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 كالتقدير لشكرا

 يميؽ شكران  ربي أشكرؾ, كالمجد لمثناء أىؿه  أنت الميـ, فيو مباركان  طيبان  كثيران  حمدان  الحمد لؾ الميـ
 محمد سيدنا األكؿ المعمـ كالمرسميف الخمؽ أشرؼ عمى كالسبلـ كالصبلة, انؾسمط كًعمكٌ  مجدؾ بعظيـ

 .أجمعيف كصحبو آلو كعمى

 الداعـ لي كانت لمف الجزيؿ بالشكر أتكجو المقاـ ىذا في كأنا, اهلل يشكر ال الناس يشكر ال مف إف
 يٌسر كقد, كالعافية الصحة اسلب كألبسيا بعمرىا اهلل أطاؿ الغالية كالدتي التعميمية مسيرتي خبلؿ األكبر

 بالجميؿ كالعرفاف الجزيؿ الشكر بخالص أتقدـ أف فيسيرني, الرسالة ىذه كتابة كجؿ عز اهلل لي
 رسالة عمى اإلشراؼ بقبكؿ عميٌ  كتفضؿ بالنصح كاختصني بالفضؿ غمرني لمف, كالتقدير كاالحتراـ
 السديدة لتكجيياتو كانت كالذم كالمرشد المكجو نعـ فكاف, راس أبك عمي الدكتكر أستاذم, الماجستير

 عمره في اهلل كبارؾ, كاآلخرة الدنيا سعادة يمنحو أف اهلل فأسأؿ, إنجازىا في البالغ األثر القيمة كآرائو
 ميسكف. د ك ناصر إيناس. د المناقشة لجنة ألعضاء الجزيؿ بالشكر أتقدـ كما, كعممو كعممو
ثرائيا الرسالة هىذ مناقشة بقبكؿ تفضميـ عمى, التميمي  في تساعد التي كالتكجييات بالنصائح كا 
 .الجزاء خير اهلل فجزاىـ, صكرة بأفضؿ إخراجيا

 إلى, التدريسية الييئة كطاقـ, التربكية العمكـ كمية إلى كالتقدير الشكر بخالص أتقدـ أف يفكتني ال كما
 كداـ دمتـ, الزماف مر عمى األجياؿ نفكس في كالخير الحؽ كزرعكا خفاقان  عاليان  العمـ لكاء حممكا مف

 بالذكر كأخص, سينا ابف ذككر مدرسة في اإلدارية لمييئة كالتقدير الشكر بخالص كأتقدـ, عطاؤكـ
 األقصى بنات مدرسة في اإلدارية لمييئة مكصكؿ كالشكر, خبلكم عصاـ كالمعمـ حجة رفيؽ مديرىا
 ىذه تنفيذ في كتعاكنيـ جيكدىـ عمى كذلؾ, قزاز لمياء كالمعممة الدرابيع عبير مديرتيا بالذكر كأخص
 .الدراسة

 أني كحسبي نفسي فمف أخطأت فإف كاجتيدت حاكلت كلكنني العمؿ ليذا الكماؿ أٌدعي ال كأخيران 
ف, إنساف  العمؿ ىذا يككف أف القدير العمي اهلل كأسأؿ, كالمستعاف المكفؽ فاهلل حاكلت فبما أصبت كا 
 .    الجنة إلى طريقان  بو لي كيٌسيؿ نافعان  عممان  جعموي كأف, تعالى لكجيو خالصان 

 عكاكدة إبراىيـ سييمة:  الباحثة                               
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 الممخص

 في( K.W.L.Plus) كالمكتسبة السابقة المعرفة استراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى الٌدراسة ىذه ىدفت
 .الخميؿ جنكب مديرية في السابع الصؼ طمبة لدل التأممي كالتفكير القرائي الفيـ يارةم تنمية

 مدرسة في السابع الصؼ طمبة مف( 130)مف مككنة قصدية عينة عمى طيبقت الٌدراسة ىدؼ كلتحقيؽ
 في مجمكعتيف إلى الدراسة عينة تقسيـ كتـ, األساسية األقصى بنات كمدرسة األساسية سينا ابف ذككر
 استراتيجية كفؽ درست تجريبية كمجمكعة, االعتيادية بالطريقة درست ضابطة مجمكعة مدرسة كؿ

 ( .K.W.L.Plus)كالمكتسبة السابقة المعرفة

عداد بتصميـ الباحثة قامت, فرضياتيا كاختبار الٌدراسة أسئمة عف كلئلجابة  كالمتمثمة الٌدراسة أدكات كا 
  الدراسة ىذه في الباحثة اعتمدت كقد, التأممي التفكير لميارات ياسكمق, القرائي الفيـ لميارة اختبار في

: اآلتية بالنتائج الٌدراسة خمصت كقد, كبعدم قبمي بقياسيف التجريبي شبو كالتصميـ التجريبي المنيج
 القرائي الفيـ ميارة اختبار في السابع الصؼ طمبة درجات متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد
( (, K.W.L.Plusالستراتيجية كفقان  درست التي, التجريبية المجمكعة كلصالح التدريس ةلطريق تعزل
 ميارة اختبار في السابع الصؼ طمبة متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عمى النتائج دٌلت كما
 تمتكسطا بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد كعدـ, اإلناث كلصالح, الجنس لمتغير تعزل القرائي الفيـ
 دالة فركؽ كجكد النتائج أظيرت بينما, كالجنس التدريس طريقة بيف لمتفاعؿ تيعزل السابع الصؼ طمبة

 طريقة إلى تعزل التأممي التفكير مقياس في السابع الصؼ طمبة درجات متكسطات بيف إحصائيان 
 الصؼ بةطم متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد كعدـ, التجريبية المجمكعة كلصالح التدريس
 .كالجنس التدريس طريقة بيف كالتفاعؿ, الجنس لمتغير تعزل السابع

, العربية المغة تدريس في االستراتيجية ىذه تكظيؼ بضركرة الباحثة أكصت الدراسة نتائج عمى كبناءن 
جراء  دراسية كمباحث متغيرات في االستراتيجية ىذه أثر تتناكؿ التي كاألبحاث الدراسات مف المزيد كا 

 .رلأخ
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The Effect of Using Previous and Acquired Knowledge Strategy 

(K.W.L.Plus) in Developing Reading Comprehension Skills and Reflective 

Thinking among Seventh Graders in The Directorate of South Hebron. 

Prepared by: Suhayla Ibrahim Awawdah 

Supervisor: Dr.Ali Mohammed Abu rass 

Abstract 

The study aimed at investigating the effect of using previous and acquired 

strategy(K.W.L.Plus)  in developing 7th graders reading comprehension and 

reflective thinking skills in the Directorate of South Hebron              .                                            

 In order to achieve the objective of the study it was applied on a purposive 

sample of (130) 7th graders  in  Ibn Sina Basic Boys School and AL-Aqsa 

Basic Girls School. The study sample was divided   into two groups in each 

school, The control group was taught by the ordinary method , while the 

experimental group was taught by using the previous and acquired 

strategy(K.W.L.Plus                                                   ), 

 To answer the questions of the study and test hypothesis the researcher 

designed and developed  the study tools which is a reading comprehension 

test, and a scale for measuring contemplative thinking skills .The researcher 

followed the experimental approach and the semi- experimental design. a pre- 

post test  was performed using the reading comprehension skills’ test, and the 

scale to measure the effect of using (K.W.L.Plus,) strategy. The findings of 

the study showed that there were statistically significant differences  in the 

mean scores of 7th graders’ reading comprehension skills due to teaching 

method and in favor of the experimental group. and there were statistically 

significant differences  in the mean scores of 7th graders’ reading 

comprehension skills due to gender and in favor of the females. Moreover, 

there were no statistically significant differences  in the mean scores of 7th 

graders’ reading comprehension skills due to the interaction between the 

teaching method and gender. The results of the study also showed that there 

were statistically significant differences in the mean scores of 7 th graders’ 

reflective thinking skills due to teaching method and in favor of the 

experimental group. And there were no statistically significant differences in 

the mean scores of 7th graders’ reflective thinking skills due to students’ 

gender and the interaction between the teaching method and gender         . 

 Based on those findings, the researcher recommended the necessity of 

employment this strategy in teaching Arabic language, and more studies 

should be conducted on different variables and subjects                                                                      .                               
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 الفصل األول

 وأىميتياالّدراسة  شكمة م

 مقدمة: 1.1

صبح ىذا العصر لو مثيؿ في العصكر السابقة, لذا أدٌمان عمميان كتكنكلكجيان لـ يسبؽ يشيد العالـ اليـك تق
عصر العمـ كالتكنكلكجيا. فالعمـ كتطبيقاتو التكنكلكجية قد تغمغبل في شتى مجاالت الحياة, كىذا جعؿ 

 .امية النٌ العمـ كالتكنكلكجيا مف األمكر الضركرية كالتي ال غنى عنيا في حياة الشعكب المتقدمة أك 

كبالتالي ال يقاس رصيد الدكؿ بما تممكو مف ثركات طبيعية بحسب, بؿ ما تممكو مف عقكؿ يستفاد 
كالمعمكماتية المذىمة,  ل استيعابيا لمتغيرات التكنكلكجيةيا في صناعة المعرفة كىندستيا, كمدنم

حداث نكع مف التكاز  كطنية التي تعتمد عمى أصالة اليكية ال ف بيف معاصرة العكلمة كالحفاظ عمىكا 
مكانية تكظيفيا.إطبلؽ   الطاقات الخبلقة كالمبدعة كا 

كيستمـز ذلؾ إعداد أفراد ذكم سمات خاصة, يستطيعكف التكيؼ مع التغيرات العممية كالتكنكلكجية التي 
ستحدث مستقببلن, كىذا لف يأتي إال بتطكير التعميـ عف طريؽ كضع فمسفة جديدة لو, تيدؼ إلى تغيير 

 ليككنكا قادريف عمى التفكير العممي الٌسميـ. ؛يقة تفكير المتعمميفطر 

نا ال نفكر إال بمفظ, كال نتمفظ إال بفكر)الجمببلطي يقكؿ أرسطك: إنٌ  ,كالمغة تعتبر أداة الفكر
 (, كالمغة ال يمكف فيميا إال مف خبلؿ ارتباطيا بالفكر, فبل فكر مف دكف ألفاظ. 1975كالتكانسي,
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خر كيكممو, ان بيف المغة كالتفكير فأحدىما يعتمد عمى اآلكعميق ان كثيق ان أف ىناؾ ارتباط كترل الباحثة
كعمى ىذه العبلقة يتحدد مقدار اكتساب الفرد لمغة كاستعماليا في عممية التكاصؿ, حيث يرل 

لنمك ما يتحدد في امك العقمي كالمعرفي لممتعمـ, إنٌ األساس األكؿ بؿ الكحيد في النٌ  أفٌ  (200,عصر)
 المغكم.

القراءة التي ىي مف أىـ فنكف المغة العربية  كعمى الرغـ مف أىمية جميع فركع المغة فإفٌ 
تعد األساس الذم تبنى عميو سائر فركع النشاط المغكم األخرل مف حيث (,  2006كمياراتيا)عطا,

ي يمكف أف يممكيا القدرة عمى القراءة مف أىـ الميارات الت حديث كاستماع ككتابة, كال ريب في أفٌ 
األخبار بطريقة ميسرة إال إذا  رشادات كالتكجييات كالتعرؼ إلىو ال سبيؿ لو إلى تفيـ اإل, إذ أنٌ الفرد

مك العقمي كاالنفعالي كاف قارئان, كالفرد القادر عمى القراءة الجيدة يممؾ العكامؿ األساسية في النٌ 
 (. 1958لمفرد)رضكاف,

حدل الكسائؿ الرئيسة إليجاد التكافؽ االجتماعي حيث تعد القراءة مف أىـ أدكا ت المعرفة اإلنسانية, كا 
كتأتي في المرحمة األكلى مف الشيكع بعد الحديث كاالستماع, كىي بيذا أساس في عممية البناء الثقافي 
في حياة كؿ فرد, فالمعرفة التي تعطييا  القراءة ذات أثر كبير في تككيف شخصية الفرد الناضجة 

 (. 2002, حافظ,مة)الناقةمالمتكا

يا محٌطة فالقراءة بالنسبة إلى الفرد نافذتو إلى محيطو, ككسيمتو لمتنمية الفكرية كالكجدانية, كما أنٌ 
تو, جعؿ الفرد دائـ لممتعة كالراحة النفسية في عصر اٌتصؼ بالتقٌمب في قيمو, كالسرعة في تغيرا

ألساس الذم تبنى عميو الكحدة الفكرية لؤلفراد, أما بالنسبة إلى الجماعات فيي االتعرض لمضغط, ك 
التي تعد منطمقان لمكحدة الشعكرية؛ كمف ثـ فيي كسيمة مف كسائؿ كحدة الجماعة, كركف أساسي مف 

كيتكقؼ تقدـ الفرد في بقية المكاد ار محدد لمستكل تقدميا كازدىارىا, ركاف تماسكيا, كقكتيا, كمعيأ
لذا فقد أصبح تعميميا في الكقت الحاضر مكضع اىتماـ المربيف في  الدراسية عمى التقدـ في القراءة

ىداؼ التربية في التعميـ االبتدائي, كلئف اختمؼ المربكف في يع أنحاء العالـ فيي مف أساسيات أجم
ىداؼ ىذه المرحمة أىمية  القراءة بكصفيا ىدفان مف أيـ ال يختمفكف في أىمية األىداؼ األخرل إال أنٌ 

القراءة في المدرسة االبتدائية أىـ ما يشغؿ التربية  الرئيس لمتعمـ, عميو يمكف القكؿ أفٌ  كىي المدخؿ
 (. 1998يا أساس تعممو)عبدة, عثماف,الحديثة في المرحمة األكلى مف حياة الفرد التعميمية ألنٌ 
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يـ لما يقرأ تعد قراءة ال تتكصؿ إلى الفيـ , كال ترتبط بف ة مف تعميـ القراءة ىك الفيـ, فكؿ الغاي إفٌ 
قراءة ناقصة, بؿ ال يمكف أف نسمييا قراءة في ضكء التربية الحديثة لمفيكميا, فالفيـ ىك الركف 
األساس لمقراءة كالقراءة سكاء كانت صامتة أـ جيرية ال يمكف أف تينتىج مف عنصر الفيـ بمعناه 

مف الخبرات كالمعارؼ السابقة, المحدكد المقيد بالنص المقركء, كبمعناه الشامؿ الذم يعني اإلفادة 
يا عممية فالقراءة ليست عممية ميكانيكية تقكـ عمى مجرد التعرؼ عمى الحركؼ كالنطؽ بيا, بؿ أنٌ 

 (.2005فكرية عقمية معقدة تكحي إلى الفيـ )أبك الضبعات, 

لتنميتو الة المنشكدة كاليدؼ الذم يسعى إليو كؿ معمـ كالفيـ القرائي ىك الغاية مف القراءة كالضٌ 
بمياراتو المختمفة كمستكياتو لدل الطمبة في مختمؼ المراحؿ الدراسية, كمف خبلؿ ميارات الفيـ القرائي 
يقكـ الطالب بكثير مف العمميات العقمية, مثؿ: التحميؿ, كالتعميـ, كالتجريد, كاإلدراؾ, كالحكـ 

ىبتو, كتتسع آفاقو, كتبرز ابتكاراتو, كاالستنتاج, كالربط . فبمقدار ما يقرأ الفرد يسمك فكره, كتظير مك 
سمكب القراءة نفسو, كاستثماره أؼ عمى كمية المقركء فقط, بؿ عمى فارتقاء اإلنساف كثقافتو لـ يعد يتكق
 (. 2010لممقركء كسيمو ليذا االرتقاء)الحميد,

د لو راءة مما يميّْ كلعؿ السبيؿ الكحيد لنجاح الفرد في المدرسة كالحياة ىك إكسابو الميارات األساسية لمق
السبيؿ لكي يستكعب ما يقرأ, كيفيـ ما يقرأ فيمان سميمان؛ كىذا ما يؤثر بشكؿ إيجابي في تنمية 

و يقرأ, كيدرؾ ما يقرأ, كيصؿ مف خبلؿ قراءاتو السميمة إلى األفكار التي يريد شخصيتو كصقميا, ألنٌ 
 (. 1998الكاتب أف ينقميا إليو)فييد,

ف ممارسة التفكير ا مجمكعة مف الخصائص كالسمات التي تظير في  لتأممي تجعؿ الفرد يمتمؾكا 
سمككو الحقان, كتتمثؿ ىذه الخصائص بالتقميؿ مف االندفاع أك التيكر, كاالستماع لآلخريف مع فيميـ, 
كتقمصيـ العاطفي كاالنفعالي, كمركنة التفكير كالتدقيؽ كالضبط, ككذلؾ استدعاء المعرفة السابقة 

درؾ لكؿ ما يحدث كالتفكير فيو, كالتساؤؿ كحب البحث كالتحقيؽ, كحب كتطبيقيا ف ي مكاقؼ جديدة, كا 
, كاستعماؿ األحاسيس كافة, كالمساءلة كاستيضاح المشاكؿ, االستطبلع, كاالستمتاع بحؿ المشكبلت

كاإلبداع كاألصالة كالتبصر كالفيـ العميؽ, كالتصميـ كالمكاظبة عندما تككف حمكؿ المشكمة غير 
كاضحة, كيعمؿ التفكير التأممي عمى تقكية الطمبة في المكضكعات األدبية كدراستيا بطرؽ منيجية, 
بحيث يستطيعكا تقكيميا شخصيان كخصكصان في المراحؿ األساسية لمتعميـ؛ ألف الطمبة المبتدئيف 
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, مف أجؿ عمؿ يحتاجكا إلى أف يككنكا أكثر قدرة عمى التأمؿ كاالنشغاؿ فيو, كممارستو في كؿ أكقاتيـ
 (.2012اتصاؿ بيف ما يقرؤكنو مف أمكر نظرية كبيف ممارساتيـ العممية )خكالدة,

و مف الضركرم استخداـ طرؽ كاستراتيجيات تدريس حديثة لتدريس مادة المغة العربية كترل الباحثة أنٌ 
يشعر المتعمـ كلكي  بحيث تعمؿ عمى تبسيط عممية التعميـ كالتعمـ, كتفعيؿ دكر المتعمـ في التعمـ,

التعمـ كيكتسب المعمكمات التي يطبقيا في مكاقؼ الحياة اليكمية, مما يؤدم إلى ترسيخ  بفاعمية كمعناه
 معنى, كيرل قطيط اتعمميـ كفيميـ لما يقرؤكف؛ فالتعمـ ال يؤثر عمى سمكؾ المتعمـ إال إذا كاف ذ

عمكمات, حيث يصعب االستفادة منيا إال المتعمـ في ىذه األياـ يكاجو كمان ىائبلن مف الم أفٌ   (2008)
مة, فيمكف بنظرة كاحدة أخذ الفكرة  الكاممة عف ىذه المعمكمات, لذا ال بد عرضيا بصكرة منظٌ  إذا تـٌ 

تنمية تفكيرىـ كميارات الفيـ القرائي لدييـ , كلعؿ مف في مف استراتيجيات تدريسية تساعد الطمبة 
 اتيجيات ما كراء المعرفة.أفضؿ ىذه االستراتيجيات كأشيرىا استر 

( Flavell)كقد ظير مفيكـ ما كراء المعرفة بكضكح في السبعينيات مف القرف العشريف عمى يد فبلفؿ
كنكاتجيا كما  و قدرة الفرد عمى التفكير في عمميات التفكير كالمعرفة بالعمميات المعرفيةكعرفو بأنٌ 

أساسان المعرفة في المعرفة, كيشير السيككلكجيكف  يما كراء المعرفة يعن كيرل أفٌ  ,يتصؿ بتمؾ المعرفة
مفيكـ ما كراء المعرفة يعني الكعي بعمميات التفكير التي تحصؿ أثناء التفكير )أبك رياش,  إلى أفٌ 
 (. 2014,كآخركف

ميارات ما كراء المعرفة ىي عمميات عقمية تشير إلى قدرة المتعمـ عمى التخطيط كالكعي  كما أفٌ 
ر تراتيجيات التي يتخذىا لحؿ المشكبلت, ككذلؾ اىتماـ المتعمـ بمعرفتو كيؼ يفكٌ بالخطكات كاالس

ؾ العديد كعي بالفيـ, كىناما كراء المعرفة ىك المعرفة بكيفية عمؿ العمميات المعرفية كال كيتعمـ ألفٌ 
لتساؤؿ , النمذجة, امف استراتيجيات ما كراء المعرفة التي تستخدـ في التدريس كمنيا؛ العصؼ الذىني

, التمخيص, التعمـ Vالذاتي, الشكؿ , التدريس التبادلي, خرائط المفاىيـ, التفكير بصكت عاؿو
 (.2012,....... كغيرىا)بف خميس, بف محمد,K.W.Lالتعاكني,

ريد أف أعرؼ؟, ماذا تعممت؟( تعتبر احدل استراتيجيات ما )ماذا أعرؼ؟, ماذا أ K.W.Lكاستراتيجية
ؿ المعرفة السابقة المحكر ؿ عمى تنشيط المعرفة السابقة لدل المتعمـ, كتجعكراء المعرفة التي تعم

يا تعمؿ عمى استرجاع خبرات المتعمـ السابقة كربط المعرفة أك الخبرات لممعرفة الجديدة, أم أنٌ  الرئيس
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ية الجديدة بالقديمة كبالتالي يصبح التعمـ ذك معنى حسب ما اشار إليو أكزبؿ, كترجع ىذه االستراتيج
تككيف في التي كانت تيدؼ مف خبلليا إلى مساعدة المتعمميف  ((Donna Ogleإلى دكنا أكجؿ 

 (.2009؛ عطية,2005معنى لمتعمـ)العمياف,

مف استراتيجيات التعمـ كاسعة االستخداـ, كىي تطكير الستراتيجية K.W.L.Plus كتعد استراتيجية 
K.W.Lحيث قامت ,(Carr)  ستراتيجية بإضافة خطكتيف ميمتيف ليا بتطكير اال (1987)في عاـ

تسيـ في تطكير تفكير الطالب, كىذه اإلضافة تتمثؿ في خريطة المفاىيـ كتمخيص المعمكمات, حيث 
ؿ التفاعؿ بيف المعمـ كطبلبو كتيدؼ تعتبر ىذه االستراتيجية مف استراتيجيات التعمـ النشط التي تسيٌ 

التعمـ كاالكتشاؼ كالبحث كتعمؽ خبراتيـ عف  إلى مساعدة الطمبة في الكصكؿ إلى مزيد مف
ـ الطالب المكضكع, كتؤكد ىذه االستراتيجية عمى نشاط المتعمـ في تككيف المعنى لمتعمـ فينظٌ 

..الخ( مشكبلت, حمكؿ,....مختمفة مف)حقائؽ, مبادئ, مفاىيـ, ز بيف أنكاعيا الالمعمكمات كيميٌ 
 (.2012سمطاف, ؛ أبك2009لتحقيؽ التعمـ الفعَّاؿ)الجميدم,

يا تزيد في إدراؾ المادة الدراسية عمى شكؿ ىمية كبيرة حيث أنٌ ستخداـ الركابط بيف كحدات الدرس أكال
ؿ عممية ربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة فتزيد فرصة تكليد كحدات ذات عبلقة, كتسيٌ 

 (.1993قطامي, ك األفكار كاالحتفاظ بالمعمكمات لدل المتعمـ)قطامي

مف استرجاع معرفة المتعمـ السابقة كعمؿ (   (K.W.L.Plusكمف خبلؿ ما تشير إليو استراتيجية 
إعادة تنظيـ كبناء البنية المعرفية لممتعمـ كجعميا في يا تساعد خرائط مفاىيـ كتمخيص لممعمكمات فإنٌ 

لمفاىيـ يتـ بناء معافو في حالة طبيعية كاستعداد الستقباؿ المعرفة الجديدة, فمف خبلؿ استخداـ خرائط ا
ات السابقة في البنية المعرفية جديدة لممكضكع, كذلؾ بكاسطة دمج المعمكمات الجديدة مع المعمكم

 ,ؿ عمى المتعمـ بناء المعرفةبشكؿ يسيٌ  ,يا بصكرة ىرمية مف األكثر عمكمية إلى األقؿ عمكميةعضك ك 
تثبيت كتسييؿ تعمـ  د تمخيص المعمكمات فيىيـ, كما يساعالتحديد كالتمييز الدقيؽ لممفافي كيساعده 

براز النقاط الرئيسة فييا, ككذلؾ تأكيد المفاىيـ الرئيسة كالقكاعد كالمصطمحات األساسية  ,المادة كا 
 (.2008؛ عباس,2013كتعكيد الطمبة عمى إيجاز المعرفة)عبد اليادم, 

كذلؾ مف خبلؿ كتفكيرىـ التأممي,  و يمكف تنمية  ميارات الفيـ القرائي لدل الطمبةكترل الباحثة أنٌ 
لدراسة لمكشؼ عف افي تدريس المغة العربية؛ كلذلؾ جاءت ىذه  (K.W.L.Plus ) استخداـ استراتيجية
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في تنمية ميارة الفيـ القرائي كميارات التفكير التأممي لدل طمبة  ( K.W.L.Plus)أثر استراتيجية
 .الصؼ السابع األساسي

 مشكمة الدراسة 2.1

كثير مف معممي خبلؿ تدريسيا لمادة المغة العربية في مدارس جنكب الخميؿ تذمر الباحثة الحظت 
ف الفيـ كمشرفي المغة العربية في تربية جنكب الخميؿ مف ضعؼ الطمبة في المغة العربية عامة , كم

ة كالذل أعقبو االمتحانات الكزارية المكحدة في المغة العربيتحميؿ دتو نتائج كٌ أالقرائي خاصة , كىذا ما 
يجاد الحمكؿ المناسبة لو , كالذم ا  شرفييا لمتباحث بشأف ىذا الضعؼ ك اجتماع معممي المغة العربية كم

 سفر عف ضركرة تبني استراتيجيات تدريسية تحسف مستكل فيـ المادة المقركءة لدل الطمبة .أ

ل تبلميذ الصؼ السابع, كقد لدئي القرا الفيـ ة في تدني مياراتتتحدد مشكمة الدراسة الحاليٌ كعميو 
يرجع ذلؾ إلى األساليب التقميدية السائدة في تدريس القراءة, كأيضان افتقار المعمميف لبلستراتيجيات 

 أدل ذلؾ إلى أفٌ مما  ءة, كتشجيع المتعمـ عمى القراءة,كأساليب التدريس الحديثة في تعميـ ميارات القرا
الطمبة يحتاجكف إلى تعمـ  أفٌ إضافة إلى راتيجيات الفيـ, معظـ الطمبة لـ يتدربكا عمى استخداـ است

استراتيجيات ما بعد القراءة, ك كيفية تكظيؼ استراتيجيات ما قبؿ القراءة, كاستراتيجيات أثناء القراءة, 
طمكبة, لكي تسير عممية فيـ القراءة بالطريقة الصحيحة, كرفع مستكل تحصيميـ في ميارات القراءة الم

 .يايـ لكزيادة دافعيت

في مادة المغة (  (K.W.L.Plusجد دراسات تناكلت أثر استراتيجيةكفي حدكد اٌطبلع الباحثة ال تك 
جراء ىذه الدراسة التي تتمثؿ في معرفة أثر إالعربية بشكؿ عاـ لذا فقد شعرت الباحثة بالحاجة إلى 

اختيار الصؼ السابع  ( في الفيـ القرائي كميارات التفكير التأممي, كتـ(K.W.L.Plusاستراتيجية
مف استراتيجيات التعمـ ما كراء المعرفي, ( (K.W.L.Plusاستراتيجية  األساسي لتطبيؽ الدراسة, ألفٌ 

كالتي تتطمب تفكير منطقي مجرد, كالذم يصؿ إليو الطالب كما تكصؿ إليو بياجيو في مرحمة 
المرحمة التعامؿ مع ( سنة, حيث يستطيع الطمبة في ىذه 15-11العمميات المجردة ما بيف )

 (. 2004المشكبلت كتطكير االستراتيجيات المناسبة لحميا)أبك جادك,
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 تيين:جابة عن السؤالين الرئيسين اآلتتحدد مشكمة الدراسة باإل

ارة الفيـ القرائي في تنمية مي  K.W.L.plusالمعرفة السابقة كالمكتسبةثر استخداـ استراتيجية أما 
 .؟ في مديرية جنكب الخميؿ السابع بة الصؼلدل طمكالتفكير التأممي 

 أسئمة الدراسة 3.1

 : تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف

في تنمية ميارة   K.W.L.Plusما أثر استخداـ استراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة: السؤال األول
اختبلؼ طريقة التدريس كالجنس الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ السابع ؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر ب

 كالتفاعؿ بينيما ؟

في تنمية   K.W.L.plusما أثر استخداـ استراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة : السؤال الثاني
ميارات التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ السابع ؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس 

 .كالجنس كالتفاعؿ بينيما ؟

 ات الدراسة فرضي 4.1

 :يما إلى الفرضيات الصفرية اآلتيةلئلجابة عف السؤاليف السابقيف تـ تحكيم

 بيف متكسطات (α≤0.05)حصائية عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إ الفرضية األولى:
يجية استراتاألساسي تعزل إلى طريقة التدريس) ميارة الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ السابعل الحسابية

, كالجنس, كالتفاعؿ بيف طريقة التدريس (, كاالعتيادية K.W.L.Plasالمعرفة السابقة كالمكتسبة
 .كالجنس

 بيف متكسطات (α≤0.05)حصائية عند مستكل الداللة ال تكجد فركؽ ذات داللة إ :الفرضية الثانية
ى طريقة األساسي تعزل إل ميارات التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ السابعل الحسابية

, كالجنس, كالتفاعؿ بيف , كاالعتيادية( K.W.L.Plasالتدريس)استراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة
 .طريقة التدريس كالجنس
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 أىداف الدراسة 5.1

في تنمية ميارة الفيـ القرائي  K.W.L.Plusىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية 
ب الخميؿ ألساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ جنك لدل طمبة الصؼ السابع ا
أثر تمؾ االستراتيجية في تنمية ميارات إلى , كسعت الدراسة أيضان لمتعرؼ مقابؿ الطريقة االعتيادية

التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية 
اعؿ ككذلؾ سعت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التف ,الخميؿ مقابؿ الطريقة االعتيادية لتعميـ جنكبكا

 الفيـ القرائي كالتفكير التأممي.ميارة بيف طريقة التدريس كالجنس في تنمية 

 أىمية الدراسة 6.1

يان حديثان مف في ككنيا تتناكؿ تكج الٌدراسة أىميتيا مف أىمية المكضكع الذم تتناكلو,ىذه تستمٌد 
, حيث تعمؿ الدراسة عمى تجريب إحدل لميتمة باستراتيجيات التعمـ الحديثةاالتجاىات التربكية ا

في تدريس مادة المغة العربية لطمبة الصؼ السابع  (K.W.L.Plus)استراتيجيات ما كراء المعرفة
ي لدييـ, كتظير أىمية األساسي, كقياس أثرىا في التحصيؿ الدراسي كتنمية ميارات التفكير التأمم

 الدراسة في الجكانب اآلتية:

في إضافة لبنة جديدة عمى ما قٌدمو اآلخركف في  ىذه الٌدراسة حيث يمكف أف تسيـ الجانب النظري:
مجاؿ تطكير استراتيجيات التدريس المتبعة في تدريس القراءة, كذلؾ باعتماد استراتيجيات حديثة 

ميارة الفيـ القرائي  في إثراء األدب النظرم حكؿ ـ ىذه الٌدراسة, كقد تسيK.W.L.Plusكاستراتيجية 
 كالتفكير التأممي في مجاؿ تدريس المغة العربية .

نمكذجان جديدان لتدريس القراءة باستخداـ أي يا تقدـ تكمف أىمية ىذه الٌدراسة في أنٌ : الجانب العممي
يثة في التدريس التي تنادم باستخداـ كلعؿ في ذلؾ تمبية لبلتجاىات الحد  K.W.L.Plusاستراتيجية

معمميف عمى برنامج إعداد ال مية يمكف أف يستفيد منيا القائمكفاستراتيجيات حديثة في العممية التعمي
تفيد مخططي كمطكرم مناىج المغة العربية في مراعاة ميارات في ضكء استراتيجيات حديثة. كما قد 
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في تنمية اء المناىج الٌدراسية مف خبلؿ تضميف أنشطة تساعد الفيـ القرائي كالتفكير التأممي أثناء بن
 لتعميـ القراءة. ىذه الميارات كيدؼ رئيس

لمتفكير التأممي, يمكف إفادة معممي  لميارة الفيـ القرائي كاختبارو  إعداد اختبارو  ككذلؾ مف خبلؿ
لقرائي كالتفكير التأممي كمعممات المغة العربية منو في الكقكؼ عمى مستكل الطمبة في ميارة الفيـ ا

ككذلؾ تقدـ الدراسة دليبلن لممعمـ لكيفية  جكانب القكة, كعبلج جكانب الضعؼ. كمف ثـ تعزيز كدعـ
لتنمية ميارة الفيـ القرائي كالتفكير التأممي  (K.W.L.Plus)تدريس المغة العربية باستخداـ استراتيجية

 كفقان ليذه االستراتيجية. دركس أيخرل نو في إعداد كتنفيذ لدل الطمبة, ككذلؾ اإلفادة م

كما كتساعد ىذه الٌدراسة في تنمية قدرات طمبة الصؼ السابع األساسي عمى فيـ النصكص المكتكبة 
 كسابيـ ميارات القراءة المناسبة .ط المعمكمات السابقة بالحالية, كا  مف خبلؿ رب

لٌدراسات العميا في عمؿ المزيد مف كقد تفتح آفاؽ جديدة أماـ الباحثيف كطمبة ا الجانب البحثي:
كبمتغيرات أخرل تثرم البحث العممي كالمشتغميف  ((K.W.L.Plusالدراسات ذات العبلقة باستراتيجية 

لميارات التفكير  ار ميارة الفيـ القرائي كاختبارفي ميداف التربية كالتعميـ , ككذلؾ االستفادة مف اختب
 التأممي عند إعداد أدكات لمبحث.

 حدود الدراسة  7.1

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدكد اآلتية:

مف كتاب  (ةك الخامس ةك الرابع ةالثالث تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الكحدات). الحدود الموضوعية: 1
لمنياج المغة العربية لمصؼ السابع األساسي المعتمد مف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية حسب ا

 .الفمسطيني

 األساسي جنكب الخميؿ.طمبة الصؼ السابع : البشرية. الحدود 2

 مديرية التربية كالتعميـ جنكب الخميؿ.ل التابعةالمدارس الحككمية المكانية: . الحدود 3

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الٌدراسي الثاني مف العاـ الٌدراسي . الحدود الزمانية: 4
 ـ.2017/2018
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اء الٌدراسة بداللة مصطمحاتيا المستخدمة في البحث, كفي حدكد طبيعة جر تـ إ. الحدود المفاىيمية: 5
 األدكات المستخدمة.

ت المستخدمة كالطرؽ تـ إجراء الدراسة في حدكد المجتمع كالعينة, كاألدكا . الحدود اإلجرائية:6
 حصائية.كاألساليب اإل

 مصطمحات الدراسة: 8.1

  K.W.L.Plus:استراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبة 

كيرمز كؿ حرؼ منيا إلى  إحدل استراتيجيات ما كراء المعرفة, (K.W.L.Plus)تمثؿ استراتيجية 
تفكير التي يمارسيا المتعمـ لفيـ المكضكع المدركس, كاكتساب المعرفة المطمكبة, كذلؾ كما عممية ال
 يمي: 

-(K)  يرمز إلى كممة :(Know)  التي يبدأ بيا السؤاؿWhat I Know  about the subject? ,
 )المعرفة السابقة(. ماذا أعرؼ عف المكضكع؟

- (W)( يرمز لكممة :Wantكيبدأ بيا السؤاؿ )What I want about the subject? ماذا أريد ,
 أف أعرؼ عف المكضكع؟ )المعرفة المقصكدة(.

-(L) يرمز لكممة :(Learn)  كيبدأ بيا السؤاؿWhat I learned about the subject? ماذا ,
 تعممت مف المكضكع؟) المعرفة المكتسبة(.

-(Plus)(بأنيا: عبارة عف خطكتيف ميمتيف تتمثؿ في عمؿ خرائط مفاىيـ 2009: عرفيا الجميدم )
 لممكضكع ثـ القياـ بتمخيص المعمكمات التي تعمميا الطالب.

عما لدل الطالب  يا: مجمكعة مف اإلجراءات التي تقكـ عمى طرح تساؤالت( بأنٌ (2000كعرفيا شياب
مف معمكمات كخبرات, كما يجب أف يصؿ إليو, كتحكيؿ العبلقات المكجكدة لفظيان إلى عبلقات بصرية 

كما كراء  ,أك مكانية مف خبلؿ استخداـ المنظمات الشكمية المختمفة, بيدؼ تنشيط عمميات التفكير
ختمفة, كالمساىمة في التخطيط لتحسيف المعرفة قبؿ كأثناء كبعد القياـ باألنشطة كالعمميات المعرفية الم
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, كحؿ المشكبلت أكالن بأكؿ, كمراقبة جكانب كالتعميـ عمـتالتحصيؿ, كتعميؽ الفيـ, كمتابعة عمميات ال
 الدقة كالخطأ في سمكؾ الطالب.

يا: إحدل استراتيجيات ما كراء المعرفة, كالتي تتضمف مجمكعة مف جرائيان بأنٌ إكتعرفيا الباحثة 
لدرس شرطي المركر, كعبد اهلل بف حذافة )لمنظمة كالمرتبة يتبعيا الطالب أثناء دراستو الخطكات ا

مف كتاب المغة العربية لمصؼ السابع األساسي, كتتمخص في أربعة  (الٌسيمي, كاالبتسامة لغة القمكب
ؤاؿ ماذا ( الذم يبدأ بيا السKأعمدة, كؿ عمكد يتطمب اإلجابة عف سؤاؿ حكؿ المعرفة, فالعمكد األكؿ)

المكضكع؟ كتعد خطكة استطبلعية يستطيع بيا الطمبة استدعاء ما لدييـ مف معمكمات عف تعرؼ 
( Wمسبقة حكؿ المكضكع أك تتصؿ بو يمكف االستفادة منو في فيـ المكضكع الجديد, كالعمكد الثاني)

حديد ما يريدكف ؟ الذم يرشد الطمبة إلى ت السؤاؿ ماذا تريد أف تعرؼ عف المكضكعكالذم يبدأ بيا 
( Lدكف البحث عنو كاكتشافو, أما العمكد الثالث)يتعممو كتحصيمو مف خبلؿ ىذا المكضكع أك ما ير 
كىي تيدؼ  مكضكع الدراسة كمدل استفادتو منو.فيتطمب اإلجابة عما تعممو الطالب مف معارؼ حكؿ 

كسابيـ المعرفة الصحيحة مف خبل ؿ مكازنة ما تـ تعممو بما إلى تصحيح المعتقدات الخطأ لدل طمبة كا 
ع ك كانكا يعتقدكنو سابقان, باإلضافة إلى الخطكة األخيرة بقياـ الطالب بعمؿ خرائط مفاىيمية حكؿ مكض

 دراسة كتمخيصو, كىي بيذا تسيـ في تنظيـ التفكير كتمخيصو.ال

 مفيوم الفيم القرائي :

يا القارئ إلى معرفة المعاني التي و: عممية عقمية معرفية يصؿ ب(  بأنٌ 2012عرفيا شحاتو كالسماف)
يتضمنيا النص المقركء نثران أك شعران اعتمادان عمى خبراتو السابقة, كذلؾ مف خبلؿ قيامو بالربط بيف 
الكممات كالجمؿ كالفقرات ربطان يقكـ عمى عمميات التفسير, كالمكازنة, كالتحميؿ, كالنقد, كيتدرج في 

تنتيي بالفيـ اإلبداعي لو, حتى يتمكف مف بناء المعنى مف مستكيات تبدأ بالفيـ الحرفي لمنص, ك 
 النص مف خبلؿ تفاعمو معو.

الكممات كمعانييا, إلى يا: عممية عقبلنية تشمؿ قدرة القارئ عمى التعرؼ ( بأنٌ 2003عرفيا الحيمكاني)ك 
دراؾ العبلقات كالفقرات حتى يتمكف مف فيـ معنى القطعة القرائية, كمعرفة ىدؼ الكاتب  كمكقفو, كا 

 سمكب كطريقة الباحث.أكالتعرؼ عمى 
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نة جرائيان بأنو عممية تفاعؿ بيف القارئ كالنص تتجٌمى في القدرة عمى الفيـ كالمقار إو الباحثة تعرف
كاالستنتاج كالتعميؿ كالحكـ كيقاس بالعبلمة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار التحميؿ المعٌد 

 ض.خصيصان مف قبؿ الباحثة ليذا الغر 

 التفكير التأممي:

و: نشاط عقمي ىادؼ يقكـ عمى التأمؿ مف خبلؿ ميارات الرؤية البصرية أنٌ ب( 2010كعرفو القطراكم)
عطاء تفسيرات مقنعة, ككضع حمكؿ مقترحة  لمكشؼ عف المغالطات, كالكصكؿ إلى استنتاجات, كا 

 لممشكبلت العممية, كييقاس باالختبار التأممي لذلؾ.

قمي ىادؼ يقكـ عمى تأمؿ المتعمـ لممشكمة أك المكقؼ الذم أمامو, رائيان بأنو: نشاط عجإتعرفو الباحثة 
قامت الباحثة بقياسو ك  لممعاني, يمو كتنفيذه حتى يصؿ إلى فيـ كاعو بحيث يرسـ الخطط البلزمة لف

 جرائيان مف خبلؿ مقياس اختبار لميارات التفكير التأممي .إ

 الصف السابع األساسي:

السابع مف التعميـ األساسي كفؽ السمـ التعميمي المعتمد في كزارة التربية كالتعميـ  ىك المستكل
 .) مكقع كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية(( عاـ12-13عمار الطمبة فيو ما بيف)أالفمسطينٌية, كتتراكح 
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابقة والّدراسات الّنظري اإلطار

 اإلطار الّنظري 1.2

 صؼ العصر الحالي بالتطكر السريع كالنمك العممي الكبير في مجاؿ العمـ كالتكنكلكجيا, كيحتاج إلىيتٌ 
ـ يمتمؾ قدرات عقمية عميا, يستطيع مف خبلليا مكاكبة ذلؾ التطكر, كلـ تعد التربية مطالبة بنقؿ متعمٌ 

نٌ  ما أصبحت مطالبة بجعمو يدرؾ طريقة تفكيره المعرفة العممية لممتعمـ, كتعميمو كيؼ يفكر فحسب كا 
ـ مفكر كليس لبناء متعمٌ  ككؿ تعممو كيتحمؿ مسؤكلية السيطرة كالتحكـ أثناء عممية التعمـ, مما يؤدم

متمؽو لممعرفة, كلذا أصبحت التربية مكضكع تساؤؿ بشأف دكرىا في إعداد المتعمـ الذم يمتمؾ المعرفة 
 ما كراء المعرفة, كالقادر ليس فقط عمى التفكير بؿ التفكير في التفكير, أك ما كراء التفكير.ك 

كالٌدراسات السابقة ذات العبلقة بمشكمة كفي ىذا الفصؿ تستعرض الباحثة مراجعة لؤلدب التربكم 
( في (K.W.L.Plusالٌدراسة كالتي تمحكرت حكؿ: أثر استخداـ استراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة 

 مت الباحثة أبعاد الٌدراسة ألربعة محاكر:التفكير التأممي, كقد قسٌ  ة الفيـ القرائي كتنمية ميار 

 المعرفة.المحكر األكؿ: استراتيجيات ما كراء 

 (.(K.W.L.Plusالمحكر الثاني: استراتيجية 

 المحكر الثالث: الفيـ القرائي.

 المحكر الرابع: التفكير التأممي.
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 استراتيجيات ما وراء المعرفةالمحور األول: 1.1.2 

 ما وراء المعرفة المفيوم والدللة:

مف القرف العشريف, ليضيؼ  في بداية السبعينيات  (Meta- Cognition)ظير مفيـك ما كراء المعرفة
فاقان كاسعةن لمدراسات التجريبية, كتطكر االىتماـ آبعدان جديدان في مجاؿ عمـ النفس المعرفي, كيفتح 

 بمفيـك ما كراء المعرفة في عقد الثمانينيات مف القرف الماضي, كما يزاؿ يمقى اىتماـ الباحثيف.

دفات منيا: ما فكؽ المعرفي, كما كراء في المغة بعدة ترا (Meta- Cognition)ككرد مصطمح 
 المعرفة, الميتا معرفية, التفكير في التفكير, كما كراء اإلدراؾ.

 وتوجد عدة تعريفات لما وراء المعرفة:

مف المصطمحات الميمة التي ظيرت حديثان  (Meta- Cognition)يعد مصطمح ما كراء المعرفة 
, (Brown) العمماء بالدراسة كالبحث مثؿ براكف, كتناكلو العديد مف Flavel))عمى يد فبلفؿ 

كغيرىـ, كتكصمكا إلى أىمية كضركرة الدكر الذم يمعبو ىذا المفيـك  (Paris), باريس (Smith)سميث
 اؿ.في تنمية التعمـ الجاد كالفعٌ 

مصطمح ما كراء المعرفة يشير إلى متابعة الذات كتنظيميا, كالكعي باستخداـ  كيرل )جكردف( أفٌ 
لى التفكير بصكتو استرا , أك الحديث مع عاؿو  تيجيات التعمـ, كيشير أيضان إلى المعرفة عف المعرفة, كا 

ما كراء المعرفة ىك عمميات تحكـ عميا,  الذات, بيدؼ متابعة حؿ المشكمة كمراجعتيا, زيادة عمى أفٌ 
ذية ميمتيا تكجيو كظيفتيا التخطيط كالمراقبة كالتقكيـ, ألداء الفرد في حؿ المشكمة, كميارات تنفي

ميارات التفكير المختمفة العاممة في حؿ المشكمة كصادراتيا, كىك ايضا أحد مككنات األداء الذكي 
 (.2007كمعالجة المكضكعات) الياشمي كالدليمي, 

مف أىـ مككنات السمكؾ  يا: ميارات معقدة تعدٌ ما كراء المعرفة عمى أنٌ  (2008)ؼ البركاتي كعرٌ 
لمعمكمات, كتقكـ بميمة السيطرة عمى نشاطات التفكير العاممة المكجية لحؿ الذكي في معالجة ا

 المشكمة كاستخداـ القدرات المعرفية بفاعمية, كتنمك مع العمر كالخبرة.

بلت عف المعرفة أك التفكير فيـ نفكر بو يا : تأمٌ فعرؼ ما كراء المعرفة عمى أنٌ  (2003)أما عبيد
 مف السمكؾ العقمي: صنكؼ ةكيرتبط ىذا المفيـك بثبلث
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 معرفة الشخص عف عمميات تفكيره كمدل دقتو في كصؼ تفكيره كما يفكر بو. -1

تحكـ الشخص كضبطو الذاتي كمتابعتو لما يقكـ بو عند انشغالو بعمؿ ذىني, مثؿ حؿ مشكمة  -2
رشاد نشاطو في حؿ ىذه المشكمة.  معينة كمراقبة جكدة استخدامو ليذه المتابعة في ىدل كا 

مدل تأثر طريقة تفكير الشخص بمعتقداتو كحدسياتو ككجدانياتو فيما يتعمؽ بالمجاؿ الذم ينشغؿ  -3
 بو ذىنو.

 :استقراء التعريفات السابقة ما يأتييتضح لمباحثة مف خبلؿ 

مفيـك ما كراء المعرفة ال يظير في النشاط المعرفي المباشر الذم يمارسو الفرد لتحقيؽ ىدفو,  إفٌ  -1
نٌ  ر في كؿ نشاط عقمي مف شأنو تكجيو, أك متابعة, أك تنظيـ, أك رصد, أك تقكيـ, أك ما يظيكا 

 مراجعة, أك إدارة ىذا النشاط العقمي المباشر, كىذه الميارات في مجمميا ىي ميارات ما كراء المعرفة.

دراكو لما يقكـ بتعممو, كقدرتو عمى كضع -2 الخطط  تشير ميارات ما كراء المعرفة إلى كعي التمميذ كا 
المحددة لمكصكؿ إلى أىدافو, كاختيار االستراتيجيات المناسبة كتعديميا أك التخمي عنيا كاختيار 

 استراتيجيات جديدة, كقدرتو عمى مراجعة ذاتو كتقكيميا باستمرار.

 مكونات ما وراء المعرفة 

دمو مف أنماط تفكير يرل العديد مف التربكييف أف ما كراء المعرفة تسعى إلى تكعية المتعمـ بما يستخ
في ضكء إدراكو ألساليب التحكـ كالضبط كالسيطرة عمى عمميات التعمـ أك تكجيو أك تنظيـ ىذه 

ما كراء  أفٌ  (1996)العمميات, كذلؾ مف أجؿ فيـ كاستيعاب مضاميف التعمـ, كبذلؾ ترل أكسفكرد
 ة كىي:في ثبلث مراحؿ رئيس المعرفة تمرٌ 

تضمف الربط بيف ما ىك جديد كما ىك معركؼ مف قبؿ, بحيث يككف تركيز عممية التعمـ: حيث ي -1
 لدل الشخص القدرة عمى االنتباه كاالستماع الجيد, كتحميؿ األفكار.

التنظيـ كالتخطيط لمتعمـ: كيعني ىذا المككف بفيـ مكضكع التعمـ, كتنظيـ الجداكؿ كالبيئة  -2
 فرص لممارسة الميمة. المحيطة, كتحديد األىداؼ العامة كالخاصة, كالبحث عف

 تقكيـ التعمـ: كيتـ فيو مراقبة عممية التعمـ كتنظيميا, كالتقكيـ الذاتي لممتعمـ. -3
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 مككنيف رئيسيف لما كراء المعرفة ىما: (2004)كيحدد عفانة كالخزندار

 الكعي الذاتي بالمعرفة. -1

 التنظيـ الذاتي لممعرفة. -2

 يكضح ذلؾ: (2.1)كالشكؿ
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 أخطاء. توضيح-ق.تحسين سيا-     بناء خطوات.  -  عطاء مبررات.إ-معرفة حمول.     - الوعي بالرموز.     -

 عمل معالجات.-التأكد من حل.-      إدراك عالقات.-   تحديد معايير. -    . تراكيب معرفة–الوعي بالقوانين.    -

 تنظيم تفكير.- تييئة ظروف.-حل مشكالت.     -        

 مككنات ما كراء المعرفة  (2.1)الشكؿ

 لشكؿ السابؽ نجد أف ما كراء المعرفة تتككف مف مككنيف:كمف ا

 المكون األول: الوعي الذاتي بالمعرفة

 :كاع رئيسة مف المعرفة كىي كما يأتيمف ىذا المككف ثبلثة أنضيت

 ما وراء المعرفة

المعرفة 

 المفاهيمية

المعرفة 

 السياقية
المعرفة 

 اإلجرائية

 الوعي الذاتي بالمعرفة

إدارة 

 المعرفة

تنظيم 

 المعرفة
تقويم 

 ةالمعرف

 التنظيم الذاتي للمعرفة
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: كىذه المعرفة تتضمف عدة أنكاع مف Conceptual knowledge)المعرفة المفاىيمية ) -1
 المعارؼ كىي كما يمي:

دراكو لمككناتيا كعبلقة الكعي ب - المفاىيـ: كيعني ذلؾ معرفة المتعمـ بالمفاىيـ التي يتعامؿ معيا كا 
 تمؾ المفاىيـ فيما بينيا.

الكعي بالمصطمحات: كىي إدراؾ معنى المصطمحات العممية أك الرياضية أك االجتماعية أك  -
 االقتصادية أك غيرىا, كالذم تعنيو تمؾ المصطمحات في مضمكنيا.

دراؾ معنى الرمكز المجردة كماذا تعني إذا جاءت ضمف مضمكف ال - كعي بالرمكز: كىي فيـ كا 
 , كىؿ تمؾ الرمكز ذات مغزل أـ ال؟.معيف

الكعي بالقكانيف: كيقصد بذلؾ معرفة مككنات القانكف سكاء أكاف في العمـك أك قانكف كضعي إدارم  -
 بقكانيف أخرل ذات صمة. أك قانكف دستكرم أك غيره, كمعرفة عبلقة ىذا القانكف

ان مختمفة مف أنكاع : كىذه المعرفة تتضمفProcedural knowledge)المعرفة اإلجرائية ) -2
 :المعارؼ كىي كما يأتي

إدراؾ خطكات: بمعنى معرفة المتعمـ بالخطكات التي يتبعيا في كصكلو لميدؼ أك في حؿ مسألة  -
طة لمكصكؿ إلى اليدؼ, بؿ ىي معرفة بإجراء شيء رياضية ما, دكف التطرؽ إلى الحؿ أك تنفيذ الخ

 معيف كليس تنفيذه.

معرفة نماذج: أم إدراؾ أنكاع معينة مف األشكاؿ أك المخططات التي تتعمؽ بمضمكف معيف, كذلؾ  -
 مف خبلؿ الكعي بخطكات تككينيا أك تنظيميا.

كانت مسألة في العمكـ أك إلى طرؽ الحؿ لمسألة أك مشكمة معينة سكاء أتؤدم معرفة حمكؿ: كىذه  -
 مشكمة اجتماعية معينة, حيث يستطيع المعمـ ىنا إدراؾ خطكات الحؿ كأسمكب التعامؿ مع المشكمة.

معرفة تراكيب: ىذا يعني كعي المتعمـ بكيفية تركيب جممة معينة أك رسـ نمكذج محدد أك بناء خطة  -
 تركيب.معينة أك تركيب جياز حاسكب, أم الكعي بخطكات البناء كال
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 : كتتضمف ىذه المعرفة: (Contextual Knowledge) المعرفة السياقية -3

الكعي بشركط: أم إدراؾ ظركؼ تعمـ مشكمة معينة أك إعطاء شركط لحدكث تعمـ أك سمكؾ معيف,  -
 إذ ال يمكف ليذا السمكؾ كليذا المكقؼ أف يحدث إذا لـ يكف ىناؾ ظركؼ أك شركط معينة لحدكثو.

