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 اإلىداء

كرؾ، كال تطيب إليي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ، كال يطيب النيار إال بطاعتؾ، كال تطيب المحظات إال بذ
 اآلخرة إال بعفكؾ، كال تطيب الجنة إال برؤيتؾ.

إلى مف رضيت با ربا كباإلسبلـ دينا كبمحمد نبيان كرسكالن، فالتزمت باإلسبلـ قكالن كعمبلن فكنت خير قدكه 
 نقتدم بيا.

 إلى كطني الحبيب "فمسطيف"، عمنا نناؿ حريتو، إلى جامعتي "جامعة القمـ".

كا إلى العمياء، إلى مىف نزفت ًجراحيـ أطير الٌدماء، إلى الذيف عشقكا الشيادة فكانت إلى الذيف ارتق
أركاحيـ ميرا لفمسطيف الحبيبة، إلى شيداء فمسطيف كاخص بالذكر "شيداء مسيرات العكدة الكبرل"، 

مؼ القيضباف كالجباًؿ الٌشماء... شيدائنا، جى   رحانا، أسرانا.كشييد الحقيقة "ياسر ميرتجى"، إلى مىف ىيـ خى

إلى أدبي كحممي، إلى مف كانت دعكاتيا تفتح لي دربان ذىبيان إلى آخر المكاف، إلى مف أرجك رضاىا بعد 
 رضى ا كرسكلو أمي الغالية حفظيا ا.

إلى مف عممني معنى العزة كاإلباء، إلى مف ذلؿ لي كؿ صعب، إلى مف احمؿ اسمو بكؿ فخر كاعتزاز، 
 ا.أبي الحبيب رعاهي 

ٍخكًتي  إلى مىف حبيـ يجرم في عركقي، كيميج بذكرىـ فؤادم، إلى سندم كقكتي كمىبلذم، إلى أٍخكاًتي كا 
 األًعٌزاء.

إلى مف زرعا التفاؤؿ في دربي، إلى مف تحٌمك بالكفاء كالعطاء، إلى مف قٌدمكا لي العكف كالمساعدة في 
 سؿ صادؽ، كاألستاذة نييؿ السراحيف.مشكارم البحثي، األستاذة أحبلـ الشمالي، كاألستاذ با

ادقيف  إلى مف أفتقدىـ مينذ أف رحمكا، إلى مف يرتعش قمبي لًذكراىـ، إلى مف عرفتيـ كعرفكني صى
 ميخمصيف.

يدم كبحثي، راجيان ًمف ا أف يتقبميا عنده، كأف ينفع بيا اإلسبلـ كالميسمميف،  إليكـ جميعان أىدم ثمىرة جى
 لى، كًنعـ الٌنصير.إنو سيبحانو ًنعـ الميك 

سمحو عادؿ محمد القاضي :الَباِحثة
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 اإلقرار
 

أىقرُّ أنا ميعدَّة الرسالة أنَّيا قيٌدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير كأٌنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، 
ؿ أم درجة عميا باستثناء ما تَـّ اإلشارة لو حيثما كرد، كأفَّ ىذه الرسالة أك أم جزء منيا، لـ يقدـ لني

 ألم جامعة أك معيد آخر.
 التكقيع: ........................
 االسـ: سمحو عادؿ محمد القاضي

 ـ2018/ 8/  8التاريخ:
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 الشكر والعرفان

عف أداء الشكر لكؿ مف يستحقو، كتتبعثر األحرؼ، لذا فإف  ان في مثؿ ىذه المحظات يقؼ المساف عاجز 
كر العظيـ لمف ليـ عمي الكثير كفي مقدمة ىؤالء جميع أساتذتي في جامعة شعكرم بأداء كاجب الش

القدس، الذيف نىيمتي مف ًعمًميـ كاستفدت مف ًخبراتيـ، ككاف ليـ الفضؿ بعد ا في كصكلي ليذه 
 عـٍ التي تكرمت بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالتي، فكانت نً المرحمة، كاخص بالذكر الدكتكرة إيناس ناصر 

شرفة كالصديقة، فميا مني كؿ الشكر كاالمتناف كالتقدير عمى ما قدمتو لي مف نصح، كدكف المي المكجية ك 
 شؾ فإف تكجيياتيا كمبلحظاتيا كانت ذات أثر كبير في إخراج الرسالة بالصكرة المرجكة.

لتمطفيما بقبكؿ مناقشة رسالتي، كعمى  عمراف مصمح ، كالدكتكرغساف سرحاف كما كأقدـ شكرم لمدكتكر
أحسف كجوو ليا، فبارؾ ا فييما، ، كي تصبح عمى الًدراسةا بذاله مف جيدو ثميف في تنقيح كتقييـ ىذه م

 كجعميما ذخران لئلسبلـ كالمسمميف.

مراـ كاألستاذة  رمزم الحيحرني أف أتقدـ ببالغ شكرم كتقديرم لؤلستاذ حمدا مرعي كاألستاذ كما كيس
لى األستاذ فادم راسات قيمة ساعدت في إنجاز ىذه الرسالة، دٌ مكه لي مف مراجع ك القاضي، لما قدٌ  كا 

فميـ مني الدعكات ، عماد أبك شرار لما بذاله مف جيد كعكف في المعالجات اإلحصائيةمميحات، كاألستاذ 
 الصادقة في ظير الغيب.

راسة، الذيف لـ ت الدً ف الذيف قامكا بتحكيـ أدكاكال أنسى أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير لمسادة الميحكَّمي
لى إدارةيبخمكا عمٌي بعمميـ ككقتيـ كتكجيياتيـ، ك  مدرستي )األمير محمد األساسية لمبنيف، كالرياف  ا 

لى الطمبة الذيف طي دً في تطبيؽ  البىاًحثةمع الثانكية لمبنات( عمى تعاكنيما  فميـ  بؽ عمييـ البحثراستيا، كا 
 الشكر كالتقدير. مني كؿ

، في إنجاز ىذه الرسالة كلـ كمعنكيان ككقؼ إلى جانبي ماديان  كؿ مف دعمنيلعرفاف إلى كأتقدـ بالشكر كا
 تسعفني ذاكرتي بذكرىـ، فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير.

 كآخر دعكانا الحمد  رب العالميف

 سمحو عادؿ محمد القاضي :الَباِحثة
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 الُممخَّص

تيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الكشؼ عف أثر استخداـ استراإلى راسة ىدفت ىذه الدً 
المنيج التجريبي كالتصميـ  البىاًحثةاعتمدت ك األساسي،  الٌساًدسالناقد كالقراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

( طالبان كطالبة مف طمبة الٌصؼ 132ة بمغ عددىا )بقت الًدراسة عمى عينة قصديجريبي، كطي شبو الت
ة لمبنيف في كسط بنات كمدرسة األمير محمد األساسيي مدرسة الرياف الثانكية لمف األساسي الٌساًدس

عشكائيان إلى العينة ـ(، حيث كزعت 2017/2018راسي )مف العاـ الد الثانيراسي ؿ الدالخميؿ في الفص
تيف ( طالبان كطالبة ديرِّست باستخداـ استراتيجية ميثمث االستماع، كشعبتيف ضابط67شعبتيف تجريبيتيف )

 .أسابيعراسة ستة الدً ( طالبان كطالبة ديرِّست بالطريقة االعتيادية، كاستغرؽ تطبيؽ 65)

َـّ  البىاًحثةكلتحقيؽ أىداؼ الًدراسة أعدت  اختبار ميارات االستماع الناقد، كاختبار القراءة اإلبداعٌية، كما ت
َـّ التأكد  مف صدقيما كثباتيما، كحممت البيانات تصميـ مادة تعميمية كفؽ استراتيجية ميثمث االستماع، كت

 (.ANCOVAباستخداـ اختبار تحميؿ التغاير المصاحب )

في اختبار االستماع الناقد تعزل لطريقة  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيةراسة أظيرت نتائج الدً كقد 
اع الناقد تعزل في اختبار االستم ، ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان المجمكعة التجريبيةالتٌدريس كلصالح 

في اختبار االستماع الناقد تعزل لمتفاعؿ بيف  لمجنس كلصالح اإلناث، ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
 طريقة التٌدريس كالجنس، ككانت الفركؽ لصالح اإلناث في المجمكعة التجريبية.

ريس تعزل لطريقة التدٌ  القراءة اإلبداعٌية في اختبارككما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
القراءة اإلبداعٌية تعزل في اختبار  ، ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان ثمث االستماعكلصالح استراتيجية مي 

تعزل  القراءة اإلبداعٌيةد فركؽ دالة إحصائيان في اختبار ك كج، كعدـ لمجنس ككانت الفركؽ لصالح الذككر
 .لمتفاعؿ بيف طريقة التٌدريس كالجنس

 ،ةبيٌ غة العرى ريس المُّ بضركرة تكظيؼ ىذه االستراتيجية في تدٌ  البىاًحثةراسة أكصت الدً  عمى نتائج  كبناءن 
جراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث التي تتناكؿ أثر ىذه االستراتيجية في مي  تغيرات كمباحث دراسية كا 

 أخرل.
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The effect of Using the Listening Triangle Strategy in Developing Critical 

Listening and Creative Reading Skills Among the Sixth Grade Students 

Prepared by: Samha  Adel Mohamad  Al-Qadi 

Supervised by: Dr. Inas Naser 

Abstract: 

The study aims at investigating the effect of using listening triangle strategy on developing 6
th

 

graders critical listening and creative reading skills in middle Hebron. The study was applied 

on a purposeful sample of 6th grade students in a governmental school in Directorate Hebron 

in the academic year 2017/2018. The researcher followed the experimental approach and the 

quasi – experimental design .The sample included (132) students at Al-Rayan Secondary 

Girls School and the Prince Mohammed Boys School located in middle Hebron. Students 

were assigned to two experimental groups and two control groups, the experimental groups 

were taught by using the listening triangle strategy, while the control groups were taught by 

the ordinary method. 

The researcher prepared the following instruments: a critical listening test, and a creative 

reading test .The researcher also prepared a teaching material guide with listening triangle 

strategy. Content validity and reliability were established for the instruments. The experiment 

lasted for 6 weeks. The two – way "ANCOVA" test was used in the study to analysis the 

data. 

The findings of the study showed that there were statistically significant differences in the 

mean scores of 6
th

 graders’ critical listening skills due to teaching method and in favor of the 

experimental group. And there were statistically significant differences in the mean scores of 

6
th

 graders’ critical listening skills due to gender and in favor of the females. Moreover, there 

were statistically significant differences in the mean scores of 6
th

 graders’ critical listening 

skills due to the interaction between the teaching method and gender and in favor of the 

females in the experimental group. 

The results of the study also showed that there were statistically significant differences in the 

total mean scores of 6
th

 graders’ creative reading skills due to teaching method and in favor 

of the experimental group. And there were statistically significant differences in the total 

mean scores of 6
th

 graders’ creative reading skills due to students’ gender in favor of the 

males. Moreover, there were no statistically significant differences in the total mean scores of 
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6
th

 graders’ creative reading skills due to the interaction between the teaching method and 

gender. 

Based on those findings, the researcher recommended the necessity of implementing this 

strategy in teaching Arabic reading skills for better outcomes, and more studies should be 

conducted on different variables and subjects. 
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 الفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمشكمة الِدراسة وأىميتيا

 الُمقدّمة 1.1

بٌية أقدـ المُّ  كاألدب العمـ أصبحت لغة غات عمى كجو األرض، كانتشرت في معظـ أرجاء العالـ ك المُّغة العرى
كذلؾ لما ليا مف أثر عظيـ في حياة الفرد كالمجتمع،  الباحثيفاىتماـ  تنالكلغة الديف كالعبادة، كما ك 

كأداة لبلتصاؿ  في حياة الفرد، فيي أداة لمتفكير، حيث تقـك بكظيفتيف أساسيتيف معجزة ا في خمقوكىي 
بٌية الذم يتـ عف طريؽ  كالتحدث كالقراءة كالكتابة، كىذه الفنكف االستماع األربعة أال كىي: فنكف المُّغة العرى

أساسان لمتعميـ كالتعمـ في المراحؿ المختمفة، كعف تمثؿ )االستماع، كالمحادثة، كالقراءة، كالكتابة(  األربعة
ت الحياة طريقيا يتزكد المتعٌمـ بالمعرفة العممية، فيي تمثؿ المبنة األساسية لمتعميـ كلمسمكؾ في مجاال

 .المختمفة

المُّغة كسٌيمة لمتعبير كالتكاصؿ بيف األفراد كالمجتمعات، كبيا يتفاىـ أفراد المجتمع في شتى أمكر تعد 
(، كقد أثبتت 2013الحياة، كما أف الفرد يستخدـ المُّغة في ترجمة أفكاره كتكصيميا لآلخريف )عبد القادر، 

يو البشرية فيي الركف األكؿ في عممية التفكير ككعاء المعرفة، أف المُّغة مف أىـ ما تكصمت إل الٌدراسات
كىي الكسيمة األكلى لمتكاصؿ كالتفاىـ كالتخاطب كبٌث المشاعر كاألحاسيس، كما تعد مف أىـ العكامؿ 
بٌية بما لـ تحظ بو آٌية لغة مف بيف لغات  التي تسيـ في رقي المجتمعات كتطٌكرىا.  كحظيت المُّغة العرى

 (.2017االىتماـ كالعناية )المصرم،  األرض مف
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بٌية قطعة فنية متناغمة ال يمكف تجزئتيا فجميع أركانيا مكممة لبعضيا، كليا مكانة خاصة عند  فالمُّغة العرى
(، كما حظيت 2017أىميا؛ ألنيا لغة القرآف الكريـ، كلغة اإلعراب، كىي لغة ثرية بألفاظيا )الشمالي، 

أسس الحضارة، كما نقمت إلى العالـ ؿ؛ ألنيا غنية كدقيقة إلى حد كبير حيث بقدرتيا الفائقة عمى التكاص
زالت تنقؿ لمبشرية أجمع العقيدة الشاممة التي ضمنت لمبشرية راحتيا ممثمة في القرآف الكريـ كسنة رسكؿ 

ف الكريـ اليدل عميو أفضؿ الصبلة كأتـ التسميـ، كأثبتت بأنيا لغة حٌية محفكظة بحفظ ا عز كجٌؿ لمقرآ
بٌية منذ القديـ كال تزاؿ باىتماـو كبيرو مف الباحثيف، لما ليا مف أثرو بالغو  الذم كرميا بو، كتحظى المُّغة العرى
في حياة الفرد كالمجتمع، فيي كسيمة االتصاؿ بيف الناس كبيا يعبر اإلنساف عما يدكر في ذىنو، كىي 

الحكامدة كبني ) أك بآخر ىي أداة الثقافة كالتعميـ مرآة الفكر كالكسيمة األكلى لكسب المعرفة، كبشكؿو 
بٌية (2013عيسى،  بٌية ىي ىكيتنا، كمستكدع ذخائرنا، تصؿ حاضرنا بماضينا، كلمُّغة العرى ، كالمُّغة العرى

 (.2010كغيرىا مف المغات فنكف أربعة ىي: االستماع، كالحديث، كالقراءة، كالكتابة )الشنطي، 

بٌية لغة حٌية متطكرة تكاكب تغييرات كمطالب العصر، كالمُّغة ىبة ا سبحانو أٌف المُّ  البىاًحثةكترل  غة العرى
كتعالى لئلنساف، كىي الفارؽ بيف اإلنساف كغيره مف الكائنات، حيث فضؿ ا عز كجٌؿ اإلنساف عمى 

 سائر المخمكقات بالمُّغة.

كاتصاؿ فيك نشاط يكمي ة ميارة االستماع كلعؿ مف أكثر الميارات الٌمغكية استخداما في الحياة اليكمي
لغكم مركب يدرؾ مف خبلؿ العممية كالناتج، كالحس الداخمي سكاء أكاف ضمنيان أـ صريحان، كتتطمب 

كتكتسب ميارة االستماع كفاية االتصاؿ الداخمي قكة في اإلدراؾ كدقة في المبلحظة كعمقان في االستماع، 
كتعد طاقة السمع ىي األكلى بيف  (. 2014قؼ الحياة )أبك سرحاف، مكا أىميتيا مف ممارستيا في غالبية

قكل اإلدراؾ، كاالستماع ىك بداية تمقي المُّغة السميمة؛ ألف المُّغة تقميد كمحاكاة، فاالستماع ىك النمط 
تيا األكؿ الذم يستمد عف طريقو الطفؿ مفرداتو الٌمغكية كبالتالي فيك أكؿ فنكف المُّغة كىذه األكلكية فرض

طبيعة المُّغة؛ ألف اإلنساف ال يمكف أف يتعمـ الفنكف األخرل )الكبلـ كالقراءة كالكتابة(، ما لـ يسبقيا 
نساف بعد (، إف أداة االستماع األذف كىي: أكؿ كسيمة تعمؿ عند اإل2008االستماع )عبد البله كمحمكد، 

 (.2010كالدتو )الشنطي، 

 مىذكره القرآف الكريـ مقدمان ع فقد تجاىات، كنظران ألىمية السمعكما أف االستماع أداة تعمؿ في جميع اال
 : ارى {البصر في سبعة كعشركف مكضعان منيا، قكؿ ا عز كجؿَّ ـي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصى كىىيكى الًَّذم أىٍنشىأى لىكي

كفى  ـه ًإفَّ السٍَّمعى  كىال تىٍقؼي {(، كقكلو تعالى: 78)المؤمنكف،  }كىاأٍلىٍفًئدىةى قىًميبلن مىا تىٍشكيري ما لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍم
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ٍنوي  رى كىاٍلفيؤادى كيؿُّ أيكلًئؾى كافى عى خص ا عز الكريمتيف ىذه اآليتيف (، ففي 36)اإلسراء،  }مىٍسئيكالن كىاٍلبىصى
كجؿَّ ىذه الحاسة كقدميا عمى البصر، فيي أدؽ الحكاس كأرقاىا؛ ألنيا عامؿ ميـ في عممية االتصاؿ 

 (.2015كم كىي أيضان ميارة ال يجيدىا إال المتدرب عمييا )األحمدم، المُّغ

إف ميارة االستماع أكثر الميارات استخدامان في مجاؿ الٌمغة، كيعد االستماع كالقراءة حيث إف كبلن منيما 
كسيمة لمتعميـ في المدرسة، كخارجيا إذ إف بإمكاف الطالب أف يتعمـ في الٌصؼ باالستماع إلى شرح 

عمِّـ، كمناقشات طبلب ٌصفو، كما يمكف أف يتعمـ خارج قاعات الدرس في المنزؿ، كالشارع، كالعمؿ الم
عف طريؽ االستماع إلى الندكات، كالمحاضرات، كالمناقشات، كقد درج بعض المربيف عمى اعتبار 

أف  )قراءة  كاالستماع، االستماع نكعان مف القراءة، كجعؿ أنكاعيا ثبلثة: القراءة الصامتة، كالقراءة الجيرية
مُّغة أنيا مسمكعة ال مكتكبة، ألف القراءة باألذف أسبؽ مف القراءة بالعيف، فالطالب يسمع األصؿ في ال

، كلكف كسيمة كؿ منيا األصكات كيعبر بيا ثـ ينمك فيسمع الكممات كيفيميا قبؿ أف يعرؼ القراءة بالعيف(
لقراءة السمعية ىي العممية التي يتصؿ فييا اإلنساف كذلؾ الشأف في طبيعتو، فاالستماع أك ا مختمفة

بالمعاني كاألفكار الكافية كراءىا بما يسمعو مف األلفاظ كالعبارات التي ينطؽ بيا الميتحدث في مكضكع ما 
 (.2010)الشنطي، 

كالتحدث، كمنذ أجياؿ عديدة كمعممك المُّغة يظيركف اىتماما بتحسيف الميارات الٌمغكية في القراءة كالكتابة 
؛ كذلؾ لما يعكسو مف االستماع الناقدمف أىـ أنكاع االستماع كلـ تنؿ ميارة االستماع ىذا االىتماـ.  ك 

كعي المستمع كقدرتو عمى فيـ الرسالة المسمكعة، فالمستمع ال يستطيع إصدار الحكـ كنقد الرسالة 
 (.2013داد كالكائمي، )الزبيدم كالحالمسمكعة، إال إذا امتمؾ ميارات عالية مف االستماع 

في حياة الفرد ة، إفِّ لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ، كيغميارات المٌ الأفَّ االستماع مف أىـ  البىاًحثةكترل 
االستماع عمى االنتباه الجيد، لتنمية خبراتو في المجتمع الذم يعيش فيو، كزيادة ثقافتو، كٌما يساعده 

 .امعومقى عمى مسكحسف اإلصغاء، كالتركيز لما يي 

فعمى الرغـ مف أف ىناؾ كثيران مف كسائؿ المعرفة، كاالستماع إلى الراديك، أك المسجؿ، أك مشاىدة 
التمفاز، إال أف الكممة المكتكبة ال تزاؿ حتى اآلف أكسع أبكاب المعرفة، كأطكعيا، كال نظف أف جيبلن مف 

مكد العقاد أبمغ تعبير عف أىمية األجياؿ سكؼ يقمؿ مف أىميتيا، كلعؿ مقكلة المفكر األديب عباس مح
 القراءة كفضميا، إذ يقكؿ:
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" فكرتؾ أنت فكرة كاحدة، كشعكرؾ شعكر كاحد، كخيالؾ أنت خياؿ فرد إذا قصرتو عميؾ... لكنؾ إذا 
القيت بفكرتؾ فكرة أخرل، أك القيت بشعكرؾ شعكران آخر، أك القيت بخيالؾ خياؿ غيرؾ، فميس قصارل 

نما األمر أف الفكرة تصبح  فكرتيف، أك أف الشعكر يصبح شعكريف، أك أف الخياؿ يصبح خياليف... كبل، كا 
تصبح الفكرة بيذا التبلقي مئات مف الفكر في القكة كالعمؽ كاالمتداد" فبمقدار ما يقرأ الفرد يسمك فكره، 

 (.64: 2003كتظير مكاىبو، كتتسع آفاقو، كتبزغ ابتكاراتو )المبكدل، 

ة مف كسائؿ الرقي الثقافي، كمصدران مف مصادر تككيف الكعي الٌمغكم لدل الفرد، كتعتبر القراءة كسٌيم
(، كمف أىـ مجاالت النشاط 2015كنافذة ييطؿ منيا اإلنساف عمى تراث األمـ )خطاب كدسكقي كشحاتو، 

رٌم في الٌمغكم في حياة الفرد كالمجتمع، فيي كسيمة الكتساب المعرفة كالثقافة كاالتصاؿ بنتاج العقؿ البش
(، فالقراءة ليست عممية تمقيف 2013كؿ العصكر، كما إنيا كسيمة لئلبداع كاالختراع )بخيت كعيسى، 

لمطمبة بؿ ىي مف أىـ كسائؿ نقؿ ثمرات العقؿ البشرم، كىي عممية مركبة تتألؼ مف عمميات متشابكة 
عادةيقصده الكاتب؛ الستخبلصو يقـك بيا القارئ كصكالن إلى المعنى الذم  تنظيمو، كاإلفادة منو )السٌيد  كا 

 (.2015كىريدم كجاد، 

كالقراءة _ىي أحد فنكف المُّغة_ تعدي مف أىـ األكلكيات الحياتٌية إلنساف العصر الحديث، الذم أصبح ييمو 
في المقاـ األكؿ تكيفو مع ركح العصر الذم يعيش فيو متفاعبلن مع أفراده، كمشاركان في مؤسساتو، متخذان 

يمة لو في ذلؾ، فبل عجب أف تككف أكلى اآليات القرآنٌية المنزلة عمى سيدنا محمد_ صمى ا القراءة كس
عميو كسمـ_ داعٌية إلى القراءة كحاثة عميو، كمشيرة إلى أداة الكتابة كىي القمـ، حيث يقكؿ ا _عز 

مىؽى {كجٌؿ_ في محكـ كتابو الكريـ:  بِّؾى الًَّذم خى مىؽى   اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى مىؽو  خى ٍنسىافى ًمٍف عى بُّؾى   اإلًٍ اٍقرىٍأ كىرى

ـي  ـى ًباٍلقىمىـً   اأٍلىٍكرى مَّ ـٍ يىٍعمىـٍ   الًَّذم عى ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإلًٍ  (.2011( )المخزكمي، 5-1)العمؽ،  }عى

د عممية عقمي يسمؾ فيو القارئ مسمكان نشطان قبؿ كأثناء كبعأداء فيي القراءة اإلبداعٌية كمف أشكاؿ القراءة 
(، كتعد القراءة اإلبداعٌية أعمى 2015القراءة لمتعمؽ فيما بيف الكممات كالجمؿ كالعبارات )محمد، 

مستكيات القراءة، حيث تساعد القٌراء عمى االتحاد مع الكاتب إلنتاج نص جديد لـ يكف مكجكدان مف قبؿ، 
أفكار جديدة غير كاردة في النص، كما أنيا تساعدىـ عمى إدراؾ العناصر المفقكدة في النص، كابتكار 

 (.2014كالتفاعؿ مع النص بشكؿ جديد )السماف، 
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بٌية، فقد غدت القراءة  كتعد تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية جزءان مف أىـ أجزاء منظكمة تعٌميـ المُّغة العرى
ف يتعٌمـ الطالب (، كيتطمب تعميـ ميارات القراءة اإلبداعٌية أ2002اإلبداعٌية ضركرة عصرية )صبلح، 

القراءة بطريقة مختمفة، مستخدمان االستراتيجيات المناسبة بطريقة منظمة، كيكتسب الميارات الخاصة بيا، 
حتى يصبح ذلؾ مف ميارات الطالب الطبيعية كيككف باستطاعتو أف يرل القضايا المختمفة في النص 

 (.2004برؤية أكثر شمكالن كتفتحان )طو كقناكم، 

أفَّ ىناؾ عبلقة بيف ميارة االستماع كميارة القراءة، فاالستماع ىك األساس في التعمـ  ثةالبىاحً كترل 
المفظي فالطالب في المراحؿ األكلى يتذكر ما يستمع إليو أكثر مما يقرأ كيتعٌمـ مف االستماع أكثر مف مٌما 

البيت كالبيئة، إذ إف نمك كالميتحدث يعكس في حديثو لغة االستماع التي يسمعيا في ، يتعٌمـ مف القراءة
 ميارات االستماع يساعد في نمك االنطبلؽ في الحديث.

كفي ظؿ التطكر المعرفي اليائؿ، ظيرت الحاجة إلى التعمُّـ الٌنشط نتيجة لمجمكعة مف العكامؿ، لعؿ مف 
تفسر بعدـ أبرزىا حالة الحيرة كاالرتباؾ التي يشكك منيا الطمبة بعد كؿ مكقؼ تعميمي، كالتي يمكف أفَّ 

اندماج المعمكمات الجديدة في عقكؿ الطمبة بعد كؿ نشاط تعميمي تقميدم، كمف ىنا جاء اىتماـ العديد 
مف الباحثيف في ىذا المجاؿ )التعمُّـ الٌنشط(، ككاف مف الضركرم البحث عف طرؽ تعٌميـ كتعٌمـ تساعد 

لطمبة، كمف الصعب القكؿ أف ىناؾ عمى تنمٌية ميارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية لدل ا
استراتيجية ميثمى تصمح لتحقيؽ غايات التٌدريس، كتصمح لجميع الطمبة، كجميع المكاقؼ التعميمية ، حيث 

 (.2011لـ تحظ ميارة االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية باىتماـ الباحثيف بقدر كاؼو )العطكم، 

جيات التعمُّـ الٌنشط، كلككف يجية ميثمث االستماع كىي مف استراتيإلى استخداـ استرات البىاًحثةكقد عًمدت 
األطراؼ الثبلثة )ميتحدث، ميستمع، كاتب( تشكؿ شكؿ ميثمث سميت استراتيجية ميثمث االستماع بيذا 

ميارات االستماع، كالتحدث، كالقراءة، كتتـ مف خبلؿ مجاميع ثبلثية يككف  ، كىذه االستراتيجية تدعـاالسـ
ميستمع،  الثانيلب في المجمكعة دكر محدد، فاألكؿ ميتحدث، يشرح الٌدرس أك الفكرة...الخ، ك لكؿ طا

يراقب كاتب ك يطرح األسئمة عمى األكؿ لمحصكؿ عمى مزيد مف التفاصيؿ كتكضيح الفكرة، كالثالث 
كره يقرأ ما ، فعندما يحيف د)تغذية راجعة( العممية، فيك يكتب ما يدكر بيف زميميو كيكٌكف أشبو بالمرجع

كتبو فيقكؿ لقد ذكر فبلف كذا كذكر فبلف كذا، كيقٌكـ المعمِّـ بتبديؿ األدكار بيف الطمبة في كؿ مجمكعة 
ثبلثية، كتعاد الخطكات نفسيا مع بقية األسئمة، كتعمؿ ىذه االستراتيجية عمى تحقيؽ التفاعؿ بيف الطمبة 

ناء تطبيؽ خطكاتيا بمسؤكلية مشتركة لتحقيؽ بعضيـ البعض كتكمف أىميتيا أيضان في شعكر الطمبة أث
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ثمث االستماع ىك استراتيجية تٌدريسية تعاكنية بيف (، كمي 2016األىداؼ المتكخاة مف الٌدرس )الكعبي، 
الطمبة كتشجع عمى الحكار كالمناقشة، كيشعر الطمبة بدكرىـ في العممية التعميمية مف خبلؿ بنائيـ 

كتقديـ الميمات إلنجازىا مف قبؿ الطمبة، كتكفير المبلئمة مِّـ إعداد البيئة المعرفة بأنفسيـ كيككف دكر المع
 (.2016المكاد كالكسائط المبلئمة لتنفيذ ىذه الميمات التعميمية )حيدر، 

 راسةشكمة الدِ مُ  2.1

ـ(، في ظؿ تطكير المناىج في 2016/2017) عنيت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في العاـ الدراسي
سطيف بتدريس ميارة االستماع بصفتيا ميارة مستقمة عف ميارات المُّغة األخرل؛ بيدؼ تحسيف ىذه فم

الميارة لدل الطمبة.  كرغـ ذلؾ فاالىتماـ بيا ما زاؿ قميبلن إذا ما قكرف بأىميتيا في عممية التعمـ كالتعميـ، 
بة ميارات االستماع بعامة كميارة االستماع إذ إف كثيران مف المعمِّميف ال ييخٌصصكف كقتان كافيان لتعميـ الطم

 الناقد بخاصة، كتدريبيـ عمييا حتى تتحقؽ األىداؼ المرجكة مف كرائيا.

كتكمف ميشكمة ىذه الًدراسة في ضعؼ معظـ طمبة الٌصؼ الٌساًدس في ميارات االستماع الناقد، كقصكر 
داؼ المكضكعة، فكاف مف نصكص االستماع عف تحقيؽ األىطرائؽ التدريس المتبعة في تدريس 

نصكص االستماع مف بكتقة تدريس لتدريس نصكص  ةجديدطرؽ كاستراتيجيات الضركرم البحث عف 
االستماع بطريقة اعتيادية؛ فجاءت ىذه الًدراسة لتكظؼ استراتيجية ميثمث االستماع لتنمية ميارات 

 االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ الٌساًدس.

راسية عمى حد سكاء، ة كفي المناىج الدِّ ة أزمة حادة في محتكل المادة التعميميٌ بيٌ لعرى غة اـ المُّ تعمٌ  يكاجو
تنمية الميارات  ضعؼك  ،غةفي استخداـ المُّ  كلعؿ مف أبرز أعراض ىذه األزمة إىماؿ الجانب الكظيفيٌ 

ة القدرات اإلبداعيٌ كاالقتصار عمى جانب الكتابة دكف جانب القراءة في تنمية  ،ةغكية في الحياة العمميٌ المٌ 
كما يعاني طمبة المرحمة األساسية مف ضعؼ في ميارات القراءة بشكؿ عاـ، فقد   (.2016الحربي، )

ة، كحاجة ىؤالء أظيرت نتائج كثير مف الدراسات كالبحكث كجكد ضعؼ في ميارات القراءة اإلبداعيٌ 
بلؿ مناىج كبرامج كاستراتيجيات قادرة يـ مف خـ كالتعمٌ الطمبة إلى اكتساب ىذه الميارات عف طريؽ التعمٌ 

 (.2010 عمى تنمية ىذه الميارة )الحكامدة،

كعميو فإف الجيد الميمقى عمى عاتؽ المدرسة كبير، فالمدرسة مسؤكلة عف تخريج جيؿ قادر عمى القراءة 
راءة كاإلبداع، بكؿ ما في الكممة مف معنى، كىذا يستدعي كجكد أنشطة كبرامج كاستراتيجيات تنمي الق
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 ة، كقبؿ ذلؾ كمو تكفير بيئة صفية مناسبةـ مدرب قادر عمى تعميـ القراءة اإلبداعيٌ ة، ككجكد معمِّ اإلبداعيٌ 
أف ىناؾ بعض الدراسات التي ركزت عمى  البىاًحثةكما الحظت  ـ ىذه القراءة كمياراتيا،كمشجعة عمى تعمٌ 

كؿ ميارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية، راسات لـ تتنااستراتيجية ميثمث االستماع، إال أف تمؾ الدٌ 
كىي مف ف أثر استراتيجية ميثمث االستماع )في الكشؼ ع البىاًحثةكمف ىذا المنطمؽ جاء اىتماـ 

 الٌساًدسؼ ة لدل طمبة الصٌ القراءة اإلبداعيٌ االستماع الناقد ك شط( في تنمية ميارات ـ النٌ استراتيجيات التعمُّ 
 شكمة باإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:ديد المي األساسي، كيمكف تح

ة لدل طمبة ثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعيٌ ما أثر استخداـ استراتيجية مي 
 األساسي؟ الٌساًدسؼ الصٌ 

 راسةأسئمة الدِ  3.1

 يف:السؤاليف الفرعييف اآلتياإلجابة عف إلجابة عف السؤاؿ الرئيس مف خبلؿ ا تَـّ 

ثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل طمبة السؤاؿ األكؿ: ما أثر استخداـ استراتيجية مي 
 ا؟مريس كالجنس كالتفاعؿ بينياألساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدٌ  الٌساًدسؼ الصٌ 

ة لدل طمبة ميارات القراءة اإلبداعيٌ ثمث االستماع في تنمية : ما أثر استخداـ استراتيجية مي الثانيالسؤاؿ 
 ريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟األساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدٌ  الٌساًدسؼ الصٌ 

 راسةفرضيات الدِ  4.1

 ية:يميما إلى الفرضيات الصفرية اآلتتحك  تَـّ راسة لئلجابة عف أسئمة الدً 

بيف  (α ≤ 0.05)صائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ال تكجد فركؽ ذات داللة إح: الفرضية األكلى
األساسي  الٌساًدسالمتكسِّطات الحسابية لدرجات الطمبة في ميارات االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ 

.يماالتفاعؿ بينك  تعزل إلى طريقة التٌدريس كالجنس

بيف  (α ≤ 0.05اإلحصائية )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : ةالثاني الفرضية
األساسي  الٌساًدسالمتكسِّطات الحسابية لدرجات الطمبة في ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

 تعزل إلى طريقة التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.
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 راسةأىداف الدِ  5.1

 راسة إلى الكشؼ عف:ىدفت الدً 

 الٌساًدسيارات االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ أثر استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية م .1
 ، كاختبلؼ األثر باختبلؼ طريقة التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.األساسي

 الٌساًدسأثر استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ  .2
 س كالتفاعؿ بينيما.، كاختبلؼ األثر باختبلؼ طريقة التٌدريس كالجناألساسي

 راسةة الدِ أىميّ  6.1

 راسة مف خبلؿ ما يأتي:تبرز أىمية ىذه الدً 

 األىمّية النظرّية 1.6.1

أثر عف الكشؼ التي حاكلت  _البىاًحثة_ عمى حد عمِّـ راسة ككنيا مف الدراسات النادرةة ىذه الدً تأتي أىميٌ 
ة لدل ستماع الناقد كميارات القراءة اإلبداعيٌ ثمث االستماع في تنمية ميارات االاستخداـ استراتيجية مي 
 الطمبة في فمسطيف.

خاصة؛ ألنيا تزكدىـ بدليؿ لممعٌمـ يرشده إلى كيفية تكظيؼ  المنياج راسة كاضعيقد تفيٌد ىذه الدً كما 
خطط  ة، أك عند كضعبيٌ غة العرى كعند صياغة كتطكير منياج المُّ  باستراتيجية ميثمث االستماع، الدِّركس

ثرائية، كقد تفيد المشرفيف التربكييكبر  ف العامميف في حقؿ اإلشراؼ التربكم في عقد دكرات امج مساعدة كا 
المنياج المقرر، كطرائؽ  ة الكاردة فيميف مف أجؿ تدريبيـ عمى ميارات القراءة اإلبداعيٌ تدريبية لممعمِّ 

 تٌدريسيا.

 ةالعمميّ األىمّية  2.6.1

إعداد دركس استماع قائمة عمى ىذه االستراتيجية لمعالجة الضعؼ في ف في ىذه الًدراسة المعمِّميتفيد قد 
، كبعض الخطط العبلجية التي يمكف أف تسيـ في تنمية مياراتيا كمجاالتيا ميارات االستماع الناقد،

عف ، ةبمكف أف يستفيد منيا المعمِّـ كالطمة التي يالقراءة اإلبداعيٌ  ككما قد تفيد في تحديد قائمة بميارات
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ـ التقدير المفظي يفيد سمٌ مية ميارات القراءة اإلبداعٌية، كقد ثمث االستماع لتنطريؽ تطبيؽ استراتيجية مي 
 يـ في االستماع الناقد.تبالمعمميف في الكقكؼ عمى مستكل طمالمعٌد لقياس ميارات االستماع الناقد 

 ةة البحثيّ األىميّ  3.6.1

راسات في استراتيجية ميثمث االستماع، كاستخداميا في تنمية ميارات قد تفتح ىذه الًدراسة آفاقان جديدة، لد
بٌية األخرل، ال سيما في غياب  _ التي تسعى إلى تحقيؽ البىاًحثةالمحمية _بحدكد عمـ  الٌدراساتالمُّغة العرى

ىذه ما ىدؼ إليو األمر الذم يعني أفَّ الًدراسة ستسيـ في سد النقص الحاصؿ في ىذا المجاؿ، كقد تفيد 
الباحثيف الميتميف بمجاؿ االستماع كالقراءة في إيجاد استراتيجية حديثة، يمكف تطبيقيا كاالستفادة راسة الدً 

 مف ىذه الًدراسة كمرجع ليـ.

 حدود الِدراسة 7.1

َـّ تعميـ نتائج الًدراسة الحالية ضمف الحدكد اآلتية:  ت

األساسي في مدرسة الرياف  الٌساًدسة الٌصؼ تَـّ تطبيؽ ىذه الًدراسة عمى عينة مف طمبالحد البشري: 
 كمدرسة األمير محمد األساسية لمبنيف.، الثانكية لمبنات

 طيبقت ىذه الًدراسة عمى المدارس الحككمية في مديرية التربية كالتعميـ كسط الخميؿ.الحد المكاني: 

 ـ(.2018ـ/2017راسي )مف العاـ الد الثانيطيبقت ىذه الًدراسة في الفصؿ الدراسي الحد الزماني: 

ميارات االستماع ثمث االستماع في تنمية راسة عمى تكظيؼ استراتيجية مي اقتصرت الدً الحد الموضوعي: 
 ة.الناقد كالقراءة اإلبداعيٌ 

 اقتصرت الًدراسة عمى المفاىيـ كالميٌصطمحات الكاردة فييا.الحد المفاىيمي: 

 راسةطمحات الدِ صّ مُ  8.1

 (Strategy Listening Triangle) تماعثمث االساستراتيجية مُ 

االستراتيجية التي تشجع عمى ميارات التحدث كاالستماع كتتـ مف خبلؿ مجاميع ثبلثية، حيث يككف لكؿ 
، كالطالب تحدث يشرح الدٌ طالب في كؿ مجمكعة ثبلثية دكر محدد، فاألكؿ ىك مي  رس أك الفكرة أك المفيـك
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الطالب األكؿ لمحصكؿ عمى المزيد مف التفاصيؿ كتكضيح  ستمع جيد كيطرح األسئمة عمىمي  الثاني
ر الحديث بيف زميميو كيقدـ تغذية راجعة ليما فيك يكتب ما ة كسيٌ الفكرة، كالطالب الثالث يراقب العمميٌ 

يدكر بيف الطالبيف اآلخريف كيككف أشبو بالمرجع، فعندما يحيف دكره يقرأ مف خبلؿ مدكناتو عما ذكره 
في كؿ مجمكعة  كيقـك المعٌمـ بتبديؿ األدكار بيف الطمبة د ذكر فبلف كذا كذكر فبلف كذا،زميميو فيقكؿ لق

 (.50: 2011 )الشمرم، ثبلثية، كتعاد الخطكات نفسيا مع بقية األسئمة

في بأنفسيـ  باالستراتيجية التي تركز عمى تنفيذ الطمبة لجميع أنشطتيـ التعميمية، ؼ إجرائيان كتعرَّ 
يشارككا  كأ ،أك يناقشكا ،تقانيـ لميارات التحدث كاالستماع عمى أف يستمعكامف خبلؿ إ مجمكعات ثبلثية

 ـ.اآلخريف، بفاعمية كقكة لتحمؿ أكبر قدر مف المسؤكلية في عممية التعمٌ 

 (Critical Listening Skillsميارات االستماع الناقد )

صدار الحكـ، كالعمؿ بيذا مركبة تتككف مف عدة عمميات، تتضمف التحميؿ، كالتقىي ميارات  كيـ، كا 
 (.10: 2011، كالكندرم كالمحبكب عبد الرحيـ) الحكـ كاالنتفاع بو

ليذا  البىاًحثةمف قبؿ  ة خصيصان األداة المعدٌ ، في بالعبلمة التي يحصؿ عمييا الطالب ؼ إجرائيان كيعرِّ 
 الغرض.

 (Creative Reading Skillsة )ميارات القراءة اإلبداعيّ 

، يستخدـ فييا ميارات التفكير العميا، فيكلد كاعيان  تفاعؿ القارئ مع النص المقركء تفاعبلن  يقصد بيا
عمى المعمكمات المقدمة،  كينتج عبلقات كتركيبات متنكعة كأصمية، معتمدان  ،ة متعددةاحتماالت عقميٌ 

 (.11: 2009كعمى خبراتو السابقة كخيالو )أبك عكر، 

ليذا الغرض مف قبؿ  االختبار المعٌد خصيصان ، في يحصؿ عمييا الطالببالعبلمة التي كيعرؼ إجرائيان 
 .البىاًحثة

 (Sixth Grade Students) األساسي الّساِدسف طمبة الصّ 

العاـ، حيث تتراكح أعمارىـ ما بيف  بة الذيف ينتمكف لممرحمة األساسية العميا مف التعميـ الفمسطينيىـ الطم
  لتعميـ الفمسطينية(.)مكقع كزارة التربية كا( 11-12)
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 الثانيالفصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الّسابقة الّدراساتاإلطار النظري و 

 .بيةكاألجنى  ةبيٌ ابقة العرى راسات السٌ راسة، كالدٌ لمكضكع الدً  تناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظرمٌ 

 اإلطار النظري 1.2

حالية، كالتي تتمثؿ في في ىذا الفصؿ عرضان تفصيميان لمعناصر األساسية المككنة لمًدراسة ال البىاًحثةتقدـ 
ميارات االستماع الناقد، كميارات القراءة ك ثمث االستماع، استراتيجية مي ك ىي: التعمُّـ الٌنشط، ، حاكرأربعة م

 اإلبداعٌية.

