -1

(في 2ػ ض1(ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة)ض2ػ ت1المجموعة التجريبية)ت

 الفيـ القرائي لبلختبار ألبعديالتطبيؽ 
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( بيف متوسط درجات طبلب  0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة ) -2

( في التطبيؽ 1( ، و متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة )ض1المجموعة التجريبية )ت

 لبلختبار الفيـ القرائي .                     ألبعدي

( بيف متوسط درجات طالبات  0005ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )  -3

( في  2( و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ) ض 2المجموعة التجريبية ) ت

 لبلختيار الفيـ القرائي .  لبعديأالتطبيؽ 

( بيف متوسط درجات طبلب  0005ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )  -4

( في التطبيؽ  2رجات طالبات المجموعة التجريبية ) ت( و متوسط د 1المجموعة التجريبية ) ت

 الفيـ القرائي  .  لبلختبار لبعديأ

 الدراسة: أىميةػ  5ػ1

 أىمية الدراسة في النقاط التالية:ؿ تتمث

 مرحمو الشؽ الثاني مف التعميـ األساسييا الدراسة وىي أىمية المرحمة العمرية التي تناولت - 

يحتاج المتعمموف في ىذه المرحمة لطرؽ تدريس إذ ، التي تعد مرحمة متميزة مف مراحؿ النمو

الثقة بالنفس ،والتعمـ الذاتي،والعمؿ داخؿ  المياراتك ةكثير  وتييئ ليـ مواقؼ تعميمية تنشطيـ،

 فريؽ،وتحمؿ المسؤولية.

 اتيـ اليومية.يبحأىمية المواد العممية السيما مادة القراءة ذات الصمة الوثيقة  -

في  تساىـ إفمساعدة القائميف عمي العممية التعميمية عمي استخداـ استراتيجيات حديثة يمكف  -

 اختبارتقدـ  إفالدراسة يمكف  هالتدريس التبادلي وأف ىذ كإستراتيجيةتحسيف مستوي الفيـ القرائي 

 .اإلعداديةلفيـ القرائي لطبلب المرحمة 
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 التربية العممية في الوقت الحاضر الدراسة استجابة موضوعية لما ينادي بو عمماء هتعتبر ىذ -

عادةمف ضرورة أعادة النظر في المناىج الدراسية،  ابنائيا وتقديميا بطرؽ تدريسية جديدة كم وا 

 لممتعمـ في الموقؼ التعميمي. اإليجابيتؤكد عمي الدور 

الطريقة في تدريس مادة  هىذ عمي مدي فاعمية وءالدراسة في تسميط الض هتساىـ نتائج ىذ قد -

 القراءة وتفتح المجاؿ أماـ الباحثيف لمقياـ بدراسات أخري.

 ػة.حػدكد الػدراسػ. 6ػ 1

 : األتياقتصرت الدراسة عمي    

ثاني مف مرحمة التعميـ اقتصرت الدراسة عمي عينة مف طمبة الشؽ ال -الحدود البشرية : .1

 (.مرحمة التعميـ األساسي )الصؼ الثامف مفاألساسي 

  ومدرسة تـ تطبيؽ الدراسة بمدرسة) شيداء الزاوية لمبنات( -الحدود اإلمكانية : .2

 الغافقي لمبنيف( بمدينة سموؽ . فعبد الرحم)

 .2016 تـ تطبيؽ الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  .الحدود الزمنية  .3

2017  . ) 

( المقرر اقتصرت الدراسة عمي الوحدة الثانية مف كتاب ) القراءة  -الحدود الموضوعية :. 4   

 . مف التعمـ األساسيعمي الشؽ الثاني 

 تعريؼ مصطمحات الدراسة.. 7.1

 :اإلستراتيجية أكال:

"ىي فف استخداـ اإلمكانات و الوسائؿ المتاحة بطريقة مثمي لتحقيؽ األىداؼ التعريؼ النظرم : 

،أو مباشرة ميمة ما المرجوة عمي أفضؿ وجو ممكف بمعني أنيا طريقة معينو لمعالجة مشكمة أو

 (39:2011أساليب عممية لتحقيؽ ىدؼ معيف" )شحات ونجار،
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لتبلميذ في تتابع لتي تؤدييا الباحثة وامف إجراءات التدريس ا ىي مجموعةالتعريؼ اإلجرائي :

ـ الطمبو بأجراء اختبار لمعرفو مدي استعابيـ مف خبلؿ راءة بعدىا يتـ تقييمنظـ في مادة الق

 الدرجات التي تحصموا عمييا.

 ثانيا :التدريس التبادلي :

 :التعريؼ النظرم

يأخذ شكؿ الحوار المتبادؿ بيف المػعػمـ والطػبلب ) أو بػيػف الػطػبلب  الذي "ىو النشاط التعميمي 

المعني مف خبلؿ ما  بناء،عمية تعمميـنص مقروء مما يترتب حوؿ قطعة مف  مػع بعض (

 ( .  223:  2008يقرؤونو مف النصوص" )زيتوف ، 

 التعريؼ اإلجرائي :

الباحثة مع التبلميذ تعتمد عمي التحاور مابيف الباحثة والتبلميذ مف  ىي استراتيجيو تستخدميا  

التبلميذ  أذىافمما يساعد عمي تثبيت المعمومات في  أخريمف جية  أنفسيـجية،ومابيف التبلميذ 

مف خبلؿ  الباحثة ويتـ تقيميـ أعدتياتدريس  وتنمية ميارات الفيـ القرائي عف طريؽ خطة

 الباحثة أعدتوالدرجات التي تحصموا عمييا في االختبار التي 

 ثالثا :الفيـ القرائي :

 التعريؼ النظرم:

ابط إيجاد المعني مف خبلؿ ز المكتوب ، ويشمؿ ىذا الر عممية ربط قدرة القارئ بالرم   

، وتذكر ىذه األفكار واستخداميا فما اختيار المعني المناسب، وتنظيـ األفكار المقروءةو السياؽ،

 ( .  370:  2007بعد في األنشطة الحاضرة والمستقبمة ) زىراف ، 

 :التعريؼ اإلجرائي
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 اس المعد ليذا الغرض أوينتيجة استجابة لعبارات المقىي الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب    

عنو بالدرجة التي يتحصموف عمييا  معبروال التي يكتسبيا طمبة عينة الدراسة،مقدار المعمومات 

 لدراسة.ؿ اموضوعات محالفيـ القرائي الذي أعدتو الباحثة في ال في اختبار

 

 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظرم لمدراسة

 

 ػ تمييػػػد1ػ2

 التدريس التبادلي  إستراتيجيةػ المبحث األكؿ : 2ػ2

 ػ المبحث الثاني : الفيـ القرائي 3ػ2
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  تػمػيػيػد.. .1.2 

في ضوء موضوع الدراسة وما يتضمنو مف متغيرات مستقمة وتابعة ، تمحور اإلطار       

النظري حولي مبحثيف رئيسييف ؛ المبحث األوؿ التدريس التبادلي ، المبحث الثاني: الفيـ 

 القرائي.

 : التدريس التبادلي إستراتيجيةالمبحث األكؿ : . 2.2

التبادلي إلي النظرية أو المدرسة البنائية لمتعمـ التي تؤكد أف المعارؼ يتنسب التدريس    

بالظاىرة التي تعمميا .  تتعمؽوالخبرات ال تمقف لمفرد بينما تبني لديو مف معمومات وخبرات سابقة 

بناء بفيوضح التدريس التبادلي أنو عندما يتـ احتواء المتعمـ في الموقؼ التعميمي فبل بد أف يقوـ 

المعمومات إلي المتعمـ مف وماتو وخبراتو، وبذلؾ يأخذ التعمـ مكانو ليس بمجرد نقؿ المعمـ معم

المدرسي أو مف خبراتو الشخصية ولكف مف خبلؿ أداءه، واكتشاؼ، وفيـ، وتفسير المتعمـ  الكتاب

 ( . 2013األشياء المحيطة بو  ) شحاتة ، 

لسابقة تري أف النظرية البنائية تعتبر األقرب مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمي الكتب والدراسات او   

 وذلؾ ألنيا تيتـ ببنائو مف خبلؿ الخبرات التعميمية التي يمر بيا . لمطالب؛

 مفيكـ التدريس التبادلي :. 1.2.2

" عمي أنو "palincsa.brown(  1984أوؿ مف عرؼ التدريس التبادلي"بالنكساروبراوف ")     

بحث واالستدالؿ  أثناء قراءة النصوص العممية، وبمعني أخرفيي مجموعة ميارات قائمة عمي ال

ث يأنشطة تعميمية تأتي عمي ىيئة حوار بيف المعمـ والطالب أو بيف الطبلب بعضيـ البعض بح

 summarizingستراتيجيات الفرعية وىي التمخيص بلليتبادلوف األدوار طبقا 
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، مما يساعد عمي ميارات clarifyingحوالتوضي predictingوالتنبؤ  questioningوالستفسار

 ( . 2006التفكير. نقبل عف ) بمجوف ، و الفيـ 

لي الطمبة مف اتبادلي"توصيؿ المعمومات الجديدة ف بأف التدريس الياير  ( أما)عاشور ومقدادي   

ومفتاح ىذا التعمـ ىو التواصؿ  عمـ والطمبة وتوجيو المعمـ لتعمـخبلؿ التفاعؿ بيف الم

 (80:2005ي،ومقدار و النشط")عاش

ويعرؼ ) الدليمي (  التدريس التبادلي عمي أنو "نشاط تعميمي يقوـ عمي الحوار بيف المعمـ     

والمتعمـ أو بيف التمميذ وأخر مضمونيا أف يعمؿ التبلميذ في مجموعات توزع فييا األدوار مع 

 (.  21:  2009وجود قائد لكؿ مجموعة ") الدليمي ، 

( أف التدريس التبادلي " نشاط تعميمي ييدؼ إلي تدريب  125:  2006 ويري ) أحمد ،  

التمميذ عمي الحوار الفكري حوؿ النص العممي مستعيف بأربعة أنشطة معرفية وما وراء المعرفة 

 ىي ) التمخيص ، توليد األسئمة ، التوضيح ، التنبؤ (

لتحسيف فيـ التبلميذ لنص وىو ويري ) محمود ( " بأف التدريس التبادلي ىو إجراء تدريبي    

بيف التبلميذ بعضيـ البعض، إذ يتبادلوف األدوار في  يتصؼ بالحوار بيف المعمـ والتبلميذ أو

قيادة الحوار وىذا ىوا محور التدريس التبادلي، والتبادؿ ىو التفاعبلت التي تحدث عندما يجيب 

 (  . 32:  2007شخص واحد عف اآلخريف الستعماؿ الحوار المنظـ ) محمود ، 

ويقدـ) جابر  ( تعريؼ التدريس التبادلي عمي أنو " نقاش تبادلي بيف التبلميذ بعضيـ وبيف    

خر لبلالمعمـ فكؿ شخص يأخذ دوره كقائد، وىذه التفاعبلت التي تحدث نتيجة استجابة شخص 

، التوضيح ،  التمخيص ، التساؤؿ فرعية إستراتيجيةولبناء تمؾ الحوارات الصفية يستخدـ أربعة 

 ( . 85:  2008التنبؤ  " ) جابر ، 
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مـ أو كما يعرؼ التدريس التبادلي " بأنو إجراءات تفاعمية عمي ىيئة حوارييف الطبلب والمع    

ىي ) التنبؤ، و خمس  تبادلوف فييا األدوار وفقا استراتيجيات التدريسالطبلب بعضيـ بعضا ي

لمحكـ  المادة المقروءة وفيميا تمييداً أ يص ( لتجز التساؤؿ، التوضيح، التصوير الذىني، التمخ

 ( .  10:  2013عمييا ونقدىا " ) الرشيدي ، 

يعرفو ) عمي ( " بأنو نشاط تعميمي قائـ عمي الحوار المتبادؿ بيف المعمـ والمتعمـ أو بيف    

صوؿ فيو النص المراد دراستو إلي فقرات أو أجزاء بيدؼ الو  أيجز  حيثالطبلب بعضيـ البعض،

إلي فيمو جيدا، وذلؾ مف خبلؿ القياـ بتمخيص الفقرة التي تـ قراءتيا، ووضع أسئمة عمييا 

واالستفسار عف الصعوبات التي واجيتيـ في فيميا ثـ التنبؤ بما سيطرح بعدىا مف األفكار " 

 ( .                                 325:  2006)عمي، 

نشاط التعميمي الذي يقوـ عمي المشاركة الالتبادلي ىو كما يري ) طاىر ( أف التدريس     

الي اإليجابية بيف المعمـ والتبلميذ، والتبلميذ بعضيـ البعض، وىو يقوـ عمي تقسيـ التبلميذ 

حتي يساعدىـ عمي فيـ أجزاء الدرس مرورا بمراحؿ التدريس التبادلي ) التمخيص ، مجموعات 

 ( .  43:  2008يع (" ) طاىر ، والتوليد األسئمة ، والتوضيح ، والتوق

مف أجؿ الفيـ،  تعاوفلعمـ تعاوني يقوـ أفرادىا باوىكذا فإف التدريس التبادلي ىو مجموعة ت   

وىو أيضا تعميـ مباشر يحاوؿ المعمـ فيو تقديـ مسانده مؤقتة لبلستراتيجيات األوليةالتي يقـو 

بالتالي فإف التدريس التبادلي يركز عمي فيـ القائد المتعمـ بتطبيقيا ونمذجتيا ألفراد المجموعة و 

محتوي النص الذي يتـ قراءتو وفيـ االستراتيجيات التي يتـ تطبيقيا عمي ىذا النص ) ىبلؿ، 

2007 . ) 

  

  



16 
 

تعاونية جماعية تتطمب مف  إستراتيجيةسبؽ نجمؿ مفيوـ التدريس التبادلي بأنو  اومف خبلؿ م  

والعمؿ كمجموعة مف أجؿ إضفاء المعني عمي النصوص  التبلميذ ضرورة أف يصبحوا معمميف

ويشارؾ كؿ مف المعمميف و التبلميذ في حوارات فيما يتعمؽ بأجراء مكونات تمؾ النصوص كما 

رئيسية ىي التمخيص، طرح األسئمة،  يتـ تصميـ تمؾ الحوادث بحيث تستخدـ أربعة استراتيجيات

 ( . 2010التوضيح، التنبؤ  ) الزواىرة ، 

 ( ..  2012مكف وصؼ ىذه االستراتيجيات كما أوردىا ) قزامؿ ، وي 

وفيو يوجو المتعمميف إلي طرح بعض تنبؤاتيـ حوؿ ما predicting التنبؤ :  إستراتيجية -أ

وه بعد، رءفكار أخري في الجزء التالي مف النص والذي لـ يق سيطرحو مؤلؼ النص مف أ

سيناقشو المؤلؼ في الخطوة التالية مف النص،  ويتطمب ذلؾ مف المتعمـ أف يصوغ فروضا كما

 األمر الذي يعمؿ عمي :     

 توفير ىدؼ أماـ القارئ . -

 يضمف التركيز في أثناء القراءة .  -

يقدـ فرص لربط المعمومات الجديدة التي يتضمنيا النص بالمعمومات التي يمتمكيا  -

 المتعمـ مف تنظيـ النص . 

 .  تييئة الذىف لعممية نقد المقروء -

صدار حكـ بشأنيا .  -  تقييـ المادة المقروءة وا 

معمـ أف يساعد طبلبو عمي أف يتوقعوا ما ستتناولو قطعة قرائية مف خبلؿ المساعدات لميمكف ػ  

  -التالية :

 قراءة العنواف األصمي والعناويف الفرعية . -

 االستعانة بالصور ) إف وجدت ( . -
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 مف النص .االستعانة باألسئمة التي يضمنيا الكاتب  -

 بعض الجمؿ في الفقرة األولى . قرأة -

 السطر األوؿ مف كؿ فقرة في النص . أةقر  -

 الجممة األخيرة مف الفقرة األخيرة .رأة ق -

 مبلحظة األسماء ، والجداوؿ ، والتواريخ ، واألعداد . -

فقط مف ىذه المساعدات وفؽ  بواحدةويجب عمى المعمـ أف يوضح لمقارئ أنو يمكنو االكتفاء  

 مستواه القرائي

وفيو يوجو المتعمميف إلي تمخيص ىذه القطعة  summarizingالتمخيص : إستراتيجية -ب

 بكممات مف عندىـ في جممة أو فقرة تعبر عف لب الموضوع ، مما يتيح أماـ المتعمـ :

 تحديد األفكار الرئيسية في النص المقروء . -

 إحداث التكامؿ بيف المعمومات الميمة في النص .   -

عادة إنتاجية المقروء في صورة أخرى . -  تنظيـ العبلقات وا 

 تنمية ميارات المتعمـ في التركيز عمي المعمومات الميمة والحقائؽ واألدلة . -

 استبعاد غير الميـ مف النص .  -

التأكد عمى استخداـ كممات الطبلب الخاصة ، وليس االقتباسات مف أجؿ تعزيز فيـ  -

 المقروء .

لزمنية لمتمخيص ، سواء أكانت كتابية أـ الشفيية ، لمتأكد مف أف الطبلب قد تحديد الفترة ا -

 حكموا عمي األىمية النسبية ألفكار .

 ترؾ الطبلب يناقشوف ممخصاتيـ ، وخاصة وضع معايير لقبوؿ أو استبعاد المعمومات  -

 ضرورية .الغير حذؼ المعمومات  -
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 حذؼ المعمومات المكررة . -

 ياـ مثؿ )مف ، ماذا ، متى ، أيف ، لماذا ، كيؼ(االىتماـ بأدوات استف -

 التركيز عمى مصطمحات العناويف أو المصطمحات الميمة أو األفعاؿ. -

 كما يمكف لممعمـ أف يرسـ جدوؿ عمى سبورة أماـ الطبلب يوضح فيو: 

 ماذا سألخص ؟ 

 بماذا يبدأ التمخيص ؟ 

 ما المضموف األساسي ؟ 

 بماذا ينتيي التمخيص ؟ 

الجدوؿ الموضح، ثـ  ءيطمب منيـ أف يفكروا بصوت مرتفع ، عما ينبغي إتباعو لمؿ ثـ    

الجدوؿ ( مستخدما المعمومات الموجودة في كؿ تعبئة يكتب جممة التمخيص ) عندما ينتيي مف 

بعد كتابة  –بصوت مرتفع  -عمود مف الجدوؿ، ثـ يرشدىـ لكي يسألوف أنفسيـ األسئمة التالية 

  -الممخص :

 ىناؾ معمومات ميمة غير متضمنة بالممخص ؟ىؿ  -

ما الخطوات التي اتبعت ؟ وما الطرؽ الصعبة التي توصموا إلييا ؟ وما المشاكؿ التي  -

 طرأت عمييـ ؟وما النتيجة النيائية ؟ 

 ىؿ المعمومات في ترتيبيا الصحيح كما عبر عنيا الكتاب ؟  -

 ية مف غيرىا ؟ىؿ سجمت المعمومات التي أعتقد الكاتب أنيا أكثر أىم -

وعمي المعمـ أف يكوف عمي وعي تاـ بأف ميارة التمخيص ليست بالعمؿ السيؿ ، بؿ ىي 

؛ لمتأكيد مف تمكف  ييو إعادة النمذجة مرة تموا اآلخر صعبة بالنسبة لمطبلب ، وعم إستراتيجية

 يا.الطبلب من
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ما يقرأ ،فإنو بذلؾ عندما يولد القارئ أسئمة حوؿ   questioning -:التساؤؿ  إستراتيجية -ج

يحدد درجة أىمية المعمومات المتضمنة بالنص المقروء ، وصبلحيتيا أف تكوف محور تساؤالت ، 

 كما أنو يكتسب ميارات صياغة األسئمة ذات المستويات المرتفعة مف التفكير .

ي المعمـ أف يساعد طبلبو عمي توليد مجموعة مف األسئمة الجيدة حوؿ أىـ وىنا يجب عم  

فكار الواردة في القطعة ، ثـ محاولة اإلجابة عنيا ، مما يساعد القارئ عمي تحميؿ المادة األ

 المقروءة ، وتنمية مياراتو في الموازنة بيف المعمومات الميمة وغير الميمة .

وعميو كذلؾ أف  يوضح لطبلبو أف ىناؾ مجموعة مف أدوات االستفياـ تستخدـ في صوغ أسئمة 

طحية الظاىرة في النص ومنيا ) مف ؟ ماذا ؟ أيف ؟ متي ؟ ( واف ىناؾ حوؿ المعمومات الس

أدوات أخري لصوغ أسئمة حوؿ العبلقات بيف المعمومات أو المعاني الكامنة ، ومنيا ) لماذا ؟ /  

 يختمؼ ؟ (  أوكيؼ ؟ / ىؿ يجب ؟ / ىؿ سوؼ ؟ / ىؿ كاف ؟ / فيـ يتشابو 

ة حوؿ الفقرة المعروضة ، ثـ يمفت نظر طبلبو لمتفكير ثـ بعد ذلؾ يصوغ المعمـ بعضا مف األسئم

 وكيفية صياغتيا بشكؿ جيد. (األسئمة)متوف  بصوت مرتفع وتوضيح كيفية انتقاء المعمومات

  clarifying -التكضيح : إستراتيجية -د

ىذا النص ، فيطرح فى وفيو يستفسر المتعمميف عف تبياف ما قد يوجيونو مف صعوبة الفيـ 

مييـ أسئمة مثؿ :الكممات الصعبة الفيـ في ىذا النص؟ ما المفاىيـ الجديدة غير المألوفة المعمـ ع

مثؿ عائقا في فيـ المعمومات المتضمنة بالمقروء يوذلؾ لتحديد ماقد  التي مرت عميكـ في النص؟

 سواء كممات أو مفاىيـ أو تعبيرات أو أفكار، مما يساعد عمي اكتشاؼ قدرة الكاتب عمي استخداـ

 ( . 2012األلفاظ واألساليب في التعبير عف المعاني ) قزامؿ ، 

أف الفكرة التي تكمف وراء التعمـ التبادلي ىي أف المعمـ يتحمؿ مسؤولية تعميـ تبلميذه 

استراتيجيات التعمـ التبادلي األربع في بداية التدريب عف طريؽ النمذجة في استخداـ ىذه 
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ؿ تطبيؽ المعمـ لنموذج التفكير بصوت مرتفع أماـ االستراتيجيات بشكؿ واضح ومف خبل

 (2010.)الزواىره،أةمعالجتو المعرفية لعممية القر  وذلؾ مف اجؿ الكشؼ عف التبلميذ،

وتتطمب استراتيجيات التدريس التبادلي أف يكوف المعمـ نموذجا يحتذي لطبلبو ، عمي أف      

 يقوموا بصياغة وتخطيط االستراتيجية .يقؿ دورة تدريجيا حتي يصبح الطبلب أنفسيـ قادة ، 

حيف تطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي   أة) بمجوف ( العمميات أثناء القر ولقد أوضحت      

  -وىي عمي النحو التالي :

 :وتشمؿ  أة: مرحمة ما قبؿ القر  أوال

 تنشيط المعرفة السابقة ، و التنبؤ و التساؤؿ .

 تشمؿ ..و أة ثانيا : مرحمة إثناء القر 

 بحث و استيضاح مف الطبلب حوؿ األفكار المقروءة .  -

 .  أةتبادلية بيف الطبلب أثناء القر ممارسة القيادة ال -

 وتشمؿ ..  أةثالثا : مرحمة ما بعد القر 

االستفسار والمناقشة ، ثـ الرجوع إلي التنبؤات األولي ، ثـ طرح األسئمة ، ومف ثـ عممية 

 (  2006التمخيص ) بمجوف ، 

 : أسس التدريس التبادلي -2.2.2

  -يري ) جربوع ( أف التدريس التبادلي يقوـ عمي األسس التالية:

أف اكتساب االستراتيجيات الفرعية المتضمنة في التدريس التبادلي مشتركة بيف المدارس   -1

 والطبلب . 

ت الفرعية فإف بالرغـ مف تحمؿ المدرس المسؤولية المبدئية لمتعمـ ونمذجة االستراتيجيا  -2

 المسؤولية يجب أف تنتقؿ تدريجيا ألي الطبلب . 
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مي المدرس التأكد مف ذلؾ،      يتوقع أف يشترؾ جميع الطبلب في األنشطة المتضمنة، وع  -3

  (  2014ـ الدعـ والتغذية الرجعة وفي ضوء مستوي كؿ طالب عمي حدة ) جربوع ، يتقدو 

أف االستراتيجيات المتضمنة وسائط مفيدة تساعد عمي ينبغي أف يتذكر الطبلب باستمرار  -4

لطبلب إلي التحقؽ مف اتطوير فيميـ لما يقرؤوف ، وبتكرار محاوالت بناء معني لممقروء بتوصؿ 

 ليست القدرة عمي فؾ الرموز الكممات فقط ، إنما فيميا وتميزىا والحكـ عمييا أيضا .  أة أف القر 

وؼ يشتركوف في األنشطة التي يكمفوف بيا وأف المعمـ ويتضح مف ذلؾ أف الطبلب جميعيـ س

يجدوف  كما أف التدريس التبادلي يفيد الطبلب الذيف ال سوؼ يقدـ التغذية الراجعة لمطبلب،

القراءة لكنيـ يجدوف االستماع إذ يفيـ الطالب النص مف سماع مناقشو بيف زمبلئو، وكذلؾ 

) ىاشـ ده عمي فيـ أعمؽ لمنصاعالمختمفة ، فيسالطالب العادي الذي يجيد الميارات المغوية 

،2009 ) 

  أىمية التدريس التبادلي : -3.2.2

تتجمي أىمية التدريس التبادلي في تدريب الطمبة عمي تجنب الفشؿ، والشعور باالحتراـ         

تاحة الفرصة لي ـنفسيأػب ةالطمبوالنشاط، مما يطور ثقة ا  لممارسة التعمـ الذاتي وتشجيع ـوا 

ف مف ىذه األفكار، والحرص عمي نتاج اكبر عدد ممكالتعبير و طبلقة األفكار، إلفي  ـتمقائيتي

إال األسئمة التي تساعد الطمبة عمي التفكير واإلبداع وال تتحقؽ أىمية التعمـ التبادلي  ةار ثستا

 بإسياـ المعمـ فيو فيو يعرؼ الطمبة بو ويشرح ليـ، ويعمميـ كيفية استخدامو .

قد يحتاج ذلؾ إلي نمذجتو  أماميـ ، ويقود المعمـ عممية التدريس و التطبيؽ و يوجييا، و     

يعززىا، بتوسيع استخداـ التعميـ و وذاؾ بتطبيؽ التعميـ المساند وييسر المعمـ عممية التعميـ 

التبادلي في مجاالت أخري، ويشخص الصعوبات التعميمية ويعالجيا، ويراقب تقدـ  تعمـ الطمبة 
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ويـ المخرجات، ويقمؿ مف تدخمو شيئا فشيئا  بإعطاء الطمبة مسؤولية تعمميـ الذاتية وتق

 (2006ليمي،الد)

 :  كما اف ىناؾ اىميو اخري لتدريس التبادلي تتمثؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( اىمية التدريس التبادلي2-1شكؿ  رقـ )

 

التدريس التبادلي  إلستراتيجية( إلي أف ىناؾ أىمية أخري  2005دي و إبراىيـ ،وأشار ) مج    

 تتمخص في 

 . ليا بالتغذية الراجعة وتشجيع المناستقديـ  -

 إتاحة الفرصة أماـ المتعمميف لممارسة أنشطة االستقصاء واالستنباط واالكتشاؼ . -

 سيولة تطبيقية في الصفوؼ الدراسية في معظـ المواد . -

 بيئة تعميمية ثرية تدعـ التفاؤؿ، وال تعتمد عمي طريقة واحدة . توفير -

تنمي قدرات التبلميذ 

عمي الحوار المناقشة 

  الرأيو إبداء 

تنمي قدرتيـ عمي الفيـ 

العميؽ وبناء المعني 

  مف النص المكتوب

 أىمية التدريس  

 التبادلي        
تساعدىـ عمي ربط 

المفاىيـ الجديدة مع 

مالدييـ مف معمومات 

 سابقا    

تزيد مف دافعيتيـ    

لمتعمـ ويزيد مف 

 التحصيؿ الدراسي
 تنمية ميارات 

 التفكير لدييـ     
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 دراسة وترتيبيا، وتزويدىا بمصادر تعميمية محددة.الاالىتماـ بشكؿ حجرة  -

 ( . 32-14: نفس المرجع السابؽوالختامي )  االىتماـ بالتقويـ البنائي -

 أىداؼ التدريس التبادلي :  -4. 2.2

 المعني مف الكممة المكتوبة . مساعدة الطمبة في استحضار  -

حيث أف االستراتيجيات التي يقوـ عمييا التدريس التبادلي ليست لتعزيز فيـ المقروء فحسب ، 

 تعمـ والتفكير.مولكنيا تقدـ أيضا الفرص ل

مشاركة جميع الطمبة ، وتعزيز العبلقات و حيث يتطمب بناء الحوار وتفاعبلت أعضاء المجموعة 

 (19:2008القدراتية المختمفة )حسف ، في مستوياتيـ الجديدة بيف الطمبة

 مزايا التدريس التبادلي :  -5.2.2

  -المزايا في النقاط التالية : ىذة( 2008) زيتوف ، عرض

 المواد سيولة تطبيقية في الصفوؼ الدراسية في معظـ  -1

 تنمية القدرة عمي الحوار والمناقشة .  -2

 الدراسية ذات األعداد الكبيرة .في الصفوؼ  واستخدام أمكانية -3

 ؿ الطبلب في كافة المواد الدراسية .يزيادة تحص -4

رائي تنمية القدرة عمي الفيـ القرائي خاصة لدي الطبلب ذو القدرة المنخفضة في الفيـ الق -5

 (  2008) زيتوف : أةوالمبتدئيف في تعمـ القر 

 س التبادلي .. دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية التدري – 6.2.2

 :أكال : دكر المعمـ 

 يحدد ) عفانو والجيش ( خمس خطوات لدوار المعمـ ىي

 أفراد ( . 6-3غير متجانسة )  اتيقسـ المتعمميف إلي مجموع -1
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 يمتمؾ الميارات التدريسية الكافية ليكوف قدوة ونموذجآ . -2

 المساندة . قؼمياراتيـ قبؿ تو و يشخص قدرات المتعمميف  -3

 راقب عمؿ المجموعات التي خرج منيا حتى يتأكد مف فعالية االستراتيجيات .ي -4

 .يقدر المواقؼ الصحيحة ويعززىا ويعدؿ المواقؼ الخاطئة ويقوييا  -5

 ( . 256 - 2008)عفانة والجيش،

االستراتيجية يؤدي إلي أشياع ميوؿ المتعمميف وتمبيو احتياجاتيـ ة ويري ) الفي ( "استخداـ ىذ

 ( .50: 2012مية والنفسية نتيجة روح التعاوف التي تشيع بينيـ" ) الفي ، التعمي

 ثانيا : دكر المتعمـ ..   

تقسيـ الدرس إلي خطوات،  ؿالتدريس التبادلي يتـ مف خبل إلستراتيجيةنظر ألف التدريس وفقا 

التبلميذ إلي ة، ثـ يشرحيا لباقي زمبلئو، وبناء عمي ذلؾ يتـ تقسيـ نويكمؼ كؿ تمميذ بخطوة معي

مجموعات، ويأخذ كؿ تمميذ في المجموعة دورا يختمؼ عف باقي األدوار ؛ كي ينفذ الخطوة التي 

كمؼ بيا ومف ثـ ىناؾ مجموعة مف األدوار التي سيؤدييا كؿ تمميذ أثناء تعممو لموحدة وفقا 

ومف أىـ  ىقرة اآلخر التمميذ مع زمبلئو مف فالتدريس التبادلي، وىذه األدوار بتبادليا  إلستراتيجية

 -ىي:  ىذه األدوار

 القائد كيككف مسئكال عف :

 س .در شكاؿ والصورة المرتبطة بفقرات التوجيو زمبلئو إلي قراءة األ التأكد عمي-

تقاف كؿ عضو لميدؼ المطموب منو والخطوات الواجب أتباعيا .التأكد عمي  -  تنفيذ وا 

 توجيو زمبلئو نحو تحقيؽ اليدؼ. -

 بلئو إلي عدـ إضاعة الوقت .توجيو زم -

 التأكد مف فيـ زمبلئو لكؿ خطوه . -



25 
 

 توجيو زمبلئو إلي قراءة الفقرات الواردة بالدروس قراءة جيدة . -

 ..  الممخص مف أىـ أعمالو

 قراءة جيده . يولاال قراءة الفقرات -

 استخبلص األفكار الرئيسة الموجودة في الفقرة . -

ذا وجد صعوبة في ربط األفكار بعضيا ببعض  - ، وكتابتيا عمي شكؿ فقره ممخصو ، وا 

 التمخيص يستعيف بأحد إفراد مجموعتو ، أو يستعيف بالمعمـ .