 اب: إذ ال يمكف لممتعمـ أف يفيـ مكقؼ معيف إال بإدراؾ أسباب معينة لكجكد شيء ما.إدراؾ أسب -

إعطاء مبررات: كيقصد بذلؾ كضع مبررات لحدكث ظاىرة معينة, كتكضيح نقاط الضعؼ في تمؾ  -
 الظاىرة أك المكقؼ, أم تكضيح لماذا لـ يتمكف المتعمـ مف حؿ مسألة.

يير أك كحدات لمقياس, فمثبلن لكي يحدث تفاعؿ ما؛ ينبغي أف تحديد معايير: أم بمعنى كضع معا -
 تتكافر معايير في مكاد التفاعؿ حتى يحدث ىذا التفاعؿ.

حؿ مشكبلت: بمعنى فيـ المسألة أك المشكمة سكاء كانت نمطية أك غير نمطية كمحاكلة حميا  -
بقان عمى المتعمـ كيستطيع أف باستخداـ استراتيجية معينة, كنعني بالمشكمة النمطية ىي التي مرت سا

 يحميا بخطكات الحؿ في مسألة مشابية.

 المكون الثاني: التنظيم الذاتي لممعرفة

 :ثة أنكاع مف المعرفة كىي كما يأتيكيشمؿ ىذا المككف عمى ثبل

 :: كتتضمف ما يأتي(Management of Knowledge)إدارة المعرفة  -1

 يجية محددة ذات قيمة كفائدة إلدارة المعرفة كالتخطيط ليا.تحديد استراتيجيات: أم اختيار استرات -

 كضع خطط: حيث تتطمب إدارة المعرفة كضع خطط لتنفيذ ميمة معرفية معينة. -

 بناء خطكات: كىذا المستكل يتطمب تككيف مجمكعة مف الخطكات المرتبة إلنجاز ميمة معينة. -

بيف الجكانب المختمفة لممكقؼ المعرفي, فبل يمكف إدراؾ عبلقات: كىذا يعني فيـ العبلقات القائمة  -
لمتعمـ أف يعي المضاميف المعرفية بدكف أف يدرؾ تسمسؿ تمؾ المضاميف كالعبلقات القائمة بيف 

 مفاىيميا كمككناتيا.
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تقانيا ينبغي أف تتكفر الظركؼ أك المناخ الصفي المبلئـ  - تييئة ظركؼ: لكي يتـ انجاز الميمة كا 
 يمة.لتحصيؿ تمؾ الم

 :: كتتضمف ىذه المعرفة ما يأتي (Evaluation Knowledge)تقكيـ المعرفة -2

تعديؿ النمط: كىذا يعني أف يقكـ المتعمـ بتعديؿ أسمكب تعممو أك أنماط السمكؾ التي يستخدميا  -
 كمحاكلة تغيير ىذا النمط في ضكء مبررات مقنعة.

راتيجية التي استخدميا في تحقيؽ أىداؼ لـ تكف مفيدة االست تبديؿ استراتيجية: قد يرل المتعمـ أفٌ  -
في تنمية قدراتو كفي تحسيف ميارتو تجاه ميمة معينة أك مكقؼ محدد, فيمجأ المتعمـ إلى تعديؿ تمؾ 

 االستراتيجية بأخرل أكثر فائدة.

ىذا  تحسيف سياؽ: بعد أف يستخدـ المتعمـ أسمكب معيف في طرح أفكاره في أسمكب محدد, كيجد أفٌ  -
األسمكب لـ يكف مقنعان أك معبران فيمجأ إلى إعادة صياغة السياؽ بصكرة أفضؿ باستخداـ أسمكب معيف 

 في طرح المضاميف الفكرية لتحسيف سياؽ المكضكع ليصبح جذابان أك مقنعان.

سمكب يستخدمو المتعمـ لمتأكد مف صحة مكضكع أك فكرة معينة أك فرضية أالتأكد مف حؿ: كىك  -
 كذلؾ إلعطاء ثقة بالخطكات التي استخدميا.خاصة, 

 :يشمؿ ىذا النكع مف المعرفة ما يأتي: ك (Regulation Knowledge)تنظيـ المعرفة -3

عمـ إعادة تنظيـ المخطط أك تإعادة مخطط: في ضكء الكشؼ عف نقاط القكة كالضعؼ ليستطيع الم -
ف يضع يده عمى أخطاء عدـ كصكلو إلى الخطكات التي يستخدميا في التعميـ أك التفكير كذلؾ بعد أ

 األىداؼ المطمكبة.

البيئة تعديؿ نتاجات: يستطيع المتعمـ تعديؿ نتاجات معينة مف خبلؿ التغذية الراجعة المتكفرة في  -
 .الصفية أك مف خبلؿ تعديؿ أسمكبو

مف  تكضيح أخطاء: كيعني ذلؾ تكضيح األخطاء ككيفية حدكثيا: أيف تحدث؟ كمتى تحدث؟ كذلؾ -
 أجؿ تبلشييا, كالتخمص منيا في تفكيره أك أساليب التعمـ التي يستخدميا.
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عمؿ معالجات: كيقصد بذلؾ إجراء معالجات فكرية لخطكات التعمـ أك ألنماط التفكير المستخدمة  -
 حؿ مسألة عممية مثبلن كذلؾ يتـ مف خبلؿ المتابعة كالمراجعة. يف

ـ تفكيره ى مستكيات ما كراء المعرفة كىذا يعني أف المتعمـ ينظٌ تنظيـ تفكير: كىذا المستكل يعد أعم -
 مف حيف آلخر بصكرة شاممة, كذلؾ طبقان لمظركؼ كاألحكاؿ التي يمر بيا.

و مف الضركرم أف يدرؾ المعمـ كالمتعمـ استراتيجيات التعمـ كطرؽ تكظيفيا في كترل الباحثة أنٌ 
ككذلؾ القدرة عمى التخطيط, كالضبط الذاتي لسمككو, المكاقؼ التعميمية , كاليدؼ المراد تحقيقو, 

ككذلؾ يجب عمى المعمـ أف يشجع طبلبو عمى القياـ بالتخطيط كالمراقبة كالتقكيـ ألنشطتيـ التعميمية 
 المختمفة.

الشكؿ التالي يكضح العبلقات بيف مككنات التفكير كما يتفرع عنيا عالقة التفكير بما وراء المعرفة :
 (.2004عفانة كالخزندار, مف ميارات ) 

 

 

 

 

  مراقبة.- تخطيط. - المعرفة والستدعاء. -

 تقييم. -  الستيعاب والتفسير. -

 . المالحظة. -

 التمخيص. -

 تحديد اليدف. - التحميل. - التحميل. - استنباط. -

 تحديد الحمول. -التركيب.             - األصالة. - استقراء. -

 دراسة الحمول- التقويم. - المرونة. - ويم.تق-

 

 ( مككنات التفكير2.2الشكؿ)  

 مكونات التفكير

 عمليات تفكير أساسية

 التفكير اإلبداعي حل المشكالت اتخاذ القرار التفكير الناقد

 عمليات تفكير مركبة عمليات تفكير فوق المعرفية
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يتضح لمباحثة مف الشكؿ السابؽ أف عمميات ما كراء المعرفة تعد إحدل مككنات التفكير كتتضمف 
عمميات التخطيط كالمراقبة كالتقييـ, كلذا فإف التفكير في التفكير يعد مف المراتب العميا لمككنات 

كير, كذلؾ مف كالتي تتضمف أنماط تفكيرية تستعيف بأنماط تفكيرية أبسط منيا في تقييـ التف التفكير
 كحؿ المشكبلت كغيرىا. خبلؿ التفكير 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة

تعتبر استراتيجيات ما كراء المعرفة مف استراتيجيات التعمـ التي تقكـ عمى نمط مف التدريس يسمح 
داـ مياراتو الخاصة في تطكير تعمـ مستقؿ, حيث يربط المتعمـ المعرفة الجديدة مع لممتعمـ باستخ

المعرفة السابقة ليككف التعمـ ذا معنى, فيستطيع المتعمـ االعتماد عمى نفسو كتحمؿ مسؤكلية تعممو, 
كأساليب ينية مكىذه االستراتيجية عبارة عف إجراءات يقكـ بيا المتعمـ لممعرفة باألنشطة كالعمميات ال

التعمـ كالتحكـ الذاتي, كالتي يستخدميا المتعمـ قبؿ كأثناء كبعد التعمـ لمتذكر كالفيـ كالتخطيط كاإلدارة 
 .(Henson & Eller ,1999)كحؿ المشكبلت 

يا: مجمكعة مف اإلجراءات التي يقكـ بيا المتعمـ بيدؼ تحقيؽ متطمبات ما ( بأنٌ 2004يعرفيا )عمي,
عرفة طبيعة التعمـ كعممياتو كأغراضو, كالكعي باإلجراءات كاألنشطة التي ينبغي كراء المعرفة كتشمؿ م

 القياـ بيا لتحقيؽ نتيجة معينة, كالتحكـ الذاتي في عممية التعمـ كتكجيييا.

يا: األداءات كالسمككيات التي يقكـ بيا المتعمـ بمساعدة المعمـ ( بأنٌ 2008كما عرفيا )عبد الكىاب,
دراكو ككعيو باألنشطة كالعمميات العقمية كالقراءات قبؿ كأثناء كبعد كتكجييو لتحديد مد ل معرفتو كا 

التعمـ لتذكر المعمكمات كفيميا كالتخطيط لذلؾ كحؿ المشكبلت كالتحكـ  في عمميات التفكير التي يقـك 
 بيا كالتعبير عنيا كتنمية التفكير التأممي.

استخداـ االستراتيجية المعرفية في تحسيف ما نتعممو  يا : القدرة عمى( عمى أنٌ 2004كيعرفيا )بيمكؿ, 
مف خبلؿ صياغة أك كضع األىداؼ كالتخطيط ككتابة المذكرات كالتكرارات كالتدريب كتقكية الذاكرة 

 كالمقارنة لمفيـ كاالستدالؿ كالتنبؤ.

المعرفة مف يا تعتبر ما كراء يا تتفؽ جميعيا في أنٌ كيتضح لمباحثة مف خبلؿ التعريفات السابقة أنٌ 
 يا تساعد المتعمـ في تخطيط كمراقبة كتقكيـ تعممو أثناء التعمـ.ميارات التفكير العميا, كما انٌ 
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يا: مجمكعة مف اإلجراءات التي يقكـ بيا كبناءن عميو تعرؼ الباحثة استراتيجيات ما كراء المعرفة بأنٌ 
معمـ, حيث تؤكد عمى دكر المتعمـ المتعمـ الكتساب المعرفة أثناء تعممو كتحت إشراؼ كتكجيو مف ال

اإليجابي كقدرتو في تحمؿ مسؤكلية تعممو, مف خبلؿ استخدامو الميارات التي يمتمكيا في تنظيـ تعممو 
لممكاقؼ الجديدة, كمراقبة كتقكيـ تعممو, كالقدرة عمى تكظيؼ المفاىيـ كالحقائؽ الجديدة في إدارة كحؿ 

 المشكبلت.

 يات ما وراء المعرفةاألىمية التربوية لستراتيج

استخداـ الطمبة استراتيجيات ما كراء المعرفة في مكاقؼ التعمـ المختمفة يساعد  أجمع التربكيكف عمى أفٌ 
تكفير بيئة تعميمية تبعث عمى التفكير, فالسعي لممعرفة في ذاتيا ىدؼ يستحؽ التقدير كذلؾ مف في 

عطائيا معنى, فاس تخداـ المعرفة لفيـ القضايا تجعميا أكثر ارتباطان خبلؿ استخداميا كاالستفادة منيا كا 
التعميـ ليس مجرد فيـ مادة معينة كالقدرة عمى استرجاعيا أك القياـ ببعض  بالتعميـ, نظران ألفٌ 

نٌ  ما يجب أف يتضمف التعميـ تكسيع الخبرة كامتدادىا كتمحيصيا, كيتـ ذلؾ االجراءات المتضمنة فييا, كا 
ت العقمية كاألنشطة التي تستثير التفكير المطمكب لبلمتداد بالمعمكمات عف طريؽ القياـ بالعمميا

 (.2006كتمحيصيا) الشربيني كالطناكم, 

المردكدات التربكية لمتفكير ما كراء المعرفي كما يمكف أف تسيـ استراتيجيات  (2005)كيمخص إبراىيـ 
 :المعرفة في تحقيقو فيما يأتي ما كراء

 االستيعاب. تحسيف قدرة الطمبة عمى -

 الة كاألكثر مناسبة.تحسيف قدرة الطمبة عمى اختيار االستراتيجية الفعٌ  -

زيادة قدرة الطمبة عمى التنبؤ باألثار المترتبة عمى استخداـ إحدل االستراتيجيات دكف غيرىا, ككذلؾ  -
 التنبؤ بالمخرجات أك األىداؼ المطمكب تحقيقيا.

جابي في جمع المعمكمات كتنظيميا كمتابعتيا, كتقييميا أثناء مساعدة الطمبة عمى القياـ بدكر إي -
 عممية التعمـ.

 زيادة قدرة الطمبة عمى استخداـ المعمكمات, كتكظيفيا في مكاقؼ التعمـ المختمفة. -
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 تحقيؽ تعمـ أفضؿ مف خبلؿ زيادة القدرة عمى التفكير بطريقة أفضؿ. -

 تنمية االتجاه نحك دراسة المادة المتعممة. -

 تساعد الطمبة عمى تخطي الفجكة بيف النظرية كالتطبيؽ. -

استخداـ المتعمـ الستراتيجيات ما كراء المعرفة في المكاقؼ التعميمية المختمفة, ىك أحد المتطمبات  -
 األساسية لمتفكير االبتكارم.

ؾ يصؿ يساعد استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة الطمبة في تأمؿ مصدر سكء فيميـ, كبذل  -
 الطمبة إلى درجة كبيرة مف التحكـ في مستكاىـ المعرفي بأنفسيـ كال يعتمدكف كثيراى عمى تقييـ المعمـ.

استراتيجيات ما كراء المعرفة تؤكد عمى الدكر اإليجابي لممتعمـ, كذلؾ يتضح مف  كترل الباحثة أفٌ 
يـ حيث إدراؾ العبلقات بيف حيث يضع خطة لتحقيؽ أىدافو, كالتنظ ,خبلؿ تنمية قدرتو عمى التخطيط

المعمكمات الجديدة كالسابقة, كدمجيا في بنيتو المعرفية بطريقة منظمة, كتحديد ما يحتاجو مف معرفة 
 جديدة, كقيامو بتقكيـ ذاتو كمراقبة مدل نجاحو, كىذا يؤدم إلى تنمية الكعي بالتفكير لديو.

 راء المعرفةما و ستراتيجيات ا الستراتيجيات المعرفية والفرق بين 

ستراتيجيات ما كراء المعرفة, فاالستراتيجيات المعرفية تستخدـ في مؼ االستراتيجيات المعرفية عف اتخت
و قد معرفة تستخدـ في تأكيد أنٌ الما كراء االستراتيجيات  معيف, في حيف أفٌ  مساعدة الفرد لتحقيؽ ىدؼ

معرفة في الما كراء معرفية كاستراتيجيات تيجيات السترايدؼ بالفعؿ, كقد تتداخؿ كؿ مف اتـ تحقيؽ ال
, فيي تعد استراتيجية معرفية أك  (K.W.L.Plus)استراتيجية كاحدة, مثؿ: استراتيجية الجدكؿ الذاتي

ما كراء معرفية, حيث يعتمد ذلؾ عمى اليدؼ مف استخداميا, ففي استراتيجية الجدكؿ 
)ما كراء المعرفة(, كىك  يستكعب ما يقرأه و ال يفيـ أك اليعرؼ الطالب أنٌ   (K.W.L.Plus)الذاتي

و سكؼ يفيـ النص القرائي جيدان إذا قاـ بعمؿ خريطة لممفاىيـ كتمخيص لمنص) معرفي( أيضان يعرؼ أنٌ 
 (.2005)إبراىيـ, 

أف , في حيف في الكصكؿ ليدفو المعرفيمة أساسان لمساعدة الفرد كاالستراتيجيات المعرفية مصمٌ 
ؽ ىدفو, فاالستراتيجيات و حقٌ تساعد الفرد بالشعكر بالثقة األكيدة في أنٌ المعرفة استراتيجيات ما كراء 

المعرفية ىي الطرؽ التي يقـك المتعمـ مف خبلليا بتكجيو حضكره, كتعممو, كتذكره, كتفكيره, أما 



26 
 

يا استراتيجيات ما كراء المعرفة فتككف مف مستكل أكثر تعقيدان, كىي تمؾ االستراتيجيات التي يستخدم
انكاع االستراتيجيات المعرفية التي يستخدميا لمحصكؿ عمى أكبر قدر مف  مف المتعمـ لتحديد أم نكع

المعمكمات, كاستراتيجيات ما كراء المعرفة ىي استراتيجيات تسمح لممتعمـ بتطكير كعيو بقدراتو 
 (.2012زيادة قدراتو) الديب, ياالتعميمية الشخصية كالعمميات التي يمكف مف خبلل

معرفية متكاممة, كيعتمد كؿ منيما الما كراء االستراتيجيات المعرفية كاستراتيجيات  ة أفٌ كترل الباحث
 ىما دكف األخرل ال يعطي صكرة متكاممة عف المكضكع.آلخر, كأية محاكلة الستخداـ إحداعمى ا

التعمـ كالتأمؿ فيما  يما كراء المعرفة تساعد الطمبة ف ي عممياتكاستراتيجيات ما راء المعرفة التي تنمٌ 
يتعممكنو مف خبلؿ استخداميا في عممية التعمـ, عديدة كمنيا: استراتيجية تنشيط المعرفة السابقة, 

الجكاب, استراتيجية المنظمات  -استراتيجية التساؤؿ الذاتي, استراتيجية عبلقات السؤاؿ
ية خطة ما قبؿ الدراسة, دكف(, استراتيج-أضؼ –حدد  -التمييدية(, استراتيجية)تنبأ)المتقدمة

, استراتيجية العصؼ الذىني, استراتيجية PSQ5Rاستراتيجية  , استراتيجية التفكير بصكت عاؿو
النمذجة, استراتيجية التدريس التبادلي, استراتيجية التعمـ التعاكني, االستراتيجية البنائية, استراتيجية 

يجية خرائط المفاىيـ, استراتيجية خرائط التمخيص, استراتيجية عمؿ األشكاؿ التكضيحية, استرات
 (.2005)إبراىيـ,  K.W.L, استراتيجية(V)الشكؿ

  K.W.L.Plusاستراتيجيةالمحور الثاني:  2.1.2

 نشأة الستراتيجية وتطورىا:

)ماذا أعرؼ, ماذا أريد أف اتعمـ, ماذا تعممت( مف استراتيجيات ما كراء   K.W.Lتعتبر استراتيجية 
الذم استمد ىذه االستراتيجية   (1980)عاـ Dettrich Grahamإلى جرىاـ ديتريؾ  المعرفة, كترجع
 Mason  (1982)اىا استراتيجية تككيف المعرفة ثـ جعميا ماسكفكسمٌ   (1964)مف أفكار بياجيو

 (.2008جزءان مف نمكذجو لحؿ المشكبلت ) حافظ, 

نية لمتعميـ في ) إيفانستكف( في الكمية الكط  (1986)عاـ Donna Ogleكما قامت دكنا أكغؿ 
بأمريكا ضمف برنامج التخرج لمقراءة كفنكف المغة كتطكير تمؾ االستراتيجية ككضعيا في صكرتيا 
النيائية التي ىي عمييا اآلف, كيندرج ضمف ىذا النمكذج تطكير القراءة النشطة لمنصكص المفسرة, 
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أجؿ فيـ النص كتكظيفو بشكؿ ينسجـ مع  لمساعدة المتعمميف في تفعيؿ كتطبيؽ معرفتيـ السابقة مف
 البناء المعرفي لممتعمـ.

ليف كار (1987)كفي عاـ  بتطكير ىذه االستراتيجية لتصبح   Eileen Carrقامت دكنا أكغؿ كا 
(K.W.L.Plus)  كذلؾ بإضافة خطكتيف ميمتيف ليا مف أجؿ تطكير تفكير الطالب كىذا التطكير

 تمثؿ في:

  Concept Map خرائط المفاىيـ  -1

 (.2011) الزىراني,  Summarizing Informationتمخيص المعمكمات  -2

 Mentalإحدل االستراتيجيات التي تزيد اليقظة العقمية   (K.W.L.Plus)حيث تعتبر استراتيجية 
Fullness .كالتي ترفع مف مستكل الكعي كالتحكـ كاإلدارة لمعمميات العقمية المعرفية المختمفة 

ب بيذه االستراتيجية بالتكصؿ إلى المعرفة نفسو, كذلؾ عف طريؽ قيامة بمجمكعة مف كيقكـ الطال
التساؤالت كىي: ماذا أعرؼ عف المكضكع؟, كماذا أريد أف أعرؼ عف المكضكع؟, كماذا تعممت؟, 
ككيؼ أتعمـ المزيد؟, كاإلجابة عف ىذه التساؤالت يساىـ في تعميؽ الفيـ, كفي متابعة عمميات التعمـ 

 المشكبلت أكؿ بأكؿ, كمراقبة جكانب الدقة كالخطأ في سمكؾ األفراد. كحؿ

تتسـ بالمركنة, بحيث يستطيع المعمـ تكييفيا بما   (K.W.L)استراتيجية فٌ إ  (2005)كقد أشار العمياف
يبلئـ الطبلب, كقد أضيؼ ليا العديد مف الخطكات اإلضافية, كتعددت تسمياتيا فسميت باستراتيجية ) 

لذاتي, كالجدكؿ الفيمي, كالمخطط العقمي, كخرائط المعرفة, كتنشيط المعرفة السابقة, الجدكؿ ا
كالتنظيمات المعرفية, كالنمك المعرفي(, لذلؾ فإف المتتبع لؤلدبيات التخصصية في مجاؿ الدراسات 

 .(K.W.L)التربكية يبلحظ العديد مف المفاىيـ كالتعريفات الستراتيجية 

ستراتيجية ) بناء يات التدريس الفكؽ معرفي كسميت بايا: إحدل استراتيجنٌ بأ (2007)فيا عمي كعرٌ 
المعنى( كتقكـ عمى مجمكعة مف اإلجراءات التي يقكـ بيا المتعمـ لممعرفة باألنشطة كالعمميات الذىنية 
رة كأساليب التعمـ كالتحكـ الذاتي التي تستخدـ قبؿ كأثناء كبعد عممية التذكر كالفيـ كالتخطيط كاإلدا
 كحؿ المشكبلت كالتفكير كباقي العمميات العقمية المعرفية األخرل كذلؾ تحت إشراؼ كتكجيو المعمـ.
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اؿ في تنمية يا استراتيجية مف االستراتيجيات الميمة ذكات األثر الفعٌ عمى أنٌ   (2009)فيا عطيةكيعرٌ 
ميـ فييا عمى أساس تنشيط ميارات التفكير ما كراء المعرفي, كتستخدـ في تعميـ القراءة, كيقكـ التع
المعرفة السابقة تعد نقطة  المعرفة السابقة لدل المتعمـ كاستثمارىا في عممية التعمـ الجديدة, حيث أفٌ 
أف استراتيجية   (2005)االرتكاز كاالنطبلؽ التي يقكـ عمييا التعمـ الجديد كيرتبط بيا, كيرل إبراىيـ

K.W.L  ـ, تيدؼ إلى تنشيط معرفة المتعمـ السابقة كجعميا نقطة ىي استراتيجية تعمـ كاسعة االستخدا
 انطبلؽ أك محكر ارتكاز لربطيا بالمعمكمات الجديدة التي يتعمميا.

 K.W.Lأما عف االستراتيجية المستخدمة في ىذه الٌدراسة فكانت الخطكات الثبلث الرئيسة الستراتيجية 
ـ( بتطكير  1987في عاـ ) (Carr)ركاك  (Doona Ogle)دكنا أكغؿ ضافة إلى ما قامت بوباإل

االستراتيجية بإضافة خطكتيف ميمتيف ليا تسيـ في تطكير تفكير الطالب, كىذه اإلضافة تتمثؿ في 
 . (K.W.L.Plus)خريطة المفاىيـ كتمخيص المعمكمات, كسميت ىذه االستراتيجية 

بنائية(, فييا ييبنى المعنى عف يا إحدل استراتيجيات بناء المعنى) البأنٌ  (2011)كما عرفيا  الزىراني 
طريؽ المتعمـ مف خبلؿ التفاعؿ بيف المعمكمات الجديدة كالمعمكمات القديمة المكجكدة في الذاكرة, 

ف الفرد مف الفيـ العميؽ لممعرفة, كتزيد مف فرص التأمؿ الذاتي في المعرفة السابقة, كبالتالي فيي تمكٌ 
 ؾ معرفة بنائية أكثر مقاكمة لمنسياف أك الفقد.كربطيا بقكة بالمعرفة الجديدة ليككف بذل

يا إحدل استراتيجيات ما كراء المعرفة, حيث عمى أنٌ   (K.W.L.Plus)كيمكف تعريؼ استراتيجية 
تعتبر استراتيجية كاسعة االستخداـ, كتيدؼ إلى تنشيط معرفة الطبلب السابقة كجعميا نقطة انطبلؽ أك 

 ديدة, حيث تنقسـ إلى اربعة مككنات كىي:محكر ارتكاز لربطيا بالمعمكمات الج

 ?K:What I already know       ماذا اعرؼ مسبقان؟                                        

          ?W: What I want to learnماذا اريد أف اتعمـ؟                                   
 ?L: What I Learned                           ماذا تعممت؟                                

Plusخطكتيف ميمتيف تتمثؿ في عمؿ خرائط مفاىيـ لممكضكع :(Concept Map)   ثـ القياـ
 (.2009)الجميدم, (Summarizing Information )بتمخيص المعمكمات التي تعمميا الطالب
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تقكـ عمى أساس النظرية   (K.W.L.plus)استراتيجية  كبالنظر إلى التعريفات السابقة يتضح أفٌ 
البنائية التي تستند عمى المعرفة السابقة لممتعمـ, كربطيا بالمعمكمات الجديدة, كبالتالي تساعد المتعمـ 

أف يتفيـ أبعاد مكضكع الدراسة بدقة شديدة, كتزيد مف قدرة المتعمـ عمى طرح األسئمة كالتفكير في 
طالب خرائط مفاىيـ اللدراسة الحالية إلى الخطكة الرابعة)تككيف االبتكارم بطريقة أفضؿ, كقد أضافت ا

(, كذلؾ ليتناسب مع أىدافيا في تنمية ميارة الفيـ  (Plusكتمخيص المعمكمات( كالذم يرمز ليا بالرمز
 القرائي.

في الدراسة الحالية إجرائيان   (K.W.L.Plus)كفي ضكء التعريفات السابقة, يمكف تعريؼ استراتيجية  
الخطكات التعميمية المتسمسمة التي تقكـ عمى طرح تساؤالت عما لدل طالب مف يا: مجمكعة نٌ بأ

الصؼ السابع االساسي مف خبرات حكؿ ميارات الفيـ القرائي, كما الذم يريد تعممو, كما يجب أف 
التفكير  يصؿ إليو, كذلؾ بيدؼ تنشيط عمميات التفكير كاإلسياـ في تنمية ميارة الفيـ القرائي كميارات

التأممي قبؿ كأثناء كبعد القياـ بأنشطة متنكعة في مجمكعات تعاكنية كقياـ كؿ مجمكعة بتككيف خارطة 
 مفاىيمية حكؿ المكضكع ثـ تمخيص المكضكع.

 :العرض السابؽ يتضح لمباحثة ما يأتيمف خبلؿ 

ظيفيا بما يبلئـ طبلبو استراتيجية مرنة يمكف لمعمـ المغة العربية تك   (K.W.L.Plus)استراتيجية  أفٌ 
 (K.W.L.Plus)تكجد نماذج مختمفة مف استراتيجية كذلؾ بإضافة خطكات إضافية إلييا, ك  كمنيجيا

فٌ , كىي تبلئـ جميع المراحؿ, ك كضعيا الباحثكف لتحقيؽ أىدافيـ البحثية يمكف االستفادة منيا ىذه  ا 
 يزيد مف أىميتيا كيكسبيا مميزات . د عمى نشاط المتعمـ في تككيف المعنى كذلؾاالستراتيجية تؤكٌ 

  (K.W.L.Plus)مميزات استراتيجية

ع المعمميف عمى استخداميا في المكاقؼ بمميزات عديدة, تشجٌ  (K.W.L.Plus)تتميز استراتيجية 
 : (2007)التعميمية المختمفة, كمف ىذه المميزات ما ذكره عمي

 يا كيحتاجيا.كعي المتعمـ بذاتو كالمعارؼ التي يمتمكفي تساعد  -أ

 استيعاب المادة الدراسية.في تساعد  -ب
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تؤكد عمى ميارات التفكير فيما كراء المعرفة المتمثمة في التخطيط, كالمراقبة الذاتية, كالتقييـ  -ج
 الذاتي.

 تيدؼ إلى البحث عف معمكمات جديدة كباستمرار. -د

كالمتعمـ يشاركاف في العممية التعميمية  كنظران لما تتميز بو ىذه االستراتيجية مف مميزات تجعؿ المعمـ
مف تحديد الخطكات التي يجب أف يتبعيا كؿ منيما أثناء استخدامو  و البدٌ بفاعمية كنشاط, فإنٌ 

 (, كالتي تتضح مف خبلؿ اآلتي:(K.W.L.Plusالستراتيجية 

  (K.W.L.Plus)خطوات استراتيجية 

(, كالياشمي (2010ؿ مف أبك جادك كنكفؿ( كما حددىا ك(K.W.L.Plusتتمثؿ خطكات استراتيجية 
 تي:, في اآل (2009), كعطية(2008)كالدليمي

مرحمة اإلعبلف عف المكضكع, كفييا يعمف المعمـ عف مكضكع الدرس بذكر عنكانو, ككتابتو في  -1
 أعمى السبكرة مع بياف األطر الكاضحة لو.

سابؽ عمى السبكرة, كيٌذكر المتعمميف مرحمة عرض جدكؿ العمؿ, حيث يقـك المعمـ برسـ الجدكؿ ال -2
 بالعمميات التي تقتضييا ىذه االستراتيجية ككيفية التعامؿ مع كؿ حقؿ مف حقكؿ الجدكؿ.

سمكب الدراسة, كيفضؿ أسمكب المجمكعات عمى األسمكب الكمي فإذا اختار المعمـ أف أتحديد  -3
 يكزع المتعمميف عمى مجمكعات يجب أف يسمي أفراد كؿ مجمكعة.

لمداللة عمى ما يعرفو المتعمـ عف   (K)مرحمة ما قبؿ عرض المكضكع, كيرمز ليا بالرمز -4
المكضكع, كتيدؼ ىذه المرحمة االستطبلعية إلى مساعدة المتعمميف في تذكر ما يعرفكنو عف 

و المعمـ أفكارىـ, كيكجٌ  ارر , كذلؾ بتنشيط معرفتيـ, كاستدالمكضكع مف معمكمات كبيانات سابقة
مبلحظاتيـ, كأفكارىـ الرئيسة  ف المتعممكفـ السابقة, كبعدىا يدكٌ عمميف لممشاركة في مناقشة أفكارىالمت

 في العمكد األكؿ مف الجدكؿ.

, فبعد أف يذكر المتعممكف ما يعرفكنو عف (W)مرحمة تحديد ما يراد تعممو: كيرمز ليا بالرمز -5
ف خبلؿ تحديد أىداؼ المكضكع, كصياغتيا المكضكع ينتقمكف إلى تحديد ما يريدكف تعممو كذلؾ م
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عمى شكؿ أسئمة يريدكف اإلجابة عنيا بعد دراسة أك في أثناء دراستيـ لممكضكع ككتابتيا في العمكد 
 الثاني مف الجدكؿ.

مرحمة القراءة أك عرض المكضكع كدراستو بشكؿ متعمؽ, حيث يقكـ المتعممكف بتفحص المكضكع  -6
دكف اإلجابة عنيا كمكجة يقة كأساس ينطمقكف منو, كمف األسئمة التي ير مستفيديف مف خبراتيـ الساب

 لمسار تفكيرىـ كدراستيـ بكصفيا أىدافان يسعكف إلى تحقيقيا.

كتتمثؿ في طرح التساؤؿ التالي: ماذا  (L)مرحمة ما بعد العرض أك القراءة: كيرمز ليا بالرمز  -7
معمـ مف المتعمميف تدكيف ما تعممكه مف معارؼ تعممت عف المكضكع؟ فبعد دراسة المكضكع يطمب ال

كما اكتسبكه مف خبرات في العمكد الثالث مف الجدكؿ الذاتي كمف المحتمؿ أف يتعممكا معمكمات 
 إضافية خارجية عف نطاؽ األسئمة التي طرحت؛ لذا تدكف في العمكد الثالث أيضان.

ذىنية, كعممية تقكيمية لبلستراتيجية يمخص المتعمـ ما تعممو في خريطة مفاىيمية, أك خريطة  -8
 . (Plus)كيرمز ليا بالرمز

مرحمة التقكيـ: كفييا ييجرم المتعممكف تقكيمان لما تعممكه مف خبلؿ مكازنة مفردات الحقؿ الثالث  -9
بمفردات الحقؿ الثاني أم مقارنة ما تعممكه فعبلن بما كانكا يرغبكف في تعممو مع ذكر األسئمة التي لـ 

عمى إجابة ليا, ثـ مكازنة ما تعممكه بما كانكا يعرفكنو, كذلؾ لمعرفة مستكل النجاح الذم  يحصمكا
 تحقؽ كتعديؿ بعض المعتقدات أك األفكار الخطأ لدييـ قبؿ التعمـ الجديد.

 :يطمب المعمـ مف المتعمميف ما يأتي مرحمة تأكيد التعمـ, حيث -10

 تمخيص أىـ ما تعممكه مف المكضكع. -أ

 يد مجاالت االستفادة مما تعممكه.تحد -ب

 تقديـ عرض شفيي لما تعممكه. -ج

 تي:( فيما يأ(K.W.Lخطكات استراتيجية   (Jennifer, 2006)ككنرجنيفر كحدد 

 اختيار الٌنص أك المكضكع المراد تدريسو.- أ
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مو المعمـ عمى السبكرة أك عمى شفافية, كينبغي أف حيث يصمٌ  K.W.Lكضع جدكؿ أك مخطط  -ب
 . (K,W,L)كؿ متعمـ ىذا المخطط لتسجيؿ المعمكمات, كفيما يمي مثاؿ لمخطط يمتمؾ

(K) (W) (L) 

............................ ............................ ............................ 

 

تبط يسأؿ المعمـ المتعمميف كنكع مف العصؼ الذىني عف الكممات كالمصطمحات كالعبارات التي تر  -ج
   What do we )  (K)بالمكضكع, كتمؾ المعمكمات أك المعرفة يتـ تدكينيا في العمكد

 know)كبعد أف ينتيي المتعممكف مف ذلؾ يتـ مناقشتيـ فيما كتبكه كدكنكه في العمكد ,(K) . 

  (w)يسأؿ المعمـ المتعمميف عما يريدكف معرفتو عف المكضكع كيتـ تسجيؿ ىذه األسئمة في العمكد -د
(What do we want to know) كيقكـ المعمـ بسؤاؿ المتعمميف لتشجيعيـ عمى تكليد األفكار ,

 تريد أف تتعمـ عف ىذا المكضكع؟ماذا مثؿ  (W)لتدكينيا في 

 What have we)  (L)بعد أف يقرأ المتعممكف النص يقكمكف بتدكيف ما تعممكه في العمكد -ق
learned?) عف إجابات لؤلسئمة التي دكنكىا في العمكد  كفحيث ينبغي أف يبحث المتعمم (W) كذلؾ

ما يجدكا لو أىمية,   (L)إما أثناء القراءة أك بعدىا, كما يشجع المعمـ المتعمميف الكتابة في العمكد
 كذلؾ لمتمييز بيف إجاباتيـ عف األسئمة كما كاف لدييـ مف أفكار عف المكضكع سابقان.

 .(L)في العمكد  المتعممكف ة المعمكمات التي سجميامناقش -ك

كالتي لـ يجب   (W)لمبحث عف إجابات لؤلسئمة التي قامكا بتدكينيا في العمكد فيتشجيع المتعمم -ز
 عمييا النص.

 يا:أنٌ لمباحثة (  يتبيف (K.W.L.Plusكمف خبلؿ استعراض خطكات استراتيجية 

 عرفة الجديدة.تنشط المعرفة عف طريؽ العصؼ الذىني, كجعميا نقطة ارتكاز لمم -
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تشجع المتعمميف عمى التعمـ الذاتي كاالعتماد عمى أنفسيـ, كالتفكير قبؿ كأثناء كبعد الدرس,  -
دراؾ المتعمميف ألبعاد المكضكع.  كالبحث, كالقراءة مما يزيد مف فيـ كا 

 ي:أما بالنسبة لمخطكات التي تـ استخداميا مف قبؿ الباحثة في الٌدراسة الحالية تمثمت فيما يأت

 .K.W.L.Plusتحديد المكضكع المراد تدريسو كفؽ استراتيجية  -1

 عمى السبكرة, كتكضيح كيفية تعبئة المخطط. K.W.L.Plusرسـ مخطط استراتيجية  -2

 تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات دراسية, كتسمية كؿ مجمكعة باسـ خاص بيا. -3

 جية.تكزيع المخطط عمى الطمبة كالذم يتضمف خطكات االستراتي -4

استثارة عقكؿ الطمبة, كمناقشة الطمبة فيما يعرفكنو سابقان عف المكضكع, ثـ تسجؿ المعمكمات في  -5
(, بيدؼ ربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات الحالية كما أكدت عمى ذلؾ النظرية Kالعمكد األكؿ)

 البنائية, مف أف المعمكمات السابقة ىي األساس في التعمـ.

ما يريدكف معرفتو لتشجيعيـ عمى طرح األفكار, كيقكـ الطمبة بتسجيؿ ما يريدكف سؤاؿ الطمبة ع -6
 (.Wمعرفتو عف المكضكع في العمكد الثاني)

تكزيع صحائؼ لمطمبة تتضمف المكضكع المراد دراستو كأكراؽ نشاط عمى مجمكعات الطمبة,  -7
 .L-C-Dكيمكف عرض المكضكعات  باستخداـ جياز

راءة المكضكع كتسجيؿ المعارؼ كالمعمكمات التي يتـ التكصؿ إلييا في العمكد تكجيو الطمبة إلى ق -8
 كالتي تعتبر إجابات لؤلسئمة التي كضعيا الطمبة في العمكد الثاني. (L)الثالث

( بما كانكا يرغبكف في تعممو في الحقؿ الثاني Lيقكـ الطمبة بمقارنة ما تعممكه في الحقؿ الثالث ) -9
(W)في العمكد الثاني  , كذكر األسئمة(W)  التي لـ تتـ اإلجابة عمييا في العمكد الثالث(L)  كتكجيو

 الطمبة لمبحث عف إجابات ليا مف المصادر األخرل.

بالمعمكمات التي دكنكىا في العمكد  (L)ة في العمكد الثالثالطمبة بمقارنة المعمكمات المتعمقيقـك  -10
 مفاىيـ التي كانت لدييـ قبؿ التعمـ الجديد.(, كذلؾ بيدؼ تعديؿ األفكار كالKاألكؿ )
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 يمخص الطمبة ما تعممكه مف المكضكع في خريطة مفاىيمية كعممية تقكيمية لبلستراتيجية. -11

 يكتب الطمبة ممخصان لممكضكع الٌدراسي. -12

  K.W.L.Plusميارات استراتيجية 

 ء المعرفة ثبلث ميارات رئيسة ىي:تتضمف استراتيجية الجدكؿ الذاتي بكصفيا مف استراتيجيات ما كرا

التخطيط: كىك أف يككف لممتعمـ ىدؼ ما مكجو ذاتيان, أم يككف لديو خطة كاضحة, لتحقيؽ  -1
اليدؼ المنشكد, كتتضمف ىذه الميارة األسئمة اآلتية: ما طبيعة الميمة القرائية؟ كما ىدفي الذم أسعى 

 الكقت كالمكارد احتاج؟. إلى تحقيقو؟ كما المعمكمات التي احتاجيا؟ ككـ مف

المراقبة ) التحكُّـ الذاتي (: كتمٌثؿ آلية اختبار الذات, لمراقبة تحقيؽ اليدؼ, كىي القدرة كالرغبة  -2
ة اآلتية: في تنظيـ القدرات العامة لممتعٌمـ, لتتبلءـ مع عناصر المكقؼ أك متطمباتو, كتتضمف األسئم

القرائية معنى؟ كىؿ أبميغ أىدافي؟ كىؿ يتعيَّف عمي إجراء فعمو؟ كىؿ لمميمة ىؿ لدٌم فيـ كاضح لما أ
 تغييرات؟.

التقكيـ: تتضٌمف قدرة المتعٌمـ عمى تقكيـ إمكاناتو كقدراتو في ضكء ما تكٌصؿ إليو مف نتائج في  -3
أثناء أداء الميمة القرائية, كمراجعتو جكانب القكة كالضعؼ التي كقع فييا, كتتضٌمف األسئمة اآلتية: ىؿ 
 بمىغت ىدفي؟ كما الذم نجح لدم؟ كما الذم لـ ينجح؟ كىؿ سأعمؿ بشكؿو ميختمؼ في المٌرة القادمة؟ 

 (.2013) جكاد كعباس,

 K.W.L.Plusدور المعمم في استراتيجية 

, كيعتمد نجاح ىذه االستراتيجية عمى  (K.W.L.Plus)يمعب المعمـ دكران أساسيان في تنفيذ استراتيجية
بو المعمـ تجاه تبلميذه في تنفيذ االستراتيجية كمدل معرفتو ليذا الدكر, كقد حدد الدكر الذم يقكـ 

 :ىذا الدكر كما يأتي (2008)البركاتي 

:) ماذا أعرؼ عف مف ثـ سؤاؿ أنفسيـ السؤاؿ  اآلتيتكجيو المتعمميف نحك قراءة المكضكع, ك  -1
 مع التقدـ في استخداـ االستراتيجية.تكليد أكبر قدر مف األسئمة في المكضكع؟( مع ضركرة مساعدتيـ 
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متابعة زيادة األسئمة, كذلؾ بحساب الكقت المبلئـ لمقدار تنمية طبلقة المتعمميف, فكمما زاد عدد  -2
 األسئمة التي يضعيا كؿ متعمـ, مع تقدـ الكقت في زمف قصير أعطت االستراتيجية فعالية أكثر.

استجاباتيـ حتى تثبت المعمكمة, كال تتكرر األسئمة  مع  ضركرة تكرار األسئمة مع المتعمميف أثناء -3
 متعمميف آخريف.

قبؿ القراءة, عمى المعمـ أف يسأؿ المتعمميف) ما الذم تريدكف معرفتو عف المكضكع؟( كيحصؿ  -5
 عمى ) خمسة أك ستة ( أفكار كيكتب األسئمة حكليا.

ريد أف أعرؼ عف المكضكع؟( ىنا يبدأ في مرحمة القراءة كبعد أف يضع المتعممكف سؤاؿ) ماذا أ -6
المعمـ بتكجيو المتعمميف بكضع اليدؼ ألنفسيـ مف القراءة, كضركرة البدء بصياغة األسئمة بصيغة 

 العمكـ.

 دىا النص أثناء القراءة.يتـ كضع عبلمة " * " بقرب الفكرة التي أكٌ  -7

ئؽ, يقرأ المتعممكف النص, س دقابعد ذلؾ يتيح المعمـ الفرصة لممتعمميف ما بيف ثبلث إلى خم -8
بمؿء العمكد الثالث مف الجدكؿ) ما الذم تعممتو عف المكضكع؟( كيمكف عممو كنشاط  كيقكمكف
 منزلي.

و كالمرشد الذم يستطيع أف دكر المعمـ في ىذه االستراتيجية ىك دكر المكجٌ  (2009)كيضيؼ الجميدم
ىـ ر ب يستطيع مف خبلليا أف يستثير أفكاو مجمكعة مف األسئمة لمطبلبأسمكبو التربكم أف يكجٌ 

جميع األفكار مراعيان في ذلؾ معايير العصؼ الذىني, كلعؿ مف أبرزىا   كمعمكماتيـ مع قيامو بتسجيؿ
قبكؿ جميع األفكار المتعمقة بالمكضكع كعدـ إغفاليا, كعمى المعمـ أف يجعؿ طبلبو كحدة كاحدة في 

مجمكعات صغيرة يكجزكف معرفتيـ السابقة عف المكضكع, , ثـ  لىإيـ الدراسي, أك يقـك بتقسيميـ صفّْ 
 أك يجعؿ الطبلب ىـ الذيف يقكمكف بكتابتيا. K.W.L يقكـ ىك بكتابة جميع ما ذكركه في جدكؿ

 كترل الباحثة أف دكر المعمـ في ىذه االستراتيجية يتحدد باآلتي:

 تحديد معارؼ الطمبة السابقة كمنطمؽ لمتعمـ الجديد. -1

 نظيـ معارؼ الطمبة باستخداـ مخطط االستراتيجية.ت -2
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 تصحيح التصكرات البديمة لدل الطمبة مف خبلؿ مقارنة ما تـ تعممو بما كانكا يعتقدكنو سابقان. -3

 تشجيعيـ عمى طرح أفكار جديدة كالتأكيد عمى مشاركة أكبر عدد ممكف مف الطمبة. -4

 كأسمكب العصؼ الذىني كتحفيزىـ .استثارة فضكليـ المعرفي عف طريؽ المناقشة  -5

 تعزيز األفكار الجيدة, كتقديـ التغذية الراجعة لبلستفادة مف تعمميـ. -6

غرس قيـ إيجابية كالتعاكف بيف أفراد المجمكعة, كالتنافس بيف المجمكعات في عرض نتائج  -7
 تعمميـ.

 ((K.W.L.Plusدور المتعمم في استراتيجية 

في ىذه  المتعمـ ىك المحكر األساس معمـ مف خبلؿ ما سبؽ, إال أفٌ عمى الرغـ مف أىمية دكر ال
 االستراتيجية كيقكـ بدكر رئيس الكتساب المعرفة كتحقيؽ األىداؼ التعميمية المطمكبة.

أف التعمـ بيذه االستراتيجية يقتضي تكزيع جدكؿ عمى الطمبة يتضمف عدة  (2009)كقد أكرد عطية 
 :لمراحؿ السابقة كىك كاآلتية مف احقكؿ كؿ حقؿ يخصص لمرحم

ماذا أعرؼ عف 
 (k)المكضكع؟

ماذا أريد أف أعرفو 
 (w)عف المكضكع؟

ماذا تعممت مف 
 (L)المكضكع؟

الحصكؿ عمى المزيد مف 
 المعمكمات

.................... .................... ..................... ........................ 

 

 ؿء الجدكؿ السابؽ كذلؾ كما يأتي:كييطمب مف المتعمميف م

 يممؤكف الحقؿ األكؿ بما يعرفكنو عف المكضكع. -

 يممؤكف الحقؿ الثاني بما يريدكف معرفتو عف المكضكع. -

 بعد دراسة المكضكع يممؤكف العمكد الثالث بما تعممكه مف المكضكع. -

 يقارنكف ما تعممكه بما أرادكا أف يتعممكه. -
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بما كانكا يعتقدكف, فإف كجدكا خطأ فيما اعتقدكه سابقان يدخمكف التعديبلت البلزمة يقارنكف ما تعممكه  -
 عميو في الحقؿ األكؿ.

يقع عمى المتعمـ,  (K.W.L)كبر عند استخداـ استراتيجية أف العبء األ  (2013)كما يذكر المكسكم
ـ, فيجب أف يككف لديو دافعية فيك الذم يقـك بالتساؤؿ, كاالستجكاب الذاتي قبؿ كبعد كأثناء عممية التعم

 :كفر فيو مجمكعة مف الصفات اآلتيةلمتعمـ, كلتحقيؽ ذلؾ ال بد أف تت

 يتعاكف مع زمبلئو. -1

 يتميز بالنشاط كالحركة. -2

 يبدع في تعممو كعممو. -3

 يثابر مف أجؿ التعمـ. -4

 يتميز بالدافعية العالية كيتعمـ باستمتاع تعممان ذا معنى كقيمة. -5

 تميز بالكاقعية.ي -6

مكضكعي حيث يحكـ عمى المكضكع مف خبلؿ الحقائؽ, كالمعمكمات, كاألدلة, كالبراىيف, كليس  -7
 مف خبلؿ آرائو الشخصية, أك آراء اآلخريف.

 ييتـ بالتغذية الراجعة. -8

 ؿ التفكير اإليجابي الشبكي عمى التفكير النمطي.يفضٌ  -9

 ريف.يتفاعؿ بإيجابية مع ذاتو كمع اآلخ -10

 ؼ المعرفة التي تكصؿ إلييا في مجاالت مختمفة كمتعددة.يكظٌ  -11

( يتمثؿ في (K.W.L.Plusفي استخداـ استراتيجية  ان إيجابي ان مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف لممتعمـ دكر 
التخطيط لؤلىداؼ, كتنظيميا, كمتابعة تسمسميا, كتحقيقيا, كمراقبة ذاتو كمدل نجاحو لمكصكؿ إلى 

ـ األخطاء كالعقبات التي تكاجيو, ككؿ ىذا مف خبلؿ تنشيط المعرفة السابقة كربطيا اليدؼ, كتقكي
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 ان ( دكر (K.W.L.Plusبالمعرفة الجديدة كممارسة األنشطة التعميمية المختمفة, مما يحقؽ الستراتيجية 
 تي:دكر مف خبلؿ اآلرات التفكير التأممي يتضح ىذا الفي تنمية ميارات الفيـ القرائي كميا ان كبير 

 الفيم القرائي والتفكير التأممي ( في تنمية ميارة(K.W.L.Plusعالقة استراتيجية 

( مفيكميا, كأىميتيا, كخطكاتيا, يتضح (K.W.L.Plusبالنظر إلى ما سبؽ عرضو حكؿ استراتيجية 
استراتيجية  يا تسيـ بدكر ميـ في تنمية ميارات الفيـ القرائي كالتفكير التأممي, حيث تمرٌ أنٌ 

K.W.L.Plus) بخطكات متعددة قبؿ الكصكؿ إلى الميارات المستيدؼ تنميتيا, تبدأ بمرحمة التييئة )
عبر المكاقؼ كالخبرات كالمعرفة السابقة كتجعميا نقطة انطبلؽ ألفكار كحمكؿ كاقتراحات, ثـ كضع 

األنشطة التساؤالت كالبحث عف إجابات ليا مف خبلؿ الجماعات التعاكنية كالحكارات كالمناقشات ك 
دراؾ لميارات الفيـ القرائي كميارات التفكير التأممي  المختمفة, فينتقؿ الطالب دكف تمقيف إلى فيـ كا 

استراتيجية  بحيث يككف قادر عمى إدراكيا كفيميا كجعميا سمككان لفيـ النصكص األدبية , إفٌ 
K.W.L.Plus) ألنيما يعتمداف عمى )شغؿ ( كتنمية ميارات الفيـ القرائي كالتفكير الػتأممي مرتبطتاف

 العقؿ( في المقاـ األكؿ.

 الفيم القرائي المحور الثالث: 3.1.2

القراءة  تبدأ بحاسة البصر, ثـ ترتقي إلى مستكيات مختمفة مف التفكير, فيي عممية تفسير لمرمكز 
كالخبرات المفظية المكتكبة, كىي نتيجة لمتفاعؿ بيف الرمكز المكتكبة التي تمثؿ الميارات المغكية 

لمكممات المكتكبة كذلؾ  يحاكؿ القارئ أف يعطي معاني جديدةالسابقة لمقارئ, كفي عممية القراءة 
القراءة عممية نشطة إيجابية تتطمب مف القارئ  (, كمعنى ىذا أفٌ 2001بحسب المستكل المغكم)طعيمة,

الفيـ القرائي, كذلؾ مف  مستكيات مختمفة مف الفيـ, كبيذا فاليدؼ مف القراءة ىك تنمية القدرة عمى
الفيـ القرائي يعد ذركة ميارات القراءة, كأساس جميع العمميات  أسمى أىداؼ تعميـ القراءة؛ بؿ إفٌ 

 القرائية.

التدريس الجيد  حيث يعد الفيـ القرائي مف أساسيات تعميـ القراءة, فبل أىمية لمقراءة دكف فيـ؛ حيث إفٌ 
العصكر بتنمية الفيـ القرائي,  ذلؾ نبلحظ اىتماـ الباحثيف عمى مرٌ لمقراءة يعتمد عمى الفيـ, كنتيجة ل

كفيما يأتي عرض لمفيـ القرائي مف حيث مفيكمو, كأىميتو, كأسسو, كعممياتو, كمستكياتو, كمياراتو, 
 ككاقعو في مدارسنا.



39 
 

 مفيوم الفيم القرائي

إدراؾ ىذه الغاية بالمغة المكتكبة إال و ال يمكف الفيـ ىك غاية القراءة, ككغيره مف الكظائؼ المغكية فإنٌ 
إذا تـ التحكـ في بعض الميكانيزمات النكعية لمفعؿ المعجمي, كلتخيؿ ىذه الميكانيزمات كالعبلقة التي 

الذم  تدخؿ ضمف غاية القراءة يمكف ذكر المثاؿ الخاص بالمشي, فبل يخطر بباؿ أحد القكؿ أفٌ 
ية مف ىذا النشاط, كمف البدييي أف ما يعاب عميو ىك ينقص الطفؿ الذم ال يستطيع المشي ىك الغا
إلتباع مساره, ىذا دكف االىتماـ الكاعي بما تقكـ بو  لالحفاظ عمى تكازف رجميو بكضع رجؿ أماـ األخر 

 قدميو.

كنفس الشيء فيما يخص القراءة فالراشد الذم باستطاعتو أف يقرأ ثـ فقد ىذه القدرة بسبب إصابة 
د الغاية مف القراءة لكنو فقد الميكانيزمات التي تسمح لو باستغبلؿ قدراتو ليذه الغاية دماغية فإنو لـ يفق

 .(Sprenger LCH,1996)كفي ىذه الحالة ىي ميكانزمات التعرؼ عمى الكممات

و: فيـ الطالب لمنص في أثناء بأنٌ   (2013)فيا نيابة لقد قدمت عدة تعاريؼ لمفيـ القرائي فقد عرٌ 
 الفيـ الحرفي, كالفيـ االستنتاجي, كالفيـ النقدم, كالفيـ التذكقي, كالفيـ اإلبداعي.القراءة مف حيث 

و: عممية عقمية معرفية يصؿ بيا القارئ إلى معرفة المعاني التي بأنٌ  (2012)كيعرفو شحاتو كالسماف
بالربط بيف يتضمنيا النص المقركء نثران أك شعران اعتمادان عمى خبراتو السابقة, كذلؾ مف خبلؿ قيامو 

الكممات, كالجمؿ, كالفقرات, ربطان يقكـ عمى عمميات التفسير, كالمكازنة, كالتحميؿ, كالنقد, كيتدرج في 
مستكيات تبدأ بالفيـ الحرفي لمنص, كتنتيي بالفيـ اإلبداعي لو, حتى يتمكف مف بناء المعنى مف 

 النص مف خبلؿ تفاعمو معو.