 (Active Learning) شطم النّ التعمُّ  1.1.2

إلى ميربي القرف  ، حيث ترجع الفكرةط في السنكات األخيرة مف القرف العشريفـ الٌنشصطمح التعمُّ ظير مي 
الثامف عشر كالقرف التاسع عشر، أمثاؿ: ركسك، كبستالكتزم، كفركبؿ، كىيربارت، حيث نادكا بحرية 
الطفؿ في عممية التربية كالتعميـ، كجعمو مركز الفعالية الذم يدكر حكلو جيكد المعمِّميف، كما جيكد "جكف 

رنيف الثامف عشر كالتاسع عشر مف األفكار الحديثة ديكم" في ىذا المجاؿ إال تحقيقان لما جاء بو مربك الق
 قرف الحادم كالعشريف، ككاف لمثكرة المعرفية دكره رئيسه كتزايد االىتماـ بو مع بدايات ال (،2016)زيكد، 

ذات االتجاه اإليجابي الكبير عمى  ،ة المعاصرةكأحد االتجاىات التربكية كالنفسيٌ  ،شطـ النٌ في دعـ التعمُّ 
 ةبـ الطمكمرشد في تعمَّ  ،ناقؿ لممعمكمات كالمعارؼ إلى مكجومف  ،ــ كاالنتقاؿ بدكر المعمِّ عممية التعمَّ 

 (.2012رفاعي، )
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ة بحيث يقرأ، كيكتب، كيتحدث، غنية بالمياـ العقميٌ  ،في مكاقؼ تعميمية كالتعمُّـ الٌنشط يضع الطالب
 ، كيحؿاألفكار خدـ عقمو، كيدرسكما ينفذ فيو الطالب أغمب العمؿ فيك يست كيستمع، كيفكر بعمؽ،

، كيشارؾ كيناقش ،كيبلحظ ،يستمتع عمى أفَّ  مو، كالتعمُّـ الٌنشط يساعد الطالبما تعمَّ  ، كيطبؽالمشاكؿ
كيقدـ األمثمة حكؿ  ،كيبني معاني حكؿ ما تعممو بنفسو ،يمارس الطالب يحتاج إلى أفَّ ك  اآلخريف بفاعمية،

الكعبٌي، كيربطو بما تعممو ) ، كينجز ميمات تعتمد عمى خبراتو،كيستخدـ ميارات متعددة ،موما تعمٌ 
2016.) 

 ، كذلؾ عمى النحك التالي:ماىٌية التعمُّـ الٌنشط، فمسفتو، خصائصو، كاستراتيجياتوكيتناكؿ ىذا المحكر 

 م الّنشطعمُّ ماىّية الت .1

عٌمـ كالتعميـ، التي تتيح لمطالب ( تعريفان لمتعمُّـ الٌنشط بأنو: طريقة مف طرؽ الت14: 2017عٌرفت األشقر )
مسؤكلية تعميـ نفسو بنفسو، مف خبلؿ استخداـ قدراتو العقمية، كقيامو بالبحث كاالطبلع، في الكصكؿ 

 ـ، في جك يسكده التعاكف كاأللفة كالكد بيف أفراد المجمكعة.لممعرفة تحت إشراؼ كتكجيو مف المعمِّ 

تعٌمـ الذم ينكع فيو المعٌمـ في االستراتيجيات المستخدمة ( بأنو ال16: 2015في حيف عٌرفتو الرشيدم )
إلثراء البيئة التربكية، كتحقيؽ األىداؼ المطمكبة، كيككف الطالب فييا محكران رئيسيان مف خبلؿ ما يمارسو 

 مف أنشطة مختمفة، تمنحو الفرصة لممشاركة الفاعمة، كتطبيقيا في حياتو العممية.

التعمُّـ الٌنشط بأنو عبارة عف مجمكعة مف طرؽ التٌدريس التي تشرؾ الطالب  ةالبىاًحثكفي ضكء ذلؾ تعٌرؼ 
في عمؿ أشياء تدفعو إلى التفكير فيما يعمؿ، كينغمس بصكرة فاعمة في عممٌية التعٌمـ، حيث يناقش كيعبر 

 ىدؼ.عف أفكاره كآرائو مع زمبلئو، كربط ما تعٌممو بمكاقؼ حياتية كعممٌية، حتى يككف لتعممو معنى ك 

 فمسفة التعمُّم الّنشط .2

فمسفة التعمُّـ الٌنشط تقـك عمى مجمكعة متغيرات عالمية كمحمية معاصرة، كىي تعد تمبية ليذه المتغيرات، 
كتنادم بنقؿ بؤرة العناية مف المعمِّـ إلى الطالب، كجعمو محكر العممية التعميمية، كتؤكد فمسفة التعمُّـ 

بد أف يرتبط بحياة الطالب ككاقعو كاحتياجاتو كاىتماماتو، كال يحدث ىذا إال الٌنشط عمى أف التعمُّـ الٌنشط ال
مف خبلؿ تفاعمو مع كؿ ما يحيط بو، كمف خبلؿ تكاصمو مع أقرانو، كينطمؽ مف استعداداتو، كما كيمكف 

 (.2011أف يحدث التعمـ في جميع األماكف كالبيت، كالمدرسة، كالمكتبة...الخ )عمي، 
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 الّنشط خصائص التعمُّم .3

 ىناؾ خصائص عٌدة لمتعمُّـ الٌنشط ذكرىا األدب التربكم، كيمكف أف نذكر منيا:

التعمُّـ الٌنشط تعمـ ىادؼ لو أغراض كأىداؼ يحققيا شأنو شأف التعمـ التقميدم، كىك ليس مضيعة  .1
نما يحصؿ الطالب عمى المعرفة إذا تـ استثماره بصكرة جيدة، ألف الطالب ىك محكر الت عمُّـ لمكقت كا 

 الٌنشط.
التعمُّـ الٌنشط مخطط أم أنو ال يحقؽ أىدافو دكف تخطيط مسبؽ مف قبؿ المعمِّـ، فالتخطيط ىك سمة  .2

 التعمـ الجيد.
التعمُّـ الٌنشط إجراء كأداء كممارسة فيك تعمـ متعدد، فالطالب لو الدكر األكبر في العممية التعميمية  .3

لقياـ بتغيير األدكار أك ممارسة معينة، كلممعمِّـ أيضان حيث يقـك بعدة أدكار تتطمب الحركة، مثؿ: ا
 مسؤكلية في التعمـ مف خبلؿ تييئة البيئة المناسبة لمطالب لتطبيؽ مبادئ التعمُّـ الٌنشط.

التعمُّـ الٌنشط مكقؼ اجتماعي تعاكني، إذ ييتـ بمكضكع التعاكف كالعمؿ الجماعي بيف الطمبة، عندما  .4
ى المعمِّـ تطبيؽ ىذه النقطة عمى أرض الكاقع مف خبلؿ تطبيؽ أساليب يقكمكف بعممية التعمـ كعم
 كاستراتيجيات التعمُّـ الٌنشط.

مكانية تطبيقو في كؿ الٌدركس كالبيئات، كمع اختبلؼ الطالب  .5 التعمُّـ الٌنشط مرف، إذ يتميز بمركنتو كا 
يستطيع الطالب أف يمارس ما  كفي كؿ المكاد الٌدراسية، كما أنو آمف كلذا البد مف تييئة مكاقؼ آمنة

 (.2016امبك سعيدم كالحكسنية، يطمب منو مف أنشطة بكؿ أماف كسبلمة )
 (Active Learning Strategiesاستراتيجيات التعمُّم الّنشط ) .4

متغٌير في العممية التعميمية كاف البد أف يحاكؿ ليعتبر التعمُّـ الٌنشط مف أكثر أنماط التعٌمـ حداثة، كنظران 
ؼ مف خبلؿ استخداـ االستراتيجيات التي تعزز التعمُّـ الٌنشط، كي يتيح ـ تشجيع التعمُّـ داخؿ الصٌ عمِّ الم
 طمبةفرصة جديدة لممشاركة كالتفاعؿ مع البيئة المحيطة بيـ، كالتعمُّـ الٌنشط يصنع جسران يساعد ال مطمبةل

ما يضيفو لعممية التعٌمـ )الساعدم،  عمى عبكر الفجكة بيف عممية التعٌمـ كاليدؼ منيا، كذلؾ مف خبلؿ
2011.) 

مف األنشطة، التي تشارؾ في العناصر األساسية، كالتي  ان ـ الٌنشط تشمؿ مدل كاسعكاستراتيجيات التعمُّ 
 ا، كيمكف أفَّ تستخدـ ىذه االستراتيجيات في حثَّ األشياء التي يتعممكى عمى أفَّ يفكركا في الطمبة تحثَّ 
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مكا في التفكير العممٌي، كالناقد، كاإلبداعٌي، كالتحدث مع زمبلئيـ، أك المجاميع عمى أفَّ ينشغ الطمبة
خبلؿ الكتابة، كاكتشاؼ القٌيـ، كالمكاقؼ مف عف أفكارىـ  غيرة، كذلؾ تجعميـ ينشغمكف في التعبيرالص

ـ جيدان درؾ المعمِّ ـ، كيجب أفَّ ي، كالتأمؿ خبلؿ عمميات التعمٌ ياكاستقبال الشخصٌية، كتقديـ التغذٌية الراجعة
ؼ(، أك بشكؿ فردم أك )داخؿ أك خارج الصٌ  يتـ مف خبلؿ الطمبة أفَّ استراتيجيات التعمُّـ الٌنشط يمكف أفَّ 

 (.2016مجمكعات )حجازم كميدم، 

في رس، أك ـ استخداميا في التمييد لمدٌ كىناؾ عدد مف استراتيجيات التعمُّـ الٌنشط، التي يمكف لممعمِّ 
كفيما  ، كتساعد عمى التفاعؿ بيف المجمكعات،اـ، كىي تسمح بمشاركة كبيرة لمطمبةالختعرضو، أك في 

 :يمي عرض لعدد مف استراتيجيات التعمُّـ الٌنشط

 (Cooperative Learning Strategy) استراتيجية التعمُّم التعاونيّ . أ

كتيف ( طمبة، متفا7_5)ف مكٌكنة مإلى مجمكعات صغيرة  ية تعمُّـ تعتمد عمى تقسيـ الطمبةىي استراتيج
كيعتمد بعضيـ عمى بعض، ككؿ طالب عميو أف يساعد يعممكف معان،  في تحصيميـ العممٌي كالٌمغكم

زمبلءه في المجمكعة، لرفع مستكل كؿ طالب منيـ، كتحقيؽ ىدؼ مشترؾ، كال ينجح عمؿ الجماعة كال 
بالتالي يسكد جكٌّ مف اإلنجاز كالمتعة يتحقؽ اليدؼ إال إذا اكتسب أعضاؤىا ميارات العمؿ التعاكنٌي، ك 

 (.2005)مفمح، في أثناء التعٌمـ، كيككف دكر المعمِّـ مرشدان مكجيان ينظـ المكقؼ التعميمٌي 

 (Learning Strategy Selfاستراتيجية التعمُّم الذاتّي ) . ب

عف طريؽ  كيسعى فيو الطالب إلى تحقيؽ أىدافو، طالب كقدرتوالنشاط عتمد عمى ىك األسمكب الذم ي
تفاعمو مع المادة التعميمية، كاكتساب المعارؼ بجيده الذاتي، كفؽ سرعتو كقدراتو الخاصة كميكلو 

مكاناتو الخاصة مية المختمفة، كتكجيو بسيط مف خبلؿ االستفادة مف الكسائؿ التعمي، مف  كاستعداداتو كا 
 (.2014المعمِّـ )المصرم، 

 (Strategy Role Playingر )ادو استراتيجية لعب األ . ت

تعتبر مف األساليب الفعالة لمتعمُّـ الٌنشط، كيتـ عف طريؽ إيجاد نظاـ محاكاة معيف، حيث يقـك الطمبة 
كيقـك المعمِّـ بشرح المكضكع، كتحديد األدكار لكؿ طالب، كىنا فإف عمى  ،بتمثيؿ أدكار حياتية حقيقية

راسة مكقفيـ بعمؽ، كتفيـ مكاقؼ اآلخريف أيضان، الطمبة أف ييًعدٌّكا أنفسيـ جيدان ليذا النشاط، عف طريؽ د
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ذا طيبؽ األسمكب بفاعمية يؤدم إلى تشجيع التعٌمـ كالتكاصؿ بيف الطمبة، كتحسيف سمكؾ الطمبة بحيث  كا 
 (.2017)الجمؿ، يتسـ باإليجابية، كحب أدكار اآلخريف كالتحمس ألدائيا...الخ 

 (Project Learning Strategyاستراتيجية التعّمم بالمشاريع ) . ث
ىك عبارة عف مجمكعة األنشطة التي يقـك بيا الطالب، بشكؿ فردم أك مجمكعات مف أجؿ تحقيؽ 
األىداؼ المحددة، كلكف مف األفضؿ أف تككف جماعية مف أجؿ تكامؿ المشركع، كتككف عمى صكرة 

شادم كعند الضركرة، منتج، كيككف التعٌمـ ذاتيان أم الطمبة مسؤكلكف عف تعمميـ، كيككف دكر المعمِّـ إر 
 (.2013كييدؼ إلى زيادة الدافعية، كزيادة التحصيؿ، كتنكيع التقكيـ )بركات، 

 (Learning Strategy Discoveryم باالكتشاف )استراتيجية التعمُّ  . ج

ليصؿ إلى أم كسيمة يكتسب بيا الطالب معرفة ما، عف طريؽ استخداـ مصادره العقمية أك الفيزيائية 
ف أنماطو االكتشاؼ المكجو حيث تقدـ المشكمة لمطالب مصحكبة بكافة التكجييات معرفة جديدة، كم

البلزمة لحميا بصكرة تفصيمية، كينفذ الطالب التكجييات بصكرة آلية بعيدان عف التفكير أك حرية التصرؼ، 
ف كاالكتشاؼ غير المكجو كيسمى أيضان باالكتشاؼ الحر كفيو يكجو الطالب إلى بحث مشكمة معينة دك 

أف يزكد بأية تكجييات لمكصكؿ إلى الحؿ، كالمعمِّـ مرشد لو في حدكد ضيقة، كاالكتشاؼ شبو المكجو 
يجمع بيف نكعيف مف االكتشاؼ كىما االكتشاؼ المكجو كاالكتشاؼ الحر، كىذا النكع يقـك عمى التفاعؿ 

بمشكمة معينة كمعيا بعض كالتعاكف بيف المعمِّـ كالطالب في المكاقؼ الٌصفية، حيث يتـ تزكيد الطالب 
 (.2009)أبك لبدة، التكجييات العامة، كتتاح لو حرية التفكير كالتصرؼ 

 (Conceptual Mapping Strategyاستراتيجية الخرائط المفاىيمية ) . ح

( الخريطة المفاىيمية بأنيا عبارة عف رسـك تكضيحية ثنائية األبعاد، أحد البعديف 2009تعٌرؼ المطرم )
ـ كتسمسميا اليرمي، كالبعد اآلخر يكضح الترابط كالعبلقات بيف ىذه المفاىيـ، كمف أىميتيا يكضح المفاىي

تمخيص المحتكل المعرفي لممتعٌمـ كالمعمِّـ كتكضح األفكار الرئيسية التي يجب التركيز عمييا مف خبلؿ 
 عممية التٌدريس.
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 (Problem Solving Strategyاستراتيجية حلِّ المشكالت ). خ

راتيجية مف استراتيجيات التعمُّـ الٌنشط تعتمد بنسبة كبيرة عمى الطالب في العممية التعميمية، كيككف ىي است
دكر المعمِّـ فييا المرشد كالمكجو لعممية التعٌمـ، كتقديـ التغذية الراجعة لمطالب، حيث يقـك المعمِّـ عمى 

دة، تتثمؿ في تحديد كفيـ طرح المكضكع في صكرة مشكبلت، يتـ التعامؿ معيا كفؽ خطكات محد
 (.2017المشكمة، ككضع خطة حؿ، كتنفيذ الحؿ، كمراجعة الحؿ كتكسيع نطاقو )أبك مكسى، 

 (Strategy Listening Triangleثمث االستماع )استراتيجية مُ  . د

تعتمد استراتيجيات التٌدريس كفؽ التعمـ البنائي عمى كضع الطمبة في مكاقؼ كمشكبلت حقيقية، يحاكلكف 
ا إيجاد حمكؿ في أثناء البحث كالنقاش كالتنقيب كاالستكشاؼ، فاستعماؿ أفكار النظرية البنائية داخؿ فيي

 الٌصؼ يعد مف التطكرات الحديثة في التٌدريس.

نفسيـ مف خبلؿ مركرىـ بخبرات أمعرفتيـ بقادريف عمى بناء كما تشير النظرية البنائية إلى أف الطمبة 
نفسيـ، كتؤكد االتجاىات التربكية المعاصرة عمى أتيـ كمفاىيميـ كمعانييـ بكثيرة، تؤدم إلى بناء معرف

نفسيـ، مف أأىمية التعٌمـ الفاعؿ القائـ عمى النشاط، كالذم يعتمد عمى إيجابية الطمبة في أف يتعممكا ب
شطيف، مشاركيف ن الطمبة لمتعٌمـ كالفيـ، إذ يككنكفخبلؿ تكفير بيئة غنية بالخبرات التي تزيد مف فرص 

 (.2016ؾ النظرية البنائية )حيدر، كمف نظريات التعٌمـ التي تحقؽ ذل

َـّ تناكؿ ىذه االستراتيجية كاستقصاء أثرىا في تنمية ميارات االستماع الناقد كالقراءة  كفي ىذه الًدراسة ت
 اإلبداعٌية.

 (Listening Triangle Strategy) ثمث االستماعاستراتيجية مُ  2.1.2
  ثمث االستماعمُ  ماىّية استراتيجية .1

ة ليذا التعمُّـ، كتيتـ بيا في أثناء األساسيىي إحدل استراتيجيات التعمُّـ الٌنشط كالتي تستخدـ العناصر 
، كىي االستراتيجية التي تشجع عمى  التعمُّـ كالقراءة، كالكتابة، كالحديث، كاالستماع، كالتفكير، كالتأمؿَّ

 (.2016تعاكنية )الكعبي، مجاميع ثبلثية  التحدث، كاالستماع، كيتـ مف خبلؿميارات 

كىذه االستراتيجية قائمة عمى التعاكف بيف الطمبة، كما كتشجع عمى التحدث كاالستماع كالكتابة لدل 
الطمبة، مما يجعميـ يربطكف ما يتعممكنو بحياتيـ اليكمية في ضكء الممارسات الكاقعية، كتسمح ليـ 
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ـ كتعطيو فرصة لكي يرل مدل انطباع الطمبة معيا مف قبؿ المعمِّ فرصة تدكيف الحمكؿ في بطاقات، يتـ ج
ف كاف لدييـ صعكبة في الفيـ )حيدر،   (.2016كاستيعابيـ المعمكمات في المكضكع المطركح، كا 

 ثمث االستماعخصائص استراتيجية مُ  .2

 تتميز استراتيجية ميثمث االستماع بخصائص، كمف ىذه الخصائص:

 ًدراسةي يكٌكنكا نشطيف، حيث تييئ مناخان مفعمان بالنشاط كالفاعمية يساعد عمى أنيا تتيح فرصة لمطمبة لك
ممتعة، كتعطي فرصة لمجميع بالمشاركة، كتككيف اتجاىات إيجابية نحك المادة الٌدراسية، كما كتدعـ 
 بعض عادات العقؿ المنتجة مثؿ: االستماع بفيـ، كالتحكـ في االندفاع، كالتفكير التعاكني، كتساعد
الطمبة عمى بناء معارفيـ مف خبلؿ مناقشاتيـ الجماعية، حيث تمكنيـ مف تبادؿ اآلراء كاألفكار 
كالمعمكمات، كالتكصؿ إلى حمكؿ كقرارات في أجكاء يسكدىا االحتراـ المتبادؿ، كالعمؿ عمى إشباع 

ت التحصيمية المتفكقة الطمبة ذكم المستكياحاجاتيـ المختمفة، كليا نتائج إيجابية كفاعمة مف خبلؿ اندماج 
يحفزىـ عمى التعمـ ليصبحكا مثميـ كيحظكا بنفس أىميتيـ بالمستكيات المنخفضة كالمتكسطة مما 

 (.2013كمكانتيـ، كليا دكر كبير في تنمية الجكانب االجتماعية كالتربكية )قرني، 

 ثمث االستماعخطوات استراتيجية مُ  .3
 .ةباكنية، تتضمف كؿ مجمكعة ثبلثة طمثبلثية تعؼ عمى مجاميع في الصٌ  ةبـ الطميقسـ المعمَّ  .1
 تي:االستراتيجية عمى النحك اآلكؿ طالب مف طمبة المجمكعة الثبلثية لو دكر محدد في ىذه  .2
أك المكضكع  ،أك المفيـك ،أك الفكرة ،رس، يشرح الدٌ تحدثٌ مي  :الطالب األكؿ في المجمكعة الثبلثية. أ

 المراد تعممو.
د، كيطرح أسئمة عمى الطالب األكؿ لمحصكؿ عمى المزيد مف التفاصيؿ ستمع جي: مي الثانيالطالب . ب

 أك المفيـك المطركح. ،كتكضيح الفكرة ،عف المكضكع
كيقـك  ،(الثانير الحديث الذم يدكر بيف زميميو ) األكؿ ك كسيٌ  ،المجمكعة راقبةمي  الطالب الثالث: يككف. ت

كتب ما يدكر مف نقاش بيف الطالبيف ) األكؿ بتقديـ تغذية راجعة ليما كمما اقتضى األمر ذلؾ، فيك ي
كالشرح الذم يقدـ مف الطالب  ،(الثانيمف خبلؿ رصده لؤلسئمة التي تطرح مف الطالب )  ،(الثانيك 

كيككف أشبو بالمرجع داخؿ  ،أك المكضكع المراد تعممو ،أك المفيـك ،أك الفكرة ،رس)األكؿ( عف الدٌ 
شارات حكؿ ما ك  ،ما دكنو مف مبلحظات في المجمكعة، يقرأ ف دكرهفعندما يحي ،المجمكعة الثبلثية ا 
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ه، فيقكؿ حيف يأتي دكره في المجمكعة الثبلثية، قاؿ زميمي أحمد كذا، كذكر زميمي محمد ذكره زميبل
 كذا ككذا.

ـ بتبديؿ األدكار بيف الطمبة في كؿ مجمكعة، في مكاقؼ تعميمية أخرل، أك تبديؿ األدكار: يقـك المعمِّ  .3
 (.2011أفكار، كمفاىيـ جديدة )الشمرم، ك  اكؿ مكضكعات،عند تن

 األسس التربوية التي تستند إلييا استراتيجية ُمثمث االستماع .4

 ( ىي:2008مف األسس التربكية التي تستند إلييا استراتيجية ميثمث االستماع كما يراىا عطية )

 ؿ.تنمية القيـ االجتماعية كاالىتماـ المتباد .1
 .كفاعميف في التعمـ، كزيادة ثقتيـ بأنفسيـ لطمبة نشيطيفجعؿ ا .2
 يات النظر المتعددة نحك المادة.مف خبلؿ تبادؿ اآلراء ككجبيف الطمبة تحقيؽ عممية التفاعؿ  .3
 فكارىـ كمكازنتيا بأفكار اآلخريف.فرصة الختبار أ إعطاء الطمبة .4
 دور الطالب في استراتيجية ُمثمث االستماع .5

التعميمية، إذ يقـك بالمياـ كاألٌنشطة التي تككٌؿ إلييـ مف قبؿ المعمِّـ،  يعتبر الطالب ىك محكر العممية
كيتعاكف مع أقرانو كيجيب عف االستفسارات التي تكجو إليو، كيكٌكف مستعدان كميتمان كمتفاعبلن بإيجابية في 

يستنتج المكاقؼ التعميمية التي تيييئ لو داخؿ الٌصؼ مما يحقؽ األىداؼ التعميمية لمٌدركس، كما ك 
 (.2016)امبك سعيدم كالحكسنية، كيمخص كيكتب كيحؿ المشكبلت التي تكاجيو 

 دور المعمِّم في استراتيجية ُمثمث االستماع .6

يقتصر دكر المعمِّـ في ىذه االستراتيجية عمى تنظيـ بيئة التعمـ، كيعمؿ عمى تصميـ الٌدركس كأنشطتيا، 
قات إيجابية، كما كيقـك المعمِّـ عمى مراعاة الفركؽ بيف كيعمؿ عمى تشجيع التعاكف بيف الطمبة كبناء عبل

، كيككف قادران عمى إدارة الٌدرس إدارة ذكية مكجية نحك تحقيؽ  الطمبة، كضبط الٌصؼ كتقديـ التعزيز البلـز
 (.2016األىداؼ المرجكة كالمحددة )عطية، 

شط يتمركز نشاط الطمبة ـ النٌ يجيات التعمُّ أفَّ استراتيجية ميثمث االستماع مف استرات البىاًحثةكمما سبؽ ترل 
مف مياـ مف المعمَّـ  فييا عمى مبدأ التعاكف فيما بينيـ، كاالعتماد عمى أنفسيـ في إنجاز ما يككؿَّ إلييـ

داخؿ الٌصؼ، كزيادة ثقتيـ بأنفسيـ مف خبلؿ تبادؿ اآلراء ككجيات النظر، كما كتنمي ىذه االستراتيجية 
 قراءة.ميارتي االستماع، كال
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 (Critical Listening) االستماع الناقد 3.1.2
  ُّبّية ومياراتياغة العرَ الم 

تيعد المُّغة عنصران بارزان مف عناصر الرقي البشرم إف لـ تكف سببان فيو، فيي الكسيمة التي يمكف بيا أف 
اآلخريف، لذا  نتعٌمـ كنعٌمـ كلٌمغة دكر عظيـ في حياة اإلنساف كالمجتمع، فيي كسيمة االتصاؿ كالتكاصؿ مع

فإف تعمميا أمر ضركرم كحيكم لكؿ عنصر بشرم سعيان لمكصكؿ إلى التقدـ كالرقي الثقافي كالفكرم 
 (.2003)مصمح، 

كتنقسـ الٌمغة إلى عدة ميارات رئيسة ىي: االستماع، كالكبلـ، كالقراءة، كالكتابة، كيطمؽ عمى االستماع 
عمى الكبلـ كالكتابة الميارات اإلنتاجية، كتعد ميارة القراءة كالقراءة الميارات االستقبالية، في حيف يطمؽ 

مف أىـ الميارات الٌمغكية التي يستخدميا الميتعمـ، فمف خبلؿ القراءة يستطيع الميتعمـ التعرؼ عمى العالـ 
الخارجي، كقراءة القرآف الكريـ، كاألحاديث النبكية الشريفة، كاالطبلع عمى الصحؼ كالمجبلت، كغيرىا 

 (.2015المكاد المكتكبة )أبك الركس، مف 

غة األساسية، كتنمية ىذه الميارات بما تعمـ بميارات المٌ تزكيد المي  ةبيٌ غة العرى فمف أىداؼ تعميـ ميارات المُّ 
ؽ أكبر قدر كالكتابة، لتحقيٌ  ،كالقراءة ،كالتحدث ،يتناسب كقدرتو العقمية، كجعمو مسيطرا عمى االستماع

غة سكاء كانت منطكقة أـ ، فالمُّ غةؿ بيف ميارات المُّ تية، كأصبح مف الصعب الفصٌ ممكف مف التنمية الذا
ا يكنو مف مشاعر مف أرقى كسائؿ االتصاؿ اإلنساني، كمف خبلليا يستطيع الفرد التعبير عمَّ تعدُّ مكتكبة 

 (.2011مف أفكار كأراء )المخزكمي، كأحاسيس، كما يجكؿ في خاطره 

غكية األخرل، كيرتبط ت التكاصؿ، كىك فف لغكم يترتب عميو فيـ الفنكف المٌ كاالستماع ىك أكلى ميارا
غة األخرل ارتباطا كثيقا، فعبلقة االستماع بالقراءة عبلقة تقـك عمى أف سبلمة االستماع بميارات المُّ 

لمراحؿ جيدا، كالطمبة في ا إال إذا كاف مستمعان  القراءة مرتبطة بسبلمة االستماع فبل يككف القارئ جيدان 
 (.2010)الشنطي،  يقرؤكفاألكلى يتذكركف ما يسمعكف أكثر مف تذكرىـ ما 

كفي ضكء ما سبؽ اتضح لمباحٌثة أفَّ السماع عممية تٌكلد مع اإلنساف، كتعتمد عمى سبلمة األذف، كما 
كتعتمد عمى األصكات المنطكقة فقط، في حيف االستماع ميارة مكتسبة، كتتضمف ربط األصكات 

 ات الحسٌية كالحركٌية لممتحدث.باإليماء
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 االستماع (Listening) 

كثيرة ال تحصى، يعتمد عمييا في مجاؿ نمكه كتعممو، كمف ىذه  لقد خمؽ ا اإلنساف، كجعؿ لو نعمان 
النعـ نعمة السمع، فا خمؽ الحكاس، كجعميا مترابطة، ليتعمـ اإلنساف بطريقة مترابطة، كىي الطريقة 

 التعمـ، كاالستماع أكؿ عممية يقـك بيا الطفؿ عندما يأتي إلى الدنيا، فيك يككف مستمعان ك  ،الطبيعية لمنمك
 (.2014يتحدث، أك يقرأ، أك يكتب )رشكاف،  قبؿ أفَّ 

 ماىّية االستماع .1

 عممية استقباؿ، كبناء معنى، كتقديـ استجابة شفكية، أك مكتكبة. (: بأٌنو445: 2014أبك سرحاف ) عٌرفو

(: بأٌنو عممية عقمية مقصكدة، تستيدؼ استقباؿ المعارؼ، كمحاكلة 8: 2009أبك دية )في حيف تعٌرفو 
 فيميا كتحميميا كنقدىا؛ لتحسيف مياراتو التكاصمية.

كقد يخمط غير المتخصص بيف السماع كاالستماع دكف كعي، فالسماع يعني كصكؿ أصكات إلى حاسة 
ير معقدة، أما االستماع فيعني التركيز كاالنتباه إلى السمع دكف التركيز كاالنتباه، كىي عممية سيمة كغ

أصكات معينة، كىي ميارة معقدة حيث يعطي فييا الشخص المستمع الميتحدث كؿ اىتماماتو، كيعد 
االستماع أحد أىـ ميارات المُّغة عامة؛ ألنَّو األساس الذم تقـك عميو ميارات المُّغة األخرل )عبد القادر، 

2013.) 

 االستماع بأنو عممية مقصكدة مع التركيز كاالنتباه لؤلصكات التي تتمقاىا األذف. اًحثةالبى ؼ كتعرِّ 

 الفرق بين السماع واالستماع واإلنصات .2

كدكف انتباه فيك ىك عبارة عف سماع األذف لذبذبات صكتية، دكف تأمؿ أك تعمؽ كاستجابة، السماع: 
كليس بحاجة لتعٌمـ ألنو فطرم قاط الذبذبات، عممية فسيكلكجية، تعتمد عمى األذف كقدرتيا عمى الت

 (.25: 2011الشكبكي، )

رادة كتحميؿ، مف أجؿ االستفادة، كربط المعنى بالصكت، كقد ينقطع االستماع:  تٌمقي األصكات بقصد كا 
 (.17: 2009لعامؿ ما )أبك دية، 
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كاالنتباه كالتحميؿ كالتقكيـ أعمى درجات االستماع، كيبلزمو الفيـ  كيعٌرؼ أيضان باإلصغاء، فيكاإلنصات: 
: 2010تحدث، كال ينقطع ألم عامؿ، كيختمؼ مف شخص آلخر )الشنطي، لفيـ المقصد مف رسالة المي 

20.) 

 مستويات االستماع ومياراتو .3

 ( أٌف لبلستماع أربعة مستكيات، كىي:2011كيرل عبد الرحيـ كآخركف )

 مستكيات الفيـ كاالنتباه. .1
 ج األفكار الرئيسة.لحديث كاستنتافيـ امستكل  .2
 كاإلجابة عف األسئمة الخاصة بو. فيـ الحديثمستكل  .3
 .االستماع التحميمي كالناقد .4
 أنواع االستماع .4

 (.أٌف لبلستماع أنكاع متعددة بحسب المستمع، كىدفو مف االستماع فمنيا:2009أشارت أبك دية )

أكثر كأكضح، كيكٌكف في مكاقؼ  كىذا النكع مف االستماع بحاجة إلى الدقة كالفيـ االستماع اليقظ:. أ
لقاء التعميمات، كفي قاعات الدٌ التكجييات، ك   ركس كالمحاضرات.ا 

كىذا النكع مف االستماع يحتؿ مكانو في نفس المستمع، عندما يفكر بما سمع  االستماع التحميمي:. ب
 كيقـك بتحميمو إلبداء كجية نظره.

إليو لمحصكؿ عمى معمكمات كأفكار مف كيعمد الفرد  االستماع من أجل الحصول عمى معمومات:. ت
 المتحدث، أك كسائط االتصاؿ المختمفة.

ييدؼ ىذا النكع مف االستماع إلى المتعة كاالنسجاـ، كيحتاج ىذا النكع إلى  االستماع االستمتاعي:. ث
 اليدكء كاالبتعاد عف كؿ ما يشغؿ، كفيو يستجيب المستمع استجابة تامة.

ع الذم تمارسو العامة تجاه المادة المسمكعة مف كسائؿ اإلعبلـ ذلؾ االستما االستماع اليامشي:. ج
 المسمكعة أك المرئية، كمعظـ سماع صغار السف مف ىذا النكع.

ىذا النكع مف االستماع يترتب عمى المستمع أٌف يكٌكف حاضر الذىف منتبيان لٌما  االستماع الناقد:. ح
أك الرفض، بناءن عمى خبرتو أك خبرات اآلخريف  يقاؿ، حتى يستطيع أٌف يناقش كيبدم رأيو إٌما بالقبكؿ

 بأسمكب عممٌي سميـ، كال يأتي ىذا النكع إال لمف لديو قدرو كاؼو مف الثقافة كالكعي المتخصص.
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 عمى االستماع الناقد. البىاًحثةفقد ركزت  الًدراسةكىناؾ العديد مف أنكاع االستماع، كفي ىذه 

 االستماع الناقد (Critical Listening) 

االستماع فف مف فنكف المُّغة، إف لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ، كما أنو ضركرة مف ضركريات الحياة 
الحديثة، ألف الفرد يستخدمو إلى جانب الكبلـ أكثر مف استخدامو القراءة كالكتابة )عبد الرحيـ كالكندرم 

لما يعكسو مف قدرت المستمع  (، كييعٌد االستماع الناقد مف أىـ أنكاع االستماع؛ ذلؾ2011كالمحبكب، 
عمى فيـ الرسالة المسمكعة، فالمستمع ال يستطيع إصدار األحكاـ كنقد الرسالة إال إذا امتمؾ ميارات 
عالية مف االستماع، فالمستمع الناقد يحتاج تركيز كيقظة؛ ليؤدم الدكر الناقد الفعاؿ بصكرة مكضكعٌية 

 (.2013)الزبيدم كالحداد كالكائمي، 

 االستماع الناقدماىّية  .1

يان مف الكعي كاف ان االستماع الذم يييئ لممستمع فرص تقدير الكبلـ المسمكع، كيتطمب ذلؾ قدر ىك 
بداء الرأم إما بالقبكؿ أك الرفض  كر الذىف، كاالنتباهضالمتخصص كالثقافة، كح حتى يستطيع المناقشة، كا 

 (.765: 2015ميـ )عمي كآخركف، ابقة، كذلؾ بأسمكب عممي سأك التعديؿ بناء عمى خبراتو السٌ 

يتطمب فيـ المسمكع، ( االستماع الناقد بأنو: مستكل مف الميارة 101: 2010حكاس ) فتعرٌ في حيف 
كاالنتباه المقصكد، كالمبلحظة، لممارسات العمميات العقمية، التي تتمثؿ في التفسير، كالتحميؿ، كالنقد، 

 كالحكـ عمى صدؽ المحتكل المسمكع.

بداء  بأنو: (876: 2009)االستماع و حميب كلخص اإلنصات إلى المسمكع، كتحميمو، كفيمو، كمناقشتو، كا 
 الرأم فيو.

بأنو ميارة تتطمب االنتباه كالتركيز، لكي يستطيع المستمع النقد  البىاًحثةكفي ضكء التعريفات الٌسابقة تعٌرفو 
بداء رأٌيو كالتنبؤ بأفكار جديد  ة.كتحميؿ ما سمعو كمناقشتو، كا 
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 ميارات االستماع الناقد .2

ستمع إليو كتحكيمو إلى معنى، كمعرفة معانيو، كتحميمو، كفيمو، ىي العممية التي تتعمؽ باستقباؿ المي 
بداء الرأم كالتعمؽ فيو، كتتميز األفكار الرئيسة مف الفرعية، كالكعي بالمسمكع، كتمييز  كمناقشتو، كا 

 (.11: 2014تحدث )رشكاف، المتعمقة بالرسالة كالمي السبب مف النتيجة، كالتقكيمات كاألحكاـ 

 (: بأنيا السرعة في اإلنصات إلى المسمكع، كفيمو، كتقكيمو.893: 2009) كيعرفيا حميبو

 تعميم االستماع الناقد .3

معايير االستماع الجيد، كالكاجبات الخاصة بو،  ،ـ أف يأخذ اعتباره عند تعميـ االستماع الناقدعمى المعمِّ 
شطة إضافية مثؿ: تمخيص الطمبة لممسمكع كتابة، كالعكدة إلى المصادر أف يستخدـ أنٌ  يضان عميو أك 

لمتحقؽ مف المعمكمات كالمعارؼ التي استمعكا إلييا، كذلؾ لمساعدتيـ عمى تنظيـ أفكارىـ كتذكر ما 
 لتالية:كىك األىـ أف يأخذ في اعتباره أيضا إلى جانب ما سبؽ اإلجراءات ا ، كأخيران إليو استمعكا

 ؼ الطمبة بيدؼ االستماع.عرِّ ، أم ينبغي أف يي كاضحان  تحديد الغرض مف خبرة االستماع تحديدان  .1
االنتباه إلى المفردات غير المألكفة، فالكممات غير المألكفة ال بد أف تناقش أكال، لتدخؿ حصيمة  .2

 غكية قبؿ أف يسمعكىا.الطمبة المٌ 
 أحداث كقضايا عصرية تشغؿ باليـ. ربط المادة المسمكعة في خبرة الطمبة، أك .3
نتباه لبعض الاستخداـ بعض التكجيات ككسائؿ فعالة كمساعدة لتحقيؽ غرض االستماع كأف نكجو ا .4

 المبلمح الخاصة لممادة المسمكعة بإعطائيـ فكرة قبؿ االستماع.
يمكف أف لـز األمر، كفي ضكء ذلؾ  اإعادة االستماع إلى األشياء التي أثارت إعجابيـ الشديد إذ .5

ليدرككىا في االستماع األكؿ مع  الثانينسأؿ الطمبة فيما اكتشفكه مف عناصر جديدة في االستماع 
 (.2017لنقد كتقكيـ األفكار كالمعاني )أبك عيطة،  إبداء آرائيـ حكؿ ىذه العناصر تمييدان 

 ة ميارات االستماع إلى عدة أسباب منيا:وقد يرجع إىمال تنميّ  .4
ييـ إلى تقكيـ ما يسمعكف إليو يكجد الطمبة بممارسة ذات معنى، كتتزكيفي دكره ف حيث يكمـ، المعمِّ  .1

 كنقده.
 .سكء فيـ طبيعة االستماع ذاتيا، كعدـ ربط عممية االستماع بالتفكير .2
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إىماؿ تدريس االستماع كنقص البرامج كالمكاد التعميمية البلزمة لتعميـ ميارات االستماع )حكاس،  .3
2010.) 

 ع الناقدأىداف االستما .5

 تتعدد أىداؼ االستماع الناقد، كمف ىذه األىداؼ:

يجابي ان كبير  ان يمعب دكر  .1  في تنمية ميارات التفكير الناقد. ان كا 
بداء الرأم فيو. .2  مساعدة الطالب في التركيز كاإلصغاء لما يدكر داخؿ الٌصؼ مف حكار كنقاش كا 
 عف التحيز. عية بعيدان عمى مقارنة كتحميؿ ما تـ االستماع إليو بمكضك  طالبيشجع ال .3
عمى عدـ التسرع في أم مكضكع مثار لمنقاش، كممارسة المستكيات العميا مف التفكير  طالبتدريب ال .4

 (.2015مف تحميؿ كتركيب كتقكيـ، لمكصكؿ إلى اإلجابات المناسبة )عمي كآخركف، 
 الفرق بين المستمع الناقد والمستمع غير الناقد .6

 بيف االستماع الناقد كاالستماع غير الناقد، كاآلتي:يمكف إبراز الفركؽ الجكىرية 

ف حاضر المكضكع قبؿ االستماع إليو، كيكك لديو ثقافة عامة عف قبؿ االستماع ستمع الناقد المي  .1
ف ثقافتو العامة الناقد تكك ستمع غير الذىف، كيفكر جيدان كيستمع ليدؼ معيف يسعى لتحقيقو، بينما المي 

ز االنتباه،  كيتأثر بما يستمع إليو، كليس لو غرض معيف مف عف المكضكع محدكدة، ال يرك
 االستماع.

الميستمع الناقد أثناء االستماع ييتـ بالسياؽ، كيعطٌي انتباىان كامبلن لما يستمع إليو، كيعطٌي مبلحظات  .2
ذات مغزل، كما كيبحث عف المعاني، كلديو القدرة عمى التمخيص كالتصنيؼ كاإلضافة، بينما 

ير الناقد يقبؿ المعنى الظاىرم مف الكبلـ، كال يعطٌي انتباىان كبيران لما يستمع إليو، كال المستمع غ
 يسجؿ مبلحظات، كما ال يحاكؿ التمخيص أك التصنيؼ أك اإلضافة.

الميستمع الناقد بعد االستماع يفيـ ما يستمع إليو جيدان ثـ يصدر قراران، ثـ ييعيد النظر في المبلحظات  .3
كاألفكار التي أضافيا، بينما الميستمع غير الناقد يستبؽ األحداث، كما كيتمقى الرسالة التي دٌكنيا، 

 (.2011برضا تاـ كال تؤثر عمى سمككو أك عممو أك فيمو )عبد الرحيـ كالكندرم كالمحبكب، 
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 مراحل تدريس االستماع الناقد .7

التعميـ كالتدريب كالتحكـ بالنفس، االستماع ليس عممية طبيعية تتـ بشكؿ تمقائي، كلكنيا تتـ عف طريؽ 
يمر االستماع بخمس مراحؿ منفصمة ك ، جيدان  كعندما يتحقؽ ذلؾ يمكف القكؿ أف الفرد قد أصبح مستمعان 

 ذات عبلقة متبادلة ىي:

ة )مثؿ: المفردات، كاألصكات ة أك المرئيٌ االستقباؿ: ىك عممية سيككلكجية تستقبؿ المؤثرات الصكتيٌ  .1
 (.غير المفظية...الخ

 االنتباه، يتعرض الفرد لمعديد مف المؤثرات التي تستحكذ عمى انتباىو كمنيا: .2
 تحدث أك األصكات في الممرات...الخ.مؤثرات خارجية، مثؿ: كممات المي . أ
 مؤثرات داخمية، مثؿ: األصكات الصادرة مف الشخص نفسو أك األفكار التي تجكؿ بخاطره...الخ.. ب

 رغبة الفرد في االنتباه، كاالنتباه يتطمب بعض الجيد.كالمنبيات كثيرة جدا، كىذا يتطمب 

تبو إلييا، كترجميا، كحدد المعنى تحديد المعنى: أم فيـ المؤثرات الصكتية التي سمعيا الفرد، كان .3
المقصكد منيا، كىذه عممية شخصية، ألنو ال يمكف تحديد ما فيمو الشخص مف الحديث، كىذه 

غة تكمف في عقؿ الفرد، كىذه التصنيفات تنمك باكتساب المُّ  العممية تحدث بكاسطة تصنيفات لغكية
 كبعدىا يتـ تخزينيا في الذاكرة.

التذكر: كيقصد بيا عممية تخزيف المؤثرات الصكتية في عقؿ الفرد عند استقبالو لممؤثرات، كمف ثـ  .4
 استرجاعيا عند الحاجة.