 تقديـ الممخص النيائي لممجموعة .  -

 المتسائؿ كمف أىـ إعمالو :

 قراءة الفقرة األولي قراءة جيدة . -

 ممخص قراءة األفكار الرئيسة أو الممخص الذي قاـ بو زميمو ال -

 عمي تحديد و تمييز المعمومات اليامة في الفقرة  ئوتساعد زمبل التي  يقـو بوضع األسئمة -

 اإلجابة عف األسئمة التي قاـ بوضعيا لمتأكيد مف فيمو الفقرة .  -

 طرح ىذه األسئمة عمي مجموعتو ، فأف لـ يستطيعوا اإلجابة عنيا يطرحيا عمي المعمـ.  -

 : المكضح كمف أىـ أعمالو

 قراءة نفس الفقرة السابقة ، وتحديد المصطمحات و المفاىيـ غير الواضحة فييا . -

ذا لـ يستطيع اإلجابة عنيا يتـ الطرح  - صياغة تمؾ المصطمحات والمفاىيـ في صورة أسئمة ، وا 

 .األسئمة عمي أفراد مجوعتو أو عمي المعمـ 

 المتكقع كمف أىـ أعمالو :

ىو ما األفكار التي سيتحدث عنيا المؤلؼ في الفقرة التالية مف طرح السؤاؿ عمي زمبلئو و  -

 الدرس ؟ 
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 عرض التوقعات التي توصؿ إلييا عمي زمبلئو .  -

 (  29-27:  2009.) ىاشـ ،  يمجموعتو بتوقعات المجموعات اآلخر مقارنة التوقعات في  -

 :  متطمبات استراتيجيات التدريس التبادلي –7ػ 2.2

 مـ الستخداـ طريقة التدريس التبادلي ؟ ماذا يحتاج المع

المعمموف الذيف يرغبوف في استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي يجب أف تكوف لدييـ  -

مخمصات مزوده ببطاقات تخطيطية يتـ ممؤىا بنتائج تطبيؽ استراتيجيات التساؤؿ، والتمخيص، 

 والتوضيح ، والتنبؤ.

 لرصد األىداؼ التعميمية خبلؿ مرحمة التعمـ كما يمزميا بعض التفكير حوؿ النص  -

كما أف مستوي قدرات الطبلب يجب أف يؤخذ في االعتبار عند اختيار القطع القرائية  -

  .(  19:2010)القميزي،

ويري ) أبو سرحاف ( أف التدريس التبادلي سيؿ التطبيؽ، يمكف أف يتقنو الطمبة بسيولة، 

عمي الحوار والنقاش بيف الطمبة أنفسيـ، وبيف  اً ينونيا مبويتضمف التدريس التبادلي تعمما تعا

الطمبة والمعمـ، كما يمكف تبادؿ األدوار بيف المعمـ والطمبة، حيث يشعر الطمبة بدورىـ في 

العممية التعميمية، ويجعؿ تعمميـ ذا معني، ويمكنيـ مف مراقبة استيعابيـ، و تعينيـ عمي 

 (.  2014لة كبيرة تشير إلي الفيـ وتمكف ) أبو سرحاف ، التمخيص، إذا  إف التمخيص يحمؿ دال

لمتعمـ يؤمنوف بالعمؿ لخير الجماعة،  كإستراتيجيةوالمدرسوف الذيف يفضموف ىذا البديؿ التعميمي  

ويعتقدوف أنيا تتوفر لدييـ قدرة جيدة عمي القيادة وميارات شخصية نامية، ويعرفوف أف قدرتيـ 

لمراقبة تمكنيـ مف قياـ بأكثر مف عمؿ في الوقت الواحد، ويعتقدوف أف عمي التنظيـ و المتابعة وا

 ( . 117:  2008ىذه الطريقة تعمؿ عمميا وتؤتي ثمارىا .) جابر، 
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( " إف الفيـ الحقيقي لممادة ال يتـ إال مف خبلؿ  2008قد أشار تقرير وزارة التعميـ لعاـ ) و  

عمـ مف الممقف إلي دور المرشد والمساعدة وتييئة المشاركة الفعالة لمتعمـ، وأف يتحوؿ دور الم

 .(  3:  2008" ) وزارة التعميـ ،الموقؼ التعميمي لمطالب المتعمـ النشط 

 المبحث الثاني : الفيـ القرائي ..  . 3.2

المغة وظيفة كبري في حياة الفرد، فيي أداتو لمتعبير عما يجيش في نفسو مف أحساسات  تعتبر

بيذا االتصاؿ يحقؽ المرء مأربو وما يريد مف حاجات و ة لبلتصاؿ بغيره ، وأفكار ، وىي وسيم

كما أنيا تييئ لو فرصا كثيرة لبلنتفاع بأوقات الفراغ ، ويتـ ذلؾ بشكؿ أساسي مف خبلؿ القراءة 

نتاجو الفكري ) عبد الباري ،   ( .2009التي تجعمو يطؿ منيا عمي العالـ فتزيد مف معارفو وا 

ة مف أىـ الوسائؿ التي تنقؿ إلينا تراث العقؿ البشري ، كما أنيا وسيمة اإلنساف في تعد القراء     

كسب المعرفة والمعمومات، وىي مفتاح النجاح الدراسي بالنسبة لمتبلميذ، وقد تطور مفيوـ القراءة 

عمي الكممة، والنطؽ بيا إلي  التعرؼنتيجة لمبحوث التي أجريت عمي طبيعة القراءة مف مجرد 

دراؾ تفكير الكاتب ، وفوؽ ىذا يوميا الجديد الذي يشمؿ كبل مف تعر مفي ؼ الكممات وتفسيرىا ، وا 

 ( . 2014يشمؿ التفكير البناء ) حسيف ، 

كما أنيا عممية تفاعؿ بيف الرموز ذات الدالالت، وبيف القارئ فكريا وعقميا وبصريا، مما         

ؼ عقمي نفسي عاطفي نحو ما يقرأ، ومف ثـ يؤدي إلي فيمو وتذوقو لما يقرأ ثـ تحديد موق

 ( .  2007توظيؼ تمؾ المواقؼ في الحياة ) عميوات ، 

و في أنو معيف تىميارئيسية مف درس القراءة ، وتتجمي وليذا فإف الفيـ القرائي ىو الغاية ال       

روة المغوية ال عمي تطوير الثروة المغوية لمطبلب بمعانييا الحرفية والمجازية، إذا بدوف ىذه الث

  . (  2000يفيـ المتعمـ ما يقرأ ) حبيب اهلل ، 
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 .. مفيـك الفيـ القرائي 1.3.2 

يعرفو ) إبراىيـ (  " بأنو القدرة عمي استخبلص أو اشتقاؽ المعاني مف النص موضوع القراءة"    

 ( . 31:  2013) إبراىيـ ، 

خراج المعني أما ) عابد ( فيقدـ تعريفا لمفيـ القرائي بأنو " الر  بط الصحيح بيف الرمز والمعني،وا 

واستخداميا في بعض النشاطات الحاضرة  وتذكر ىذه األفكار المناسب وتنظيـ األفكار المقروءة،

الدقيؽ  والمستقبمية ويثبت الفيـ القرائي باستجابة القارئ لممقروء وتظير ىذه االستجابة في تفسيره

 (  .4: 2013ئمة التي تدور حوؿ المقروء " ) عابد ، لما يقرأ أو إجابتو الصحيحة عمي األس

 لفيمة حظيةم( تعريؼ لفيـ القرائي بأنو "عممية يقـو فييا القارئ بالمراجعة المستمرة وال فرج يقدـ )

 . "حظي لبنية النص الجزئية والفيـ الكمي لبنية النصمعف طريؽ المطابقة بيف الفيـ ال

 ( . 263: 2014)فرج،

ؿ ( الفيـ القرائي بأنو " نشاط تفاعمي يرتبط بيف المعمومات المرئية والمكتوبة ويوضح ) كام  

والمعمومات المخزنة في العقؿ مع إحداث مواءمة ومماثمة بيف ىذه المعمومات،و يشمؿ ىذا 

عبلقة بيف القارئ والكاتب عبلقة دائرية غالبا ما تفسر عف الالنشاط عمميات تفكير معقدة تجعؿ 

 ( . 8:  2013يد ) كامؿ ، توليد  نص جد

 لمفيـ القرائي بأنو" ىو عممية التي يستخدـ فييا القارئ معارفو السابقة، ويشير)الشكيمي(      

الكاتب"   إليوكاتب النص لممساعدة في استنتاج المعنى الذي يقصد  أودعياومبلمح النص التي 

وقدرة المتعمـ عمي تطبيؽ ما  عمي استخبلص المعني مف بيف السطور المكتوبة، ةأو انو القدر 

 ( . 29:  2012قرأه " ) الشكيمي ، 
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كما أشار )حسيف( لمفيـ القرائي بأنو "إدارة العبلقات بيف مدلوالت األلفاظ والجمؿ والفقرات       

واألفكار والموضوعات، والوصوؿ إلي المعاني الخفية أو ما وراء السطور واستقراء النتائج وحسف 

صدار األحكاـ " )حسيف، التوقع، والتنب  (. 29:  2011ؤ بما سيكوف عميو الواقع وا 

ويري ) جاب اهلل ( بأنو الفيـ القرائي " قدرة الفرد عمي فيـ الكممات والجمؿ مع االستعماؿ        

الصحيح لكؿ منيا، ويقاس ىذا الفيـ بمعرفة معاني األلفاظ أو الجمؿ و داللتيا  وذلؾ بأف يطمب 

يد مرادؼ الكممة أو عكسيا أو أف يضعيا في جممة مف إنشائو تدؿ عمي مف الفرد ـ تحد

استخداميا الصحيح قد يتحقؽ الفيـ المغوي مف خبلؿ قطعة لغوية أو رسالة مسموعة، ثـ تجيب 

عف أسئمة المتعمقة بيا والخاصة باألفكار المتضمنة بيا، والتميز بيف ما ىو أساس وما ىو فرعي 

دراؾ  ىدؼ الكاتب، مع القدرة عمي نقد النص، والحكـ عميو، وتحديد اتجاىات مف ىذه األفكار وا 

 ( . 34:  2007" ) جاب اهلل ،  وكاتبو أو قائم

 ويؤكد ) شحاتة ونجار ( عمي أف الفيـ القرائي " القدرة عمي أدراؾ المعاني  ويظير ذلؾ      

جاز والتنبؤ مف خبلليا إأو في  بإسيابوتفسيرىا وشرحيا  يبترجمة األفكار مف صورة إلي أخر 

)أي أفكار ( بنتائج وأثار معينة بناء عمي المسارات واالتجاىات المتضمنة في ىذه األفكار "  

 ( 45:  2011)شحاتة ونجار ، 

كما يعرفو ) حمداف ( بأنو " عممية بنائية،  مف خبلليا يتـ القارئ استخبلص المعني مف    

المعمومات الصريحة و الضمنية لفيـ الرسالة المقصودة تركيبات الكممات في السياؽ، ويستخدـ 

 (  23:  2011التي يوحي بيا النص " ) حمداف ، 

 و مف خبلؿ العرض السابؽ لمفيوـ الفيـ القرائي وتعدد اآلراء حولو يتضح أف الفيـ القرائي .

 عممية عقمية معقدة . -

 عممية بنائية نشطو . -
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 عممية مركبة تتضمف مستويات مختمفة .  -

 عممية ربط بيف األلفاظ والمعاني . -

 عممية تفاعمية وانفعالية ما بيف القارئ والنص والسياؽ . -

 يتضمف مجموعة مف الميارات . -

 يعتمد عمي عممية تقدير لممعني وتميزه في أثناء القراءة مف خبلليا توليؼ المفردات معا .   -

 .( 20:  2012) عبد الغني ،     

تفاؽ بيف التعريفات عمي أف الفيـ القرائي"عممية تفسير ذي معنى سبؽ يوجد ا عمي ما وبناء  

دراؾلمغة المكتوبة والتي تتضمف الكممات والمفردات والجمؿ والفقرات وترتيب الجمؿ  العبلقات  وا 

واستخبلص المعنى مف الدالئؿ أو مف المعمومات الضمنية والصريحة المتضمنة في النص 

 .( 61:2009الصاوي، ) القرائي.

مما ال شؾ فيو أف الفيـ القرائي يعد البنية األساسية التي مف خبلليا ينطمؽ التمميذ إلي التعمـ و 

الما يتجاوز التمميذ طى خصوصا في المرحمة االبتدائية و واستيعاب المواد التعميمية األخر 

فيـ الصعوبة التي تواجيو في الفيـ القرائي يستطيع بالتالي التغمب عمي أي مشكمة تواجيو في 

 .(  4:  2001دـ لو  ) السميماف ، المحتوي الذي يق

يفيموا والفيـ بوجو عاـ، يعني أف  أف أىداؼ مختمفة ومنياوكؿ المعمميف يعمموف طبلبيـ    

، ومف دوف الفيـ ال يستطيع الفرد  يكوف الفرد قادر عمي إعطاء معني لمموقؼ الذي يواجو

ت الميارات العقمية  المتضمنة في الفيـ تحظي باىتماـ ممارسة القدرات العقمية العميا ولذلؾ كان

 كبير في التعميـ المدرسي والجامعي عمي حد سواء .

فقد يتطمب الفيـ استرجاع الفرد لبعض المعمومات، ولكف االسترجاع في حد ذاتو ال يعني الفيـ.         

 .(  2013نقبل عف ) محمد وصالح ، 
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 . مستكيات الفيـ القرائي – 2.3.2

أف لمفيـ القرائي مستويات متسمسمة بشكؿ ىرمي، ومتدرجة في صعوباتيا، وفي العمميات    

مستويات د تعددت التصنيفات التي تناولت ، وق العقمية، والميارات التي يحتاجيا كؿ مستوي

 عوامؿ المؤثرةالختبلؼ في فيـ طبيعة القراءة وأىدافيا و الا، وقد يرجع التعدد إلي  الفيـ القرائي

، وىو ما يمكف  في الفيـ القرائي فقسـ بعض الباحثيف الفيـ القرائي تبعا لحجـ الوحدة المقروءة

 . أف نطمؽ عميو مستويات الفيـ األفقية

 : اآلتية( بتقسيـ الفيـ القرائي إلي المستويات  1996فقد قاـ ) عمي جاب اهلل ،  

ني الكممة ، وفيـ داللتيا ومعرفة : ويتضمف ىذا المستوي ميارات تحديد مع مستكم الكممة -1

دراؾ العبلقة بيف كممتيف والقدرة عمي تنسيؽ الكممات في مجموعات متشابية .  أضداد الكممة ، وا 

:ويتضمف تحديد ىدؼ الجممة، وفيـ داللتيا وربط الجممة بما يناسبيا مف  مستكم الجممة -2

دراؾ العبلقة الصحيحة بيف جممتيف ، ونوع ىذه العبلقات، والقدرة معاني ونصوص متشابية، وا 

 عمي تصنيؼ الجمؿ وفؽ ما تنتمي إليو مف أراء وأفكار .

: ويتضمف ميارات إدراؾ ماتيدؼ إلية الفقرة، واألفكار األساسية لمفقرة والقدرة  مستكم الفقرة -3

ف عمي وضع عنواف مناسب لمفقرة، وتقويـ الفقرة تبعا لما تتضمنو مف أفكار وآراء و إدراؾ مابي

 ( .  54: 2007نقبل عف ) ىبلؿ ،   ضمنية السطور مف أفكار
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 ( الفيـ القرائي إلي خمسة مستويات ىي : 1996صنؼ ) محمد عبيد ، 

 مستكم الفيـ المباشر : ) السطحي (  -أ

و فيـ الكممات والجمؿ واألفكار والمعمومات ، واألحداث فيما مباشرا كما ورد ذكرىا يقصد ب  

 نص ، ويندرج تحتو مجموعة مف الميارات الفرعية منيا صراحة في ال

 .تحديد مرادؼ الكممة  -

 حديد مضاد الكممة .ت -

 تحديد أكثر مف معني لمكممة ) المشترؾ المفظي ( .ػ -

 تحديد الفكرة الرئيسة لمفقرة . -

 .ية ، والتفاصيؿ الداعمة في النص تحديد األفكار الجزئ -

 . لزمانياإدراؾ الترتيب  -

 يب المكاني .إدراؾ الترت -

 إدراؾ الترتيب حسب األىمية . -

 مستكم الفيـ أالستنتاجي : –ب 

الكاتب، ولـ يصرح بيا  ويقصد بو قدرة القارئ عمي التقاط المعاني الضمنية العميقة، التي أرادىا

 في النص، وقدرتو كذلؾ عمي الرابط بيف المعاني، واستنتاج العبلقات بيف األفكار، والقياـ

االفتراضات لفيـ ما بيف السطور و ما وراء السطور، ويندرج تحتو مجموعة مف بالتخمينات و 

 الميارات الفرعية  وىي :

 بلؼ .تاستنتاج أوجو الشبو وأوجو اإلخ -

 استنتاج عبلقات السبب والنتيجة . -

 استنتاج أغراض الكاتب ودوافعو . -
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 استنتاج خصائص و أسموب الكاتب . -

 حاوؿ الكاتب حذفيا .استنتاج الحقائؽ والمعمومات التي  -

 مستكم الفيـ النقدم :  –ج 

و إصدار حكـ عمي المادة المقروءة لغويا، ودالليا، ووظيفيا، وتقويميا مف حيث جودتيا، ويقصد ب

ودقتيا، وقوة التأثير عمي القارئ، وفؽ معايير مناسبة، ومضبوطة، ويندرج تحتيا مجموعة مف 

 الميارات، وىي :   

 األساسية و األفكار الثانوية . التمييز بيف األفكار -

 التمييز بيف ما يتصؿ بالموضوع وما ال يتصؿ بو . -

 التمييز بيف الحقيقة والرأي . -

 التمييز بيف المسممات والفروض . -

 غير المعقوؿ مف األفكار .  التمييز بيف المعقوؿ و  -

 مستكم الفيـ التذكقي : –د 

مالية تبدو أحساس القارئ بما أحسو الشاعر أو ويقصد بو الفيـ القائـ عمي خبرة تأممية ج      

األدبي،  التي يرمى إلييا النص ةالكاتب، وىو سموؾ لغوي يعبر بو التمميذ عف أحساسة بالفكر 

 ولمحظة التي رسميا لمتعبير عف ىذه الفكرة ، ويشمؿ مجموعة مف الميارات، وىي : 

 ترتيب األبيات حسب قوة المعني . -

 التعبير .تحديد مواطف الجماؿ في  -

 تذوؽ األدب الخيالي وفيـ مغزاه . -

 إدراؾ الحبكة الدرامية وتطور األحداث في القصة . -

                           الموازنة بيف عمميف أدبييف أو نصيف شعرييف مف نوع واحد . -
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 مستكم الفيـ اإلبداعي :    -ق

ديدة ، واقتراح مسار فكري يقصد بو مستوي مف الفيـ ، ويتطمب مف التمميذ ابتكار أفكار ج

معروؼ مف حقائؽ ومعمومات، ولكنو يري ليا استخدامات  وما ىكمميذ جديد حيث يبدأ الت

جديدة غير تقميدية، أو يري بيف تمؾ المعمومات والحقائؽ عبلقات مميزه، يندرج تحتو مجموعة 

 مف الميارات الفرعية، وىي : 

 تطوير أفكار جديدة مف خبلؿ أفكار سابقة . -

 إعادة ترتيب أحداث قصة  بصورة مبتكرة . -

 اقتراح حموؿ جديدة لمشكبلت وردت في القصة . -

 التوصؿ إلي توقعات لؤلحداث . -

  توقع نياية لقصة لـ يحدد الكاتب نياية ليا . -

 ( . 2006) عبد الظاىر،  

 ( الفيـ القرائي بثبلث مستويات في بنائو اليرمي :  1998وخص ) رشدي طعيمة ،    -

واستخبلص  ويتضمف معرفة الكممات الجديدة الميارات العقمية األولية ) استيعاب ( مستوي -

الرموز باألفكار التي  األفكار مف النص المقروء ، والتمييز الرئيسي والثانوي منيا ، وربط

 .وافيا  اً شتمؿ عمييا النص المقروء تمخيصي، وتمخيص األفكار التي تدؿ عمييا

المتوسطة ) نقد ( ، وفيو تظير قدرة المتعمـ عمي تحديد ما لو وما مستوي الميارات العقمية  -

تبرىف عمي صحة قضية  ليس لو صمة بالموضوع ، واختيار التفصيبلت التي تؤيد رؤيا أو

البعيدة  المعانيوالكشؼ عف أوجو التشابو واالفتراؽ بيف الحقائؽ المعروضة ، والوقوؼ عمي 

 التي يقصدىا الكاتب . 
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رات العقمية العميا ) تفاعؿ ( حيث يركز المتعمـ انتباىو في محتويات المقروءة، مستوي الميا -

ويربط المعاني المتصمة في وحدات فكرية كبيرة، ويكشؼ عف مشكبلت جديدة قد تكوف بارزه 

في النص أو متصمة بو، ويعبر بمغتو عف تغيرات الحاالت الوجدانية المعروضة ومواقؼ 

 الشخصيات في الموضوع .

ويستخمص مف التصنيفات السابقة أف القارئ يفيـ عندما يعرؼ كؿ ما صرح بو الكاتب في    

سطور مادتو المقروءة مف المفردات وتراكيب وأفكار وتعميمات، وبالطريقة التي نظمت بيا ىذه 

 السطور .

نبأ ويزداد فيـ القارئ لما يقرأ عندما يفسره ، ويشرح مضامينو ، ويستخمص ما بيف سطوره، ويت 

بأحداثو، ويحمؿ مشاعر شخصياتو، ويتعمؽ فيـ المقروء ويبمغ ذروتو بإصدار حكـ أو رأي 

ما ي حؿ مشكبلت خارجية،واالستفادة مبشأنو، تتميز ما فيو مف حقائؽ وأراء، و االستعانة بو ف

في قراءة مادة جديدة أو التحدث في موقؼ أو كتابة موضوع أو القياـ بأي عمؿ  وراء السطور

 (2012، فضؿ اهلل إبداعي أخر ) لغوي

 العكامؿ المؤثرة في الفيـ القرائي :  – 3.3.2

تتأثر عممية الفيـ القرائي بعدد مف العوامؿ وبالرغـ مف تعدد اآلراء حوؿ العوامؿ المؤثرة في    

 :  اآلتيةعممية فيـ المقروء إال أف ىذه اآلراء في جممتيا تؤكد أىمية العوامؿ 

التركيب القاعدي لمجمؿ داخؿ النص، ومعاني المفردات  الى : وتشيرخصائص المقروء -1

وداللتيا فمعرفة القارئ بقواعد المغة والقضايا النحوية المختمفة يحسف مف قدراتو عمي فيـ 

 . النصوص المعروضة عميو

جب وافرة مف المفردات ومعرفتو لمعانييا وداللتيا : ضرورة يالكما أف امتبلؾ القارئ الذخيرة  -2

توافرىا ليتمكف مف فيـ النصوص التي تعرض عميو فصعوبة المفردات ليا اثر كبير في أعاقة 
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عممية الفيـ القرائي ، فالجممة التي تحتوي مفردات غير معروفو تكوف عممية فيميا أكثر صعوبة 

 مف تمؾ التي ال تحتوي مثؿ ىذه المفردات.

لمعرفية، وتمكنو مف المغة وقواعدىا ، ا يتوويقصد بذلؾ ذكاء القارئ وخمف خصائص القارئ : -3

 ودافعيتو نحو المقروء، وقدرتو عمي التركيز، والتحميؿ، واالستقصاء وضبط الكممات والنطؽ بيا.

نوع القراءة : ويقصد بو القراءة الصامتة، والجيرية، فالقراءة الصامتة تعد أفضؿ خيار عندما  -4

 يكوف اليدؼ ىوا االستيعاب القرائي.

ىاما في مساعدة القارئ  طريقة التدريس : حيث تشير الدراسات أف لطريقة التدريس شأناً  -5

التنوع في طرؽ تدريسو لطبلبو  إليعمي استيعاب النصوص التي تعرض عميو فكمما لجأ المعمـ 

 (2013: إبراىيـسيؿ عمييـ االستيعاب القرائي. )

 -ميارات الفيـ القرائي :  – 4.3.2

ئي ىو عممية بنائية تفاعمية يمارسيا القارئ مف خبلؿ محتوي قرائي مف اجؿ الفيـ القرا    

متبلؾ القارئ مجموعة استخبلص المعني العاـ لمموضوع ،ويستدؿ عمي ىذه العممية مف خبلؿ ا

 مف الميارات وقد تـ تحديد ىذه الميارات وفقا لؤلتي:

 ( ىي  2000ر ، قائمة ميارات الفيـ القرائي في المدرسة اإلعدادية )مجاو  -

 التعرؼ عمي الكممة . -1

 فيـ التفاصيؿ و األفكار الرئيسة . -2

 القدرة عمي تتبع التسمسؿ في القصة. -3

 تصور النتائج المتوقعة . -4

 تعمـ عمؿ مقارنة . -5

 التعرؼ عمي الجممة . -6



37 
 

 

 :كاألتي( فيحدد ميارات الفيـ القرائي  2003أما )عثماف ، 

 ميارات فيـ المفردات وتتضمف : -1

 عاني الكممات .تحديد م -

 بعض الكممات . دتحديد مضا -

 التمييز بيف أؿ الشمسية وأؿ القمرية . -

 تعبير بالرسـ عف فيـ المادة المقروءة . -

 رسـ مخطط يوضح العبلقة بيف المعمومات والمفاىيـ الواردة في نص يقرأه -

 رسـ مخطط يوضح العبلقة بيف األفكار الواردة في نص يقرأه . -

 والتعبير عنيا وتتضمف :  ميارة تحديد األفكار -2

 تحديد األفكار الرئيسة لنص يقرأه . -

 تحديد األفكار الفرعية والتفاصيؿ لفكرة رئيسية في النص . -

 التعبير عف فيمو لنص يقرأه بأسئمة يجيب عنيا مف خبلؿ أفكار الدرس . -

 ( فيي كالتالي : 2001أما قائمة ميارات الفيـ القرائي ) لفييـ مصطفي ، 

 ي معرفة األفكار الرئيسية القدرة عم -1

 القدرة عمي فيـ  معاني الكممات .  -2

 القدرة عمي تنظيـ عناصر المادة المقروءة . -3

  .القدرة عمي معرفة األفكار التفصيمية لمعبارة -4

 .(  19-18:  2011) عبد الحكيـ ،    
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 ويري ) رسبلف ( أف ميارات الفيـ القرائي تشمؿ :  

 معنى واحد أو متقارب ) المترادفات ( .مختمفة ل اتكمم عمي تعرؼال  -1

والتمييز بيف ىذه المعاني في  مختمفة لكممة واحدة ) المشترؾ المغوي( معاني عمي تعرؼال  -2

 االستخدامات المختمفة .

 استخبلص األفكار مف النص المقروء .   -3

 استخداـ السياؽ في معرفة معانى الكممات والتراكيب الجديدة .  -4

 ار الرئيسية والثانوية .التمييز بيف األفك  -5

 مؿ عميو النص مف أفكار واالحتفاظ بيا حيو في الذىف فترة القراءة .تمتابعة ما يش  -6

 ة أو الكممات المفتاحية ومدي تكرارىا في الفقرات .يامإدراؾ النقاط ال  -7

 إدراؾ التفاصيؿ المساعدة عمي إدراؾ األفكار األساسية .  -8

 بلقة بيف بعضيا البعضتحميؿ النص إلي أجزاء ومعرفة الع  -9

 استنتاج المعنى العاـ وتحديد الموضوع  الرئيسي الذي يدور حولو النص . -10

 إدراؾ ما حدث مف تغيير في المعنى في ضوء ما حدث مف تغير في التراكيب. -11

 التمييز بيف اآلراء والحقائؽ في النص .  -12

 تمخيص األفكار التي يشتمؿ عمييا النص تمخيصا وافيا .  -13

 استخراج النتائج الصحيحة مف الحقائؽ المقدمة .  -14

 إدراؾ أسباب اختيار الكاتب عناويف معينة لبعض الفقرات .  -15

 تفسير الجداوؿ والرسـو البيانية واألشكاؿ التوضيحية . -16
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ؼ ميارات الفيـ، إلي ميارات تفكير تقاربي، وميارات تفكير تباعدي، وىناؾ مف نوىناؾ مف ص

القراءة  و القراءة لتحديد الفكرة الرئيسية و المراجعة و ميارات رئيسية مثؿ التصفحقسميا إلي 

 و فيـ المغة المجازية و  االستنتاج ت ووالمعمومات، تعرؼ نماذج الفقرا لتحصيؿ التفاصيؿ

 ( . 2008تقويـ األفكار ) رسبلف ،  و القياـ بالتعميماتو التنبؤ بالنتائج 

ت أخري لمفيـ القرائي حيث يري أف ميارات الفيـ القرائي تعتمد عمي يقدـ ) الحامولي ( ميارا

تفسير الرموز التي يتمقاىا القارئ الدارس مف النص المقروء، وتتطمب فيـ المعنى والربط بيف 

الخبرات السابقة والمعمومات الراىنة في النص المقروء، وتعتمد عمي عديد مف عمميات تجييز 

 (. 9: 2009المعنى، واالستنتاج والنقد والحكـ عمي مايقرأ )الحامولي المعمومات كي يمكف تفسير

عديد مف  توقد أشار  توفي حياالفرد يقوـ بيا تبرز أىمية الفيـ القرائي مف الوظائؼ التي      

 األدبيات إلي أف أىمية الفيـ القرائي ىي : 

ـ ىو ذروة ميارات القراءة كما ، فالفييتتمحور حوليا كؿ العمميات اآلخر  العممية الكبرى التي -1

أنو يمثؿ أساس عمميات القراءة فبل توجد قراءة حقيقة دوف فيـ، فالفيـ ىو الغاية األساسية في 

 إتماـ العممية القرائية ، حيث أنو القاعدة األساسية التي ينطمؽ منيا المتعمـ لتعمـ القراءة .

ة المختمفة، ويضمف ليـ النجاح، كما عمي التحصيؿ الجيد لممواد الدراسي الدارسيفيعيف  -2

ير المفاىيـ والمصطمحات بمغتيـ وتصوراتيـ بعيدا عف ييساعدىـ عمي استيعاب ما تعمموه ، وتغ

الحفظ واالستظيار واسترجاع المعمومات استرجاعا أليا، ونقد وتقويـ النصوص تقويما سميما، 

بيف الجمؿ، وفيـ العبلقة بيف السبب  وفحصيـ الروابط بيف أجزاء الجممة الواحدة، وفيـ العبلقة

 والنتيجة والعاـ والخاص، وبيف التعبير والتفكير .

يجاد المعنى مف  -3 يعد مطمبا لغويا وتعميميا وتربويا، وذلؾ باف الربط بيف الرمز والمعنى، وا 

كر السياؽ، واختيار المعنى المناسب، وتنظيـ األفكار المقروءة واستخداميا بعد تذكرىا، يجعؿ ف
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القارئ في نحو مستمر وخبراتو في تفاعؿ دائـ، كما أف القراءة لتحصيؿ األفكار الرئيسية في 

الفقرة أو القصة تساعد القارئ عمي أف يمـ بجوانب الموضوع ككؿ، كما أف القراءة  الجممة أو

ؿ عبلوة الختيار التفاصيؿ الميمة تعييف القارئ في التركيز منذ الوىمة األولي، كما يدرؾ التفاصي

 عمي أف فيـ ما بيف السطور يساعد القارئ عمي الدقة والبحث المتعمؽ عف المعنى . 

، كما يساعدىـ  يتيح الفرصة لمطبلب عمي إدراؾ معارؼ ومعمومات عف الثقافات األخرى -4

في حؿ بعض المشكبلت التي تواجييـ في حياتيـ اليومية، كما يتيح الفرصة لمطبلب عمي 

يساعد الطالب عمي تصنيؼ األفكار  و، كما أن لمقروء بأفضؿ صورة ممكنواالستفادة مف ا

 واألحدث في مجموعات متجانسة .

التعمؽ في النص المقروء والتوصؿ إلي عبلقات جديدة ومف ثـ يكتسب الطبلب الثقة  -ػ5

صدار  بالنفس ، كما أنو يكسب الطبلب ميارات النقد الموضوعي، ويعودىـ عمي إبداء الرأي، وا 

األحكاـ باإلضافة إلي أنو ينمي لدي الطبلب القدرة عمي التنبؤ مف خبلؿ المعمومات المقدمة في 

 ( . 2012النص المقروء ) أحمد ، 

 كما أف لمفيـ القرائي أىمية أخري :

الفيـ القرائي يقمؿ مف أخطاء التبلميذ في القراءة ويسيؿ عمييـ سرعة تصحيح ما يقعوف فيو  -

 مف أخطاء.