ـ القرائي: ىك عممية استخبلص المعنى مف النص المكتكب, الفي أفٌ  (2009)ؼ قاسـ كالمزركعيكعرٌ 
كىك الغاية األساسية مف القراءة, كيحدث أثناءىا في الغالب تفاعؿ بيف طرفيف ىما القارئ ككاتب 

ة ت المكتكبة كصكالن إلى تفاعؿ خمفيالٌنص, كتبدأ عممية الفيـ القرائي في ذىف القارئ بفؾ رمكز الكمما
 بطيا بالنص لمكصكؿ إلى مغزل النص أك رسالة الكاتب.القارئ المعرفية, كر 

الفيـ القرائي يحتكم عمى العديد مف الميارات  كتستنبط الباحثة مف خبلؿ التعريفات السابقة أفٌ 
كالعمميات العقمية, كيعتمد الفيـ القرائي عمى التفاعؿ اإليجابي بيف القارئ كالنص المكتكب, كيعتبر 

تحفيزه عمى حؿ  د عمى إعماؿ تفكير الطالب مف خبلؿر؛ حيث يعتمالفيـ القرائي عممية تفكي
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المشكبلت التي تكاجيو في حياتو اليكمية, كيساعد الفيـ القرائي الطبلب عمى تثبيت المعمكمات التي 
 و يعتمد عمى فيـ النص كالتفاعؿ بينو كبيف القارئ.اكتسبكىا مف قراءتيـ لمدة طكيمة؛ ألنٌ 

يا: مجمكعة الميارات التي ينبغي أف الفيـ القرائي إجرائيان في ىذه الدراسة بأنٌ  ؼ الباحثة مياراتكتيعرٌ 
يتقنيا الطمبة كتقاس بالدرجة المتحققة لطالب الصؼ السابع في اختبار ميارات الفيـ القرائي ) تفسير 
المفردات كالتراكيب, كتعرؼ األحداث الرئيسة مف النص المقركء, كاختيار عنكاف مناسب لمنص 

صدار األحكاـ( الميعد ليذه الغاية.ا  لمقركء, كا 

 أىمية الفيم القرائي

لمفيـ القرائي أىمية كبيرة, إذ ييعد أمران حيكيان في عممية القراءة, كالغاية الرئيسة مف تعميميا؛ فبل فائدة 
الدنيا في مف القراءة ببل فيـ, كنتيجة لذلؾ نبلحظ اىتماـ الباحثيف بتنمية مياراتو, ابتداءن مف الصفكؼ 

 المراحؿ الٌدراسية المختمفة, كانتياء بمراحؿ التعميـ العميا.

الفيـ ىك ثمرة القراءة كىدفيا المرجك, فالقارئ  أىمية الفيـ القرائي بقكلو: إفٌ   (1994)كيؤكد الشنطي
 أ ضعيفان.الذم يفيـ ما يقرأ يككف أداؤه جيدان في الغالب, بينما تزداد أخطاء القارئ إذا كاف فيمو لما يقر 

يا تصبح عممية ال مع ذلؾ بقكلو: إنو مف دكف ىذا الفيـ لعممية القراءة, فإنٌ  (2010)كيتفؽ مدككر 
قيمة ليا لمفرد أك لممجتمع, خاصة في عصر العكلمة كالكككبة, كما يصاحبيا مف مفاىيـ سياسية 

 ؿ.كاقتصادية, كثقافية كأخبلقية, يندر فييا السميف, كيشيع فييا كؿ غث كمرذك 

سـ بتطكر كالفيـ القرائي ىك أداة المعمميف إلعداد طبلب قادريف عمى انتقاء ما ىك جميؿ, في عصر اتٌ 
ثراء أفكاره, كحؿ مشكبلتو؛ حيث  عممية التعميـ, فيك كسيمة المتعمـ لمتقدـ في جميع مراحمو الٌدراسية, كا 

كضركرٌيان في القراءة, كال يقتصر  إلى ذلؾ بقكلو: يعد الفيـ مطمبان أساسيان  (2000)أشار عبد الحميد 
الفيـ يشمؿ كؿ المكاد الدراسية مف لغة عربية,  الفيـ في القراءة عمى مادة دراسية بعينيا, بؿ إفٌ 

 كرياضيات كاجتماعيات كغير ذلؾ.

البنية األساسية التي  الفيـ القرائي يعدٌ  إلى أىمية الفيـ القرائي بقكلو: إفٌ  (2008)كيشير عبد الكىاب
مؽ الطالب مف خبلليا إلى تعمـ كاستيعاب مكضكعات المغة العربية, ككذلؾ مكضكعات المكاد ينط

الدراسية األخرل بدرجات متفاكتة كفؽ درجة تشبعيا بالعامؿ المغكم, لذا يظؿ تنمية ميارات الفيـ 
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قيقيا دكمان القرائي ىدفان مف األىداؼ األساسية التي يسعى المربكف كعمماء المغة كعمماء النفس إلى تح
 لدل المتعمميف في كؿ المراحؿ التعميمية.

لمامو  أفٌ   (2001)كيرل فضؿ اهلل فيـ المقركء ضماف لبلرتقاء بمغة المتعمـ, كتزكيده بأفكار ثرية, كا 
صدار األحكاـ  كسابو لميارات النقد بمكضكعية, كتعكيده عمى إبداء الرأم كا  بمعمكمات مفيدة, كا 

اعدتو عمى مبلحقة الجديد لمكاجية ما يصادفو مف مشكبلت, كتزكيده بما المقركنة بما يؤيدىا, كمس
 يعينو عمى اإلبداع.

اىمية الفيـ القرائي يعكس األثر اإليجابي عمى مجتمع كذلؾ مف  كترل الباحثة مف خبلؿ ما سبؽ أفٌ 
عف طريؽ و يعزز األفراد جكانب اإلبداع كاالبتكار في مجتمعيـ, كيساىمكف في حؿ مشكبلتو خبلؿ إنٌ 

إبقاء االستفادة مف خبراتيـ المختمفة التي تسيـ في حؿ مشكبلت مجتمعيـ, كيساعد الفيـ القرائي عمى 
 الفيـ في ذاكرة المتعمـ فترة أكبر مف التعمـ عف طريؽ الحفظ. التعمـ الناتج عف

 أسس الفيم القرائي

ة عمى فيـ المقركء, عكامؿ المعينيعتمد نجاح الفيـ القرائي عمى مدل االلتزاـ بالعديد مف األسس كال
 كيا القارئ يككف قد كصؿ إلى فيـ قرائي جيد.التي إف تممٌ 

عدد مف أسس الفيـ  (2005), كالدليمي كالكائمي(2004), كسبلـ (2000)فقد أكرد كؿ مف حبيب اهلل
 القرائي منيا ما يأتي:

 رائي.دافعية القارئ المناسبة, كخمفيتو السابقة عف ميارات الفيـ الق -1

 كعي القارئ باالستراتيجيات البلزمة لتفسير النص, كفيـ معناه. -2

 كعي القارئ بالعممية العقمية التي تمكنو مف الفيـ. -3

 تكظيؼ السياؽ في فيـ معنى المقركء. -4

 .مراعاة الكقت الذم يحتاجو القارئ لقراءة نص معيف)سرعة القراءة( -5

 ف القراءة.مستكل فيـ القارئ لتحقيؽ اليدؼ م -6
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 استثمار طاقات القارئ كتفعيميا لمكصكؿ إلى الفيـ. -7

 تحديد استراتيجية الفيـ المناسبة التي يستخدميا القارئ؛ لزيادة قدرتو عمى الفيـ القرائي. -8

 اليدؼ مف القراءة يحدد الميارة القرائية. تحديد ىدؼ القارئ كطبيعة اليدؼ المراد تحقيقو؛ ألفٌ  -9

 القرائي لمقارئ كثركتو المغكية.المستكل  -10

المعرفة السابقة بمكضكع النص, فالقارئ يستخدـ معرفتو السابقة في فيـ المعرفة الجديدة,  -11
 فاالختبلؼ في الفيـ القرائي مرده إلى تبايف االىتماـ بالمكضكع الذم يحتكيو.

 االستفادة مف ىذه األسس منيا: و ينبغي عمى المعمـ مراعاتيا لكي تتـكىناؾ عدة أمكر ترل الباحثة أنٌ 

 لتحقيقو لطمبتو مف دركس القراءة اليدؼ الذم يسعى المعمـتحديد  -1

 مراعاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة. -2

 استخداـ االستراتيجية المناسبة لمتدريس, التي تعتمد عمى دكر الطالب الفٌعاؿ في العممية التعميمية. -3

 م القرائيعمميات الفي

لقرائي عممية تندرج تحتيا عمميات فرعية تتداخؿ فيما بينيا كتتفاعؿ: لتؤثر كؿ عممية في نجاح الفيـ ا
ما بينيا, يختص بعضيا بالقارئ, كبعضيا يختص مما يكضح مدل التداخؿ كالتشابؾ فياألخرل, 

 (.2013بالنص المقركء, كبعضيا مشترؾ بيف القارئ كالنص )بصؿ,

 خمس عمميات لمفيـ القرائي:  (2006)فيـ القرائي أكردت سمطافكلتأكيد التفاعؿ بيف عمميات ال

العمميات الجزئية: كىي عبارة عف اختيار كحدات صغيرة مف الجممة لمتذكير بيا, كىي تيتـ بفيـ  -1
 الفكرة, كاختيارىا مف الجممة, كتذكرىا, كتتضمف عمميتيف فرعيتيف ىما:

 يف جمؿ صحيحة.التركيب, أم : تركيب الكممات مع بعضيا لتكك  -

 االختيار الجزئي. -

 العمميات التكاممية: تيعني باستنتاج العبلقات بيف أجزاء الجممة, كتتضمف ثبلث عمميات فرعية: -2
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 الضمائر, كأسماء اإلشارة, كاألسماء المكصكلة(.( العائد : مثؿ -

 التأكيد(.السببية, كالتمييز, ك (الركابط: العبلقات التي تربط بيف أجزاء الجممة مثؿ -

 االستنتاج: استنتاج معمكمات مف عبلقات الجمؿ؛ لتككيف ركابط غير مصرح بيا. -

 العمميات الكمية: تيعني بتحديد طريقة تنظيـ النص القرائي, كتمخيصو. -3

العمميات التفصيمية المكممة: كتختص بتقديـ استنتاجات غير مقيدة بيدؼ الكاتب, كتتضمف خمس  -4
 عمميات فرعية:

 فتراض ما سيحدث.ا -

 اإلكماؿ بمعمكمات سابقة معتمدة عمى خمفية القارئ المعرفية. -

 التصكر الذىني الذم يختص بالتعبيرات المجازية, كالتعبيرات الحقيقية. -

 االستجابة االنفعالية لممقركء. -

 مستكل استجابات التفكير مثؿ: التطبيؽ, كالتحميؿ, كالتركيب, كالتقكيـ. -

لذىنية المصاحبة لمتعرؼ عمى اختيار القارئ لبلستراتيجية المناسبة, كتقكيميا, كتعديميا؛ العمميات ا -
 ليمارس القراءة بطريقة يستطيع مف خبلليا السيطرة عمى درجة فيمو.

" لعمميات الفيـ القرائي في قائمة أنماط السمكؾ,  (2005)كيشير الدليمي؛ الكائمي إلى تصنيؼ "بمـك
 أىميا:

 كىي محاكلة إقناع القارئ نفسو باألفكار التي قرأىا في النص.التعميؿ:  -1

 حؿ المشكمة: كىي محاكلة القارئ إيجاد حمكؿ لمتساؤالت التي تظير لو أثناء قراءتو لمنص. -2

تشكيؿ المفيكـ: كىي العمميات الذىنية التي يقكـ بيا القارئ؛ ليككف قادران عمى تطبيؽ المعرفة في  -3
عادة تشكي  ؿ مخزكنو المعرفي.النص, كا 

 التعرؼ عمى عبلقة السبب بالنتيجة في النص المقركء. -4
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 مستويات الفيم القرائي

لمفيـ القرائي مستكيات مترابطة كمتداخمة مع بعضيا البعض, منيا مستكيات عميا, كمنيا مستكيات 
الغاية مف  أفٌ   (2006)دنيا, تندرج تحت كؿ مستكل مجمكعة مف الميارات المبلئمة لو, كيرل عطية

تحديد مستكيات الفيـ القرائي كمياراتو ىي تبسيط فيميا كمناقشتيا, كتسييؿ ميمة المدرس في إعداد 
أىداؼ تعميـ القراءة, كفي التدريب عمى استخداـ طرائؽ التدريس في الفيـ القرائي, كصياغة أسئمة 

 تعميـ القراءة في ضكء تمؾ الميارات.

الفيـ القرائي تمثؿ تفسيراى آخر لمتفاعبلت بيف عمميات الفيـ مستكيات  أفٌ  (1998)كذكر عجاج
ساسييف: بيعدان أفقيان, كبيعدان رأسيان؛ فالبعد األفقي يتناكؿ فيـ الكممة, أيا تأخذ بيعديف القرائي, كيرل أنٌ 

ة: فيـ كالجممة, كالفقرة, كاألفكار العامة كالتفصيمية, أما البيعد الرأسي فيتناكؿ مستكيات الفيـ المختمف
 المعنى الحرفي, كفيـ المعنى الضمني, كفيـ ما بيف السطكر, كاالستنتاج, كالنقد, كالتفاعؿ, كاالبتكار.

مف ىنا يتضح لنا أف الفيـ القرائي تضمف مستكيات مختمفة, منيا المستكل األفقي, كالمستكل الرأسي, 
 .(2011)كيمكف استعراض تمؾ المستكيات كما أكردىا الظنحاني

 مستويات الفيم األفقي أوًل:

 فيـ معنى الكممة. -

 فيـ معنى الجممة. -

 فيـ معنى الفقرة. -

 فيـ الكحدات األكبر) المكضكع أك النص(. -

 

 

 

 ( المستكيات األفقية لمفيـ القرائي3.2الشكؿ )

فهممعنى

 الكلمة
فهممعنى

 الجملة

فهممعنى

 الفقرة

فهمالوحدات

 األكبر
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 ثانيًا: مستويات الفيم الرأسي

 ستكل الفيـ االستنتاجي.م -                                 مستكل الفيـ الحرفي. -

 مستكل الفيـ التذكقي. -                                 مستكل الفيـ النقدم. -

 مستكل الفيـ اإلبداعي. -

 فقد قسما مستكل الفيـ الرأسي إلى المستكيات اآلتية: (2010)أما أبك لبف؛ كخمؼ اهلل 

 مستوى الفيم المباشر ) الحرفي(

مؿ كاألفكار كالمعمكمات كاألحداث فيمان مباشران كما كرد ذكرىا صراحة في كيعني فيـ الكممات كالج
 النص, كىك األساس الذم تيبني عميو المستكيات األخرل.

 مستوى الفيم الستنتاجي

كيقصد بو فيـ الطالب لممعاني الضمنية العميقة التي لـ يصرح بيا الكاتب بشكؿ مباشر, كأيضان قدرتو 
ي كاستنتاج العبلقات بيف األفكار كالقياـ بالتخمينات كاالفتراضات لفيـ النص عمى الربط بيف المعان

 المقركء.

 مستوى الفيم الستيعابي

كىذا المستكل مف الفيـ يعني قدرة الطالب عمى فيـ المحتكل جيدان ثـ تصنيفو كتنظيمو في إطار فكرم 
 مية.معيف يتناسب مع طبيعة النص نفسو, عمى أف يتـ الترتيب حسب األى

 مستوى الفيم التطبيقي

كيعني القدرة عمى تطبيؽ المعمكمات الكاردة في النص في مجاالت أخرل جديدة, كالقدرة عمى استخداـ 
 المقركء في حؿ المشكبلت.

 مستوى الفيم النقدي

كيعني قدرة الطالب كميارتو في إصدار الحكـ عمى المادة المقركءة؛ مف حيث المغة كالداللة كالكظيفية, 
 ـ تقكيميا مف حيث الجكدة كالدقة كقكة التأثير عمى القارئ, كذلؾ كفؽ معايير مناسبة كمضبكطة.ث
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 مستوى الفيم التذوقي

 كيعني قدرة الطالب عمى اكتشاؼ مشاعر الكاتب كالتعبير عنيا مف كجية نظره بأسمكب لغكم معبّْر.

 مستوى الفيم اإلبداعي

كار أفكار جديدة كاقتراح اتجاه أك مسار فكرم جديد, حيث كيقصد بيذا المستكل قدرة الطالب عمى ابت
أك يبدأ الطالب مما ىك معركؼ مف حقائؽ كمعمكمات, لكنو يرل ليا استخدامات جديدة كغير تقميدية, 

 يزة.نيا عبلقات متمٌ يرل بي

 

 ( المستكيات الرأسية لمفيـ القرائي2.4شكؿ)

 مظاىر الستيعاب المفاىيمي:

تضمف أبعادان معرفية كعقمية مثؿ الشرح كالتفسير, كأبعاد كجدانية كالفيـ كمعرفة ي إف الفيـ العميؽ
الذات, مما ييكضح أف الفيـ لـ يقتصر عمى التحصيؿ فقط, بؿ يمتد لشمؿ جكانب أخرل مف شخصية 
المتعمـ بحيث تؤثر في أدكاتو كممارساتو اليكمية, كبالنظر إلى أبعاد الفيـ العميؽ أك االستيعاب 

( 2008, ككجؾ كآخركف,2003اىيمي فقد حددت أبعاده في ستة مستكيات ذكرىا كؿ مف )جابر,المف
 كىي:

 

الفهماإلبداعً

الفهمالتذوقً





الفهمالناقد

الفهماالستنتاجً

الفهمالحرفً
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 Explanationالتوضيح  -1

يجاد جكىر المكضكع  قدرة المتعمـ عمى تقديـ أكصافان متقنة لؤلحداث كالظكاىر كالحقائؽ كالبيانات كا 
 كاستخراج األفكار الرئيسة فيو كالتعبير عنو بإيجاز ككضكح.

كترل الباحثة أف المقصكد بالتكضيح" بأف يستطيع المتعمـ تبسيط المفيكـ أك الحدث كيقدـ المعنى 
 بمغتو الخاصة كتقديـ شرح لممفاىيـ المقدمة ليـ بمغتيـ الخاصة.

 Interpretationالتفسير -2

جراء االستدالالت كاستخبل قدرة المتعمـ ص عمى الكصؼ ذك المعنى لما يتعممو مف مكضكعات كا 
 االستنتاجات, كتشير ككجؾ كآخركف أف مظير التفسير اليدؼ منو تكضيح أىمية المكضكع.

كترل الباحثة أف المقصكد بالتفسير " قدرة المتعمميف عمى تقديـ تفسيرات ذات معنى حكؿ الظكاىر 
 بحيث يستطيع تحديد األسباب التي أدت إلى نتائج معينة".

 Applicationالتطبيق -3

كتشير ككجؾ كآخركف أف ة المتعمـ عمى استخداـ المعرفة بشكؿ فعاؿ في مكاقؼ جديدة, يتمثؿ في قدر 
تمكف المتعمـ مف استعماؿ ما لديو مف معرفة حكؿ مكضكع معيف بكفاءة, القدرة عمى التطبيؽ تعني 

كبخاصة في مكاقؼ جديدة كمتنكعة. فعندما يفيـ الفرد المكضكع أك الفكرة المطركحة أك الفكرة 
كحة يصبح قادران عمى أف يجيب: أيف ككيؼ يمكف استعماؿ ىذه المعرفة أك الميارة التي المطر 

 تعممتيا؟.

كترل الباحثة بأف التطبيؽ يتمثؿ في قدرة المتعمميف عمى استخداـ ما تعممكه بكفاءة كربط ما تعممكه في 
 حياتيـ.

 Erspectiveاتخاذ منظور -4

كمستبصرة لما يطرح عميو مف مكضكعات كأفكار حيث  عمى تككيف كجيات نظر ناقدة قدرة المتعمـ
تشير إلى أف مستكل الفيـ يتمثؿ في قدرة الفرد عمى استيعاب فكرة, أف ىناؾ كجيات نظر مختمفة 
حكؿ المكضكعات, كيدرؾ أف ىناؾ أكثر مف إجابة لكؿ سؤاؿ, كىناؾ أكثر مف حؿ لكؿ مشكمة حيث 
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يز التبلميذ الذيف كصمكا إلى ىذا المستكل مف الفيـ بأنيـ ينظر لئلجابات كاآلراء نظرة تحميمية كيتم
كثيرك األسئمة, ككثيران ما يعترضكف عمى بعض األفكار كيعبركف عف كجية نظرىـ بشجاعة اعتمادان 

 عمى فيميـ العميؽ لممكضكع.

 ة.كترل الباحثة اتخاذ المنظكر يتمثؿ مف خبلؿ اطبلع الطالب عمى آراء ناقدة ليرل الصكرة الكامم

 Empathyالمشاركة الوجدانية/ التعاطف  -5

المتعمـ عمى االدراؾ بحساسية, كأف يضع نفسو مكاف اآلخر إلدراؾ العالـ مف كجية نظر ىذا قدرة 
اآلخر, كتسمية ككجد كآخركف بفيـ مشاعر اآلخريف حيث يركز في ىذا المستكل عمى اآلخريف حيث 

ؿ أف يتخيؿ طريقة تفكيره كيشعر بمشاعره, كيفكر مف يحاكؿ الفرد أف يضع نفسو مكاف اآلخر, كيحاك 
 كجية نظره.

 كتعرفو الباحثة بأف يككف لدل المتعمـ المقدرة لمدخكؿ لعالـ األخريف كاالحساس بيـ.

  Self- Knowledgeالمعرفة عن الذات -6

تؤدم عمى تحديد ما يفيمو كما ال يفيمو مف أفكار كمكضكعات, ككيؼ قدرة المتعمـ ككعيو الذاتي 
أنماطو في التفكير كأفعالو إلى الفيـ المستنير. كتضيؼ ككجؾ كآخركف أف الفرد في ىذا الكجو يصؿ 
لمستكل الحكمة, فيعرؼ قدراتو كعيكبو كتحيزاتو في فيـ أك تفسير أم مكضكع. كما يكتشؼ كيؼ 

سبب أٌنيا تؤثر أنماط تفكيره عمى فيمو لؤلمكر. كتضيؼ بأف ىذه المرحمة مف أىـ أكجو الفيـ؛ ب
تتطمب أٌف يككف الفرد مكضكعيان ككاعيان لما يفيمو, ليتمكف مف تعرؼ نقاط ضعفو كتككف لديو 

 الشجاعة لمكاجيتيا كالعمؿ عمى تغييرىا.

 رائيميارات الفيم الق

الفيـ القرائي ميارة تتضمف العديد مف الميارات التي يجب إتقانيا, كترتبط تمؾ الميارات بالعديد مف 
ت التي يبدك في ظاىرىا التنكع كالتعدد, كقاـ العديد مف الباحثيف بتكزيع ىذه الميارات عمى المستكيا

مستكيات عميا كدنيا, ككضعكا تحت كؿ مستكل مجمكعة مف الميارات المناسبة لو؛ بحيث يسيّْؿ 
 لممعمـ ميمة تدريس ىذه الميارات.
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أف المختصيف في   (2000)ءة, ذكر مجاكركفي ضكء أىمية الفيـ القرائي ككنو يمثؿ أىـ ميارات القرا
القراءة يصنفكف ميارات الفيـ في المدرسة الثانكية بأساليب مختمفة, كمف بعض ىذه الميارات التي 

 تظير في جميع القكائـ ما يأتي:

 القدرة عمى اختيار المادة . -1

 كاألفكار الرئيسة. القدرة عمى فيـ العبلقات بيف األجزاء, كبيف كؿ جزء كآخر, كبيف األجزاء -2

 الكصكؿ إلى النتائج. -3

 شرح أىداؼ الكاتب. -4

 تقكيـ المقركء. -5

 مقارنتو مع مادة مف مصادر أخرل. -6

 تطبيؽ ما قيرئ عمى المشكبلت الحاضرة كالمستقبمية. -7

كبناء عمى ما تـ عرضو مف تصنيفات في ضكء المستكل األفقي نستنتج أف التصنيؼ األفقي لميارات 
مٌيز بكضكحو, كلكنو في الكقت ذاتو لـ يصؿ إلى تيـ القرائي تدرج حسب المادة المقركءة, كتالف

كمف خبلؿ ما تـ عرضو مف بداع, رائي فقد افتقد التذكؽ, كاإلالمستكيات العميا لميارات الفيـ الق
المستكيات  ىناؾ اختبلفان في تصنيؼ عدد تصنيفات متعددة لمستكيات الفيـ القرائي كمياراتو, نجد أفٌ 

بيف الباحثيف, فمنيـ مف اكتفى بتصنيفيا إلى ثبلثة مستكيات, كمنيـ مف صنفيا إلى أربعة, أك خمسة 
مستكيات, كذىب البعض اآلخر إلى تصنيفيا إلى أنماط, أك خمسة مستكيات, كذىب البعض اآلخر 

يف عدد مف الباحثيف إلى تصنيفيا إلى أنماط, كبالرغـ مف ىذا االختبلؼ فإننا نبلحظ كجكد اتفاؽ ب
ما جمع بيف عمى مستكل التصنيؼ الرأسي؛ فيك ال يقتصر عمى المستكيات الدنيا لمفيـ القرائي إنٌ 

و ال يمكف عزؿ ىذه الميارات المستكيات الدنيا كالعميا لمفيـ القرائي, كبناء عمى ذلؾ يمكننا القكؿ: إنٌ 
بقكلو: كالمتأٌمؿ في   (2003)ه جادعف بعضيا البعض؛ ككنيا تدكر في فمؾ كاحد, كىذا ما أكد

مستكيات الفيـ القرائي, أيفقية كانت أـ رأسية يجد أف ىناؾ عبلقات تبادلية فيما بينيا, فالمتعمـ يحتاج 
و ال بد أف يتٌقف ميارات الفيـ المباشر أكالن ليصؿ إلى إلى فيـ الكممات كالجمؿ ليفيـ الفقرة, بمعنى أنٌ 

الرئيسة لمفيـ القرائي, كمف خبلؿ فيمو لمعنى الكممة كالجممة يستطيع  ما ىك أغمى منو مف الميارات
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أف يربط بيف الجمؿ, كيتعرَّؼ عمى األفكار الرئيسة, كالجمؿ المفتاحية كالفقرات, كىذا يستدعي معرفة 
العبلقات بيف الجمؿ, كربط األسباب بالنتائج, كمعرفة ىدؼ القارئ, كفيـ ما بيف السطكر, كمعرفة 

 الكاتب كتفسيرىا كنقدىا. اتجاىات

 واقع الفيم القرائي في مدارسنا

لمدرس قراءةن صامتةن, كالتعرُّؼ  النمطية التي اقتضت قراءة الطالباتَّصؼ تدريس القراءة في المدارس ب
عمى الكممات كنيطقيا دكف االىتماـ بفيـ طبيعة عممية القراءة, التي ال تقتصر عمى تعرُّؼ الكممات 

دراؾ نطقان سميمان, إنٌ ككيفية نطقيا  ما تمتد إلى المستكيات العميا مف الفيـ كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم, كا 
 القيمة اإليحائية لمكممات, أك اقتراح حمكؿ لمشكبلت جديدة.

أمر تدريس القراءة ىيّْف جدان, فما ىك إال أف يأمر المدرس  ؛ حيث ذكر أفٌ (2000)أكد ذلؾ شحاتة 
كيبدؤكا في قراءة مكضكع ييعيّْنيو ليـ, ككثيرا ما ييكٌرركف الفقرة الكاحدة عدة مرات  الطمبة بإخراج كتبيـ

عمؿ بقصد اإلجادة, فيصاب الطمبة بالممؿ مف ىذا الٌتكرار, كتنقطع صمتيـ بفكرة المكضكع, كيكاد 
ما لفاظ المغكية أك التراكيب الصعبة. أما تحميؿ القطعة, كبياف المعمـ يقتصر عمى شرح بعض األ

تحتكيو مف أفكار,  كمناقشة ىذه األفكار كنقدىا كالتعميؽ عمييا, كما كراء العبارات مف معافو بعيدة 
و كثيران ما يييًمؿ مطالبة كتجارب ككقائع تاريخية كتقاليد اجتماعية فبل يكاد يحفؿ ليا المدرس, حتى إنٌ 

راءة كيصرؼ زمنيا في تطبيقات كثيران مف المعمميف ينتيز حصة الق الطالب بتمخيص ما قرأ, بؿ إفٌ 
ة عمى قكاعد المغة؛ حرصان منو عمى نتائج االمتحاف, كبذلؾ تغفؿ الغايات المقصكدة مف درس يشفك 

 القراءة.

إلى أف طريقة تدريس القراءة ترتكز عمى أداء المعمـ الذم يقرأ الدرس كمو,   (2000)شحاتةكما أشار 
المدرس بطرح بعض األسئمة عف معاني المفردات كاألفكار,  ثـ يقرأ الطبلب الدرس فقرة فقرة, ثـ يقكـ

كيناقشيا مع الطبلب دكف أف يعطي الطبلب الفرصة الكافية لمتعامؿ مع النص القرائي, كالتفاعؿ مع 
عماؿ العقؿ فيو بالتحميؿ كالمكازنة كاالستنباط. فدكر الطالب كنشاطو أثناء تعمُّـ القراءة  -مضمكنو, كا 

معمـ في التكصؿ المحدكد, كىك سمبي يعتمد اعتمادان كامبلن عمى  -ادة لتدريس القراءةفي الطريقة المعت
 إلى األفكار كمعاني بعض المفردات.
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ضعؼ ميارات الفيـ القرائي لدل المتعمميف إلى:   (2009)كقد أرجعت دراسة قاسـ؛ كالمزركعي
ؼ كاألداء الصكتي مف خبلؿ القراءة استخداـ طرؽ تقميدية في تدريس القراءة, تيرٌكز عمى ميارات التعر 

غفاؿ التدريب عمى اكتساب ميارات الفيـ القرائي مف خبلؿ التعمـ النشط كاالستراتيجيات  الجيرية, كا 
 الحديثة, التي تسيـ في تنميتيا لدييـ.

  (2010)كال يختمؼ كاقع تدريس القراءة في فمسطيف عنو عف بقية الدكؿ العربية حيث أكدت الغامدم
و ييستخدـ في تدريسيا يا تمقى العناية التي تستحقيا, أك أنٌ قع تدريس القراءة ال يدؿ عمى أنٌ أف كا

 استراتيجيات تساعد عمى إكساب المتعمميف ميارات الفيـ القرائي كالتفاعؿ مع المقركء.

م سير حصة القراءة في مدارسنا يتـ بصكرة آلية ال ركح فييا؛ مما يؤد كيتضح لمباحثة مما سبؽ أفٌ 
إلى اإلنصات في الحصة؛ فيتحكؿ بذلؾ درس القراءة إلى درس  ممؿ الطمبة, كغياب الدافع لدييـإلى 
 ممؿ.

كلمحاكلة تحسيف كاقع الفيـ القرائي في مدارسنا ينبغي عمى المعمميف تكجيو االىتماـ بالطمبة, كذلؾ 
النشط في  فعيؿ دكرىـعمى إيجابية الطمبة, كتمف خبلؿ استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة تركز 

 العممية التعميمية, مما يؤدم إلى زيادة كعي الطمبة بالمادة المقركءة كالتفاعؿ معيا.

كؿ ما سبؽ يدؿ عمى أىمية ميارات الفيـ القرائي, كالتي تيدؼ الدراسة الحالية إلى تنميتيا لدل طمبة 
 . (K.W.L.Plus)الصؼ السابع األساسي مف خبلؿ استراتيجية 

 التفكير التأمميلمحور الرابع: ا 4.1.2

يعد تنمية التفكير بشتى أنكاعو بمثابة األدكات التي يجب أف يزكد بيا الطالب حتى يتمكف مف التعامؿ 
بكفاءة كفعالية مع المعمكمات كالمتغيرات التي يأتي بيا في المستقبؿ كمف ىنا يكتسب التعميـ مف أجؿ 

كحاجة أساسية لنجاح الطالب كتطكر المجتمع كيعد تنمية التفكير كتنمية الميارات أىمية متزايدة 
التفكير التأممي يجعؿ  التفكير كخاصة التأممي مف أىداؼ تدريس المغة العربية  كذلؾ عمى اعتبار أفٌ 

ـ أسمكبو كالخطكات التي يتبعيا التخاذ القرار, كيقكـ التفكير التأممي قيّْ الطالب يخطط دائمان كيراقب كيي 
أثران كبيران لمتعمـ في  عميو مف معمكمات كىذا بدكره ييبقي عف الطالب في كؿ ما يعرضعمى تأمؿ كتم

عقؿ المتعمـ كىذا يؤكد عمى التعمـ ذم المعنى كىك جكىر ما تركز عميو استراتيجيات التدريس الحديثة 
 في المغة العربية.
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 تعريف التفكير

كاإلدراؾ  ىني أك عقمي يختمؼ عف االحساسو نشاط ذيعرؼ التفكير بمعناه العاـ أم االصطبلحي بأنٌ 
 (.2008كيتجاكز االثنيف معان)مجيد,

و التقصي المدركس لمخبرة مف أجؿ غرض ما, قد يككف ىذا الغرض ىك بأنٌ   (2005)كيعرفو الخميمي
ياء أك القياـ بعمؿ ما أك الفيـ, أك اتخاذ القرار, أك التخطيط أك حؿ المشكبلت أك الحكـ عمى األش

 بالبيجة أك الخياؿ الجامع أك االنغماس في أحبلـ اليقظة. حساساال

و العممية الذىنية التي يتـ بكاسطتيا الحكـ عمى كاقع األشياء كذلؾ بالربط بيف كاقع كيعرؼ أيضان بأنٌ 
الشيء كالمعمكمات السابقة عف ذلؾ الشيء مما يجعؿ التفكير عامبلن ميمان في حؿ المشكبلت) عبيد 

 (.2003كعفانة,

غير مرتبة التي يقـك بيا الدماغ عندما و سمسمة مف النشاطات لتفكير بأنٌ ا (2002)عرؼ جركافكي
يتعرض لمثير خارجي كيتـ استقبالو عف طريؽ كاحد أك أكثر مف الحكاس الخمس, بحثان عف معنى في 

 المكقؼ أك الخبرة.

يا أبعاد المشكمة, كيحمٌ  التفكير نشاط عقمي يقكـ بو الفرد, بحيث يدرس في ضكء ما سبؽ يتبيف أفٌ 
كيدرؾ العبلقة بينيا, ثـ يدرس المعمكمات أك اإلمكانات المتاحة, كينظميا, كيحاكؿ إدراؾ العبلقة بينيا 
كبيف خبراتو السابقة مف جية, كبيف ىذا كمو كاليدؼ الذم يريد الكصكؿ إليو مف جية أخرل, كتتكرر 

 العائؽ, كيصؿ إلى اليدؼ, كيحؿ المشكمة. المحاكلة إلى أف يدرؾ الفرد ىذه العبلقة فيتخطى

 أنماط التفكير

اؾ أنماطان تتداخؿ تتفؽ أغمب المراجع المختصة بالتفكير عمى كجكد عدة أنماط مف التفكير رغـ أف ىن
 , كىناؾ مف يذكر أنماطان مف التفكير عمى نحك كما يمي:مع بعضيا البعض

ل كتسمع كيحس بيا مف قبؿ الفرد, بحيث تدكر التفكير المممكس: كيدكر حكؿ أمكر مممكسة  تري  -
 حكؿ مممكسات, فيتعامؿ معيا الفرد كما تظير لو.
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عبلقات مف األشياء المكجكدة في البيئة الخارجية كاستخداميا, لمكصكؿ المجرد: ىك تجريد الالتفكير  -
 إلى تنظيمات أخرل.

منا كالمشكبلت ذات الكجكد الفعمي عممي: كيتعمؽ بالحقائؽ التي تتعمؽ بعالالمكضكعي الالتفكير  -
 المكضكعي, كيقكـ ىذا عمى ثبلثة أركاف أساسية ىي)الفيـ, التنبؤ, التحكـ(.

ميؿ كفرز كتمحيص؛ التفكير الناقد: يشتمؿ عمى إخضاع المعمكمات التي لدل الفرد لعممية تح -
 تيا لما لديو مف معمكمات أخرل ثبت صدقيا أك ثباتيا.لمعرفة مدل مبلءم

لتفكير الداخمي: يتطمب ىذا النكع مف التفكير استدعاء الخبرات السابقة؛ لتشكيؿ منظكمة فكرية ا -
 خبرات الماضية.الاستنادان إلى 

التفكير االستنباطي: نعني بو التكحد بالتفكير مع ظاىرة معينة كالتركيز حكؿ مكضكع معيف مف قبؿ  -
 الفرد أك المجمكعة.

الفرد مف خبلؿ ممارستو يستطيع أف  يث أفٌ أنكاع التفكير المتقدمة, حنكع مف التفكير اإلبداعي:  -
 يصؿ إلى حمكؿ فريدة كمميزة لـ يصؿ إلييا أحد.

المنظـ في حؿ المشكبلت: كيتـ التعامؿ مع المشكمة, حيث يتبع فيو خطكات البحث التفكير  -
 العممي, كيعد أرقى أنكاع التفكير.

ي عميؽ يككف حكؿ قضية أك ظاىرة يككف فييا نكع مف الصراع.) التفكير الػتأممي: ىك تفكير ذات -
 .2003)عبد اليادم, 

 فقد اختصراىما إلى ستة أنكاع, ىي:  (2003)أما عبيد كعفانة

 التفكير التأممي -3التفكير االستداللي                 -2التفكير البصرم                 -1

 التفكير المنظكمي -6التفكير اإلبداعي                  -5التفكير الناقد                  -4

 تطرقت الباحثة في ىذه الٌدراسة لمتفكير التأممي بشيء مف التفصيؿ ككنو مكضكع الٌدراسة .
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 مفيوم التفكير التأممي

, فبينما نظر إليو  تعددت تعريفات التفكير التأممي, كتطكرت بتطكر العناصر التي يتضمنيا المفيـك
 ( في األعماؿ, يؤدم إلى تحميؿ اإلجراءات كالقرارات كالنكاتج.(Deliberationو تبصرعمى أنٌ ديكم 

و عممية تفكير كاىتماـ كمراقبة لممكقؼ الذم يكاجيو الفرد أك المكضكع الذم بأنٌ   (2010)يعرفو خكالده
مو ضمف ثبلث يكتب فيو بحيث يجب تحميمو بعد فيمو كاستيعابو, باإلمعاف بجكانبو كمراجعتو كتقكي

ميارات أساسية ىي: االنفتاح الذىني كالتكجيو الذاتي, كالمسؤكلية الفكرية في ضكء المعارؼ كالخبرات 
 التي يتضمنيا.

و: نشاط عقمي ىادؼ يقـك عمى التأمؿ مف خبلؿ ميارات الرؤية البصرية ( أنٌ 2010فو القطراكم)كعرٌ 
عط اء تفسيرات مقنعة, ككضع حمكؿ مقترحة لمكشؼ عف المغالطات, كالكصكؿ إلى استنتاجات, كا 

 لممشكبلت العممية, كييقاس باالختبار التأممي لذلؾ.

و معالجة الفرد المتأنية كاليادفة لؤلنشطة مف بأنٌ   (Halton, & smith,1995)كيعرفو ىاتكف كسميث
ى استمرارية خبلؿ عمميات المراقبة كالتحميؿ كالتقييـ, كصكالن إلى تحقيؽ أىداؼ التعمـ كالمحافظة عم

الدافعية, كبناء فيـ عميؽ, باستخداـ استراتيجيات تعمـ مناسبة, كمف خبلؿ التفاعؿ مع األقراف 
 كالمعمميف, كبما يقكد مباشرة إلى تحسيف عمميات التعمـ كاإلنجاز.

عمى تبصر المكاقؼ التعميمية, كتحديد نقاط القكة  و قدرة الطالببأنٌ  (2002)كعرؼ عفانة, كالمكلك 
ضعؼ, ككشؼ المغالطات المنطقية في ىذه المكاقؼ, كاتخاذ القرارات, كاإلجراءات المناسبة بناءن كال

 عمى دراسة كاقعية منطقية لممكقؼ التعميمي.

تبصر األعماؿ كاستقصاء عمى التفكير التأممي يتضمف قدرة الفرد  تعريفات السابقة أفٌ الكيتضح مف 
تقصاء ذىني نشط ككاع كمتأف لمفرد حكؿ معتقداتو كخبراتو, التفكير التأممي اسك الظكاىر المختمفة, 

يتضمف التفكير التأممي تأمؿ الفرد لممكقؼ الذم أمامو كتحميمو إلى عناصره, كاقتراح حمكؿ معينة ك 
 لممكقؼ المشكؿ كتقييـ مدل فاعمية ىذه الحمكؿ.
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ميـ كتحميمو إلى عناصره كتعرفو الباحثة إجرائيان: ىك تأمؿ طمبة عينة الٌدراسة لممكقؼ الذم أما
عطاء معنى أك تفسيرات ليذه  األساسية؛ ثـ إيجاد العبلقات غير الصحيحة بيف ىذه العناصر, كا 

 العبلقات, ثـ كضع حمكؿ مقترحة لحؿ المشكمة القائمة مف خبلؿ عناصر المكقؼ.

 أىمية التفكير الـتأممي 

قيـ أسمكبو في العمميات كالخطكات التي يتبعيا التفكير التأممي يجعؿ الطالب يخطط دائمان كيراقب كي إفٌ 
التخاذ القرار, كيقـك التفكير التأممي عمى تأمؿ كتمعف الطالب في كؿ ما يعرض عميو مف جكىر ما 

 (.2010تركز عميو استراتيجيات التدريس الحديث)القطراكم,

متعامؿ مع جميع مف أىداؼ التعميـ أف ييييّْئ الطبلب ل لطبلب لتمؾ األنشطة ألفا تتضح حاجة
المكاقؼ التي يقابمكىا في حياتيـ اليكمية أك العممية فيما بعد, فالحياة اليكمية متطكرة كنامية, كمف ثـ 
ينبغي أف يعٌد األفراد لئلفادة مما تعممكه مف معمكمات كميارات كاتجاىات في التعامؿ مع مكاقفيا 

 (.2001 كمشكبلتيا الجديدة)زيتكف,

مف ميارات التفكير التأممي أف تمكيف الطمبة  Kish, & Sheehan,1997)كيرل كيش كشيياف )
 يحقؽ أىداؼ التفكير بعمؽ, كالتأمؿ بالمكاقؼ, كتثبيت التعمـ, كتنمية اإلبداع.

ـ كترل الباحثة أف التفكير التأممي أحد أنماط التفكير اليامة, كالتي تجعؿ الفرد يخطط دائمان, كيقيّْ 
التفكير التأممي يعتمد عمى  كات التي يتبعيا التخاذ القرار المناسب, كما أفٌ أسمكبو في العمميات كالخط

شخص الذم يفكر تفكيران تأمميان لديو القدرة عمى لكيفية مكاجية المشكبلت, كتغير الظكاىر كاألحداث, كا
مات إدراؾ العبلقات, كعمؿ الممخصات, كاالستفادة مف المعمكمات في تدعيـ كجية نظره, كتحميؿ المقد

 بمراجعة البدائؿ, كالبحث عنيا, كتمحيصيا جيدان.

 ميارات التفكير التأممي

 ,إلنساف معظـ ما يتعممو عف طريؽ التفكير كالقدرة عمى التبصر في كجكد العمميات التفكيريةايتعمـ 
كالتفكير نشاط معرفي يشير إلى عمميات داخمية كعمميات معالجة المكضكعات كترميزىا إلى عمميات 

يمكف مبلحظتيا أك قياسيا بشكؿ مباشر, كتمؾ يمكف استنتاجيا مف السمكؾ الظاىرم الذم يصدر ال 
 (.2002عفانة, كالمكلك,مف الفرد)
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ا كيشتمؿ التفكير التأممي عمى خمس ميارات ذكرىا عبيد كعفانة ككشكك كالحارثي كالقطراكم كما ذكرتي
 :العمارم, كذلؾ عمى النحك اآلتي

  أمل والمالحظة(لرؤية البصرية)التا

ىي القدرة عمى عرض جكانب المكضكع, كالتعرؼ إلى مككناتو سكاء أكاف ذلؾ مف خبلؿ طبيعة 
المكضكع, أك إعطاء رسـ أك شكؿ يبيف مككناتو بحيث يمكف اكتشاؼ العبلقات المكجكدة بصريا 

 (.2003)عبيد, كعفانة

 الكشف عن المغالطات

كع, كذلؾ مف خبلؿ تحديد العبلقات غير الصحيحة أك غير كىك القدرة عمى تحديد الفجكات في المكض
 (.2005المنطقية, أك تحديد بعض التصكرات الخاطئة أك البديمة في إنجاز المياـ التربكية.)كشكك,

 لوصول إلى استنتاجات ا

ىي القدرة عمى التكصؿ إلى عبلقة منطقية معينة مف خبلؿ رؤية مضمكف المكضكع, كالتكصؿ إلى 
ي المكقؼ التعميمي مف متشابيات فبة, كذلؾ مف خبلؿ التمعف في كؿ ما يعرض نتائج مناس
 (.2010)القطراكم,

 إعطاء تفسيرات مقنعة

القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمنتائج أك العبلقات, كقد يعتمد المعنى عمى معمكمات سابقة أك عمى 
 (.2011الحارثي,طبيعة المشكمة كخصائصيا )

 وضع حمول مقترحة

رة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ المشكمة المطركحة, كتقكـ تمؾ الخطكات عمى تصكرات ذىنية القد
 (.2011متكقعة لممشكمة )الحارثي,
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 األسس التي ينبغي أن يراعييا المعمم لتنمية التفكير التأممي وتشجيعو في الصف

جداني, االجتماعي, نظاـ التعمـ في الدماغ إلى نظاـ التعمـ الك   (Given, 2002)لقد قسـ جيفف
المعرفي, كالنفس حركي التأممي  كبدكف نظاـ التعمـ التأممي فإف النظاـ الذم تعمؿ بو األنظمة األربعة 
السابقة سينتج نكاتج محدكدة, حيث يتطمب التعمـ التأممي فيـ الفرد لذاتو كألسمكب تعممو, كىذا الفيـ 

حتفاظ بنتائج التعمـ, ثـ محاكلة تفسير تأثير كؿ يحدث مف خبلؿ تنكيع أساليب التعمـ, ثـ مف خبلؿ اال
 أسمكب لكؿ متعمـ؛ كىذا يتطمب معممان اكتشافيان مكىكبان يستطيع تحديد نقاط القكة لدل متعمميو.

مف ىنا يعد المعمـ مف أىـ عكامؿ نجاح برنامج تعميـ التفكير التأممي؛ ألف النتائج المتحققة مف تطبيؽ 
ر التأممي كمياراتو تتكقؼ بدرجة كبيرة عمى نكعية التعميـ الذم يمارسو المعمـ أم برنامج لتعميـ التفكي
 داخؿ الغرفة الصفية.

أف عمى المعمميف التحمي بمجمكعة مف السمككيات, مف أجؿ تكفير البيئة   (2013)كيرل الشريؼ
 الصفية المناسبة إلنجاح عممية تعميـ التفكير كتعممو, كىي كاآلتي:

 -تشجيع التعمـ النشط -تشجيع المناقشة كالتعبير -احتراـ التنكع كاالنفتاح -لمطبلب مراعاة االستماع
إعطاء تغذية راجعة  -تنمية ثقة الطمبة بأنفسيـ -إعطاء كقت كاؼ لمتفكير -تقبؿ أفكار الطبلب

 تثميف أفكار الطبلب -إيجابية

مة فإف المعمـ يجب أف يمتمؾ كاألبحاث ذات الص  كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى العديد مف الدراسات
ميارات تساىـ في تنمية ميارات التفكير التأممي لدل طبلب, كتقسـ ىذه الميارات إلى ثبلثة أنكاع كما 

 (.1999يرل زيتكف)

 ميارات تعميمية )أكاديمي( -أ

 اختيار المراجع كالمصادر العممية كتحديد المادة العممية فييا. -1

عمة كالمبنية عمى الفيـ كاالستيعاب كالنقد كالتحميؿ كاستخبلص األفكار القراءة العممية بصكرة فا -2
 العممية منيا.
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ميارات تنظيمية تتمثؿ في تصميـ الجداكؿ اإلحصائية كالرسكمات البيانية كالخرائط العممية كفيميا  -3
 بصكرة تحميمية ناقدة.

 استخداـ المغة العممية المناسبة. -4

 ميارات عممية)يدوية( -ب

 مثؿ في مساعدة الطمبة عمى امتبلؾ الميارات العممية المناسبة كما في:تت

جيزة كاألدكات العممية الفيزيائية كالكيميائية كاألحيائية كالتعامؿ معيا)صيانتيا استخداـ األ -1
كالمحافظة عمييا( كما في استخداـ المجير, كأدكات التشريح, كالمكازيف, كأجيزة المعايرة 

 كالقياس....إلخ.

 الميارات األساسية في عمؿ بعض الكسائؿ التقنية التعميمية التعممية المناسبة. -2

 ميارات اجتماعية -ج

تتضمف اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ كالتكاصؿ العممي, كالعمؿ مع زمبلئو الطمبة اآلخريف, كما 
كادم كالمعارض في ميارات العمؿ )التعاكف( في مجمكعات صغيرة, كاالشتراؾ في الجمعيات كالن

 العممية االجتماعية سكاء داخؿ المدرسة أـ في خارجيا.

النجاح الحقيقي في تدريس التفكير التأممي داخؿ حجرة الدراسة, ىك إحضار مكاقؼ الحياة الكاقعية  إفٌ 
بلؿ التأمؿ ىي كالحقيقية التي يكاجييا المتعممكف في حياتيـ اليكمية, حتى تككف الخبرات المكتسبة خ

يا محيطة بالمتعمميف خارج حجرات الدراسة, ككذلؾ يمكف يسيؿ إدراكيا ألنٌ  ت حياتية معاشوخبرا
تطكيرىا الكتساب المزيد مف الخبرات في المستقبؿ تفيد في االتجاىيف: مكاقؼ التعمـ التأممي, كمكاقؼ 

 (.2001كخبرات الحياة) قطامي,

 خصائص الشخص المتأمل

الفرد يمتمؾ عددان مف الخصائص التي تظير في سمككو الحقان كذلؾ أف ممارسة التفكير التأممي يجعؿ 
يقمؿ مف االندفاع أك التيكر, كيزيد مف حالة االستماع لآلخريف مع فيميـ كتقمصيـ العاطفي كامتبلؾ 
ميارة مركنة التفكير, كاإلدراؾ لممكية التفكير كالتدقيؽ كالضبط كالمساءلة كاستيضاح المشاكؿ كتصكير 
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لسابقة كتطبيقيا في مكاقؼ جديدة, كالدقة في المغة كاالعتقاد, كاستخداـ كافة األحاسيس, المعرفة ا
 (. 2003كاإلبداع كاألصالة, كالتبصر كالفيـ العميؽ)عبيد كعفانة,

 خطوات التفكير التأممي

خطكات التفكير التأممي تختمؼ مف نمط ألخر, كيعكد سبب ىذا االختبلؼ ألىمية ىذا النكع مف  إفٌ 
 (: 2002تفكير, كالتي يمكف إجماليا في النقاط اآلتية )فييـ,ال

 تحديد المشكمة كالبحث فييا. -1

 التعرؼ إلى المشكمة كالنظر إلييا مف عدة جكانب. -2

 العمؿ عمى ربط العبلقات القائمة. -3

 الكصكؿ إلى استنتاجات كقكاعد صحيحة سميمة. -4

 العمؿ عمى تقديـ تفسيرات مقنعة. -5
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 الدراسات السابقة 2.2

نكعية التدريس بشكؿ عاـ, كتدريس المغة العربية نظران ألىمية البحث عف استراتيجيات حديثة لتحسيف 
الفيـ القرائي كتطبيقو بصكرة كظيفية, لضماف بقاء أثر التعمـ مستمران في بشكؿ خاص لمساعدة الطمبة 

ة استقصاء أثر استخداـ استراتيجية مع نمك المتعمـ مدل الحياة, حيث حاكلت ىذه الٌدراس
K.W.L.Plus   في تنمية ميارة الفيـ القرائي كالتفكير التأممي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في

 تربية جنكب الخميؿ.

حيث قامت الباحثة بمراجعة ما أمكف مف البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية ذات العبلقة بمكضكع 
ككذلؾ التصميـ الذم  تي سارت عمييا تمؾ الدراسات,لدة مف اإلجراءات االدراسة الحالية, لبلستفا

استخدـ فييا كأدكاتيا كعينتيا, كالنتائج التي تكصمت إلييا, مع مراعاة الترتيب الزمني ليذه الدراسات, 
التركيز عمى أىداؼ كؿ دراسة كأىـ إجراءاتيا بحيث حيث سيتـ عرضيا مف األحدث إلى األقدـ, 

التعقيب عمى الدراسات السابقة, مع تكضيح ك  ,كأىـ النتائج المرتبطة بمتغيرات الدراسة الحاليةكأدكاتيا, 
كقد الحظت الباحثة قٌمة الٌدراسات ذات . أكجو استفادة الٌدراسة الحالية مف الدراسات كالبحكث السابقة .