كعمى  ،ف طريؽ تصحيح اإلجاباتالتغذية الراجعة: كىي عممية التأكيد مف فيـ ما سمعو الفرد ع .5
ستمع الرغـ مف أف التغذية الراجعة ميمة لبلستماع الفعاؿ، فإنيا تتجاكز عممية االستماع، كيتحكؿ المي 

رسؿ في العممية االتصالية بدال مف ستمع ىك المي تحدث، كيصبح المي رسؿ عندما يتجاكب مع المي إلى مي 
 (.2010)حكاس،  ستمعان يككف مي  أفَّ 
 (Creative Reading) إلبداعّيةالقراءة ا 4.1.2
 ( القراءةReading) 

فالقراءة مف أىـ غة، كتعد مف أىـ األكلكيات الحياتية إلنساف العصر الحديث، القراءة ىي أحد فنكف المُّ 
مجاالت النشاط الٌمغكم في حياة الفرد كالمجتمع، فيي كسيمة الكتساب المعرفة كالثقافة كاالتصاؿ بنتاج 
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كبمقدار ما يقرأ الفرد  كؿ العصكر، كما تمثؿ القراءة تكسيعان لقدرات الفرد كتنمية لتفكيره،العقؿ البشرم في 
يسمك فكره، كتظير مكاىبو، كتتسع آفاقو، كتبزغ ابتكاراتو، كمف يقرأ تاريخ العمماء كاألدباء كالفبلسفة 

 (.2013القراءة )بخيت كعيسى، ىي  العظماء، يجد أف الصفة الجامعة بيف ىؤالء جميعان 

كتأتي أىمية القراءة كٌكنيا إحدل العكامؿ المؤثرة في تنمية رصيد المعمكمات، كتطكير الخطط، كتشكيؿ 
األبنية المعرفٌية لدل الطالب، فتعٌميـ القراءة مستيدؼ في كٌؿ المراحؿ التعميمية كالمستكيات )الغامدم، 

نيا، كعمى الطالب أف يكتسبيا كأف يعمؿ (، كتيعد القراءة كسٌيمة اتصاؿ كفف ال يمكف االستغناء ع2009
عمى تنميتيا، كىي عممية عقمٌية تشمؿ تفسير الرمكز التي يتمقاىا القارئ عف طريؽ عينيو، كتتطمب ىذه 

 (.2015العممٌية فيـ المعاني كالربط بيف الخبرة الشخصية كالمعاني التي تنقميا األلفاظ )السكيفي، 

ى العالـ المحيط، ككسيمة لمتنمية الفكرية كالكجدانية، كتعتبر محطة لممتعة فالقراءة بالنسبة لمفرد نافذتو إل
كالراحة النفسية في عصر اٌتصؼ بالتقٌمب في قيمو، كالسرعة في تغيراتو؛ مما جعؿ الفرد دائـ التعٌرض 
لمضغط، أٌما بالنسبة لمجماعات فيي كسيمة مف كسائؿ كحدة الجماعة كاألساس الذم تبنى عميو الكحدة 
الفكرٌية لؤلفراد، التي تعد منطمقان لمكحدة الشعكرٌية، كركف مف أركاف تماسكيا، كقكٌتيا، كتقدميا كازدىارىا 

 (.2005)مفمح، 

 ة القراءةماىيّ  .1

( القراءة بأنيا عممية عقمية معقدة تشمؿ تفسير الرمكز المكتكبة إلى معاني 12: 2014عٌرفت نصر )
 ما يصادفو مف مشكبلت، كتتـ آليان مف خبلؿ عمميتيف: مقركءة مفيكمة، كيمكف تكظيفيا في حؿ

إدراؾ الرمكز المكتكبة )حركؼ أك حركات( بكاسطة العيف، كنقؿ صكرىا إلى الدماغ الذم يقـك . أ
دراؾ محتكاىابتحميميا ك   .ا 

الترجمة المفظية لتمؾ الرمكز بكاسطة إشارات، يصدرىا الدماغ إلى أعضاء النطؽ فتحكليا إلى .. ب
 ألفاظ.

( القراءة بأنيا: عممية عضكية يتـ فييا ترجمة الرمكز إلى أصكات ذات 9: 2012عٌرؼ عماد الديف )كقد 
 معنى، كنطقيا نطقٌا صحيحان.

 ماىٌية القراءة بأنيا: عممية ترجمة الرمكز المكتكبة إلى أصكات منطكقة نطقان صحيحاي. البىاًحثةكلخصت 
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 ة القراءةأىميّ  .2

بِّؾى الًَّذم {كؿ كممة أنزليا ا سبحانو كتعالى، في القرآف الكريـ: تبرز أىمية القراءة في أنيا أ اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى

مىؽى  مىؽو   خى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإلًٍ ـي   خى بُّؾى اأٍلىٍكرى ـى ًباٍلقىمىـً   اٍقرىٍأ كىرى مَّ ـٍ يىٍعمىـٍ   الًَّذم عى ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإلًٍ  }عى
بٌية كتبقى ، كلمقراءة أى(5-1)العمؽ،  مية كمكانة عالية تنفرد عف غيرىا مف الميارات األخرل لمُّغة العرى

مبلزمة لئلنساف في المراحؿ التعميمية المختمفة، كما كتيعد القراءة كسيمة اتصاؿ كتكاصؿ بيف األفراد ال 
التذكؽ األدبي يمكف االستغناء عنيا، كما أنيا تساعد عمى تنمية االتجاىات كالقٌيـ المرغكب فييا، كتنمي 

 (.2017كالقدرة عمى تحميؿ المقركء كنقده كاكتساب المعارؼ )المصرم، 

( أٌف القراءة تنمي الممكة المسانٌية مف خبلؿ كثرة القراءة كاالطبلع عمى نماذج 2014كتشير نصر )
صغار األدب مختمفة مف أساليب التعبير، كما أٌنيا تزيد المحصكؿ الٌمغكم لمميتعٌمـ، كعف طريقيا يتذكؽ ال

 كتغرس في نفكسيـ الطمأنينة كالراحة النفسية بسبب قدرتيـ عمى المفظ بشكؿ صحيح.

 ( القراءة اإلبداعّيةCreative Reading) 

إٌف القراءة ميارة لغكية ليا أىميتيا ككنيا تعدُّ أساسان في إحداث عمميتي التعٌميـ كالتعٌمـ، فقد تطكر مفيكـ 
ائفيا، حتى أصبحت تركز عمى الدرجات العميا مف التفكير، مما أدل إلى القراءة، كاتسعت أىدافيا ككظ

ظيكر أنكاع متعددة مف القراءة مف ضمنيا القراءة اإلبداعٌية، كتيعد القراءة اإلبداعٌية مف األىداؼ التي 
ير ، كاإلدراؾ، كتطك لمطمبة لترقى بيـ إلى درجة الكعيتسعى األنظمة التعميمية في العالـ إلى إكسابيا 

اإلبداع، كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى منح الطالب فرصان إلظيار إبداعيـ القرائٌي، كذلؾ بتنكيع مصادر 
 (.2011القراءة )المخزكمي، 

كيصنؼ الٌمغكيكف ميارة القراءة بأنيا مف الميارات االستقبالية، أم أنيا تيعد ميارة سمبية، غير أف الكاقع 
ف القارئ المبدع عندما يقرأ النص فإنو ال يككف مستقببلن فقط، بؿ عكس ذلؾ في القراءة اإلبداعٌية؛ أل

يتعدل حدكد ذلؾ، حيث يتفاعؿ القارئ مع النص المقركء، كيحمؽ بخيالو، لكي يقيـ العبلقات 
كاالستنتاجات المنطقية كالخيالية التي لـ ترد في النص، كيمكف أف يضيؼ القارئ إلى ما ىك مكجكد في 

 (.2015ره كخيالو كخبراتو )أبك الركس، النص مف خبلؿ أفكا
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كيتضح مف تعبير القراءة اإلبداعٌية أنيا كليدة الدمج بيف ميارات القراءة بكصفيا إحدل فنكف الٌمغة، 
كاإلبداع بكصفو ميارة عقمية، حيث يصؿ القارئ إلى أعمى مستكل مف مستكيات التفكير، كيمكف تحسيف 

الكسائؿ كاالستراتيجيات كحؿ المشكبلت، كالعصؼ الذىني، كطرح  ميارات القراءة اإلبداعٌية بكثير مف
 (.2016األسئمة، كغيرىا مف االستراتيجيات )الحايؾ، 

كالقراءة اإلبداعٌية ضركرة عصرية يحتميا العٌصر الذم نعيشو، كتعقد الحياة كتغيرىا السريع، كالحاجة إلى 
ف عمى جعؿ المادة المقركءة مصدران لمتفكير، إيجاد حؿ لممشكبلت، كتكٌكيف جيؿ مف المبدعيف القادري

ضافة أفكارو متنكعة إلى محتكل النص،  ىذه األفكار في مكاقؼ جديدة،  كاستخداـكطرح األسئمة، كا 
كالتكصؿ إلى عبلقات جديدة كفكر جديد، كحمكؿ متنكعة لممشكبلت، فالقارئ في القراءة اإلبداعٌية يصؿ 

 (.2015ى مستكيات التفكير )محمد، في تعاممو مع النص المكتكب إلى أعم

كعمى ضكء ما سبؽ يتبيف أف القراءة ميارة لغكٌية ليا أىميتيا، لككنيا أساسان في إحداث عمميتي التعميـ 
عمى الدرجات العميا كينبغي أال نتكقؼ عند المفيـك الضيؽ التقميدم لمقراءة، بؿ ينبغي أف نركز كالتعٌمـ، 

ذا كانت تنمية مف التفكير؛ كبخاصة عمى ميارا ت القراءة اإلبداعٌية التي تعتبر مف أىـ أنكاع القراءة، كا 
ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل الطمبة مف األىمٌية بمكافو فإف مف ينظر بدقةو إلى استراتيجيات تعميـ القراءة 

يسية في مدارسنا منذ عقكد يجدىا تعتمد في معظميا عمى الحفظ كالتمقيف، كال يكجد ممارسات تدر 
 (.2016تستيدؼ تنمٌية ميارات القراءة اإلبداعٌية، كال تنمٌية اإلبداع ال مف قريب كال مف بعيد )إبراىيـ، 

 ماىّية القراءة اإلبداعّية .1

( بأنيا قدرة الطمبة عمى االنطبلؽ مف قراءة النص المقركء إلى تكليد 160: 2015فيا الشكابكة )يعرٌ 
 كتناسؽ األفكار كجدتيا.أفكار، تتسـ بالجماؿ كدقة الصياغة 

( تعٌرفيا بأنيا عممية عقمية عميا، تتجاكز فيـ القارئ كاستيعابو لمنص 602: 2014بينما المالكي )
المقركء، كالكصكؿ إلى أفكار كاستنتاجات جديدة، كتفسير المكاقؼ الغامضة مف قبؿ الطالب مف خبلؿ 

 ميارات )الطبلقة، كالمركنة، كاألصالة، كالتفاصيؿ(.

 

 



29 
 

 ة القراءة اإلبداعّيةىميّ أ .2

ة تنبع مف األدكار كالكظائؼ التي تحققيا، كالمتمثمة في مساعدة الطالب عمى إف أىمية القراءة اإلبداعيٌ 
طرح األسئمة حكؿ المعمكمات التي لـ تذكر في النص المقركء، كتنمية القدرة عمى التنبؤ مف خبلؿ 

ت طالبالمقدمة في النص، كزيادة ثقة ال احة الفرصة لمكصكؿ إلى استنتاجات، كتكليد أفكار بنفسو، كا 
يجاد عبلقات جديدة )خطاب،  جديدة، كاقتراح حمكؿ متنكعة لممشكبلت، كالتعمؽ في النص المقركء، كا 

2015.) 

( أٌنيا تساعد القارئ عمى التعمؽ في النص المقركء كفيـ 2015كمف أىمٌية القراءة اإلبداعٌية ترل محمد )
ل القارئ الطبلقة، كالمركنة، كاألصالة في الفكر، كتعدد الرؤل لمنص الذم يقرأه، تفاصيمو، كتنمي لد

مثؿ: أٌف يذكر أكثر مف عنكاف لمكضكع كاحد، كأف يذكر أكبر عدد ممكف مف استخدامات الشيء الكاحد، 
ية كاقتراحو بداية كنياية مختمفة عما جاء في النص، باإلضافة إلى غرس الثقة بالنفس كزيادة الدافع

كتفاعؿ القارئ مع النص المقركء، كاستخداـ الطالب مجمكعة مف العمميات، مثؿ: التحميؿ كالتركيب 
 كالربط كاالستنتاج كالنقد.

 (Creative Reading Skillsميارات القراءة اإلبداعّية ) .3

كالتكسع، : األصالة، كالطبلقة، كالمركنة، ىي عدد مف الميارات المنبثقة مف ميارات التفكير اإلبداعيٌ 
ليذه  طمبةة الدالة عمى كؿ ميارة مف ىذه الميارات، كالمدرجة لقياس امتبلؾ الؤشرات السمككيٌ كالمي 

ة المعد ليذه الغاية )الشكابكة، ، مف خبلؿ اختبار القراءة اإلبداعيٌ الميارات الرئيسية لمتفكير اإلبداعيٌ 
2015.) 

يدة لبعض األحداث، كاستخبلص المعاني الضمنية، ة ىي: اقتراح بدائؿ جدف ميارات القراءة اإلبداعيٌ إ
خبلؿ النتائج مف بكاقتراح عناكيف أخرل لممكضكع، كتخيؿ األفكار المطركحة في المكضكع، كالتنبؤ 

عادة صياغة األفكار بأسمكب جديد، كتكليد أفكار جديدة،  المقدمات، كاقتراح بداية مختمفة لممكضكع، كا 
 (.2015)خطاب، ياقات لغكية جديدة كاستخداـ الكممات الجديدة في س

عمى العديد مف  البىاًحثةكتختمؼ ميارات القراءة اإلبداعٌية باختبلؼ الباحثيف كالمفكريف، كبعد إطبلع 
كالكتب التي تناكلت ميارات القراءة اإلبداعٌية، اتضح اتفاؽ معظميا عمى ثبلث ميارات، لذا  الٌدراسات

 كىي:الحالية،  الًدراسةفي  البىاًحثةت شيكعان، كالتي استخدمتيا سكؼ يقتصر الحديث عمى أكثر الميارا
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 الطالقة:ميارة  .1
 إعطاء أفكار جديدة مرتبطة بمكقؼ ما حكؿ النص المقركء.. أ
 اقتراح مفردات بدال مف بعض مفردات النص المقركء، أك عبارات النص المقركء.. ب
 ركس كالعبر المستفادة مف النص المقركء.تحديد الدِّ . ت
 لمرونة:اميارة  .2
 اقتراح عناكيف جديدة مبتكرة لمنص المقركء.. أ
 إعطاء أسباب لظاىرة ما في النص المقركء.. ب
 اقتراح نيايات محتممة لنص مقركء.. ت
 األصالة:ميارة  .3
 التنبؤ باألحداث كالنتائج بناءن عمى المقدمات.. أ
 استخبلص معافو مف المقركء لـ تظير صراحة في النص المقركء.. ب
 (.2007)العكف، يكتنزىا النص األدبي المقركء  لتياستشعار العاطفة ا. ت
 وال يتحقق ىذا النوع من القراءة إال بشروط: .4
ة تكافر أجكاء الحرية، ألف شجرة اإلبداع ال تنمك إال في الضكء كفي اليكاء الطمؽ، فبل قراءة إبداعيٌ  .1

 .ثقافة كالفكري كالقير االجتماعي كالتعميمي كمصادرة الاالستبداد السياسك في ظؿ الكبت الفكرم 
فإنو لف يتمكف مف أف  ، ألف القارئ ميما كاف بارعان حيان  ختار لمقراءة نصان أف يككف النص الذم يي  .2

ستفاد بيا أك عاطفة دافئة، أك يسمع المكتى، إذ ماذا تجدم محاكرة نصكص ميتة ليس فييا فكرة يي 
 (.2011ستمتع بو )الكردم، نتفع بيا، أك تعبير جميؿ يي حكمة يي 

 تنمّية ميارات القراءة اإلبداعّية عوامل .5

تيعتبر الظركؼ المحيطة بأم عممٌية قرائٌية محؿ اىتماـ الباحثيف؛ حتى ييمكنيـ تكظيؼ ىذه الظركؼ أك 
العكامؿ لتحقيؽ أكبر قدر مف ميارات القراءة اإلبداعٌية، كمف العكامؿ التي تسيـ في تنمية القراءة 

 اإلبداعٌية، ما يمي:

داخؿ الٌصؼ كالتي تمعب دكران ميمان في تنمٌية القراءة اإلبداعٌية، كأسمكب المعمِّـ في التٌدريس الجك الدِّراسي 
إلثارة تفكير الطالب في النص المقركء، فينبغي التخمي عف أساليب الرد كالعبارات التقريرية التي يتعامؿ 

ب تٌدريس تفاعمٌية تشجع معيا عمى أنيا مسممات كحقائؽ مطمقة غير قابمة لمنقاش، كاستخداـ أسالي
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المناقشة كالتعامؿ بمكضكعٌية مع االختبلؼ، كاختيار المكاد المقركءة التي تتحدل قدرات الطالب كتفجر 
طاقتو، كما ينبغي إتاحة الحرٌية لمطالب في اختيار ما يقرأ، كتشجيعو عمى التعبير عف الفكرة الكاحدة، أك 

تمؾ العكامؿ أيضان المكتبات كمصادر المعمكمات  المكضكع الكاحد بطرؽ كأساليب متنكعة، كمف
 (.2011اإللكتركنٌية المتنكعة )الغامدٌم، 

 ( بعض العكامؿ التي تساعد في تنمٌية ميارات القراءة اإلبداعٌية، منيا:2016كتيضيؼ بصؿ )

عطاء ه خيارات تزكيد الطالب بالكاجبات المحفزة لمقراءة اإلبداعٌية، مثؿ: تشجيعو عمى تنكع األعماؿ، كا 
مف كاجبات متعددة، كينبغي عمى المعمِّـ أٌف يعتني بكجكد جك عاـ لتقبؿ كؿ األفكار المبدعة، كاعتبارىا 

 ذات قيمة، كمكافأة الطالب عمييا، كتكجيو الجيكد نحك اإلبداع.

تياره كييبلحظ مما سبؽ أٌف معظـ عكامؿ تنمٌية ميارات القراءة اإلبداعٌية يركز عمى المعمِّـ مف حيث اخ
 ألسمكب التٌدريس المناسب إلثارة تفكير الطالب، كطريقة عرضو، كالكسائؿ التعميمية.

 استراتيجيات تنمية ميارات القراءة اإلبداعّية .6

(؛ نظران لشيكعيا في 2014كمف استراتيجيات تنمية القراءة اإلبداعٌية، ما ذكره كؿ مف الزيني كمحمد )
 :المجاؿ التربكم كىي عمى النحك اآلتي

استراتيجية الميناقشة، كاستراتيجية القراءة التفاعمية، كاستراتيجية طرح األسئمة المفتكحة، كاستراتيجية حؿِّ 
المشكبلت، كاستراتيجية ما كراء المعرفة، كاستراتيجية العٌصؼ الذىني، كاستراتيجية التدِّريس الفردٌم 

 التفكير الميتشعب...الخ. كاإلرشادٌم، كاستراتيجية القراءة التبادلية، كاستراتيجية

 األنشطة القرائّية التي تنمّي القراءة اإلبداعّية .7

تيعٌد األنشطة القرائٌية مف أنجح الكسائؿ في تنمٌية ميارات القراءة كالتفكير معان؛ ألنيا تثير الطمبة كتييؤىـ 
عماؿ عقميـ كفكرىـ فييا، كثمة أنشطة متعددة يمكف أف تيسيـ في تطكير ال قدرة عمى القراءة ذىنيان، كا 

 اإلبداعٌية، مف أىميا:

كضع الطمبة أماـ مشكمة كتكميفيـ كضع حمكؿ بديمة ليا، تكميؼ الطمبة بطرح أفكار جديدة كمتنكعة في 
غبلقيا، حيث  عطاء عناكيف بديمة لعنكاف النص المقركء، كتمخيص القصة كا  قضية ما، كتكقع األحداث كا 
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تيسيـ في القدرة عمى القراءة اإلبداعٌية، كتكفر لمطمبة مناخان نفسيان إٌف األنشطة ذات اإلجابات المفتكحة 
كعقميان، كمف خبللو يستطيع الطمبة التعبير عف أنفسيـ، كترفع مستكاىـ الذىنٌي، كينبغي اختيار أنشطة 

فردية، تتحدل قدرات الطمبة كتركز عمى تكليد األفكار أم ثقافة اإلبداع ال ثقافة الذاكرة، كتراعي الفركؽ ال
كالربط بيف خبرات التعمُّـ الٌسابقة كالحالٌية، كتفتح آفاقان كاسعة لمبحث كاالستكشاؼ كحؿِّ المشكبلت )البكر، 

2014.) 

 دور المدرسة والمعمِّم في تنمية اإلبداع وميارات القراءة .8

عتبارىا المؤسسة المدرسة دكران كبيران في تنمية الطاقات اإلبداعٌية، كصناعة كاكتشاؼ المبدعيف، باتمعب 
التربكية التي يتـ فييا تطكير القدرات كالمكاىب، فالمدرسة تعدُّ النمكذج المصغر لممجتمع اإلبداعٌي 
عداده كتربيتو، ليصبح مبدعان مف خبلؿ العزكؼ عف  األكبر، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تدريب الطالب كا 

كسابو قٌيـ التفكير الع  ممٌي كاإلبداعٌي.التمقيف، كتكٌكيف عاطفة نحك العٌمـ، كا 

فطريقة المعمِّميف التي يديركف بيا حجرات دِّراستيـ ىي قمب تٌدريس التفكير؛ فينبغٌي أال يكتفي الطالب 
باإلصغاء لتفكير المعمِّـ فحسب، بؿ عميو أف يندمج ىك نفسو في إنتاج األفكار كصنعيا، لذا يتكقؼ 

كد المعمِّـ؛ فيك يصمـ البرامج مراعٌيان الفركؽ الفردٌية، نجاح برامج تنمٌية ميارات القراءة اإلبداعٌية عمى جي
كيييئ المناخ المدرسٌي، كيشجع الطالب عمى استخداـ ميارات القراءة اإلبداعٌية في مكاقؼ متنكعة، 
فالمعمِّـ راعٌي اإلبداع، كالمسيـ بفاعمٌية في تنمٌية طاقة اإلبداع لدل الطالب، كما أنو يساعد عمى تحقيؽ 

 (.2017ية )الضفيرم، ىذه الغا

( أٌف المدرسة نفسيا سبلح ذك حديف، يمكف أٌف تكٌكف أداة لحرية الطالب كنيضتو، 2011كيرل الكردم )
كفي الكقت نفسو يمكف أٌف تكٌكف كسٌيمة الستبعاده كترسيخ االستبداد لجبلدٌيو، كأٌم تطكير لممدرسة ال بد 

و صاحب رسالة، كليس أجيران يؤدم عمبلن مقابؿ أجر، كىذا أٌف يبدأ بالمعمِّـ، كعمى المعمِّـ أف يؤمف بأن
المعمِّـ إٍف كجد أصبح ىك بذاتو مدرسة جديدة، يشع عممان كطمبتو ينيمكف مف عممو، فالمعمِّـ المبدع 

 صاحب الرسالة، كصاحب التقدـ اإلنسانٌي.
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 الّسابقة الّدراسات 2.2

مف  البىاًحثةمكضكع الًدراسة الحالية، كالتي تمكنت الٌسابقة ذات العبلقة ب الٌدراساتيستعرض ىذا الفٌصؿ 
 الٌدراساتباستعراض  البىاًحثةجمعيا كاالطبلع عمييا، كذلؾ لبلستفادة منيا في الًدراسة الحالية، كقد قامت 

بٌية التي تناكلت  ٌدراسات أجنبية تناكلت  البىاًحثة، كلـ يتكفر بيف يدم استراتيجية ميثمث االستماعالعرى
بٌية كاألجنىبٌية التي تناكلت االستماع الناقد،  لٌدراساتستعرضت ااك كما ، جية ميثمث االستماعاستراتي العرى

بٌية كاألجنىبٌية التي تناكلت القراءة اإلبداعٌية. الٌدراساتك   العرى

 الٌسابقة إلى ثبلثة محاكر رئيسية، كىي: الٌدراسات البىاًحثةكقسمت 

 :لت استراتيجية ميثمث االستماع.التي تناك  الٌدراسات المحور األول 
  التي تناكلت ميارات االستماع الناقد. الٌدراسات :الثانيالمحور 
 :التي تناكلت ميارات القراءة اإلبداعٌية. الٌدراسات المحور الثالث 

، الٌدراساتقدـ، كانتيت بتعقيب عمى ىذه زمنيان مف األحدث إلى األ الٌدراساتبترتيب  البىاًحثةقامت كقد 
 الٌسابقة. الٌدراساتة عف راسة الحاليبو الدً تميزت كاختمفت  كما

 ثمث االستماعراسات تناولت استراتيجية مُ دّ  1.2.2

ميارتي التحدث  ثمث االستماع في تنميةإلى استقصاء فاعمية مي  تىدفالتي  (2017) معةراسة جُ دِ 
بٌيةفي مقرر المُّغة الع ؼ الثالث األساسي بمحافظة رفحالصٌ  كالقراءة لدل طبلب الباحث المنيج  كاتبع ،رى

 ( طالبان 42مف ) كتككنت عينة الًدراسةتجريبية(،  -التجريبي المعتمد عمى تصميـ المجمكعتيف )ضابطة
عٌدة أدكات تمثمت في: ؼ الثالث األساسي في محافظة رفح، كأعٌد الباحث ليذا الغرض الصٌ  مف طبلب

 كبطاقة مبلحظة لمتحدث، اختبارات االستماع كالقراءة،قكائـ بناء لميارات االستماع كالتحدث كالقراءة، ك 
ثمث االستماع ليا أثر أكبر عمى طمبة المجمكعة أف استراتيجية مي الًدراسة عدة نتائج أىميا كأظيرت 

التجريبية، إذ كانت درجات اختبار االستماع كاختبار التحدث كاختبار القراءة، لصالح المجمكعة 
 التجريبية.

ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية ميثمث االستماع في تحصيؿ مادة  التي (2016عبي )ِدراسة الكأٌما 
كاعتمد الباحث المنيج ، العممٌي لدل طمبة الٌصؼ األكؿ المتكسطالجغرافية كتنمية ميارات التفكير 
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غداد/ كاختار الباحث العينة بطريقة قصدية في متكسطة عقبة بف نافع لمبنيف التابعة لتربية ب التجريبي،
 ( طالبان 38لممجمكعة التجريبية ك) ( طالبان 37، بكاقع )( طالبان 75راسة مف )كتككنت عينة الدً الكرخ الثالثة، 

ة، في متغيرات العمر الزمني مجمكعة التجريبية كالضابطالككافأ الباحث بيف طبلب  ،لممجمكعة الضابطة
كمات السابقة، اختبار التفكير العممي(،كأعٌد )اختبار الذكاء، المستكل التعميمي لمكالديف، المعم لمطبلب

، كاختار الباحث الباحث ليذا الغرض اختباريف، أحدىما اختبار تحصيمي، كاآلخر مقياس لمتفكير العمميٌ 
بطريقة قصدية عينة البحث في متكسط عقبة بف نافع لمبنيف التابعة لتربية بغداد/ الكرخ الثالثة ميدانا، 

ريس، إذ ثمث االستماع ليا أثر أكبر مف الطريقة االعتيادية عند التدٌ اتيجية مي كأظيرت النتائج أف استر 
 ؼ األكؿ متكسط.ساعدت عمى زيادة التحصيؿ في مادة الجغرافيا عند طمبة الصٌ 

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية ميثمث االستماع في تحصيؿ  راسة( دِ 2016حيدر )كأجرت 
المنيج التجريبي، كتككف المجتمع  البىاًحثةفي مادة التاريخ، كقد استخدمت المتكسط  الثانيالٌصؼ طالبات 

المتكسط البلتي يدرسف في المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية الحككمية  الثانيالٌصؼ مف طالبات 
سة، ( مدر 21لمبنات، التابعة إلى المديرية العامة لتربية محافظة ديالى في مدينة بعقكبة كالبالغ عددىا )

( حيث 2016-2015المتكسط لمعاـ الدِّراسي ) الثانيحيث طبقت التجربة عمى عينة مف طالبات الٌصؼ 
َـّ اختيارىا بالطريقة القصدية، كبمغ عددىا ) ( طالبة 33( طالبة في الشعبة )أ( ك)32( طالبة بكاقع )65ت

( طالبة، كبالتعييف العشكائي 60)في الشعبة )ب( كبعد استبعاد الطالبات الراسبات بمغ عدد أفراد العينة 
( طالبة ديرِّسىت باستراتيجية ميثمث 30اختيرت الشعبة )أ( لتمثؿ المجمكعة التجريبية البالغ عددىا )

االستماع، كالشعبة )ب( ميثمت المجمكعة الضابطة التي ديرِّسىت بالطريقة االعتيادية، كقد بمغ عدد طالباتيا 
اختباران تحصيميان، كأظيرت النتائج إلى كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية  ثةالبىاحً ( طالبة.  كقد أعٌدت 30)

في التحصيؿ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية البلتي  (α ≤ 0.05)عند مستكل الداللة اإلحصائية 
 ديرسف باستخداـ استراتيجية ميثمث االستماع.

 راسات تناولت ميارات االستماع الناقددِّ  2.2.2

ؼ عمى فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات إلى التعرُّ التي ىدفت  (2016الحربي )ِدراسة 
مدينة الرياض، كلتحقيؽ مقرر المغة اإلنجميزية لدل طالبات المرحمة الثانكية في الناقد في االستماع 

التجريبي، كصٌممت عددان مف األدكات تمثمت في: كالمنيج استخدمت الباحثة المنيج الكصفي يا أىداف
ككتاب  رقمية،القصص قائمة بالاختبار ميارات االستماع الناقد، ك بميارات االستماع الناقد، ك  قائمة
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الثانكم في مدينة الرياض  الثانيؼ راسة عمى عينة مف طالبات الصٌ كطيبِّقت الدً  لممعممة كدليؿ لمطالبة،
، تخداـ القصص الرقميةالتي ديرِّسىت باس ( طالبة في المجمكعة التجريبية24( طالبة، منيـ )44بمغت )

كانت أىـ النتائج التي تكصمت ، ك ( طالبة في المجمكعة الضابطة التي ديرِّسىت بالطريقة االعتيادية20ك)
ريس باستخداـ القصص الرقمية ذا فاعمية كبيرة في تنمية االستماع الناقد لدل أف التدٌ  إلييا الًدراسة

 يزية في مدينة الرياض.طالبات المرحمة الثانكية في مقرر المغة اإلنجم

فقد ىدفت إلى قياس فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجية  (2015األحمدي ) ةراسدً  أٌما
(pdeode في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل )بٌية،  طالبات المرحمة المتكسطة في مقرر المُّغة العرى

لناقد المناسبة لطالبات الصؼ األكؿ المتكسط، كلتحقيؽ ىدفيا فقد تَـّ إعداد قائمة بميارات االستماع ا
كدليؿ  (pdeodeكاختبار ميارات االستماع الناقد، كما تَـّ إعداد برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجية )

( طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ المتكسط، 40لممعممة، كطيبقت أدكات الًدراسة عمى عينة مككنيا مف )
َـّ التكصؿ لمنتائج باستخد اـ اختبار )ت( لحساب داللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدم لعينة كت

الًدراسة، كأظيرت النتائج كجكد تحسف ممحكظ لدل الطالبات في ميارات االستماع الناقد، مما يؤكد 
 فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات االستماع الناقد.

عمى العبلقة بيف مدخؿ تحميؿ الخطاب ؼ إلى التعرٌ  (Yinxiu, 2015و )سيكيونفي حيف ىدفت ًدراسة 
لدل الطبلب الجامعييف في الصيف، كاستخدـ الناقد بالمغة اإلنجميزية كمغة أجنبية كتنمية ميارة االستماع 

( طالبان مف طبلب قسـ المغات األجنبية في 60الباحث المنيج التجريبي، كتككنت عينة الًدراسة مف )
ىـ بطريقة عشكائٌية، كتقسيميـ إلى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية مككنة مف جامعة صينية تـ اختيار 

( طالبان تَـّ 30( طالبان تَـّ تدريسيـ باستخداـ مدخؿ تحميؿ الخطاب، كالمجمكعة الضابطة مكٌكنة مف )30)
ار، كأظيرت تدريسيـ بالطريقة االعتيادية، كلتحقيؽ أىدافيا استخدـ الباحث أداتيف ىما: المقابمة كاالختب

النتائج فاعمية مدخؿ تحميؿ الخطاب في تنمية ميارات االستماع الناقد بالمغة اإلنجميزية لدل عينة 
 البحث.

ـ التبادلي في تحسيف ميارات يىدفت إلى تقصي أثر استراتيجية التعمراسة دً ( 2014أبو سرحان ) كأجرل
بٌيةفي مقرر  لدل طمبة الٌصؼ التاسع األساسياالستماع الناقد  كاتبعت ىذه الًدراسة المنيج ، المُّغة العرى

( فقرة مف 25مككف مف )ميارات االستماع الناقد،  اختبار راسة صٌمـ الباحثكلتحقيؽ ىدؼ الدً التجريبي، 
كطالبة  ( طالبان 121راسة مف )كتككنت عينة الدً نكع االختيار مف متعدد لقياس ميارات االستماع الناقد، 
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ؼ التاسع مف مديرية : شعبتيف تجريبيتيف، كشعبتيف ضابطتيف مف طمبة الصٌ مكزعيف عمى أربع شعب
كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية في ـ، كأظيرت النتائج 2013/2014راسي تربية الزرقاء األكلى، لمعاـ الدِّ 

اختبار االستماع الناقد يعزل ألثر الجنس كلصالح اإلناث، كعدـ كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية يعزل 
 ر التفاعؿ بيف االستراتيجية كالجنس.ألث

الناقد لدل المتعمميف ىدفت إلى تحسيف ميارة االستماع التي  (Arono, 2014أرونو )كجاءت ًدراسة 
، كتككنت التجريبيفي إندكنيسيا مف خبلؿ تكظيؼ الكسائط المتعددة التفاعمية، كاستخدـ الباحث المنيج 

( طالبان ديرِّسكا 126رسكا باستخداـ الكسائط المتعددة التفاعمية، ك)( طالبان جامعيان دُّ 89عينة الًدراسة مف )
باستخداـ الكسائط السمعية، كلتحقيؽ أىدافيا استخداـ الباحث عٌدة أدكات تمثمت في: االختبار، 
كالمبلحظة، كالمقابمة، كأشارت النتائج إلى أف الكسائط المتعددة التفاعمية تيعد أداة تعميمية فٌعالة في 

 سيف االستماع الناقد لدل طبلب الجامعة.تح

الناقد مف ىدفت إلى تنمية ميارات االستماع ًدراسة  (Yang et al., 2013) يانغ وآخرونكأجرل 
لدل طمبة مف  خبلؿ دمج ميارات التفكير الناقد في التدريس باستخداـ المكدؿ كبيئة التعٌمـ االفتراضية

في قرف الكاحد كالعشريف لمكاجية تحديات المنافسة العالمٌية، جامعات تايكاف، باعتبارىا مف ميارات ال
تعميـ المُّغة االنجميزية في الصيف يتـ التركيز عمى اتقاف الطمبة لممفردات كالقكاعد حيث اعتبرت المُّغة 
َـّ التعامؿ معيا بإنصاؼ لكقت طكيؿ في تعميـ  كأحد محتكيات التعميـ، كميارة االستماع لـ تيمؿ بؿ ت

( 83ثكف المنيج التجريبي، كتككنت عينة الًدراسة مف )احً استخدـ البى قد ك غة االنجميزية في الصيف، المُّ 
كميارات االستماع الناقد  طالبان، كأظيرت النتائج تحسف الطمبة بشكؿ ممحكظ في ميارات االستماع بعامة

 .بخاصة

قائـ عمى  عف أثر برنامج تعميميٌ  الكشؼإلى ىدفت  التي (2013) الزبيدي والحداد والوائمي راسةكفي دً 
، في األردف ؼ التاسع األساسيلدل طمبة الصٌ  في تحسيف ميارات االستماع الناقد المنحى التكاصميٌ 

 راسة بيني البرنامج التعميمٌي، كطىٌكر اختبار فيكلتحقيؽ ىدؼ الدً كاتبعت الًدراسة المنيج التجريبي، 
كتككنت عينة عت بيف االختيار مف متعدد، كالسؤاؿ المقالي، ( فقرة تنكٌ 47مككف مف )االستماع الناقد، 

ؼ التاسع األساسي في مدرستيف حككميتيف ىما: مدرسة كطالبة مف طمبة الصٌ  ( طالباٌ 158راسة مف )الدً 
يف لمديرية تربية ت)أبك بكر الصديؽ األساسية لمبنيف(، كمدرسة )ذات النطاقيف األساسية لمبنات( التابع

فقد اختيرتا بالطريقة المتيسرة، ـ، 2010/2011في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي  إربد األكلى،
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كانت أىـ النتائج التي ك الستعداد المدرستيف لمتعاكف مع الباحثيف، كاختيرت الشيعب بالطريقة العشكائية، 
، إذ ساعدت تدريسأف البرنامج التعميمي لو أثر أكبر مف الطريقة االعتيادية عند ال تكصمت إلييا الًدراسة

 ؼ التاسع األساسي.في تحسيف ميارات االستماع الناقد عند طمبة الصٌ 

التي ىدفت إلى الكشؼ عف مدل أىمية ميارة االستماع ( Talalakina, 2012كينا )ال تاالراسة كأٌما دً 
االنجميزية المغة الناقد في تعزيز القدرة عمى الفيـ كاالستيعاب باستخداـ التسجيبلت السمعية في تعميـ 

كمغة ثانية لطمبة الجامعات، ككذلؾ لمعرفة مدل تعزيز ميارة االستماع الناقد مف خبلؿ التسجيبلت 
غة يتعممكف المُّ ة ممف الثانيكطالبة مف طمبة السنة  ( طالبان 60راسة مف )السمعية، كتككنت عينة الدً 

مكعتيف: المجمكعة التجريبية ا إلى مجاالنجميزية كمغة ثانية في جامعة األبحاث الكطنية في مكسكك، قسمك 
( طالبان كطالبة، كتـ استخداـ 30( طالبٌا كطالبة، كالمجمكعة الضابطة مككنة مف )30نة مف )كمكك 

، كباستخداـ االختبار القبمي كالبعدم أظيرت النتائج أف السمعية مع المجمكعة التجريبية التسجيبلت
%، كأشارت 23ميارة االستماع الناقد لدل الطمبة بنسبة استخداـ التسجيبلت السمعية أدل إلى تحسيف 

نتائج التحميؿ المقارف لمبيانات إلى أف طمبة المجمكعة التجريبية قد تفكقكا عمى طمبة المجمكعة الضابطة 
 %.12في ميارة االستماع الناقد بنسبة 

المرحمة  بلميذميارات االستماع الناقد لدل ت إلى تنميةىدفت دراسة ( 2010حواس ) كما كأجرت
كاعتمدت الًدراسة المنيج لكتركني كىك البرمجيات التعميمية، يـ اإلة، باستخداـ أحد أنكاع التعمٌ االبتدائيٌ 

ة عٌدة أدكات تمثمت في: الباحث تأعدٌ  ياكلتحقيؽ ىدفالكصفي، كالمنيج التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة، 
االبتدائي،  الٌساًدسؼ لطمبة الصٌ  رات االستماع الناقدقياس ميااختبار قائمة ميارات االستماع الناقد، ك 

عداد برنامج مقترح لتنمية ميارات االستماع الناقد،  عداد مقياس الميؿ نحك التعٌميـ اإللكتركني، كا  كا 
مكزعيف عمى مف إحدل المدارس االبتدائية لمبنات بتبكؾ، ( طالبة 50راسة مف )كتككنت عينة الدً 

استخداـ  ، كأظيرت النتائج أفَّ الٌساًدسؼ كشعبة ضابطة مف طمبة الصٌ شعبتيف: شعبة تجريبية، 
ريس، إذ ساعدت عمى زيادة التحصيؿ البرمجيات التعميمية ليا أثر أكبر مف الطريقة االعتيادية عند التدٌ 

 األساسي. الٌساًدسؼ ة عند طمبة الصٌ بيٌ غة العرى في مادة المُّ 

دفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ المنحى التكاصمي في ًدراسة في الصيف ى (Ma, 2009ما )كأجرت 
( 89تنمٌية ميارات االستماع الناقد لدل ميتعممي المُّغة االنجميزية كمغة ثانية، تككنت عينة الًدراسة مف )
( 45طالبان كطالبة في المرحمة المتكسطة، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية مككنة مف )
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( طالبة، ديرِّسىت المجمكعة التجريبية باستخداـ كحدة تعميمية قائمة عمى المنحى 20، منيـ )طالبان كطالبة
( طالبة، كالمجمكعة الضابطة 20( طالبان كطالبة، منيـ )44التكاصمي، كالمجمكعة الضابطة مككنة مف )

لتحصيؿ لصالح فديرِّسىت بالطريقة االعتيادية، ككشفت الًدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ا
المجمكعة التجريبية التي ديرِّسىت بكاسطة المنحى التكاصمي، كأظيرت النتائج تفٌكؽ الطالبات في 

 المجمكعة التجريبية عمى الذككر في جميع ميارات االستماع الناقد باستثناء ميارة التقكيـ.

لمشكبلت في تنمية بعض التي ىدفت إلى التعٌرؼ عمى فاعمية طريقة حؿ ا( 2009حميبو ) راسةا دً أمٌ 
 اإلعدادم المعاقيف بصريان بمدارس النكر، كاتبعت الثانيميارات االستماع الناقد لدل تبلميذ الٌصؼ 

كلتحقيؽ ىدفيا أعٌد الباحث عٌدة أدكات تمثمت في: قائمة  ،ذك المجمكعة الكاحدة التجريبي المنيج الًدراسة
لمعاقيف بصريان، كدليؿ لممعمـ، كاختبار ميارات االستماع بميارات االستماع الناقد المناسبة لمتبلميذ ا

اإلعدادم بمدرسة النكر  الثانيتبلميذ معاقيف بصريان بالصؼ  (7)الناقد، كتككنت عينة الدراسة مف 
بالعريش، كأظيرت النتائج فاعمية طريقة حؿ المشكبلت في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل تبلميذ 

 دم المعاقيف بصريان.اإلعدا الثانيالٌصؼ 

 دِّراسات تناولت ميارات القراءة اإلبداعّية 3.2.2

قائـ عمى استراتيجيتي  ؼ أثر برنامج تدريسيٌ ىدفت إلى تعرٌ ًدراسة  (2016الحايك )حيث أجرت 
ؼ العاشر ، لدل طالبات الصٌ تحسيف ميارات القراءة اإلبداعٌية العصؼ الذىني، كقكائـ الكممات في

عٌدة أدكات الباحثة  يا أعٌدتكلتحقيؽ ىدف، الكصفي كالمنيج التجريبيت الًدراسة المنيج كاتبعاألساسي، 
بناء ك  ،تمثمت في: قائمة ميارات القراءة اإلبداعٌية كالمؤشرات السمككية الدالة عمييا، كالبرنامج التدريسي

سـ إلى مجمكعتيف: ( طالبة، كق60راءة اإلبداعٌية، كتككنت عينة الًدراسة مف )اختبار لميارات الق
( طالبة، ديرِّسىت بكاسطة البرنامج المقترح لتحسيف ميارات القراءة 30المجمكعة التجريبية مككنة مف )

( طالبة، ديرِّسىت بالطريقة االعتيادية، كأظيرت النتائج 30اإلبداعٌية، كالمجمكعة الضابطة مككنة مف )
اختبار ميارات القراءة اإلبداعٌية لصالح المجمكعة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء الطالبات في 

 التجريبية.