 التبلميذ ويزودىـ بأفكار ثرية و معمومات مفيدة . لدي غةمنو يرتقي بالكما ا -

 يساعد التبلميذ في التعمؽ في النص المقروء . -

 يكسب التبلميذ ميارات النقد الموضوعي ويعودىـ عمي أبداء الرأي.  -

 ( 20-19: 2010)إبراىيـ،
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 ..كالفيـ القرائي سيالشؽ الثاني مف مرحمو التعميـ األساطبيعة تمميذ  - 5ػ 3ػ 2

لكؿ مرحمة عمرية خصائصيا التي تميزىا ، وتفتح المجاؿ أماـ  كؿ مف يتعامؿ مع أفراد ىذه           

ة تضـ في داخميا تبلميذ و طبلب يتعامموف ويتفاعموف مع يالمرحمة وبما أف كؿ مرحمة دراس

ائص تبلميذ كؿ بعضيـ البعض، ومع معممييـ، ىذا ما دعا إلي التعرؼ عمي طبيعة وخص

مرحمة دراسية، مما يسيؿ التعامؿ معيـ ومعرفة ميوليـ و قدراتيـ واتجاىاتيـ، ونظر ألف الدراسة 

، أوجب ذلؾ معرفة شؽ الثاني مف التعميـ األساسيئي لدي لتبلميذ الالحالية تيتـ بتنمية الفيـ القرا

 القرائي ليؤالء التبلميذ .طبيعية تبلميذ ىذه المرحمة، حتي يمكف التوصؿ إلي ميارات الفيـ 

ف احدي الصفات المتميزة لطبلب المدرسة أو المرحمة المتوسطة ىي قدرتيـ عمي فيـ رؤيتيـ،  وا 

فيعتقد طمبة المدرسة المتوسطة بأنيـ عمي الخشبة المركزية وبأف العالـ بأكممو يراقبيـ ، والطاقة 

 تميز ىؤالء الطبلب. اإلثارة كتشاؼ والعاطفية لطمبة المدرسة المتوسطة ال يمكف تجاوزىا، فاال

 . في األتي وتتحدد أغراض القراءة في المرحمة اإلعدادية

 تمريف التبلميذ عمي صحة القراءة وجودة النطؽ وصحة . -

 إكسابيـ القدرة عمي فيـ ما يقرءوف وما يسمعوف في سرعة ودقة . -

 تدريبيـ عمي التعبير الصحيح كما يقرءوف ويفيموف . -

يع خبراتيـ وتنمية ثروتيـ المغوية بما يحفظونو مف األلفاظ واألساليب الجديدة عمييـ وتربية توس -

 ( 2010أذواقيـ الفنية واألدبية وغرس والقراءة واالطبلع لدييـ  ) إبراىيـ ، 

 اعتبارات تراعي عند تشخيص صعكبة الفيـ القرائي .. -6.3.2

 صعوبات الفيـ القرائي ىيتراعي عند تشخيص  أفاعتبارات يجب  توجد عدة

فرصة التعميـ : يجب التمييز بيف التمميذ الذي يعانى مف صعوبات تعمـ نوعية في الفيـ  -1

 لو فرصة التعمـ . سريفي الصؼ األوؿ االبتدائي  وبيف التمميذ الذي لـ يت ةصاخالقرائي  و 
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أف تكوف األسئمة تابعة محتوي أداة القياس : لكي يصبح مقياس الفيـ القرائي صادؽ ، فبلبد  -2

جات فقرة عامؿ ميـ في تفسير در لما بدوف قراءة المحتوي فالتبعية مفقرة فبل يمكف اإلجابة عمييل

عد قراءتو لمنص، التبلميذ ألف الفيـ القرائي يقاس حينما يستطيع التمميذ اإلجابة عف األسئمة ب

ح التمميذ قادرا عمي اإلجابة عف قياس الفيـ القرائي ينبغي أف يصبلار صادؽ بولكي يصبح االخت

 األسئمة مف قراءة المحتوي .

لغة النص : لكي يفيـ التبلميذ ما يقرؤونو ، البد أف يصبحوا قادريف عمي فيـ بناء المغة  -3

المكتوبة التي يريد المؤلؼ نقميا لمقارئ بما فييا مف أفكار ومعمومات ومفاىيـ فالفيـ القرائي 

نما ىي سمسمة  أفث ينطوي عمي فيـ الجممة،حي الجممة ليست مجرد سمسمة مف الكممات فقط،وا 

 مف الكممات ترتبط ببعضيا البعض وفيميا يتطمب أدراؾ العبلقات.

القدرة العقمية : عمي الرغـ مف أف التحصيؿ في القراءة يرتبط بالقدرة العقمية، إال أف وجود  -4

و في الفيـ القرائي كما أف وجود مشكمة لدي قدرة عقمية عالية عند التمميذ ال يعتبر ضمانا لنجاح

 التمميذ في القراءة أو الفيـ القرائي ال تعنى بالضرورة أف قدرة العقمية منخفضة .

قدرة عمي الفيـ القرائي والطريقة العادية الغير أف القدرة العقمية تستخدـ كمعيار رئيسي تقارف بو 

حينما يكوف متوسط التمميذ في الفيـ القرائي أقؿ ألجراء ىذه المقارنة ىو استخداـ العمر العقمي 

( 2009مف عمرة العقمي بدرجة كبيرة فمف المعتقد أنو ذو صعوبة في الفيـ القرائي ) الصاوي، 

مة المستخدمة في قياس الفيـ ئسسمة يجب عمي المعمـ فيـ نوعية االنوعية األ إلي باإلضافة

شكؿ عاـ عمي سبيؿ المثاؿ أسئمة الفيـ البسيطة قد القرائي ومعرفة مستوى فيـ المادة المكتوبة ب

تتطمب فقط فيما حرفيا واسترجاع مباشر لمنقاط األساسية والتفاصيؿ في القصة أما أسئمة الفيـ 

األخرى فتكوف استداللية بطبيعتيا وتتطمب مف الطالب اشتقاؽ الخبلصات أو االستنتاجات مف 

 .(2011النص)بيندر،
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 .. حسيف الفيـ القرائياستراتيجيات لت -7.3.2

فيـ محتوي المادة المطبوعة وضع الباحثوف عدة استراتيجيات لتحسيف ل و ألىمية الفيـ القرائي

الفيـ القرائي ،فمعرفة ميارات الفيـ القرائي تزيد مف متعة القراءة فبناء ميارات الفيـ القرائي 

ثراء المفردات ومعمـ ا  قاف المغة و يتطمب استراتيجية طويمة األجؿ تعتمد عمي التعميـ عف طريؽ إت

 واعي بأىمية الفيـ 

( " أف خبرة الطفؿ ىي نقطة االبتداء التي يجب أف ينطمؽ منيا  1994ويذكر) فييـ مصطفي ، 

رشاده .  عمؿ مف يقوـ بتربية الطفؿ ويعيد إليو تعميمو وتوجييو وا 

لعمؿ التربوي، وال يسعي لمكشؼ فالمعمـ الذي يعمـ التمميذ ال يدرؾ قيمة الخبرة وأثرىا في ا    

نمائيا وتنويعيا ىو معمـ فاشؿ، ال نتائج حسنة مثمرة عنيا ميما  عنيا أو العمؿ عمي تقديرىا وا 

 يبذلو مف الجيد، ميما كاف ىذا الجيد كبير " .

أف استراتيجيات الفيـ القرائي ىي األدوات التي يمكف أف "( Patriciaوتشير ) باتريشيا    

طبلب لممساعدة في تحديد معنى ما يقرؤوف والتفاعؿ مع الخياؿ، أو غير الخياؿ مف يستخدميا ال

الفيـ يتـ شرحيا أوال لمكبار  إستراتيجية، ولتدريس اقرءو فيـ، واإلجابة عف سؤاؿ حوؿ ما أجؿ ال

 كأدوات قبؿ شرحيا لمطمبة حتي يتمكف الكبار مف اإلجابة عمي أي أسئمة " 

 ( . 134-133:  2012) سالـ ،  

راستو وفي توضيح واستخداـ ىذه االستراتيجية يزيد مف كفاءة المتعمـ لفيـ ما يقوـ بد       

مألوفة عف طريؽ ربطيا بالمفاىيـ التي تعمميا الطبلب مف خبلؿ استخداـ الغير الكممات  معاني

 ( . 2012مقاطع الكممات ، والمترادفات ، واألمثمة ولممفردات األصمية ) الشرقاوي ، 

 -وفي ما يمي عرض ليذه االستراتيجيات :        

 استراتيجية القارئ األساسي : -1
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يقصد بيا مجموعة الكتب المتتابعة غير المرتبطة ، والمواد المدعمة ، والتي يراد منيا تزويد 

، حيث تتضمف مجموعة القراءات المتدرجة  القاري بالمواد التي تزودىـ بالميارات الرئيسية لمقراءة

صعوبة تبدأ مف مستويات تعادؿ الصؼ السادس أو الثامف ، وىذه المواد القرائية تتزايد في ال

 مستوي صعوبة ما تتضمنو مف مفردات محتوي القصص ، ونمو الميارات .

 طريقة األنشطة القائمة عمي الخمفية السابقة : -2

ؿ ما يتوفر لدي الطفؿ حيث يعتمد المعالج في ىذه الطريقة عمي البدء في العبلج مف خبل     

 يأو وقائع أو قصص أو أحداث ليجعؿ منيا النقطة األول  أسماء أومف معرفة سابقة مف كممات 

في التنشيط العبلجي ، ثـ تتسع الدائرة أكثر لينتقؿ إلي وظائؼ ىذه األعضاء ويجعؿ مف ذلؾ 

 مادة ومحتوي لؤلنشطة العبلجية في القراءة .

 طريقة الخبرة المغوية : -3

الفيـ القرائي مع  تقوـ ىذه الطريقة عمي استخداـ ما لدي التمميذ مف خمفية لغوية في تنمية 

المختمفة لمغة مف استماع أو كبلـ و قراءة و  شكاؿ والصوراالجاد رابط بيف االعتماد عمي إ

ىذه القصص يتخذىا المدرس أساس لتعميـ  إفكتابة قصص، وعرضيا عمي المدرس، حيث 

 اءة .التمميذ القر 

وىي طريقة لمقراءة ولدراسة محتوي الكتب K اإلطار االعتماد عمي طريقة  هىذويمكف في 

 Kالدراسية، حيث تشير األحرؼ المتقطعة إلي األىداؼ أو المطموب مف الطفؿ ؛ حيث تشير 

ما الذي أريد أف  Wإلي ماذا  أعرؼ حيث يفكر فيما قرأ أما الحرؼ الثاني في ىذه الطريقة  

 ماذا تعممت حيث يقرأ التمميذ قراءة صامتة ثـ يكتب ما تعممو مما قرأ .   Lحرؼ أكشفو و 
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  -بناء معنى المفردة والمفاىيـ: -4

مف الضروريات لبناء مفردات الطفؿ وفيـ الكممات وىو ما يربط ارتباط وثيقا باإلنجاز في القراءة 

 والتحصيؿ فييا .

عيؽ إلي حد كبير فيـ ما يقرأه الفرد، وكمما كانت ومف ثـ فإف المعرفة المحدودة بالمفردات ي

يمكف تحسيف الفيـ القرائي لمف يعانى مف  أكثر صعوبةالمفردات أكثر تجريدية كاف فيـ المفاىيـ 

األطفاؿ لمياراه االستماع يستمع صعوبات في الفيـ القرائي بإعداد قصة لمسماع قبؿ القراءة 

وبعدىا يمقي األسئمة التي تعزز ميارات الفيـ القرائي ومف  لمفيـ، ثـ يقـو المعمـ بسرد القصة ليـ

المتوقع أف استراتيجية اإلصغاء تحسف ميارة الفيـ مع تنشيط الخمفية المعرفية لدي التبلميذ عف 

 ( . 2012موضوع القراءة ) سالـ ،

 ( بعض اإلجراءات البلزمة لتحسيف الفيـ :  1990ولقد ناقش ) ىاريس وسابي ، 

يـ المفردات الموجودة في مادة القراءة : فبل يكفي استخداـ تفسير الرموز دوف فيـ ضرورة ف -

المفردات يجب تدريب التبلميذ غمي استخداـ القاموس المغوي وذلؾ لمبحث عف معاني الكممات 

  لتي ال يفيـ معناىا .ا

 تمميذ عمي تحديد الغرض األساسي مف القراءة.لممساعدة  الدافعيةتعتبر    -

فقد يكوف مف السيؿ فيـ األسماء ولكف مف يصعب فيـ  رورة مناقشة تكويف المفاىيـض -

 العبلقات بيف المفردات .

 –ومعرفة التفصيبلت  –ميارات القراءة أساس عممية الفيـ  فالقراءة ميمة مف أجؿ مبلحظة  -

تطبيؽ ما  –ر تنظيـ األفكا –الوصوؿ إلي النتائج  –تتبع األحداث  –ومعرفة األفكار الرئيسية 

 قرأ في حؿ المشكبلت ثـ أخيرا تقويـ المادة المقروءة  . 
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تطوير المقررات الدراسية أف فيـ الكممة ضمف السياؽ يعتبر أساسا لمفيـ ومف ىنا يجب  -

 استخداـ مترادفات لمكممة الواحدة . ىو هتدريب التمميذ عمي استخداـ معاني جديد

وعمي البحث عف الكممات وفيـ مراد فات الكممة والتدريب  تدريب التمميذ عمي عممية التصنيؼ -

 والتدريب عمي الكممات الصعبة والجمع (  –عمي أصوؿ الكممات ) المفرد 

حؿ أسئمة عمي  –استنتاج نياية القصة  –وضع عنواف لقصة  –استخبلص الفكرة الرئيسية  -

 ( .2011القطعة المقروءة )عبد الحكيـ ، 

( أف الفيـ المقروء عممية تنظيـ ذاتي،  2004) جسي إي وزميميو ، وفي نفس السياؽ أكد 

تظير عندما يبطئ القارئ حتي يفيـ ما قرأ، وعندما يعيد القراءة حتي يفيـ ، كذلؾ األسئمة التي 

يسأليا القارئ لنفسو أثناء القراءة مثؿ ماذا يريد الكاتب، ما صحة ىذه المعمومة، معرفة الفكرة 

، كميا عمميات تنظيـ ذاتيا لمتعمـ تساعد في عبلج الضعؼ في الفيـ القرائي الرئيسية مف النص

 ( 2012نقبل عف ) السيد ،  لدي التبلميذ ذو صعوبات التعمـ

استراتيجيات التنظيـ الذاتي  استخداـوقد أشارت  الكثير مف الدراسات والبحوث العممية إلي أف   

تأثيرىا عمي ميارات الفيـ القرائي وفي توجيو تعمـ يمكف أف يمثؿ إطار عمؿ فعاؿ لتفعيؿ مل

األنشطة المعرفية وفي تحقيؽ مستويات مرتفعة مف التحصيؿ األكاديمي وفي جميع المواد 

 ( . 2012الدراسية ) مشعؿ ، 
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 :تمييد . 1.3

التدريس التبادلي والفيـ  بإستراتيجيةيشتمؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي اىتمت       

القرائي والدراسات التي جمعت بيف كؿ مف التدريس التبادلي والفيـ القرائي ولقد تـ سرد ىذه 

 الدراسات مف األقدـ ألي األحدث.

 دريس التبادلي :الت إستراتيجيةالدارسات التي تناكلت . 2.3

 (:2006دراسة بمجكف ) -1

ميارة االستدالؿ العممي  نميوفاعمية التدريس التبادلي في تاء قصي استالىدفت الدراسة       

لدي تمميذات المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية بمكة المكرمة في مادة العمـو ، 

لي الرابع والخامس وزعت كؿ مرحمة ( تمميذة مف صفي ا100تكونت عينة البحث مف )

( تمميذة مف صفي الرابع والخامس  وكذلؾ المجموعة 25مجموعتيف تجريبية مكونو مف )

الضابطة وزعت الطالبات مف المستويات ذات التحصيؿ ) العالي ، والمتوسط ، والمنخفض (  

حميمي في عرض بند والمنيج الت (45) واستخدمت الباحثة اختبار ميارات االستدالؿ متضمف

معمـ و الطمبة عند التدريس التبادلي وكيفية بناءىا وأدوار ال لئلستراتيجيةاألسس النظرية 

لممنيج التجريبي في قياس التحصيؿ الطالبات في المجموعتيف التجريبيتيف  ضافةاالاستخداميا ب

 وكانت مف نتائج الدراسة  :   

( في اختبار ميارات االستدالؿ  0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى   -

تعزى ألي المستوى التعميمي أي بيف الرابع والخامس ، بينما يوجد فروؽ ذات داللة العممي 

ؿ حسب متغير التحصي العممي ميارات االستدالؿ ( في اختبار0.05عند مستوى)إحصائية 

 رتفع .لصالح المجموعات التجريبية وكانت اعمي المستويات ذات التحصيؿ الم
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 :(  2006دراسة ناجي )  - 2

التعمـ التبادلي في االستيعاب االستماعي والتعبير  إستراتيجيةبياف أثر  إليىدفت الدراسة  

الكتابي لدي طمبة الصؼ التاسع األساسي في مدارس منطقة جنوب عماف التعميمية التابعة 

     مف لتجريبي وتكوف إفراد الدراسةلوكالة الغوث الدولية في األردف ،وأتبع الباحث المنيج شبو ا

( 86(  طالبا وطالبة تـ توزيعيـ عمي مجموعتيف تجريبية وضابطة بمغ عدد التجربة )167)

( طالبا ودرست 81طالبا درست باستخداـ استراتيجية التعميـ التبادلي، والضابطة بمغ عددىا )

ار تحصيمي في االستيعاب باختأىداؼ دراسية استخداـ الباحث بالطريقة االعتيادية ولتحقيؽ 

مف إعداد  استماعية( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ونصوص 40االستماعي مكوف مف )

الباحث حسب استراتيجية التعميـ التبادلي وقائمة ميارات االستيعاب االستماعي و مؤشراتيا 

 اآلتية : السموكية ، وكذلؾ قائمة تصحيح التعبير الكتابي وتوصمت الدراسة لمنتائج 

الطمبة عمي اختبار  ء( في أدا0.05عند مستوي الداللة) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية -

التعمـ التبادلي ،الطريقة االعتيادية ( لصالح  إلستراتيجيةاالستيعاب االستماعي تبعا )

 استراتيجية التعميـ التبادلي  .

( في تحصؿ طمبة  0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )  -

الصؼ التاسع األساسي في مدارس منطقة جنوب عماف التعميمية في االستيعاب 

 االستماعي تبعا لمتفاعؿ بيف الجنسيف والطريقة .

( في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي) -

لكتابي ) استراتيجية التعميـ األساسي في مدارس منطقة جنوب عماف التعميمية في التعبير ا

 التبادلي والطريقة االعتيادية ( لصالح التعميـ التبادلي .
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( في تحصيؿ طمبة 0.05صائية عند مستوي الداللة )عدـ وجود فروؽ ذات داللة إح -

الصؼ التاسع األساسي في مدارس منطقة جنوب عماف التعميمية تبعا لمتفاعؿ بيف الجنس 

                        .والطريقة

 : (2008) ألحارثيدراسة  -3 

رات ما نمية مياتتراتيجية التدريس التبادلي في ىدفت الدراسة إلي معرفة فاعمية استخدـ اس    

ي القراءة ، وتقويـ في القراءة التخطيط لمقراءة ، والمراقبة والتحكـ ف وراء المعرفة في القراءة 

 بلب المرحمة الثانوية .منفصمة ومجتمعة ، في مادة القراءة لدي ط"

وقد تـ اختبار تمؾ الفروض عف طريؽ إجراء دراسة شبو تجريبية عمي عينة مختارة عشوائيا      

جرير بمحافظة  ةمف مجتمع الدراسة ، حيث شمؿ طبلب الصؼ الثاني الثانوي شرعي في ثانوي

لبا يمثموف ( طا60جدة بسعودية خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ وتكونت عينة الدراسة مف )

مجموعتي الدراسية ، المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي 

( طالبا ، والمجموعة الضابطة التي درست باستخداـ الطريقة التقميدية وعدد 30وعدد طبلبيا )

 ( طالبا . 30طبلبيا )

أعد استراتيجية التدريب التبادلي وقد أختار الباحث الوحدات الدراسية المخصصة لمدراسة ، و  

يتـ  بحيثتأكد مف صدقو وثباتو لممي يار تحصتبة التجريبية ، كما قاـ بإعداد اخلتدريس مجموع

 بعديا (   تطبيقو عمي المجموعتيف التجريبية والضابطة ) قبميا و

و ؿ إلي انتوصال( ، وقد تـ ANOVAوباستخداـ تحميؿ التبايف المصاحب كأسموب إحصائي ) 

(  بيف متوسط درجات المجموعتيف في  0.05)  ؽ ذات داللة إحصائية عند مستويتوجد فرو 

 ميارات ) التخطيط لمقراءة ( وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية .
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 ( : 2011دراسة الكبيسي )  -4

 ىدفت الدراسة إلي قياس أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي عمي التحصيؿ والتفكير      

الرياضي لطمبة الصؼ الثاني متوسط في مادة الرياضيات بمدرسة قصديو أحد مدارس الرمادي 

، وكانت  لبعديا لمنيج شبو التجريبي ذات االختباربمحافظة األنبار بالعراؽ ، واتبع الباحث ا

( طالبا درست 21( طالبا تقسموا إلي مجموعتيف، تجريبو عددىا )42عينة الدراسة قد تكوف مف )

طالبا درست بطريقة االعتيادية  (21ستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي والضابطة وعدده)با

وتمت مكافئة المجموعتيف في المتغيرات الداخمية  وأعد الباحث اختباريف األوؿ تحصمي تكوف 

( فقرة 38( فقرة لقياس مستويات بموـ الثبلث ، والثاني لمتفكير الرياضي تكوف مف )50مف )

لكيبلىما الصدؽ والثبات والتحميؿ اإلحصائي لفقراتيما وقد أظيرت النتائج تفوؽ وأجري 

 المجموعة التجريبية عمي المجموعة الضابطة في التحصيؿ والفكر الرياضي . 

 ( :  2012العالف )  -5

معرفة أثر استخداـ طريقة التدريس التبادلي عمي التحصيؿ الدراسي في  إليىدفت الدراسة   

ربية القومية االشتراكية لتبلميذ الصؼ الثامف مف مرحمة التعميـ األساسي ، في الجميورية مادة الت

العربية السورية ، بمحافظة ريؼ دمشؽ ، منطقة الغوطو الشرقية  اعتمدت الدراسة عمي المنيج 

التجريبي ، لكشؼ أثر استخداـ طريقة التدريس التبادلي في التحصيؿ الدراسي في مادة التربية 

الصؼ الثامف األساسي في منطقة  وتكونت عينة دراسية مف جميع تبلميذ لقومية االشتراكية ا

( مف التبلميذ 504الغوطو الشرقية ) المميحة ( التابعة لمحافظة ريؼ دمشؽ والمكونة مف ) 

غراض الدراسية بوصفيـ عينة ضابطة وتجريبية والتمميذا  (132اختير منيـ بالطريقة العشوائية )

الباحثة اختبار تحصيمي باالعتماد عمي األىداؼ السموكية التي تـ إعدادىا ، باإلضافة  أعدت

 إلي تصميـ دروس مف مادة التربية القومية وكانت مف نتائج الدراسة اآلتي : 
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( بيف متوسطي درجات تبلميذ 0.01وجود فروؽ ذات داللو إحصائية عند مستوي الداللة ) -

 لبلختبار . ألبعديات الضابطة في التطبيؽ المجموعة التجريبية والمجموع

( بيف متوسطي درجات كؿ  0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة  )  -

 مف المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيقيف القبمي والبعدي لبلختبار  

 ( : 2013المجيد كعبكد )  عبد  -6

جية التدريس التبادلي في حؿ المشكبلت الرياضية لدي ىدفت الدراسة إلي معرفة أثر استراتي  

اف تتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمدت الباحث

أئمة البقيع  تصميما تجريبيا وتكونت عينو الدراسية مف تمميذات الصؼ الخامس ابتدائي مف

( تمميذة كمجموعة 12( تمميذه منيا )24ىا )لمبنات  في محافظة ميساف بالعراؽ وكاف عدد

( تمميذة كمجموعة ضابطو وطبقت التجربة عمي المجموعتيف تمميذات المجموعة 12تجريبية و )

التجريبية درست وفؽ استراتيجية التدريس التبادلي بينما تمميذات المجموعة الضابطة درست وفؽ 

لبحث وفؽ الخطط الدراسية المعدة الطريقة االعتيادية حيث درست الباحثتاف مجموعتي ا

 ( فقرة وقد أسفرت النتائج عف:22كما أعدت الباحثتاف اختيار تحصيمي مكوف مف)لممجموعتيف 

( بيف متوسط درجات تمميذات 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ) -

لمجموعة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة ولصالح ا

 التجريبية .
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 ( :2014أبك سرحاف ) دراسة -7

ىدفت الدراسة إلي تقصي أثر استراتيجية التعميـ التبادلي في تحسيف ميارات االستماع الناقد لدي 

طمبة الصؼ التاسع األساسي ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة صمـ الباحث أداة الدراسة المتمثمة في 

( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد لقياس ميارات 25كوف مف )اختيار ميارات االستماع الناقد الم

 االستماع الناقد .

كما استخدـ المنيج الشبو تجريبي حيث طبؽ اختبار االستماع الناقد القبمي عمي مجموعتيف 

التجريبية والضابطة ثـ دراسة المجموعة التجريبية وفؽ استراتيجية التعمـ التبادلي ، بينما درست 

( طالب وطالبة 121لضابطة بالطريقة االعتيادية حيث يكوف إفراد الدراسة مف )المجموعة ا

موزعيف عمي أربعة شعب  شعبيتيف تجريبيتيف ، وشعبيتيف ضابطتيف مف طمبة الصؼ التاسع 

 : مف مديرية تربية الزرقاء األولي بالعراؽ وأظيرت النتائج

المجموعتيف لصالح طمبة المجموعة بيف  (0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي) -

     .التجريبية الذيف درسوا باستخداـ التعميـ التبادلي 

الجنسيف ولصالح  وجود فرؽ ذوو داللة إحصائية في اختبار االستماع الناقد يعزي ألثر -

 اإلناث .                                                 

 والجنسيف .                                اإلستراتيجيةألثر التفاعؿ بيف عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية يعزي  -

 ( : 2014دراسة جربكع ) -8

ىدفت الدراسة إلي تقصي فاعمية توظيؼ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في   

الدراسة الرياضيات و االتجاه نحوىا لدي طبلب الصؼ الثامف األساسي بغزة ، وتكونت عينة 

اإلعدادية البلجئيف في  حالثامف األساسي  بمدرسة ذكور رف ( طالب مف طبلب الصؼ60مف )

حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي وقسمت العينة إلي مجموعتيف ، مجموعة  حمحافظة رف
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( طالب درست باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي، ومجموعة 30تجريبية وتكونت مف )

الدراسة قاـ الباحث بإعداد  ( طالب درست بالطريقة التقميدية، وألغراض30نت مف )ضابطة تكو 

( فقرة ومقياس االتجاه نحو 22ر لقياس ميارات التفكير في الرياضيات مكوف مف )بااخت

 الرياضيات، وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي: 

طبلب درجات   ( بيف متوسط0.01)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عف مستوي الداللة   -

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانيـ في المجموعة الضابطة في اختيار التفكير في 

 .الرياضيات لصالح طبلب المجموعة التجريبية 

 الدراسات التي تناكلت الفيـ القرائي :  -3ػ3

 ( : 2001السميماف )  ػ دراسة1

استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي أثر برنامج قائـ عمي 

تنمية ميارة الفيـ القرائي لدي تمميذات صعوبات القراءة في الصؼ السادس ابتدائي في مدرسة 

( 33نسيبة بنت كعب االبتدائية لمبنات بدولة البحريف، في منطقة حمد وتتكوف عينة الدراسة مف )

س االبتدائي واستخدمت الباحثة في ذلؾ تمميذة ذوات صعوبات الفيـ القرائي، لمصؼ الساد

بطو المنيج التجريبي حيث قسمت العينة إلي مجموعتيف مجموعة تجريبية، ومجموعة ضا

الدرجة الكمية في و  الميارات المسبقة ألتحصيمي واالختبار  و العمر و تيف في  الذكاءمتكافئ

ا وراء المعرفة، وتـ تحقيؽ التكافؤ في االختبار القبمي لميارة الفيـ القرائي باستخداـ استراتيجية م

كؿ استراتيجية مف استراتيجيات ما وراء المعرفة، فما عدا استراتيجية التقييـ حيث ظيرت داللة 

تحقيؽ التكافؤ في الدرجة الكمية  ـلصالح المجموعة الضابطة ، كما ت (0.05عند مستوي )

 ميارة مف ميارات الوعي القرائي . لمقياس ميارات الوعي القرائي وتـ تحقيؽ التكافؤ في كؿ



55 
 

حيث تـ تدريب تمميذات المجموعة التجريبية عمي األنشطة والميارات المتضمنة في البرنامج 

التدريبي " القراءة واالستراتيجيات التفكير" بينما لـ تتمؽ المجموعة الضابطة أي تدريب ؛ وقد 

دقيقة ومدي كؿ  50ي كؿ يـو ، مدتيا استغرقت مدة التدريب أربعة أسابيع )شير( بواقع جمسة ف

 دقيقة . 30جمسة تقويمية 

في القراءة الصامتة واختبار  ألتحصيميعدد مف األدوات منيا اختبار  دعدابإكما قامت الباحثة  

الميارات المسبقة لمفيـ القرائي، واختبار ميارات الفيـ القرائي؛ باستخداـ استراتيجيات ما وراء 

ي القرائي، باستخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة باإلضافة إلي اختبار المعرفة ومقياس الوع

عبلجي  باستخداـ استراتيجيات ما  كما أعدت الباحثة برنامج تدريس الذكاء المصفوفات لرافف

 :وراء المعرفة لتنمية الفيـ القرائي لدي تمميذات ذوات صعوبات القراءة  وأظيرت نتائج الدراسة 

( بيف التطبيقيف القبمي 0.001داللة إحصائية عند مستوي الداللة )وجود فروؽ ذات  -

والبعدي الختبار الفيـ القرائي لدي تمميذات المجموعة التجريبية لصالح المجموعة 

 التجريبية.

بيف التطبيقيف القبمي والبعدي في (0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي   -

 نسبة لممجموعة الضابطة لصالح التطبيؽ البعدي لااختبار الفيـ القرائي ، وذلؾ ب

بيف التطبيقيف القبمي والبعدي في  (0.001)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي  -

اس الوعي القرائي لدي تمميذات المجموعة التجريبية وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي، يالمق

بمي والبعدي في ميارات التقييـ لقاات داللة اإلحصائية بيف التطبيؽ بينما ال توجد فروؽ ذ

 لدي المجموعة التجريبية . 
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اس الوعي القرائي لدي تمميذات يتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسط نمو مق   -

المجموعة التجريبية والضابطة بيف القياس القبمي والبعدي، و لذلؾ لصالح التمميذات 

 المجموعة التجريبية .

بيف التطبيؽ القبمي والبعدي في (0.001)ة عند مستويروؽ ذات داللة إحصائيتوجد ف -

اس الوعي القرائي، وذلؾ بالنسبة لتمميذات المجموعة الضابطة في استراتيجية التخطيط يمق

بيف  (0.05)لصالح التطبيؽ البعدي، كما يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي 

بيف التطبيقيف القبمي و  (0.05)التطبيقيف القبمي والبعدي لدي إحصائية عند مستوي 

البعدي لدي تمميذات المجموعة الضابطة في مقياس الوعي القرائي في استراتيجية المعرفة 

 المشروطة لصالح التطبيؽ البعدي .

تابعة في استخداـ عدـ ظيور فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ البعدي والم -

التمخيص في اختبار الفيـ  و لفكرة الرئيسيةا و والمعاني الرئيسة و االستراتيجيات  التقييـ

( في استراتيجية التنبؤ وذلؾ لصالح األداء 0.05القرائي بينما ظيرت داللة عند مستوي)

(في استراتيجية المعني الضمني؛ وذلؾ 0.001البعدي، كما ظيرت داللة عند مستوي )

لدرجة الكمية لبلختبار ( في ا0.05لصالح األداء البعدي وبالتالي ظيرت داللة عند مستوي )

لصالح األداء البعدي، بينما لـ تظير أي داللة لدي تمميذات المجموعة الضابطة في 

 التطبيؽ البعدي والتبعي.