 بعة محاكر.ٌدراسات السابقة إلى أر , كقسمت الباحثة الK.W.L.Plusالعبلقة باستراتيجية 

 المحور األول: الدراسات المتعمقة باستراتيجيات ما وراء المعرفة 1.2.2

أثر فعالية برنامج إثرائي قائـ عمى التعميـ المتمايز في ضكء استراتيجية  (2017)سعدتقصت دراسة 
قؿ المنتج ـ ذاتيان كعادات العقالة التعميمية ما كراء المعرفية في تنمية بعض ميارات التعمـ المنظٌ السٌ 

طالبان مف الجنسيف  (60)لدل المكىكبيف مف طبلب الصؼ الثاني اإلعدادم, كتككنت عينة الدراسة مف
 حداىما تجريبيةباحث ٌعينة الدراسة إلى مجمكعتيف إـ الاإلعدادم, كقسَّ  مف طبلب الثاني

لتعمـ المنظـ ذاتيان, , كاألخرل ضابطة, كأعٌد الباحث أدكات الدراسة التي تمثمت بمقياس لميارات ا(30)
كمقياس ميارات العقؿ المنتج, كاختبار المصفكفات المتتابعة, كمقياس تقييـ االتجاه نحك المدرسة 

ؿ, كأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج اإلثرائي القائـ عمى التعميـ المتمايز في ضكء الميعدٌ 
نمية ميارات التعمـ المنظـ ذاتيان كعادات العقؿ المنتج استراتيجية السقالة التعميمية ما كراء المعرفية في ت

 لدل أفراد المجمكعة التجريبية .
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فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم لتدريس  التعرؼ إلى (2017)طاريالببينما ىدفت دراسة 
ب الصؼ مقرر المساحة لتنمية ميارات صياغة األجيزة المساحية كالتفكير ما كراء المعرفي لدل طبل

طالبان  (64)كنت عينة الدراسة مف بع الباحث المنيج التجريبي, كقد تكٌ الثاني الثانكم الصناعي, كاتَّ 
طالبان كاألخرل مجمكعة ضابطة  (32)مكزعيف عمى مجمكعتيف إحداىما مجمكعة تجريبية كعددىا

معمارية بمدرسة طالبان مف طبلب الصؼ الثاني الثانكم الصناعي تخصص اإلنشاءات ال (32)كعددىا
أسيكط الثانكية الصناعية الميكانيكية بمحافظة أسيكط, كقد تككنت أدكات البحث مف دليؿ المعمـ, 

 , ككشفتكبطاقة مبلحظة ميارات صياغة األجيزة المساحية, كاختبار ميارات التفكير ما كراء المعرفي
دريس مقرر المساحة في تنمية ميارات فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم لتعف نتائج الدراسة 

لدل طبلب المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة  صيانة األجيزة المساحية كالتفكير ما كراء المعرفي
 الضابطة.

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية التدريب عمى الذكاءات المتعددة  2016)حسانين)أجرت 
ية ميارات التفكير التأممي كتحسيف معتقدات الكفاءة المينية باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة لتنم

بعت الباحثة المنيج شبو التجريبي, لدل المتعمميف غير المؤىميف تربكيان بمحافظة اإلسماعيمية, كاتٌ 
إناث, كأعٌد الباحث أدكات الدراسة  (31)ذككر  (29) كمعممةن  ان معمم (60)كتككنت عينة البحث مف

ر التأممي, كاستبياف معتقدات الكفاءة المينية لممعمميف, باإلضافة إلى برنامج قائـ تمثمت بمقياس لتفكي
عمى بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة لمتدريب عمى الذكاءات المتعددة, كخمصت النتائج إلى كجكد 

كمية بيف القياسيف القبمي كالبعدم كفي الدرجة ال ((α≤0.05فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 
بيف  ((α≤0.05لمتفكير التأممي لصالح القياس البعدم, ككجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 
لصالح القياس  القياسيف القبمي كالبعدم في الدرجة الكمية كابعاد معتقدات الكفاءة المينية لممعمميف

يان في القياسيف البعدم تأثير التدريب عمى المعمميف حيث لـ تتضح فركؽ دالة إحصائ البعدم, كقد امتدٌ 
كالتتبعي في كؿ مف التفكير التأممي كمعتقدات الكفاءة المينية, مما يدؿ عمى التأثير الكبير لمتدريب 

 عمى نمك ميارات التفكير التأممي كتحسيف الكفاءة المينية لدل المعمميف غير المؤىميف تربكيان.

تراتيجية ما كراء المعرفة في تحسيف إلى تقصي أثر اس (2014)صومان وعبد الحق ىدفت دراسة 
 شر األساسي في مدينة عٌماف مقارنةميارات االستيعاب القرائي في المغة العربية لدل طمبة الصؼ العا

طالبان كطالبة مكزعيف عمى  (144)بالطريقة االعتيادية, تككنت عينة الٌدراسة التي اختيرت عشكائيان مف 
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 (72)طالبان كطالبة, كشعبتيف ضابطتيف كمجمكعيـ  (72)يـأربع شعب: شعبتيف تجريبيتيف كمجمكع
, 2014/2013طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر مف مديرية تربية عماف الثانية لمعاـ الٌدراسي

الباحثاف أدكات الٌدراسة المتمثمة في : قائمة ميارات االستيعاب القرائي  ىداؼ الدراسة أعدٌ أكلتحقيؽ 
لدالة عمييا, البرنامج التعميمي, اختبار ميارات االستيعاب القرائي, كاظيرت نتائج كالمؤشرات السمككية ا

بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة  ((α≤0.05الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة عند مستكل داللة 
التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية ما كراء المعرفة, كما اظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ 

داللة  ؽ ذاتك حصائية يعزل ألثر الجنس كلصالح اإلناث, باإلضافة إلى كجكد فر إداللة ذات 
 إحصائية يعزل ألثر التفاعؿ بيف االستراتيجية كالجنس.

بدراسة ىدفت إلى استقصاء استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية الفيـ  (2014)المطيريقامت 
الثاني ثانكم بمدينة جدة, كتـ اتباع المنيج شبو التجريبي  القرائي بالمغة االنجميزية لدل طالبات الصؼ

عمى مجمكعتيف  طالبات الصؼ الثاني ثانكم مكزعات طالبة مف (58)كتككنت عينة الدراسة مف 
مت أدكات الدراسة في قائمة بميارات ضابطة كتجريبية, كاختيرت عينة الٌدراسة بالطريقة المتيسرة, كتمثٌ 

النجميزية لدل طالبات الصؼ الثاني ثانكم, كاختبار الفيـ القرائي بالمغة الفيـ القرائي بالمغة ا
التخطيط كالمراقبة  ةاالنجميزية, كدليؿ لممعممة كالطالبة الستخداـ استراتيجيات التفكير ما كراء المعرفي

يف ب ((α≤0.05حصائيان عند مستكل داللة إدالة  ان ىناؾ فركق إلى أفٌ  كالتقكيـ, كقد تكصمت النتائج
متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي كالبعدم عند المستكيات 

 الثبلثة ككؿ ) الحرفي, كاالستيعابي, كالنقدم(.

أثر استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية ميارات  التعرؼ إلى  (2012)أبو بشيردراسة  كاستيدفت
لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ  كلكجياالتكنالتفكير التأممي في منياج 

بعدم,  -استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعة التجريبية كالضابطة مع قياس قبمي
طبلب كطالبات كقسمت العينة إلى مجمكعتيف متساكيتيف, كدرست   (104)كتككنت عينة الدراسة مف
تخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة كالمجمكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية المجمكعة التجريبية باس

, كقامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة التي تتمثؿ  2012/2011في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ
ر التأممي, في قائمة بميارات التفكير التأممي المناسبة لطمبة الصؼ التاسع األساسي, كاختبار التفكي

حصائية عند مستكل الداللة إالدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة  نتائجدليؿ المعمـ, كتكصمت ك 
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α≤0.05))  بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار
 التفكير التأممي كلصالح المجمكعة التجريبية.

ة استراتيجيات ما كراء المعرفة في تعديؿ إلى معرفة فاعمي (2012)الديب ككما ىدفت دراسة 
بع الباحث المنيج شبو التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية في العمكـ لدل طبلب الصؼ التاسع, كاتٌ 

ألساسي في مدرسة ذككر المغازم اختيار عينة الدراسة مف طبلب الصؼ التاسع ا التجريبي حيث تـٌ 
تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية تدرس  تـٌ  ان طالب (60)اعدادية لبلجئيف في قطاع غزة كبمغ عددىاإل

باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة كمجمكعة ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية, كلتحقيؽ أىداؼ 
مت النتائج إلى أف الدراسة قاـ الباحث بإعداد اختبار لتشخيص التصكرات البديمة كدليؿ المعمـ, كتكصٌ 

بيف متكسطي درجات طمبة  ((α≤0.05حصائية عند مستكل الداللة إة ذات دالل ان ىناؾ فركق
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التصكرات البديمة كلصالح المجمكعة 

 التجريبية.

أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في  ىدفت التعرؼ إلى دراسة (2012)زعرب كأجرل 
 بداعي( في دركس القراءة لمصؼ الثالث األساسي, كتـٌ اإل -مميتفكير التأممي) التأاكتساب ميارات ال

ة اتباع المنيج التجريبي حيث تـ اختيار عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الثالث األساسي مف مدرس
تقسيميـ إلى مجمكعتيف  طالبان, تـٌ  (80)يف في قطاع غزة بمغ عددىاذككر ابف سينا االبتدائية لبلجئ

كدرست المجمكعة التجريبية باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة كالضابطة كضابطة, ريبية تج
داد اختباريف, اختبار عإ, كتـ  2012/2011بالطريقة االعتيادية في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ

 ان أف ىناؾ فركقبداعي كاختبار لمتفكير التأممي كدليؿ المعمـ, كتكصمت نتائج الدراسة إلى لمتفكير اإل
بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية  ((α≤0.05حصائية عند مستكل داللة ة إذات دالل

بداعي لصالح طبلب المجمكعة التجريبية, كأيضان تطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلكالضابطة في ال
تكسطي درجات طمبة بيف م ((α≤0.05حصائية عند مستكل داللة إذات داللة  ان إلى أف ىناؾ فركق

المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكير التأممي لصالح طبلب المجمكعة 
 التجريبية.
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 .K.W.Lالمحور الثاني: الدراسات المتعمقة باستراتيجية  2.2.2

ية كالسيرة باستخداـ استراتيج فاعمية تدريس مادة الحديثأثر  (2017)مييالنج تقصت دراسة
(K.W.L)  في التحصيؿ الدراسي لدل طبلب الصؼ السادس االبتدائي, كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ

قت عمى عينة عشكائية الباحث المنيج الشبو التجريبي, كما استخدـ أداة االختبار التحصيمي, حيث طبٌ 
مت العينة إلى طالبان مف طبلب الصؼ السادس االبتدائي بمنطقة عسير, كقد قسٌ  (50)بمغ عدد أفرادىا

كضابطة بمغ  (K.W.L)طالبان درست باستخداـ استراتيجية  (25)مجمكعتيف تجريبية بمغ عدد أفرادىا
طالبان درست بالطريقة االعتيادية, كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة  (25)عدد أفرادىا 

يبية كالضابطة في بيف متكسط درجات طبلب المجمكعتيف التجر  ((α≤0.05إحصائيان عند مستكل 
 التطبيؽ البعدم لبلختبار التحصيمي كذلؾ لصالح طبلب المجمكعة التجريبية.

العممية الى الكرقة  ىذهىدفت  (Yougen lou, jianjun lia,2017)يوجن لو وجانجندراسة  
 الترجمة ميارات تدريس في( IBLL) اإلنترنت عمى المغة مختبرات دمج حكؿ كاحدة لمرة جراء تجربةإ
 األكلى السنة في طالبان  132ة مف طبقت عمى عين (k.w.l.plus)  المعرفة-المعرفة نمكذج عم

شكمة  بان طال 66طالبا المجمكعة التجريبية ك 66شكؿ  اليانغتسي جامعة مف اإلنجميزية المغة تخصص
كؽ عمى طبلب تف اظيرك طبلب المجمكعة التجريبية أ أفٌ  النتائج أظيرت. المجمكعة الضابطة

ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف  كما أفٌ  الطبلب ترجمة ميارات تعزيز مكعة الضابطة فيالمج
يجابة يف التجريبي كالضابطة  فقد كانت إناث المجمكعتالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة كا  ذككر 
نفس الدرجة في الجنسيف .كذلؾ اظير الطبلب استجابة ايجابية لطريقة ب في المجمكعتيف بالطبل

 .تدريسال

في  (K.W.L)ىدفت إلى الكشؼ عف أثر تكظيؼ استراتيجية  (2016)الديب واألشقرأٌما دراسة 
تدريس الرياضيات عمى ميارات التفكير اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ العاشر 

قصديان  اختيار عينة الدراسة األساسي في غزة, كقد استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي, حيث تـٌ 
كتككنت مف صفيف دراسييف مف طالبات الصؼ العاشر األساسي بمدرسة ىاشـ عطا الشكا الثانكية 
لمبنات, بحيث يمثؿ أحدىما المجمكعة التجريبية, كاآلخر المجمكعة الضابطة, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

ـٌ إعداد دليؿ المعممة الخاصة بكحدة اإلقترانات المثمثية, ,كما  (K.W.L)أعٌد الباحثاف استراتيجية  ت
لتدريس الكحدة, كاختبار لمتفكير اإلبداعي كآخر لمتحصيؿ, كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف حجـ 
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في تدريس كحدة اإلقترانات المثمثية عمى تنمية ميارات التفكير  (K.W.L)التأثير كبير الستراتيجية 
 ي.اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات الصؼ العاشر األساس

   استراتيجيةا تأثير ىناؾ كاف إذا ما معرفةإلى  (Happy2016) دراسة ىابي ىدفت
K.W.L.plus) )مف األكلى السنة في لمطبلب الركائية النصكص قراءة عمى ((SMAN  Rokan 

IV Koto  في إجرائو كتـ كبعدم قبمي باختبار كاحدة مجمكعة طيبقت الدراسة عمى (SMAN 1 
Rokan IV Koto),  ٌطالبا 32 اختيار تـٌ ك . عينة الدراسة لتحديد العنقكدية العينات طريقة استخداـ تـ 

 أعطيت كعينة2016/2015  الدراسي العاـ مف الثاني الدراسي الفصؿ في األكلى السنة طبلب مف
 األداة أعطيتك . كالتدريس القراءة في (K.W.L. Plus) استراتيجية باستخداـ العبلج البحث عينة

. SPSS باستخداـ عمييا الحصكؿ تـٌ  التي البيانات تحميؿ كتـ متعدد مف االختيار اختبار المستخدمة
 عمى الطبلب قدرة عمى (K.W.L. Plus) الستراتيجية كبير تأثير كجكد البيانات تحميؿ نتائج تكضح
 .الكتابة

ى تحصيؿ عم (K.W.L)دريس باستخداـ استراتيجية تأثر ال التعرؼ إلى (2016)البمويىدفت دراسة ك 
بكمية العمكـ كاآلداب بالعبل في مادة تطبيقات إحصائية في بجامعة طيبة طبلب التخصصات النظرية 

, حيث طالبان  (44)العمكـ اإلنسانية, استخدـ الباحث المنيج التجريبي, كتككنت عينة الٌدراسة مف 
كعددىـ  (K.W.L)كزعت عمى مجمكعتيف, المجمكعة التجريبية حيث درست باستخداـ استراتيجية

طالبان, كلتحقيؽ أىداؼ (22)قة االعتيادية كعددىـمجمكعة الضابطة التي درست بالطريطالبان, كال (22)
حصائية عند إالباحث اختباران تحصيميان, كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة  الدراسة أعدٌ 

عة التجريبية لبلختبار التحصيمي بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم ألفراد المجمك  ((α≤0.05مستكل داللة 
حصائية في العمـك إلطبلب التخصصات النظرية بكمية العمكـ كاآلداب بالعبل في مادة تطبيقات 

حصائية عند مستكل الداللة إاإلنسانية, كلصالح التطبيؽ البعدم , ككجكد فركؽ ذات دالة 
α≤0.05)) م لبلختبار التحصيمي لطبلب بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعد

انية التخصصات النظرية بكمية العمكـ كاآلداب بالعبل في مادة تطبيقات إحصائية في العمـك اإلنس
 .كلصالح المجمكعة التجريبية

 



66 
 

في  K.W.L.Plusإلى استقصاء أثر التدريس باستخداـ استراتيجية  (2016)سويطيىدفت دراسة 
ؼ الثامف األساسي كالقمؽ الرياضي لدييـ, كلتحقيؽ أىداؼ حؿ المسألة الرياضية لدل طمبة الص

الٌدراسة قاـ الباحث بتبني كتطكير مقياس القمؽ الرياضي, كبناء اختبار حؿ المسألة الرياضية كطبقيا 
 في مدارس الحككمية التابعة لمديرية جنكب الخميؿ ( طالبان كطالبة111عمى عينة قصدية تككنت مف)

الدراسة إلى مجمكعتيف في كؿ مدرسة: مجمكعة ضابطة درست الكحدة المختارة) ـ الباحث عينة , كقسٌ 
, K.W.L.Plus اليندسة( بالطريقة التقميدية, كمجمكعة تجريبية درست الكحدة باستخداـ استراتيجية

في حؿ  ((α≤0.05 حصائيان عند مستكل داللةإكقد تكصمت نتائج الٌدراسة إلى كجكد فركؽ دالة 
حصائيان إجريبية, كعدـ كجكد فركؽ دالة ية تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التالمسألة الرياض

في حؿ المسألة الرياضية تعزل لمجنس أك التفاعؿ بيف الطريقة  ((α≤0.05عند مستكل داللة 
في القمؽ الرياضي  ((α≤0.05حصائيان عند مستكل داللة إكالجنس, كأظيرت نتائج كجكد فركؽ دالة 

 .يقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبيةتعزل لطر 

معرفة فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى استخداـ إلى دراسة ىدفت   (2016)مبسمطكأجرت 
في تعمـ ميارة القراءة لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي في مدارس محافظة  K.W.Lاستراتيجية 

تككنت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ نابمس الحككمٌية, استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ك 
طالبة تـ تقسيميف إلى  (61)ارس محافظة نابمس, تألفت عينة الٌدراسة مف دالخامس األساسي في م

في حيف  K.W.Lباستخداـ استراتيجية مجمكعة تجريبية كضابطة, إذ درست المجمكعة التجريبية 
تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بتصميـ درست المجمكعة الضابطة باستخداـ الطريقة التقميدية, كل

ختباران تحصيميفي تنمية م K.W.Lبرنامج تعميمي مستند إلى استراتيجية يقيس ميارة  يارة القراءة, كا 
القراءة, كمقياسان لبلتجاىات نحك تعمـ القراءة, كأظيرت النتائج بعد جمع البيانات كتحميميا, كجكد فركؽ 

بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية  ((α≤0.05ل الداللة ذات داللة إحصائية عند مستك 
كدرجات طمبة المجمكعة الضابطة في اختبار تحصيؿ ميارة القراءة كمقياس االتجاىات لصالح 

حصائية بيف التحصيؿ إظيرت النتائج أيضان كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة أالمجمكعة التجريبية, ك 
 تعمـ القراءة.الدراسي كاالتجاىات نحك 
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ـٌ الكشؼ عف أثر استراتيجيتي  (2016)العدوانكفي دراسة  لتدريس مادة  (SNIPS)ك (K.W.K.H)ت
التاريخ في التحصيؿ كتحسيف ميارات التفكير التحميمي لدل طالبات الصؼ العاشر األساسي, كقد 

ية التربية كالتعميـ طالبة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي في مدير  (90)تٌككنت عينة الدراسة مف 
بطريقة قصدية, كلتحقيؽ لمنطقة لكاء الجامعة بعماف, مكزعات عمى ثبلث مدارس, حيث تـ اختيارىا 

ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة اختباريف: األكؿ لقياس التحصيؿ, كالثاني لقياس ميارات التفكير 
 (SNIPS)ك (K.W.K.H)يتي  التحميمي, كخمصت نتائج الدراسة إلى أٌف التدريس باستخداـ استراتيج

فاعمية في التحصيؿ الدراسي كتحسيف ميارات التفكير التحميمي في مادة التاريخ, لدل طالبات الصؼ 
العاشر األساسي, إذ كانت الفركؽ دالة إحصائيان في التحصيؿ كالتفكير التحميمي لصالح المجمكعة 

 التجريبية.

 (K.W.L)أثر استراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة بدراسة ىدفت إلى قياس  (2015)أبو صبرة كقاـ 
اختيار أفراد عينة  الجبرية كمفيكـ الذات الرياضي, كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـٌ في تحميؿ المقادير 

الٌدراسة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي, بطريقة قصدٌية في مدرسة أـ قصير كالمقابميف األساسية 
طالبان, كاألخرل ضابطة  (30)شعبتيف؛ إحداىما تجريبية كعددىالمبنيف في األردف, مكزعيف في 

طالبان, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعٌد الباحث اختباران لتحميؿ المقادير الجبرية, كاستخداـ  (30)كعددىا
مقياسان لمفيـك الذات الرياضي, كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تحميؿ 

المجمكعة برية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي تيعزل إلى طريقة التدريس كلصالح أفراد المقادير الج
التجريبية, كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مفيكـ الذات الرياضي لدل طمبة 

 الصؼ التاسع األساسي تيعزل إلى طريقة التدريس كلصالح أفراد المجمكعة التجريبية.

في  (K.W.L)إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية  (2015)أبو عموش دفت دراسةبينما استي
اكتساب المفاىيـ كاالتجاىات العممية لدل طبلب الصؼ الثامف األساسي في مادة العمكـ في األردف 
ـٌ استخداـ  ـٌ اتباع المنيج شبو التجريبي, كت مقارنة بالطريقة االعتيادية, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ت

ختبار اكتساب المفاىيـ العممية كمقياس االتجاىات العممية, باإلضافة إلى إعداد دليؿ لممعمـ كالكسائؿ ا
 (60), كتككنت عينة الدراسة مف (K.W.L)كفقان الستراتيجية التعميمية التي تساعد في تدريس الكحدة 

لمديرية التربية كالتعميـ مف شعبتيف مف شعب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة حرثا الثانكية التابعة 
طالبان, تـ  (31)في األردف, حيث تـ تكزيع شعبتي الدراسة عشكائيان إلى مجمكعتيف؛ تجريبية مككنة مف 
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طالبان تـ تدريسيا بالطريقة  (29)كضابطة مككنة مف  (K.W.L)تدريسيا باستخداـ استراتيجية
يان بيف متكسط درجات المجمكعة االعتيادية, حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكد فرؽ داؿ إحصائ

التجريبية, كالضابطة في اختبار اكتساب المفاىيـ, كمقياس االتجاىات العممية لدل طبلب الصؼ 
 .الثامف األساسي تيعزل الستراتيجية التدريس, لصالح المجمكعة التجريبية

السيرة النبكية  في تدريس (K.W.K.H)فاعمية استراتيجيةإلى التعرؼ   (2015)العتيبي ىدفت دراسة 
استخدمت الباحثة المنيج عمى تنمية القيـ الخمقية كالكعي بيا لدل تمميذات الصؼ السادس االبتدائي, 

, كما استخدمت (K.W.K.H)الكصفي التحميمي إلعداد قائمة بالقيـ الخمقية كخطكات استراتيجية 
ت الباحثة قائمة بالقيـ لدراسة أعدٌ المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي, كلتحقيؽ ىدؼ ا

الخمقية المناسبة لتمميذات الصؼ السادس االبتدائي, كاختبار لقياس القيـ الخمقية, كالكعي بيا, كمقياس 
, (K.W.K.H)السمكؾ القيمي, كما أعدت الباحثة دليمي المعممة كالطالبة لمتدريس كفؽ استراتيجية 

س االبتدائي, كقسمت الباحثة عينة دف تمميذات الصؼ الساتمميذة م (40)كتككنت عينة الدراسة مف 
, (K.W.K.H)تمميذة, درست كفؽ استراتيجية  (20)الدراسة إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية كعددىا 

تمميذة كدرست كفؽ الطريقة االعتيادية, كبعد تطبيؽ أدكات الٌدراسة  (20)كمجمكعة ضابطة كعددىا
في تنمية  (K.W.K.H)اسة حيث أظيرت النتائج مدل فاعمية استراتيجية قبميان كبعديان عمى عينة الٌدر 
, كالبشاشة, كاإلحساف, كصمة ي)القيـ الخمقية المحددة كى (, الرحـ, كالرحمة, كالرفؽ بالحيكاف الكـر

كذلؾ فاعميتيا في تنمية الكعي بالقيـ الخمقية لدل تمميذات المجمكعة التجريبية بالصؼ السادس 
 ما كشفت الٌدراسة عف أف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف االلتزاـ بالقيـ الخمقية كالكعي بيا.االبتدائي, ك

 استراتيجية فاعمية مدل الى معرفة الدراسة ىدفت  (Hamdan,2014)حمدانكأظيرت دراسة 
KWL-Plus ىذا كلتحقيؽ. الفيـ القرائي في األردني العاشر الصؼ في الذككر الطبلب أداء عمى 

 مجمكعة إلى المشاركيف تقسيـ تـ. عامة كمدرسة خاصة مدرسة مف الدراسة عينة اختيار تـ , اليدؼ
 طبلب كمثؿ. التجريبية المجمكعة العامة المدارس طبلب جميع يمثؿ. ضابطة كمجمكعة تجريبية
-KWL استراتيجية مع القراءة التجريبية المجمكعة تدريس تـ. الضابطة المجمكعة الخاصة المدارس

Plus , تعرض طبلب كؿ مف . التقميدية القراءة باستراتيجيات المجمكعة الضابطة تدريس تـ حيف يف
 متكسطات باستخداـ البيانات تحميؿ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لنفس االختبار القبمي كالبعدم تـ

 التجريبية المجمكعة أف إلى النتائج أشارت. كالتبايف , t كاختبار , المعيارم كاالنحراؼ , الدرجات
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. الضابطة المجمكعة في نظرائيـ مف القرائي الفيـ اختبارات في أعمى درجات سجمت العامة لممدرسة
 كأكصى بدمج القرائي الفيـ أداء تحسيف في فعالة كانت االستراتيجية أف إلى الباحث كخمص

 .األردنية المدارس في اإلنجميزية المغة مناىج في االستراتيجية

 لثالث: الّدراسات المتعمقة بالفيم القرائي.المحور ا 3.2.2

إلى الكشؼ عف أثر استخداـ برنامج تعميمي مقترح قائـ عمى  (2017)عمروىدفت دراسة 
استراتيجيات الٌتعمُّـ النَّشط في تنمية ميارات فيـ المقركء كالٌذكاء المغكم لدل طمبة الٌصؼ الٌرابع, 

يج الٌتجريبي كالتصميـ شبو التجريبي, كطبقت الٌدراسة عمى كلتحقيؽ ىدؼ الٌدراسة اعتمدت الباحثة المن
مف طمبة الٌصؼ الٌرابع في مدرسة جمعية الٌشباف طالبان كطالبةن   (63)عينة قصدية بمغ عددىا

, مكزعيف عشكائيان 2017/2016المسمميف المختمطة في مدينة الخميؿ في الفصؿ األكؿ مف العاـ 
كاستخدمت الباحثة أداتيف  كىما : اختبار لقياس  (32)الطمبة فيياعمى شعبتيف إحداىما ضابطة, عدد 

ميارة فيـ المقركء بمستكييو الحرفي كاالستنتاجي, كاختبار لقياس الذكاء المغكم, كأظيرت نتائج الٌدراسة 
كجكد أثر الستخداـ استراتيجيات الٌتعمُّـ النشط في مستكل ميارة فيـ المقركء لدل الطمبة بمستكييو 

 تنتاجي كالحرفي كفي الذكاء المغكم لدييـ يعزل لطريقة التدريس.االس

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف الفركؽ في مستكيات الفيـ القرائي  (2016) واليران بوصمحةكأجرل 
لؤلنشطة التقكيمية لكتاب المغة العربية لمصؼ الٌرابع االبتدائي في دكلة الككيت, حيث تككف مجتمع 

نشاطان تقكيميان لتسعة عشر درسان, ككانت أداة الٌدراسة بطاقة تحميؿ  (421)الٌدراسة كعينتيا مف 
ف, كأظيرت نتائج الٌدراسة فركقان دالة إحصائيان في األنشطة نشطة التقكيمية مف إعداد الباحثتياأل

 نشاطان تقكيمان  (233)التقكيمية التي تناكلت مستكيات الفيـ القرائي لصالح المستكل الحرفي, حيث بمغ 
( 70.5%) ( ثـ المستكل التذكقي64.11%بداعي بنسبة)تكل اإلس( يميو الم67.84%بنسبة )

 (.27.3%( كأخيران المستكل النقدم بنسبة)80.3%كاالستنتاجي بنسبة)

فعالية استراتيجية التعمـ الٌنشط في إلى التعرؼ  (AL-Odwan,2016)العدوانكما ىدفت دراسة 
ما يسمعو طبلب المرحمة األساسية في األردف, كتـ تطبيؽ ىذا  تحسيف ميارات الكعي الصكتي كفيـ

طالبان مف طبلب الصؼ الثالث األساسي, كاختار الباحث عينة  (60)البحث عمى عينة مككنة مف 
كعة تجريبية كمجمكعة ضابطة, الٌدراسة عشكائيان, كقسـ الباحث عينة الٌدراسة إلى مجمكعتيف مجم
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( طالبان, كلتحقيؽ أىداؼ الٌدراسة قاـ الباحث بتطكير اختباريف (30ف عدد أفراد كؿ مجمكعة م كتككف
ما بمغ متكسط أفراد المجمكعة التجريبية لقياس ميارات الكعي الصكتي كفيـ ما سمع كؿ طالب ك

قدره, أما بالنسبة لممجمكعة الضابطة فقد بمغ  (1.84مع انحراؼ معيارم) (16.27)
( القيمة اإلحصائية كانت تصؿ إلى t( كما أف)2.58( مع انحراؼ معيارم)12.23المتكسط)
بينما بمغ متكسط   (16.27) بية بمغي,  كعند المراجعة فقد تبيف أف متكسط المجمكعة التجر (4.04)

ان عمى تأثير  ىناؾ , كىذا يدؿ عمى أف نتائج الدراسة تشير إلى أف(12.23)أفراد المجمكعة الضابطة 
 تكل فيـ ما سمع .في تطكير مس ةالتجريبي المجمكعة

إلى الكشؼ عف فاعمية القراءة المكٌجية في تحسيف ميارات  (2016)الحوامدة, والبمييد ىدفت دراسة 
فيـ المقركء لدل طبلب الصؼ السادس اإلبتدائي, كقد تككنت المجمكعة التجريبية مف طبلب الصؼ 

الصؼ السادس اإلبتدائي,  طالبان, كالمجمكعة الضابطة مف طبلب  (41)السادس اإلبتدائي  كعددىـ
كلتحقيؽ أىداؼ الٌدراسة قاـ الباحثاف بإعداد اختبار فيـ المقركء, كبعد تطبيؽ االختبار قبميان كبعديان 

بيف المتكسطيف  ((α≤0.05حصائية عند مستكل الداللة إداللة  ذاتالٌدراسة إلى كجكد فركؽ  تتكصم
لمقركء ككؿ, كعمى كؿ ميارة مف ميارات اختبار فيـ الحسابييف ألداء عينة الٌدراسة عمى اختبار فيـ ا

المقركء) تفسير المفردات كالتراكيب, كتعرؼ األحداث الرئيسة مف النص المقركء, كتعرؼ األىداؼ مف 
النص المقركء, كتعرؼ األفكار الجزئية مف النص المقركء, كاختيار عنكاف مناسب لمنص المقركء, 

صدار األحكاـ( يعزل لمتغير الم جمكعة كلصالح المجمكعة التجريبية التي خضع أفرادىا لمتدريس كا 
 باستخداـ استراتيجية القراءة المكٌجية.

لبرو كىدفت دراسة  لمعرفة أثر فعالية استخداـ استراتيجية معرفة  (Ken and Elbro,2016)كين وا 
ستخدـ الباحثاف المنيج معنى المفردات في التدرج لفيـ المقركء لدل طمبة المرحمة الدنيا في ىكلندا, كا

كقد تـ  , كاستمرت الدراسة خمسة شيكر,كطالبةن  ان طالب (80)التجريبي, كقد تككنت عينة الدراسة مف
مراحؿ ضمف الشيكر الخمسة التي استغرقتيا الدراسة, كتـ بناء برنامج  بناء أداة مقسمة إلى خمس

, كطالبةن  ان طالب (40)ي تككنت مف تعميمي ضمف ىذه االستراتيجية قيدـ لممجمكعة التجريبية كالت
كخمصت الدراسة إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة, مما يدلؿ عمى تفكؽ 
استخداـ استراتيجية معرفة معنى المفردات في التدرج لفيـ المقركء عمى الطريقة التقميدية في تنمية فيـ 

 المقركء.
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تأثير برنامج تعميمي لمقراءة بناءن عمى إلى التعرؼ  (Smadi,2015)الصماديبينما ىدفت دراسة 
استراتيجيات القراء الناجحيف عمى فيـ القراءة لدل طبلب المرحمة الثانكية األدبية بالمغة اإلنجميزية, 

ـٌ اختيارىـ عف قصد  ةطالبان مف طبلب المرحمة الثانكي (50)كتككنت عينة الدراسة مف األكلى الذيف ت
تـ  ان قارئ (26)ؼ مف في شماؿ غرب البادية, كتـ تقسيميا إلى مجمكعة تجريبية تتألٌ  مف مديرية التربية

تـ  (24)فت مف تدريسيـ مف خبلؿ البرنامج التعميمي الذم صممو الباحثكف, كمجمكعة ضابطة تألٌ 
تدريسيـ مادة الكتب المدرسية, حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكد فرؽ معنكم عند مستكل الداللة 

α≤0.05))  بيف متكسطي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار القراءة البلحقة لصالح
 المجمكعة التجريبية بسبب استراتيجية التدريس.

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية ) تناؿ القمر( عمى تنمية  (2015)الصيداوي  لأجر 
ألساسي بغزة, كلتحقيؽ أىداؼ الٌدراسة اتبع الباحث ميارات الفيـ القرائي لدل تمميذات الصؼ الٌرابع ا

مت إلى ية, كقسٌ بطريقة عشكائ اختيارىف ( تمميذة تـٌ 80المنيج التجريبي, كتككنت عينة الٌدراسة مف )
مت أدكات الٌدراسة في ( تمميذة, كقد تمثٌ 40( تمميذة, كالثانية ضابطة )40جريبية)مجمكعتيف, األكلى ت
لقرائي, كاختبار ميارات الفيـ القرائي, كأظيرت نتائج الٌدراسة كجكد فركؽ ذات قائمة بميارات الفيـ ا

داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات 
 .الفيـ القرائي كمستكياتو كذلؾ لصالح تمميذات المجمكعة التجريبية

ر عمى فيـ القراءة لدل العكامؿ التي تؤثٌ إلى التعرؼ  (Sanford,2015)فورد نساكما ىدفت دراسة 
األىمية النسبية لمذاكرة العاممة كالمفردات كالمعارؼ المسبقة  قة الثانكية كالتعرؼ إلىالطبلب ذكم اإلعا

الكممات كاستراتيجيات القراءة لطبلب مراكز الٌرعاية االجتماعية الثانكية لفيـ المقركء, إلى كالتعٌرؼ 
تحديدىا في أبحاث الفيـ  البنى الرئيسة لنمكذج كينتسش لمتكامؿ اإلنشائي لمقراءة, كقد تـٌ ىذه  كتمثؿ

( (9-12لمطمبة السكد في الصفكؼ (158)القرائي كعامؿ ال يتجزأ مف فيـ القراءة, ككاف المشارككف
حدار المتعدد ف مف المدارس الثانكية في شماؿ كاليفكرنيا الكبرل, كقد أجرت تحميبلت االنحضر اثنا

 مع المتغيرات العاطفية كالمعرفية عمى حد سكاء بشكؿ فردم كمجتمعي, كمف حيث األىمية, تـٌ 
الكممات, كالمفردات, كاستراتيجيات القراءة, كالذاكرة العاممة, كالمعرفة السابقة لمتأثير عمى إلى التعرؼ 

سمبية ذات داللة كجكد عبلقة  لىإفيـ القراءة مف الطمبة السكد في الثانكية, كتكصمت الدراسة 
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بلب ذكم الٌدكافع الٌداخمية لدييـ القدرة عمى الفيـ, طإحصائية مع القراءة كالفيـ مما يدؿ عمى أف ال
 ككاف الٌدافع الٌذاتي أيضان مساىمان كبيراى في فيـ القراءة.

مكر دراسة ىدفت إلى معرفة دكر أكلياء األ (Bagan & Sinshel, 2014)باجن وسينشلكأجرل 
في برنامج القراءة الصيفي لتنمية الفيـ القرائي, كالٌطبلقة كالمفردات لدل طمبة الصفيف الثالث كالخامس 

 (87)كنت عينة الدراسة مف االبتدائييف, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحثاف المنيج التجريبي, كتكٌ 
المتدني, حيث كاف عدد أفراد  الصفيف الثالث كالخامس مف ذكم التحصيؿطالبان كطالبة مف طمبة 

مف الصؼ الخامس,  (12)مف الصؼ الثالث ك (11)طالبان كطالبة منيـ (24)المجمكعة التجريبية
 (37)مف الصؼ الخامس ك الضابطة تتككف مف  (13)طالبان كطالبة منيـ  (26)نة مفكمجمكعة مككٌ 

ة في قراءة كتاب أسبكعيان, كاالختبار مف الصؼ الخامس, كقد أعٌد الباحثاف أدكات الدراسة متمثم ان طالب
األدائي, كأظيرت نتائج الدراسة أىمية إشراؾ أكلياء أمكر الطمبة ضعاؼ التحصيؿ لمصفيف الثالث 
كالخامس في تعميـ القراءة الصيفي كتأثيره عمى تحسيف ميارات الفيـ القرائي, كزيادة تحصيؿ المفردات 

 المغكية.

إلى معرفة أثر النشاط التراكمي كعبلقات بدراسة ىدفت  (Johnson, 2014) جوىنسونكما قاـ 
بع الباحث المنيج التجريبي, حيث تككنت عينة األقراف عمى الفيـ القرائي, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتٌ 

في مدرسة حي  طالبان مف طبلب الصؼ األكؿ حتى الصؼ السادس االبتدائي (139)الدراسة مف
ت الدراسة متمثمة في استبانة مقياس النشاط, كاختبار الفيـ القرائي, الحضرية, كقد أعٌد الباحث أدكا

كأظيرت نتائج الدراسة أىمية دكر األقراف في الفيـ القرائي, كاكساب الميارات االجتماعية بيف طالب 
 كآخر.

إلى الكشؼ عف أثر استخداـ متعممي المغة في  (Praveen, 2013)برافينكاستيدفت دراسة 
طة في المغة اإلنجميزية كمغة ثانية ليذه الرسكمات كمنظميف لممعمكمات, مع فيميـ المتكس المدارس

نات كالتناقضات, كما تبحث ىذه ر لممفاىيـ الرئيسة, كالتفاصيؿ الداعمة, كالحقائؽ, كاآلراء, كالمقا
المقالة كتقترح أشكاالن مختمفة مف منظمي الرسكـ البيانية لتحقيؽ فيـ أفضؿ لمنصكص, كاستخدـ 

طالبان مف طبلب المدارس المتكسطة في  (130)كتككنت عينة الدراسة مف 3لباحث المنيج التجريبي, ا
فصكؿ إسؿ, حيث أظيرت نتائج االختبار البعدم أٌف طبلب المجمكعة التجريبية قد تحسنكا في جميع 

نظميف أنكاع األسئمة الخمسة لمقراءة مقارنة بطبلب المجمكعة الضابطة, لذا فإٌف استخداـ الم
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الفكرة الرئيسة, العثكر عمى التفاصيؿ الٌداعمة,  مثؿ التعرؼ إلى الجرافيكييف فٌعاؿ في قراءة أسئمة
التعامؿ مع المفردات كالحقيقة كالرأم كاالستدالؿ, كعمى ذلؾ فإٌف األثار التربكية ىنا ىي استخداـ 

ب عمى إنشاء منظـ الرسـك ز الطبلمنظمي الرسـ خبلؿ دكرات القراءة كالفيـ بشكؿ غير مباشر يحفٌ 
 مقاطع التي تقرأ كتفيـ كىذا يحسف إبداعيـ.الخاصة بال

 المحور الرّابع: الّدراسات المتعمقة بميارات التفكير التأممي 4.2.2

أثر استخداـ األنشطة التمثيمية في تنمية ميارات المغة  إلى التعرؼ (2017)المصري ىدفت دراسة 
ل طمبة الصؼ الٌرابع في فمسطيف, اتبع الباحث المنيج التجريبي كالتصميـ العربية كالتفكير التأممي لد

قصدية ال, حيث كزع الباحث العينة كطالبةن  ان طالب (115)شبو التجريبي, كتككنت عينة الٌدراسة مف
طالبان كطالبةن درست باستخداـ األنشطة التمثيمية كشعبتيف   (60)عشكائيان إلى شعبتيف تجريبيتيف

طالبان كطالبةن دٌرست بالطريقة االعتيادية, كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعٌد الباحث اختباران   (54)ضابطتيف
الدراسة كجكد أثر الستخداـ األنشطة ر لمتفكير التأممي, كأظيرت نتائج مغة العربية كاختبالميارات ال

رابع يعزل لطريقة التدريس التمثيمية في تنمية ميارات المغة العربية كالتفكير التأممي لدل طمبة الصؼ ال
كلصالح المجمكعة التجريبية, كعدـ كجكد أثر لمتغير الجنس, كلمتفاعؿ بيف كؿ مف طريقة التدريس 

 كالجنس.

دراسة ىدفت إلى تقصي عبلقة التفكير التأممي بالمعتقدات المعرفية  (2017)المحمديكما استقصت 
مؾ سعكد في طالبة مف طالبات جامعة الم (343)لطالبات الجامعة, حيث تككنت عينة الٌدراسة مف 

كلتحقيؽ أىداؼ الٌدراسة استخدـ الباحث مقياس التفكير التأممي, نسانية, التخصصات العممية كاإل
فأعمى  ان كمقياس المعتقدات المعرفية, كقد أظيرت النتائج أف جميع أفراد العينة يمتمكف مستكل متكسط

المعتقدات المعرفية, كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية مف  ان مف التفكير التأممي كمستكل عالي
طردية بيف التفكير التأممي كبنية المعرفة, كبيف التفكير التأممي كضبط التعمـ, كعدـ كجكد عبلقة 
ارتباطية بيف التفكير التأممي كمصدر المعرفة كسرعة التعمـ كالدرجة الكمية لممعتقدات المعرفية, كما 

بيف الكميات العممية ركؽ ذات داللة إحصائية في المعتقدات المعرفية)مصدر المعرفة( أظيرت كجكد ف
التخصص العممي كطالبات نسانية, كعدـ كجكد فركؽ بيف طالبات كالكميات اإلنسانية لصالح اإل

حصائية في التفكير التأممي إالتأممي, كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة نساني في التفكير التخصص اإل
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قدات المعرفية باختبلؼ متغير المستكل الدراسي, كما اتضح أف متغير ) بنية المعرفة( مف كالمعت
 .المعتقدات المعرفية ىك المتغير الكحيد الذم يسيـ في التنبؤ بالتفكير التأممي

دراسة ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ نمكذج مكارثي في   (2016)اليدابية وأمبوسعيديكما أجرل 
, كاستخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي كتصميـ شبو تجريبي, تنمية التفكير ا لتأممي كتحصيؿ العمـك

اختيار عينة الٌدراسة  طالبة مف طالبات الصؼ السادس األساسي , تـٌ  (55)كتككنت عينة الٌدراسة مف 
عة تدريسيف باستخداـ نمكذج مكارثي, كالمجمك  طالبة, تـٌ  (31)مف بطريقة قصدية, تككنت المجمكعة 

تدريسيف بالطريقة التقميدية, كلتحقيؽ أدكات الٌدراسة قاـ الباحثاف بإعداد  طالبة, تـٌ  (24)الضابطة مف
أدكات الٌدراسة التي تمثمت باختبار ميارات التفكير التأممي, كاختبار لقياس تحصيؿ العمكـ, باإلضافة 

كد فركؽ ذات داللة إحصائية عند إلى دليؿ المعمـ كفؽ نمكذج مكارثي, أشارت نتائج الٌدراسة إلى كج
بيف المتكسطات الحسابية لدرجات طالبات المجمكعتيف الضابطة  ((α≤0.05مستكل الداللة 

ككذلؾ في مجمؿ اختبار تحصيؿ العمكـ لصالح كالتجريبية في مجمؿ ميارات التفكير التأممي 
 المجمكعة التجريبية.

اعمية تكظيؼ التعمـ المدمج لتنمية مفاىيـ ىدفت إلى بياف ف (2015)أصالن كفي دراسة أجراىا 
الكراثة كميارات التفكير التأممي في العمكـ الحياتية لدل طبلب الصؼ العاشر األساسي, كاستخدـ 

كنت عينة الٌدراسة الباحث المنيج شبو التجريبي المعتمد عمى تصميـ قبمي كبعدم لممجمكعتيف, كتكٌ 
ساسي, مكزعيف عمى شعبتيف دراسيتيف تـ اختيارىما طالبان مف طبلب الصؼ العاشر األ (55)مف 

, ك أعٌد الباحث أدكات الٌدراسة (27)كالمجمكعة التجريبية  (28)بصكرة عشكائية, المجمكعة الضابطة
كتكصمت التي تمثمت باختبار مفاىيـ الكراثة , اختبار ميارات التفكير التأممي, كأداة تحميؿ المحتكل, 

بيف متكسط درجات طبلب  ((α≤0.05الة إحصائيان عند مستكل الداللة كجكد فركؽ دالدراسة إلى 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار مفاىيـ الكراثة البعدم لصالح طبلب المجمكعة التجريبية, 

بيف متكسط درجات طبلب المجمكعتيف  ((α≤0.05عند مستكل الداللة ككجكد فركؽ دالة احصائيان 
 في اختبار ميارات التفكير التأممي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية. التجريبية كالضابطة

إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الكيب  (2014)صالح ىدفت دراسة 
مياء كتنمية التفكير التأممي كالتحصيؿ الٌدراسي لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم, كلتحقيؽ يلتدريس الك

كاختار الباحث عينة الٌدراسة ,Mixed-methods اختار الباحث منيج البحث المدمج أىداؼ الٌدراسة
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طالبة لتمثؿ المجمكعة  (32)بالطريقة العمدية مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم كبمغ عدد أفرادىا
لتمثؿ المجمكعة  لصؼ الثاني الثانكم مف مدرسة أخرلالتجريبية , كاختار الباحث فصؿ مف طالبات ا

قد بمغت عدد الرحبلت ثبلث رحبلت معرفية قصيرة األمد,  طالبة, (34)طة كبمغ عدد أفرادىاالضاب
األكلى بعنكاف: الكقكد كزيت البتركؿ, كالثانية بعنكاف: بعض أنكاع الكقكد المتجدد, كالثالثة بعنكاف: 

بلت عمى شبكة (, كرفع ىذه الرحADDIEالٌتصميـ التعميمي كفؽ األنمكذج العالمي) تمكث البيئة, كتـٌ 
بر الكيب, فؽ استراتيجية الرحبلت المعرفية عاإلنترنت, كما تـ إعداد دليؿ المعمـ لتدريس تمؾ الكحدة ك 

عاف مفردة مف نمط االختبار مف متعدد, كاست (50)كأعد الباحث اختبار تحصيمي بمغ عدد مفرداتو 
دل صبلحيتيا لمتطبيؽ عمى البيئة بعد ما تأكد الباحث مف م  (2000)والباحث باستبانة كيمبر كزمبلئ

بيف  ((α≤0.05حصائيان عند مستكل الداللة إؿ البحث إلى كجكد فركؽ دالة المصرية, كتكصٌ 
متكسطي درجات الطالبات بالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار التحصيمي 

 لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.

 اسات السابقة:التعقيب عمى الدر  5.2.2

مف خبلؿ استعراض األدب التربكم كبالذات الدراسات السابقة, التي تناكلت استراتيجيات ما كراء 
بشكؿ خاص, كأثرىا في العممية التعميمية سكاء أكانت  K.W.Lة بشكؿ عاـ كاستراتيجية المعرف

البالغة لتطبيؽ معظـ ىذه الدراسات أجمعت عمى األىمية  دراسات عربية أـ أجنبية, نبلحظ أفٌ 
 في عممية التعمـ مف خبلؿ تنمية كتحفيز التفكير لدل المتعمميف, كتنادم بأفٌ  K.W.Lاستراتيجية 

 الخبرات السابقة لمطمبة, كربط المعرفة أك الخبرات الجديدة مـ ال يتـ إال مف خبلؿ التعرؼ إلىالتع
الطالب؛ لينتقؿ إلى مرحمة االعتماد  إعادة تنظيـ خبرات معنى, كمف ثـٌ  بالقديمة لكي يصبح التعمـ ذا

عمى نفسو, كذلؾ لتحقيؽ مبدأ التعمـ الذاتي كاستمرارية التعمـ مف خبلؿ تقديـ الدعـ كالمساندة لمطالب, 
ككنو يعمؿ عمى منح  (K.W.L)كىذا ما تميزت بو الدراسة الحالية, كاستخدمت ىذه الدراسة جدكؿ

لممكضكع, ككضع أسئمة حكؿ ما يريدكف تعممو, كالبحث عف الطمبة الفرصة في تحديد األفكار الرئيسة 
إجابات األسئمة التي لـ يحصمكا عمى إجابة عمييا, كعمؿ خرائط مفاىيمية كتمخيص المعمكمات, كىذا 

ز كمرشد ككسيط, كذلؾ حتى يستطيع المتعمـ ر كمحفٌ ما يجعؿ دكر المعمـ في ىذه االستراتيجية كميسٌ 
 تقاف كحتى يتحقؽ التعمـ الفٌعاؿ.إلى درجة اإل يع أف يقكـ بيا بمفرده ليصؿإنجاز المياـ التي ال يستط
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اختمفت الدراسات السابقة عف الدراسة الحالية مف حيث المرحمة التي طبقت عمييا الدراسة, حيث 
ككذلؾ مف حيث تناكليا الفيـ القرائي  اعتمدت الدراسة الحالية عمى طمبة الصؼ السابع األساسي, 

في  K.W.L التأممي كمتغيرات تابعة, حيث كشفت معظـ الدراسات عف دكر استراتيجيةكالتفكير 
 (, 2016)البمكم, , (2016), الديب(2017)النجيميالتحصيؿ بشكؿ عاـ  كما كرد في دراسة 

, كدكرىا في تدريس السيرة النبكية كالقيـ (2016كدكرىا في تنمية ميارة القراءة كما في دراسة )مبسمط, 
(, كدكرىا أيضان في حؿ المسألة الرياضية كالقمؽ 2015ة كالكعي بيا كما في دراسة)العتيبي,الخمقي

كدكرىا في اكتساب المفاىيـ كاالتجاىات العممية كما في  (2016الرياضي كما في دراسة)سكيطي,
ة , كدكرىا في تحميؿ المقادير الجبرية كمفيكـ الذات الرياضي كما في دراس(2015)دراسة أبك عمكش

 .(2015)أبك صبرة

و يمكف تطبيؽ ىذه االستراتيجية عمى مختمؼ المكاد التعميمية, حيث ثبتت جميع الدراسات أنٌ كما أ
 K.W.Lأظيرت نتائج معظـ الدراسات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى استخداـ استراتيجية

 لتكظيؼ االستراتيجية في التعميـ.في التعميـ كلصالح المجمكعة التجريبية, كىذا يثبت الدكر الفٌعاؿ 

حيث إف معظـ الدراسات السابقة كانت   K.W.L.Plusكاختمفت ىذه الدراسة في استخداميا استراتيجية
, فيما اتفقت k.W.D.Lك K.W.L.Aك  K.W.L.Hمف  كتعديبلتيا K.W.Lتبحث في أثر استراتيجية

 (.2016دراسة مع دراسة )سكيطي,ال

كما كرد في , سابقة مع الدراسة الحالية, حيث استخدمكا المنيج التجريبيكاتفقت معظـ الدراسات ال
, (2015)أبك صبرة, (2015)أبك عمكش دراسة, ك (2016), الديب(2017)دراسة النجيمي

, كاتبعت بعض الدراسات المنيج الكصفي التحميمي كدراسة (2016(, )سكيطي, 2016)مبسمط,
عمى أدكات كمية تمثمت  اعتماد معظـ الدراسات السابقةك  (2016كدراسة)البمكم, ,2015))العتيبي,

, كقد اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى أدكات كمية تمثمت في اختبار اختبارات, كمقاييس في: 
   لمفيـ القرائي, كمقياس لمتفكير التأممي.

ثراء محكر الفيـ  القرائي كالتفكير استفادت الدراسة مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظرم كا 
كالتصميـ شبو التجريبي لممجمكعتيف بعت المنيج التجريبي التأممي, كفي اختيار منيج الدراسة حيث اتٌ 

في تنمية   (K.W.L.Plus )التجريبية كالضابطة بقياسيف قبمي كبعدم, لمقارنة أثر استخداـ استراتيجية
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كاستفادت أيضان مف إجراءات تنفيذ ريقة التقميدية, ميارة الفيـ القرائي كالتفكير التأممي بالمقارنة مع الط
ت كفي إعداد دليؿ المعمـ, باإلضافة إلى األدكات المستخدمة في الدراسا( (K.W.L.Plusاستراتيجية 

اختبارات التفكير التأممي  كمى اختبارات ميارة الفيـ القرائي طبلع عالسابقة, حيث قامت الباحثة باإل
إلى الدراسات السابقة الباحثة في التعرؼ  مع الدراسة الحالية, ككذلؾ أفادت لبناء االختبارات تتناسب

 المصادر كالمراجع التي تثرم الدراسة الحالية.

ا تسنى لمباحثة مف مسحيا لمجمكعة مف الدراسات السابقة, أىمية يتبيف مما سبؽ مف خبلؿ سرد م
ي, كبقاء أثر التعمـ, كتنمية ميارة القراءة, في تنمية الفيـ القرائ K.W.Lالتدريس باستخداـ استراتيجية

, كتنمية التحصيؿ, كتنمية قدرات التفكير في مختمؼ المكاد التعميمية, كتنمية ميارات ما كراء المعرفة
كىذا ما يؤكد عمى أىمية كدكر المتعمـ في العممية التعميمية, ككذلؾ معرفة المعمـ باألساليب التدريسية, 

 -ؿ إليو مف دراسات سابقة تيعد ىذه الدراسة األكلى التي أجريت في فمسطيفكمف خبلؿ ما تـ التكص
جكد دراسات تناكلت أثر استخداـ استراتيجية المعرفة السابقة ك كعدـ  -في حدكد عمـ الباحثة

 في تنمية ميارة الفيـ القرائي كالتفكير التأممي.  K.W.L.Plusكالمكتسبة
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

دراسة, كتشمؿ منيج الدراسة ككصؼ اليتناكؿ ىذا الفصؿ الطريقة كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في 
لتفكير اختبار تحصيمي لميارة الفيـ القرائي كمقياس االالدراسة  ااتدراسة كعينتيا, كبناء أدمجتمع ال

جراءات الدراسة,  التأممي, كاإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في الكشؼ عف مدل صدقيا كثباتيا, كا 
 باإلضافة إلى تصميـ الدراسة كمتغيراتيا كالتحميبلت اإلحصائية التي تـ تطبيقيا.

