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 اإلىداء

جؿ صعكدنا إلى القمـ، الصعاب مف أ يرة، الذم تحمؿ المشاؽ كتكبدالن إلى صاحب التميز كاألفكار
كالدم الغالي الدكتكر محمكد الشمالي الشمعة التي تنير دربي، لؾ مني كؿ االحتراـ كالشكر كالتقدير، 

 الى.فأنت األساس لكؿ ما كصمت إليو حتى اآلف بعد اهلل سبحانو كتع

إلى مف أحاطتني بحبيا كحنانيا، كرافقتني دعكاتيا، إلى مف سيرت ليالييا كعممتني الصبر كشجعتني 
 عمى المسير قدمان نحك تحقيؽ أىدافي إلى كالدتي الغالية، لًؾ مني كؿ االحتراـ كالتقدير. 

 إلى مف ىـ سندم كعزكتي، إلى الغالييف عمى قمبي أخكتي كأخكاتي.

 قات دربي.إلى صديقاتي كرفي

 إلى كؿ يد امتدت لممساعدة كلساف نطؽ بالنصيحة ك كؿ مف أحبيـ كاحترميـ.

 إلى كؿ طالب عمـ ال تثنيو عقبات الحياة كعراقيميا عف المثابرة كبمكغ اليدؼ.

 لكـ جميعان أىدم ىذا العمؿ المتكاضع.

 

 الباحثة: أحبلـ محمكد أحمد الشمالي
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 شكر وعرفاف

نستفتح بالذم ىك خير، كالحمد هلل، كالصبلة كالسبلـ عمى حبيبو كمصطفاه كعمى آلو كصحبو كأنصاره 
 ـك الديف. كبعد...اتبع ىداه إلى يكآؿ بيتو الطيبيف الطاىريف، كمف 

المتكاضع إال أف أحمد اهلل الذم أعانني إلتماـ ىذا الجيد،  ال يسعدني بعد أف أنييت ىذا الجيد العممي
كأتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف كالعرفاف إلى أستاذتي الدكتكرة الفاضمة إيناس عارؼ ناصر، 
التي أشرفت عمى ىذه الرسالة، حيث منحتني الكثير مف كقتيا كجيدىا، كلـ تبخؿ عمي  بالمشكرة أك 

 مما اخرج ىذه الرسالة إلى النكر، فميا مني خالص الشكر كالتقدير. المساعدة أك النصيحة،

كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لعضكم لجنة المناقشة الدكتكر الفاضؿ زياد قباجة كالدكتكرة الفاضمة ميسكف 
 التميمي لدكرىما العظيـ في إثراء الدراسة مف خبراتيما كعمميما الكفير.

ممثمة بكمية  -جامعة القدس-لتقدير إلى الصرح العممي الصامدكما يشرفني أف أتقدـ بخالص الشكر كا
العمكـ التربكية، التي أتاحت لي فرصة االلتحاؽ ببرنامج الدراسات العميا، ممتقى العمـ كالعمماء.كالشكر 
كالتقدير لمسادة المحكميف الذيف بذلكا جيدان طيبان في تحكيـ أدكات الدراسة، كاخص بالذكر أعضاء 

ريسية بجامعة القدس، كجامعة النجاح الكطنية، كجامعة القدس المفتكحة، كمشرفي المغة الييئة التد
العربية في مديرية التربية كالتعميـ/ جنكب الخميؿ، كمعممي كمعممات المرحمة األساسية العميا الذيف 

ليفو حكمكا لي األدكات، كما اخص بالشكر مدرسة بنات إذنا األساسية ممثمة بمديرتيا األستاذة ك 
امرزيؽ كالمعممة الفاضمة انتصار فرج اهلل، كمدرسة ذككر العكدة األساسية ممثمة بمديرىا األستاذ عمر 

 فرج اهلل كالمعمـ الفاضؿ أكـر أبك جحيشو.

كما أني ال أنسى تقديـ الكالء كاالمتناف ألسرتي الكريمة، لدعميا المتكاصؿ طكاؿ فترة الدراسة، كخاصة 
ي الغالية، كأخكتي كأخكاتي عمى ما قدمكه لي مف يد العكف كالمساعدة، فجزاىـ اهلل لكالدم العزيز ككالدت

 عني خير الجزاء، كالشكر كالتقدير لكؿ مف ساىـ في أخراج ىذا العمؿ.

 كاهلل كلي التكفيؽ

 الباحثة : أحبلـ محمكد أحمد الشمالي
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 :الممخص

( في تنمية ميارات الفيـ القرائي PQ4Rىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتيجية )
كالتفكير التأممي لدل طمبة الٌصؼ الخامس األساسي، كلتحقيؽ ىدؼ الٌدراسة اعتمدت الباحثة المنيج 

( طالبان كطالبة 139الٌتجريبي كالٌتصميـ شبو الٌتجريبي، كطبقت الٌدراسة عمى عينة قصدي ة بمغ عددىا )
رسة بنات إذنا األساسية كمدرسة ذككر العكدة األساسية في مف طمبة الٌصؼ الخامس األساسي في مد

، حيث كزعت عشكائيان 2018/2017إذنا جنكب الخميؿ في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
( كشعبتيف ضابطتيف PQ4R( طالبان كطالبة درٌست باستخداـ استراتيجية )72إلى شعبتيف تجريبيتيف )

لطريقة االعتيادية، كاستغرؽ تطبيؽ الدراسة خمسة أسابيع، كاستخدمت ( طالبان كطالبة درٌست با67)
ـ  التأكد مف صدقيما  الباحثة أداتيف كىما: اختبار ميارات الفيـ القرائي، كاختبار التفكير التأممي، ت

 (.ANCOVAكثباتيما كحممت البيانات باستخداـ تحميؿ التغاير المصاحب )

( في تنمية ميارات الفيـ القرائي PQ4Rستخداـ استراتيجية )أظيرت نتائج الدراسة كجكد اثر ال
كالتفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الخامس يعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية، أما 
بخصكص متغير الجنس فقد أظيرت نتائج التحميؿ كجكد أثر لطريقة التدريس عمى الفيـ القرائي 

ائج كجكد أثر لمتفاعؿ بيف االستراتيجية  كالجنس عمى التفكير التأممي لصالح الذككر، كما أظيرت النت
ككاف لصالح اإلناث في المجمكعة التجريبية بينما لـ يكجد أثر لمتفاعؿ بيف االستراتيجية كالجنس عمى 

كغ التكصيات اآلتية: الفيـ القرائي كبناءن عمى النتائج  ميصت الباحثة إلى صى ضركرة أف تعتمد كزارة  خى
عقد دكرات تأىيؿ لممعمميف لتمكينيـ مف ، ك التربية كالتعميـ الفمسطينية ىذه االستراتيجية في مدارسيا

( لما ليا مف أثر في PQ4Rاستخداـ استراتيجيات التدريس ما كراء المعرفية كخاصة استراتيجية )
 تنمية الفيـ القرائي كالتفكير التأممي.
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The effect of the using PQ4Rs strategy on the development of Reading 

comprehension skills and Reflective Thinking among 5
th

 grade Student in 

South Hebron Directorate  

Prepared by: Ahlam mahmoud ALshamali     

Supervised by: Dr. Enass Nasser 

Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the effect of using the PQ4R 

strategy in developing reading comprehension skills and reflective thinking 

among the 5th grade students. The study sample consisted of (139) male and 

female students who were selected randomly sample In the first semester of 

the academic year 2017/2018, which was randomly distributed to two 

experimental groups (72) students male and female who were taught with 

(PQ4R) strategy and the other two control group (67) male and female 

students who were thought with traditional method. 

The researcher used two tools: the reading comprehension skills test and the 

reflective thinking test. The validity and Reliability of the two tools were 

verified and achieved in appropriate ways.  

The results of the study showed an effect on the use of (PQ4R) strategy in the 

development of reading comprehension skills and reflective thinking among 

5th graders due to the method of teaching in favor of the experimental group. 

and for the sex variable, the results of the analysis showed an effect of the 

teaching method on reading comprehension in favor of males. The effect of 

the interaction between strategy and gender on reflective thinking was in 

favor of females in the experimental group, while there was no effect of 

interaction between strategy and gender on reading comprehension. 

In light of the results of the study the researcher recommend the followings. 

The Ministry of Educaho_ should adoptaho_ the (PQ4R), strategy in its 

school, and holding training courses for teachers to enable them to use 

(PQ4R), strategy because of ther impact in the development of reading 

comprehension and reflective thinking among students.      
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 :الفصؿ األوؿ
______________________________________________________________ 

 :مشكمة الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة   1.1

اإلنساف بالفكر كالمساف، فبيما يعيش كيؤدم رسالتو في عبادة الحؽ كعمارة األرض، ميز  اهلل تعالىإف 
يعتبر تعدد المغات كاختبلؼ األلسف مف أبرز مقكمات الكجكد االجتماعي لئلنسانية جمعاء، ميما لذلؾ 

   قان لقكلو تعالى:اكطاف كاختمفت األلكاف، مصدتباعدت األ

ًمفٍ " ٍمؽي  آيىاًتوً  كى ؼي  كىاأٍلىٍرضً  الس مىاكىاتً  خى ـٍ  كىاٍخًتبلى ـٍ  أىٍلًسنىًتكي ًلؾى  كىأىٍلكىاًنكي يىاتو  ًإف  ًفي ذىَٰ )سكرة  "ًلٍمعىاًلًميفى  آلى
 (. 22الركـ، آية

إذ ال ، عف األشياء كاألحداث كالظكاىر فيي كعاء التعبير عممية التكاصؿ أىـ أدكات المغة مفف 
تقتصر عممية التكاصؿ عمى البشر كحدىـ، فيي عممية مكجكدة لدل جميع الكائنات الحية، إال أف ما 
بداعان، ككذلؾ فإف  يميز تكاصؿ اإلنساف عف غيره مف المخمكقات أنو أكثر أنكاع التكاصؿ تعقيدان كا 

نما ليتعداه التعبير استخداـ اإلنساف لمتكاصؿ ال يككف لتحقيؽ  الحاجات األساسية البلزمة لبقائو فقط، كا 
عف أحاسيسو كمشاعره المختمفة مف ناحية، كالتكاصؿ االجتماعي مف ناحية أخرل، كتعد المغة مف 
المظاىر االجتماعية كالنفسية في حياة اإلنساف، إذ ال يخمك أم مجتمع مف المجتمعات مف ىذا 

 (.2016المظير )البدكم، 

غة العربية حظيت بما لـ تحظ بو أٌية لغًة مف االىتماـ كالعناية، كىذا أمر اهلل نافذ فيو؛ ألٌنيا لغة المٌ 
القرآف الكريـ، كىذا بدكره أعظـ شرؼ كأكبر أىمية لٌمغة العربية، ألٌف اهلل جٌؿ جبللو اختارىا مف بيف 

تي إلى قياـ الٌساعة، كال يككف لغات األرض ليككف بيا كبلمو الخالد الذم أعجز بو مف كاف كمف سيأ
 (.2017ىذا اإلعجاز إال لككف ىذه الٌمغة تحتمؿ ثقؿ الكبلـ اإلليي كقكة الخطاب الرباني )المصرم، 

تتميز المغة العربية بميارات ىي: االستماع كىي ميارة تمكِّف الفرد مف االتصاؿ بالعالـ الخارجي 
ٌد الكممة المنطكقة عنصران فعاالن فييا كأساسان لنقؿ المكركث كاالستجابة لممؤثرات الخارجية فيو، كاٌلتي تع
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الثقافي، كمما ال شؾ فيو أف االستماع الجيد يقكد إلى محادثة جيدة، فميارة المحادثة تعد الميارة الثانية 
بعد االستماع، كىي ترجمة المساف عما تعٌممو اإلنساف بكاسطة االستماع، كميارة الكتابة التي تعتبر 

شمكلية؛ ألنيا تتمثؿ في التعبير التحريرم كاإلمبلء، كالميارة األخيرة أال كىي ميارة القراءة التي  أكثر
 (. 2016تعبِّر عف مادة مكتكبة بصكت مسمكع )زنازؿ، 

الذم يككف بيف طرفيف )مرسؿ  تكاصؿغة، كىي اللمٌ  كتعميـ المغة العربية ينطمؽ مف الكظيفة األساسية
تستكجب إتقاف ميارات االستماع كالقراءة  كالتكاصؿ أف عممية االتصاؿكمستقبؿ(، كمعنى ذلؾ 

كالتحدث كالكتابة، مع مراعاة كجكد عنصر مشترؾ بيف اإلرساؿ كاالستقباؿ، كىك قناة االتصاؿ 
ف تعميـ المغة العربية بحسب ىذا المفيكـ ال ا ً لبعض الميارة المغكية الخامسة، ك )التفكير( الذم يسميو ا

ـ معا إلى تحقيؽ ىذه الميارات األربع. كبحسب ىذا التقسيـ جو المنياج كالمعمِّ مر ما لـ يت  يمكف أف يث
غة العربية فاف التركيز يككف عمى أساس الفيـ كالتعبير، فالفيـ ميارة لغكية ميمة، بمعنى لكظائؼ المُّ 

 (. 2003أنيا الغاية األساسية مف ميارتي االستماع كالقراءة )الدليمي، كالكائمي،

مككنات أساسية ىي: األصكات، كالدالالت، كالتراكيب، كفي  ةكتشترؾ جميع المغات اإلنسانية في ثبلث
ؿ القراءة في كؿ لغة أفضؿ مظير سمت كؿ لغة بنظاميا القرائي، حيث تمثِّ ضكء ىذه المككنات ات  

القراءة بيذا ال نجاز حضارة ساعد اإلنساف عمى تحقيؽ كثير مف األىداؼ كالغايات ك إً  فكرم، كأعظـ
تككف غاية في ذاتيا، بؿ تككف كسيمة لغيرىا مف الغايات، حيث تكسيع الثقافة، كتدريب العقؿ عمى 

 (. 2006كأفكار )سعد، ف معافو الربط بيف الرمكز المكتكبة كما تحممو م

و كسمـ نيا، فقد جاء األمر اإلليي إلى الرسكؿ صمى اهلل عميأـ مف شعمى القراءة كعظ   اإلسبلـ حث  
مىؽى )قرآنية أنزلت " ةيآفي أكؿ  بِّؾى ال ًذم خى مىؽو )1اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً ـي 2( خى بُّؾى اأٍلىٍكرى ( اٍقرىٍأ كىرى

م ـى ًباٍلقىمىـً )3) ـٍ )4( ال ًذم عى ـٍ يىٍعمى ا لى ٍنسىافى مى م ـى اإٍلً أىـ القراءة مف ك (. 1- 5" )سكرة العمؽ، آية)5( عى
ف اإلنساف مف االتصاؿ المباشر بالمعارؼ اإلنسانية في حاضرىا كسائؿ كسب المعرفة، فيي تمكِّ 

كماضييا، كستظؿ دائمان أىـ كسيمة التصاؿ اإلنساف بعقكؿ اآلخريف كأفكارىـ، باإلضافة إلى أثرىا 
 تعتبر القراءة، ك ( 2011البالغ في تككيف الشخصية اإلنسانية بأبعادىا المختمفة )جاب اهلل، كآخركف،

ؽ بو في فضاءات حجر الزاكية التي تركز عميو ميارات المغة األخرل فإدراؾ كفيـ التمميذ لما يقرأ يحمِّ 
ـ عمى المعمـ استخداـ أحدث الكسائؿ كاالستراتيجيات الحديثة في مجاؿ المعارؼ األخرل، كىذا يحتِّ 



3 
 

كتحقيؽ أفضؿ النتائج في العممية التعميمية تعمـ القراءة، بحيث يتـ تطكيعيا لمكصكؿ لمفيـ القرائي 
 (. 2015)الصيداكم،

ؿ في التفاعؿ االيجابي بيف الذات القراءة عممية بنائية تتطمب مف القارئ القياـ بجيد عقمي، يتمث  تعتبر 
د ؿ مرجعية يحتكـ إلييا الفر )القارئ( كبيف المكضكع )النص القرائي( في إطار سياؽ ثقافي لمفرد، يمثِّ 

ىي حسف تصكر القارئ  لذا فالغاية مف القراءة بصفة عامة ما يصعب عميو فيـ المكضكع،عند
فيـ ال يقتصر حيث أنو نطمؽ عميو الفيـ القرائي،  كىذا ما لممعنى، كجكدة استعداد الذىف لبلستنباط،

نما يتضمف الفيـ الضمني كىك ما يشار إليو كما  بيف السطكر، فقط عمى المعنى العاـ أك السطحي، كا 
خر، لآليتـ ذلؾ مف خبلؿ اتحاد الذات مع المكضكع؛ ليككف كؿ منيما الكجو المقابؿ ك ، ركراء السطك 

د المعمكمات السطحية أك المباشرة المتضمنة في بمعنى أف يبحر القارئ مع النص القرائي، ال ليحدِّ 
نما ليتفاعؿ القارئ مع المقركء تفاعبلن يصؿ بيما إلى حيث بد، ة مف التكحُّ حال المكضكع فحسب، كا 

 (. 2010)عبد البارم،  كالمقركء قارئان  ءالقارئ مقرك  يصبح

ف الفيـ القرائي ميارة رئيسة، بؿ ىي الميارة المحكرية التي ألى  ؛ؿ في القراءة أف تككف أكال لمفيـاألص 
ما يسعى  ييدؼ تعميـ القراءة إلى تنميتيا، كيعتبر الفيـ القرائي ىك اليدؼ األكؿ مف القراءة، كىك

ـ إلى تحقيقو، كما تيدؼ العممية التعميمية إليو، فقراءة ببل فيـ ال تعد قراءة بمفيكميا الصحيح. المعمِّ 
مة التي ينشدىا كؿ قارئ، كالنتيجة التي يسعى كؿ المحص   أنوثير مف الباحثيف الفيـ القرائي ك كعد  

ىك اليدؼ النيائي لعممية القراءة، كىك  االستيعاب )الفيـ(، كيعتبر ( 2003معمـ إلى تحقيقيا )جاد،
ميا النص كالمعمكمات الكامنة في خمفية عممية تككيف معاف تنشأ مف التكامؿ بيف المعمكمات التي يقدِّ 

االستيعاب القرائي )الفيـ القرائي( ميارة بؿ عممية معقدة غرضيا إظيار  القارئ المعرفية، كيعد  
نو مف القياـ بالقراءة، كأساليب لمقارئ مف أف يمتمؾ مبادئ أساسية تمكِّ  األفكار، كربطيا بالخبرة، كال بد  

 (. 2007عقمية تمكنو؛ مف االستيعاب. فيك بحاجة إلى المغة، كالعقؿ، كالخبرة معا)العبد اهلل،

الفيـ القرائي أساس عممية القراءة أك ىك الغاية الرئيسة مف درس القراءة، كىذا الفيـ يتطمب تفاعؿ  
مع المقركء تفاعبلن تككف محصمتو بناء المعنى، حيث يقكـ القارئ بإضفاء معنى عمى النص  القارئ

ة لمقارئ كخبرتو ة المعرفيٌ المقركء بما يتفؽ كطبيعة المعمكمات الكاردة في النص مف جية، كالخمفيٌ 
اسة يذكر سميث كما كرد في در ك  (. 2010بالخصائص األسمكبية لمكاتب مف جية أخرل )عبد البارم،

( االستيعاب القرائي )الفيـ القرائي( عممية مركبة كمعقدة، تتضمف عممية ربط 2015الصيداكم )
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المعمكمات التي يكشؼ عنيا النص المقركء بخبرات القارئ السابقة، كبذلؾ يصعب عمى المرء أف 
ي تربط بيف لـ يمعف في التفكير بمكضكع القراءة، كتحميؿ العبلقات الت يصؼ نفسو بأنو قارئ ماىر ما

أجزائيا المختمفة، كربط األفكار التي يطرحيا كاتب النص بما لديو مف معارؼ سابقة عف مكضكع 
 مو مف قبؿ.النص كيقارنيا بما تعم  

برزت الغاية الرئيسة لمفيـ القرائي في استخبلص القارئ لممعنى مف النص كبنائو لمعاف جديدة في 
ة المظم  كلمفيـ القرائي ميارات تعتبر  (. 2009ة )عطية،ضكء ما يمتمكو مف معمكمات كمعارؼ سابق

التي يمكف أف تجتمع تحت سمائيا معظـ ميارات القراءة بما فييا ميارات القراءة الناقدة كميارات 
نما يحتاج إلى  القراءة لمدراسة فكبلىما تبدأ بفؾِّ  الرمكز كتنتيي باإلبداع، كالفيـ القرائي ال يحدث فجأة كا 

 (. 2006كمستمر عمى ميارات معينة كقدرات خاصة يمكف تسميتيا الفيـ القرائي )سعد، تدريب دقيؽ

ألنو يتناكؿ ما يرمز إلى األشياء الكائنة في البيئة فيعطييا مدلكالت  ؛ينظر إلى التفكير كسمكؾ رمزم
ة ض عف شي مألكؼ لدل اإلنساف في معظـ األحياف، كالتفكير أساسا قدر خاصة، كالرمز ىك ما يعكٌ 

عقمية تنتفع مف استخداـ األفكار كاآلراء المتصمة بخبرات الفرد الماضية كىك أكثر النشاطات المعرفية 
نو عة تمكِّ تقدما، كينجـ عف قدرة الكائف البشرم عمى معالجة الرمكز كالمفاىيـ، كاستخداميا بطرؽ متنكِّ 

 (. 2005ختمفة )إبراىيـ،مف حؿ المشكبلت التي يكاجييا في المكاقؼ التعميمية كالحياتية الم

ز بالبحث كالتنقيب ييتـ التفكير بمعرفة العناصر الشاممة كمعرفة العبلقات كاألفكار في حد ذاتيا، كيتميٌ 
ظر فيما كراء األحداث كالظكاىر، كبحث الفرد عف الجكانب الغامضة كالحقيقية ليذه الظكاىر كالنٌ 

بما يتعدل حدكد الزماف كالمكاف )رزكقي كعبد  كاألحداث كمحاكلة عمؿ تفريد ليا في العقؿ البشرم
زيادة االىتماـ بالتفكير كتنمية مياراتو لدل المتعمميف يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ، إف  (. 2015الكريـ،

كينتج متعمميف دائمي التعمـ، يمتمككف أدكات التعمـ الذاتي كالدافعية الذاتية الكتساب المعرفة كالبحث 
 (. 2011عنيا )العياصرة،

دبر، النظر إلى خمؽ اهلل( كمنيا نبلحظ فكير، التٌ ف الكريـ بمعاف منيا )التٌ آكر التفكير التأممي في القر ذي 
كتدعك اإلنساف إلى التفكير  ،ف الكريـ جاءت كاضحة كصريحةآفي القر  الدعكة إلى التفكير كالتأمؿ

كفى الم وى قً " :ىتعال وبقكل ر كالتأمؿكالتدبُّ  ٍمًؽ ال ًذيفى يىٍذكيري كفى ًفي خى يىتىفىك ري ـٍ كى نيكًبًي مىىَٰ جي قيعيكدنا كىعى يىامنا كى
انىؾى فىًقنىا عىذىابى الن ارً  ذىا بىاًطبلن سيٍبحى مىٍقتى ىىَٰ ب نىا مىا خى  (. 191)سكرة آؿ عمراف، اآلية "الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض رى
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ر التأممي عندما يتأمؿ المتعممكف في التفكير التأممي ىك قمب التفكير، كجكىره كركحو، كيحدث التفكي
 ؛تفاعبلتيـ، كعندما تتكفر ليـ الفرصة المناسبة كالكقت البلـز لمتفكير كالتفاعؿ كاالستبصار كالتأمؿ

الطمبة في تطكير  يساعد التفكير التأممي ،القديمة بالخبرات الجديدةمما يسمح ليـ بربط األفكار 
، خاصة في المكاقؼ الصفية التي يكاجيكنيا في نشاطاتيـ استراتيجياتيـ في استخداـ معارؼ جديدة

 (. 2005،إبراىيـاليكمية )

كراء المعرفة  ظيرت استراتيجيات حديثة تناكلت مكضكع الفيـ القرائي كقد حظيت استراتيجيات ما
لفيـ ف استراتيجية لما ليا أثر في تحسياالليذه  الباحثة في ىذه الدِّراسة اىتماـ الباحثيف، لذا تطرقت

تيجيات ( التي تعتبر مف االستراPQ4Rستراتيجية )اباختيار  امت الباحثةالقرائي لدل الطمبة، كق
( تيدؼ إلى تطكير الكعي الذاتي بعممية الفيـ PQ4Rستراتيجية )، كىذه االالحديثة لما كراء المعرفي

يؼ يتعممكف؟ يتعممكف؟ كك بماالتي تساعد المتعمميف عمى فحص فيميـ، بحيث يصبحكف عمى كعي 
كالتحكـ في عممية الفيـ القرائي ليس فقط فيما يدرسكف مف محتكل في المدرسة، كلكف أيضان عندما 

 .خارج المدرسة يقرؤكف

ترل الباحثة بأٌف المغة العربية تنفرد بمكانة خاصة عند أىميا؛ ألنيا لغة القرآف الكريـ، كلغة اإلعراب، 
لمغة العربية قطعة فنية متناغمة ال يمكف تجزئتيا فجميع أركانيا كىي لغة ثرية بألفاظيا، لذلؾ تعتبر ا

األساس الذم تبنى عميو سائر فركع  ،مة لباقي الميارات فييمة لبعضيا، كميارة القراءة تككف مكمِّ مكمِّ 
القراءة مف العكامؿ األساسية في النمك العقمي  النشاط المغكم األخرل مف حديث كاستماع ككتابة، كتعد  

نفعالي لمفرد، حيث أف الفيـ القرائي يعتبر أساسا لعممية القراءة، كىذا الفيـ يتطمب مف القارئ كاال
الفيـ القرائي تنبع مف تأمؿ الطالب كتفكيره، فالتفكير  تنمية ؛ ألفإضفاء معنى عمى النص المقركء

ره يبقي عمى ف معمكمات؛ كىذا بدك التأممي يقكـ عمى تأمؿ كتمعف الطالب في كؿ ما يعرض عميو م
استراتيجيات التدريس الحديثة  ز عميود عمى التعمـ ذم المعنى كىك جكىر ما تركِّ كِّ ثر التعمـ، كيؤى أ
ط المعرفة السابقة لدل الطمبة كتؤسس الكتشاؼ العبلقات كالركابط تنشِّ ( التي  PQ4Rستراتيجية )كا

التأمؿ كالتفكر بما  لدييـ كتساعدىـ في الفيـ القرائيف ، كتحسِّ السابقة رفةلمعرفة الجديدة كالمعبيف ا
 .كفيقرؤ 
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 مشكمة الدراسة   2.1

عممت كزارة التربية كالتعميـ عمى تغيير المناىج في اآلكنة األخيرة، مما كاف سببان النتقاد الكثير مف 
كرة المعمميف لممنياج الجديد؛ نظران ألنو يختمؼ في تنفيذه عف المناىج الحديثة في طرؽ التدريس المتمح

حكؿ المتعمـ، مما أدل بالباحثة إلى أف تتقصى كتبحث في الطرؽ التي تتفؽ مع المنياج الجديد، 
برزت مشكمة الدراسة مف خبلؿ اإلطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة ذات العبلقة، كالتي حيث 

عمـ مف خبلؿ ة قائمة عمى إعطاء المعمكمات مف المدت أف أساليب التدريس الحاليٌ مف خبلليا أك  
(؛ مما يجعؿ 2012، أساليب لفظية لـ تعد مناسبة لككنيا تركز عمى العمميات العقمية الدنيا )العكاكدة

كبالتالي عدـ انتقاؿ أثر التعمـ بصكرة كظيفية ذات  ،كعدـ التعمؽ في الفيـ ،المتعمـ يتسـ بالسطحية
ة إلى أساليب تدريس حاجة ماسٌ نت الكاالكجداني كالنفس حركي، لذلؾ أثر في سمكؾ الطالب المعرفي ك 

و حديثة تنتقؿ بالمتعمـ إلى االبتكار كتكليد المعمكمات المبني عمى الفيـ العميؽ ذم المعنى، كىذا كمٌ 
ؼ استراتيجيات التدريس الحديثة التي تحقؽ النمك المتكامؿ يقع عمى عاتؽ المعمـ الذم يجب أف يكظِّ 

سيما أف تنكع االستراتيجيات يساعد في إتقاف الميارات المغكية ، ال الشخصية لممتعمـ في جميع جكانبو
كالفكرية، كالمنياج الجديد ثرم بميارات المغة العربية كالتي منيا ميارة القراءة التي تعتبر أساس باقي 
 الميارات كمكمِّمتيـ، كاألصؿ في القراءة أف تككف أكال لمفيـ، ألف الفيـ القرائي ميارة رئيسية، فالقراءة

مف ىنا تحددت  ببل فيـ ال تعد قراءة بمفيكميا الصحيح، كالتفكير التأممي يؤثر كيتأثر بالفيـ القرائي،
 -مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:

( في تنمية ميارات الفيـ القرائي والتفكير التأممي لدى طمبة PQ4Rستراتيجية )اما أثر استخداـ 
 الصؼ الخامس األساسي؟

 أسئمة الدراسة   3.1

ـ    اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس مف خبلؿ السؤاليف الفرعييف اآلتييف: ت

في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ  PQ4R)ستراتيجية )ا: ما أثر استخداـ السؤاؿ األكؿ
 ما؟الخامس األساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بيني
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( في تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ PQ4Rستراتيجية )االسؤاؿ الثاني: ما أثر استخداـ 
 الخامس األساسي؟  كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟

  راسةفرضيات الد   4.1

 اآلتية: الصفرية ياتلئلجابة عف أسئمة الدراسة األكؿ كالثاني تـ تحكيميما إلى الفرض

بيف متكسطات  (α ≤ 0.05) الفرضية األكلى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
 .األساسي تعزل إلى طريقة التدريس ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ الخامس

بيف متكسطات  (α ≤0.05 ) : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةثانيةالالفرضية 
 . الجنسميارات الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي تعزل إلى 

بيف متكسطات  (α ≤ 0.05) : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةثالثةالالفرضية 
بيف طريقة التدريس  التفاعؿ تعزل إلى ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي

 . كالجنس

بيف متكسطات  (α ≤ 0.05) : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةرابعةالالفرضية 
 . ة التدريسلدل طمبة الصؼ الخامس األساسي تعزل إلى طريقالتفكير التأممي 

بيف  (α ≤ 0.05) : ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةخامسةالالفرضية 
 . الجنسلدل طمبة الصؼ الخامس األساسي تعزل إلى التفكير التأممي  متكسطات

بيف ( α ≤ 0.05): ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة سادسةالفرضية ال
التفاعؿ بيف طريقة التدريس متكسطات التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي تعزل إلى 

 كالجنس. 

 راسةالد أىداؼ   5.1

 راسة إلى الكشؼ عف:ىدفت الدِّ 
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، ئي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي( في تنمية ميارات الفيـ القراPQ4Rستراتيجية )اأثر 1. 
 كاختبلؼ األثر باختبلؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

، كاختبلؼ يمي لدل طمبة الصؼ الخامس األساس( في تنمية التفكير التأمPQ4Rستراتيجية )اأثر  2.
 األثر باختبلؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

 الدراسة أىمية   6.1

 كما يأتي: كالجانب البحثي كالجانب العممي نظرمالجانب ال ثبلثة جكانب راسة فيتكمف أىمية ىذه الدِّ 

 نظريةال أوال: األىمية

عمى -ندرة في الدراسات التي تناكلتو راسة في المكضكع الذم تتناكلو حيث يكجد تبرز أىمية ىذه الدٌ 
ستراتيجية في التفكير التأممي كالفيـ كشؼ عف دكر االإذ يتـ تسميط الضكء عمى ال -حد عمـ الباحثة

  .القرائي

عمى استخداميا كتزكيد  ستراتيجية المستخدمة في الدراسة مشرفي المغة العربية في الحث  قد تفيد االكما 
بالخبرات حكؿ المكضكع، كباألسس النظرية التي قد تساعدىـ في تصميـ  المعمميف كمصممي التدريس

حيث تقدـ ليـ دليبلن لممعمـ كفؽ االستراتيجية إضافة إلى اختبار الفيـ القرائي  ؛ريس كتكظيفوالتدٌ 
ستراتيجية حديثة يمكف الميتميف بمجاؿ القراءة في إيجاد كالتفكير التأممي، كما قد تفيد الباحثيف ا

 ا كاالستفادة مف ىذه الدراسة كمرجع ليـ.تطبيقي

 العممية ثانيا: األىمية

ريس منياج المغة العربية لمصؼ الخامس األساسي كرفع راسة في تحسيف طرائؽ تدٌ قد تسيـ ىذه الدِّ 
ـ عمى تنمية ميارات الطمبة في التفكير مستكل تحصيميـ العممي، كما قد تساعد االستراتيجية المعمِّ 

اء أثر التعمـ كىذا يؤكد التعمـ ذم المعنى، كتمكيف المعمميف مف تنظيـ خبرات المتعمـ إلبق ؛التأممي
تدريب المتعمميف عمى ممارسة عمميات الفيـ القرائي كالتفكير ك ليتفاعؿ معيا بشكؿ أكثر جدكل، 

 ؽ األفكار لدييـ.التأممي كضبط تدفُّ 
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 ثالثًا: األىمية البحثية

 .مجاؿ لمبحث في متغيرات أخرلك  آفاؽقد تفيد الباحثيف في فتح 

 الدراسة حدود   7.1

 راسة الحالية ضمف الحدكد اآلتية:ـ تعميـ نتائج الدٌ ت  

في مدرسة بنات إذنا األساسية كمدرسة ذككر العكدة  البشرم: طمبة الصؼ الخامس األساسي حدلا
 إذنا. –األساسية في جنكب الخميؿ 

 رية التربية كالتعميـ جنكب الخميؿ.المكاني: المدارس الحككمية في مدي حدلا

 (.2017 _ 2018الزماني: الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي ) الحد

 راسة بالمصطمحات كالمفاىيـ الكاردة فييا.: تتحدد نتائج ىذه الدِّ فاىيميالحد الم

 مصطمحات الدراسة   8.1

 (PQ4Rاستراتيجية )

لكصكؿ إلى المعرفة السابقة في اـ لدل المتعمميف كتساعدىـ استراتيجية لتحسيف القراءة كالتذكر كالفي
يز كاالحتفاظ بالمعمكمات كنقؿ حكا أكثر قدرة عمى القراءة كالتمليصب ؛ـ لدييـع عممية التعميـ كالتعمُّ كتكسِّ 

الميارات، كتشتمؿ االستراتيجية عمى ست خطكات ىي )إلقاء نظرة تمييدية عمى المكضكع، كطرح 
 (. 2015ة، كالتأمؿ، كالتسميع، كالمراجعة )عمكاف،أسئمة، كالقراء

 ( عمى النحك اآلتي:PQ4Rكيفسر اسـ استراتيجية )

( التي تعني تفحص معالـ النص المقركء بإلقاء نظرة تمييدية Preview( مأخكذ مف كممة )Pالحرؼ )
 عمية بقصد معرفة األفكار الرئيسة فيو.