توجد فروؽ ذات داللة احصائية في متوسط نمو ميارات الفيـ القرائي لدي طالبات  -

لح تمميذات المجموعة المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبمي والبعدي وذلؾ لصا

 التجريبية.
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متابعة في ميارات عدـ ظيور فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيقيف القبمي والبعدي وال -

القرائي  الوعي التقييـ والتنظيـ والمعرفة المشروطة وفي الدرجة الكمية لمقياسو الوعي القرائي 

لؾ لصالح األداء البعدي ( في ميارات التخطيط، وذ0.001بينما ظيرت داللة عند مستوي)

 . بينما لـ تظير أي داللة لدي تمميذات المجموعة الضابطة في التطبيقيف البعدي والتتبعي

 (:2005دراسة محمد ) -2

ىدفت الدراسة إلي تقديـ برنامج لمتعميـ العبلجي لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ذوي   

عمي تنمية مستوي تمثيميـ المعرفي صعوبات التعمـ في الفيـ القرائي يعمؿ في األساس 

بالنسبة لمستوي الفيـ القرائي  هأثر  عمي الية ذلؾ البرنامج في التعرؼلممعمومات، واختبار فع

( 10ليؤالء التبلميذ وأتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي وقد تكونت عينة الدراسة مف )

الزقازيؽ التعميمة بمحافظة الشرقية بمصر أطفاؿ مف الذكور بالصؼ السادس االبتدائي بإدارة 

يعانوف مف صعوبات تعمـ في الفيـ القرائي، وال يعانوف مف أي أعاقة أخري أو اضطرابات 

مجموعتيف إحداىما تجريبية، واألخرى  إليسموكية أو انفعالية وفقا لتقارير معممييـ وتـ تقسيميـ 

سبة الذكاء، والمستوي االجتماعي ضابطو متساويتيف، ومتجانستيف في العمر الزمني، ون

غراض الومات، ومستوي الفيـ القرائي و واالقتصادي والثقافي ومستوي التمثيؿ المعرفي لممعم

المستوي االجتماعي والثقافي  ةمار تبار ستانفورد بينيو لمذكاء واستالدراسة استخدـ الباحث اخ

ومقياس مستوي التمثيؿ المعرفي  واختبار المسح النيورولوجي  لمتعرؼ عمي ذوي صعوبات التعمـ

ار الفيـ القرائي الذي أعده الباحث و برنامج التعميـ العبلجي وأسفرت النتائج بومات واختلممعم

  الدراسة : 

ت، فعالية برنامج التعميـ العبلجي المستخدـ في تنمية مستوي التمثيؿ المعرفي لممعموما -

 بيف متوسطي رتب (0.01)مستوي فروؽ دالة عند  توتحسيف الفيـ القرائي حيث وجد
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درجات المجموعتيف التجريبية و الضابطة في المقياس البعدي لمستوي التمثيؿ المعرفي  -

بيف (  0.01)عند مستوي  وعة التجريبية، ووجدت فروؽ دالةلممعمومات وذلؾ لصالح المجم

لقياس متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لصالحا ا

البعدي ، ولـ توجد فوؽ دالة بيف متوسطي رتب درجات المجموعة الضابطة في ذات 

القياسييف، وال بيف متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي  

بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية و  (0.01)كما وجدت فروؽ دالة عند 

فيـ القرائي لصالح المجموعة التجريبية، وبيف القياسيف القبمي الضابطة في القياس لم

 والبعدي لمفيـ القرائي لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي .

 ( : 2005دراسة مفمح ) -3 

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ أثر استخداـ التعمـ التعاوني في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي 

( طالب 58سعودية وتكونت عينة الدراسة مف)لاانوي في ثانوية حائؿ بلدي طمبة الصؼ األوؿ الث

( طالبا في شعبية تمرينيو تدرس موضوعات القراءة بأسموب 27في الشعبيتيف األولي والثانية و )

( طالب في الشعبة الضابطة ، تدرس موضوعات القراءة بأسموب  31التدريس التعاوني، و)

( بند  20سة استخداـ الباحث اختبار الفيـ القرائي مكوف مف )التعمـ التقميدي وألغراض الدرا

ودليؿ المدرس لتدريس موضوعات القراءة وفؽ أسموب التعمـ التعاوني كما استخدـ الباحث في 

 التالية :  النتيجةدراستو المنيجيف التجريبي والوصفي وقد توصمت الدراسة إلي 

طمبة مجموعة التجريبية، تدؿ عمي فاعمية حدوث نمو واضح في ميارات الفيـ القرائي لدي  -

 أسموب التعمـ التعاوني في تنمية ميارات الفيـ القرائي، مقارنة باألسموب التقميدي.
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 ( : 2008دراسة عرقاكم )  - 4

ي والتحصيؿ الدراسي و أسموب التعمـ التعاوني والتنافس نتائجىدفت الدراسة إلي التعرؼ إلي أثر  

ـ القرائي لمشعر العربي لدي طمبة الصؼ العاشر األساسي وقد تكونت ميارات الفيباالحتفاظ 

حكومية و الجنيف  طمبة لمصؼ العاشر األساسي مف مدارس محافظة  (140) عينة الدراسة مف

مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعة ضابطة، حيث درست التجريبية أألولي باستخداـ  إليتـ تقسيميـ 

مجموعة التجريبية الثانية باستخداـ التعمـ التنافسي ،في حيف التعمـ التعاوني، بينما درست ال

درست المجموعة الضابطة باستخداـ التعمـ التقميدي، واستخدمت الباحثة في ذلؾ المنيج 

التجريبي ولغرض الدراسة أعدت الباحثة اختبار تحصيمي، بعد االطبلع عمي الدرسيف السابع 

لصؼ العاشر األساسي؛ ثـ تحديد فقرات االختبار والتاسع مف كتاب المطالعة والنصوص مف ا

، لمتأكيد مف صدؽ األداء ثـ عرضو عمي مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة لتحصيميا

والكفاءة في كمية العموـ التربوية بجامعة النجاح التربوية، كما قامت الباحثة بحساب ثبات 

صعوبة ومعامؿ التمييز لكؿ فقرة مف تـ حساب معامؿ الو  ( 0.77االختيار، حيث بمغت قيمة ) 

( وقد sppsفقرات االختبار،  وقد تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )

 أظيرت نتائج الدراسية ما يمي : 

( في التحصيؿ الدراسي 0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ) -

لصؼ العاشر األساسي بيف القياسييف القبمي، واالحتفاظ بالشعر العربي لدي طالبات ا

والبعدي، واالحتفاظ لدي المجموعة التجريبية األولي ) أسموب التعمـ التعاوني ( في جميع 

المستويات باستثناء التطبيقيف، فتحصؿ الطمبة في القياسيف البعدي واالحتفاظ كاف أفضؿ 

 لقياس القبمي . في جميع مستويات التحصيؿ والدرجة الكمية لمتحصيؿ مف ا
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( في  التحصيؿ الدراسي  0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ) -

واالحتفاظ بالشعر العربي لدي طالبات الصؼ العاشر األساسي بيف القياسييف القبمي، 

والبعدي، واالحتفاظ لدي المجموعة التجريبية الثانية ) بأسموب التعمـ التنافسي ( في 

تويات والدرجة الكمية لتحصيؿ، و أف تحصيؿ الطمبة فالقياسييف البعدي جميع المس

واالحتفاظ كاف أفضؿ في جميع مستويات التحصيؿ والدرجة الكمية لمتحصيؿ مف القياس 

 القبمي .

( في  التحصيؿ الدراسي  0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة )  -

بات الصؼ العاشر األساسي بيف القياسات القبمي، واالحتفاظ بالشعر العربي لدي طال

والبعدي، واالحتفاظ لدي المجموعة التجريبية والضابطة ) أسموب التعمـ التقميدي ( في 

لقياسيف البعدي في اية لمتحصيؿ، وأف تحصيؿ الطمبة  جميع المستويات والدرجة الكم

ية لمتحصيؿ مف القياس واالحتفاظ كاف أفضؿ مف جميع مستويات التحصيؿ والدرجة الكم

 القبمي.  

( في  التحصيؿ 0.05حصائية عند مستوي الداللة ) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إ -

القياس البعدي لمستوي ي العاشر األساسي ف الصؼ الدراسي لمشعر العربي لدي طبلب

كانت نما الفيـ واالستيعاب ، والتقويـ بيف أساليب التعمـ التقميدي والتنافسي والتعاوني بي

القياس البعدي ي مستويات المتبقية والدرجة الكمية لمتحصيؿ في الالفروؽ دالة إحصائية ف

 بيف أساليب التعمـ التقميدي والتنافسي و التعاوني لصالح األسموب التنافسي  .

( في  التحصيؿ الدراسي 0.05) لةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي دال -

مستويات المعرفة باالحتفاظ ي طالبات الصؼ العاشر األساسي ففي الشعر العربي لدي 

 والتذكر والتطبيؽ التقويـ بيف أساليب التعمـ التقميدي والتنافسي والتعاوني بينما كانت
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الفروؽ دالة إحصائية في مستوي الفيـ واالستيعاب، والتحميؿ والدرجة الكمية لمتحصيؿ 

دي والتنافسي والتعاوني لصالح األسموب في االحتفاظ بيف األساليب التعمـ التقمي

  .التنافسي

فيـ ال( في ميارات 0.05 (عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة -

القياس البعدي لميارة ي القرائي لمشعر العربي لدي الطالبات الصؼ العاشر األساسي ف

والتنافسي، بينما كانت ضبط الحركات والحروؼ بيف أساليب التعمـ التعاوني والتقميدي 

القياس البعدي بيف ي الفروؽ دالة احصائية لميارات الفيـ القرائي والدرجة الكمية ف

أساليب التعمـ  التعاوني والتقميدي والتنافسي وأف جميع الفروؽ لميارات فيـ الكممات مف 

عطاء المعنى المقصود مف الرمز المكتوب، و تحديد غرض الشاعر ف ي السياؽ، وا 

ياس البعدي كاف بيف األسموب التنافسي واألسموبيف التعاوني والتقميدي لصالح الق

 األسموب التنافسي .

 (:2011دراسة حمداف ) -5

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فعالية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في     

وراء المعرفة لدى طبلب تدريس القراءة عمى تنمية بعض ميارات الفيـ القرائي وميارات ما 

لباحث المنيج شبو تجريبي وطبقت الدراسة عمي االمرحمة الثانوية بمحافظو قنا، وقد استخداـ 

عينة مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي، موزعيف عمي شعبتيف تمثؿ أحداىما المجموعة التجريبية 

ضابطة درست  ىلما وراء المعرفة وآلخر  لئلستراتيجيةدرست بعض موضوعات القراءة وفقا 

حث اختبار المحتوي التعميمي نفسو بالطريقة التقميدية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ البا

 قاس ميارات ما وراء المعرفة وقد توصمت الدراسة إلي النتائج التالية : يم و ميارات الفيـ القرائي
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جات ( بيف متوسطات در 0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) -

الطبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمي اختبار ميارات الفيـ 

 القرائي، لصالح طبلب المجموعة التجريبية .

( بيف متوسطات درجات 0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة ) -

ميارات الفيـ  طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمي اختبار

القرائي، عند المستوي أالستنتاجي والميارات والمتضمنة، وعند المستوي الناقد والميارات 

المتضمنة فيو، وعند التنبؤ اإلبداعي والميارات المتضمنة فيو، وعند المستوي اإلبداعي 

 والميارات المتضمنة فيو لصالح المجموعة التجريبية .

( بيف متوسط درجات الطبلب 0.01عند مستوي داللة )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -

المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي عمي مقياس ميارات ما وراء 

 المعرفة بمياراتيا الثبلث ) التخطيط والمراقبة والتقييـ ( لصالح المجموعة التجريبية 

 ( :  2012دراسة عكض )  - 6

توظيؼ برنامج محوسب لعبلج الضعؼ في بعض الميارات ي بياف فاعمية ة الىدفت الدراس

القرائية لدي تبلميذ الصؼ الرابع األساسي ،مف المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في 

محافظة شماؿ غزة وتكوف مجتمع الدراسة مف تبلميذ الصؼ الرابع األساسي وتـ اختيار 

لدراسة فييا، ثـ قاـ صديو لتطبيؽ امدرسة ذكور بيت الىيا االبتدائية لبلجئيف بطريقة ق

( تمميذ حيث استخدـ في  24ار فصؿ دراسي كمجموعة تجريبية مكونة مف ) يالباحث باخت

بعض عداد اختيار تشخيصي يتضمف إيبي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسية تـ ذلؾ المنيج التجر 

تبار معرفيا ف يمتمكيا تبلميذ الصؼ الرابع األساسي، واخإالميارات القرائية التي يجب 

 يتضمف أىـ الميارات
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القرائية التي أخفؽ بيا التبلميذ، والتي تـ بناء البرنامج بحسبيا، وبطاقة مبلحظات لميارات 

النطؽ القرائي مصحوبة باختبار قرائي ، وبعد تحقؽ مف صدؽ وثبات األدوات،  ثـ تطبيقيا عمي 

داـ معامؿ االرتباط بيرسوف، ومعادلة جتماف عينة الدراسية، وتـ معالجة الدراسة إحصائيا باستخ

ومعامؿ كودر ومعادلة ألفا كرونباخ، ومعادلة ىوليسيتي، واختبار )ت( لمفروؽ بيف متوسطي 

درجات عينتيف مستقمتيف، واختبار )ت( لمفروؽ بيف متوسطي درجات عينيف مرتبطتيف ومعامؿ 

الضعؼ في الميارات القرائية وقد برنامج في عبلج الكسب ببلؾ، ومربع آيتا لمتحقؽ مف أثر 

 أسفرت نتائج الدراسية ما يمي : 

(بيف متوسطات درجات تبلميذ 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ) -

المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار المعرفي لمميارات القرائية وعمي بطاقة 

 المبلحظة لمميارات القرائية بعد تطبيؽ البرنامج لصالح المجموعة التجريبية .

( بيف متوسطي درجات تبلميذ 0.05)ند مستوي توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ع -

المجموعة التجريبية في االختبار المعرفي لمميارات القرائية وعمي بطاقة المبلحظة 

 لمميارات القرائية وكانت الفروؽ لصالح التطبيؽ البعدي . 

توجد فاعمية لبرنامج المحسوب لعبلج الضعؼ في بعض الميارات القرائية لدي تبلميذ  -

 ابع األساسي . الصؼ الر 

( بيف متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية 0.05توجد عبلقة ارتباطيو عند مستوي ) -

 جاتيـ في بطاقة المبلحظة لمميارات القرائية. ر المعرفي لمميارات القرائية ودر في االختبا
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 :( 2012)  دراسات العزاكم -7 

مية ميارات القراءة الجيرية عند تبلميذ الصؼ ىدفت ىذه إلي معرفة أثر استراتيجية ليد في تن   

الرابع االبتدائي، في مدرسة المفرؽ االبتدائية لمبنيف في مركز محافظة ديالي بيعقوبة ولتحقيؽ 

(  61ىدؼ الدراسة استخداـ البحث المنيج التجريبي، وطبقت الدراسة عمي عينة تكونت مف ) 

وزعت عشوائيا عمي مجموعتيف ضابطة وتجريبية  تمميذا مف تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي وقد

( تمميذا في المجموعة الضابطة درس الباحث 31(  تمميذا في المجموعة التجريبية و )30بوقع )

المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية ليد والمجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية كما كافا 

غيرات العمر الزمني والتحصيؿ الدراسي لآلباء و الباحث بيف التبلميذ مجموعتيف البحث في مت

طمب تحقيؽ ىدؼ البحث وجود األميات، ودرجات المغة العربية في العاـ السابؽ الثالث ابتدائي ت

قاـ الباحث بإعداد و لقياس الميارات الثبلث صحة القراءة، وفيـ المقروء، و سرعة القراءة أدوات 

( فقرة، واختبار قطعة قرائية، مكونو 22وء يتكوف مف )اختبار تحصيمي لقياس ميارة فيـ المقر 

( كممة مف كتاب القراءة العربية لمصؼ الرابع االبتدائي لقياس مياراتي الصحة و 311) أكثرمف 

سرعتيا، ولغرض التأكيد مف صبلحيتيا عرض األدوات عمي مجموعة مف الخبراء والمحكميف 

 لتعرؼ عمي الصدؽ الظاىرة ليا. 

موضوعات مف كتاب القراءة وأىداؼ سموكية بمغ عددىا  8ة العممية التي ضمت مادكما حدد ال 

( ىدفا سموكيا، واعد خططا تدريسية لكؿ موضوع مف الموضوعات المحددة لدراسة، 73)

 وأظيرت الدراسة النتائج اآلتية : 

 ة( بيف متوسط درجات المجموع0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي الداللة ) -

وفؽ استراتيجية ليد ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي  التجريبية التي درست القراءة 
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وفؽ الطريقة التقميدية وكانت الفروؽ في ميارات فيـ المقروء وصحة القراءة  درست القراءة 

 وسرعة القراءة مجتمعة لصالح المجموعة التجريبية .

 ( :2014كالعطار ) فعبد عك دراسة -8

لمطالعة باعتماد تصوير الذىني في الفيـ ا فاعمية تدريس ي التعرؼ عمي مديالدراسة إلىدفت 

حيث  آباحث تصميما تجريبلالمقروء لدي طالبات الصؼ الرابع األدبي ولتحقيؽ ذلؾ اعتمد ا

مركز محافظة بابؿ العرؽ، وبالطريقة بإعدادية الخنساء لمبنات  مدرسة اختارا الباحث عشوائيا

( طالبا وشعبة )ب( لتمثؿ 29( لتمثيؿ المجموعة الضابطة البالغ عددىا ) أ ر شعبة )نفسيا اختا

(  طالبة أجري الباحثاف تكافؤا بيف طالبات المجموعتيف 30المجموعة التجريبية البالغ عددىا )

في المتغيرات العمر الزمني، درجات اختبار الذكاء ، التحصيؿ الدراسي لموالديف، درجات مادة 

العربية في اختبار نصؼ العاـ الدراسي كما صاغ الباحثاف مائة ىدؼ سموكي لمموضوعات المغة 

التي ستدرس في أثناء مدة التجربة واعدا خطط يومية لتدريس مجموعتي البحث وعرضا اثنيف 

منيا عمي نخبة مف الخبراء والمتخصصيف لمعرفة صبلحيتيا ومبلمتيا لطالبات الصؼ الرابع 

دؼ الدراسة أعد اختبارا لمفيـ القرائي مكونا مف أربعة أسئمة، وأعدا اختبارا األدبي ولتحقيؽ ى

لمتفكير أإلبداعي مكونا مف خمسة أقساـ طبؽ الباحثاف األداتيف عمي مجموعتي البحث بعد 

انتياء مدة التجربة التي استمرت ثمانية أسابيع، و استعمؿ الباحثاف بعض الوسائؿ اإلحصائية كا 

(، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، ومعادلة معامؿ  2ئي لعينتيف مستقمتيف، ومربع كأي ) كااالختبار التا

 الصعوبة والتمييز ومعادلة فاعمية البدائؿ غير الصحيحة وأظيرت الدراسة النتائج التالية : 

تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية التي درست مادة المطالعة باستعماؿ التصور الذىني،  -

موعة الضابطة التي درست المادة نفسيا بالطريقة التقميدية في الفيـ عمي طالبات المج

 المقروء التفكير اإلبداعي . 
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 :)2015)دراسة الصيداكم -9      

ميارات الفيـ القرائي  ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية تناؿ القمر عمى تنمية

التجريبي، حيث تكونت عينة  حث المنيجلدى تمميذات الصؼ الرابع األساسي واستخداـ البا

الصؼ الرابع األساسي بمدرسة العائشية  الدراسة التي أخذت بطريقة قصديو مف جميع تمميذات

تمميذة وتـ تقسيميـ إلى  (80البمح، وكاف عددىا) األساسية المشتركة بمحافظة الوسطي بدير

تمميذة حيث تـ اختيارىـ  (40)التجريبيةتمميذة والمجموعة  (40مجموعة ضابطو كاف عددىا)

األولي درست وفؽ استراتيجية تناؿ القمر والضابطة درست بطريقة االعتيادية ،  بطريقة عشوائية

وتمثمت أدوات الدراسة في قائمة ميارات الفيـ القرائي واختبار ميارات الفيـ القرائي الذي تكوف 

باستخداـ استراتيجية تناؿ القمر، وبعد ( فقرة، كما قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ الخاص 30مف)

عرض أدوات الدراسة عمى مجموعة مف المعمميف والخبراء،تـ تطبيؽ اختبار ميارات الفيـ القرائي 

تمميذة مف خارج عينة الدراسة بمدرسة فمسطيف الغد،  (30عمى عينة استطبلعية مكونو مف )

 ىي بعض الوسائؿ اإلحصائية و الباحث  وثبات االختبار كما أستخدـ وذلؾ لتأكد مف صدؽ

(Levenes) لتجانس التبايف، واختبار(T_independnttest)  لمفرؽ بيف المجموعتيف وأظيرت

 نتائج الدراسة ما يمي

 تي تـ تدريسيادرجات المجموعة التجريبية الوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات  -

لضابطة التي درست بالطريقة تناؿ القمر ومتوسطات درجات المجموعة ا بإستراتيجية

 و التذوقي و النقدي و أالستنتاجي و الفيـ القرائي ومستوياتو الحرفي االعتيادية في ميارات

  ٓلصالح أفراد المجموعة التجريبية اإلبداعيو 

 أف استراتيجية تناؿ القمر ليا تأثير كبير في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى تمميذات الصؼ -

 .( 0.59تناؿ القمر ) إلستراتيجية، حيث بمغ حجـ األثر الرابع األساسي
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 (:2015دراسة التميمي كجميؿ)ػ- 10

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر أنموذج بارماف في تنميو الفيـ القرائي لدى طالبات 

واتبع الباحثتاف المنيج التجريبي و أجريت الدراسة التي  ، الصؼ الرابع األدبي في المطالعة

عينة  وتكونت حيث اختارت الباحثتاف مدرسة اعدادية لمبنات مدة فصؿ دراسي كامؿ دامت

طالبة لممجموعة  (25و) طالبة لممجموعة التجريبية (25)بواقع طالبة  (50الدراسة مف)

 الضابطة،

درجات  و التحصيؿر و رات العمر الزمني محسوبا بالشيو وقد كوفئت المجموعتاف في متغي

تحميؿ النتائج إحصائيا باستعماؿ  وتـدرجات اختبار القدرة المغوية  و لدراسينصؼ السنة لمعاـ ا

الباحثتاف خطة تدريسية  أعدتالدراسة  أىداؼولتحقيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،

 وأظيرت النتائج : فقرة( 35)الفيـ القرائي يتكوف مف  واختبار

اؿ أنموذج بارماف عمى طالبات المجموعة تفوؽ المجموعة التجريبية المواتي درسف باستعم -

 الضابطة المواتي درسف بالطريقة االعتيادية في تنمية الفيـ .

 التبادلي كالفيـ القرائي :  التدريس لتي جمعت بيف استراتيجيةالدراسات ا -3-4

 (: 2007. دراسة ىالؿ )1

تعمـ التبادلي في مستويات عمي مدى فعالية برنامج تدريبي باستخداـ ال ؼر عىدفت الدراسة إلي الت

،  األساسيالفيـ القرائي وميارات التفكير الناقد لدى تبلميذ الحمقة الثانية مف مرحمة التعميـ 

مف مدرستيف حكوميتيف بإدارة الدقي  اإلعدادي األوؿوتكونت عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ 

 ( تمميذا وتـ تقسيميـ101ددىا )التعميمية بمحافظة الجيزة وتـ توزيعيـ بشكؿ عشوائي وقد بمغ ع
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( تمميذا ، )مجموعة التعمـ التبادلي( تمقوا 35ألي ثبلث مجموعات التجريبية األولي بمغ عددىا )

 القياس القبمي والبعدي لمتغيرات الدراسة التابعة لبرنامج التدريب التبادلي ، والمجموعة التجريبية

القياس القبمي والبعدي لمتغيرات  تدريب القراءة( تمقوا( تمميذا )مجموعة ال28الثانية بمغ عددىا )

( تمميذا ، تمقوا القياس 38الدراسة التابعة وتدريبات قراءة إضافية، والمجموعة الثالثة بمغ عددىا )

القبمي والبعدي لمتغيرات الدراسة التابعة، ولـ تتمقي ىذه المجموعة أي نوع مف التدريب واستخداـ 

القدرة العقمية  ج التجريبي ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخداـ الباحث اختبارالباحث في ذلؾ المني

ومقياس ميارات التفكير الناقد لؤلطفاؿ كما أعدا الباحث اختبار الفيـ القرائي وقائمة الوعي 

 اآلتية:  الدارسة النتائج وأظيرتماوراء المعرفي باستراتيجيات القراءة 

متوسطات ودرجات التبلميذ المجموعة التجريبية  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف -

األولى )مجموعة التعمـ التبادلي( في القياس القبمي والبعدي الختبار الفيـ القرائي لصالح 

 القياس البعدي.

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات ودرجات تبلميذ المجموعة التجريبية  -

 القياس القبمي والبعدي االختبار الفيـ القرائي . الثانية )مجموعة تدريبات القراءة( في

( 0.001توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد المجموعات الثبلث عند مستوى داللة ) -

 مستوى الفيـ التذوقي . دافي اختبار الفيـ القرائي ما ع

 (:2008دراسة المنتشرم ) -2 

ية التدريس التبادلي في تنمية بعض ىدفت ىذه الدراسة إلي استقصاء أثر استخداـ استراتيج

ميارات الفيـ القرائي لدى طبلب الصؼ األوؿ المتوسط بالمممكة العربية السعودية، ولتحقيؽ ذلؾ 

اختبار لقياس ىذا  ائمة بميارات الفيـ القرائي وصمـق عدأد الباحث تصميما تجريبا حيث اعتم

 واستراتيجية التدريس التبادلي لبلسترشاد بليبل لممعمـ يوضح كيفية استخداـ د أعدالميارات، كما 
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طالبا مف طبلب الصؼ  (60أثناء تدريس موضوعات القراءة وقد تكونت عينة الدراسة  مف)

( طالبا، وضابطة وعددىا 30األوؿ المتوسط، وقسمت العينة إلي مجموعتيف تجريبية وعددىا )

التدريس التبادلي في تنمية ميارات  إلستراتيجية( طالبا وقد أثبتت الدراسة األثر اإليجابي 30)

 الفيـ القرائي بشكؿ أجمالي، وفي تنمية كؿ مياره عمي حدة.

 (:2008دراسة حسف ) -3 

تقصي عف أثر تدريس القراءة بالتعميـ التبادلي والخريطة الداللية مع الىدفت ىذه الدراسة إلي  

، األساسيناقد لدي طمبة الصؼ السابع التعميـ التبادلي في تنمية ميارات فيـ المقروء بالمستوى ال

وتـ بناء اختبار يقيس ميارات فيـ المقروء بالمستوى الناقد، وذلؾ باالعتماد عمي قائمة ميارات 

( فقرة مف نوع االختبار مف متعدد وتكونت عينة 38لممستوى المدروس، وقد تكوف االختبار مف )

ي في المدراس الحكومية التابعة األساس( طالبا وطالبة مف طمبة الصؼ السابع 250الدراسة )

طريقة العشوائية، وقد لامديرية إربد األولى وكانوا موزعيف في ست شعب في مدرستيف اختيرتا بل

( طالبا وطمبة، في 84مثمت اثنتاف مف ىذه الشعب المجموعة الضابطة وكاف عدد طبلبيما )

( طالبا 154بيما )كاف عدد طبل حيف مثمت الشعب األربع األخرى المجموعات التجريبي،التي 

تحقؽ مف تكافؤ المجموعات ماختبار قبميا في فيـ المقروء، وذلؾ ل الباحثة توطالبة ، وأجر 

وفؽ التعميـ التبادلي  األولىبعد ذلؾ درست المجموعة التجريبية و التجريبية والضابطة، 

 ة الدالليةوالمجموعة التجريبية الثانية بالدمج بيف التعميـ التبادلي والخريط

في حيف درست المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، وبعد االنتياء مف التدريس الذي استمر 

شيريف كامميف، أعيد اختبار فيـ المقروء؛ وذلؾ لقياس أثر الطرائؽ المستخدمة في تحسيف فيـ 

نائي وجود فروؽ نتائج التحميؿ التبايف الث وأظيرتالمقروء لدي أفراد المجموعتيف التجريبيتيف  

ذات داللة إحصائية بيف متوسط أداء المجموعة الضابطة، والمجموعتيف التجريبيتيف في اختبار 
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فيـ المقروء، لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ الدمج بيف التعميـ التبادلي 

التعميـ التبادلي والخريطة الداللية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التي درست ب

والمجموعة الضابطة لصالح التعميـ التبادلي كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

لدي طمبة الصؼ السابع في الفيـ المقروء تعزي إلي الجنس، ولصالح اإلناث، وعدـ وجود فروؽ 

لة إحصائية عمي ذات داللة إحصائية في التفاعؿ بيف المجموعة والجنس، ووجود فروؽ ذات دال

جميع ميارات الفيـ المقروء بالمستوى الناقد، لصالح الدمج بيف التعميـ التبادلي و خريطة 

الداللية، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمي جميع الميارات بيف المجموعة التي درست 

 داللة التعميـ التبادلي والمجموعة الضابطة ولصالح التعميـ التبادلي، كما توجد فروؽ ذات

إحصائية عمي ميارات فيـ المقروء بالمستوي الناقد لدي طمبة الصؼ السابع األساسي تعزى إلي 

الجنس لصالح اإلناث، ماعدا ميارة كشؼ دوافع المؤلؼ، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

ريس عمي جميع الميارات الخاصة بفيـ المقروء بالمستوي الناقد يعزى التفاعؿ بيف طريقة التد

 والجنس . 

 (:2011دراسة الرشيد)-4

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية تدريس القراءة باستخداـ استراتيجية التدريس التبادؿ 

في تنمية ميارات االستيعاب القرائي لدى طبلب الصؼ السادس االبتدائي،وأتبع الباحث المنيج 

بلب مدرسة طمحو بف مصرؼ االبتدائية طالبا مف ط (46التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف)

بالرياض،موزعيف عمى مجموعتيف إحداىما المجموعة الضابطة التي درست باستخداـ 

واألخرى التجريبية ودرست باستخداـ استراتيجية التدريس  التقميدية في تدريس القراءة، اإلستراتيجية

بار االستيعاب القرائي لقياس ىذه التبادلي واعد الباحث قائمة بميارات االستيعاب القرائي واخت

،كما أعد اوطبؽ عمى مجموعتيف الدراسة قبميا وبعدي وثباتوالميارات جرى التحقؽ مف صدقة 
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دليبل لممعمـ لتدريس القراءة لطبلب الصؼ السادس االبتدائي باستخداـ استراتيجية التدريس 

رجة الطبلب وحساب قيمة ة لدالتبادلي وبعد حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

 :  ( وأظيرت النتائجاختبار )ت

فأقؿ بيف المجموعتيف التجريبية  ( 0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة)

والحرفي  أالستنتاجيوالضابطة في االختبار البعدي ،في ميارات االستيعاب القرائي عند المستوى 

 ريبية.والنقدي لصالح طبلب المجموعة التج

 (:2012) دراسة الخكالدة _5

ىدفت ىذه الدراسة إلى فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية  

،وأتبع ف األردميارات الفيـ القرائي لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة األساسية في 

تمميذة مف تمميذات ذوات صعوبات  (40الباحث المنيج التجريبي وتكونت عينة الدراسة مف)

التعمـ في الصفوؼ الثالث والرابع والخامس،حيث قسمت عينة الدراسة بطريقة عشوائية إلى 

الدراسة  أىداؼولتحقيؽ  تمميذة، (15مجموعتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية قواـ كؿ منيا)

الصفوؼ الثالث والرابع  تـ استخداـ ثبلثة نصوص قرائية مف محتوى المناىج الدراسة في

 والخامس األساسي لتأكد مف امتبلؾ التمميذات لميارات القراءة الصحيحة،

( فقرة مف األسئمة االختيارية مف 21ميارات الفيـ القرائي الذي يحتوي )  كما أعد الباحث اختبار

مية ميارات الفيـ متعدد وفقرات مقاليو، وبرنامج تعميمي قائـ عمي استراتيجية التدريس التبادلي لتن

نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عبلمات أفراد  أسفرتالقرائي وقد 

 بعدي تعزى لمبرنامجا ل ختبارلبل ابطة لميارات الفيـ القرائي عميالمجموعتيف التجريبية والض

 



72 
 

ميذات المواتي عبلمات التم في تحسف حظو حيث لالح المجموعة التجريبية، التعميمي؛ ولص

 إفرادتعرضف لمعالجة الفيـ القرائي،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية  بيف متوسط عبلمات 

ار البعدي في الصفوؼ الثالث والرابع بميارات الفيـ القرائي عمي االخت المجموعة التجريبية في

ج كانت بنفس الدرجة والخامس تعزي لمبرنامج التعميمي،  وىذا يدؿ عمي اف االستفادة مف البرنام

،  كما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عبلمات تمميذات المجموعة والمستوي

التجريبية في ميارات الفيـ القرائي في االختبار البعدي وعبلماتيـ عمي اختبار المتابعة تعزى 

قاء اثر التعمـ لدي لمبرنامج التعميمي ، وذلؾ يشير إلي استمرار فعالية البرنامج التعميمي وب

استمرار  إلي يشير كمامف تطبيؽ لمبرنامج التعميمي  بعد شير التجريبيةالتمميذات المجموعة 

فعالية البرنامج التعميمي وبقاء اثر التعميـ لدي تمميذات المجموعة التجريبية بعد مضي شير مف 

لة احصائية بيف متوسط تطبيؽ البرنامج التعميمي لذلؾ أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات دال

عبلمات تمميذات المجموعة التجريبية في ميارات الفيـ القرائي بعد االختبار البعدي وعبلمتيـ 

 عمي اختبار المتابعة في الصفوؼ الثالث والرابع والخامس تعزى لمبرنامج التعميمي وذلؾ يشير

فروؽ  فيـ القرائي وعدـ وجودالتعمـ لدي تمميذات المجموعة التجريبية في ال الحتفاظ بأثرا إلي

 . الصفي  تعزي لممتغير

 :(2012ػ دراسة رزؽ) 6

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي فاعمية استراتيجية التعمـ التبادلي في التحصيؿ وتنمية الفيـ 

في مقرر الدراسات االجتماعية واستخدـ الباحث في ذلؾ المنيج التجريبي وتكونت عينة  القرائي

( تمميذا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الرابع األساسي محافظة البلذقية تـ تقسيميـ  198الدراسة ) 

( تمميذ وتمميذة تمقوا تعمميـ باالستراتيجيات 74ثبلث مجموعات مجموعة ضابطة ضمت ) إلي
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تعمميـ بأسموب الصؼ الدراسي  تمميذ وتمميذة تمقوا (67ضمت ) أولىالتقميدية ومجموعة تجريبية 

 بأكممو.   