 منيج الّدراسة 1.3

ة لمكضكع المنيج التجريبي ىك أكثر مبلءم حيث أفٌ , قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي
 ة, الضابطة( بقياسيف قبمي كبعدم.الٌدراسة, كاتبعت التصميـ شبو التجريبي لممجمكعتيف )التجريبي

 مجتمع الّدراسة 2.3

ساسي في المدارس التابعة لمديرية التربية يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ السابع األ
كذلؾ كفقان إلحصائيات مديرية التربية  كطالبةن  ان طالب (4771)كالتعميـ جنكب الخميؿ, كالبالغ عددىـ 

كالتعميـ جنكب الخميؿ, كالمنتظميف في الٌدراسة لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 
راد مجتمع الٌدراسة تبعان لعدد المدارس, كعدد تكزيع أف (1.3), كيبيف الجدكؿ(2018/2017)الدراسي

 الشعب, كعدد الطمبة.
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 : تكزيع أفراد مجتمع الٌدراسة تبعان لعدد المدارس كعدد الشعب كعدد الطمبة.(1.3)جدكؿ

 عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس
 2159 68 33 ذكور
 1843 56 28 إناث

 769 39 34 المختمطة
 4771 163 95 المجموع

 

 عينة الّدراسة 3.3

 لمدراسة عينتاف كفيما يأتي تكضيح لذلؾ:

 العينة الستطالعية 1.3.3

قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار التحصيمي لميارة الفيـ القرائي كمقياس التفكير التأممي عمى عينة 
باحثة االختبار , كقد طبقت الراسة األصمي كخارج عينتياطالبان مف مجتمع الدٌ   (35)استطبلعية بمغت

 عمى ىذه العينة بيدؼ:

 حساب زمف االختبار. 

 .حساب معامبلت السيكلة كالصعكبة 

 حساب معامؿ الثبات. 

 العينة الفعمية) األصمية( 2.3.3

تككنت عينة الدراسة مف مدرستيف مف بيف مدارس مديرية التربية كالتعميـ جنكب الخميؿ, مدرسة ذككر 
ـٌ اختيارىما بطريقة قصدية الاألقصى األساسية,  ابف سينا األساسية كمدرسة بنات ا محتكائيحيث ت
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ؿ إلييما, كتعاكف ك تعاكف كسيكلة الكصك عمى عدد مناسب مف الشعب الدراسية المناسبة لمدراسة, 
كىذا يجعؿ خصائص العينة  ,ع السكانيكقكع المدرستيف في نفس المجمٌ ك الطاقـ اإلدارم مع الباحثة, 

يف الشعب في كؿ مدرسة عشكائيان إلى شعبة تجريبية درست يتع اثمة, كتـٌ مف كبل المدرستيف متم
الدركس) شرطي المركر, عبد اهلل بف حذافة الٌسيمٌي, االبتسامة لغة القمكب( مف كتاب المغة العربية 

الدركس  , كأخرل ضابطة درست (K.W.L.Plus)لمصؼ السابع األساسي باستخداـ استراتيجية 
تكزيع  (2.3), كيبيف الجدكؿكطالبةن  ان طالب (130), كبمغ عدد عينة الٌدراسةعتياديةنفسيا بالطريقة اال

 درسة كالمجمكعة)تجريبية, كضابطة(أفراد عينة الٌدراسة تبعان لمم

 : تكزيع أفراد عينة الٌدراسة تبعان لممدرسة كالمجمكعة(2.3)جدكؿ

 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المدرسة

 60 30 30 ابن سينا األساسية ذكور

 70 35 35 بنات األقصى األساسية

 130 65 65 المجموع

 

 (K.W.L.Plusالمادة التعميمية ) دليل المعمم وفق استراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبة  4.3

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الٌدراسة قامت الباحثة بتصميـ المادة التعميمية, كالتي جاءت متماشية مع 
الٌدركس المقصكدة التي طبقت عمييا ىذه الٌدراسة كىك الدرس الثٌالث, كالٌرابع, كالخامس مف كتاب 

 لمفصؿ الثاني  المغة العربية, لمصؼ السابع األساسي, كالذم يدرس في المدارس الحككمية في فمسطيف
مركر, عبد اهلل , كتشتمؿ المادة التعميمية عمى ثبلثة دركس )شرطي ال(2018/2017)لمعاـ الٌدراسي

بف حذافة الٌسيمٌي, االبتسامة لغة القمكب(, كبعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة 
الخاصة بالفيـ القرائي كاستراتيجيات تدريسو, ككذلؾ األدب التربكم كالدراسات السابقة الخاصة 

بإعداد دليؿ المعمـ  الباحثة, حيث قامت ((K.W.L.Plusباستراتيجية المعرفة  السابقة كالمكتسبة 
, بما تتضمنو مف خطكات )ماذا أعرؼ K.W.L.Plus))كفقان الستراتيجية لتدريس الدركس المختارة 

عف.......؟, ماذا أريد أف أعرؼ عف.......؟, ماذا تعممت عف.......؟, باإلضافة إلى قياـ كؿ 
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مقدمة كنبذة عامة عف  دليؿالطالب بعمؿ خريطة مفاىيمية كممخص لمكضكع الدرس, كتضمف 
, كتكجييات تتعمؽ بتدريس كؿ درس, باإلضافة إلى األىداؼ العامة ((K.W.L.Plusاستراتيجية 

المرتبطة بتدريس الدركس, كالتكزيع الزمني لممكضكعات المراد تدريسيا, كقد تـ تدريس الكحدات في 
 دقيقة لكؿ حصة.  (40)حصة دراسية بزمف قدره (40)مدة 

التعميمية خطة السير في تدريس الدركس عمى األىداؼ السمككية لكؿ درس, كالخطكات  كشممت المادة
 .(2)عركض ممحؽ الألنشطة ك (, باإلضافة إلى اK.W.L.Plus)اإلجرائية الستراتيجية 

كتضمنت المادة التعميمية مجمكعة مف أكراؽ العمؿ التي أعدتيا الباحثة بطريقة مناسبة بيدؼ تنمية 
قرائي كالتفكير التأممي لدل الطمبة, كقد أعطيت لمطمبة بعد اإلنتياء مف تطبيؽ ميارة الفيـ ال

 .(3)االستراتيجية ممحؽ

 ميميةصدق المادة التع

قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية, بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف 
كييف مف كزارة التربية كالتعميـ, باإلضافة بالمناىج كاساليب التدريس مف أساتذة جامعييف كمشرفيف ترب

إلى معممي المغة العربية لمصؼ السابع األساسي, لبلستفادة مف خبراتيـ كمبلحظاتيـ حكؿ المادة 
جراء التعديبلت البلزمة لتخرج المادة التعميمية بشكميا النيائي ممحؽ  .(1)التعميمية كا 

 تطبيق وتنفيذ المادة التعميمية

في المغة العربية  ((K.W.L.Plusذ دركس الدليؿ كالبدء بتطبيؽ استراتيجية البدء بتنفي تـٌ 
 (40)يكـ الثبلثاء بكاقع   2018/3/20يـك الخميس كانتيى التطبيؽ بتاريخ  2018/2/8بتاريخ
 حصة.

 أدوات الّدراسة 5.3

في تنمية  (K.W.L.Plus)قامت الباحثة بإعداد  أداتيف في ىذه الٌدراسة الستقصاء أثر استراتيجية 
ميارة الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي كميارات التفكير التأممي لدييـ, كالتي تتمثؿ في 

 اختبار الفيـ القرائي كاختبار ميارات التفكير التأممي.
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 :في إعداد أدكات الدراسة كما يأتي  ككانت اإلجراءات التي اتبعتيا  الباحثة

 لقرائي اختبار ميارة الفيم ا 1.5.3

تحديد قائمة تتضمف ميارات الفيـ القرائي, كقد قامت الباحثة بإعداد ىذه القائمة بالرجكع ب قامت الباحثة
إلى المراجع كاألدبيات التربكية كالدراسات السابقة كالبحكث التي تناكلت ميارات الفيـ القرائي, كمقابمة 

داد االختبار كفؽ ميـ, حيث قامت الباحثة بإعبعض معممي كمشرفي المغة العربية بكزارة التربية كالتع
 :الخطكات اآلتية

 تحديد المادة الدراسية  1.5.3.1

الجزء  -حيث اختارت الباحثة الدرس الثٌالث كالرٌابع كالخامس مف كتاب المغة العربية لمصؼ السابع
 كالجيد المبذكؿ. الثٌاني , كقد أعطت الباحثة ثقبلن نسبيان لكؿ درس بناءن عمى عدد الحصص كاألىمية

 تحميل محتوى الدروس المحددة2.1.5.3 

يدؼ التعرؼ إلى المككنات أك العناصر األساسية لممكاد في د  بتحميؿ المحتكل: "أسمكب بحثي بكيقص
 (. 2004ة,مية كفقان لمعايير محددة مسبقان)طعالعمـك الطبيعية بطريقة كمية مكضكعية منظم

 :ان لمخطكات اآلتيةيؿ المحتكل كفقإجراء تحم كقد تـٌ 

تحديد اليدؼ مف المحتكل: تيدؼ عممية التحميؿ إلى تحديد األىداؼ كتصنيفيا كاستخراج المفاىيـ  -
كالحقائؽ كالمبادئ كالقكاعد المغكية لمميارات المغكية المتضمنة في الدركس مقرر المغة العربية لمصؼ 

 .(9)لييا في الممحؽ إالجزء الثاني كالمشار  -السابع

مف مقرر  ة(كالخامس ةكالرابع ةالثالث : اقتصرت عممية التحميؿ عمى الكحدات)اختيار عينة التحميؿ -
 المغة العربية لمصؼ السابع.

, ثـ تحديد الكحدات ةتطبيؽ اجراءات التحميؿ: قراءة النصكص الكاردة في المحتكل قراءة متأنية كناقد -
ت لكؿ مجاؿ, تفريغ النتائج في جداكؿ تكرارية خاصة التحميمية , كتحديد المجاالت, كتحديد التكرارا

 بذلؾ كاتبعت الباحثة كحدات تحميؿ متنكعة) الكممة, الجممة, الفقرة, الصكرة( لمتحميؿ كالعد كالتسجيؿ.
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 صدق أداة  التحميل

يعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ أداة التحميؿ بحيث تقيس األداة ما كضعت لقياسو كلمتأكد مف 
اة التحميؿ كصبلحيتيا لتحميؿ محتكل الكتاب المستيدؼ استمـز ذلؾ عرض التحميؿ عمى مكضكعية أد

 مجمكعة مف ذكم الخبرة إلبداء الرأم في طريقة التحميؿ كنتائجو.

 ثبات أداة التحميل

 لتحديد ثبات أداة التحميؿ  قامت الباحثة باستخداـ نكعيف مف الثبات كىما:

 الثبات عبر الزمن 1.

إعادة  ـ, ثـ تـٌ 2018باحثة بتحميؿ محتكل الدركس المذككرة سابقان في شير كانكف الثانيحيث قامت ال
ـ أم بعد شير مف عممية التحميؿ األكؿ ثـ 2018التحميؿ مرة أخرل مف قبؿ الباحثة في شير شباط 

 : ت باستخداـ معادلة ىكلستي اآلتيةقامت الباحثة بحساب معامؿ الثبا

 %100× عدد مرات االتفاؽ                   معامؿ الثبات =         

 عدد مرات االتفاؽ+ عدد مرات االختبلؼ                

 يكضح نتائج التحميؿ  (3.3)كالجدكؿ 

 : نتائج تحميؿ المحتكل عبر الزمف(3.3)جدكؿ

 معامل الثبات نقاط الختالف نقاط التفاق التحميل الثاني التحميل األول األىداف

40 34 34 6 85% 

 

 %( كىذا يدؿ عمى ثبات عاؿو لمتحميؿ.85أف معامؿ الثبات بمغ ) (3.3)يتضح مف الجدكؿ  
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 ت التحميل بين الشخاص)بين شخصي(ثبا 2.

آخر, قامت بو معممة تدرس المغة العربية لمصؼ السابع, بيف تحميميا كتحميؿ  قامت الباحثة بالمقارنة
 يكضح ذلؾ: اآلتي عمى نتائج مشابية, كالجدكؿحصؿ  مكالذ

 : نتائج تحميؿ المحتكل بيف الشخصي(4.3)جدكؿ

 معامل الثبات نقاط الختالف نقاط التفاق التحميل الثاني التحميل األول األىداف

34 38 34 4 89% 

%(  كىذا يدؿ عمى ثبات عاؿو لمتحميؿ, كبناء  (89معامؿ الثبات بمغ أفٌ  (4.3)يتضح مف الجدكؿ
ف أف ( ىدفان ضمف مجاالت أىداؼ بمكـ, كمف خبلؿ التحميؿ تبيٌ 56تحديد ) ؿ تـٌ عمى نتائج التحمي

 ؛يع فييا النظريات ) قكاعد المغة(شاألىداؼ أغمب محتكاىا حقائؽ كمفاىيـ كيقؿ فيو التعميمات كيي 
, المنياج معد لممرحمة األساسية العميا, فالتركيز فيو عمى تعمـ الحقائؽ كتثبيت  كذلؾ ألفٌ  كما المفيـك

 ميارات رئيسة. أنو احتكل عمى أربع

 اليدف من الختبار 3.1.5.3

في  ((K.W.L.Plusالسابقة كالمكتسبة ىدؼ ىذا االختبار إلى قياس أثر استخداـ استراتيجية المعرفة 
 تنمية ميارة الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي.

 بناء جدول المواصفات لالختبار 4.2.4.3

احثة جدكؿ المكاصفات تبعان لتحميؿ المحتكل)حقائؽ, مفاىيـ, مبادئ, قكاعد المغة(, ت البأعدٌ 
كمستكيات األىداؼ السمككية لبمـك ) مفاىيمية, التطبيؽ, استدالؿ(, كالكزف النسبي لدركس المادة 

 , كفي ضكء جدكؿ المكاصفات تـٌ (4)التعميمية حسب نسبة الحصص كنسبة اىداؼ الدرس ممحؽ
 ت االختبار.كتابة فقرا
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 صياغة بنود الختبار 1.5.3.5

,  (K.W.L.P.lus)سئمة مقالية لمتحقؽ مف أثر استراتيجية غت بنكد االختبار بحيث تتككف مف أصي
 كقد راعت الباحثة عند الصياغة أمكران عدة ىي:

 .سبلمة لغة البنكد كصحتيا عمميان 

 .بنكد االختبار تتضمف المحتكل التعميمي لمدركس 

 البنكد لطبيعة المادة التعميمية. مناسبة 

 .مراعاة البنكد لمفركؽ الفردية بيف الطبلب 

 .(5)الفيـ القرائي ممحؽ رسؤاالن الختبا (14)كف االختبار في صكرتو النيائية مف حيث تكٌ 

 صدق الختبار: 1.5.3.6

ؽ المحتكل كلمتأكد مف صدؽ االختبار التحصيمي في ميارة الفيـ القرائي, قامت الباحثة بفحص صد
ساتذة في الجامعات الفمسطينية كالمختصيف في ؽ عرض االختبار عمى مجمكعة مف األعف طري

ح يكضٌ   (1)المناىج كأساليب التدريس كمشرفي كمعممي المغة العربية مف ذكم الخبرة, كالممحؽ رقـ
ألىداؼ التي اسماءىـ كرتبيـ العممية كمكاف عمميـ, مف أجؿ التأكد مف أف فقرات االختبار تحقؽ ا

كضعت مف أجميا, ككذلؾ مناسبتو لمستكل الطمبة كالكقت المخصص لو, كمدل تمثيؿ فقرات االختبار 
ميف لميارة الفيـ القرائي, كصحة الفقرات لغكيان كعمميان, كاألخذ بعيف االعتبار بآراء كمبلحظات المحكٌ 

جراء التعديبلت المناسبة ليخرج االختبار بصكرتو النيائية ممح  .(5)ؽكا 

 كمف المبلحظات التي سجمت عمى االختبار مف قبؿ السادة المحكميف:

 اختصار بعض فقرات االختبار. -

 ة بعض الفقرات بأسمكب أبسط لتتناسب مع مستكل الطمبة.إعادة صياغ -

 حذؼ بعض الفقرات لتماثؿ فكرتيا مع فقرة أخرل. -

 طريقة أكضح.استبداؿ بعض الفقرات بفقرات أخرل تؤدم الغرض منيا ب -
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 ثبات الختبار: 1.5.3.7

عادة االختبارالباحثة بإيجاد معامؿ الثبات باستخداـ ت قام كذلؾ  ,Test-Retest))طريقة االختبار كا 
ألكؿ ابحساب معامؿ االرتباط بيرسكف بيف متكسطي التطبيقيف, حيث قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار 

حيث تـ تطبيؽ االختبار عمى  (,2018فبراير5 بتاريخ )( كفي المرة الثانية 2018يناير21 بتاريخ )
طالبان مف طبلب  (35), كتككنت مف عينتيا عينة استطبلعية مف افراد مجتمع الدراسة, كمف خارج

الصؼ السابع األساسي في مدرسة ذككر الشييد أبك جياد الثانكية, كبمغ معامؿ الثبات 
 لبلختبار. مما يدؿ عمى درجة ثبات عالية  (0.98)لبلختبار

 زمن الختبار: 1.5.3.8
نة االستطبلعية قامت الباحثة بتقدير الزمف المناسب لبلختبار عيٌ المف خبلؿ تطبيؽ  االختبار عمى 

 عف طريؽ حساب المتكسط الحسابي لزمف إجابة الطالب األكؿ كاألخير عمى االختبار.

 2استغرقو اخر طالب الزمف الذم استغرقو اكؿ طالب + الزمف الذم زمف االختبار = 

                                   

دقيقة كحسب المعادلة  45دقيقة كالطالب الثاني انيى في مدة 35حيث أنيى الطالب األكؿ في مدة 
 دقيقة.  40السابقة يككف الزمف

 معامل الصعوبة والتمييز: 1.5.3.9

 تحديد معامل الصعوبة : -

مئكية لمذيف أجابكا عف كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار إجابة خطأ", يقصد بمعامؿ الصعكبة" النسبة ال
كلذلؾ قامت الباحثة بتصحيح االختبار الذم طبؽ عمى العينة االستطبلعية كرصد عدد الذيف أجابكا 

 إجابات خطأ عمى كؿ سؤاؿ بيدؼ إيجاد معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة كفؽ المعادلة:

  100 ×بة خاطئة عدد الذيف أجابكا إجامعامؿ الصعكبة = 

 عدد الكمي لمطمبة                          
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يجاد معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كجدت الباحثة أف  كبتطبيؽ المعادلة السابقة كا 
(, كىي قيمة مقنعة مع 6, ممحؽ) (0.25-0.86)معامبلت الصعكبة لكؿ الفقرات تقريبان تتراكح ما بيف

أنو يجب أف تتراكح  (1996)بكؿ ألغراض البحكث العممية, حيث يرل أبك لبدة معيار الصعكبة المق
حتى تككف مقنعة مع معامبلت  (0.10 - 0.90 )معامبلت الصعكبة لفقرات االختبار ما بيف 

 الصعكبة المقبكلة تربكيان.

 

 تحديد معامل التمييز: -

 باستخداـ المعادلة اآلتية : يعامؿ التمييز لفقرات اختيار التحصيؿ الفيـ القرائحساب م تـٌ 

 %100 × مج ص  –مج س 

 ف * مج ـ   

 حيث :

 مج س : مجمكعات الدرجات التي حصمت عمييا الفئة العميا.

 مج ص : مجمكع الدرجات التي حصمت عمييا الفئة الدنيا.

 مج ـ : الدرجات المخصصة لمسؤاؿ.

 حدل المجمكعتيف.إف : عدد أفراد      

, كىي قيـ مقبكلة (6)(, ممحؽ0.27- 0.75التمييز لفقرات االختبار بيف)  كقد تراكحت معامبلت
 .(0.25)أف الحد األدنى المقبكؿ لمعامؿ التمييز (1996) تربكيا, حيث اعتبر أبك لبدة

 ميارات التفكير التأممي اختبار 6.3

ميارات التفكير قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مدل اكتساب طمبة الصؼ السابع األساسي ألبعاد 
 :كقد مٌر االختبار بالمراحؿ اآلتيةالتأممي, 
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 : الختبار من  اليدفتحديد  1.6.3

ميارات التفكير  إلى بيدؼ استخدامو لمتعرؼ لقياس ميارات التفكير التأممي ان اختبار أعدت الباحثة 
تنمية في  (K.W.L.Plus)أثر استراتيجية األساسي, كالكشؼ عف  السابعلدل طمبة الصؼ  التأممي
 لدل عينة الدراسة. التفكير التأمميميارات 

 إعداد بنود الختبار: 2.6.3

ختبار التفكير التأممي حيث اء انقامت بب بعد اطبلع الباحثة عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة,
كاحد بدائؿ  ةمف نكع االختيار مف متعدد حيث يتككف السؤاؿ مف مقدمة كأربع بندان  (25)تككف مف 

 :ت ألنو يتميز بما يأتياختيار ىذا النمط مف االختبارا منيا يمثؿ اإلجابة الصحيحة, كتـٌ 

  ٌنة كبيرة مف مفردات محتكل الدراسة, مما يجعمو يتصؼ بالشمكؿ.ي عيٌ يغط 
 .قياسو لقدرات متنكعة مثؿ التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ 
 .خمكه مف ذاتية المصحح 
 نتائجو. سيكلة كسرعة تصحيحو كاستخراج 
 .ارتفاع معاممي صدقو كثباتو 

 عند صياغة بنكد االختبار: مراعاة النقاط اآلتية كقد تـٌ 
 البنكد تراعي الدقة العممية كالمغكية. أف تككف 
 .أف تككف البنكد محددة ككاضحة كخالية مف الغمكض 
 .أف يتككف كؿ بند مف مقدمة تعقبيا أربع بدائؿ كذلؾ لتقميؿ التخميف 
 دائؿ كاضحة كمتجانسة مع المقدمة.أف تككف الب 
 (ج. ب. ( بينما تأخذ البدائؿ الترقيـ)أ.4.3.2.1تأخذ البنكد األرقاـ )د. 

 تصحيح الختبار: 3.6.3

 خاطئة. ةتعطى درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة, كصفر لكؿ إجاب

 

 



91 
 

 :قياس ميارات التفكير التأمميالتجريب الستطالعي لختبار  4.6.3

مف  ان ( طالب35تبار بصكرتو األكلية, تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية قكاميا )بعد إعداد االخ
كقد أيجريت التجربة  نتياخارج عي أفراد مجتمع الدراسة, كمف األساسي مف سابعالصؼ ال مبةط

 و.بيدؼ: حساب الصدؽ كالثبات لبلختبار, كتحديد زمنلبلختبار االستطبلعية 

 :صدق الختبار 5.6.3

عمى بندأ,  (35)ت الباحثة بعرض اختبار التفكير التأممي في صكرتو األكلية كالتي تككف مفقام
ميف مف ذكم االختصاص كالخبرة مف أساتذة جامعات كمكجييف كمعممي المغة مجمكعة مف المحكٌ 

جراء التعديبلت البلزمة, كأىـ النقاط التي ت , كتـٌ (1)العربية ممحؽ أخذ  ـٌ األخذ بآرائيـ كمبلحظاتيـ كا 
 آراء المحكميف فييا ىي:

 مدل انتماء الفقرات لؤلبعاد التي كضعت مف أجميا. -

 مدل السبلمة المغكية. -

 إمكانية الحذؼ كاإلضافة. -

ف إلى إعادة صياغة بعض العبارات لتككف أكثر كضكحان, كخصكصان البدائؿ, المحكمك كلقد أشار  -
بالباحثة إلى حذؼ كتعديؿ بعض البدائؿ  مما حداض البدائؿ كتعديؿ بعضيا, كأشاركا إلى حذؼ بع

عادة صياغة بعض األسئمة ليصبح االختبار بعد التحكيـ مككف مف   . (7)فقرة ممحؽ (25)كا 

 ثبات الختبار:  6.6.3

عادة االختبارالباحثة بإيجاد معامؿ الثبات باستخداـ ت قام كذلؾ  ,Test-Retest))طريقة االختبار كا 
ألكؿ ااط بيرسكف بيف متكسطي التطبيقيف, حيث قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار بحساب معامؿ االرتب

االختبار عمى تطبيؽ  (, حيث تـٌ 2018فبراير5 ( كفي المرة الثانية بتاريخ )2018يناير21 بتاريخ )
طالبان مف طبلب  (35), كتككنت مف ع الدراسة, كمف خارج عينتيافراد مجتمعينة استطبلعية مف أ

بع األساسي في مدرسة ذككر الشييد أبك جياد الثانكية, كبمغ معامؿ الثبات الصؼ السا
  معامؿ ثبات جيد كمقبكؿ. ككى (0.88)لبلختبار
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 تحديد زمن الختبار: 7.6.3

ات طمبة عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف إجاب الختبار التفكير التأمميحساب زمف تأدية الطبلب  تـٌ 
( دقائؽ لقراءة التعميمات, كأصبح 5, كبإضافة )( دقيقة40كسط الزمف )مت , كبمغالعينة االستطبلعية

 ( دقيقة.45الزمف الكمي لبلختبار )

 :الدراسة إجراءات 7.3

 : تنفيذ دراستيا اإلجراءات اآلتية اتبعت الباحثة في

مراجعة كمية الدراسات العميا بجامعة القدس كالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة المكجو إلى  -1
 .(10)التربية كالتعميـ جنكب الخميؿ ممحؽ يةر مدي

التكجو إلى مديرية التربية كالتعميـ جنكب الخميؿ كالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة المكجو إلى  -2
 .(11)المدارس في تربية كتعميـ جنكب الخميؿ؛ لتسييؿ ميمة تطبيؽ الدراسة ممحؽ

ت العبلقة بمكضكع الدراسة, كىك استخداـ االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذا -3
 في تنمية ميارة الفيـ القرائي كميارات التفكير التأممي. (K.W.L.Plus)استراتيجية 

اختيار المادة الدراسية كىي الدرس الثٌالث كالرابع كالخامس مف كتاب المغة العربية لمصؼ السابع  -4
عدا 2018/2017األساسي في الفصؿ الدراسي الثاني د دليؿ المعمـ لمدركس كفؽ استراتيجية كا 

((K.W.L.Plus(1), كالتحقؽ مف صدقو بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف ذكم الخبرة ممحؽ. 

إعداد أدكات الدراسة ) اختبار تنمية ميارة الفيـ القرائي, اختبار لقياس ميارات التفكير التأممي,  -5
جراء التعديبلت البلزمة, كالتحقؽ مف كالتحقؽ مف صدقيا بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكمي ف كا 

 ثباتيا.

لمتحقؽ مف تطبيؽ األدكات عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة, كمف خارج عينة الدراسة؛  -6
, كالتحقؽ مف سبلمة الفقرات ككضكحيا كلتدكيف استفسارات الطمبة كحساب معامؿ ثبات أداتي الٌدراسة

ر, كتحديد الزمف البلـز لبلختبار) مف خبلؿ حساب متكسط الكقت الصعكبة كالتمييز لفقرات االختبا
 الذم استغرقو أكؿ طالب أنيى االختبار كالكقت الذم استغرقو آخر طالب(.
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 ةتطبيؽ الدراسة فييا, كاالجتماع مع المدير كالمعمميف لمتعاكف مع الباحث اختيار المدارس التي تـٌ  -7
التجريبية كالضابطة فييا, كتكزيع المادة الدراسية عمى مف أجؿ تطبيؽ الدراسة, كتعييف الشعب 

لبلسترشاد بيا, كاالستفادة منيا  ((K.W.L.Plusالمعمميف بعد صياغتيا كتعريفيا باستخداـ استراتيجية 
 كشرحيا لمطمبة في الشعب التجريبية.

بلليا مناقشة مف خ تدريب المعمميف عمى تطبيؽ الدراسة مف خبلؿ سمسمة مف المقاءات معيـ, تـٌ  -8
 الدليؿ كالخطكات البلـز اتباعيا في التدريس.

ميارات التفكير التأممي كاختبارات قبمية عمى عينة الدراسة كاختبار  تطبيؽ اختبار الفيـ القرائي  -9
 كميا) التجريبية كالضابطة(, كذلؾ في بداية التجربة.

بع كالخامس لممجمكعة التجريبية س الثالث كالرابيؽ التجربة ) حيث تـ تدريس الدر بدء تط -10
 كتدريسيا لممجمكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية(. ((K.W.L.Plusاستراتيجية باستخداـ 

فيـ القرائي كاختبار ميارات التفكير التأممي بعد القياـ بالتجربة عمى التطبيؽ اختبار ميارة  -11
 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة, كفي نفس الكقت .

حصائية د النتائج كالقياـ بالمعالجات اإلميارات التفكير التأممي كرصع االختبارات كاختبار جم -12
 المناسبة الستخراج النتائج كتفسيرىا.

 تفسير النتائج كمناقشتيا بشكؿ عممي كمكضكعي. -13

 كتابة التكصيات كالمقترحات, ككضع تجربة الباحثة بيف يدم الباحثيف البلحقيف. -14

 الدراسة تمتغيرا 8.3

في تنمية ميارة  (K.W.L.Plus)أثر استخداـ استراتيجية  صممت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى
الفيـ القرائي كميارات التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي, كاشتممت عمى مجمكعة مف 

 المتغيرات كىي:
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 المتغير المستقل: 1.8.3

, كاستراتيجية المعرفة السابقة ريقة االعتياديةس كىي بمستكييف الططريقة التدري -
 (  .(K.W.L.Plusكالمكتسبة

 مستكييف: )ذكر, أنثى(.الجنس كىك ب -

 المتغيرات التابعة: 2.8.3

 كتتضمف متغيريف ىما:

 ميارة الفيـ القرائي. -1

 ميارات التفكير التأممي. -2

 تصميم الّدراسة: 9.3

O4 O3  O2 O1 C 

O4 O3 X O2 O1 E 

 

C. المجمكعة الضابطة : 

E. المجمكعة التجريبية : 

X  المعالجة : 

O1. االختبار القبمي لميارة الفيـ القرائي : 

O2.  االختبار القبمي لميارة التفكير التأممي : 

O3. االختبار البعدم لميارة الفيـ القرائي : 

O4 االختبار البعدم  لميارة التفكير التأممي :. 
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 صائية:حالمعالجات اإل 10.3

بعد االنتياء مف التطبيؽ البعدم, قامت الباحثة بتصحيح أداتي الدراسة كرصد الدرجات, كككف 
ىذه الدراسة مف الدراسات التجريبية التي تعتمد عمى المقارنة بيف مجمكعتيف, كالختبار فركض 

حيث استخدمت ( (SPSSالباحثة باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  تالدراسة قام
 األساليب اإلحصائية اآلتية:الباحثة 

, كحساب معامؿ (Test-Retestعادة االختبار )حساب ثبات األداة باستخداـ االختبار كا  . أ
 االرتباط بيرسكف .

حصاء الكصفي استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات المجمكعتيف اإل . ب
 الضابطة كالتجريبية.

( لبحث الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية ANCOVAميؿ التغاير الثنائي المصاحب )اختبار تح. ت
كالضابطة, كبيف الذككر كاإلناث, كبحث التفاعؿ بيف الطريقة كالجنس مع استبعاد أثر التطبيؽ 

 القبمي مف التجربة.

لخامس مف لحساب معامؿ الثبات لتحميؿ الدرس الثالث كالرابع كا cooper. معادلة ىكلستي ككبرث
 مقرر المغة العربية لمصؼ السابع.
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 الفصل الرّابع: عرض نتائج الدراسة

  

 .النتائج المتعّمقة بالسؤال األّول 1.4

 .النتائج المتعّمقة بالسؤال الثّاني 1.4
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الّدراسة

ستخداـ يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة, كالتي ىدفت إلى استقصاء أثر ا
في تنمية ميارة الفيـ القرائي كالتفكير التأممي  ((K.W.L.Plusاستراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة 

لدل طمبة الصؼ السابع األساسي, ككذلؾ معرفة ما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة 
 التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

 :تبعان لممتغيرات التابعة كما يأتي كفيما يمي عرض لمنتائج في ىذا الفصؿ    

 النتائج المتعّمقة باإلجابة عن السؤال األّول: 1.4

في  K.W.L.Plus))ثر استخدام استراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبة أما الذم ينص عمى :" 
تنمية ميارة الفيم القرائي لدى طمبة الصف السابع األساسي؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف 

 ة التدريس والجنس والتفاعل بينيما؟طريق

كلئلجابة عف السؤاؿ األٌكؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات 
اختبار ميارة الفيـ القرائي, كذلؾ بحسب الطريقة  لمجمكعتيف التجريبية كالضابطة فيالطمبة في ا

 ابية كاالنحرافات المعيارية.( المتكسطات الحس1.4كالجنس, كيبيف الجدكؿ)
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طريقة الفيـ القرائي حسب  (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الختبار ميارة(1.4جدكؿ
 كالجنس في االختباريف القبمي كالبعدم.التدريس 

 
 المتغير

 الختبار البعدي الختبار القبمي
المتوسط  

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 العدد

طريقة 
 التدريس

 64 6.07 17.78 64 4.59 8.18 التجريبية
 66 5.70 11.78 66 4.52 5 5.6 الضابطة

 130 6.44 14.4 130 4.71 6.9 المجموع
 61 6.25 13.14 61 5.65 7.08 ذكور الجنس

 69 6.45 15.52 69 3,74 6.73 اناث
 130 6.44 14.40 130 4.71 6.90 المجموع

 

( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية لدرجات الطمبة في اختبار (1.4يبلحظ مف الجدكؿ 
ظيرت النتائج مف خبلؿ الجدكؿ أف المتكسط أالفيـ القرائي بيف الطريقتيف الضابطة كالتجريبية, حيث 

الحسابية  اتمف المتكسط كىي قيمة أعمى (17.78)الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية بمغ 
كبانحراؼ  (11.78) , لممجمكعة الضابطة بمتكسط حسابي بمغ (6.07)كبانحراؼ معيارم بمغ 

 .(5.70)معيارم بمغ

( أف المتكسطات الحسابية لدرجات اإلناث أعمى مف (1.4كما أظيرت النتائج مف خبلؿ الجدكؿ
بانحراؼ معيارم  (13.14)سابي لمذككرالمتكسطات الحسابية لدرجات الذككر, حيث بمغ المتكسط الح

 .(6.45)بانحراؼ معيارم قيمتو(15.52) , كلئلناث المتكسط الحسابي (6.25)قيمتو

لدرجات الطمبة ذات داللة إحصائية كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية 
,   (ANCOVA)الثنائي احبالمص ر تحميؿ التغايراستخداـ اختبا , تـٌ ((α≤0.05عند المستكل 

 :اآلتي (2.4)ككانت النتائج كما في جدكؿ
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تنمية درجات الطمبة في ل (ANCOVA)المصاحب الثنائي تحميؿ التغاير اختبار : نتائج (2.4)جدكؿ 
 كالجنس كالتفاعؿ بينيما. طريقة التدريس الفيـ القرائي حسب ميارة

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

 متوسط
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الدللة 
 المحسوبة

 0.001 19.34 561,55 1 561.55 الختبار القبمي
 *0.001 17.91 519.95 1 519.95 طريقة التدريس

 *0.001 7.06 205.09 1 205.09 الجنس
 0.46 0.53 15.56 1 15.56 لطريقةالجنس*ا
   29.02 125 3627.87 الخطأ

    130 32345.00 المجموع المعدل

 ((α≤0.05* دالة عند مستكل الداللة 

 :لنتائج المتعّمقة بطريقة التدريسا

قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف  أفٌ  (2.4)يبلحظ مف الجدكؿ 
 اتيجية( كالتجريبية ) التي درست بطريقة استر ) التي درست بالطريقة االعتيادية الضابطة

(K.W.L.Plusفي اختبار ميارة )  مستكل  قيمة كأفٌ  (17.91)ىيالفيـ القرائي بحسب المجمكعة
, كعميو يتـ ((α≤0.05 اإلحصائية , كىذه القيمية أقؿ مف مستكل الداللة(0.001) الداللة المحسكبة

حصائية عند مستوى إ" ل توجد فروق ذات دللة أٌنو  رفض الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى
تنمية ميارة الفيم القرائي لدى طمبة الصف السابع الحسابية ل( بين متوسطات (α≤0.05الدللة 

, مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف درجات طمبة األساسي تعزى لطريقة التدريس"
 فٌ طمبة المجمكعة التجريبية,  األمر الذم يقكدنا إلى االستنتاج أدرجات المجمكعة الضابطة مقارنة مع 

الستخداـ استراتيجية  ((α≤0.05اإلحصائية ىناؾ أثران ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
(K.W.L.Plus) .في تنمية ميارة الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ السابع تعزل لطريقة التدريس 

نمية ميارة كلمعرفة مصدر الفركؽ تـ حساب المتكسطات الحسابية الميعٌدلة كاألخطاء المعيارية لمتغير ت
 .(3.4)الفيـ القرائي, كما في الجدكؿ
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 تنمية ميارة الفيـ القرائي كاألخطاء المعيارية الختبارلة الميعدٌ : المتكسطات الحسابية (3.4)جدكؿ 
 .لدل أفراد العينة حسب طريقة التدريس البعدم

 الخطأ المعياري لعدّ المتوسط الحسابي المُ  طريقة التدريس

 0.91 16.45 التجريبية

 0.67 12.27 الضابطة

 

ؿ لممجمكعة التجريبية التي درست بطريقة عدٌ أف المتكسط الحسابي المي  (3.4)يبلحظ مف الجدكؿ
عدؿ لممجمكعة كىي قيمة أعمى مف المتكسط الحسابي المي  (16.45)ىك  (K.W.L.Plus)استراتيجية 

الفركؽ بيف  دؿ عمى أفٌ , مما ي (12.27)الذم بمغ بطة التي درست بالطريقة االعتياديةالضا
 المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة التجريبية.

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:

أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف  (2.4)يتضح مف الجدكؿ رقـ
 المعرفةجية ( كالتجريبية ) التي درست بطريقة استراتيطة) التي درست بالطريقة االعتياديةالضاب

 (7.06)( في اختبار ميارة الفيـ القرائي بحسب متغير الجنس ىي (K.W.L.Plusالسابقة كالمكتسبة
االحصائية كىذه قيمة أقؿ مف مستكل الداللة  (0.001) مستكل الداللة المحسكبةكأف قيمة 
α≤0.05))لضابطة , مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف درجات طمبة المجمكعة ا
" طمبة المجمكعة التجريبية, كعميو يتـ رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنودرجات مقارنة مع 

( بين متوسطات  (α≤0.05 اإلحصائية ل توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة
ألمر الذم ا  الفيم القرائي لدى طمبة الصف السابع األساسي تعزى لمجنس"ميارة تنمية ل الحسابية

الستخداـ  ((α≤0.05ىناؾ أثران ذا داللة إحصائية عند مستكل الداللة  يقكدنا إلى استنتاج أفٌ 
في تنمية ميارة الفيـ القرائي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي تعزل  ((K.W.L.Plusاستراتيجية 

 لمجنس.
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 فيالجنس المعيارية لمتغير  كلمعرفة مصدر الفركؽ تـ حساب المتكسطات الحسابية الميعٌدلة كاألخطاء
 .(4.4)تنمية ميارة الفيـ القرائي كما في الجدكؿ

تنمية ميارة الفيـ الختبار البعدم للة كاألخطاء المعيارية عدٌ : المتكسطات الحسابية المي (4.4)جدكؿ 
  .القرائي حسب الجنس

 الخطأ المعياري لعدّ المتوسط الحسابي المُ  الجنس

 0.69 13.10 ذكور

 0.64 15.62 إناث

 

( كىك أقؿ مف المتكسط (13.10ؿ لذككر بمغ عدٌ أف المتكسط الحسابي المي  (4.4)يتبيف مف الجدكؿ 
 الفركؽ بيف الجنسيف كانت لصالح اإلناث. (, مما يدؿ عمى أفٌ (15.62الحسابي لئلناث الذم بمغ 

 والجنس:التدريس  طريقةالنتائج المتعّمقة بالتفاعل بين 

أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفركؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف  (2.4)يتضح مف الجدكؿ 
( كالتجريبية ) التي درست بطريقة استخداـ استراتيجية ة ) التي درست بالطريقة االعتياديةالضابط

K.W.L.Plus  )  التدريس كالجنس طريقة في اختبار تنمية ميارة الفيـ القرائي بحسب التفاعؿ بيف
 , كىي قيمة أعمى مف مستكل الداللة(0.46) المحسكبةمستكل الداللة قيمة  كأف (0.53)ىي

" ل توجد فروق ذات و, كعميو يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنٌ (α≤0.05) اإلحصائية
تنمية ميارة الحسابية لمتوسطات ال( بين α≤0.05)اإلحصائية حصائية عند مستوى الدللة إدللة 

 لدى طمبة الصف السابع األساسي تعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس".الفيم القرائي 
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 النتائج المتعّمقة باإلجابة عن السؤال الثّاني: 2.4

في تنمية ميارات التفكير  (K.W.L.Plus)ما أثر استخدام استراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبة 
مف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس التأممي لدى طمبة الصف السابع األساسي؟ وىل يخت

 والجنس والتفاعل بينيما؟

كاالنحرافات المعيارية عمى  كلئلجابة عف السؤاؿ الثٌاني قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية
 ميارات التفكير التأممي. اختبار

ف المجمكعتي اعتماد درجات الطمبة في كلحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية, تـٌ 
كالجنس, كيبيف أممي كذلؾ بحسب طريقة التدريس ميارات التفكير التالضابطة ك التجريبية عمى اختبار 

 ىذه المتكسطات كاالنحرافات المعيارية. (5.4)جدكؿ

طريقة ميارة التفكير التأممي حسب : المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الختبار (5.4)جدكؿ 
 نس في االختباريف القبمي كالبعدم.كالج التدريس

 
 المتغير

 الختبار البعدي الختبار القبمي
المتوسط  

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 العدد

طريقة 
 التدريس

 64 3.02 18.54 64 4.08 15.14 التجريبية
 66 4.10 14.46 66 5.03 11.45 الضابطة

 130 4.02 16.23 130 4.93 13.26 المجموع
 61 4.45 15.77 61 5.32 12.09 ذكور الجنس

 69 3.58 16.63 69 4.33 14.30 اناث
 130 4.02 16.23 130 4.93 13.26 المجموع

 ((α≤0.05* دالة عند مستكل الداللة 

 بة في اختبارات الحسابية لدرجات الطمىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسط أفٌ  (5.4)يتضح مف الجدكؿ
 ظيرت النتائج مف خبلؿ الجدكؿ أفٌ أالضابطة كالتجريبية, حيث  التفكير التأممي بيف المجمكعتيف
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كىي قيمة أعمى مف  المتكسط الحسابي  (18.54)المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة التجريبية بمغ 
 سط حسابي بمغ , كلممجمكعة الضابطة بمتك (3.02)لممجمكعة الضابطة كبانحراؼ معيارم بمغ 

 .(4.10)كبانحراؼ معيارم بمغ (14.46)

المتكسطات الحسابية لدرجات اإلناث أعمى مف  ( أفٌ (5.4كما أظيرت النتائج مف خبلؿ الجدكؿ
بانحراؼ معيارم  (15.77)المتكسطات الحسابية لدرجات الذككر, حيث بمغ المتكسط الحسابي لمذككر

 .(3.58)بانحراؼ معيارم قيمتو(16.63) , كلئلناث المتكسط الحسابي (4.45)قيمتو

كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لدرجات الطمبة ذات داللة إحصائية 
, (ANCOVA) الثنائي المصاحب  استخداـ اختبار تحميؿ التغاير , تـٌ ((α≤0.05عند المستكل 

 :اآلتي (6.4)ككانت النتائج كما في جدكؿ

ميارات  لمتكسطات اختبار (ANCOVA) الثنائي المصاحب نتائج تحميؿ التغاير :(6.4)جدكؿ
 التفكير التأممي حسب الطريقة كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى الدللة 
 المحسوبة

 0.001 80.21 633.87 1 633.81 الختبار القبمي
 *0.001 9.90 78.29 1 78.29 طريقة التدريس

 0.61 0.25 2.03 1 2.03 الجنس
 0.96 0.001 0.01 1 0.01 الجنس*الطريقة

   7.902 125 987.780 الخطأ
    130 36334.00 المجموع المعدل

    129 2087.07 الكمي المعدل

 ((α≤0.05* دالة عند مستكل الداللة 
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 طريقة التدريس:النتائج المتعّمقة ب

أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف  (6.4)يتضح مف الجدكؿ 
 K.W.L.Plus اتيجية( كالتجريبية) التي درست بطريقة استر طة) التي درست بالطريقة االعتياديةالضاب

الداللة  مستكل ةكأف قيم (9.90)ىي طريقة التدريستفكير التأممي بحسب ( في مقياس ميارات ال
, كعميو يتـ رفض ((α≤0.05 اإلحصائية , كىي أقؿ مف مستكل الداللة (0.001) محسكبةال

حصائية عند مستوى الدللة إ" ل توجد فروق ذات دللة والفرضية الصفرية التي تنص عمى أنٌ 
(α≤0.05 بين )سابع تنمية ميارات التفكير التأممي لدى طمبة الصف الل الحسابية متوسطاتال

حصائية عند إاألمر الذم يقكدنا إلى استنتاج أف ىناؾ أثران ذا داللة ", األساسي تعزى لطريقة التدريس
في تنمية ميارات التفكير التأممي  (K.W.L.Plus)الستخداـ استراتيجية  ( (α≤0.05 مستكل الداللة

 لدل طمبة الصؼ السابع األساسي تعزل لطريقة التدريس.

لة عدٌ حساب المتكسطات الحسابية المي  كؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية, تـٌ الفر  كلمعرفة مصدر
في تنمية   K.W.L.Plusكاألخطاء المعيارية لمتغير استخداـ استراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة

 .(7.4)ميارات التفكير التأممي كما في الجدكؿ

طاء المعيارية لمتغير ميارات التفكير التأممي حسب كاألخ لة الميعدٌ  : المتكسطات الحسابية(7.4)جدكؿ
 طريقة التدريس.

 الخطأ المعياري لمعدّ المتوسط الحسابي الُ  الطريقة
 0.36 17.10 المجموعة التجريبية
 0.36 15.40 المجموعة الضابطة

 

يقة ؿ لممجمكعة التجريبية) التي درست بطر عدٌ أف المتكسط الحسابي المي  (7.4)يتبيف مف الجدكؿ 
كىي قيمة أعمى مف متكسط  (17.10)( ىكK.W.L.Plusاستراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة 

, مما يدؿ  (15.40)( الذم بمغطة) التي درست بالطريقة االعتياديةعدؿ لممجمكعة الضابالمي الحسابي 
 عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة التجريبية.
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 متغير الجنس: النتائج المتعّمقة ب

أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف  (6.4)يتضح مف الجدكؿ 
( كالمجمكعة التجريبية ) التي درست بطريقة استراتيجية ة ) التي درست بالطريقة االعتياديةالضابط

حسب متغير الجنس ( في مقياس ميارات التفكير التأممي K.W.L.Plusالمعرفة السابقة كالمكتسبة 
 اإلحصائية , كىي أعمى مف مستكل الداللة(0.61) الداللة المحسكبةمستكل قيمة  , كأفٌ (0.25)ىي
(α≤0.05) ٌل توجد فروق ذات دللة و, كعميو يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى أن "
ات التفكير التأممي تنمية ميار الحسابية لمتوسطات ال( بين (α≤0.05حصائية عند مستوى الدللة إ

 لدى طمبة الصف السابع األساسي تعزى لمجنس".

 النتائج المتعّمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس:

قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف  أفٌ  (6.4)يتضح مف الجدكؿ 
) التي درست بطريقة استراتيجية  كالمجمكعة التجريبية (ة ) التي درست بالطريقة االعتياديةالضابط

K.W.L.Plus في مقياس ميارات التفكير التأممي حسب التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس )
 اإلحصائية , كىي أعمى مف مستكل الداللة(0.96) الداللة المحسكبةمستكل , كأف قيمة (0.002)ىي
(α≤0.05كعميو يتـ قبكؿ الفرضية الصفرية كالتي تنص عمى أن ,)ل توجد فروق ذات دللة و "
تنمية ميارات التفكير التأممي ل الحسابيةمتوسطات ال( بين (α≤0.05حصائية عند مستوى الدللة إ

 لدى طمبة الصف السابع األساسي تعزى لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس".

 ممخص نتائج الّدراسة: 3.4

( في تنمية ميارة الفيـ القرائي لدل طمبة (α≤0.05 كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل داللة -1
 .((K.W.L.Plus الصؼ السابع األساسي تعزل لطريقة التدريس لصالح استراتيجية

( في تنمية ميارة الفيـ القرائي لدل طمبة (α≤0.05حصائيان عند مستكل داللة إكجكد فركؽ دالة  -2
 الصؼ السابع األساسي تعزل لمتغير الجنس كلصالح اإلناث.

( في تنمية ميارة الفيـ القرائي لدل (α≤0.05حصائيان عند مستكل داللة إعدـ كجكد فركؽ دالة  -3
 طمبة الصؼ السابع األساسي تعزل لمتفاعؿ بيف كؿ متغيرات طريقة التدريس كالجنس.
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( في تنمية ميارات التفكير التأممي لدل (α≤0.05حصائيان عند مستكل داللة إكجكد فركؽ دالة  -4
 (.(K.W.L.Plusالصؼ السابع األساسي تعزل لطريقة التدريس كلصالح استراتيجية  طمبة

( في تنمية ميارات التفكير التأممي (α≤0.05حصائيان عند مستكل داللة إعدـ كجكد فركؽ دالة  -5
 لدل طمبة الصؼ السابع األساسي تعزل لمتغير الجنس.

( في تنمية ميارات التفكير التأممي (α≤0.05حصائيان عند مستكل داللة إعدـ كجكد فركؽ دالة  -6
 لدل طمبة الصؼ السابع األساسي تعزل لمتفاعؿ بيف كؿ مف متغيرات طريقة التدريس كالجنس.
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 مناقشة نتائج الدراسة: الفصل الخامس

 

 ..مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول1.5

 .ثاني.مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال ال2.5

 ..التوصيات3.5

 . المقترحات.4.5
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 الخامس الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة النتائج والتوصيات

, كاألدكات المتمثمة في (K.W.L.Plus) ستراتيجيةالتكصؿ إلييا بعد تطبيؽ ا تي تـٌ في ضكء النتائج ال
كاختبار قياس التفكير التأممي عمى عينة الدراسة, الستقصاء أثر استخداـ اختبار ميارة الفيـ القرائي, 

في تنمية ميارة الفيـ القرائي كالتفكير التأممي, حيث تـ تجميع البيانات  ,((K.W.L.Plusاستراتيجية 
 كمعالجتيا إحصائيان, كرصدت النتائج المستقاة, لمناقشتيا في ىذا الفصؿ.

 مناقشة النتائج  1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول: 1.1.5

في تنمية ميارة الفيـ القرائي  (K.W.L.Plus)تسبة ما أثر استخداـ استراتيجية المعرفة السابقة كالمك
 لدل طمبة الصؼ السابع ؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟.

( بيف متكسط α≤0.05)حصائية عند مستكل الداللة إأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 
طمبة المجمكعة درجات كمتكسط  درسكا بالطريقة االعتياديةة الذيف طمبة المجمكعة الضابطدرجات 

عمى اختبار الفيـ القرائي, ككانت الفركؽ  K.W.L.Plus))التجريبية الذيف درسكا كفؽ استراتيجية 
مجمكعة التجريبية أعمى مف الطمبة في الدرجات لصالح المجمكعة التجريبية, حيث كاف متكسط 

 الضابطة.الطمبة في المجمكعة  متكسط درجات
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تعتمد في مككناتيا عمى   (K.W.L.Plus) استراتيجية السبب في ذلؾ يعكد إلى أفٌ  كترل الباحثة أفٌ 
بعيا مة كالمرتبة التي يتٌ النظرية البنائية في اكتساب المعرفة, فيي تتضمف مجمكعة مف الخطكات المنظٌ 

, رتكاز لربطيا بالمعرفة الجديدةكر ايا محالطمبة بحيث تعمؿ عمى تنشيط المعرفة السابقة لدييـ كجعم
مما يزيد مف فرصة تكليد أفكار جديدة كتككيف معنى لمتعمـ كاالحتفاظ بالمعرفة كعدـ نسيانيا, ككذلؾ 

ي ركح التحدم لدل الطمبة لمكصكؿ إلى اليدؼ كالحصكؿ عمى المزيد مف التعمـ كاالكتشاؼ كتعمؽ تنمٌ 
 خبراتيـ حكؿ المكضكع.

إعادة تنظيـ كبناء البنية المعرفية لمطمبة,  تساعد في ( (K.W.L.Plusاتيجية استر  باإلضافة إلى أفٌ 
ـ, مما كتعمؿ عمى تنمية قدرة الطمبة عمى التفكير السميـ كترتيب خطكات فيـ المقركء بشكؿ منظٌ 

التحديد كالتمييز الدقيؽ لممعمكمات, ككذلؾ تكزيع الطمبة  الطمبة بناء المعرفة كيساعدىـ فييسيؿ عمى 
عمؿ عمى تنمية  (K.W.L.Plus)مى شكؿ مجمكعات كمساعدة بعضيـ البعض في تعبئة جدكؿ ع

لمطمبة ركح المشاركة كالتعاكف كتعزيز فكرة التعمـ التي تجعؿ المتعمـ محكران لمعممية التعميمية, مما يتيح 
 التعامؿ مع دركس القراءة كتطكير االستراتيجيات المناسبة ليا.