في  مى فاعمية استراتيجية االستقصاء الجماعيٌ ؼ عالتعرٌ إلى ىدفت  التي( 2015خطاب ) راسةدً كفي 
كاتبعت الًدراسة المنيج التجريبي، العاـ، اإلبداعٌية، لدل طبلب الٌصؼ األكؿ الثانكم ارات القراءة تنمية مي
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بناء بإعداد عٌدة أدكات تمثمت في: بناء قائمة ميارات القراءة اإلبداعٌية، ك قاـ الباحث  ياؽ أىدافكلتحقي
عداد دليؿ المعمـ ككتاب الطالبا ، ختبار ميارات القراءة اإلبداعٌية لطبلب الٌصؼ األكؿ الثانكم، كا 

بمحافظة الشرقٌية، مقسميف ( طالبان مف طبلب الٌصؼ األكؿ الثانكم العاـ 60كتككنت عينة الًدراسة مف )
( 30( طالبان، كالمجمكعة الضابطة مككنة مف )30إلى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية مككنة مف )

تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل  كأظيرت النتائج فاعمية استراتيجية االستقصاء الجماعي فيطالبان، 
 .طبلب المجمكعة التجريبية

يـ المدمج في تنمية فاعمية التعمٌ التعرؼ عمى راسة إلى ىدفت الدً  فقد (2015)س أبو الرو  راسةأما دً 
ة مف الناطقيف بمغات أخرل في المستكل المتقدـ في دكلة بيٌ غة العرى ة لدارسي المٌ ميارات القراءة اإلبداعيٌ 
( 30مف ) راسةتككنت عينة الدً قد ، ك راستوالتجريبي في دً المنيج الكصفي كالمنيج قطر، كاتبع الباحث 

، في مدينة البعكث اإلسبلمٌية بالقاىرة في جميكرٌية مصر العربٌية، كلتحقيؽ ىدفيا أعٌد الباحث دارسان 
كصؿ الباحث إلى تكلقد  مدينة البحكث اإلسبلمٌية التابعة لؤلزىر الشريؼ بمدينة القاىرة في مصر،اختبار 

غة ارسي المُّ ة لدِّ تنمية ميارات القراءة اإلبداعيٌ يـ المدمج في فاعمية التعمٌ مف أىميا، نتائج مجمكعة مف ال
 ة مف الناطقيف بمغات أخرل في المستكل المتقدـ.بيٌ العرى 

المشكبلت في تحسيف ميارات  ىدفت إلى تقصي أثر استراتيجية حؿِّ  التي( 2015الشوابكة ) راسةكفي دً 
 يا، كلتحقيؽ أىدافبع األساسي في األردفاإلبداعٌية لدل طالبات الصَّؼ السَّااإلبداعٌية كالكتابة  القراءة
راسة مف نت عينة الدً اختبار القراءة اإلبداعيَّة، كاختبار الكتابة اإلبداعيَّة، كتككٌ أداتيف:  ثةالباح تأعدَّ 
ة لمبنات، كتـ تقسيميا إلى األساسية ابع األساسي، مف مدرسة القادسيَّ ( طالبة مف طالبات الصؼ السَّ 69)

التي ديرِّسىت نصكص القراءة كفؽ إجراءات ( طالبة، 35تجريبية مككنة مف )العة مجمك المجمكعتيف: 
كالتي ديرِّسىت بالطريقة ( طالبة، 34ضابطة مككنة مف )المجمكعة الك استراتيجية حؿِّ المشكبلت المعتمدة، 

العتيادية كأظيرت النتائج أف استخداـ استراتيجية حؿ المشكبلت لو أثر أكبر مف الطريقة ااالعتيادية، 
 ريس، لصالح المجمكعة التجريبية.عند التدٌ 

ىدفت إلى تنمية ميارات القراءة التأممٌية كاإلبداعٌية لدل طبلب  راسةدً ( 2014السمان ) بينما أجرل
مف خبلؿ بناء استراتيجية تكليفية قائمة عمى المدخؿ الجمالي لمقراءة، المرحمة الثانكية المتفكقيف عقميان 

( طالبان مف الصؼ األكؿ الثانكم 30ث المنيج التجريبي، كتككنت عينة الًدراسة مف )كاستخدـ الباح
المتفكقيف عقميان في محافظة القاىرة، حيث تعتبر محافظة القاىرة بيئة تعميمية ممثمة لبيئات مصر 
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ات القراءة المختمفة، كلتحقيؽ أىدافيا قاـ الباحث ببناء اختبار ميارات القراءة التأممٌية، كاختبار ميار 
اإلبداعٌية، كأظيرت النتائج أف لبلستراتيجية التكليفية القائمة عمى المدخؿ الجمالي لمقراءة فاعمٌية في تنمية 

 ميارات القراءة التأممٌية كاإلبداعٌية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم المتفكقيف عقميان.

غة شؼ عف درجة تضميف كتاب المُّ راسة ىدفت إلى الكدً ( 2013الحوامدة وبني عيسى ) في حيف أجرل
كاستخدـ الباحثاف األساسي ميارات القراءة اإلبداعٌية، كدرجة اكتساب الطمبة ليا،  الٌساًدسؼ بٌية لمصٌ العرى 

األساسي في  الٌساًدسؼ ( طالبان كطالبة مف طمبة الصٌ 274راسة مف )نت عينة الدً ، كتكك المنيج الكصفي
كتـ اختيار أفراد ة، المدارس بالطريقة القصديٌ  تر (، كقد ايختي2012/2013لكاء الككرة لمعاـ الدِّراسي )

 الًدراسة قاـ ىداؼكلتحقيؽ كالعينة بالطريقة العشكائية البسيطة، الًدراسة بالطريقة العشكائٌية البسيطة، 
كأشارت داعٌية، لميارات القراءة اإلب بناء اختبار أدائيٌ الباحثاف بتطكير قائمة بميارات القراءة اإلبداعٌية، ك 

عدـ كجكد ارتباط داؿ إحصائيا بيف تضميف النتائج أف درجة االكتساب كانت متكٌسطة، كما كأظيرت 
األساسي، كدرجة اكتساب الطمبة ليا،  الٌساًدسؼ ة لمصٌ بيٌ غة العرى لمٌ ميارات القراءة اإلبداعٌية في كتاب ا

( في اكتساب طمبة a ≤ 0.05إلحصائية )كعدـ كجكد اختبلؼ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ا
 األساسي في لكاء الككرة ميارات القراءة اإلبداعٌية يعزل لمتغير الجنس. الٌساًدسؼ الصٌ 

ًدراسة ىدفت إلى معرفة مدل فعالية التدريب القائـ عمى استراتيجية ( 2013بخيت وعيسى )كقد أجرل 
كانعكاسو عمى فعالية الذات لدل عينة مف طبلب  العصؼ الذىني في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية،

ذك  الباحثاف المنيج شبو التجريبيبجامعة الممؾ سعكد، كاعتمد قسـ التربية الخاصة بكمية التربية 
( طالبان، مف طبلب قسـ التربية الخاصة 60المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كتككنت عينة الًدراسة مف )

( طالبان 17( طالبان بمسار صعكبات التعمـ، ك)28سعكد، كاشتممت عمى ) بكمية التربية بجامعة الممؾ
( طالبان بمسار االضطرابات السمككية كالتكحد، كلتحقيؽ أىدافيا أعٌد 15بمسار اإلعاقة السمعية، ك)

ثاف أدكات تمثمت في: اختبار القراءة اإلبداعٌية، كمقياس فعالية الذات، كاعتمد الباحثاف اختبار احً البى 
لمصفكفات المتتابعة لرافف لمذكاء، كأعٌد الباحثاف البرنامج التدريبي المقترح القائـ عمى استراتيجية ا

العصؼ الذىني لتنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية كفعالية الذات لدل عينة مف طبلب التربية الخاصة 
ية العصؼ الذىني عمى تنمية بجامعة الممؾ سعكد، كأظيرت النتائج فعالية التدريب القائـ عمى استراتيج

 ميارات القراءة اإلبداعٌية، كانعكاسو عمى فعالية الذات.
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في تحسيف  ـ التعاكنيٌ الكشؼ عف أثر استراتيجية التعمُّ  إلىىدفت التي ( 2012العجالن ) راسةكفي دً 
ة، ة السعكديٌ ربيٌ مدينة الرياض بالمممكة الع، لدل طبلب الٌصؼ األكؿ الثانكم في ةميارات القراءة اإلبداعيٌ 

 ؼ األكؿ الثانكممف طمبة الصٌ  ( طالبان 53راسة مف )كتككنت عينة الدً كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، 
راسة فييما، كتـ اختيار اختيرتا بالطريقة القصدية؛ لسيكلة تطبيؽ الدً مف مدرستيف حككميتيف، كقد 

( 24تجريبية )المجمكعة الاسة إلى مجمكعتيف: ر الشعبتيف بالطريقة العشكائية، كقسـ الباحث أفراد الدً 
ديرِّسىت بالطريقة ، ( طالبان 29ضابطة )المجمكعة الك  ديرِّسىت باستخداـ استراتيجية التعمُّـ التعاكني، ،طالبان 

( أسئمة تقيس 10مككف مف )ة، القراءة اإلبداعيٌ يا قاـ الباحث ببناء اختبار كلتحقيؽ ىدفاالعتيادية، 
ـ التعاكني ليا أثر أكبر في كأظيرت النتائج أف استخداـ استراتيجية التعمُّ كالمركنة، ميارتي الطبلقة 

 ريس.عند التدٌ  ؼ األكؿ الثانكمٌ ة لدل طمبة الصٌ تحسيف ميارات القراءة اإلبداعيٌ 

قائـ عمى استراتيجية مطكرة لمقراءة،  إلى بناء برنامج تعميميٌ ىدفت  راسةدً ( 2012الحوامدة ) كما كأجرت
، استخدمت الكظيفية لدل طمبة الٌصؼ التاسع األساسية كالكتابة ياس أثره في تنمية القراءة اإلبداعيى كق

إلى مجمكعتيف:  كطالبة، فقد قسمت ( طالبان 127راسة مف )، كتككنت عينة الدً المنيج التجريبي البىاًحثة
كطالبة،  ( طالبان 65ككنة مف )ضابطة مالمجمكعة الكطالبة، ك  ( طالبان 62تجريبية مككنة مف )المجمكعة ال

بالطريقة العشكائية مف مدرستي المفرؽ األساسية األكلى لمبنيف، كالربيع بنت معكذ  جمكعتافمكاختيرت ال
ة، كاختبار القراءة اإلبداعيٌ  يا أعٌدت الباحثة أداتي الًدراسة كىما: اختباركلتحقيؽ أىداف، ة لمبناتاألساسي

( بيف متكسطي a ≤ 0.05ائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )، كأظيرت النتالكتابة الكظيفية
ة لصالح المجمكعة التجريبية، راسة عمى االختبار البعدم في ميارات القراءة اإلبداعيٌ درجات أفراد الدً 

ككجكد فركؽ دالة إحصائيا أيضا لصالح المجمكعة التجريبية في تنمية ميارات الكتابة الكظيفية، كلـ 
 ة كالكتابة الكظيفية.ائج أثرا لمتفاعؿ بيف البرنامج كالجنس في تنمية ميارات القراءة اإلبداعيٌ تظير النت

، غة اإلنجميزيةكتبت بالمٌ التي أجريت في بيئة عربية، ك  (Alsamadani, 2011الصمداني )كأٌما ًدراسة 
رائي في تنمية ميارات القراءة معرفة فعالية استراتيجية التعٌميـ المستندة إلى االستيعاب الق إلى ىدفتفقد 

( 85لدل الطبلب األجانب الدارسيف في الجامعات السعكدية، كتككنت عينة الًدراسة مف )اإلبداعٌية 
طالبان، كالمجمكعة الضابطة ( 42طالبان، كقد قسمت إلى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية مككنة مف )

راتيجيات القراءة المستندة إلى االستيعاب القرائٌي، ( طالبان، كأشارت النتائج إلى أف است43مككنة مف )
تساعد عمى دمج الطبلب في العممية التعميمية، كتتيح ليـ فرصة تنظيـ الكقت، كترتيب األفكار 
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كمناقشتيا، كما كتساعد عمى رفع مستكل اإلدراؾ كاالستيعاب القرائي، كتحديد مستكل ىذا االستيعاب 
 كتصحيح األخطاء ذاتيان.

ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية فكؽ معرفية تستند إلى فقد ( 2011المخزومي ) اسةر في دً 
ة العمٌيا في األساسيلدل طمبة مرحمة التعميـ ة أدكات ككرت لمتفكير في تنمية ميارات القراءة اإلبداعيٌ 

كطالبة، مف طمبة  ( طالبان 265األردف، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، كتككنت عينة الًدراسة مف )
الٌصؼ العاشر األساسي، كاختيرت بالطريقة القصدية في المدارس التابعة لمديرية تربية إربد التعميمية 

باستخداـ ( طالبان، ديرِّسىت 144ة، كتَـّ تكزيعيـ عمى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية كعددىا )الثاني
( طالبان، ديرِّسىت بالطريقة 121كعددىا ) ضابطةالكعة مجمالك االستراتيجية المستندة ألدكات ككرت لمتفكير، 

االعتيادية، كلتحقيؽ أىدافيا أعٌد الباحث أدكات تمثمت في: قائمة بميارات القراءة اإلبداعٌية، كاختبار 
كأظيرت النتائج أف استخداـ استراتيجية فكؽ معرفية تستند إلى أدكات ككرت  ،ةالقراءة اإلبداعيٌ ميارات 

 ريس.أثر أكبر مف الطريقة االعتيادية عند التدٌ  لمتفكير ليا

ريس القراءة ببعض أثر استراتيجية تدٌ  إلى تعرؼىدفت  التي (2011القاضي والدليمي ) راسةكفي دً 
 األساسيلدل طمبة الٌصؼ التاسع ة، استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات القراءة اإلبداعيٌ 

ـ، كاستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي، 2010_ 2009اـ الدِّراسي في محافظة جرش )األردف( لمع
الكليد الثانكية ( طالبان كطالبة مف طمبة الٌصؼ التاسع في مدرسة )خالد بف 75كتككنت عينة الًدراسة مف )

مجمكعة ال مجمكعتيف: إلى لمبنيف(، كمدرسة )كفر خؿ الثانكية لمبنات( في محافظة جرش، كقد قسمت
كطالبة، كاختيرت  ( طالبان 37ضابطة مككنة مف )المجمكعة الكطالبة، ك  ( طالبان 38مككنة مف )تجريبية ال

في القراءة مف نكع  يا قاـ الباحثاف بإعداد اختبارو تحصيمي  ، كلتحقيؽ أىدافىذه المجمكعات عشكائيان 
ت النتائج كجكد أثر كأظير ( فقرة مراعيان ميارات القراءة اإلبداعٌية، 30مككف مف )االختيار مف متعدد، 

 تعددة لصالح المجمكعة التجريبية.الستراتيجيات بعض الذكاءات الم

إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التفكير المعرفي في تنمية ىدفت راسة دً  (2011الغامدي ) كأجرت
دينة الطائؼ، ثانكم بم الثانيطالبات الٌصؼ لدل  ة في مقرر المُّغة اإلنجميزيةميارات القراءة اإلبداعيٌ 

( 61مف )المنيج التجريبي عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كتككنت عينة الًدراسة  البىاًحثةكاستخدمت 
راسة بطريقة عشكائية عينة الدً  تر كم عممي بمدينة الطائؼ، كقد اختيثان الثانيؼ طالبة مف طالبات الصٌ 

عٌدة أدكات تمثمت في: قائمة بميارات احثة الب يا أعٌدتكلتحقيؽ أىداف، لضماف التكافؤ بيف المجمكعتيف
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كدليؿ لممعٌممة كالطالبة الستخداـ ة، ميارات القراءة اإلبداعيٌ القراءة اإلبداعٌية في المُّغة اإلنجميزية، كاختبار 
كأظيرت النتائج أف استخداـ استراتيجية التفكير المعرفي ليا أثر أكبر في استراتيجية التفكير المعرفي، 

ؼ غة اإلنجميزية مف الطريقة االعتيادية لدل طالبات الصٌ ة في مقرر المُّ رات القراءة اإلبداعيٌ تنمية ميا
 ثانكم. الثاني

راسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية بعض دً ( 2009أبو عكر ) كما كأجرل
كاستخدـ الباحث مدارس خاف يكنس، األساسي ب الٌساًدسؼ الصٌ  ة، لدل تبلميذميارات القراءة اإلبداعيٌ 

 تجريبيةالمجمكعة ال، تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف: ( طالبان 70راسة مف )، كتككنت عينة الدً المنيج التجريبي
قاـ الباحث بإعداد  ياكلتحقيؽ أىداف( طالبان، 35مككنة مف ) ضابطةالمجمكعة ال، ك ( طالبان 35مككنة مف )

اختبار األساسي، ك  الٌساًدسات القراءة اإلبداعٌية المناسبة لتبلميذ الٌصؼ عٌدة أدكات تمثمت في: قائمة ميار 
، كأظيرت النتائج ة، كبرنامج باأللعاب التعميمية لتنمية ميارات القراءة اإلبداعٌيةميارات القراءة اإلبداعيٌ 

ة، بيف في اختبار ميارات القراءة اإلبداعيٌ  بيف متكسط درجات التبلميذ كجكد فركؽ دالة إحصائياٌ 
 المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.

إلى معرفة العبلقة بيف القراءة التي ىدفت  (Kneipp and Kelly, 2009كنيب وكيمي )ًدراسة أما 
، كتككنت عينة صفيكاستخدـ الباحثاف المنيج الك ، المتعة القرائية لدل طمبة الجامعةاإلبداعٌية كتنمية 

( طالبان، كأعٌد الباحثاف استبانة طبقت عمى عينة الًدراسة، كأظيرت النتائج إلى كجكد 225الًدراسة مف )
عبلقة مكجبة بيف المتعة القرائية كميارات القراءة اإلبداعٌية، كفي ضكء النتائج أكصى الباحث بضركرة 

قترح ًدراسة أثر إحدل المكضكعات األدبية في تنمية االىتماـ بالمكضكعات التي تدرس في الكميات، كما ا
 .القراءة اإلبداعٌية لدل طبلب الكميات

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ الشرائط التي ( Zimmermann, 2008زيمرمان )ًدراسة كفي 
ندماج في ، كتنمية اإلدراؾ الخيالي كمساعدة الطبلب عمى االةالمصكرة في تطكير ميارة القراءة اإلبداعيٌ 

استخدـ الباحث المنيج التحميمي، كأشارت النتائج إلى فاعمية الشرائط المصكرة قد بيئة تعميمية إبداعٌية، ك 
في العممية التعميمية، إذ أسيمت بفاعمية في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية كزيادة دافعية الطبلب 

ا لتنمية ميارات القراءة كتطكيرىا، كزيادة القدرة كرغبتيـ في التعٌمـ، كمنح الطبلب الثقة التي يحتاجكني
العرض الفكاىي يزكدنا بالكسائؿ المناسبة لمتعميـ كالتدريب المغكم، كلكؿ ف ،عمى التفاعؿ مع ىذه الميارات
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عرض يكجد ثبلث أك أربع جداكؿ تزكدنا بشيء محدد يمكف الكصكؿ إليو كيككف ممتع، فاألطفاؿ ذكم 
 .عرض الككميدم ككتاب مف عدة صفحاتتمكنيف عندما يتعاممكا مع حجـ الالقراءة المحدكدة غير م

الكشؼ عف أىمية اتباع إلى  (Radcliffe et al., 2008رادلف وآخرون )ًدراسة  ىدفتفي حيف 
في طبلب صفكؼ العمـك في المدارس المتكسطة أساليب تعميمية حديثة لتطكير القراءة اإلبداعٌية لدل 

يكية، إذ أف القراءة اإلبداعٌية في مراحميا المختمفة تسيـ في فيـ النصكص العممية كالية )تكساس( األمر 
، كقد استخدمت البىاًحثة في الٌصؼ الٌساًدس االبتدائي ( طالبان 50كتحميميا، كتككنت عينة الًدراسة مف )

ءة اإلبداعٌية، كأظيرت النتائج أف الخطة ىي إحدل االستراتيجيات الميمة في تنمية القرااختبار قراءة، 
كىي مف االستراتيجيات التي تتطمب كقتان كجيدان كبيريف مف المعٌمـ كالطالب، ذلؾ أنيا تتككف مف ثبلث 

)التنبؤ بمحتكل كتركيب النص قبؿ القراءة أم يتكقع الطالب مشاكؿ  خطكات ىي: الكعي باالستراتيجية
لمعمكمات المعركفة كغير المعركفة عمى )كضع ا ، كعمؽ الفيـ كالمعرفةافتراضية بناءن عمى العنكاف(

الخارطة قبؿ القراءة أم يضع الطالب عبلمة عمى المعمكمات التي يعرفيا كعبلمة استفياـ عمى 
 ، كضبط االستراتيجية عمى نحك يتبلءـ كاحتياجات الطبلب.المعمكمات غير المعركفة(

تمكيا الطالب، ليتمكف مف قراءة التي يجب أف يمالميارات ( Cobral, 2008كابرل )ًدراسة كتناكلت 
الٌدرس قراءة إبداعٌية، كركز في ًدراستو عمى الفرؽ بيف العمميات المتضمنة في أثناء تعٌمـ القراءة 
كالعمميات التي يطبقيا قارئ مختص، كعمى الفرؽ بيف المعرفة الخاصة بالٌمغة المستخدمة، كالٌمغة المتعمقة 

( طالبان مف أعمار مختمفة، أم مف عمر طفؿ 30ة الًدراسة مف )بتحقيؽ اإلدراؾ المغكم، كتككنت عين
)قارئ مبتدئ(، إلى عمر قارئ بالغ، كأشارت النتائج إلى كجكد عبلقة كاضحة بيف القراءة اإلبداعٌية كفيـ 
ية النص، فعممية الفيـ كاإلدراؾ تؤدياف دكران ميمان في تنمية القراءة اإلبداعٌية، كما كأشارت أيضان إلى إمكان

 تنمية الفيـ كاإلدراؾ بعممية تدريب منظمة لمطبلب.

أثر استراتيجية الجدكؿ الذاتي في تنمية ميارات عمى  ؼالتعرٌ  إلى (2007راسة العون )في حين ىدفت دِ 
الباحث المنيج التجريبي، كتككنت كاستخدـ ة، األساسيلدل طمبة المرحمة  ةالقراءة الناقدة كالقراءة اإلبداعيٌ 

كطالبة مف طمبة الٌصؼ العاشر األساسي، ضمف مديرية التربية كالتعميـ  ( طالبان 87اسة مف )ر عينة الدً 
تمثؿ  في أربع شعبفي البادية الشمالية الشرقية، كتـ اختيارىا بطريقة عشكائية عنقكدية، كتَـّ تكزيعيا 

، كشعبة طالبان  (21، شعبة لمذككر مككنة مف )كضمت المجمكعة التجريبية شعبتيف، مجمكعات الًدراسة
( 23، شعبة لمذككر مككنة مف )شعبتيف ضابطة( طالبة، كضمت المجمكعة ال22نة مف )لئلناث مكك 
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قاـ الباحث ببناء اختبارم القراءة الناقدة،  يا( طالبة، كلتحقيؽ أىداف21، كشعبة لئلناث مككنة مف )طالبان 
الجدكؿ الذاتي ليا أثر أكبر في تنمية ميارات  ة، كأظيرت النتائج أف استخداـ استراتيجيةكالقراءة اإلبداعيٌ 

 .ةة مف الطريقة االعتيادية، لدل طمبة المرحمة األساسيالقراءة الناقدة كالقراءة اإلبداعيٌ 

مى استخداـ الكسائط المتعددة، قائـ ع نمكذج تدريسيٌ أ ىدفت إلى بناءراسة دً  (2005الحايك ) كأجرت
كقد اختارت الباحثة عينتيا مف ل طمبة الصَّؼ العاشر األساسي، لد ةتنمية ميارات القراءة اإلبداعيٌ ل

راسة مف كتككنت عينة الدً  مدرسة المفرؽ الثانكية لمبنيف، كمدرسة راية بنت الحسيف الثانكية لمبنات،
( طالبان 55مف الطمبة، فؽ قسمت العينة إلى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية مككنة مف )( 110)

( طالبان كطالبة، كلتحقيؽ أىدافيا بنت الباحثة أداتٌي الًدراسة 55الضابطة مككنة مف ) كطالبة، كالمجمكعة
كجكد فركؽ الًدراسة إلى نتائج ة، كأظيرت القراءة اإلبداعيٌ كىما: األنمكذج التدريسي، كاختبارات ميارات 

ة التجريبية، كعدـ ة لصالح المجمكعذات داللة إحصائية في أداء الطمبة عمى اختبار القراءة اإلبداعيٌ 
ة تعزل لمجنس، باستثناء كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أداء الطمبة عمى اختبار القراءة اإلبداعيٌ 

 .يااإلناث عمى الذككر في تتفكقالتي ميارة الطبلقة 

تٌدريس  ـ التعاكني، فيي أثر استخداـ استراتيجية التعمُّ إلى تقصٌ  (2005السميتي ) راسةكىدفت دً 
ة العميا األساسيكاتجاىات طمبة المرحمة  ةفي تنمية القراءة الناقدة كاإلبداعيٌ  لعة كالنصكص األدبيةالمطا

ؼ العاشر كطالبة، مف طمبة الصٌ  ( طالبان 123راسة مف )بالطريقة التقميدية، كتككنت عينة الدً  نحكىا مقارنان 
ـ، مكزعيف 2004/2005راسي معاـ الدِّ األساسي في مدارس مديرية التربية كالتعميـ، في لكاء بني كنانة ل

إحداىما لمذككر، كاألخرل لئلناث، كتـ اختيار شعبة تجريبية كشعبة عمى أربع شعب في مدرستيف، 
ضابطة في كؿ مدرسة بطريقة عشكائية، كديرِّسىت الشعبتاف التجريبيتاف باستراتيجية التعمُّـ التعاكني كاحدة 

لمجمكعتاف الضابطتاف بالطريقة التقميدية كاحدة لمذككر كاألخرل لمذككر كاألخرل لئلناث، كديرِّسىت ا
ة، في القراءة اإلبداعيٌ  راسة أعٌد الباحث اختباران ، كلتحقيؽ أىداؼ الدً لئلناث، لمدة فصؿ دراسي كامؿ

ة ( فقر 30مككف مف )في القراءة الناقدة،  كاختباران ( فقرة مكزعة عمى أبعاد القراءة اإلبداعٌية، 22مككف مف )
مف نكع االختيار مف متعدد، كما كقاـ الباحث بتطكير مقياس التجاىات الطمبة نحك القراءة الناقدة كالقراءة 

ـ التعاكني في تدريس المطالعة كالنصكص األدبية كأظيرت النتائج أف استخداـ استراتيجية التعمُّ اإلبداعٌية، 
ريس، لدل طمبة المرحمة الطريقة االعتيادية عند التدٌ ة ليا أثر أكبر مف في تنمية القراءة الناقدة كاإلبداعيٌ 

 األساسية العميا.
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راسة ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف بعض ميارات القراءة دً  (2003صالح والمحبوب ) كأجرل
ببناء مقياس ا الباحثاف قامذلؾ لدل طبلب كمية التربية، كلتحقيؽ  التفكير اإلبداعيالقدرة عمى ة ك اإلبداعيٌ 
كذلؾ لمكشؼ عف العبلقة بيف القدرة عمى ، ة، كمقياس جاىز لمتفكير اإلبداعيٌ ات القراءة اإلبداعيٌ لميار 

ة؛ ميارة حؿ المشكبلت، كميارة ابتكار عناكيف جديدة لمنص، كميارة كالميارات القرائيٌ  ،التفكير اإلبداعيٌ 
كتككنت عينة  ذ في كتابة القصة،كبطاقة لتقدير أداء التبلمي، نص المقركء، كميارة كتابة القصةإغبلؽ ال

ة بكميتي التربية بيٌ غة العرى راسة عمى طمبة شعبة المٌ كبعد تطبيؽ إجراءات الدً ( طالبان، 48الًدراسة مف )
كجكد عبلقة مكجبة بيف ميارات القراءة تكصبل إلى بجامعة حمكاف، كالتربية األساسية في الككيت، 

فالقراءة اإلبداعٌية كالتفكير اإلبداعي بينيما صمة كثيقة اإلبداعي،  ة جميعيا، كالقدرة عمى التفكيراإلبداعيٌ 
 (.0.93إذ بمغ معامؿ االرتباط بينيما )كعبلقة مكجبة، 

لدل الطمبة  ميارات القراءة اإلبداعٌية ىدفت إلى تطكيرالتي ( Barrett, 2001باريت )كفي ًدراسة 
القراءة، كجاءت عينة الًدراسة مف الطمبة الذيف  كاتجاىات سمبية نحك ،الذيف يعانكف مف صعكبات قرائية

يعانكف مف صعكبات قرائٌية، كقامت الباحثة بتطكير مجمكعة مف نشاطات القراءة اإلبداعٌية مف خبلؿ 
(، كعرضت Internet( كاالنترنت )Power Pointاستخداـ التكنكلكجيا مثؿ الفيديك كالعركض المتقدمة )

رة كالصكت كالحركة كالمكف كذلؾ لتشجيع ىؤالء الطبلب الذيف كانكا يجدكف الباحثة القصائد بمرافقة الصك 
صعكبة في إنياء الكاجبات المدرسية بدكف تحفيز، ككانكا يعانكف ضعفا قرائيان، كلدييـ اتجاىات سمبية 

عانكف نحك القراءة ككشفت نتائج تحميؿ البيانات بعد تقديـ االختبار البعدم ليـ أنو بالرغـ مف أف الطمبة ي
مف صعكبات قرائية، كلدييـ اتجاىات سمبية نحك القراءة إال أنيـ قرأكا المزيد مف الكتب كغيرىا، كاستمتعكا 
 باستعماؿ التكنكلكجيا التعميمية، كاستطاعكا القياـ بكتابة المقاالت كالرسائؿ كالشعر عبر البريد االلكتركني،

تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية، كأصبحت اتجاىات كأظيرت النتائج أف استخداـ التكنكلكجيا أسيـ في 
 الطمبة إيجابية نحك القراءة.

إلى الكشؼ عف العكامؿ المؤثرة في تنمية القراءة ًدراسة ىدفت ( Davies, 2000ديفز ) كأجرلكما 
حميمي، اإلبداعٌية لدل الطبلب، كدكر تعميميـ في تنمية ىذا النكع مف القراءة، كاستخدـ الباحث المنيج الت

كأشارت النتائج إلى أف غرس عامؿ الثقة في كؿ مف المعٌمـ كالطالب يؤدم دكران كبيران في تنمية القراءة 
اإلبداعٌية لدل الطبلب، كيمكنيـ مف مكاكبة التطكر، كما كأف تنمية القراءة اإلبداعٌية تعد جزءان مف 
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يران مف المعمميف يؤمنكف بأف اإلبداع يشجع اإلبداع التعميمٌي في عممية التٌدريس، فضبلن عف أف عددان كب
 عمى تفسير مككنات العممية اإلبداعٌية، كتقييـ مستكياتيا كنتائج تطبيؽ استراتيجياتيا.

ىدفت إلى تقصي أثر طريقتي التٌدريس المباشر كالمسيؿ فقد ( Roark, 1988رورك )ًدراسة في حيف 
( 85خامس المكىكبيف، كتككنت عينة الًدراسة مف )في ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طبلب الٌصؼ ال

( معممان، اتبع سبعة منيـ أسمكب التٌدريس المباشر، كقٌدمكا 12طالبان مكىكبان، كٌدرس ىؤالء الطبلب )
لطبلبيـ تعميمان منظمان، لتعمـ ميارات القراءة اإلبداعٌية بصكرة متسمسمة كمنظمة، كاتبع خمسة معمميف 

قٌدمكا لطبلبيـ تعميمان أقؿ تنظيمان، كجعمكىـ مستقميف كمعتمديف عمى أنفسيـ في  التدريس المسيؿ، بحيث
التعٌمـ بشكؿ مباشر، كاستمر تٌدريسيـ ثبلثة أشير، كأظيرت النتائج أف طبلب المجمكعة التي ديرِّسىت 

 يس المباشر بفركؽ دالة إحصائيان.بتسييؿ التدريس تفكقت عمى المجمكعة التي ديرِّسىت بالتدر 

 الّسابقة الّدراساتالتعقيب عمى  3.2

 الّسابقة الّدراساتالتعقيب العام عمى  1.3.2

بٌية كاألجنىبية، كىدفت إلى تنمية  الٌدراساتلقد تبيف مف استعراض  السابقة بأنيا تنكعت ما بيف العرى
ما بيف  راساتالدٌ االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية، باستخداـ استراتيجيات مختمفة فقد تنكعت حسب 

القصص الرقمية، كالتعميـ التبادلي، كحٌؿ المشكبلت، كالعصؼ الذىني، كاالستقصاء الجماعي، كالتعميـ 
المدمج، كالتعمـ التعاكني، كالتفكير المعرفي كغيرىا مف االستراتيجيات المتعددة التي أفادت الباحثة بتعميؽ 

فكرم عف كؿ االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية،  كتطكير إطارالكعي الستراتيجيات التدريس المختمفة، 
 كساعدتيا في تطكير ًدراستيا، كأدكاتيا.

راسة في مادة يا، عدـ انحصار مكضكع الدً كتحميم السابقة الٌدراساتاتضح لمباحٌثة مف خبلؿ تفحص كما ك 
ي جمعت ميارات راسة الت، كىذا يعتبر مف أىـ مبررات الدً معينة، أك مرحمة عمرية، أك بيئة محددة

حيث ابقة السٌ  الٌدراساتيجية مثمث االستماع، كتنكعت االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية معان في استرات
(، في 2017تناكلت بعضيا استراتيجية ميثمث االستماع كأثرىا عمى ميارة التحدث كالقراءة كًدراسة جيمعة )

ثمث االستماع كأثرىا عمى التحصيؿ كميارات التفكير ( استراتيجية مي 2016حيف تناكلت ًدراسة الكعبي )
( تناكلت استراتيجية ميثمث االستماع كأثرىا عمى التحصيؿ، كىناؾ 2016العممي، أٌما ًدراسة حيدر )

(، كًدراسة 2016تناكلت االستماع الناقد بكصفو متغيران تابعان مثؿ ًدراسة الحربي ) الٌدراساتبعض 
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(، كًدراسة الزبيدم كالحداد 2014(، كًدراسة أركنك )2014بك سرحاف )(، كًدراسة أ2015األحمدم )
(، في حيف 2009(، كًدراسة حميبو )2009(، كًدراسة ما )2010(، كًدراسة حكاس )2013كالكائمي )

 ( تناكلت االستماع الناقد بكصفو برنامجان لمًدراسة.2012ًدراسة تاالالكينا )

(، كًدراسة 2015(، كًدراسة أبك الركس )2015كًدراسة خطاب )(، 2016كما كتناكلت ًدراسة الحايؾ )
بلف راسة العج(، كدً 2013(، كًدراسة بخيت كعيسى )2014(، كًدراسة السماف )2015الشكابكة )

(، كًدراسة القاضي كالدليمي 2011(، كًدراسة المخزكمي )2011(، كًدراسة الصمداني )2012)
(، كًدراسة 2007(، كًدراسة العكف )2009اسة أبك عكر )(، كًدر 2011(، كًدراسة الغامدم )2011)

 .متغير تابع( القراءة اإلبداعٌية 2005الحايؾ )

 االختالف بين الِدراسة الحالية والّدراسات الّسابقة 2.4.2.2

ىدفت ىذه الًدراسة إلى تنمية ميارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية مف خبلؿ استراتيجية ميثمث 
الٌسابقة ذات االختصاص في  الٌدراساتبأفَّ ىذه الًدراسة جاءت مكممة لما تناكلتو  البىاًحثةع، كترل االستما

 الٌدراساتأنَّيا ًمف  البىاًحثةتنمية ميارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية، إال أف ىذه الًدراسة حسب عمِّـ 
اإلبداعٌية باستخداـ استراتيجية ميثمث االستماع، كطيبقت  النادرة التي تنفرد في ربط االستماع الناقد كالقراءة

ـ(، إضافة إلى 2017/2018ىذه الًدراسة حسب المنياج الجديد الذم أيقرَّ العمؿ بو ليذا العاـ الدِّراسي )
 .األساسي الٌساًدستطبيقيا عمى طمبة الٌصؼ 
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

 الُمقدّمة

في ىذه الًدراسة، كقد شممت المنيج  البىاًحثةرضان لئلجراءات المنيجية التي اتبعتيا تناكؿ ىذا الفصؿ ع
المستخدـ، كطريقة تحديد المجتمع كالعينة، كما شممت كصفان ألدكات الًدراسة كخطكات إعدادىا، كأساليب 

اإلحصائية  التأكد مف صدقيا كثباتيا، باإلضافة إلى اإلجراءات التي اتبعت في التطبيؽ، كالمعالجات
 الميستخدمة في تحميؿ البيانات لمكصكؿ إلى النتائج، كفيما يمي تفصيبلن لذلؾ:

 منيج الِدراسة 1.3

المنيج التجريبي كالتصميـ شبو التجريبي، لمبلءمتو  البىاًحثةمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الًدراسة استخدمت 
ماع في تنمية ميارات االستماع الناقد ألغراض الًدراسة، لمكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية ميثمث االست

 األساسي. الٌساًدسكالقراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

 ُمجتمع الِدراسة 2.3

ـ(، الدارسيف في 2017/2018األساسي لمعاـ الدراسي ) الٌساًدستككف مجتمع الًدراسة مف طمبة الٌصؼ 
( طالبان كطالبة، 6678، كالبالغ عددىـ )خميؿالمدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ كسط ال

إلحصائيات قسـ اإلحصاء  ان ( شعبة، كذلؾ كفق223( طالبة، انتظمكا في )3220( طالبان ك)3458منيـ )
 (.1.3كالتخطيط في مديرية التربية كالتعميـ في كسط الخميؿ، كما يكضح ذلؾ الجدكؿ )
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كأعداد الطمبة في العاـ الدِّراسي  لجنس كعدد الشعبراسة حسب اتكزيع أفراد مجتمع الدً (: 1.3الجدول )
 ـ(2017/2018)

 النسبة المئوية عدد الشعب عدد الطمبة الجنس نوع المدرسة
 (عدد الشعبلــــ)

 %46 102 2968 ذككر حكومة
 %40 89 2972 إناث

 %1 2 71 ذككر وكالة
 %0 1 40 إناث

 %13 29 627 ذككر+ إناث خاصة )مختمطة(
 %100 223 6678 عالمجمو 

 

 عينة الِدراسة 3.3

تككنت عينة الًدراسة مف أربعة شعب، مف مدارس مديرية التربية كالتعميـ كسط الخميؿ، مدرسة األمير 
َـّ اختيارىما بطريقة قصدية، كذلؾ  محمد األساسية لمبنيف، كمدرسة الرياف الثانكية لمبنات، حيث ت

كاستعدادىـ تعاكف الطاقـ اإلدارم راسة، ك راسية المناسبة لمدً الحتكائيما عمى عدد مناسب مف الشعب الد
 .البىاًحثةعضيما البعض لتسييؿ حركة قرب المدرستيف مف بلتطبيؽ الًدراسة، ككذلؾ 

َـّ اختيار شعبتيف مف كؿ مدرسة عشكائيان، كتحديد إحدل الشعب مف كؿ مدرسة عشكائيان كمجمكعة  كت
االستماع، كالشعبة األخرل كمجمكعة ضابطة تتعٌمـ بالطريقة االعتيادية، تجريبية تتعٌمـ باستراتيجية ميثمث 

( 65)ك ( طالبان كطالبة كمجمكعة تجريبية،67( طالبان كطالبة، منيـ )132)كقد بمغ عدد أفراد العينة 
 .( يبيف تكزيع أفراد العينة2.3طالبان كطالبة كمجمكعة ضابطة، كالجدكؿ )
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 نة الًدراسة بمكجب المدرسة كالجنسد عيتكزيع أفرا(: 2.3الجدول )

 الشعبة عدد الطمبة نوع المجموعة الجنس اسم المدرسة
األمير محمد 
 األساسية لمبنيف

 ب 30 ضابطة ذككر

األمير محمد 
 األساسية لمبنيف

 ج 31 تجريبية ذككر

الرياف الثانكية 
 لمبنات

 ب 35 ضابطة إناث

الرياف الثانكية 
 لمبنات

 أ 36 تجريبية إناث

 132 المجموع
 

 المادة التعميمية )دليل المعمِّم وفق استراتيجية ُمثمث االستماع( 4.3

ح كيفية تدٌ بإعداد المادة التعميمية التي تتمثؿ في دليؿ المعمِّ  البىاًحثةقامت  ريس عدد مف ـ الذم يكضِّ
ماـه، النَّباتاتي العطرٌيةي في ًفمى الدِّ  مى الطَّريًؽ( لمصٌ ركس )قٌكةي اإليماًف، أيمكمةه كا  ، حاًدثه عى  الٌساًدسؼ سطيفى

 الخطكات اآلتية: البىاًحثة، كقد اتٌبعت (4)محؽ مي األساسي كفقان الستراتيجية ميثمث االستماع )

   ُّ(، كتَـّ 2017/2018لمعاـ الٌدراسي ) األساسي الٌساًدسؼ ة لمصٌ بيٌ غة العرى االطبلع عمى منياج الم
 لتي تحقؽ العمؿ كفؽ االستراتيجية.اختيار مجمكعة مف الدِّركس ا

  ميف عمى االستراتيجية عمى إرشادات كتعميمات لتدريب المعمِّ  المادة التعميمية كقد احتكتبناء
جراءات   العمؿ بيا، ككذلؾ تحضير دِّركس كفؽ استراتيجية ميثمث االستماع.كا 

 ختصاص كالخبرة، إلبداء عرض المادة التعميمية عمى مجمكعة مف الميحكَّميف الخبراء مف ذكم اال
َـّ تقديميا  َـّ تعديميا بناءن عمى مبلحظات ت الرأم في مدل مناسبتيا لمغرض الذم أيعدَّت مف أجمو، كت

 مف قبؿ الميحكِّميف حتى خرجت بصكرتيا النيائية.
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 صدق المادة التعميمية

لميحكِّميف المختصيف بالتحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية، بعرضيا عمى مجمكعة مف ا البىاًحثةقامت 
بٌية لمٌصؼ  بالمناىج، كأساليب التٌدريس مف دكاترة كأساتذة جامعييف، باإلضافة إلى ميعٌممي المُّغة العرى

جراء التعديبلت  الٌساًدس البلزمة األساسي، لبلستفادة مف خبراتيـ كمبلحظاتيـ حكؿ المادة التعميمية، كا 
 .(4)محؽ لتخرج المادة التعميمية بشكميا النيائي )مي 

 أدوات الِدراسة 5.3

 األدكات اآلتية: البىاًحثةلئلجابة عف أسئمة الًدراسة، استخدمت 

 اختبار االستماع الناقد 1.5.3

ثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل طمبة ىدؼ ىذا االختبار إلى قياس أثر استراتيجية مي 
الٌسابقة  الٌدراساتختبار فقد تَـّ االطبلع عمى األدب النظرم ك كمف أجؿ بناء اال، األساسي الٌساًدسالٌصؼ 

ذات الصمة، كاإلفادة منيا في تحديد الميارات، كالمؤشرات السمككية الدالة عمييا مثؿ ًدراسة الزبيدم 
مثؿ كالمراجع ذات العبلقة  الٌدراساتبمجمكعة مف  البىاًحثةكقد استعانت (، كما 2013كالحداد كالكائمي )

( لبناء االختبار مف أجؿ التعرؼ إلى كيفية صياغة 2014راسة رشكاف )كدً (، 2015سة األحمدم )اًدر 
رئيسة يندرج تحتيا عشريف ميارة فرعية مف ميارات ميارات خمسة األسئمة، حيث قاس االختبار 

صدؽ االستماع الناقد ) ميارة الفيـ، ميارة التمييز، ميارة الحكـ عمى المسمكع، ميارة الحكـ عمى 
ككضعيا في مقدمة االختبار مع مراعاة  كتَـّ صياغة المياراتالمحتكل، ميارة تقكيـ المحتكل المسمكع(، 

 نص قصير يستمع إلييا الطمبة، كعقب النصكاشتمؿ االختبار عمى لمستكل الطمبة، كمبلءمتيا كضكحيا 
مع المؤشرات السمككية  الفقرات حيث قامت الباحثة بإعداد فقرات االختبار بما يتكافؽمجمكعة مف 

كتَـّ إعداد مقياس لممؤشرات كما (، 5ميمحؽ ))فقرة ( 20)االختبار فقرات ، كبمغت ميارات االستماع الناقدل
( فقرة ضمف أربع درجات )متميز، 20السمككية لقياس درجات االختبار مف سمـ تقدير لفظي يتككف مف )

ثبلث درجات )بارع(، كدرجتيف ، )متميز( جاتحيث الدرجة العميا أربع در  ،بارع، متكسط، ضعيؼ(
كالعبلمة  ( درجة،80ف العبلمة الكمية لبلختبار )، كبذلؾ تكك )ضعيؼ( كالصغرل درجة كاحدة)متكسط(، 

َـّ قياس ك ( درجة، 20الدنيا ) )ميمحؽ  الخبرة كاالختصاص ممف خبلؿ عرضو عمى ذك االختبار صدؽ ت
 .(5))ميمحؽ  لحساب ميعامؿ الثباتؿ ارتباط بيرسكف استخداـ معام، كقياس الثبات مف خبلؿ (3)
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 اختبار القراءة اإلبداعّية 2.5.3

ىدؼ ىذا االختبار إلى قياس أثر استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل 
فكير اإلبداعي، عمى األدب التربكم الميتعمؽ بالت البىاًحثةاألساسي، حيثي اطمعت  الٌساًدسطمبة الٌصؼ 

 البىاًحثةكميارات القراءة اإلبداعٌية، كالمؤشرات السمككية الدالة عمييا، بيدؼ تضمينيا في الًدراسة، فكجدت 
(، الميحٌكمة مف قبؿ 2005أف أكثر القكائـ شمكالن كمناسبة لتحقيؽ أىداؼ ىذه الًدراسة قائمة الحايؾ )

بٌية، كما كقد استعانت سبعة عشر ميحٌكمان مف ذكم االختصاص في اإلبدا ع كفي طرائؽ تدريس المُّغة العرى
(، 2009)راسة أبك عكر (، كدً 2012راسات كالمراجع ذات العبلقة كًدراسة الحكامدة )بعدد مف الدٌ  البىاًحثة

َـّ بناء االختبار حسب ميارات القراءة لبناء االختبار مف أجؿ التعرؼ إلى كيفية صياغة األسئمة ، كت
مركنة، ميارة األصالة(، يندرج )ميارة الطبلقة، ميارة اللتي تضمنت ثبلث ميارات رئيسة ااإلبداعٌية 
( 5ثبلث فقرات رئيسة حيث تتككف الفقرة األكلى مف )ف االختبار مف تكك ك ( ميارة فرعية، 14تحتيا )

كنظران اإلبداعٌية، يارات القراءة تتعمؽ بم ( أسئمة4أسئمة، كالفقرة الثانية مف سؤاليف، كالفقرة الثالثة مف )
مفتاحان لتصحيح  البىاًحثةلطبيعة مكضكع البحث الذم يسعى لتنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية، فمـ تعد 

( درجات، 10األكلى )أعطيت الفقرة  االختبار حيث ال تكجد إجابات محددة عف أسئمة االختبار، حيث
( درجة 20بذلؾ تككف العبلمة الكمية لبلختبار )ك ( درجات، 8ة درجتيف، كالفقرة الثالثة )الثانيكالفقرة 

 (.6ميمحؽ ))

 صدق االختبارين 1.1.5.3

االستماع الناقد كاختبار القراءة اإلبداعٌية، ثَـّ عرضو عمى مجمكعة مف تَـّ إعداد الصكرة األكلية الختبار 
بٌية في المدارس كال جامعات كميتخصصيف في الميحكِّميف ذكم الخبرة كاالختصاص مف ميدرسي المَّغة العرى

 (، كذلؾ الستطبلع آرائيـ حكؿ األمكر التالية:3المناىج كطرؽ التٌدريس )ميمحؽ )

 القراءة اإلبداعٌية.، كميارات فقرات االختبار لميارات االستماع الناقد مدل مبلءمة 
 .مدل مناسبة الفقرات لمستكل الطمبة 
 .دقة كسبلمة الفقرات عممٌيان كلغكيان 
 ؼ أك اإلضافة أك التعديؿ في فقرات االختبار.إمكانية الحذ 
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عادة صياغتيا، كقامت  بتعديؿ ما أكصى بو  البىاًحثةكقد أشار الميحكَّمكف إلى تعديؿ بعض الفقرات، كا 
َـّ  ( يبيف اختبار االستماع 5)محؽ مي )النيائية االختباريف في صكرتيما النياية إخراج في الميحكَّمكف، كت

 النيائية. تبار القراءة اإلبداعٌية بصكرتوبيف اخ( ي6)محؽ مي ك)الناقد 

 ثبات االختبارين 2.1.5.3

بالتأكد مف ثبات االختباريف بتطبيقيما عمى عينة استطبلعية، مف مجتمع الًدراسة كمف  البىاًحثةقامت 
َـّ إعادة االختبار بعد أسبكعيف )خارج عينتيا (، كحساب معامؿ الثبات كالذم Test_ Retest، كمف ث

( الختبار االستماع الناقد، كما بمغت قيمة معامؿ الثبات بالنسبة الختبار القراءة 0.81مغت قيمتو )ب
 .كىك معامؿ ثبات مناسب ألغراض الًدراسة (0.90اإلبداعٌية )

 االختبارينزمن  3.1.5.3

ميدة التي بتحديد الزمف المناسب لئلجابة عف فقرات االختبار، عف طريؽ حساب متكسط ال البىاًحثةقامت 
حيث تَـّ تسجيؿ الكقت الذم استغرقتو أكؿ االختباريف،  استغرقيا أفراد العينة االستطبلعية في اإلجابة عف

 ( دقيقة، كذلؾ بتطبيؽ الميعادلة اآلتية:40أف زمف االختبار ) البىاًحثةطالبة كآخر طالبة، كقد كجدت 

 ةزمف إجابة أكؿ طالبة+ زمف إجابة آخر طالبمتكسط الزمف= 

                                    2 

 (8و7ُممحق ) لصعوبة والتمييز لالختبارينمعامل ا 4.1.5.3
  الصعوبةمعامل تحديد 

الصعكبة لفقرات االختباريف )االستماع الناقد، كالقراءة اإلبداعٌية(، بعد معامؿ بتحديد  البىاًحثةقامت 
راسة الًدراسة كىـ مف خارج عينة الدً ( مف طمبة مجتمع 34ية بمغت )تطبيقيما عمى عينة استطبلع

 الفعمية.