( تمميذ وتمميذة تـ تعمميـ بأسموب المجموعات وقد تمت 57ت المجموعة التجريبية الثانية )وضم

الدراسة استخدمت الباحثة قائمة  أىداؼمراعاة متغير الجنس في كؿ مجموعة ، ولتحقيؽ 

وفؽ استراتيجية التعمـ التبادلي ليدؼ تحصيؿ  إعدادهبميارات الفيـ القرائي وبرنامج التعميمي تـ 

وتنمية الفيـ القرائي لدييـ وبرنامج تعميمي ثاني وفؽ استراتيجية  األساسييذ الصؼ الرابع تبلم

ة مترابطة مف خبلؿ خمس التعمـ التبادلي يقوـ عمي اسس تشكيؿ مجموعات صغيرة تعمؿ متكامم

قبمي  وبعدى مف تصميـ  المجموعة الخمسة و اختبار تحصيمي أعضاءعت عمي بطاقات وز 

 : اآلتيةوتوصمت الدراسة لمنتائج  وبعدي  مؤجؿ ر فيـ قرائي ػ قبميواختياالباحثة 

والثانية عمي الضابطة التي تعممت موضوعات مقرر  األوليتفوؽ كؿ مف المجموعة التجريبية  

بالنسبة لمستوي  إماالتقميدية في نسبة الكسب المعدؿ  اإلستراتيجيةالدراسات االجتماعية وفؽ 

متوسط فاقد الكسب لدي المجموعتيف التجريبيتيف اقؿ مف متوسط  إفائج النت أثبتتاالحتفاظ ففد 

، وىذا ما يدؿ عمي فاعمية  لتحصيميافاقد الكسب لدي المجموعة الضابطة في االختيار 

استراتيجية التعمـ التبادلي في احتفاظ التبلميذ بالمعمومات المتعمقة بالموضوعات التي تعمموىا في 

 عية .مقرر الدراسات االجتما

 إلستراتيجيةالنتائج تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف المتيف تعممتا وفؽ  أثبتت أخريمف جية  -

التعمـ التبادلي في نسبة الكسب المعدؿ في اختبار الفيـ القرائي ككؿ وفي كؿ مستوى مف 

ي اما بالنسبة لمستو  واإلبداعيمستويات الفيـ القرائي الحرفي واالستنتاجي والناقد والتذوقي 

متوسط فاقد الكسب لدي المجموعتيف التجريبيتيف اقؿ مف  إفالنتائج   أثبتتاالحتفاظ فقد 

 متوسط فاقد الكسب لدي المجموعة الضابطة الختيار الفيـ القرائي .
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 :مناقشة الدراسات السابقة. 5ػ3

الفيـ  بعد عرض الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية فاعمية التدريس التبادلي في تنمية

التدريس التبادلي والفيـ القرائي  إلستراتيجيةالقرائي ،تبيف لمباحثة اختبلؼ الدراسات في تناوليا 

بياف أثر استراتيجية التدريس التبادلي في  إلي(ىدفت 2006مف عدة متغيرات،فدراسة ناجي)

اعمية (ىدفت إلى استقصاء ف 2006) االستيعاب االستماعي والتعبير الكتابي،ودراسة بمجوف

( ىدفت إلى 2012التدريس التبادلي في تنمية ميارات االستدالؿ العممي،أما دراسة العبلف)

معرفة أثر استخداـ طريقة التدريس التبادلي عمى التحصيؿ الدراسي،بينما ركزت دراسة عبد 

عمى معرفة أثر استراتيجية التدريس التبادلي في حؿ المشكبلت الرياضية،  (2013المجيد وعبود)

التعرؼ عمى أثر استخداـ التعمـ التعاوني في تنمية بعض  إلىىدفت  (2005) دراسة مفمح أما،

 .ميارات الفيـ القرائي 

نسبة لعينة الدراسة فقد اختمفت العينات التي استعانت بيا تمؾ الدراسات،حيث اختارات بال أما

( ؛  2008ة الحارث ) بعض الدراسات عينة الدراسة مف طمبة المدارس الثانوية كما في دراس

( 2014( ؛ ودراسة عبد عوف والعطار )  2011( ؛ ودراسة حمداف )  2008ودراسة عرقاوى ) 

اختارت عينة الدراسة مف طمبة المدارس اإلعدادية كما ىو الحاؿ في دراسة كؿ  أخرىودراسات 

(؛ 2012 (؛ أما دراسة العزاوي ) 2011(؛ والكبيسي)2014) (؛ وجربوع 2014مف أبو سرحاف)

 (2012) (؛ والخوالدة2011(؛ والرشيد )2015(؛ والصيداوي )2012ودراسة عوض )

 عمي عينة مف  طبلب  المرحمة االبتدائية أجريتقد ( 2012ورزؽ)

فقط أو الجمع بيف الجنسيف فمنيما  اإلناثوتنوعت عينات الدراسات السابقة بيف الذكور فقط أو 

( أبو سرحاف 2006كما ىو في دراسة كؿ مف  ناجى ) مف أجرى دراستو عمي الذكور واإلناث

(؛ 2014(؛ وجربوع )2012(؛ أما دراسة العزاوي )2012(؛ ورزؽ )2008(؛ وحسف )2014)
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دراسة كبل مف  ماأ ؛ أجريت عمي الذكور فقط(؛2005(؛ ومفمح )2005دراسة حمد )و 

(؛ 2015وجميؿ) ي(؛والتميم2015ي)ك(؛والصيدا2014) ر؛والعطا عوف (؛وعبد2001السميماف)

 فقط،أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد أجريت عمي عينة اإلناثفقد أجريت عمي  (2012والخوالدة)

الدراسات  كما تنوعت المواد العممية التي تناولتيا اإلعدادي الثانيمف الجنسيف مف طمبة الشؽ 

. القومية،والتربية  والنصوص، والمطالعة، والرياضيات، ،القراءةبيف  ما السابقة  والعمـو

(؛في 2011(؛وحمداف)2012) (؛والعزاوي2008) الحارثىواتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 

 .لدراسةا اختيار مادة القراءة كمجاؿ لتطبيؽ

أما مف حيث أدوات الدراسة فقد تنوعت األدوات المستخدمة تبعا لممتغيرات التي تناولتيا كؿ 

 دراسة كؿ مف فيالقياس الفيـ القرائي كما  اختباردراسة،فقد استخدمت معظـ الدراسات 

  (2014العطار)و  فوعبد عو (؛2011(؛وحمداف)2005مفمح)(؛و 2005(؛ومحمد)2001السميماف)

 دراسة أبو ،أمااالستماعي(اختبار تحصيمي في االستيعاب 2006واستخدمت دراسة ناجى)

مف متعدد مكوف  نوع االختيارالناقد مف  االستماعميارات  فقد استخدمت اختبار (2014سرحاف)

وفي الدراسة الحالية تـ استخداـ اختبار الفيـ القرائي مف نوع االختيار مف متعدد  فقرة، (25مف)

 ( إبداعي نقدي، تذوقي، استنتاجي، السطحي،المستويات منيا)عض بفقرة تشمؿ  (53مكوف مف)

نيج التجريبي والبعض استخدـ أما مف حيث المنيج فقد اعتمدت معظـ الدراسات السابقة عمي الم

استخدمت المنيجيف التحميمي  فقد (2006المنيج الشبة التجريبي،أما دراسة بمجوف)

(استخدمت المنيجيف الوصفي والتحميمي،وفي الدراسة الحالية 2005والتجريبي،ودراسة مفمح)

 .بيقياالدراسة ؛والمنيج التجريبي في تط أدوات إعداداتبعت الباحثة المنيج الوصفي في 
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نسبة لؤلساليب اإلحصائية فقد اختمفت األساليب التي استخدمتيا الدراسات السابقة تبعا الأما ب

بينما استخدمت تحميؿ التبايف المصاحب،(2008لدراسة،حيث استخدمت دراسة الحارثي)لطبيعة 

 (ومعامؿ ارتباط بيرسوف 2)كا (االختبار التائي ومربع كاى2014والعطار) فعبد عو دراسة 

دراسة  ومعادلة معامؿ الصعوبة والتمييز ومعادلة فاعمية البدائؿ غير الصحيحة ،بينما

(فقد استخدمت 2015بينما دراسة التميمى وجميؿ) ((t(فقد استخدمت اختبار2015الصيداوي)

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  التائي،أما الدراسة الحالية فقد االختبار

التدريس  إستراتيجيةت(لعينتيف مستقمتيف وقد بينت معظـ الدراسات السابقة فاعمية واختبار)

عدـ وجود  أظيرتالتبادلي في تنمية الفيـ القرائي أال بعض الدراسات في بعض المستويات 

 والرئيسية  المعاني واستخداـ االستراتيجيات )التقييـ والمتابعة في  لبعديافروؽ بيف التطبيؽ 

التطبيؽ البعدي  التمخيص(في اختبار الفيـ القرائي وعدـ وجود فروؽ بيف وئيسية الر  الفكرة

دراسة  أظيرت(بينما 2001والمتابعة في ميارات الوعي القرائي في دراسة السميماف)

في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع في  إحصائية( عدـ ظيور فروؽ ذات داللة 2006ناجى)

(ال توجد 2006الجنس والطريقة واشارت دراسة بمجوف) تبعا لتفاعؿ بيف االستماعياالستيعاب 

في اختبار ميارات االستدالؿ تعزى الي المستوى التعميمي وأظيرت  إحصائيةفروؽ ذات داللة 

التفاعؿ بيف  تعزى ألثر إحصائية(عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2014سرحاف) دراسة أبو

بيف  إحصائيةـ وجود فروؽ ذات داللة (عد2007والجنس بينما أشارت دراسة ىبلؿ) اإلستراتيجية

ومجموعة تدريبات القراءة  في القياس القبمي  متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية الثانية

 الفيـ القرائي. الختباروالبعدي 
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أما فيما يتعمؽ بالفروؽ بيف الذكور واإلناث في الفيـ القرائي فقد أوضحت بعض الدراسات وجود 

التدريس التبادلي ولصالح  إستراتيجية إتباعر واإلناث في الفيـ القرائي نتيجة فروؽ بيف الذكو 

 (.2008اإلناث كدراسة حسف)

ومع أف ىذه الدراسة تتشارؾ مع بعض الدراسات السابقة في اليدؼ،وفي نوع األداة 

ألولى مف الدراسة الحالية اتتميز بحدودىا المكانية،حيث تعد  أنيا المستخدمة،والحدود البشرية أال

 أىميتيا. بيئة الميبية مما تعطي الدراسةي الفي حدود عمـ الباحثة، ف انوعي

 كما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في الموضوعات العممية التي تناولتيا الدراسة

باستخداـ التدريس التبادلي،حيث طبقت ىذه الدراسة عمي الوحدة الثانية مقرر)القراءة( لمصؼ 

 .اإلعداديثاني ال

 ػ أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة: 6ػ  3 

 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في الجوانب التالية:

ثراء ػ تزويد 1  ىذه الدراسة بالمراجع التي استخدمت في اإلطار النظري.وا 

 ر الفيـ القرائي(التدريس التبادلي،واختبا إستراتيجيةعداد أدوات الدراسة )خطة تدريس وفؽ إػ 2

 عمي اإلجراءات المستخدمة في الدارسات السابقة لبلستفادة منيا في إجراءات الدراسة عاإلطبلػ 3

 الحالية.

 ػ الوقوؼ عمي نتائج تمؾ الدراسات ومقارنتيا بنتائج الدراسة الحالية.4
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 التمييد  .1. 4

جراءاتيا، حيث يشتمؿ عمى منيج الدراسة وتصميميا       تناوؿ ىذا الفصؿ منيجية الدارسة وا 

وتحديد مجتمع الدراسة، وحجـ العينة، والخطوات التي مرت بيا عممية إعداد أدوات الدراسة 

ويمكف عرض  والتطبيؽ الميداني، وأخيرا األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات،

 إجراءات الدارسة عمى النحو التالي:

 منيج الدراسة كتصميميا.  2. 4

استخدمت الباحثة كبل مف: المنيج الوصفي، والمنيج التجريبي، حيث اسُتخدـ المنيج      

الوصفي في وصؼ كيفية إعداد أدوات الدراسة، واتبعت الباحثة المنيج التجريبي في إجراءات 

إستراتيجية التدريس التبادلي مية عمتعرؼ عمى فالالتدريس التبادلي وذلؾ  تيجيةإستراتطبيؽ فاعمية 

مستقؿ في تنمية الفيـ القرائي كمتغير تابع، وما يتتطمبو ذلؾ مف ضبط أثر بعض  رمتغيك

اثر عمى المتغير التابع في  ف اف تترؾفراد عينة  الدراسة،  والتي يمكالمتغيرات كالعمر الزمني أل

ضبط مستوى أداء مجموعات الدراسة قبؿ البدء بتطبيؽ الدراسة مف خبلؿ  إلىاإلضافة الدراسة، ب

أجراء التطبيؽ القبمي لممتغير التابع لجميع أفراد العينة، واعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية عمى 

خطط ليا قبؿ التجربة يالتصميـ التجريبي الحقيقي الذي يقصد بو وصؼ الخطوات التي يجب أف 

 بسط أنواع التصميمات ىي تمؾ التي يتحكـ فييا المجرب في متغير واحد)المتغير المستقؿ(وأ

ويفحص أثاره عمى المتغير التابع واألجراء المثالي ىو أف نبقي جميع المتغيرات ثابتة عدا 

وفؽ ىذا التصميـ تطبؽ الباحثة قياس قبميا لممتغير و ( 39:2005الخالؽ،  المتغير المستقؿ)عبد

( ثـ تطبيؽ العامؿ 2ض -1( والضابطة )ض2ت -1ع عمى المجموعة التجريبية )تالتاب

التجريبي )المتغير المستقؿ( عمى المجموعة التجريبية في حيف يطبؽ عمى المجموعة الضابطة 
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عمى المجموعتيف، والشكؿ التالي  ألبعديعامؿ آخر )الطريقة االعتيادية(، ثـ يطبؽ القياس 

 يوضح تصميـ الدراسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

               

 

 

 

 ( مف إعداد الباحثة )( التصميـ التجريبي لمدراسة  1.4الشكؿ مف)

وعة المجم

التجرٌبٌة التً 

تدرس 

بإستراتٌجٌة 

 التبادل

المجموعة 

الضابطة التً 

تدرس بالطرٌقة 

 االعتٌادٌة 

 ٌطبق االختبار القبلً للفهم القرائً 

ٌتلقى 

التدرٌس 

بإستراتٌجٌة 

التدرٌس 

 التبادلً 

ٌتلقى 

التدرٌس 

بطرٌقة 

 العادٌة 

 الختبار الفهم القرائً ألبعديٌطبق القٌاس 

لالختبار الفهم  ألبعدينتائج التطبٌق مقارنة 

 القرائً
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 متغيرات الدراسة : 4-3

 : اآلتيةتناولت الدراسة المتغيرات 

 والطريقة االعتيادية( –المتغير المستقؿ : طريقة التدريس، وليا مستوياف  )التدريس التبادلي 

مف التعميـ الثاني الثامف مف الشؽ المتغير التابع: الفيـ القرائي في مادة القراءة لطمبة الصؼ 

 .األساسي 

 : مجتمع الدراسة 4-4

 مف التعميـ األساسيالثاني الثامف مف الشؽ  يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب الصؼ

(، والبالغ عددىـ 2017- 2016بمدينة سموؽ في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )

 ( طالبا وطالبة موزعيف عمى مدرستيف : مدرسة شيداء الزاوية )بنات( ومدرسة عبد290)

 الرحمف الغافقي )بنيف(

 عينة الدراسة  4-5

قصديو والعينة القصيدة ىي احد أشكاؿ العينات تـ اختيار العينة التي خضعت لمدراسة بطريقة 

الرحمف  مدرسة عبد واختير فة أراء المجتمع المستيدؼفي البحث العممي حيث تساعد في معر 

معممات القراءة مف حيث المؤىؿ  لتكافؤالغافقي)بنيف( ومدرسة شيداء الزاوية )بنات(، وذلؾ 

العممي والخبرة التدريسية، وتأكدت الباحثة مف أف توزيع الطمبة عمى الفصوؿ كاف وفقا لتقديراتيـ 

( طالب وطالبة موزعيف عمى فصميف منيا 74دراسة مف )في السنة الماضية، وتكونت عينة ال

الرحمف  في مدرسة عبد مف التعميـ األساسيالثاني الثامف مف الشؽ فصؿ مف فصوؿ الصؼ 

( 17( وعددىا )1( يمتؿ المجموعة التجريبية )ت2/2الغافقي )بنيف(، اختير عشوائيا فصؿ )

( 17( وعددىا )1المجموعة الضابطة )ظالتدريس التبادلي و  بإستراتيجيةطالبا، وتـ تدريسيا 
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طالبا، وتـ تدريسيا بطريقة االعتيادية التي تعتمد عمى الشرح والمناقشة ، كـ تضمنت عينة 

في مدرسة مف التعميـ األساسي الثاني الثامف مف الشؽ الدراسة فصؿ أخرمف فصوؿ الصؼ 

 (20( وعددىا)2التجريبية)ت( ليمثؿ المجموعة 3/2فصؿ) عشوائياشيداء الزاوية)لمبنات(،اختير 

 (20( وعددىا)2ضالتبادلي،والمجموعة الضابطة) التدريس بإستراتيجيةطالبة،وتـ تدريسيا 

 طالبة،وتـ تدريسيا بطريقة االعتيادية والجدوؿ التالي يوضح توزيع عينة الدراسة.

 ( كصؼ عينة الدراسة مف حيث عدد الفصكؿ كعدد الطمبة1. 4جدكؿ )      

 المجمكعة المجمكع ز الفصؿرم المدرسة
 

 الغافقي      
 
   2/2   

 1ت 17
 1ض 17

 
 شيداء الزاكية 

 
   2/3 

 2ت 20
 2ض 20

 74                         المجمػػػػػػػػػكع    
   

(طالب 74الحجـ الكمي األصمي لمعينة التي تـ اختيارىا قد بمغ) إفويتضح مف الجدوؿ السابؽ 

(طالب وطالبة يمثموف 37(طالب وطالبة يمثموف المجموعة التجريبية ،)37وطالبة، منيـ)

يري بعض الخبراء أف العينة في الدارسات  إذمناسبا،  العينةالمجموعة الضابطة ويعد عدد 

    (  2005(فردا وكمما زاد حجـ العينة كمما كاف أكثر تمثيبل)ممحـ،15التجريبية تكوف مكونو مف)

 أدكات الدراسة 4-6

 الدراسة مف : أدواتألفت ت

 التدريس التبادلي  إستراتيجيةخطة تدريس وفقا  -1

الثامف مف الشؽ الثاني مف التعميـ ػ اختبار الفيـ القرائي في الوحدة الثانية بمادة القراءة لصؼ 2

 .األساسي
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 التدريس التبادلي: إستراتيجيةخطة التدريس كفقا  إعدادأكال: 

( 2014) الستفادة مف الدراسات السابقة كدراسة جربوعاقامت الباحثة ومف خبلؿ   

(، واالطبلع عمي نماذج 2012( والخوالدة)2011( والرشيد)2012( والعبلف)2012والعزاوي)

ة التدريس التبادلي، بإعداد خطة تدريس لموحد إستراتيجيةمتعددة لخطط تدريس مطورة وفؽ 

 ف الشؽ الثامف مف مرحمة التعميـ األساسيالثامف معمي الصؼ  الثانية في مادة القراءة المقر

(،وتـ اختيار ىذه 1التدريس التبادلي )ممحؽ إستراتيجية(وفؽ 2017ػ20016لمعاـ الدراسي )

 الوحدة لؤلسباب التالية:                                                     

 ياة الطمبة.  ػ احتواء ىذه الوحدة عمي مفاىيـ عممية ليا عبلقة مباشرة بح أ 

الطمبة بؿ كثير مف المعمومات التي تجعؿ لدييـ خمفيو عف لغتيـ العربية.                       أثراءب ػ 

وفي مقدمة الخطة قامت الباحثة بكتابة نبذة مبسطة عف استراتيجية التدريس التبادلي)مفيومياػ 

دروس رئيسية مطورة  أربعتقديـ  كيفية استخداميا في تخطيط الدروس(،ثـ تمي ذلؾ إستراتيجيتيا

 وفؽ ىذه الطريقة وىي: 

 عالـ النبات.  -1

 المرئية. أالذعة -2

 النصيحة. -3

 .مف قصص القراف الكريـ )قصة يونس عمية السبلـ ( -4

التدريس التبادلي واألنشطة التي ستمارس  بإستراتيجيةتضمنت ىذه الخطة الدروس التي ستدرس 

سئمة التي ستقدـ لمطمبة لتقويـ مدي تمكنيـ مف الموضوعات محؿ قبؿ الطمبة وكذلؾ األ مف

 الدراسة.    
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 تحكيـ خطة التدريس                                                                             

محتوي ىذه الخطة تـ عرضيا عمي عدد مف المحكميف مف اعضاء ىيئة لمتحقؽ مف صدؽ 

وثبلث مشرفيف تربوييف مف يشرفوف  ة ،أربية وعمـ النفس ، ومعممتاف لمادة القر التدريس بقسـ الت

بداءعمي مرحمة التعميـ األساسي، لبلطبلع عمييا  األىداؼ لمطمبة،  مبلئمةفي مدي  أرائيـ وا 

الوسائؿ واألنشطة، وطريقة التقويـ لتحقيؽ األىداؼ الموضوعة وقامت الباحثة  مبلئمةومدي 

بلت بناء عمي مبلحظات المحكميف، وبذلؾ يكوف قد تحقؽ الصدؽ الظاىري بعمؿ بعض التعدي

 لبلختبار. 

 اختبار الفيـ القرائي:  عدادإثانيا:

                                                                                        ( 2009،يعبد البار )اآلتيةاختبار الفيـ القرائي وفقا الخطوات  عدادإلغرض انجاز ىذه الدراسة تـ 

مف  مفقرائي لطمبة الصؼ الثاقياس الفيـ ال إليييدؼ االختبار  تحديد اليدؼ مف االختبار:ػ  أ

لموضوعات الوحدة الثانية مف مادة القراءة المقرر لمعاـ  الشؽ الثاني مف مرحمة التعميـ األساسي

                                                         (.                            2017ػ2016الدراسي)

 ةالتعميميقامت الباحثة بتحديد األىداؼ  صياغة األىداؼ التعميمية التي يقيسيا االختبار:ب ػ 

لمموضوعات محؿ الدراسة والتي يتـ قياسيا مف خبلؿ فقرات االختبار في ضوء األىداؼ العامة 

 مف التعميـ األساسي الثاني الثامف مف الشؽ مادة )القراءة( لمصؼ الواردة في الوحدة الثانية ب

والبحوث التربوية، وصياغتيا عند االستراتيجيات التالية:  ةالتعميمي؛والصادرة عف مركز المناىج 

 ( ىدؼ.   49حيث بمغت ) التوضيحو التسػاؤؿ   و التمخيصو  التنبؤ

فقرات االختبار مف نوع االختيار مف متعدد  أف تكوف فضمت الباحثة ج ػ نكع فقرات االختبار:

 .  ، وسيولة تصحيحيا، ومرونتيالوضعيتيا



85 
 

توفير مستوي ثابت أعمي مما توفر فقرات الصواب والخطأ فيي مشابو لزيادة طوؿ  أفكما 

(،وقامت الباحثة بصياغة 2014جبللة، االختبار في التأثير عمي مستوي ثابت االختبار)أبو

بمادة )القراءة(،وتتكوف كؿ فقرة  قا لؤلىداؼ التي تـ تحديدىا في الوحدة  الثانيةفقرات االختبار وف

مف  أكثرتحتمؿ  والتيمف مقدمة السؤاؿ وأربع بدائؿ وروعي في صياغة المقدمة الوضوح، 

تفسير، وأف تكوف في مستوي الطالب، وأما البدائؿ فقد روعي فييا أف تكوف متجانسة، ومتفقة مع 

 ولغويا.                                          السؤاؿ عمميا 

تـ وضع تعميمات في بداية االختبار بيدؼ شرح فكرتو، وتوضيح بعض د ػ تعميمات االختبار:

 ومنيا مايمي:      اإلجابةالجوانب التنظيمية أثناء 

 توضيح اليدؼ العممي مف االختبار . -1

 ار.التي يتضمنيا االختب األسئمةبياف عدد  -2

 ومكانيا مع مثاؿ توضيحي لذلؾ. اإلجابةطريقة تسجيؿ  حولوعامة  إرشادات -3

 توضيح الزمف المخصص لبلختبار. -4

 تنبيو الطالب بعدـ وضع أي عبلمة عمى ورقة األسئمة. -5

 .إجابةتنبيو الطالب أال يترؾ أي سؤاؿ دوف  -6

 المخصص لذلؾ. كتابة اسمو ومدرستو وفصمو في المكاف إليتنبيو الطالب  -7

عداد مفتاح اجابة لتسييؿ عممية التصحيح إقامت الباحثة بمفتاح تصحيح االختبار: إعدادىػ ػ 

خاطئة،  أجابتياصحيحة، وصفر لمفقرة التي تكوف  أجابتياوحددت درجة واحدة لمفقرة التي تكوف 

            (.                           4مف اجابة، أو كانت متروكة )ممحؽ أكثرأوليا 

لتحقيؽ صدؽ االختبار قامت الباحثة بعرض االختبار في  ػ صدؽ اختبار الفيـ القرائي: ك
 (،عمي عدد مف اعضاء ىيئة التدريس بقسـ التربية وعمـ النفس ومدرسيف 2صورتو األولية )ممحؽ

  االىتماـ   بمناىج البحث، اإللماـومشرفيف في مادة القراءة، مف تتوفر فييـ المواصفات التالية: 
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بالبحوث العممية ، وخبرة التقؿ عف الخمس سنوات ، لمعرفة أرائيـ حوؿ صبلحية االختبار 
 وسبلمتو مف األخطاء 

 ( أسماء المحكميف الختبار الفيـ القرائي 2-4جدكؿ  ) 
 

 ثالثا: التجريب االستطالعي لالختبار:

 لئلجابةلمعرفة وضوح فقرات اختبار الفيـ القرائي، والفترة الزمنية التي استغرقيا الطالب        

عنيا، ومعرفة صعوبتيا، وتمييزىا، والكشؼ عف الفقرات التي تتطمب تعديؿ، طبؽ االختبار عمي 

مف الثاني الثامف مف الشؽ طمبة الصؼ  ( طالب وطالبة مف72عينة استطبلعية مكونة مف)

( طالبة، كاف ذلؾ يـو 39موزعيف عمي مدرستيف مدرسة شيداء الزاوية لمبنات ) التعميـ األساسي

( طالب، وكاف ذلؾ يـو 33الغافقي لمبنيف) (وفي مدرسة5/12/2016) االثنيف

(،وبعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار عمي العينة االستطبلعية تـ التوصؿ 6/12/2017الثبلثاء)

 لبلتي: 

 

 الصفة وجية العمؿ االسـ ت
 ي أستاذ بقسـ التربية وعمـ النفس بجامعة بنغاز  د.محمد ميمود بوعروش  1
 أستاذ بقسـ التربية وعمـ النفس بجامعة بنغازي محمد البدري  ـأ.د.عبد الرحي 2
 محاضرة بقسـ التربية وعمـ النفس بجامعة بنغازي د.عايدة منصور الزوي  3
 معممة لغة عربية بمدرسة شيداء الزاوية )لمبنات ( عائشة سعيد ألفاخري  4
 رسة عبد الرحمف الغافقي )لمبنيف (معممة لغة عربية بمد سموى صالح العرفي 5
 مشرفة تربوية بمكتب التفتيش واإلشراؼ التربوي بنغازي غالية عمر الرقاص  6
 مشرفة تربوية بمكتب التفتيش واإلشراؼ التربوي بنغازي نادية خميفة الحاسي  7
 بمكتب التفتيش واإلشراؼ التربوي بنغازي مشرؼ  تربويي  يإدريس بوبكر الو رفم 8
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 : االختبار مفرداتأ ػ 

تبيف لمباحثة وضوح فقرات االختبار بالنسبة لمطمبة، وذلؾ نتيجة ألراء المحكميف التي استفادت 

 في تعديؿ الفقرات قبؿ تطبيقيا.                                  منيا الباحثة 

 ب ػ زمف االختبار:

(دقيقة، والزمف الذي 25مف خبلؿ تطبيؽ االختبار حسب الزمف الذي استغرقو الطالب األوؿ )

وبحساب المتوسط بينيما أتضح أف الزمف المطموب لحؿ ، دقيقة( 45)أخراستغرقو طالب 

( دقائؽ لتنظيـ الطمبة وتوزيع األوراؽ 10دقيقة، كما تـ األخذ في االعتبار)( 35االختبار ىو)

 (دقيقة.45عمي أسئمة االختبار ىو) لئلجابةوقراءة التعميمات، وبالتالي يكوف الزمف البلـز 

 ج ػ حساب معامؿ الصعكبة لفقرات االختبار: 

 أجابواسبة الطمبة الذيف قامت الباحثة بتحديد درجة صعوبة كؿ فقرة في االختبار في ضوء ن

 اجابة صحيحة عف تمؾ الفقرة ، وتـ حساب درجة الصعوبة بالمعادلة التالية:

 عدد الطبلب المذيف اجابوا اجابة صحيحة عمى الفقرة معامؿ الصعوبة= 

العدد الكمي لمطبلب
 ×100             

 د ػ حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار: 

% مف 27 أعمىإليجاد معامؿ التمييز قامت الباحثة بترتيب درجات الطمبة تنازليا، واختيار 

% مف الدرجات لتمثؿ كؿ مف المجموعتيف العميا والدنيا، وذلؾ بضرب العدد 27 وادنيالدرجات، 

( طالب وطالبة 19(، ىذا يعني )19.44= 0.27×72:)  إي 0.27الكمي لمطبلب في 

( طالب وطالبة كمجموعة دنيا، وتـ استخداـ ىاتاف المجموعتيف في 19كمجموعة عميا، وكذلؾ )

تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار، وعمى ضوء ذلؾ حصمت الباحثة عمى قيـ  معامؿ إيجاد

 معامبلت الصعوبة والتمييز الموضحة بالجدوؿ التالي:
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 الفيـ القرائي ختبارا( معامبلت الصعوبة والتمييز لفقرات 3-4جدوؿ رقـ )

معامؿ  الفقرة
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

معامؿ  الفقرة
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

معامؿ  لفقرةا
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

1 0.62 0.55 18 065 0.63 35 0.60 0.46 
2 0.52 0.54 19 0.54 0.52 36 0.68 0.66 
3 0.44 0.63 20 0.55 0.53 37 0.78 0.65 
4 0.55 0.68 21 0.44 0.61 38 0.68 0.59 
5 0.60 0.59 22 0.55 0.48 39 0.55 0.58 
6 0.52 0.67 23 0.45 0.49 40 0.79 0.67 
7 0.53 0.52 24 0.49 0.47 41 0.69 0.68 
8 0.50 0.53 25 0.59 0.53 42 0.78 0.69 
9 0.44 0.55 26 0.57 0.52 43 0.77 0.63 
10 0.49 0.70 27 0.48 0.51 44 0.76 0.65 
11 0.38 0.38 28 0.49 0.63 45 0.77 0.56 
12 0.37 0.39 29 0.49 0.48 46 0.76 0.66 
13 0.48 0.44 30 0.78 0.63 47 0.71 0.64 
14 0.47 0.41 31 0.71 0.51 48 0.68 0.55 
15 0.61 0.55 32 0.72 0.52 49 0.67 0.59 
16 0.55 0.46 33 0.77 0.49    
17 0.56 0.44 34 0.69 0.47    

 

 : إفتبيف مف الجدوؿ السابؽ 

وىذه نسبة جيدة لبلختبار  0.79 -0.37لفقرات االختبار قد تراوحت بيف  معامالت الصعكبة -

 فرصة لجميع الطمبة لئلجابة عف فقرات االختبار. أعطيتحيث  الفيـ القرائي

وجميعيا في الحدود  0.69 -0.38لفقرات االختبار قد تراوحت بيف  معامالت التمييز -

 المناسبة وعمية تـ قبوؿ جميع فترات االختبار.
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 ضبط االختبار  -ق

لمعامؿ ثبات االختبار، وحيث أف معامؿ  تربيعيالقياسو بحساب الجذر  وتـالصدؽ الذاتي:  -

 إفوتدؿ ىذه القيمة عمى  0.88فاف معامؿ الصدؽ الذاتي يساوي  0.78ثبات االختبار بمغ 

 االختبار عمى درجة عالية مف الصدؽ.