تضمنت  (K.W.L.Plus)المادة التعميمية المبنية كفؽ استراتيجية  نتيجة إلى أفٌ كيمكف أف تعزل ىذه ال
 ة التعامؿ مع الدركس مما ساعد فيمجمكعة متنكعة مف األنشطة كاإلجراءات التي أتاحت لمطمبة زياد

 تسييؿ الفيـ كاالستيعاب كالتحميؿ, كثبات أثر التعمـ لمدة زمنية أطكؿ.

ة في تفكؽ المجمكعة التجريبية مف خبلؿ استخداـ استراتيجية ىذه النتيجة الكاضح كما أفٌ 
(K.W.L.Plus)  ٌزت في عمميا عمى بناء األسس يا ركٌ في تدريس ميارة الفيـ القرائي ما كانت لكال أن

السميمة في تنمية ميارة الفيـ القرائي لدل الطمبة, بصكرة اعتمدت عمى ربط المعارؼ السابقة بالبلحقة 
ؽ الفيـ القرائي يجابية مف قبؿ الطمبة داخؿ الحصة, كىذا بدكره عمٌ قة كاإلالمعمٌ شة مف خبلؿ المناق

معنى, كىذا ال  المعرفية السابقة كتحقيؽ تعمـ ذم لمدركس كجعميا كاضحة لدييـ, كمنسجمة في بنياتيـ
التعمـ,  ز عمى المعمـ كتيمؿ دكر الطالب في المشاركة في عمميةيتحقؽ بالطريقة االعتيادية التي تركٌ 

تراعي البنيات المعرفية السابقة لدل الطمبة كال قدراتيـ االستعدادية كالعمؿ عمى تنميتيا, بؿ ال يا كما أنٌ 
 يا تركز عمى  الحفظ كاالستظيار بعيدان عف التنمية الحقيقية لميارة الفيـ القرائي.أنٌ 
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كاجية الطمبة مف م الت الخكؼ كالخجؿاتراعي ح (K.W.L.Plus)استراتيجية  فمف الكاضح أفٌ 
تؤثر بدكرىا في طريقة المناقشة كالحكار عمى الطالب فتصيبو بعيكب في النطؽ كالتأتأة أنفسيـ, كالتي 

تأتي كعبلج بأف يمنح المعمـ الطالب الثقة بنفسو  ((K.W.L.Plus استراتيجيةبكالفأفأة, فالتدريس 
ركة في خطكات االستراتيجية مما ينعكس كيجنبو كؿ خكؼ كيجعمو يكاجو أقرانو الطمبة مف خبلؿ المشا

بة عمى الطالب إيجابيان كيجعمو مساىمان في إخراج الدرس مشاركان في أحداثو, كىذه الخطكات المرتٌ 
 كالمنظمة تؤكد في مساىمة جميع الطمبة فييا.

 ,2016),الػػػػػػػديب, )2017),النجيمػػػػػػػي)دراسػػػػػػػة  كتتفػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذه النتيجػػػػػػػة مػػػػػػػع نتػػػػػػػائج دراسػػػػػػػة كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف
, 2015),الصيداكم)(, 2015, )العتيبي 2016),العدكاف)(, كدراسة 2016(, )عمرك,2016)البمكم,
اسػتراتيجية راسات فاعمية استخداـ دحيث أظيرت ىذه ال (,2016كالبمييد,)الحكامدة,  ,2016),)مبسمط

K.W.L.  ,ك اكتسػػاب المفػػػاىيـ كاالتجاىػػػات بأنكاعيػػا فػػػي التحصػػيؿ كتنميػػػة القػػػيـ الخمقيػػة كالػػػكعي بيػػػا
كتنميػة ميػارة التفكيػر , كتعمػـ ميػارة القػراءة, ية, كتحميؿ المقادير الجبرية كمفيـك الذات الرياضػي, العمم

 كحؿ المسألة الرياضية, كالعديد مف المتغيرات المختمفة.

بيف  α≤0.05))حصائية عند مستكل الداللة إكما أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 
ات طمبة درجالضابطة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية, كمتكسط ات طمبة المجمكعة درجمتكسط 

رائي تيعزل عمى اختبار الفيـ الق (K.W.L.Plus)استراتيجية المجمكعة التجريبية الذيف درسكا كفؽ 
( 15.62( كلئلناث)(13.10عدؿ لذككرناث, حيث بمغ المتكسط الحسابي المي لمجنس ككانت لصالح اإل

الذككر درجات الطالبات في المجمكعة التجريبية أعمى مف متكسط درجات متكسط  مما يدؿ عمى أفٌ 
 في المجمكعة التجريبية.

ناث كاف لدييف دافعية كبيرة اإل احثة مع كبل الجنسيف كجدت بأفٌ كمف خبلؿ المقابمة التي أجرتيا الب
دد مف الحصص مف خبلؿ حضكر الباحثة لع ان جدان, كارتياح لتطبيؽ مثؿ ىذه الدراسة كذلؾ كاف ظاىر 

المنافسة الطالبات كمدل  جميع تسجؿ بيانات إيجابية خبلؿ مشاركة ةفي كمتا المدرستيف فكانت الباحث
كالنشاط الذم يسكد الحصة ت الجدكؿ عات في جمع المعمكمات كتعبئة بياناالتي كانت تتـ بيف المجمك 

حكؿ تطبيؽ ىذه  (12)ممحؽ رقـالكارد في ك كما يدعـ ىذه النتيجة التقرير الذم أعدتو  المعممة  ,
 الطالبات ارتفع تحصيميف الدراسي فٌ حيث رصد التقرير بأاالستراتيجية كمدل تأثيرىا عمى طالباتيا, 
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كأصبح لدييف ميكؿ كرغبة نحك دركس القراءة, كالمشاركة الفاعمة مف قبؿ جميع الطالبات دكف 
 .استثناء

دراسات السابقة في كجكد فركؽ بيف الجنسيف باستخداـ ال ىذه النتيجة أنيا جاءت منفردة عف كمما يميز
 .((K.W.L.Plusاستراتيجية 

( بيف متكسط α≤0.05)كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 
عمى اختبار الفيـ القرائي تيعزل  K.W.L.Plusاستراتيجية كفؽ ات طمبة المجمكعة الذيف درسكا درج

 يقة التدريس كالجنس.لمتفاعؿ بيف طر 

التدريس تناسب كؿ مف  في ((K.W.L.Plusاستراتيجية استخداـ  كيمكف تفسير ىذه النتيجة أفٌ 
ناث, حيث كاف كؿ مف المعمـ كالمعممة قريبيف إلى حد كبير في تدريسيـ لمدركس المحددة الذككر كاإل

في بداية   K.W.Lبتكزيع جدكؿفكانكا يقكمكف  (K.W.L.Plus)في الدراسة, كاستخداميـ الستراتيجية 
الحصة كيتابعكف الطمبة خبلؿ تعبئتيـ لمجدكؿ كحؿ أكراؽ العمؿ, كأيضان الكسائؿ العممية التي 

فٌ  تطبيؽ ىذه الدراسة جاء في ظركؼ  استعمميا كؿ مف المعمـ كالمعممة كانت متشابية إلى حد ما, كا 
مشتركة بينيـ كالمستكل التعميمي , فالبيئة متشابية مف حيث مستكل الطمبة في كبل الجنسيف

 األدكات نفسيا. كاالجتماعي لؤلىؿ متشابو, كما أفٌ 

( التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  2015عمكش, أبككتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )
يجيات الفيـ ( بيف متكسطي تحصيؿ الطمبة الذيف تدربكا عمى استراتα≤0.05)عند مستكل داللة 

بيف ي كالطمبة الذيف لـ يتدربكا عمى استراتيجيات الفيـ القرائي في المغة العربية تعزل لمتفاعؿ القرائ
التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة  (2017), كمع دراسة النجميكالجنس الطريقة

كؽ التي أظيرت عدـ كجكد فر ك  (2016)التدريس كالجنس في التحصيؿ, ككذلؾ مع دراسة سكيطي 
, (2016)تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس في حؿ المسألة الرياضية, كايضأن أظيرت دراسة مبسمط

 .بعدـ كجكد فركؽ تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس في تحصيؿ ميارة القراءة
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني لمدراسة: 2.1.5

في التفكير التأممي لدل طمبة  (K.W.L.Plus)السابقة كالمكتسبة  أثر استخداـ استراتيجية المعرفة ما
 الجنس كالتفاعؿ بينيما؟ طريقة التدريس ك الصؼ السابع؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ

( بيف متكسط α≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ان ىناؾ فركق أظيرت نتائج الدراسة أفٌ 
ات طمبة المجمكعة درجطة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية كمتكسط طمبة المجمكعة الضابدرجات 

عمى اختبار قياس التفكير التأممي, حيث كانت (K.W.L.Plus)استراتيجية التجريبية الذيف درسكا كفؽ 
كاف متكسط درجات الطمبة في المجمكعة التجريبية أعمى مف  كؽ لصالح المجمكعة التجريبية, إذالفر 

 مبة في المجمكعة الضابطة.متكسط درجات الط

في تنمية التفكير التأممي ساعد  K.W.L.Plusاستخداـ استراتيجية  الباحثة ىذه النتيجة إلى أفٌ  كتعزك
تعمؿ  (K.W.L.Plus)بصكرة سميمة, كذلؾ ألف استراتيجية تنمية ميارات التفكير التأممي في الطمبة 

في البنية المعرفية لدل الطمبة كعرضيا بصكرة عمى دمج المعمكمات الجديدة مع المعمكمات السابقة 
ز عمى ىرمية مف األكثر عمكمية إلى األقؿ عمكمية, كما تجعؿ الطمبة محكران لمعممية التعميمية كتركٌ 

ظيار قدراتيـ في التفكير التأممي, مما يؤدم إلى استيعاب الطمبة لممادة كزيادة ثقتيـ  نشاطيـ كا 
ألسمكب في التدريس زاد إقباؿ الطمبة عمى تنفيذ خطكات التفكير بأنفسيـ, كترل الباحثة أف جدة ا

التأممي, مما انعكس عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى الضابطة, كىذا مف شأنو أف يكلد لدل الطمبة 
تباع خطكات ت عمى كرقة اإلجابة مما يدؿ عمى اميارة تحميؿ األسئمة ككتابة المبلحظات كالمعطيا

فٌ التفكير التأممي ف ىذه االستراتيجية  ي اإلجابة , كليس لمحض الصدفة أك العشكائية في اإلجابة, كا 
استراتيجية ات مختمفة مف التفكير, كتككف ي التفكير كتسمح لمطمبة باستخداـ عمميتنمٌ 
(K.W.L.Plus) القدرات العقمية لمطمبة, كباإلضافة إلى  إلىألف تفتح المجاؿ إلمكانية التعرؼ  ان سبب
فت بعض األساليب مثؿ العصؼ الذىني كالتعمـ التعاكني, كطرح األسئمة االستراتيجية كظٌ ىذه  أفٌ 

جراء المقارنات,  كمناقشتيا, كاالستنتاج, كممارسة بعض عمميات التفكير العميا مثؿ إدراؾ العبلقات كا 
أدل إلى إنشاء  عف أفكارىـ, كتنمية التفكير التأممي لدييـ, كىذاالتأمؿ كالتعبير في كىذا ساعد الطبلب 

 جك مف التفكير في الصؼ.
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استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة  يعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير  أفٌ إلى كتشير الدراسات 
ت إلى تنمية ميارة الرؤية البصرية, كالكشؼ أدٌ  (K.W.L.Plus)استراتيجية التأممي, مف خبلؿ تطبيؽ 

إعطاء تفسيرات, كتنمية القدرة عمى كضع  كالقدرة عمىعف المغالطات, كالكصكؿ إلى استنتاجات, 
حمكؿ منطقية, كىذا كمو لو أثر مف خبلؿ اختبار ميارات التفكير التأممي الذم يعرض عمييـ بعد 

 .((K.W.L.Plusالمعرفة السابقة كالمكتسبة التدريس كفؽ استراتيجية 

إلى الفكرة الرئيسة المكجكدة في  كقد برز ذلؾ مف خبلؿ مكاقؼ عدة منيا: قدرة الطالب في الكصكؿ
مكجكدة في النصكص, كسرعة تفكير الطالب كقدرتو في قدرتو في الكصكؿ إلى استنتاجات النص, ك 

معنى مف كممة كاحدة, كقدرتو عمى إعطاء كتفسير  في سياؽ جديد أك اشتقاؽ الفاظ ذات كضع كممة
رة المكجكدة في النص مع الخبرات السابقة ؿ إلييا, كقدرتو عمى ربط الفككتبرير لممعمكمات التي تكصٌ 

كنت المكجكدة لديو, كقدرتو عمى ربط األفكار بما لديو مف معتقدات كاتجاىات, كمقارنة األفكار التي تكٌ 
مع أفكار األفراد المحيطيف بو كالكصكؿ إلى األفكار الصحيحة, كقدرتو عمى ربط المحتكل مع الفكرة 

 فكرة الطالب مع أفكار الطمبة اآلخريف.التي بدأ التفكير بيا, كمناقشة 

(, 2016كأمبكسعيدم,, (, )العدابية2017,نتيجة اتفقت مع دراسة )المحمدمكىذه ال
حيث أظيرت ىذه الدراسات مدل فاعمية تكظيؼ استراتيجيات تدريس مختمفة في ( 2017المصرم,)

 تنمية ميارات التفكير التأممي.

( بيف α≤0.05)ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد ف
استراتيجية المعرفة السابقة كالمكتسبة متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية الذيف درسكا كفؽ 

K.W.L.Plus)) .عمى اختبار مقياس التفكير التأممي تعزل لمجنس 

دمة كالتي تساكم بيف الجنسيف كتراعي الباحثة ذلؾ إلى عدالة طرؽ التدريس التجريبية المستخ عزككت
ناثان  ميكليـ كاتجاىاتيـ النفسية كالمعرفية كاالجتماعية داخؿ غرفة الصؼ, كىذا يؤكد أفٌ  الطمبة ذككران كا 

 لدييـ استعدادان لبلستفادة مف االستراتيجيات الحديثة في التدريس.

بة لـ يسبؽ ليـ أف تعاممكا معيا أك ىذا باإلضافة إلى معايشة الطمبة  في المجمكعة التجريبية, تجر 
قباالن عمى التعمـ كما أثٌ   رخاضكىا, أثار لدييـ رضا متساكو تقريبان بيف الجنسيف كما أثار لدييـ دافعية كا 

 فيميـ لميارات التفكير التأممي. في
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ذ, كما أف تطبيؽ التجربة في ظركؼ متشابية لكبل الجنسيف مف حيث المتغيرات)المديرية, زمف التنفي
 , جعؿ مف المتكقع أف يتساكل الذككر كاإلناث في النتيجة .(تكفر الكسائؿ كاألنشطة, كأكراؽ العمؿ

 (.2014)صالح, كدراسة (,2015(, كدراسة )أصبلف,2017مع دراسة )المصرم,كتتفؽ ىذه النتيجة 

متكسط  ( بيفα≤0.05)حصائية عند مستكم الداللةإكقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
درجات طمبة المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة 

مقياس التفكير التأممي تعزل  عمى اختبار (K.W.L.Plus)استراتيجية التجريبية الذيف درسكا كفؽ 
 اعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.لمتف

لمستخدمة تراعي الخصائص النمائية لكبل الجنسيف, كما طريقة التدريس ا الباحثة ذلؾ إلى أفٌ  عزككت
مكضكع الدراسة كىك  التفكير كالتأمؿ مف الخصائص التي تظير في ىذه المرحمة العمرية, كما أفٌ  أفٌ 

بالمنطؽ كالقياس كاستخبلص النتائج بناء عمى  تنمية ميارة الفيـ القرائي كالتفكير التأممي يتعمؽ
ية العاطفية كالكجدانية التي تكجد بدرجة أكبر لدل الطالبات؛ لذا جاء خطكات منظمة ال أثر لمناح

 األداء متقاربان.

كمػػػػػا أف طريقػػػػػة التػػػػػدريس المسػػػػػتخدمة فػػػػػي الدراسػػػػػة تراعػػػػػي ميػػػػػكؿ كخصػػػػػائص كػػػػػبل الجنسػػػػػيف, حيػػػػػث 
ناثػػػػػان بشػػػػػكؿ فاعػػػػػؿ فػػػػػي عمميػػػػػة الػػػػػتعمـ دكف إحساسػػػػػيـ باإلىمػػػػػاؿ أك التحييػػػػػز  يميػػػػػؿ الطػػػػػبلب ذكػػػػػكران كا 

تعطػػػػي لممعمػػػػـ كالمػػػػتعمـ حريػػػػة متابعػػػػة الطمبػػػػة  يػػػػاكذلػػػػؾ ألنٌ  ,التػػػػدريس المسػػػػتخدمة مثػػػػؿ بعػػػػض طػػػػرؽ
كؿ الطمبػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ الخطػػػػكات التػػػػي تقػػػػكـ عمييػػػػا طريقػػػػة التػػػػدريس, بحيػػػػث تػػػػتبلءـ مػػػػع حاجػػػػات كميػػػػ

ى تطبيػػػػػؽ الدراسػػػػػة فػػػػػي بيئػػػػػة متشػػػػػابية بػػػػػيف الجنسػػػػػيف مػػػػػف حيػػػػػث المتغيػػػػػرات كرغبػػػػػاتيـ, باإلضػػػػػافة إلػػػػػ
 ( التػػػػػػي أظيػػػػػرت عػػػػػػدـ كجػػػػػكد فػػػػػػركؽ 2017اسػػػػػػة مػػػػػع دراسػػػػػػة )المصػػػػػرم,الدخيمػػػػػة, حيػػػػػػث اتفقػػػػػت الدر 

الطمبػػػػػة الػػػػػذيف تػػػػػدربكا  ( بػػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػػاتα≤0.05الداللػػػػػة) حصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتكلإذات داللػػػػػة 
كا عمػػػػػى اسػػػػػتراتيجيات عمػػػػػى اسػػػػػتراتيجيات تنميػػػػػة ميػػػػػارات التفكيػػػػػر التػػػػػأممي, كالطمبػػػػػة الػػػػػذيف لػػػػػـ يتػػػػػدرب

 تفاعؿ بيف الجنس كالطريقة.عزل لمتنمية ميارات التفكير التأممي ت
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 :التوصيات 4.5

اع قط بالتكصيات  اآلتية لمقائميف عمى خمصت إلييا الدراسة, تتكجو الباحثة  في ضكء النتائج التي
  :التربية كالتعميـ

  ضركرة تضميف استراتيجيات ما كراء المعرفة بشكؿ عاـ كاستراتيجية((K.W.L.Plus   في بناء
 .المناىج الفمسطينية

 دريب المعمميف عمى أساليب متعددة لتدريس ىذه الميارة  مع مراعاة متابعة التطبيؽ داخؿ ت
 الحصة الصفية إداريان كفنيان.

  التركيز عمى تكظيؼ ميارات التفكير التأممي في تنمية ميارات المغة العربية, خاصة عندما يككف
 المعيار ىك تنمية الميارات المغكية كالتفكيرية.

 تيجيات تدريس ما كراء المعرفة خبلؿ تدريسيـ, كالتركيز عمى أدكار الطمبة, كتفاعميـ تكظيؼ استرا
لمتعمـ, كالمشاركة في مياـ التعمـ بحيث تعزز كتعمؽ  كتكجيييـ نحك استخداـ مصادر متنكعة

 فيميـ في القراءة.
  ضركرة تشجيع الطمبة عمى اكتساب المعرفة كتنظيميا كتعميقيا مف خبلؿ تدريبيـ عمى

 لما ليا مف أثر ايجابي عمى تعمميـ. ( (K.W.L.Plusاستراتيجية
  التأكيد عمى تكفير بيئة تعميمية يسكدىا جك مف المشاركة كالتعاكف كالمكدة, مما لو أثر فٌعاؿ في

 زيادة تحصيؿ الطمبة في الفيـ القرائي كتنمية ميارات التفكير التأممي لدييـ.

 .المقترحات4.5

 الباحثة تقترح: تكصمت الييا الدراسة فإفٌ في ضكء النتائج التي 

إجراء المزيد مف الدراسات في مجاؿ الفيـ القرائي كمظاىره عمى متغيرات أخرل كالدافعية,   -1
 كالتحصيؿ, كاالتجاىات.

 ( في تدريس مكاد دراسية أخرل. K.W.L.Plusعمؿ دراسات تبحث في أثر استخداـ استراتيجية ) -3

كاالستراتيجيات األخرل  (K.W.L.Plusالمعرفة السابقة كالمكتسبة)ستخداـ المقارنة بيف أثر ا -4
 ما كراء المعرفة في تحصيؿ الطمبة لمادة المغة العربية.جيات التابعة الستراتي
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 (1)ملحق

 أسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم للمادة التعليمية وأدوات الّدراسة 

 الرقـ االسـ التخصص/طبيعة العمؿ مكاف العمؿ
القدس المفتكحةجامعة  د. نبيؿ المغربي أ. عمـ النفس التربكم   1 

 2 د. محسف عدس المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس
 3 د. عفيؼ زيداف المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس
 4 د. غساف سرحاف المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس
ناصر د. إيناس المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس  5 
 6 د. إبراىيـ عرماف المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس
 7 د. زياد قباجة المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس

 8 د.سييؿ صالحة المناىج كأساليب التدريس جامعة النجاح الكطنية
 9 د. نسيـ بني عكدة دكتكراة لغة عربية جامعة الخميؿ

ب تدريس المغة العربيةأسالي جامعة القدس المفتكحة  10 د. محمكد الحريبات 
 11 أ. أحمد السكاعدة مشرؼ لغة عربية مديرية جنكب الخميؿ
 12 أ. إبراىيـ أبك جحيشة مشرؼ لغة عربية مديرية جنكب الخميؿ
 13 أ. نيباؿ المحسة مشرفة لغة عربية مديرية جنكب الخميؿ
لنجارأ. غصيف ا مشرؼ لغة عربية مديرية جنكب الخميؿ  14 
 15 أ. فتحي الذيبة مشرؼ لغة عربية مديرية جنكب الخميؿ

 16 أ. تيـ داكد مشرؼ لغة عربية مديرية يطا
جامعة الخميؿفي محاضر   17 أ. يكسؼ الحسني ماجستير لغة عربية 
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      عمادة الدراسات العميا 

 جامعة القدس

 

 

والخامسة من مقرر المّغة العربّية لمصف  دليل المعمم لتدريس الوحدة الثالثة والرابعة
السابع األساسي الجزء الثاني, وفقًا لستراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبة 

(K.W.L.PLUS)  . 

 

 إعداد الباحثة:

 سييمة إبراىيم سالم عواودة

 

 

 فمسطين -القدس

 م2018ه/1439
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 : دليل المعمم  (2)ممحق

لدرس الثالث, والرابع, والخامس من كتاب المغة بطاقة تحكيم دليل المعمم لتدريس ا
 K.W.L.plusوفقًا لستراتيجية  لمصف السابع العربية لمجزء الثاني

الدرجة العلمية:.................             األستاذ الدكتور:............                    

ظيفة/ مكان العمل:.............الو                التخصص:................                  

 السالمعلٌكمورحمةهللاوبركاته

"أثر  استخدام استراتيجية المعرفة السابقة تقكـ الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف 
في تنمية ميارة الفيم القرائي والتفكير التأممي لدى طمبة الصف السابع  (K.W.L.plus)والمكتسبة

معة القدس, كاستمـز ؿ درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جايكذلؾ لن في تربية جنوب الخميل"
 لممعمـ لتدريس دركس مف كتاب الٌمغة العربٌية الجزء الثاني لمصؼ السابع األساسي.إعداد دليؿو 

بداء آرائكـ كممحكظاتكـ حكلو, في ضكء خبرتكـ كذلؾ مف  حضرتكـلذا أرجك مف  بتحكيـ الدليؿ كا 
 حيث:

 لمعمـ مع خطكات استراتيجية مة دليؿ امدل مبلءk.w.l.plus  . 
 .دقة الصياغة ألىداؼ الدرس السمككية المتضمنة بالدليؿ 
 .كجكد اتساؽ بيف األىداؼ التعميمية لكؿ درس كمحتكاه 
 مة األنشطة الكاردة في الدرس ككذلؾ أكراؽ العمؿ بالنسبة لمستكل الطمبة.مبلء 
 و الدرس كاألىداؼ.مة أساليب التقكيـ المستخدمة لما يتضمنمبلء 

 وتفضلىا بقبىل فبئك االحترام والتقدير

 ييمة إبراىيـ عكاكدةالباحثة: س
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الدليل: مقدمة  

 -صمى اهلل عميو كسمـ   -شرؼ المرسميف سيدنا محمدأب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى الحمد هلل ر 
بعد: المعمـ األكؿ كالمبعكث رحمة لمعالميف أٌما  

 إلى المعمـ/ة/ الفاضؿ/ة : السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو......

في تدريس  لى كيفية استخداـ استراتيجية معينةإثابة المرشد الذم سيقكـ بإرشادؾ يعتبر دليؿ المعمـ بم
ة )شرطي المركر, عبد اهلل بف حذاف دركسثناء تدريس الأي تسييؿ عممؾ اعد فيس لذمالٌمغة العربٌية , ا

الٌسيمٌي, االبتسامة لغة القمكب( مف كتاب المغة العربية الجزء الثاني مف مقرر الصؼ السابع األساسي 
ؿ تيدؼ بشك ياستراتيجيات ما كراء المعرفة التىي إحدل  يكالت  k.w.l.plus , كفقان الستراتيجية 

لديو, كتجعؿ المعرفة لى تدريب المتعمـ عمى تحمؿ مسؤكلية تعممو, كتنشيط المعرفة السابقة إعاـ 
السابقة المحكر الرئيسي لممعرفة الجديدة ؛ حيث تعمؿ عمى استرجاع خبرات المتعمـ السابقة كربط 

 معنى. ابالقديمة كبالتالي يصبح التعمـ ذالمعرفة أك الخبرات الجديدة 

 كيشتمؿ الدليؿ عمى ما يمي :

)شرطي  دركستتعمؽ بتدريس الكجييات عامة , كت k.w.l.plus. نبذة عامة عف استراتيجية 1
المركر, عبد اهلل بف حذافة الٌسيمٌي , االبتسامة لغة القمكب( مف كتاب الٌمغة العربٌية الجزء الثاني 

 . k.w.l.plusلمصؼ السابع األساسي , المعاد صياغتيا كفقٌا لمخطكات اإلجرائية الستراتيجية  

 زيع الزمني لممكضكعات المراد تدريسيا .. األىداؼ العامة المرتبطة بتدريس الكحدات كالتك 2

 . خطة تدريس كؿ درس مف دركس مقرر الٌمغة العربٌية متضمنٌا:3

 .األىداؼ السمككية لكؿ درس 
 .المصادر كالكسائؿ التعميمية 
 .خطكات سير الدركس 
 .أسئمة التقكيـ 
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 : k.w.l.plusنبذة عن استراتيجية 

استراتيجيات ما كراء المعرفة , حيث تعتبر استراتيجية عمى أنيا إحدل  k.w.l.plusتعرؼ استراتيجية 
لى تنشيط معرفة الطبلب السابقة كجعميا نقطة انطبلؽ اك محكر ارتكاز إكاسعة االستخداـ , كتيدؼ 

لذم كاف يرمي ا Donna Ogleلربطيا بالمعمكمات الجديدة , كتنسب ىذه االستراتيجية الى دكنا أكجؿ
 كىي: عناصرربعة ألى إحيث تنقسـ  يف معنى لمتعمـ ,ى تكك عم بيا

                                             ?K: what I already knowماذا أعرؼ مسبقان 

حيث تتمثؿ الخطكة األكلى مف الخطكات كىي خطكة استطبلعية الستدعاء ما لدل الطمبة مف 
 معمكمات مسبقة حكؿ المكضكع.

                 ?W:what I want to learn               ريد أف اتعمـ ؟            أماذا 

لى تحديد ما يريدكف تعممو كتحصيمو مف خبلؿ ىذا المكضكع.إفي ىذه الخطكة يرشد الطمبة   

                              ?L: what learnedماذا تعممت ؟                             

ـ ما تعممكه مف المكضكع كمدل استفادتيـ منو.في ىذه الخطكة يطمب مف الطمبة تقكي  

Plus   خطكتيف ميمتيف تتمثؿ في قياـ الطالب بعمؿ خرائط مفاىيمية لممكضكع :(concept map) 
كخرائط المفاىيـ ىي  (summarizing Information)تعمميا  يثـ القياـ بتمخيص المعمكمات الت

البعض عف طريؽ خطكط أك أسيـ يكتب عمييا شكاؿ تخطيطية تربط المفاىيـ ببعضيا أعبارة عف 
كممات تسمى الربط لتكضيح العبلقة بيف مفيكـ كآخر , كعند إعداد ىذه الخرائط يراعي كضع المفاىيـ 

 األكثر عمكمية في قمة الشكؿ , ثـ تتدرج المفاىيـ األقؿ فاألقؿ.

 في  تدريس المّغة العربّية : K.W.L.Plus خطوات تطبيق استراتيجية 

اختيار المكضكع أك النص المراد تدريسو , كيقكـ المعمـ بكتابة عنكاف المكضكع عمى السبكرة , . 1
 كمع نبذه مكجزة عف أطره العامة , مثؿ سكؼ نتعرؼ عمى الشخصية الرئيسية في القصة .

عمى السبكرة , مذكراى الطمبة بالعمميات التى تقتضييا  k.w.l.plus). يقـك المعمـ برسـ جدكؿ )2
 ستراتيجية ككيفية التعامؿ مع كؿ حقؿ مف الحقكؿ ثـ تكزيع  جدكؿ العمؿ عمى الطمبة .اال
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اليـك كالتاريخ .....................               عنكاف الدرس..................            

 ماذا اعرف عن الموضوع؟
(k) 

عمم عن أأريد أن  ذاما
 الموضوع؟ 

(w) 

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 

   

 

 . يجعؿ المعمـ طبلبو كحدة كاحدة في صفيـ الدراسي , أك يقكـ بتقسيميـ الى مجمكعات صغيرة .3

 . تدريب المعمـ الطمبة عمى كيفية تعبئة الجدكؿ مف خبلؿ الخطكات التالية :4

كتابة المكضكع في أعمى الجدكؿ. -  

تكزيع الجدكؿ كأكراؽ نشاط عمى الطمبة . -  

, حيث يسجؿ فيو كؿ ما يعرفو  (K)لى العمكد األكؿ إجدكؿ كيكجو اىتماـ الطمبة يعرض المعمـ ال -
عف المكضكع . مف خبلؿ استثارة عقكليـ , كمناقشة ما يعرفكنو سابقان حكؿ المكضكع , ثـ تسجؿ 
اإلجابات مف قبؿ المعمـ عمى السبكرة , بيدؼ ربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات الحالية , كما أكدت  

ى ذلؾ النظرية البنائية , مف أف المعمكمات السابقة ىي األساس في التعمـ , كربط المعمكمات عم
السابقة بالمعمكمات الجديدة حيث تعتبر الخبرة السابقة لممتعمـ األساس الذم ينطمؽ منو لبناء المعرفة 

تعمـ , لتكجو نحك كثر الخطكات أىمية في خمؽ التحدم لدل المأالجديدة , لذا تعتبر ىذه الخطكة مف 
 ىدؼ العمـ .

, كفيو يسجؿ الطمبة كؿ ما يريدكف معرفتو  (W)ثـ يكجو المعمـ اىتماـ الطمبة إلى العمكد الثاني  -
لطمبة األسئمة عف المكضكع , كيساعدىـ المعمـ بأسئمة إيحائية حكؿ ما ىك مطمكب معرفتو , كيضع ا

 تي كالتعمـ النشط .يا كيشتمؿ ذلؾ عمى التعمـ الذانالمراد اإلجابة ع
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يككف فييا المتعمـ  يتحقؽ أىدافو كالت يتعميمية المتضمنة في  الدرس كالتالبدء بتقديـ النشاطات ال -
 محكر لمعممية التعميمية كالمعمـ مرشدان كمكجيان.

مؽ , كيسجؿ (, بعد دراسة المكضكع بشكؿ متع(Lاألسئمة في العمكد الثالث عف يجيب المتعمـ  -
تعمميا خبلؿ مكضكع الدرس لتكممة الجدكؿ, كيقكـ المعمـ بمناقشة المعمكمات  يلمعارؼ التالخبرات كا

الجديدة مع الطمبة كيطمب منيـ مقارنتيا مع ما كانكا يريدكف تعممو في العمكد الثاني , مبلحظان أية 
 لى كاجب أك نشاط بحثي إضافي .إتـ اإلجابة عمييا كيمكف تحكيميا اسئمة لـ ت

طمبة ما تعممكه في شكؿ خريطة مفاىيمية , أك خريطة ذىنية , كعممية تقكيمية يمخص ال -
 لبلستراتيجية .

تعمميا . يلمدرس كالمعمكمات الت ان طالب ممخص يكتب كؿ -  

يمكف أف يكظؼ المتعمـ الخبرات الجديدة في سياقات حياتية. -  

امسة من مقرر اّلمغة العربّية لمصف األىداف العامة المرتبطة بتدريس الوحدات الثالثة والرابعة والخ
  السابع األساسي

 بعة كالخامسة  مف مقرر الٌمغة العربٌية أف يككنكا قادريفايتكقع مف الطمبة بعد دراسة الكحدة الثالثة كالر 
  :عمى

 االستماع بعناية مع االحتفاظ بأكبر قدر مف الحقائؽ كالمفاىيـ. -1

 ادة المسمكعة .الكصكؿ الى المعاني الضمنية في الم -2

 نبذة عف النصكص كمؤلفييا. إلىالتعرؼ  -3

  سميمة.قراءة قراءة النص  -4

 فييا. ةاستنتاج األفكار الرئيس -5

 دات , كالتراكيب الجديدة.ر مفتكضيح معاني ال -6

 الربط بيف ما تعممكه, كالكاقع. -7
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 اإلجابة عف أسئمة الفيـ , كالتحميؿ, إجابة صحيحة. -8

 

مني لموضوعات الوحدة الثالثة والرابعة والخامسةالتوزيع الز   

 عدد الحصص زمن الدرس الدرس الوحدة 

 الكحدة الثالثة
 

 شرطي المركر
 

شباط/ األسبكع 
 الثالث+ الرابع

 حصة 14
 

عبد اهلل بف حذافة  الكحدة الرابعة
 الٌسيميٌ 

آذار/ األسبكع األكؿ+ 
 الثاني

 حصة 14
 

القمكباالبتسامة لغة  الكحدة الخامسة آذار/ األسبكع  
 الثالث+الرابع

 حصة 12
 

 

           K.W.L.Plusتخطيط الدرس وفق  استراتيجية 

رعنوان الوحدة شرطي المرو   

شرطي المرور, كان واخواتيا, كتابة األلف في آخر الفعل الثالثي درسمحتويات الوحدة :  

  14عدد الحصص:

عمى : ان أف يككف قادر  البالط بعد انتياء الدرس يتكقع مفاألىداف السموكية:   

 الدرس قراءة جيرية سميمة معبرة.  قراءة  -1

 ى مفيـك ذكم االحتياجات الخاصة. عرؼ إلت -2

 (., زماف, مكاف, أحداث, عقدة, الحؿشخصياتيد عناصر القصة ) حدت -3

 الجديدة في جمؿ مف إنشائو.المعاني ؼ يكظت -4

 دبي.ج الفكرة الرئيسة مف النص األاتخر اس -5
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:واألنشطة الوسائل التعميمية  

تصنع  يعرض فيديك عف قضية اإلرادة الت , لكحة بطاقات جيكب,, الكتاب المقررالوسائل: 
.المستحيؿ  

التعمـ الجماعي كالتعاكني, استخداـ أسمكب القصة , استخداـ أدكات متكفرة في بيئة المتعمـ  :األنشطة
كراؽ عمؿ.)التمثيؿ(, ايد التعميمي كمحيطو, مف أجؿ القياـ بالمش  

 مالحظة:

سمكب المجمكعات, حيث يمكف تقسيـ الصؼ أسمكب الدراسة المناسب كيفضؿ أيقكـ المعمـ بتحديد  -
 مجمكعات متساكية كغير متجانسة كيطمؽ اسـ عمى كؿ مجمكعة . ((6الى 

 يقـك المعمـ بيذه الخطكة في بداية كؿ درس مف الدركس القادمة . -

:خطوات سير الدرس  

يقكـ المعمـ بكتابة عنكاف الدرس )شرطي المركر( عمى السبكرة, مع نبذه مكجزة عف أطره العامة,  -1
 مثؿ : سكؼ نتعرؼ عمى قصة تتناكؿ قضية اإلرادة تصنع المستحيؿ. 

كأكراؽ نشاط عمى الطمبة , مذكران الطمبة  (K.W.L.plus)يقـك المعمـ بتكزيع جدكؿ العمؿ -2
 تيجية بعمميات ىذه االسترا

 عنكاف الدرس:..............                         اليكـ كالتاريخ:............

عرف عن الموضوع؟أماذا   
(K) 

مم عن اتعماذا أريد أن 
 (w)الموضوع؟ 

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 
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ؤاؿ ماذا تعرؼ عف الذم تتعمؽ باإلجابة عف الس (K)لى العمكد األكؿ إيكجو المعمـ اىتماـ الطمبة  -3
دتو ساعدتو في تحقيؽ حممو ليصبح شرطي مركر؟, حيث يسجؿ الطمبة ار إقصة الفتى حمكدة ككيؼ 

صبح شرطي مركر, مف خبلؿ استثارة عقكليـ, كمناقشة ما أقصة الفتى الذم  عف فيو كؿ ما يعرفكنو
 بكرة. يعرفكنو سابقان حكؿ مكضكع شرطي المركر, ثـ يسجؿ المعمـ اإلجابات عمى الس

 تتمثل ىذه الخطوة بمرحمة ما قبل القراءة

 ربع خطكات تتمثؿ في:أحيث تتككف ىذه المرحمة مف  

شرطي : يطمب المعمـ مف المتعمميف أف يقكمكا بالتفكير حكؿ ما يعرفكنو عف  العصف الذىني -1
ا, كيمكف , ثـ يقكـ الطمبة باستحضار ما لدييـ مف معمكمات حكؿ مكضكع القراءة كمناقشتيالمركر

لممعمـ أف يكجو مجمكعة مف األسئمة لممتعمميف لتعميؽ تفكيرىـ , كاستثارة معارفيـ كتنشيطيا, مثؿ : 
برأيكـ ما المقصكد بمفيـك اإلرادة؟, ما ىي كظيفة شرطي المركر؟, كيؼ مف الممكف أف يحقؽ 

إجاباتيـ في جدكؿ ىذه األسئمة, كيقكـ المعمـ برصد  فىدفو؟, فيقكـ الطمبة باإلجابة عاإلنساف 
 عرفو عف المكضكع؟أما الذم  (K)االستراتيجية في عمكد

ذكركىا, بحيث يبحثكف  يىذه الخطكة بتصنيؼ المعمكمات الت: يقكـ الطمبة في تصنيف المعمومات -2
عف مجمكعة مف األفكار المتشابية لجعميا في مجمكعة كاحدة, كيقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة في 

كمات, كدمج بعضيا ببعض ,  كيمكف لممعمـ أف ييعيف طمبتو في ىذه الخطكة  مف تصنيؼ ىذه المعم
خبلؿ تسجيمو لؤلفكار المتشابية في مجمكعة كاحدة عمى السبكرة , كيسأؿ : لماذا كضعنا األفكار في 
نفس المجمكعة؟ كمف الممكف أف يسمح ليـ بأف يفكركا بصكت مسمكع, كيقـك بتسجيؿ األفكار 

ميـ , كبعد ذلؾ يقكـ الطمبة باستكماؿ تصنيؼ المعمكمات كاألفكار المتشابية في المتشابية أما
 مجمكعة.

يصبح المتعممكف ماىريف في التعامؿ مع النصكص, عندما يككف  لدييـ القدرة توقع التالميذ:  -3
مية , عمى التنبؤ كالتكقع بما سيقدمو المعمـ مف معمكمات عف ىذا النص, كلكف يبدأ الطمبة بيذه العم

فإف المعمـ يمكنو أف يقكؿ لمطمبة : لك أردنا أف نكتب عف صفات شخصية حمكدة كما كردت في 
يمكف أف يضمنيا ىذا النص ؟ كمف خبلؿ ىذه الخطكة ي صناؼ المعمكمات التأمقركء, فما النص ال

 يمكف أف يحتكييا النص. يلعديد مف المعمكمات المتقدمة التفإف الطمبة سيفكركف با
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يكدكف معرفة إجاباتيا أثناء القراءة, كمف ىنا  ييقكـ الطمبة بتدكيف األسئمة الت مة الطمبة :أسئ -4
 بما يريدكف معرفتو عف مكضكع القراءة . (w)يقكمكف بتعبئة العمكد الخاص

إف دكر المعمـ في ىذه الخطكة ميـ جدان, اذ يساعد الطمبة في التركيز عمى األسئمة الميمة, كفي 
مات الجزئية كدفع التعارض بيف المعمكمات, كذلؾ بقكلو: ماذا نقصد بيذا؟ إذ إف طرح تكضيح المعمك 

 األسئمة يساعد الطمبة في تكجيييـ كمعرفة ىدفيـ مف القراءة, كيشجعيـ عمى القراءة, كىذا يجعميـ
 يركزكف بالنص كيراقبكف قراءتيـ.

 مثال:

 ......اليوم والتاريخ : ........ عنوان الدرس: شرطّي المرور

 ماذا اعرف عن الموضوع؟
(k) 

عن  رفماذا أريد أن اع
 الموضوع؟ 

(w) 

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 

عبارة  درس شرطي المركر -1
لج فييا الكاتب عف قصة يعا
تصنع  يرادة التقضية اإل

المستحيؿ, كتمثمت بالفتى 
حمكدة الذم كاف يعاني مف 

 شمؿ في ساقيو.
و الفتى حمكدة كاف يركؽ ل -2
ف يكك ف شرطي مركر أ

 كيتمنى أف يقؼ مكقفو.
ة كاف يكاجو الفتى حمكد  -3

مشمكؿ  نوسخرية مف زمبلئو أل
 ككيؼ يصبح شرطي مركر؟!.

. 

. 
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الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ )ماذا أريد أف  (W)يكجو المعمـ اىتماـ الطمبة الى العمكد الثاني  -4
سجؿ الطمبة كؿ ما يريدكف معرفتو عف مكضكع شرطٌي اتعمـ مف درس شرطٌي المركر؟(, كفيو ي

لطمبة األسئمة المراد يحائية حكؿ ما ىك مطمكب معرفتو, كيضع اإالمركر, كيساعدىـ المعمـ بأسئمة 
 يا.ناإلجابة ع

 وتتمثل ىذه الخطوة بمرحمة أثناء القراءة 

معمكمات الجديدة, باإلضافة حيث تتمثؿ ميمة الطمبة في ىذه المرحمة بالقراءة النشطة, كالبحث عف ال
إلى محاكلة اإلجابة عف األسئمة, كيقكـ المعمـ في البداية بتقسيـ النص إلى فقرات, كيقكـ الطبلب في 

ما الذم  (k)كتبكىا في نمكذج االستراتيجية  ياباتيـ في كؿ فقرة أك فقرتيف التىذه المرحمة بتحديد إج
عيف قبؿ قراءة النص لما تعممكه, ككذلؾ لما لـ يفيمكه اعرفو عف المكضكع؟ كبالتالي يصبح الطبلب كا

أك يستكعبكه اثناء القراءة, كعندما يقابمكف معمكمات جديدة , فإنو بإمكانيـ إضافة أسئمة جديدة 
ما الذم أريد أف أعرفو عف المكضكع؟, كليذا فإف الطمبة أثناء القراءة سيفكركف في ماذا   (w)لمعمكد

 .ـ, كربما يبدعكف اسئمة جديدة تقكدىـ أثناء القراءةقرأكا؟ كسيراقبكف تعممي

 مثال:

 اليوم والتاريخ : .............. عنوان الدرس: شرطّي المرور

 ماذا اعرف عن الموضوع؟
(k) 

ماذا أريد أن اعمم عن 
  (w)الموضوع؟

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 

عبارة  درس شرطي المركر -1
لج فييا الكاتب عف قصة يعا

تصنع  ياالرادة الت قضية
المستحيؿ, كتمثمت بالفتى 
حمكدة الذم كاف يعاني مف 

 شمؿ في ساقيو.
الفتى حمكدة كاف يركؽ لو  -2
ف شرطي مركر كيتمنى ف يكك أ

 أف يقؼ مكقفو.

 يالقضية الت إلىالتعرؼ  -1
 لجيا القصة .تعا
 ياإلرادة الت إلى التعرؼ -2

بح امتمكيا الفتى حمكدة ليص
عاقة شرطي مركر رغـ مف اإل

 كاف يعاني منيا. يالت
فعاؿ أردكد  إلىالتعرؼ  -3

 ةزمبلء الفتى حمكدة كنظر 
السخرية مف حمكدة ككيؼ 
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الفتى حمكدة كاف يكاجو   -3
نو مشمكؿ زمبلئو أل سخرية مف

 ككيؼ يصبح شرطي مركر؟!.
. 
. 

 يحمـ بأف يككف شرطي مركر.
مف المكضكع  يالتكسع ف -4

 خبلؿ التعرؼ عمى الصعكبات
تغمب عمييا الفتى حمكدة  يالت

 حتى يحقؽ ىدفو.
نتباه كذلؾ استعدادان لمدرس, حيث يقكـ الطمبة بدراسة المكضكع بشكؿ و المعمـ الطمبة لبليكجٌ  -5

, LCD جياز متعمؽ كيمكف أف يقكـ المعمـ بتكزيع بطاقات عف المكضكع, أك عرض الدرس بكاسطة
يريدكف اإلجابة ي التف مف خبراتيـ السابقة كمف األسئمة دييحيث يقـك الطمبة بتفحص المكضكع مستف

 عنيا كمسار لتكجيو تفكيرىـ .

)ماذا تعممت مف درس شرطي المركر؟(,  (L)يجيب الطمبة  عف السؤاؿ في العمكد الثالث  -6
تعمميا خبلؿ مكضكع الدرس لتكممة الجدكؿ, كيقكـ المعمـ بمناقشة  يرؼ التكيسجؿ الخبرات كالمعا

مات الجديدة مع الطمبة كيطمب منيـ مقارنتيا مع ما كانكا يريدكف تعممو في العمكد الثاني, المعمك 
 يا كيمكف تحكيميا إلى كاجب أك نشاط بحثي إضافي.نظان أية أسئمة لـ تتـ اإلجابة عمبلح

؟(, )ما الذم تعممتو (L)كذلؾ فإف الطمبة أثناء قراءتيـ عمييـ أف يدكنكا المعمكمات الجديدة في عمكد
كىذا سيساعدىـ في اختيار المعمكمات الجديدة في كؿ نص كفي ىذه المرحمة يجب عمى المعمـ 

ع يلى فقرات , حتى يستطإلميمة عمييـ مف خبلؿ تقسيـ النص سئمة الطمبة كتسييؿ اأالتركيز عمى 
قة دظ حبلو مف معمكمات سابقة, كعميو أف يفكنالطمبة الحصكؿ عمى المعمكمات المفيدة كربطيا بما يعر 

 أسئمة الطمبة, كالعمؿ عمى تصحيح المعمكمات الخاطئة إف كجدت.

 تتمثل ىذه الخطوة بمرحمة ما بعد القراءة 

طرحكىا قبؿ القراءة كأثنائيا  ياء القراءة, كمراجعة األسئمة التثنأيقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بما تعممكه 
اإلجابة عف بعض األسئمة, يشجعيـ المعمـ عمى جؿ تحديد المكقؼ منيا, فإف لـ يستطيع الطمبة أمف 

لـ  يجابة عف األسئمة التاعدىـ في اإلالبحث عف معمكمات إضافية, كذلؾ بقراءة مكاد إضافية تس
 جابة عنيا.يستطيعكا اإل
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ستراتيجية, ريطة مفاىيمية كعممية تقكيمية لبليطمب المعمـ مف الطمبة تمخيص ما تعممكه في خ -7 
تعمميا, كقد يتمثؿ الممخص بشكؿ قصة  يكتابة ممخص لمدرس كالمعمكمات التطالب بكأيضان قياـ كؿ 
 أك غير ذلؾ .

 دور المعمم :

 يظير دكر المعمـ في اآلتية:

الستثارة الدافع حكاؿ الطمبة كبطرح تمريف بسيط أالطمئناف عف تييئة الطمبة لمدرس مف خبلؿ ا -
كس عمى شكؿ مجمكعات., كتييئتيـ لمحصة , كاطمب منيـ الجم لممكضكع  

أسأؿ الطمبة ماذا يخطر في بالكـ عند سماعكـ بمفيـك اإلرادة. -  

أسأؿ ماذا تتكقعكف أف تدرسكا في ىذا الدرس. -  

دكر الذم يقكـ بو شرطي المركر.الأعرض ليـ فيديك عف  -  

دارت حكليا القصة. يح بشكؿ بسيط جدان عف الشخصية التشر أ -  

سمع عف شخصية تدعى كاف كأخكاتيا؟ أسأؿ المتعمميف مف منكـ -  

اشرح ليـ قصة لكاف كأخكاتيا بطريقة مبتكرة. -  

أشرح ليـ أدكار كاف كأخكاتيا بطرؽ عديدة كمثيرة . -  

كزع بطاقات عمييـ تكضح كظائؼ كاف كأخكاتيا.أ -  

اطمب منيـ تمثيؿ كظائؼ كاف كأخكاتيا كأدكارىا. -  

 دور المتعمم:

تية:دكر الطالب في اآل يتمحكر  

يجمس الطمبة عمى شكؿ مجمكعات ,  كتنتخب كؿ مجمكعة قائدان ليا. -  
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ة في القصة, كمف ثـ يقـك قائد كؿ مجمكعة تابة ما يعرفو عف الشخصية الرئيسيبدأ كؿ طالب بك -
 بكتابة ما تكصمت لو المجمكعة عمى السبكرة.

نع المستحيؿ كربطيا تص يرادة التـ يكـ يعرفيا عف قصة اإلل يدأ الطالب بالسؤاؿ عف األمكر التيب -
يعرفيا كتككيف افكار جديدة. يباألفكار الت  

:مرحمة التقويم  

في ىذه المرحمة يطمب المعمـ مف الطمبة :   

.إجراء تقكيـ لما تعممكه مف خبلؿ مقارنة ما تعممكه فعبلن بما كانكا يرغبكف في تعممو -  

لـ يحصمكا عمى إجابة ليا. يذكر األسئمة الت -  

تسجيميا  تـٌ  يجابات التمـ في صحيفة العمؿ كاإلكتبيا المع يعات في االسئمة  التمناقشة المجمك  -  

لـ يجب عمييا النص. يمناقشة األسئمة الت -  

مستكل النجاح الذم تحقؽ. إلىكانكا يعرفكنو حيث يتـ التعرؼ ما تعممكه بما  بيف مكازنة -  

 التقويم:

لنحك اآلتي:يمكف أف تككف أسئمة التقكيـ عمى ا  

 ة الكاردة في القصة؟تحدث عف الشخصية الرئيس -1

___________________________________________________________ 

 طيع أف تحقؽ ىدفؾ؟تمف بعد دراستؾ لدرس شرطٌي المركر, كيؼ تس -2

 ___________________________________________________________ 

 :تيةات اآلما معنى المفرد -3

__________________:_______________________             فارع:كثبة  
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 :تيةما جمع الكممات اآل -4

نخرة:_____________________                          
 العمارة:___________________

 يما ؟حدل أخكاتيا عميإدرس شرطي المركر, كادخؿ كاف أك  استخرج جممتيف اسميتيف مف -5

___________________________________________________________  

 عنوان الدرس : عبد اهلل بن حذافة الّسيميّ 

افة الّسيمّي, عابرون في كالم عابر, كان وأخواتيا.ذمحتويات الوحدة: عبد اهلل بن ح  

 14 عدد الحصص:

 األىداف السموكية: 

عمى: ان يككف قادر  أف الببعد انتياء الدرس يتكقع مف الط    

 مة عف عبد اهلل بف حذافة الٌسيمٌي بطرؽ مختمفة .معمكمات قيٌ جمع  -1

 الٌسيمٌي. ةمف معمكمات عف عبد اهلل بف حذاف ما يعرفو تذكر -2

 بيف معاناة األسرل في اإلسبلـ, كاألسرل عند غير المسمميف. ةقارنم -3

 نشائو.إمف  ةؼ الكممات الجديدة في النص بجمؿ مفيديكظت -4

 جمؿ كاف كأخكاتيا . التعرؼ إلى -5

:األنشطة والوسائل التعميمية  

صؿ  -صحابة النبي إلىلتعرؼ اجياز العرض, التعمـ التعاكني, إحضار كتاب رجاؿ حكؿ الرسكؿ 
سمكب التمثيؿ) تمثيؿ الحكار الذم دار بيف عبد اهلل الٌسيمٌي كمع قيصر ممؾ أاستخداـ -اهلل عميو كسمـ

.(الركـ  
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وات سير الدرس:خط  

 يسير الدرس كفؽ الخطكات اآلتية:

افة الٌسيمٌي(, ذيقـك المعمـ باإلعبلف عف مكضكع الدرس كيكتبو عمى السبكرة كىك) عبد اهلل بف ح -1
أحد صحابة رسكؿ اهلل صؿ اهلل عميو  إلىره العامة مثؿ سكؼ نتعرؼ اليـك مع نبذة مكجزة عف أط

 سبلـ.لى اإلإة ـ, كدكره الذم قاـ بو في الدعك كسم

كأكراؽ نشاط عمى الطمبة كيرسـ المعمـ عمى  (K.W.L.Plus)يقكـ المعمـ بتكزيع جدكؿ العمؿ  -2
 السبكرة مذكران بعمميات ىذه االستراتيجية

اليوم والتاريخ:.................                                عنوان الدرس:................      

وع؟عرف عن الموضأماذا   
(k) 

عن  رفعأما أريد أن 
 (w)الموضوع؟

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 

   

 

, ماذا تعرؼ الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ   (k)لى العمكد األكؿإيكجو المعمـ اىتماـ الطمبة  -3
الٌسيمٌي؟, حيث يسجؿ الطمبة فيو كؿ ما يعرفكنو عف عبد اهلل الٌسيمٌي, مف  ةعف عبد اهلل بف حذاف

بلؿ استثارة عقكليـ , كمناقشة ما يعرفكنو سابقان حكؿ مكضكع عبد اهلل الٌسيمٌي, ثـ نسجؿ اإلجابات خ
 مف قبؿ المعمـ عمى السبكرة.