 الصعكبة لكؿ فقرة باستخداـ المعادلة اآلتية:معامؿ تَـّ حساب 

 X 100%عدد الذيف أجابكا إجابة خاطئةالصعكبة= معامؿ 

 عدد الذيف حاكلكا اإلجابة                   
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 معامؿ (، كقد تراكح0.82_0.29)الصعكبة لفقرات اختبار االستماع الناقد بيف معامؿ كقد تراكح 
كىي قيـ متفقة مع معيار الصعكبة  ،(0.79_0.32)الصعكبة لفقرات اختبار القراءة اإلبداعٌية بيف 

المقبكؿ ألغراض البحكث التربكية، حيث إف اليدؼ مف حساب معامؿ الصعكبة ىك حذؼ الفقرات التي 
 (.2008)أبك دقة،  (0.2تقؿ عف )

  يزيالتمتحديد معامل 

حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختباريف )االستماع الناقد، كالقراءة اإلبداعٌية(، كفؽ  تَـّ 
 اآلتية:المعادلة 

 x100% عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعة العميامعامل التمييز= 

 ي إحدى الفئتينعدد الطمبة ف                                    

التمييز  معامؿ كقد تراكح(، 0.78_0.20بيف )اختبار االستماع الناقد كقد تراكح معامؿ التمييز لفقرات 
( كىي نسبة مقبكلة، حيث كانت في المستكل المعقكؿ 0.78_0.22)لفقرات اختبار القراءة اإلبداعٌية بيف 

ىك حذؼ الفقرات ف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز مختصكف في القياس كالتقكيـ، حيث إكما قرره ال
 (.2000( )عكدة، 0.2التي تقؿ عف )

 كجاءت نتائج االختباريف مناسبة كما يأتي:

 .جميع األسئمة كاضحة لمطمبة 
 .مدة االختباريف مناسبة 

 الِدراسةإجراءات تطبيق  6.3

 كفيما يأتي تكضيح إلجراءات تطبيؽ الًدراسة:

 ؿ الميمة المكجو إلى مديرية التربية كالتعميـ في كسط الخميؿ، لتسييؿ الحصكؿ عمى كتاب تسيي
 (.1الًدراسة في المدارس )ميمحؽ )ميمة تطبيؽ 
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  التكجو إلى مديرية التربية كالتعميـ كسط الخميؿ، كالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة المكجو إلى
ميمة تطبيؽ الًدراسة بنات، لتسييؿ كمدرسة الرياف الثانكٌية لمة لمبنيف، األساسياألمير محمد مدرسة 
 (.2)ميمحؽ )

  المشرؼ عمى البحث.األستاذ تحديد عنكاف البحث مع 
  لتكٌكيف فكرة حكؿ مكضكع البحث.الٌسابقة الٌدراساتاالطبلع عمى األدب التربكم ك ، 
 ث كتمَّت الميكافقة عمى العنكاف.عمؿ ميخطط البحث كتسميمو لؤلستاذ المشرؼ، عمى البح 
  الثاني األساسي، مف الفصؿ الدِّراسي الٌساًدسؼ بٌية لمصٌ غة العرى المادة الدِّراسية مف كتاب المُّ اختيار 

عداد دليؿ المعمٌ 2017/2018) ماـه، النَّباتاتي العطرٌيةي ـ لممادة الدِّراسية ـ(، كا  )قٌكةي اإليماًف، أيمكمةه كا 
مى الطَّريًؽ(  ، حاًدثه عى ، كالتحقؽ مف صدقو بعرضو عمى مث االستماعثكفؽ استراتيجية مي في ًفمىسطيفى

 (.4حكَّميف ذكم الخبرة )ميمحؽ )مجمكعة مف المي 
  إعداد أدكات الًدراسة كالمتمثمة باختبار ميارات االستماع الناقد، كاختبار القراءة اإلبداعٌية، كذلؾ بعد

اصييف، ثـ إخراجيما الٌسابقة، كتحكَّيميما مف قبؿ االختص الٌدراساتاالطبلع عمى األدب التربكم ك 
 اإلبداعٌية.( اختبار القراءة 6( اختبار االستماع الناقد ك)ميمحؽ )5بصكرتيما النيائية )ميمحؽ )

 ( طالبة، مف مدرسة السيدة زينب األساسية لمبنات، 34تطبيؽ األدكات عمى عينة استطبلعية قكاميا )
حيا، كتدكيف استفسارات الطالبات، ، كالتأكد مف سبلمة الفقرات ككضك ثبات االختباريفلمتأكد مف 

كحساب معامؿ الصعكبة كالتمييز لفقرات االختباريف، كتحديد الكقت البلـز لبلختباريف )مف خبلؿ 
 استغرقتو أكؿ طالبة كآخر طالبة(.حساب ميتكسط الكقت الذم 

 مف  البىاًحثةكف مع اختيار المدارس التي تَـّ تطبيؽ الًدراسة فييا، كاالجتماع مع المدير كالمعمميف لمتعا
أجؿ تطبيؽ الًدراسة، كتعييف الشعب التجريبية كالضابطة فييا، كتكزيع المادة الدِّراسية عمى المعمميف 
بعد صياغتيا كتعريفيا باستخداـ استراتيجية ميثمث االستماع لبلسترشاد بيا، كاالستفادة منيا كشرحيا 

تطبيؽ الًدراسة مف خبلؿ سمسمة مف المقاءات لمطمبة في الشعب التجريبية، كتدريب المعمميف عمى 
 ـز إتباعيا في التٌدريس.معيـ، تَـّ مف خبلليا مناقشة دليؿ المعمِّـ كالخطكات البل

  تطبيؽ االختباريف بشكؿ قبمي عمى عينة الًدراسة )التجريبية كالضابطة(، كىي عينة قصدية قكاميا
َـّ اختيارىا مف مدرستيف إ132) حداىما لمذككر كىي مدرسة )األمير محمد األساسية ( طالبان كطالبة، ت

 كية لمبنات(.لمبنيف(، كاألخرل لئلناث كىي مدرسة )الرياف الثان
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  َـّ تٌدريس المادة التدريسية المذككرة سابقان، عمى المجمكعة التجريبية باستخداـ تطبيؽ التجربة )حيث ت
تٌدريسيا بالطريقة االعتيادية(، كحضكر  استراتيجية ميثمث االستماع، بينما المجمكعة الضابطة تَـّ 

 .استمرَّ ستة أسابيعلذم راسة ابعض الحصص كمتابعة سير الدً 
  تطبيؽ االختباريف )اختبار االستماع الناقد، كاختبار القراءة اإلبداعٌية( بشكؿ بعدم، عمى العينتيف

 راسة.عد انتياء تطبيؽ الدً التجريبية كالضابطة في كبل المدرستيف، لمذككر كاإلناث في نفس الكقت، ب
 .تصحيح االختبارات كتحميؿ النتائج كتفسيرىا، ككضع التكصيات كالمقترحات المناسبة 

 ُمتغيرات الِدراسة 7.3

 اشتممت الًدراسة عمى المتغيرات التالية:

 الُمتغيرات المستقمة 1.7.3

  ٌ(.االعتيادية، الطريقة ثمث االستماع)استراتيجية مي كىي بمستكييف:  ،ريسطريقة التد 
 إناث(.، كلو مستكياف: )ذككر، المتغير المعٌدؿ الجنس 

 الُمتغيرات التابعة 2.7.3

 أٌما المتغيرات التابعة، فقد شممت:

 .ميارات االستماع الناقد 
  القراءة اإلبداعٌية.ميارات 

 راسةتصميم الدِ  8.3

يمكف التعبير عف تصميـ شممت العينة الكمية لمًدراسة عمى أربع مجمكعات )تجريبية، ضابطة(، ك 
 الًدراسة، كٌما يمي:

E : O1 O2 X O3 O4 

C : O1 O2  O3 O4 
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 إذ إف:

E.المجمكعة التجريبية : 

O1.اختبار االستماع الناقد القبمي : 

O2.اختبار القراءة اإلبداعٌية القبمي : 

X.)الميعالجة التجريبية )استراتيجية ميثمث االستماع : 

O3اع الناقد البعدم.: اختبار تنمية االستم 

O4.اختبار تنمية القراءة اإلبداعٌية البعدم : 

C.المجمكعة الضابطة : 

 الُمعالجة اإلحصائية 9.3

، كتَـّ استخداـ األساليب اإلحصائي SPSS))بتفريع كتحميؿ البيانات مف خبلؿ برنامج  البىاًحثةقامت 
 اإلحصائية اآلتية:

  ؿ الثبات.لحساب معاماستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف 
  تَـّ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، لعبلمات المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة

 االختباريف )اختبار االستماع الناقد، كاختبار القراءة اإلبداعٌية(.الضابطة عمى 
 ( كما كتَـّ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير المصاحبANCOVA لمقارنة متك ،) الطمبة سطات أداء

أداء الطمبة راسة، كلمعرفة داللة الفركؽ في متكسطات ف أسئمة الدً راسة، كاإلجابة ععمى أدكات الدً 
 كالجنس كالتفاعؿ بينيما. في االختباريف حسب طريقة التدِّريس
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الِدراسة

 الُمقدمة

استخداـ إلى الكشؼ عف أثر التي ىدفت عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الًدراسة، ك ىذا الفٌصؿ تناكؿ 
 الٌساًدساستراتيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

األساسي، في مديرية تربية كسط الخميؿ، ككذلؾ معرفة إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة 
 التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

 كفيما يأتي عرضه لمنتائج في ىذا الفٌصؿ تبعان لممتغيرات التابعة:

 النتائج الُمتعمقة باإلجابة عن السؤال األول 1.4

ما أثر استخدام استراتيجية ُمثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد لدى طمبة الّصف 
 ريس والجنس والتفاعل بينيا؟؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدّ األساسي الّساِدس

بحساب  البىاًحثةكلئلجابة عف السؤاؿ تَـّ تحكيمو إلى فرضية صفرية، كالختبار ىذه الفرضية قامت 
األساسي في اختبار االستماع  الٌساًدسالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبلمات الطمبة في الٌصؼ 

 (:1.4ا في الجدكؿ )الناقد، كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التٌدريس، كمٌ 
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في اختبار األعداد ك  (:1.4الجدول )
 ريس كالجنساالستماع الناقد القبمي كالبعدم حسب طريقة التدٌ 

اإلحصاءات  الجنس
 الوصفية

 لبعدينتائج اختبار االستماع الناقد ا نتائج اختبار االستماع الناقد القبمي
 المجموع التجريبية الضابطة المجموع التجريبية الضابطة

 
 

 ذكور

 61 31 30 61 31 30 العدد
المتكسط 
 الحسابي

27.87 30.77 29.34 33.00 36.13 34.59 

االنحراؼ 
 المعيارم

8.74 6.35 7.70 7.52 7.12 7.43 

 
 

 إناث

 71 36 35 71 36 35 العدد
المتكسط 
 الحسابي

33.09 38.69 35.93 38.69 47.53 43.17 

االنحراؼ 
 المعيارم

6.44 8.32 7.92 6.37 5.08 7.24 

 
 

 المجموع

 132 67 65 132 67 65 العدد
المتكسط 
 الحسابي

30.68 35.03 32.89 36.06 42.25 39.20 

االنحراؼ 
 المعيارم

7.97 8.42 8.46 7.44 8.34 8.47 

 

ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعبلمات الطمبة في اختبار  ( أف ىناؾ فركقان 1.4كيبلحظ مف الجدكؿ )
كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الفردية في تنمية االستماع الناقد بيف الطريقتيف الضابطة كالتجريبية، 

، (α ≤ 0.05)الداللة اإلحصائية  المتكسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند مستكل
 :(2.4في الجدكؿ )ا (، ككانت النتائج كمٌ ANCOVAختبار تحميؿ التغاير المصاحب )تَـّ استخداـ ا
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( لمتكسطات عبلمات طمبة الٌصؼ ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب ) (:2.4الجدول )
 في اختبار االستماع الناقد البعدم حسب طريقة التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما الٌساًدس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.001* 191.98 3276.49 1 3276.49 االختبار القبمي
 0.001* 17.35 296.13 1 296.13 طريقة التٌدريس

 0.001* 27.42 468.03 1 468.03 الجنس
طريقة × الجنس
 ريسالتدٌ 

123.62 1 123.62 7.24 *0.008 

   17.07 127 2167.51 الخطأ
المجمكعة الكمية 

 المصححة
9395.48 131    

 (α ≤ 0.05)*دالة عند المستكل 

 النتائج الُمتعمقة بطريقة التّدريس 1.1.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف 2.4يتضح مف الجدكؿ )
ة االعتيادية( كالتجريبية )التي ديرِّست باستخداـ استراتيجية ميثمث االستماع( الضابطة )التي ديرِّست بالطريق
(، كأفَّ قيمة الداللة 191.98ريس لمدرجة الكمية ىي )الناقد بحسب طريقة التدٌ في اختبار تنمية االستماع 

ؾ فركقان ، مما يدؿ أفَّ ىنا(α ≤ 0.05(، كىي أقؿ مف مستكل الداللة اإلحصائية )0.001اإلحصائية )*
طمبة المجمكعة ذات داللة إحصائية بيف عبلمات طمبة المجمكعة الضابطة، مقارنة مع عبلمات 
، (α ≤ 0.05)التجريبية، مما يدؿ عمى أفَّ ىناؾ أثران ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية 

 الٌساًدسؼ دل طمبة الصٌ ثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد لالستخداـ استراتيجية مي 
 ريس.يعزل لطريقة التدٌ  األساسي

تغير طريقة لمي كلمعرفة لصالح مىٍف الفركؽ تَـّ حساب المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء المعيارية 
 :(3.4) ا في الجدكؿريس، كمٌ التدٌ 
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ثمث تخداـ استراتيجية مي المعيارية البعدية السالمتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء  (:3.4الجدول )
 ريساالستماع في تنمية االستماع الناقد حسب طريقة التدٌ 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدَّل العدد ريسطريقة التدّ 
 0.51 40.59 67 تجريبية
 0.53 37.46 65 ضابطة

 

ديرِّست بالطريقة ( أف المتكسط الحسابي المعدَّؿ لممجمكعة الضابطة )التي 3.4يتبيف مف الجدكؿ )
)التي ديرِّست باستخداـ استراتيجية كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبية (، 37.46االعتيادية( ىك )
(، مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة 40.59الذم بمغ )ميثمث االستماع( 

 التجريبية.

 النتائج الُمتعمقة بُمتغير الجنس 2.1.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة المجمكعتيف 2.4مف الجدكؿ ) يبلحظ
ميارات االستماع الناقد لدل الضابطة كالتجريبية في اختبار استخداـ استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية 

( 0.001(، كأف قيمة الداللة اإلحصائية )*27.42بحسب متغير الجنس ىي ) الٌساًدسطمبة الٌصؼ 
مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة ، (α ≤ 0.05)أقؿ مف مستكل الداللة اإلحصائية كىذه القيمة 

ثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل طمبة إحصائية عمى اختبار استخداـ استراتيجية مي 
 تغير الجنس.يعزل لمي  األساسي الٌساًدسالٌصؼ 

تَـّ حساب المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء المعيارية كٌما في الجدكؿ  كلمعرفة لصالح مىٍف الفركؽ
(4.4:) 
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في تنمية اختبار االستماع المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء المعيارية البعدية  (:4.4الجدول )
 حسب ميتغير الجنسالناقد 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدَّل العدد الجنس
 0.56 36.96 61 ذككر
 0.51 41.09 71 إناث
 

مف متكسط  أقؿ(، كىك 36.96( أف المتكسط الحسابي المعدَّؿ لمذككر ىك )4.4يتبيف مف الجدكؿ )
(، أم أنو يكجد أثر الستخداـ استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات 41.09اإلناث الذم بمغ )

ككانت الفركؽ لصالح إناث المجمكعة يعزل لمتغير الجنس،  سالٌسادً االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ 
 التجريبية.

 النتائج الُمتعمقة بالتفاعل بين طريقة التّدريس والجنس 3.1.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة المجمكعتيف 2.4يتضح مف الجدكؿ )
ريبية )التي ديرِّست باستخداـ استراتيجية ميثمث الضابطة )التي ديرِّست بالطريقة االعتيادية(، كالتج

االستماع( في اختبار استخداـ استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل طمبة 
(، كأف 7.24األساسي بحسب التفاعؿ بيف طريقة التٌدريس كالجنس لمدرجة الكمية ىي ) الٌساًدسالٌصؼ 

، كعميو يتـ (α ≤ 0.05)، كىي أقؿ مف مستكل الداللة اإلحصائية (0.008*)قيمة الداللة اإلحصائية 
رفض الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 األساسي الٌساًدسبيف متكسِّطات ميارات االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ  (α ≤ 0.05)اإلحصائية 
داللة  نا إلى االستنتاج أنو يكجد أثر ذكريس كالجنس"، األمر الذم يقكدؿ بيف طريقة التدٌ تعزل إلى التفاع

ثمث االستماع في تنمية ، الستخداـ استراتيجية مي (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية 
التفاعؿ ك  الجنسريس ك يعزل إلى طريقة التدٌ  األساسي الٌساًدسميارات االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ 

 .يمابين
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 الثانيالنتائج الُمتعمقة باإلجابة عن السؤال  2.4

لدى طمبة الّصف القراءة اإلبداعّية ما أثر استخدام استراتيجية ُمثمث االستماع في تنمية ميارات 
 ريس والجنس والتفاعل بينيا؟؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدّ األساسي الّساِدس

يؿ السؤاؿ الرئيسي إلى فرضيات صفرية، كالختبار ىذه الفرضيات تَـّ حساب المتكسط الحسابي تَـّ تحك 
األساسي في اختبار القراءة اإلبداعٌية، كذلؾ  الٌساًدسكاالنحراؼ المعيارم، لعبلمات الطمبة في الٌصؼ 
 (:5.4بحسب الجنس كطريقة التٌدريس، كٌما في الجدكؿ )

تكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في اختبار تنمية األعداد كالم (:5.4الجدول )
 القراءة اإلبداعٌية القبمي كالبعدم حسب طريقة التٌدريس كالجنس

اإلحصاءات  الجنس
 الوصفية

نتائج اختبار القراءة اإلبداعّية 
 القبمي

نتائج اختبار القراءة اإلبداعّية 
 البعدي

 المجموع التجريبية الضابطة موعالمج التجريبية الضابطة
 
 

 ذكور

 61 31 30 61 31 30 العدد
 10.07 10.23 9.90 7.46 7.19 7.73 المتكسط الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

4.55 3.77 4.15 4.69 4.35 4.48 

 
 

 إناث

 71 36 35 71 36 35 العدد
 12.94 13.50 12.37 11.07 11.17 10.97 المتكسط الحسابي

اؼ االنحر 
 المعيارم

4.18 3.51 3.83 4.43 3.50 4.00 

 
 

 المجموع

 132 67 65 132 67 65 العدد
 11.61 11.99 11.23 9.40 9.33 9.48 المتكسط الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

4.61 4.12 4.35 4.68 4.22 4.45 
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ت الطمبة في اختبار ( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية لعبلما5.4كيبلحظ مف الجدكؿ )
كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الفردية في تنمية القراءة اإلبداعٌية بيف الطريقتيف الضابطة كالتجريبية، 

، (α ≤ 0.05)المتكسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية 
 (:6.4ا في الجدكؿ )(، ككانت النتائج كمٌ ANCOVAتَـّ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير المصاحب )

( لمتكسطات عبلمات طمبة الٌصؼ ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب ) (:6.4الجدول )
 في اختبار القراءة اإلبداعٌية البعدم حسب طريقة التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما الٌساًدس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

سط متو  درجات الحرية
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0.001* 702.72 1949.05 1 1949.05 االختبار القبمي
 0.003* 9.47 26.27 1 26.27 طريقة التٌدريس

 *0.047 4.04 11.20 1 11.20 الجنس
طريقة × الجنس
 ريسالتدٌ 

0.06 1 0.06 0.02 0.883 

   2.77 127 352.24 الخطأ
الكمية  المجمكعة
 المصححة

2597.30 131    

 (α ≤ 0.05)*دالة عند المستكل 

 النتائج الُمتعمقة بطريقة التّدريس 1.1.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف 6.4يتضح مف الجدكؿ )
اـ استراتيجية ميثمث االستماع( الضابطة )التي ديرِّست بالطريقة االعتيادية( كالتجريبية )التي ديرِّست باستخد

(، كأفَّ قيمة الداللة 9.47ريس لمدرجة الكمية ىي )بحسب طريقة التدٌ  في اختبار تنمية القراءة اإلبداعٌية
، مما يدؿ أفَّ ىناؾ فركقان (α ≤ 0.05)كىي أقؿ مف مستكل الداللة اإلحصائية (، 0.003*اإلحصائية )

لمجمكعة الضابطة، مقارنة مع عبلمات طمبة المجمكعة ذات داللة إحصائية بيف عبلمات طمبة ا
، (α ≤ 0.05)التجريبية، مما يدؿ عمى أفَّ ىناؾ أثران ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية 
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 الٌساًدسؼ لدل طمبة الصٌ  في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية ثمث االستماعالستخداـ استراتيجية مي 
 ريس.ة التدٌ يعزل لطريق األساسي

لمتغير طريقة كلمعرفة لصالح مىٍف الفركؽ تَـّ حساب المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء المعيارية 
 :(7.4) ا في الجدكؿريس، كمٌ التدٌ 

ثمث المعيارية البعدية الستخداـ استراتيجية مي المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء  (:7.4الجدول )
 ريسحسب طريقة التدٌ  لقراءة اإلبداعٌيةالستماع في تنمية اا

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدَّل العدد ريسطريقة التدّ 
 0.21 11.18 65 ضابطة
 0.20 12.08 67 تجريبية

 

( أف المتكسط الحسابي المعدَّؿ لممجمكعة الضابطة )التي ديرِّست بالطريقة 7.4يتبيف مف الجدكؿ )
)التي ديرِّست باستخداـ استراتيجية  كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبية، (11.18االعتيادية( ىك )
(، مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة 12.08الذم بمغ ) ميثمث االستماع(

 التجريبية.

 النتائج الُمتعمقة بُمتغير الجنس 2.1.4

مفرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة المجمكعتيف ( أف قيمة )ؼ( المحسكبة ل6.4يبلحظ مف الجدكؿ )
الضابطة كالتجريبية في اختبار استخداـ استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية 

( 0.047اإلحصائية )(، كأف قيمة الداللة 4.04بحسب متغير الجنس ىي ) الٌساًدسلدل طمبة الٌصؼ 
، مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة (α ≤ 0.05)اإلحصائية  أقؿ مف مستكل الداللةكىذه القيمة 

لدل طمبة  في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية ثمث االستماعإحصائية عمى اختبار استخداـ استراتيجية مي 
 يعزل لمتغير الجنس. األساسي الٌساًدسالٌصؼ 

لة كاألخطاء المعيارية كٌما في الجدكؿ كلمعرفة لصالح مىٍف الفركؽ تَـّ حساب المتكسطات الحسابية المعدَّ 
(8.4:) 
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اختبار القراءة في تنمية المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء المعيارية البعدية  (:8.4الجدول )
 حسب ميتغير الجنس اإلبداعٌية

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدَّؿ العدد الجنس
 0.23 11.95 61 ذككر
 0.21 11.31 71 إناث
 

(، كىك أكثر مف متكسط اإلناث الذم 11.95( أف المتكسط المعدَّؿ لمذككر ىك )8.4يتبيف مف الجدكؿ )
ثمث االستماع في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية (، أم أنو يكجد أثر الستخداـ استراتيجية مي 11.31بمغ )

 .ح ذككر المجمكعة التجريبيةتغير الجنس، ككانت الفركؽ لصاليعزل لمي  الٌساًدسلدل طمبة الٌصؼ 

 النتائج الُمتعمقة بالتفاعل بين طريقة التّدريس والجنس 3.1.4

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي عبلمات طمبة المجمكعتيف 6.4يتضح مف الجدكؿ )
ميثمث  الضابطة )التي ديرِّست بالطريقة االعتيادية(، كالتجريبية )التي ديرِّست باستخداـ استراتيجية

اإلبداعٌية لدل طمبة  االستماع( في اختبار استخداـ استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات القراءة
(، كأف 0.02بحسب التفاعؿ بيف طريقة التٌدريس كالجنس لمدرجة الكمية ىي ) األساسي الٌساًدسالٌصؼ 

 ، كعميو يتَـّ (α ≤ 0.05)حصائية أعمى مف مستكل الداللة اإل(، كىي 0.883قيمة الداللة اإلحصائية )
قبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى: "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 األساسي الٌساًدسبيف متكسِّطات ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ  (α ≤ 0.05)اإلحصائية 
األمر الذم يقكدنا إلى االستنتاج أنو ال يكجد أثر ذا ريس كالجنس"، تعزل إلى التفاعؿ بيف طريقة التدٌ 

ثمث االستماع في ، الستخداـ استراتيجية مي (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية 
 ريس كالجنسيعزل إلى طريقة التدٌ  األساسي الٌساًدستنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

 .يماالتفاعؿ بينك 
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 ُممّخص نتائج الِدراسة 3.4

 ( إلى:SPSSأشارت نتائج الًدراسة بعد تحميؿ البيانات باستخداـ الرزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )

متكسِّطات بيف  (α ≤ 0.05)د فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ك كج .1
تعزل لطريقة التٌدريس كلصالح  سياألسا الٌساًدسميارات االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ 

 ثمث االستماع.استراتيجية مي 
بيف متكسِّطات  (α ≤ 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .2

 تعزل لمجنس كلصالح اإلناث. األساسي الٌساًدسميارات االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ 
بيف متكسِّطات  (α ≤ 0.05)ل الداللة اإلحصائية كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك  .3

ريس كالجنس تعزل إلى طريقة التدٌ  األساسي الٌساًدسميارات االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ 
 ، ككانت الفركؽ لصالح اإلناث في المجمكعة التجريبية.كالتفاعؿ بينيما

بيف متكسِّطات  (α ≤ 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .4
ريس كلصالح تعزل لطريقة التدٌ  األساسي الٌساًدسميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

 ثمث االستماع.استراتيجية مي 
بيف متكسِّطات  (α ≤ 0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية  .5

تعزل لمجنس ككانت الفركؽ لصالح  األساسي الٌساًدس ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ
 الذككر.

بيف متكسِّطات  (α ≤ 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية د فركؽ ك كجعدـ  .6
ريس كالجنس تعزل إلى طريقة التدٌ  األساسي الٌساًدسميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

 كالتفاعؿ بينيما.
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 صل الخامسالف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُمناقشة النتائج والتوصيات

 الُمقدّمة

أثر استخداـ استراتيجية ميثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الحالية إلى كشؼ سعت الًدراسة 
األساسي، حيث تناكؿ ىذا الفصؿ ميناقشة النتائج التي  الٌساًدسالناقد كالقراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

َـّ التكصؿ إلييا بع مصت ليا ت د تطبيؽ الًدراسة، باإلضافة إلى بعض التكصيات كالميقترحات التي خى
 .البىاًحثة

 النتائجُمناقشة  1.5

 ُمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.5

 الٌساًدسؼ ثمث االستماع في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل طمبة الصٌ ما أثر استخداـ استراتيجية مي 
 ا؟مريس كالجنس كالتفاعؿ بينييختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدٌ  األساسي؟ كىؿ

 ُمناقشة النتائج المتعمقة بطريقة التّدريس

تعزل  (α ≤ 0.05)راسة أٌف ىنالؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة الدً نتائج أظيرت 
مقارنة خداـ استراتيجية ميثمث االستماع( )التي ديرِّست باستلطريقة التٌدريس، كلصالح المجمكعة التجريبية 

استراتيجية كيستدؿ مف ىذه النتائج عمى فاعمية ، )التي ديرِّست بالطريقة االعتيادية( بالمجمكعة الضابطة
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 البىاًحثةكتعزك ، األساسي الٌساًدسفي تحسيف ميارات االستماع الناقد لدل طمبة الٌصؼ ثمث االستماع مي 
اتيجية ميثمث االستماع ال يقتصر ىدفيا عمى التذكر كاستظيار المعمكمات، بؿ ىذه النتيجة إلى أف استر 

تشجع الطمبة عمى أف يتحدثكا كيكتبكا كيربطكا ما تعممكه بخبراتيـ السابقة، كيطبقكنو في حياتيـ اليكمية 
كىذه كما كتجعؿ الطمبة يتعممكف مف خبلؿ انشغاليـ في عمميات التعمـ حسيان كذىنيان كجسديان، 

دؿ األفكار، كمناقشة في، كتبااالستراتيجية أدت بدكرىا إلى زيادة الثقة في نفكس الطمبة كالتفاعؿ الصٌ 
شجع الطمبة عمى طرح أفكارىـ كالتعبير عف آرائيـ بكؿ جرأة في بيئة صفية نشطة يسكدىا  اآلراء، كمما

ي تفكيرىـ، كتطكر تعمميـ االحتراـ المتبادؿ، كاالستماع لكجيات النظر المختمفة، كىذا أدل إلى رق
فية أشعرت الطمبة بالسعادة كأبعدت عنيـ أجكاء الممؿ، كىذا عمؿ عمى تنمية غكم، فيذه البيئة الصٌ المٌ 

(، 2017)راسة جيمعة مع نتائج دً كتتفؽ ىذه النتائج ميارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية لدييـ، 
 (.2016)راسة الحربي ، كدً (2016)راسة حيدر كدً 

 ُمناقشة النتائج المتعمقة بالجنس

ككانت  (α ≤ 0.05)راسة أٌف ىنالؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أظيرت نتائج الدً 
لصالح اإلناث، كربما يعزل تفكؽ اإلناث إلى أف اإلناث يستخدمف النصؼ األيسر مف الدماغ المسؤكؿ 

ء الخبرة، كالطبلقة الٌمغكية كفيـ المفردات، كأف اإلناث يتفكقف في عف القدرات الٌمغكية العميا كعمميات بنا
يجاد التفاصيؿ   (.(Silverman, 2007األعماؿ التي تتطمب الدقة كا 

تفكؽ اإلناث عمى الذككر في المجمكعة التجريبية إلى انضباطية اإلناث، كجديتيف في  البىاًحثةكتعزك 
ف الجرأة في أثناء عرض األعماؿ أكثر مف أقرانيف الذككر، إنجاز األعماؿ كالمياـ بدقة عالية، كلديي

التي أكدت تفكؽ اإلناث عمى (، 2014أبك سرحاف )كاتفقت ىذه النتيجة مع نتائج ًدراسة كؿ مف ًدراسة 
( التي كشفت 2013الذككر في ميارات االستماع، كاختمفت مع نتيجة ًدراسة الزبيدم كالحداد كالكائمي )

 عزل إلى الجنس.عف عدـ كجكد أثر ي

 ُمناقشة النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التّدريس والجنس

ككانت  (α ≤ 0.05)راسة أٌف ىنالؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أظيرت نتائج الدً 
ان الفركؽ لصالح اإلناث في المجمكعة التجريبية، كربما تعزل ىذه النتيجة إلى أف اإلناث يبديف نشاط

كدافعية كاىتمامان كحماسان لبلستراتيجيات الجديدة، حيث اختمفت نتيجة الًدراسة الحالية مع نتيجة ًدراسة أبك 
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التي أشارت إلى عدـ كجكد أثر يعزل ( 2013(، كًدراسة الزبيدم كالحداد كالكائمي )2014سرحاف )
 .بينيمالتفاعؿ كا كالجنس التٌدريس طريقةل

 الثانيلمتعمقة بالسؤال ُمناقشة النتائج ا 2.1.5

ة لدل طمبة ثمث االستماع في تنمية ميارات القراءة اإلبداعيٌ : ما أثر استخداـ استراتيجية مي الثانيالسؤاؿ 
 ريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟األساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدٌ  الٌساًدسؼ الصٌ 

 ُمناقشة النتائج المتعمقة بطريقة التّدريس

تعزل  (α ≤ 0.05)راسة أٌف ىنالؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ظيرت نتائج الدً أ
مقارنة )التي ديرِّست باستخداـ استراتيجية ميثمث االستماع( لطريقة التٌدريس، كلصالح المجمكعة التجريبية 

استراتيجية النتائج عمى فاعمية  كيستدؿ مف ىذه، )التي ديرِّست بالطريقة االعتيادية( بالمجمكعة الضابطة
 البىاًحثة، كتعزك األساسي الٌساًدسفي تحسيف ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ ثمث االستماع مي 

إلى كجكد أثر إيجابي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية، حيث شممت استراتيجية ميثمث االستماع ذلؾ 
الخطكات عممت عمى شد انتباه الطمبة (، كىذه كاتب ستمع،عمى ثبلثة خطكات، كىي: )ميتحدث، مي 

نحك تعمـ القراءة اإلبداعٌية، كتزكيدىـ بحصيمة لغكٌية كعممية، كخبرة بمكاقؼ الحياة التي يـ كاىتمام
ىذه النتائج مع سيمارسكف القراءة فييا، كما كأبدعت في كضع أفكار متشعبة كأفؽ إبداعٌية لدييـ، كتتفؽ 

 (.2015)الشكابكة ، كًدراسة (2016)الحايؾ ، كًدراسة (2016)حيدر  راسةنتائج دً 

 ُمناقشة النتائج المتعمقة بالجنس

ككانت  (α ≤ 0.05)راسة أٌف ىنالؾ فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة أظيرت نتائج الدً 
الطرؽ الحديثة المتبعة في  ىذه النتيجة إلى دافعية الطمبة كحماسيـ نحك البىاًحثة، كتعزك لصالح الذككر

اإلناث، كالذم  أقؿ مف عدد الطالبات داخؿ الٌصؼ التعميميالذككر التٌدريس، باإلضافة إلى عدد الطمبة 
راسة كالحث المستمر عمى في تطبيؽ الدً ـ أثر عمى مجريات التفاعؿ في المياـ التعميمية، كدافعية المعمٌ 

ة النتقاء ما يناسب المادة التعميمية كالعمؿ عمى تكفير مناخ تطكير نفسو كاالستفادة مف الخبرات الجديد
تناكلت الجنس بكصفو متغيران فمعظـ  راسات، كلـ ترد دمناسب فيما انعكس بشكؿ مباشر عمى الطمبة

، (2011كًدراسة المخزكمي )(، 2013)الحكامدة كبني عيسى : ًدراسة تناكلت اإلناث مثؿ الٌدراسات
 .البىاًحثةـ راسة األكلى حسب عمِّ ، كبذلؾ تككف ىذه الدً ت النتيجة لصالح اإلناث( ككان2009) ماراسة كدً 



72 
 

 ُمناقشة النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التّدريس والجنس

 (α ≤ 0.05)فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ال تكجد راسة أٌف ىنالؾ أظيرت نتائج الدً 
عزل ذلؾ إلى أف الذككر كاإلناث تعرضكا كربما يلجنس كالتفاعؿ بينيما، تعزل إلى طريقة التدِّريس كا

لبلستراتيجية نفسيا، كنفذكا اإلجراءات نفسيا، في ظؿ أجكاء تعميمية متشابية، كتنشئة ثقافية كاجتماعية 
اتخاذ قراره بنفسو، كممارسة ىكاياتو، كتحقيؽ ذاتو دكف االعتماد عمى متقاربة تسمح لمذكر كاألنثى 

آلخريف، كىذا حفزىـ عمى تقديـ استجابات نكعية، كما أف المحتكل التعميمي لـ يرتبط بجنس دكف غيره، ا
كىذا دليؿ عمى أف استراتيجية ميثمث االستماع مناسبة لكبل الجنسيف، مما يعني استخداميا مع الجنسيف 

(، التي أشارت 2007العكف )سة رابداعٌية، كاتفقت نتيجة ىذه الًدراسة مع دً في تحسيف ميارات القراءة اإل
، كاختمفت مع ًدراسة أبك سرحاف إلى عدـ كجكد أثر يعزل لطريقة التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما

( التي أشارت إلى كجكد أثر يعزل 2005) (، كًدراسة السميتي2011(، كًدراسة المخزكمي )2014)
 لطريقة التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

 والُمقترحاتالتوصيات  2.5

انطبلقان مف كاقع الًدراسة، كاستنادان إلى اإلطار النظرم ليذه الًدراسة، كفي ضكء ما أسفرت عنو نتائج 
 التكصيات كالميقترحات التالية: البىاًحثةالًدراسة، قدمت 

 الِدراسةأواًل: توصيات 

 التربية كالتعميـ بما يأتي: كزارة البىاًحثةفي ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الًدراسة الحالية تكصي 

ضركرة قياـ كزارة التربية كالتعميـ بإصدار دليؿ لممعمِّـ، يتضمف طرائؽ تٌدريسية مختمفة كمنيا  .1
 الميدرسيف أك يكضع في مكتبة المدرسة.استراتيجية ميثمث االستماع كتكزيعو عمى 

بٌية عمى استراتيجية ميثمثتنظيـ  .2 االستماع، ككيفية اإلعداد ليا،  دكرات لتدريب معٌممي المُّغة العرى
 كتطبيقيا بصكرة فاعمة.

بٌية، يتـ مف خبلليا زيادة كعييـ بمفيـك االستماع الناقد كالقراءة عمؿ  .3 كرش تدريبية لمعٌممي المُّغة العرى
اإلبداعٌية، كمياراتيا، كأىميتيا، كاستراتيجيات تٌدريسيا، كتطبيؽ ما يتـ تعممو نظريان عمى أرض 

 الكاقع.
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 المعٌمـ بما يأتي البىاًحثةكتكصي  كما

بٌية لما ليا مف أىمية في تنمية ميارات  .1 تكظيؼ استراتيجية ميثمث االستماع في تدريس المُّغة العرى
 األساسي. الٌساًدساالستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الٌصؼ 

 قد كالقراءة اإلبداعٌية.الٌصفية التي تسيـ في تنمية ميارات االستماع الناتكفير األنشطة  .2

 ثانيًا: ُمقترحات الِدراسة

 :الٌدراسات التاليةبالقياـ عمى الباحثيف  البىاًحثةالحالية كتطكيران ليا تقترح استكماالن لمًدراسة 

تغيرات أخرل، استراتيجية ميثمث االستماع في مي أثر استخداـ التي تتناكؿ  الٌدراساتإجراء المزيد مف  .1
 حصيؿ، ميارات التفكير العممي.: مستكيات التمثؿ

في مكاد أخرل، مثؿ: أثر استخداـ استراتيجية ميثمث االستماع التي تتناكؿ  الٌدراساتإجراء المزيد مف  .2
 الرياضيات، الٌمغة اإلنجميزية.

راسية يجية ميثمث االستماع في مراحؿ داستراتأثر استخداـ التي تتناكؿ  الٌدراساتإجراء المزيد مف  .3
 أخرل.

كاستراتيجيات أخرل )استراتيجيات التعمُّـ الٌنشط( ء ًدراسة مقارنة بيف استراتيجية ميثمث االستماع إجرا .4
 تنبثؽ مف أفكار النظرية البنائية.

  



74 
 

 المصادر والمراجعقائمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصادر والمراجع العَربّية

 القرآف الكريـ.