ختبار تـ احتساب معامبلت االتساؽ الداخمي لكؿ فقرة مف فقرات اال : صدؽ االتساؽ الداخمي -

 وذلؾ بإيجاد معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ 

 ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو( معامالت 4-4جدكؿ رقـ )

معامؿ 
 االرتباط

معامؿ  الفقرة الداللة
 االرتباط

معامؿ  الفقرة الداللة الفقرة
 االرتباط

 الداللة

0.720 0.01 18 0.499 1 0.05 35 0.542 0.05 

0.723 0.01 19 0.578 2 0.01 36 0.632 0.05 

0.652 0.01 20 0.589 3 0.01 37 0.455 0.05 

0.631 0.01 21 0.539 4 0.05 38 0.569 0.05 

0.445 0.05 22 0.232 5 0.157 39 0.611 0.01 
0.556 0.05 23 0.522 6 0.05 40 0.455 0.05 
0.668 0.01 24 0.499 7 0.05 41 0.218 0.176 
0.544 0.05 25 0.489 8 0.05 42 0.223 0.168 
0.577 0.01 26 0.478 9 0.05 43 0.571 0.01 

0.687 0.01 27 0.569 10 0.05 44 0.611 0.01 

0.694 0.01 28 0.543 11 0.05 45 0.532 0.05 

0.598 0.01 29 0.652 12 0.01 46 0.562 0.05 

0.521 0.05 30 0.566 13 0.05 47 0.612 0.01 

0.621 0.01 31 0.543 14 0.05 48 0.784 0.01 

0.235 0.159 32 0.654 15 0.01 49 0.744 0.01 

0.224 0.167 33 0.578 16 0.01    
0.654 0.01 34 0.566 17 0.05    

- 16-15، وىي الفقرات )إحصائيايتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود خمس فقرات غير دالة 

عند مستوي  إحصائياباقي فقرات االختبار كانت دالة  إما( تـ استبعادىا، 22-41-42

 22االختبار في صورتو النيائية مكوف مف  أصبح( وبذلؾ 0.05( ومستوي داللة )0.01داللة)

 فقرة.
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لحساب معامؿ ثبات االختبار تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية، وىي طريقة ثبات االختبار:  -

الناتجة عف اختبلؼ ظروؼ تطبيؽ االختبار، وكذلؾ اختبلؼ الحالة  األخطاءتقضي عمى 

توحيدا تاما، حيث تـ استخداـ معامؿ  اإلجراءالمزاجية والصحية لمطالب فيي توحد ظروؼ 

االختبار يتميز بدرجة جيدة  إف إليوىذا يشير  0.79ارتباط سيبرماف بمغ معامؿ ثبات االختبار 

 مف الثبات 

 تكافؤ مجمكعتي الدراسة  4-7

في بعض  إحصائياحرصت الباحثة قبؿ الشروع ببدء التجربة عمى تكافؤ مجموعات الدراسة 

 المتغيرات التي قد تؤثر في سبلمة التجربة وىذه المتغيرات ىي:

الطمبة مف سجبلت المدرسة واستخرجت  أعمارحصمت الباحثة عمى  العمر الزمني لمطمبة: - أ

االنحرافات المعيارية، وتـ استخداـ اختبار )ت( لمتعرؼ عمى داللة و  األعمارمتوسطات 

 المجموعات قبؿ البدء في التجربة، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. أعمارالفرؽ بيف متوسطي 
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( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف متكسطي 5-4جدكؿ رقـ )+-

 ة التجريبية كالمجمكعة الضابطةالمجمكع أعمار

االنحراؼ  المتكسط  العدد المجمكعات المتغير
 المعيارم

درجة 
 الحرية 

قيمة  قيمة ت 
 الداللة 

العمر 
 الزمني

 0.892 0.106 32 0.72 14.50 17 (1تجريبية ذككر)ت
 0.91 14.47 17 (1ضابطة ذككر)ض
 0.751 0.430 38 0.93 14.68 20 (2تجريبية اناث)ت

 0.98 14.55 20 (2ضابطة اناث )ض
 0.911 0.138- 72 0.96 14.58 37 (2، ت 1تجريبية )ت
 0.91 14.61 37 (2، ض1ضابطة)ض

  

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وبناء عمى القيـ االحتمالية التي كانت اكبر مف مستوى الداللة 

وعتيف الضابطتيف والمجموعتيف بيف المجم إحصائية(، انو ال توجد فروؽ ذات داللة 0.05)

 مجموعات الدراسة متكافئة في العمر الزمني. إفالتجريبيتيف، وىذا يدؿ عمى 

تـ تطبيؽ االختبار الفيـ القرائي عمى مجموعات الدراسة قبؿ تنفيذ  : درجات االختبار القبمي  - ب

بار ) ت( التجربة،واستخرجت متوسطات الدرجات واالنحرافات المعيارية، وتـ استخداـ اخت

لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المجموعات في درجات االختبار القبمي، والجدوؿ التالي 

 يوضح ذلؾ.
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( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف متكسطي درجات  6-4جدكؿ رقـ )

 المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار القبمي

االنحراؼ  المتكسط  العدد المجمكعات لمتغيرا
 المعيارم

درجة 
 الحرية 

قيمة  قيمة ت 
 الداللة 

االختبار 
 القبمي

 0.477 0.719 32 7.30 29.71 17 (1تجريبية ذككر)ت
 4.21 28.24 17 (1ضابطة ذككر)ض
 0.519 0.651 38 4.86 32.70 20 (2تجريبية اناث)ت

 3.82 31.80 20 (2ضابطة اناث )ض
 0.353 0.934 72 6.20 31.32 37 (2، ت 1تجريبية )ت
 4.34 30.16 37 (2، ض1ضابطة)ض

 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وبناء عمى القيـ االحتمالية التي كانت اكبر مف مستوى الداللة 

بيف المجموعتيف الضابطتيف والمجموعتيف  إحصائية(، انو ال توجد فروؽ ذات داللة 0.05)

 مجموعات الدراسة متكافئة في االختبار القبمي. أفتجريبيتيف، وىذا يدؿ عمى ال

لكؿ  أسبوعيا( حصص 4بواقع ) أسابيع أربعةاستمرت عممية التدريس  مدة التدريس : -جػ 

 ( حصة دراسية.16بمعدؿ ) إيمجموعة، 

 إجراءات الدراسة  4-8

المدرسة ومعممة القراءة، واطبلعيـ عمى قامت الباحثة بزيارة لكبل المدرستيف ومقابمة مدير  -1

الرحمف  مدرسة عبد إليموضوع الدراسة والغرض منيا، وتـ االتفاؽ عمى أف تحضر الباحثة 

، حيث خصصت الحصص الثانية والثالثة أسبوعالغافقي )بنيف( يومي الثبلثاء واألربعاء مف كؿ 

(، ويوـ 1سة لممجموعة الضابطة )ض( والرابعة والخام1في يوـ الثبلثاء لممجموعة التجريبية )ت

( والثالثة والرابعة 1والثانية لممجموعة الضابطة )ض األوليخصصت الحصص  األربعاء

ما،  (1لممجموعة التجريبية )ت في مدرسة شيداء الزاوية )بنات( تـ االتفاؽ عمى حضور  وا 
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حد لممجموعة والثانية يوـ األ األوليثنيف، حيث خصصت الحصص الباحثة يومي األحد و األ

خصصت  األثنيف (، ويوـ 2(، والثالثة والرابعة لممجموعة الضابطة )ض2التجريبية )ت

(، والرابعة والخامسة لممجموعة التجريبية 2الحصص الثانية والثالثة لممجموعة الضابطة )ض

 (.2)ت

يجيو استراتنظريا حوؿ  إطاراالباحثة، وتحتوي  أعدتياأعطي لممعممات خطة التدريس التي  -2

التقت  أسبوع، وكذلؾ الخطط التدريسية، وطمب منيف االطبلع عمييا، وبعد التدريس التبادلي

 الباحثة مع المعممات لبلطمئناف عمى فيـ المعممات ليذه الطريقة.

(، والمجموعة 1تـ التطبيؽ القبمي الختبار الفيـ القارئ عمى المجموعة التجريبية )ت -3

 7/2/2017بتاريخ فقي يـو الثبلثاء رحمف الغاال ( بمدرسة عبد1الضابطة )ض

(، والمجموعة 2تـ التطبيؽ القبمي الختبار الفيـ القرائي عمى المجموعة التجريبية )ت -4

 6/2/2017بتاريخ  ( بمدرسة شيداء الزاوية يـو االثنيف2الضابطة )ض

عطائيـمقابمة طمبة المجموعة التجريبية  -5 ف بيا، وتعريفيـ فكرة عف الطريقة التي سيدرسو  وا 

عمى  وحثيـ، بااستراتيجيو التدريس التبادليدراسة الموضوعات المحددة  إثناءبكيفية العمؿ 

الواردة بأوراؽ النشاط، وتـ تقسيـ  األسئمةعف  اإلجابةمشاركتيـ في  أىميةالتعاوف والتأكيد عمى 

 ض.مجموعات، تشمؿ كؿ مجموعة طمبة بمستوى عاؿ، ومتوسط، ومنخف إليكؿ فصؿ 

، بواقع أربع حصص اسبوعيآ 12/2/2017البدء بتطبيؽ الدراسة يوـ األحد بتاريخ  -6

( حصة دراسية، حيث تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية التدريس 16وبإجمالي )

 التبادلي، أما بالنسبة لممجموعة الضابطة فقد تـ تدريسيا بالطريقة المعتادة، والتي اعتمد التدريس

بحؿ التماريف، وقد تـ االنتياء مف تطبيؽ الدراسة يـو األحد  إتباعيافييا عمى شرح الدروس ثـ 

(12/3/2017 .) 
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( والمجموعة الضابطة 1عمى المجموعة التجريبية )ت الفيـ القرائيالختبار ا لبعدياالتطبيؽ  -7

موعة التجريبية (، وعمى المج21/3/2017) الثبلثاءالرحمف الغافقي يوـ  ( بمدرسة عبد1)ض

 ( .20/3/2017( بمدرسة شيداء الزاوية يـو االثنيف)2( والمجموعة الضابطة )ض2)ت

 .إحصائياتصحيح االختبار وجمع درجاتو، ومعالجة بياناتو  -8

 : المستخدمة في الدراسة اإلحصائية األساليب   4-9

 اإلحصائيةلحقيبة لمبيانات بواسطة الحاسوب وتوظيؼ برنامج ا اإلحصائيةتمت المعالجات 

 التالية: األساليبلمعمـو االجتماعية حيث استخدمت الباحثة 

 النسب المئوية -

 معامبلت الصعوبة والتمييز -

 معامؿ االرتباط -

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف. -
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 .عرض النتائج 2.5
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  :تمييد 1. 5

ومناقشتيا، وذلؾ لمتحقؽ مف فروض  إليياتناوؿ ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تـ التوصؿ  

 ، كما تناوؿ التوصيات والمقترحات ذات الصمة بنتائج الدراسة. الدارسة

 .عرض النتائج. 2. 5

 الختبار صحة الفرض األوؿ والذي ينص عمى انو:  الفرض األكؿ

( بيف متوسط درجات طمبة  0005داللة إحصائية عند مستوي داللة )يوجد فرؽ ذو ال  

في  (2ػ ض1ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة)ض (2ػ ت1المجموعة التجريبية)ت

إليجاد ، تـ استخداـ اختبار )ت( لمجموعتيف مستقميف لبلختبار الفيـ القرائي ألبعديالتطبيؽ 

الختبار  ألبعديوالضابطة في التطبيؽ  ةالتجريبيف لة الفرؽ بيف متوسطي درجات المجموعتيدال

 :، والجدوؿ التالي بوضح ذلؾالفيـ القرائي

المعيارية كقيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف  ت( المتكسطات الحسابية كاالنحرافا1-5جدكؿ رقـ )

(في 2ػ ض1المجمكعة الضابطة)ضك  (2ػ ت1المجمكعة التجريبية)ت متكسطي درجات

 لالختبار الفيـ القرائيالتطبيؽ البعدم 

االنحراؼ  المتكسط  العدد المجمكعة 

 المعيارم

القيمة  قيمة)ت( درجة الحرية

 االحتمالية

 0.000 4.56 72 5.69 34.95 37 (2ػ ت1التجريبية)ت

 5.68 28.92 37 (2ػ ض1الضابطة)ض

 

( 0.000يبلحظ مف خبلؿ النتائج الواردة في الجدوؿ السابؽ، وبناء عمى القيمة االحتمالية )     

بيف متوسط درجات  إحصائيةىناؾ فرقا ذو داللة  إف(، 0.05وىي اصغر مف مستوى الداللة )

(، ومتوسط درجات طمبة المجموعة 34.95( الذي يبمغ)2ت -1طمبة المجموعة التجريبية )ت
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، مما  الفيـ القرائي ( في تطبيؽ البعدي لبلختبار28.92( والذي بمغ )2ض -1الضابطة )ض

تنمية الفيـ القرائي في مادة في  أسيمتقد  التدريس التبادلي إستراتيجيةيدؿ عمى أف استخداـ 

مف الطريقة التقميدية، ومف ثـ تـ رفض فرض العدـ وقبوؿ الفرض البديؿ  أفضؿبشكؿ  القراءة

( بيف متوسط  0005يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة ) الالذي ينص عمى أنو 

  ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة (2ػ ت1درجات طمبة المجموعة التجريبية)ت

 .في التطبيؽ البعدي لبلختبار الفيـ القرائي (2ض-1)ض

عمي اف استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي قد  نتائج كثيرا مف الدراساتىذه النتيجة تؤيد  

 2006دراسة ناجي )  اسيمت في تنمية الفيـ القرائي لدي عينة الدراسة ومف بيف ىذه الدراسات 

) ( عبد المجيد وعبود 2012)  لعبلف( ا 2011( دراسة الكبيسي ) 2008) الحارثى( دراسة 

( دراسة  2001( دراسة السميماف )  2014( دراسة جربوع )2014( دراسة أبو سرحاف ) 2013

( 2012( دراسة عوض ) 2011( دراسة حمداف ) 2008( دراسة عرقاوي ) 2005محمد )

 (2011دراسة الرشيد) (2012) دراسة الخوالدة (2012دراسة رزؽ) (2012دراسات العزاوي ) 

 .(2007( دراسة ىبلؿ )2008دراسة حسف )
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 والذي ينص عمى انو ثانيالفرض ال : الختبار صحةالفرض الثاني

( بيف متوسط درجات طبلب  0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )

( في التطبيؽ 1( ، و متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة )ض1المجموعة التجريبية )ت

إليجاد داللة الفرؽ ،تـ استخداـ اختبار )ت( لمجموعتيف مستقميف لبلختبار الفيـ القرائي البعدي

والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ  ةبيف المتوسطي درجات المجموعتيف التجريبي

 لقرائي، والجدوؿ التالي بوضح ذلؾا

المعيارية كقيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف  ت( المتكسطات الحسابية كاالنحرافا2-5جدكؿ رقـ )

في التطبيؽ البعدم  (1المجمكعة الضابطة)ضك  (1)ت المجمكعة التجريبية متكسطي درجات

 لالختبار الفيـ القرائي

االنحراؼ  المتكسط  العدد المجمكعة 

 المعيارم

القيمة  قيمة)ت( درجة الحرية

 االحتمالية

 0.000 4.95 32 6.97 35.18 17 (1التجريبية)ت

 4.29 25.35 17 (1الضابطة)ض

 

( 0.000يبلحظ مف خبلؿ النتائج الواردة في الجدوؿ السابؽ، وبناء عمى القيمة االحتمالية )  

بيف متوسط درجات  إحصائيةىناؾ فرقا ذو داللة  إف(، 0.05وىي اصغر مف مستوى الداللة )

(، ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة 35.18( الذي يبمغ)1طمبة المجموعة التجريبية )ت

، مما يدؿ عمى أف الفيـ القرائي  ( في تطبيؽ البعدي لبلختبار 25.35بمغ ) ( والذي1)ض

بشكؿ  تنمية الفيـ القرائي في مادة القراءةفي  أسيمتقد  التدريس التبادلي إستراتيجيةاستخداـ 

وقبوؿ الفرض البديؿ الذي ينص  الصفريمف الطريقة التقميدية، ومف ثـ تـ رفض فرض  أفضؿ

( بيف متوسط درجات طمبة  0005ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )أنو عمى 
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في التطبيؽ البعدي  (1ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة)ض (1المجموعة التجريبية)ت

 . لفيـ القرائيا بلختبارل

 ( 2012دراسات العزاوي )   (2007( دراسة ىبلؿ )2008دراسة المنتشري )ىذه النتيجة تؤيد 

  : الختبار صحة الفرض الثالث والذي ينص عمى انولثالفرض الثا

( بيف متوسط درجات طبلب  0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )     

( في التطبيؽ 2( ، و متوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة )ض2المجموعة التجريبية )ت

تـ استخداـ اختبار )ت( لمجموعتيف مستقميف إليجاد داللة حيث  ،لبلختبار الفيـ القرائي البعدي

والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ  ةالفرؽ بيف المتوسطي درجات المجموعتيف التجريبي

 القرائي، والجدوؿ التالي بوضح ذلؾ:

 المعيارية كقيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف ت( المتكسطات الحسابية كاالنحرافا3-5جدكؿ رقـ )

(في التطبيؽ البعدم 2المجمكعة الضابطة)ضك  (2المجمكعة التجريبية)ت متكسطي درجات

 لالختبار الفيـ القرائي

االنحراؼ  المتكسط  العدد المجمكعة 

 المعيارم

القيمة  قيمة)ت( درجة الحرية

 االحتمالية

 0.031 2.25 38 4.52 34.75 20 (2التجريبية)ت

 4.96 30.95 20 (2الضابطة)ض

 

( وىي 0.031يمة االحتمالية )يبلحظ مف خبلؿ النتائج الواردة في الجدوؿ السابؽ، وبناء عمى الق

بيف متوسط درجات  إحصائيةىناؾ فرقا ذو داللة  إف(، 0.05مف مستوى الداللة ) اصغر

المجموعة  طالبات(، ومتوسط درجات 34.75( الذي يبمغ)2المجموعة التجريبية )ت الباتط

، مما يدؿ عمى الفيـ القرائي ( في تطبيؽ البعدي لبلختبار 30.95والذي بمغ )( 2الضابطة )ض
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بشكؿ  تنمية الفيـ القرائي في مادة القراءةفي  أسيمتقد  التدريس التبادلي إستراتيجيةأف استخداـ 

وقبوؿ الفرض البديؿ الذي ينص الصفري مف الطريقة التقميدية، ومف ثـ تـ رفض فرض  أفضؿ

( بيف متوسط درجات طمبة  0005د فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )ال وج عمى أنو

في التطبيؽ البعدي  (2ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة)ض (2المجموعة التجريبية)ت

 . لبلختبار الفيـ القرائي

(  2008دراسة عرقاوي )  (2012دراسة الخوالدة) ( 2001دراسة السميماف ) ىذه النتيجة تؤيد 

 .(2014والعطار ) فعبد عو ( دراسة 2015دراسة التميمي وجميؿ)

 : الختبار صحة الفرض الرابع والذي ينص عمى انورابعالفرض ال

( بيف متوسط درجات طبلب 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )

( في التطبيؽ 2ت) التجريبيةالمجموعة  البات( و متوسط درجات ط1المجموعة التجريبية )ت

،تـ استخداـ اختبار )ت( لمجموعتيف مستقميف إليجاد داللة الفرؽ لبلختبار الفيـ القرائي البعدي

بيف المتوسطي درجات المجموعتيف التجريبيتيف في التطبيؽ البعدي الختبار الفيـ القرائي، 

  والجدوؿ التالي بوضح ذلؾ:

 

 

 

 

ارية كقيمة )ت( لداللة الفرؽ بيف المعي تالمتكسطات الحسابية كاالنحرافا( 4-5جدكؿ رقـ )

في التطبيؽ البعدم لالختبار الفيـ  (2ت -1)تفالتجريبيتي فالمجمكعتي متكسطي درجات

 القرائي
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االنحراؼ  المتكسط  العدد المجمكعة 

 المعيارم

القيمة  قيمة)ت( درجة الحرية

 االحتمالية

 0.824 0.224 35 6.97 35.15 17 (1التجريبية)ت

 4.52 34.75 20 (2التجريبية)ت

 

( وىي 0.824يبلحظ مف خبلؿ النتائج الواردة في الجدوؿ السابؽ، وبناء عمى القيمة االحتمالية )

بيف متوسط درجات طمبة  إحصائيةال يوجد فروقا ذو داللة  إف(، 0.05اكبر مف مستوى الداللة )

(، ومتوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية 35.18( الذي يبمغ)1المجموعة التجريبية )ت

فرض  قبوؿ، ومف ثـ تـ  الفيـ القرائي ( في تطبيؽ البعدي لبلختبار34.75( والذي بمغ )2)ت

( بيف  0005يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة )ال الذي ينص عمى أنو  الصفري

( 2المجموعة التجريبية )ت(ومتوسط درجات طمبة 1متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية)ت

 . في التطبيؽ البعدي لبلختبار الفيـ القرائي

 (2008دراسة حسف ) ( 2008دراسة عرقاوي ) مع ىذه النتيجة واتفقت 

 :تفسير النتائج 5-3

تفوؽ المجموعة التجريبية )التي درست وفؽ  إلينتائج التطبيؽ االختبار البعدي  أشارت    

التبادلي( عمى المجموعة الضابطة )التي درست باستخداـ الطريقة التقميدية(، التدريس  إستراتيجية

زيادة في  أسيـقد  ـ التبادلي في تدريس مادة القراءةالتعمي إستراتيجيةاستخداـ  إفمما يدؿ عمى 

 مف استخداـ الطريقة التقميدية. أفضؿبشكؿ الفيـ القرائي مستوي 

 إستراتيجية إف إليى طمبة المجموعة الضابطة ويمكف تفسير تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية عم

التبادلي جعمت الطالب محور العممية التعميمية، فيو الذي ينفذ النشاطات، ويجرب التدريس 

 سيمت فيأنيا أ إلى باإلضافةتعمما جديدا مبنيا عمى الرغبة،  أتاحويستكشؼ ويناقش، مما 
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تعاوني تسوده النقاشات بيف الطمبة بعضيـ البعض، وبيف الطمبة توفير مناخ اجتماعي تفاعمي 

عممت  أنيايعيشوف في جو مف الحيوية والنشاط بعيدا عف الروتيف المتبع، كما والمعممة جعميـ 

مرحمتي االستكشاؼ وتقديـ المفيوـ مف خبلؿ  إثناءعمى تعميؽ فيميـ لممعمومات التي تعمموىا 

انجاز واجبات تتعمؽ بموضوع  أو، إضافية أنشطةتطبيقيا في مواقؼ تعميمية جديدة سواء كانت 

 ىا تعمؽ فيـ الطمبة لمموضوعات محؿ الدراسة.الدرس والتي بدور 

، وأوراؽ عمؿ أنشطةكاف عمى شكؿ  التبادليالتدريس  إلستراتيجيةالدروس وفقا  إعداد أفكما   

 إلية جعمت عممية التعمـ شيقة وممتعة، إذ عممت األنشطة التي رتبت في أوراؽ العمؿ وأسئم

الطمبة لفيميا وترسيخيا بشكؿ صحيح  أماـالفرصة  أتاحتتقديـ المعمومات بطريقة منظمة 

تييئة  إلىمكنيـ مف االحتفاظ بالمعمومات وبالتالي تذكرىا واستدعائيا بشكؿ أسيؿ، باإلضافة 

 .جو مف التفاعؿ النشط والمشاركة اإليجابية الجماعية

مجموعات غير متجانسة  إليالتدريس وتوزيع الطمبة  عممت طبيعة الجمسة التي تـ بيا كما

الطمبة  مف بعضيـ البعض وخصوصا واعمي أف يتعممىـ ساعدو  جعميـ يعمموف كفريؽ واحد

 ـ.تعميمي فعاؿ أدي إلى زيادة تحصيمي خمؽ جو ىذاكؿ  منخفضي التحصيؿ،

عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط درجات طبلب المجموعة  إلىنتائج الدراسة  أشارتكما 

 أنيما إلى(، ويعود ذلؾ 2)ت (، ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية1التجريبية )ت

 التبادليالتدريس  بإستراتيجية ادرست
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 تكصيات الدراسة 5-4

التبادلي( التدريس  بإستراتيجية التي درست المجموعة التجريبية )دلت نتائج الدراسة عمى تفوؽ 

 فاف الباحثة توصي : الفيـ القرائي في 

 التبادلي في تدريس مادة القراءة وغيرىا مف الموادالتدريس  إستراتيجيةتوظيؼ  -

ات تدريبيو عف طريؽ دور  التبادليالتدريس  بإستراتيجيةتبصير الموجييف والمدرسيف  -

 .في التدريس إلستراتيجيةلبلستيعاب ىذة 

 باستخداـ استراتيجيو التدريس التبادلي. الدراسية الوحدات إنتاجتشجيع المعمميف لبلشتراؾ في  -

 إعادة تنظيـ محتوي القرأة بحيث يوظؼ نماذج مثؿ إستراتيجية التدريس التبادلي . -

 تضميف ىذه الطريقة ضمف مناىج طرؽ التدريس في كميات التربية وتدريب الطبلب عمييا. -

 مقترحات الدراسة: 5-5

 استكماال لمدراسة الحالية تقترح الباحثة بعض الدراسات المستقبمية اآلتية:

 خري.ة الحالية في المواد الدراسية االإجراء دراسات مماثمة لمدراس -

تجاىات، في متغيرات أخرى، اال التبادليالتدريس  إستراتيجيةإجراء دراسات لمتعرؼ عمى أثر  -

 اإلبداعي، التفكير الناقد.التفكير العممي، التفكير 

ألخرى القائمة التبادلي مع طرؽ التدريس ا لتدريسا إستراتيجيةإجراء دراسات لمقارنة فعالية  -

 ية.عمى النظرية البنائ
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 ( 1 ) ملحق

 (ةخطت لتدريس موضوعاث الوحدة الثانيت ملادة )القراء

 الثامف مف الشؽ الثاني مف مرحمو التعميـ األساسيالمقرر عمى طمبة  الصؼ 

 التباديلالتدريس  إسرتاتيجيتوفق 

 الكزه الطالبة / نجية مفتاح بكرقعة إعداد

 جكيميالدكتكر / عبدالكريـ ا إشراؼ

 التربية أصكؿالدراسة كمتطمب تكميمي لنيؿ درجة الماجستير في  أدكاتاحد 
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أختي المعممة / تيدؼ ىذه الخطة إلي مساعدتؾ في تنفيذ استراتيجية التدريس التبادلي في 
المقررة عمي طمبة الصؼ الثاني اإلعدادي مف مرحمة التعميـ  تدريس موضوعات ) القراءة (

( وفيما يمي تعريؼ بيذه الطريقة واستراتيجياتيا، وبعض  2017/ 2016األساسي لعاـ )
 اإلرشادات لكيفية استخداميا في التدريس:

 مـ أو: نشاط تعميمي قائـ عمي الحوار المتبادؿ بيف المعمـ والمتعاستراتيجية التدريس التبادلي 
مع  األدواريعمؿ التبلميذ في مجموعات توزع فييا  أفبيف الطبلب بعضيـ البعض، مضمونو 

 (2013وعبود، دعبد المجيوجود قائد لكؿ مجموعة .)

 :  كتتككف استراتيجية التدريس التبادلي مف االستراتيجيات التالية
: وفييا يوجو المتعمميف إلي طرح بعض تنبؤاتيـ حوؿ ما سيطرحيا  استراتيجية التنبؤ – 1

مؤلؼ النص مف أفكار أخري في الجزء التالي مف النص ويتطمب ذلؾ مف المتعمـ أف يصوغ 
التركيز أثناء القراءة وتييئة الذىف لعممية و فروضا العمؿ الذي يعمؿ عمي توفير ىدؼ أماـ القاري 

اف يساعد طبلبو عمي اف يتوقعوا ما ستتناولو قطعة قرآنية مف خبلؿ ، ويمكف لممعمـ  نقد المقروء
قراءة العنواف األصمي منيا واالستعانة باألمثمة التي يتضمنيا الكاتب مف النص وقراءة السطر 

 األوؿ مف كؿ فقرة في النص.  
 القطعة بكممات مف عندىـ في أووفييا يمخص المتعمميف الدرس استراتيجية التمخيص :  -2

 فقرة تعبر عف لب الموضوع مثبل :  أوجممة 
 حذؼ المعمومات غير الضرورية أو المتكررة  -تحديد األفكار الرئيسة مف النص.    ب -أ
عادة إنتاج المقروء في صورة أخري.  دػ -جػ التركيز عمي المصطمحات  -تنظيـ العبلقات وا 

 الميمة والعناويف
اري أسئمة حوؿ ما يقرأ فاف بذلؾ يحدد درجات أىمية : عندما يولد القاستراتيجية التساؤؿ -3

اف تكوف محور تساؤالت كما أنو يكتسب ميارات و المعمومات المتضمنة بالنص وصبلحياتيا 
صياغة األسئمة ذات المستويات المرتفعة مف التفكير وىنا يجب عمي المعمـ اف يساعد طبلبو 

فكار الواردة في القطعة ثـ محاولة اإلجابة عمي توليد مجموعة مف األسئمة الجيدة حوؿ أىـ األ
 عمييا.