 تتمثل ىذه الخطوة بمرحمة ما قبل القراءة

 ربع خطكات تتمثؿ في:أحيث تتككف ىذه المرحمة مف  

عبد اهلل بف ا يعرفكنو عف كا بالتفكير حكؿ م: يطمب المعمـ مف المتعمميف أف يقكم العصف الذىني -1
, ثـ يقكـ الطمبة باستحضار ما لدييـ مف معمكمات حكؿ مكضكع القراءة كمناقشتيا,  حذافة الٌسيميٌ 
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و مجمكعة مف األسئمة لممتعمميف لتعميؽ تفكيرىـ , كاستثارة معارفيـ كتنشيطيا, كيمكف لممعمـ أف يكجٌ 
ٌسيمٌي؟, ما الدكر الذم قاـ بو عبد اهلل الٌسيمٌي لنشر اإلسبلـ ؟, مف مثؿ : برأيكـ مف ىك عبد اهلل ال

ىذه األسئمة, كيقكـ المعمـ برصد إجاباتيـ في جدكؿ  فركـ ؟, فيقكـ الطمبة باإلجابة عىك ممؾ ال
 عرفو عف المكضكع؟أما الذم  (K)االستراتيجية في عمكد

ذكركىا, بحيث يبحثكف  ييؼ المعمكمات التىذه الخطكة بتصن: يقكـ الطمبة في تصنيف المعمومات -2
عف مجمكعة مف األفكار المتشابية لجعميا في مجمكعة كاحدة, كيقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة في 
تصنيؼ ىذه المعمكمات, كدمج بعضيا ببعض ,  كيمكف لممعمـ أف ييعيف طمبتو في ىذه الخطكة  مف 

عمى السبكرة , كيسأؿ : لماذا كضعنا األفكار في خبلؿ تسجيمو لؤلفكار المتشابية في مجمكعة كاحدة 
ركا بصكت مسمكع, كيقـك بتسجيؿ األفكار نفس المجمكعة؟ كمف الممكف أف يسمح ليـ بأف يفكٌ 

المتشابية أماميـ , كبعد ذلؾ يقكـ الطمبة باستكماؿ تصنيؼ المعمكمات كاألفكار المتشابية في 
 مجمكعة.

التعامؿ مع النصكص, عندما يككف  لدييـ القدرة  عمى ادريفقيصبح المتعممكف توقع التالميذ:  -3
عمى التنبؤ كالتكقع بما سيقدمو المعمـ مف معمكمات عف ىذا النص, كلكف يبدأ الطمبة بيذه العممية , 

الٌسيمٌي  ةفإف المعمـ يمكنو أف يقكؿ لمطمبة : لك أردنا أف نكتب عف شخصية عبد اهلل بف حذاف
يمكف أف يضمنيا ىذا النص ؟  يصناؼ المعمكمات التألمقركء, فما نص اكشجاعتو كما كردت في ال

يمكف أف يحتكييا  يمة التلعديد مف المعمكمات المتقدٌ كمف خبلؿ ىذه الخطكة فإف الطمبة سيفكركف با
 النص.

يكدكف معرفة إجاباتيا أثناء القراءة, كمف ىنا  ييقـك الطمبة بتدكيف األسئمة الت أسئمة الطمبة : -4
 بما يريدكف معرفتو عف مكضكع القراءة . (w)كمكف بتعبئة العمكد الخاصيق

إف دكر المعمـ في ىذه الخطكة ميـ جدان, اذ يساعد الطمبة في التركيز عمى األسئمة الميمة, كفي 
تكضيح المعمكمات الجزئية كدفع التعارض بيف المعمكمات, كذلؾ بقكلو: ماذا نقصد بيذا؟ إذ إف طرح 

 د الطمبة في تكجيييـ كمعرفة ىدفيـ مف القراءة, كيشجعيـ عمى القراءة, كىذا يجعميـاألسئمة يساع
 يركزكف بالنص كيراقبكف قراءتيـ.
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 مثال:

...اليوم والتاريخ:.........                      الّسيمّي         ةعنوان الدرس: عبد اهلل بن حذاف  

 ماذا اعرف عن الموضوع؟
(k) 

عن  أعرفأريد أن  ذاما
 (w)     الموضوع؟

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 

الٌسيمٌي ىك أحد صحابة  -1
صؿ اهلل عميو –النبي محمد 

الذيف بعثكا إلى ممكؾ  -كسمـ
األعاجـ برسائؿ تدعكىـ الى 

 اإلسبلـ.
 كقع أسيران في أيدم الركـ. -2
. 
. 
. 

  

 

لذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ )ماذا أريد ا (w)و المعمـ اىتماـ الطمبة إلى العمكد الثاني ثـ يكجٌ  -4
الٌسيمٌي؟( كفيو يسجؿ الطمبة كؿ ما يريدكف معرفتو عف مكضكع ة اتعمـ مف درس عبد اهلل بف حذاف أف

لطمبة األسئمة المراد مطمكب معرفتو, كيضع ا يحائية حكؿ ما ىكإبأسئمة  الٌسيمٌي, كيساعدىـ المعمـ
 يا.ناإلجابة ع

 مرحمة أثناء القراءة وتتمثل ىذه الخطوة ب

حيث تتمثؿ ميمة الطمبة في ىذه المرحمة بالقراءة النشطة, كالبحث عف المعمكمات الجديدة, باإلضافة 
إلى محاكلة اإلجابة عف األسئمة, كيقكـ المعمـ في البداية بتقسيـ النص إلى فقرات, كيقكـ الطبلب في 

ما الذم  (k)كتبكىا في نمكذج االستراتيجية  يالتاباتيـ في كؿ فقرة أك فقرتيف ىذه المرحمة بتحديد إج
عرفو عف المكضكع؟ كبالتالي يصبح الطبلب كاعيف قبؿ قراءة النص لما تعممكه, ككذلؾ لما لـ يفيمكه أ

ثناء القراءة, كعندما يقابمكف معمكمات جديدة , فإنو بإمكانيـ إضافة أسئمة جديدة أأك يستكعبكه 
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عرفو عف المكضكع؟, كليذا فإف الطمبة أثناء القراءة سيفكركف في ماذا ما الذم أريد أف أ  (w)لمعمكد
 .سئمة جديدة تقكدىـ أثناء القراءةأف ستحدثك كا؟ كسيراقبكف تعمميـ, كربما يقرأ

:مثال  

.الّسيمّي                   اليوم والتاريخ : ............... ةعنوان الدرس: عبد اهلل بن حذاف  

ع؟ماذا اعرف عن الموضو   
(k) 

عمم عن أما أريد أن 
 الموضوع؟

(w) 

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 

الٌسيمٌي ىك أحد صحابة  -1
صؿ اهلل عميو –النبي محمد 

الذيف بعثكا إلى ممكؾ  -كسمـ
األعاجـ برسائؿ تدعكىـ الى 
 اإلسبلـ.

 كقع أسيران في أيدم الركـ. -2
. 
. 
. 

الصحابي إلى رؼ التع -1
 ٌسيمٌي.ال ةعبد اهلل بف حذاف

الدكر الذم إلى التعرؼ  -2
قاـ بو السيمي في عيد عمر 

بف الخطاب )رضي اهلل ا
 عنو(.

الكشؼ عف كيفية كقكع  -3
سيران عند أعبد اهلل الٌسيمٌي 

قيصر ممؾ الركـ , ككصؼ 
 معاممة الرـك لو.

التكسع في المكضكع مف  -4
عدد مف إلى حيث التعرؼ 

لى إصحابة الذيف بعثكا رسائؿ 
لى إألعاجـ تدعكىـ ممكؾ ا

كيفية إلى سبلـ, كالتعرؼ اإل
سرل عند المسمميف ألمعاممة ا

 كعند غير المسمميف.
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نتباه كذلؾ استعدادان لمدرس, حيث يقكـ الطمبة بدراسة المكضكع بشكؿ و المعمـ الطمبة لبليكجٌ  -5
, LCDة جيازمتعمؽ كيمكف أف يقكـ المعمـ بتكزيع بطاقات عف المكضكع, أك عرض الدرس بكاسط

يريدكف اإلجابة  يخبراتيـ السابقة كمف األسئمة التحيث يقـك الطمبة بتفحص المكضكع مستفيديف مف 
 عنيا كمسار لتكجيو تفكيرىـ.

 ةا تعممت مف درس عبد اهلل بف حذاف) ماذ (L)السؤاؿ في العمكد الثالث عف يجيب المتعمـ  -6
مميا خبلؿ مكضكع الدرس لتكممة الجدكؿ, كيقكـ المعمـ تع يؿ الخبرات كالمعارؼ الت؟(, كيسجٌ الٌسيميٌ 

بمناقشة المعمكمات الجديدة  مع الطمبة كيطمب منيـ مقارنتيا مع ما كانكا يريدكف تعممو في العمكد 
 يا كيمكف تحكيميا إلى كاجب أك نشاط بحثي إضافي.نجابة عظان أية أسئمة لـ تتـ اإلالثاني, مبلح

)ما الذم تعممتو؟(,  (L)ءتيـ عمييـ أف يدكنكا المعمكمات الجديدة في عمكدكذلؾ فإف الطمبة أثناء قرا
حمة يجب عمى المعمـ كىذا سيساعدىـ في اختيار المعمكمات الجديدة في كؿ نص كفي ىذه المر 

لى فقرات , حتى يستطع إلميمة عمييـ مف خبلؿ تقسيـ النص سئمة الطمبة كتسييؿ اأالتركيز عمى 
لمعمكمات المفيدة كربطيا بما يعرفو مف معمكمات سابقة, كعميو أف يمحظ بدقة الطمبة الحصكؿ عمى ا

 أسئمة الطمبة, كالعمؿ عمى تصحيح المعمكمات الخاطئة إف كجدت.

 تتمثل ىذه الخطوة بمرحمة ما بعد القراءة 

قراءة كأثنائيا طرحكىا قبؿ ال ياء القراءة, كمراجعة األسئمة التيقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بما تعممكه اثن
عيـ المعمـ عمى ع الطمبة اإلجابة عف بعض األسئمة, يشجٌ تحديد المكقؼ منيا, فإف لـ يستط جؿأمف 

لـ  ياعدىـ في االجابة عف األسئمة التالبحث عف معمكمات إضافية, كذلؾ بقراءة مكاد إضافية تس
 جابة عنيا.يستطيعكا اإل

ستراتيجية, كأيضان اخريطة مفاىيمية كعممية تقكيمية ي يطمب المعمـ مف الطمبة تمخيص ما تعممكه ف -7
ك غير أتعمميا, قد يتمثؿ الممخص بشكؿ قصة  يالمعمكمات التقياـ كؿ متعمـ بكتابة ممخص لمدرس ك 

 ذلؾ.
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 مرحمة التقكيـ:  -8

 في ىذه المرحمة يطمب المعمـ مف الطمبة :

 عبلن بما كانكا يرغبكف في تعممو.إجراء تقكيـ لما تعممكه مف خبلؿ مقارنة ما تعممكه ف -1

 لـ يحصمكا عمى إجابة ليا. يذكر األسئمة الت -2

 تـ تسجيميا. يمـ في صحيفة العمؿ كاإلجابات التكتبيا المع يالمجمكعات في األسئمة الت مناقشة -3

 لـ يجب عمييا النص. يمناقشة األسئمة الت -4

 النجاح الذم تحقؽ. لالتعرؼ عمى مستك عرفكنو حيث يتـ مكازنة ما تعممكه بما كانكا ي -5

 التقويم:

تيا, كاكتب تخيم يالٌسيمٌي الت ةة عبد اهلل بف حذافمف خبلؿ تعاكنؾ مع زميمؾ , قـ برسـ شخصي -1
 تميز بيا؟ ياثنتيف مف الخصاؿ الت

 ___________________________________________________________ 

 -صؿ اهلل عميو كسمـ –خصية صحابة مف صحابة رسكؿ اهلل عزيزم الطالب, ىؿ قرأت عف ش -2
 ث عنو ؟تحدٌ 

___________________________________________________________ 

 ما رأيؾ بمكقؼ كؿ مف: -3

الٌسيمٌي:  ةعبد اهلل بف حذاف
 ___________________________________________________________ 

 : قيصر ممؾ الرـك
___________________________________________________________  
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ف  الذيف  تعرفيـ في سجكف االحتبلؿ الصييكنٌي؟, ثـ يسماء األسرل الفمسطينيأمف  ان اكتب عدد -4
 ف ؟يقارف بيف معاممة الركـ ألسرل المسمميف كمعاممة االحتبلؿ الصييكني لؤلسرل الفمسطيني

___________________________________________________________ 

 اضبط الكممات اآلتية بالشكؿ الصحيح: -5

أصبح البطؿ أسير في أيدم الرـك -  

 ___________________________________________________________ 

في التضحية كاإلباء صار الفمسطينيكف مثاؿ -  

___________________________________________________________  
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 خطة دراسية لمدرس الخامس

بتسامة  لغة القموبعنوان : ال  

السم  إن وأخواتيا, كتابة األلف في آخر: البتسامة ُلغة القموب, محتويات الوحدة
 12عدد الحصص:                                                       .الثالثي

 األىداف السموكية :

عمى : ان أف يككف قادر  البالدرس يتكقع مف الط بعد انتياء  

 ر معاني الكممات الكاردة في النص تفسيران سميمان.يفست -1

 ثر االبتسامة عمى الفرد كالمجتمع.ج أاستنتا -2

 د الفكرة الرئيسة لمنص األدبي.يحدت -3

 ح جماؿ التصكير األدبي في العبارات .يكضت -4

 في حؿ كثير مف المشكبلت االجتماعية. سامة تسيـتف االبؿ عبارة إيعمت -5

 .أف كأخكاتياإلى التعرؼ  -6

 تطبيؽ قكاعد كتابة األلؼ في آخر االسـ الثبلثي. -7

 األنشطة والوسائل التعميمية :

جياز العرض, السبكرة, زيارة مكتبة المدرسة , العمؿ الجماعي, أكراؽ عمؿ مرسكـ عمييا    
 حداىما مبتسـ, كالثانية بائس.كاريكاتيرية إ , صكركتكزع عمى الطمبة  K.W.Lجدكؿ
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 خطوات سير الدرس:

 يسير الدرس كفؽ الخطكات اآلتية:

يقكـ المعمـ باإلعبلف عف مكضكع الدرس كيكتبو عمى السبكرة كىك) االبتسامة لغة القمكب( مع  -1
 عالجيا المقالة؟.ت يـ المقالة ؟ ما ىي المكضكعات التنبذه مكجزة عف أطره العامة, مثؿ:  ما مفيك 

كأكراؽ نشاط عمى الطمبة , كيرسـ المعمـ الجدكؿ     (K.W.L)يقكـ المعمـ بتكزيع جدكؿ العمؿ -2
 عمى السبكرة, مذكران الطمبة بعمميات ىذه االستراتيجية .  

...اليوم والتاريخ : ..................     ....                       عنوان الدرس:...............  

 ماذا اعرف عن الموضوع؟
(k) 

عمم عن أتماذا أريد أن 
  (w)الموضوع؟

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 

   

 

الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ ) عمى ماذا   (K)يكجو المعمـ اىتماـ الطمبة إلى العمكد األكؿ  -3
رفكنو عف المكضكع يدؿ عنكاف درس االبتسامة لغة القمكب؟(, حيث يسجؿ الطمبة فيو كؿ ما يع

االبتسامة لغة القمكب, مف خبلؿ استثارة عقكليـ , كمناقشة ما يعرفكنو سابقان حكؿ المكضكع, ثـ تسجؿ 
 اإلجابات مف قبؿ المعمـ عمى السبكرة . 

 تتمثل ىذه الخطوة بمرحمة ما قبل القراءة

  ؿ في:ربع خطكات تتمثٌ أحيث تتككف ىذه المرحمة مف  

طمب المعمـ مف المتعمميف أف يقكمكا بالتفكير حكؿ ما يعرفكنو عف المكضكع , : ي العصف الذىني -1
ثـ يقكـ الطمبة باستحضار ما لدييـ مف معمكمات حكؿ مكضكع القراءة كمناقشتيا, كيمكف لممعمـ أف 

و مجمكعة مف األسئمة لممتعمميف لتعميؽ تفكيرىـ , كاستثارة معارفيـ كتنشيطيا, مثؿ : برأيكـ ما يكجٌ 
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لفرد؟, مقصكد بمفيكـ االبتسامة؟, ما ىي مدلكالتيا؟, كيؼ مف الممكف أف تؤثر االبتسامة في نفس اال
ىذه األسئمة, كيقكـ المعمـ برصد إجاباتيـ في جدكؿ االستراتيجية في  ففيقكـ الطمبة باإلجابة ع

 عرفو عف المكضكع؟أما الذم  (K)عمكد

ذكركىا, بحيث يبحثكف  يكة بتصنيؼ المعمكمات التىذه الخط: يقكـ الطمبة في تصنيف المعمومات -2
عف مجمكعة مف األفكار المتشابية لجعميا في مجمكعة كاحدة, كيقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة في 
تصنيؼ ىذه المعمكمات, كدمج بعضيا ببعض ,  كيمكف لممعمـ أف ييعيف طمبتو في ىذه الخطكة  مف 

كاحدة عمى السبكرة , كيسأؿ : لماذا كضعنا األفكار في  خبلؿ تسجيمو لؤلفكار المتشابية في مجمكعة
ركا بصكت مسمكع, كيقـك بتسجيؿ األفكار نفس المجمكعة؟ كمف الممكف أف يسمح ليـ بأف يفكٌ 

المتشابية أماميـ , كبعد ذلؾ يقكـ الطمبة باستكماؿ تصنيؼ المعمكمات كاألفكار المتشابية في 
 مجمكعة.

عممكف ماىريف في التعامؿ مع النصكص, عندما يككف  لدييـ القدرة يصبح المتتوقع التالميذ:  -3
يبدأ الطمبة بيذه العممية ,  يعمـ مف معمكمات عف ىذا النص, كلكعمى التنبؤ كالتكقع بما سيقدمو الم

لمقركء, ثر االبتسامة كما كردت في النص اأؿ لمطمبة : لك أردنا أف نكتب عف فإف المعمـ يمكنو أف يقك 
يمكف أف يضمنيا ىذا النص ؟ كمف خبلؿ ىذه الخطكة فإف الطمبة  يالمعمكمات الت صناؼأفما 

 يمكف أف يحتكييا النص. يلعديد مف المعمكمات المتقدمة التسيفكركف با

كف معرفة إجاباتيا أثناء القراءة, كمف ىنا يكدٌ  ييقكـ الطمبة بتدكيف األسئمة الت أسئمة الطمبة : -4
 بما يريدكف معرفتو عف مكضكع القراءة . (w)خاصيقكمكف بتعبئة العمكد ال

إف دكر المعمـ في ىذه الخطكة ميـ جدان, اذ يساعد الطمبة في التركيز عمى األسئمة الميمة, كفي 
تكضيح المعمكمات الجزئية كدفع التعارض بيف المعمكمات, كذلؾ بقكلو: ماذا نقصد بيذا؟ إذ إف طرح 

معرفة ىدفيـ مف القراءة, كيشجعيـ عمى القراءة, كىذا يجعميـ األسئمة يساعد الطمبة في تكجيييـ ك 
 يركزكف بالنص كيراقبكف قراءتيـ.
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 مثال:

اليوم والتاريخ:................         عنوان الدرس: البتسامة لغة القموب                         

 ماذا اعرف عن الموضوع؟
(k) 

ماذا أريد أن اعمم عن 
 الموضوع؟ 

(w) 

ذا تعممت عن الموضوع؟ما  
(L) 

تعد االبتسامة رسكالن   -1
 صادقان إلى قمكب مف حكلنا.

االبتسامة تبعث األمؿ  -2
 كالتفاؤؿ لمف حكلنا.

جعميا الرسكؿ )صؿ اهلل  -3
عميو كسمـ( صدقة في قكلو 

"تبسمؾ في كجو أخيؾ 
 صدقة".

. 

. 
 

  

 

إلجابة عف السؤاؿ )ماذا أريد أف الذم يتعمؽ با (W)و المعمـ اىتماـ الطمبة إلى العمكد الثاني يكجٌ  -4
ؿ الطمبة كؿ ما يريدكف معرفتو عف المكضكع تعمـ عف مكضكع االبتسامة لغة القمكب؟(, كفيو يسجٌ أ

سئمة المراد حكؿ ما ىك مطمكب معرفتو, كيضع األكالتكسع فيو, كيساعدىـ المعمـ بأسئمة إيحائية 
 ثناء دراسة المكضكع.أاإلجابة عنيا بعد دراسة المكضكع أك 

 وتتمثل ىذه الخطوة بمرحمة أثناء القراءة 

حيث تتمثؿ ميمة الطمبة في ىذه المرحمة بالقراءة النشطة, كالبحث عف المعمكمات الجديدة, باإلضافة 
إلى محاكلة اإلجابة عف األسئمة, كيقكـ المعمـ في البداية بتقسيـ النص إلى فقرات, كيقكـ الطبلب في 

ما الذم  (k)كتبكىا في نمكذج االستراتيجية  ياباتيـ في كؿ فقرة أك فقرتيف التة بتحديد إجىذه المرحم
عرفو عف المكضكع؟ كبالتالي يصبح الطبلب كاعيف قبؿ قراءة النص لما تعممكه, ككذلؾ لما لـ يفيمكه أ
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سئمة جديدة ثناء القراءة, كعندما يقابمكف معمكمات جديدة , فإنو بإمكانيـ إضافة أأأك يستكعبكه 
ما الذم أريد أف أعرفو عف المكضكع؟, كليذا فإف الطمبة أثناء القراءة سيفكركف في ماذا   (w)لمعمكد
 .سئمة جديدة تقكدىـ أثناء القراءةأف ستحدثك ا؟ كسيراقبكف تعمميـ, كربما يقرأك 

 مثال:

والتاريخ:...............اليوم                      عنوان الدرس: البتسامة لغة القموب              

عرف عن الموضوع؟أماذا   
(k) 

عمم عن أتماذا أريد أن 
 الموضوع؟ 

(w) 

 ماذا تعممت عن الموضوع؟
(L) 

تعد االبتسامة رسكالن  -1
 صادقان إلى قمكب مف حكلنا.

االبتسامة تبعث األمؿ  -2
 كالتفاؤؿ لمف حكلنا.

جعميا الرسكؿ )صؿ اهلل  -3
و عميو كسمـ( صدقة في قكل

"تبسمؾ في كجو أخيؾ 
 صدقة".

. 

. 

. 
 

 يالقضايا الت إلىالتعرؼ  -1
 تعالجيا المقالة.

 فكائد االبتسامة. ستنتاجا -2
ذكر األدلة مف القرآف  -3

عمى  تحث يالنبكية الت كالسنة
 تسامة. بىمية االأ

التكسع في مكضكع  -4
االبتسامة لغة القمكب , مف 

خريف, ثرىا في نفكس اآلأحيث 
تستخدـ فييا  يالت اقؼالمك 

 .االبتسامة

 

 

ساطة ة قصة, أك عرض درس بك اءؽ كيمكف أف يقـك بقر كع بشكؿ متعمٌ يقكـ الطمبة بدراسة المكض -5
 ياألسئمة الت, حيث يقكـ الطمبة بتفحص المكضكع مستفيديف مف خبراتيـ السابقة كمف LCDجياز

 يريدكف اإلجابة عنيا كمسار لتكجيو تفكيرىـ .

؟(, االبتسامة لغة القمكبتعممت مف درس  ) ماذا (L)السؤاؿ في العمكد الثالث  فتعمـ عيجيب الم -6
تعمميا خبلؿ مكضكع الدرس لتكممة الجدكؿ, كيقكـ المعمـ بمناقشة  يكيسجؿ الخبرات كالمعارؼ الت
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ني, المعمكمات الجديدة  مع الطمبة كيطمب منيـ مقارنتيا مع ما كانكا يريدكف تعممو في العمكد الثا
 يا كيمكف تحكيميا إلى كاجب أك نشاط بحثي إضافي.نجابة عمبلحظان أية أسئمة لـ تتـ اإل

)ما الذم تعممتو؟(,  (L)كذلؾ فإف الطمبة أثناء قراءتيـ عمييـ أف يدكنكا المعمكمات الجديدة في عمكد
معمـ كىذا سيساعدىـ في اختيار المعمكمات الجديدة في كؿ نص كفي ىذه المرحمة يجب عمى ال

لى فقرات , حتى يستطيع إسئمة الطمبة كتسييؿ الميمة عمييـ مف خبلؿ تقسيـ النص أالتركيز عمى 
الطمبة الحصكؿ عمى المعمكمات المفيدة كربطيا بما يعرفو مف معمكمات سابقة, كعميو أف يمحظ بدقة 

 أسئمة الطمبة, كالعمؿ عمى تصحيح المعمكمات الخاطئة إف كجدت.

 بمرحمة ما بعد القراءة  تتمثل ىذه الخطوة

طرحكىا قبؿ القراءة كأثنائيا  ياء القراءة, كمراجعة األسئمة التيقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بما تعممكه اثن
ع الطمبة اإلجابة عف بعض األسئمة, يشجعيـ المعمـ عمى لـ يستط جؿ تحديد المكقؼ منيا, فإفأمف 

لـ  يجابة عف األسئمة التاعدىـ في اإلإضافية تسالبحث عف معمكمات إضافية, كذلؾ بقراءة مكاد 
 جابة عنيا.يستطيعكا اإل

يطمب المعمـ مف الطمبة تمخيص ما تعممكه في شكؿ خريطة مفاىيمية كعممية تقكيمية لبلستراتيجية  -7
 تعمميا . يتابة ممخص لمدرس ك المعمكمات التكأيضان قياـ كؿ طالب بك

 مرحمة التقكيـ: -8

يطمب المعمـ مف الطمبة :في ىذه المرحمة   

إجراء تقكيـ لما تعممكه مف خبلؿ مقارنة  ما تعممكه فعبلن بما كانكا يرغبكف في تعممو. -  

لـ يحصمكا عمى اجابة ليا.التي  تحديد األسئمة  -  

تـ تسجيميا. يب في صحيفة العمؿ كاإلجابات التكتبيا الطبل ياألسئمة التمناقشة المجمكعات  في  -  

لـ يجب عنيا النص. يألسئمة التمناقشة ا -  

مستكل النجاح الذل تحقؽ. إلىكانكا يعرفكنو حيث يتـ التعرؼ مكازنة  بيف ما تعممكه بما  -  
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 التقويم:

عزيزم الطالب, قـ بتمخيص الدرس , ثـ أخبر زميمؾ ماذا استفدت منو؟ -1  

___________________________________________________________  

أثر االبتسامة عمى الفرد كالمجتمع مف الناحية العقمية؟ما  -2  

___________________________________________________________  

في جمؿ مفيدة مف إنشائؾ؟ أتيؼ ما يكظٌ  -3  

تىحدهث في طرفة عيف: -  

 _____________________________________________________ 

ًجراح القطيعة : -  

_____________________________________________________  
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 وأوراق العمل K.W.L.Plusجدول   (3)ممحق

 

 جامعة القدس
  كمية العموم التربوية 
  برنامج الدراسات العميا

 

 

 

خدمة في تنمية ميارة الفيم القرائي والتفكير تسأوراق العمل الم K.W.L.Plusجدول 
 لطمبة الصف السابع األساسي K.W.L.Plusتيجية التأممي عند تطبيق استرا

 

 

 إعداد الطالبة: سييمة إبراىيم العواودة

 

 

فمسطين -القدس  

 1439ه /2018م
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  K.W.L.Plusجدول

 السم/ المجموعة...............

 عنوان الّدرس:..................                  اليوم والتاريخ:..............

تعمم عن ماذا أريد أن أ (k)ضوعماذا أعرف عن المو 
 W))الموضوع

ماذا تعممت عن 
 (L)الموضوع
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ارسـ خريطة مفاىيمية تمثؿ المفاىيـ كالمعارؼ الكاردة في الدرس باستخداـ كممات الربط المناسبة 
 . K.W.L.Plusحيث يمكنؾ االستعانة بالمعمكمات المكجكدة في العمكد الثالث مف جدكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 لخص ما تعرفو عف مكضكع الدرس, يمكنؾ االستعانة بالخريطة السابقة.
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  (1)ورقة العمل

 

 

 ِحْكَمُة الُيْدُىدِ 
بىدا ككأفَّ أمرنا خطيرنا        باًح الباًكًر إلى اٍجًتماعو طاًرئو , كى دعا الييٍدىيدي طيكرى الغابىًة ميٍنذي الصَّ

قىٍع , أٍك ىيكى عمى كى  قكع... فىًمٍثؿي ٰىًذًه الدَّعىكاًت ال تىٍحديثي إاٌل في حاالتو ناًدرىةو .قىٍد كى  شًؾ الكي
ًة الكىبيرًة ,       ٍت في طىريًقيا نىٍحكى الٌساحى مىضى سارىعىًت الطُّيكري تىٍمسىحي ًعٍف عييكًنيا آثارى النٍَّكـً , كى

مّْفى سىبىبى ٰىًذًه الدٍَّعكىًة الميفاجً  ـي :ميحاًكلىةن أٍف تيخى  ئىًة , كىًعٍندىما اٍكتىمىؿى الحيضكري , اٍنبىرل الييٍدىيدي يىتىكىٌم
سىتككفي  -    مىٍكًطفي آباًئنا كىأىٍجداًدنا, كى أىٍنتـي تىٍعمىمكفى أىيُّيا األًعٌزاءي ! أفَّ ٰىًذًه الغابةى ًىيى مىٍكًطنينا كى

ٍت تىسكءي ميٍنذي أًف اٍستىطاعىٍت بيٍنديًقيَّةي الٌصٌياًد الكيصكؿى ألٍكالًدنا كىأٍحفاًدنا ًمٍف بىٍعًدنا.. ٰلًكفَّ األمكرى بىدىأ
مىى كيجكًدنا . طىرنا عى ٍت تيشكّْؿي خى  إلى ىينا , فىأىٍصبىحى

 كىٍيؼى ؟ قيٍؿ لنا.. -
غيري .      تىساءىؿ العيٍصفكري الصَّ

لعىمَّكي  , كى ؿي الٌصٌيادكفى في الغابىًة ميتىرىًبصيفى , في كيؿّْ يىٍكـو يىتىجكَّ ٍظتيـٍ ًمثمي كىٍيؼى أخذى عىدىدينا يىتىناقىصي ـٍ الحى
. ـٍ ا ًتٍمؾى األنكاعي اليامةي لىيي  خيصكصن

 ًمٍثؿي ماذا ؟
 تىساءىؿى اٍلبىٌبغاءي .

ماـً كالدَّجاًج كالبىطّْ كىاإًلكىزّْ  ًمٍثؿي الحى كاًف ذاًت األٍصكاًت الٌراًئعىًة.. كى ًمٍثؿي اٍلكىناًر كاليىزاًر كالكىرى
ًمٍثميؾى أيُّيا البىٌبغاءي..كىالشَّ   حركًر كالسٌّْماًف ذاًت المحـً الميفيًد, كىاٍلبىٍيًض الميغٌذم , كى

ـٍ . ميمًة كتىٍقميًدؾى ألٍصكاًتًي رىكاًتؾى الجى ؿي تىٍسًميىةو لىييـٍ في البيكًت , نىظىرنا ًلحى  فىأىٍنتى أٍفضى
قىؼى الٌطاككسي ميٍختاالن , فاًردنا ريشىوي الميمىكَّ     دى .. كى رى كىاألٍسكى  فى ..األٍحمىرى , كاألٍصفىرى , كىاألٍخضى
 قاؿى :  

ٍع أنَّني أٍجمىؿي الطُّيكًر اٌلتي ييًحبُّ  ـٍ يىًرٍد اٍسمي عمى ًلساًنؾى , مى ال بيدَّ كىأنَّؾى نىسيتىني أيُّيا الييٍدىيدي! فىمى
داًئقىوي . يّْفى ًبيا حى مىٍييا , ًلييزى  اإلٍنسافي الحيصكؿى عى

ذاًر ًمفى الغيركًر!ال  ٰلًكٍف حى ... فىٍشٍكميؾى ًمٍف أٍجمىًؿ األٍشكاًؿ.. كى شىًؾ أٍف أٍذكيرىؾى كيٍنتي عمى كى , كى ـٍ أٍنسىؾى  لى
ؿي ًبٌدىاءو : جى  قاؿى الحى

ذاًر ًمفى الغيركًر! ؽّّ فيما قيٍمتىوي أيُّيا الييٍدىيدي! حى  مىعىؾى حى

 المدرسة:............................                               :....................السم
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ًؿ ًبغىضىبو شى  جى نّْبىوي :نىظىرى الٌطاككسي نىٍحكى الحى وى إلٍيًو كىىيكى ييؤى  ديدو , اتَّجى
ًلذا لىٍف أيعيرىؾى أمَّ اٍىًتماـو . ًف الثٍَّعمىًب الماًكًر , كى ٍبثنا عى  إنَّؾى ال تىًقؿُّ خي
ؿي أٍف يىريدَّ اإلىانىةى , ٰلًكفَّ الييٍدىيدى ىىدَّأ ًمٍف حاًلًو قاًئبلن لىوي : جى ؿى الحى  حاكى

ميعنا .دىعكنا اآلفى ًمٍف ًخبلفاتً  يىًجبي أٍف ال تىٍنشىغمكا عىًف الميٍشًكمىًة الكىبيرىًة الَّتي تيكاًجيينا جى ... فىأٍنتيـٍ أٍخكىةه كى ـٍ  كي
 قاؿى الشٍَّحركري :

قيقىًة.. قيٍؿ لىنا ماذا نىٍفعىؿي ؟ ؽه.. لىقىٍد المىٍستى كىبىدى الحى ديؽي مىعىؾى حى  أيُّيا الصَّ
فىعى الييٍدىيدي كىٍجيىوي , فىاىٍ   تىزٍَّت ريشاتيوي المىغركسىةي في رٍأًسًو... قاؿى :رى

ـٍ إلى عيشًّْو اآلفى ,  - ـٍ ًلنىتىبادىؿى الرَّأمى في ٰىذا المىٍكضكًع.. فىٍميىٍذىىٍب كيؿّّ ًمٍنكي ٍكتيكي لىقىٍد دىعى
بلن نىٍستىطيعي بً  مىؿى إليَّ حى قىٍد حى ٍقًت بالتٍَّحديًد , كى يىٍأتي غىدنا في ًمٍثًؿ ٰىذا الكى ًو ًحمايىةى أٍنفيًسنا كى

 ًمٍف بىناًدًؽ الٌصٌياديفى .
 
 
 
 

 :                      أِجْب عن جميع األْسِئمِة التّالية 
                         

 ( أكمِل الّناِقِص :                                                    1س
ًة في : _______________  __٭ كقعت أحداثي الًقصَّ

 ٭ كافى زمفي كقكع ٰىًذًه األحداث في : _________________ 
 ( ما ىَي المشكمة التي عرَضيا اليدىُد عمى طيور الغاَبِة ؟            2س

___________________________________________________________ 
              ىي جممة :                      ! "أيُّيا األًعٌزاءي " ( ُجْمَمُة 3س
 اٍسًتفياـو ¤ ًنداءو                ¤ تىعىجُّبو            ¤                         طمب ¤
 ( ِلماذا ُتْعَتَبُر ٰىِذِه الطُّيوُر : ) الكناُر واليزاُر والكرواُن ( ذات أىمية لإلنسان حسبما جاَء في4س

                               النَّصِّ ؟                                      
___________________________________________________________ 

 ( مْن ماذا َحذََّر اليدىُد الّطاووَس ؟                                  5س
_________________________________________________________ 

 " إنََّك ل َتِقلُّ ُخْبثًا َعِن الثَّْعمِب الماكِر " أنَّ الحجَل : ( نفيُم مْن ٰىِذِه الِعبارِة :6س
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ٍبثنا                                  ¤  ٍبثنا           ¤ أقىؿُّ خي  أقىؿُّ كىأٍكثىري خي
ٍبًث                    ¤   جميعي األٍسئمة صحيحة ¤     ييساكيوى في الخي
ِة ُىَو :                                      7س  ( المغزى مْن ٰىِذِه الِقصَّ

نىدىعى الخبلفاًت جاًنبنا         أٍف نيداًفعي عٍف أٍنفيًسنا كعىٍف كطىًننا                      أٍف نىتًَّحدى كى
 بو                          جميعي األجكبًة صحيحةه .أٍف نىًقؼى معنا جٍنبنا إلى جنٍ         

ِة ؟                            8س  ( أْيَن ظيَرْت حكَمُة اليدىِد في الِقصَّ
________________ ______________________________ 

 ما السموب الذي استخدمو الكاتب في النص (9س
 
 سرد كحكار -4حكار      -3سرد       -2كصؼ      -1
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 (2)ورقة عمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)ورقة عمل

 

 

 

 

 المدرسة:............................                               :....................السم

مىى ) :صمى اهلل عميو كسمـ, قاؿ عف النبي نيمارضي اهلل ع عف النعماف بف بشير ثىؿي اٍلقىاًئـً عى مى
ىىا ـٍ أىٍعبلى يي ابى بىٍعضي مىى سىًفينىةو, فىأىصى ثىًؿ قىٍكـو اٍستىيىميكا عى ديكًد المًَّو كىاٍلكىاًقًع ًفييىا؛ كىمى ييـٍ  ,حي بىٍعضي كى

ٍقنىا ًفي أىٍسفىمىيىا, فىكىافى الًَّذيفى ًفي أىٍسفىًميىا ًإذىا اٍستىقىٍكا  رى , فىقىاليكا: لىٍك أىنَّا خى مىى مىٍف فىٍكقىييـٍ كا عى اًء مىرُّ ًمف اٍلمى
ٍف فىٍكقىنىا ـٍ نيٍؤًذ مى لى ٍرقنا كى ٍكا  ,نىًصيًبنىا خى ـٍ نىجى مىى أىٍيًديًي ذيكا عى ٍف أىخى ًميعنا, كىاً  مىا أىرىاديكا ىىمىكيكا جى ـٍ كى فىًإٍف يىٍتريكيكىي

ًميعنا ٍكا جى نىجى  خارم(ركاه الب (كى

 حدد الفكرة العامة لمحديث الشريؼ. -1

 حدد مضاد الكممات اآلتية) ىبلؾ, أخذكا(. -2

 حدد المحسنات البديعية في الكممات اآلتية) القائـ, الكاقع(, )أعبلىا, أسفميا(. -3

) لك أنا خرقنا في نصيبنا  :استنتج المعنى الضمني مف قكؿ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ -4

ف أخذكا عمى أيدييـ نجكا كنجكا  خرقان كلـ نؤذ مف فكقنا, فإف يترككىـ كما أرادكا ىمككا جميعان, كا 

 جميعان(.

_____________________________________________________ 
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          اأَلْبناءِ  َعَمى الَعْطفُ 

 ًمفى  كىًحمايىًتيا ,ًبيا كىًعنايىًتيا ,ًبًصغاًرىا تىعىمًُّقيا لمحيكاناتً  تعالى اهللي  كىىىبىيا التي الغرائزً  أىفضؿً  مف      
طىرً  مىى الميحافىظىةً  ًبعاًمؿً  ذلؾى  ًإلى ةه مىدفكعى  كىًىيى . الخى  تىكيكفي  مىثىبل الفيؿً  فىأيٍنثى ًجنًسيا كىاٍسًتٍبقاءً  ,كىياًنيا عى

ديعىةن  الطٍَّبعً  ىاًدئىةى  اٍلعىادىةً  في لىًكنَّيا ,كى تىٍغضىبي  تىثيكري  كى ري  مىسَّ  ًإذا كى رى تيداًفعي  ,اٍبنىيىا الضَّ ٍنوي  كى تىى عى  رىمىؽو  آًخرى  حى
ياتً  ًمفٍ  قىدٍ  ,ياحى ٍقذكفاتي  تيصيبييا كى يىتىقاطىري  ,النَّاًريَّةً  المى ـي  كى لىًكنَّيىا ًجٍسًميا ًمفٍ  غىزيرنا الدَّ  عىفٍ  تىٍنفىؾُّ  ال كى

تَّى الٍبًنيا ًصيانىًتيا  .المىٍكتي  ييٍدًركييا حى

ياتىوي  يىٍفًقدي  قىدٍ  القىٍرفً  كىكىحيدي         مي  ,ًصغاًرهً  عىفٍ  ًدفاًعوً  سىبيؿً  في حى لىًتوً كى فىرىسي . ًإٍنقاًذًىـ حاكى مىى البىٍحرً  كى  عى
خامىةً  مىٍنظىًرهً  ًجٍمًده كىغٍمظً  ًجثًَّتوً  ضى ؿي  الذم العاـ كى ٍكعً  في يىٍدخي  يىٍمتازي  ,اإًلٍحساسً  فاقدي  أىنَّوي  ًإلىٍيوً  الٌناًظرً  رى
نيك   مىى شىديدىٍيفً  كىعىٍطؼو  ًبحي غيرً  اٍبًنوً  عى يىثكري  ,الصَّ ٍنوي  الدّْفاعً  يفً  ًبعيٍنؼو  كى ذٍ  ,عى طىرً  شىديدى  يىككفي  ذاؾى  كىاً   الخى
يىٍغًمبىييـٍ  ًرجاؿو  عىٍشرىةى  ييقاًكـى  أىفٍ  يىٍستىطيعي  ألىنَّوي  مىى كى  .أىٍمًرًىـٍ  عى

بِّا الرَّضيعى  اٍبنىيا تيًحبُّ  الحيكت كىأيٍنثىى        تيبلًزميوي  جمِّا حي تيحاًفظي  فييا تيغىذّْيوً  ,كاًممىةن  سىنىةن  كى مىى كى  عى
ًتوً  ذا ,سىبلمى ره  مىسَّوي  كىاً  رى نكفً  ًمفى  ثىٍكرىةه  أىصابىٍتيا ضى تٍ  ,الجي يىكافو  أىٍفظىعى  كىأىٍصبىحى ييٍمًكنييا ,الطَّبيعةً  ًفي حى  ًإذٍ  كى
ـى  أىفٍ  ذاؾى  طّْ تيٍرًسؿي  كىبيرنا قاًربنا تيحى تىى اٍبًنيا ًبجاًنبً  تىٍبقىى كىًىيى . اليىبلؾً  ًإلى ًفيو مىفٍ  كى  ,يىمكتى  أىفٍ  دى بىعٍ  حى

تىٍستىًمرُّ  ٍنوي  الدّْفاعً  ًفي كى ريعىةن  تىقىعى  أىفٍ  ًإلىى عى  .ًبقيٍرًبوً  صى

ًتوً  مىٍعركؼه  األىٍبيىضي  كىالدُّبُّ         شىراسىًتوً  ًبقيكَّ قىدٍ  ,كى ًمؽى  كى ميدً  ميحاطو  ًمكافو  في خي  اٍلقىاًرسً  كىالبىٍردً  الدَّاًئـً  ًبالجى
لىًكفٍ  ,اٍلميٍستىًمرّْ  ميكًعوً  يفً  كى رارىةه  ضي ميئىة حى نافً  مى مىى األىبىًكمّْ  ًبالحى تىى أىٍبناًئوً  عى  ًفي اآلدىًميّْيفى  يىفكؽي  ًإنَّوي  لىييقاؿ حى

 . اٍلعىاًطفىةً  ىىًذهً 
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 :تيةاآل األسئمة عن أجب ثمّ  بتمعن القطعة اقرأ

 

 

 

 ( اختبار الفيم القرائي4ممحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لو. اً آخر مناسب اً ع عنوانموضو اقترح لم

_____________________________________________________ 

 صنفي الكممات المتشابية في المعنى في مجموعات.

 الحنان -البرد -العطف –الحرارة  -الدب -شرس -ىادئة

 ما معاني المفردات اآلتية:

 كياف:..............

 كديعة:.................

 ...........يثكر:.....
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 نجاح والتفوقأتمنى لكم ال

 

 

 

 

 

 

 

 استخرج مف النص مرادؼ الكممات اآلتية:

 نفع:.................

 أمف:..................
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 اختبار الفيم القرائي (4)ممحق

 

      عمادة الدراسات العميا 

 جامعة القدس


 

 لمقرر المغة العربية لمصف السابع ائيفيم القر الاختبار 

 إعداد الباحثة

 سييمة إبراىيم عواودة

 إشراف الدكتور

 د. عمي أبو راس

 م2018
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 قرائيفيم الالاختبار 

ابعة)عبد اهلل بن حذافة ) شرطّي المرور( والوحدة الرّ ةالثّ موحدة الثّ لار فيم المقروء بطاقة تحكيم اختب
اني لمصف ة الجزء الثّ مغة العربيّ الّسيمّي( والوحدة الخامسة ) البتسامة لغة القموب ( من كتاب الّ 

 ابع األساسي.السّ 

 ة :....................رجة العمميّ الدّ                          كتور:...........         الستاذ/ الدّ 

" أثر استخدام تقكـ الباحثة بإجراء دراسة عممية بعنكاف" السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو"
في تنمية ميارة الفيم القرائي والتفكير  (K.W.L.plus)والمكتسبة  استراتيجية المعرفة السابقة

كذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في التربية/ الخميل " التأممي لدى طمبة الصف السابع في تربية جنوب 
لفيـ المقركء  كاستمـز  ذلؾ إعداد اختباران  ,ساليب تدريس عامة مف جامعة القدسأتخصص مناىج ك 

كدرس االبتسامة لغة القمكب مف كتاب المغة  ,كدرس عبد اهلل بف حذافة الٌسيميٌ  ,لدرس شرطي المركر
 ع األساسي.العربٌية الجزء الثاني لمصؼ الساب

بداء آرائكـ التكـر باال حضرتكـالطمب مف كتتشرؼ الباحثة  طبلع عمى فقرات االختبار لتحكيميا كا 
 , في ضكء خبرتكـ, كذلؾ مف حيث:اكمبلحظاتكـ حكلي

 مة بنكد االختبار لمكضكع البحث.ءمدل مبل 
  لغكيان.ك سبلمة صياغة األسئمة عمميان 
 ىداؼ المراد تحقيقيا.مدل ارتباط األسئمة مع الميارات كاأل 
 .اجراء ما تركنو مناسبان مف إضافة أك حذؼ أك تعديؿ لفقرات االختبار 

     وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير

 الببحتت                                                               

 ةبراهين عىاودتإسهيل
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 اختبار ميارة فيم المقروء

 الشعبة:...............                                  ب/ة:.............             اسم الطال

 التاريخ:...............                                      المدرسة:..............               

 درجة 30درجة الختبار:                                دقيقة                   40زمن الختبار: 

 عزيزي/تي الطالب/ة:...........

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

ييدف الختبار الذي بين أيديكم إلى قياس مدى قدرتك عمى فيم المقروء لموحدات الثّالثة و الرّابعة  
 والخامسة في مادة المغة العربّية.

 ,رجو منك قراءة تعميمات الختبار بكل عناية ودقةوالباحثة إذ تشكر حسن تعاونك وتثمنو, فإنيا ت
نما لغرض البحث العممي.  عممًا بأنَّ ىذا الختبار ليس لو عالقة بالدرجات المدرسية وا 

 تعميمات الختبار:

 ( سؤاًل, عميك اإلجابة عنيا جميعًا.14يتكون الختبار من ) 
 نو.الرجاء قراءة كل سؤال بعناية ودقة قبل البدء باإلجابة ع 
 .يرجى اإلجابة عمى الورقة نفسيا في المكان المخصصة لكل سؤال 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 

 الببحثت                      

 سهيلت إبراهين عىاودة                        
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 اختبار الفيم القرائي لطمبة الصف الّسابع األساسي

 الفقرة األولى:

 عن األسئمة التي تميو:أقرأ الّنص التالي ثّم ُأجيْب 

يٍ  وي تٍ فى قى كٍ أى  ةن ارى بٌ جى  ةن بى ثٍ كى  ةي كدى مٌ حن  بى ثى " كى  ـي بً  عي فى دٍ ًو كما يى كاتً طي خي بً  عى فى و, كدى عمى قىدىمى مي  وي سى فٍ قى نى عافى, ثيَـّ أىلٍ المي  يا السَّ
 .بلتً ضى قمّْص العى تى , مي ضً مى األرٍ ياكل عى كاه, فتى قي  تٍ ارى عاف ما خى رٍ سى , كى عمى الغيبلـً  مَّوً كي  وً مً سٍ جً بً 

يامى شاشى بى  تٍ دَّلى بى حكظه, تى مٍ مى  ؿه كُّ مى حٌمكدة تحعى  أى رى , طى ةً ثى الحادً  مؾى تً  ذي نٍ مي  عف  تٍ بَّرى عى لى  وي ظراتي نى  تٍ قى طى ةن, كلك نى تيوي جى
.تصٍ نادو كى ةو كعً بلبى صى   ميـو

 قكـى ؛ لكي يى فييا السَّيري  ري دي نٍ ين , كى ةي كى رن أ فييا الحى دى يٍ تى تي الَّ  قاتى األكٍ  يَّري خى تى يى  تيوي يٍ فى لٍ أى ةو... فى يى فٍ في خً  بيوي قي رٍ أى  تي نٍ كي 
يا يا لى . كى ٍيوً تى ازى كٌ عمى عي  مادو تً اعٍ  , دكفى كى طي خٍ يى  أفٍ , بً وً سً فٍ عمى نى  ؿً حامي ٍيو, كالتَّ ساقى  كيـً قٍ تى  بيؿً في سى  وً التً حاكى مي بً 
!"ةو كاحٍ دى جالى كمي  ةو رن صابى سييا في مي مارً يي  ٌبارةو كافى التو جى حاكى مي  فٍ مً   تماؿو

 (ة)درج                                               ؟ا الفن النثري الذي يمثمو النصم -1

______________________________________________________ 

 (درجات 3)                                   استخرج من الّنص ألفاظًا تُدلُّ عمى: -2

 تحّدي:___________الّصمود والّ  -أ

 الّتمسُّك بتحقيق اليدف:__________  -ب

    صف الحادثة التي أشار إلييا الكاتب في قولو"منذ تمك الحادثة, طرأ عمى حمودة تحول  -3

                         (نات)درج                                                                           "ممحوظ

________________________________________________________ 
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 )درجتان(                                 استخرج معاني المفردات اآلتية من الًنص: -4

                         :___________                                 عبكس -

 :___________ - ميضاربة -

 ) درجتان(                                   .عنى بين الكممات التي تحتيا خطق في المفرِّ  -5

 .كتصميـكلك نطقت نظراتو لعبَّرت عف صبلبةو كعنادو  -

_____________________________________________________ 

 جميؿ.ىذه المدرسة  تصميـ  -

______________________________________________________ 

 ةانيّ الفقرة الثّ 

 أقرأ الّنص التالي ثّم ُأجيْب عن األسئمة التي تميو:

 قاؿى , فى يناهي عى  تٍ عى مى , دى وً بً  بى ٌما ذيىً مى , فى وي بي فييا صاحً  يى الَّتي أيلقً  رً قى في الًقدٍ ييمٍ  فٍ أى  وً بً  رى مى , أى وي نٍ ا يىًئسى مً مَّ مى " فى 
, فى كي : ريدٌ ع, كقاؿى زً جى كى  فَّ أنَّو خاؼى ظى فى  كى,بى  قدٍ  ًإنَّوي ًمًكيـ: ر ًلمى صى يٍ قى  جاؿي رً   ضى رى , عى وً يٍ دى ؿ بيف يى ثي مَّا مى مى ه إليَّ
, فى  وً دينً  ؾى رٍ تى  وً يٍ مى عى  ٍيحى ضى رٍ العى  فضى رى مف جديدو , فما الَّ , فقاؿ: كى  ٍف؟!كاؾ إذى بٍ ذم أى ؾى

 ككفى يى  فٍ تيي أى شٍ أى  تي كينٍ  دٍ قى سيؾ, كى فٍ نى  بي ىى ذٍ تى , فى رً قى اآلف في ىذه الًقدٍ في نفسي : تيمٍ  تي كاني أٌني قيمٍ بٍ ؿ: أى قا
: ره قيصى  ةي يى في  سبيؿ اهلل. فقاؿ الٌطاغً  رً الًقدٍ  هً مُّيا في ىذً قى كي فاسه تيمٍ نٍ أى  رو عٍ ما في جسدم مف شى  عددً لي بً 

 يف أيضان.ممً سٍ رل المي سٍ أى  ميعً جى  فٍ عى : كى  اهللً  دي بٍ عى  وي , كأيخمّْي عنؾ؟ فقاؿ لى يى سً أٍ تيقىبّْؿ رى  فٍ ىؿ لؾ أى 

 درجات( 3)                                    ؟                 الفكرة الرئيسة في اّلنص  ما -1

 ______________________________________________________ 
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 درجات( 3)                          . استنتج صفات عبد اهلل بن حذافة الّسيمّي من الّنص -2  

__________________________________________________________ 

 

 (تاندرج)                     اآلتية .                       استخرج من الّنص ُمرادف الكممات -3

 _______الٌرفض :

 ________القمؽ :

فاس ُتمقى عبارة " وقد كنت أشتيي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنال دللة ُأبّين -4

 ) درجتان (                                                   كميا في ىذه القدر في سبيل اهلل"    

_____________________________________________________ 

 (تان درج )            .واألسرى عند غير المسممين ,عند المسممينقارن بين معاممة األسرى أُ  -5

___________________________________________________________ 

 ة:الثّ الفقرة الثّ 

 أقرأ الّنص التالي ثّم ُأجيْب عن األسئمة التي تميو:

 دى نٍ عً  يا اإلنسافي مي دً خٍ تى سٍ تي يى بلت الَّ ضى العى  جمكعى مى  فَّ أى  بُّ الطّْ  دى ؛ فقد أكٌ ٌيةه حّْ صً , كى ٌيةه بّْ طً  فكائدي  ةً سامى تً بلبٍ لً كى " 
 يى ىً . كى ىىمّْيًَّتياعمى أى  حه كاضً  , كىذا دليؿه ةن مى ضى عى  عيفى بٍ سى  بكسً العي  دى نٍ عً , كى مةن فقطٍ ضى عى  ةى رى شٍ عى  عى بى أرٍ  كى ـ ىي لتٌبسُّ ا
 زيدي تى , كى ةً يَّ بً مٍ القى  طاتً مٍ بالجى  ةً اإلصابى  ةً ماليَّ تً مف احٍ  ـ, كتيقمّْؿي الدَّ  طً غٍ مف ضى  ؼي فّْ , كتيخى ةى النَّفسيَّ  حةى الصّْ  ظي فى حٍ تى 

مٌ  دً دى الغي  يازً جً  داءً مف أى  في , كتيحسّْ ـً سٍ الجً  ناعةً مف مى   دَّ فعاؿه ضً  بلحه يا سً ؾ, فإنَّ بلكةن عمى ذلً عى , كى اءً الصَّ
شٍ , كى وً جٍ الكى  ةً ضارى مف نى  زيدي تى  يثي , حى جاعيدً التَّ   "وً راقً ا 
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 )درجة(                                       ة ُتقّمل من الّنص.             استخرج ضّد كمم -1

___________________________________________________________ 

(درجات 3)                            "جاعيدِ التَّ  دَّ فعاٌل ضِ  الحٌ يا سِ إنَّ ما دللة العبارة التالية "  -2

 ______________________________________________________ 

)درجتان(                                                         ت اآلتية في جمٍل من إنشائك.                           وّظف الكمماأ -3

 __________العبكس: -

 ___________:إشراؽ -

            .وضح جمال التصوير في العبارة اآلتية) األحزان ل يقيرىا سوى تبسُّمك (أ -4

 )درجتان(

___________________________________________________________ 

 

 انتهت األسئلت

 هع تونيبتي للجويع ببلنجبح
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جدول يوضح رأي المحكمين في مدى مناسبة أسئمة اختبار فيم المقروء لقياس مستويات تصنيف 
 بموم لممجال المعرفي )مفاىيمي, تطبيق, استدلل(.