ترحة عمى ضكء نمكذج بيرسكف . فاعمية استراتيجية القراءة العميقة المق(2016)إبراىيـ، محمد عكيس.
مجمة القراءة كتيرني في تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم العاـ، 

 (.215-181(، ص )171ع ) ،، مصروالمعرفة

غة (. فاعمية التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدارسي المٌ 2015أبك الركس، عادؿ منير.)
(، 7(، ع )4مج )، ، جامعة قطرالمجمة الدولية التربوية المتخصصةة مف الناطقيف بمغات أخرل، بيٌ العرى 

 (.22-2ص )

، دار آفاؽ لمنشر 2، طالقياس والتقويم الّصفي لممفاىيم واإلجراءات لتعمم فعال(. 2008أبك دقة، سناء.)
 كالتكزيع، غزة، فمسطيف.

غة محوسب لتنمية بعض ميارات تدريس االستماع في المّ  برنامج(. 2009أبك دية، ىناء خميس.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، ة لدى الطالبات المعممات في الكمية الجامعية لمعموم التطبيقيةبيّ العرَ 

 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

اع الناقد لدل طمبة (. أثر استراتيجية التعميـ التبادلٌي في تحسيف ميارات االستم2014أبك سرحاف، عايد.)
(، ع 10مج )، ، األردفالمجمة األردنية في العموم التربويةفي محافظة الزرقاء،  األساسيؼ التاسع الصٌ 
 (.457-445(، ص )4)

أثر برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعّية (. 2009أبك عكر، محمد نايؼ.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة بمدارس خان يونس اسياألس الّساِدسف لدى تالميذ الصّ 

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
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فاعمية برنامج يقوم عمى استخدام القصة في تنمية االستماع (. 2017أبك عيطة، تريز ميخائيؿ.)
 ، رسالة ماجستير غيرفي مدرسة أكاديمية بيت لحم اإلنجيمية األساسي الثانيف الناقد لدى طمبة الصّ 

 منشكرة، جامعة القدس، فمسطيف.

فاعمية النمط االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات العمم لدى طمبة (. 2009أبك لبدة، رامي محمد.)
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.ف الثامن األساسي بغزةالصّ 

كترونية توظف استراتيجيات التعّمم الّنشط في فاعمية بيئة تعميمية إل(. 2017أبك مكسى، إيماف حميد.)
، رسالة ماجستير األساسيف السابع تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنولوجيا لدى طالبات الصّ 

 غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

( في تنمية pdeode(. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجية )2015األحمدم، مريـ محمد عايد.)
، جامعة اإلماـ محمد بف مجمة العموم التربويةميارات االستماع الناقد لدل طالبات المرحمة المتكسطة، 

 (.234-131(، ص )3ع )، سعكد اإلسبلمية، السعكدية

أثر استخدام استراتيجيتين لمتعمم النشط في تنمية الميارات الحياتية (. 2017األشقر، فاطمة عمياف.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، األساسي بغزة الّساِدسف لدى طالبات الصّ بالعموم 

 غزة، فمسطيف.

 180استراتيجيات التعمُّم الّنشط _(. 2016امبك سعيدم، عبد ا خميس كالحكسنية، ىدل عمي.)
 اف، األردف.، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماستراتيجية مع األمثمة التطبيقية

(. فعالية التدريب عمى العصؼ الذىني في تنمية 2013بخيت، صبلح الديف فرج كعيسى، يسرم أحمد.)
بعض ميارات القراءة اإلبداعٌية كانعكاسو عمى فعالية الذات لدل عينة مف طبلب قسـ التربية الخاصة 

د، المممكة العربية السعكدية، ، جامعة الممؾ سعك المجمة التربويةبكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد، 
 (.281-231(، ص )109(، ع )28مج )، الككيت

فاعمية استراتيجية التعّمم بالمشاريع في تنمية ميارات تصميم الدارات (. 2013بركات، زياد سعيد.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، األساسيف العاشر المتكاممة لدى طمبة الصّ 

 .فمسطيف
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(. أثر استراتيجية تآلؼ األشتات في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية 2016بصؿ، سمكل حسف محمد.)
(، ص 173ع )، ، مصرمجمة القراءة والمعرفةكفاعمية الذات القرائية لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 

(79-136.) 

ؼ األكؿ المتكسط، ٌية عند طمبة الصٌ (. تقكيـ مستكل أداء القراءة اإلبداع2014البكر، فيد عبد الكريـ.)
(، ص 31ع )، ، العمـك اإلنسانٌية كاالجتماعٌية، السعكدٌيةمجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمّية

(13-56.) 

ثمث االستماع في تنمية ميارتي التحدث فاعمية استراتيجية مُ (. 2017جيمعة، نائؿ خميس محمد.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة األساسي بمحافظة رفحف الثالث والقراءة لدى طالب الصّ 
 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائم عمى استراتيجيات التعّمم الّنشط في (. 2017الجمؿ، سمية حممي.)
تير ، رسالة ماجستنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدى معممي الرياضيات في مرحمة التعميم األساسي

 غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

بناء نموذج تدريسّي قائم عمى استخدام الوسائط المتعددة واختبار أثره (. 2005الحايؾ، آمنة خالد.)
، رسالة دكتكراه غير ا في األردندى طمبة المرحمة األساسية العميفي تنمية ميارات القراءة اإلبداعّية ل

 العربٌية، األردف. منشكرة، جامعة عٌماف

قائـ عمى استراتيجيتي العصؼ الذىني كقكائـ الكممات  (. أثر برنامج تدريسيٌ 2016الحايؾ، آمنة خالد.)
، ، األردفمجمة دِّراسات العموم التربويةؼ العاشر، في تحسيف ميارات القراءة اإلبداعية لدل طالبات الصٌ 

 (.428-415(، ص )43مج )

(. فاعمية استراتيجية في التعٌمـ الٌنشط القائـ عمى التشارؾ 2016ف ربحي.)حجازم، جكلتاف كميدم، حس
عبر الكيب عمى تحسيف الكفاءة االجتماعية كالدافعية لمتعمـ لدل طمبة كمية التربية بجامعة األقصى، 

 (.66-31(، ص )1(، ع )20مج )غزة، فمسطيف، ، مجمة جامعة األقصى )سمسمة العموم اإلنسانية(
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فاعمية القصص الرقمية في تنمية ميارات االستماع الناقد في (. 2016ممى عيد عبد ا.)الحربي، س
، رسالة ماجستير غير منشكرة، مقرر المغة اإلنجميزية لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض

 جامعة اإلماـ محمد بف مسعكد اإلسبلمٌية، السعكدية.

قة حؿِّ المشكبلت في تنمية ميارات االستماع الناقد لدل (. فاعمية طري2009حميبو، مسعد محمد.)
المؤتمر العممي الحادي والعشرون_ تطوير المناىج التبلميذ المعاقيف بصريان بمدارس النكر اإلعدادية، 

 (.931-864(، ص )3مج )، ، مصرالدراسية بين األصالة والمعاصرة

خداـ الكمبيكتر لتنمية ميارات االستماع (. برنامج مقترح قائـ عمى است2010حكاس، نجبلء يكسؼ.)
ع ، ، مصرمجمة القراءة والمعرفةالناقد كالميؿ نحك التعميـ االلكتركني لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، 

 (.139-94(، ص )107)

(. تضميف ميارات القراءة اإلبداعية 2013الحكامدة، محمد فؤاد كبني عيسى، محمد رضا عبد النبي.)
، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدِّراسات التربوية والنفسيةاألساسي،  الٌساًدسؼ ة لمصٌ بيٌ العرى غة كتاب المٌ 
 (.401-377(، ص )3(، ع )21مج )، األردف

في  األساسيبٌية لدل طمبة الٌصؼ الثالث ة العرى غ(. أخطاء القراءة الجيرٌية في المُّ 2010الحكامدة، محمد.)
(، ص 2(، ع )6، مج )المجمة األردنية في العموم التربويةيرات، تغمحافظة إربد كعبلقتيا ببعض المي 

(109-127.) 

بناء برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية مطورة لمقراءة وقياس أثره في (. 2012الحكامدة، ىيفة عكاد.)
العربية،  ، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة عٌمافتنمية القراءة اإلبداعية والكتابة الوظيفية لدى الطمبة

 األردف.

 الثانيف ثمث االستماع في تحصيل طالبات الصّ مُ  استراتيجيةأثر (. 2016حيدر، عبير عبد اليادم.)
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة ديالى، العراؽ. المتوسط في مادة التاريخ،

استخداـ (. فاعمية 2015خطاب، عصاـ محمد عبده كدسكقي، سيدة إبراىيـ كشحاتو، حسف سيد حسف.)
ؼ األكؿ الثانكم استراتيجية االستقصاء الجماعي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدل طبلب الصٌ 

 (.216-199(، ص )165ع )، ، مصرمجمة القراءة والمعرفةالعاـ، 
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غكم في تنمية ميارات االستماع (. أثر كحدة قائمة عمى مدخؿ التكاصؿ المٌ 2014رشكاف، أحمد محمد.)
(، ع 30مج )، ، جامعة أسيكط، مصرالمجمة العمميةل طبلب المرحمة الثانكية المعاقيف بصريان، الناقد لد

 (،.69-1(، ص )1)

درجة ممارسة دورّي المعمم والطالب في التعّمم الّنشط في ضوء بعض (. 2015الرشيدم، فاطمة جماؿ.)
، رسالة ماجستير غير ويتالمتغيرات من وجية نظر معممي المرحمة الثانوية وطمبتيا في دولة الك

 منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، عٌماف، األردف.

دار  التعمُّم الّنشط )المفيوم واالستراتيجيات، وتقويم نواتج التعمُّم(،(. 2012رفاعي، عقيؿ محمكد.)
 الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر.

برنامج تعميمي قائـ عمى المنحى  (. أثر2013الزبيدم، نسريف كالحداد، عبد الكريـ كالكائمي، سعاد.)
المجمة األردنية في ، األساسيؼ التاسع التكاصمي في تحسيف ميارات االستماع الناقد لدل طمبة الصٌ 

 (.447-435(، ص )4(، ع )9مج )، ، األردفالعموم التربوية

ء المعنى كأثر (. استراتيجية مقترحة إلعادة بنا2014الزيني، محمد السٌيد متكلي كمحمد، السٌيد حسيف.)
، مجمة القراءة والمعرفةالتدريب عمييا في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية لمشعر بالمرحمة الثانكية، 

 (.220-181(، ص )155ع )، مصر

واقع استخدام التعّمم القائم عمى المشاريع في المدارس الحكومية من (. 2016زيكد، أسامة محمد.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، ظة جنينوجية نظر معممي العموم في محاف

 نابمس، فمسطيف.

ؼ الثالث المتكسط (. أثر استخداـ التعمـ النشط في تحصيؿ طبلب الصٌ 2011الساعدم، عمار طعمو.)
-279ص ) (،30ع )، ، العراؽمجمة البحوث التربوية والنفسيةفي الرياضيات كميميـ نحك دراستيا، 

312.) 

أثر استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس المطالعة (. 2005يتي، فراس محمكد.)السم
والنصوص األدبية في تنمية القراءة الناقدة واإلبداعية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا واتجاىاتيم 

 راسات العميا، األردف.، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة عماف العربية لمدِّ نحوىا
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(. استراتيجية تكليفية قائمة عمى المدخؿ الجمالي لمقراءة لتنمية ميارات 2014السماف، مركاف أحمد.)
، جامعة مجمة القراءة والمعرفةالقراءة التأممية كاإلبداعية لدل طبلب المرحمة الثانكية المتفكقيف عقميان، 

 (.128-81(، ص )155ع )، عيف شمس، مصر

فاعمية استخداـ استراتيجية دكائر األدب في تدريس القراءة ذات (. 2015السكيفي، كائؿ صبلح.)
المجمة ؼ األكؿ الثانكم، المكضكع الكاحد في تنمية الكتابة اإلبداعٌية كالكعي الركائي لدل طبلب الصٌ 

 (.527-479) (، ص114(، ع )29مج )، ، الككيتالتربوية

(. فاعمية 2015د، محمكد لطفي محمد.)السٌيد، محمكد مصطفى محمكد كىريدم، إيماف أحمد محمد كجا
ؼ األكؿ الثانكم، منيج إثرائي منظكمٌي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل الطبلب المتفكقيف بالصٌ 

 (.178-153(، ص )170ع )، ، مصرمجمة القراءة والمعرفة

الفيم القرائي  ( في تنمية مياراتPQ4Rأثر استخدام استراتيجية )(. 2017الشمالي، أحبلـ محمكد.)
رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، ف الخامس األساسي، والتفكير التأممي لدى طمبة الصّ 

 فمسطيف.

المممكة كزارة التربية كالتعميـ، ، في التعمم النشط استراتيجية 101(. 2011الشمرم، ماشي محمد.)
 العربية السعكدية.

ستخدام النشاط التمثيمي لتنمية بعض ميارات االستماع في أثر ا(. 2010الشنطي، أميرة عبد الرحمف.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، ف الرابع األساسي بغزةالمغة العربية لدى تمميذات الصّ 

 غزة، فمسطيف.

(. أثر استراتيجيَّة حؿِّ المشكبلت في تحسيف ميارات القراءة 2015الشكابكة، عركب خمؼ جميؿ.)
مجمة جامعة القدس في األردٌف،  األساسية كالكتابة اإلبداعيَّة لدل طالبات الصَّؼ السَّابع اإلبداعيَّ 

 (.186-153(، ص )11(، ع )3مج ) التربوية والنفسية، الّدراساتالمفتوحة لألبحاث و 

فاعمية برنامج قائم عمى ميارات االستماع لتنمية ميارات القراءة (. 2011الشكبكي، ميا محمد أحمد.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، ف الرابع األساسي بغزةدى تمميذات الصّ ل

 فمسطيف.
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(. العبلقة بيف بعض ميارات القراءة 2003صبلح، سمير يكنس أحمد كالمحبكب، شافي فيد شافي.)
 (.221-191، ص)(26ع )، ، مصرمجمة القراءة والمعرفةاإلبداعٌية كالقدرة عمى التفكير اإلبداعٌي، 

(. أثر برنامج قائـ عمى القصة في تنمية بعض ميارات القراءة 2002صبلح، سمير يكنس أحمد.)
(، 81ع )، ، مصرمجمة دِّراسات في المناىج وطرق التدريساإلبداعٌية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية، 

 (.125-82ص )

عمى النظريتيف البنائية كالبنيكية لتنمية  ( نمكذج تدريسي مقترح قائـ2017الضفيرم، عيد حامد جزاع.)
ع ، ، مصرمجمة القراءة والمعرفةميارات القراءة اإلبداعية لدل تبلميذ المرحمة المتكسطة بدكلة الككيت، 

 (.247-209(، ص )184)

(. فعالية برنامج قائـ عمى الكسائط 2004طو، شحاتو محركس كقناكم، شاكر عبد العظيـ محمد.)
، مجمة القراءة والمعرفةعددة في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لمتبلميذ كميكليـ نحكىا، التعميمية المت

 (.125-76(، ص )40ع )، مصر

(. 2011عبد الرحيـ، عبد الرحيـ عبد اليادم كالكندرم، كليد أحمد مراد كالمحبكب، شافي فيد شافي.)
مجمة ت كمية التربية األساسية بدكلة الككيت، استراتيجية مقترحة لتنمية ميارات االستماع الناقد لطالبا

 (.52-3(، ص)3(، ع )19مج )، ، مصرالعموم التربوية

(. برنامج مقترح قائـ عمى القصص اإللكتركنية لتنمية 2013عبد القادر، محمكد ىبلؿ عبد الباسط.)
لمرحمة االبتدائية، ميارات االستماع النشط كأثره في الدافعية لمتعمـ لدل التبلميذ منخفضي التحصيؿ با

 (.56-11(، ص )41(، ع )2مج )، ، السعكديةدِّراسات عربية في التربية وعمم النفس

(. إضافة محتكل ما كراء معرفي إلى قصص 2008عبد البله، نايؿ يكسؼ كمحمكد، عبد الرازؽ.)
مجمة كمية ائية، األطفاؿ كأثره عمى تنمية ميارات التفكير كميارات االستماع لدل أطفاؿ المرحمة االبتد

 (.218-192(، ص )77(، ع )19مج )، ، جامعة بنيا، مصرالتربية

أثر استراتيجية التعمُّم التعاونّي في تحسين ميارات القراءة اإلبداعّية (. 2012العجبلف، نايؼ بف سعد.)
 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردف. لدى طالب الصف األول الثانوّي،
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أثر التدريس باستخدام كل من الخرائط المفاىيمية وبرنامج تعميمي (. 2011لعطكم، عبدا أحمد.)ا
رسالة ماجستير غير  محوسب في تحصيل طالب الصف الرابع االبتدائي في مادة العموم بمنطقة تبوك،

 منشكرة، جامعة مؤتو، األردف.

 دار الصفاء، عماف، األردف. دريس الفعال،االستراتيجيات الحديثة في الت(. 2008عطية، محسف عمي.)

 دار الصفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف. التعمم أنماط ونماذج حديثة،(. 2016عطية، محسف عمي.)

(. 2015عمي، سامر سامح كقناكم، شاكر عبد العظيـ كجاد، منى محمكد كقنصكه، أماني محمد.)
مجمة دِّراسات تربوية متعمـ في مرحمة المراىقة، ميارات االستماع الناقد في عصر المعمكماتية لم

 (.788-763(، ص )4(، ع )21مج )، ، مصرواجتماعية

دار المسيرة  اتجاىات وتطبيقات حديثة في المناىج وطرائق التدريس،(. 2011عمي، محمد السيد.)
 لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف.

م السرد القصصي لتنمية بعض ميارات االستماع في أثر استخدا(. 2012عماد الديف، أحمد كماؿ.)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة ف الرابع األساسي واتجاىاتيم نحوىاالقراءة لدى طمبة الصّ 

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

، دار األمؿ لمنشر كالتكزيع، عٌماف، القياس والتقويم في العممية التدريسية(. 2000عكدة، أحمد.)
 األردف.

أثر استراتيجية الجدول الذاتّي في تنمية ميارات القراءة الناقدة (. 2007العكف، خمؼ سفاح حنياف.)
ة بيٌ رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة عٌماف العرى  ة،األساسيوالقراءة اإلبداعّية لدى طمبة المرحمة 

 لمدِّراسات العميا، عماف، األردف.

لية استراتيجية ما كراء المعرفة في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل (. فعا2009الغامدم، بسينة عبد ا.)
مج ، السعكدية مجمة دِّراسات عربية في التربية وعمم النفس،طالبات األكؿ الثانكم بمدينة مكة المكرمة، 

 (.252-207(، ص )4(، ع )3)
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رفّي في تنمية ميارات أثر استخدام استراتيجية التفكير المع(. 2011الغامدم، فايزة عثماف حامد.)
رسالة  ثانوّي بمدينة الطائف، الثانيالقراءة اإلبداعّية في مقرر المغة اإلنجميزّية لدى طالبات الصَّف 
 ماجستير غير منشكرة، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.

ذكاءات المتعددة (. أثر تدريس القراءة باستراتيجيات بعض ال2011القاضي، ىيثـ كالدليمي، طو عمي.)
 ،الّدراساتمجمة المنارة لمبحوث و ، األساسيفي تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة الصَّؼ التاسع 

 (.162-133(، ص )7(، ع )17مج )، األردف

استراتيجيات التعمُّم الّنشط المتمركز حول الطالب وتطبيقاتيا في المواقف (. 2013قرني، زبيدة محمكد.)
 المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر. ة،التعميمي

(، ص 121ع )، مصر مجمة القراءة والمعرفة،(. القراءة اإلبداعٌية، 2011الكردم، عبد الرحيـ.)
(119-122.) 

(. أثر استراتيجية مثمث االستماع في تحصيؿ مادة الجغرافية كتنمية 2016الكعبٌي، ببلسـ كحيط حسف.)
مج جامعة بغداد، العراؽ، ، مجمة األستاذؼ األكؿ المتكسط، ممي لدل طبلب الصٌ ميارات التفكير الع

 .(328-303(، ص )219(، ع )2)

(. فاعمية استخداـ مدخؿ الطرائؼ في تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية 2003المبكدل، منى إبراىيـ.)
-59(، ص )26ع )، مصر المعرفة،مجمة القراءة و كاالتجاه نحك القراءة لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 

126.) 

(. ميارات القراءة اإلبداعٌية في كتاب لغتي الخالدة المقرر لطالبات الثالث 2014المالكي، زكية صالح.)
(، ص 1(، ج )157ع )، جامعة األزىر، مصرمجمة كمية التربية، المتكسط بالمممكة العربية السعكدية، 

(579-622.) 

(. فاعمية استراتيجية تكليفية لتنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية لدل تبلميذ 2015محمد، ميا رفعت صابر.)
 (.422-411(، ص )31ع )، مصر مجمة دِّراسات في التعميم الجامعي،المرحمة اإلعدادية، 
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(. أثر استخداـ استراتيجية فكؽ معرفية تستند إلى أدكات ككرت لمتفكير 2011المخزكمي، ناصر محمكد.)
مؤتة لمبحوث العميا في األردف،  األساسيارات القراءة اإلبداعٌية لدل طمبة مرحمة التعميـ في تنمية مي

 (.250-225(، ص )2(، ع )26مج )، ، األردفالعموم اإلنسانية واالجتماعية -الّدراساتو 

أثر برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في ميارات (. 2006مستريحي، قطنة.)
، رسالة دكتكراه غير ماع الناقد والتذوق األدبي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردناالست

 منشكرة، جامعة عماف العربية، عٌماف، األردف.

ة بيّ غة العرَ أثر استخدام األنشطة التمثيمية في تنمية ميارات المّ (. 2017المصرم، سامي إسماعيؿ.)
 القدس، فمسطيف.جامعة رسالة ماجستير غير منشكرة،  رابع،والتفكير التأممي لدى طمبة الصف ال

(. أثر تطبيق استراتيجيات التعمُّم الّنشط عمى تصميم الغرف الصفية في 2014المصرم، لينا أحمد.)
 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف. بقطاع غزة، األساسيمدارس التعميم 

(. أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارة فيم المقروء بالمغة العربية لدى 2003مصمح، عمراف أحمد.)
رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح  في محافظة سمفيت، األساسي الّساِدسف طمبة الصّ 

 الكطنية، نابمس، فمسطيف.

ة واتجاىاتيم أثر التزود بالخرائط المفاىيمية عمى تحصيل الطمب(. 2009المطرم، بشرة خميس ىاشـ.)
، رسالة األساسي في المدارس الخاصة في محافظة البمقاء الّساِدسف نخو مادة الجغرافيا لمصّ 

 ماجستير غير منشكرة، جامعة الشرؽ األكسط، عٌماف، األردف.

ؼ (. فاعمٌية التعٌمـ التعاكنٌي في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائٌي لدل طمبة الصٌ 2005مفمح، غازم.)
 (.302-269(، ص )2(، ع )21مج )، جامعة دمشؽ، سكريا مجمة جامعة دمشق،لثانكٌم، األٌكؿ ا

فاعمية استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تنمية مياراتي القراءة (. 2014نصر، ميا سبلمة.)
ة، رسالة ماجستير غير منشكر  ة،بيّ غة العرَ االبتدائي في مقرر المّ  الثانيوالكتابة لدى تالميذ الصف 

 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
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 (3ُممحق رقم )

 وف اليجائية:في إجراءات البحث ُمرتبة حسب المقب العممي والحر  الَباِحثةالخبراء الذين استعانت بيم 

 مكان العمل التخصص الدرجة العممية االسم الرقم
ميحاضر جامعي/ جامعة  مناىج كطرؽ تٌدريس بركفيسكر د. عفيؼ حافظ زيدافأ.  .1

 القدس.
ميحاضر جامعي/ جامعة  مناىج كطرؽ تٌدريس دكتكراه عرماف د. إبراىيـ .2

 القدس.
ليب المناىج كأسا دكتكراه د. عمي محمد أبك راس .3

 التعميـ
ميدير المعيد العربي 
 القدس_ أبك ديس.

ميحاضر جامعي/ جامعة  القياس كالتقكيـ دكتكراه د. خالد سميماف كتمك .4
 القدس المفتكحة.

مناىج كأساليب  دكتكراه د. ميحسف محمكد عدس .5
 تٌدريس

ميحاضر جامعي/ جامعة 
 القدس.

ميحاضر جامعي/ جامعة  تٌدريسمناىج كطرؽ  دكتكراه د. محمكد أحمد الشمالي .6
 النجاح الكطنية.

ميحاضر جامعي/ جامعة  نحك كصرؼ دكتكراه د. يكسؼ محمكد الحسني .7
 الخميؿ.

 _____       أساليب تٌدريس ماجستير أ. أحبلـ محمكد الشمالي .8
مناىج كأساليب  ماجستير أ. باسؿ فؤاد صادؽ .9

 تٌدريس
 مييندس ديككر

لمعطي أ. حساـ عبد ا .10
 الطباخي

بٌية ماجستير ميحاضر جامعي/ جامعة  المُّغة العرى
 القدس المفتكحة.

مناىج كأساليب  ماجستير أ. سبلـ حسني أبك صفا .11
 تٌدريس

ميدرس/ مدرسة ذككر شكيكة 
 األساسية الدنيا.

ميدرسة/ مدرسة ربيحة  أساليب تٌدريس ماجستير  أ. شادف نعيـ المرقطف .12
 ة لمبنيف.الدجاني األساسي

ميدرس/ مدرسة جاال  أساليب تٌدريس ماجستير أ. يكسؼ عبد ا القاضي .13
 .األساسية المختمطة
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ميدرس/ مدرسة األمير  أساليب تٌدريس ماجستير أ. محمد أحمد عطاكنة .14
 محمد األساسية لمبنيف.

بٌية بكالكريكس سبيتاف سماىر .15 ميدرسة/ مدرسة الرياف  المُّغة العرى
 ثانكية لمبنات.ال

بٌية ديبمـك كاـر محمكد بنات .16 ميدرس/ مدرسة عمرك بف  المُّغة العرى
 العاص األساسية لمبنيف.

بٌية بكالكريكس ليمى محمد الببلصي .17 ميدرسة/ مدرسة الفاركؽ  المُّغة العرى
 الثانكية لمبنات.
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 (4ُممحق رقم )

 جامعة القدس

العميا راساتالدعمادة 

 دريسأساليب ت

 دليّل المعمِّمالموضوع: تحكيم 

 / ة.حترم.. المُ .........حضرة الدكتور/ة: .............................................

 كبعد:تحٌية طيبة 

"أثر استخدام استراتيجّية ُمثمث االستماع في تنمّية ميارات االستماع بعنكاف  ًدراسةبإجراء  البىاًحثةتقـك 
ذلؾ لنيٌؿ درجة الماجستير في أساليب " األساسي الّساِدسف اإلبداعّية لدى طمبة الصّ الناقد والقراءة 

 ريس مف جامعة القدس.التدٌ 

دليٌؿ المعٌمـ لعدد مف الٌدركس كفؽ استراتيجية ميثمث االستماع بعد االطبلع  البىاًحثةكليذا الغرض أعٌدت 
كـ الكاسعة في ىذا المجاؿ أرجك مف سٌيادتكـ التكـر الٌسابقة، كنظران لخبرت الٌدراساتعمى األدب التربكٌم ك 

 باالطبلع عمى دليٌؿ المعٌمـ، كتحكيمو بالنسبة لمبنكد التالية:

 .مدل مبلءمة األىداؼ الكاردة لمدِّركس 
 بلمة الصياغة عممٌيان كلغكٌيان.م 
 .شمكلٌية الدليؿ لكؿ الدِّركس 
 عديؿ.إجراء ما تركنو لصالح الدليٌؿ مف إضافة أك حذؼ أك ت 

 سمحو عادؿ محمد القاضي :الَباِحثة                           ياهإ منحتمكنيٌ  لكقتكـ الذمٌ  ان شكر 

 اسـ المحكـ: ...............................................

 المؤىؿ العممٌي: ............................................

 ....................التخصص: ............................

 مكاف العمؿ: ..............................................
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 دليّل المعّمم
 مة:المعمّ  م/ أختيّ المعمّ  أخيّ 

 السبلـي عميكـ كرحمةي ا كبركاتو،
نضع بيف يديؾ/ًؾ دليٌؿ إرشادٌم بمثابة الميرشد الذم سكؼ يساعدؾ/ًؾ عمى تٌدريس بعض ٌدركس المُّغةي 

بيَّةي لمصَّؼ الع بيَّةي لمفٌصؿ الدِّراسي  الٌساًدسرى ـ(، كذلؾ 2017/2018) الثانياألساسي مف كتاب المُّغةي العرى
باستخداـ استراتيجٌية ميثمث االستماع حيث ييقدـ الخطكات التفصيمية، ككيفية تنمٌية مىيارات االستماع الناقد 

ضمف إجراءات تطبيؽ ًدراستيا  البىاًحثةاع، حيث أعدتوي كالقراءة اإلبداعٌية كفؽ استراتيجٌية ميثمث االستم
 الميعنكنة بػػػػػػػػػ:

أثر استخدام استراتيجّية ُمثمث االستماع في تنمّية َميارات االستماع الناقد والقراءة اإلبداعّية لدى طمبة 
 األساسي الّساِدسالصَّف 

 كيتضمف الدليٌؿ ما يمي:
بٌيةي.األىداؼ العامة لتٌدريس المُّغةي ا .1  لعرى
 األىداؼ الخاصة بدليٌؿ المعٌمـ. .2
 فكرة عامة عف استراتيجٌية ميثمث االستماع. .3
 فكرة عامة عف مىيارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية. .4
ثمث ة مي يارات االستماع الناقد كالقراءة اإلبداعٌية باستخداـ استراتيجيٌ ريس مى قترحة لتدٌ ة المي طة الزمنيٌ الخي  .5

 .االستماع
 ثمث االستماع، كيتضمف العناصر التالية:ة مي تخطيط الٌدركس المستيدفة كفقان الستراتيجيٌ  .6
 .عنكاف الٌدرس 
 .األىداؼ السمككٌية لكؿ ٌدرس 
  ة.ة كالبنكد االختباريٌ األساسيالمتطمبات 
  ٌة.الكسائؿ كاألدكات التعميمي 
  ٌريس.األنشطة كالخبرات كطرائؽ التد 
 :التقكيـ بأنكاعو، كيتضمف 
 محدد. قكيـ التككيني: كيككف أثناء شرح الٌدرس كبعد االنتياء مف كؿ ىدؼ سمككيٌ الت 
  ٌف في نياية الٌدرس.التقكيـ الختامي: كيكك 
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 األىداف العامة لتّدريس المُّغُة العَربّيةُ أواًل. 
 يتكقعي مف الطالًب بعدى انتياء الٌدركس أٍف يككف قادران عمى:

بٌيًة الٌسميم .1  ًة في االٌتصاًؿ كالٌتكاصًؿ.تكظيًؼ لغتًو العرى
 االستماًع بانتباهو إلى نيصكًص االستماًع، كالٌتفاعًؿ معيا. .2
 قراءًة النصكًص قراءةن صامتةن. .3
 قراءًة النصكًص قراءةن جيرٌيةو ميعٌبرةن. .4
 استنتاًج الًفكىًر الرَّئيسيًة فييا. .5
 استنتاًج الًفكىًر الفرعٌيًة لمنصكًص الٌنثريًة كالٌشعرية. .6
 ًؿ مع الٌنصكًص ًمٍف خبلًؿ األنشطًة الميختمفًة.التٌفاع .7
 اٍكًتساًب مىياراًت التٌفكيًر اإلبداعٌي العيميا الَّتي تيساعدهي في نقًد المقركًء كالمسمكًع، كحؿِّ المشكبلًت. .8
 اٍكًتساًب ثركةو لغكٌيةو ًمٍف ًخبلًؿ الٌتعرًُّؼ إلى ميفرداتو كتراكيبى كأنماطو لغكٌيةو جديدةو. .9

 ًة أبياتو ًمفى القصائًد المقٌررًة.حفًظ ستٌ  .10
 تكظيًؼ القكاعًد النحكٌيًة البسيطًة اٌلتي تىعٌمميا. .11
12. .  تكظيًؼ القكاعًد اإلمبلئٌيًة بشكؿو صحيحو
 كتابًة إمبلءو اختبارٌم بما يخدـي مكضكعاًت اإلمبلًء المطمكبًة. .13
قًؿ مىمكتًو في الٌتعبيًر بالٌتعامًؿ معى كمماتو كتراكيبى كجمؿو كعب .14  اراتو ًضٍمفى نصكصو قصيرةو.صى
ٍفؽى قكاعًد خٌطي النَّسًخ كالرُّقعًة. .15 ممةو أىٍك عبارةو كى  ًكتابًة بيًت شعرو أىٍك جي
بيئىتًو... .16 ميجتمعًو، كى طنًو، كىأيٌمتًو، كى  تىمثًُّؿ قيـو إيجابٌيةو تجاهى دينًو، كلغتًو، كىكى

 المعّمم أىداف دليلّ ثانيًا. 
  ّالمعّمم اليدف العام من دليل: 

في تدريس ميارات االستماع  الدراسيؼ ة داخؿ الصٌ بيٌ غة العرى ة المُّ ػػػػػػـ/إلى مساعدة معمٌ  يسعى ىذا الدليؿٌ 
 ثمث االستماع.ة مي الناقد كالقراءة اإلبداعٌية باستخداـ استراتيجيٌ 

 :األىداف الخاصة لدليّل المعّمم 
 في تمكيف المعٌمـ مف: سيـ الدليؿٌ يي  مكف أفٍ يي 
 محددة قابمة لمقياس كالتحقيؽ خبلؿ فترة زمنية محددة.كضع أىداؼ  .1
 ريسيا.راد تدٌ ة المي تحديد المادة التعميميٌ  .2



93 
 

 .ناسبة لمطمبة كالمحتكل التعميميٌ ة المي تحديد األنشطة التعميميٌ  .3
 اختيار أساليب التقكيـ المناسبة لمتأكد مف مدل تحقؽ األىداؼ التعميمية. .4
 ثمث االستماع.ة مي باستراتيجيٌ تدريس المكضكعات الخاصة بالٌدركس  .5

 ثالثًا. فكرة عامة عن استراتيجية ُمثمث االستماع
 تعريف استراتيجّية ُمثمث االستماع . أ

ىي استراتيجية مف استراتيجيات التعٌمـ الٌنشط الحديثة الميمتعة في مجالٌي التعميـ كالتعٌمـ، كىذا 
 ة لدل المتعٌمـ، كما كتركز عمى االستماع كالتحدث.االستراتيجية تينمٌي مىيارات االستماًع كالتحدث كالقراء

 ُمبررات استخدام ُمثمث االستماع . ب
 ة.األساسيالتغيرات الطارئة عمى المناىج الفمسطينٌية، كخصكصان في الٌصفكؼ  .1
بٌية المطكر عمى ميارتٌي االستماع كالتحدث. .2  اعتماد منيج المُّغة العرى
بٌية كمنيا الحاجة الماٌسة لتكظٌيؼ استراتيجٌيات الت .3 عٌمـ الٌنشط في تدريس فنكف كميارات المُّغة العرى

 استراتيجية ميثمث االستماع.
تزكيد المعٌمميف كالعامميف في حقمٌي التربٌية كالتعميـ بكؿ ما ىك جديد في مجاؿ طرائؽ كاستراتيجٌيات  .4

 التعٌمـ الٌنشط.
 كيفّية التّدريس باستراتيجّية ُمثمث االستماع . ت

 تيجٌية مف خبلؿ مجامٌيع ثبلثٌية، كأىـ خطكاتيا:تتـ ىذه االسترا
 ييقسـ المعٌمـ الطمبة إلى مجامٌيع ثيبلثٌية. .1
 كيٌؿ طالب في كيٌؿ مجمكعة لو دكر محدد كما يمي: .2
 الميتحدث، كعميو دكر تقديـ النص بطريقة عناصر معٌدة مسبقان، حيث يقـك بشرح الطالب األكؿ :

 صان..الٌدرس، أك الفكرة، أك الميفيـك ميمخ
  الميستمع، دكره أف يكٌكف ميستمعان جيدان لمميتحدث، حيث يقـك بطرح أسئمة حكؿ ما الثانيالطالب :

يذكره الميتحدث مف عناصر، كذلؾ لمزيد مف التكضيح، كتفصيؿ، كتفسير الٌدرس، أك الفكرة ، أك 
، كالميتحدث يجيب عف ىذه التساؤالت، فيتضح العنصر أكثر كأكثر.  المفيـك

 الكاتب، كدكره أٍف ييراقب العممٌية، كسٌير الحديث بيف الميتحدث كالميستمع، كيدكف الثالث الطالب :
المينىاقشة اٌلتي تتـ بيف الميتحدث كالميستمع في شكؿ نقاط ثـ ييمقييا عمى جميًع الطمبة، كسكؼ تكٌكف 

جابات الميتحدث عف ىذه األاألسئمة  سئمة سكؼ تكٌكف الشفكية لمٌدرس ىي محكر أسئمة الميستمع، كا 
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ستمع أف يدكف األسئمة الشفكٌية ميسبقان ىي محكر ما يعرضو الكاتب عمى الطمبة، كلمتسييؿ يمكف لممي 
اقشة، ككذلؾ الكاتب _أيضان_ يدكف ىذه األسئمة كتكٌكف نى عمى كرقة كيعرضيا عمى الميتحدث في المي 

الطمبة، كبيذا نكٌكف قد أجبنا  إجابات الميتحدث عف ىذه األسئمة ىي ما يعرضو الكاتب عمى جميعً 
 عمى األسئمة الشفيٌية لمٌدرس باستراتيجٌية ميثمث االستماع.

 تبديؿ األدكار بيف الطمبة. .3
 شرح ُمفصل آللية تطبيق استراتيجّية ُمثمث االستماع 
 يمكف تطبيؽ استراتيجٌية ميثمث االستماع عمى مككف الفيـ كاالستيعاب، أك األسئمة الشفكٌية لمٌدرس. .1
أىـ نقطة في تطبيؽ استراتيجٌية ميثمث االستماع، مف حيث تكقيتيا أٍف تكٌكف بعد قراءة المعٌمـ لمنص،  .2

 أك قراءة جياز العرض.
 بعد قراءة الميعٌمـ لمنص يقـك فريؽ االستماع، كالميكٌكف مف ثبلثة أعضاء كىما: .3

تدريب الميعٌمـ لمطمبة ميسبقان عمى ىذه  الميتحدث )الميسؤكؿ(، الميستمع )السىائؿ(، الكاتب )الميراقب(، كيفضؿ
 األدكار، كما كيجكز تدريب الطمبة في المنزؿ عمى ىذه األدكار لممشاركة الفاعمة في التعٌمـ الٌنشط.

 كىناؾ أنشكدة لتحفيز، كتشكٌيؽ، كتييئة الطمبة لبلستراتيجٌية كدمجيـ فييا، كىي:
 ضبلع.)بصكرة جماعٌية(: أنا ميثمث االستماع، لي ثبلثة أ 
  تحدث البارع.تحدث: أنا المي المي 
 .الميستمع: كأنا الميستمع الرائع 
 .الكاتب: كأنا الكاتب ذك الرأٌم الساطع 
 مثال تطبيقي عمى توظيف استراتيجّية ُمثمث االستماع 
 ذ العسؿ يا باسؿ كال تتردد، فالعسؿ دكاءه أللـ البطف.تحدث: الطبيب: "خي المي 

 الميستمع: ما فائدة العسؿ؟
 لميتحدث: دكاءه أللـ البطف.ا

 الكاتب: إجابة صحيحة، لقد قرأت قراءة صحيحة، أنتى قارئ بارع.
 رابعًا. فكرة عامة عن َميارات االستماع الناقد والقراءة اإلبداعّية

 االستماع الناقد .1
 ليذا الغرض. ةالبىاًحثبؿ عٌدة خصيصان مف قً يعرِّؼ إجرائيان بالعبلمة التي يحصؿ عمييا الطالب، باألداة المي 
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 القراءة اإلبداعّية .2
 ثيرات المحفزة لمتفكير الخياليٌ ة تفاعؿ القارئ مع النص المقركء، بإدراؾ لممي تعرَّؼ إجرائيان بأنيا عمميٌ 

شكبلت يحس بيا القارئ، أك أفكار ف عمى شكؿ مي ثيرات ربما تككٌ ة، كىذه المي المكجكد في ىذه المكاد القرائيٌ 
 نيا كالقدرة عمى تبريرىا.كطرائؽ جديدة لمتعبير ع

خامسًا. الخطة الزمنّية الُمقترحة لتدريس َميارات االستماع الناقد والقراءة اإلبداعّية في الّدروس 
 الُمختارة باستخدام استراتيجّية ُمثمث االستماع:

 
 تم توزيع الحّصص بناًء عمى سؤال المعّمم عن الزمن الالزم لكل ُموضوع

 تاريخ التّطبيق د الحّصصعد موضوع الّدرس الّدرس
 8/3إلى  25/2مف  صحصٌ  9 قٌكةي اإليمافً  الٌراٌبعي 

ماـه  الخاًمسي   18/3إلى  8/3مف  ةحصٌ  11 أيمكمةه كا 
 2/4إلى  19/3مف  ةحصٌ  11 النَّباتاتي العطرٌيةي في ًفمىسطيفى  الٌساًدس
مى الطَّريؽً  الٌساًبعي   12/4إلى  3/4مف  صحصٌ  9 حاًدثه عى

 ةحصّ  40 حّصصمجموع ال
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 قيكَّةي اإليمافً الدِّرس: المُّغة العربٌيةي                                                       المادة: 
 االٍسًتماعي الموضوع: األساسي                                                 الٌساًدسالّصف: 

 
 األىداف السموكّية:

 امة لنص االستماع.يحدد الفكرة الع .1
 يستنتج القٌيـ كاالتجاىات الكاردة في النص. .2
 يستخمص ما تضمنو نص االستماع. .3
 يتعرؼ إلى شخصيات القصة الكاردة في النص. .4

 الوسائل التعميمية:
 السبكرة، أقبلـ كطباشير ممكنة، الكتب، البطاقات، لكحة آداب االستماع، المسجؿ.

 االستراتيجيات:
 ثمث االستماع.، مي لعب األدكار، السرد القصصيٌ الحكار كالمناقشة، 

 
 المتطمب الّسابق

 
 البند االختباريّ 

 التقويم
 نتائجو أدواتو

  :تييئة 
يثير المعٌمـ اىتماـ الطمبة بالٌدرس الجديد مف خبلؿ تييئة 
أذىانيـ، كذلؾ بسؤاؿ الطمبة عف معرفتيـ بالمجازر التي 

عف ـ، كعرض صكر 1948حدثت في فمسطيف عاـ 
 المجازر.

 
مبلحظة 
صحة 
 الحٌؿ.

 

 

 
 األىداف

 
 األنشطة والخبرات

 التقويم
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 

 ن االستماع:عنوا 
ٍبًد العىزيًز كامرأةه ًمفى الًعراؽً   عيمىري ٍبفي عى

 :ىدف الحصة 

 
 
 
 

 
 
 
 



97 
 

 
 
 
 
 
يحدد الفكرة  .1

العامة لنص 
 االستماع.

 
 
 
يستنتج القٌيـ  .2

كاالتجاىات 
الكاردة في 

 النص.
 
 
 
 
يستخمص ما  .3

تضمنو نص 
 االستماع.

 
 
 
 

 يعبر عف فيمو لمضمكف نص االستماع.
  :قراءتيا كاالتفاؽ عمى عرض لكحة آداب االستماع

 بنكدىا.
 :االستماع لمنص مرة كاحدة، ثـ مناقشة شفكٌية 

 _ما الشخصيات التي ذكرت في نص االستماع؟
 يسة التي يدكر حكليا نص االستماع؟_ما الفكرة الرئ

 _أكمؿ/ تتحدث الفكرة العامة لنص االستماع عف
.............................................. 

  ثـ مناقشة شفكية:الثانياالستماع ، 
 ًمٍف أٍيفى قىدمًت المرأةي عمى عيمرى ٍبًف عبًد العزيًز؟_

ـى كصفت المرأة بناتيا؟  _ًب
ـٍ يكفٍ  ؟ _ًلماذا لى  ًلعيمرى ٍبًف عبًد العزيًز حاًجبه

؟  _ماذا ظنَّت المرأةي عيمرى ٍبفى عبًد العزيًز حيفى دخؿى البٍيتى
 _لك كنت مكاف عيمرى ٍبًف عبًد العزيًز كيؼ ستتصرؼ؟

 _مف يقـك بإعادة سرد القصة بأسمكبو؟
؟  _ماذا تعممت مف قصة اليـك
 _اقترح نياية أخرل لمقصة.