: وفييا يستفسر المتعمميف عف تبايف ما قد يواجيونو مف صعوبة الفيـ  استراتيجية التكضيح -4
بالنص فيطرح المعمـ عمييـ أسئمة مثؿ ما المفاىيـ الجديدة غير المألوفة التي مرت عميكـ في 
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النص وذلؾ مف أجؿ فيـ المعمومات الغير واضحة أو  ما الكممات صعبة الفيـ في ىذا أوالنص 
 (  2012غير المفيومة.  )قزامؿ ، 

 الضركرية باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي. اإلرشاداتبعض  يأتيأختي المعممة / فيما 
 احرص عمي توفير جميع ما يتعمؽ بكؿ نشاط مف أنشطة الدرس لمطمبة  -1
كؿ    تحتوي  إف( طمبة ويجب 5-4مجموعات تضـ كؿ مجموعة ) إليتقسيـ الطمبة  -2

 –متوسط  -عالي)ويات تحصيؿ متباينة ما بيف مجموعة عمي طمبة مف ذوي مست
 ويحدد لكؿ مجموعة مكاف ثابت ويتـ تسمية كؿ مجموعة أو إعطائيا رمز . (ضعيؼ

فراد مجموعتو يعيف قائد لكؿ مجموعة يقوـ بتقديـ أوراؽ العمؿ وتوزيع المياـ عمي أ -3
ويسجؿ المبلحظات واالستنتاجات أثناء سير الدرس وفقا إلرشادات المعممة مع تغير 

 القائد في كؿ درس .
 النشاط  أوراؽالمناسبة وتسجؿ في  اإلجابةوفي النياية تحدد  اإلجاباتناقش جميع ت -4
أحرص عمي التوصؿ الي المعمومات مف خبلؿ مناقشة الطمبة قبؿ عرض المعمومات  -5

 صورتيا النيائية.  في
 إيالطالب عمي  إجابة إىماؿتقديـ المساعدة لمطمبة عندما تعترضيـ صعوبات ، وعدـ  -6

 سؤاؿ وأف كانت خاطئة. 
 المطموبة . األنشطةالتحقؽ مف قياـ الطمبة مف  -7
 حث الطبلب عمي الحوار الجماعي بروح الفريؽ .    -8
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  األوؿالدرس                                    
 عنواف الدرس : عالـ النبات                               

 الزمف : حصة واحدة                                
  األىداؼ -أ 
 عالـ النبات  أىميةأف يوضح الطالب  - 1
 تنوع عالـ النبات وتحديد فصائمو  أسبابيذكر  إف -2
 يوضح الطالب اىتماـ العرب بعالـ النبات  إف -3
 يوضح الطالب اثر التقدـ العممي في عالـ النبات  أف -4

 عمؿ أوراؽ –السبورة  –الكتاب المدرسي ب. الكسيمة التعميمية :
 قبؿ عرض الدرس  إجراءاتج. 
الطمبة ضمف مجموعات بحيث تضـ كؿ مجموعة مستويات تحصيمية متباينة ، وتوجو  تقسيـ -
 الحصة أثناءيـ المياـ مف خبلؿ أوراؽ عمؿ توزع عمييـ ل
 عمي المجموعة األوراؽاختيار منسؽ لكؿ مجموعة يتولى توزع وجمع  -
 تقـو المعممة بتذكير الطمبة بأنيـ سيقوموف بقراءة موضوع اليوـ وىو بعنواف )عالـ النبات ( -
 :خطكات التدريس   -د

 التمييد :
 النبات في حياتنا  أىميةالمعممة أعزائي التبلميذ مف منكـ يعرؼ  -
 والحيواف  اإلنسافالتمميذ : النبات يستفيد منو  -
 المعممة : وماذا بعد  -
 بعض النباتات فييا دواء لئلنساف  إفتمميذ أخر كما  -
  أحسنتالمعممة  -

 (التنبؤ)  االكلي اإلستراتيجية
 النبات " وتوقع ما يحتوي الموضوع ؟المعمـ : اقرأ العنواف " عالـ 

المجوعة االولي : أسباب تنوع النباتات وتنوع التربية التي تنمو فييا النباتات عمي وجو 
  األرض

 المجموعة الثانية: أف لمنباتات أشكاؿ وأنواع مختمفة 
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أخر وما ٌنبت فً تربة قد ال ٌنبت فً تربة  إلًالمجموعة الثالثة : تختلف النباتات من مكان 

 سواها 

 بالنباتات ألف ليا فائدة  بالغاىتماـ االقدـ  ذالعرب من اىتمواالمجموعة الرابعة : 
 القراءة :

الخمسة األولي يا ............أكمؿ لنا يا  األسطرالمعمـ : ىؿ مف الممكف أف تقرأ لنا 
 تتـ القراءة بالتناوب . وىكذا  الفقرة نياية  إلي............
 الثانية : ) التمخيص ( اإلستراتيجية

 المعمـ : ما األفكار الرئيسية التي تناوليا الدرس .
 المجموعة الثالثة :  أف لمنباتات أشكاؿ وأنواع وفصائؿ 

  واألغذيةلو فائدة كاألدوية  وأصبحالمجموعة الرابعة : نتيجة لمتقدـ العممي تطور عالـ النبات 
المجموعة الخامسة : كذلؾ ظيرت أصناؼ مف النباتات لـ تكف موجودة مف قبؿ نتيجة 

 لؤلبحاث العممية  
 التي تـ االتفاؽ عمييا  األفكارأفضؿ تمخيص ، تسجؿ  إليلموصوؿ 

 لمنباتات أنواع مختمفة  -
 لئلنساففييا دواء  -
 ظيور أصناؼ أخري نتيجة األبحاث العممية  -

 تسأكؿ(الثالثة:)ال اإلستراتيجية
المعممة : بعد أف قمتـ بقراءة الدرس وتقديـ األفكار الميمة أود أف يقـو كؿ منكـ بصياغة 

 بعض األسئمة ووضع أجابو لكؿ سؤاؿ . 
 مرادؼ الفعؿ )يبس (؟ -
 المجموعة الثانية : جؼ -
 ما معني )ىامدة ( -
 ساكنة المجموعة الخامسة :  -
 خمؽ اهلل عالـ النبات ليكوف منة غذاء -
 كؿ ما ذكر –لمحيواف  –لئلنساف  -
 كؿ ما ذكر  -
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جاباتيا مع الطبلب  األسئمةتناقش  -  وا 
 التي تـ االتفاؽ عمييا عمي السبورة . األسئمةتسجؿ  -

 الرابعة :)التكضيح (  اإلستراتيجية
تقـو المعممة بتوزيع أوراؽ عمؿ تتضمف الفقرات الغامضة التي تحتاج الي توضيح وتطمب  -

 ليا .مف كؿ مجموعة إعطاء توضيحات 
قد وصؿ اليوـ عالـ النبات ذروتو ، فظيرت أصناؼ محسنة لـ تكوف موجودة مف قبؿ نتيجة  -

 لؤلبحاث العممية المختمفة ، ما المقصود بكممة أصناؼ ؟
 المجموعة االولي : أشكاؿ  -
 المجموعة الثانية : أنواع -
ت مف كؿ زوج وربت وانبت اىتزتعمييا الماء  أنزلنا فإذاىامدة  األرضقاؿ تعالي ) وتري  -

 ( 5رقـ  أية)سورة الحج  الكريمة اآليةبييج ( ما الذي تعنية 
كانت يابسة أنزؿ اهلل سبحانو وتعالي الماء نمت  األرضالمجموعة الثانية : يعني باف  -

 نباتاتيا وانبتت نبات حسف 
 يتـ تجميع التوضيحات مف كؿ مجموعة ومناقشتيا وتقدـ المعممة التوضيحات المناسبة .  -

 يابسة وميتة  األرضكانت  - 1
 اىتزت يعني تحركت  -2
 أنزؿ اهلل الماء عمييا فانبتت نبات حسف .  -3
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 الدرس الثاني

 المرئية اإلذاعةعنكاف الدرس : 
                                                                                                                      أألىداؼ-أ

 المرئية واتصاليا بالناس اإلذاعةأف يحدد الطالب فترة ظيور  –  1
 واإلنتاجوالتصنيع  اإلرساؿأف يميز الطالب بيف آليات  – 2
 أف يوضح الطالب الخصوصية التقنية باإلذاعة المرئية –3
 المرئية اإلذاعةأف يذكر الطالب سيمات  –4
 المرئية في المشاىديف اإلذاعةأف يشرح الطالب تأثير  – 5 
 يعبر الطالب عف الدور االعبلمي والثقافي واالجتماعي ليذا الجياز إف – 6 

 أوراؽ عمؿ  –لسبورة ا –: الكتاب المدرسي  الكسائؿ التعميمة –ب 
 :خطكات التدريس -ج

 : تمييد
 التالية لمطبلب  األسئمةتقـو المعممة بتوجيو بعض 

 متي ظيرت كؿ مف االذاعة المرئية والمسموعة ؟ -1
 : المسموعة مطمع القرف العشريف . األوؿالطالب 

  نفسوالطالب الثاني : المرئية في العقد الرابع مف القرف 
 ما أبرز سمات االذاعة المرئية ؟  -2

 قريبة مف المشاىد  اتصاؿطالب أخر: وسيمة 
 الصغيرة وتقريبيا .وتحريؾ الثابت منيا  األشياء: ليا القدرة عمي تكبير  األخرالطالب 

 (التنبؤ):  األكلي اإلستراتيجية
عمي السبورة " االذاعة المرئية " وكتابة بعض الجمؿ  األصميتقـو المعممة بكتابة العنواف  -

 مف كؿ فقرة لمساعدة الطبلب عمي اف يتوقعوا ما سيتناولو الموضوع 
 الموضوع عنو مجموعات بالتنبؤ والتوقع عما يتحدث ايقـو الطبلب مف خبلؿ العمؿ ك -
 المرئية وسيمة اتصاؿ سريع  اإلذاعةتعتبر المجموعة الثانية :  .1
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 مف االذاعة المسموعة  أكثرليا تأثير كبير لثالثة : المجموعة ا .2
  إمكانياتحديثة تتمتع بخصوصية تقنية ذات  اتصاؿتعتبر وسيمة المجموعة الرابعة :  .3

 شاممة تركت بصمتيا عمي نوعية المادة التي تقدـ لمناس . 
مجموعة قراءة تقـو المعممة بقراءة الموضوع قراءة نموذجية جيرية ثـ تطمب مف كؿ : القراءة

 الدرس مع المراعاة مف قبؿ المعممة باف تكوف القراءة صحيحة تراعي فييا قواعد القراءة .
 (التمخيص )الثانية :  اإلستراتيجية

بعد قراءتكـ لدرس اليـو أود أف تقـو كؿ مجموعة بتمخيص الدرس في عدة أفكار رئيسية 
                                                                        وتسجيميا في ورقة العمؿ الموجودة أمامكـ :

 وسيمة اتصاؿ قريبة مف المشاىد المجموعة األولي :  -1
 نواحي كثيرة  إليأصبح نطاؽ التغطية باإلشارات يمتد  المجموعة الثانية : - 2
المرئية تأثيرىا أكبر عمي المشاىد ألنيا تعتمد عمي النظر  اإلذاعة المجموعة الثالثة : - 3

 والسمع 
الرئيسية  األفكارالمجموعات وتقوـ بكتابة  إليياالتي توصمت  األفكارتناقش المعممة جميع  -

 التي تـ االتفاؽ عمييا عمي السبورة
 (التساؤؿ )الثالثة :  اإلستراتيجية

 وضع سؤاؿ فوؽ كؿ فقرة مف الفقرات الواردة فيو ـبإمكانكالمعممة : بعد قراءتنا لمدرس ىؿ  -
 بالغ الخطورة بأنوالمرئية  اإلذاعةلماذا يوصؼ جياز المجموعة األولي :  .1
 المرئية اإلذاعةأكتب فوائد المجموعة الثانية : .2      
 المرئية اإلذاعةما أبرز سمات المجموعة الثالثة :. 3      

 التي تـ االتفاؽ عمييا . األسئمةتسجؿ  -
 (التكضيح)الرابعة :  اإلستراتيجية

تقوـ المعممة بتوزيع أوراؽ عمؿ تتضمف الفقرات الغامضة التي تحتاج الي توضيح وتطمب مف 
 كؿ مجموعة أعطاء توضيحات ليا .  

 المرئية في المشاىديف ال يسير في اتجاه واحد. اإلذاعةأف تأثير  -
الف الناس تختمؼ في أذواقيا ىناؾ مف يشاىد برامج توثر تأثير إيجابي المجموعة األولي :

 وآخروف يختاروا برامج تؤثر تأثير سمبي 



126 
 

 ، ويمكف أف تكوف أداة فساد وضح ذلؾ ؟ إصبلحاالذاعة المرئية يمكف أف تكوف وسيمة  -
د مف مف خبلؿ مشاىدة برامج نافعة لمفرد والمجتمع تزي أصبلحوسيمة المجموعة الثانية : 

وخاصة أف  واألخبلؽمف خبلؿ تقديـ برامج تفسد العقوؿ  اإلفسادثقافتو وترقى بأخبلقو وأف 
 االذاعة المرئية تأثيرىا قوي ألنيا يعتمد فييا المشاىد عمى المشاىدة واالستماع .

 جممة " التحكـ عف بعد " ؟ وما الذي تعني -
 الصناعية .  األقمارعف بعد عف طريؽ  المجموعة الثالثة :التحكـ

 تجميع التوضيحات مف كؿ مجموعة ومناقشتيا وتقدـ المعممة التوضيحات المناسبة 
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 الدرس الثالث

 عنواف الدرس : النصيحة 
 الزمف : حصة واحدة 

 :األىداؼ-أ
 أف يمخص الطالب مضموف الدرس  -
  فكرتويضع الطالب عنوانا مناسبا يناسب  إف -
 المفردات الصعبة في الدرس .أف يحدد الطالب  -

 الكتاب المدرسي . السبورة . أوراؽ العمؿ ب الكسيمة التعميمية : 
 : . خطكات الدرس ج
 تمييد - 
 . حولوتقـو المعممة بكتابة العنواف الرئيسي ، ثـ كتابة بعض العبارات أو الكممات  
 
 
 
 
 
 
 توجيو سؤاؿ لمطمبة عف كؿ كممة مف الكممات المكتوبة  -
 : األخبلؽ ىي التربية الحسنة  األكؿالطالب   -
 لفعؿ الشيء  اإلنساف: الضمير ىو ما يدفع  الطالب الثاني -
 : االحتراـ ىو التقدير الطالب الثالث -
 : الحياء ىو الخجؿ  الطالب الرابع -

 الطالب الخامس: التواضع ىو عدـ التكبر 
 (التنبؤ):  األكلي اإلستراتيجية

األخال

 ق

التواض

 النصيحة

االحترا الحياء
ـ

الضمي
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مف خبلؿ قراءتكـ لمعنواف الرئيسي " النصيحة " ومف خبلؿ نظركـ الي ىذه الكممات المعممة :  -
 النص ؟ والي مف تتوقعوا أنو موجة ؟  إليةما الذي تتوقعوف أف يشير 

 أكتبوا توقعاتكـ في المكاف المخصص في الورقة المرفقة :  
 المجموعة االولي : االبتعاد عف الرذيمة 

 المجموعة الثانية : عدـ التبرج 
 المجموعة الرابعة : الحفاظ عمي األخبلؽ واألدب 

 ابنتو   إليموجة  -
 عرض توقعات المجموعة وتسجيميا عمي السبورة  -
 ، ومبلحظة الفرؽ بيف ما توقعو الطمبة .مناقشة التوقعات التي وردت  -

 القراءة : 
تقـو المعممة بقراءة النص قراءة جيرية صحيحة ، ثـ تطمب مف الطبلب قراءتيا بالتناوب مثبل: 
الطالب االوؿ يقرأ البيت االوؿ ، ثـ الطالب الثاني يقرأ البيت الثاني ...........وىكذا مع مراعاة 

 القراءة الصحيحة.
 

 ( التمخيص)الثانية:  اإلستراتيجية
 التمخيص: إستراتيجيةيتمكف الطمبة مف تطبيؽ  حتىالتالية  األسئمةتقـو المعممة بطرح 

 ما الفكرة الرئيسية التي يتحدث عنيا النص ؟
 أبنتو بنبذ عادة التبرج  الشاعر يوصيالمجموعة الثانية : 

 ؟  الفرعية التي يمكف استخراجيا مف النص األفكارما 
 جماؿ النفس أغمي مف جماؿ الجسـ  المجموعة الثالثة : ػ1
 يوصي باألدب واألخبلؽ المجموعة الرابعة : ػ2
 خبرة  وأكثرسننا  األكبراآلخذ بنصيحة المجموعة الخامسة :ػ 3

 قـ بكتابة ممخص لمنص السابؽ مستخدما أسموبؾ الخاص في التعبير عف محتواه المعممة : 
محتوي النص : يوصي باألدب واألخبلؽ والفضيمة والعفة ونبذ األشياء السيئة أحد الطبلب 

 والرذيمة 
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  (التساؤؿ)الثالثة :  اإلستراتيجية
 ػ المعممة مف خبلؿ استماعكـ لمنص ما األسئمة التي يمكف وضعيا واستخراجيا مف النص 

 ( أسئمة حوؿ النص وكتابة أجابو عنيا :  6او 5ػ يقـو الطمبة بوضع ) 
 ػ صبغة اهلل تبير النفوس . ما المقصود ) بالصبغة ( ؟1س
 ػ ما النصيحة التي أسداىا الشاعر ألبنتو ؟ 2س
 ػ لماذا ربط الشاعر بيت السعادة والحياء ؟ 3س
 ػ ما المراد بكممة )حظ(؟ 4س
 ػ ما العفاؼ؟5س

 األسئمةلمعممة بمناقشة األسئمة واإلجابات المطموبة التي قدميا الطمبة ثـ تحديد أىـ ػ تقـو ا
 المطموبة وكتابتيا عمي السبورة . 

 ( التكضيح)  الرابعة :  اإلستراتيجية
تطمب المعممة مف كؿ مجموعة وضع خط تحت الكممات التي تكوف غير مألوفة ليـ ،ويقوـ 

 الطبلب بتبادؿ الدور مع المعممة لتوضيح معاني ىذه الكممات . 
 مثبل : الطالب ما معني كممة )أنبذي ( طالب مف المجموعة األولي 

 المعممة )أتركي ( 
 المعممة ما المقصود بكممة ) التبرج ( ؟

 جماليا لمناس  المرأة: إظيار  األوليلمجموعة ػ ا
 ػ المجموعة الثانية : مفاتنيا 

 ػ المجموعة الثالثة : إظيار جاذبيتيا 
 (طالب مف المجموعة الثانية : ما معني كممة ) الشيمة 

 المعممة : الطبع 
 شيمة الحياء خمارا " ؟ واجعميالمعممة : وضح ما يقصده الشاعر مف ىذه البيت " 

 جموعة االولي : أف تكوف محتشمة الم
 تكوف ذات أخبلؽ  أفالمجموعة الرابعة : 

 لدييا حياء  المرأةالمجموعة الخامسة : أف تكوف 
 لمطبلب وشرحوتقـو المعممة بقراءة النص 
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 الدرس الرابع 
 عنواف الدرس : قصة سيدنا يونس

 الزمف : حصة واحدة
 

 : األىداؼػ  أ
  األفكارػ أف يتنبأ الطالب بما في القصة مف 

 ػ أف يوضح الطالب المفردات الغامضة 
 الرئيسية في القصة  األفكارػ أف يمخص الطالب 

 الكتاب المدرسي ػ السبورة ػ أوراؽ العمؿب ػ الكسائؿ التعميمية :
 ج ػ خطكات التدريس: 

 تمييد : 
تحمؿ لنا العبرة والموعظة، فبعض  األنبياءاشيا ػ المعممة يحمؿ القراف الكريـ مف آياتو قصص ع

 مف منكـ يعدد أسماء ىذه السور ؟  األنبياءف سميت بأسماء آسور القر 
 الطالب االوؿ : سورة محمد       الطالب الثاني : سورة ىود       الطالب الثالث: سورة يونس 

 الطالب الخامس: سورة نوح    إبراىيـالطالب الرابع : سورة 
 والعناويف الفرعية  األصميتابة العنواف ػ ك

 ( التنبؤ):  األكلي اإلستراتيجية
 ػ المعممة مف خبلؿ قرأتكـ لمعناويف السابقة ماذا تتوقعوا أف تحوي ىذه القصة مف مضموف. 

 ػ تطمب المعممة مف كؿ مجموعة كتابة توقعاتيـ عمي ورقة العمؿ الموجودة أماميـ 
 لو  قوموالمجموعة االولي : تتحدث عف سيدنا يونس وكيؼ كانت عبادة 
 المجموعة الثانية : عف عبادة اهلل وترؾ عبادة األوثاف واألصناـ .

 ىداية ليـ  أرسموالمجموعة الثالثة : أف اهلل 
 دعوتو جاءت مف أجؿ التوحيد . إفالمجموعة الرابعة : 

 .  قوموببلء عف المجموعة الخامسة . جاء مف أجؿ دفع ال
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 القراءة :
تقـو المعممة بقراءة الموضوع قراءة جيرية صحيحة ىؿ مف الممكف أف تقرأ لنا األسطر الخمسة 

 نياية القصة وىكذا تتـ القراءة بالتناوب .  إلياالولي يا..............أكمؿ يا ............
 ( التمخيص)الثانية :  اإلستراتيجية

قصة سيدنا يونس عمية السبلـ ، أود أف تقـو كؿ مجموعة  إليالمعممة : قراءنا واستمعنا اليـو 
 بتمخيص القصة وكتابتيا في عدة أسطر تتضمف أىـ األحداث الرئيسية التي وردت بالقصة 

 عبادة اهلل سبحانو وتعالي .  إلي قوموسيدنا يونس دعاء  المجموعة األولي : ػ1
 وتغيرت وجوىيـ  األمرلـ يؤمف قـو يونس في بداية  بعة :المجموعة الرا ػ2
 أف الديف يأمر بالمعروؼ وينيي عف المنكر المجموعة الخامسة : ػ 3

 (التساؤؿ  )الثالثة : اإلستراتيجية
ووضع  أسئمةبعد أف قراءتيـ الدرس ، وقمتـ باإلجراءات السابقة أود أف يقـو كؿ منكـ بصياغة 

 إجابات مناسبة ليا . 
 ماذا كاف يعبد قوـ يونس عمية السبلـ ؟ طالب مف المجموعة الثانيةػ - 1س
 .  واألوثاف األصناـيعبدوف  -  1ج
 الحوت سيدنا يونس عمية السبلـ ؟  إلقاءأيف طالب مف المجموعة الثالثة  - 2س
 عمي الشاطئ سقيما ىزيبل عميبل .  ألقاه -  2ج
 غرة الرجؿ ( ما معني )طالب مف المجموعة الخامسة  - 3س
 وجية .  -  3ج
 التي تـ االتفاؽ عمييا .  األسئمةوتسجيؿ  واإلجابات األسئمةتناقش  -

  (التكضيح )الرابعة :  اإلستراتيجية
 قراءتنا واستماعنا لمقصة كممات النعرؼ معناىا أو تفسيرىا ؟  إثناءمر بنا  لمعممةا -

تقـو المعممة بقراءة الجمؿ التي وردت فييا ىذه الكممات ، وتطمب مف كؿ مجموعة كتابة توضيح 
 وتفسير ليذه الكممات في أوراؽ العمؿ الخاصة بيـ . 

ػ تأوؿ ػ المميوؼ ػ سقيما ػ البيتاف ػ نذعف ػ الفصبلف ػ أعوؿ. أعواال ػ ينيب ػ اإلنابة ػ فساىـ 
 يستجير اهلل 
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 الكذب والباطؿ  .مريضا             البيتاف  .المجموعة االولي : سقيما  
        وفصموولد الناقة أو البقرة بعد فطامة  المجموعة الثانية : الفصبلف .

 أي رفع الصوت بالبكاء  .أعوؿ أعواال
 والتوبة  اإلقباؿ.  اإلنابةالمجموعة الثالثة :  ينيب . يرجع                 

 جموعة الرابعة : فسأىـ . فاقترع               تأوؿ . تحري وأجتيد الم
 المجموعة الخامسة : المميوؼ . المظموـ        يستجير اهلل . يطمب منو الخيرة . 
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 (اختبار الفيـ القرائي في صكرتو األكلية2ممحؽ رقـ )

 
 ـ
 

 
 اليدؼ     

 
مستكيات 
الفيـ 
 القرائي.

  التصنيؼ المناسب
جابتو  السؤاؿ كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات 

النعمالبدٌلالنعم

أف يحٌدد التمميذ  -1

 مرادؼ الكممة.

 مف درس  : عالـ النبات.    سطحي    
 القطعة األكلى .

مختمفةه،كأشكاؿه متنكعة،  ألكافه 
تنيض مف باطف التربة خفيفة 

 ، َـّ   تٍيبىس رشيقة ن فتخضرُّ كتزًىر ث
، كيدركيا الفناءي، بيئاتييا متباعدةه، 
كفصائمييا متعددةه ، فما تجكد بو 
بالده قد ال تجكد بو بالده غيريىا، كما 
يىٍنبيتي في تربة قد ال يىٍنبيتي في تربةو 
ـي  سكاىا ، كما تنفرد بو قارةه قد ينعد

أخرل ،  ما لـ تتكافر ظركؼي في قارة و
كنمًكًه، فتنتشري  تواستنبا

امتداًده في بالد شتى.    ريقعة ي
:مرادؼ الفعؿ يبس             1س
جىؼَّ     .رَّ             باٍخضى  .أ
 التكل  .بيرى               دكى  .ج



أف يذكر التمميذ   -2
األفكار المتصمة 

 بالمكضكع.

: )فصائؿ(جمع مفرده                 2س    إبداعي
 فىٍصؿ    . ب            فصيمة .أ

اؿ          دج .              فاًصؿ .ًفصى



أف يحٌدد التمميذ  -3
الفكرة الرئيسة 
 لمنص القرائي

: الفكرة الرئيسة التي تناكلتيا 3س    استنتاجي
                              القطعة                 

                            تنكع النبات .أ
                                  طرؽ الزراعة .ب
   أنكاع التربة ج
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م



 
 اليدؼ     

 
مستكيات 
الفيـ 
 القرائي.

  
                       

التصنيؼ 
 المناسب

 
جابتو        السؤاؿ كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات 

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 
أف يحدد التمميذ -4

مقابؿ )ضد( 
 الكممة 

ة )تخضر ( . مقابؿ كمم 4س    سطحي
 في القطعة     أ. تجكد

 ب .تيبس      ج. تنيض 

   

أف يكازف التمميذ  -5
بيف التعبيرات 

 المغكية.

: )تنيض مف باطف التربة 5س    تذكقي
خفيفة رشيقة( ،ك)تنبت مف باطف 

             ة(              التربة بسرع
 التعبير األكؿ أجمؿ  .أ

   أجمؿ. ب الثاني 
 ج. التعبيراف متساكياف في الجماؿ  



أف يمٌيز التمميذ  -6
بيف الحقيقة 

 كالرأم في النص

 :ىؿ تعبر القطعة  عف 6س    ناقد
 أ . رأم الكاتب 

 ب. أـ تعبر عف حقيقة ككنية 



أف يحٌدد التمميذ  -7

المعنى المغكم 

)المعجمي ( 

 لمكممة.

 القطعة الثانية.    سطحي

تىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن قاؿ تعالى: كى

مىٍييىا اٍلمىاءى اٍىتىزٍَّت  ٍلنىا عى فىًإذىا أىٍنزى

ٍكجو  بىٍت كىأىٍنبىتىٍت ًمٍف كيؿِّ زى رى كى

 بىًييجو 

دة(                          :معنى )ىام7س

                                                                          متحركةب.      ساكنة .أ

                  مائمة .ج
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 ـ
 

 
 اليدؼ     

 
مستكيات 
الفيـ 
 القرائي.

                        
التصنيؼ 
 المناسب

 
جابتو        السؤاؿ كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات 

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 
أف يحٌدد التمميذ  -8

المعنى المغكم 
)المعجمي ( 

 لمكممة.

(8س    سطحي                                                                    : مضارع )اىتزَّ
                                                         يىيىزُّ  .أ
                                         يىٍيزىأ .ب
 يىٍيتىزُّ  .ج

   

أف يذكر التمميذ  -9

مرادفات لمكممة 

 (. الطالقة المغكية)

األرض                        : سبب اىتزاز9س    إبداعي
 نزكؿ الماء            .أ
ب الرياح                    ىبك . ب
 كثرة الغيكـ .ج

   

 يستنتجأف  10
 األفكارالتمميذ 

الرئيسية 
 لممكضكع.

 القطعة الثالثة.    استنتاجي
كقد كصؿ اليكـ عالـ النبات 

ذركتو ، فظيرت أصناؼ 
محسنة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ 
نتيجة لألبحاث العممية المختمفة 

.  لتعطي إنتاجان أغزرى
                        : مامعني كممة )أصناؼ(10س

 ا. أنكاع  
  أجناس. ب 

 ماذكركؿ .ج 

  

أف يذكر التمميذ   -11
األفكار المتصمة 

 بالمكضكع.

فكائد األبحاث : مف 11س    إبداعي
                                                   العممية المختمفة

 ب.تطكر   تطكر الطب .أ
 االتصاالت 

 كؿ ماذكر .ج
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م



 
 اليدؼ     

 
مستكيات 
الفيـ 
 القرائي.

                       
التصنيؼ 
 المناسب

 
جابتو        السؤاؿ كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات 

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 

أف يحٌدد التمميذ  -12
معنى الكممة مف 

 السياؽ 

: ما معنى )ذركتو( في 12س    سطحي
                  القطعة                                  

فضؿ ما يمكف أف يصؿ إليو أ.أ
   اإلنساف

ٌصلإنٌمكنماأسواب 

اإلنسانإلٌة

   

أف يستنتج  -13
التمميذ األفكار 

الرئيسة 
 لممكضكع.

: خمؽ اهلل عالـ النبات 13س    استنتاجي
 ليككف منو غذاءن 

لمحيكاف                                             .أ
لإلنساف                                        .ب
 لإلنساف كالحيكاف .ج
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  ـ
 

 اليدؼ        

مستكيات 
الفيـ 
 القرآني

التصنيؼ 
 المناسب

جابتوالسؤاؿ   كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 
أف يحٌدد التمميذ  -14

الفكرة العامة لمنص 
 القرائي

 مف درس :اإلذاعة المرئية .     استنتاجي
استمدت اإلذاعة المرئية كثيران مف تقاليد 
كسائؿ االتصاؿ األخرل، كخاصة اإلذاعة 
المسمكعة التي ظيرت في مطمع القرف 
العشريف، كتحكلت بعد فترة قميمة إلى 

كسيمة اتصاؿ بالناس. كفي العقد الرابع 
مف القرف نفسو ظيرت اإلذاعة المرئية 

َـّ في عاـ  بعد عدة تجاًرًب تقنية ، حيث ت
ـ اإلرساؿ المرئي ألكؿ مرة . كفي 1939
ـ بدأت الشركات الصناعية 1941عاـ 

بإنتاج األجيزة كطرحيا في األسكاؽ،  كالى 
جانب ىذا أخذت المحطات الصغيرة في 

 االنتشار.                       
: ظيرت اإلذاعة المسمكعة كالمرئية 14س

 القرف ، فأييما أكثر اتصاال في نفس
  بالناس 

المرئية ألفَّ اإلنساف يسمع كيرل ما يقدـ أ.
 لو

المسمكعة فيعتمد فييا اإلنساف عمى ب. 
 السمع فقط 
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 ـ
 

 
 اليدؼ     

 
مستكيات 
الفيـ 
 القرائي.

                     
 التصنيؼ المناسب

 
جابتو        السؤاؿ كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات 

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 
أف يحٌدد التمميذ  -15

معنى الكممة مف 
 السياؽ .

              :  كممة )تقاليد(                                                                        15س    إبداعي
                      جمع مذكر سالـ  .أ

جمع مؤنث سالـ         .ب 
 جمع تكسير .ج

   

أف يمٌيز التمميذ  -16
بيف الحقيقة 

 كالرأم.

: ىؿ بدأت الشركات 16س    ناقد
الصناعية بإنتاج األجيزة 

األسكاؽ               كطرحيا في
 ب. ال           أ. نعـ

   

أف يحٌدد التمميذ  -17
معنى الكممة مف 

 السياؽ .

                         سنكات العقد: عدد 17س    إبداعي
                                           سنكات 10.أ
                                    سنة 100 .ب
 سنة1000 .ج

   

أف يستنتج القيـ  -18
السائدة في 

 النص.

، 18س    تذكقي :)استمدَّت(فعؿ ماض و
                                 مضارعو 

                      تستمدُّ . أ
تمادُّ                       تس .ب
 تسمدُّ  .ج

   

أف يحٌدد عالقة  -19
األفكار الفرعية 
 باألفكار الرئيسة 

: التاء في كممة 19س    استنتاجي
                                    ت()استمدَّ 

                                 تاء الفاعؿ .أ
 تاء التأنيث .ب
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م



الهدف


مستوٌات
الفهم
القرائً.

التصنيؼ 
 المناسب

 
جابتو  السؤاؿ كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات

 ال نعـ البديؿ ال نعـ
أف يحٌدد عالقة  -20

األفكار الفرعية 
باألفكار 
 الرئيسة.

اإلذاعة المرئية بعد :)ظيرت 20س    استنتاجي
عمية ، عدة تجارب تقنية( جممة ف
 الفاعؿ لمفعؿ )ظيرت( ىك 

              .اإلذاعة ب    بتجار أ.
 عدة .ج

   

أف يحٌدد عالقة  -21
األفكار الفرعية 

باألفكار 
 الرئيسة.

صمت التاء بآخر الفعؿ : ات21س    استنتاجي
                                                             )ظير( ألنو

                     ماضو كالفاعؿ مؤنث .أ
          مضارع كالفاعؿ مؤنث .ب
 أمر .ج

   

أف يذكر التمميذ  -22
مرادفات لمكممة 

)الطالقة 
 المفظية (.

                                  : القرف العشريف يبدأ بسنة:                  22س    إبداعي
                                  ـ1801 .أ
                      ـ1901 .ب
 ـ2001 .ج

   

أف يحٌدد عالقة  -23
األفكار الفرعية 

باألفكار 
 الرئيسة.