 تعني طرح األسئمة عف المكضكع. ( التيQuestion( مأخكذ مف كممة )Qالحرؼ )

 ( التي تعني اقرأ أم يقـك الطالب بقراءة النص.Read( األكؿ مأخكذ مف كممة )Rالحرؼ )
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 ( التي تعني تأمؿ أك فكر مميا فيما قرأت.Reflect( الثاني مأخكذ مف كممة )Rالحرؼ )

ع نفسو بصكت قارئ يسمِّ ع بمعنى أف ال( التي تعني سمِّ Recite( الثالث مأخكذ مف كممة )Rالحرؼ )
 عاؿ اإلجابات التي تكصؿ إلييا عف األسئمة التي طرحيا في الخطكة الثانية.

 ( التي تعني راجع بمعنى أف القارئ يقكـ بمراجعة ما تـٌ Review( الرابع مأخكذ مف كممة )Rالحرؼ )
عادة القراءة ثانية إذا ما كجد بنفسو حاجة إلى  .ذلؾ كا 

الفيـ القرائي لمكشؼ عف أثرىا في  ستفيا الباحث بمياراتيا اللتي كظ  ة التدريس اطريق :ؼ إجرائياكتعر  
 .كالتفكير التأممي

  الفيـ القرائي 

دراكو لمعبلقات بيف الكممات  إلىقمية معرفية تشمؿ قدرة القارئ التعرؼ عممية ع الكممات كمعانييا، كا 
،حتى يتمكف مف فيـ معنى القطعة القرائية كتح ؛كالفقرات كيقسـ الفيـ القرائي  كيؿ الرمكز إلى معافو
)مستكيات عميا كتشمؿ مستكل الفيـ النقدم، كالتذكقي، كاإلبداعي. كمستكيات دنيا كتشمؿ  يفلمستكي

 (.  2015مستكل الفيـ الحرفي، كاالستنتاجي( )الصيداكم،

 .ةمف قبؿ الباحث المعدٌ ؼ إجرائيا بالعبلمة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار الفيـ القرائي كيعر  

 التفكير التأممي

عممية تفكر كاىتماـ كمراقبة لممكقؼ الذم يكاجيو الفرد أك المكضكع الذم يكتب فيو بحيث يجب  
تحميمو بعد فيمو كاستيعابو كالت معُّف بجكانبو كمراجعتو كتقكيمو في ضكء المعارؼ كالخبرات التي 

 (. 2010يكتسبيا )خكالدة، 

 .ةمف قبؿ الباحث يان بالعبلمة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار التفكير التأممي المعدٌ ؼ إجرائكيعر  

 

 

 



 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 

 اإلطار النظري1.2 

 الدراسات السابقة2.2 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة3.2.2 
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 :الفصؿ الثاني

______________________________________________________________ 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المقدمة

ؽ بالتدريس بشكؿ عاـ مركرا بالنظرية البنائية كاستراتيجيات تناكؿ ىذا الفصؿ األدب التربكم المتعمِّ 
التأممي، كما  (، كميارات الفيـ القرائي كالتفكير(PQ4R ةاستراتيجيكخاصة ما كراء المعرفية التدريس 

 تناكؿ الدراسات السابقة العربية كاألجنبية المتعمقة بمكضكع الدراسة.

 اإلطار النظري 1.2

ستراتيجية كما كراء المعرفية، كاالنظرية البنائية، ك شمؿ اإلطار النظرم المحاكر اآلتية: التدريس،
(PQ4R.ميارات الفيـ القرائي، كالتفكير التأممي ،) 

 (Teachingالتدريس ) 1.1.2

ـ نمك المتعمـ بيف لحظة كأخرل نتيجة ـ، حيث يتٌ س كالمتعمِّ التدريس عممية تكاصؿ بيف المدرِّ يعتبر 
ريس التدٌ  يعدٌ  (. كما2015ر فيو )حمادة، تفاعمو مع مجمكعة مف الحكادث التعميمية التعممية التي تؤثِّ 

ـ بطريقة ط لو مسبقا، أم قد صمِّ طِّ إذا خي عاالن، إال أنو الجانب التطبيقي لمتعميـ، كالتعميـ ال يككف ف  
مة كمتسمسمة. كتيدؼ عممية التدريس في بعض معانييا إلى إحداث تغيرات مرغكبة في سمكؾ منظ  

كسابو المعمكمات كالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ المرغكبة، مف  جؿ تحقيؽ ىذه أالمتعمـ، كا 
ب عمى المعمـ أف ؾ التغيرات السمككية المرغكبة. كيتكج  األىداؼ التعميمية التي تسعى إلى إحداث تم

يقكـ بنقؿ ىذه المعارؼ كالمعمكمات المطمكبة لتحقيؽ التغير السمككي التعميمي بطريقة شائعة، تثير 
صفات المتعمـ كخصائصو النفسية  االعتبارـ مع األخذ بعيف اىتماـ المتعمـ كرغبتو، كتدفعو إلى التعم  

 (.2011قمية كالجسمية )مرعي كالحيمة، كاالجتماعية كالع
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 النظرية البنائية 2.1.2

ؿ في الظركؼ االجتماعية المحيطة بيـ التي تقؼ حجر تحديات صعبة تتمث  اليكـ مكف يكاجو المعمٌ 
ميا في تعمٌ  نيـ مف نقؿ الميارات كالمفاىيـ التي تـ  عثرة أماـ الطبلب، كتعيؽ نمكىـ التعميمي، كال تمكِّ 

صؼ إلى كاقع الحياة العممية بعيدا عف أسكار المدرسة، إف الغاية مف التعميـ اآلف أف يستمر غرفة ال
ـ مدل الحياة، لذا تعتبر النظرية البنائية التي نشأت عمى مدل النصؼ األخير مف الطالب في التعمٌ 

البحث عف  القرف العشريف مجمكعة كمنظكمة فرعية مف المنظكر المعرفي، فمع بدء التربكييف كآخريف
، فقد اتجيكا لبلنجذاب نحك ما يمكف أف يسمى معسكر البنائييف ز أكثر عمى الطمبةنمكذج تدريسي مركِّ 

االجتماعي حيث انطمقكا مف مجمكعة افتراضات كىي: الخبرة السابقة، كالبناء الشخصي لممعنى، 
)أبك رياش  التعمـ النشطكالتعمـ السياقي كالمشارؾ، تغير األدكار لكؿ مف المتعمميف كالمعمميف، ك 

 (.2014كآخركف، 

د عمى ضركرة بناء المتعمميف ثـ إعادة بنائيـ لممعاني الخاصة بأفكارىـ ـ تؤكِّ كالنظرة البنائية لمتعمُّ 
السابؽ،  د البنائية عمى ضركرة ربط المتعمميف التعمـ البلحؽ بالتعمـقة بكيفية عمؿ العالـ، كتؤكِّ المتعمِّ 

اؿ لمعرفتيـ ف الناس يتعممكف مف خبلؿ البناء الفع  أؿ بلمنظرية البنائية يمثِّ  يف العنصر المفتاحأك 
كالعمؿ مف خبلؿ كؿ ىذه األشياء لمكصكؿ إلى فيـ  ،كبمقارنة معمكماتيـ الجديدة مع فيميـ القديـ

 .2005)جديد )اليكيدم، 

األصؿ ك عديدة كاستراتيجيات،  التعمـ ذا المعنى القائـ عمى الفيـ، كمنيا انبثقت نماذج البنائية دتؤكِّ 
ىي كممة مشتقة مف الكممة اليكنانية استراتيجكس، كتعني فف ( Strategyستراتيجية )االمغكم لكممة 

كيقصد بو فف استخداـ اإلمكانيات كالمكاد  عمى المياديف العسكرية كحدىاالقيادة، كاقتصر استخداميا 
شاطات في ليككف قاسما مشتركا بيف كؿ الن ثـ امتد   ،كةالمرجٌ  ؽ األىداؼالمتاحة بطريقة مثمى تحقِّ 

ف ي كاقع المكقؼ التدريسي الذم يتضم  ستراتيجية التدريس يمبٌ اكجاء مفيكـ  ، كقدمياديف العمكـ المختمفة
 (.2008الياشمي كالدليمي، رائؽ تدريس مناسبة لكؿ ىدؼ )أىداؼ متباينة تفرض استخداـ ط

 ما وراء المعرفة 3.1.2

ز عمى العمميات العميا لمتفكير، كالتي تضمف مف االستراتيجيات الحديثة التي تركِّ تعد المعرفة  ما كراء 
التحكـ النشط بالعمميات المعرفية في التعمـ، كالتخطيط لكيفية التعامؿ مع أم ميمة معرفية، كالفيـ 
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ببساطة إنيا " التفكير في كالمراقبة، كتقييـ التقدـ نحك األىداؼ المنشكدة، كلذلؾ قد يعرفيا التربكيكف 
، تجسيدان لقكؿ أفبلطكف "عندما يقكـ العقؿ بالتفكير فيك يتحدث إلى نفسو فيصكغ أسئمة التفكير"

 .(2011كيجيب عنيا )الفممباني، 

( كزمبلئو Fllavelالمعرفة في السبعينات، عمى يد عالـ النفس التربكم فبلفيؿ ) ما كراءظير مصطمح 
المعرفة  ما كراءؼ فبلفيؿ كزمبلؤه حثان، كقد عر  أكثر مفاىيـ عمـ النفس ب، ليصبح مف ((1976عاـ 
صؿ بتمؾ المعرفة، كليذا المصطمح أسماء :" معرفة الفرد بعممياتو المعرفية، كنكاتجيا، كما يت  ابأني

مصطمحات ترمز إلى " التفكير في التفكير"،  ( كىي، اإلدراؾغة العربية منيا )فكؽ المعرفةأخرل بالم
ـ فبلفيؿ ىذا المفيكـ تكالت التفسيرات كالتكضيحات الخاصة بو، التي كانت جميعيا تدكر كمنذ أف قد  

(، كالسيطرة كالتحكـ Thinking(، كالتفكير )Knowledge(، كالمعرفة )Learningحكؿ التعمـ )
(Controlling)،  ماما كبيرا في اآلكنة األخيرة حظي التطبيؽ التربكم لنظرية ما كراء المعرفة اىتك

دكا عمى باعتبارىا طريقة جديدة في تعميـ التفكير، إذ أف الكثير مف الباحثيف في المجاؿ التربكم أك  
أىمية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة ضمف إطار التعميـ لما ليا فائدة كبيرة في تحرير طاقات 

ف ىذه اية المربيف كالباحثيف؛ ذلؾ ألبعنالمتعمميف الفكرية. كحظيت استراتيجيات ما كراء المعرفة 
نما تجعمو يعي عممية تفكيره، كيراقب ىذهاالستراتيجيات ال تمكِّ   ف المتعمـ مف التفكير الذاتي فقط، كا 

ـ ذاتيا، جؿ استيعاب النص المقركء، فيي تأكيد لمتعمـ المنظ  أح مسار تفكيره مف العممية، كيصحِّ 
 (.2009)يكسؼ،  ممية التعميميةـ محكرا لمعكتأصيؿ لمبدأ جعؿ المتعم

 (PQ4Rاستراتيجية ) 4.1.2

إلى أف ىناؾ الكثير مف االستراتيجيات المساعدة كمف ضمنيا  أشار العديد مف الباحثيف كالتربكييف
فؽ في كثير مف خطكاتيا ـ، كتت  ستراتيجية ذاتية لتحسيف الفياالتي تشير إلى أنيا ( PQ4Rاستراتيجيو )

في قراءة معظـ المكاد الدراسية، يستعمميا الطمبة ( كىي سريعة االستعماؿ، SQ3Rستراتيجية )امع 
كقد كضع  ،كف ذاتياكيستطيع الطمبة استعماليا بصكرة ذاتية مف دكف مساعدة، أم أف التعمـ فييا يك

نيا SQ3Rستراتيجية )اة عف ( كىي مطكر  1972ستراتيجية تكمس كركبنسكف في عاـ )ىذه اال ( كا 
طرؽ معينات  ىا فيي إحدلمميف أنفسيـ عمى فيـ المادة المكتكبة بشكؿ أفضؿ كتذكرٌ تساعد المتع

ر عاؿ لعناصيـ عمى الربط الف  التركيز كترميز المعمكمات في ذاكرتيـ، كتشجعِّ  فيالتذكر، كتساعدىـ 
رض لغ ؛تجزئة المادة إلى أجزاء فيمة، تساعدىـ تباع أساليب منظ  االمادة المكتكبة عند قراءتيا ب
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ـ أكثر كىذه التجزئة لممادة تقكد إلى تعمُّ  جعميا سيمة االستيعاب أكثر مف قراءة المادة جممة كاحدة،
(. كتعني: )أفحص، أسأؿ، اقرأ، تأمؿ، سمع، راجع( كيفسر اسـ  2014فاعمية كعمؽ )داكد،

 ( عمى النحك األتي: PQ4Rستراتيجية )اال

ني تفحص معالـ النص المقركء بإلقاء نظرة تمييدية ( التي تعPreview( مأخكذ مف كممة )Pالحرؼ )
 عمية بقصد معرفة األفكار الرئيسة فيو.

 ( التي تعني طرح األسئمة عف المكضكع.Question( مأخكذ مف كممة )Qالحرؼ )

 ( التي تعني اقرأ أم يقـك الطالب بقراءة النص.Read( األكؿ مأخكذ مف كممة )Rالحرؼ )

 ( التي تعني تأمؿ أك فكر مميا فيما قرأت.Reflectمف كممة )( الثاني مأخكذ Rالحرؼ )

ع نفسو بصكت ع بمعنى أف القارئ يسمِّ ( التي تعني سمِّ Recite( الثالث مأخكذ مف كممة )Rالحرؼ )
 عاؿ اإلجابات التي تكصؿ إلييا عف األسئمة التي طرحيا في الخطكة الثانية.

 لتي تعني راجع بمعنى أف القارئ يقكـ بمراجعة ما تـٌ ( اReview( الرابع مأخكذ مف كممة )Rالحرؼ )
عادة القراءة ثانية إذا ما كجد بنفسو حاجة إلى  .ذلؾ كا 

 (PQ4Rستراتيجية )اماىية  5.1.2

ذكر لمساعدة المتعمميف عمى تذكر النصكص ( بأنيا: إحدل طرائؽ معينات الت   2013فيا )قطامي،عر  
 Lettersذكر، كىي طريقة األحرؼ )دل معينات الت  المكتكبة، كاسميا نفسو ىك تطبيؽ إلح

Strategies إذ يمخص اسـ األحرؼ األكلى مف خطكات تطبيؽ ىذه الطريقة، ففييا يمكف لممتعمـ )
 .تذكر محتكل فصؿ مف كتاب مدرسي إذا اتبع الخطكات الست

جية تكضيح كتفصيؿ ستراتياتراتيجيات ما كراء المعرفة، كىي ( بأنيا: إحدل اس 2014عرفتيا )داكد،ك 
ألنيا تساعد المتعمميف عمى حفظ المقركء كتذكره كاالحتفاظ بو مع  ؛في اآلكنة األخيرة انتشرت كشاعت

 بقاء أثره.



16 
 

ر لدل المتعمميف ذكُّ ستراتيجية لتحسيف القراءة كالفيـ كالت  اعمى أنيا  ( 2015فتيا )عمكاف،عر   كما
حكا أكثر قدرة ليصب ؛ع عممية التعميـ كالتعمـ لدييـكتكسِّ  ،لكصكؿ إلى المعرفة السابقةفي اكتساعدىـ 

 يز كاالحتفاظ بالمعمكمات كنقؿ الميارات.  عمى القراءة كالتم

مى ست خطكات، تساعد تشمؿ ع إحدل استراتيجيات ما كراء المعرفةنيا فتيا الباحثة إجرائيا: أكعر  
ط المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة بقاء أثر الفيـ كالتذكر لممدل البعيد، كرب المتعمميف في

 كتنظيميا.

 (PQ4Rستراتيجية )اخطوات  6.1.2

 تنٌفذ االستراتيجية بست خطكات ىي: 

عمـ بإلقاء نظرة عامة عمى المكضكع تفي ىذه الخطكة يقـك الم :(p) القراءة التمييدية لمموضوع .1
يتضمنيا النص كقراءة ممخصو إف  المدركس، كذلؾ بالنظر إلى العناكيف كاألفكار األساسية التي

 كاف ينتيي بممخص كمحاكلة التنبؤ بما يمكف أف يتناكلو.
ـ النص يقكـ القارئ في ىذه الخطكة بطرح األسئمة التي يرل باإلمكاف أف يقدِّ  :(Q) طرح األسئمة .2

 إجابات ليا.
عيا في النص بيذه الخطكة يحاكؿ المتعمـ البحث عف إجابات لؤلسئمة التي كض :(R) قراءة النص .3

 الذم يقرؤه.
يتأمؿ القارئ في المكضكع المقركء محاكال  :(R) التأمؿ وتكويف التصورات واألفكار عف الموضوع .4

ذا ما تككيف صكر بصرية عف أفكار المكضكع في ضكء ما اط   مع عميو في الخطكة السابقة، كا 
يا كما لديو مف معمكمات سابقة ؿ إليف مف ذلؾ يحاكؿ الربط بيف المعمكمات الجديدة التي تكص  تمك  

 مخزكنة في بنيتو المعرفية.
 يقكـ القارئ بترديد اإلجابات التي تكصؿ إلييا بصكت مسمكع أك :(R) التسميع بصوت عاؿ .5

نو يجيب سماعيا عف األسئمة التي طرحيا في الخطكة الثانية مف ىذه أى ميمكس، بمعنى 
 ستراتيجية.اال
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إذا كلو أف يعيد قراءة المكضكع  ،التكصؿ إليو اجع القارئ ما تـٌ في ىذه الخطكة ير  :(R) المراجعة .6
نو تكصؿ إلى األىداؼ التي أى لغرض التثبت مف صحة إجاباتو، ك  ؛نو يحتاج إلى ذلؾأى ما كجد 

 .  (2015)الصيداكم،  ر عنيا األسئمة التي كضعياتعبِّ 

 (PQ4Rستراتيجية )اأىداؼ  7.1.2

 ، أىميا:تربكية رئيسة أىداؼستراتيجية لبل

رىا، األمر الذم تنمية التفكير الربطي عف طريؽ ربط المعمكمات الجديدة بالمعمكمات السابقة كتذكٌ  .1
 يزيد مف فاعمية الجانب األيسر مف الدماغ عند المتعمميف.

تنشيط الجانب األيسر مف الدماغ عند الطمبة عف طريؽ قراءة المكضكعات كالتأمؿ في تفصيبلتيا  .2
 كمراجعتيا.

عادة تسميع المعمكمات األساسية  تنشيط .3 المعرفة السابقة كالكعي بتنظيـ المعمكمات الجديدة كا 
كسردىا كسيكلة تقبؿ المعمكمات المعطاة عف طريؽ اإللقاء كالمحاضرة لممتعمميف، األمر الذم 

 يثير الجانب األيسر مف الدماغ كينشطو.
( مما PQ4Rستراتيجية )اخطكات  س عمى كفؽجعؿ الطالب محكر العممية التعميمية إذا ما درٌ  .4

  راسة المكضكعات الدراسيةيجابية لدٌ إً دل الطالب اتجاىات كميكؿ كدكافع يؤدم إلى أف تككف ل
 . (2009)عفانة كالجيش، 

  (PQ4Rستراتيجية )امميزات أىمية/ 8.1.2

 باآلتي: الة في تنمية ميارات الفيـ القرائي كتتميزفع  ( PQ4Rأثبتت الدراسات أف استراتيجية )

ط المعرفة السابقة لدل الطمبة كتؤسس الكتشاؼ العبلقات كالركابط بيف المعرفة الجديدة تنشِّ  .1
 كالمعارؼ السابقة.

ر انتقاليا مف الذاكرة قصيرة كتيسٌ  ،تجعؿ الطمبة أكثر قدرة عمى الكعي بتنظيـ المعمكمات الجديدة .2
 المدل إلى الذاكرة طكيمة المدل.

 لمعمكمات كاستذكارىا.حفظ ا فيطمبة تساعد ال .3
 ف الفيـ القرائي.تحسِّ  .4
 تزيد كعي الطمبة في عمميات ما كراء المعرفة. .5
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 (.2009)عطية،  تزيد قدرة الطمبة عمى إنتاج األسئمة .5

 (PQ4Rستراتيجية )االمعمـ في  دور 9.1.2

ذا كاف ستراتيجية إتدريب الطمبة عمى اعتماد ىذه االستراتيجية عمى يقتصر دكر المعمـ في ىذه اال
التنبؤ  فيطمبة بمكضكعات دراسية تساعدىـ تكميؼ ال، ك ثفةراسي طكيبل كفيو مكضكعات مك  المنيج الدِّ 

ف ىذا النكع مف أالطمبة ب خبار، كما عمى المعمـ إئيسة كالعناكيف الفرعية كتمخيصيابالمضاميف الر 
 .(2009لجيش،)عفانة كا لمعمكمات مف الذاكرة طكيمة المدلالتعمـ مفيد في استرجاع ا

 القراءة والفيـ القرائي  2.2

 لغة: صكت النطؽ بالكبلـ المكتكب. القراءة
( أنيا نشاط عقمي ىدفو العاـ إكساب القارئ المعرفة كالثقافة كالعمكـ، 2005القراءة: عرفيا مصطفى )

 باإلضافة إلى سبلمة المفظ كحسف اإللقاء.
 عبر عف مادة مكتكبة بصكت مسمكع.( أنيا نطقان لغكيان ي2012كيعرِّفيا العزاكم )

كتعرِّفيا الباحثة: بأنيا إحدل ميارات المغة العربية كأىـ فنكنيا، كعماد المغة العربية التي تبقي عمى 
 االتصاؿ المباشر بالمكاد المتعددة، كىي نطؽ الطالب لمكممات كالجمؿ بصكت مسمكع.

ان بيف النص كالقارئ، كىي تعٌد أكثر مف إدراؾ القراءة عممية ديناميكية تتطمب تكاصبلن ذا معنى كنشيط
الكممات كفيـ ما تعنيو، كالمعمكمات كاألفكار مف النص المقركء، كاليدؼ الرئيس لتٌدريس القراءة ىك 
زيادة القدرة عمى التفاعؿ مع فيـ المغة المكتكبة، لذلؾ تعتبر القراءة عممية داخمية كعقمية ال يمكف 

ة، غجزء مف النظاـ المغكم، كترتبط ارتباطان كثيقان بالصيغ األخرل لمٌ رة، كىي مبلحظتيا أك دراستيا مباش
حد المحاكر األساسية اليامة لصعكبات التعمـ األكاديمية، إف لـ أؿ غة الشفكية، كالمطبكعة، كتشكِّ المٌ 

ف في مجاؿ المغة كعمـ النفس أ كفكالمختص كفكالميـ فييا. كقد اتفؽ الباحث تكف المحكر األساسي
يصبح المتعمـ قارئان جيدان ، ك ف ىما: القراءة الجيرية ك القراءة الصامتةعيف رئيسيالقراءة تنقسـ إلى نك 

، كالقدرة عمى القراءة مع معافو  منيا: القدرة عمى تفسير الرمكز المكتكبة إلىأىداؼ عديدة  عند بمكغو
كمف أىـ الصفات التي يجب أف يتحمى الفيـ كاكتساب الميارة التي تؤىؿ المتعمـ لقراءة نماذج متنكعة، 

 ،الكممات كفيـ معناىا نو مف إدراؾبيا المتعمـ ليصبح قارئان جيدان أف يككف لديو القدرة كالميارة التي تمكِّ 
الكممات، كميارة فيـ القراءة  إلى ميارتي لمقراءة كىما: ميارة التعرؼ كتقسـ عممية تدريس القراءة إلى
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يدؼ مف القراءة ىك الفيـ كالقدرة عمى استخبلص المعنى مف السطكر ال كيعد)الفيـ القرائي(. 
مف االنتباه كالتفكير  ان ف كثير ا ً ؿ عمى تنمية قدرات فيـ القراءة ك المكتكبة، لذا تعميـ القراءة يجب أف يعم

 (. 2005،عاشكر كمقدادم) الكممة إلىكز حكؿ التعرؼ في مجاؿ القراءة يتر 

 الفيـ القرائي 1.2.2

ىـ أىداؼ تعميميا، فتعميـ القراءة يستيدؼ في كؿ المراحؿ أفيـ القرائي مف أىـ ميارات القراءة، ك عد اليي 
كالمستكيات تنمية القدرة عمى فيـ ما تحكيو المادة المطبكعة. كالقراءة الحقيقية ىي القراءة المقترنة 

ذا كانت القراءة عممية عقمية معق   فاف الفيـ القرائي ىك العممية  دة تتضمف عدة عمميات فرعية؛بالفيـ، كا 
عمميات  الكبرل التي تتمحكر حكليا كؿ العمميات األخرل، فالفيـ ىك زكرؽ ميارات القراءة كأساس

بؿ إف الفيـ عامؿ  ،فاالنطبلؽ كالبطء في القراءة يتكقؼ عمى فيـ القارئ لما يقرأ ا،القراءة جميعي
باحثكف عمى أف ىدؼ القراءة األساسي ىك أساسي في السيطرة عمى فنكف المغة كميا. كيؤكد ال

ر عف سعي القارئ نحك اكتساب المعرفة في المجاالت العممية المختمفة، استيعاب المقركء كىك ما يعبِّ 
زنة كيعتمد عمى تفاعمو النشط مع النص المقركء، كيتأثر بقدرة الفرد عمى الربط بيف المعمكمات المخ  

كألىمية النص، كينجـ عنو تحصيؿ المعنى مف الرسالة المكتكبة.  في الذاكرة كالمعمكمات المتاحة في
فناقشكا األساليب  ،يجابي في عممية التعمـ حظي باىتماـ العمماء كالباحثيفالفيـ القرائي، كأثره اإلً 

عالية االستراتيجيات جركا التجارب التربكية التي تكشؼ عف ف  أى اإلجراءات التي تسيـ في تحسينو ك ك 
 (.2010) عبد البارم،  ي تنمية ميارتو لدل المتعمميفالمختمفة ف

 مفيـو الفيـ القرائي 2.2.2

 .طحسف تصكر المعنى ك جكدة استعداد الذىف لبلستنبا : لغة الفيـ

عممية بنائية ك تفاعمية يقـك بيا القارئ ك تتضمف ىذه العممية ثبلثة عناصر ىي: القارئ ك  اصطبلحان:
التي تختمؼ مف شخص  ،ىك مجمكعة مف العمميات الداخمية الشخصيةأك  ،النص القرائي ك السياؽ

 (.2016)السنانية،  نيا تختمؼ عند الفرد مف فترة ألخرل ك مف مرحمة لمرحمةإبؿ ، آلخر

العقؿ،  فييربط بيف المعمكمات المرئية المكتكبة كالمعمكمات المخزكنة  حركيىك نشاط  القرائيالفيـ 
حداث كيشمؿ ىذا النشاط معرفة الغرض مف القراءة،  ،ىذه المعمكمات كتمؾ مكاءمة كمماثمة بيف كا 
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 .) النص المقركء ، كاالنتياء مف كؿ ذلؾ بمعرفة الفكرة العامة لممكضكع المقركء في القارئ مكرأ
) 1993 ,Andersonand Richard  

حقائؽ تعتمد عمى مة ما يستكعبو كيستنتجو القارئ مف معارؼ ك كتعرفو الباحثة إجرائيان : أنو محصِّ 
 خبراتو كمعمكماتو السابقة.

 أوجو الفيـ الستة 3.2.2

وكذلؾ  لمتأكد مف وجود الفيـ العميؽ القادر عمى التأثير في السموؾ مف خالؿ نقؿ أثر التعمـ،
  استمرارية ىذا الفيـ العميؽ مدى الحياة، سنتعرض لألوجو الستة لمفيـ:

قيقة كمناسبة، كتفسيران مبرران كعميقان لؤلحداث كاألعماؿ يقصد بذلؾ تقديـ نظريات كشركح د الشرح: -1
  كاألفكار، مثؿ صؼ، اشرح

عطاء األمثمة، مثؿ فّسر مدّعما باألدلة. التفسير: -2   يشرح مع إعطاء مبررات وا 
يستخدـ فيمو العميؽ لمتطبيؽ عمى المفاىيـ في الحياة أو السياؽ الصفي مستخدماً  التطبيؽ: -3

 ، ركب، صمـ.الميارات، مثؿ حؿ، طبؽ
 .القدرة عمى تككيف كجية نظر شخصية تتميز بالنقد كالتبصر حكؿ المعرفة المكتسبة وجية النظر: -4
القدرة في الدخكؿ إلى مشاعر الشخص كعالمو في تمؾ الفكرة، أم إسقاط حالة الفيـ  التعاطؼ: -5

 المكجكدة عند الشخص األخر عمى الطالب نفسو كالقدرة عمى فيميا كالتعبير عنيا.
وىذا معرفة بنمط شخصيتو كيككف عمى كعي بما يفيـ كبما ال يفيـ )التأمؿ(،  المعرفة بالذات: -6

  .العمؽ مف الفيـ خالصة المعارؼ والتجارب التي تجعؿ المرء أكثر تبصرا بذاتو

 ت الفيـ القرائيمكونا 4.2.2

  :أك مككنات أساسية ىي النظريات البنائية لمقراءة تقترح أف الفيـ القرائي يعتمد عمى ثبلثة عناصر

تؤثر خصائص القارئ العقمية كالمعرفية كاالنفعالية كالدافعية عمى اختياره لممكاد مكضكع  القارئ: .1
ر عمى قدرتو عمى القراءة مف حيث ؿ فيمو القرائي، كتؤثِّ القراءة، كىذه الخصائص تقؼ خمؼ معدٌ 

يا كمثابرتو عمييا، باختبلؼ العكامؿ ؿ إقبالو عمى القراءة كفيمو لالكـ كالكيؼ، حيث يختمؼ معدٌ 
العقمية المتمثمة في الذكاء كالعمميات المعرفية، كالقدرات المغكية كالنفس المغكية، كغيرىا مف 

 األنشطة العقمية األخرل.
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ك النص مكضكع القراءة مف الناحيتيف الشكمية أتؤثر طبيعة المادة  النص موضوع القراءة: .2
كالتنظيـ كطريقة طباعتو كألكانو كعناصر الجذب كالتشكيؽ فيو كالمكضكعية، مف حيث الكضكح 

 القارئ عميو كاالىتماـ بقراءتو. إقباؿعمى مدل 
ر عمى عممية خصائص سياؽ القراءة كالظركؼ البيئية التي تحدث فييا قد تؤثِّ  ياؽ:السِّ  .3

ر عمى الفيـ القرائي القراءة، كقد كجد إف المكاقؼ االختيارية كالتكترات التي تصاحبيا يمكف أف تؤثِّ 
لدل المتعمميف، كيعتبر الغرض مف القراءة جزء مف سياؽ القراءة، فالقراءة في مجمة بيدؼ التسمية 

 تختمؼ عف القراءة في كتب عممية بيدؼ التحصيؿ الدراسي كفيـ التفاصيؿ الدقيقة.