 االستماع يدكر الحكار بيف  مف خبلؿ استراتيجية مثمث
)المتحدث، المستمع، الكاتب( يتـ عرض أسئمة 

مف الكتاب المدرسٌي، كتجييز  41االستماع ص 
إجاباتيا كتعقيب الكاتب عمييا مف خبلؿ المجمكعات 
الثبلثية مع تبديؿ األدكار داخؿ المجمكعات حسب 

 االستراتيجية.
 :تقويم ختامي 

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 عيمرى بفى عبًد العزيًز:_كاف لً 

 
مبلحظة 
صحة 

اإلجابات 
 الشفكٌية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل 
صحة 

 المشاركة.
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
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يتعرؼ إلى  .4

شخصيات 
القصة الكاردة 

 في النص.

 ال يكجد حاجب لوي.. أ
.. ب  حاجبه
 حاجباف.. ت

 _مىٍف زكجة عيمرى بفى عبًد العزيًز:
 عائشة.. أ
 فاطمة.. ب
 ال زكجة لوي.. ت
 .يشكر المعٌمـ الطمبة عمى حيسًف االستماع 
 .يقـك الطمبة بتقمص شخصيات النص 
 نشاط بيتي: 

 _اكتب آية قرآنية تحث عمى مساعدة اآلخريف.
 :غمق الّدرس 
 معمكمات                            
 
 

 مكاقؼ                 في النص   شخصيات               
                            

 
 مقكالت                              

 ٍف زكجة عيمرى بفى عبًد العزيًز؟مى مثؿ: *معمومات 
 .، الحاجب...الخعيمرى بفى عبًد العزيزمثؿ:  *شخصيات
 مف المرأة...الخ. عيمرى بفى عبًد العزيزمثؿ: ما مكقؼ  *مواقف
مثؿ: إذا دعتؾ قدرتؾ عمى ظمـ الناس فبل تنسى قدرة ا  *مقوالت
 عميؾ.

 الحٌؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتٌي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رصد 
 النتائج.
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 قيكَّةي اإليمافً الدِّرس: المُّغة العربٌيةي                                                   المادة: 
 الًقراءىةي الموضوع: األساسي                                              الٌساًدسالّصف: 

 
 ألىداف السموكّية:ا
 يعبٌر عف فيمو لمضمكف صكر الٌدرس شفكيان. .1
 يستنتج عنكاف الٌدرس مف خبلؿ الصكر. .2
 يقرأ الٌدرس قراءة صحيحة بالمحاكاة. .3
 يقرأ الٌدرس قراءة جيرٌية صحيحة كمعٌبرة. .4
 يحدد الفكرة العامة لمٌدرس. .5
 يعبر عف فيمو لمضمكف الٌدرس شفكيان. .6
 يقرأ كممات الٌدرس الجديدة. .7
 يكظؼ مفردات الٌدرس الجديدة مف خبلؿ: المفرد، كالجمع، كالمرادؼ، كالمضاد. .8
 يكتسب قيمان كاتجاىات مرغكبان فييا، مثؿ: التفكير قبؿ إصدار الحكـ، الٌصدؽ، عدـ الكذب. .9

 الوسائل التعميمية:
 السبكرة، أقبلـ كطباشير ممكنة، الكتب، البطاقات، لكحة المحادثة.

 االستراتيجيات:
 ار كالمناقشة، العٌصؼ الذىنٌي، لعب األدكار، ميثمث االستماع.الحك 

 
 المتطمب الّسابق

 
 البند االختباريّ 

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
يعٌبر عف فيمو 
لمضمكف الٌنشاط 

 السمعٌي.

 :تييئة 
 ٌنشاط سمعٌي:

الذم يساعد المحتاجيف كالفقراء، كيخدـ رعيتو، 
كقيـ مف كيحمييـ مف األعداء، كيحافظ عمى حق

السٌمب كالنيب يسمى بػػػػػػػػ 
.)....................( 

 
 
 
 
 

مبلحظة 
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  ّر:اختبار قصي 
 أكمؿ:

_اكتب أسماء شخصيات القصة كما كردت 
 ....................، ك.....................

مف صفات ىاركف الرشيد ................، _
......................  

 صحة الحٌؿ.

 

 
 افاألىد

 
 األّنشطة والخبرات

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 
يعبٌر عف فيمو  .1

لمضمكف صكر 
 الٌدرس شفكيان.

 
يستنتج عنكاف الٌدرس  .2

 مف خبلؿ الصكر.
 
 
 
يقرأ الٌدرس قراءة  .3

 صحيحة بالمحاكاة.
 
يقرأ الٌدرس قراءة  .4

جيرٌية صحيحة 
 كمعٌبرة.

 :عرض أىداؼ الحصة كقراءتيا 
 يعبر عف صكر الٌدرس شفكيان.

 يقرأ الٌدرس قراءة تفسيرية.
 :عرض لكحة المحادثة 

 _كـ صكرة في الٌدرس؟
 اذا تشاىد في الصكرة؟_م

 _ما عنكاف الٌدرس كما فيمت مف الصكر؟
 _عٌبر عف الصكرة بجممة مفيدة:

........................................ 
 :قراءة الٌدرس 

 مرتيف األكلى لممعٌمـ ثـ الطمبة ثـ مناقشة سريعة.
  تحديد الفكرة العامة لمٌدرس عف طريؽ

 )العٌصؼ الذىنٌي(.
 فكرة العامة لمٌدرس عف أكمؿ/ تتحدث ال

..................................... 
 :مناقشة مضمكف الٌدرس شفكيان 

 
 
 
 
 
 

مبلحظة صحة 
 التعبير.
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يحدد الفكرة العامة  .5

 لمٌدرس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 يعبر عف فيمو .6

لمضمكف الٌدرس 
 شفكيان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ماذا بمغى الخميفةى العٌباسٌي ىاركف الرشيد عف 
 الٌرجيؿ األيمكٌم؟
الخميفةى العٌباسٌي ىاركف الرشيد خادموي _ماذا أمر 

 منارةى؟
ؿى األيمكٌم؟  _كيؼ دخؿ منارةى بيت الٌرجي

 اف يجمس في مجمس الٌرجيؿى األيمكٌم؟_مىٍف ك
 _كيؼ تصرؼ أىؿ البيت مع منارةى؟

كيؼ  جؿ األمكمٌ كنت مكاف أىؿ بيت الرٌ  لك_
 تتصرؼ؟

  مف خبلؿ استراتيجية مثمث االستماع يدكر
 الحكار التالي:

بمغى الخميفةى العٌباسٌي ىاركف الٌرشيد أٌف  :المتحدث
الماًؿ،  رجبلن ًمٍف بقايا بني أمٌية بدمشٌؽ كثيري 

ـي الجاًه، ميطاعه في البمًد، لوي جماعةه كأكالده،  عظي
ٌنوي  ، كا  كمماليؾي يركبكفى الخيؿى كيحممكفى السِّبلحى
كاده، ال يؤمفي ًمنوي فتؽه بعدى رتقًو، فعظـى  سمحه جى
ذلؾى عمى الرَّشيًد، فقاؿى لخادمًو منارةى: اخرًج 

ًؿ، فقٌيدهي، كجيء بًو، كاح فٍظ ما الٌساعةى إلى الٌرجي
رفان. رفان حى  يقكلوي حى

فاًت اٌلتي بمغٍت ىاركف الٌرشيدى  المستمع: ما الصِّ
ًؿ األيمكٌم.  عًف الرَّجي

ـي الجاًه، ميطاعه في البمًد، لوي  المتحدث: عظي
جماعةه كأكالده، كمماليؾي يركبكفى الخيؿى كيحممكفى 
كاده، ال يؤمفي ًمنوي فتؽه بعدى  ٌنوي سمحه جى ، كا  السِّبلحى

 .رتقوً 
ماذا طمبى ىاركفي الٌرشيدي مف خادمًو  المستمع:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة صحة 
األداء 

 كالمشاركة.
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يقرأ كممات الٌدرس  .7

 الجديدة.
 
 
يكظؼ مفردات  .8

الٌدرس الجديدة مف 
خبلؿ: المفرد، 
كالجمع، كالمرادؼ، 

 كالمضاد.

 منارةى؟
 المتحدث: إحضار الرجؿ األمكٌم عمى الفكر.

المستمع: ما سببي اشتداًد قمًؽ منارةى أثناءى كجكدًه 
ًؿ األيمكٌم؟  في بيًت الٌرجي

ًؿ.  المتحدث: خكفوي ًمًف اختفاًء الٌرجي
الكاتب، بعد إعادة سرد الحكار الذم دار بيف 

، فالمسمـ ال يظمـ أحسنتمامتحدث كالمستمع: ال
نيكا أخٌيو المسمـ، قاؿ عز كجٌؿ:  ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى

ـٍ فىاًسؽه ًبنىبىأو فىتىبىيَّنيكا أىٍف تيًصيبيكا قىٍكمنا  اءىكي ًإٍف جى
﴾ ٍمتيـٍ نىاًدًميفى مىى مىا فىعى كا عى يىالىةو فىتيٍصًبحي  .ًبجى

 :قراءة كممات الٌدرس الجديدة 
. قًتؾى كاده، الغىٍكطىة، فاًرغ القمىًب، ًفراسىتي، ًمٍف كى  جى

 :مناقشة المفردات الجديدة شفكيان 
كاده، الغىٍكطىة، فاًرغ القمىًب، ًفراسىتي،  _ميرادؼ: جى

. قًتؾى  ًمٍف كى
لو.  _ميضاد: فتؽه، نفعان، أكَّ

 _جمع: الٌرجؿ، أمير، كممة.
 _ميفرد: قيكد، مؤمنيف.

 :تقويم ختامّي 
 لفراغ:_أكمؿ ا

ما المقصكد بعبارة: "ال يؤمفي منوي فتؽه بعدى   .1
 رتقًو":

 ال يرتدم ثيابان بيا فتؽه.. أ
 ال يحفظي أمانةن.. ب
 ال يؤمِّفي أحدان عمى مالًو.. ت
ما داللة عبارة األمكٌم: "ىات قييكدؾى يا  .2

 منارةي":

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة مدل 
صحة 

 اإلجابات.
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 الثٌقةي بالٌنفًس.ج.   االستسبلـي. الٌتحٌدم.  ب. . أ
ت التي كضح/م الفرؽ في معاني الكمما .3

 تحتيا خط:
األمكٌم كبلموي حٌتى جاؤكا  قىضىما إٍف . أ

 بأطباًؽ الفاكيًة.
. قىضى. ب  القاضي بالعقكبًة عمى الميٌتيـً
ؽي كقتوي في الميطالعًة. قىضى. ت  الميتفكَّ
 :نشاط بيتّي 

مف  45قراءة الٌدرس+ حؿ أسئمة الكتاب ص
 الكتاب المدرسٌي.

 :غمق الّدرس 
 _اقرأ جممة أعجبتؾ مف الٌدرس.

؟_  ماذا تعممت مف ٌدرس اليـك
_اذكر بعض المعارؼ كالقٌيـ كاالتجاىات التي 

 تعممتيا؟

 
 
 
 
 
 

متابعة الٌنشاط 
 البيتٌي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

رصد 
 النتائج.

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ماـه الدِّرس: المُّغة العربٌيةي                                                 المادة:   أيمكمةه كا 
 االٍسًتماعي الموضوع:             األساسي                                الٌساًدسالّصف: 

 
 األىداف السموكّية:

 يحدد الفكرة العامة لنص االستماع. .1
 يعبر عف فيمو لمضمكف االستماع. .2
 يستنتج القٌيـ كاالتجاىات الكاردة في النص. .3
 يتعرؼ إلى شخصيات القصة الكاردة في النص. .4
 يستخمص ما تضمنو نص االستماع. .5
 .فييا، مثؿ: التضحٌية، بٌر الكالديف، األدب كالعمـ يكتسب قٌيمان كاتجاىات مرغكبان  .6

 الوسائل التعميمية:
 السبكرة، أقبلـ كطباشير ممكنة، الكتب، البطاقات، لكحة آداب االستماع، المسجؿ.

 االستراتيجيات:
 ، مثمث االستماع.الحكار كالمناقشة، لعب األدكار، السرد القصصيٌ 

 
المتطمب 
 الّسابق

 
 البند االختباريّ 

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
  :تييئة 

يثير المعٌمـ اىتماـ الطمبة بالٌدرس الجديد مف خبلؿ 
 الشريؼ النبكمٌ تييئة أذىانيـ، كذلؾ مف خبلؿ حديث 

عف أىمية األـ، فقد جاء رجؿه إلى رسكًؿ اً صمى 
ا عميو كسمـ، فقاؿ: يا رسكؿى اً، مف أحؽُّ الناًس 

حابتي؟ قاؿ: أي  مُّؾ. قاؿ: ثـ مف؟ قاؿ: ثـ بحيسًف صى
ـ مف؟ قاؿ: أيمُّؾ. قاؿ: ثـ مف؟ قاؿ: ثـ أيمُّؾ. قاؿ: ث

 ثـ أبكؾ.
كمف يفرح لفرحنا كيحزف  رعانا في صغرنا؟مف 

كمف يدعك لنا في كؿ صبلة؟ كمف يتمنى لنا  لحيزننا؟

 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة صحة 
 الحٌؿ.
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كيؿ خير في حياتنا كال يتمنى أذيتنا أك إصابتنا أم 
 ىذه الحياه؟ف الصديؽ الحقيقي في مكركه؟ كم

.............................................. 
 

 
 األىداف

 
 األّنشطة والخبرات

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
يحدد الفكرة  .1

العامة لنص 
 االستماع.

 
 
 
يعبر عف  .2

فيمو 
لمضمكف 
 االستماع.

 
 
 

 عنوان االستماع:
ًؾ أىٍحمى باحي  صى
 ىدف الحصة:

 يعبر عف فيمو لمضمكف نص االستماع.
 عرض لكحة آداب االستماع: قراءتيا كاالتفاؽ عمى بنكدىا.

 :االستماع لمنص مرتيف، ثـ مناقشة شفكية 
 التي ذكرت في نص االستماع؟ _ما الشخصيات

 _ما الفكرة الرئيسة التي يدكر حكليا نص االستماع؟
 _أكمؿ/ تتحدث الفكرة العامة لنص االستماع عف

................................... 
 _يتحٌدثي الشاعري في األسطًر الٌشعرٌيًة عف

.................................. 
ٌبًو ألٌمًو؟_بماذا عٌبر الٌشاعري عٍف   حي

 _ما اٌلذم تذكره الٌشاعري ًمٍف أٌمًو؟
ياةي الٌشاعًر دكفى أٌمًو؟  _كيؼى تيصبحي حى

 _ما الحقكؽ كالكاجبات الكاردة في النص؟
 _اسرد قصة نص االستماع بمغتؾ الخاصة.

مف خبلؿ استراتيجٌية ميثمث االستماع يدكر الحكار بيف 
مة االستماع ص )المتحدث، المستمع، الكاتب( يتـ عرض أسئ

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

اإلجابات 
 الشفكٌية.

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل صحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

يستنتج القٌيـ  .3
كاالتجاىات 

الكاردة في 
 ص.الن

 
 
يتعرؼ إلى  .4

شخصيات 
القصة الكاردة 

 في النص.
 
 
يستخمص ما  .5

تضمنو نص 
 االستماع.

 

مف الكتاب المدرسٌي، كتجييز إجاباتيا كتعقيب الكاتب  41
عمييا مف خبلؿ المجمكعات الثبلثٌية مع تبديؿ األدكار داخؿ 

 المجمكعات حسب االستراتيجٌية.
 :تقويم ختامي 

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 _كاف صباحي ................ أحمى.

 كالد الٌشاعر.. أ
 أخت الٌشاعر.. ب
 اعر.أيـٌ الشٌ . ت
 .يشكر المعٌمـ الطمبة عمى حيسًف االستماع 
 .يقـك الطمبة بتقمص شخصيات النص 
 :نشاط بيتّي 

 اكتب آية قرآنية تحث عمى بر الكالديف.
 :غمق الّدرس 

 معمكمات                              
 
 

 مكاقؼ                   في النص       شخصيات               
 
 

 مقكالت                               

 المشاركة.
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحٌؿ.

 
 
 

متابعة 
الٌنشاط 
 البيتٌي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رٌصد 
 النتائج.
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ماـه الدِّرس:                           المُّغة العربٌيةي                         المادة:   أيمكمةه كا 
 الًقراءىةي الموضوع:                                               األساسي الٌساًدسالّصف: 

 
 األىداف السموكّية:

 يعبٌر عف فيمو لمضمكف صكر الٌدرس شفكيان. .1
 يستنتج عنكاف الٌدرس مف خبلؿ الصكر. .2
 ة بالمحاكاة.يقرأ الٌدرس قراءة صحيح .3
 يقرأ الٌدرس قراءة جيرية صحيحة كمعبرة. .4
 يحدد الفكرة العامة لمٌدرس. .5
 يعبر عف فيمو لمضمكف الٌدرس شفكيان. .6
 يقرأ كممات الٌدرس الجديدة. .7
 يكظؼ مفردات الٌدرس الجديدة مف خبلؿ: المفرد، كالجمع، كالمرادؼ، كالمضاد. .8
 ٌية، اإليثار، بٌر الكالدٌيف، األخبلؽ الحميدة.يكتسب قيمان كاتجاىات مرغكبان فييا، مثؿ: التضح .9

 الوسائل التعميمية:
 السبكرة، أقبلـ كطباشير ممكنة، الكتب، البطاقات، لكحة المحادثة.

 االستراتيجيات:
 الحكار كالمناقشة، العصؼ الذىنٌي، لعب األدكار، مثمث االستماع.

 
 المتطمب الّسابق

 
 البند االختباريّ 

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 

يعبر عف فيمو 
لمضمكف الٌنشاط 

 :تييئة 
 نشاط سمعٌي:

 عرض فيديك عف حياة اإلماـ الٌشافعٌي.
 :اختبار قصير 

 أكمؿ:
اكتب أسماء شخصيات القصة كما كردت _

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
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 .......................... السمعٌي.
_مف صفات اإلماـ الٌشافعٌي 

.................... ،......................... 

 الحٌؿ.

 

 
 األىداف

 
 األّنشطة والخبرات

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
يعبٌر عف فيمو  .1

لمضمكف صكر 
 الٌدرس شفكيان.

 
 
 
يستنتج عنكاف  .2

الٌدرس مف خبلؿ 
 الصكر.

 
يقرأ الٌدرس قراءة  .3

صحيحة 
 بالمحاكاة.

 
 
يقرأ الٌدرس قراءة  .4

جيرية صحيحة 
 كمعبرة.

 

 :عرض أىداؼ الحصة كقراءتيا 
 يعٌبر عف صكر الٌدرس شفكيان.

 يقرأ الٌدرس قراءة تفسيرية.
 ة:عرض لكحة المحادث 

 _كـ صكرة في الٌدرس؟
 ماذا تشاىد في الصكرة؟

 ما عنكاف الٌدرس كما فيمت مف الصكر؟
 عٌبر عف الصكرة بجممتيف مفيدتيف:

1. ........................................... 
2. ........................................... 
 :قراءة الٌدرس 

 ريعة.مرتيف األكلى لممعٌمـ ثـ الطمبة ثـ مناقشة س
  تحديد الفكرة العامة لمٌدرس عف طريؽ )العصؼ

 الذىني(.
أكمؿ/ تتحدث الفكرة العامة لمٌدرس عف 

........................................ 
 :مناقشة مضمكف الٌدرس شفكيان 

ـي الٌشافعٌي؟  _أيف كًلدى اإلما
ـٍ كاف عيمر اإلماـ الٌشافعٌي عند كفات كالدًه.  _كى

 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

اإلجابات 
 الشفكٌية.
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ة يحدد الفكرة العام .5

 لمٌدرس.
 
 
يعبر عف فيمو  .6

لمضمكف الٌدرس 
 شفكيان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يقرأ كممات الٌدرس  .7

 الجديدة.
 
يكظؼ مفردات  .8

الٌدرس الجديدة مف 
خبلؿ: المفرد، 

ـٍ سنةن استق ـي الٌشافعٌي في مكةَّ؟_كى  ٌر اإلما
ٌرثتيا األُـّ ًلكلًدىا؟  _ما الٌصفاتي اٌلتي كى

ـٌ اإلماـ الٌشافعٌي  لك_  كيؼ تتصرؼ؟كنت/م مكاف أ
  مف خبلؿ استراتيجية مثمث االستماع يدكر الحكار

 التالي:
ـي الٌشافعٌي في مدينًة غٌزة، كتكفى  :المتحدث كًلدى اإلما

نشأ فقيران لكف ذلؾ لـ يمنع كالده كىك ابف سنتيف، كقد 
األيـٌ ًمٍف أٍف تيكرِّث ابنيا قٌكةن في الرأم، كثباتان في 
الحٌؽ، كصبلبةن في الٌشٌدًة، كاألدًب الٌسامي، كالخمًؽ 

 الٌرفيًع.
 مف ىك اإلماـ ي الٌشافعٌي؟ المستمع:
. المتحدث:  ىك ميحٌمدي ٍبفي إدريسى

 المستمع: أيف كلدى اإلماـ الٌشافعٌي؟
 دث: كلدى في مدينًة غٌزة.المتح

 ما الصفاتي التي كىرثتيا أموي لوي؟ المستمع:
المتحدث: قٌكةن في الرأم، كثباتان في الحٌؽ، كصبلبةن في 

 الٌشٌدًة، كاألدًب الٌسامي، كالخمًؽ الٌرفيًع.
الكاتب، بعد إعادة سرد الحكار الذم دار بيف 

ال  بارؾ ا فيكما، فميس مٌنا مف المتحدث كالمستمع:
 يكقر كبيرنا كيرحـ صغيرنا.

 :قراءة كممات الٌدرس الجديدة 
.  ًطباؽى، ينحدري

 :مناقشة المفردات الجديدة شفكيان 
.  ميرادؼ: ينحدري

ًلدى، فقيران.  ميضاد: كي
مؽ، ىدؼ.  جمع: خي
.  مفرد: قيمان، نصاًئحى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل 

 المشاركة.
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كالجمع، كالمرادؼ، 
 كالمضاد.

 

 :تقويم ختامّي 
 اختر اإلجابة المناسبة فيما يمي:

ٌي عف تعٌبر شخصٌية اإلماـ الٌشافع .1
......................... )األنانٌية، المثابرة، 

 األدبي الٌسامي(.
تعٌبر شخصٌية أيـٌ اإلماـ الٌشافعٌي عف  .2

..................... )الٌتضحيةي، حيب الذات، 
 الظٌمـ(.

 :نشاط بيتّي 
مف الكتاب  56قراءة الٌدرس+ حؿ أسئمة الكتاب ص 

 المدرسٌي.
 :غمق الّدرس 

كاالتجاىات التي تعممتيا ًمٍف ٌدرس _ما ىي القٌيـ 
؟  اليـك

 
 

مبلحظة 
 صحة الحٌؿ.

 
 
 
 
 
 

متابعة 
الٌنشاط 
 البيتٌي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رٌصد 
 تائج.الن

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 طيفى سٍ ةي في ًفمى ريَّ النَّباتاتي الًعطٍ الدِّرس: المُّغة العربٌيةي                                      المادة: 
 االٍسًتماعي الموضوع:                                 األساسي الٌساًدسالّصف: 

 
 األىداف السموكّية:

 يحدد الفكرة العامة لنص االستماع. .1
 يعبر عف فيمو لمضمكف االستماع. .2
 يستنتج القٌيـ كاالتجاىات الكاردة في النص. .3
 يتعرؼ إلى شخصيات القصة الكاردة في النص. .4
 يستخمص ما تضمنو نص االستماع. .5
 يكتسب قٌيمان كاتجاىات مرغكبان فييا، مثؿ: تقدير قيمة األرض، التعاكف. .6

 الوسائل التعميمية:
 ، الكتب، البطاقات، لكحة آداب االستماع، المسجٌؿ )إٍف كجد(.السبكرة، أقبلـ كطباشير ممكنة

 االستراتيجيات:
 ، مثمث االستماع.الحكار كالمناقشة، لعب األدكار، السرد القصصيٌ 

 
 المتطمب الّسابق

 
 البند االختباريّ 

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
  :تييئة 

يئة يثير المعٌمـ اىتماـ الطمبة بالٌدرس الجديد مف خبلؿ تي
 أذىانيـ، كذلؾ مف خبلؿ عرض فيديك عف الطبَّ البدٌيؿ.

ما المقصكد بالطٌب البدٌيؿ؟ 
......................................... 

 ىؿ الطٌب البدٌيؿ نفسو الطٌب العىربٌي )نعـ، ال(.
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 األىداف

 
 األّنشطة والخبرات

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
يحدد الفكرة  .1

مة لنص العا
 االستماع.

 
 
يعبر عف  .2

فيمو 
لمضمكف 
 االستماع.

 
يستنتج القٌيـ  .3

كاالتجاىات 
الكاردة في 

 النص.
 

 

 عنوان االستماع:
ًبيُّ   الطبَّ العىرى
 ىدف الحصة:

 يعبر عف فيمو لمضمكف نص االستماع.
آداب االستماع: قراءتيا كاالتفاؽ عمى عرض لكحة 

 بنكدىا.
 :االستماع لمنص مرتيف، ثـ مناقشة شفكية 

 _ما الشخصيات التي ذكرت في نص االستماع؟
 _ما الفكرة الرئيسة التي يدكر حكليا نص االستماع؟

_أكمؿ/ تتحدث الفكرة العامة لنص االستماع عف 
........................................... 

 _بـ تميَّزى الطِّبُّ العىربيُّ عىًف الطِّبُّ الغىربيِّ قديمان؟
 _ما المسؤكلٌيةي اٌلتي عىًمؿى األطٌباءي العىربي عمى تحقيقيا؟

ـٍ  _اذكر أبرز األطٌباًء العىرًب كالميسمميفى اٌلذيفى كردى ًذكرىي
؟  في النَّصِّ

 _اسرد قصة نص االستماع بمغتؾ الخاصة.
مث االستماع يدكر الحكار بيف مف خبلؿ استراتيجية مث

)المتحدث، المستمع، الكاتب( يتـ عرض أسئمة االستماع 
مف الكتاب المدرسٌي، كتجييز إجاباتيا كتعقيب  65ص 

الكاتب عمييا مف خبلؿ المجمكعات الثبلثية مع تبديؿ 
 األدكار داخؿ المجمكعات حسب االستراتيجية.

 :تقويم ختامي 
 أكمؿ:

 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

اإلجابات 
 الشفكٌية.

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل 

المشاركة 
 كاألداء.
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يتعرؼ إلى  .4

شخصيات 
القصة 

الكاردة في 
 النص.

 
 
 
يستخمص ما  .5

تضمنو نص 
 االستماع.

 

ـى األطٌباءي  العىرًب بالسَّفًر كالٌترحاًؿ إلى ببلدو  _لماذا قا
 أيخرل مف أجؿ:

1. .................................. 
2. .................................. 

؟  نَّفوي )اٍبفي سينا( في الطِّبِّ _ما عنكافي الكتاًب اٌلذم صى
.................................... 

 (؟_مىٍف ميؤلِّؼي ًكتاًب )تىذكرةي داكدى 
.................................... 

 .يشكر المعٌمـ الطمبة عمى حيسًف االستماع 
 .يقـك الطمبة بتقمص شخصيات النص 
 :نشاط بيتّي 

مماًء العىرًب قديمان.  اكتب تقرير عف الطِّبِّ العىربٌي كعي
 :غمق الّدرس 

 معمكمات                           
 
 

 مكاقؼ                 ي النصف         شخصيات       
                            

 
 مقكالت                            

 
مبلحظة 

 صحة الحٌؿ.
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
الٌنشاط 
 البيتٌي.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

رٌصد 
 النتائج.
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 طيفى سٍ ةي في ًفمى ريَّ النَّباتاتي الًعطٍ الدِّرس: المُّغة العربٌيةي                                      المادة: 
 الًقراءىةي الموضوع:                                 األساسي الٌساًدسالّصف: 

 
 األىداف السموكّية:

 رس شفكيان.يعبٌر عف فيمو لمضمكف صكر الدٌ  .1
 يستنتج عنكاف الٌدرس مف خبلؿ الصكر. .2
 يقرأ الٌدرس قراءة صحيحة بالمحاكاة. .3
 يقرأ الٌدرس قراءة جيرية صحيحة كمعبرة. .4
 يحدد الفكرة العامة لمٌدرس. .5
 يعبر عف فيمو لمضمكف الٌدرس شفكيان. .6
 يقرأ كممات الٌدرس الجديدة. .7
 جمع، كالمرادؼ، كالمضاد.يكظؼ مفردات الٌدرس الجديدة مف خبلؿ: المفرد، كال .8
 .المحافظة عمى األرض كالتمسؾ بيا، التعاكف يكتسب قيمان كاتجاىات مرغكبان فييا، مثؿ: .9

 الوسائل التعميمية:
 السبكرة، أقبلـ كطباشير ممكنة، الكتب، البطاقات، لكحة المحادثة.

 االستراتيجيات:
 ميثمث االستماع.الحكار كالمناقشة، العصؼ الذىنٌي، لعب األدكار، الدراما، 

 
المتطمب 
 الّسابق

 
 البند االختباريّ 

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
  :تييئة 

يثير المعٌمـ اىتماـ الطمبة لمٌدرس الجديد، مف خبلؿ تييئة 
 ، أذىانيـ بعرض صكر لبعض النَّباتاتي الًعٍطريَّةي في ًفمسطيفى

 كيتـ عرض النَّباتاتي الًعطريَّةي عمى الطمبة.
 ير:اختبار قص 

 أكمؿ:

 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

 



115 
 

اكتب أسماء نَّباتاتي ًعطريَّةي مكجكدة في فمسطيف _
 .............، ك................، ك.....................

_ما فكائد النَّباتاتي الًعطريَّةي لئلنساف..........................، 
 ك.........................

 الحٌؿ.

 

 
 األىداف

 
 والخبراتاألّنشطة 

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
يعبٌر عف فيمو  .1

لمضمكف صكر 
 الٌدرس شفكيان.

 
 
 
يستنتج عنكاف  .2

الٌدرس مف 
 خبلؿ الصكر.

 
 
يقرأ الٌدرس  .3

قراءة صحيحة 
 بالمحاكاة.

يقرأ الٌدرس  .4
قراءة جيرية 

صحيحة 
 كمعبرة.

 :عرض أىداؼ الحصة كقراءتيا 
 يعٌبر عف صكر الٌدرس شفكيان.

 يقرأ الٌدرس قراءة تفسيرية.
 :عرض لكحة المحادثة 

 _كـ صكرة في الٌدرس؟
 ماذا تشاىد في الصكرة؟

 كاف الٌدرس كما فيمت مف الصكر؟ما عن
 عٌبر عف الصكرة بجممتيف مفيدتيف:

1. .................................................. 
2. .................................................. 
 :قراءة الٌدرس 

 مرتيف األكلى لممعٌمـ ثـ الطمبة ثـ مناقشة سريعة.
  طريؽ )العصؼ تحديد الفكرة العامة لمٌدرس عف

 الذىني(.
أكمؿ/ تتحدث الفكرة العامة لمٌدرس عف 

........................................ 
 :مناقشة مضمكف الٌدرس شفكيان 

 _ما المقصكدي بالنَّباتاًت الًعطريًَّة؟

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

اإلجابات 
 الشفكٌية.
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يحدد الفكرة  .5

 العامة لمٌدرس.
 

 
 
 
يعبر عف فيمو  .6

لمضمكف 
 الٌدرس شفكيان.

 
 
 
 
 
 
 
 
يقرأ كممات  .7

 الٌدرس الجديدة.
 
 
يكظؼ مفردات  .8

الٌدرس الجديدة 
مف خبلؿ: 
المفرد، كالجمع، 

ـى تيستخدـي النَّباتاتي الًعطريَّةي؟  _في
  مف خبلؿ استراتيجية مثمث االستماع يدكر الحكار

 :التالي
غرافٌيان ميتمٌيزان،  :المتحدث با اي فمسطيفى مىكقعان جي حى

يَّةي الًعطريَّةي في الصحارل، كالسُّيكًؿ،  كتنتشر النَّباتاتي البرِّ
كالكدياف، كالجباًؿ، كليذًه النَّباتاتي أىمَّيَّةه كىبيرةه؛ فيي 
كائحي  دىكاءه كغذاءه لئلنساًف، تيستخرجي ًمنيا الزُّيكتي كالرَّ

، الًعط ريَّةي، كًمٍف أشيًر ىذًه النَّباتاًت في فمسطيفى الزَّعتري
كالميرميَّةي...الخ، كأطمؽى بعضي الٌناس عمى الزَّعتري اسـ 

.)  )ذىىىبي ًفمسطيفى األخضري
يَّةي الًعطريَّةي؟  المستمع: أيف تنتشر النَّباتاتي البرِّ

 المتحدث: في الصحارل، كالسُّيكًؿ، كالكدياف، كالجباًؿ.
؟ تمع:المس  ما أشير ىذه النَّباتاًت في فمسطيفى

، كالبابكًنج...الخ. ، كالميرميَّةي، كالٌشيحي  المتحدث: الزَّعتري
؟  المستمع: ماذا أطمؽى بعضي الٌناس عمى الزَّعتري

.)  المتحدث: اسـ )ذىىىبي ًفمسطيفى األخضري
 :قراءة كممات الٌدرس الجديدة 

، ميقىكِّ  كيَّة، الجاًئري .تىزىك، شىٌتى، زى  ماتي
 :مناقشة المفردات الجديدة شفكيان 

كيَّة.  مرادؼ: تىزىك، زى
، جباؿ.  مضاد: الجاًئري

 جمع: جبؿ، نبات.
 مفرد: مقكمات، عىٌطاركف، سيكؿ.

 :تقويم ختامّي 
 اختر اإلجابة المناسبة فيما يمي:

ييطمؽي عمى ..................... الذَّىىبي األخضري  .1

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل األداء 
 كالمشاركة.
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كالمرادؼ، 
 كالمضاد.

 

 ابكًنج(.)الزَّعتًر، الزَّعفراًف، البى 
النَّباتاتي الًعطريَّةي ليا أىمِّيَّةه منيا  .2

 ،.........................
ك......................... )تزيفه ك غذاءه، دكاءه 

)  كًغذاءه، دكاءه ك تزيفه
 كٌضح/م الفرؽ في المعنى فيما يأتي:

با. أ  اي ًفمسطيفى مىكقعان جيغرافٌيان ميتمٌيزان. حى
با. ب  فِّ ميبكِّرةو.الطِّفؿي في سً  حى
 :نشاط بيتّي 

 جمؿ مفيدة. 5ًصؼ الزَّعتر بػػػػػػػ
 :غمق الّدرس 
 تمثيؿ أحداث الٌدرس بالدراما._
؟_  ماذا تعممت ًمٍف ٌدرس اليـك

 
مبلحظة 
صحة 
 الحٌؿ.

 
 
 
 
 

متابعة 
الٌنشاط 
 البيتٌي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

رٌصد 
 النتائج.
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مى الطَّريؽً الدِّرس: المُّغة العربٌيةي                                               المادة:   حاًدثه عى
 االٍسًتماعي الموضوع:                                          األساسي الٌساًدسالّصف: 

 
 األىداف السموكّية:

 يحدد الفكرة العامة لنص االستماع. .1
 يعبر عف فيمو لمضمكف االستماع. .2
 يستنتج القٌيـ كاالتجاىات الكاردة في النص. .3
 يتعرؼ إلى شخصيات القصة الكاردة في النص. .4
 يستخمص ما تضمنو نص االستماع. .5
 .االلتزاـ بقكانيف السٌير، ميسامحة اآلخريفجاىات مرغكبان فييا، مثؿ: يكتسب قٌيمان كات .6

 الوسائل التعميمية:
 السبكرة، أقبلـ كطباشير ممكنة، الكتب، البطاقات، لكحة آداب االستماع، المسجؿ.

 االستراتيجيات:
 ، مثمث االستماع.الحكار كالمناقشة، لعب األدكار، السرد القصصيٌ 

 
 المتطمب الّسابق

 
 لبند االختباريّ ا

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
  :تييئة 

يثير المعٌمـ اىتماـ الطمبة بالٌدرس الجديد مف خبلؿ 
تييئة أذىانيـ، كذلؾ بسؤاؿ الطمبة عف معرفتيـ 
بكسائؿ المكاصبلت قديمان كحديثان، كعرض صكر 

 كمجسمات لكسائؿ المكاصبلت.
كيؼ كاف يتنقؿ اإلنساف مف مكاف آلخر قديمان 

 حديثان؟ك 

 
 

مبلحظة 
مدل صحة 

 الحٌؿ.

 

 

 



119 
 

 
 األىداف

 
 األّنشطة والخبرات

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 
 
 
 
 
 
 
يحدد الفكرة  .1

العامة لنص 
 االستماع.

 
ر عف فيمو يعبٌ  .2

لمضمكف 
 االستماع.

 
 
يستنتج القٌيـ  .3

كاالتجاىات 
الكاردة في 

 النص.
 
 
 

 عنوان االستماع:
 ميستقبؿي ًصناعًة السٌَّياراًت 

 ىدف الحصة:
 يعٌبر عف فيمو لمضمكف نص االستماع.

عرض لكحة آداب االستماع: قراءتيا كاالتفاؽ عمى 
 بنكدىا.
 :االستماع لمنص مرتيف، ثـ مناقشة شفكية 

 _ما الفكرة الرئيسة التي يدكر حكليا نص االستماع؟
أكمؿ/ تتحدث الفكرة العامة لنص االستماع عف _

........................................... 
 _بـ يمتاز عصرنا عف العٌصكر السابقة؟

_ىناؾ مؤشرات ظيرت في السيارة تنبئ عف إمكانية 
 إحداث قفزة نكعٌية في صناعة السيارات؟

 _ما ىك مؤشر سيارة المستقبؿ؟
 ًس إلى السٌَّيارًة؟_ىؿ تغيَّرٍت نظرةي الٌنا

 _اسرد قصة نص االستماع بمغتؾ الخاصة.
مف خبلؿ استراتيجية مثمث االستماع يدكر الحكار بيف 
)المتحدث، المستمع، الكاتب( يتـ عرض أسئمة 

مف الكتاب المدرسٌي، كتجييز  77االستماع ص 
إجاباتيا كتعقيب الكاتب عمييا مف خبلؿ المجمكعات 

كار داخؿ المجمكعات حسب الثبلثية مع تبديؿ األد
 االستراتيجية.

 :تقويم ختامي 

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

اإلجابات 
 الشفكٌية.

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل 

 المشاركة.
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يتعرؼ إلى  .4
شخصيات 

القصة الكاردة 
 في النص.

 
ص ما يستخم .5

تضمنو نص 
 االستماع.

 

 _ما مظاىر اتساع التَّقدُّـً التِّقنيِّ في حياتنا؟
؟  _كيؼ تعمؿي الًمجٌسماتي

 .يشكر المعٌمـ الطمبة عمى حيسًف االستماع 
 :نشاط بيتّي 

 _اكتب صفحة عف صناعة السيارات قديمان كحديثان.
 :غمق الّدرس 

 معمكمات                         
 
 

 مكاقؼ              في النصشخصيات              
                            

 
 مقكالت                         

مبلحظة 
صحة 
 الحٌؿ.

 
متابعة 
الٌنشاط 
 البيتٌي.

 
 
 

رٌصد 
 النتائج.
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مى الطَّريؽً الدِّرس: المُّغة العربٌيةي                                               المادة:   حاًدثه عى
 الًقراءىةي الموضوع:                                          األساسي الٌساًدسالّصف: 

 
 األىداف السموكّية:

 يمو لمضمكف صكر الٌدرس شفكيان.عف ف يعٌبر .1
 يستنتج عنكاف الٌدرس مف خبلؿ الصكر. .2
 يقرأ الٌدرس قراءة صحيحة بالمحاكاة. .3
 يقرأ الٌدرس قراءة جيرية صحيحة كمعبرة. .4
 يحدد الفكرة العامة لمٌدرس. .5
 يعبر عف فيمو لمضمكف الٌدرس شفكيان. .6
 يقرأ كممات الٌدرس الجديدة. .7
 خبلؿ: المفرد، كالجمع، كالمرادؼ، كالمضاد. يكظؼ مفردات الٌدرس الجديدة مف .8
 .االلتزاـ بقكانيف السٌير، ميسامحة اآلخريف :يكتسب قيمان كاتجاىات مرغكبان فييا، مثؿ .9

 الوسائل التعميمية:
 السبكرة، أقبلـ كطباشير ممكنة، الكتب، البطاقات، لكحة المحادثة.

 االستراتيجيات:
 األدكار، الدراما، ميثمث االستماع. الحكار كالمناقشة، العصؼ الذىنٌي، لعب

 
 المتطمب الّسابق

 
 البند االختباريّ 

 
 التقويم

 نتائجو أدواتو
 

يعٌبر عف فيمو لٌنشاط 
 السمعٌي.

 :تييئة 
يثير المعٌمـ اىتماـ الطمبة لمٌدرس الجديد، مف خبلؿ تييئة 
 أذىانيـ بعرض فيديك لػػػػػ )حذر عمى الطرؽ( عمى الطمبة.

 بقكانيف السٍَّير، كنحافظي عمى حياتنا؟_كيؼ نمتـز 

مبلحظة 
مدل 
صحة 
 الحٌؿ.

 

 
 األىداف

 
 األّنشطة والخبرات

 
 التقويم
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 نتائجو أدواتو
 
عف فيمو  يعٌبر .1

لمضمكف صكر 
 الٌدرس شفكيان.

 
يستنتج عنكاف  .2

الٌدرس مف خبلؿ 
 الصكر.

 
يقرأ الٌدرس قراءة  .3

صحيحة 
 بالمحاكاة.

 
يقرأ الٌدرس قراءة  .4

حيحة جيرية ص
 كمعبرة.

 
يحدد الفكرة  .5

 العامة لمٌدرس.
 
يعبر عف فيمو  .6

لمضمكف الٌدرس 
 شفكيان.
 

 

 :عرض أىداؼ الحصة كقراءتيا 
 يعٌبر عف صكر الٌدرس شفكيان.

 سيرية.يقرأ الٌدرس قراءة تف
 :عرض لكحة المحادثة 

 _كـ صكرة في الٌدرس؟
 _ماذا تشاىد في الصكرة؟

 _ما عنكاف الٌدرس كما فيمت مف الصكر؟
 _عٌبر عف الصكرة بجممة مفيدة:

.................................................. 
 :قراءة الٌدرس 

 مرتيف األكلى لممعٌمـ ثـ الطمبة ثـ مناقشة سريعة.
 كرة العامة لمٌدرس عف طريؽ )العصؼ تحديد الف

 الذىني(.
 _أكمؿ/ تتحدث الفكرة العامة لمٌدرس عف:
....................................... 

 :مناقشة مضمكف الٌدرس شفكيان 
 _ًصؼ المشيدى الَّذم شاىدهي أحمدي كرامي.

 _اذكر/م نَّصاًئحى قيدِّمٍت في الميحاضرًة اإلرشاديًَّة؟
 تيجية مثمث االستماع يدكر الحكار مف خبلؿ استرا

 التالي:
، كانطمؽ  :المتحدث صكتي سٌيارًة اإلسعاًؼ قادـه ًمٍف بعيدو

 أحمدي كرامي الستطبلع األمًر، 
؟  المستمع: ما الصَّكتي الَّذم كاف قادمان ًمٍف بعيدو

 المتحدث: صكتي سٌيارًة اإلسعاًؼ.
 كيؼ تعرَّضٍت ساؽي أيمفى لمكسًر؟ المستمع:

 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 

اإلجابات 
 الشفكٌية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدل األداء 
 كالمشاركة.
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يقرأ كممات  .7

 الٌدرس الجديدة.
 
يكظؼ مفردات  .8

الٌدرس الجديدة 
مف خبلؿ: 
المفرد، كالجمع، 

كالمرادؼ، 
 كالمضاد.