ـى كتبت ا23س    استنتاجي لتاء مربكطة في : ل
 )اإلذاعة( ك الكممات التالية 

 ) المرئية(  ك ) خاصةن(        
 ك) المسمكعة( 

 قبميا ساكف لفظيا  ما أ.الف
 ألفَّ ما قبميا مفتكح لفظان  .ب 

   

أف يحٌدد عالقة  -24
األفكار الفرعية 

باألفكار 
 الرئيسة.

ـى رسمت اليمزة عمى الياء 24س    استنتاجي : ًل
                         رئية(في كممة )الم

     قبميا ساكف كىي مكسكرة ألفَّ ماأ.
 قبميا مفتكح كىي ساكنة                       ب الف ما
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 ـ
 

 
 اليدؼ     

 
مستكيات 
الفيـ 
 القرائي.

                         
 التصنيؼ المناسب

 
جابتو        السؤاؿ كا 

 السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 
يذكر التمميذ أف  -25

مرادفات لمكممة 
 (.الطالقة المفظية)

: كممة )االنتشار( في القطعة 25س    إبداعي
                    معناىا                                                      

                             التكسع .أ
      القمة  ب.

   

أف يحٌدد التمميذ  -26
العامة الفكرة 

 .لمنص القرائي

 مف درس : نصيحة .    استنتاجي
يا ٍبنتي إف أردت آية حسػػػػف                    

 كجماالن يزيف جسمان كعػػقالن.
فانبذم عادة التبرج نبػػػػػػػػذاى                    

 فجماؿ النفكس أسمى كأغمى.
يصنع الصانعكف كرداى كلكف                     

ٍكالن.كردة  َى ارىعي شى  الركض ال تيضى
صبغة اهلل صبغةه تىٍبير النفػس تعالى 

. ػػػؿَّ  اإللوي عزَّ كجى
َـّ ككني كالشمس تطمع ل مناس سكاءن مف ث

 .عزَّ منيـ كذالَّ 
                  .فامنحي المثريات لينان كلطفػان 
 .كامنحي البائسات بران كفضال

 زينةي الكجو أٍف ترل العيف فيو  شرفان 
ر العيكفى كنبػػػػػػػػال. كاجعمي شيمةى  يىٍسحى
الحياًء خمػػػاران فيك بالغادة الكريػػػػػػػػمة 

 أكلى.
:ما النصيحة التي أسداىا الشاعر 26س

 البنتو في البيتيف األكؿ كالثاني 
  نبذ عادة التبرج .أ 

 تقبؿ عادة التبرج ب.
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 ـ
 

 
 اليدؼ

 
مستكيات 
الفيـ 
 القرائي.

  المناسبالتصنيؼ 
جابتو  السؤاؿ كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 
أف يستنتج القيـ  -27

السائدة في 
 النص.

: ما المكازنة التي جاء بيا 27س    تذكقي
 الشاعر في البيت الثالث؟               

المصنكع ال يعادؿ الكرد  الكرد .أ 
   الطبيعي

 الكرد المصنكع يعادؿ الكرد الطبيعي   .ب

   

أف يذكر التمميذ  -28
مرادفات لمكممة 

)الطالقة 
 المفظية(.

َـّ ككني كالشمس تطمع لمناس 28س    إبداعي :  ث
                                 )عز(مامعني  سكاءن مف عزَّ منيـ كذالَّ 

 عزيزا أ. معناه صار
 . ب.صار قكيا

   

التمميذ  أف يذكر -29
مرادفات لمكممة 

)الطالقة 
 المفظية(.

(29س    إبداعي  معناه  : مامعني )ذؿَّ
 أ.صار ذليال  

صارشدٌداأمب.

   

أف يمٌيز التمميذ  -30
بيف ما لو صمة 
بالمكضكع كما 

 ليس لو صمة بو. 

: لماذا طمب الشاعر مف ابنتو أف 30س    ناقد
تككف كالشمس؟ كىؿ  التعبير ىذا لو 

 ة بالتبرج؟                     صم
 لكي تظير كتعيش في ىذه الحياة . أ
 ىذهتظير كتعيش في  ب لكي ال. ب

 الحياة                        

   

أف يحٌدد التمميذ  -31
 مرادؼ الكممة.

 : كممة )الًخمىار(  تعني31س    سطحي
 حزاـ الثكب .أ
                             غطاء الرأسب. 
 الثكب الطكيؿ .ج

   

أف يكازف التمميذ  -32
بيف التعبيرات 

 المغكية.

: أييما أفضؿ كأنبؿ جماؿ الكجو 32س    تذكقي
 فس  أـ جماؿ الن

 الكجوجماؿ  .أ 
             ب. جماؿ النفس أفضؿ كأنبؿ 
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 ـ
 

مستكيات  اليدؼ
الفيـ 
 القرائي.

التصنيؼ 
 المناسب

جابتو السؤاؿ  السؤاؿ كا 
المناسب 
 لميدؼ

 
 

 مالحظات
 ال نعـ البديؿ ال نعـ 

أف يحدد التمميذ  -33
مقابؿ )ضد ( 

 الكممة 

     سطحي
 (ًليفه : ما ضٌد)33س
                                           ةقسك  ب.   شدة  أ.

   

أف يحٌدد التمميذ  -34
الفكرة العامة 
 لمنص القرائي.

ينة الكجو أف ترل العيف : ز 34س    استنتاجي
                                        فيو شرفان يسحر العيكف كنبال

ىؿ تكافقو عمى ذلؾ                                
 أ.نعـ        ب . ال                                         

   

أف يكازف التمميذ  -35
بيف التعبيرات 

 المغكية.

: )ترل العيف فيو شرفان 35س    تذكقي
( ك)ترل  ر العيكفى عيف فيو اليىٍسحى
) ر العقكؿى                          شرفان يىٍسحى

 ىؿ التعبيريف أجمؿ            
 أ.  نعـ        ب.  ال             

   

أف يحٌدد التمميذ  -36
معنى الكممة مف 

 السياؽ .

:)الصانعكف( جمع،  ما 36س    سطحي
 أ. جمع تكسير نكعو  

 ب جمع مذكر سالـ 

   

التمميذ  أف يحٌدد -37
المعنى المغكم 
)المعجمي ( 

 لمكممة.

  هلل(،المراد بيا:)صبغة ا37س    سطحي
                                      أمر اهلل .أ
                                                                                                             صنعة اهلل .ب

   

أف يحٌدد عالقة  -38
األفكار الفرعية 
 باألفكار الرئيسة.

ـى ريسمت  38س     استنتاجي : )سكاءن(،ً ل
       اليمزة عمى السطر  

 نيا متطرفة قبميا ساكف    أ.أل  
                    ب.ألنيا متطرفة قبميا مد 
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 ـ
 

 
 اليدؼ

 
مستكيات 

 الفيـ
 القرائي.

التصنيؼ 
 المناسب

 
جابتوالسؤاؿ   كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 
أف يستنتج القيـ  -39

السائدة في 
 النص.

مف درس : مف قصص القرآف.     تذكقي
الفقرة األكلى.                                                                                                     

 عمية السالـأخبر يكنس ػ 
أرسمو ىداية  -ػ قكمو بأفَّ اهلل 

ليـ، كرحمة بيـ ، ليدلَّيـ عميو 
كيرشدىـ إليو، إٍذ كاف الجيؿ قد 

كغطَّاىا فمـ غمب عمي قمكبيـ، 
تبصر كلـ تتدبر، فدىش القـك 
عندما سمعكا مف يكنس قكالن لـ 

يألفكه، كحديثان عف إلو لـ يعرفكه، 
ككبر عمييـ أف يركا كاحدان كاف 
منيـ،خرج عمييـ،  كرجال مف 

جعؿ نفسو رسكال إلييـ  عاٌمتيـ
 كىاديان ليـ.                                   ، 
 يكنس : لماذا دىش قكـ 39

هلل أرسمو عندما أخبرىـ بأفَّ ا
  ىداية ليـ، كرحمة بيـ

نيـ يدعكىـ لترؾ عبادتيـ أل .أ 
  إبائيـكماالفكة مف 

ة سمعكا قكال لـ يالفك   نيـب . أل 
                                يعرفكهلـ  إليةكحديثا عف 
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 ـ
 

 
 اليدؼ

 
مستكيات 
الفيـ 
 القرائي.

التصنيؼ 
 المناسب

 
جابتو  السؤاؿ كا 

السؤاؿ 
المناسب 
 لميدؼ

 
 مالحظات

 ال نعـ البديؿ ال نعـ 
أف يحٌدد التمميذ  -40

الفكرة العامة 
 لمنص القرائي. 

:ىؿ آمف قكمو بدعكتو  40س    استنتاجي
دكف تردد                             

 نعـ .أ 
 ب.ال

   

أف يحٌدد التمميذ  -41
معنى الكممة مف 

 . السياؽ

 : ما مرادؼ )يألفكه(  41س    سطحي
دكا عمى رؤيتو.أ    تعكَّ

 ب .مالـ  يعرفكة

   

أف يحٌدد عالقة  -42
األفكار الفرعية 

باألفكار 
 الرئيسة.

)يعرفكه( : )يألفكه(ك42س    استنتاجي
                        جاءت مف  ىبينيما مكسيق

                                 المعانيمف  .أ
ة مف الحركؼ المتشابي .ب

 بينيما )الفاء كالكاك كالياء(

   

أف يحٌدد عالقة  -43
األفكار الفرعية 

باألفكار 
 الرئيسة.

: إٍذ كاف الجيؿ قد غمب 43س    استنتاجي
عمى قمكبيـ ، كغطَّاىا فمـ تبصر 

 كلـ تتدبر.                                
 الجيؿ تعرب............... 

 فاعؿ مرفكع بالضمة.أ 
اسـ كاف مرفكع كعالمة الرفع .ب 

 الضمة(

   

أف يحٌدد عالقة  -44
األفكار الفرعية 

باألفكار 
 الرئيسة.

: تبصر العيف برؤية 44س    استنتاجي
األشياء، فكيؼ يبصر القمب    

 أ .بالتجربة 
                                                                                         ب. باإليماف كالمعرفة كالعمـ
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م





الهدف



مستوٌات

الفهم

القرائً.

التصنٌف

المناسب



السؤالوإجابته

السؤال

المناسب

للهدف



مالحظات

النعمالبدٌلالنعم

دعالقةأنٌحدّ-45

األفكارالفرعٌة

باألفكار

.الرئٌسة

الحوتعلًفألقاهالفقرةالثانٌة.استنتاجً

ال،وتلقتهالشاطئسقٌماهزٌالعلٌ

ٌهنبتعلفارحمةهللاـتعالًـ

شجرةٌقطٌنطعم

قها،ودبتبوراواستظلوبثمرها،

ألٌهالعافٌةوظهرتفٌهتباشٌر

:كلمة)الحوت(ِلَم45الحٌاة.س

رسمتالتاءفٌهامفتوحة

ألنماقبلهاساكن.أ

قبلهامفتوحب.النما



دعالقةأنٌحدّ-46

األفكارالفرعٌة

باألفكار

.الرئٌسة

وتعلى:فألقاهالح46ساستنتاجً

الشاطئسقٌماهزٌالعلٌال

ُتْعربكلمة)الحوت(

اوعالمةمفعوالبهمنصوب.أ

نصبهالفتحةالظاهرة

وعاوعالمةالرفعفاعالمرف-ب

الضمةالظاهرة



زالتلمٌذأنٌمٌّ-47

بٌنالحقٌقة

والرأيفً

النص

:الحوتٌلدوالٌبٌض47ناقد

منالطٌوركاألسماكفهلهو

نعمأ.

ب.ال
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م





الهدف



مستوٌات

الفهم

القرائً.

التصنٌف

المناسب



السؤالوإجابته

السؤال

المناسب

للهدف



مالحظات

النعمالبدٌلالنعم

المعنىدأنٌحدّ-48

المعجمًللكلمة.

الٌقظٌن:ما48سسطحً

العنبالناضجأ.

ب.القرع



دالتلمٌذأنٌحدّ-49

الكلمةمنمعنى

السٌاق.

:مامعنى)استظلَّ(49سسطحً

كانٌعبدأ.ظلعنما

طلبالبقاءفًالظلّب.
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 (3ممحؽ )

 الصورة النيائية الختبار الفيـ القرائي

 اختبار الفيـ القرائي في مكضكعات الكحدة الثانية لمادة )القراءة( :
 تعميمات االختبار 

ييدؼ ىذا االختبار لقياس الفيـ القرائي لديكـ مف خبلؿ أخي الطالب / أختي الطالبة: 
)القراءة( وقبؿ البدء بحؿ أسئمة ىذا االختبار يرجي منكـ قراءة موضوعات الوحدة الثانية لمادة 

 التعميمات التالية :
 الرجاء مؿء البيانات الواردة بنموذج اإلجابة . .1
 فقرة . 44اجب عف جميع أسئمة االختبار وعددىا  .2
 اقرأ بعناية وفيـ كؿ سؤاؿ قبؿ البدء في اجابتة. .3
 فقط صحيحة.كؿ سؤاؿ لدية إجابات محتممة ، منيا واحدة  .4
 مف محو اإلجابة السابقة تماما .  تأكدرغبت في تغير احدي اجاباتؾ  إذا .5
 ( دقيقة  45الزمف المخصص ليذا االختبار ) .6
 عدـ وضع إي عبلمة عمي ورقة األسئمة.  .7
( في المربع الذي يمثؿ اإلجابة الصحيحة في نموذج اإلجابة المرفؽ مع √ضع عبلمة ) .8

 االختبار 
 كممة ) بدأت( رسمت فييا اليمزة عمي اإللؼ ألنيا :مثاؿ عمي ذلؾ 

 .مفتوحة وما قبميا مفتوح. أ
 مفتوحة وما قبميا ساكف . . ب

 ج. مفتوحة وما قبميا مكسور .
 

 د            ج           ب          أ               
√    
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 اختبار الفيـ القرائي في الكحدة الثانية بمادة)القراءة(
 النبات.مف درس  : عالـ 
 القطعة األولى .

ألػػػػػػػػػػػػواٌف مختمفػػػػػػػػػػػػةٌ ، وأشػػػػػػػػػػػػكاٌؿ متنوعػػػػػػػػػػػػة ، تػػػػػػػػػػػػنيض مػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػاطف التربػػػػػػػػػػػػة خفيفػػػػػػػػػػػػة رشػػػػػػػػػػػػيقةً ، 
ـ  تْيػػػػػػػػػَبس ، ويػػػػػػػػػدركيا الفنػػػػػػػػػاُء، بيئاُتيػػػػػػػػػا متباعػػػػػػػػػدٌة ، وفصػػػػػػػػػائُميا متعػػػػػػػػػددٌة  فتخضػػػػػػػػػرث وتزِىػػػػػػػػػر ثػػػػػػػػػ

ُبػػػػػػُت ، فمػػػػػػا تجػػػػػػود بػػػػػػو بػػػػػػبلٌد قػػػػػػد ال تجػػػػػػود بػػػػػػو بػػػػػػبلٌد غيُرىػػػػػػا ، ومػػػػػػا َيْنُبػػػػػػُت فػػػػػػي تربػػػػػػة قػػػػػػد ال َينْ 
فػػػػػػػػي تربػػػػػػػػٍة سػػػػػػػػواىا ، ومػػػػػػػػا تنفػػػػػػػػرد بػػػػػػػػو قػػػػػػػػارٌة قػػػػػػػػد ينعػػػػػػػػدـُ فػػػػػػػػي قػػػػػػػػارةٍ أخػػػػػػػػرى ، مػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ تتػػػػػػػػوافر 

 ظروُؼ استنباتِو ونمِوِه، فتنتشُر ُرقعةُ امتداِده في ببلد شتى.
 ػ مرادؼ الفعؿ) يبس(:1
 التوى  .د َكُبر.  ج . ف جب  .اخضرتػ  أ
 ػ )فصائؿ(جمع مفرده:2
 فاِصؿ .د ِفَصاؿ .ج ب ػ َفْصؿ فصيمة أ.
 الفكرة الرئيسة التي تناولتيا القطعة: .3
 أنواع التربةج. الزراعةب ػ طرؽ  تنوع النبات أ.
 مقابؿ كممة )تخضّر( في القطعة: .4 
 )تنيض(.)تْيَبس(ج .ب)تجود(  أ.
 ػ )تنيض مف باطف التربة خفيفة رشيقة( ،و)تنبت مف باطف التربة بسرعة( :5
 لتعبير الثاني أجمؿ ا .  ب أػ التعبير األوؿ أجمؿ 
 التعبيراف متساوياف في الجماؿ -ج
 ػ ىؿ تعبر القطعة  عف:6

 ب ػ  أـ تعبر عف حقيقة كونية       أ ػ رأي الكاتب
 القطعة الثانية.
َوتَػػػػػػػػػَرى اأْلَْرَض َىاِمػػػػػػػػػَدًة فَػػػػػػػػػِإَذا َأْنَزْلَنػػػػػػػػػا َعَمْييَػػػػػػػػػا اْلَمػػػػػػػػػاَء اْىتَػػػػػػػػػز ْت َوَرَبػػػػػػػػػْت َوَأْنَبتَػػػػػػػػػْت قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:

 .ُكؿِّ َزْوٍج َبِييجٍ ِمْف 
 ػ معنى )ىامدة(:7

 مائمة .ب ػ متحركة ج أػ ساكنة
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8. :)  مضارع )اىتز 
 َيْيَتزث .  َيْيَزأ ج  .ب.  َيَيزّ أ.
 ػ سبب اىتزاز األرض:9

 كثرة الغيوـ .ب ػ ىبوب الرياح ج أػ نزوؿ الماء
 القطعة الثالثة.

محسػػػػػػػػنة لػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف موجػػػػػػػػودة وقػػػػػػػػد وصػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػوـ عػػػػػػػػالـ النبػػػػػػػػات ذروتػػػػػػػػو ، فظيػػػػػػػػرت أصػػػػػػػػناؼ 
 مف قبؿ نتيجة لؤلبحاث العممية المختمفة لتعطي إنتاجًا أغزر.

 ػ مامعني كممة )أصناؼ(:10
 ج ػ كؿ ماذكر إشكاؿب ػ   أنواعػ أ

 العممية المختمفة: األبحاثػ مف فوائد 11
 ػ كؿ ماذكرج  االتصاالتػ تطور ب  الطب أ ػ تطور

 ػ ما معنى )ذروتو( في القطعة:12
 اإلنساف إليويصؿ  إفمايمكف  أفضؿأػ 

 اإلنساف إليويصؿ  إفب ػ أسوأ مايمكف 
 ػ خمؽ اهلل عالـ النبات ليكوف منو غذاًء:13

 لئلنساف والحيواف -ج ب ػ لئلنساف أػ  لمحيواف
 مف درس : اإلذاعة المرئية .

اسػػػػػػػػػػػتمدت اإلذاعػػػػػػػػػػػة المرئيػػػػػػػػػػػة كثيػػػػػػػػػػػرًا مػػػػػػػػػػػف تقاليػػػػػػػػػػػد وسػػػػػػػػػػػائؿ االتصػػػػػػػػػػػاؿ األخػػػػػػػػػػػرى وخاصػػػػػػػػػػػة 
المسػػػػػػػػموعة التػػػػػػػػي ظيػػػػػػػػرت فػػػػػػػػي مطمػػػػػػػػع القػػػػػػػػرف العشػػػػػػػػريف وفػػػػػػػػي العقػػػػػػػػد الرابػػػػػػػػع مػػػػػػػػف اإلذاعػػػػػػػػة 

ـ  فػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ  القػػػػػػػػرف نفسػػػػػػػػو ظيػػػػػػػػرت اإلذاعػػػػػػػػة المرئيػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد عػػػػػػػػدة تجػػػػػػػػاِرِب تقنيػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػ
 ـ اإلرساؿ المرئي ألوؿ مرة .1939

ـ بػػػػػػػػػػػػػدأت الشػػػػػػػػػػػػػركات الصػػػػػػػػػػػػػناعية بإنتػػػػػػػػػػػػػاج األجيػػػػػػػػػػػػػزة وطرحيػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي 1941وفػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػاـ 
 لمحطات الصغيرة في االنتشار.األسواؽ ، والى جانب ىذا أخذت ا
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ظيػػػػػػػػػػػرت اإلذاعػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػموعة والمرئيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػػػس القرف،فأييمػػػػػػػػػػػا أكثػػػػػػػػػػػر اتصػػػػػػػػػػػاال  .14
 بالناس:

 يقدـ لو يسمع ويري ما أإلنسافالمرئية ألف   .أ 
 عمي السمع فقط اإلنساف يعتمد فييا المسموعة .ب 
 . عدد سنوات العقد:15
 سنة1000 . ج سنة 1 00ب ػ  سنوات 10 .أ

 )استمد ت( فعؿ ماض ،مضارعو: .16
 تسمدث  . ج  تستمادث  . ب تستمدث   أ.

 التاء في كممة )استمد ت(:. 17
 تاء التأنيث..  ب  تاء الفاعؿ  ػ أ

)ظيػػػػػػػػػػػرت اإلذاعػػػػػػػػػػػة المرئيػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػدة تجػػػػػػػػػػػارب تقنيػػػػػػػػػػػة( جممػػػػػػػػػػػة فعميػػػػػػػػػػػة ، الفاعػػػػػػػػػػػؿ  .18
   :لمفعؿ )ظيرت(

 عدة  . ج  اإلذاعة .ب ػ تجارب أ
 اتصمت التاء بآخر الفعؿ )ظير( ألنو: .19
 أمر. ج  ب ػ مضارع والفاعؿ مؤنث  ػ ماٍض والفاعؿ مؤنث أ

ـَ كتبت التاء مربوطة في الكممات التالية: . 20  ل
 )اإلذاعة( و) المرئية( و) خاصًة( و) المسموعة(.

 لفظاب ػ ألنيا ماقبميا مفتوح  لفظاأػ ألنيا ماقبميا ساكف 
ـَ رسمت اليمزة عمى الياء في كممة )المرئية(: .21  ِل

 ألنيا مكسورة ماقبميا مفتوح ف ب ػقبميا ساك أػ ألنيا مكسورة وما
 كممة )االنتشار( في القطعة معناىا: . 22
 القمة .ب التوسع .أ 

 مف درس : نصيحة .
 وعػػػػػػقبلً وجمااًل يزيف جسمًا حسػػػػف                 يا ْبنتي إف أردت آية 

 فانبذي عادة التبرج نبػػػػػػػػذَا                    فجماؿ النفوس أسمػػى وأغمى
ْكبلً  ف وردَا ولكف                يصنع الصانعو  ََ  وردة الروض ال ُتَضاَرُع َش
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 تعالى اإللُو عز  وَجػػػؿ      صبغة اهلل صبغٌة تَْبير النفػس            
 سواًء مف عز  منيـ وذال   طمع لمناس              س تثـ  كوني كالشم

 وامنحي البائسات برًا وفضػػبل ينًا ولطفػػػًا                فامنحي المثريات ل
 شرفًا َيْسَحر العيوَف ونبػػػػػػػػبلترى العيف فيو                 زينُة الوجو أْف 

 فيو بالغادة الكريػػػػػػػػمة أولى  واجعمي شيمَة الحياِء خمػػػارًا                 
 ما النصيحة التي أسداىا الشاعر البنتو في البيتيف األوؿ والثاني؟ .23
 ب ػ تقبؿ عادة التبرج  عادة التبرج أػ نبذ
 ما الموازنة التي جاء بيا الشاعر في البيت الثالث؟ .24
  الورد المصنوع اليعادؿ الورد الطبيعي أ.

 يعادؿ الورد الطبيعيب ػ الورد المصنوع 
 ثـ  كوني كالشمس تطمع لمناس سواًء مف عز  منيـ وذال . . 25

 قوياب ػ صار  عزيزا أػ صارمامعنى)عز(:
 مامعنى )ذؿ(: . 26

 شديداب ػ صار  ذليبل أػ صار 
 لماذا طمب الشاعر مف ابنتو أف تكوف كالشمس؟.  27

 الحياة ىذهب ػ لكي ال تظير وتعيش في  الحياة ىذهأػ لكي تظير وتعيش في 
 كممة )الِخَمار(  تعني: .28
 ج ػ الثوب الطويؿ ب ػ غطاء الرأس أػ حزاـ الثوب 

 أييما أفضؿ وأنبؿ: .29
 ب ػ جماؿ النفس أػ جماؿ الوجو

 ػ ما ضّد)ليف( :.30
 ب ػ قسوة  أػ شده
 ونببلزينة الوجو أف ترى العيف فيو  شرفًا يسحر العيوف . 31
 توافؽ الشاعر عمى ذلؾ: ىؿ

 ب ػ ال    أػ نعـ
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)تػػػػػػػػػػرى العػػػػػػػػػػيف فيػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػرفًا َيْسػػػػػػػػػػَحر العيػػػػػػػػػػػوَف( و)تػػػػػػػػػػرى العػػػػػػػػػػيف فيػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػرفًا َيْسػػػػػػػػػػػَحر  . 32
 العقوؿ( ىؿ التعبيريف أجمؿ:

 ب ػ ال    أػ نعـ
 ػ )الصانعوف( جمع ، ما نوعو:.33

 ب ػ جمع مذكر سالـ    أ ػ جمع تكسير
 )صبغة اهلل(، المراد بيا: .34
 اهللب ػ صنعة      أمر اهللأ ػ 
ـَ ُرسمت اليمزة عمى السطر: .35  )سواًء(،ِ ل

 ب ػ ألنيا متطرفة قبميا مد  أػ ألنيا متطرفة قبميا ساكف
 مف درس : مف قصص القرآف.                                                                                

 الفقرة األكلى . 
أرسػػػػػػػػػػػمو ىدايػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػـ،  -تعػػػػػػػػػػػالى  -قومػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػأف  اهلل  –عميػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػبلـ  –أخبػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػونس 

ورحمػػػػػػػػة بيػػػػػػػػـ ، ليػػػػػػػػدل يـ عميػػػػػػػػو ويرشػػػػػػػػدىـ إليػػػػػػػػو، إْذ كػػػػػػػػاف الجيػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػد غمػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى قمػػػػػػػػوبيـ ، 
وغط اىػػػػػػػػا فمػػػػػػػػـ تبصػػػػػػػػر ولػػػػػػػػـ تتػػػػػػػػدبر، فػػػػػػػػدىش القػػػػػػػػوـ عنػػػػػػػػدما سػػػػػػػػمعوا مػػػػػػػػف يػػػػػػػػونس قػػػػػػػػواًل لػػػػػػػػـ 

دًا كػػػػػػػاف مػػػػػػػنيـ ، خػػػػػػػرج يػػػػػػػألفوه، وحػػػػػػػديثًا عػػػػػػػف إلػػػػػػػو لػػػػػػػـ يعرفػػػػػػػوه، وكبػػػػػػػر عمػػػػػػػييـ أف يػػػػػػػروا واحػػػػػػػ
 عمييـ ، ورجبل مف عاّمتيـ جعؿ نفسو رسوال إلييـ ، وىاديًا ليـ.

تعػػػػػػػػػالى  -عنػػػػػػػػػدما أخبػػػػػػػػػرىـ بػػػػػػػػػأف  اهلل  –عميػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػبلـ  –لمػػػػػػػػػاذا دىػػػػػػػػػش قػػػػػػػػػوـ يػػػػػػػػػونس  .36
 أرسمو ىداية ليـ، ورحمة بيـ: -

 مف أبائيـ هوما ألفو أػ ألنيـ يدعوىـ لترؾ عباداتيـ 
 ألفوه،وحديثاعف إلو لـ يعرفوه                                                                                         ألنيـ سمعوا قوال لـ ي .ب 
 ػ ىؿ آمف قومو بدعوتو دوف تردد:37

 ب ػ ال    أ ػ نعـ
 ػ إْذ كاف الجيؿ قد غمب عمى قموبيـ ، وغط اىا فمـ تبصر ولـ تتدبر38

   مرفوع بالضمةأػ فاعؿ الجيؿ تعرب:
 ب ػ اسـ كاف مرفوع وعبلمة الرفع الضمة
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 ػ تبصر العيف برؤية األشياء، فكيؼ يبصر القمب:.39 
 والمعرفة والعمـ باإليمافب ػ     أػ بالتجربة

 .                                                                                                       الفقرة الثانية
 -تعػػػػػػػػػػػالى  -،وتمقتػػػػػػػػػػػو رحمػػػػػػػػػػػة اهلل سػػػػػػػػػػػقيما ىػػػػػػػػػػػزيبل عمػػػػػػػػػػػيبلفألقػػػػػػػػػػاه الحػػػػػػػػػػػوت عمػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػاطئ 

ـَ بثمرىػػػػػػػػػا ، واسػػػػػػػػػتظؿ بورقيػػػػػػػػػا ، ودبػػػػػػػػػت إليػػػػػػػػػو العافيػػػػػػػػػة ،  فأنبػػػػػػػػػت عميػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػجرة يقطػػػػػػػػػيف ُطِعػػػػػػػػػ
 و تباشير الحياة .وظيرت في

ـَ رسمت التاء فييا مفتوحة :40   ػ كممة )الحوت( :ِ ل
 ب ػ ألف ماقبميا مفتوح   ألف ماقبميا ساكفأ.

 :                                                   ىزيبل عميبلفألقاه الحوت عمى الشاطئ سقيما  -41
 ُتْعرب كممة )الحوت( : 

 مفعوال بو منصوبا وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة    أ. 
 فاعبل مرفوعا وعبلمة الرفع الضمة الظاىرةب. 
 الحوت يمد وال يبيض كاألسماؾ فيؿ ىو مف الطيور:.42
 ب ػ ال   أػ نعـ
 :اليقظيفما  .43

 ب ػ القرع     أػ العنب الناضج
44. :)  ما معنى )استظؿ 

 طمب البقاء في الظؿ ب ػ    كاف يعبد أػ ظؿ عف ما
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 كرقة اإلجابة
 
 .................................................المدرسة.سـ......................الفصؿاال 

 البديؿ الصحيح السؤاؿ البديؿ الصحيح السؤاؿ
 -د -ج -ب ػ أ -د -ج -ب -أ

1     23     
2     24     
3     25     
4     26     
5     27     
6     28     
7     29     
8     30     
9     31     
10     32     
11     33     
12     34     
13     35     
14     36     
15     37     
16     38     
17     39     
18     40     
19     41     
20     42     
21     43     
22     44     
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 ( 4ممحؽ  رقـ )
 مفتػاح تصحيػػح  اختبار الفيػػػـ القػرائي

 الدرجة  اإلجابة  السؤاؿ الدرجة  اإلجابة  السؤاؿ 

  أ 23  ب 1
  أ 24  أ 2
  أ 25  أ 3
  أ 26  ب 4
  أ 27  أ 5
  ب 28  ب 6
  ب 29  أ 7
  ب 30  ج 8
  أ 31  أ 9
  أ  32  ج 10
  ب 33  ج 11
  ب 34  أ 12
  ب 35  ج 13
  ب 36  أ 14
  ب 37  أ   15
  ب 38  أ 16
  ب 39  ب 17
  أ 40  ب 18
  ب 41  أ 19
  ب 42  ب 20
  ب 43  أ 21

  ب        44       أ 22      
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The Effect of The Recipocal Teaching Strategy in Developing 
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By 
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Prof. Abdulkareem Jwaili 

 

Abstract 

This study aims tofind out strategic effectiveness ( significance) of communicative 

teaching in developing Reading Comprehension for the eighth grade students in 

Saloug City . The researcher applied the empirical method and used the empirical 

design. The participants were eighth grade students in Suloug town (Academic year 

2016- 2017). The total number of the students is 290 students. 74 participants were 

selected randomly in two preparatory schools in Saloug. They were divided into two 

groups , the empirical group (EG)and the traditional group (TG). In the empirical 

group (1), 17 participants  were taught the educational  content (syllabus) of reading 

comprehension by using the communicative method whereas 17 participants ( 

traditional method 1) were taught the educational  content  ( syllabus) of reading 

comprehension by using the traditional method in the same class. Another class was 

selected in the second school. Class (8/C) 20 participants were taught the educational 

content of reading comprehension by using the communicative method whereas other 

20 participants were taught the educational content of reading comprehension by 

using traditional method .                                                                                                  

The hypothesis of the study says that there are no significant differences in both 

groups the empirical group and traditional group in developing reading 

comprehension. The researcher prepared a strategic teaching  plan in (unit two in 

Reading) and a test for reading comprehension. The test contained 44 items ( 

multiple-choice questions). Credibility and reliability of the questionnaire were  

tested. The findings  revealed that there was a significant difference in marks between 



157 
 

the participants who were taught by using communicative teaching and traditional 

method. The participants' marks who were taught by using communicative method are 

higher than the other group. This study suggested many recommendations that will 

improve reading comprehension for eighth grade students.                      .                      
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