كالتفاعؿ بينيا تفاعبلن حركيان   تؤثر ىذه العكامؿ الثبلثة عمى كيفية بناء الفرد لمعنى المادة التي يقرأىا،
ذا كجد القارئ أف المعمكمات المكجكدة ينفِّ  ذ مف خبلؿ انتقاؿ القارئ عبر المكضكع الذم يقرأه، كا 

 .(2007)العبد اهلل، بالنص تتناقض مع ما لديو مف معمكمات 

 مستويات الفيـ القرائي 5.2.2

ىميتو في تعميـ المغة فحددكا مياراتو كمستكياتو، العمماء كالباحثكف اىتمكا بالفيـ القرائي لمكانتو كأ
كظيرت عدة تصنيفات لمستكيات الفيـ القرائي. التي يعتمد فييا البلحؽ عمى السابؽ، فمعرفة 

الرمكز، كمعرفة معاني المفردات، كمعاني الجمؿ، كمعرفة قكاعد النحك كالصرؼ،  الحركؼ، كفؾِّ 
لمعنى تعد متطمبات أساسية لميارات القراءة الناقدة، كمف ىذه كاإلجابة عف أسئمة الدرس المتعمقة بفيـ ا

 (:2009تصنيؼ الفميت كالزياف )التصنيفات 

يقصد بو قدرة القارئ عمى فيـ الكممات كالجمؿ كاألفكار، : المباشر الحرفيالفيـ المستوى  -1
 دة كنقصاف.كالمعمكمات كاألحداث الكاردة في النص المقركء فيمان مباشران، كما ىي دكف زيا

: قدرة القارئ عمى التقاط المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب، االستنتاجيالمستوى  -2
 كاستخبلص النتائج، كاستنتاج ىدؼ الكاتب، كالعبر كالدركس المستفادة مف المقركء.

 : كيشير إلى قدرة القارئ عمى إصدار أحكاـ عمى المادة المقركءة. المستوى النقدي -3

: يشير إلى قدرة القارئ عمى االستفادة مف اآلراء الكاردة في المادة المقركءة،  المستوى اإلبداعي -4
 كاستخداميا عمى نحك يتميز باألصالة مف خبلؿ التطبيؽ المباشر ليذه اآلراء.
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دراؾ النكاحي المستوى التذوقي -5 : يقصد بو قدرة القارئ عمى اإلحساس بالجك العاـ لمنص، كا 
 ، كاستنباط ما يرمي إليو الكاتب مف تعبيرات إيحائية.الجمالية

 مبادئ الفيـ القرائي 6.2.2

تسيـ إسياما كبيران في تنشيط الفيـ القرائي كينبغي مراعاتيا مف المعنييف في تعميـ القراءة  ىناؾ مبادئ
 كىي: ( 2009حيث أشار ليا عطية )

تخداـ المغة في العمميات الذىنية التي يجرييا الفيـ القرائي عممية معرفية: الفيـ القرائي يقتضي اس -
 جؿ الكصكؿ إلى المعاني.لقارئ مف أا
الفيـ القرائي عممية تفكير: القراءة بحد ذاتيا تعد نكعان مف أنكاع المشكبلت التي يكاجييا القارئ  -

ذا ما كانت القراءة كذلؾ قركء كاستنتاج ما يتضمنو الم ،فإنيا تقتضي إعماؿ الفكر في المقركء ،كا 
 كما خمؼ سطكره كبذلؾ تككف القراءة نشاطان ذىنيان ىادفان.

الفيـ القرائي يقتضي التفاعؿ النشط بيف القارئ كالمقركء: لذلؾ يجب أف يككف القارئ ايجابيان في  -
جؿ نيا النص مف أتفاعمو مع النص مستخدمان بنيتو المعرفية في التعامؿ مع المعمكمات التي يتضم  

 و.فيمو كالتمكف من
الفيـ القرائي يستمـز طبلقة ذىنية: تعني قدرة القارئ عمى تعرؼ الكممات كالتراكيب المقركءة بشكؿ  -

عة مع القدرة عمى اكتشاؼ المعاني الكامنة في فقرات سريع كقراءتيا قراءة متكاصمة غير متقطِّ 
 النص المقركء.

 ميارات الفيـ القرائي 7.2.2

 (0tto-Chesterأتك ػ تشيستر )الفيـ القرائي كما  صن فيا  ( إلى ميارات2007العبد اهلل ) أشار

 ( كتتضمف:Convergent Thinking Skillsأكالن : ميارات التفكير التقاربي )

 ة.تحديد الفكرة الرئيس .1
 تحديد التتابع. .2
 الكممات كالجمؿ.إلى استخداـ السياؽ في التعرؼ  .3
 تحديد السكابؽ كالمكاحؽ مف المفردات. .4
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 الجزئية كالتفاصيؿ. تحديد األفكار .5

 ( كتتضمف :Convergent Thinkingثانيان : ميارات التفكير التباعدم )

 فيـ أغراض الكاتب. .1
 التمييز بيف الحقيقة كالخياؿ. .2
 تحديد سمات الشخصية. .3
 إدراؾ التفاعؿ الكجداني. .4
 فيـ المغة المجازية. .5
 التنبؤ بنتائج قصة معينة. .6

( ميارات الفيـ القرائي في الميارات Adamsؼ آدمز )يى نٌ صلت (2007كما أشار أيضان العبد اهلل )
 اآلتية:

 ػ تحديد الفكرة العامة المحكرية.1

 ة لمفقرة.ػ فيـ الفكرة الرئيس2

 ػ فيـ التفاصيؿ الدقيقة.3

 ػ فيـ كتحديد العبلقات بيف األفكار.4

بداء الرأم في المقركء.5  ػ النقد كا 

  كيفية تطوير الفيـ القرائي 8.2.2

ككيفية تطكيره  طكير الفيـ القرائي باىتماـ كبير مف المربيف الذيف بحثكا في أنماطو كمياراتوحظي ت
ىميتو في عمميات التعمـ، كمف المقترحات التي تتصؿ كأ لدل المتعمميف، نظران لمكانتو في حياة اإلنساف

كيرىا لدل المتعمميف، التدريب عمى ميارات الفيـ القرائي، كتطر الفيـ القرائي لدل المتعمميف، بتطكي
كقياـ المعمميف بمساندة المتعمميف لغرض تقميؿ الفارؽ بيف قدراتيـ كمتطمبات اليدؼ مف القراءة حتى 

نيـ مف التعامؿ مع المقركء بشكؿ مستقؿ، باالعتماد عمى يصؿ المتعممكف إلى المستكل الذم يمكِّ 
مساعدة المتعمـ لتنمية الفيـ القرائي  ت فييسيـ التنكع في االستراتيجياأنفسيـ مف دكف مساندة، أيضا 
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لديو، كذلؾ تطكير دافعية المتعمميف نحك القراءة عف طريؽ إبداء المساعدة ليـ في تحسيف الرغبة في 
فيـ معاني المفردات  تخداـ المعاجـ لتطكير قدراتيـ فيالقراءة، كتحديد الغرض منيا كتدريبيـ عمى اس

تدريبيـ عمى استخراج األفكار التي يحمميا المقركء، كتمخيص المقركء، كالتراكيب المقركءة، فضبلن عمى 
و تفكير القارئ، كمف  كتدريبيـ عمى تحديد ما ىك ميـ في المقركء كصياغة األسئمة التي يمكف أف تكجِّ

 (.2009ف ذلؾ كمو اإلسياـ في تنمية القدرة عمى الفيـ القرائي كتطكيره )عطية، شأ

 في الفيـ القرائي عوامؿ المؤثرة ال 9.2.2

  :أىميا بعدد مف العكامؿ يتأثر  الفيـ القرائي ( إلى أف2007أشار العبد اهلل )

تشير إلى التركيب القاعدم لمجمؿ داخؿ النص، كمعاني المفردات كداللتيا  خصائص المقركء:ػ 1
لنصكص المعركضة ف مف قدرتو عمى فيـ افمعرفة القارئ بقكاعد المغة كالقضايا النحكية المختمفة يحسِّ 

 عمية.

ػ امتبلؾ القارئ لذخيرة فاخرة كافرة مف المفردات كمعرفتو لمعانييا كداللتيا ضركرة يجب تكافرىا 2
ثر كبير في إعاقة عممية الفيـ أى تعرض عميو فصعكبة المفردات ليا  ليتمكف مف فيـ النصكص التي

فيميا أكثر صعكبة مف تمؾ التي ال  القرائي، فالجممة التي تحتكم مفردات غير معركفة تككف عممية
 تحتكم مثؿ ىذه المفردات.

نو مف المغة كقكاعدىا، كدافعيتو يقصد بذلؾ ذكاء القارئ كخمفيتو المعرفية، كتمكِّ  خصائص القارئ:ػ 3
 نحك المقركء، كقدرتو عمى التركيز كالتحميؿ كاالستقصاء كضبط الكممات كالنطؽ بيا.

أفضؿ خيار عندما يككف  قراءة الصامتة، كالجيرية، فالقراءة الصامتة تعدٌ : كيقصد بيا الػ نكع القراءة4
 اليدؼ ىك االستيعاب القرائي.

استيعاب  فيشأنان ىامان في مساعدة القارئ : تشير الدراسات أف لطريقة التدريس ػ طريقة التدريس5
يؿ عمييـ عممية سٌ  النصكص التي تعرض عميو فكمما لجأ المعمـ إلى التنكع في طرؽ تدريسو لطبلبو

 .االستيعاب القرائي
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 التفكير والتفكير التأممي  3.2

ف أارات التفكير ىدؼ ميـ لمتربية، ك جؿ التفكير أك تعميـ ميأالتعميـ مف  فؽ معظـ الناس عمى أفيت  
ف المعمميف يريدكف أجؿ تكفير فرص التفكير لطمبتيا، ك أتفعؿ كؿ ما تستطيع مف  المدارس يجب أف

التقدـ كالنجاح، ككثيريف منيـ يعتبركف ميمة تطكير قدرة كؿ طالب عمى التفكير ىدفان تربكيان لطمبتيـ 
ماليـ كتكقعاتيـ آركف عف يضعكنو في مقدمة أكلكياتيـ، كعند صياغتيـ ألىدافيـ التعميمية تجدىـ يعبِّ 

دة لمعق  حياة االتعامؿ بفاعمية مع مشكبلت ال ىفي تنمية استعدادات طمبتيـ كي يصبحكا قادريف عم
داخؿ المؤسسة التعميمية التفكير يمعب دكران حيكيان في نجاح األفراد كتقدميـ ، فحاضران كمستقببلن 

ات األكاديمية التعميمية كاالختبارات المدرسية كالمكاقؼ الحياتية أثناء داءاتيـ في الميم  أف أل؛ كخارجيا
ف فرص إً . كعميو فيتحدد مدل نجاحيـ أك إخفاقيـ الدراسة كبعد إنيائيا ىي نتاجات تفكيرىـ، كبمكجبيا

ص إذا لـ يقـ المعممكف بتكفير الخبرات المناسبة لتعميـ الطمبة كتدريبيـ عمى األفراد في النجاح تتقمٌ 
تنفيذ عمميات كميارات التفكير البلزمة لمميمات األكاديمية كالميمات العامة خارج المدرسة )جركاف، 

2007.) 

 فكير الت مفيـو 1.3.2

ف الكريـ حتى بات التفكير تكميفان كعبادة آالقر  يعتبر مفيكـ التفكير مف أىـ المفاىيـ التي يدعك إلييا
عميو إلحاحا أدل إلى تكسيعو ليشمؿ جميع مناحي الحياة كجميع  بؿ كيمحٌ  ،ف الكريـآعمييا القر  يحضُّ 

التدبر  اب اهلل عز كجؿ تدعك إلىية في كتآما يحيط باإلنساف مف ككف أك ظكاىر ككنية مختمفة، فكؿ 
كفى  تعالى : وكالتفكير، لقكل ـٍ تىتىفىك ري ـي اآليىاًت لىعىم كي  (.219" )البقرة: كىذًلؾى ييبيِّفي الٌمو لىكي

يعٌرؼ التفكير عمى أنو يتضمف عمميات عقمية معق دة، كىك خميط مف عمميات نفسية ككيميائية، 
التفكير الذم بو يعالج العقؿ اإلنساني المعضبلت الحسية، كعصبية متداخمة مع بعضيا ينجـ عنو 

 (.2009كالمعمكمات المسترجعة فيكٌكف األفكار أك يستدؿ عمييا أك يصدر حكمان معينان عمييا )عطية، 

 خصائص التفكير  2.3.2

 كاإلدراؾالتفكير يعتبر عنصران ميمان في التككيف العقمي لئلنساف، فيك يؤثر كيتأثر بالعمميات المعرفية 
، نو يؤثر كيتأثر بجكانب الشخصية العاطفية كاالنفعالية كاالجتماعية كغيرىاأى  كالتصكر كالذاكرة، كما
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، كيقكـ عمى الخبرات كالتصكرات كالمفاىيـ التي يمتمكيا ذك صمة مستمرة بنشاط الشخصية لمفردفيك 
يشمؿ بالنشاط العممي لئلنساف، أيضان كثيقان  ، كيرتبط ارتباطان مباشر رنشاط عقمي غي التفكير، ك اإلنساف

ات يستخدـ معايير أك محط  إصدار حكـ أك تقديـ رأم، ، كيتضمف بة أك متعددةحمكؿ مرك   التفكير عمى
و ال ينحصر فييا كال ة، لكنية الحيٌ ينطمؽ التفكير مف الخبرة الحسٌ ، كيتسـ باإلشكالية، كما متعددة

معبلقات كالركابط بيف الظكاىر كاألحداث كاألشياء في شكؿ يعد التفكير انعكاسان ل، ك يقتصر عمييا
 .(2015لفظي رمزم )رزكقي كعبد الكريـ، 

 التفكير  أىمية 3.3.2

ليتمكف مف الكصكؿ إلى النتائج السميمة كالصحيحة في المكاقؼ  ؛المدرسة تيتـ بتنمية تفكير الطالب
ما أشار إليو عفانة كالمكلك  بلؿمف خكذلؾ كالمشكبلت التي تكاجيو داخؿ المدرسة كخارجيا، 

(2002):  

م إلى رفع مستكل فيـ المحتكل الدراسي، كبذلؾ يؤدِّ  فيسيـ التفكير في مساعدة الطبلب ي .1
 التحصيؿ لدييـ.

رفع مستكل الكفاءة غير التقميدية في عصر ارتبط النجاح بالقدرة  فييعمؿ التفكير عمى مساعدتيـ  .2
 عمى التكثيؽ.

ة ليككف مساىمان في تنمية كيف شخصية الطالب كبنائيا بطريقة صحيحيسيـ التفكير في تك .3
 .ومستقبم

 القدرة عمى االستقبلؿ في الكصكؿ إلى النتائج السميمة. وي لديينمِّ  .4
 يعطي التفكير لمطالب إحساسان بالسيطرة عمى أفكاره. .5
 ي التفكير ميارات الجانب الكجداني عند الطالب.ينمِّ  .6

 لتفكير انماط أ 4.3.2

التفكير دليبلن عمى االىتماـ المتزايد مف قبؿ الباحثيف بدراستو، كقد اتفؽ العديد مف  نماطأتعدد د يع
 :تيةالتفكير اآل التربكييف عمى أنماط
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، كالتفكير المنطقي، كالتفكير فكؽ المعرفي، التفكير اإلبداعي، قاربيكالتفكير التالتفكير العممي، 
كالتفكير المنتج، كالتفكير  ي، كالتفكير االستنتاجي، كالتفكير التكفيقي،كالتفكير الناقد، كالتفكير التحميم

 (.2002)عبيد كعفانو،  التفكير التأمميك  االستقرائي، كالتفكير الجانبي، كالتفكير المجٌرد،

  Reflective Thinkingالتفكير التأممي  5.3.2

 Howر؟ )في كتابو كيؼ نفكٌ  ( أكؿ مف طرح مفيـك التفكير التأمميJohn Deweyيعد جكف ديكم )
We Think? )( 1933عاـ ) ٌه لممدرسيف، كقد كاف افتراضو األساسي ىك أف التعمـ يتحسف الذم أعد

نو ينشا عف عممية التأمؿ )التفكير العميؽ(، ثـ تكاثرت بعد ذلؾ المصطمحات الخاصة أحد  إلى
: )التفكير الناقد، كحؿ المشكبلت، دت منيا مصطمحات كثيرة مثؿبالتفكير التأممي بمركر الزمف كتكلٌ 

ؿ حالة مف الشؾ أك التردد أك الحيرة أك التفكير ذك المستكل العالي(، كالتفكير التأممي كفقان لجكف يمثِّ 
االرتباؾ، كصعكبة ذىنية، بحيث تمثؿ نشأة أك منطمقان لعممية التفكير، ثـ البحث كاالستقصاء التي تقكد 

ز ديكم بيف التفكير التأممي كغير التأممي، كذلؾ في ضكء معنى فقد مي  إلى حؿ ليذه الحالة. كبيذا ال
تكافر مككنيف، يتمثؿ األكؿ في حالة الشؾ تجاه المكقؼ، كالثاني يتمثؿ في الطرؽ أك األساليب أك 

ؿ طريقة شاممة ف منحى ديكم في التفكير التأممي يمثِّ إً ىذا الشؾ، كعميو ف االستراتيجيات البلزمة إلزالة
بناء المعنى، الذم يقكد إلى التطكر األخبلقي كالفكرم لمفرد، عف طريؽ تقكيـ الخبرة التعميمية  في

كتفسيرىا، كما يؤدم التفكير التأممي إلى اكتشاؼ أدلة أك شكاىد تقكد إلى إعطاء معاف جديدة لممكقؼ، 
ي كعبد الكريـ، ف الفرد مف استكشاؼ خبرات جديدة كالتعمؽ فييا )رزكقكخبلؿ ىذه العممية يتمكٌ 

2015.) 

  مفيـو التفكير التأممي 6.3.2

التفكير التأممي نمط مف أنماط التفكير التي تعتمد عمى المكضكعية كمبدأ العمية كالسببية في مكاجية 
ي كتاباتيـ ىتـ بو المربكف فأمصطمح قديـ،  المشكبلت التي تفسر الظكاىر كاألحداث كالتفكير التأممي

 .كمفي عمـ النفس الترب

(: أنو تفٌحص الظكاىر الطبيعية العممية كحؿ مشكبلتيا؛ محاكلة كصؼ 2002عرفو عفانة كالمكلك، )
 األمكر بدقة في ضكء مبررات فكرية معينة.
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كيعٌرؼ أيضان عمى أنو: نشاط عقمي ىادؼ يقكـ عمى التأمؿ مف خبلؿ مياراتو الخمسة )القطراكم، 
2010.) 

و التفكير المكجو حيث يكٌجو العمميات العقمية إلى أىداؼ محددة، (: أن2002كيعرِّفو عبيد كعفانة )
فالمشكمة تحتاج مجمكعة استجابات معينة مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ معيف. ليذا نجد أف التفكير 

 التأممي نشاط عقمي ىادؼ لحؿ المشكبلت.

قؼ إلى عناصره كتعرِّفو الباحثة : أنو تفكير مكٌجو نحك تحقيؽ أىداؼ محددة، يتطمب تحميؿ المك 
 المختمفة كالبحث عف العبلقات الداخمية التي تكصؿ الطالب إلى تحقيؽ ىدفو.

   ميارات التفكير التأممي 7.3.2

( كىي عمى 2003يشتمؿ التفكير التأممي عمى خمس ميارات أساسية حسب ما صنفيا عفانو كالمكلك )
 النحك اآلتي: 

 عرض جكانب المكضكع كالتعرؼرة عمى تأمؿ كتحميؿ ك : القدالرؤية البصرية )التأمؿ والمالحظة(.1
أك إعطاء رسـ أك شكؿ يبيف مككناتو بحيث  ،مككناتو سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ طبيعة المكضكعإلى 

 يمكف اكتشاؼ العبلقات المكجكدة بصريان.

القدرة عمى تحديد الفجكات في المكضكع كذلؾ مف خبلؿ  تتمخص في: الكشؼ عف المغالطات.2
  .العبلقات غير الصحيحة أك غير المنطقية أك السمات غير المشتركةتحديد 

: كىي القدرة عمى التكصؿ إلى عبلقة منطقية معينة مف خبلؿ رؤية الوصوؿ إلى استنتاجات.3
مضمكف المكضكع كالتكصؿ إلى نتائج مناسبة، كذلؾ مف خبلؿ التمعف في كؿ ما يعرض مف 

 متشابيات في المكقؼ التعميمي.

: ىي القدرة عمى كضع الخطط كالمقترحات الكاقعية كالمبنية عمى المعمكمات ء تفسيرات مقنعةإعطا.4
 صكرات الدماغية لممشكمة المكجكدة. كالمعرفة الصحيحة لحؿ المشكمة القائمة مف خبلؿ الت  

: يعني القدرة عمى كضع خطكات لحؿ المشكمة المطركحة كتقكـ تمؾ الخطكات وضع حموؿ مقترحة.5
 تصكرات ذىنية متكقعة لممشكمة المطركحة.عمى 
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 خطوات التفكير التأممي 8.3.2

  بالنقاط اآلتية: يمكف إجماليا خطكات التفكير التأممي( إلى أف 2002أشار فييـ )

 تحديد المشكمة كالبحث فييا. .1
 التعرؼ إلى المشكمة بالنظر إلييا مف عدة جكانب. .2
 ربط العبلقات القائمة. .3
 .تقديـ تفسيرات مقنعة .4
 الكصكؿ إلى استنتاجات. .5

   خصائص التفكير التأممي 9.3.2

، ككاضحة كيبنى عمى افتراضات صحيحةاؿ يتبع منيجية دقيقة تفكير فع  يت صؼ التفكير التأممي بأٌنو 
كيعتمد  ز بشكؿ غير مباشرنشاط عقمي ممي  ، ك يعني التفكير بالمشكبلت الحقيقيةكىك  يتفكير كاقعك 

التفكير التأممي عقبلني لمظكاىر، كيرتبط بشكؿ دقيؽ بالنشاط العممي لئلنساف، ك  عمى القكانيف العامة
ـز نو تفكير ذاتي يستمير ناقد حيث أى تفك، ك حؿ المشكبلت ؿ إلىتبصرم ناقد، يتفاعؿ بحيكية كيتكصٌ 

 التفكير في طريقة تفكير الشخص، كالتفكير التأممي يستمـز شدة االنتباه كضبطو، كتعزيز اإلمكانيات
 .(2011)عبد الحميد،الشخصية لمفرد 

  مستويات التفكير التأممي 10.3.2

يحدث التفكير التأممي عندما يتأمؿ المتعممكف في تفاعبلتيـ، كعندما تتكافر ليـ الفرصة المناسبة 
مما يسمح ليـ بربط األفكار القديمة بالخبرات  ؛كالكقت البلـز لمتفكير كالتفاعؿ كاالستبصار كالتأمؿ

)السميـ،  :مستكيات ىي دة. فالتفكير التأممي ىك قمب التفكير كجكىره كركحو. كلمتفكير التأمميالجدي
2009) 

: كىك ذلؾ العمؿ المتكرر الذم يؤديو الفرد (Habitual Actionالعمؿ االعتيادم )الركتيف( ) .1
 فيصبح نشاطان يؤديو تمقائيان.

العمؿ التفكيرم، إذ يفيد الطالب مف : كيطمؽ عميو اسـ (Understandingالفيـ كاالستيعاب ) .2
 المعرفة المكجكدة مف دكف محاكلة تقكيـ تمؾ المعرفة.
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: حيث يعتبر ديكم أف التأمؿ ىك أصؿ التفكير التأممي كسمو لمتعمـ (Reflectionالتأمؿ ) .3
كالتعميـ، كبالتالي يمكف تعريفو بأنو التفكير النشط كالثابت كالحذر في أم اعتقاد أك صيغة 

 ة مف المعرفة في ضكء األسس التي تدعمو، كالنتيجة التي يذىب إلييا.مفترض
: يستخدـ في ىذا المستكل التأمؿ المنطقي، (Critical Reflectionالتأمؿ الناقد أك العميؽ ) .4

ر كيشعر كيعمؿ بالطريقة التي يعمؿ بيا؟. كالتأمؿ المنطقي كيتضمف أف يدرؾ المتعمـ لماذا يفكِّ 
 ككاقعية لبلفتراضات السابقة مف الكعي كالبلكعي السابؽ لمتعمـ كنتائجو.يتطمب مراجعة جادة 

  أىمية التفكير التأممي 11.3.2

ؾ تيسر راسة التفكير التأممي بالنظر إلى المجتمع الحديث كازدياد تعقيداتو، ككذلد تتضح أىمية
كؿ مستمر، كذلؾ تغير كبر، مما يقتضي مف مستخدمييا إعادة التفكير بشأى المعمكمات كتغيرىا بسرعة 

االتجاىات كتغير أساليب حؿ المشكبلت، كىكذا تتنامى أىمية استثارة التفكير التأممي في أثناء التعمـ 
لمساعدة الطبلب في تطكير أساليب تطبيؽ المعرفة الجديدة في المكاقؼ الصعبة خبلؿ نشاطاتيـ 

تككيف كتطكير ميارات  فيساعد الطبلب ات العقمية التي تاليكمية، كالتفكير التأممي نكع مف النشاط
في العممية التعميمية  كما يؤكدىا زيتكف تفكير ذات مستكل أعمى. كتأتي أىمية التفكير التأممي 

عة عمى التأمؿ، كخاصة مف الحياة اليكمية فيي متطكرة 2001) ( في ممارسة الطبلب لؤلنشطة المشجِّ
 تعامؿ مع مكاقفيا كمشكبلتيا.كنامية، كتساعد الطمبة في اإلفادة منيا في ال

التفكير التأممي يساعد المتعمميف في التعرؼ إلى ذكاتيـ، كيسمح بإعادة تشكيؿ المكضكع كالتكضيح 
كالشرح، كيزيد الخبرة في التعمؽ كالتبصر في األمكر، كيساعد الطمبة في التفكير العميؽ، كاستكشاؼ 

حكؿ المكضكع، كتقكيـ أعماليـ ذاتيان )الحارثي، آليات تعميمية جديدة، كفي التأمؿ بأفكار متعددة 
2011.) 

يجعؿ التفكير التأممي الطالب يخطط دائمان كيراقب كيقٌيـ أسمكبو في العمميات كالخطكات التي يتبعيا 
التخاذ القرار، كالتفكير التأممي يقكـ عمى تأمؿ الطالب كتمعنو في كؿ ما يعرض عميو مف معمكمات؛ 

التعمـ في عقؿ المتعمـ، كىذا يؤكِّد عمى التعمـ ذم المعنى كىك جكىر ما تركِّز  كىذا بدكره يبقي أثر
 (.2010عميو استراتيجيات التدريس الحديثة )القطراكم، 
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ربط عمى ص في مساعدة المتعمميف ي تتمخ  مف خبلؿ إدراؾ فكائده كالتأىمية التفكير التأممي تأتي 
فيـ استراتيجيات ، ك دة كالمحسكسةر في المفاىيـ المجر  يالتفك، ك المعمكمات الجديدة بالفيـ السابؽ

تطبيؽ استراتيجيات جديدة في المكاقؼ غير ، ك تحميؿ مكضكعات مختمفة كتقييميا، ك ميـتفكيرىـ كتعمٌ 
)رزكقي كعبد الكريـ،  مية الشعكر الذاتي كالكعي النفسيتن، ك االتصاؿ بكافة األنكاع، ك المألكفة
2015.) 

 كير التأمميتنمية التف 12.3.2

تحدثة، كالمعمـ تنمية التفكير التأممي تتكقؼ إلى حد بعيد عمى قدرة المعمـ عمى تدعيـ كؿ فكرة مس
يتعامؿ مع كؿ األفكار باعتبارىا جديرة بالبحث كالتأمؿ حتى لك  يككف قادران عمى أف الذم المتأمؿ ىك

ف دكف تفرقة، كيحاكؿ فيـ ىذه يحتـر األفكار لكؿ المتعممي كانت غير مجدية مف كجية نظره، حيث
( أف النجاح الحقيقي في تدريس 2001رائيا، يرل قطامي )األفكار كمعرفة ىدؼ المتعمميف مف ك 

التفكير التأممي داخؿ حجرة الدراسة يككف في إحضار مكاقؼ الحياة الكاقعية التي يكاجييا المتعممكف 
لتأمؿ ىي خبرات حياتية معاشة يسيؿ في حياتيـ اليكمية، حتى تككف الخبرات المكتسبة خبلؿ ا

 إدراكيا.

يحددكف المشكمة )مكضكع لدييـ كذلؾ بجعميـ  تنمية التفكير التأمميل عمى المعمـ مراعاة الطمبة
 ، كتنظيـ المادة حتىعمى تقكيـ كؿ اقتراح بعنايةيـ ، كحثٌ استدعاء األفكار المتعمقة بالمشكمة، ك البحث(

المدرس أال يشعر الطالب بالخكؼ إذا طرح إجابة غير طبيعية أك  عمىتستخدـ في عممية التفكير، ك 
، كمف أىـ األمكر أف يفترض أف بعض األمكر غير كاضحة جدا لممناقشة، فيك يجب غير متكقعة

عطاء الطبلب الكقت الكافي لمتفكير، مختمفةالنظر الكجيات التي يجب عمى المعمـ مراعاتيا تبني  ، كا 
، كيسأؿ الطبلب عف سبب اإلجابة التي أثناء النقاش كطرح الطبلب لؤلسئمةأف يككف مستمعان جيدان ك 

، كيعمؿ عمى تقييـ عيـ عمى الفحص كاالستفسارعمى الطبلب بؿ يشجِّ  طرحكىا، كعدـ فرض رأيو
، كيعترؼ بخطئو عندما يككف مخطئان )رزكقي كعبد طبلبو بيدؼ تكليد جك يساعد عمى التفكير التأممي

 (.2015الكريـ، 
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 الدراسات السابقة   2.2

ـ   عرض بعض مف الدراسات السابقة العربية  مف خبلؿ مراجعة األدب التربكم في مكضكع البحث ت
( في تنمية ميارات الفيـ القرائي كالتفكير التأممي، (PQ4Rستراتيجية اكاألجنبية التي تناكلت مكضكع 

 ثـ يمييا تعقيب عمى تمؾ الدراسات.

 ( :PQ4Rستراتيجية )ا دراسات تناولت  1.2.2

( في تنمية التفكير SWOM( ك )PQ4Rستراتيجية )ا( تأثير 2016نت دراسة خميس كعباس )بي  
منيجيف ىما المنيج الكصفي  افاستخدـ الباحثحيث العممي كالحد مف التمكث النفسي لدل الرياضييف، 

د دِّ سمكب المجمكعتيف المتكافئتيف، حي بأسمكب الدراسات المعيارية كالدراسات المقارنة كالمنيج التجريبي بأ
جامعة  –مجتمع البحث بالرياضييف مف طبلب المرحمة الثانية مف كمية التربية البدنية كعمكـ الرياضة 

( 25عت عينة البحث )( طالب، كقد كزِّ 122( البالغ عددىـ )2013_2014بابؿ لمعاـ الدراسي )
( B( طالبا ضمف شعبة )44لمتجربة الرئيسة بكاقع )( طالبا 87طالبا عينة التجربة االستطبلعية، ك)

، كأظيرت (SWOM( في تطبيؽ إستراتيجية )C( طالبا شعبة )43( ك)PQ4Rستراتيجية )افي تطبيؽ 
( عمى SWOM( ك )PQ4Rالنتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية )

 المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.

ستراتيجية ااسة التعرؼ إلى فاعمية التدريس ب( ىدفت الدر 2015) كالخزاعيدراسة قاـ بيا الجبكرم  في
(PQ4Rفي التفضيؿ المعرفي لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط في مادة التاريخ، ا ) ستعمؿ

اف يتككف مف مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، اختار الباحث الباحثاف تصميمان تجريبيان 
 شعبة، كافأ الباحثاف بيف مجمكعتيو مف ثانكية الفارابي لمبنيف كبطريقة عشكائية اختيرت النة قصديِّ عيِّ 

التحصيؿ الدراسي ك التحصيؿ الدراسي لآلباء، ك البحث في متغيرات العمر الزمني محسكبان باألشير، 
ـ  ك لؤلميات،   ،إعداد اختبار لمتفضيؿ المعرفي درجات التحصيؿ الدراسي لمسنة السابقة بمادة التاريخ. ت

كقد تـ التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو ككذلؾ التحميؿ اإلحصائي لفقراتو، كأظيرت النتائج باستعماؿ 
( عمى المجمكعة PQ4Rستراتيجية )امجمكعة التجريبية التي درست كفؽ ( تفكؽ الt-testاختبار )

 الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.
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( في تحصيؿ طالبات PQ4Rستراتيجية )اثر أ إلى ( دراسة ىدفت التعرؼ2015ف )أجرت عمكا
ـ  كلمتحقؽ مف ىدؼ الدراسة المرحمة المتكسطة كدافعيتيف نحك مادة الرياضيات،  جمع بيانات الدراسة  ت

كنت عينة باستخداـ األدكات اآلتية: اختبار التحصيؿ، كمقياس الدافعية نحك مادة الرياضيات، كتك  
ـ  62دراسة مف )ال مف متكسطة  ةقصديٌ اختيارىف بطريقة  ( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتكسط، ت

 ،دراسات التصميـ التجريبيالدراسة مف  السدير لمبنات التابعة لمديرية تربية بغداد الرصافة كقد كانت
ـ   -tباستعماؿ االختبار ) التأكد مف الخصائص السايككمترية لبلختباريف كمعالجة البيانات إحصائيا كت

test لمعينتيف المستقمتيف كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كقد خمصت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة )
ستراتيجية ابإحصائية بيف متكسطات أداء طالبات المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية التي تعممت 

(PQ4R.) 