 

 ث: تعرض لحادث سٌير.المتحد
الكاتب، بعد إعادة سرد الحكار الذم دار بيف المتحدث 
كالمستمع: نعـ يا أصدقائٌي، مف الضركرٌم االلتزاـ بقكانيف 

 السٌير، حفظكما البارٌم مف كؿ شر.
 :قراءة كممات الٌدرس الجديدة 

كيدان،  ، التأنيٌ ري  .ىىرجه، مىرجه
 :مناقشة المفردات الجديدة شفكيان 

، التأنٌي.مرادؼ  : ركيدان، ىىرجه، مىرجه
 مضاد: بعيد.

 جمع: سيارة، ٌدرس.
 مفرد: جيات، ضحايا، ناس.

 :تقويم ختامّي 
 كٌضح/م الفرؽ في المعنى فيما يأتي:

ـي بقكانيًف السَّيًر . أ  حياةى اإلنساًف. يىحفظي االلتزا
 القصيدةى. يىحفظي الٌطالبي النَّبيوي . ب
ديقًو. يىحفظي . ت ديؽي الجميؿى لصى  الصَّ
 :نشاط بيتّي 

 استخرج أنكاع األفعاؿ )ماضٌي، مضارع، أمر( مف الٌدرس.
 :غمق الّدرس 

؟ _ماذا تعممت ًمف  ٌدرس اليـك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحٌؿ.

 
متابعة 
الٌنشاط 
 البيتٌي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رٌصد 
 النتائج.
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 (5ُممحق رقم )

 جامعة القدس

عمادة الدراسات العميا

 أساليب تدريس

 الموضوع: تحكيم اختبار االستماع الناقد

 حترم/ ة.حضرة الدكتور/ة: ........................................................ المُ 

 ا كبركاتو كبعد: بلـي عميكـي كرحمةالسى 

"أثر استخدام استراتيجّية ُمثمث االستماع في تنمّية ميارات االستماع بعنكاف  ًدراسةبإجراء  البىاًحثةتقـك 
ذلؾ لنيٌؿ درجة الماجستير في أساليب " األساسي الّساِدسالناقد والقراءة اإلبداعّية لدى طمبة الّصف 
 داد اختبار االستماع الناقد.التٌدريس مف جامعة القدس، كاستمـز ذلؾ إع

بداء اآلراء في ضكء خبرتكـ، مف حيث:  لذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االختبار، كا 

 .مدل مبلءمة ككضكح الفقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة 
 .مدل مبلءمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسبلمة الفقرات عممٌيان كلغكٌيان 
  لمطمبة.كفاية عدد الفقرات كمبلءمتيا 
  مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ. الًدراسةإجراء ما تركنو لصالح 

 سمحو عادؿ القاضي :الَباِحثة                                ياهإ منحتمكنيٌ  لكقتكـ الذمٌ  ان شكر 

 اسـ المحكـ: ...............................................

 .....................المؤىؿ العممٌي: .......................

 التخصص: ................................................

 مكاف العمؿ: ..............................................
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 قائمة ميارات االستماع الناقد والمؤشرات الّدالة عمييا

 المؤشرات الّدالة عمييا الميارة

ميارات الفيم السمعي 
ودقتو

 

 نكاف مناسب لممكضكع.تحديد ع .1
 تحديد معنى الكممة مف السياؽ. .2
 تحديد األفكار الرئيسة. .3
 تمخيص ما استمع إليو. .4
 فيـ المعاني الخفية في النص المسمكع. .5

ميارات التمييز
 

 التمييز بيف الحقيقة، كالخياؿ مما يقاؿ. .1
 التمييز بيف الصكاب كالخطأ. .2
 التمييز بيف الصدؽ كالكذب. .3
 ء ما سمع.تكقع ما سيقاؿ في ضك  .4
ميارات نقد وتذوق  إدراؾ مغزل الكاتب فيما يسمع. .5
المسموع

 

 استخبلص األدلة التي يعتمد عمييا في الحكـ عمى المسمكع. .1
 تحديد مدل ارتباط النتيجة بالمقدمات. .2
 إدراؾ مدل أىمية األفكار التي تضمنيا الحديث. .3
 القدرة عمى مشاركة المتحدث عاطفيان. .4

ميارات 
الحكم عمى 

صدق 
المسموع

 الحكـ عمى مدل صبلحية األفكار لمتطبيؽ. .1 
 الحكـ عمى الحديث في ضكء الخبرات السابقة، كقبكلو أك رفضو. .2
 الحكـ عمى الشخصيات التي كرد ذكرىا في الحديث. .3

ميارة تقويم 
المحتوى 
المسموع

 إبراز جكانب القكة كالضعؼ في المسمكع. .1 
 اقتراح معالجات لجكانب الضعؼ في المسمكع. .2
 تراح حمكؿ مناسبة لممشكمة.اق .3
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 األساسي الّساِدساختبار ميارات االستماع الناقد لمّصف 

 تعميمات االختبار

 .................................................................سم:اال

 ..............................................................المدرسة:

 ................................................................ف:الصّ 

 عزيزم/تي الطالب/ػػػػػػػػػػػػة، تحٌية طيبة كبعد:

 أواًل. تعميمات االستماع الناقد:

لقد تـ بناء االختبار الذم بيف يديؾ/ًؾ لخدمة البحث العممي، كييدؼ إلى قياس مدل تمكنؾ/ًؾ مف 
 ميارات االستماع الناقد.

 مراعاة التعميمات التالية: أرجك

 أف تستمع/م إلى النص بانتباه. .1
 أف تستمع/م إلى األسئمة بتركيز، كتجيب/م عف جميع األسئمة. .2

 ثانيًا. تعميمات اإلجابة:

 اإلنصات الجيد إلى التعميمات يمكنؾ/ًؾ مف اإلجابة بدقة عف أسئمة االختبار.

 استمع/م جيدان لتعميمات اإلجابة. .1
 ختبار قراءة كاعٌية كمركزة قبؿ أف تجيب/م عمى أم سؤاؿ.أقرأ/م فقرات اال .2
 تأكد/م في نياية االختبار مف إجابتؾ/ًؾ عف جميع األسئمة. .3
 اعمـ/م أف االختبار ال عبلقة لو بنجاحؾ/ًؾ أك رسكبؾ/ًؾ. .4

 القاضيمحمد سمحو عادؿ  :الَباِحثة
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 اختبار ميارات االستماع الناقد

 النص:

 ا،كعطش المسير ابيم انقطع، الصقر صديقو إال معو يكف كلـ كحده الخبلء في يكمان  خاف جنكيز خرج
 الصقر جاء الماء شرب أراد كحينما ككبو كمؤل جبؿ أسفؿ في ينبكعان  فكجد الماء يشرب أف جنكيز كأراد

 و!ليسكب الككب عمى كانقض
 بجناحو كبالك كيضرب يقترب خاف جنكيز فـ مف الككب اقتراب مع الصقر كلكف أخرل، مرة حاكؿ
، سيفو كأخرج غضبان  خاف جنكيز كاستشاط الثالثة، لممرة الحالة تكررت! الماء كينسكب الككب فيطير
 أحس عندىا ريعان،س الصقر ككقع رأسو فقطع كاحدة ضربة ضربو الماء ليسكب الصقر اقترب كحينما
 ةلحظ كقؼو، دم سيؿي الصقر رأل لما قمبو كتقطع صاحبو، رأس عمى السيؼ كقكع لحظة باأللـ جنكيز
 كقد ميتة كبيرة حية كفييا الينبكع منبع، صخرىا ثنايا بيف مف يخرج كبيرة بركة ليرل، الينبكع فكؽ كصعد
 !بالسـ البركة مؤلت
 العذؿ، السيؼ سبؽ أف بعد إال ذلؾ يدرؾ لـ كلكنو منفعتو، يريد كاف صاحبو أف كيؼ خاف جنكيز أدرؾ
 الدنيا، فارؽ أف بعد الصاحب يده كفي، كسمطتو لحرسو خاف نكيزج كعاد خرقو، في كلفو صاحبو، أخذ
 فعؿ كلك ؾصديقى  يبقى صديقؾ: "جناحيو عمى كينقش لصديقو تمثاالن ، ذىب مف صقر بصنع حرسو كأمر
 ."اإلخفاؽ عاقبتو الغضب سببو فعؿ كؿ: اآلخر الجناح كفي يعجبؾ، ال ما

 التالية: ابؽ أجيب/م عف األسئمةلمنص السٌ  استماعؾ/ؾً بعد 
 ضع/م عنكانان مناسبان ليذا النص. .1
 خفاؽ.، استشاط، العذؿ، اإلىات/م مرادؼ الكممات التالية: الخبلء .2
 ما األفكار الرئيسة التي دار حكليا النص؟ .3
 .ثبلثة أسطر لخص/م النص بما ال يزيد عف .4
 لماذا حاكؿ الصقر أف يمنع جنكيز مف شرب الماء؟ .5
 ف جنكيز تألـ بعد أف قطع رأس الصقر الكفي مباشرة؟ىؿ أنت/ًت مقتنع/ػػػػػػػػػػو بأ .6
 ما مدل مصداقية ما جاء في ىذا النص مف أفكار؟ .7
 ىؿ أفكار النص منطقية كمنظمة؟ .8
 ىؿ جنكيز صديؽ كفي؟ برأيؾ/ؾً  .9
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 كصفة حميدة، كصفة ذميمة ما ىذه الصفات؟ في النص قيمة .10
 كمنطقيتيا؟ما األدلة التي اعتمدت عمييا في حكمؾ عمى مصداقية األفكار  .11
 مف خبلؿ النص استنتج/م السبب الذم جعؿ جنكيز يخسر صديقو الصقر؟ .12
 ماذا تعممت/م مف ىذا النص؟ .13
 تجاه ما حدث لمصقر، كتجاه جنكيز؟ ما شعكرؾ/ؾً  .14
 ا؟/ػػػػػػػػكيؼ ستتعامؿ/م معو صدقاء بطريقة غير الئقة، كأغضبؾ/ؾً األ إذا تصرؼ معؾ/ًؾ أحد .15
 لؾ بسبب الغضب كالتسرع في الحكـ؟ ة/ػػػػػػػػػػػػػىؿ خسرت/م صديؽ .16
 في الصقر؟ ما رأيؾ/ًؾ في جنكيز خاف؟ كما رأيؾ/ؾً  .17
 ما جكانب القكة كالضعؼ في النص المسمكع. .18
 المسمكع.النص ماذا تقترح/يف لمعالجة جكانب الضعؼ في  .19
 ؟حافظ عمى صداقاتنا مف كجية نظرؾ/ؾً كيؼ يمكف أف ن .20
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 دجدول ميارات االستماع الناق

 ميارات االستماع
 الناقد

 ضعيف متوسط بارع متميز

 ميارة الفيم
 السمعّي ودقتو

عنكاف  تحديد
 .مكضكعلممناسب 

يعطي عنكاف 
آخر قريب مف 
فكرة النص، 

كبكضكح، كبكقت 
قصير، كبدكف 

 مساعدة.

يعطي عنكاف 
آخر قريب مف 
فكرة النص، 
كبكضكح، مع 
بعض الكقت، 
 كبدكف مساعدة.

يعطي عنكاف آخر 
يب نكعا ما مف قر 

النص، كبكضكح 
نكعا ما، مع بعض 

الكقت، كبدكف 
 مساعدة.

يعطي عنكاف آخر 
قريب مف فكرة النص 

نكعا ما، كغير 
كاضح، مع بعض 
 الكقت، كبمساعدة.

تحديد معنى كممة 
في النص مف 

 السياؽ.

يعطي معنى 
لمكممة مف 

السياؽ، بدقة 
 كسرعة.

يعطي معنى 
لمكممة مف 

السياؽ، قريب 
شيء بعض ال

 كبكقت قصير.

يعطي معنى لمكممة 
مف السياؽ، قريب 

بعض الشيء، 
كبدكف مساعدة 
 كبكقت أطكؿ.

يعطي معنى لمكممة 
مف السياؽ بمساعدة 

 كبكقت أطكؿ.

 رافكاأل تحديد
 الرئيسة.

يعطي الفكرة 
الرئيسة بشكؿ 

دقيؽ، كبسرعة، 
 كبدكف مساعدة.

يعطي الفكرة 
الرئيسة بشكؿ 

دقيؽ، مع بعض 
دكف الكقت، كب
 مساعدة.

يعطي الفكرة الرئيسة 
بشكؿ غير دقيؽ، 
مع بعض الكقت، 
 كبدكف مساعدة.

يعطي الفكرة الرئيسة 
بشكؿ غير دقيؽ، 

ككقت طكيؿ، 
 كبمساعدة.

تمخيص ما استمع 
 إليو.

يعيد سرد النص 
بشكؿ كامؿ، 

كمترابط، 
كبأسمكبو 

الخاص، كدكف 
 مساعدة.

يعيد سرد النص 
بشكؿ كامؿ، مع 
 بعض الترابط،

كبأسمكبو 
الخاص، كدكف 

 مساعدة.

يعيد سرد النص 
بشكؿ غير كامؿ، 
كبعض الترابط، 
كبأسمكبو الخاص 
نكعا ما ، كدكف 

 مساعدة.

يعيد سرد النص 
بشكؿ غير كامؿ، 
كبعض الترابط، 

كبأسمكب سرد النص 
 مع المساعدة.

إدراؾ المعاني 
الخفية في النص 
 المسمكع بسرعة.

يدرؾ المعنى 
الخفي بسيكلة، 

 كقت قصير.ك 

يدرؾ المعنى 
الخفي لمنص مع 

 بعض الكقت.

يدرؾ المعنى الخفي 
لمنص ، مع كقت 

 أطكؿ.

يستطيع إدراؾ المعنى 
الخفي، لكف بكقت 
 أطكؿ مع المساعدة.

يبرر كاقعية النص يبرر كاقعية النص ر كاقعية يبر يبرر كاقعية  ميارة التمييز
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التمييز بيف 
 كالخياؿالحقيقة 
 .مما يقاؿ

النص بمنطؽ 
سميـ، كبأكثر مف 

إجابة، كبدكف 
 تمميحات.

النص بمنطؽ 
سميـ، كبأكثر مف 
إجابة، مع بعض 

 التمميحات.

بمنطؽ سميـ نكعا 
ما، كبإجابة كاحدة، 

مع بعض 
 التمميحات.

بمنطؽ سميـ نكعا ما، 
كبإجابة كاحدة، مع 

 التمميحات.

التمييز بيف 
 الخطأ.ك الصكاب 

يميز الصكاب 
مف الخطأ مع 

المنطقي،  التعميؿ
كمرتبط بالنص، 

كبأكثر مف 
تعميؿ، كبكقت 

 قصير.

يميز الصكاب 
مف الخطأ مع 

التعميؿ المنطقي، 
كمرتبط بالنص، 

كبأكثر مف 
تعميؿ، مع بعض 

 الكقت.

يميز الصكاب مف 
الخطأ مع التعميؿ 
المنطقي، كمرتبط 
بالنص، كبتعميؿ 
كاحد، مع كقت 

 أطكؿ.

يميز الصكاب مف 
الخطأ مع التعميؿ 

طؽ، لكف غير بمن
مرتبط بالنص، 

كبكقت طكيؿ مع 
 مساعدة.

التمييز بيف 
الصدؽ مف 

 الكذب.

يميز بيف الصدؽ 
كالكذب مع 

التعميؿ المنطقي، 
 كبكقت قصير.

يميز بيف الصدؽ 
كالكذب مع 

التعميؿ المنطقي، 
 مع بعض الكقت.

يميز بيف الصدؽ 
كالكذب مع التعميؿ 
المنطقي، مع كقت 

 أطكؿ.

يميز بيف الصدؽ 
كالكذب مع التعميؿ 

المنطقي، لكف 
بمساعدة ككقت 

 طكيؿ.
تكقع ما سيقاؿ في 

 ضكء ما سمع.
يتكقع ما سيقاؿ 
 بسيكلة كيسر.

يتكقع ما سيقاؿ 
لكف بكقت 

 أطكؿ.

يمكف أف يتكقع 
كممات مشابية لما 

 سيقاؿ.

يصعب عميو تكقع ما 
 سيقاؿ.

إدراؾ مغزل 
 .فيما سمع الكاتب

يطرح عدة فكائد 
ف مف النص، كم

خارجو، كبإقناع، 
 كبدكف مساعدة.

يطرح عدة فكائد 
مف النص، 

كبإقناع، كبدكف 
 مساعدة.

يطرح فائدة مف 
النص، كبإقناع مع 
 بعض المساعدة.

يطرح فائدة مف 
النص فقط، مع 
بعض اإلقناع، 

 كبمساعدة.
ميارة النقد 
 والتذوق 

كالحكـ عمى 
 المسمكع.

يحكـ عمى النص 
المسمكع مع 
 إعطاء أدلة.

ـ عمى النص يحك
المسمكع في كقت 
أطكؿ مع بعض 

 األدلة.

يحكـ عمى النص  
مع األدلة 
 كبمساعدة.

يحكـ عمى النص 
 دكف أدلة كبمساعدة.

تحديد مدل ارتباط 
النتيجة 

يتكقع النتيجة مف 
 المقدمات بسرعة.

يتكقع النتيجة مف 
المقدمات بسرعة 

يتكقع النتيجة مف 
كقت المقدمات ب

يتكقع النتيجة بكقت 
 أطكؿ كمساعدة.
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 أطكؿ. كدكف مساعدة. بالمقدمات.
إدراؾ مدل أىمية 

األفكار التي 
 تضمنيا الحديث.

يدرؾ األفكار 
الكاردة في 

الحديث بسيكلة 
 كسرعة.

يدرؾ األفكار 
الكاردة في 

 الحديث بسرعة.

يدرؾ األفكار الكاردة 
في الحديث بكقت 

 أطكؿ.

يدرؾ األفكار الكاردة 
في الحديث بمساعدة 

 أطكؿ. ككقت

القدرة عمى 
مشاركة المتحدث 

 عاطفيان.

يستطيع نقد 
كتذكؽ المكضكع 
عاطفيان بسبلسة، 
 كبكقت قصير.

يستطيع نقد 
كتذكؽ المكضكع 
عاطفيان بسبلسة، 
كبكقت أطكؿ، 
 كدكف مساعدة.

يستطيع نقد كتذكؽ 
المكضكع عاطفيان، 

كبكقت أطكؿ، كدكف 
 مساعدة.

يستطيع نقد كتذكؽ 
المكضكع عاطفيان، 

بكقت أطكؿ، ك 
 كبمساعدة.

ميارة الحكم عمى 
 المسموع صدق

الحكـ عمى مدل 
صبلحية األفكار 

 لمتطبيؽ.

يحكـ عمى 
المعمكمات  
بشكؿ دقيؽ، 
كتفسير مقنع، 
ككقت قصير، 
 دكف مساعدة.

يحكـ عمى 
المعمكمات  
بشكؿ دقيؽ، 
كتفسير مقنع، 
ككقت أطكؿ، 
 دكف مساعدة.

يحكـ عمى 
المعمكمات  بشكؿ 

كبتفسير  غير دقيؽ،
مقنع، كبكقت أطكؿ، 

 دكف مساعدة.

يحكـ عمى المعمكمات  
بشكؿ مناسب، بكقت 
أطكؿ، دكف تفسير 

 كبمساعدة.

الحكـ عمى 
الحديث في ضكء 
الخبرات السابقة 
 كقبكلو أك رفضو.

يحكـ عمى 
 السياؽ بطبلقة.

يحكـ عمى 
السياؽ بطبلقة 

 مع بعض الكقت.

يحكـ عمى السياؽ 
 بكقت أطكؿ.

السياؽ يحكـ عمى 
بمساعدة ككقت 

 طكيؿ.

الحكـ عمى 
منطقية تسمسؿ 

 األفكار.

يحكـ عمى 
تسمسؿ األفكار 
بشكؿ دقيؽ، 

كبتفسير مقنع، 
كبكقت قصير، 
 كدكف مساعدة.

يحكـ عمى 
تسمسؿ األفكار 
بشكؿ دقيؽ، 

كبتفسير مقنع، 
كبكقت أطكؿ، 
 كدكف مساعدة.

يحكـ عمى تسمسؿ 
األفكار بشكؿ غير 

دقيؽ، كبتفسير 
كبكقت أطكؿ،  مقنع،

 كدكف مساعدة.

يحكـ عمى تسمسؿ 
األفكار بشكؿ 
مناسب، كدكف 
تفسير، كبكقت 

 أطكؿ، كبمساعدة.

الحكـ عمى 
الشخصيات التي 
كرد ذكرىا في 

يحكـ عمى 
الشخصيات 
بشكؿ دقيؽ، 

يحكـ عمى 
الشخصيات 
بشكؿ دقيؽ، 

يحكـ عمى 
الشخصيات بشكؿ 
غير دقيؽ، كبتفسير 

يحكـ عمى 
الشخصيات بشكؿ 

مناسب، دكف تفسير، 
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كبتفسير مقنع،  الحديث.
ككقت قصير، 
 كدكف مساعدة.

كبتفسير مقنع، 
أطكؿ، ككقت 

 دكف مساعدة.

مقنع، ككقت أطكؿ، 
 دكف مساعدة.

كبكقت أطكؿ، مع 
 المساعدة.

ميارة تقويم 
 المحتوى المسموع
إبراز جكانب القكة 

كالضعؼ في 
 المسمكع.

يبدم رأيو بشكؿ 
دقيؽ، كبتفسير 

بكقت مقنع، ك 
كدكف  ،قصير

 مساعدة.

يبدم رأيو بشكؿ 
دقيؽ، كبتفسير 
مقنع، كبكقت 

كدكف  أطكؿ،
 مساعدة.

يبدم رأيو بشكؿ 
دقيؽ، كبتفسير غير 

 أطكؿ،مقنع، كبكقت 
 كدكف مساعدة.

يبدم رأيو بشكؿ 
دكف ، كبمناسب

تفسير، كبكقت 
 مساعدة.بك  أطكؿ،

اقتراح معالجات 
لجكانب الضعؼ 

 في المسمكع.

 يعطي بدائؿ
متعددة، كبذكاء، 
كبثقة كاضحة 
لئلجابة، كدكف 

 تمميحات.

يعطي بدائؿ 
متعددة، كبذكاء، 
كبثقة كاضحة 

مع لئلجابة، 
بعض 

 تمميحات.ال

بشكؿ يعطي بدائؿ 
مع بعض ، معقكؿ

جابة، التردد في اإل
 تمميحات.كمع ال

يعطي بديؿ كاحد، 
بشكؿ مناسب، 

كبتردد، مع 
 المساعدة.

اقتراح حمكؿ 
 مة.مناسبة لممشك

يقترح حمكؿ 
متعددة لممشكمة، 
كمدىشة، كبدكف 

 مساعدة.

يقترح حمكؿ 
متعددة لممشكمة، 

مع كمدىشة، 
 مساعدة.بعض ال

كاحد يقترح حؿ 
بصكرة لممشكمة، ك 

، كبدكف معقكلة
 مساعدة.

يقترح حؿ كاحد 
لممشكمة، كبشكؿ 

 مناسب، كبمساعدة.

 

  



133 
 

 (6ُممحق رقم )

 جامعة القدس

عمادة الدراسات العميا

 أساليب تدريس

 القراءة اإلبداعّيةالموضوع: تحكيم اختبار 

 / ة.حترم.. المُ .........حضرة الدكتور/ة: .............................................

 كرحمة ا كبركاتو كبعد: عميكـي  بلـي السى 

في تنمّية ميارات االستماع  "أثر استخدام استراتيجّية ُمثمث االستماعبعنكاف  ًدراسةبإجراء  البىاًحثةتقـك 
ذلؾ لنيٌؿ درجة الماجستير في أساليب " األساسي الّساِدسف الناقد والقراءة اإلبداعّية لدى طمبة الصّ 

 .القراءة اإلبداعٌية ريس مف جامعة القدس، كاستمـز ذلؾ إعداد اختبارالتدٌ 

بداء اآلراء في ضكء   خبرتكـ، مف حيث:لذا نرجك مف حضرتكـ التكـر بتحكيـ االختبار، كا 

 .مدل مبلءمة ككضكح الفقرات كمناسبتيا لمستكل الطمبة 
 .مدل مبلءمة الفقرات لمكضكع البحث 
 .دقة كسبلمة الفقرات عممٌيان كلغكٌيان 
 .كفاية عدد الفقرات كمبلءمتيا لمطمبة 
 مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ. ًدراسةإجراء ما تركنو لصالح ال 

 سمحو عادؿ محمد القاضي :الَباِحثة                           ياهإ منحتمكنيٌ  لكقتكـ الذمٌ  ان شكر 

 اسـ المحكـ: ............................................

 المؤىؿ العممٌي: .........................................

 التخصص: .............................................

 ..................................مكاف العمؿ: ..........
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 ميارات القراءة اإلبداعّية والمؤشرات السموكّية الدالة عمييا

 المؤشرات الدالة عمييا الميارة
األصالة
 

إعطاء حمكؿ تدؿ عمى تفكير إبداعٌي لمشكبلت كردت في النص  .1
 المقركء.

 التنبؤ بخاتمة المكضكع المقركء. .2
 النص.استخبلص معافو أخرل لـ ترد في  .3
 إعطاء أسباب متعددة حكؿ أحداث معينة كردت في النص. .4
 إعادة تشكيؿ المعمكمات الكاردة في النص. .5

المرونة
 

 اقتراح عناكيف جديدة مبتكرة لمنص المقركء. .1
 اقتراح بدائؿ مقبكلة ألفكار كردت في النص. .2
 كضع نياية أخرل لممكضكع المقركء. .3
 لشخصيات.كضع تصكر جديد لممقركء بالتغيير في بعض ا .4
 تحكيؿ الشكؿ األدبي لمنص إلى شكؿ آخر بإعادة صياغتو. .5

الطالقة
 

 إعطاء مفردات كتراكيب جديدة لـ ترد في النص المقركء. .1
 تصنيؼ المفردات الكاردة في النص في فئات معينة. .2
 صياغة كممات كثيرة مف عدد مف الحركؼ المعطاة. .3
 كضع أدلة مناسبة لدعـ أفكار كآراء كردت في النص. .4
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 األساسي الّساِدساختبار ميارات القراءة اإلبداعّية لمصَّف 

 تعميمات االختبار

 

 االسم:...................................................................

 المدرسة:................................................................

 ..............................................الصَّف:...................

 

 عزيزم/تي الطالبػػػػػ/ػػػػػػػػػػػػػػػة، تحية طيبة كبعد:

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس بعض ميارات القراءة اإلبداعٌية لديؾ/ًؾ، كىك معٌد ألغراض البحث 
 الن.( سؤا11العممي، كليس لو عبلقة بدرجاتؾ/ًؾ المدرسٌية، كىك مكٌكف مف )

 كلذا عميؾ/ًؾ االلتزاـ بالتعميمات التالية:

 اقرأ/م كؿ نص بدقة قبؿ البدء في إجابة األسئمة. .1
 اقرأ/م كؿ سؤاؿ مف األسئمة المحددة عقب كؿ نص ثـ أجب/م عمييا. .2
 تتنكع األسئمة ما بيف أسئمة اإلكماؿ كاألسئمة المقالٌية، فعميؾ/ًؾ إتباع اآلتي: .3
 إلكماؿ تحتاج إجابات مركزة كمختصرة.األسئمة المقالٌية كأسئمة ا. أ
 ال تترؾ/ًؾ سؤاالن دكف إجابة. .4

 شاكرًا لكم ُحسن تعاونكم

 القاضيمحمد سمحو عادؿ : الَباِحثة
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 اختبار ميارات القراءة اإلبداعّية

 ( درجات10)                               . اقرأ/م النص اآلتي؛ كأجب/م عما يمييا مف أسئمة:أوالً 

با  يثي تنكعٍت "حى عميا ميمتقى المؤثراًت البحريًة كالصحراكيًة، حى اي ًفمسطيفى مىكقعان جيغرافيان ميتميزان؛ جى
، كىما كىىبيا تىنكعان في الميناًخ كالتيربًة؛ كؿُّ ىذًه العكامًؿ  ، كأكديةو، كأغكارو ، كسيكؿو تىضاريسيا مف جباؿو

عمٍت ًفمسطيفى تىٍزىك ًبألكافو شىٌتى مفى الزُّ  ًمنيا النَّباتاتي الًعطريةي، جى ماؿي كالفائدةي، كى ركًع كالنباتاًت الَّتي فييا الجى
ليذًه  الَّتي تىنتشري في الصَّحارل، كالسُّيكًؿ، كالًكدياًف، كالًجباًؿ، كىىذه النَّباتاتي تىنبتي دكفى تىدخًؿ اإلنساًف، كى

كائحي الًعطريَّةي.النَّباتاتي أىىميةه كىبيرةه؛ فىًيي دىكاءه كىًغذاءه ًلئلنس  اًف، تيستخرجي ًمنيا الزيكتي كالرَّ

مٍف أىشيًر ىذًه النَّباتاتي في فمسطيف الزعتر، كالميرمية، كالبابكنج...، بيد أف أشير تمؾ النَّباتاًت، كأىكثرىىا  كى
مٍيو بىعضي الٌناس "ذىىبي ًفمسطيفى ا "، فالزَّعتري رىمزه اٍستعماالن في ًفمسطيفى نىباتي الزَّعًتر الَّذم أىطمؽى عى ألىخضري

حاضره في الثقافًة كالتاريًخ اًلفمسطينٌي، كيمثؿي حالةى صمكًد كعشًؽ كتكاصًؿ مع األرًض، كما كيساعد في 
ـى كيؿِّ  يمنعي تصمُّبى الشراييًف، كجفاؼى العيًف...، أىما عبلج السُّعاًؿ الٌديكٌي، كااللتياباًت الشعبيًة، كالربًك، كى

تىكثيرىا،  ىذًه الميعطياتً  ناًبتيا، كى مى ىذًه النَّباتاًت في مى قائًؽ، فإفَّ الًفمسطينيَّ مىدعكٌّ ًإلى الًحفاًظ عى كالحى
ماًت التُّراًث الًفمىٍسطينٌي". مٍييا؛ أًلنَّيا تيشكِّؿي ًإٍحدل ميقكِّ  كىًحمايتيا ًمفى االٍعًتداًء الجاًئًر عى

 )درجتيف(                            ابؽ؟اقترح/م مجمكعة مف العناكيف التي تناسب النص السٌ  .1

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

ف نأخذ مف النص الحركؼ اآلتية: )ش، ر، ز، ب، ؽ( فإف أكبر عدد مف الكممات التي إذا أردنا أ .2
 ( درجات3)                                                        تتضمف ىذه الحركؼ ىي:

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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 /م كممات مرادفة في المعنى لمكممات اآلتية، عمى أف ال تقؿ عف كممتيف لكؿ كممة مما يمي:ىات .3
 )درجتيف(

 ....................تىٍزىك:............................./ .............

ماًت:......................../ ..................................  ميقكِّ

 )درجتيف(                          يعد االحتبلؿ ظاىرة تتكرر مع كثير مف الدكؿ، ما أسبابيا؟ .4

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 )درجة(                                          ستشعرىا مف النص المقركء؟اما العاطفة التي  .5

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 رجتيف()د                       اقرأ/م األبيات الشعرية اآلتية؛ كأجب/م عما يمييا مف أسئمة: ثانيًا.

تىصيحي تىسأليني     عىٍف ًسرِّ آالمي كىأىٌناتي تىصيحي بي كى  كى

ماقاتي ًبًظمَّيا تىٍعرل حى  فىعييكنييا في اليىِـّ تىرميقني        كى

ناًنيا الظٍَّمآًف ًمٍف ذاتي تىسًرقيني     ًبحى  فىمضٍت تييٍدًىديني كى

تيرًجعني          ًطفبلن، أيعاني مً  لدان كى تىردُّني كى  ٍف شىقاكاتيكى

( مف خبلؿ فيمؾ/ًؾ لؤلبيات الشعريٌ  .1  )درجة(              ابقة؟ة السٌ ما رأيؾ/ًؾ في شخصية )األـي

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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 )درجة(                       ىؿ الحناف صفة أصيمة في )األـ( أـ مكتسبة؟ كضح/م إجابتؾ؟ .2

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 ( درجات8)                               النص اآلتي؛ كأجب/م عما يميو مف أسئمة: اقرأ/م ثالثًا.

منا أف نبذؿى كؿَّ  "مدينةه تشتاؽي إلييا القمكبي كتشتاؽ ىي إلييا، فيي مصنع الرجاؿ كأـ األبطاؿ، تستحؽ
عادة الحؽ إلى أصحابو، تاريخيا الميشرؽ الحافؿ بالعبر كالعظات  ، رغبة في استرجاعيا، كا  نفيس كغاؿو

يرسـ لنا سبيؿ الخبلص، إنيا "القدس"، كرغـ حجـ المؤامرة عمييا، كعمى أىميا الذيف ال يزالكف يتعرضكف 
لدينيـ كعركبتيـ؛ فقد أصبحكا مصابيح لمحرية كالتحدم، ألنكاع القير كاليكاف؛ لتمسكيـ بيكيتيـ كانتمائيـ 

إفَّ أىؿ القدس يتطمعكف ليذا اليـك الذم تتحرر فيو مدينتيـ؛  ليعكد المقدسي يحمؿ أحبلمو كيعمؿ جاىدان 
 بيف العكاصـ..."مف عمى بناء دكلتو التي انتظرىا طكيبلن؛ لينعـ بعاصمة كبرل 

 )درجة(                                         ابؽ؟السٌ اقترح/م نياية مناسبة كمحتممة لمنص  .1

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 (درجات3)    ابؽ، اكتب/م ثبلثة أسئمة؟تتعدد األسئمة التي يمكف طرحيا حكؿ مضمكف النص السٌ  .2
1. ......................................................................................... 
2. ......................................................................................... 
3. ......................................................................................... 
 )درجتيف(                                ابؽ؟مف خبلؿ النص السٌ مستفادة ركس كالًعبرَّ الما الدٌ  .3

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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 )درجتيف(                               ابؽ، فيما ال يزيد عف ثبلثة أسطر؟لخص/م النص السٌ  .4

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لى األمام دوماً   وفقكم ا وا 
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 (7محق رقم )مُ 

 فقرات اختبار االستماع الناقدفقرة مف  ؿلكتمييز الالصعكبة ك حساب ميعامؿ 

 التمييزُمعامل  الصعوبةُمعامل  رقم الفقرة
1. 0.79 0.56 
2. 0.38 0.78 
3. 0.65 0.78 
4. 0.65 0.67 
5. 0.79 0.44 
6. 0.79 0.22 
7. 0.76 0.22 
8. 0.76 0.20 
9. 0.41 0.78 
10. 0.62 0.67 
11. 0.62 0.67 
12. 0.74 0.33 
13. 0.74 0.78 
14. 0.79 0.44 
15. 0.71 0.78 
16. 0.82 0.33 
17. 0.79 0.33 
18. 0.41 0.67 
19. 0.29 0.56 
20. 0.79 0.22 
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 (8محق رقم )مُ 

 كؿ فقرة مف فقرات اختبار القراءة اإلبداعٌيةلتمييز الصعكبة ك الميعامؿ حساب 

 التمييزُمعامل  الصعوبةُمعامل  رقم الفقرة
1. 0.53 0.33 
2. 0.79 0.56 
3. 032 0.67 
4. 0.44 0.33 
5. 0.53 0.22 
6. 0.71 0.78 
7. 0.79 0.44 
8. 0.59 0.78 
9. 0.79 0.56 
10. 0.38 0.67 
11. 0.56 0.78 
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 (9ُممحق رقم )

 فيرس الجداول

 رقم الصفحة اسم الجدول جدول رقم
حسب الجنس كعدد الشعب كأعداد الطمبة في  الًدراسةتكزيع أفراد مجتمع  (1.3جدكؿ )

 ـ(2017/2018)العاـ الدِّراسي 
50 

 51 بمكجب المدرسة كالجنس الًدراسةنة تكزيع أفراد عي (2.3جدكؿ )
تكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في الماألعداد ك  (1.4جدكؿ )

 ريس كالجنساختبار االستماع الناقد القبمي كالبعدم حسب طريقة التدٌ 
60 

( لمتكسطات ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب ) (2.4جدكؿ )
في اختبار االستماع الناقد البعدم حسب  الٌساًدسعبلمات طمبة الٌصؼ 

 ة التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيماطريق

61 

المعيارية البعدية الستخداـ المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء  (3.4جدكؿ )
ثمث االستماع في تنمية االستماع الناقد حسب طريقة استراتيجية مي 

 ريسالتدٌ 

62 

ي تنمية فالمتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء المعيارية البعدية  (4.4جدكؿ )
 حسب ميتغير الجنساختبار االستماع الناقد 

63 

األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في  (5.4جدكؿ )
اختبار تنمية القراءة اإلبداعٌية القبمي كالبعدم حسب طريقة التٌدريس 

 كالجنس

64 

( لمتكسطات ANCOVAنتائج اختبار تحميؿ التغاير المصاحب ) (6.4جدكؿ )
في اختبار القراءة اإلبداعٌية البعدم حسب  الٌساًدسعبلمات طمبة الٌصؼ 

 طريقة التٌدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما

65 

المعيارية البعدية الستخداـ المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء  (7.4جدكؿ )
سب طريقة ح الستماع في تنمية القراءة اإلبداعٌيةثمث ااستراتيجية مي 

 ريسالتدٌ 

66 

في تنمية المتكسطات الحسابية المعدَّلة كاألخطاء المعيارية البعدية  (8.4جدكؿ )
 حسب ميتغير الجنس اختبار القراءة اإلبداعٌية

67 
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 فيرس المالحق

 رقم الصفحة اسم الُممحق ُممحق رقم
 86 كرقة تسييؿ الميمة مف جامعة القدس (1ميمحؽ رقـ )
 87 كرقة تسييؿ الميمة مف مديرية التربية كالتعميـ (2ميمحؽ رقـ )
 88 الًدراسةأسماء الخبراء الميحٌكميف ألدكات  (3ميمحؽ رقـ )
 90 دليؿ المعمِّـ (4ميمحؽ رقـ )
 124 اختبار االستماع الناقد (5ميمحؽ رقـ )
 133 اختبار القراءة اإلبداعٌية (6ميمحؽ رقـ )
لصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار حساب ميعامؿ ا (7ميمحؽ رقـ )

 االستماع الناقد
140 

فقرات اختبار لكؿ فقرة مف تمييز الالصعكبة ك حساب ميعامؿ  (8ميمحؽ رقـ )
 القراءة اإلبداعٌية

141 

 142 فيرس الجداكؿ (9ميمحؽ رقـ )
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 حتوياتفيرس المُ 

 رقم الصفحة الموضوع
 أ اإلقرار

 ب الشكر كالعرفاف
 ج راسةص الدً مخٌ مي 

Abstract د 
 الفصل األول: ُمشكمة الِدراسة وأىميتيا

 1 ةالميقدمٌ  1.1
 6 راسةشكمة الدً مي  2.1
 7 راسةأسئمة الدً  3.1
 7 راسةفرضيات الدً  4.1
 8 راسةأىداؼ الدً  5.1
 8 راسةأىمٌية الدً  6.1
 9 راسةحدكد الدً  7.1
 9 راسةطمحات الدً ميصٌ  8.1

 الّسابقة الّدراسات: اإلطار النظري و يالثانالفصل 
 11 اإلطار النظرم 1.2

 11 (Active Learningالتعمُّـ الٌنشط ) 1.1.2
 12 ماىٌية التعمُّـ الٌنشط .1
 12 فمسفة التعمُّـ الٌنشط .2
 13 خصائص التعمُّـ الٌنشط .3
 13 استراتيجيات التعمُّـ الٌنشط .4

 16 (Listening Triangle Strategy)استراتيجية ميثمث االستماع  2.1.2
 16 ماىٌية استراتيجية ميثمث االستماع .1
 17 خصائص استراتيجية ميثمث االستماع .2
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 17 خطكات استراتيجية ميثمث االستماع .3
 18 األسس التربكية التي تستند إلييا استراتيجية ميثمث االستماع .4
 18 دكر الطالب في استراتيجية ميثمث االستماع .5
 18 ستراتيجية ميثمث االستماعدكر المعٌمـ في ا .6

 19 (Critical Listeningاالستماع الناقد ) 3.1.2
  بٌية كمياراتيا  19 المُّغة العرى
  االستماع (Listening) 20 
 20 ماىٌية االستماع .1
 20 الفرؽ بيف السماع كاالستماع كاإلنصات .2
 21 مستكيات االستماع كمياراتو .3
 21 أنكاع االستماع .4
  االستماع ال(ناقدCritical Listening) 22 
 22 ماىٌية االستماع الناقد .1
 23 ميارات االستماع الناقد .2
 23 تعميـ االستماع الناقد .3
 23 أسباب إىماؿ تنمية ميارات االستماع .4
 24 أىداؼ االستماع الناقد .5
 24 الفرؽ بيف الميستمع الناقد كالميستمع غير الناقد .6
 25 مراحؿ تٌدريس االستماع الناقد .7

 25 (Creative Readingالقراءة اإلبداعٌية ) 4.1.2
  القراءة (Reading) 25 
 26 ماىٌية القراءة .1
 27 أىمٌية القراءة .2
  ( القراءة اإلبداعٌية(Creative Reading 27 
 28 ماىٌية القراءة اإلبداعٌية .1
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 29 أىمٌية القراءة اإلبداعٌية .2
 29 ميارات القراءة اإلبداعٌية .3
 30 قراءة اإلبداعٌيةشركط تحقيؽ ال .4
 30 عكامؿ تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية .5
 31 استراتيجيات تنمية ميارات القراءة اإلبداعٌية .6
 31 األنشطة القرائٌية التي تنمي القراءة اإلبداعٌية .7
 32 دكر المدرسة كالمعٌمـ في تنمية اإلبداع كميارات القراءة .8

 33 الٌسابقة الٌدراسات 2.2
 33 التي تناكلت استراتيجية ميثمث االستماع راساتالدٌ  1.2.2
 34 التي تناكلت ميارات االستماع الناقد الٌدراسات 2.2.2
 38 التي تناكلت ميارات القراءة اإلبداعٌية الٌدراسات 3.2.2
 47 الٌسابقة الٌدراساتتعقيب عمى ال 3.2

 47 التعقيب العاـ عمى الٌدراسات الٌسابقة 1.3.2
 48 ختبلؼ بيف الًدراسة الحالية كالٌدراسات الٌسابقةاال 2.3.2

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات
 49 راسةمنيج الدً  1.3
 49 راسةجتمع الدً مي  2.3
 50 راسةعينة الدً  3.3
 51 المادة التعميمية )دليؿ المعمِّـ كفؽ استراتيجية ميثمث االستماع( 4.3
 52 راسةأدكات الدً  5.3
 55 راسةءات الدً إجرا 6.3
 57 راسةتغيرات الدً مي  7.3
 57 راسةالدً  تصميـ 8.3
 58 الميعالجة اإلحصائية 9.3

 الفصل الرابع: نتائج الِدراسة وتفسيرىا
 59 النتائج الميتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ 1.4
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 64 الثانيتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ النتائج المي  2.4
 68 راسةمخص نتائج الدً مي  3.4

 الفصل الخامس: ُمناقشة النتائج والتوصيات
 69 ميناقشة النتائج 1.5

 69 ميناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 1.1.5
 71 الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ ميناقشة  2.1.5
 72 التكصيات كالميقترحات 2.5

 72 راسةأكالن: تكصيات الدً 
 73 راسةثانيان: ميقترحات الدً 

 المصادر والمراجع )العَربّية واألجَنبّية(
بٌية  74 المصادر كالمراجع العرى

 84 ةالمراجع األجنىبيٌ 
 85 المكاقع اإللكتركنية

 المالحق
 86 (: كرقة تسييؿ الميمة مف جامعة القدس1ميمحؽ رقـ )
 87 (: كرقة تسييؿ الميمة مف مديرية التربية كالتعميـ2ميمحؽ رقـ )
 88 راسةالخبراء الميحٌكميف ألدكات الدً  (: أسماء3ـ )ميمحؽ رق

 90 (: دليؿ المعمِّـ4ميمحؽ رقـ )
 124 (: اختبار االستماع الناقد5ميمحؽ رقـ )
 133 (: اختبار القراءة اإلبداعٌية6ميمحؽ رقـ )
عامؿ الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار (: حساب مي 7ميمحؽ رقـ )
 قداالستماع النا

140 

فقرات اختبار لكؿ فقرة مف تمييز الالصعكبة ك عامؿ (: حساب مي 8ميمحؽ رقـ )
 القراءة اإلبداعٌية

141 

 142 (: فيرس الجداكؿ9ميمحؽ رقـ )
 143 فيرس المبلحؽ

 144 فيرس الميحتكيات
 