 
 

 رقم السؤال

لسؤال لقياس مستويات مدى مناسبة ا
 المعرفة
 

مدى وضوح صياغة 
 السؤال

التعديل المطموب إذا 
كان السؤال غير 
واضح أو غير 

  استدلل تطبيق مفاىيمي مناسب
 واضح

غير 
 واضح
 

1-       
2-       
3-       
4-       
5-       
6-       
7-       
8-       
9-       

10-       
11-       
12-       
13-       
14-       
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 ( 5ممحق )

األىداف بحسبجدول مواصفات اختبار الفيم القرائي   
 

 الدرس
 الوزن النسبي لموحدة حسب األىداف

 % مجموع % استدلل % تطبيق % معرفة
 األكؿ
 

10 18 4 7 4 7 18 32 

 11 10,65 6 1,75 1 3,5 2 5,4 3 ميارة االستماع
 9 8,9 5 3,5 2 - - 5,4 3 ادثةميارة المح

 7 7,05 4 1,75 1 3,5 2 1,8 1 فيـ المقركء
ميارة الكتابة ك 
 اإلمبلء ك التعبير

3 5,4 - - - - 3 5,4 5 

 41 23 15 8 14 8 12 7 الثاني
 9 8,9 5 3,75 2 3,5 2 1,7 1 ميارة االستماع
 5 5,3 3 3,75 2  - 1,7 1 ميارة المحادثة
 13 12,47 7 5,62 3 3,5 2 3,4 2 فيـ المقركء
ميارة الكتابة 

 كاالمبلء ك التعبير
2 3,4 2 3,5 1 1,87 5 8,9 9 

 5 5,3 3 - - 3,5 2 1,7 1 المحفكظات
 27 15 7 4 9 5 11 6 الثالث

 4 3,6 2  - 3,6 2  - ميارة االستماع
 7 7,2 4 3,5 2 1,8 1 1,8 1 ميارة المحادثة
 12 12,6 7 3,5 2 3,6 2 5,5 3 فيـ المقركء

ميارة الكتابة ك 
 اإلمبلء ك التعبير

2 3,6 -  -  2 3.6 4 

 56 16 17 23 مجمكع كؿ مستكل
 % 100 %29  %30 %41الكزف النسبي لكؿ 
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 الدرس
 الوزن النسبي لموحدة حسب األىداف

 % مجموع % استدلل % تطبيق % معرفة
 مستكل

 

 جدول مواصفات الختبار التحصيمي:

 حساب عدد أسئمة كل درس في مستويات األىداف من خالل القانون اآلتي: تمّ  

× النسبة المئوية لمستوى األىداف × لوزن النسبي لمدرس حسب عدد الحصص عدد األسئمة = ا
 (35عدد األسئمة )

 جدول: عدد أسئمة الختبار التحصيمي لكل درس من الدروس

 الدرس
عدد 
 الحصص

الوزن 
 النسبي

 المجموع استدلل تطبيق معرفة
41% %30 29% 100 

 األكؿ
 

10 33 4,7 5 3,46 4 3.34 3 12 

 1  0,40 - 0,42 1 0,57 4 1 االستماعميارة 
 1  0,40 1 0,42 - 0,57 4 1 ميارة المحادثة
 6 2 1,42 2 1,47 2 1,96 14 4 فيـ المقركء
ميارة الكتابة 
كاالمبلء ك 
 التعبير

3 11 1,54 2 1,15 2 1,11 1 4 

 13 4 3,75 4 3,88 5 5,30 37 11 الثاني
 - - 0,30 - 0,31 - 0,43 3 1 ميارة االستماع
 - - 0,30 - 0,31 - 0,43 3 1 ميارة المحادثة
 6 2 1,3 2 1,36 2 1,86 13 4 فيـ المقركء
ميارة الكتابة 
كاالمبلء ك 
 التعبير

3 11 1,57 2 1,15 1 1,11 1 4 

 3 1 0,71 1 0,73 1 1,0 7 2 المحفكظات
 10 3 3,04 3 3,15 4 4,30 30 9 الثالث

 1  0,30 - 0,31 1 0,43 3 1 ميارة االستماع
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 الدرس
عدد 
 الحصص

الوزن 
 النسبي

 المجموع استدلل تطبيق معرفة
41% %30 29% 100 

 -  0,30 - 0,31 - 0,43 3 1 ميارة المحادثة
 5 2 1,13 1 1,36 2 1,86 13 4 فيـ المقركء

ميارة الكتابة ك 
اإلمبلء ك 
 11 3 التعبير

1,57 1 1,55 2 1,11 1 4 

 35 10  11  14  100 30 المجمكع 
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 (6ممحق)

فيم القرائيجدول معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار ال  

 معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة
1 0,70 0,33 

2 0,25 0,56 
3 0,770,30 

40,57 0,33 

5 0,57 0,39 
6 0,73 0,38 

7 0,43 0,40 
8 0,67 0,37 

9 0,86 0,42 
10 0,60 0,73 

11 0,57 0,75 

12 0,37 0,29 
13 0,77 0,62 

14 0,370,30 
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 التفكير التأممي ( مقياس7ممحق)

 

      عمادة الدراسات العميا 

 جامعة القدس

 

 اختبار لقياس ميارات التفكير التأممي  لمقرر الّمغة العربّية لمّصف الّسابع

 إعداد الباحثة

 سييمة إبراىيم عواودة

 إشراف الّدكتور

 د. عمي أبو راس

 2018م
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 قائمة بميارات التفكير التأممي

ىك أف يتأمؿ الطالب المكقؼ الذم أمامو, كيحٌممو إلى عناصره كيرسـ الخطط البلزمة التفكير التأممي: 
لفيمو, حتى يصؿ إلى النتائج المطمكبة في ىذا المكقؼ, ثـ يقكـ بتصميـ ىذه النتائج في ضكء 

 الخطط التي كضعت مف أجمو.

 

 ميارات التفكير الـتأممي

 الرقم الميارة  التعريف
انب المكضكع كالتعرؼ إلى مككناتو ىي القدرة عمى عرض جك 

سكاء كاف ذلؾ مف خبلؿ طبيعة المكضكع أك إعطاء رسـ أك 
شكؿ بيف مككناتو بحيث يمكف اكتشاؼ العبلقات المكجكدة 

 بصريان.

 1- الرؤية البصرية

ىي القدرة عمى تحديد الفجكات في المكضكع, كذلؾ مف خبلؿ 
ك تحديد بعض تحديد العبلقات غير الصحيحة كغير المنطقية أ

 التصكرات الخاطئة أك البديمة في إنجاز المياـ التربكية.

تالكشف عن المغالطا  -2 

ىي القدرة عمى التكصؿ إلى عبلقة منطقية معينة مف خبلؿ 
 رؤية مضمكف المكضكع كالتكصؿ إلى نتائج مناسبة.

الوصول الى 
 استنتاجات

-3 

قات الرابطة ىي القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لنتائج أك العبل
كقد يككف ىذا المعنى معتمدان عمى معمكمات سابقة أك عمى 

 طبيعة المكضكع كخصائصو.

 4- إعطاء تفسيرات مقنعة

ىي القدرة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ المكضكع المطركح 
كتقكـ تمؾ الخطكات عمى تصكرات ذىنية متكقعة لممكضكع 

 المطركح.

 5- وضع حمول مقترحة
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 لرحمن الرحيمبسم اهلل ا

 

 الموضوع / تحكيم  مقياس  التفكير التأملي

 

 الدرجة العلمية:...................                                  االستاذ/ الدكتور:..............        

 ..........الوظيفة/ مكان العمل:..                               التخصص:..................               

  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

" أثر استخدام استراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبةتقومالباحثةبإجراءدراسةعلمٌةبعنوان

(K.W.L.plus)  في تنمية مهارة الفهم القرائي والتفكير التأملي لدى طلبة الصف السابع في تربية

ماجستٌرفًالتربٌةتخصصمناهجوطرقتدرٌسعامةمنوذلكلنٌلدرجةالجنوب الخليل " 

جامعةالقدس.

ومنمتطلباتهذهالدراسةإعداداختبارلقٌاسمهاراتالتفكٌرالتأملًفًمادةاللغةالعربٌة,ٌتضمن

خمسمهاراتهً:

 مهارة الرؤية البصرية)التأمل والمالحظة(. -1

 مهارة الكشف عن المغالطات. -2

 صول إلى استنتاجات .مهارة الو -3

 مهارة إعطاء تفسيرات مقنعة. -4

 مهارة وضع حلول مقترحة. -5

 

ونظراًلماتتمتعونبهمنخبرةتعلٌمٌةودراٌةفًمجالالتربٌةوالتعلٌم,ولمالرأٌكممنأهمٌةفً

فًاالستفادةمنرأٌكمالّسدٌدواالستفادةمنخبرتكمفًهذا المجال.مجالالبحث,فإننًأرغبُّ

إضافة(-تعدٌل-آملمنحضرتكمالتكّرمبدراسةمحتوىاالختباروإبداءالرأيوالمشورة)حذف

وتدوٌنمالحظاتكمفًالنواحًاآلتٌة:
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 مالءمة االختبار لقياس ما أعّد له. -1

 مدى وضوح الصياغة وسالمة اللغة. -2

 مدى انتماء كل مؤّشر للمهارات الّتي يتبع لها. -3

 دى مناسبتها لمهارات الّتفكير التأملي.م -4

 مدى اّتساق البدائل. -5

الرؤٌةالمهارة
البصرٌة

الكشفعن
المغالطات

الوصولإلى
استنتاجات

إعطاء
تفسٌرات

وضعحلول
مقترحة

الفقرات
الممثلةلها

1- 7 8- 11 11-15 16-21 22-25 

 

لةاختبارمهاراتالّتفكٌرالّتأملًلقٌاسمرفقجدولإلبداءرأٌكمفًمدىمناسبةأسئ:مالحظة

والذيٌعدأحدأهم,حٌثأّنرأٌكمٌفٌدالباحثةفًإعداداالختباروتنظٌمه,مهاراتالّتفكٌرالمحّددة

أدواتالدراسة.



 موا فائق التقدير والحترام,,,  وتقب

 الببحثت                           

 سهيلت إبراهين عىاودة
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 دول يوضح رأي المحكمين في مدى مناسبة أسئمة مقياس التفكير التأممي لقياس الميارات الخمسة المحددةج

 
 
رقم 
 السؤال

مدى وضوح صياغة  مدى مناسبة السؤال لقياس ميارات التفكير التأممي
 السؤال

التعديل المطموب إذا 
كان السؤال غير 

 واضح أو غير مناسب
التأمل 
 والمالحظة

 الكشف عن
 المغالطات

الوصول 
الى 
 استنتاج

إعطاء 
تفسيرات 
 مقنعة

وضع 
حمول 
 مقترحة

 
 واضح

غير 
 واضح
 

1-         
2-         

3-         
4-         
5-         
6-         
7-         
8-         
9-         

10-         
11-         
12-         
13-         
14-         
15-         
16-         
17         
18-         
19-         
20-         
21-         
22-         
23-         
24-         
25-         
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 اختبار مهارات التفكير التأملي في مبحث اللغة العربية للصف السابع األساسي

 الشعبة:...............                                     اسم الطالب/ة:.............           

 التاريخ:...............                                 المدرسة:..............                   

 (25درجة الختبار:)                                   دقيقة                 45زمن الختبار: 

الطالب/عزٌزتًالطالبة:عزٌزي

ٌهدفهذااالختبارإلىقٌاسمدىمستوىاكتسابكلمهاراتالتفكٌرالتأملًفًالوحدةالثالثة

إعطاء–الوصولإلىاستنتاجات–الكشفعنالمغالطات-والرابعةوالخامسةوهً)المالحظة

ختبارلٌسلهأيعالقةوضعحلولمقترحة(,والباحثةتؤكدعلىأنهذااال–تفسٌراتمقنعة

بدرجاتكفًالمدرسة,وإنمالغرضالبحثالعلمًفقط.

 والباحثةإذتقدملكالشكرلتعاونك,فإنهاترجومنكقراءةتعلٌماتاالختبارقبلالشروعفًاإلجابة:

 ( دقيقة.41زمن االختبار محدد بحصة واحدة) -1

 األسئلة من نوع )االختبار من متعدد(. -2

 ( فقرة.25ون االختبار من )  يتك -3

 يرجى قراءة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة. -4

 لكل فقرة أربعة بدائل بينها إجابة واحدة فقط مناسبة عليك أن تضع دائرة حولها. -5

 يرجى نقل اإلجابة الصحيحة إلى مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة. -6

 عدم القدرة على اإلجابة عن السؤال اتركه. ال تخمن اإلجابات, وفي حالة -7

 للجويع ببلتفىق والنجبح هع تونيبتي

 سييمة إبراىيم عواودة:الباحثة  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ورقة اإلجابة عن اختبار ميارات التفكير التأممي لدى طمبة الصف السابع األساسي

( أمام اإلجابة  ×عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة: بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضع إشارة) 
 الصحيحة

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 السؤال

 د ج ب أ

1-     
2-     
3-     
4-     
5-     
6-     
7-     
8-     
9-     
10-     
11-     
12-     
13-     

رقم 
 السؤال

 د ج ب أ

14-     
15-     
16-     
17-     
18-     
19-     
20-     
21-     
22-     
23-     
24-     

25-     
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 التأمميالمقياس اختبار 
 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي مستخدمًا صحيفة اإلجابة لتدوين اإلجابة الصحيحة:

 أوًل : ميارة التأمل والمالحظة

 م ىي:1948من خالل المالحظة والتأمل فإن الصورة التي تعبر عن نكبة فمسطين عام -1

  -أ

 

  -ب

 
-ج

 

 -د

 
 لتي يظير فييا  المسجد األقصى الصورة ا ,من خالل المالحظة والتأمل في الصور التالية -2

-أ

 

 -ب

  
 -ج

 

 -د
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 من خالل المالحظة والتأمل في الصور التالية فإن الصورة التي تعبر عن آداب الطريق ىي: -3

 -أ

 

 -ب

 
 -ج

 
 

 -د

 

 لمالحظة والتأمل الصورة التي تعبر عن دور شرطّي المرور ىي:من خالل ا -4

 -أ

 

 -ب

 
 

  -ج

 

 -د
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 الصورة التي تعبر عن أثر البتسامة عمى اآلخرين ىي: -5

 -أ

 

 -ب

 
 -ج

 

 -د

 
 تأمل ولحظ من الصور التالية ل تعبر عن معاناة الشعب الفمّسطيني: -6

 -أ

 

 -ب

 

 -ج

 

 -د
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 ن ىي:يتأمل ولحظ الصورة التي ل تعبر عن معاممة الحتالل الصييوني لألسرى الفمسطيني  -7

 -أ

 

 -ب

 
 -ج

 

 -د

 
 ثانيًا: ميارة الكشف عن المغالطات

 المدن الفمّسطينّية الّساحمّية ىي:  -8

 القدس., نابمس  ,يافا -حيفا.                                ب ,القدس, غزة-أ

 نابمس .                                             ,غزة, يافا -د                                حيفا . ,يافا ,ةغز  -ج

وذلك ألّن البتسامة تعبر عن مجموعة من مدلولت  , دائمًا يبتسمان ,أحمد ومحمد صديقان -9
 واحدة  ليس من مدلولتيا:

 ليا تأثير عمى اآلخريف. -أ

 لى رضا.إالحزف إلى فرح كالغضب  تحكؿ -ب

 يكظفيا الناس لتحقيؽ ما يصبكف اليو. -ج

 السخرية مف اآلخريف. -د

 فما السموك الخطأ الذي قام بو: ,أوقف عدة سيارات عند اإلشارة ,عمي شرطّي مرور -10

 تحرير مخالفة لمف تخطى اإلشارة الحمراء. -أ

 التدقيؽ في حركة جميع السيارات. -ب
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 لقريبو الذم كاف مسرعان بالعبكر. السماح -ج

  البقاء يقظان طكاؿ فترة عممو.  -د

                              ثالثًا: ميارة الوصول إلى استنتاجات  

 أدى وجود اآلثار القديمة في فمسطين إلى ازدىار: -11

 التجارة . -أ

 الزراعة . -ب

 السياحة . -ج

 الصناعة.   -د

حيث قتموا  ,التي ارتكبتيا العصابات الصييونّية رسطينّي لعدٍد من المجاز تعرض الّشعب الفم -12
نستنتج من ذلك , بيدف زرع الرُّعب والخوف بين سكان المناطق المجاورة ,ودمروا قرًى فمسطينيةً 

 أن ىدف العصابات الّصييونّية من عمميات القتل واإلبادة ىو:

 ترحيؿ القرل الفمسطينية إلى القدس. -أ

 لتسييؿ اليجرة الٌصييكنٌية إلى فمسطيف. ,بار السكاف عمى اليجرةإج -ب

 لتسيؿ عممية احتبلؿ فمسطيف. -ج

 منع كصكؿ اإلمدادات مف القرل المجاكرة . -د

محمٌد فتى يعاني من شمل في ساقيو يجمس دائمًا أمام باب العمارة يتأمل مشيد شرطّي  -13
فأجاب بأنو يطمح أن يصبح شرطّي  ,نيتو في الحياةفسألو صديقو عن أم, المرور الذي يقوم بدوره

نستنتج أن سبب سخرية الصبيان من  ,فتعالت صيحات الضحك من الِفتية الذين بجواره ,مرور
 محمد ألنو :

 ال يمعب الكرة مع زمبلئو. -ب                                      كسكؿ في المدرسة . -أ

 صغير في السف.  -د                                                  مشمكؿ. -ج
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ويأمر ممكيم بقتميم كانت تنزل من أعينيم  ,ن في أيدي أعدائيمعندما وقع أسرى المسممي -14
 نستنتج أن سبب البكاء ىو : , الدموع

 الخكؼ مف لقاء األعداء.                                                       -أ

 ف المكت.الخكؼ م -ب

 رجكعيـ عف اإلسبلـ.                                                      -ج

 حب الشيادة كالتضحية في سبيؿ اهلل. -د

, فينصح بيا األطباء  ,تشير الدراسات الحديثة إلى أىمية البتسامة عمى صحة اإلنسان  -15
 نستنتج أن من الفوائد الصحية والطبية لالبتسامة :

 تحقؽ النجاح. -ب                     تخفؼ مف ضغط الدـ.                    -أ

 تسيـ في حؿ المشكبلت.  -د                  تشفي مف آالـ الصداع.                      -ج
 

 رابعًا : ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة

يظ القمب لنفضوا من حولك( فسر قال تعالى :) فبما رحمٍة من اهلل ِلنت ليم ولو كنت فظًا غم -16
 معنى "فظاً"

 سيء الكبلـ كالمعاممة.  -الحقد كالبغضاء .                                            ب -أ

 سيء الخمؽ.  -اليجراف كالٌصٌد.                                            د -ج

 ( تفسير معنى اآلية ىو:َعاِفيَن َعِن النَّاِس َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َوالْ  (قاؿ تعالى: -17

 التكاضع كعدـ الٌتكبر. -ب            الٌصدقة أحب األعماؿ إلى اهلل سبحانو كتعالى. -أ

 كتـ اإلساءة كالعفك عٌمف أساء إليؾ. -د                            إكراـ الضيؼ كاإلحساف إليو. -ج
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النَّسر يرمز  ّرسمّية, وأعالميا الوطنّية, ألنعارًا في اختاميا التّتخذ دولة فمسطين الّنسر ش -18
 إلى:

 الحرية كالٌسبلـ. -أ

 الخكؼ مف األعداء.  -ب

 راضييا كاستقبلليا .                                القكة كحؽ فمسطيف في الدفاع عف أ -ج

  الحزف كمعاناة الٌشعب الفمسطيني.  -د

 اءات الجميدية في فصل الصيف ناتج عن:سبب ذوبان بعض الغط -19

 سقكط األمطار  كالثمكج. -ب                            زيادة عدد ساعات التشمس.        -أ

 انخفاض درجة الحرارة. -د                           قصر النيار.                       -ج

 

 بسبب:وذلك  ,تمتاز فمسطين بموقع استراتيجي ممّيز -20

 ًلكيثرة الزراعة كالصناعة فييا. -ب                              قربيا مف قارة أمريكا الشمالٌية. -أ

 .العالـ القديـ آسيا كأفريقيا كأكركباحمقة كصؿ بيف قارات  -ج

 تشرؼ عمى البحار كالمحيطات. -د

ر, وتغسل أدران الضغينة, " فسر المعنى الذي قصده الكاتب من العبارة " تزيل غبار التناح -21
 وتمسح جراح القطيعة, وتطرد وساوس الشحناء"

 االبتسامة تقمؿ مف التخاصـ كتغسؿ األمراض كتمسح الحقد كتطرد البغضاء. -أ

 اإلشارة إلى سيء الكبلـ كالمعاممة. -ب

 قصد الكاتب بيا إلى اآلثار التي تترتب عمى الكراىية. -ج

 تشير العبارة إلى حب الماؿ. -د
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 خامسًا : ميارة وضع حمول مقترحة

الكائنات  تؤثر المياه المموثة عمى اإلنسان بشكل مباشر, نظرًا ألىمية الماء لإلنسان ولكافة -22
ما الحل المناسب لمنع أكثر المشكالت التي تعاني منيا فمسطين, ف الحية, و يعتبر تموث الماء من

  تموث المياه.

 السباحة .-أ

 لمعمؿ عمى تنقيتيا. لقرب مف المياهدفف المخمفات با -ب

 نشر الكعي بيف  الٌناس عف أسباب كمخاطر التمكث. -ج

 بناء المصانع بالقرب مف المناطؽ الٌسكنٌية.-د

بماذا تنصحيم  ,حصمت بينيم مشكمة سببت الفرقة بينيما ,عمر وسمير صديقان منذ زمن -23
 تغمب عمى المشاكل:مل

 قطع العبلقات بينيما. -ب                                      ضرب المسبب لممشكمة. -أ

                     العبكس. -د                                                    االبتسامة. -ج

 ,ومعاممٍة سيئٍة من قبل الحتالل اإلسرائيمي ,يعاني األسرى الفمسطينيون من ظروٍف صعبةٍ  -24
 ناسب لتحقيق األسرى لمطالبيم:برأيك ما الحل الم

  .السجف مف اليركب -ب                              التمرد عمى السجاف. -أ

 . االحتبلؿ مع التعاكف -د                           اإلضراب عف الطعاـ. -ج

التالية فأي القتراحات , يحتاج اإلنسان لتحريك أربع عشرة عضمة في فّكّيو ,من خالل لغة ما -25
 صحيحة:

 الصكت العالي. -ب                                                          الغضب. -أ

 االبتسامة. -د                                                   الكبلـ الكثير.  -ج
 انتهت األسئلت

 هع تونيبتي لكن ببلنجبح
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 عن اختبار لميارات التفكير التأممي لدى طمبة الصف السابع األساسيورقة اإلجابة 

اإلجابة ( أمام  ×عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة: بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضع إشارة) 
 الصحيحة

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 السؤال

 د ج ب أ

1-     
2-     
3-     
4-     
5-     
6-     
7-     
8-     
9-     
10-     
11-     

12-     

رقم 
 السؤال

 د ج ب أ

13-     
14-     
15-     
16-     
17-     
18-     
19-     
20-     
21-     
22-     
23-     
24-     
25-     
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 ختبار التفكير التأممي( مفتاح إجابة ا8ممحق)

  
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 











 





رقم 
 السؤال

 د ج ب أ

13-      
14-      
15-      
16-      
17-      
18-      
19-      
20-    
21-     
22-      
23-      
24-      
25-      

رقم 
 السؤال

 د ج ب أ

1-      
2-      
3-      
4-      
5-      
6-      
7-      
8-      
9-      
10-      
11-      

12-      
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  (9ممحق)

 الثاني الجزء السابع لمصؼ العربية المغة لمنياج البنائي تكلالمح تحميؿ

 
 الدرس الثالث: ميارة الستماع)آداب الطريق(

التعميمات  المفاىيـ الحقائؽ األىداؼ
 كالحقائؽ

نظريات)قكاعد 
 المغة العربية(

 الميارات

أف يتعرؼ -1
الطالب مضمكف 

 ما يستمع إليو

يكتب األلؼ  -
في اخر األفعاؿ 

ية:الثبلث  
الؼ قائمة اذا  -

 كاف اصميا كاك
ياء غير  -

منقكضة اذا كاف 
 اصميا ياء 

 الفعؿ الثبلثي
 

 األلؼ 
 

 عبلمات الترقيـ
 عمى الفيـ تسيؿ
 كتجكد القارئ,
 لممعاني, إدراكو
 المقاصد, كتفسر
التراكيب كتكضح  

يعرؼ اصؿ 
األلؼ في الفعؿ 
الثبلثي مف خبلؿ 

اإلتياف  -1:
 بمضارع الفعؿ

الفعؿ  إسناد -2
الى ضمير رفع 

 متحرؾ 

 
ميارة االستماع 

 كاالنصات 
 

أف يستنتج -2
الطالب الفكرة 

الرئيسة مف نص 
 آداب الطريؽ 

الفكرة العامة ىي 
المقصد المباشر 

 لمنص

الفكرة الرئيسة      

أف يحدد -3
الطالب عناصر 
الشخصيات في 

 القصة

الشخصيات 
عنصر ميـ في 

 القصة

 الشخصيات 
 القصة

 الشخصية
 الرئيسية

ىي التي تدكر 
حكليا أحداث 

 القصة

  

أف يكظؼ -4
 التراكيب الجديدة
التي سمعيا في 
 جمؿ مف انشائو

ال تقـك الجممة إال 
 إذا كانت تامة

إثراء المحصكؿ    الجممة
المغكم عند 

 الطالب 

أف يبدم -5
الطالب رأيو في 
 النص المسمكع

اآلراء تختمؼ فيما 
 بينيا

الرأم كالرأم 
 اآلخر

    الرأم
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 الدرس الثالث: ميارة المحادثة والتعبير الشفوي
التعميمات  المفاىيم الحقائق األىداف

 والحقائق
النظريات)قواعد 
 المغة العربية(

 الميارات

أن يعدد -1
الطالب األنماط 

 المغوية 

تتكون الجممة  
الفعمية من فعل 
وفاعل ومفعول 

 بو

الفعل الماضي  الفعل الماضي
 دائما مبني

  

أن يستنتج -2
الطالب عنوان 
الدرس من 

 الموحة

من خالل الفكرة 
العامة نستدل 
 عمى العنوان

    العنوان

أن يعبر -3
الطالب عن 
الموحة بمغة 

 سميمة

لكل طالب نمط 
في التعبير ألي 

 صورة

كمما فيم الطالب  التعبير
الصورة ساعدتو 
 في التعبير عنيا

مى التعبير عن القدرة ع  
 الفكار والرأي

أن يتعرف -4
الطالب عمى 

المعاني الجديدة 
 من الموحة.

 

الترادف يأتي 
 لألفعال واألسماء

الترادف ىو  الترادف
المعنى اآلخر 

 لمكممة 
 

  

أف يمخص  -6
الطالب النص 
المسمكع بمغتو 

 الخاصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمريف التمخيص
 إعادة عمى

 صياغة المسمكع
 مكجز بشكؿ
 أسمكب في كمركز

 سميـ شخصي
 مع ككاضح,
 عمى المحافظة
الرئيسية األفكار  

التمخيص  التمخيص
الصكرة 

 المختصرة لمنص
 

كمما تعمؽ 
الطالب في 

التأمؿ كمما عبر 
بشكؿ جيدعنيا   

ميارة التفكير  
 التأممي
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أن يوظف  -5
الطالب األساليب 
المغوية في النص 

المسموع في 
 جمل مفيدة.

ىذا اسم اشارة 
 لممفرد المذكر

 

لمذكر المفرد ا انواع السماء  
المعرف -:العمم
-الضمائر-ب ال

-أسماء الشارة
السماء 

–الموصولة 
المضاف الى 

 المعرفة 

عالمات السم 
قبول ال التعريف 
أو التنوين أو 

دخول حرف الجر 
 عميو.

 
 
 

أنِت ضمير  
مخاطب لممفرد 

 المؤنث

    المفرد المؤنث

 

 لمرورالدرس الثالث: ميارة القراءة/ درس شرطي ا
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يقرأ -1
الطالب الدرس 
قراءة سميمة 

 لغويا.

العالمات األصمية 
أربعة الضمة 
لمرفع والفتحة 

لمنصب والكسرة 
لمجر والسكون 

 لمجزم.

 النصب .
 الرفع.
 الجزم.
 الضم.

الجزم يختص 
 بالفعل المضارع.

دخل الضمة ت
والفتحة عمى 

 األفعال واألسماء.
 

 الكسر أقوى
 الحركات.

 

أن يميز -2
الطالب في 
قراءتو بين 
الحروف 

 المتشابية.

لكل حرف ىجائي 
مخرج صوتي 

 خاص بو.

الحروف 
 اليجائية.

الحروف 
الميموسة  
مجموعة في 
كممة فحثو 

 شخص سكت.

  

أن يتعرف -3
الطالب عمى 
أنماط لغوية 

 جديدة.

اخواتيا ىي كان و 
افعال ناسخة  
تدخل فقط عمى 
 الجممة السمية .
من اخوات كان: 
اصبح ,أضحى, 

 أمسى,
بات, ما زال, ما 
 دام, ليس ,صار.

 األفعال الناسخة 
 المبتدأ
 الخبر

األفعال الناسخة 
ترفع المبتدأ 

ويسمى اسميا 
وتنصب الخبر 
 ويسمى خبرىا

األفعال الناسخة 
ىي األفعال التي 

تنسخ حكم 
مبتدأ والخبر ال

فيصبح المبتدأ 
اسمًا مرفوعًا 
والخبر خبرًا 

 منصوباً 
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 الدرس الثالث: ميارة فيم المقروء/ درس شرطي المرور
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يستنتج -1
الطالب الفكرة 
 الرئيسة لنص.

الفكرة العامة 
 المقصد المباشر

 لمنص.

    الفكرة الرئيسية.

أن يرتب -2
الطالب األفكار 
 ترتيبا متناسقا.

األفكار الفرعية 
ىي ترابط أجزاء 
 النص.

    األفكار الفرعية

أن يستخرج -3
الطالب المرادفات 
 من النص.

الترادف يأتي 
لألسماء 
 واألفعال.

الترادف يعني  الترادف.
كممة قريبة في 
 المعنى .

  

يميز  أن-4
الب بين الط

المبتدأ والخبر في 
الفقرة الولى من 
 النص .

المبتدأ والخبر 
يكونان مرفوعان 
. 
 

 المبتدأ
 الخبر.

من صور الخبر 
اسم ظاىر, جممة 
 ,شبو جممة.

  

 

 

 الدرس الثالث: ميارة الكتابة واإلمالء والتعبير
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 ياراتالم

 يكتب أن -1
 جممة الطالب
 كممات تحوي
 اليمزة حرف فييا
 مواضعو في

 وفق المختمفة
 خط أصول
 النسخ.

 
 
 
 
 
 

خط النسخ أحد 
الخطوط العربية 

 الستة.
 

 حرف اليمزة.
 

 خط النسخ

اليمزة حرف من 
حروف اليجاء 
وىي غير األلف 
وتقبل الحركات 
بينما األلف ل 
تقبل الحركات 
وتتبع حركة ما 

بميا في قواعد ق
 كتابتيا.

عمى خط  ُأطمق
 النسخ ىذا السم

 استعمالو لكثرة
 الكتب نسخ في

 ألنو ونقميا,
 الكاتب يساعد
 بقممو السير عمى

 من أكثر بسرعة
 وامتاز غيره, 
 الحروف بإيضاح
ظيار  جماليا وا 

 وروعتيا.

كثرة الكتابة 
تساعد في 

 تحسين الخط 
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أن يستخرج  -2
لنص الطالب من ا
افعال ثالثية 
 مختومة بألف 

تكتب اللف في 
اخر الفعل 

 الثالثي

تكتب اللف الفًا   الفعل الثالثي
قائمة في اخر 

الفعل الثالثي اذا 
كان اصميا واو, 
وتكتب ياء  غير 
منقوضة اذا كان 

 اصميا ياء

 

 يطبق أن-3
 قواعد الطالب
والترقيم  الكتابة

 في الكتابة .

لترقيم في ا
عربية الكتابة ال

ىو وضع رموز 
اصطالحية معينة 
بين الكممات أو 
الجمل أثناء 

الكتابة؛ لتعيين 
مواقع الفصل 

والوقف والبتداء, 
وأنواع النبرات 

الصوتية 
واألغراض 

الكالمية, تيسيرًا 
لعممية اإلفيام 

من جانب الكاتب 
أثناء الكتابة, 
وعممية الفيم 

عمى القارئ أثناء 
 .القراءة

 عالمات الترقيم
لفاصمة ,ا  

تستخدم الفاصمة 
لمفصل بين 

 الجمل.

  

أن يوظف -4
الطالب الجمل 

المفتاحية والجمل 
الداعمة والجمل 
الختامية لتكوين 
ِفقرة  من الجمل 

المترابطة 
 ولمتسمسمة .

ل تقوم الجممة 
إل إذا كانت 

 تامة.
 

اثراء المخزون    
المغوي عند 

 الطالب
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 / نص )من مذكرات اسير(الدرس الرابع:  ميارة الستماع
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يستخرج -1
الطالب الفكرة 

العامة من النص 
 المسموع. 

الفكرة العامة ىي 
المقصد المباشر 

 لمنص.

    الفكرة العامة.

أن يحدد -2
الطالب نوع 

 النص المسموع 

المقالة ىي قطعة 
نثرية محدودة 

الطول والموضوع 
تكتب بطريقة 
عفوية سريعة 

خالية من التكمف 
. 

يشترط في كتابة  المقالة 
المقالة ان تكون 
تعبيرًا صادقًا عن 
شخصية الكاتب 

. 

   

أن يوظف -3
الطالب  التراكيب 
التي سمعيا في 

 جمل مفيدة

ل تقوم الجممة 
 إل إذا كانت تامة

 النحو في الجممة  الجممة
 كل ىو لعربيا

 كان سواء لفظ
 غير أو مفيد
 كان فإذا مفيد,
 جممة سمي مفيد
 كالمًا, أو مفيدة
ن  مفيد يكن لم وا 
 غير جممة سمي
 مفيدة

 

أن يعيد -4
صياغة ما 

استمع إليو بمغة 
 سميمة

ميارة الستماع  
 أساس ميارة ىي
 أربع ضمن من

 يقوم ميارات
 البناء عمييا
 عند المغوي
:  وىي ؛ اإلنسان

 والكتابة , لقراءةا
 , والستماع ,

 والتحدث

من ميارات  التمخيص
الستماع القدرة 
عمى تمخيص 
 النص المسموع

  

أن يتعرف -5
الطالب عمى 

األنماط المغوية 

الضمائر 
المنفصمة تنقسم 
الى ثالثة أنواع 

 ضمير المتكمم
 ضمير المخاطب

ر الغائبضمي  

ضمير المتصل 
الضمير الذي 
يتصل بآخر 
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:ضمير المتكمم  الجديدة
,ضمير 

المخاطب, ضمير 
 الغائب

 

 الكممة
ضمير  -

المنفصل ضمير 
غير متصل 

 بشيء
  

السم المعرفة 
-من انواعو 

الضمير السم 
 المعرف ب)ال(

اسم الشارة -  
السم  -

 الموصول 
المضاف الى 

 المعرفة 
العمم-  

 السم النكرة
 السم المعرفة 

 
ينقسم السم من 
ى حيث الدللة عم
المسمى الى 

قسمين اسم نكرة 
واسم معرفة    

  

 

 الدرس الرابع: ميارة المحادثة والتعبير الشفوي
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يصنف -1
الطالب عناصر 

 الموحة لغويا

كان واخواتيا 
تدخل عمى 

 الجممة السمية  

واخواتيا ىي  كان كان واخواتيا
افعال ناقصة 
وتسمى افعال 

 ناسخة 

كان واخواتيا 
تغير حكم الجممة 
السمية المبتدأ 
يصبح اسميا 
مرفوع والخبر 
يصبح خبرىا 

 منصوب
 

 

أن يستنتج -2
الطالب المعاني 

 الجديدة

الترادف يأتي 
لألسماء و 

 األفعال

الترادف ىو  الترادف
المعنى اآلخر 

 لمكممة

  

أن يبدي -3
ب رأيو عن الطال

الصورة بمغة 
 سميمة

اآلراء تختمف 
 فيما بينيا

القدرة عمى    الرأي
 التعبير عن رأيو
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 الدرس الرابع: ميارة القراءة/ درس عبد اهلل بن حذافة الّسيمي
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يقرأ -1
الطالب النص 
 قراءة لغوية

 سميمة

القراءة الجيرية 
التعبير ىي 

الصوتي عن 
المعاني 
 .المقروءة

معرفة النطق  القراءة الجيرية
الصحيح لمحروف 

تساعد عمى 
 جودة القراءة

القراءة الجيرية 
تدرب عمى اجادة 
 النطق لمقاريء

ميارة القراءة 
وفق الضبط 

 الصحيح لمكممات 

أن يفرق   -2
الطالب أثناء 
قراءتو  بين 

   الحروف

لكل حرف مخرج  الحروف اليجائية المخارج الحرفية
 صوتي خاص بو

  

 الدرس الرابع: ميارة فيم المقروء/ درس عبد اهلل بن حذافة السيمي
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يتعرف -1
الطالب عمى 

األنماط المغوية 
 الجديدة

طمب النداء ىو 
إقبال أو انتباه 

’من تناديو   
 من أسموب ىو

 العربية, األساليب
 اإلنكار يفيد

 بعدم واإلخبار
 معين شيء وقوع
 أو الماضي في

 أو الحاضر
.المستقبل  

 أسموب الستفيام
 أسموب النداء
أسموب النفي 

 الصريح

يتكون أسموب  
النداء من أداة 

 النداء والمنادى .
النفي الصريح 
م ىو الذي تستخد
فيو أحد أدوات 
 النفي مثل: لن

 

أن يستنتج -2
الطالب الفكرة 

 العامة من النص 

الفكرة العامة ىي 
المقصد المباشر 

 لمنص

القدرة في    الفكرة العامة
استخالص 

الفكار من النص 
 األدبي

أن يستنتج -3
ألفكار الطالب ا

الفرعية من نص 
عبد اهلل بن 

  حذافة السيمي. 

األفكار الفرعية 
ترابط أجزاء  ىي

 النص فيما بينيا

استنتاج األفكار  األفكار الفرعية
دللة عمى فيم 

 المقروء

  

أن يستخرج -4
الطالب المضاد 

الضد يأتي  
 لألسماء واألفعال

الضد  الضد ىو عكس   
 الكالم
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 من النص
أن يمخص -5

الطالب الدرس 
 بمغتو الخاصة

السرد ىو تزامن 
األفعال وتتابع 

 األحداث
 فحذ ىو

 واألفكار العبارات,
 األساسية, غير

 والحتفاظ
 باألفكار
.الرئيسية  
 ىو التمخيص
 نص اختصار
  ثمثو أو طويل
 عمى حفاظ مع

 بنيتو أو معناه
 أساسية

 
 التمخيص
 السرد

 
 السرد ىو الكالم

  الذي المنتظم
 ترتيب فيو يوجد

 ذلك أو لألحداث,
فيو  الذي

 بين النسجام
 وجممو كمماتو
.ومعانيو  

 

ميارة اليجاز  
 لنص األدبي 

 

 الدرس الرابع: المحفوظات/ عابرون في كالم عابر
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يؤدي -1
الطالب اسموب 
 الغناء الشعري  

الحركة تصبح 
حرفًا في قافية 

 الغناء 

    القافية 

أن يمحن -2
نية الطالب األغ

 بشكل مناسب.

 التمحين 
 األغنية 

   

أن يستنتج  -3
الطالب الفكرة 
الرئيسية من 
 النص الشعري

 

الشعر الحر 
يتكون من شطر 

واحد ويتميز 
 بتنزع تفعيالتو

 

ىو الشعر الحر  الشعر الحر
الشعر الذي 

يتكّون من شطر 
واحد, دون 

 عجز, ذو تفعيمة
 
 
 

سّمي بالحّر ألّنو 
تحرر من وحدة 

ية والشكل, القاف
ولمشاعر الحرية 

في تنويع 
 التفعيالت

 
 
 

تحميل النص 
الدبي واستخراج 
 الصور الجمالية 
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 الدرس الخامس: ميارة الستماع/ نص) من نوادر العرب(
 

النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف
 المغة العربية

 الميارات

أن يعيد -1
الطالب صياغة 
و ما استمع إلي
 بمغتو الخاصة

 
 
 
 
 

 السرد ىو وجود
 من سمسمة
 المرتبة األحداث
 أو تعاقبيا زمنيا
 سببيا ترتيبا
 منطقيا

اإليجاز ىو أداء 
المعنى الكثير 
 بالمفظ القميل 

 السرد
اإليجاز   

اإليجاز نوع من 
أنواع البالغة 
ألنيا تدل عمى 
 فصاحة المتكمم

اكتساب الطالب  
ميارة فيم النص 

 المسموع

يستخرج  أن-2
الطالب الفكرة 

العامة من نص 
 "من نوادر العرب"

الفكرة العامة ىي 
المقصد المباشر 

 لمنص

    الفكرة العامة

أن يستنتج -3
الطالب المعاني 
الجديدة من نص 
 "من نوادر العرب" 

المرادف يأتي 
 لألسماء واألفعال

المرادف ىو  المرادف
المعنى اآلخر 

 لمكممة

  

أن يتعرف -4
عمى الطالب 

األنماط المغوية 
 الجديدة

تقسم األفعال من 
 الى افعال تامة 
 وافعال ناقصة

 
 

 األفعال التامة
 الفعال الناقصة

يختمف إعراب 
األفعال  حسب 
وقوعيا في 

 الجممة
 

الفعال التامة 
خذ  فاعل تأ

ومفعول بو 
وتسمى جممتيا 
 الجممة الفعمية 
الفعال الناقصة 
تدخل ع جممة 
 السمية وتأخذ 

 اسم وخبر
 

امتالك الطالب 
لميارة التعرف 
عمى الفعال 
 وتصنيفيا 

 الدرس الثالث: ميارة المحادثة والتعبير الشفوي
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يصنف -1
الطالب عناصر 

 الموحة لغويا

إن واخواتيا 
افعال ناسخة 
تدخل عمى 

اخوات إّن ىي  إن واخواتيا
 أّن, كأّن ,لكّن,

 ليت, لعلّ 

إّن واخواتيا تنصب 
المبتدأ ويسمى 

اسميا وترفع الخبر 
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ة السمية الجمم  ويسمى خبرىا   
يأتي خبر إّن  -

واخواتيا مفرد أو 
 جممة أو شبو جممة

أن يستنتج -2
الطالب عنوان 
الدرس من 

 الموحة

من خالل الفكرة 
العامة نستدل 
 عمى عنوان

 النص

    الفكرة العامة

 

 الدرس الخامس: ميارة القراءة/ درس البتسامة لغة القموب
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يقرأ -1
الطالب الدرس 
قراءة سميمة 

 لغويا
 
 
 
 

القراءة الجيرية ىي 
التعبير الصوتي عن 

  المقروءة المعاني

قراءة الجيريةال لقراءة تحتاج إلى ا 
معرفة القارئ ىجاء 

الكممة ونطقيا 
 وربط الكممة

  بمعناىا

يرية القراءة الج
تدرب عمى 

اجادة النطق 
ءلمقارى  

تنمية روح 
المطالعة عند 

 الطالب

تعتبر الشدة في  
 المغة العربية حرفاً 

    الشدة

أن يفرق -2
الطالب بين 

األنماط المغوية 
 الجديدة

واخواتيا تسمى إّن 
 باألفعال الناسخة 

إّن واخواتيا تنصب  إّن واخواتيا
المبتدأ يسمى 

اسميا وترفع الخبر 
 يسمى خبرىا

  

أن يستنتج -3
الطالب الفكرة 
العامة لنص 

"البتسامة لغة 
 القموب"

الفكرة العامة ىي 
المقصد المباشر 

 لمنص

    الفكرة العامة

أن يستخرج -4
األفكار الفرعية 

 لنص

ألفكار الفرعية ىي ا
ترابط أجزاء النص 

 فيما بينيا

    األفكار الفرعية
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 الدرس الخامس: ميارة فيم المقروء/ درس البتسامة لغة القموب
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يذكر الطالب  -1
المعاني الجديدة في 

 النص

المرادف ىو 
لمعنى األخر ا

 لممفرد 

    المرادف

أن يستنتج  -2
الطالب األفكار الواردة 

 في النص

الفكرة تبين 
المغزى من 

 الدرس

 الفكرة  العامة 
 األفكار الجزئية 

استنتاج األفكار 
دللة عمى فيم 

 المقروء

  

أن يوظف الطالب  -3
المعاني الجديدة 
 الواردة في النص 

    المعاني 

لب أن يعطي الطا-4
 رأيو في النص

    الرأي 

 الدرس الخامس: ميارة الكتابة واإلمالء والتعبير
النظريات)قواعد  التعميمات المفاىيم الحقائق األىداف

 المغة العربية
 الميارات

أن يوضح -1
الطالب المعنى 

العام لمنص الذي 
 يكتبو.

السرد القصصي 
يعني تتابع 

 األحداث

 السم
 الفعل 
 الحرف

ون من الكالم يتك
 اسم وفعل وحرف

  

أن يفرق  -2
بين طريقة كتابة 
األلف في اخر 
 السم الثالثي 

تكتب األلف في 
اخر السم 

الثالثي عمى 
ىيئة ياء غير 
منقوطة في 

السماء منتيية 
بألف اذا كان 
اصميا ياء , 

وتكتب قائمة اذا 
 كان أصميا واو. 

األلف في آخر 
 السم الثالثي

لمعرفة اصل اللف  
اواخر اليماء  في

الثالثية من 
التيان بمفر -خالل:

الكممة أو تثنية 
السم أو التيان 
 بجمع مذكر سالم

 

أن يستنتج -3
الطالب الفرق 
بين األنماط 

 المغوية المتشابو

التاء المبسوطة 
ىي التي تبقى 
كما ىي عند 
 الوقف عمييا

التاء المربوطة 

اللف في اخر 
لفعل الثالثيا  

اللف في اخر 
 السم الثالثي
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تنطق ىاء عند 
 الوقوف عمييا

أن يكتب -4
الطالب اعالن 

عن رحمة 
 مدرسية 

إلعالن ىو ا
الرسالة البيعية 
األكثر إقناعًا , 
والموجية إلى 
العميل , سواء 

ِلمنَتج أو خدمة , 
 وبالتكمفة األقل

كمما كتب الطالب  العالن  
أكثر كمما اكتسب 

 ميارات الخط 

  

 أن يكتب -5
الطالب جماًل 
بخط النسخ 
 والرقعة .

ىو خط النسخ 
من أبسط أنواع 
الخطوط التي 

يكتب بيا لسيولة 
قراءة األحرف فيو 
وجمالّية شكمو 

والّرصانة, 
ويستعمل ىذا 
الخط في كتابة 
جميع الكتب 

بأنواعيا 
 المختمفة

 
 
 

 خط النسخ
 خط الرقعة

 
 

يتميز خط الّرقعة 
بسرعة وسيولة 
كتابة األحرف 

بّية ول يراعى العر 
أي تشكيل عند 
الكتابة فاألحرف 

تكون مطموسة ما 
عدا حرفي الفاء 
والقاف, وتكون 

الكتابة فوق السطر 
ولكن يعتبر حرف 
الياء الذي في 

وسط الكممة يكتب 
أسفل السطر, 

وكذلك أحرف الجيم 
والحاء والخاء 
والعين والغين 

والميم إذا كانت ىذه 
األحرف في أواخر 

.الكممة  
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 (10)ممحق

 .الخميؿ جنكب كالتعميـ التربية مديرية  إلى ديس أبك القدس جامعة مف ميمة تسييؿ
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 (11)ممحق

 تسييؿ ميمة مف مديرية التربية كالتعميـ جنكب الخميؿ الى مديرم كمديرات المدارس .
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  (12)الممحق

تقرير معممة المغة العربية في مدرسة بنات األقصى األساسية حول 
 (K.W.L.Plus)راتيجيةاست
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 (13)الممحق

األساسية حول  مغة العربية في مدرسة ذكور ابن سيناال معممتقرير 
 (K.W.L.Plus)استراتيجية
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,سلطانكوِعلوّمجدكبعظٌمٌلٌقشكراًربًأشكرك,والمجدللثناءأهل أنتاللهم,فٌهمباركاًطٌباًكثٌراًحمداًالحمدلكاللهم

ب.............................أجمعٌنوصحبهآلهوعلىمحمدسٌدنااألولالمعلموالمرسلٌنالخلقأشرفعلىوالسالموالصالة

التعلٌمٌةمسٌرتًخاللاألكبرالداعملًكانتلمنالجزٌلبالشكرأتوجهالمقامهذافًوأنا,هللاٌشكرالالناسٌشكرالمنإن

أتقدمأنفٌُسرنً,الرسالةهذهكتابةوجلعزهللالًٌّسروقد,والعافٌةالصحةلباسوألبسهابعمرهاهللاأطالالغالٌةوالدتً

ًّوتفضلبالنصحواختصنًبالفضلغمرنًلمن,والتقدٌرواالحترامبالجمٌلوالعرفانالجزٌلالشكربخالص بقبولعل

السدٌدةلتوجٌهاتهكانتوالذيوالمرشدالموجهنعمفكان,راسأبوعلًالدكتورأستاذي,الماجستٌررسالةعلىاإلشراف

أتقدمكما,وعملهوعلمهعمرهفًهللاوبارك,واآلخرةالدنٌاسعادةٌمنحهأنهللافأسأل,إنجازهافًالبالغاألثرالقٌمةوآرائه

وإثرائهاالرسالةهذهمناقشةبقبولتفضلهمعلى,التمٌمًمٌسون.دوناصرإٌناس.دالمناقشةلجنةألعضاءالجزٌلبالشكر

ب..........................................الجزاءخٌرهللافجزاهم,صورةبأفضلإخراجهافًتساعدالتًوالتوجٌهاتبالنصائح

عالٌاًالعلملواءحملوامنإلى,التدرٌسٌةالهٌئةوطاقم,التربوٌةالعلومكلٌةإلىوالتقدٌرالشكربخالصأتقدمأنٌفوتنًالكما

للهٌئةوالتقدٌرالشكربخالصوأتقدم,عطاؤكمودامدمتم,زمانالمرعلىاألجٌالنفوسفًوالخٌرالحقوزرعواخفاقاً

اإلدارٌةللهٌئةموصولوالشكر,خالويعصاموالمعلمحجةرفٌقمدٌرهابالذكروأخص,سٌناابنذكورمدرسةفًاإلدارٌة

هذهتنفٌذفًوتعاونهمودهمجهعلىوذلك,قزازلمٌاءوالمعلمةالدرابٌععبٌرمدٌرتهابالذكروأخصاألقصىبناتمدرسةفً

ب.................................................................................................................................الدراسة

حاولتفبماأصبتوإن,إنسانأنًوحسبًنفسًفمنأخطأتفإنواجتهدتحاولتولكننًالعمللهذاالكمالأّدعًالوأخٌراً
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The study aimed at investigating the effect of using previous and acquired strategy(K.W.L.Plus)  in 

developing 7th graders reading comprehension and reflective thinking skills in the Directorate of 

South Hebron......................................................................................................................د

In order to achieve the objective of the study it was applied on a purposive sample of (130) 7th 

graders  in  Ibn Sina Basic Boys School and AL-Aqsa Basic Girls School. The study sample was 

divided   into two groups in each school, The control group was taught by the ordinary method , 

while the experimental group was taught by using the previous and acquired strategy(K.W.L.Plus),

د..........................................................................................................................................

To answer the questions of the study and test hypothesis the researcher designed and developed  the 

study tools which is a reading comprehension test, and a scale for measuring contemplative 

thinking skills .The researcher followed the experimental approach and the semi- experimental 

design. a pre- post test  was performed using the reading comprehension skills’ test, and the scale 

to measure the effect of using (K.W.L.Plus,) strategy. The findings of the study showed that there 

were statistically significant differences  in the mean scores of 7th graders’ reading comprehension 

skills due to teaching method and in favor of the experimental group. and there were statistically 

significant differences  in the mean scores of 7th graders’ reading comprehension skills due to 

gender and in favor of the females. Moreover, there were no statistically significant differences  in 

the mean scores of 7th graders’ reading comprehension skills due to the interaction between the 

teaching method and gender. The results of the study also showed that there were statistically 

significant differences in the mean scores of 7 th graders’ reflective thinking skills due to teaching 

method and in favor of the experimental group. And there were no statistically significant 

differences in the mean scores of 7th graders’ reflective thinking skills due to students’ gender and 

the interaction between the teaching method and gender...........................................................د

Based on those findings, the researcher recommended the necessity of employment this strategy in 

teaching Arabic language, and more studies should be conducted on different variables and 

subjects...............................................................................................................................د
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