( في تنمية PQ4Rستراتيجية )اثر استخداـ أ إلىدفت التعرؼ ( ى2015في دراسة قامت بيا شاىيف )
ت ، طبقٌ في الشارقة ميارات القراءة اإليقاعية لدل طبلب الصؼ الخامس األساسي بالمنطقة الشرقية

( طالبان 50( عمى عينة بمغت )2015-2016الدراسة أثناء الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي )
ـ   مف طبلب الصؼ الخامس األساسي بمدرسة عكؼ  بف الحارث النمكذجية لمتعميـ األساسي، ت

استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في إعداد اإلطار النظرم كتناكلت الدراسات التربكية السابقة، 
مت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي لميارات كالمنيج شبو التجريبي في الدراسات التطبيقية. تمث  

ـ  ك  ،القراءة اإليقاعية ف صدقة كثباتو. عرض البيانات كمعالجتيا إحصائيا عف طريؽ برنامج التحقؽ م ت
(SPSS  ـ  تحميؿ النتائج كتفسيرىا. ( كمف ث

( في التحصيؿ كاالستبقاء PQ4Rستراتيجية )اثر أ إلى( التي ىدفت التعرؼ 2014كفي دراسة داككد )
ي الفصؿ الدراسي الثاني قت التجربة فلدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة عمـ األحياء، طبٌ 

ـ  2013_2014مف العاـ الدراسي ) اختيار التصميـ التجريبي )ذا الضبط الجزئي(، كتـ اختيار  (، ت
بابؿ، استخدمت الباحثة  ةعينة البحث عشكائيان مف طالبات متكسطة الكقار لمبنات في مركز محافظ

ـ   ،اختباران لمجمكعتي البحث ميز كالصعكبة كفعالية البدائؿ ليذا حساب صدؽ كثبات كمعامؿ الت كت
( لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف، t-testاالختبار. لمعالجة البيانات إحصائيا استخدمت اختبار )

معامؿ ك معادلة ارتباط بيرسكف، ك كفعالية البدائؿ الخاطئة،  ،كقكة تمييز الفقرات ،معادالت الصعكبةك 
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( α ≤0.05 داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) مفرؽ ذكجكد  ارتباط سبيرماف. خمصت الدراسة إلى
 (.PQ4Rستراتيجية )ابلصالح المجمكعة التجريبية التي تعممت 

( PQ4R( التي ىدفت التعرؼ إلى أثر استراتيجية )Sriadi, 2012كما أشارت دراسة سريدم )
ادا أىندكنيسيا كالفيـ لدل كالذكاء المغكم في الفيـ القرائي لدل طبلب الصؼ الرابع اإلعدادم في ساككس
( طالبان مف الصؼ 153الطبلب، حيث اعتمدت الدراسة المنيج التجريبي، كتكك نت عينة الدراسة مف )

ـ   الرابع اإلعدادم، كقسمكا إلى مجمكعتيف تجريبية كمجمكعتيف ضابطة، كعف طريؽ االختبارات التي ت
مت الدراسة إلى تفٌكؽ المجمكعة التجريبية تحميميا إحصائيا باعتماد اتجاىيف أنكفا كاختبار تك  كي، تكص 

 ( عمى المجمكعة الضابطة.PQ4Rالذيف درسكا كفؽ استراتيجية )

( في التحصيؿ الدراسي عمى PQ4R( ىدفت التعرؼ إلى أثر استراتيجية )Bibi, 2011كدراسة بيبي )
( طالبة 104الدراسة مف ) طبلب الصؼ الرابع اإلعدادم في كالية بنجاب )باكستاف(، كتكك نت عينة

ـ  تكزيع العينة عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، حيث بمغ عدد كؿ مجمكعة  ـ  اختيارىـ عشكائيان، كت ت
ـ  التأكد مف صدؽ كثبات األداة عف طريؽ 52) (، كقد استخدـ الباحث أداة االختبار التحصيمي، كت

( قد أد ت إلى تحسف الطالبات بنحك PQ4R)إعادة االختبار، كأشارت النتائج إلى أف استراتيجية 
 كبير، كتفٌكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة.

ما كراء  اتاستراتيجي بعض فاعمية إلىيدفت ىذه الدراسة  التعرؼ ف (2007دراسة عبد السبلـ )أما 
نكم األزىرم، كقد المعرفة في تنمية الفيـ القرائي كالميكؿ القرائية لدل طالبات الصؼ األكؿ الثا

ت الباحثة قائمة ( ك)التمخيص(، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد  PQ4Rاستخدمت الباحثة استراتيجيتي )
ميارات الفيـ القرائي كاختبار الفيـ القرائي كمقياس الميكؿ القرائية ككتاب الطالبة كدليؿ المعمـ، 

ـ  150كتككنت عينة الدراسة مف ) إلى ثبلث مجمكعات ضابطة كتجريبية تقسيـ العينة  ( طالبة، كت
( كالتجريبية الثانية طبقت عمييا استراتيجية التمخيص، أظيرت النتائج PQ4Rطبقت عمييا استراتيجية )

( ك)التمخيص( في تنمية الفيـ القرائي كالميكؿ القرائية لدل طالبات الصؼ PQ4Rفعالية استراتيجيتي )
 األكؿ الثانكم األزىرم.
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 الفيـ القرائي:تناولت  : دراسات2.2.2

ثر استخداـ برنامج تعميمي مقترح قائـ عمى ألكشؼ عف ا( ىدفت ىذه الدراسة 2017دراسة عمرك )
استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ المقركء كالذكاء المغكم لدل طمبة الصؼ الرابع، 

ـ  ك  ميـ شبو التجريبي،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي كالتص اختيار العينة  ت
( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الرابع في مدرسة جمعية 63نت عينة الدراسة مف )قصديان، كتكك  

، 2017/2016الشباف المسمميف المختمطة في مدينة الخميؿ في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 
باحثة أداة اختبار ل تجريبية، كقد استخدمت المكزعيف عشكائيان عمى شعبتيف إحداىما ضابطة كاألخر 

ـ   ان فيـ المقركء بمستكييو الحرفي كاالستنتاجي، كاختبار لقياس ميارة  التأكد مف  لقياس الذكاء المغكم كت
ثر الستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في مستكل أيما. كأظيرت نتائج الدراسة كجكد صدقيما كثبات

طمبة بمستكييو الحرفي كاالستنتاجي كفي الذكاء المغكم لدييـ يعزل لطريقة ميارة فيـ المقركء لدل ال
 التدريس.

( K.W.L.Hثر استخداـ المعرفة السابقة المكتسبة )أمعرفة  ( ىدفت إلى2016في دراسة أبك عمشو )ك 
لمفيـ القرائي في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي بمدارس مديرية محافظة نابمس الحككمية كفي 

ـ  تن تطبيؽ  مية ميارات التفكير اإلبداعي لدييـ، كقد استخدمت الباحثة التصميـ شبو التجريبي، كت
مت أدكات الدراسة و مف طمبة الصؼ السابع األساسي في مدينة نابمس، كتمثٌ ة قصديٌ الدراسة عمى عينٌ 

ـ   ـ  التأكد مف صدؽ األدكات في اختبار تحصيمي كاختبار ميارة التفكير اإلبداعي، كت استخداـ  ، كت
( كاستخداـ معادلة كركنباخ ألفا. كحممت البيانات باستخداـ تحميؿ KR_20معادلة ككدر ريتشارد سكف )

(، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعكد لصالح ANCOVAالتبايف األحادم )
 (.K.W.L.Hستراتيجية )است باستخداـ ة التجريبية التي درٌ المجمكع

الفيـ القرائي الميتامعرفي إلى ىدفت التعرؼ التي ( 2016دراسة بكفاتح ك ابف عيسى )بٌينت كما  
 كعبلقتو بالذاكرة العاممة لدل تبلميذ السنة الخامسة ابتدائي المعسريف قرائيا ػ دراسة ميدانية في بعض

كلجمع البيانات  قرائيان، يف( طبلب معسر 9نة قدرىا )طبقت الدراسة عمى عيٌ ، ك مدارس بمدية األغكاط
ـ  أمف  "العطمةعنكانو "ثاف بتطبيؽ اختبار نص قاـ الباح تطبيؽ اختبار  جؿ تحديد عينة البحث، ث

التأكد  ـ  تار الفيـ القرائي الميتامعرفي، ك مف طرؼ )بادلي ك جاثرككؿ(. كاختب الذاكرة العاممة كالمصمـ  
تحميؿ البيانات باالعتماد  ستطبلعية، كتـ  مف الصبلحية السيككمترية لؤلدكات عمى عينة الدراسة اال
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(، كقد أسفر التحميؿ عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في الفيـ القرائي الميتامعرفي spssعمى برنامج )
عند التبلميذ المعسريف قرائيان تعزل إلى األداء في مقياس الذاكرة العاممة لصالح التبلميذ ذكم الذاكرة 

 العاممة النشيطة. 

راءة المكقتة كالمتكررة في ثر طريقتي القأ( ىدفت إلى تقصي 2016سة عياصرة ك عاشكر )كفي درا
ـ   تحسيف بناء أداتيف ىما  ميارة فيـ المقركء لدل طالبات الصؼ السادس األساسي في األردف، كقد ت

ة مف ( طالب87كتككنت عينة الدراسة مف ) ،لنصكص العشرة لتنفيذ طرؽ التدريساختبار فيـ المقركء كا
ـ   ،لمدرسة النمكذجية لجامعة اليرمكؾعة عمى ثبلث شعب مف اطالبات الصؼ السادس مكز    كت

استخداـ التصميـ شبو التجريبي، كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات أداء 
مكعتيف الطالبات أفراد الدراسة عمى اختبار فيـ المقركء تعزل إلى طريقة التدريس لصالح المج

التجريبيتيف، ككجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات أداء الطالبات أفراد الدراسة لميارة فيـ المقركء 
 قتة. ك لتدريس لصالح مجمكعة القراءة المتعزل إلى طريقة ا

ثر تكظيؼ القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيـ أ إلى ( التعرؼ2016دراسة التترم )كىدفت 
بع الباحث المنيج التجريبي، تٌ االدراسة  الصؼ الثالث األساسي، كلتحقيؽ أىداؼ القرائي لدل طبلب

( طالبان مف طبلب مدرسة 48نت عينة الدراسة مف )حيث اختيرت العينة بالطريقة العشكائية، كتكك  
كقد تمثمت أداة  ،ضابطة ذككر بيت الىيا االبتدائية لبلجئيف، قسمكا إلى مجمكعتيف تجريبية كأخرل

راسة في اختبار ميارات الفيـ القرائي، كبعد التأكد مف صدؽ كثبات األداة، طبؽ االختبار القبمي الد
جؿ التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف، بعد انتياء تطبيؽ أمجمكعتيف الضابطة كالتجريبية مف عمى ال

باستخداـ القصص الرقمية طبؽ االختبار البعدم عمى المجمكعتيف، كعكلجت بيانات الدراسة إحصائيا 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة كأظيرت النتائج ، SPSSحزمة البرامج اإلحصائية 

(α ≤0.05)  بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات أقرانيـ في
الح طبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الفيـ القرائي بجميع مستكياتو لص

المجمكعة التجريبية، كتكظيؼ القصص الرقمية لو تأثير كبير في تنمية ميارات الفيـ القرائي، حيث 
 .0.342حجـ األثر  بمغ

( التي ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ Sinambela, et al, 2015مركران بدراسة سينامببل كآخريف )
لطمبة في الفيـ القرائي، حيث ( عمى تحصيؿ اK.W.L: Know- Want- Learnاستراتيجية )
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أجريت الدراسة عمى عينة مف طمبة قسـ المغة اإلنجميزية في جامعة )ىكريا كريستيف باتاؾ 
نت العينة مف ) ـ  تقسيـ الطبلب إلى 46البركتستانتية(، كتكك  ( طالبان تـ اختيارىـ بطريقة قصدي ة، كت

ـ  اتباع المنيج ـ  إجراء اختبار قبمي كبعدم،  مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة، كت شبو التجريبي، كت
، حيث أظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية التي t-testكتحميؿ البيانات مف خبلؿ تطبيؽ اختبار 

( عمى المجمكعة الضابطة التي تـ تعميميـ بالطريقة K.W.Lتـ تعميميـ باستخداـ استراتيجية )
  االعتيادية.

ثر استخداـ استراتيجية )تناؿ القمر( عمى تنمية ميارات أمعرفة  ( إلى2015) دراسة الصيداكمكىدفت 
الفيـ القرائي لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة، لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج 

ـ   ،ة( تمميذ80التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف ) اختيارىـ بالطريقة العشكائية، كقسمت إلى  ت
كقد تمثمت أدكات الدراسة في قائمة بميارات الفيـ القرائي، كاختبار  ،ضابطة جمكعتيف تجريبية كأخرلم

ميارات الفيـ القرائي، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات 
ات ذلؾ لصالح تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات الفيـ القرائي كمستكي

 تمميذات المجمكعة التجريبية.

( ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس تأثير استراتيجية "اتقف" المقترحة في تنمية 2013دراسة الحديبي )ك 
بع ميارات الفيـ القرائي لدل متعممي المغة العربية الناطقيف بمغات أخرل، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ات  

( متعممان مف طبلب المستكل الرابع 23نت عينة الدراسة مف )تكك  الباحث المنيج شبو التجريبي، ك 
الباحث  عد  أى كقد بمعيد تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا بالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، 

 أدكات الدراسة متمثمة في استبانة بميارات الفيـ القرائي، كاختبار ميارات الفيـ القرائي، كأظيرت نتائج
بيف متكسطي درجات المتعمميف في التطبيقيف القبمي كالبعدم  كؽ ذات داللة إحصائيةالدراسة كجكد فر 

 لصالح التطبيؽ البعدم. 

( التي ىدفت إلى التحقؽ مف تأثير Samaikomsun, 2012كما أشارت دراسة سامايككمسكف )
ـ  ( عمى الفيـ القرائي لطبلب الصؼ التاسع، ك K.W.L- Plusاستراتيجية ) لتحقيؽ ىدؼ الدراسة ت

نت عينة  2011اختيار طبلب مف الصؼ التاسع لمعاـ الدراسي  مف مدرسة كاتراشا اكركت، كتكك 
ـ  استخداـ األدكات التالية: اختبار الفيـ القرائي، كخطط إدارة التعمـ 46الدراسة مف ) ( طالبان، حيث ت

ـ  ( كاستباف آراء الطبلK.W.L- plusالمبنية عمى تقنية ) ب نحك اإلرشادات المبنية عمى التقنية، كت
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استخداـ المنيج شبو التجريبي، كأظيرت النتائج أىنو عمى معمـ المغة اإًلنجميزية مساعدة الطبلب في 
تطكير قدراتيـ القرائية، كتعمُّـ المعاني مف خبلؿ اختيار فقرات متنكعة تعتمد عمى رغبتو كميكلو 

 ة كانخراطيـ مف خبلؿ االستراتيجيات المتنكعة.كمستكل اتقانيـ لمغة االنجميزي

فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية إلى يدفت الدراسة التعرؼ ف( 2012دراسة الخكالدة )أما 
التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيـ القرائي لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة األساسية في 

( تمميذة 20نت عينة الدراسة مف )بع الباحث المنيج التجريبي، كتكك  لدراسة ات  األردف، كلتحقيؽ أىداؼ ا
مت عينة الدراسة بطريقة عشكائية إلى مف تمميذات الصفكؼ الثالث كالرابع كالخامس، حيث قسٌ 

الباحث أدكات الدراسة متمثمة في اختبار  عد  أى ىما تجريبية كاألخرل ضابطة، كقد مجمكعتيف إحدا
لفيـ القرائي، كالبرنامج التعميمي القائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتنمية ميارات الفيـ ميارات ا

القرائي، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عبلمات تمميذات 
لمبرنامج المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارات الفيـ القرائي عمى االختبار البعدم تعزل 

التعميمي كلصالح تمميذات المجمكعة التجريبية، باإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متكسط عبلمات تمميذات المجمكعة التجريبية في ميارات الفيـ القرائي في االختبار البعدم 

 رنامج التعميمي.كعبلماتيـ عمى اختبار المتابعة في الصفكؼ الثالث كالرابع كالخامس تعزل لمب

ثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارة فيـ المقركء أ( ىدفت إلى معرفة 2003كفي دراسة مصمح )
كقد تككنت عينة الدراسة مف  ،في محافظة سمفيت بالمغة العربية لدل طمبة الصؼ السادس األساسي

ـ  152) ، كقد ات بشكؿ عشكائيمجمكع أربع عمىتيار العينة عشكائيان كتكزيعيا اخ ( طالبان كطالبة، كت
( طالبان كطالبة ممف يدرسكف 1452( مف مجتمع الدراسة البالغ عدده )%10مت العينة ما نسبتو )شك  

في الصؼ السادس األساسي في محافظة سمفيت خبلؿ الفصؿ الثاني في العاـ الدراسي 
ـ   ،(2001/2000) ـ الباحث بإعداد اختبار بناء برنامج تدريبي مقترح، قا كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة ت

ـ   لبرنامج التدريبي كاالختبار مف جانب اصدؽ  إجراء بعدم لقياس درجة االستيعاب لدل الطمبة، كت
لجنة تحكيـ متخصصة، مع إيجاد ثبات االختبار باستخداـ معامؿ االرتباط )بيرسكف( كالذم بمغ 

، كأظيرت نتائج الدراسة إلحصائيةبعد تطبيؽ االختبار كتصحيحو قاـ الباحث بالمعالجات ا، ك (82%)
 . كجكد أثر الستخداـ برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارة الفيـ المقركء لصالح المجمكعة التجريبية
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 : دراسات تناولت التفكير التأممي:3.2.2

ثر استخداـ األنشطة التمثيمية في تنمية أ إلىالتعرؼ ( ىدفت ىذه الدراسة 2017دراسة المصرم )
تككنت عينة الدراسة ك  ،لدل طمبة الصؼ الرابع في فمسطيف كالتفكير التأممي ،المغة العربيةميارات 
( طالبان كطالبة، ككزعت عشكائيان عمى شعبتيف تجريبيتيف كشعبتيف ضابطتيف، 114ة مف )القصدي  

دراسة (، كتمثمت أدكات ال2017/2016بقت الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي )كطُّ 
ـ   تحميؿ البيانات باستخداـ تحميؿ التغاير  في اختبار ميارات المغة العربية كاختبار التفكير التأممي، كت

ثر الستخداـ األنشطة التمثيمية في تنمية ميارات أكأظيرت الدراسة كجكد  ،(ANCOVAالمصاحب )
المجمكعة  لتدريس كلصالحالمغة العربية كالتفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الرابع يعزل لطريقة ا

 ثر لمتغير الجنس، كلمتفاعؿ بيف كؿ مف طريقة التدريس كالجنس.أالتجريبية، كعدـ كجكد 

ثر استخداـ أنمكذج أي تقصٌ  ىدفت ىذه الدراسة إلىفقد ( 2016دراسة اليدايبة كأمبك سعيدم )أما 
( طالبة مف طالبات 55اسة مف )نة الدر كتككنت عيِّ  ،كتحصيؿ العمكـ مكارثي في تنمية التفكير التأممي

ـ  ك الصؼ السادس األساسي مف مدرستيف بمحافظة الداخمية بسمطنة عماف،   ،اختيارىما قصديان  ت
ثمت أدكات الدراسة في اختبار مت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف تجريبية كأخرل ضابطة، كتم  كقسٌ 

تطبيقيما عمى المجمكعتيف الضابطة  ـ  ميارات التفكير التأممي، كاختبار آخر لقياس تحصيؿ العمكـ ت
كأشارت نتائج ىذه الدراسة إلى تفكؽ طالبات المجمكعة  ،ة بعد التأكد مف صدقيما كثباتيماكالتجريبي

.  التجريبية في مجمؿ ميارات التفكير التأممي ككذلؾ في مجمؿ اختبار تحصيؿ العمـك

ثر ميارات التفكير التأممي في األداء أإلى ىدفت التعرؼ  فقد( 2014دراسة الفتبلكم كىادم )أما 
ـ   ،يرم لدل طبلب الصؼ الرابع العمميالتعب اختيار ثانكية النيضة لمبنيف عشكائيان، كبمغت العينة  كقد ت
( طالبان، كقاـ الباحث بإجراء تكافؤان إحصائيا بيف طبلب مجمكعتي البحث في متغيرات العمر 70)

السنة، كالتحصيؿ جات مادة المغة العربية في اختبار نصؼ الزمني لمطبلب محسكبان بالشيكر كدر 
 كقد استعمؿ الباحث الكسائؿ اإلحصائية كاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف كمربع ،الدراسي لؤلبكيف

تكصؿ الباحث إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في األداء التعبيرم إذ  ،كام كمعامؿ ارتباط بيرسكف
كفؽ ميارات التفكير التأممي، عمى طبلب  ريبية الذيف درسكا التعبيرلتجتفكؽ طبلب المجمكعة ا

 المجمكعة الضابطة الذيف درسكا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية.
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ستراتيجية تدريسية قائمة عمى المقارنة اثر فاعمية أىدفت إلى استقصاء التي ( 2013في دراسة أيكب )
 ،ية كتنمية التفكير التأممي لدييـالمفاىيـ الجغراف لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في اكتساب

في المدارس الحككمية التابعة  ة مف طمبة الصؼ العاشر األساسيتككنت عينة الدراسة القصدي  ك 
( طالبان كطالبة، استخدمت الباحثة في 130لمديرية التربية كالتعميـ محافظة بيت لحـ، حيث شممت )

ـ   ،اب المفاىيـ الجغرافية كأداة التفكير التأمميدراستيا أدكات منيا اختبار اكتس صدقيما التحقؽ مف  كت
ثر طريقة المقارنة في اكتساب المفاىيـ الجغرافية كأداة التفكير أكلتحديد  ،كثباتيما بالطرؽ المناسبة

ـ   ( ANCOVAاستخداـ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحميؿ التغاير الثنائي ) التأممي ت
تشير نتائج ك  ،التأمميلمقارنة متكسطات أداء الطمبة في اختبار المفاىيـ الجغرافية كتنمية التفكير 

 ستراتيجية في اكتساب المفاىيـ الجغرافية كتنمية التفكير التأممي لمطمبة.إلى فاعمية االالدراسة 

طريقة لعب األدكار في ثر استخداـ أ إلى التعرؼىدفت ىذه الدراسة فقد ( 2009دراسة العماكم )أما 
مدارس خاف يكنس، في  تدريس القراءة عمى تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي

ـ   أىداؼكلتحقيؽ  ( 34كف مف )مة في اختبار التفكير التأممي كالذم تك  بناء أداة الدراسة المتمثِّ  الدراسة ت
ـ  فقرة مك   قت األداة عمى العينة المككنة صدؽ األداة كثباتيا، كطبِّ  التأكد مف زعة عمى خمس ميارات، كت

أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ك  ،(100( كالمجمكعة الضابطة )103مف المجمكعة التجريبية )
ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع  ،لصالح المجمكعة التجريبية ذات داللة إحصائية

لكمية بيف مرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كقد أبعاد التفكير التأممي كالدرجة ا
 كانت الفركؽ لصالح مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية.

ثر دكرة التعمـ في إثارة الطمبة إلى أإلى تحديد  (Westbrook, 1992دراسة كيستبرؾ )كما ىدفت 
سييؿ عمميات التحقؽ العممي لممرحمة المتكسطة كتطكير قدراتيـ عمى الفيـ كت ،دكافع التفكير التأممي

التاسع األساسي الذيف الصؼ اختيار عينة عشكائية مف طمبة  في بريطانيا، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ  
ـ   ـ أفراد المجمكعتيف يتعم كتـ  راسة عمى أربعة صفكؼ دراسية، تطبيؽ الدٌ  درسكا العمكـ الفيزيائية، حيث ت

ـ  التجريبيتيف مكضكع اآل االكتفاء في المجمكعة الضابطة  الت البسيطة لثبلثة أنكاع لدكرة التعمـ، بينما ت
، كتـ تطبيؽ اختبار قبمي كبعدم عمى أفراد المجمكعات الضابطة عتياديةراسة الفيزياء بالطريقة االبد

ىناؾ  راسة إلى أف مقابؿ المجمكعة الضابطة في كؿ مف التفكير التأممي،كالتجريبية، كتكصمت الدٌ 
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تحسف لدل أفراد المجمكعتيف التجريبيتيف كالقدرة عمى القياـ بعمميات التحقؽ العممي كذلؾ لصالح 
 المجمكعتيف التجريبيتيف. 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة : 4.2.2

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة: 1.4.2.2

عدـ انحصار مكضكع الدراسة في مادة راسات السابقة اتضح مف خبلؿ مراجعات األدب التربكم كالدٌ 
معينة، أك مرحمة عمرية، أك بيئة محددة، كىذا يعتبر مف أىـ مبررات الدراسة التي جمعت ميارات 

 كاتتنكعت الدراسات السابقة في األد(، ك PQ4Rفي استراتيجية ) الفيـ القرائي كالتفكير التأممي معان 
كالتنكع في المناىج التجريبية كالشبو تجريبية قياس، كالم ةمابيف االختبارات التحصيمية كاالستبان

 كما أف النتائج كانت مشابية لنتائج ىذه الدراسة.كالكصفية، 
 

 االختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة: 2.4.2.2

 (.PQ4Rراسة إلى تنمية ميارات الفيـ القرائي كالتفكير التأممي مف خبلؿ استراتيجية )تيدؼ ىذه الدٌ 
ىذه الدراسة جاءت مكممة لما تناكلتو الدراسات السابقة ذات االختصاص في تنمية  بأف ةكترل الباحث

ميارات الفيـ القرائي كالتفكير التأممي، إال أف ىذه الدراسة تنفرد في ربط الفيـ القرائي كالتفكير التأممي 
قر العمؿ بو ليذا لجديد الذم أي طبقت ىذه الدراسة حسب المنياج اك (، PQ4Rكتنميتيا في استراتيجية )

 ، إضافة إلى تطبيقيا عمى طمبة الصؼ الخامس األساسي. 2017 -2018العاـ الدراسي
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 :الفصؿ الثالث
___________________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 المقدمة 

الدراسة، كما يتناكؿ  نتيا كاإلجراءات المستخدمة فيراسة، كعيٌ يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان لمجتمع الدٌ 
اإلجراءات كالطرؽ ك د مف صدقيا كثباتيا، كصفان لؤلدكات التي استخدمتيا الباحثة كطرؽ التأكٌ 

 راسة.بعة في الدٌ اإلحصائية المت  

 منيج الدراسة  1.3

ثر أراسة لمكشؼ عف متو ألغراض الدٌ ءبلاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي كالتصميـ شبو التجريبي لم
مي لدل طمبة الصؼ ( في تنمية ميارات الفيـ القرائي كالتفكير التأمPQ4Rـ استراتيجية )استخدا

 .الخامس األساسي

 مجتمع الدراسة 2.3

الدارسيف في  2018/2017راسة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي لمعاـ الدراسي ككف مجتمع الدٌ ت  
( طالبان كطالبة، 4522كالبالغ عددىـ ) الخميؿالمدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ جنكب 

( شعبة، كذلؾ كفقان إلحصائيات قسـ 159( طالبة، انتظمكا في )2128( طالبان ك )2394منيـ )
ح ذلؾ الجدكؿ )  (.1.3اإلحصاء كالتخطيط في مديرية التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ، كما يكضِّ

سب الجنس وعدد الشعب وأعداد الطمبة في العاـ (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة ح1.3جدوؿ )
 .2017 /2018الدراسي 

 النسبة المئكية عدد الشعب عدد الطمبة الجنس
 %42 67 2152 ذككر
 %32 50 1509  إناث

 %26 42 871 مختمطة
 %100 159 4522 المجمكع
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 عينة الدراسة 3.3

 العينة الفعمية: 3.3.1

ـ   ذنا األساسية إكر العكدة األساسية كمدرسة بنات ة مف مدرستي ذكقصدي   راسة بطريقةعينة الدٌ  اختيار ت
، كذلؾ بينما تـ تكزيع العينة إلى ضابطة كتجريبية بطريقة عشكائية مف مديرية تربية جنكب الخميؿ

 لؤلسباب اآلتية:

 تعاكف إدارتي المدرستيف كتعاكف المعمميف كاستعدادىـ لتطبيؽ الدراسة. -1
 عضيما البعض لتسييؿ حركة الباحثة.قرب المدرستيف مف ب -2
 احتكاء المدرستيف عمى عدد مناسب ككاؼ مف الشعب الدراسية. -3

ـ   كمجمكعة  إحدل الشعب مف كؿ مدرسة عشكائيا اختيار شعبتيف مف كؿ مدرسة عشكائيا، كتحديد كت
 ،عتياديةالاـ بالطريقة كالشعبة األخرل كمجمكعة ضابطة تتعمٌ  ،(PQ4Rـ باستراتيجية )تجريبية تتعمٌ 

كطالبة كمجمكعة تجريبية كمنيـ  ( طالبان 72كطالبة منيـ ) ( طالبان 139كقد بمغ عدد أفراد العينة )
 ( يبيف تكزيع أفراد العينة.2.3كطالبة كمجمكعة ضابطة، كجدكؿ ) ( طالبان 67)

 راسة بموجب المدرسة والجنس:( توزيع أفراد عينة الدّ 2.3جدوؿ )

 الشعبة عدد الطمبة  مجمكعةنكع ال الجنس اسـ المدرسة
 د 36 ضابطة  ذككر ذككر العكدة األساسية
 ب 37 تجريبية ذككر ذككر العكدة األساسية

 ب 31 ضابطة إناث ذنا األساسيةإبنات 
 أ 35 تجريبية إناث ذنا األساسيةإبنات 

  139   المجمكع
 

 المادة التعميمية 4.3
ـ   ح كيفية تدإعداد دليؿ المعمـ  ت الكجبة ك ندـ حصاف، ك حب قريتي، ركس )أي عدد مف الدٌ ريس يكضِّ

بعت (، كقد اتٌ PQ4Rالستراتيجية ) جمالنا نصنعو بأنفسنا( لمصؼ الخامس األساسي كفقان ك السريعة، 
 (.1ممحؽ رقـ ) الباحثة الخطكات اآلتية:
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 ـ  (، 2018/2017)صؼ الخامس األساسي لمعاـ الدراسياالطبلع عمى منياج المغة العربية لم  كت
 اختيار مجمكعة مف الدركس التي تحقؽ العمؿ كفؽ االستراتيجية.

  ٌ(2تحميؿ محتكل الدركس مف قبؿ الباحثة. ممحؽ رقـ ) تـ   حيث ركستحميؿ محتكل الد 
  ـ  بناء جراءات ل إرشادات كتعميمات الدليؿ كقد احتكل عمىت تدريب المعمميف عمى االستراتيجية كا 

 (. PQ4Rكس كفؽ استراتيجية )العمؿ بيا، ككذلؾ تحضير در 
  ِّميف الخبراء مف ذكم االختصاص كالخبرة، إلبداء عرضت الباحثة الدليؿ عمى مجمكعة مف المحك

ـ   الرأم في مدل مناسبتو لمغرض الذم أيعد   ـ   مف أجمو، كت تقديميا  تعديمو بناءن عمى مبلحظات ت
 رتو النيائية. بصك  ميف حتى خرجمف قبؿ المحكِّ 

     ات الدراسةأدو   5.3

 :تيةت الباحثة بإعداد األدكات اآللتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة كلئلجابة عف األسئمة الرئيسة قام

 :الفيـ القرائي اختبار ميارات 1.5.3

لدل طمبة  ت الفيـ القرائي( في تنمية مياراPQ4Rثر استراتيجية )أىدؼ ىذا االختبار إلى قياس 
ت الباحثة بمجمكعة مف الدراسات كالمراجع ذات العبلقة الصؼ الخامس األساسي، كقد استعان

 كيفية صياغة األسئمة، إلىجؿ التعرؼ أ( لبناء االختبار مف 2017(، ك )عمرك، 2015)الصيداكم، 
حيث قاس االختبار مستكيات الفيـ القرائي الخمسة )الحرفي، االستنتاجي، النقدم، التذكقي، 

مف نكع االختيار مف  فقرات رئيسة تضم نت( أسئمة  3القرائي مف )كف اختبار الفيـ كقد تكٌ  اإلبداعي(،
حيث يتـ اإلجابة عنيا بكضع دائرة حكؿ اإلجابة الصحيحة، كجزء منيا عمى النمط المقالي يتـ  متعدد

ـ   ،قصيرة إجابةاإلجابة عنو بكتابة اإلجابة الصحيحة بجانب السؤاؿ عمى شكؿ  تصحيحيا بشكؿ  كقد ت
ابة الخاطئة. لئلجابة الصحيحة كعبلمة صفر لئلج كاحدة ة حيث كانت تكضع عبلمةد لئلجابحد  م

 (4)ممحؽ رقـ 

 اختبار التفكير التأممي: 2.5.3

( في التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الخامس PQ4Rىدؼ ىذا االختبار إلى قياس أثر استراتيجية )
ع ذات العبلقة )رزكقي كعبد الكريـ، األساسي، كقد استعانت الباحثة بعدد مف الدراسات كالمراج



46 
 

ـ  بناء كيفية صياغة األسئمة، إلى ( لبناء االختبار مف أجؿ التعرؼ 2017(، ك )المصرم، 2015 كت
االختبار حسب ميارات التفكير التأممي )الرؤية البصرية، الكشؼ عف المغالطات، الكصكؿ إلى 

أقساـ، القسـ  3حيث احتكل االختبار عمى  استنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، كضع حمكؿ مقترحة(،
بكضع رمز عنيا  ( فقرات مف نكع االختيار مف متعدد يتـ اإلجابة10األكؿ مكضكعي مككف مف )

عمى النمط المقالي  اأيعد  ف ،القسـ الثاني كالثالث ااإلجابة الصحيحة في الجدكؿ المخصص لئلجابة، أم
حيث كانت  ؛تصحيحيا بشكؿ محدد لئلجابة ؤاؿ، كتـ  حيث يتـ كتابة اإلجابة الصحيحة بجانب الس

تكضع عبلمتاف لئلجابة الصحيحة في القسـ األكؿ، كعبلمة كاحدة لئلجابة الصحيحة في القسـ الثاني 
 (5كالثالث، كعبلمة صفر لئلجابة الخاطئة. ممحؽ رقـ )

 :تيةالخطكات اآل اتفي إعداد االختبار  الباحثة تعكقد اتب  
ـ  اتحميؿ محتكل  -1  إعدادىا لمصؼ الخامس األساسي. لدركس المحددة التي ت
 بناء جدكؿ مكاصفات بحسب تصنيؼ بمكـ لبلختبار تبعان لتحميؿ المحتكل الختبار الدركس المعدة -2

 (3. ممحؽ رقـ )ألكلية لبلختبارإعداد الصكرة اثـ 
 تحكيـ االختبار. -3
 إخراج االختبار بصكرتو النيائية. -4

 يفصدؽ االختبار  1.1.5.3

التفكير التأممي في صكرتو األكلية، عمى  كاختبار ميارات الفيـ القرائي ختبارا كؿ مف تـ عرض
في  لغة عربية ميف ذكم الخبرة  كاالختصاص مف مشرفيف تربكييف كمدرسيمجمكعة مف المحكِّ 
مدل  إلىلمتعرؼ  (،6)ممحؽ رقـ  مناىج كطرؽ التدريسال كمتخصصيف فيالمدارس كالجامعات 

لـ يطرأ تعديؿ عمى ك  ميف،ت مف أجمو، ثـ أخذت الباحثة بمبلحظات المحكِّ األداة لما أيعد   مةءى مبل
( 4ممحؽ رقـ ) .نفس صكرتييما األكلية النيائية مافي صكرتي افار ، ليصبح االختبفقرات االختباريف

 يائية.( يبيف اختبار التفكير التأممي بصكرتيما الن5يبيف اختبار الفيـ القرائي، كممحؽ رقـ )

 يفثبات االختبار  2.1.5.3

ا عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة كمف مبتطبيقي ريفباحثة بالتأكد مف ثبات االختباقامت ال
ـ   الفعمية خارج عينتيا ( كحساب معامؿ الثبات Test – Retest) أسبكعيفإعادة االختبار بعد  كمف ث
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كما بمغت قيمة معامؿ الثبات بالنسبة الختبار  ئي،الختبار الفيـ القرا (0.917كالذم بمغت قيمتو )
  .(0.944التفكير التأممي )

 ((7,8يف )ممحؽ رقـ )لالختبار  لتمييزوامعامالت الصعوبة  3.1.5.3

 تحديد معامؿ الصعوبة: -

عمى عينة استطبلعية بمغت  مابعد تطبيقي معامؿ الصعكبة لفقرات االختباريف قامت الباحثة بتحديد
 بة مجتمع الدراسة كىـ مف خارج عينة الدراسة الفعمية. ( مف طم37)

 تـ حساب معامؿ الصعكبة لكؿ سؤاؿ باستخداـ المعادلة اآلتية:

 X 100 عدد الذيف أجابكا إجابة خاطئة  معامؿ الصعكبة =

 عدد الذيف حاكلكا اإلجابة                    

 يـ القرائي.( كىي نسبة مقبكلة الختبار الف0.21 -0.90حيث تراكح )

  تحديد معامؿ التمييز: - 
 كفؽ المعادلة اآلتية: ييز لكؿ فقرة مف فقرات االختباريفتـ حساب معامؿ التم 

 X  100عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا  – عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعة العميا =معامؿ التمييز

 عدد الطبلب في إحدل الفئتيف                      

 ( كىي نسبة مقبكلة الختبار الفيـ القرائي.0.20 -0.81يث تراكح )ح

 كجاءت نتائج االختباريف مناسبة كما يأتي:

 .جميع األسئمة كاضحة لمطبلب 
 .مدة االختباريف مناسبة 

 يفزمف االختبار  4.1.5.3
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تغرقو بحساب متكسط حسابي لمزمف الذم اس يفقامت الباحثة بحساب زمف اإلجابة عف أسئمة االختبار 
( 40ختبار )اكؿ ، حيث بمغ متكسط زمف يفطمبة العينة االستطبلعية في االستجابة عمى االختبار 

 دقيقة.

 إجراءات تطبيؽ الدراسة 3.6

 كفيما يأتي تكضيح إلجراءات تطبيؽ الدراسة:

ـ   -  .المشرؼ عمى البحث األستاذتحديد عنكاف البحث مع  ت

 كالدراسات السابقة لتككيف فكرة حكؿ مكضكع البحث.عمى األدب التربكم  ةالباحث تمعاط   -

ـ   -  .المكافقة عمى العنكاف تمالمشرؼ عمى البحث كتٌ  لؤلستاذكتسميمو  األطركحةعمؿ مخطط  ت

الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف عمادة الدراسات العميا مكجو لمديرية التربية كالتعميـ _ جنكب  -
 (.8الخميؿ. ممحؽ رقـ )

مى مكافقة معممي كمديرم المدارس التي تـ اختيارىا لتطبيؽ الدراسة ككتاب عدـ الحصكؿ ع -
 (.9الممانعة مف كزارة التربية كالتعميـ _ مديرية جنكب الخميؿ. ممحؽ رقـ )

ـ   - ددة مف كتاب المغة العربية لمصؼ الخامس األساسي مف الفصؿ الدراسي إعداد الدركس المح   ت
 جمالنا نصنعو بأنفسنا(.ك الكجبة السريعة، ك حصاف، ندـ ك األكؿ )أحب قريتي، 

 .ددة كالمذككرة سابقاإعداد دليؿ المعمـ لمساعدة المعمميف في تدريس الدركس المح   -

ـ   -  لدركس كعمؿ جدكؿ المكاصفات.اتحميؿ محتكل  ت

عرضيا عمى راسة كالمتمثمة باختبار ميارات الفيـ القرائي، كالتفكير التأممي، ك إعداد أدكات الدٌ  -
 .ختصيفميف ممحكِّ 

ـ   - عادة تكزيعيا أدكات الدٌ تطبيؽ  ت راسة عمى عينة استطبلعية مف خارج مجتمع الدراسة األصمية، كا 
 بعد أسبكعيف لمكقكؼ عمى الثبات لكؿ ميما.

 ( طالبا كطالبة.139نة مف )راسة كالمكك  اختيار عينة الدٌ  - 



49 
 

لذككر كاإلناث، قبؿ البدء اطة كالتجريبية في كبل المدرستيف ابعمى العينتيف الض التطبيؽ القبمي تـ   -
 بتطبيؽ الدراسة.

 قامت الباحثة بتدريب المعمميف عمى تطبيؽ الدراسة كحضكر بعض الحصص كمتابعة سير الدراسة. -

( عمى المجمكعة التجريبية( بينما دٌرست PQ4Rتطبيؽ التجربة )التٌدريس كفؽ استراتيجية ) -
 ( أسابيع.5التطبيؽ ) ، كاستمر  ضابطة بالطريقة االعتياديةالمجمكعة ال

، بعد العينتيف الضابطة كالتجريبية في كبل المدرستيف لمذككر كاإلناثتطبيؽ االختبارات البعدية عمى  -
 راسة.انتياء تطبيؽ الدٌ 

ـ   -  جمع البيانات كمعالجتيا إحصائيا الستخراج النتائج. ت

 .كالمقترحاتتفسيرىا ككضع التكصيات عرض النتائج كمناقشتيا ك  -

 متغيرات الدراسة 7.3

 : المتغيرات المستقمة 1.7.3

 (.العتيادية(، الطريقة اPQ4Rريس ) استراتيجية )طريقة التدٌ 

ناث.  الجنس كلو مستكياف: ذككر كا 

 المتغيرات التابعة:  2.7.3

 أما عف المتغيرات التابعة فقد تمثمت في:

 القرائي. تنمية ميارات الفيـ  -1

 التفكير التأممي. -2

 تصميـ الدراسة 8.3

ف في الجدكؿ راسة عمى أربع مجمكعات تجريبية كضابطة كفؽ التصميـ المبي  تشتمؿ العينة الكمية لمدٌ 
 اآلتي:
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 :راسة: تصميـ الدّ  3.3جدوؿ

 بعد التطبيؽ الطريقة قبؿ التطبيؽ المجموعة الجنس
 إناث

 

 

اختبار الفيـ  تجريبية
 القرائي

تبار التفكير اخ
 التأممي

استراتيجية 
(PQ4R) 

اختبار 
الفيـ 
 القرائي

اختبار 
التفكير 
 ضابطة التأممي

 

 االعتيادية

استراتيجية  تجريبية ذككر
(PQ4R) 

 االعتيادية ضابطة

 

 أتي:ف التعبير عف تصميـ البحث كما يكيمك

O1 .اختبار قبمي لمفيـ القرائي : 

O2  لمتفكير التأممي.: اختبار قبمي 

O1 .اختبار بعدم لمفيـ القرائي : 

O2 .اختبار بعدم لمتفكير التأممي : 

X .المعالجة : 

E .المجمكعة التجريبية : 

C .المجمكعة الضابطة : 

E : O1   O2      X      O1  O2 

C : O1  O2               O1    O2 
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 المعالجة اإلحصائية 9.3

ـ  SPSSلتحميؿ اإلحصائي استخدمت الباحثة برنامج ا حساب المتكسطات الحسابية،  ، حيث ت
ـ  استخداـ (ANCOVA)المصاحب استخداـ اختبار تحميؿ التغاير  كاالنحرافات المعيارية، كتـ   ، كت

test-retest( كمعامؿ االرتباط بيرسكف ،Person Correlation .لمتأكد مف ثبات أدكات الدراسة ) 

 

 

 

 



 الفصؿ الرابع

 ج الدراسةنتائ

 

 

 متعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿالنتائج ال  1.4

 

 عمقة باإلجابة عف السؤاؿ الثانيالنتائج المت 2.4

 

 ممخص نتائج الدراسة 3.4
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 الفصؿ الرابع:

______________________________________________________ 

 راسةنتائج الدّ  

استخداـ الكشؼ عف أثر راسة, التي ىدفت إلى ج التي تكصمت إلييا الدٌ يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائ

انخبيظ  ( في تنمية ميارات الفيـ القرائي كالتفكير التأممي لدل طمبة الصؼPQ4Rاستراتيجية )

باختبلؼ الجنس كطريقة التدريس كالتفاعؿ  ختمؼاألثر ي اة ما إذا كاف ىذككذلؾ معرف ،األعبعٍ

 بينيما.

 :تبعان لممتغيرات التابعة لمنتائج في ىذا الفصؿ رضان كفيما يأتي ع

 النتائج المتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ 1.4

 ة ميارات الفيـ القرائي لدى طمبةفي تنمي PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ السؤاؿ األوؿ: ما أثر 
التفاعؿ ريس والجنس و ؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة التدّ  الصؼ الخامس األساسي

 بينيما ؟

نحرافات المعيارية عمى بحساب المتكسطات الحسابية كاال ةالباحث تكلئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قام

 .اختبار الفيـ القرائي

ـ    اعتماد عبلمات الطمبة في العينتيف  كلحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، ت

ة التدريس، كما في الجدكؿ كذلؾ بحسب الجنس كطريق ئيالفيـ القراالضابطة كالتجريبية عمى مقياس 

 تي:اآل
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(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في العينتيف 1.4جدوؿ )
ريس في االختباريف القبمي ، حسب طريقة التدّ الفيـ القرائيتنمية الضابطة والتجريبية في اختبار 

 والبعدي.

 الدرجات البعدية بميةالدرجات الق 
طريقة 
 التدريس

المتكسط  الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 العدد

المجمكعة 
 ضابطةال

 36 6.231 25.83 36 8.269 20.53 ذكر
 31 9.872 18.45 31 7.464 14.58 أنثى

 67 8.868 22.42 67 8.397 17.78 المجمكع

مكعة المج
 التجريبية

 37 3.437 29.27 37 5.974 21.97 ذكر
 35 7.346 22.03 35 5.967 13.26 أنثى

 72 6.717 25.75 72 7.375 17.74 المجمكع

 المجمكع
 73 5.270 27.58 73 7.184 21.26 ذكر
 66 8.743 20.35 66 6.692 13.88 أنثى

 139 7.976 24.14 139 7.855 17.76 المجمكع
أف ىنػاؾ فركقػان ظاىرية في المتكسطػات الحسابية لعبلمات الطمبة في ( 1.4ا مف الجػدكؿ )يتضح لن

 .يف الطريقتيف الضابطة كالتجريبيةب تنمية الفيـ القرائياختبار 

كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية 

ـ   ≤ 0.05عند المستكل ) (، ككانت ANCOVA)المصاحب استخداـ اختبار تحميؿ التغاير  (، ت

 :اآلتي النتائج كما في الجدكؿ
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تنمية ( لعالمات الطمبة في اختبار ANCOVA)المصاحب (:نتائج اختبار تحميؿ التغاير 2.4جدوؿ )
 ا.موالتفاعؿ بيني والجنسريس حسب طريقة التدّ  الفيـ القرائي

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 145.507 3406.158 1 3406.158 االختبار القبمي

 *0.000 17.722 414.855 1 414.855 طريقة التدريس

 *0.031 4.740 110.947 1 110.947 الجنس

طريقة التدريس 
 الجنس× 

39.027 1 39.027 1.667 0.199 

 23.409 134 3136.788 الخطأ
  

 138 8779.122 المجمكع المعدؿ
   

 (≤0.05* دالة عند المستكل )

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس 1.1.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة 4.2يتضح لنا مف الجػػدكؿ رقـ )

ستراتيجية است باستخداـ )( كالتجريبية التي درٌ العتياديةا المجمكعتيف الضابطة )التي درست بالطريقة

((PQ4R في اختبار )( كأف 145.507بحسب طريقة التدريس لمدرجة الكمية ىي ) تنمية الفيـ القرائي

(, مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ≤0.05(، كىي أقؿ مف مستكل الداللة)0.000قيمة الداللة اإلحصائية )

مات طمبة المجمكعة الضابطة مقارنة مع عبلمات طمبة المجمكعة ذات داللة إحصائية بيف عبل

( الستخداـ ≤0.05) أف ىناؾ أثران ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة مما يدؿ عمىالتجريبية، 
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يعزل  في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي PQ4R)ستراتيجية )ا

 ريس. لطريقة التدٌ 

ـ  كلمعرفة م لة حساب المتكسطات الحسابية المعد   صدر الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، ت

 :اآلتي ، كما في الجدكؿطريقة التٌدريسكاألخطاء المعيارية البعدية لمتغير 

ستراتيجية الة كاألخطاء المعيارية البعدية الستخداـ (: المتكسطات الحسابية المعد  3. 4جدكؿ )
((PQ4R  ريس.حسب طريقة التدٌ  نمية الفيـ القرائيتفي 

 الطريقة
المتوسط الحسابي 

 المعدؿ
 الخطأ المعياري

 22.287a 0.593 الضابطة

 25.751a 0.570 المجمكعة التجريبية

 العتياديةست بالطريقة ا( أف المتكسط المعدؿ لممجمكعة الضابطة التي درٌ 3. 4) يتبيف لنا مف الجدكؿ

(، مما يدؿ عمى أف 25.751مف متكسط المجمكعة التجريبية الذم بمغ  )( كىك أقؿ 22.287ىك )

 الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة التجريبية.

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس: 2.1.4

(، يتضح أف الدرجة الكمية لقيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة 2. 4مف الجدكؿ )

في تنمية ميارات الفيـ  PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ بطة كالتجريبية في اختبار المجمكعتيف الضا

( كأف قيمة الداللة 4.74بحسب متغير الجنس ىي )القرائي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي 

(. مما يشػير إلى كجكد فركؽ ذات ≤0.05(، كىي أقؿ مف مستكل الداللة )0.031اإلحصائية )

في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة  PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ تبار اخعمى داللة إحصائية 
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كلمعرفة اتجاه الفركؽ تـ  حساب المتكسطات الحسابية  يعزل لمتغير الجنسالصؼ الخامس األساسي 

 :يأتي كىي كما  .(4.4كاألخطاء المعيارية كما في الجدكؿ )

 الفيـ القرائيتنمية ألخطاء المعيارية البعدية في لة وا(: المتوسطات الحسابية المعدَّ 4.4جدوؿ )
 حسب متغير الجنس.

 الجنس
الحسابي  المتوسط

 المعدؿ
 الخطأ المعياري

 25.033a 0.604 ذكر

 23.005a 0.639 أنثى

( كىك أكبر مف متكسط اإلناث 25.033( أف المتكسط المعدؿ لمذككر )4.4يتبيف لنا مف الجدكؿ )

في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل  PQ4R)ستراتيجية )اأثر الستخداـ (، أم أنو يكجد 23.005)

ذككر المجمكعة ككانت الفركؽ لصالح  ،يعزل لمتغير الجنسطمبة الصؼ الخامس األساسي 

 .التجريبية

 :النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس 3.1.4

فرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة المجمكعتيف أف قيمة )ؼ( المحسكبة لم (2. 4مف الجدكؿ ) يتضح

في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل  PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ الضابطة كالتجريبية في اختبار 

ريس كالجنس لمدرجة الكمية ىي بحسب التفاعؿ بيف طريقة التدٌ  طمبة الصؼ الخامس األساسي

(. مما ≤0.05أكبر مف مستكل الداللة )(، كىي 0.199( كأف قيمة الداللة اإلحصائية )1.667)

في تنمية  PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ يشػير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية 

 ريس كالجنس.  يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدٌ ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي 
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 لثانيتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ االنتائج الم 2.4

( في تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصؼ PQ4Rستراتيجية )ااستخداـ السؤاؿ الثاني: ما أثر 
 ؟ وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما ؟الخامس األساسي

ارية عمى نحرافات المعيكلئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاإل

 .اختبار تنمية التفكير التأممي

ـ    اعتماد عبلمات الطمبة في العينتيف  كلحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، ت

ريس، كما في كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التدٌ  تنمية التفكير التأمميالضابطة كالتجريبية عمى اختبار 

 تي:الجدكؿ اآل

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في العينتيف (: األعداد وال5.4جدوؿ )
ريس في االختباريف القبمي ، حسب طريقة التدّ تنمية التفكير التأمميالضابطة والتجريبية في اختبار 

 والبعدي.

 
 الدرجات البعدية الدرجات القبمية

 الجنس طريقة التدريس
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 لعددا
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 العدد

المجمكعة 
 الضابطة

 36 7.673 27.56 36 9.630 21.11 ذكر

 31 11.811 21.35 31 10.314 15.65 أنثى

 67 10.215 24.69 67 10.250 18.58 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 37 5.019 30.03 37 7.129 24.30 ذكر

 35 9.462 25.66 35 7.810 13.00 أنثى

 72 7.777 27.90 72 9.344 18.81 المجمكع

 المجمكع
 73 6.540 28.81 73 8.548 22.73 ذكر

 66 10.766 23.64 66 9.098 14.24 أنثى

 139 9.144 26.35 139 9.756 18.70 المجمكع
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ت الطمبة في أف ىنػاؾ فركقػان ظاىرية في المتكسطػات الحسابية لعبلما( 5.4يتضح لنا مف الجػدكؿ )

 .الضابطة كالتجريبيةبيف الطريقتيف  تنمية التفكير التأممياختبار 

كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية  

(، ككانت ANCOVA)المصاحب (، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير ≤0.05عند المستكل )

 اآلتي: في الجدكؿ النتائج كما

تنمية ( لعالمات الطمبة في اختبار ANCOVA) المصاحب (:نتائج اختبار تحميؿ التغاير6.4جدوؿ )
 ا.موالتفاعؿ بيني والجنسريس حسب طريقة التدّ   التفكير التأممي

 مجموع المربعات مصدر التبايف
درجات 
 متوسط المربعات الحرية

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 ئيةاإلحصا

 0.000 115.373 4717.583 1 4717.583 االختبار القبمي

 *0.004 8.683 355.057 1 355.057 طريقة التدريس

 0.756 0.097 3.961 1 3.961 الجنس

× التدريس  طريقة
 الجنس

279.915 1 279.915 6.846 0.010* 

 40.890 134 5479.261 الخطأ
  

 138 11539.727 المجمكع المعدؿ
   

 (≤0.05الة عند المستكل )* د  

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس: 1.2.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة 6. 4يتضح لنا مف الجػػدكؿ رقـ )

ستراتيجية است باستخداـ ( كالتجريبية التي درٌ العتياديةست بالطريقة االمجمكعتيف الضابطة )التي درٌ 

(PQ4Rفي تنمية ا ) ( كأف قيمة 8.683ريس لمدرجة الكمية ىي )بحسب طريقة التدٌ  لتفكير التأممي
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أف ىناؾ فركقان  عمى (, مما يدؿ≤0.05) (، كىي أقؿ مف مستكل الداللة0.004الداللة اإلحصائية )

ذات داللة إحصائية بيف عبلمات طمبة المجمكعة الضابطة مقارنة مع عبلمات طمبة المجمكعة 

( ≤0.05) أف ىناؾ أثران ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللةيشير إلى ر الذم التجريبية، األم

يعزل  ( في تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسيPQ4Rستراتيجية )االستخداـ 

 ريس. لطريقة التدٌ 

ـ   سابية المعدلة حساب المتكسطات الح كلمعرفة مصدر الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، ت

 :تيريس، كما في الجدكؿ اآلكاألخطاء المعيارية البعدية لمتغير طريقة التدٌ 

ستراتيجية ا الستخداـلة واألخطاء المعيارية البعدية (: المتوسطات الحسابية المعدَّ 7. 4جدوؿ )
(PQ4Rفي تنمية التفكير التأممي )  ّريس.حسب طريقة التد 

 الطريقة
المتوسط الحسابي 

 المعدؿ
 الخطأ المعياري

 24.671a 0.784 الضابطة

 27.875a 0.754 المجمكعة التجريبية

 عتياديةست بالطريقة اال( أف المتكسط المعدؿ لممجمكعة الضابطة التي درٌ 7. 4يتبيف لنا مف الجدكؿ )

(، مما يدؿ عمى أف 27.875( كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبية الذم بمغ  )24.671ىك )

 بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة التجريبية. الفركؽ

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس: 2.2.4

(، أف الدرجة الكمية لقيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة 6. 4يتضح مف الجدكؿ )

لتأممي ( في تنمية التفكير اPQ4Rستراتيجية )ااستخداـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار 
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( كأف قيمة الداللة اإلحصائية 0.097بحسب متغير الجنس ىي ) لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي

(. مما يشػير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ≤0.05(، كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.756)

 ( في تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼPQ4Rستراتيجية )اإحصائية في فاعمية استخداـ 

   يعزل لمتغير الجنس. الخامس األساسي

 النتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس 3.2.4

أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة المجمكعتيف  (6. 4مف الجدكؿ ) يتضح

لدل طمبة  ( في تنمية التفكير التأمميPQ4Rستراتيجية )االضابطة كالتجريبية في اختبار استخداـ 

( 6.846ريس كالجنس لمدرجة الكمية ىي )بحسب التفاعؿ بيف طريقة التدٌ  الصؼ الخامس األساسي

(. مما يشػير إلى ≤0.05(، كىي أقؿ مف مستكل الداللة )0.010كأف قيمة الداللة اإلحصائية )

كير التأممي ( في تنمية التفPQ4Rستراتيجية )ااستخداـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية 

 :يأتي ريس كالجنس. كىي كمايعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدٌ  لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي

ستراتيجية استخداـ الة واألخطاء المعيارية البعدية في (: المتوسطات الحسابية المعدَّ 8. 4جدوؿ )
(PQ4R في تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي يعزى )اعؿ بيف طريقة لمتف

 ريس والجنسالتدّ 

 المجموعة
المتوسط الحسابي  الجنس

 الخطأ المعياري المعدؿ

 الضابطة
 25.926a 1.077 ذكر
 23.417a 1.164 أنثى

المجمكعة 
 التجريبية

 26.245a 1.109 ذكر
 29.506a 1.139 أنثى
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( كىك 29.506ىك ) ريبيةالتجلممجمكعة  لئلناث ( أف المتكسط المعدؿ8. 4يتبيف لنا مف الجدكؿ )

في  اإلناثمما يدؿ عمى أف الفركؽ كانت لصالح (، 26.245) لمذككرمف المتكسط المعدؿ  كبرأ

 المجمكعة التجريبية.

 ة  ممخص نتائج الدراس1.4 

أشارت نتائج الدراسة بعد تحميؿ البيانات باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية 
(SPSS) 

في تنمية ميارات الفيـ القرائي  PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ  أثرحصائيان في كجكد فركؽ دالة إ .1

 ريس كلصالح المجمكعة التجريبية.يعزل لطريقة التدٌ  لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي

في تنمية ميارات الفيـ القرائي  PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ أثر كجكد فركؽ دالة إحصائيان في  .2

 يعزل لمتغير الجنس، ككانت الفركؽ لصالح الذككر. األساسيلدل طمبة الصؼ الخامس 

في تنمية ميارات الفيـ  PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ أثر عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في  .3

ريس يعزل لمتفاعؿ بيف كؿ مف متغيرات طريقة التدٌ  القرائي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي

 كالجنس.

( في تنمية التفكير التأممي لدل PQ4Rستراتيجية )ااستخداـ ثر أكجكد فركؽ دالة إحصائيان في  .4

 ريس كلصالح المجمكعة التجريبية.يعزل لطريقة التدٌ  طمبة الصؼ الخامس األساسي

( في تنمية التفكير التأممي PQ4Rستراتيجية )ااستخداـ اثر عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في  .5

 ر الجنس.يعزل لمتغي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي
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( في تنمية التفكير التأممي لدل PQ4Rستراتيجية )ااستخداـ أثر كجكد فركؽ دالة إحصائيان في  .6

ريس كالجنس، يعزل لمتفاعؿ بيف كؿ مف متغيرات طريقة التدٌ  طمبة الصؼ الخامس األساسي

 ككانت الفركؽ لصالح اإلناث في المجمكعة التجريبية.
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 الفصؿ الخامس

_____________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة

ـ  التكصؿ إلييا بعد تطبيؽ الدراسة،  باإلضافة إلى تكصيات يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي ت
 الدراسة كمقترحاتيا.

 مناقشة النتائج 1.5

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 1.1.5

الصؼ  في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة  PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ السؤاؿ األكؿ: ما أثر                 
 تدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة الالخامس األساسي

تعزل لطريقة  (≤0.05) ؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةلأف ىنا راسةأظيرت الدٌ 
ستخداـ استراتيجية ا أفحيث  ريس، كلصالح المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة،التدٌ 
(PQ4Rكاف ليا أثرا ايجابيان في تنمية الفيـ القرائ ) ،كيعكد ذلؾ ي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي
كتنظيـ  ،ز عمى ربط خبرة الطالب السابقة بالخبرة الجديدة كفيـ المقركءف االستراتيجية تركٌ أل

كتفاعؿ المتعمميف مع بعضيـ البعض، كمنحيـ فرصة  كسيكلة تقبؿ المتعمميف لممعمكمات ،المعمكمات
سئمة مما مك نيـ مف بناء المعرفة ذاتيا كىذا ما أكد تو النظرية التعبير كالمشاركة في االستجابة عمى األ

التي تحٌد مف نشاط المتعمـ كتفاعمو  ريس، مقارنة بالطريقة االعتيادية في التدٌ البنائية في التدريس
كمحدكدية دكره في بناء المعرفة كانتظاره لتمقي المعرفة مف المعمـ؛ عمى اعتبار أف المعمـ يمثؿ 

رئيس لممعرفة، أما بخصكص نتائج الدراسة يبلحظ أنيا تتفؽ مع نتائج الٌدراسات السابقة المصدر ال
( كغيرىا مف الدراسات التي أشارت الباحثة إلييا 2007( كدراسة عبد السبلـ )2012كدراسة سريدم )

  سابقان.
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استخداـ تبار جكد فركؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية اخك  كأظيرت النتائج المتعمقة بمتغير الجنس
يعزل لمتغير في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي  PQ4R)ستراتيجية )ا

 أكثرالذككر يميمكف   أف إلىكتعزك الباحثة ىذه النتيجة ، ككانت الفركؽ لصالح الذككر، الجنس
( كىك تنشيط PQ4R) الذم يمثؿ ىدفان مف أىداؼ استراتيجية مف الدماغ األيسرالستخداـ الجزء 

الجانب األيسر مف الدماغ عند الطمبة عف طريؽ قراءة المكضكعات كالتأمؿ في تفصيبلتيا كمراجعتيا، 
عادة تسميع المعمكمات األساسية كسردىا  فتنشيط المعرفة السابقة كالكعي بتنظيـ المعمكمات الجديدة كا 

رة لممتعمميف، األمر الذم يثير الجانب كسيكلة تقبؿ المعمكمات المعطاة عف طريؽ اإللقاء كالمحاض
 (.2009األيسر مف الدماغ كينشطو )عطية، 

( كدراسة أبك عمشة 2015( كدراسة الصيداكم )2017كقد أشارت الدراسات السابقة كدراسة عمرك )
( كغيرىا مف الدراسات، إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في تنمية الفيـ القرائي بينما 2016)

لحالية  فقد أشارت إلى كجكد فركؽ بيف متكسطات الفيـ القرائي كلصالح الذككر كتعزك الٌدراسة ا
الباحثة ىذا االختبلؼ إلى اختبلؼ محدِّدات الٌدراسة كاختبلؼ ظركؼ البيئة التٌدريسية لمطمبة 
كاختبلؼ عينة الدراسة عنيا بالنسبة لمعينات التي طبقت عمييا  الدراسات السابقة باإلضافة إلى 

داثة المنياج  كما لذلؾ مف أثر عمى الطمبة عينة الٌدراسة مف جانب كعمى المعمميف مف جانب ح
 آخر.

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة فقد أشارت النتائج  أما بخصكص التفاعؿ بيف الطريقة كالجنس
خامس في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ ال PQ4R)ستراتيجية )ااستخداـ إحصائية في 

طريقة التدريس  تعزك الباحثة ذلؾ إلى أفك  ،ريس كالجنسيعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدٌ األساسي 
مف حيث كحدة مثيرات التعمـ بالنسبة لكبل الجنسيف مما يجعؿ  الجنسيفبراسة تيتـ المستخدمة في الدِّ 

يف الجنسيف كاف عمى درجة االستعداد كاالنتباه لنفس المكقؼ التعميمي بنفس المستكل كبالتالي التأثر ب
 .عالية مف االتزاف ككحدة النتائج 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.1.5

( في تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ PQ4Rاستخداـ استراتيجية )السؤاؿ الثاني: ما أثر 
 التفاعؿ بينيما ؟؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التٌدريس كالجنس ك الخامس األساسي
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(  بيف عبلمات ≤0.05أظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
أف ىناؾ أثران كبيران حيث طمبة المجمكعة الضابطة مقارنة مع عبلمات طمبة المجمكعة التجريبية، 

يعزل  ؼ الخامس األساسي( في تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصPQ4Rاستراتيجية )الستخداـ 
 كلصالح المجمكعة التجريبية. لطريقة التدريس

( في تنمية التفكير التأممي ساعدت PQ4Rكتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف استخداـ استراتيجية )
الطمبة عمى تنمية ميارة التفكير التأممية بصكرة سميمة، كذلؾ ألف مف خطكات االستراتيجية التأمؿ 

( التي تعني أف يتأمؿ الطالب أك يفكر مميان فيما Reflectكرات كاألفكار عف المكضكع )كتككيف التص
سابقة مخزكنة  قرأ، كىذا يساعده عمى ربط المعمكمات الجديدة التي تكصؿ إلييا كما لديو مف معمكمات

 .في بنيتو المعرفية

حصائية في فاعمية استخداـ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إ كتشير النتائج المتعمقة بمتغير الجنس

يعزل لمتغير  ( في تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسيPQ4Rستراتيجية )ا

  الجنس.

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف طريقة التدريس التجريبية المستخدمة تيتـ بخصائص الطمبة، كقد 

( كدراسة 2009( كدراسة العماكم )2013ب )اتفقت ىذه  النتيجة مع الدراسات السابقة كدراسة أيك 

 ( كغيرىا مف الدراسات التي أشارت الباحثة إلييـ سابقان.2017المصرم )

كجكد فركؽ  في مناقشة النتائج المتعمقة بمتغير التفاعؿ بيف الطريقة كالجنس كالتفاعؿ بينيما أظيرت
لدل طمبة  مية التفكير التأممي( في تنPQ4Rستراتيجية )ااستخداـ ذات داللة إحصائية في فاعمية 

س، لصالح اإلناث في المجمكعة يعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجن الصؼ الخامس األساسي
  التجريبية.

( في تنمية التفكير التأممي ساعدت PQ4Rكتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف استخداـ استراتيجية )
( صمِّمت كفؽ PQ4Rكرة سميمة؛ كذلؾ ألف استراتيجية )الطمبة عمى تنمية ميارة التفكير التأممي بص

عمى تنمية تفكير  ( ساعدتPQ4Rخطكات سيمة كمنظمة، كما أف طريقة التدريس باستراتيجية )
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ة األسمكب في التدريس زاد كترل الباحثة أف جد   ،المعمكمات السابقةالطمبة بالمعمكمات الجديدة كربطيا ب
التفكير التأممي؛ مما انعكس عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى  إقباؿ الطمبة عمى تنفيذ خطكات

ت عمييا الباحثة، كدراسة معالضابطة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع عدد مف الدراسات السابقة كالتي اط  
( كدراسة اليدايبة كأمبكسعيد 2014كدراسة الفتبلكم كىادم )(  (2013( كدراسة أيكب(2017 المصرم

 الدراسات المشار إلييا سابقان.كغيرىما مف ( 2016)

 التوصيات واالقتراحات: 3.5

ـ   كغ التكصيات  استنادان لمنتائج التي ت ميصت الباحثة إلى صى التكصؿ إلييا بعد المناقشة كالتحميؿ خى
 اآلتية:

ثر أتراتيجية في مدارسيا لما ليا مف ضركرة أف تعتمد كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية ىذه االس .1
 ي في عممية التعميـ كالتعمـ.ايجاب
( مف ضمف األساليب الحديثة المستخدمة في التدريس كالتي يتـ PQ4Rأف تككف استراتيجية ) .2

اعتمادىا مف قبؿ المعمميف، سيما أنيا تحتاج لجيد قميؿ كتعكد بفائدة عظيمة، كما أنيا تتفؽ كدكر 
 مو.عف عممية تعم كمسؤكالن  ان الطالب في ىذا العصر في جعمو قائد

عقد دكرات تأىيؿ لممعمميف في المراحؿ المختمفة لتمكينيـ مف استخداـ استراتيجيات التدريس  .3
( لما ليا مف أثر في تنمية الفيـ القرائي كالتفكير PQ4Rما كراء المعرفية كخاصة استراتيجية )

 التأممي.
 عمؿ دراسات في مكضكعات أخرل عمى مراحؿ التعميـ المختمفة . .4
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 والمراجع المصادر

 المصادر والمراجع العربية:

 القرآف الكريـ.

 عالـ الكتب، القاىرة.التفكير مف منظور تربوي، (. 2005إبراىيـ، مجدم عزيز. )

أصوؿ استراتيجيات (. 2014أبك رياش،حسيف محمكد، شريؼ، سميـ محمد، الصافي، عبد الحكيـ. )
 لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف. ، دار الثقافة2، طالتعمـ والتعميـ النظرية والتطبيؽ

(. أثر استخداـ استراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبة 2016أبك عمشة، عريف عدم عبد اهلل. )
(K.W.L.H لمفيـ القرائي في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي في المدارس الحكومية )

غير منشكرة، جامعة النجاح،  ، رسالة ماجستيربمحافظة نابمس وفي تنمية التفكير اإلبداعي لدييـ
 فمسطيف.

فاعمية استراتيجية تدريسية قائمة عمى المقارنة لدى طمبة (. 2013أيكب، باسمة ربحي برىكـ. )
، رسالة الصؼ العاشر األساسي في اكتساب المفاىيـ الجغرافية وتنمية التفكير التأممي لدييـ

 ماجستير، جامعة القدس، فمسطيف.

في  برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجيات فوؽ المعرفية وأثره(. 2016. )البدكم، محمد حسف عمي
 ، دار األياـ لمنشر، عماف، األردف.تنمية ميارتي التحدث والكتابة في المغة اإلنجميزية

(. الفيـ القرائي الميتامعرفي كعبلقتو بالذاكرة العاممة لدل 2016بكفاتح، محمد، بف، عيسى، أحمد. )
، مجمة جيؿ العمـو االنسانية واالجتماعية الخاصيف لخامسة ابتدائي المعسريف قرائيان تبلميذ السنة ا
 ، جامعة عمار ثمجي، األغكاط.247، ص 18,17، عدد بصعوبات التعمـ

أثر توظيؼ القصص الرقمية في تنمية ميارات الفيـ القرائي (. 2016التترم، محمد عمي سميـ. )
 الة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.، رسلدى طالب الصؼ الثالث األساسي

 تعميـ القراءة(. 2011جاب اهلل، عمي سعيد، مكاكم، سيد فيمي، عبد البارم، ماىر شعباف. )
جراءاتو التربوية(  ، دار المسيرة، عماف، األردف.والكتابة )أسسو وا 
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 ف.، دار الفكر، األردصعوبات تعمـ المغة العربية(. 2003جاد، محمد. )

( في PQ4R(. فاعمية التدريس باستراتيجية )2015الجبكرم، فراس طراد، الخزاعي، عبلء إبراىيـ. )
لمبنات  ، مجمة كمية التربيةالتفضيؿ المعرفي لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط في مادة التاريخ

 جامعة الككفة، العراؽ. ،17، عدد9، مجمدلمعمـو اإلنسانية

، دار الفكر، عماف، 3، طتعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات(. 2007)جركاف، فتحي عبد الرحمف. 
 المممكة األردنية الياشمية.

أثر األسئمة السابرة في تنمية التفكير التأممي والتحصيؿ الدراسي (. 2011الحارثي، حصة محمد. )
كرة، ، رسالة ماجستير غير منشفي مقرر العمـو لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مدينة مكة

 جامعة أـ القرل، السعكدية.

(. فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ النشط في تنمية 2013الحديبي، عمي عبد المحسف عبد المكاب. )
دراسات في المناىج ميارات الكتابة اإلبداعية لدل متعممي المغة العربية الناطقيف بمغات أخرل، 

 .179-238(، 2) 3، واإلشراؼ التربوي

، دار أمجد لمنشر كالتكزيع، عماف، (. أساليب التدريس الحديثة2015امي. )حمادة، سكسف س
 األردف.

( SWOM( ك )PQ4R(. تأثير استراتيجيتي )2016خميس، شيماء عمي، عباس، رائد عبد األمير. )
في تنمية التفكير العممي كالحد مف التمكث النفسي لدل الرياضييف، كمية التربية الرياضية، جامعة 

 ، العراؽ.2، عدد9، مجمدجمة عمـو التربية الرياضيةمبابؿ، 

فاعمية استراتيجية التقويـ المغوي في تنمية ميارات التعبير الكتابي (. 2010خكالدة، صالح. )
، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة والتفكير التأممي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردف

 ا، األردف.عماف العربية لمدراسات العمي

(. فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجيات التدريس التبادلي لتنمية 2012الخكالدة، ناجح عمي. )
المجمة الدولية التربوية ميارات الفيـ القرائي لذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة األساسية في األردف، 

 .4، عدد1، مجمدالمتخصصة
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لدل طالبات ستبقاء الفي التحصيؿ كا( PQ4Rة )اتيجيأثر استر  (.2014. )محمد عمياءداكد ، 
لمعمـو التربوية  األساسيةمجمة كمية التربية  ،األحياءتكسط في مادة عمـ لمالصؼ الثاني ا

 34-76، 23، جامعة بابؿ ، واإلنسانية

، دار الشركؽ، المغة العربية مناىجيا وطرائؽ تدريسيا(. 2003الدليمي، سعاد، طو، الكائمي. )
 دف.األر 

التفكير وأنماطو )التفكير العممي/ التفكير (. 2015رزكقي، رعد ميدم، عبد الكريـ، سيى إبراىيـ. )
 ، دار المسيرة، عماف، األردف.1، طالتأممي/ التفكير الناقد/ التفكير المنطقي(

 ، رسالة ماجستير،(. تدريس ميارة القراءة في ضوء المقاربة بالكفاءات2016زنازؿ، نكر اليدل. )
 جامعة مصطفى اسطمبكلي معسكر، الجزائر.

 ، عالـ الكتب، القاىرة، مصر.2، طتصميـ التدريس رؤية منظومية(. 2001زيتكف، حسف حسيف. )

، دار الكفاء لدنيا الطباعة (. الضعؼ في القراءة وأساليب التعمـ2006سعد، مراد عمي عيسى. )
 كالنشر، اإلسكندرية، جميكرية مصر العربية.

(. فاعمية التعمـ التأممي في تنمية المفاىيـ الكيميائية كالتفكير التأممي كتنظيـ 2009مبلؾ. )السميـ، 
 ، مصر.147، عدد، دراسات في المناىج وطرؽ التدريسالذات لمتعمـ لدل طالبات المرحمة الثانكية

ميذ الحمقة (. فاعمية التعميـ التبادلي في تنمية فيـ المقركء لدل تبل2016السنانية، لطيفة عمي. )
مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات األكلى مف كجية نظر معممات المجاؿ األكؿ بمحافظة البريمي، 

 .22، العددالتربوية والنفسية

( في تنمية ميارات القراءة PQ4Rأثر استخداـ استراتيجية )(. 2016شاىيف، ىبو محمكد محمد. )
. نطقة الشرقيةاإليقاعية لدى طالب الصؼ الخامس األساسي بالم

http://sharjahaward.shj.ae/uploads/Award/Issue/                                 

 أثر استخداـ استراتيجية "تناؿ القمر" عمى تنمية ميارات الفيـ(. 2015الصيداكم، خالد ياسيف. )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.دى تمميذات الصؼ الرابع األساسيالقرائي ل

http://sharjahaward.shj.ae/uploads/Award/Issue/
http://sharjahaward.shj.ae/uploads/Award/Issue/
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(. الميارات القرائية والكتابية طرائؽ تدريسيا 2005عاشكر، راتب قاسـ، مقدادم، محمد فخرم. )
 ، دار المسيرة، عماف األردف.1، طواستراتيجياتيا

، العممية ات فيـ المقروء أسسيا النظرية وتطبيقاتيا(. استراتيجي2010عبد البارم، ماىر شعباف. )
 دار المسيرة، عماف، األردف.

أثر استخداـ األلعاب عمى كؿ مف تعمـ المفاىيـ واالتجاه نحو (. 2011عبد الحميد، حساـ الديف. )
المادة الدراسية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي المتأخريف دراسيًا في مادة الدراسات 

 ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة القاىرة.عيةاالجتما

فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الفيـ القرائي  (.2007.)أحمد هفايز عبد السبلـ، 
، كمية ررسالة دكتكراه، جامعة األزى ،و الميوؿ القرائية لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي األزىػري

 .الدراسات اإلنسانية

، جدارا 1، طأسس تعميـ القراءة الناقدة لمطمبة المتفوقيف عقمياً  (.2007اهلل، محمكد فندم. ) العبد
 لمكتاب العالمي لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.

 ، مكتبة الفبلح، بيركت.1، طالتفكير والمنيج المدرسي(. 2002عبيد، كليـ، عفانو، عزك. )

ليد في تنمية ميارات القراءة الجيرية عند تالميذ الصؼ أثر استراتيجية (. 2012العزاكم، إبراىيـ. )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة ديالي، العراؽ.الرابع االبتدائي

، دار المناىج لمنشر، استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروء(. 2009عطية، محسف. )
 األردف.

، التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف(. 2009راىيـ. )عفانة، عزك اسماعيؿ، الجيش، يكسؼ إب
 ، دار الثقافة، عماف.1ط

 ، غزة.2، طالمنياج المدرسي أساسياتو واقعو أساليب تطويره(. 2002عفانة، عزك، المكلك، فتحية. )

( في تحصيؿ طالبات المرحمة المتكسطة PQ4Rأثر استراتيجية )(. 2015عمكاف، حمدية محسف. )
 .213، عددمجمة األستاذ، نحك مادة الرياضيات كدافعيتيف  
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أثر استخداـ طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة عمى تنمية التفكير (. 2009العماكم، جيياف. )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة التأممي لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي

 اإلسبلمية، غزة.

أثر استخداـ برنامج تعميمي مقترح قائـ عمى استراتيجيات (. 2017ىيـ. )عمرك، رجاء خميؿ ابرا
، رسالة ماجستير التعمـ النشط في تنمية ميارات فيـ المقروء والذكاء المغوي لدى طمبة الصؼ الرابع

 غير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيف.

لعاشر االساسي في فيـ المقروء لدى طمبة الصؼ ا(. 2012العكاكدة، جياد إسماعيؿ مصطفى. )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، محافظة الخميؿ وعالقتو باتجاىاتيـ نحو المغة العربية

 فمسطيف.

تكررة (. أثر طريقتي القراءة المؤقتة كالم2016عياصرة، رزاف مطمؽ محمد، عاشكر، راتب قاسـ. )
مجمة جامعة ، ساسي في األردفميارة فيـ المقركء لدل طالبات الصؼ السادس األف في تحسي
 ، جامعة اليرمكؾ13، عدد4لمجمدا ،والدراسات التربوية والنفسية لألبحاثفتوحة لمالقدس ا

، دار أسامو لمنشر كالتكزيع، استراتيجيات تعميـ التفكير ومياراتو(. 2011العياصرة، كليد تكفيؽ. )
 عماف، األردف.

أثر ميارات التفكير التأممي في األداء التعبيرم لدل  (.2014الفتبلكم، جؤذر حمزة، كىادم، كامؿ. )
 .18، عددمجمة كمية التربيةطبلب الصؼ الرابع العممي، كمية التربية لمعمـك اإلنسانية، جامعة بابؿ، 

فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى ميارات ما وراء المعرفة في تنمية (. 2011الفممباني، دينا. )
، رسالة ماجستير نخفضي التحصيؿ مف تالميذ الصؼ األوؿ اإلعداديميارات حؿ المشكالت لدى م

 غير منشكرة، جامعة، القاىرة، مصر.

تقويـ موضوعات القراءة والنصوص المقروءة (. 2009الفميت، جماؿ كامؿ، الزياف، ماجد محمد. )
تمر العممي ، المؤ عمى طمبة الصؼ السابع بفمسطيف في ضوء ميارات الفيـ القرائي والميوؿ القرائية

 .1التاسع، كتب تعميـ القراءة في الكطف العربي بيف اإلنقرائية كاإلخراج، جامعة عيف شمس، المجمد

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.1، طميارات التفكير في مراحؿ التعميـ العاـ(. 2002فييـ، مصطفى. )
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 لمطباعة كالنشر، عماف. ، دار الفكرتعميـ التفكير لممرحمة األساسية(. 2001قطامي، نايفة. )

 ، دار المسيرة عماف، األردف.1، طاستراتيجيات التعمـ والتعميـ المعرفية(. 2013قطامي، يكسؼ. )

(. أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات العمـ 2010القطراكم، عبد العزيز جميؿ. )
، رسالة ماجستير غير ف األساسيوميارات التفكير التأممي في العمـو لدى طالب الصؼ الثام

 منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

، دار المسيرة 5، ططرائؽ التدريس العامة(. 2011مرعي، تكفيؽ أحمد، الحيمة، محمد محمكد. )
 لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف.

المغة  ة مياراتأثر استخداـ األنشطة التمثيمية في تنمي(. 2017المصرم، سامي إسماعيؿ محمد. )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، العربية والتفكير التأممي لدى طمبة الصؼ الرابع

 فمسطيف.

أثر استخداـ الرحالت والزيارات الميدانية في تنمية ممارسات التفكير (. 2005مصطفى، القاسـ. )
 الجامعة األردنية، األردف.، رسالة ماجستير غير منشكرة، التأممي لدى طمبة المرحمة الدنيا

 أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارة فيـ المقروء بالمغة(. 2003مصمح، عمراف أحمد عمي. )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، العربية لدى طمبة الصؼ السادس األساسي في محافظة سمفيت

 جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.

استراتيجيات حديثة في فف (. 2008دليمي، طو عمي حسيف. )الياشمي، عبد الرحمف عبد، ال
 ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف.التدريس

(. أثر استخداـ أنمكذج مكارثي في تنمية التفكير 2016اليدايبة، إيماف، كأمبكسعيدم، عبد اهلل. )
األردنية في  ، المجمةمافالتأممي كتحصيؿ العمـك لدل طالبات الصؼ السادس األساسي في سمطنة عي 

 .1، عدد12مجمد  العمـو التربوية،

، دار الكتاب الجامعي، 1، طأساليب تدريس العمـو في المرحمة األساسية(. 2005اليكيدم، زيد. )
 العيف، اإلمارات العربية المتحدة.
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 أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ عمى تنمية ميارات(. 2009يكسؼ، جيياف. )
، التفكير فوؽ المعرفي لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعمومات بمحافظة غزة

 رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
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 تحكيـ دليؿ المعمـ: (1هلحق رقن )

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 كمية العمـك التربكية

 الموضوع: تحكيـ دليؿ المعمـ

 .......................................المحتـرحضرة الدكتور/ة:............

 كبعد: السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

في تمنية الفيـ القرائي والتفكير التأممي (PQ4R) ة ستراتيجيااستخداـ ثر أ تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف"
 .جامعة القدس مفتدريس ذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في أساليب الك  الصؼ الخامس األساسي" لدى طمبة

( بعد االطبلع عمى األدب PQ4Rكليذا الغرض أعدت الباحثة دليؿ المعمـ لعدد مف الدركس كفؽ استراتيجية )
كنظرا لخبرتكـ الكاسعة في ىذا المجاؿ أرجك مف سيادتكـ التكـر باالطبلع عمى دليؿ  التربكم كالدراسات السابقة.

 لية :المعمـ كتحكيمو بالنسبة لمبنكد التا

  األىداؼ الكاردة لمدركس.مدل مبلءمة 
 .سبلمة الصياغة عمميان كلغكيان 
 .شمكلية الدليؿ لكؿ الدركس 
 مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ.ليؿ إجراء ما تركنو لصالح الد 

 الباحثة: أحبلـ محمكد الشماليشكرٌا لحسف تعاكنكـ                                                
 :................................اسـ المحكـ

 المؤىؿ العممي:.............................

 التخصص:.................................
 مكاف العمؿ:................................
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 دليؿ المعمـ

/ة.  عزيزم/تي المعمـ/ة المحتـر

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.

 مقدمة الدليؿ

يف يديؾ ىذا الدليؿ بمثابة المرشد الذم سكؼ يساعدؾ عمى تدريس عدد مف دركس المغة نضع ب
العربية )أحب قريتي، ندـ حصاف، الكجبة السريعة، جمالنا نصنعو بأنفسنا(، كقد تـ إعداده مف خبلؿ 

حيث (. PQ4Rمراجعة األدبيات التربكية المرتبطة بالنظرية البنائية كالتي اشتقت منيا استراتيجية )
 تساىـ في تحديد األىداؼ كاألنشطة البلزمة لتنفيذ الدرس. 

كقد تضمف ىذا الدليؿ شرح عف األىداؼ العامة لتدريس المغة العربية كاألىداؼ الخاصة بدليؿ المعمـ 
( كاألىداؼ التعميمية لتدريس الدركس التي تـ إعدادىا بناء عمى استراتيجية PQ4Rكاستراتيجية )

(PQ4R.) 

 ؿ المعمـأىداؼ دلي

 يمكف أف يسيـ ىذا الدليؿ في تمكيف المعمـ مف :

 كضع أىداؼ محددة قابمة لمقياس كالتحقيؽ خبلؿ فترة زمنية معينة. -1
 تحديد المادة التعميمية المراد تدريسيا. -2
 تحديد األنشطة التعميمية المناسبة لمطمبة كالمحتكل التعميمي. -3
 ل تحقؽ األىداؼ التعميمية.اختيار أساليب التقكيـ المناسبة لمتأكد مف مد -4
 (.PQ4Rتدريس المكضكعات الخاصة بالدركس باستراتيجية ) -5

 األىداؼ العامة لتدريس المغة العربية :

 يتكقع مف الطالب بعد انتياء الدركس أف يككف قادران عمى أف :

 يكظؼ لغتو العربية الفصيحة في التكاصؿ كاالتصاؿ. .1
 فاعؿ معيا.يستمع بانتباه إلى نصكص االستماع، كيت .2
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 يقرأ النصكص قراءة صامتة. .3
 يقرأ النصكص قراءةن جيريةن معبرةن. .4
 يستنتج األفكار الرئيسة مف النصكص. .5
 يستنتج األفكار الفرعية لمنصكص كالقصائد. .6
 يتفاعؿ مع النصكص مف خبلؿ األنشطة المختمفة. .7
 سمكع، كحؿ المشكبلت.يكتسب ميارات التفكير اإلبداعية العميا التي تساعده في نقد المقركء كالم .8
 يكتسب ثركة لغكية مف خبلؿ التعرؼ عمى مفردات كتراكيب كأنماط لغكية جديدة. .9

 يحفظ أبياتا مف القصائد المقررة. .10
 يكظؼ القكاعد البسيطة التي تعمميا. .11
 يكظؼ القكاعد اإلمبلئية بشكؿ صحيح. .12
 يكتب إمبلءن اختباريان بما يخدـ مكضكعات اإلمبلء المطمكبة. .13
 تو في التعبير مف خبلؿ التعامؿ مع كممات ضمف نصكص قصيرة.يطكر ممك .14
 يكتب جممة أك عبارة مف نصكص القراءة كفؽ أصكؿ خط النسخ. .15
 يتمثؿ قيمان إيجابيةن تجاه دينو، كلغتو، ككطنو، كمجتمعو، كبيئتو... .16

 ا :( كأثناء العمؿ بيا كتقييميPQ4Rإليؾ اإلرشادات التالية قبؿ البدء بتطبيؽ استراتيجية )

 ( وكيؼ تستخدميا بالتدريس؟PQ4Rأوال : ما ىي استراتيجية )

( إحدل استراتيجيات ما كراء المعرفة، كالتي تستعمؿ في فيـ المقركء كربط خبرة PQ4Rاستراتيجية )
ية لتحسيف االستيعاب القرائي الطالب السابقة بالخبرة الجديدة. تستند االستراتيجية إلى قكاعد أساس

 :كىي

 لجيد لممادة المقركءة.التنظيـ ا -1
تقانيا. -2  تحميؿ المادة المقركءة كفيميا كا 
 التدرج في استرجاع المادة. -3
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 ( :PQ4Rاإلجراءات المطموبة عند تنفيذ استراتيجية )

1- P( :Preview)  قراءة الطالب لمكضكع الدرس قراءة سريعة، كذلؾ عف طريؽ النظر إلى العناكيف
عمى مككناتو األساسية. إذ تعد القراءة المسحية إحدل الرئيسة التي يحتكييا النص كالتعرؼ 

استراتيجيات تنظيـ األفكار الرئيسية، كىي بمثابة األرضية التي يستند إلييا المتعمـ في محاكلتو 
 لمسيطرة عمى ما في النص كقراءتو كاستيعابو بشكؿ جيد.

2- Q( :Question ) ناتو. إذ أف عممية طرح األسئمة حكؿ مكضكع الدراسة بعد قراءتو كتفحص مكك
طرح األسئمة تساعد عمى دمج المعمكمات الكاردة في النص مع المخزكف المعرفي، كما يساعد في 

 ربط المادة الجديدة بالمعارؼ المكجكدة سابقان في الذىف، كبيذا الربط يتحقؽ الفيـ كاالستيعاب.
3- R( :Read) لنص المقركء كذلؾ يبحث الطالب عف إجابات األسئمة التي طرحيا، كالتي تخص ا

 بالنظر إلى العناكيف الرئيسة كالتفاصيؿ مرة أخرل.
4- R( :Reflect)  ،يفكر الطالب كيتأمؿ كيقرأ في التفاصيؿ؛ إليجاد العبلقة بيف المعمكمات الجديدة

 كما لديو مف معمكمات مخزكنة مسبقان في بنيتو المعرفية.
5- R( :Recite) ا مف دكف النظر إلى مكضكع الدرس ييسمع الطالب إجابات األسئمة التي طرحي

 كذلؾ بصكت مسمكع.
6- R( :Review)  يراجع الطالب المكضكع الدراسي مف خبلؿ إعادة القراءة، كيجيب عف األسئمة

 التي تـ طرحيا سابقان.

 ( في عممية التعميـ : PQ4Rأىمية استراتيجية )

المكضكع كالتأمؿ في تساعد المتعمميف عمى تنشيط الجانب األيسر مف الدماغ خبلؿ قراءة  .1
 تفاصيمو.

تساعد عمى تنمية التفكير الربطي، كذلؾ مف خبلؿ ربط المعمكمات الجديدة مع السابقة كتذكرىا  .2
 األمر الذم يزيد مف فاعمية الجانب األيسر مف الدماغ عند المتعمميف.

عادة ترميز المعمكمات األساسية كسيكلة تقبؿ .3 المعمكمات  تساعد عمى تنظيـ المعمكمات الجديدة كا 
المعطاة لممتعمميف عف طريؽ اإللقاء كالمحاضرة األمر الذم يثير الجانب األيسر مف الدماغ 

 كينشطو.
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 األىداؼ العامة المرتبطة بالدروس :
 يتكقع مف الطالب بعد االنتياء مف الدركس أف :

 يستنتج األفكار الرئيسة مف النصكص. -1
 يكضح معاني الكممات. -2
 .يستخرج أضداد الكممات -3
 يقارف بيف الضمائر المنفصمة كالضمائر المتصمة. -4
 يميز بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة كالياء. -5
 يكتب جمبلن بخط النسخ. -6
 يقارف بيف الفعؿ الماضي كالمضارع كاألمر. -7
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 جدوؿ التوزيع الزمني لمحصص

ـ  تكزيع الحصص بناءان عمى سؤاؿ المعمـ عف الزمف البلـز لكؿ م  كضكعت

 المجمكع الحصص عدد مكضكع الدرس الدرس
 أنتـ ضيكفنا الخامس )أحب قريتي(

 أحب قريتي

 محفكظة لست أنسى قريتي

 القكاعد المغكية

 اإلمبلء

 الخط

 التعبير

1 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

11 

 التمميذ كالشيخ السادس )ندـ حصاف(

 ندـ حصاف

 القكاعد المغكية

 اإلمبلء

 الخط

 التعبير

1 

3 

2 

1 

1 

1 

9 

 السمكات الثبلث سابع )الكجبة السريعة(ال

 الكجبة السريعة

 محفكظة الممرضة

 القكاعد المغكية

 اإلمبلء

1 

3 

2 

2 

1 

11 
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 الخط

 التعبير

1 

1 

 نظرت إليو كلـ تعاتبو الثامف )جمالنا نصنعو بأنفسنا(

 جمالنا نصنعو بأنفسنا

 القكاعد المغكية

 اإلمبلء

 الخط

 التعبير

1 

3 

2 

1 

1 

1 

9 

 40   المجمكع
 

 

 توزيع الحصص لميارة القراءة

 عدد الحصص الدرس

 3 الدرس الخامس )أحب قريتي(

 3 الدرس السادس )ندـ حصاف(

 3 الدرس السابع )الكجبة السريعة(

 3 الدرس الثامف )جمالنا نصنعو بأنفسنا(

 12 المجمكع
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 خطط الدروس لميارة القراءة

 خطة درس أحب قريتي

 مغة العربية لمصؼ الخامس المادة : ال

                   3عدد الحصص :

 دقيقة                                           40مدة الحصة : 

 األىداؼ السموكية :

 يتكقع مف الطالب بعد انتياء الدرس أف يككف قادران عمى أف :

 يستنتج الفكرة الرئيسة مف النص المقركء

 مف النص المقركءيستنتج األفكار الفرعية 

 يكضح األنماط المغكية المكجكدة في النص المقركء

 يذكر مظاىر اليدكء في القرية

 يكضح أىمية الينابيع في القرية

 يستخرج مف النص مضاد الكممات 

 يبيف مفردات الكممات

 يستخرج الضمائر المنفصمة

 يميز بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة

 المصادر و الوسائؿ :

 بكرة _أقبلـ ك طباشير ممكنة _ صكر عف القرل _ الس
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 خطوات الدرس :

 دقائؽ(3_ التمييد )1

يثير المعمـ اىتماـ الطمبة بالدرس الجديد مف خبلؿ تييئة أذىانيـ، كذلؾ بسؤاؿ الطمبة عف معرفتيـ 
 بقريتيـ كعرض صكر عف القرل.

 دقيقة( 35_ العرض )2

 دقائؽ( 5) (.Previewأواًل: القراءة التمييدية لمموضوع )

 في ىذه الخطكة يمقي الطالب نظرة عامة عمى المكضكع )قراءة صامتة(

كذلؾ بالنظر إلى العناكيف كاألفكار األساسية التي يتضمنيا الدرس محاكالن التنبؤ بما يمكف أف يتناكلو 
 المكضكع.

 دقائؽ( 5) (.Questionثانيًا: طرح األسئمة )

بلعية التفحصية األكلى يطمب المعمـ أف يقكـ الطالب بطرح األسئمة في ضكء القراءة المسحية االستط
التي تدكر حكؿ المكضكع، كالتي يرل أنو بإمكاف النص أف يقدـ ليا اإلجابات، كتحكيؿ العناكيف 

 كاألفكار األساسية إلى أسئمة، كذلؾ الستيعاب المادة كفيميا.

رة الرئيسة في النص، ما ضد الكممات، ما..... األسئمة مف قبؿ الطالب : )ما معنى الكممات، ما الفك
 كغيرىا مف األسئمة( 

 دقائؽ( 5. ) القراءة الثانية (Readثالثًا: قراءة الموضوع قراءة صامتة )

في ىذه الخطكة يقرأ الطبلب المكضكع قراءة ىادفة الستيعاب محتكل النص كفيمو كاإلحاطة بو مف 
ت لؤلسئمة التي حددت في الخطكة السابقة لكي يصؿ إلى جميع الجكانب كمحاكلة التكصؿ إلى إجابا

االستيعاب )يدخؿ الطالب في حكار ذاتي يكظؼ مف خبللو جميع العمميات الفكرية( كيتـ تدكيف كؿ ما 
 يفكر بو عمى األكراؽ بعدىا يتـ كتابة أجكبة األسئمة عمى السبكرة.

 دقائؽ( Reflect( .)5رابعان: التأمؿ كتككيف التصكرات كاألفكار حكؿ المكضكع )
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في ىذه الخطكة يفكر الطالب مميان بما قرأ كيتأمؿ المكضكع، كيحاكؿ استدعاء معمكماتو السابقة 
كالخبرات التي مرت معو مما لو صمة بالمكضكع، كيقارف بينيا كبيف األفكار التي تضمنيا المكضكع 

كمات سابقة مخزكنة في بنيتيا لمربط بيف المعمكمات الجديدة التي تكصؿ إلييا كما لديو مف معم
 المعرفية.

 )األسئمة التي يضعيا الطمبة( يطرح المعمـ عدد مف األسئمة كيناقش الطمبة بيا.

 ما الفكرة الرئيسة مف النص؟

 كضح األنماط المغكية المكجكد ة في النص؟

 ما معنى الكممات التالية : أترابي، صخب، سائمة، جذلى، حبكر، انقبض؟

 يدكء في القرية؟اذكر مظاىر ال

 كضح أىمية الينابيع في القرية؟

 كيؼ نحافظ عمى جماؿ قريتنا؟

 ما ضد الكممات التالية : أفراحيـ، ىدكء، حر، جيرم؟

 ما مفرد الكممات التالية : أبداف، أجساد، أركاح، أسكاؽ، أفراح، أحزاف؟

 استخرج مف النص ضمائر منفصمة؟

 تكحة ككممات ختمت بالتاء المربكطة؟استخرج مف النص كممات ختمت بالتاء المف

 دقائؽ(5) (.Reciteخامسًا: التسميع )

في ىذه الخطكة يردد الطالب اإلجابات التي تكصؿ إلييا بصكت مسمكع، فيك يسمع نفسو إجابات 
األسئمة التي حددىا في الخطكة الثانية؛ لمتكصؿ إلى فيـ أكثر عمى أف يككف ىذا التسميع بنطؽ 

ظر إلى الكتاب أم باستدعاء اإلجابات مف الذاكرة كأف تككف اإلجابات مصاغة بمغة اإلجابات دكف الن
 الطالب كأسمكبو.

 المعمـ : اآلف أغمقكا الكتاب مف يجيب عمى السؤاؿ األكؿ كىك )في الخطكة السابقة(
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 يتـ اإلجابة عف كؿ األسئمة مف قبؿ الطمبة

 دقائؽ( 5) (.Reviewسادسًا: المراجعة )

كة يراجع الطالب ما تكصؿ إليو، كلو أف يعيد القراءة إذا ما كجد أنو بحاجة إلى ذلؾ في ىذه الخط
 لغرض التثبت مف صحة إجابتو، كأنو تكصؿ إلى األىداؼ التي تعبر عف األسئمة التي كضعيا.

 دقائؽ( 5)التقويـ 

 يقـك المعمـ بطرح األسئمة اآلتية : 

 ما الفكرة الرئيسة في النص؟

 ؟ما ضد كممة ىدكء

 ما مفرد كممة أجساد؟

 أعطي عنكانان مناسبان لمنص.

 ما معنى كممة جذلى؟

 عدد مظاىر اليدكء في القرية؟

 ادخؿ الضمير المناسب عمى الجمؿ التالية :

 الفتاتاف متعاكنتاف، ..... صديقتاف.

 .... تغسؿ عرؽ العامؿ.

 صكب الكممات التالية : سقطة، النعمت

 دقيقة(2) الواجب البيتي

 ( 1قة عمؿ )حؿ كر 

 (. PQ4Rيطمب المعمـ مف الطمبة قراءة المكضكع البلحؽ )ندـ حصاف( كفؽ استراتيجية )
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 (1كرقة عمؿ )

 

 اقرأ النص التالي ثـ اجب عف األسئمة التي تمييا :

م   ٍشفىةن ًمٍف قىطىراًت الن دل اٌلتي تىجى ، ثـ رىشىٍفتي رى ًر الن دمِّ مى العيٍشًب األىٍخضى مى العيٍشًب، تىمىد ٍدتي عى عىٍت عى
ٍلتي ميٍسًرعىةن ًإلى كىٍرمىةً  ؛ ىىٍركى ؿي العيٍشبى ٍقًؿ كىًىيى تىتىناكى ٍكفان ًمٍف أىٍف تىٍبتىًمعىني ًإٍحدل األىٍبقاًر في الحى  ًعنىبو كىخى

ؿي في  ٍدتي أىمامي عيٍنقكدى ًعنىبو أىٍحمىرى الم كًف، فىًصٍرتي أىٍدخي تي حيفى كىجى ب ًة ًعنىبو كىأىٍخريجي قىريبىةو، كيا لىفىٍرحى حى
. ٌتى أىٍنيىكىنيى الت عىبي  ًمٍف أيٍخرل حى

 ضع عنكانان مناسبان لمنص؟ ...................... -1
 ما الفكرة الرئيسة في النص؟ ........................... -2
 ما معنى كممة ىركلت؟ ........................ -3
 استخرج مف النص : -4

 ................... كممة تبدأ بالبلـ القمرية

 حرؼ جر .....................

 ضميران منفصبلن ..................... 

 استخرج كممات ختمت بالتاء المربكطة كأخرل ختمت بالتاء المفتكحة -5
 

 كممات ختمت بالتاء المفتكحة كممات ختمت بالتاء المربكطة
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 خطة درس ندـ حصاف

 لمصؼ الخامس  المادة : المغة العربية

                           3عدد الحصص :

 دقيقة                                           40مدة الحصة : 

 األىداؼ السموكية :

 يتكقع مف الطالب بعد انتياء الدرس أف يككف قادران عمى أف :

 يستنتج األفكار مف النص المقركء.

 النص كالمقركء. يكضح األنماط المغكية المكجكدة في

 يقارف بيف حياة الحصاف قبؿ العمؿ عند التاجر كبعده.

 يستخرج مف النص مضاد الكممات. 

 يبيف مفردات الكممات.

 يستخرج الضمائر المتصمة مف النص.

 الوسائؿ :

 السبكرة _أقبلـ ك طباشير ممكنة _ فيديك عف الخيكؿ _ شاشة عرض. 

 خطوات الدرس :

 دقائؽ( 3_ التمييد )1

 ثير المعمـ اىتماـ الطمبة بالدرس الجديد مف خبلؿ تييئة أذىانيـ، كذلؾ بعرض فيديك عف الخيكؿي

 دقيقة( 35العرض )_ 2
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 دقائؽ( 5) (Previewأواًل: القراءة التمييدية لمموضوع  )

 في ىذه الخطكة يمقي الطالب نظرة عامة عمى المكضكع )قراءة صامتة(

ار األساسية التي يتضمنيا الدرس محاكالن التنبؤ بما يمكف أف يتناكلو كذلؾ بالنظر إلى العناكيف كاألفك
 المكضكع.

 دقائؽ( 5) (.Questionثانيًا: طرح األسئمة )

في ضكء القراءة المسحية االستطبلعية األكلى يطمب المعمـ مف الطالب طرح األسئمة التي تدكر حكؿ 
ات كتحكيؿ العناكيف كاألفكار األساسية إلى المكضكع، كالتي ترل بإمكاف النص أف يقدـ ليا اإلجاب

 أسئمة كذلؾ الستيعاب المادة كفيميا.

األسئمة مف قبؿ الطالب : )ما معنى الكممات، ما الفكرة الرئيسة في النص، ما ضد الكممات، ما ..... 
 كغيرىا مف األسئمة( 

 (دقائؽ 5) القراءة الثانية  (.Readثالثًا: قراءة الموضوع قراءة صامتة )

في ىذه الخطكة يقرأ الطبلب المكضكع قراءة ىادفة؛ الستيعاب محتكل النص كفيمو كاإلحاطة بو مف 
جميع الجكانب كمحاكلة التكصؿ إلى إجابات لؤلسئمة التي حددت في الخطكة السابقة لكي يصؿ إلى 

دكيف كؿ ما االستيعاب )يدخؿ الطالب في حكار ذاتي يكظؼ مف خبللو جميع العمميات الفكرية( كيتـ ت
 يفكر بو عمى األكراؽ بعدىا يتـ كتابة أجكبة األسئمة عمى السبكرة.

 دقائؽ( 5) (.Reflectرابعًا: التأمؿ وتكويف التصورات واألفكار حوؿ الموضوع  )

في ىذه الخطكة يفكر الطالب مميان بما قرأ كيتأمؿ المكضكع، كيحاكؿ استدعاء معمكماتو السابقة 
و مما لو صمة بالمكضكع، كيقارف بينيا كبيف األفكار التي تضمنيا المكضكع؛ كالخبرات التي مرت مع

لمربط بيف المعمكمات الجديدة التي تكصؿ إلييا، كما لديو مف معمكمات سابقة مخزكنة في بنيتيا 
 المعرفية.

 )األسئمة التي يصكغيا الطالب( يطرح المعمـ عدد مف األسئمة كيناقش الطمبة بو.

 يسة في النص المقركء؟ما الفكرة الرئ
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 ما معنى الكممات التالية : صارمة، محتدان، اإلسطبؿ، صييبلن؟

 ما الشيء الثميف الذم خسره الحصاف؟

 لك كنت مكاف الحصاف، ماذا ستفعؿ مستقببلن السترداد حريتؾ؟

 ما ضد الكممات التالية : الضيقة، يحزف، بطيء، فقير؟

 ط، شديدة؟ما مرادؼ الكممات التالية : ساخرة، ساخ

 دقائؽ(Recite( .)5خامسًا: التسميع )

في ىذه الخطكة يردد الطالب اإلجابات التي تكصؿ إلييا بصكت مسمكع فيك يسمع نفسو إجابات 
األسئمة التي حددىا في الخطكة الثانية؛ لمتكصؿ إلى فيـ أكثر عمى أف يككف ىذا التسميع بنطؽ 

اإلجابات مف الذاكرة، كأف تككف اإلجابات مصاغة بمغة  اإلجابات دكف النظر إلى الكتاب أم باستدعاء
 الطالب كأسمكبو.

 المعمـ : اآلف أغمقكا الكتاب مف يجيب عمى السؤاؿ األكؿ كىك )في الخطكة السابقة(

 يتـ اإلجابة عمى كؿ األسئمة مف قبؿ الطمبة.

 دقائؽ( Review( .)5سادسًا: المراجعة )

ؿ إليو، كلو أف يعيد القراءة إذا ما كجد أنو بحاجة إلى ذلؾ في ىذه الخطكة يراجع الطالب ما تكص
 لغرض التثبت مف صحة إجابتو، كأنو تكصؿ إلى األىداؼ التي تعبر عف األسئمة التي كضعيا.

 دقائؽ( 5التقويـ )

 يقـك المعمـ بطرح األسئمة اآلتية : 

 ما الفكرة الرئيسة في النص؟

 ما ضد كممة الضيقة؟

 ؟ما مرادؼ كممة ساخط
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 أعطي عنكانان مناسبان لمنص.

 ما نكع الفعؿ في كممة ذىب؟

 اذكر عبارات تدؿ عمى القكة كالتحدم؟

 دقيقة( 2الواجب البيتي )

 (.2حؿ كرقة عمؿ )

 (.PQ4Rيطمب المعمـ مف الطمبة تحضير الدرس البلحؽ )الكجبة السريعة( كفؽ استراتيجية )
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 (2ورقة عمؿ )

 ي ثـ اجب عف األسئمة التي تمييا :اقرأ/ئي النص التال

، تىٍأتيني كيؿ   ٍنذي ًسنيفى ياتي ال تي ال تيفاًرقيني مي ي ـ، أىٍستىٍرًجعي ًذٍكرى مى باًب ىذا الميخى باحو ىينا عى  أىٍجًمسي كيؿ  صى
فىدى، فىأىًجدي نىٍفسي كاًقفىان أىم تىشيدُّني يىٍكـو  ، ًإلى صى ذيني ًإلى ىيناؾى تىٍأخي ـى عىتىبىًة دارم ميٍستىٍكًدعان كيؿ  ما ًمٍف يىدم، كى ا

ٌتى عىٍكدىتي، لىٍف تىطكؿى غيٍربىتي، ىكذا أىٍخبىركني، فىقىٍد تىرىٍكتي كيؿ  ما أيًحبُّ داًخؿى دارم،  فييا ًعٍندى اهلًل حى
فىدى رىغٍ  ياتي، غادىٍرتي صى مىٍمتي ًذٍكرى ٍيبي، كىحى ٍعتي الًمٍفتاحى في جى قىٍمبي مىميءه كىأىٍغمىٍقتي بابىيا، كىكىضى ان عىٌني، كى  مى

. ًبالفىزىعً  ٍيرىًة كىاألىلىـً  كىالحى

 ضع/م عنكانان مناسباى لمنص؟ -1
 ما معنى الكممات الممكنة؟ -2
 استخرج/م مف النص : -3

 كممة تبدأ بالبلـ القمرية ....................... 

 حرؼ جر ................... 

 . يتحدث الكاتب عف :"تىٍأتيني كيؿ  يىٍكـ تىشيدُّني ًمٍف يىدم" -4
 أيمًِّو . - أ
ياًتًو . - ب  ًذٍكرى
ًتًو . - ت ٍكجى  زى

 استخرج/م مف النص الضمائر المتصمة كما يقابميا مف الضمائر المنفصمة : -5
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 خطة درس الوجبة السريعة

 المادة : المغة العربية لمصؼ الخامس 

                      3عدد الحصص :

                         دقيقة              40مدة الحصة : 

 األىداؼ السموكية :

 يتكقع مف الطالب بعد انتياء الدرس أف يككف قادران عمى أف :

 يستنتج الفكرة الرئيسة مف النص المقركء.

 يكضح األنماط المغكية المكجكدة في النص المقركء.

 يستخرج مف النص كممات تبدأ بالبلـ الشمسية ككممات بالبلـ القمرية.

 ج مف النص مضاد الكممات. يستخر 

 يبيف مفردات الكممات.

 يكظؼ التراكيب في جمؿ مف إنشائو.

 يستخرج الفعؿ الماضي. 

 يميز بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة.

 الوسائؿ :

 السبكرة _أقبلـ ك طباشير ممكنة _  فكاكو كخضركات )ببلستيؾ ، حقيقي(
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 خطوات الدرس :

 دقائؽ( 3التمييد )_ 1

ير المعمـ اىتماـ الطمبة بالدرس الجديد مف خبلؿ تييئة أذىانيـ بالحديث عف نكع الفكاكو أك تث
 الخضركات المفضمة عند الجميع كيتـ عرض الفكاكو كالخضركات لمطمبة.

 دقيقة( 35العرض )_ 2

 دقائؽ( 5) (Previewأواًل: القراءة التمييدية لمموضوع )

 ة عمى المكضكع )قراءة صامتة(في ىذه الخطكة يمقي الطالب نظرة عام

كذلؾ بالنظر إلى العناكيف كاألفكار األساسية التي يتضمنيا الدرس محاكالن التنبؤ بما يمكف أف يتناكلو 
 المكضكع.

 دقائؽ( 5)(. Questionثانيًا: طرح األسئمة )

بطرح   في ضكء القراءة المسحية االستطبلعية التفحصية األكلى يطمب المعمـ مف الطالب أف يقكـ
األسئمة التي تدكر حكؿ المكضكع، كالتي ترل بإمكاف النص أف يقدـ ليا اإلجابات كتحكيؿ العناكيف 

 كاألفكار األساسية إلى أسئمة كذلؾ الستيعاب المادة كفيميا.

األسئمة مف قبؿ الطالب : )ما معنى الكممات، ما الفكرة الرئيسة في النص، ما ضد الكممات، ما نكع 
 كغيرىا مف األسئمة( الفعؿ..... 

 دقائؽ( 5) القراءة الثانية  (.Readثالثًا: قراءة الموضوع قراءة صامتة )

في ىذه الخطكة يقرأ الطبلب المكضكع قراءة ىادفة الستيعاب محتكل النص كفيمو كاإلحاطة بو مف 
يصؿ إلى  جميع الجكانب، كمحاكلة التكصؿ إلى إجابات لؤلسئمة التي حددت في الخطكة السابقة؛ لكي

االستيعاب )يدخؿ الطالب في حكار ذاتي يكظؼ مف خبللو جميع العمميات الفكرية( كيتـ تدكيف كؿ ما 
 يفكر بو عمى األكراؽ بعدىا يتـ كتابة أجكبة األسئمة عمى السبكرة.
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 دقائؽ( 5) (.Reflectرابعًا: التأمؿ وتكويف التصورات واألفكار حوؿ الموضوع )

لطالب مميان بما قرأ كيتأمؿ المكضكع، كيحاكؿ استدعاء معمكماتو السابقة في ىذه الخطكة يفكر ا
كالخبرات التي مرت معو مما لو صمة بالمكضكع، كيقارف بينيا كبيف األفكار التي تضمنيا المكضكع 
لمربط بيف المعمكمات الجديدة التي تكصؿ إلييا، كما لديو مف معمكمات سابقة مخزكنة في بنيتيا 

 المعرفية.

 )األسئمة التي يصكغيا الطالب( طرح المعمـ عدد مف األسئمة كيناقش الطمبة بو.ي

 ما الفكرة الرئيسة في النص المقركء؟

 ما معنى الكممات التالية : يتخيركف، المحـك المعالجة، الفيتامينات، اليمكة، تقيقر؟

 اذكر ثبلثان مف المكاد الغذائية الضركرية لنمك الجسـ؟

 التكعية بمخاطر الكجبات السريعة مسؤكلية مشتركة؟ كيؼ تككف مسؤكلية

 ما ضد الكممات التالية : اإليجابي، متأخرة؟

 ما مرادؼ الكممات التالية : يغطيو، تراجع؟

 استخرج مف النص كممات ختمت بالياء ككممات ختمت بالتاء المربكطة؟

 دقائؽ(5) (.Reciteخامسًا: التسميع  )

إلجابات التي تكصؿ إلييا بصكت مسمكع، فيك يسمع نفسو إجابات في ىذه الخطكة يردد الطالب ا
األسئمة التي حددىا في الخطكة الثانية؛ لمتكصؿ إلى فيـ أكثر عمى أف يككف ىذا التسميع بنطؽ 
اإلجابات دكف النظر إلى الكتاب أم باستدعاء اإلجابات مف الذاكرة، كأف تككف اإلجابات مصاغة بمغة 

 الطالب كأسمكبو.

 مـ : اآلف أغمقكا الكتاب مف يجيب عمى السؤاؿ األكؿ كىك )في الخطكة السابقة(. المع

 يتـ اإلجابة عمى كؿ األسئمة مف قبؿ الطمبة

 



97 
 

 دقائؽ( 5) (.Reviewسادسًا: المراجعة )

في ىذه الخطكة يراجع الطالب ما تكصؿ إليو، كلو أف يعيد القراءة إذا ما كجد أنو بحاجة إلى ذلؾ 
 مف صحة إجابتو، كأنو تكصؿ إلى األىداؼ التي تعبر عف األسئمة التي كضعيا.لغرض التثبت 

 دقائؽ( 5التقويـ )

 يقـك المعمـ بطرح األسئمة اآلتية : 

 ما الفكرة الرئيسة في النص؟

 ما ضد كممة متأخرة؟

 ما مرادؼ كممة تراجع؟

 كظؼ كممة )ال سيما( في جممة مف إنشائؾ

 ما نكع الفعؿ في كممة راح؟

 دقيقة( 2اجب البيتي )الو 

 (.3حؿ كرقة عمؿ )

 (.PQ4Rيطمب المعمـ مف الطمبة تحضير الدرس البلحؽ )جمالنا نصنعو بأنفسنا( كفؽ استراتيجية )
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 (3ورقة عمؿ )

 أكالن : ضع/م خطا تحت الفعؿ الماضي في الجمؿ التالية :

 رىسىمت الفتاة الكردة. -1
 أعطى المعمـ الطالب ىدية. -2
 لدرس.حفظ الطالب ا -3
 نىظىرى التٌاًجري ًإلى الًحصاًف. -4
 بىٍعدى أي اـو اٍشتىد  شىٍكقيوي إلى البىرارم. -5

 

 ثانيان : أكمؿ/م بفعؿ ماضي مناسب :

 ............ التمميذ في امتحاناتو. -1
 المنتفضكف ............. االحتبلؿ بشجاعة. -2
 ............... األخبار مف المذياع؟ -3
 لشجرة................ الفبلح ا -4

 

 ثالثان: ضع/م األفعاؿ الماضية التالية في جمؿ فعمية مف تعبيرؾ :

 عاد ................................

 نٌظـ .................................. 

 استخدـ ...................................
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 خطة درس جمالنا نصنعو بأنفسنا

 س  المادة : المغة العربية لمصؼ الخام

               3عدد الحصص :

 دقيقة                                40مدة الحصة : 

 األىداؼ السموكية :

 يتكقع مف الطالب بعد انتياء الدرس أف يككف قادران عمى أف :

 يستنتج الفكرة الرئيسة مف النص المقركء.

 يعدد مظاىر جماؿ السماء.

 يبيف مفردات الكممات.

 جمؿ مف إنشائو. يكظؼ كممات في

 يميز األفعاؿ الماضية كالمضارعة. 

 يستخرج التاء المربكطة كالياء.

 يكضح مرادؼ الكممات.

 الوسائؿ :

 السبكرة _أقبلـ ك طباشير ممكنة _ صكر لمناظر طبيعية  _ 

 خطوات الدرس :

 دقائؽ( 3التمييد )_ 1

نيـ كذلؾ بعرض صكر عف المناظر يثير المعمـ اىتماـ الطمبة بالدرس الجديد مف خبلؿ تييئة أذىا
 الطبيعية.
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 دقيقة( 35العرض )_ 2

 دقائؽ( 5) (Previewالقراءة التمييدية لمموضوع ) أواًل:

 في ىذه الخطكة يمقي الطالب نظرة عامة عمى المكضكع )قراءة صامتة(

مكف أف يتناكلو كذلؾ بالنظر إلى العناكيف كاألفكار األساسية التي يتضمنيا الدرس محاكالن التنبؤ بما ي
 المكضكع.

 دقائؽ( 5) (.Questionثانيًا: طرح األسئمة )

في ضكء القراءة المسحية االستطبلعية التفحصية األكلى يطمب المعمـ مف الطمبة طرح األسئمة التي 
تدكر حكؿ المكضكع، كالتي يرل بإمكاف النص أف يقدـ ليا اإلجابات، كتحكيؿ العناكيف كاألفكار 

 أسئمة كذلؾ الستيعاب المادة كفيميا.األساسية إلى 

األسئمة مف قبؿ الطالب : )ما معنى الكممات، ما الفكرة الرئيسة في النص، ما ضد الكممات، ما نكع 
 الفعؿ ..... كغيرىا مف األسئمة( 

 دقائؽ( 5) القراءة الثانية  (.Readثالثًا: قراءة الموضوع قراءة صامتة )

كضكع قراءة ىادفة الستيعاب محتكل النص كفيمو كاإلحاطة بو مف في ىذه الخطكة يقرأ الطبلب الم
جميع الجكانب، كمحاكلة التكصؿ إلى إجابات لؤلسئمة التي حددت في الخطكة السابقة؛ لكي يصؿ إلى 
االستيعاب )يدخؿ الطالب في حكار ذاتي يكظؼ مف خبللو جميع العمميات الفكرية(، كيتـ تدكيف كؿ 

 ؽ بعدىا يتـ كتابة أجكبة األسئمة عمى السبكرة.ما يفكر بو عمى األكرا

 دقائؽ( 5)(. Reflectرابعًا: التأمؿ وتكويف التصورات واألفكار حوؿ الموضوع )

في ىذه الخطكة يفكر الطالب مميان بما قرأ كيتأمؿ المكضكع، كيحاكؿ استدعاء معمكماتو السابقة 
بينيا كبيف األفكار التي تضمنيا المكضكع؛ كالخبرات التي مرت معو مما لو صمة بالمكضكع، كيقارف 

لمربط بيف المعمكمات الجديدة التي تكصؿ إلييا كما لديو مف معمكمات سابقة مخزكنة في بنيتيا 
 المعرفية.

 )األسئمة التي يصكغيا الطالب( يطرح المعمـ عدد مف األسئمة كيناقش الطمبة بو.
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 ما الفكرة الرئيسة في النص المقركء؟

 كممات التالية : يتنازع، المتناغمة، ينبعث، الطمأنينة؟ما معنى ال

 عدد مظاىر جماؿ السماء؟

 كيؼ يككف المرء قدكة في صنع الجماؿ؟

 أضؼ الضمير المتصؿ إلى الفعؿ أنجز؟

 استخرج مف النص كممات ختمت بالياء ككممات ختمت بالتاء المربكطة؟

 ما نكع الفعؿ في كممة يتنازع؟

 دقائؽ(5) (.Reciteخامسًا: التسميع  )

في ىذه الخطكة يردد الطالب اإلجابات التي تكصؿ إلييا بصكت مسمكع، فيك يسمع نفسو إجابات 
األسئمة التي حددىا في الخطكة الثانية؛ لمتكصؿ إلى فيـ أكثر عمى أف يككف ىذا التسميع بنطؽ 

كف اإلجابات مصاغة بمغة اإلجابات دكف النظر إلى الكتاب أم باستدعاء اإلجابات مف الذاكرة، كأف تك
 الطالب كأسمكبو.

 المعمـ : اآلف أغمقكا الكتاب مف يجيب عمى السؤاؿ األكؿ كىك )في الخطكة السابقة(

 يتـ اإلجابة عمى كؿ األسئمة مف قبؿ الطمبة.

 دقائؽ( 5) (.Reviewسادسًا: المراجعة)

ذا ما كجد أنو بحاجة إلى ذلؾ في ىذه الخطكة يراجع الطالب ما تكصؿ إليو، كلو أف يعيد القراءة إ
 لغرض التثبت مف صحة إجابتو، كأنو تكصؿ إلى األىداؼ التي تعبر عف األسئمة التي كضعيا.

 دقائؽ( 5التقويـ )

 يقـك المعمـ بطرح األسئمة اآلتية : 

 ما الفكرة الرئيسة في النص؟
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 ما مرادؼ كممة تيقف؟

 ما مفرد كممة حكاس؟

 أعطي عنكانان مناسبان لمنص؟

 كظؼ كممة الطمأنينة في جممة مف إنشائؾ؟

 صكب الكممات التالية : الطبيعت، خرجة؟

 دقيقة( 2الواجب البيتي )

 (.4حؿ كرقة عمؿ )

 (.PQ4Rيطمب المعمـ تحضير الدرس البلحؽ كفؽ استراتيجية )
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 (4ورقة عمؿ )

 

الدركس األربعة التي درست ي طة مفاىيمية تبيف القكاعد المغكية التي تعرضت ليا فيارسـ /م خار 
 لمصؼ الخامس الفصؿ األكؿ: المغة العربية ( في منياجPQ4Rباستخداـ استراتيجية )
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 (2ممحؽ رقـ )

 تحميؿ محتوى الدروس

 الدرس الخامس: أحب قريتي )ميارة القراءة(

 قكاعد المغة التعميمات المفاىيـ الحقائؽ األىداؼ
 تالقيـ كاالتجاىا

 

أف يقرأ الطالب  -1
النص قراءة سميمة 

 لغكية

أنكاع التنكيف ثبلثة: 
 الضـ، الفتح، الكسر

 التنكيف

 

 

  

طف
الك
ب 
 ح
يمة
ق

 

ينة
لمد
ف ا

ر م
نفك
 كال
رية
 لمق
جاه
االت

 

 التاء المربكطة

تكتب تاء مربكطة  
كتمفظ تاء عند الكصؿ 
كىاء عند الكقؼ عمييا 

 بالسككف

 التاء 

 المربكطة

 

 

 

 

  

 اء االستفياـأسم

 دائما مبنية 

 أسماء 

 االستفياـ

 

  

أف يحدد الطالب -2
األنماط المغكية في 

 النص

الجمع ىك ما يزيد عف 
 ثبلث

   الجمع

أف يستخرج -3
الطالب ضمائر 

 المتكمـ مف النص

ضمائر المتكمـ دائمان 
 مبنية

ضمائر 
 المتكمـ
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 فيـ المقركء
أف يستنتج -4

الطالب الفكرة 
ة مف النص الرئيس
 المقركء

الفكرة الرئيسة المقصد 
 المباشر لمنص

الفكرة 
 الرئيسة

تحديد 
الفكرة 

داللة عمى 
 الفيـ

  

أف يستخرج -5
الطالب أضاد 

 الكممات مف النص

األضداد تأتي لؤلسماء 
 كاألفعاؿ

جميع  األضداد
الكممات 

التي تؤدم 
داللتيف 

متضادتيف 
 بمفظ كاحد

 

أف يؤلؼ الطالب -6
 ر لمدرسعنكاف أخ

العنكاف ممخص 
 المحتكل

   العنكاف

أف يحدد الطالب -7
معنى المفردات 

 الجديدة

كمما زاد  المفردات  
مخزكف 
الطالب 
المغكم 

كمما كاف 
قادران عمى 

تككيف 
 الجمؿ
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 )ميارة القراءة( الدرس السادس: ندـ حصاف

أف يقرأ الطالب -1
الدرس قراءة لغكية 

 سميمة

 

سـ المفرد: مفرد، أقساـ اال
 مثنى، جمع

   االسـ المفرد

رم
لبرا
ي ا

ش ف
معي
اه ل
التج

ا
 

 

تأتي  التاء المربكطة 
 لمتأنيث

   تاء التأنيث

أف يتقف الطالب -2
مخارج الحركؼ بشكؿ 

 سميـ

 

 الكسرة أقكل الحركات

 

 الكسرة

  

أف يقارف الطالب -3
 بيف الضمائر

تقسـ الضمائر إلى: 
 ضمائر منفصمة، ضمائر

 متصمة

 الضمائر

 ضمائر منفصمة

 ضمائر متصمة

  

  فيـ المقركء

أف يذكر الطالب -4
المعاني الجديدة في 

 النص

المرادؼ ىك المعنى 
 اآلخر لممفردة

   المرادؼ

أف يستخرج الطالب -5
 الفعؿ الماضي كاألمر

 الفعؿ الماضي مبني دائما 

 فعؿ األمر مبني

 

 فعؿ الماضي

 فعؿ األمر

 الفعؿ الماضي
ما يدؿ عمى 
حدث كقع 

كانقطع قبؿ زمف 
 التكمـ

فعؿ األمر يبنى 
 عمى السككف

 

الفعؿ الماضي ال 
يتغير إعرابو 

حسب مكقعة مف 
 الجممة

إذا كاف فعؿ 
األمر صحيحان أك 
اتصمت بو نكف 
النسكة يبنى فعؿ 

األمر عمى 
 السككف

أف يعطي الطالب -6
 رأيو في النص

   الرأم 
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أف يستنتج الطالب -7
فكار الكاردة في األ

 النص

الفكرة تبيف المغزل مف 
 الدرس

 الفكرة العامة

 االفكار الجزئية

استنتاج االفكار 
داللة عمى فيـ 

 المقركء

 

أف يستخرج الطالب -8
 أضداد الكممات

األضداد تأتي لؤلسماء 
 كاالنفعاؿ

األضداد كؿ  األضداد
الكممات التي 
تؤدم داللتيف 

متضادتيف بمفظ 
 كاحد

 

 )ميارة القراءة( رس السابع: الوجبة السريعةالد

أف يقرأ الطالب النص قراءة -1
 سميمة لغكيان 

التاء المربكطة ليا 
 صكرتاف: ة . ػة

 

التاء 
 المربكطة

 

 

أف يستخدـ الطالب عبلمات -2
 الترقيـ في القراءة

عبلمات التعجب! مف 
 عبلمات الترقيـ

عبلمة 
 التعجب

عبلمات 
 الترقيـ

 

    فيـ المقركء

أف يذكر الطالب المعاني -3
 الجديدة في النص

المرادؼ ىك المعنى اآلخر 
 لممفردة

  المرادؼ

أف يستنتج الطالب األفكار -4
 الرئيسة في النص

الفكرة الرئيسة المقصد 
 المباشر لمنص

 

الفكرة 
 الرئيسة

 

 

أف يؤلؼ الطالب عنكاف أخر -5
 لمنص

 العنكاف ممخص المحتكل

 

  العنكاف

ح الطالب أضداد أف يكض-6
 الكممات

األضداد تأتي لؤلسماء 
 كاألفعاؿ

جميع الكممات التي تؤدم داللتيف  األضداد
 متضادتيف بمفظ كاحد

أف يكظؼ الطالب المعاني -7
 الجديدة 

كمما اكتسب الطالب معاني جديدة كمما  المعاني 
 زاد مخزكنو المغكم

أف يكضح الطالب الجمؿ -8
 الفعمية في النص

الجممة  لفعمية تبدأ بفعؿالجممة ا
 الفعمية
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 )ميارة القراءة( الدرس الثامف: جمالنا نصنعو بأنفسنا

أف يقرأ الطالب -1
النص قراءة سميمة 

 لغكيان 

الضمائر تقسـ إلى: 
ضمائر منفصمة، 
 ضمائر متصمة

 الضمائر

 

 

  

 

 

 

افة
لنظ
، كا

ماؿ
الج
ير 

تقد
 

حركؼ الجر خاصة 
 بالجممة االسمية

حركؼ 
 الجر

ركؼ ح 
الجر 
 مبنية

أف يذكر -2
الطالب األنماط 
 المغكية في النص

 

 

 

 

 

 

 

 

البلـ القمرية تكتب 
 كتمفظ

 

 

  

البلـ الشمسية تكتب 
 كال تمفظ

 

البلـ 
 القمرية

 

 

البلـ 
 الشمسية

إذا جاء السككف عمى البلـ 
ذا جاء الحرؼ  تككف قمرية كا 
الكاقع بعد البلـ مشددان تككف 

 شمسية

 

 الفعؿ الضارع
الكحيد المعرب مف 

 األفعاؿ

 

الفعؿ 
 المضارع

 المعرب

  

أف يستخدـ -3
الطالب عبلمات 
االستفياـ في 

 القراءة

 

عبلمات االستفياـ؟ 
 مف عبلمات الترقيـ

 

عبلمات 
 االستفياـ

عبلمات 
 الترقيـ

  

  فيـ المقركء
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أف يستنتج -4
الطالب األفكار مف 

 النص

الفكرة الرئيسية 
المقصد المباشر 

 صلمن

الفكرة الفرعية ترابط 
 أجزاء النص

الفكرة 
 الرئيسة

الفكرة 
 الفرعية

  

أف يستخرج -5
الطالب مرادؼ 

 الكممات

المرادفات تأتي 
 لؤلسماء كاألفعاؿ

المرادفات اتفاؽ كممتيف أك  المرادفات
 أكثر في معنى كاحد 

  

أف يعطي -6
الطالب رأيو في 

 النص

    الرأم 

أف يؤلؼ -7
خر الطالب عنكاف أ

 لمنص

العنكاف ممخص 
 المحتكل

    العنكاف
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 (3ممحؽ رقـ )

 جدوؿ المواصفات

 مستكيات األىداؼ المكضكع
المجمكع  (%4تركيب) (%1تحميؿ) (%26تطبيؽ) (%30فيـ) (%30تذكر)

(100%) 
الدرس الخامس 

(25)% 
5 5 4  1 15 

الدرس السادس 
(25)% 

5 5 4  1 15 

الدرس السابع 
(25%) 

5 5 4  1 15 

الدرس الثامف 
(25)% 

5 5 4  1 15 

 60 4  16 20 20 (100المجمكع)
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 تحكيـ اختبار الفيـ القرائي: (4هلحق رقن )

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 كمية العمـك التربكية

 الموضوع: تحكيـ اختبار الفيـ القرائي

 ..............................المحتـرحضرة الدكتور/ة:.....................

 كبعد: السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

في تمنية الفيـ القرائي (PQ4R) ة اثر استخداـ إستراتيجيتقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف" 
ذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في أساليب التدريس  والتفكير التاممي لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي"

 .الفيـ القرائي اختبار امعة القدس، كاستمـز ذلؾ إعدادج مف

بداء االختبار، التكـر بتحكيـ حضرتكـلذا نرجك مف   اآلراء في ضكء خبرتكـ، مف حيث: كا 

  ككضكح الفقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة. مبلئمةمدل 
 .مدل مبلئمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسبلمة الفقرات عمميا كلغكيا 
 متيا لمطمبة.ءد الفقرات كمبلكفاية عد 
 .إجراء ما تركنو لصالح الدراسة مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ 

 ـشكرا لحسف تعاكنك
 الباحثة: أحبلـ محمكد الشمالي

 اسـ المحكـ:................................
 المؤىؿ العممي كالصفة:......................
 ..التخصص:...............................

 مكاف العمؿ:..................................
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 اختبار الفيـ القرائي

 انًذسعخ :                                                 انًبدح : انهغخ انعشثُخ / انجضء األول

 اعى انطبنت /ح :                                           انصف : انخبيظ

 قُقخد 40 صيٍ االختجبس: 

 عزٌزي/تً الطالب/ة :

هزا االختجبس َهذف ئنً قُبط قذستك عهً انفهى انقشائٍ فٍ يهبساد انفهى )انحشفٍ، واالعتُتبجٍ، 

 وانُقذٌ، وانتزوقٍ، واإلثذاعٍ(، َشجى قشاءح انتعهًُبد ثذقخ قجم انجذء ثبإلجبثخ.

 التعلٍواث :

 عئهخ.قشاءح كم يىضىع قشاءح جُذح ويتأَُخ قجم اإلجبثخ عهً األ -1

 قشاءح كم عإال ثذقخ وعُبَخ قجم اإلجبثخ عُه. -2

 عهُك أٌ تختبس ئجبثخ واحذح يٍ ثٍُ انخُبساد فقط. -3

 ال تجذأ اإلجبثخ قجم أٌ َإرٌ نك. -4

فٍ انختبو تزكشكى انجبحثخ ثأٌ هزا االختجبس نخذيخ انجحث انعهًٍ ونُظ نه عالقخ فٍ انتأثُش عهً 

 دسجبتكى فٍ انًبدح.

 جبثخ عٍ أعئهخ االختجبس : يثبل َىضح كُفُخ اإل

 كلوت تذل على الفعل الواضً :

 أدسُط                                 دسَط - أ

 َذسُط -َذسُط                              د -ج

 

 اعتعٍ ثبهلل ثى اثذأ ثبإلجبثخ

 يع أطُت األيُُبد ثبنتىفُق

 

 الباحثت : أحالم هحوىد أحوذ الشوالً

 

 

ة
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  اقرأىا كتأمميا، ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا :أمامؾ ثبلثة نصكص 
 السؤاؿ األوؿ

 درجات( 10)
لًكن يا         ر ىا  -ًبالت ٍأكيدً –قىٍريىتي لىٍيسىٍت أىٍجمىؿى القيرل، كى ًشتاءىىا، أيًحبُّ حى ٍيفىيا كى ، أيًحبُّ صى بُّيا ًإلىي  أىحى

بىٍردىىا، أيًحبُّ فييا طىم ةى القىمىًر، كىحفيؼى ا ٍشراقىةى الش ٍمًس، كىكىٍىجى الظ ييرىًة، أيًحبُّ كى باًح، كىاً  ًر، كىأىٍنفاسى الص  لش جى
ةى  . أيًحبُّ فييا راًئحى جيجى آالتو ـى أىٍسكاؽو، كال ضى ، كال اٍزًدحا ، كىال ىىديرى ًقطاراتو خىبى سٌياراتو ىيدكءىىا؛ فىبل صى

اآلباًء، كعىرىًؽ الفبٌلحيفى . أيًحبُّ يىنابيعىيا الميتىدىفِّقىةى الٌصاًفيىةى،  األىٍرًض المىٍجبكلىًة ًبًدماًء الشُّيداًء، كىأىٍجسادً 
أى األىٍرًض، فىتيٍخًرجي أىٍطيىبى الثِّماًر. أيًحبُّ  تىٍركم ظىمى تيٍطًفئي عىطىشى الٌظٍمآًف، كى كًىي تىٍغًسؿي عىرىؽى العاًمًؿ، كى

ٌيةى كىًىيى مىٍرأل أىٍغناًميا كىأىٍبقاًرىا كًىيى ساًئمىةه في مي  يىكاناًتيا البىرِّ ًشعاًبيا...، كىأيًحبُّ حى ركًجيا كىًجباًليا كى
ـي في ًحٍضًنيا الٌداًفئ  ٍعتي ًإلىٍييا، أىنا ٍدرم رىجى ًجٍرتي كىاٍنقىبىضى صى . كيم ما ضى بكرو ٍذلى ًبرىشاقىةو كىحي تىتىراكىضي جى

ميمىةى فييا، كىأىتىساءىؿى  ـى طيفكلىتي الجى ديدو بىٍعدىما  كأىتىذىك ري أىٌيا ٍيرم: مىتى أىٍستىًقرُّ في قىٍريىتي ًمٍف جى في ًسٌرم كىجى
كيم ما شى  شىغىمىٍتني الدٍُّنيا، فىأىٍصبىٍحتي كالظ ٍمآًف اٌلذم يىٍشرىبى ًمٍف ماًء البىٍحًر، كى ياةي المىدينىًة، كى ًربى أىٍليىٍتني حى

 اٍزدادى عىطىشان؟

 دة عمى كؿ سؤاؿ فيما يمي :اختر اإلجابة الصحيحة مف البدائؿ المكجك 

 الفكرة الرئيسة التي يدكر حكليا النص ىي : .1
 أياـ طفكلتي الجميمة -قريتي أجمؿ القرل                    ب - أ

 أحب قريتي -د إلى القرية                    الحنيف  -ج

 ضد كممة )ىدكء( في جممة "أحب ىدكءىا" ىي : .2
 سكينة -ب                       صخب         - أ

 صكت منخفض -د                                راحة  -ج

 مفرد كممة )أجساد( في جممة "أجساد اآلباء" ىي :  .3
 جسد -ب                                جسكد - أ

 جساد -د                       جسـ            -ج
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 العنكاف المناسب لمنص السابؽ ىك : .4
 أحب قريتي -ب             قريتي أجمؿ               - أ

 كؿ ما سبؽ صحيح -الحنيف إلى القرية                      د -ج

 العبارات اآلتية تتصؿ بالمكضكع ما عدا :  .5
 أحب السير عمى الشاطئ -أحب صيفيا كشتاءىا                   ب - أ

 أحب حيكاناتيا البرية -أحب بساطة أىميا                  د -ج
 

 )جذلى( في جممة "تتراكض جذلى برشاقة" ىي :  معنى كممة .6
 ببطء -حزينة                                   ب - أ
 فرحة -د                                   بسرعة -ج 

 "أصبحت كالظمآف الذم يشرب مف ماء البحر" كممة )يشرب( ىي فعؿ :  .7
 ماض -مضارع                                 ب - أ

 ليس مما ذكر -د                                    أمر  -ج

"أحب ىدكءىا، فبل صخب سيارات، كال ىدير قطارات، كال ازدحاـ أسكاؽ، كال ضجيج آالت"  .8
 الكممات )سيارات، قطارات، أسكاؽ، آالت( تدؿ عمى : 

 مفرد -مثنى                                    ب - أ
 فعؿ مضارع -د              جمع                        -ج

 العبارات اآلتية تدؿ عمى أىمية الينابيع ما عدا : .9
 تطفئ عطش الظمآف -تغسؿ عرؽ العامؿ                     ب - أ
 تسٌبب التمكث -تخرج أطيب الثمار                     د -ج

 مف مظاىر اليدكء في القرية : .10
 مف صخب السيارات تخمك -تخمك مف ىدير القطارات              ب - أ
 كؿ ما سبؽ صحيح -د      تخمك مف ضجيج اآلالت         -ج
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 السؤاؿ الثاني

 درجات( 10)

ميٍتعىةه، يى        ماؿي ًنٍعمىةه كى ٍسأىلىةه ال يىتىنازىعي ًفييا اٍثناًف؛ فىالجى ماؿي ًمٍف سىعادىةو ًفي الن ٍفًس مى ٌققيوي الجى ٍنبىغي ما ييحى
مى كي  ، أىٍف نىٍحًرصى عى ٍنًزًلؾى ديقىًة مى ماؿى حى ، تىأىم ٍؿ جى ، كىغيٍرفىًتؾى ًمٍرآًتؾى ، كى جكًدًه في أىٍنفىًسنا... اٍبدىٍأ ًبتىٍجميًؿ سىريًرؾى

قىمىًرىا، اٍنظيٍر ًإلى  نيجكًميا، كى ماًؿ الس ماًء: لىٍكًنيا، كىغييكًميا، كىغيركًب شىٍمًسيا، كى ًرؾى في جى أىٍطًمٍؽ ًعنافى بىصى
ًة أيمِّ  :  -أىٍيضان –ؾى فىًييى بىٍسمى ميؿو كىذًلؾى اٍجعىٍؿ أيذينىؾى تىٍسمىعي كيؿ  جى . كى ميًؿ ًفعاًلؾى مىٍيًو ًبجى ؿي عى ماؿه تىٍحصي جى

ق ٍقتى ًلنىفٍ  ًر...، ثيـ  تىيىق ٍف أىن ؾى ًإذا حى قىةى العىصافيًر، كىحفيؼى الش جى ٍقزى ، كىالمكسيقى الياًدئىةى، كىزى ًسؾى سىماعى الشٍِّعرى
ميمىةو ييٍدًخؿي ًإلىى الن ٍفًس  كيؿِّ  . العىٍيشي في بيئىةو جى ميؿه د ثى ًلسانيؾى ًإاٌل ًبما ىيكى جى ؛ فىمىٍف يىتىحى ميؿه ما ىيكى جى

ديًث؛ ٍسفى الحى ميًؽ، كىحي ماؿى الخي ماؿى المىٍظيىًر، كىجى ذا اٍكتىسىبى المىٍرءي األىناقىةى، كىجى ٍأنينىةى، كىاً  ؾى اٍمتىمى  السُّركرى كىالطُّمى
ًقًو أٌ  ماًؿ، كتىذىكُّ ٍنًع الجى ما أىٍحسىفى أىٍف يىكيكفى المىٍرءي قيٍدكىةن في صي ، كى ريفى ب ةى اآلخى مىحى !الثِّقىةى ًبالن ٍفًس، كى  ٍينىما يىكيكفي

ـى الفىرىًح ًعٍندما يىٍركيضي سىريعان كىالٌري       يىٍفرىحي أىٍعظى ًح. رىآهي يىٍكمان كافى في البىرارم الكاًسعىًة ًحصافه يىٍحيىا، كى
ةو  بتىوي، لًكف  الًحصافى أىجابى ًبمىٍيجى طىمىبى ًإلٍيًو أىٍف يىٍعمىؿى ًعندىهي، فىيىجير  عىرى ، فىأيٍعًجبى ًبًو، كى  صاًرمىةو: تاًجره غىنيٌّ

: سىأيٍعطيؾى أىٍجرىؾى شىعيران كىثيران، تىساءىؿى الًحصا ري . قىاؿى التٌاجو دو اًدمان أًلىحى : كىىىٍؿ أىٍستىطيعي أىٍف لىٍف أىكيكفى خى في
تىٍأكيؿي  ميمىًة، كى : سىٍكؼى تيٍمضي يىٍكمىؾى في المىدينىًة الجى أىٍركيضى مىعى الٌريًح في البىرارم الكاًسعىًة؟ أىجابى التٌاًجري

رُّ عىربىتىًو.  ًعٍندىما تىجكعي... ذىىىبى الًحصافي مىعى التٌاجًر ًإلى المىدينىًة كىراحى يىجي

 لصحيحة مف البدائؿ المكجكدة عمى كؿ سؤاؿ فيما يمي :اختر اإلجابة ا

 مف مظاىر جماؿ السماء :  .1
 غركب شمسيا -لكنيا                             ب - أ

 كؿ ما سبؽ صحيح -غيكميا                           د -ج

 "اآلراء ال يتنازع فييا اثناف" المعنى المراد مف العبارة ىك : .2
 مختمؼ فييا -ب            اآلراء متفؽ عمييا    - أ

 كؿ ما سبؽ صحيح -د باعدة                       مت -ج
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 مرادؼ كممة تيقف ىك : .3
 تمعف -اعمـ                               ب - أ

 فكر -تخيؿ                               د -ج

 "تذكقو أينما يككف" عبارة تدؿ عمى : .4
 التعجب -الشرط                            ب - أ

 االستفياـ -د      النفي                        -ج

 "انظر إلى بسمة أمؾ" كممة )انظر( ىي فعؿ : .5
 مضارع  -ماضو                             ب - أ

 حرؼ -د         أمر                       -ج

 ضد كممة )الضيقة( ىك : .6
 الكاسعة -الشديدة                              ب - أ

 السريعة -البطيئة                               د -ج

 األسمكب المغكم في جممة "ىؿ أستطيع أف أركض مع الريح في البرارم الكاسعة؟" : .7
 شرط -تعجب                            ب - أ

 تككيد -استفياـ                           د -ج

 "أجاب بميجة صارمة" مرادؼ كممة )صارمة( ىك : .8
 ساخطة -اخرة                            بس - أ

 ىازئة -د  شديدة                           -ج

 كيؼ نحافظ عمى جماؿ قريتنا؟ العبارة غير الصحيحة مف العبارات اآلتية ىي : .9
 نضع األكراؽ في سمة الميمبلت. .أ 
 نسقي األشجار .ب 
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 ننظؼ الشكارع .ج 
 نقطؼ األزىار مف الحديقة العامة .د 

 ع التاجر" كممة )ذىب( ىي فعؿ :"ذىب الحصاف م .10

 ماضو  -ب   أمر                               أ_        

 مضارع -استفياـ                             د -ج       
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 السؤاؿ الثالث           
 درجات( 15)                                                            

كٍّ أيسىًرمٍّ ييغىمِّفيوي المىرىحي          ي ةى اٌلتي تيًعدُّىا يىٍكًمٌيان في جى حِّ ؿي كىٍجبىتىيا الصِّ تىتىناكى ، تىٍجتىًمعى األيٍسرىةي كى ، كىالحيبُّ
بٌلًت التِّجاًري ًة؛ ًلمٍ  مكفى الذ ىابى ًإلى المىطاًعـً أىك المىحى لًكف  بىٍعضى الٌناًس ييفىضِّ مى كىٍجبىةو كىالس عادىةي. كى حيصكًؿ عى
باتي تىككفي  طابى ًمفى األىٍغًذيىًة كىالمىٍشركباًت... ىًذًه الكىجى ي ركفى ما لىذ  كى ٍقًمٌيةن،  -في الغاًلًب -سىريعىةو، فىيىتىخى مى

مى كىمٌِّياتو زاًئدةو ًمفى الدُّىكًف  تىٍحتكم عى مىكادُّ حاًفظىةه، كى نىكىياته كى بىغاته كى تيضاؼي إولٍييا صى كىالسُّكًرٌياًت، كى
. كىاالٍسًتمراري في تىناكي  ميـو ـي ًلنيميكٍّ سى يا الًجٍس ٍتفىتًقري ًإلى األىٍلياًؼ كىالمىعاًدًف كىالفيتاميناًت ال تي يىٍحتاجي ًليا ييؤٌدم كى

ي ةن  ي ًة، كىىذا ييسىبِّبي مىتاًعبى ًصحِّ حِّ باًت البىٍيًتي ًة الصِّ مى الكىجى نىٍفًسي ةى، تىٍبدىأي ًبالت ٍأثيًر  ًإلى عىدىـً الت ركيًز عى كى
باًت مىسؤكًلي ةه ميٍشتى  مى أٍجساًدنا ًبالت ٍدريًج... ًإف  مىسؤكًلي ةى الت ٍكًعيىًة ًبمىخاًطًر ىًذًه الكىجى ٍمًبيِّ عى رىكىةه بىٍيفى الس 

ساًئًؿ اإًلعٍ  طىًر ال تي األيٍسرىًة، كىالمىٍدرىسىًة، كىالميؤىس ساًت ذاًت العىبلقىًة، كىكى يًر أىٍف نىٍقرىعى أىٍجرىاسى الخى ًمفى الخى ، كى بلـً
لىيسى ما ىيكى أىٍشيى، فىقىٍد يىككفي في نىٍشرىبى ما ىيكى أىٍنفىعي، كى قكًعًو، كىأىٍف نىٍأكيؿى كى ما نىٍشتىيًيو تينبِّوي ًإلى الش ر  قىٍبؿى كي

ياًتنا بىعٍ  ًة!اليىمىكىةي، كىأىمُّ ميٍتعىةو سىنىًجديىا في حى ح   دى تقىٍيقيًر الصِّ
 بعد قراءة النص، أجب عما يأتي :

 .....ضع عنكانان مناسبان لمنص : .............................. -1
 ................................ ما الفكرة الرئيسة مف النص؟ : -2
 ..........................ما القيمة المستفادة مف النص؟ : .... -3
 ص ما يأتي :استخرج مف الن -4
 الما شمسية ........................ - أ
 الما قمرية .......................... - ب
 حرؼ جر ........................... - ت
 فعبلن مضارعان ......................... - ث

 اختر اإلجابة الصحيحة مف البدائؿ المكجكدة عمى كؿ سؤاؿ فيما يمي :

 ك الجسـ بشكؿ سميـ :مف المكاد الغذائية الضركرية لنم .1
 المعادف -الفيتامينات                        ب - أ

 كؿ ما سبؽ صحيح -األلياؼ                            د -ج
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 مسؤكلية التكعية بمخاطر الكجبات السريعة مشتركة بيف : .2
 المدرسة -األسرة                           ب - أ

 كؿ ما سبؽ صحيح  -ككسائؿ اإلعبلـ                  د -ج

 "تبدأ بالتأثير السمبي" ضد كممة )السمبي( ىك : .3
 العكسي -اإليجابي                         ب - أ

 البطيء -السريع                           د -ج

 "يغمفو المرح" مرادؼ كممة )يغمفو( ىك : .4
 يغطيو -يمفو                            ب - أ

 يعطيو -د        يزيمو                    -ج

 معنى كممة )اليمكة( في جممة "تشتييو اليمكة" ىك : .5
 الحياة -الفرح                       ب - أ

 الطعاـ -دالمكت                      -ج

 األسمكب المغكم في جممة " كأم متعة سنجدىا في حياتنا بعد تقيقر الصحة!" ىك : .6
 تككيد -استدراؾ                      ب - أ

 تعجب -د    استفياـ                   -ج

 عبارة تحكم عمى ألكاف الجماؿ في النص ىي : .7
 مثؿ المبلؾ تراءت -أف تقرع أجراس الخطر      ب - أ

 )أ+ج( -د               يغمفو المرح   -ج

 "كأٌم متعة سنجدىا في حياتنا بعد تقيقر الصحة"، استبدؿ كممة تقيقر بكممة مناسبة لمنص : .8
 تراجع -ب                         تقدـ     - أ
 تحسف -معاناة                            د .ق 



121 
 

 تحكيـ اختبار التفكير التأممي: (5هلحق رقن )

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 كمية العمـك التربكية

 الموضوع: تحكيـ اختبار التفكير التأممي

 .......................المحتـرحضرة الدكتور/ة:............................

 كبعد: السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

في تمنية الفيـ القرائي (PQ4R) ة اثر استخداـ إستراتيجيتقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف" 
ذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في أساليب التدريس  والتفكير التاممي لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي"

 .التفكير التأممي اختبار قدس، كاستمـز ذلؾ إعدادجامعة ال مف

بداء االختبار، التكـر بتحكيـ حضرتكـلذا نرجك مف   اآلراء في ضكء خبرتكـ، مف حيث: كا 

 .مدل مبلءمة ككضكح الفقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة 
 .مدل مبلئمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسبلمة الفقرات عمميا كلغكيا 
 قرات كمبلءمتيا لمطمبة.كفاية عدد الف 
 .إجراء ما تركنو لصالح الدراسة مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ 

 ـشكرا لحسف تعاكنك
 الباحثة: أحبلـ محمكد الشمالي

 اسـ المحكـ:................................
 المؤىؿ العممي كالصفة:......................
 التخصص:.................................

 اف العمؿ:..................................مك
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 اختبار ميارات التفكير التأممي

 انًذسعخ :                                                 انًبدح : انهغخ انعشثُخ / انجضء األول

 اعى انطبنت /ح :                                            انصف : انخبيظ

 دقُقخ  40 صيٍ االختجبس :

 عضَضٌ/تٍ انطبنت/ح :

 انغالو عهُكى وسحًخ اهلل وثشكبته

 اقشأ انتعهًُبد اِتُخ قجم انجذء ثبإلجبثخ :

َهذف هزا االختجبس ئنً قُبط يذي يغتىي اكتغبثك نًهبساد انتفكُش انتأيهٍ وهٍ )انشؤَخ  -1

 –قُعخ وئعطبء تفغُشاد ي –وانىصىل ئنً اعتُتبجبد  –ووضع حهىل يقتشحخ  –انجصشَخ 

 وانكشف عٍ انًغبنطبد(.

 اقشأ انغإال ثعُبَخ ودقخ قجم اإلجبثخ عُه. -2

 عهُك اختُبس ئجبثخ واحذح فقط فٍ االختُبس يٍ يتعذد. -3

 أعفم اإلجبثخ انصحُحخ.)×( ضع ئجبثتك فٍ ثطبقخ اإلجبثبد انًشفقخ ثىضع انشيض  -4

 يثبل َىضح كُفُخ اإلجبثخ عٍ األعئهخ :

 كىٌ :يٍ صفبد انًىظف انصبنح أٌ َ

 الهًُب .أ 

 ة. َشُطًب

 ج. كغىاًل

 د. عجىعًب

أعفم اإلجبثخ انصحُحخ فٍ )×( ثًب أٌ اإلجبثخ انصحُحخ هٍ )ة( فًب عهُك ئال أٌ تضع انشيض 

 ثطبقخ اإلجبثخ كًب َهٍ :

 د ج ة أ سقى انغإال
  ×   
 

 طبنت.: هزا االختجبس نذساعخ خبصخ ثبنجبحثخ ونُظ نه عالقخ ثبنذسجبد انًذسعُخ نههالحظت 

 الباحثت : أحالم هحوىد أحوذ الشوالً
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 درجة( 20)                                                                  القسـ األوؿ : 

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي مستخدما جدكؿ اإلجابة في نياية السؤاؿ لتدكيف اإلجابة الصحيحة :

ٍنذي ذًلؾى اليىٍكـً كىالًحصافي  تىوي في البىرارم: ًإف   مي زينان؛ ًلييٍسًمعى ًإٍخكى ييبلن حى ييٍرًسؿي صى يىعكدي ًإلى اإًلٍسطىٍبًؿ ذىليبلن، كى
ياًتًو.   ٍبدان طيمىةى حى ي تىوي مىر ةن كاًحدىةن، يىظىؿُّ عى رِّ  ال ذم يىبيعي حي

 تأمؿ كالحظ الفقرة السابقة ثـ ضع عنكانان مناسبان لمفقرة : .1
 ي ٌلٍف تىمكتى الذٍِّكرل ال ت .أ 
ـي ًحصافو  .ب   نىدى
 أيًحبُّ قىٍريىتي .ج 
 مىٍرحى ًلؤٍلىٍبطاؿً  .د 

 
 مف خبلؿ الفقرة السابقة حدد الشيء الثميف الذم خسره الحصاف : .2
 طعامو .أ 
 حريتو .ب 
 جمالو .ج 
 إسطبمو .د 

 لك كنت مكاف الحصاف كيؼ تستعيد حريتؾ : .3
 استسمـ لمكاقع .أ 
 أدافع بكؿ قكة  .ب 
 ليس ىناؾ داعو الستعادة الحرية .ج 
 اعدة مف اآلخريفاطمب المس .د 

 كمما ضجرت، كانقبض صدرم رجعت إلييا.  معنى كممة "انقبض" : .4
 جيرم .أ 
 سركر .ب 
 صخب .ج 
 أىحس بالضيؽ .د 
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 نحافظ عمى جماؿ قريتنا؟ حدد العبارة غير الصحيحة : .5
 نضع الكرؽ في سمة الميمبلت .أ 
 المحافظة عمى األماكف العامة .ب 
 نرمي الكرؽ في الطريؽ .ج 
 ال نقطؼ األزىار مف الحديقة العامة  .د 

ٍمًبي ةي، غىٍيرى ٌأن   .6 ياًتنا آثاريهي اإًلٍيجاًبي ةي كىالس  نا نىٍستىطيعي "كافى اًلٍنًتشاًر الش بىكىًة العىٍنكىبكًتي ًة )االنترنت( في حى
ياًتنا، كىاألىٍمري يىتىعىم ؽي ًبالميٍستىٍخًدـً نىٍفًسًو،  ، اإًلفادىةى ًمٍف ىًذًه الش بىكىًة في كىثيرو ًمٍف مىناحي حى ماذا يىختاري كى

كىٍيؼى يىتىعامىؿي مىعى اٍخًتياًرًه"  كى
 لك تركنا أنفسنا محككميف لمشبكة العنكبكتية )االنترنت(، كيؼ ستككف حياتنا :

 ننشغؿ بالكاجبات الكظيفية .أ 
 تنقطع عبلقاتنا االجتماعية .ب 
 نقرب المسافات البعيدة .ج 
 نتعمـ بشكؿ أفضؿ .د 

 تساعدىا عمى تذٌكرىا : كفاء تكتب قصة، لكنيا نسيت حركؼ العطؼ فيؿ .7
 ثـ( –ؼ  –إلى  –)ك  .أ 
 ما( –ثـ  –ؼ  –)أك  .ب 
 ك( –ؼ  –أك  –)ثـ  .ج 
 ؼ _ب( –ثـ  –)ك  .د 

ياتي،  .8 مىٍمتي ًذٍكرى ٍيبي، كىحى ٍعتي الًمٍفتاحى في جى "تىرىٍكتي كيؿ  ما أيًحبُّ داًخؿى دارم، كىأىٍغمىٍقتي بابىيا، كىكىضى
م قىٍمبي مى ان عىٌني، كى فىدى رىٍغمى ".غادىٍرتي صى ٍيرىًة كىاألىلىـً  يءه ًبالفىزىًع كىالحى

 تأمؿ الفقرة السابقة، لك كنت مكاف الكاتب ىؿ تترؾ ما تحب داخؿ بيتؾ كترحؿ :
 ال، احمؿ كؿ أغراضي  .أ 
 نعـ، ألني سأعكد يكمان  .ب 
 ال، أفضؿ البقاء دكف الٌرحيؿ .ج 
 نعـ، أرحؿ دكف االىتماـ بما تركت .د 
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 مف تيجير:مف خبلؿ الفقرة ما ىك شعكرؾ حياؿ ما حدث  .9
 الندـ .أ 
 األلـ .ب 
 الفرح .ج 
 الخكؼ .د 

 
 ما البمد التي قصدىا الكاتب في الفقرة : .10

 مصر .أ 
 األردف .ب 
 فمسطيف .ج 
  العراؽ .د 
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 جدوؿ اإلجابة
 

 د ج ب أ رقـ السؤاؿ
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
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 درجات( 6)                                                    القسـ الثاني :             
 

أمؿ طالبة في الصؼ الخامس كمفتيا المعممة بكاجب، فاحتاجت لمف يساعدىا،ىؿ يمكف أف تساعدىا 
 في حؿ الكاجب بكضع كممات مناسبة في الفراغات اآلتية :

رىكىةي الٌناسً  ..........، كىىىدىأىٍت حى ـى ي  ذىرو  ًعٍندىما خى د التٌُّجاًر، اٍقتىرىبى ًمٍنوي ًبحى ........ ًليىٍسًرؽى بىٍيتى أىحى ذىىىبى
ٍت ف ٍكًجيا: أىٍنتى تىرل أىف  اٍبنىتىنا الكىحيدىةن أىٍصبىحى ةى التٌاًجًر تىقكؿي ًلزى ٍكجى ؿى حاًئطى البىٍيًت سىًمعى زى ٌتى كىصى ي حى

ماؿو كىأىرل أى  ميؽو كىجى ........ كىًىيى ذاتي خي ؿو يىٍخشى......... قاؿى الم صُّ في نىٍفًسًو: ًسف  يا ًلرىجي ك جى ٍف نيزى
ٍكجان لىيا، كىعىدىؿى عىًف........  سىأىٍذىىبي إلى........ فىقىٍد يىٍختاريني زى

 
 درجة(                                                              (14القسـ الثالث : 

 
 يب الكممات الخاطئة في النص :يحتاج أحمد لمساعدتؾ بتصك 

ةن، كاستىٍبشىرىٍت ًبقيدكـً فىٍصًؿ ال ًت البىنىٍفسىًج اٌلٌذاًبمًت، فىرفىعىٍة رىأسىيا فىًرحى مى زىٍىرى ش تاًء، سىقىطىٍة قىٍطرىةي الماًء عى
ٌتى اٍرتىكىتٍ  ٌباةي المىطىًر ًبالٌتساقيًط، فىشىًربىًت الز ٍىرىةي حى بىٍعدى قىميؿو بىدىأىٍت حى مى ىًذًه النٍِّعمىًت.كى مىدىًة اهللى عى  ، كىحى

 الصكاب الخطأ
  
  
  
  
  
  
  

 

 ةانتيت األسئم
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 أسماء المحكميف: (6ممحؽ رقـ )

 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ الرقـ
مناىج كطرؽ تدريس  دكتكراه د.  عفيؼ زيدافأ. 1

 العمـك
 جامعة القدس

 جامعة القدس تكنكلكجيا المعمكمات كتكراهد د.  إبراىيـ عرماف 2
مناىج كطرؽ تدريس  دكتكراه د.  محمكد الشمالي 3

 العمـك
جامعة النجاح 

 الكطنية
جامعة النجاح  لغة عربية ماجستير محمد طو . أ 4

 الكطنية
جامعة القدس  لغة عربية ماجستير حساـ الطباخي . أ 5

 المفتكحة
سكينة  مدرسةمديرة  لغة عربية ماجستير غصف النجار . أ 6

 بنت الحسيف
في مدرسة  معممة لغة عربية بكالكريكس أسماء أبك كتو . أ 7

 بنات إذنا الثانكية
مشرؼ تربكم  لغة عربية بكالكريكس قباجة أ.عبد المنعـ 8

 متقاعد
معممة في مدرسة  لغة عربية بكالكريكس أ.انتصار فرج اهلل 9

 بنات إذنا األساسية
معمـ في مدرسة  لغة عربية يكسبكالكر  أ.أكـر أبك جحيشة 10

ذككر العكدة 
 األساسية
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 (7)رقـ  ممحؽ

 درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار التفكير التأممي

درجة  رقـ السؤاؿ
 الصعوبة

معامؿ 
 التمييز

درجة  رقـ السؤاؿ
 الصعوبة

معامؿ 
 التمييز

1 0.66 0.33 16 0.55 0.41 
2 0.24 0.2 5 17 0.77 0.54 
3 0.39 0.21 18 0.44 0.26 
4 0.41 0.25 19 0.57 0.37 
5 0.25 0.20 20 0.63 0.26 
6 0.45 0.21 21 0.25 0.21 
7 0.25 0.20 22 0.37 0.24 
8 0.62 0.24 23 0.34 0.31 
9 0.64 0.21 24 0.25 0.30 
10 0.63 0.27 25 0.34 0.31 
11 0.84 0.69 26 0.42 0.57 
12 0.34 0.31 27 0.78 0.66 
13 0.55 0.33 28 0.39 0.21 
14 0.66 0.33 29 0.66 0.33 
15 0.33 0.31 30 0.69 0.39 
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 (8)رقـ  ممحؽ

 درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار الفيـ القرائي

 

 السؤاؿ

درجة 
 الصعوبة

 

معامؿ 
 التمييز

 

 السؤاؿ

درجة 
 الصعوبة

 

معامؿ 
 مييزالت

1 0.78 0.57 19 0.57 0.20 
2 0.66 0.33 20 0.26 0.51 
3 0.72 0.45 21 0.21 0.50 
4 0.28 0.63 22 0.57 0.20 
5 0.60 0.21 23 0.42 0.21 
6 0.60 0.21 24 0.63 0.27 
7 0.57 0.20 25 0.72 0.45 
8 0.60 0.21 26 0.54 0.29 
9 0.72 0.45 27 0.90 0.81 
10 0.57 0.20 28 0.72 0.54 
11 0.66 0.33 29 0.75 0.51 
12 0.42 0.20 30 0.63 0.27 
13 0.42 0.21 31 0.69 0.39 
14 0.36 0.30 32 0.84 0.69 
15 0.45 0.45 33 0.75 0.51 
16 0.45 0.30 34 0.57 0.20 
17 0.72 0.45 35 0.63 0.27 
18 0.30 0.22    
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  : كتب تسييؿ الميمةممحؽ رقـ
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 فيرس المالحؽ

 رقـ الصفحة اسـ الممحؽ رقـ الممحؽ
 77 دليؿ المعمـ 1
 104 تحميؿ محتكل الدركس 2
 110 جدكؿ المكاصفات 3
 111 اختبار الفيـ القرائي 4
 120 اختبار التفكير التأممي 5
 127 أسماء المحكميف 6
 128 لمتفكير التأممي كالتمييزمعامبلت الصعكبة  7
 129 معامبلت الصعكبة كالتمييز لمفيـ القرائي 8
 130 كتاب تسييؿ ميمة )عمادة الدراسات العميا( 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 فيرس الجداوؿ

 رقـ الصفحة اسـ الجدوؿ رقـ الجدوؿ
تكزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس كعدد الشعب كأعداد الطمبة  1.3

 2017 -2018الدراسي في العاـ 
43 

 44 تكزيع أفراد عينة الدراسة بمكجب المدرسة كالجنس 2.3
 50 تصميـ الدراسة 3.3
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54 
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